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العراق يصدر قائمة ثانية بـ «أخطر اإلرهابيني» عىل رأسهم املجرم البغدادي
العراقي

طـوبـى لـمـن شـغـلـه عـيـبـه
عن عيوب الناس

النبي االكرم محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

البـحـريـن ..مملكـة القـمـع و«اإلعـدامـات»

ص4

احلكومة تعتزم إطالق سلف للمواطنني

بغداد تنسق مع التحالف الدولي لـ «خفض» القوات األجنبية ..وتتوجه لـ «الدول الكربى» مبؤمتر املاحنني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
نفى رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،أمس
الثالثاء ،وجود ضغ�وط إلجبار النازحني
على العودة إىل مناطقهم األصلية ،وفيما
تحدث عن املوازنة قائالً أن هدف الحكومة
األس�اس ه�و العدالة يف املوازن�ة ،أكد أن
الحكومة وضعت خطة لخفض عدد قوات
التحالف الدويل يف العراق تدريجياً ،مشريا
إىل أن الع�راق م�ا زال بحاج�ة إىل الجهد
الج�وي للتحال�ف ال�دويل ،وفيما يخص
مؤتمر ال�دول املانحة بالكوي�ت ،قال إن
الدول األساس�ية متحمسة للمشاركة يف

املؤتمر وإن الرشكات األوربية ستشارك
بضع�ف ما خص�ص لها بمؤتم�ر إعمار
العراق بالكويت.
وق�ال رئيس الوزراء ،يف املؤتمر الصحفي
األسبوعي الذي ييل جلسة مجلس الوزراء
االس�بوعية ،أن «األنباء التي تتحدث عن
وج�ود ضغ�وط أو إجب�ار للنازحني عىل
العودة إىل مناطقهم عارية عن الصحة».
وأك�د أن الحكومة لم تس�تجب للضغوط
بش�أن املوازنة املالية لع�ام  ،2018فيما
أعلن قرب إطالق سلف للمواطنني ترتاوح
بني خمسة إىل عرشة ماليني دينار.
وق�ال العب�ادي  ،إن «هدفن�ا العدال�ة يف

احلكيم :االنتخابات القادمة ستكون مفصلية
لنقل العراق إىل مرحلة االستقرار

2

املوازن�ة ولم نس�تجب للضغ�وط» ،الفتا ً
إىل «ق�رب إطلاق س�لف م�ن  5إىل 10
ماليني للمواطنني» ،متابعا ً «سوف ننمح
قروض�ا ً للمواطنني الذين تهدمت بيوتهم
يف املناطق املحررة بدون فائدة».
وبشأن مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد
يف الكوي�ت ،أك�د العب�ادي أن «ال�دول
األساسية متحمسة للمشاركة يف مؤتمر
إعم�ار الع�راق يف الكوي�ت» .ومضى إىل
الق�ول إن «الرشكات األوربية ستش�ارك
بضع�ف ما خصص له�ا يف مؤتمر إعمار
العراق بالكويت».

التفاصيل ص3

املحكمة االحتادية :رشط ترك اجلنسية املكتسبة للمرشح
دستوري واضافته خارج اختصاصاهتا
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الرئيس اإليراين :نرفض إدخال «أية تعديالت»
عىل االتفاق النووي

العراق وسوريا ينتقالن إىل «التنسيق املبارش»
لضبط احلدود املشرتكة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
وص�ل وزي�ر الداخلي�ة الس�وري محمد
الش�عار ،أم�س الثالث�اء ،إىل العاصم�ة
بغداد يف زيارة رسمية عىل رأس وفد ضم
مس�ؤولني أمنيين وحكوميين ،وهي يف
زيارة األوىل من نوعها بالنس�بة ملسؤول
بالنظام الس�وري عىل مستوى وزير منذ

س�نوات .ويأتي ذل�ك بعد أي�ام من عقد
اللجنة الرباعية التي تضم روسيا وإيران
وس�وريا والعراق ،والتي تنس�ق للقضاء
عىل اإلرهاب.
وق�ال مس�ؤول يف وزارة الداخلي�ةّ ،
إن
«الش�عار وص�ل إىل بغداد على رأس وفد
ض�م ضباط أمن ومس�ؤولني حكوميني،
وكان باس�تقباله وزير الداخلية قاس�م

األعرجي الذي عقد معه لقاء موسعاً».
وأك�د املص�در ،ال�ذي رفض اإلش�ارة إىل
اسمهّ ،
أن «الشعار الذي ستستمر زيارته
ملدة يومني س�يلتقي عددا من املسؤولني
العراقيين ،ومنهم رئيس مجلس الوزراء
حيدر العبادي ،لبحث ملفات ع ّدة».

التفاصيل ص3

اخلارجية الربملانية تعد «رفض» االردن تسليم «ابنة املقبور» «سيرض» العالقة بني البلدين

اخلدمات الربملانية تتحدث عن تقديم مقرتحني حلل ازمة العشوائيات

ص2

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي ،أمس
الثالثاء ،أن بالده مس�تمرة يف االتفاق النووي،
فيما رفض إدخال أية تعديالت عىل االتفاق.
وقال الرئيس إنه س�عيد ألن ترامب لم يستطع
تمزي�ق االتفاق الن�ووي« ،ال أعلم ماذا يريد أن

يفعل ترامب بموضوع االتفاق النووي».
وأش�ار روحاني إىل أن تعدي�ل االتفاق النووي
مرف�وض ،مضيف�ا أن�ه اتف�اق دويل ص�ادق
علي�ه مجلس األم�ن ،وال عالقة له باألحزاب يف
أمريكا.
وأش�ار الرئي�س اإليران�ي ،خلال مؤتم�ره
الس�نوي إىل أن الش�باب يش�كلون  % 70م�ن

املجتمع اإليراني .وأضاف« :ال بد من االستماع
وتقبله�م» .وتح�دث روحاني ع�ن املظاهرات
األخيرة يف إي�ران ،وقــــ�ال إن «الن�اس ل�م
يعرتض�وا فق�ط على األوض�اع االقتصادي�ة
ب�ل لديه�م كالم ح�ول السياس�ة والعالق�ات
الخارجي�ة» ،مضيف�ا أن�ه لحس�ن الح�ظ أن
املسؤولني يف إيران يقبلون االعرتاض.

البنتاغون :التحالف الدويل لـم يعد بحاجة إلبقاء وحداته املدفعية يف العراق
جملس كربالء خيصص مبلغا ماليا لتغطية رواتب العقود واالجراء اليوميني لـ( )3أشهر

حتضريات مؤمتر الكويت »2300« :رشكة عاملية تنوي املشاركة بإعامر العراق
وزير النفط يستقبل
مدير لوك اويل لبحث سبل تطوير
القطاع النفطي يف العراق
ص2

احلرس الثوري اإليراين
يكشف امتالكه سالحا تفوق رسعته
الصوت « »8مرات
ص4

حـمـاس
تستبعـد حربـا إرسائيليـة
جديدة عىل غزة
ص4
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تـوقـعـات
لـصـالح بكـسـر رقـم
صفقة نيامر
ص10

بيـونغيـانـغ :واشنـطـن تـقـوم بتحـضـيـر «ضـربـة اسـتـبـاقيـة» ضـد بـالدنـا
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رئيس الوزراء حصل على وعود دولية لالستثمار بالبلد

حتضريات مؤمتر الكويت »2300« :رشكة عاملية تنوي املشاركة بإعامر العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

بمثابة فرصة لتأكيد رغبة دول العالم
ورشكاتها يف الدخول بقوة إىل السوق
العراقية لالستثمار فيها خالل الفرتة
املقبلة» ،مشريا ً إىل أن «عدد الرشكات
الت�ي س�جلت للمش�اركة يف مؤتم�ر
إع�ادة إعمار العراق الذي س�يعقد يف
الكوي�ت منتصف الش�هر الحايل ،من
دول أس�يا وأوروب�ا وأمري�كا ودول
املنطقة تجاوز الـ 250رشكة».
بدوره ،أكد مستشار امري الكويت
مشاركة  2300رشكة عاملية بمؤتمر
إعمار العراق.
وقالت نقابة الصحفيني العراقيني
يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «مستشار امري دولة
الكويت محمد ابو الحس�ن أكد خالل
لقائه نقي�ب الصحفيني مؤيد الالمي
والوف�د االعالم�ي مش�اركة 2300
رشكة عاملية كربى وأكثر من  70دولة
بمؤتمر اعمار العراق يف الكويت».
ووص�ل نقــــي�ب الصحفيين
العراقيين مؤيد الالمي عىل رأس وفد
اعالم�ي عراق�ي للكويت الس�تكمال
التحضريات ملؤتمر إعمار العراق.
يذك�ر أن دول�ة الكويت من املقرر
أن تش�هد خالل شهر ش�باط الحايل
استضافة مؤتمر للدول املانحة لدعم
اعمار العراق ،ويتضمن املؤتمر تقديم
تقرير من قبل الحكومة العراقية عن
حجم الدمار واملبالغ املطلوبة النجاز
مشاريع االعمار.

اعل�ن الناط�ق باس�م املكت�ب
اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد
الحديث�ي ،مش�اركة أكث�ر م�ن 250
مؤسس�ة ورشكة عاملي�ة وعربية ،يف
مؤتم�ر إعادة إعم�ار الع�راق املقرر
عقده يف الكويت يف  12شباط الحايل،
فيم�ا أك�د مستش�ار امير الكوي�ت
مشاركة  2300رشكة عاملية بمؤتمر
إعمار العراق.
وقال الحديثي ،يف ترصيح صحفي،
إن «كبرى الشركات العاملية ،وكبار
املستثمرين ،ومنظمات مالية دولية،
وقيادات سياس�ية يف الكثري من دول
العالم ،أكدت دعمها لجهود العراق يف
إعادة إعمار وتأهي�ل البنى التحتية،
خالل املرحلة املقبلة ،وإنجاح مؤتمر
الكويت لدعم العراق».
وبشأن ما يرتدد عن عدم حصول
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي ،عىل
وع�ود ع�دد من ال�دول ،باملس�اهمة
يف جه�ود إع�ادة إعم�ار الع�راق،
خلال حض�وره مؤتم�ر «دافوس»
االقتص�ادي العامل�ي ،أك�د الحديث�ي
عكس ذلك تماماً ،موضحاُ أن «جميع
اللق�اءات الت�ي عقدها العب�ادي مع
كربيات الرشكات العاملية ومنظمات
مالية دولية وجهات سياسية ،كانت
مثمرة وإيجابية».
وأضاف أن «مؤتمر(دافوس) كان

اخلدمات الربملانية تتحدث عن تقديم
مقرتحني حلل ازمة العشوائيات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف عضو لجنة الخدم�ات النيابية ،توفيق
الكعبي ،أمس الثالثاء ،عن تقديم اللجنة مقرتحني
لحل ازمة العش�وائيات ،الفت�ا ً إىل أن قانون تمليك
العشوائيات سوف يحل أزمة كبرية .ونقلت وكالة
«الغد برس» عن الكعبي القول إن «لجنة الخدمات
قدم�ت ع�دة قوانين تخ�ص املواط�ن منه�ا فرز
االرايض الزراعية الداخلة ضمن التصميم األسايس
والتي قطعت عنها الحصة املائية قبل  ١٥س�نة»،
موك�دا ً ان «تملي�ك االرايض الزارعي�ة س�وف يحل
أزمة الس�كن» .وأشار اىل ان «القانون مر بقرأتني
ولك�ن حني وصل مرحل�ة التصوي�ت حدثت عليه
اعرتاض�ات» ،مطالبا هيئة رئاس�ة الربملان بـ»ان
تعرض القانون من اجل التصويت عليه» .وذكر ان
«هناك مناطق عشوائية داخل املدينة وهذا القانون
س�يعالج هذه العش�وائيات التي هي يف التصميم
األس�ايس س�كنية» .ولفت اىل ان «اللجنة اقرتحت
ان ُيخري املواطن اما ان يس�تأجرها او يشتريها»،
ً
الفت�ا إىل ان «تملي�ك االرايض الزراعية يكون فقط
لتلك التي قطعت عنها الحصة املائية».

عمليات بغداد :ضبط وتفكيك ( )20عبوة
ناسفة جنويب العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت الق�وات االمني�ة ،أم�س الثالثاء ،من
ضب�ط وتفكيك  20عبوة ناس�فة م�ن مخلفات
تنظي�م “داع�ش” االجرام�ي جنوب�ي العاصمة
بغ�داد .وذكر بي�ان لقيادة عمليات بغ�داد تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،ان “قوة امنية
تمكنت من ضبط وتفكيك ( )20عبوة ناسفة من
مخلف�ات عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة يف منطقة
السعدان ،جنوبي بغداد” .وأضاف البيان ان “قوة
امنية اخرى تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل ثالثة
مطلوبني بتهم اإلرهاب ،بعد متابعة اس�تخبارية
له�م يف جان�ب الك�رخ” .وتاب�ع ان�ه “يف الوقت
الذي تمكنت فيه القوات األمنية وبالتنس�يق مع
مكافح�ة الجريم�ة املنظم�ة من إلق�اء القبض
عىل متهمين اثنني بتج�ارة األس�لحة الخفيفة،
وبحوزتهم مسدس�ات ومخازن ،ت�م احالتهم اىل
الجهات التحقيقية املختصة”.

استقبل وفد احلركة االيزدية من اجل اإلصالح

احلكيم :االنتخابات القادمة ستكون مفصلية لنقل العراق
إىل مرحلة االستقرار
بغداد  /المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عمار
الحكيم عىل أهمي ِة االنتخابات القادمة التي ستكون
ً
َ
َ
العراق من حال ِة الال اس�تقرار إىل
لتنقل
مفصلي�ة
وترس�يخ الديمقراطية ،فيما استقبل
االس�تقرار
ِ
ِ
وف�د الحركة االيزدية من اجل اإلصالح .ونقل بيان
ملكتبه تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه تأكيد
َ
القيادات
خالل لقائه جمعا ً من
السيد عمار الحكيم
ِ
والكف�اءات الش�بابي ِة البغدادي� ِة على «رضور ِة
ِ
وفق الربامج االنتخابية واالبتعا ِد عن
عىل
التنافس
ِ
َ
العراقي
املواطن
ودعا
والتش�ويه».
التس�قيط
لغ ِة
ّ
إخراج
عىل
القادرين
واختيار
األصلح
«انتخ�اب
إىل
ِ
ِ
ِ
االنتصار يف
من
وتمكينه
ة
الراهن
ه
أزمات
من
العراق
ِ
ِ
ِ
ليكون تتويجا ً
َ
التح�دي الرابع ،تحدي بناء الدول�ة
لالنتصارات السياسي ِة والعس�كري ِة واملجتمعي ِة».
ِ
كما اس�تقبل الس�يد عم�ار الحكيم وف�د الحركة
االيزدي�ة من اج�ل اإلصلاح مع ش�يوخ ووجهاء
الطائف�ة االيزيدية يف س�نجار وبح�ث معهم واقع

مدينة سنجار وإعادة الحياة إليها بشكل طبيعي.
وعد الحكيم األيزديني إضافة نوعية ومحط اعتزاز
الجميع ،داعيا إىل تعويض هذا املكون ملا لحقه من
اضطه�اد وقتل وتهجري وس�بي من قب�ل داعش،
محملا الجمي�ع مس�ؤولية التعويض له�م ولكل
الفئات واملكونات التي تعرضت لالستهداف املبارش
من قبل العصابة اإلرهابية ،مش�ددا سماحته عىل

املحكمة االحتادية :رشط ترك اجلنسية املكتسبة للمرشح دستوري واضافته خارج اختصاصاهتا
بغداد  /المستقبل العراقي
ر ّدت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
دعوى بالزام مجلس النواب باضافة
رشط التخيل عن الجنس�ية االجنبية
ضم�ن رشوط عضويت�ه ،مبين�ة أن
ذلك يخرج عن اختصاصات املحكمة.

وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس
الس�اموك يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «املحكمة
االتحادية العليا نظرت دعوى بطلب
ال�زام املدع�ي عليه (رئي�س مجلس
النواب /إضاف�ة لوظيفته) ،باضافة
رشط التخيل عن الجنس�ية املكتسبة

اعلنت وزراة النف�ط العراقية ،أمس
الثالثاء ،اس�تقبل مدير رشكة لوك اويل
النفطي�ة لبحث س�بل تطوي�ر القطاع
النفطي يف العراق.
وق�ال بي�ان ل�وزارة النف�ط تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،ان
«وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيبي اس�تقبل
املدي�ر املفوض لش�ــــركة ل�وك اويل
النفطي�ة الروس�ية ،كات�ي الجب�وري
لبحــــ�ث س�بل تطوي�ر القــط�اع
النفطي يف البالد».
واك�د اللعيب�ي بحس�ب البي�ان ان
«وزارت�ه تحرص عىل ضـــرورة تعزيز
التعاون املــــشترك م�ن اجل تحقيق
االهداف املرجـــوة ،مشريا اىل استعداد

للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى،
وذل�ك للم�ادة (الثامنة) م�ن قانون
انتخابات مجلس النواب كأحد رشوط
العضوي�ة ملجل�س النواب».وأضاف
الس�اموك أن «املحكم�ة وج�دت أن
موضوع الطلب نص الدس�تور عليه
يف امل�ادة (/18رابعا)من�ه ويتطلب

صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص
املذكور لكن قيام املحكمة االتحادية
العليا بالزام مجل�س النواب باصدار
القان�ون أو باضاف�ة الرشط املذكور
يخرج ع�ن اختصاصاتها املنصوص
عليه�ا يف قانونه�ا رقم ( )30لس�نة
 ،2005ويف املادة ( )93من الدستور.

عمليات دجلة تطلق عملية لتعقب «داعش» شامل رشقي دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن قائد عمليات دجل�ة الفريق الركن مزهر
العزاوي ،أمس الثالثاء ،عن انطالق عملية عسكرية
لتعقب «داعش» شمال رشقي محافظة دياىل.

ونق�ل وكالة «الس�ومرية نيوز» ع�ن العزاوي
الق�ول ،إن «ق�وات أمنية م�ن الرشط�ة والجيش
والحشد الشعبي انطلقت من محاور عدة يف عملية
عس�كرية لتعقب خاليا داع�ش يف املناطق املمتدة
بني رسحة وحمرين وصوال اىل صنديج غرب ناحية

وزير النفط يستقبل مدير لوك اويل لبحث سبل تطوير
القطاع النفطي يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أهمية إعمار امل�دن تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية
إليها وقطع الطريق أمام أي عودة لإلرهاب وتحت
أي عن�وان .من جهته اش�اد وف�د الحركة االيزدية
من اجل اإلصالح باألدوار التي يضطلع بها الس�يد
عم�ار الحكي�م يف تقري�ب وجهات النظ�ر وجمع
الفرقاء ،مش�ددين عىل أهمية إعادة اعمار مدنهم
وتأمني الطرق وعودة النازحني.

ها لتقديم كافة التس�ـــــهيالت بهذا
الشأن» .وتابع البيان ان «املدير املفوض
لرشك�ة ل�وك اوي�ل النفطية الروس�ية
اشاد بحرص وزارة النفط العراقية عىل
التعاون م�ع الشركات العاملية وتوفري

ظ�روف العم�ل املناس�بة التي تس�اعد
عىل تنفي�ذ الخطط املوضوع�ة من قبل
االدارات املشتركة للحق�ول النفطية»،
مؤك�دا على «رغب�ة رشكت�ه يف تطوير
قطاع النفط والغاز يف العراق «.

قره تبه 112( ،كم شمال رشقي بعقوبة)».
وأض�اف الع�زاوي ،أن «العملية تج�ري بغطاء
م�ن قب�ل طيران الجي�ش وتأت�ي يف إط�ار تأمني
مناطق مرتامية األطراف من أي وجود للتنظيمات
اإلرهابية».

اخلارجية الربملانية تعد «رفض»
االردن تسليم «ابنة املقبور» للعراق «سيرض»
العالقة بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د عضو لجنة العالقات الخارجية النيابية رزاق الحيدري،
أم�س الثالثاء ،وجود اتفاقات موقعة من كل الدول فيما يخص
الرشطة الدولية «االنرتبول» البد من تنفيذها ،موضحا ان رفض
االردن بتسليم رغد صدام حسني اىل القضاء سيرض العالقة بني
البلدين.
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن الحيدري القول انه «اذا
كان هنال�ك حكم قضائي صادر من املحاك�م العراقية املعتمدة
وبج�رم موث�ق ومثبت عىل رغد صدام حسين ،فان�ه ال بد عىل
االنرتب�ول ان يق�وم بمهم�ة طل�ب تس�ليم رغد من الس�لطات
االردنية اىل العراق».
واض�اف انه «يوج�د هناك اتفاق�ات موقعة م�ن كل الدول
بالنس�بة للرشطة الدولية االنرتبول والب�د ان تنفذ» ،الفتا اىل ان
«العراق واالردن عىل عالقات اقتصادية وسياسية عميقة وذات
فائدة لالردن».
واوض�ح الحيدري ان�ه «يف حال حاول�ت االردن اللعب بالنار
به�ذا االتجاه فان القضي�ة ترضهم» ،موضح�ا ان «االردن اذا
كانت تريد عالقة حسنة مع العراق البد ان ترعى مصالحها».
وبني انه «اذا كانت لدى السلطات االردنية رغبة اخرى بعدم
التسليم فأن تلك الخطوة سترض العالقة بني البلدين».

بابل :القاء القبض عىل ( )44مطلوب ًا للقضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت قي�ادة رشط�ة محافظة باب�ل ,أم�س الثالثاء ,من
الق�اء القب�ض عىل  44مطلوب�ا ً متهم بارت�كاب جرائم جنائية
ومخالف�ات قانونية خالل الس�اعات ال�ـ  24املاضية بعمليات
دهم وتفتيش يف عدد من املناطق باملحافظة .
وقال الناطق باس�م القيادة العقيد عادل الحس�يني يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،أن «عملي�ات أمنية
موس�عة شملت مناطق متفرقة من اقضية ونواحي املحافظة،
واس�تهدفت البحث عن مطلوبني قضائياً ,اس�فرت عن القبض
على  44مته�م بارت�كاب جرائم جنائي�ة ومخالف�ات قانونية
متنوعة».
واض�اف البي�ان ان «العملي�ات نف�ذت خالل الـ  24س�اعة
املاضية ,واس�تندت عىل معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات
أمر قبض وتحري اصولية صادرة من املحاكم املختصة».
واش�ار إىل أن «اإلجراءات املش�ددة التي تتخذها رشطة بابل
هي من اجل الحفاظ عىل حقوق املواطنني وممتلكاتهم».

البنتاغون :التحالف الدويل لـم يعد بحاجة
إلبقاء وحداته املدفعية يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث باس�م وزارة الدف�اع
األمريكي�ة (البنتاغ�ون) امليج�ور أدريان
رانكين ج�االوي ،أم�س الثالث�اء ،أن
التحالف الدويل ملحارب�ة «داعش» لم يعد
بحاجة إلبق�اء وحداته املدفعية يف العراق
إال أنه س�يواصل تواجده بالتنس�يق مع
الحكوم�ة وفق�ا لألوض�اع على األرض.
وقال جاالوي يف ترصيحات لقناة (الحرة)
اإلخباري�ة أوردتها ،إن «مهم�ة التحالف
الدويل ترتكز حاليا عىل تدريب قوات األمن
العراقية والحفاظ على قدراتها يف مجال
الطيران» .وأضاف« ،بع�د نجاح القوات
العراقي�ة يف تخلي�ص أراضيها من قبضة
داعش لم يعد هناك حاجة لوجود وحدات
املدفعية أو املستش�ارين بني القوات التي

تحارب اإلرهابيني ،ولكن ستتواجد قوات
التحال�ف بموافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة
للتأك�د من عدم عودة داع�ش» ،موضحا
أن «الق�رار الخ�اص بتعدي�ل ع�دد قوات
التحالف يعتم�د عىل الظروف عىل األرض

وليس بناء عىل جداول زمنية عشوائية».
وكانت وكالة «أسوش�ييتد بريس»لألنباء
األمريكي�ة نقل�ت ع�ن متح�دث باس�م
الحكوم�ة العراقي�ة تأكيده بدء س�حب
القوات األمريكية من العراق.

جملس كربالء خيصص مبلغا ماليا لتغطية رواتب العقود واالجراء اليوميني لـ( )3أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

واف�ق مجل�س محافظ�ة كربلاء،
أمس الثالثاء ،على تخصيص مبلغ
مايل لتغطية رواتب العقود واالجراء
اليوميين يف املحافظ�ة مل�دة ثالث�ة
اشهر.
وذك�ر مص�در ،م�ن داخ�ل جلس�ة
مجلس كربالء الت�ي انعقدت امس،
أن «مجل�س املحافظ�ة وافق خالل
جلسته عىل تخصيص مبلغ لتغطية
رواتب العقود واالجراء اليوميني ملدة
 3اشهر من ايرادات املحافظة».
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بغداد تنسق مع التحالف الدولي لـ «خفض» القوات األجنبية يف العراق ..وتتوجه لـ «الدول الكربى» مبؤمتر املاحنني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

احلكومة تعتزم إطالق سلف للمواطنني

نف�ى رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي ،أمس
الثالثاء ،وج�ود ضغوط إلجبار النازحني عىل
الع�ودة إىل مناطقهم األصلي�ة ،وفيما تحدث
عن املوازنة قائالً أن هدف الحكومة األساس
ه�و العدال�ة يف املوازن�ة ،أك�د أن الحكوم�ة
وضع�ت خطة لخف�ض عدد ق�وات التحالف
الدويل يف العراق تدريجياً ،مشريا إىل أن العراق
م�ا زال بحاج�ة إىل الجه�د الج�وي للتحالف
ال�دويل ،وفيما يخ�ص مؤتمر ال�دول املانحة
بالكويت ،قال إن الدول األساس�ية متحمسة
للمش�اركة يف املؤتمر وإن الرشكات األوربية
ستش�ارك بضعف م�ا خصص له�ا بمؤتمر
إعمار العراق بالكويت.
وق�ال رئي�س ال�وزراء ،يف املؤتم�ر الصحفي
األس�بوعي الذي ييل جلس�ة مجل�س الوزراء
االس�بوعية ،أن «األنب�اء الت�ي تتح�دث ع�ن
وجود ضغوط أو إجبار للنازحني عىل العودة
إىل مناطقهم عارية عن الصحة».
وأكد أن الحكومة لم تستجب للضغوط بشأن
املوازن�ة املالية لع�ام  ،2018فيما أعلن قرب
إطالق س�لف للمواطنني ترتاوح بني خمس�ة
إىل عرشة ماليني دينار.
وقال العب�ادي  ،إن «هدفنا العدالة يف املوازنة
ول�م نس�تجب للضغ�وط» ،الفت�ا ً إىل «ق�رب
إطالق سلف من  5إىل  10ماليني للمواطنني»،
متابع�ا ً «س�وف ننم�ح قروض�ا ً للمواطنني
الذي�ن تهدم�ت بيوته�م يف املناط�ق املحررة
بدون فائدة».
وبش�أن مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد يف
الكوي�ت ،أك�د العبادي أن «الدول األساس�ية
متحمس�ة للمشاركة يف مؤتمر إعمار العراق
يف الكويت».
ومضى إىل الق�ول إن «الشركات األوربي�ة
ستش�ارك بضعف ما خصص له�ا يف مؤتمر
إعمار العراق بالكويت».
وكان عض�و اللجنة املالية النيابية مس�عود
حيدر أكد أن صندوق النقد س�يقدم بمؤتمر
الكويت تقريرا سلبيا عن العراق اذا تم تمرير
املوازن�ة بش�كلها الح�ايل ،مبين�ا ً أن رئي�س
الوزراء حيدر العبادي وافق عىل حلول قدمها
ممثلي املكون الكردي بش�أن حقوق االقليم

باملوازنة .يذك�ر أن دولة الكوي�ت من املقرر
أن تشهد خالل شهر شباط الحايل استضافة
مؤتم�ر للدول املانح�ة لدعم اعم�ار العراق،
ويتضم�ن املؤتم�ر تقدي�م تقري�ر م�ن قبل
الحكومة العراقية ع�ن حجم الدمار واملبالغ

املطلوبة النجاز مشاريع االعمار.
وأك�د رئي�س ال�وزراء ع�دم وج�ود ضغوط
لـ»إجبار» النازحني عىل العودة إىل مناطقهم،
فيما لفت إىل وجود خطة حكومية لتخفيض
عدد قوات التحالف تدريجياً.

وق�ال رئيس الوزراء إن�ه «ال يوجد أي ضغط
إلجبار النازحني عىل الع�ودة إىل مناطقهم»،
وجاء ذلك ر ّدا ً عىل اتهام�ات منظمات دولية
لبغداد بإعادة النازحني قرسا ً إىل مناطقهم يف
ظل عدم وجود خدمات أو تأمني تلك املناطق

بالكامل من خطر املخلفات الحربية.
وشدد العبادي ،يف سياق منفصل ،عىل «وجود
خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف
تدريجياً» ،مضيفا ً أن «العراق ما يزال بحاجة
إىل الجهد الجوي للتحالف الدويل».

وكان�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة أعلن�ت أن
التحال�ف ال�دويل ملحارب�ة «داعش» ل�م يعد
بحاجة إلبقاء وحدات�ه املدفعية يف العراق إال
أنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة
وفقا لألوضاع عىل األرض.

ضمت إرهابيني من جنسيات عراقية وسعودية وقطرية وأردنية ومينية

العراق يصدر قائمة ثانية بـ «أخطر اإلرهابيني» عىل رأسهم املجرم البغدادي
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعلنت السلطات األمنية ،أمس الثالثاء،
عن قائم�ة جديدة لقي�ادات اإلرهاب
املطلوب�ة دوليا ً يتقدمهم زعيم تنظيم
«داع�ش» أبو بك�ر البغ�دادي ومثنى
ح�ارث الضاري األمين الع�ام لهيئة
علم�اء املس�لمني العراقية وخمس�ة
مواطنني عرب.
وج�اءت هذه القائمة بع�د ثالثة أيام
من نرش القائم�ة األوىل التي تضمنت
أسماء  60ش�خصا ً من أهم املطلوبني
النتمائه�م إىل تنظيم�ي «داع�ش»
و»القاعدة» وح�زب البعث ،الذي كان
يرأس�ه رئي�س النظ�ام البائ�د صدام
حسني.
وق�ال مس�ؤول عراقي رفي�ع لوكالة
الصحايف الفرنسية إن «هذه األسماء
أكث�ر خط�ورة م�ن القائم�ة األوىل،
وه�ؤالء مطلوب�ون للقض�اء ال�دويل،
وليس للقضاء العراقي فقط».
وأض�اف املس�ؤول ،ال�ذي ل�م تذك�ر
اس�مه ،أن «هؤالء املدرجة أس�ماؤهم
اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية،
ووضعت بحقهم اإلج�راءات الفورية
إللقاء القبض عليه�م ،وصدرت هذه
امللف�ات القانونية يف لجن�ة الجزاءات
الدولي�ة يف األم�م املتح�دة واإلنرتبول
الدويل».
وتض�م القائم�ة تس�عة عراقيين
وخمسة من جنس�يات عربية ،بينهم
سعوديان وقطري وأردني ويمني.
وأب�رز املطلوبين ه�و زعي�م تنظيم
«داع�ش» إبراهيم ع�واد إبراهيم عيل
البدري السامرائي ،املعروف بأبي بكر

البغ�دادي ،واملول�ود يف الع�ام ،1971
والبغ�دادي مت�وار ع�ن األنظ�ار منذ
انهي�ار التنظيم يف العراق وخس�ارته
جمي�ع األرايض التي س�يطر عليها يف
العام .2014
ويلي البغ�دادي يف الالئح�ة ،نائب�ه
والرجل الثاني يف التنظيم عبد الرحمن
مصطفى القادويل ،املعروف بأبي عالء
العف�ري ،ال�ذي ينحدر م�ن محافظة
نين�وى يف ش�مال الع�راق ،التي كانت

مرك�زا ً للتنظيم خالل فرتة اس�تيالئه
عىل مساحات شاسعة من البالد.
وضم�ت القائم�ة املطل�وب للقض�اء
العراق�ي ع�ن قضاي�ا إره�اب مثنى
ح�ارث الضاري األمين الع�ام لهيئة
علم�اء املس�لمني العراقي�ة واملقيم يف
األردن.
وسبق للسطات العراقية وأن أصدرت
الوجبة األوىل لألس�ماء والتي تضمنت
 60ش�خصا ً م�ن أه�م املطلوبين

النتمائه�م إىل تنظيم�ي «داع�ش»
و»القاعدة» وحزب البعث.
ويف قائم�ة األس�ماء ظهر اس�م ابنة
صدام حسين رغد ،التي تعيش حاليا ً
يف األردن .وم�ن بني األس�ماء األخرى،
 28من كوادر تنظي�م «داعش» ،و12
من قادة تنظي�م «القاعدة» ،و 20من
قادة «حزب البعث» املنحل ،إضافة إىل
مناصبهم داخل التنظيمات ،وبعضهم
نرشت صورته.

جميع تلك األس�ماء تعود إىل عراقيني،
ما عدا لبناني واح�د ،هو األمني العام
الس�ابق للمؤتم�ر القوم�ي العرب�ي
معن بش�ور ،املتهم بتجني�د مقاتلني
«للمش�اركة يف األنشطة اإلرهابية» يف
العراق بحسب القائمة.
ويف الع�ام  ،2014تمك�ن تنظي�م
«داعش» من الس�يطرة عىل مس�احة
شاس�عة يف العراق ضمت محافظات
نين�وى واألنب�ار وأجزاء م�ن كركوك

وصلاح الدي�ن ودي�اىل ،لك�ن القوات
األمني�ة تمكنت من دح�ره بعد ثالث
سنوات من املعارك بدعم من التحالف
الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة.
وم�ن األس�ماء املدرج�ة يف القائم�ة
«أمراء» ومس�ؤولو قواطع ومموّلون
وداعم�ون ومنفذو اغتي�االت ونصب
عبوات ناس�فة ،ما زال�وا فارين رغم
انتهاء العمليات العس�كرية يف البالد.
وكذلك من بينهم فارس محمد يونس

وفد يرأسه وزير الداخلية السوري يف زيارة لبغداد تستمر يومني

العراق وسوريا ينتقالن إىل «التنسيق املبارش» لضبط احلدود املشرتكة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
وصل وزير الداخلية الس�وري محمد الش�عار،
أم�س الثالث�اء ،إىل العاصم�ة بغ�داد يف زي�ارة
رس�مية عىل رأس وفد ضم مس�ؤولني أمنيني
وحكوميين ،وهي يف زي�ارة األوىل م�ن نوعها
بالنسبة ملسؤول بالنظام السوري عىل مستوى
وزير منذ سنوات.
ويأت�ي ذلك بعد أيام من عق�د اللجنة الرباعية
التي تضم روس�يا وإي�ران وس�وريا والعراق،
والتي تنسق للقضاء عىل اإلرهاب.
وقال مس�ؤول يف وزارة الداخليةّ ،
إن «الش�عار
وصل إىل بغداد على رأس وفد ضم ضباط أمن
ومس�ؤولني حكوميني ،وكان باستقباله وزير
الداخلية قاس�م األعرجي ال�ذي عقد معه لقاء
موسعاً».
وأك�د املصدر ،الذي رفض اإلش�ارة إىل اس�مه،

ّ
أن «الشعار الذي ستس�تمر زيارته ملدة يومني
سيلتقي عددا من املسؤولني العراقيني ،ومنهم
رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العب�ادي ،لبحث
ملف�ات ع� ّدة» ،مبين�ا ّ
أن «الزي�ارة ته�دف إىل
بح�ث ملف الحدود بش�كل خ�اص ،فضال عن
ملف تب�ادل املعتقلني» ،مضيف�ا ّ
أن «الجانبني
سيبحثان إمكانية التعاون املشرتك للطرفني يف
تنفي�ذ عمليات متزامنة عىل الرشيط الحدودي
بين البلدي�ن» وال�ذي يحت�وي خالي�ا نائم�ة
لإلرهاب.
يأتي ذلك يف وقت اتفق فيه العراق مع إيران عىل
تعزيز التعاون األمني الحدودي بني البلدين.
وقالت قي�ادة قوات الح�دود العراقية ،يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�هّ ،
إنها
«عق�دت اجتماع�ا ً مع قي�ادة ح�رس الحدود
اإليراني�ة ،بحثت خالله تعزي�ز التعاون لضبط
الحدود املشتركة» ،مبين�ة ّ
أن «االجتماع يأتي

يف إط�ار مذك�رة التفاه�م املوقعة س�ابقا ً بني
الجانبني لضبط الحدود».
وأضاف�ت ّ
أن «الطرفني اتفق�ا عىل زيادة حجم
التعاون املشرتك بينهما ،والذي يسهم يف تعزيز
األمن املستديم عىل الحدود املشرتكة».
وج�اءت ه�ذه اللق�اءات يف أعق�اب اجتم�اع
التحال�ف الرباع�ي (العراق�ي – اإليران�ي –
الس�وري – ال�رويس) ،والذي عق�د قبل أيام يف
بغ�داد ،وبح�ث خالل�ه تعزيز التع�اون األمني
املشرتك.
ويأت�ي ذلك أيض�اً ،يف وقت أعلن في�ه التحالف
ّ
ض�د «داعش» ،الذي تقوده واش�نطن،
الدويل
خف�ض ع�دد قوات�ه يف الع�راق خلال الع�ام
الجاري.
وتحدث مس�ؤولون عراقيون ع�ن بدء خفض
أع�داد الق�وات األمريكية يف الع�راق ،بعد أن تم
إعالن النرص النهائي عىل تنظيم «داعش».

م�ن جانب آخر ،اعلن رئي�س اللجنة االمنية يف
ناحية من�ديل بمحافظة دياىل حي�در املندالوي
عن بدء فريق ايران�ي بالبجث عن رفات حرب
الثماني�ات يف جب�ل قرب الح�دودي العراقية -
االيرانية.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن املندالوي
القول إن «فريقا ً ايرانيا ً بدء بالبحث عن رفات
جن�ود ايرانيني قتلوا يف حرب الثمانيات يف جبل
كيسكة عىل الحدود العراقية – االيرانية» ،الفتا
اىل ان «عملي�ة البح�ث تج�ري بالتنس�يق مع
الجانب العراقي».
واض�اف املن�دالوي ،ان «عملي�ة البحث تجري
الول م�رة يف هذه املناطق بعد م�رور نحو 30
س�نة عىل انتهاء الحرب العراقية – االيرانية»،
الفت�ا اىل ان «الح�دود م�ن جهة ناحي�ة منديل
كانت س�احة معارك ضارية يف عقد الثمانيات
من القرن املايض».

املوىل ،املش�ار إليه عىل أن�ه «وايل أعايل
الفرات» ومس�ؤول الهيئة العسكرية
لقاط�ع ناحي�ة زم�ار وس�د املوصل،
إضافة إىل صالح عبد الرحمن العبوش
«املجهز العام لوالية كركوك واملسؤول
العس�كري لوالي�ة ال�زاب» ..إضاف�ة
إىل ص�دام حسين حم�ود الجب�وري
وه�و «أمير» والي�ة جن�وب املوصل
والرشق�اط ،وكذلك محم�ود إبراهيم
املش�هداني ،وه�و ضاب�ط س�ابق يف
نظام صدام حسني.
كما تض�م القائمة فواز محمد املطلك
وثالثة من أوالده ،وهو ضابط س�ابق
يف فرقة «فدائيو صدام» ،وهي منظمة
شبه عس�كرية تش�كلت يف تسعينات
الق�رن املايض ،وش�غل منصب عضو
يف املجلس العس�كري لتنظي�م الدولة
اإلسالمية.
ومن بين أبرز قيادي�ي تنظيم القاعد
برز اس�م الزعيم العسكري يف كركوك
أحم�د خلي�ل حس�ن وعب�د الن�ارص
الجناب�ي املفت�ي واملم�ول للتنظيم يف
منطق�ة جرف الصخر جن�وب بغداد،
ً
س�ابقا اس�م
والتي كان يطلق عليها
«مثلث املوت».
أم�ا بالنس�بة إىل مجموع�ة النظ�ام
الس�ابق فجاء عىل رأس القائمة اسم
محمود يونس األحمد أحد قادة الحزب
الذي حل يف العام .2003
وتع ّد ه�ذه املرة األوىل التي ترفع فيها
السلطات األمنية العراقية الرسية عن
أسماء املطلوبني بتهمة «اإلرهاب».
وقال�ت مص�ادر أمنية أن الس�لطات
العراقية س�تقوم بالكشف عن أسماء
مطلوبني جدد عىل شكل قوائم.
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تواجه تنديداً ً
دوليا مستمراً بسبب انتهاكها حلقوق اإلنسان

الـبـحـريـن ..مـمـلـكـة الـقـمـع و«اإلعـدامـات»

بغداد  /المستقبل العراقي

ارتفعت وتيرة أحكام اإلعدام يف البحرين
بشكل غري مس�بوق خالل الش�هور القليلة
املاضية ،رغم االنتقادات الواسعة واملطالبات
املس�تمرة بوق�ف العقوب�ة الت�ي باتت تثري
ً
فضلا عن انتقادات
قل�ق املنظمات الدولية،
مماثل�ة ألحكام الس�جن الكبيرة وألوضاع
حقوق اإلنسان املرتدية يف البالد.
ومنذ الـ 25من ديس�مرب  ،2017أصدرت
الس�لطات البحرينية أحكاما ً بإعدام تس�عة
متهمين ،فضالً عن أحكام أخرى بإس�قاط
الجنسية والس�جن ملدد ترتاوح بني  10و25
عام�اً ،وهو م�ا اس�تجلب إدان�ة الفيدرالية
الدولية لحقوق اإلنسان ،ودفعها إىل مطالبة
املنام�ة باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري
الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنيّة والسياسيّة.
الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،وهي
مُ نظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق
اإلنسان تحت مظلتها  178منظمة من 120
دولة ،دانت بش� ّدة موجة أحكام اإلعدام غري
املسبوقة يف تاريخ البحرين ،مطالبة سلطات
املنامة بإلغاء هذه العقوبة فوراً.
وقال�ت الفيدرالية ،يف بي�ان ،إن البحرين
«شهدت زيادة هائلة يف إصدار أحكام اإلعدام
ّ
تش�كل أحكام اإلعدام
منذ عام  ،2017حيث
األخيرة ع�ودة خط�رة بع�د ّ
توق�ف تطبيق
اإلعدام منذ عام .»2010
ورأت نائب�ة رئي�س الفيدرالية ،فلورنس
بليفيي�ه ،أن تزاي�د إصدار أح�كام اإلعدام يف
البحرين يثري قلقا ً بالغاً« ،إذ إنه يكش�ف عن
ممارس�ة تمييزية وسياس�ة غري إنس�انية،
باإلضافة إىل كون اإلج�راءات املتخذة تنتهك
الح�ق يف محاكم�ة عادلة» ،مش� ّددة عىل أن
«اإلعدام يستخدم كأداة سياسية».
وطالب�ت الفيدرالي�ة حكوم�ة البحري�ن

بإلغ�اء التعديل الدس�توري ال�ذي صدر يف 3
أبريل  ،2017وإعادة املادة  105من الدستور
البحريني إىل حالتها الس�ابقة ،لضمان عدم
محاكمة املدنيني يف املحاكم العسكرية.
كما طالبت أيضا ً بفتح تحقيق مس�تقل
يف جميع الش�كاوى املتعلقة باالنتهاكات ،ال
س�يما الش�كاوى املتعلقة بالتعذيب وس�وء
املعاملة ،واعتماد املبادئ األساس�ية بش�أن
استقالل الس�لطة القضائية التي اعتمدتها
األمم املتحدة يف العام .1985
ويف فرباير  ،2017صادق مجلسا الشورى
والن�واب البحريني�ان باألغلبية على تعديل
دستوري يس�مح بمحاكمة املدنيني املدانني
باإلره�اب أمام القضاء العس�كري ،وهو ما
ص�ادق عليه مل�ك البالد حمد ب�ن عيىس آل
خليفة ،يف  3أبريل من العام نفسه.
ويف يناي�ر  ،2017أعدم�ت البحرين ثالثة
مواطنني من املعارضة لفقت لهم تهمة قتل
ثالث�ة من رجال الرشط�ة ،من بينهم ضابط
إمارات�ي ،يف هج�وم بعب�وة متفج�رة ع�ام
 .2014وكان القض�اء البحرين�ي ق�د أصدر
سلس�لة من أح�كام اإلعدام خالل األس�بوع
املايض ،لريتفع عدد املحكوم عليهم باإلعدام
يف البحرين إىل  22مواطنا ً يف غضون عام.
ويف  25ديس�مرب  ،2017قض�ت املحكمة
العس�كرية الكبرى يف البحري�ن بإع�دام 6
متهمني ،من بينهم جندي ،بعد إدانتهم بتهم
من بينها تش�كيل خلي�ة إرهابية ،والرشوع
يف اغتي�ال القائد العام لق�وة الدفاع ،خليفة
ب�ن أحم�د آل خليفة ،وفقا ً مل�ا نرشته وكالة
أنب�اء البحري�ن .وكان ه�ذا أول حكم صادر
عن محكمة عس�كرية يف قضية يحاكم فيها
مدنيون ،بعد التعديل الدستوري املشار إليه.
وأضاف�ت الوكال�ة أن املحكم�ة حكم�ت
عىل  7أش�خاص آخرين يف القضية بالسجن
 7س�نوات ،وأس�قطت عنه�م الجنس�ية ،يف
حني برأت  5أش�خاص .وشملت القضية 18

متهماً ،حوكم  8منهم غيابياً ،ولدى من ثبتت
إدانتهم الحق يف الطعن عىل الحكم بمحكمة
االستئناف العسكرية العليا.
ويف الـ 27من ديسمرب  ،2017قال رئيس
نيابة الجرائ�م اإلرهابي�ة يف البحرين ،أحمد
الحم�ادي ،إن املحكم�ة الكبرى الجنائي�ة
الرابع�ة قض�ت بالس�جن املؤبّ�د بح�ق 10

أش�خاص ،وإس�قاط الجنس�ية عنه�م ،إىل
جانب ّ
متهم آخر قضت بسجنه  10سنوات؛
ُ
إلدانتهم بع�دة تهم ،بينها تأس�يس جماعة
إرهابية ،وصناعة املتفجرات واألسلحة.
وأض�اف يف ترصي�ح لـوكال�ة األنب�اء
البحريني�ة ،أن املحكم�ة «أص�درت حكم�ا ً
بالسجن املؤبّد ( 25عاماً) بحق  3أشخاص يف

قضية تصنيع وحيازة املتفجرات واألسلحة،
بمستودع بمنطقة النويدرات ،مع تغريمهم
 300ألف دينار ( 795ألف دوالر)».
وقضت املحكمة بنف�س العقوبة بحق 7
متهمني آخرين يف القضية نفسها ،والسجن
 10س�نوات للمتهم الحادي عرش ،وإسقاط
الجنسية عن املتهمني الـ.11

تهم؛
وأش�ار إىل أن «املتهمني أُدينوا بعدة
ٍ
بينها تأسيس واالنضمام إىل جماعة إرهابية
عىل خالف أح�كام القانون ،وحيازة وإحراز
وصناع�ة املتفج�رات واألس�لحة ،وحي�ازة
أس�لحة ناري�ة ،والتدري�ب على اس�تعمال
األس�لحة وصناع�ة املتفج�رات ،وجميعه�ا
تنفيذا ً ألغراض إرهابية».
ويحاك�م  7متهمني يف القضية حضورياً،
يف حني ال ي�زال  4هاربني ،ويع�د هذا الحكم
ابتدائيا ً يمكن الطعن عليه باالستئناف.
ويف س�ابقة من نوعها منذ تأسيسها قبل
 7س�نوات ،أيّدت محكمة التمييز العسكرية
يف البحرين ،يف الـ 10من يناير  ،2018حكما ً
بإعدام عسكري أُدين بتهمة قتل.
وأص�درت املحكم�ة هذا القرار ،بحس�ب
جريدة «األيام» البحريني�ة ،بعد إحالة حكم
اس�تئنايف عليه�ا ،يف قضي�ة عس�كري ُتوبع
بتهم�ة القتل العم�د ،يف أعق�اب قتل صديق
ل�ه يف يناي�ر  ،2017إثر توجي�ه طلقة نارية
لجس�ده ،يف حني س�اعده ابنه على إخفاء
الجث�ة .وتع�د محكم�ة التمييز العس�كرية
أعىل درجات املحاكم العس�كرية بالبحرين،
وحكمها نهائي ،وأُنشئت يف نوفمرب .2010
وألن الحكم الصادر يف ديس�مرب ابتدائي،
يمك�ن للمحك�وم عليه�م اس�تئنافه أم�ام
محكمة االس�تئناف العس�كرية العليا ،كما
له�م ح�ق الطعن بع�د ذل�ك أم�ام محكمة
التمييز العسكرية.
ومؤخ�راً ،قض�ت محكم�ة بحرينية13 ،
يناير  ،2018بإعدام ش�خصني وس�جن ،56
وإس�قاط الجنس�ية عن  47آخرين؛ بعد أن
أدانتهم بتشكيل «جماعة إرهابية».
وقال رئيس النيابة ،حمد شاهني ،القائم
بأعمال رئي�س نيابة الجرائ�م اإلرهابية :إن
«املحكم�ة الكربى الجنائي�ة الرابعة أصدرت
حكم�ا ً
ّ
بح�ق  60متهم�ا ً يف واقعة تش�كيل
جماعة إرهابية».

بوتني وروحاين يسعيان لتطوير صيغة أستانا بشأن سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
أع�رب الرئي�س ال�رويس فالديمير بوتني
ونظيره اإليراني حس�ن روحان�ي يف مكاملة
هاتفية عن اس�تعدادهما ملواصلة العمل عىل
تطوير صيغة أستانا للتسوية يف سوريا.
وق�ال الكرملين يف تعلي�ق به�ذا الص�دد:
«الرئيس�ان بحثا جدوى التعاون بني روس�يا
وإيران ضمن مس�اعي تطوير صيغة أس�تانا
للتس�وية يف س�وريا ،وأعربا عن استعدادهما

ملزيد من العمل املشرتك يف هذا االتجاه».
وأض�اف الكرملين أن بوتين وروحان�ي
«تطرق�ا إىل نتائ�ج مؤتم�ر الح�وار الوطن�ي
السوري الذي عقد يف سوتيش مؤخرا».
وأك�د الجانب�ان أن الق�رارات املتخ�ذة يف
س�وتيش تهدف إىل دفع التسوية السياسية يف
س�وريا عىل أس�اس قرار مجلس األمن الدويل
رقم  ،2254وتس�هم بش�كل كبري يف استقرار
الوضع يف جميع أنحاء املنطقة.
كما شدد الجانبان عىل أن االلتزام بالتنفيذ

رشكة مالية يف ديب
تقود إمرباطورية غسيل األموال
للرشكات اإلجرامية
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت قناة « »ABCاألمريكية عن الدور الذي تقوم
ب�ه حكومة دبي ،بتمويلها رشكة دولي�ة تقوم بعمليات
غس�يل األموال عىل نطاق عاملي واسع واستنزفت مئات
املاليني من أسرتاليا.
وقالت القناة ،يف تقرير لها ،إن رشكة «وول ستريت
للرصاف�ة» ،وهي واحدة من أكرب رشكات تحويل األموال
يف الرشق األوس�ط ،ومكتبها الرئييس يف دبي ،تعد مركزا
رئيس�يا لغس�يل أموال عصابات املخ�درات والجماعات
اإلرهابية.
وذكر املفوض املساعد لوكالة «فرانس برس»« ،ديفيد
س�تيوارت» ،إن  4عمليات تقوم بها الرشكة التي يديرها
«ألط�اف خناني» ،الذي يس�جن حاليا يف والي�ة فلوريدا
األمريكي�ة ،أج�رت عمليات نقل أم�وال دولية؛ من خالل
عمليات تبادل العمالت املتعددة.
وقال «ديفيد س�تيوارت» ،من وكالة «فرانس برس»،
إن ش�بكة «الخناني» تقوم بغسل ما بني  14مليار دوالر
و 16ملي�ار دوالر س�نويا ملنظم�ات إجرامي�ة يف أنح�اء
العالم .وقال« :إننا نتحدث عن مس�تويات عليا للجريمة
املنظمة هنا».
ويف أستراليا ،كان «خناني» يغس�ل أم�وال املخدرات
لعصاب�ات ل�ون وولفز وكومانشيرو بيك�ي ،فضال عن
شخصيات املافيا اللبنانية التي تعيش يف غرب سيدني.
كم�ا كان ينقل املال نيابة عن الكارتيالت املكس�يكية
الكوكايين وجماع�ات اإلرهاب ،بما يف ذل�ك «القاعدة»،
ومنظم�ة إرهابي�ة إجرامي�ة يديره�ا «داود إبراهي�م»
ومقرها يف الهند ،بحسب «عربي .»21
ومن�ذ ع�ام  ،2008كان «خنان�ي» يدير الش�بكة من
رشكة «الزرعوني» للرصافة يف دبي.
وبع�د أن ت�م ضب�ط «خنان�ي» يف بنما يف س�بتمرب/
أيل�ول  2015من قبل إدارة مكافحة املخدرات يف الواليات
املتح�دة ،أصدرت وزارة الخزان�ة األمريكية عقوبات عىل
أرست�ه ورشكائ�ه ،وأغلق�ت الس�لطات يف دب�ي بورصة
«الزرعوني».
وقالت صحيفة «فورد كورنر» األسرتالية إنها علمت
أن حجم�ا كبريا من األموال ،الت�ي كان «خناني» يتحرك
به�ا يف جمي�ع أنحاء العال�م ،يجري تش�غيلها من خالل
رشكة «وول سرتيت للرصافة».
ويف ع�ام  ،2014وهو آخر عام حصل فيه البنك الدويل
عىل أرق�ام ،أرس�ل العامل�ون يف دولة اإلم�ارات العربية
املتح�دة أكث�ر م�ن  19ملي�ار دوالر أمريكي م�ن البالد،
وبشكل أس�ايس إىل األصدقاء والعائلة الذين يعيشون يف
جميع أنحاء جنوب آسيا.

املتس�ق لخطة العمل املشتركة حول برنامج
إي�ران الن�ووي ،يعد «عامال هام�ا يف الحفاظ
عىل االستقرار واألمن الدوليني».
وأش�ار الكرملني إىل أن الرئيسين ناقش�ا
أيض�ا يف مس�تهل حديثهما الوض�ع يف اليمن
وسبل حل القضية الفلسطينية.
من جهتها ،ذكرت طهران أن روحاني أكد
لنظريه الرويس عىل «أهمية تعزيز التعاون بني
إيران وروس�يا وتركيا ألجل إعادة االس�تقرار
إىل س�وريا واالنتصار عىل اإلرهاب» ،فيما قال

روحاني« :اس�تمرار التوتر يف ش�مايل سوريا
ل�ن يكون لصالح أحد ونأم�ل من جميع دول
املنطقة احرتام الس�يادة الس�ورية ،ونرفض
فرض أي قرارات عىل دمش�ق يكون مصدرها
الخ�ارج» .ويف ما يخص اليم�ن ،دعا روحاني
إىل رضورة حل األزمة اليمنية س�لميا وتقديم
املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني.
وختم بالقول« :اتهامات واشنطن لطهران
بإرس�ال السلاح إىل اليم�ن ته�دف إلضعاف
االتفاق النووي».

احلرس الثوري اإليراين يكشف امتالكه سالح ًا
تفوق رسعته الصوت « »8مرات

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن نائب القائ�د العام للحرس
الث�وري اإليران�ي العمي�د حسين
سلامي أن ل�دى بلاده تقني�ة
صاروخي�ة ال توج�د يف الوالي�ات
املتح�دة وروس�يا ،وتف�وق رسع�ة
الصوت  8مرات.
وق�ال سلامي إن بلاده أغلقت
جميع ط�رق «الحرب العس�كرية»
ضده�ا ،وأنه�ا «حالي�ا متفوق�ة يف
اختي�ار األس�اليب العس�كرية يف
التغلب عىل مصالح العدو الحيوية»،
بحسب وكالة «فارس» اإليرانية.
وتاب�ع يف فعالي�ة بذك�رى ثورة
 1979اإليراني�ة «دون مبالغة أقول
لكم بصدق ونظرة واقعية أن جميع
ط�رق الع�دو العس�كرية وصلت إىل

طريق مسدود».
وأوض�ح سلامي يف ه�ذا الصدد
أن بلاده يمكنها «إطلاق صاروخ

يس�تهدف القط�ع املتحرك�ة بدقة
تام�ة ،بص�اروخ باليس�تي ولي�س
بص�اروخ ك�روز ،وبرسع�ة تعادل

ثمان�ي م�رات رسع�ة الص�وت ،يف
الوقت ال�ذي كانت فيه جميع أبواب
العلم والتقنية مغلقة أمام إيران».
وأض�اف يف ه�ذا الش�أن «أق�ول
واثق�ا أن ه�ذه التقني�ة ال توجد يف
أمري�كا أو روس�يا ،وفقط موجودة
يف إي�ران ،ألن روس�يا لديها صاروخ
باس�م (إس�كندر) وه�و ص�اروخ
دقيق لكنه خاص بالنسبة لألهداف
الثابتة».
وعرب نائب قائ�د الحرس الثوري
اإليران�ي عن ثقت�ه يف أن بلاده لن
تواجه حرب�ا عس�كرية« ،وذلك ألن
الع�دو إذا دخ�ل يف حرب عس�كرية
معنا فإنه سيهزم بالتأكيد».
وأك�د «سلامي»« :نحن نس�مع
صوت العدو خلف أجهزة الالسلكي
ونعرف ما يقول».

بيونغيانغ :واشنطن تقوم بتحضري
«رضبة استباقية» ضد بالدنا
بغداد  /المستقبل العراقي

اتهمت كوريا الشمالية أمس الثالثاء الواليات املتحدة بالسعي
لتأجيج الوضع يف ش�به الجزيرة الكورية من خالل «نرش أصول
نووية كبرية» بالقرب منها واإلعداد لرضبة استباقية ضدها.
وقال جو يونج تش�ول الدبلومايس الكوري الش�مايل ملؤتمر
نزع األس�لحة برعاي�ة األمم املتح�دة «يف ض�وء طبيعة ونطاق
التعزيزات العس�كرية األمريكية فإنها ته�دف إىل توجيه رضبة
استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».
وتابع «املس�ؤولون األمريكيون وبينهم وزي�ر الدفاع ومدير
املخاب�رات تحدث�وا م�رارا ع�ن التهدي�د الن�ووي والصاروخي
لجمهوري�ة كوريا الش�عبية الديمقراطي�ة لتربير حججهم عن
الخيار العس�كري ورضبة اس�تباقية محدودة ض�د جمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية تبحثها اإلدارة األمريكية».
وتأت�ي ه�ذه الترصيحات فإن تقاربا حص�ل بني الكوريتني
توج بأول حوار رس�مي بني البلدي�ن منذ أكثر من عامني ،حيث
اتفقا عىل مش�اركة بيونغيانغ يف األلعاب األوملبية التي ستجري
يف كوريا الجنوبية.
ويف رسالة بمناسبة العام الجديد أكد الزعيم الكوري الشمايل
أن بالده حققت هدفها بأن تصبح دولة نووية.

محاس تستبعد حربا إرسائيلية جديدة عىل غزة
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تبعد مس�ؤول يف حم�اس ش�ن
إرسائي�ل حرب�ا جدي�دة ضد قط�اع غزة
خالل الفرتة املقبل�ة .وقال املصدر ،الذي
فضل عدم الكشف عن هويته« ،من غري
ّ
املرجح إقدام االحتالل اإلرسائييل عىل شن
هجوم جديد ضد قطاع غزة» .وأضاف أن
«حماس اتخذت مجموعة من اإلجراءات
االحرتازي�ة بالتزامن مع املن�اورات التي
يجريه�ا االحتالل (الجي�ش اإلرسائييل)؛
ّ
تحسبا ً ألي ترصف غادر».
وأك�د أن حركت�ه «غير معني�ة بأي
تصعيد مع الجانب اإلرسائييل».
وكانت عدد من وس�ائل إعالم تناقلت
أخب�ارا ً ح�ول توقع�ات بش�ن هج�وم
إرسائيلي جدي�د ضد قطاع غ�زة ،تزامنا
مع مناورات الجيش اإلرسائييل.
واألح�د ،ب�دأ الجي�ش اإلرسائيلي،
من�اورات عس�كرية «واس�عة» يف غالف

مستوطنات قطاع غزة .وأوضح الجيش
يف بيان نرشته وس�ائل إعلام إرسائيلية،
بينه�ا املوق�ع اإللكرتون�ي لصحيف�ة
«يديع�وت أحرن�وت» ،أن «املن�اورات
مخط�ط له�ا مس�بقا ،وتأتي لتحسين
االستعداد والجاهزية لدى قوات الجيش
يف الجنوب (قرب قطاع غزة)».
وأشار إىل أنه سيالحظ حركة مكثفة
للجي�ش خلال املناورات التي س�تنتهي
األربعاء املقبل .وس�اد الحديث عن حرب
جدي�دة يف غ�زة يف ظ�ل ارتفاع منس�وب
التوت�ر على األرايض الفلس�طينية من�ذ
ق�رار الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب يف
السادس من ديسمرب/كانون األول 2017
االعتراف بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل
والتوجيه بنقل السفارة األمريكية إليها،
ما أثار إدانات حازمة من العاملني العربي
واإلسالمي ومن املجتمع الدويل.
ش�ن الجيش اإلرسائيلي ثالث حروب
ضد قط�اع غزة ،ألهداف قال�ت إرسائيل

إنها تتعل�ق بوقف الهجمات الصاروخية
تجاه بلداته�ا ،وتدمري ق�درات املقاومة
الفلسطينية التي تعرض أمنها للخطر.
الح�رب األوىل كانت يف  27ديس�مرب/
كانون األول ،لعام  ،2008شنتها إرسائيل
عىل قط�اع غ�زة ،وأس�متها «الرصاص

املصب�وب» ،فيم�ا أطلقت عليه�ا حركة
املقاومة اإلسالمية (حماس) اسم «حرب
الفرقان» .واس�تمرت لـ 21يوما ،انتهت
يف  18يناير/كانون ثاني .2008
الحرب الثاني�ة يف الـ 14من نوفمرب/
ترشي�ن الثان�ي  ،2012ش�نتها إرسائيل

عىل القطاع أس�متها «عامود السحاب»
فيم�ا أس�متها حركة حم�اس «حجارة
الس�جيل» ،واستمرت ملدة  8أيام .وبدأت
الح�رب عق�ب اغتي�ال إرسائي�ل ،ألحمد
الجعربي ،قائد كتائب عز الدين القسام،
الجناح العسكري لحركة حماس .الحرب
الثالث�ة ش�نتها إرسائيل يف الس�ابع من
يوليو/تم�وز  2014وأس�متها «الجرف
الصام�د» ،فيم�ا أطلقت عليه�ا حماس
اس�م «العص�ف املأك�ول» .واس�تمرت
 51يوم�ا ،انته�ت يف  26أغس�طس/آب
 .2014وجهود السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني متوقفة بالكامل منذ فشل
مب�ادرة أمريكي�ة حول ه�ذا املوضوع يف
نيس�ان/أبريل  .2014وتع�د الحكوم�ة
التي يرتأس�ها بنيامين نتانياهو األكثر
يمينية يف تاريخ إرسائيل ،وتضم مؤيدين
لالستيطان دعوا منذ تويل ترامب الرئاسة
إىل إلغاء فكرة حل الدولتني وضم الضفة
الغربية املحتلة.
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
ايميل قسم العقود الحكومية
E- mail:GC.thiqar@yahoo.com

املناقصة رقم ( )11ضمن املنافع االجتامعية من حقل الغراف النفطي 2016
اىل  /كافة املقاولني والرشكات
اعالن

العدد184 /
التاريخ 2018/2/4 /

تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تفكيك ونقل ونصب جرس مشاة عىل نهر الغراف داخل حدود مركز الرفاعي) ضمن املنافع االجتماعية
من حقل الغراف النفطي  2016واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014الصادرة من وزارة التخطيط وتراعي الرشوط العامة للمقاوالت الهندسة
املدنية بقسميها االول والثاني ولالعمال الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املعتمدة من قبل وزارة التخطيط يف حال تعلق اي فقرة من فقرات الكشف الفني بما مذكور
اعاله واشارة اىل ما جاء بكتاب قسم التخطيط واملتابعة املرقم  1897يف 2016/11/2
فعلى الراغبين من الشركات واملقاولني العراقيني املصنفني من الدرج�ة املذكورة ادناه عىل االقل والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م
حسابات املشاريع ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من العطاء وتسعريه بالدينار العراقي علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم
هوية التصنيف االصلية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 1ـ هوية تصنيف الرشكات صادرة من وزارة التخطيط سارية املفعول ووثائق تاسيس الرشكة بالنسبة للرشكات العراقية ووثائق تسجيل الرشكات العربية واالجنبية
بالعراق بالنسبة لالخرية
 2ـ التامينات االولية تقدم عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا باملبلغ املذكورة
ادن�اه وال يقب�ل الص�ك الغير مصدق مطلقا عىل ان يقدم الص�ك او خطاب الضمان من قبل املق�اول او الرشكة حرصا وبمدة نفاذ العطاء ويجب على املناقص الفائز (
الرشكة او املقاول) الذي رست عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد تقديم صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ عىل ان يكون خطاب
الضمان صادرة من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية حرصا نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية
 3ـ استشهاد من الهيئة العامة للرضائب يؤيد سالمته الرضيبية وبراءة ذمته نافذة (اصلية ومصورة) /قسم الرشكات
 4ـ تقديم ما يؤكد قدرة وخربة الرشكة يف مجال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفيذ الرشكة لالعمال املماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيد من جهات التعاقد املعنية
ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب انجازها
 5ـ تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع
االوراق مختوم�ة بخت�م املق�اول مع بيان مدة انجاز العمل والعن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوني ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالله
ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السكن
 6ـ الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
 7ـ شخصية املقاول محل االعتبار وال يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثانوي
 8ـ على الرشك�ة ان تق�وم بتقديم ( )c.vيتضمن اس�ماء الكادر الفن�ي (االختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغين) واالداري واالليات التي تع�ود للرشكة معززة بوثائق
رسمية
 9ـ تعترب استمارة التعليمات ملقدمي العطاءات جزء من وثائق املناقصة
 10ـ عدم ادراج اي تحفظات او رشوط غري مقبولة
 11ـ تقديم ما يؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني عىل ان يكون كش�فا للس�نوات املاضية معدا من قبل محاس�ب قانوني ويصدق من قبل نقابة املحاس�بني واملدققني املركز
العام
 12ـ تقديم كشف حساب من املرصف يبني القدرة املالية وباالرقام وللستة اشهر السابقة
 13ـتقديم منهاج العمل املطلوب (جدول تقدم العمل)
 14ـ تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واجور االعالن اي مصاريف اخرها تنص عليها التعليمات النافذة
 15ـ العطاء نافذ ملدة تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
 16ـ املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع
 17ـ ارفاق وصل رشاء العطاء عند التقديم ( نسخة االصلية  +نسخة املصورة)
 18ـ عىل الدائرة املستفيدة تنظيم مؤتمر يف مقرها لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل سبعة ايام من تاريخ غلق املناقصة عىل االقل
 19ـ ان هذه املحافظة سوف تستبعد املقاول او الرشكة الغري كفوءه من خالل تجربتها معه يف املقاوالت السابقة التي نفذها وسيتم تقييم وتحليل العطاءات املقدمة
وترجيحها بناءا عىل املعيارية املصادق عليها من قبل مجلس املحافظة املوقر بكتابهم  14488يف  2013/10/8واملرفق مع جدول كميات (تندر) املناقصة
 20ـ يعد هذا االعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء
 21ـتتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة
 22ـ تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية املجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة
 23ـ تلتزم الرشكات املقاولة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات بتقديم ايميل ويكون هذا االيميل الزاميا والتبليغ عن طريقه يعترب رسميا
 24ـ تلت�زم الشركات املقاول�ة واملقاولني واملجهزين املتقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل مدة خمس�ة اي�ام من تاريخ فتح
العطاءات وبخالفه ال يمكن استقبالها
 25ـ يقدم العطاء يف ثالث ظروف مختومة االول للعرض الفني واالخر بقائمة االس�عار والثالث باملستمس�كات اعاله وان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ()11
ظهرا من يوم االحد املصادف  2018/2/18اىل لجنة فتح العطاءات وعند توافق املوعد يوم عطلة رسمية يكون املوعد اليوم الذي ييل العطلة ويكون تسليم العطاءات اىل
قسم العقود الحكومية يف مقره الكائن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرشيد  /ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا)
 26ـ عىل مقدمي العطاءات او من يمثلهم الحضور يف مقر لجنة فتح العطاءات (مبنى املحافظة القديم) بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات
 27ـ تدفع مستحقات الرشكات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي (برتوناس) بعد ان تقوم املحافظة بارسال كتاب رسمي باملستحقات املالية
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وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان

اعالن

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميسان عن بدء لجان استبدال قسائم التجهيز لالليات
واملع�دات الثقيلة والس�احبات الزراعية ي�وم  2018/2/15لغاي�ة  2018/3/15وادناه ضوابط
تجهيز االليات االنشائية والساحبات الزراعية :
تجهيز االليات االنشائية واملضخات الزراعية
 1ـ تقدي�م طل�ب تجهي�ز حصة منتوج زي�ت الغاز لاللية االنش�ائية معنون اىل الف�رع التوزيعي
املعني
 2ـ كتاب تاييد اشتغال من املجلس البلدي بعمل االلية االنشائية ضمن القاطع معنون اىل الفرع
التوزيعي وبالنس�بة للس�احبات الزراعية (كتاب من الزراعة  ،س�ند ب�االرض مؤيد ومختوم من
الزراعة ) وبالنسبة للمضخات الزراعية (كتاب من موارد املائية  ،اجازة املضخة)
 3ـ سنوية لاللية االنشائية والساحبات اصلية ونافذة ( غري منتهية الصالحية) مع نسخة ملونة
عدد ()2
 4ـ مستمس�كات صاحب العالقة (هوية االحوال املدنية  +ش�هادة الجنس�ية العراقية  +البطاقة
التموينية  +بطاقة السكن ) اصلية  +نسخة ملونة
 5ـ صور شخصية حديثة وملونة عدد 2/
 6ـ حضور صاحب العالقة شخصيا عند تسليم املعاملة وعند استالم الدفرت التجهيزي
 7ـ اجور كشف بموجب وصل استالم من حسابات الفرع ومؤيد من التدقيق
 8ـ اجور طبع الدفرت التجهيزي بموجب وصل استالم من حسابات الفرع ومؤيد من التدقيق
 9ـ محرض كشف االرض والساحبة او املضخة الزراعية مصدقة من الزراعة
 10ـ تعهد خطي متضمن االتي :
أ ـ عدم االستالم من اي منفذ اخر
ب ـ استخدام املنتوج للغرض املخصص من اجله
ت ـ تحمل املسؤولية عن صحة الوكالة املمنوحة للمخول وكافة املستمسكات واملعلومات الواردة
واستمرارية العمل لاللية
ث ـ يتم ابالغ الدائرة يف حالة ايقاف الساحبة او االلية عن العمل وخالفه يتم تغريمه مبلغ الحصة
املخصصة لثالث اشهر
 11ـ يف حال�ة تقدي�م وكالة عامة او خاصة من كاتب العدل مصدقة لنفس العام لغرض اس�تالم
حصة منتوج زيت الغاز ويتم ارسال صحة الصدور بالوكالة اىل جهة االصدار ويتم تكملة اجراءات
املعاملة بعد ورود صحة الصدور
 12ـ يت�م مفاتح�ة الفرع التوزيع�ي يف املحافظة الصادر منها الس�نوية (يف حال�ة صدورها من
محافظة غري محافظة التجهيز ) لتأييد عدم استالم املنتوج منها
عـ /املدير العام
قاسم مطرش قاسم

1184
2 5

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

سعر الكشف المصدق

اسم المشروع

الدائرة المستفيدة

الموقع

التامينات المطلوبة /
بالدينار

التصنيف
على االقل

سعر العطاء
بالدينار

98,740,000

تفكيك ونقل ونصب جسر مشاة على نهر الغراف
داخل حدود مركز الرفاعي

مديرية طرق
وجسور ذي قار

الرفاعي

 % 1من كلفة العطاء

انشائية
عاشرة

100,000

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
العدد /2587 :ب2017/5
التاريخ 2018/2/6
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النج�ف تمام العقار تسلس�ل
 3/3191ح�ي العروب�ة الواق�ع يف النج�ف العائ�د
للمدين عبد الزهرة حسين عيل املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن كاظ�م الزم رايض البالغ خمس�ة وخمس�ون
مليون دينار  55,000,000مليون دينار فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي
مش�تمالته  /العق�ار يق�ع عىل ش�ارع فرعي وهو
مفرز اىل ثالثة اجزاء بصورة غري رسمية
الج�زء االول :ويتأل�ف م�ن س�احة امامي�ة ضمنها
صحي�ات مبلطة كايش مؤزاييك واس�تقبال وكليدور
ضمنه مطبخ وحمام وتواليت مشرتكة وغرفة واحدة
مكش�وفة وام�ام املكش�وفة كليدور صغري الس�قف
م�ن الكونكري�ت املس�لح واالرضي�ة كايش مؤزائيك
الج�دران بورك ومصبوغ�ة ووجود س�قف ثانوي يف
االستقبال وسلم يؤدي اىل الطابق االول ويحتوي عىل
غرفة واحدة الس�قف كونكريت مسلح كال الطابقني
مؤس�س ماء وكهرب�اء علما ان الس�لم مغلف كايش
مؤزائيك
الجزء الثاني :وكان مغلق اثناء الكش�ف وعىل لس�ان
ش�اغل الج�زء االول يحت�وي على مطب�خ وغرف�ة
وصحيات وصالة السقف كونكريت مسلح واالرضية
كايش مجهز ماء وكهرباء
الجزء الثالث  :يحتوي عىل مس�احة امامية بضمنها
صحيات مس�قفات م�ن الطابوق والش�يلمان وممر
مبلط بالكايش ويحتوي عىل كليدور صغري واستقبال
وغرفتني الس�قف م�ن الكونكريت املس�لح االرضية
كايش مؤزائي�ك متهال�ك الجدران ب�ورك مجهز ماء
وكهرباء
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف يف حي العروبة 3/3191
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته :
 5ـ مساحته 300م2
 6ـ درجة العمران  :ثالثة اجزاء دون املتوسط
 7ـ الش�اغل  :الج�زء االول عب�د الزهرة حسين عيل
والجزء الثاني املرتهن احمد كاظم عبد الحسني الجزء
الثالث يش�غله كاظم حسين عيل وجميعهم يرغبون
بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجرين
 8ـالقيم�ة املتق�درة  :مائ�ة وثالثة وثالث�ون مليون
وخمسمائة الف دينار  133,500,000دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2587 :ب2017/5
التاريخ 2018/2/6
اعالن
اىل  /املدعى عليها (حوراء زهري خضري)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /2587ب2017/5
يف  2017/11/28املتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار
املرق�م  1227/3188حي الس�عد بيع�ا باملزايدة العلنية
وتوزيع الب�دل عىل الرشكاء وهم املدعي�ة ( ازهار زهري
خضير) واملدع�ى عليهم ( حميده رض�ا عباس وحيدر
وحسني ومحمد وانتصار وزينب ورشا ووفاء اوالد زهري
خضير) ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي السلام  4املختار
عيل كاظم الحس�ناوي ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار
املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتين ولك حق الطعن
عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة
البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  2/4019 /ب2017 /
التاريخ 2018/2/5 /
اعالن
بن�اءا على الق�رار الصادر م�ن ه�ذه املحكم�ة بازالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  48849/3حي الن�داء يف النجف
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاله
واملبينه اوصاف�ه وقيمته ادناه فعلى الراغبني بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة خلال (ثالثون ي�وم ) يوما من
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة بموجب صك
مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف
الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخير من االعالن يف
هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرقم  48849/3حي النداء يف النجف عبارة عن
دار تتك�ون من طابقني االريض يتكون كراج بمس�احة
 4×4مرت وصحي�ات  1,20×1,5ومطبخ  4,5×5وصالة
وس�طية بابع�اد  4×6متر وصحي�ات داخلي�ة ع�دد 1
بمس�احة  1,5×1,5ومم�ر صغري بمس�احة مرت مربع
وغرفتين ن�وم بمس�احة  4×3,5ودرج باي�ات معلق يف
الطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق العلوي يتك�ون من صالة
وس�طية باملحجر ودرج وغرفة نوم عدد اثنان بمساحة
 4×3،5ل�كل واحد والدار مبلطة بالصب غري املس�لح يف
الطابق االريض واملس�لح بالطابق العل�وي تحتوي الدار
عىل هزارة من السيراميك بارتفاع  120سم عدى غرف
الن�وم فال تحت�وي عىل هزارة سيراميك مجه�زة باملاء
والكهرب�اء درجة عمران الدار جيدة ومش�غول من قبل
املدعي عقيل محس�ن ابو تايه واملدعو كلف حسين ابو
تايه مع اف�راد عائلتهما وهما يرغبان بالبقاء يف العقار
بعد البيع بصفة مس�تاجران درجة عم�ران الدار جيدة
وان القيمة الكلية للعق�ار مبلغ ( )100,000,000مائة
مليون دينار فقط الغريها

محافظة النجف االرشف
مديرية زراعة
قسم االرايض واملساحة
العدد 1551/
التاريخ 2018/1/24 :
انذار
اىل ورث�ة املتويف (عدنان جرب عبود) كل من (خالدة
عدنان جرب وقحطان عدنان جرب وامل عدنان جرب
) واملتعاقد بالعقد املرقم  1259يف  1990/10/2يف
القطع�ة جزء م�ن  3مقاطع�ة  / 4جزيرة النجف
وبمس�احة ( )48دونم ضمن اح�كام القانون 35
لس�نة  1983الحضور اىل مركز املديرية خالل فرتة
اقصاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ صدور كتابنا
وبخالف ذلك تتحملون االجراءات القانونية كافة
د .مجيد جاسم جياد
مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم ( )30تسجيل عقاري
العدد  )5( :تسجيل مجدد ()2018
التاريخ 2018/1/30
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ
 2018/1/30اس�تنادا ملحضر تثبي�ت العائدي�ه
امل�ؤرخ يف  2018/1/30وال�ذي يقضي بتثبي�ت
عائدي�ة العقار املرق�م ( )1152محل�ة (الرساي)
جن�س العق�ار (دار) ويف االضب�ارة املرقم�ة ( 5
تس�جيل مج�دد  )2018بتس�جيله باس�م طالب�ة
التس�جيل املجدد العراقية (سندس رسول عباس)
وفق�ا الحكام امل�ادة ( )49م�ن قانون التس�جيل
العق�اري رقم ( )43لس�نة  1971املع�دل لذا نعلن
القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتني يوميتني
فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل الق�رار املذكور خالل
م�دة االعالن البالغ�ة ثالثون يوما م�ن اليوم التايل
لتاريخ نرشه يف الصح�ف املحلية تقديم اعرتاضه
لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية
بصفته�ا التمييزية خالل امل�ده املذكورة ويف حالة
عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة االستئناف
بوق�وع الطعن عىل الق�رار املذكور لديها فس�وف
يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الكوفة بتس�جيل
العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة بداءة
الكوفة

يسر (املديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائي�ة يف النارصية ) بدع�وة مقدمي
املعط�اءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز روت�ر مولدة Rotor
 2800A-334vdcملحطة كهرباء النارصية البخارية مع مالحظة ما ياتي :
 1ـ بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء تقدي�م طلب تحريري
اىل العن�وان املح�دد يف ورقة بي�ان العطاء وبع�د دفع قيم�ة البيع للوثائ�ق البالغة
( )250000مائتان وخمسون الف دينار عراقي
 2ـ يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي (مق�ر املديرية العام�ة النتاج الطاقة
الكهربائي�ة يف النارصي�ة  /قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائن يف محافظ�ة ذي قار
ق�رب محط�ة كهرب�اء النارصي�ة البخارية) يف موع�د اقصاه يوم االح�د املصادف
 2018/3/18قبل الساعة الثانية عرش ظهرا
املعط�اءات املتاخ�رة س�وف ترف�ض وس�يتم فت�ح املعط�اءات بحض�ور مقدمي
املعطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر املديرية قس�م الش�ؤون التجارية
شعبة املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق
 3ـ الس�عرالتخميني للمناقصة هو ( )2,150,000مليونان ومائة وخمس�ون الف
دوالر
 4ـ على مقدم�ي العطاء املؤهلين والراغبين يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية
االتص�ال (املديري�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف النارصية قس�م الش�ؤون
التجارية ) ( خالل ايام وساعات الدوام الرسمي)
 5ـ عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني
باملش�اركة تقديم عطائه�م عىل ان يك�ون العطاء يف ظرفين منفصلني مختومني
وم�ؤرش عليهم�ا رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر
الربيد االلكرتوني عىل ان يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة.
الظرف االول :
يتضم�ن الع�رض الفني والذي يحت�وي عىل املواصف�ات املبين�ة يف رشوط ووثائق
املناقص�ة مؤي�دة بخت�م الرشك�ة م�ع مستمس�كات الرشك�ة املذك�ورة يف وثائق
املناقصة
الظرف الثاني  :يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد م�ع التأمينات االولية
عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنس�بة
( )%1م�ن قيمة املبلغ التخميني عىل ان تس�تبدل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع
العقد
وس�وف يهمل العطاء الغري مس�توف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد وقت
غل�ق املناقصة املحدد اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نرش االعالن
علم�ا ب�ان املديرية غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم
زيارة موقع الوازرة
E – mail: 52 _it.dept.mgr@moclc.gov.iq
E-mail: nass_ comm@yahoo.com
*ويكون دفع املس�تحقات بموجب فتح اعتماد مس�تندي غير قابل للنقض وغري
قابل للتحويل

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد340 :
التاريخ2018/1/24 :

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجير االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة
اىل مديرية بلدية ناحية واسط وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  .2013فعىل الراغبني
باالشتراك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واس�ط خالل فرتة ( )15خمس�ة عرش يوما
تب�دأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة ()% 30
من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة
االعالن يف مديرية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش
واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 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 الملك

مدة االيجار

الموقع

1

باب كراج العلوة

69

6050م2

سنة واحدة

العروبة

2

ساحة لبيع المواد االنشائية

88

1000م2

سنة واحدة

العروبة

3

حديقة مشيدة على جزء من القطعة المرقمة (1435/15م 47نصف الدجيلة)

183

4000م2

سنة واحدة

العروبة

4

حديقة مشيدة على جزء من القطعة المرقمة (1449/15م 47نصف الدجيلة)

184

5395م2

سنة واحدة

حي الزهراء
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العراق واالمم املتحدة يشكالن هيئة استشارية إلدارة ملف األمن الغذائي
بغداد /المستقبل العراقي

اعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء ،عن تش�كيل
هيئة استشارية إلدارة ملف االمن الغذائي يف العراق
بالتعاون مع املنظمات األممية ذات العالقة.
وذكر بيان صحفي لالمانة العامة ،تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان «األمين العام ملجلس ال�وزراء مهدي
العلاق ،بحث مع ممثيل برنامج�ي األغذية العاملي،
واألم�م املتح�دة اإلنمائ�ي ،واملركز ال�دويل للبحوث
الزراعي�ة يف املناط�ق الجافة يف الع�راق خطة تنفيذ
مراجع�ة استراتيجية لألم�ن الغذائ�ي والتغذية يف
العراق».
وأك�د العالق عىل «أهمية اجراء تحليل ش�امل لألمن
الغذائ�ي الح�ايل ،وتقيي�م مدي�ات انجاز املش�اريع
املتعلق�ة بضم�ان االم�ن الغذائي يف البلاد لتحقيق
التنمي�ة املس�تدامة» ،الفت�ا ً اىل ان «االم�ن الغذائ�ي
محور أس�ايس يف استراتيجية التخفي�ف من الفقر

ذي قار تطالب
بإكامل حصتها الشهرية
من مادة احلنطة

التي أطلقتها الحكومة يف  4شباط الجاري».
من جانبها ،اش�ارت ممثلة برنام�ج الغذاء العاملي،
اىل ان «الرشاك�ة بني الجهات ذات العالقة ستس�اعد
يف تحدي�د الفج�وات ورس�م السياس�ات وخارط�ة
طريق للفئات املس�تهدفة ،والخروج بتقارير تسهم
يف تحقي�ق االم�ن الغذائي بضمنهم طلاب املدارس
والفئات الهش�ة وتنمي�ة قدراتهم ودعم املش�اريع
الصغرية».
واضاف�ت ان «الفريق بصدد اعداد تحليل املس�توى
الغذائي الشامل لقياس مستوى التنمية يف االقضية
باعتماد برنامج أطلس العاملي».
واش�ار البي�ان اىل ان «االجتم�اع خلص اىل تش�كيل
هيئة استشارية من الجهات الحكومية ذات العالقة
والس�اندة واملنظمتين األمميتين إلدارة ملف االمن
الغذائي ،وإعادة النظر بالبحوث القديمة واعتمادها
كنقط�ة أساس�ية يف املس�وحات الت�ي س�يجريها
الفريق.

بغداد  /المستقبل العراقي

رشكة نفط البرصة تعلن استكامل « »5آبار يف حقل الطوبة النفطي
البصرة  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة الحفر واالستصالح يف رشكة
نف�ط البصرة ع�ن تأهيل واس�تصالح
خمس آبار يف حقل الطوبة النفطي».
وقال مدير قسم اإلنتاج بالرفع الصناعي
رئيس املهندسني فرقد مصطفى يف بيان
تلقته»املستقبل العراقي»  ،انه «تم تأهيل
واس�تصالح خمس آب�ار يف حقل الطوبة
النفطي ،واآلبار هي  ،طوبة 17وطوبة4
وطوب�ة 36وطوب�ة 27وطوب�ة ،28وقد
اُهلت ه�ذه اآلبار باملضخات الغاطس�ة
الكهربائي�ة ،وه�ذا النوع م�ن املضخات

ذي قار  /المستقبل العراقي
طال�ب النائ�ب االول ملحاف�ظ ذي
ق�ار ع�ادل الدخيلي «بإكم�ال حصة
املحافظة الش�هرية من مادة الحنطة
والبالغ�ة  25الف ط�ن والواصل اليها
هو  10االف طن وهذا ال يسد حاجتها
«.
وذك�ر طمص�در اعالم�ي يف مكتب�ه
لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان « الدخييل
اوضح « ان نسب تجهيز مادة الحنطة
اىل مطاحن املحافظة لم تبلغ الحاجة
الفعلي�ة له�ا حيث وصلت نس�بها اىل
 %40وه�ذا يؤث�ر س�لبا على عمله�ا
ويؤخ�ر عملي�ة انتاج م�ادة الطحني
وتسليمها للوكالء يف الوقت املحدد» .
وبين الدخييل « وجود ش�حة يف مادة
الطحني بس�بب االج�راءات الروتينية
لوزارة التج�ارة وع�دم مراعاة وضع
املحافظ�ة االقتص�ادي وتعرضه�ا
الزمات متعددة .
واض�اف « عىل الوزارة التعامل بجدية
م�ع مل�ف تزوي�د محافظ�ة ذي قار
بحصتها الكامل�ة تالفيا ً لحدوث ازمة
جدي�دة تثق�ل م�ن كاه�ل الحكوم�ة
املحلية واملواطنني .

يستخدم ألول مرة يف حقل الطوبة».
وع�ن طاقته�ا اإلنتاجية اك�د مصطفى
،ان�ه « تم ربط برئي طوب�ة 17وطوبة4
باملحط�ة وس�ينتج ويض�خ بص�ورة
مستديمة حيث تبلغ طاقتهما االنتاجية
 3000برمي�ل يومي�اً ،يف حني تبلغ طاقة
اآلب�ار الخم�س كلها ما يق�ارب 11000
برميل يوميا.
يذك�ر أن�ه ستس�تصلح آب�ار أخ�رى
باملضخات الغاطسة الكهربائية يف حقل
الطوبة خلال النصف الثان�ي من العام
الجاري وهي اآلن يف طور التجهيز باملواد
املطلوبة  /إعالم رشكة نفط البرصة.

صندوق احلامية االجتامعية حيقق أكثر من مليار ونصف املليار دينار خالل كانون الثاين 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
بلغ�ت قيم�ة املبال�غ املستردة م�ن املتجاوزين على رواتب
االعان�ات االجتماعية لش�هر كان�ون الثاني من ع�ام 2018
اكث�ر من مليار ونصف املليار دينار» .وذكرت مدير عام دائرة
صن�دوق الحماي�ة االجتماعية جاكلني صلي�وا يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي» ،ان «املبالغ املتحصلة من اسرتداد الديون
ً
مبينة ان مالكات
التي بذمة املتجاوزين حققت طفرة كبرية ،
الصندوق والعاملني يف اقس�ام الحماية ببغ�داد واملحافظات
عملت عىل ترجمة توجيهات وزير العمل رئيس هيئة الحماية
االجتماعية محمد شياع السوداني والقاضية برضورة االرساع
باس�تحصال تل�ك الديون من اج�ل اغالق مل�ف االيقافات».
وقال�ت صليوا ان «مقدار املبلغ املتحقق من استرداد الديون

بلغ خالل الش�هر االول من عام  2018اكثر من مليار ونصف
املليار دينار ،فضال عن اقرتاب ايراد دخل الصندوق من ()60
ملي�ون دينار من حس�اب نس�بة  0,0025خلال نفس املدة
آنفاً .وكانت مدير عام الصندوق قد ذكرت ان املبالغ املسرتدة
خالل ع�ام  2015بلغ�ت ( )3,804,000.000دينار ،فيما تم
استرداد ( )9,144,000,000دين�ار يف عام  ،2016فضال عن
استرداد ( )9,603,000,000دينار يف عام  2017حتى نهاية
آب ،وف�ق نظام التقس�يط للمبالغ املستردة» .واوضحت ان
«عمليات كش�ف املتجاوزين جاءت من خالل تدقيق البيانات
وتقاطع املعلومات التي تنفذها الدائرة والتي اس�همت بنحو
كبير يف معرف�ة املبالغ التي ذهب�ت للمتجاوزي�ن بغري وجه
حق واعادته�ا اىل الوزارة لتوزعها من جديد بني املس�تحقني
الفعليين وف�ق قانون الحماي�ة االجتماعي�ة الجديد رقم 11

لسنة  2014كونه يس�تهدف العائالت التي هي دون مستوى
خط الفقر.

الصناعة تبحث السبل الكفيلة بدعم صناعة الثرمستون والطابوق اجلريي يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

ظاه�رة االغ�راق للس�وق املحلي�ة بالثرمس�تون
املس�تورد م�ا أدى اىل انخفاض الطاق�ات االنتاجية
له�ذه املصانع حيث تعم�ل بمايقارب من  %40من
طاقتها التصميمية إضافة اىل مش�كلة رفع اسعار
الوقود املس�تخدم يف تش�غيل ه�ذه املصانع بحدود
( )%50من أس�عاره االعتيادية فضال عن مش�اكل
أخرى كأس�عار املواد األولية واإلعفاءات الرضيبية
وتقادير حاجة هذه املصانع من الوقود وغريها من
اإلجراءات الفنية والتنظيمية املتعلقة بسير العمل
واالنتاج فيها.
«واك�د الس�وداني خلال اللق�اء «اس�تعداده لبذل
اقىص الجه�ود لغرض تقديم الدع�م الالزم ملصانع

بح�ث وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محم�د ش�ياع
الس�وداني خلال لقائ�ه رئي�س وأعض�اء رابط�ة
مصنعي الثرمس�تون والطابوق الجيري يف العراق
الس�بل الكفيل�ة بتقدي�م الدعم واإلس�ناد لصناعة
الثرمس�تون وإيجاد الحلول للمش�اكل التي تحيط
بعمل مصانع الثرمستون» .
واف�اد بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان « اللقاء
تناول اس�تعراض واقع العمل واإلنت�اج يف مصانع
الثرمس�تون والطابوق الجريي وابرز املشاكل التي
تواجه اس�تمرار ه�ذه الصناعة والت�ي من اهمها

الثرمستون والطابوق الجريي والتدخل مع الجهات
املعني�ة لتذلي�ل جمي�ع الصعوبات املحيط�ة بعمل
هذه املصانع املنترشة يف محافظات العراق والبالغ
عددها ( )12مصنع النتاج الثرمس�تون ومصنعني
النت�اج الطابوق الجيري تابعة بمجمله�ا للقطاع
الخاص.
«من جانبهم طالب رئيس واعضاء رابطة مصنعي
الثرمس�تون والطابوق الجيري يف العراق برضورة
اص�دار بع�ض الق�رارات الداعمة له�ذه الصناعة
كقرار منع استرياد الثرمستون وذلك يف ظل امكانية
ه�ذه املصانع عىل تلبي�ة كامل الحاج�ة املحلية يف
حال اقرار منع االسترياد .

حمافظ النجف يرتأس اجتامع ًا لتطبيق قرار جملس الوزارء لنقل وظائف االعامر واالسكان والبلدية
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي
الي�ارسي اجتماع�ا م�ع م�دراء الدوائ�ر
البلدي�ات والبلدية و مستش�اري املحافظ
لش�ؤون الخدم�ات واللا مركزي�ة و

االداري�ة ومدير قس�م املوازن�ة يف الدائرة
االداري�ة واملالي�ة لغ�رض تنفي�ذا ق�رار
مجل�س ال�وزراء املرقم  ٢٧لس�نة ٢٠١٨
الق�ايض بنق�ل الوظائف ل�وزارة األعمار
واإلس�كان والبلديات واألشغال العامة إىل
املحافظات».

وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه لـ»املستقبل
العراق�ي» ،ان «الي�ارسي أك�د عىل اهمية
اس�تكمال نق�ل الوظائف ل�وزارة االعمار
واالس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة
ملساسها بالحياة اليومية البناء املحافظة
وس�عي املحافظة يف هذا املجال لتبس�يط

مفتشية الداخلية تويص بإعادة أكثر من  4مليارات دينار
خالل الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة ،عن
إع�ادة والتوصي�ة بإع�ادة أكث�ر من 4
مليارات دينار خالل الشهر املايض».
وقال مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية
يف بيان تلقته»املستقبل العراقي»« ،اننا
تمكنا من إع�ادة واإليصاء بإعادة أكثر
م�ن  4مليارات دين�ار اىل خزينة الدولة
خلال ش�هر كان�ون الثاني م�ن العام
الج�اري  ،2018جاءت نتيج�ة لجهود
لجانه وهيئاته التدقيقية والرقابية عىل
موارد ومرصوفات مفاصل الوزارة».
وأضاف ان «تقرير شهر كانون الثاني،
 2018والص�ادر ع�ن مديري�ة التدقيق

والرقاب�ة املالية التابع�ة ملكتب املفتش
الع�ام لوزارة الداخلي�ة ،ذكر أن لجانها
وهيئاته�ا التدقيقي�ة تمكن�ت خلال
الش�هر م�ن إع�ادة ()251,600,500
دين�ار اىل خزين�ة الدول�ة ،وأوص�ت
بإع�ادة ( )3,380,177,439دين�ارا ً
أخ�رى ،ومنعت من اله�در مبلغا ً قدره
( )604,987,364ديناراً».
وتابع أن «املديرية عملت خالل الش�هر
على تدقي�ق  27عق�دا ً وال زال العم�ل
جاري�ا ً عليه�ا لحد اآلن ،فيما أش�ار اىل
أن املديري�ة بين�ت رأيها يف  80مجلس�ا ً
تحقيقي�ا ً وب�ـ  75قضي�ة معروض�ة
عليه�ا من قب�ل مديرية تفتي�ش بغداد
و 22قضية أخرى م�ن مديرية تفتيش

الكهرباء :مالكات إنتاج البرصة تواصل
أعامهلا بصيانة حمطـة ديزالت القرنة

املحافظات».
نّ
وبي أن «مجم�وع املجالس التحقيقية
التي تعكف املديرية عىل تدقيقها خالل
الع�ام الح�ايل بل�غ  154مجلس�اً ،بلغ
مجموع املدور منها من عام 25 ،2017
مجلساً ،تمكنت املديرية من انجاز 125
مجلس�ا ً منها خالل شهر كانون الثاني
م�ن العام الجاري ،وال زال  29مجلس�ا ً
األخرى قيد االنجاز».
اىل ذل�ك أوض�ح التقري�ر أن «املديري�ة
تمكن�ت خلال الش�هر م�ن متابع�ة
تنفي�ذ  23عق�دا ً ضمن خط�ة الوزارة
االس�تثمارية ،و  76عقدا ً أخرى ضمن
خطتها التش�غيلية ،ودقق�ت داخليا ً ما
مجموعه  205معامالت.

االجراءات وتحسني الخدمات التي تقدمها
مؤسس�ات البلدية بما ينس�جم مع رؤية
الحكوم�ة املحلي�ة يف املحافظ�ة ويتالئ�م
م�ع عم�ق املدين�ة الحض�اري والدين�ي
واالنس�اني» .وأثنى اليارسي عىل الجهود
املبذول�ة م�ن قب�ل لجن�ة نق�ل الوظائف

ومتابعته�ا الحثيثة يف انجاز نقل ما تبقى
م�ن وظائ�ف له�ذه ال�وزارة واثن�ى عىل
عمل مديريات البلدي�ة لتفاعلها االيجابي
ومرونته�ا العالية يف اس�تيعاب الوظائف
املنقول�ة وتوظيفه�ا بم�ا يحس�ن الواقع
الخدمي.

الرافدين :فروعنا وفرت خدمات ميرسة
لرصف مبالغ املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مصرف الرافدي�ن ،أن فروع�ه وفرت
خدم�ات ميرسة لرصف مبال�غ املتقاعدين
يف أرسع وق�ت على عكس مناف�ذ الرصف
الخاصة».
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بيان
له تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «ف�روع املصرف كاف�ة ش�هدت إقباالً
واس�عا ً من قبل املتقاعدين الذين يتسلمون
مستحقاتهم الش�هرية عن طريق البطاقة
االلكرتونية او الرصف اليدوي».
وأض�اف املكتب ،أن «ف�روع املرصف وفرت
خدم�ات ميرسة لرصف مبال�غ املتقاعدين
يف أرسع وق�ت على عكس مناف�ذ الرصف

الخاص�ة التي تس�تقطع أم�وال كبرية من
املتقاعدين أثناء رصف رواتبهم.

بارشاف مبارش من قبل مدي�ر عام املديرية العامة النتاج الطاقة
الكهربائي�ة يف البصرة تحسين زك�ي الس�عد ,تواص�ل املالكات
الهندس�ية والفنية يف املديري�ة العامة املذك�ورة أعمالها بصيانة
محطة كهرباء ديزالت القرنة يف محافظة البرصة».
اعلن ذلك املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب رسي
امل�درس ,مبينا ً يف بيان تلقته طاملس�تقبل العراق�ي» ،ان االعمال
تضمنت صيانة املحرك ( )12و تنظيف الشاحن التوربيني».
واضاف «اىل جانب فتح الس�لندرهيد للمح�رك األول وعزل قاطع
الدورة الواطئ وفحص وتنظيف املحركات الكهربائية ,اضافة اىل
اس�تبدال االورنك وعزل املحولة املساعدة ,وستسهم هذه االعمال
بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية و استقرار التيار الكهربائي.

صحة الكرخ تعلن اعادة تشغيل جهاز ختطيط
االعصاب والدماغ يف مستشفى الطفل املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة صح�ة بغداد الكرخ ع�ن «تمكن املالكات الهندس�ية
يف مستش�فى الطفل املركزي التعليم�ي و بارشاف مبارش من قبل
مدير املستش�فى الدكتور (فراس هاش�م) م�ن صيانة و اصالح و
اعادة تش�غيل جه�از (تخطيط االعص�اب والدم�اغ ) داخل مبنى
االستش�ارية بعد توقفه ع�ن العمل لفرتة طويلة بجه�ود ذاتية و
بفترة عم�ل اس�تثنائية».وقال مدير مستش�فى الطف�ل املركزي
الدكتور (فراس هاشم ) يف بيان للدائرة تلقته «املستقبل العراقي»،
ان «اهمية الجهاز داخل املستشفى و باالخص لدى مراجعي اطفال
استش�ارية االمراض النفس�ية و العصبية يف تش�خيص ش�حنات
الدماغ و مدى تأثريه عىل اعصاب اليد و العني و بيان مدى انتظام
كهربائي�ة الدم�اغ ل�دى املريض و خصوص�ا يف الح�االت الخاصة
ملرىض (الرصع  ,تلف خاللي�ا الدماغ  ,حاالت النوبة العصبية )».و
بني هاش�م ان «مراح�ل االرشاف و الصيانة كانت من قبل مالكات
القس�م الهن�ديس و التي قامت باصلاح العطل الخ�اص بـ (كود
الجهاز ) و اضافة كب خاص للتشخيص و توفري الطابعة امللحقة
له مضيفا تم توفر مالك طبي متخصص للعمل عىل الجهاز ضمن
يومي ( االثنني و االربعاء ) من كل اسبوع لالطفال دون سن ()15
من العمر «.و تس�تقبل استش�ارية االمراض النفسية و العصبية
االطفال طيلة ايام االسبوع عدا يومي الجمعة و السبت و يبلغ عدد
املراجعني الشهري ( )681مراجع وتقع ردهة االمراض النفسية و
العصبية يف الطابق الخامس .

أمانة بغداد تنفذ غابة نخيل ضمن طريق
مطار بغداد

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت امانة بغداد ع�ن تنفيذ غابة نخيل بمس�احة ( )40دونما ً
ضمن طريق مطار بغداد الدويل .وبينت مديرية العالقات واالعالم
يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان « دائ�رة بلدي�ة املط�ار
واملنطقة الخرضاء ب�ارشت أعمال تنفيذ غابة يف املنطقة الواقعة
خلف موقع التطوير الخاص بطريق مطار بغداد الدويل وبمساحة
( )40دونماً».واضاف�ت ان « ه�ذه الغاب�ة س�تضفي جمالي�ة
للطريق اىل جانب تحسين الواقع البيئي عرب اس�تغالل املساحات
والفض�اءات الخالية التي تتطل�ب جهدا ً زراعيا ً ممي�زا ً لتحويلها
اىل مناطق خرض».وأش�ارت اىل ان « خط�ة الدائرة تتضمن زراعة
آالف االشجار املعمرة يف املساحات الخالية التي تقع خلف منطقة
التطوير والقريبة من الدور الس�كنية لتحويلها اىل أكرب مس�احة
بساتني خرضاء عىل طول طريق املطار .

التجارة :الغاء « »52وكالة غذائية
وطحني خالل كانون االول املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة التخطي�ط واملتابعه يف وزارة التج�ارة عن الغاء ٥٢
وكال�ه غذائية وطحين خالل ش�هر كانون االول املايض بس�بب
مخالفتهم للضوابط والتعليمات.واضافت مدير عام الدائرة ابتهال
هاش�م صابط يف بيان تلقته «ملس�تقبل العراقي» ،ب�ان «دائرتها
قام�ت وخالل الش�هر ذاته بتدوي�ر  ٦٤وكاله واع�ادة وكالتني و
تس�جيل  ٢٤٣٠٨طفل حديث الوالدة و ٣٤٣٣٨تسجيل جديد فرد
و ٣اطفال وش�طب  ٥٦٦٣٦افراد واطفال من البطاقة التموينية
بس�بب الس�فر او الوفاة او ثبوت مخالفات من ال�وكالء» .وبهذا
الصدد ش�ددت صابط عىل الدوائر الحكوميه وغري الحكوميه ذات
العالقه واملواطنني كافه برضورة االبالغ عن املس�افرين واملتوفني
وذل�ك ليتس�نى للدائ�رة حجبهم م�ن البطاقه التموينيه حس�ب
الضواب�ط والتعليمات املعمول بها يف الوزارة ولتجنبهم املس�ائله
القانونيه املرتتبه عىل ذلك.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 31 :
التاريخ2018/1/25 :

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (سنة واحدة) وفقا إلحكام
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الحرية أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل لنشر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة
 %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول
إىل املزاي�دة يح�ق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املق�درة بموجب صك مصدق
لحس�اب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب
السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن
البالغ�ة ( )15يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدي�ة الكوفة) ويف حالة
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب ص�ورة (هوية األحوال املدني�ة  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد
سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجعة البلدية خالل م�دة (  )30يوما من تاريخ تصدي�ق قرار اإلحالة
لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند
الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

فرن صمون

على القطعة المرقمة 3/31410

200م2

حي ميسان  /على القطعة المرقمة 3/31410

2

حانوت

52

()5×2,5م

سوق ميثم التمار

3

حوانيت

 25ـ6

( )5×2,5م

مجاور علوة االسماك

4

حانوت

 133ب 42/

()5×3م

شارع الجسر

5

حانوت

 129ج 42/

()4×3م

شارع الجسر

6

حوانيت

 3ـ4ـ 5

()4×3م

دور معمل االسمنت

7

فرن صمون

بال

200م2

حي الشرطة مقابل رئاسة الجامعة

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2017 / 2374
التاريخ 2018 / 2 / 6

ورقة تكليف باحلضور
اىل  /احم�د مهدي ش�كر  /الفضل محلة
 117زقاق  54دار 12
لق�د تحقق من اش�عار مركز رشطة باب
املعظ�م املرق�م  1005يف 2018 / 1 / 29
وتأييد املجلس املحيل لحي الجمهورية انك
مجهول محل االقامة ل�ذا تقرر لذا يرجى
تبلي�غ املوم�ا الي�ه املذكور هويت�ه اعاله
بالحضور اىل ه�ذه املديرية خالل  60يوم
اعتبارا ً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض
تسديد النفقة الشهرية املستمرة واملرتاكم
اس�تنادا ً الحكام املادة  43ف  9من قانون
االحوال الشخصية
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1619
التاريخ 2018 / 2 / 6
م  /اعالن فقدان املدعو عدي حممد عبد اهلل
بتاري�خ  2007 / 5 / 7فقد املدعو عدي محمد عبد
الله يف منطقة الوشاش ولم يعثر عليه لحد االن ولم
يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حيا ً او موته وبتاريخ
 2017 / 12 / 20قدم املدعو محمد عبد الله حسني
طلب�ا ً يطل�ب فيه نصب�ه قيما ً عىل املفق�ود ولده (
ع�دي محمد عبد الله ) وعلى اوالده القارصين كل
من .................
وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة عىل امواله استنادا ً
الحكام املادة  87من قان�ون رعاية القارصين رقم
 78لس�نة  1980املع�دل عليه فقد ق�ررت املحكمة
االعلان عن حال�ة الفقدان يف صحيفتين محليتني
وعلى كل م�ن لدي�ه معلومات ع�ن املفق�ود اعاله
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة وخالل ثالث�ة ايام من
تاريخ النرش لالدالء بتلك املعلومات
القايض  /حممد حميسن عيل

وزارة العدل
دائرة العدل
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/1099 :
التاريخ2017/10/3 /
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة العقار
تسلسل  340/8م 5ام التلول والجالجه
يف الس�ماوة العائد للمدين فليح حس�ن
حمود املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عبد
العزي�ز لطي�ف عج�اج البال�غ اربع�ة
وعشرون مليون دين�ار فعلى الراغب
بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ثالثين يوما تب�دأ من الي�وم التايل
للنشر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات
القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :سماوة  /الضجرية
يطل عىل الشارع الفرعي 340/8م 5ام
التلول والجالجه
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :دار س�كنية (ملك
رصف)
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :تتك�ون م�ن
استقبال وكليدور وغرفتني نوم وحمام
ومرافق صحية ومطبخ الطابق االريض
وغرفتني وصالة ومرافق الطابق العلوي
وبناءه من الحديد املسلح
 4ـ مشتمالته:
 5ـ مس�احته  :ومساحة البناء ()140
مرت مربع  1/20/66اولك
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :عائله املدين فليح حسن
حمود
 8ـ القيم�ة املق�درة 58,025,000 :
ثماني�ة وخمس�ون ملي�ون وخمس�ة
وعرشون الف دينار
إعالن
ق�دم املدعي ( عبي�د صال�ح محيميد )
طلب يروم فيه تبديل لقبه من ( غريري
) اىل ( حمداني ) فمن لديه اعرتاض عىل
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
(  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم
(  ) 3لسنة .2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
اعالن
قدم املدعي ( مروان عبيد صالح ) طلب
ي�روم فيه تبديل اس�مه م�ن ( مروان )
اىل ( محم�د ) فم�ن لدي�ه اعرتاض عىل
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
(  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم
(  ) 3لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة

اعالن
قدم املدع�ي ( عثمان عبيد صالح ) طلب
يروم فيه تبديل اس�مه من ( عثمان ) اىل
( احمد ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف ينظر
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة (  ) 22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لس�نة
. 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
محكمة بداءة البرصة
العدد/1571:ب2017/
التاريخ2018/1/30 :
اعالن
اىل الشخص الثالث  /رياض احمد طاهر
اقام املدعني ضحى ن�وري احمد الفضيل
ورشكائه�ا الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
/1571ب 2017/يطلب�وا فيه�ا الحك�م
بإزال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل 516
ً
بيع�ا يف امل�زاد العلن�ي وتوزيع
املشراق
ثمنه عىل الشركاء ،عليه قررت املحكمة
ادخالك ش�خصا ً ثالث�ا ً يف الدعوى منضم
اىل جانب املدعى عليهم ،وملجهولية محل
اقامت�ك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك
ً
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين يوميتني
للحضور اىل هذه املحكمة بموعد املرافعة
املص�ادف ي�وم  2018/2/19او ارس�ال
من ين�وب عنك قانونا ً وبعكس�ه س�وف
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا ً وعلنا ً وفق
القانون.
القايض  /محمد قاسم عبود
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد/17 :ش2018/
التاريخ2018/1/18 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /هيثم كاظم اسماعيل
اقام�ت املدعية (غي�داء عبدالوهاب باقر
وكالئه�ا املحامي�ان كام�ل عبدالحسين
العس�اف و عبدالل�ه صال�ح الحمي�دي)
الدع�وى املرقم�ة /17ش 2018/ض�دك
تطلب فيه�ا الحكم (بالتفري�ق للهجر).
وق�د لوحظ من الرشح الوارد من املجلس
البل�دي ملنطق�ة (ح�ي البت�ول) والقائم
بالتبلي�غ إن�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة
وغير معلوم�ة .عليه قرر تبليغ�ك اعالنا ً
بصحيفتني يوميتني محليتني مشهورتني
بالحضور امام صباح يوم 2018/1/30
ام�ام محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
البرصة وعند عدم حضورك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ً وفق القانون.
القايض  /فالح حسن حصني
اعالن
اىل الرشيك ( برشى عبيد خنياب ) اقتىض
حض�ورك اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض
اصدار اجازه بن�اء العقار املرقم 55008
 3 /حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه
ستتم االجراءات دون حضوركم
اسم طالب االجازه
صالح عبد الهادي جاسم

www.almustakbalpaper.net
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

م/اعادة اعالن مزايدة

العدد2471/39/5/1/
التاريخ 2018/1/30

رقم 2018/2017/7/2و2018/2017/13/2و2018/2017/15/2و2018/2017/17/2و201/19/2
2018/7و2018/2017/21/2و2018/2017/25/2
تعل�ن الرشكة العامة ملوان�ئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات
البال�غ عدده�ا ( )22عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه وللم�رة الثانية لعدم تقدم راغب من موظفي
الدولة عموما وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل وخالل خمسة عرش يوما
تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا من يوم
الخميس  2018/2/22يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم
اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات
التالية هوية االحوال املدنية مصورة ش�هادة الجنس�ية ( مصورة ) بطاقة الس�كن مصورة ودفع تامينات
بنس�بة  %5خمس�ة باملائة من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن . %2
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

المقاطعة
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي
 39كوت االفرنكي

رقم العقار
1548/1
1443/1
1689/1
1708
1710/1
1504/1
1669/1
1506/1
1658
1495/1
1657/1
1494/1
1471/1
1488/1
1546/1
1647/1
1631/1
1590/1
1580/1
1706/1
1447/1
1502/1

المساحة
250م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
205م
200م
250م
200م
200م
200م
200م
200م
200م
200م

عـ /عزيز هاشم العبيدي
املدير العام
للرشكة العامة ملوانئ العراق/وكالة

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
جلنة البيع والتاجري املركزية

تنويه

نشر يف صحيفة املس�تقبل العراقي بعددها
( )1608يف  2017/2/4اعلان تأجير
عقار الس�كك الحدي�د العراقي�ة يف منطقة
س�كك كركوك حيث سقط س�هوا يف االعالن
عب�ارة (تأجير العق�ار امل�درج تفاصيل�ه
ادناه مس�اطحة والعائ�دة لرشكتنا) خطأ
والصحيح ( تأجري العق�ار املدرج تفاصيله
ادناه والعائد لرشكتنا لذا اقتىض التنويه
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /21ب 2018/
اىل املدعى عليه  /جمعة مجذاب حمزة
أقام املدعية مديحة طاه�ر نارص الدعوى املرقمة
أعاله والتي تطلب فيه�ا دعوتك للمرافعة والحكم
لتملي�ك القطع�ة املرقم�ة  1274/2م 29دام�وك
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار
الطالبية ومختار النعمانية واملرفق يكتاب محكمة
بداءة النعمانية املرقم  190يف  2018/1/22عليه
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني
بالحضور إمـام هذه املحكمة عىل موعد املرافعة
يوم  2018/2/13الس�اعة تاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  / 63ب 2018 /
اىل املدعى عليه  /ياسني ظاهر عبد الوهاب
م  /تبليغ
اق�ام املدع�و نزه�ان حاجي محم�د صالح بحقك
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  / 63ب 2018 /
وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة
الضلوعية الش�مايل بالعدد  133يف 2018 / 1 / 20
قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي
االنتش�ار عىل موع�د املرافعة املص�ادف / 2 / 13
 2018ويف حالة 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 محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 138
م  /نرش فقدان
قدمت املدعوة خوله اس�ود طالل عجرش طلبا اىل
هذه املحكمة تدعي فيه فقدان شقيقها عيل اسود
طلال عج�رش الجناب�ي والذي فق�د يف محافظة
صالح الدين – قض�اء بلد بتاريخ 2017 / 2 / 25
بعد ان تم اختطافه ولم يعرف اي يشء عن مصريه
لحد االن وهو من س�كنة محافظة صالح الدين –
قض�اء بل�د – منطق�ة الحضرية – فعلى من لديه
معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه املحكمة او
باي مركز للرشطة .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 2018 / 122 /
اىل  /املنفذ عليه  /فارس حسني حمعه
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار مركز
رشط�ة ب�اب الش�يخ بالع�دد  389يف / 1 / 16
 2018وتايي�د مخت�ار محل�ة  129انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الرصاف�ة خلال
خمس�ة عرش يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
صفا عبد املنعم محمد
اوصاف املحرر  :قرار محكمة االحوال الشخصية
يف الرصافة بالع�دد  / 583ش  2017 /يف / 11
 2017 / 12املتضم�ن الزام�ك بتاديتك للمدعية
ش�هد صب�اح كام�ل نفق�ة ماضية مس�تمرة
مقداره�ا  125000مائ�ة وخمس�ة وعشرون
الف دينار ش�هريا اعتب�ارا من تاري�خ املطالبة
القضائية يف  2017 / 10 / 10ونفقة مس�تمرة
كل واح�د من االطف�ال ( زينه وريت�اج وقائد )
اوالد فارس حسين مبلغ ق�دره  125000مائة
وخمسة وعرشون الف دينار شهريا اعتبارا من
تاري�خ املطالبة القضائي�ة يف 2017 / 10 / 10
وللمستقبل .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين
العدد  / 21ش 2018 /
م  /اعالن
اىل  /املدعى عليه اسماعيل طاهر عايز
اقام�ت املدعي�ة ( رس�مية ابراهي�م حم�ادي )
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة  / 21ش 2018 /
اعلاه والت�ي تطل�ب فيه�ا تصدي�ق الطلاق
الخلع�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت
الحارض وحسب اشعار املختار فقد قررت هذه
املحكمة تبليغك بالنشر يف صحيفتني محليتني
يوميتين عىل ي�وم املرافعة املص�ادف / 2 / 12
 2018الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا س�وف يتم
السري باجراءات الدعوى غيابا وفق القانون مع
التقدير .
القايض
صالح حسن الخالدي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
العدد  / 301ش 2018 /
اعالن
إىل املدعى عليها  /سناء مصطفى عبد
اقام املدعي س�الم داود سلمان الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة  / 301ش 2018 /
اعاله وال�ذي يطلب فيه�ا ايقاع الطالق
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د
املجل�س املحيل تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتين محليتين يوميتين وعين
ي�وم  2018 / 2 / 19موع�دا للمرافع�ة
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض
فارس شيخو محمد عيل
اعالن
قدم املدعي ( حس�ن نارص خلف ) طلب
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه م�ن ( العجييل )
اىل ( العامري ) فم�ن لديه اعرتاض عىل
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
(  ) 22م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم
(  ) 3لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد1165 /
التاريخ2018/2/6 :
نرش اعالن
قدم املس�تدعية (ارساء محمد محمود)
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار
حج�ر وقيمومة لزوجها املفقود (محمد
إبراهي�م حسين) وال�ذي فق�د بتاريخ
 2014/9/17علي�ه واس�تنادا لقان�ون
رعاي�ة القارصين قررت املحكمة نرشه
بصحيفتين محليتني لغرض التثبت من
حياة املفقود  ....مع التقدير
القايض
أنور جاسم حسني
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2014 / 495 /
مذكرة االخبار بالتنفيذ
لالموال املنقولة
إىل املدي�ن  :جمعه رش�يد رمضان املدير
املفوض لرشكة ارسار الفرات للمقاوالت
اضافة لوظيفته .
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب
مركز رشطة املنصور املرقم  1274يف 24
 2018 / 1 /وتاييد املجلس البلدي لحي
املتنب�ي انك مجهول محل االقامة وليس
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبليغ علي�ه واس�تنادا الحكام
املادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا  .نخربكم بانه تقرر حجز االموال
املنقولة العائدة لكم رشكة ارسار الفرات
للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة لقاء
طل�ب الدائن عالء ش�ون حسين البالغ
 3500ثالث�ة االف وخمس�مائة دوالر
امريكي فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور
خلال م�دة ثالثة اي�ام من الي�وم التايل
لتاري�خ تبليغكم بهذا االخب�ار واال فان
االم�وال املحج�وزة بموجب ه�ذا القرار
س�تباع وفق�ا للقان�ون وذل�ك اس�تنادا
للمادة  69من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون املالية واالدارية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة يف النجف االرشف
قسم إقامة النجف االرشف
العدد3512 :
التاريخ2017/8/9 :
اىل  /مركز رشطة الغري ( التحقيق )
صحة صدور كتابكم املرقم ( املفقودات
 )13708/يف  2017/8/8نؤي�د لك�م
صحة صدور ( هوي�ة االقامة ) املرقمة
( )0011385والعائدة للمدعوة ( ربيعة
علي جبران ) ليبية الجنس�ية الصادرة
بتاريخ  2016/2/4لغاية 2018/12/9
للتفضل بالعلم
اعالن
اىل الرشي�ك ( ن�داء عيل حس�ن ) توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف
لغرض اص�دار اجازه بناء العقار املرقم
 3 / 83552ح�ي الن�داء وخالل عرشة
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون
حضورك
طالب االجازه
سامر حليم نعيم
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /49 :كشف2017 /
التاريخ 2018/2/6
اىل  /املطل�وب الكش�ف ض�ده  /رشكة
الصقور للمقاوالت
اعالن
اق�ام طال�ب الكش�ف وزي�ر الرتبي�ة /
اضاف�ة لوظيفت�ه طلب الكش�ف املرقم
/49ب 2017/ضدك امام هذه املحكمة
يطل�ب فيها اجراء الكش�ف على بناية
روضة ازهار النرص وتقدير قيمة االرضار
الحالي�ة واملس�تقبلية حي�ث س�بق وان
تعاقدت مع طالب الكش�ف عىل تش�ييد
البناية ضمن مرشوع م�دارس الهياكل
الحديدية يف محافظة البرصة وقد حدثت
فيها ارضارا جسيمة ملخالفتك للرشوط
واملواصفات الفنية املتفق عليها بموجب
العقد وملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح املبل�غ القضائي وتاييد امني محلة
 923ح�ي باب�ل  /جادري�ة قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين
محليتين يوميتين للحض�ور اىل ه�ذه
املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف يوم
 2018/2/19ويف حال�ة ع�دم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فسوف
ترجي املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود
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أسماء عواد

ري يفَّ الش�عو َر الذي طاملا تملّكني :ش�عو َر ّ
ُ
ُ
أذني ،يث ُ
ُ
أسكن يف واح ٍة إسمنت ّية ،ضائع ٍة
أنني
يمارس�ه عىل طبلة
بذبابه ،وبالضغط الذي
املكان الحارُّ،
هذا
ّ
ِ
ً
لاً
ّ
َ
ُ
تعج بامللل ،ورتابتها تجعل من ِّ
َ
رشق النهر ،يف قلب العاصمة املكتظة؛ واح ٍة ُّ
ألسابيع يف صالونات الجري ِة الشحيحة.يف تلك
ضيف حدثا قاب للتداول
أي
ٍ
ُ
ُ
ّ
َّ
الدموي ،من رأيس وإليه.
التدف َق
بحروف ذلك
ضيوفنا ،وال أدري كيف أصوغ
أعرف من أين يأتي
األ ّيام ،لم أكن
ٍ
تلج س�ي ُ
ّارة أجرةٍ ،محمّ ٌ
حين ُ
ل�ة بجب ٍل
َ
َ
من الحقائب ،البوّابة الحديديّة السوداء؛
فأركض ،مساب ً
ُ
قة إخوتيّ ،
باتجاه أمّ ي،
ِ
ٍّ
عس�كري،
احتفال
يف
كأب�واق
صارخني
ٍ
ومعلنين قدومَ
زمن
ضيف عىل غفلة ،يف
ٍ
ٍ
املكاملات بين البلدان مكلفةً،
ُ
كان�ت فيه
وال ُتستخدم اّ
إل يف األعياد واملآتم.
بعي� ًدا ع�ن واحت�ي بأع�وام ،ينكش�ف
أمام�ي عار ًي�ا رسُّ منب�ع ال�زوّار .هن�ا،
َ
ّ
العرب�ي من املعْبر ،حيث
الش�ق
قبال�ة
ِّ
ُ
مآتمُ
الوطن وأعياده عىل الطرف اآلخر،
ِ
ُ
يمنعنا االحتالل من الوقوف يف صيوانها.
ُ
أرض تس�لّ ْ
ُ
حرارته�ا إىل
لت
أجل�س على
ٍ
ُ
َ
وداع
وج�وه أحفظها
جل�دي .أنتظر مع
ٍ
صديقنا.
ُ
تتلمّ ُ
رائح�ة الجوّافة أنف�ي من دون
�س
ُ
س�ببّ :
وصديقنا يحبُّها،
إنه موس�مُ ها،
َّ
ف�كأن س�فرَه املفاج�ئ ه�ذا ج�اء يف
ُ
ُ
موع�ده .ت�رى ،هل س�تزرع ل�ه والدته
َ
َ
ش�جرة جوّاف�ة ،أمْ
ش�جرة زيتون ،عىل
رشف عودته إىل أحضان الوطن؟
ُ
عيني دم�وع ،ترك�ب أمواجها
تلم�ع يف
ّ
«غالونات» الزيت البالستيكيّة املتعربشة
ّ
أكف املسافرين ،املنهكني من السفر
عىل
عرب الحواجز.
ُّ
ُ
ُ
لق�اءات
يثير الح�زن:
كل م�ا ح�ويل
ُ
ُ
ُ
الغيّ�اب ،وداعاتهم ،أحضانهم ،قبالتهم.
ّ
حت�ى حقائ ُبه�م ،برشائطها املزركش�ة
َ
بعناوين وأسماء ،زادت من
واملوش�ومة
ذلك االنقباض يف قلبي.
نحن هنا ل�وداع صديقنا ،وهو يف الداخل
ّ
ويرص عىل صمته،
يكشفون عن هويّته،
ّ
متعن ًتا ُّ
تعن َ
ت املوتى عن النهوض.

أهناك مَ ن أخربه ّ
أننا هنا بانتظار السالم
عليه؟
قبل أيّ�ام ّ
كنا م ًع�ا .احت ّد النق�اش بيننا
ش�عبي ،وارتبك
على الغ�داء يف مطع�م
ّ
ّ
ُ
النادل ،وطلب ّ
منا أن نخفف من جلبتنا،
فخرجنا .يبدو الوقت واملكان مناس�بينْ
ّ
ولكن�ه يف الداخل،
إلكمال ذل�ك الج�دل،
ٌّ
َ
نفس�ه عن هذا الس�فر
وكل منا يش�غل
مكامل�ات غ َ
ري
بأم�ر تاف�ه :أح ُدنا يجري
ٍ
رضوريّة ،وآخر َيغ�رز إظف َر خنرصه يف
ُ
صديقته املقرّبة
قواطع�ه األماميّة ،أمّ �ا
ث بال ّ
فتتح� ّد ُ
ف م�ع أخ ِتها الّتي تهزُّ
توق ٍ
رأسها باستسالم.
َ
ُ
البرش من ح�ويل :أراق ُبهم
وجدتني أَع� ُّد
ً
ذك�ورًا وإناثا ،صغارًا وكب�ارًا ،يخرجون
َ
رجل
من وراء حاجز التفتيش ،مجتازين
َ
غير آبهني به؛ فيم�ا هو عىل أهبة
أمن،
ً
ىّ
ً
بسالح
استعداده ،يتمش جيئة وذهابا،
ٍ
ُّ
أظنه جائ ًعا لذخري ٍة حقيقيّة.
ً
َ
مذ وصلنا وأنا أفترش األرض متعبة .ال
ُ
اندمجت يف لعب�ة ع ِّد األرج ِل
أدري كي�ف
ه�ذه .أعي� ُد َ
الك�ر َّة م�ن الصف�ر كلّم�ا
ّ
ً
ٌ
خارجا من ذلك
فوج من األحذي�ة
تدف�ق
ُ
ٌ
ٌ
كفيلق من
تخرج،
وأزواج
أزواج
املنف�ذ.
ٍ
نم ٍل يس�عى يف مناكب�ه،10 ،8 ،6 ،4 ،2 :
42.........،12
ُ
يقترب حذا ٌء رجايلّ
مرتخ
ه
رباط
،
بن�ي
.
ٌّ
ٍ
ومقطعُ ،
َّ
ُ
ٌ
الحظت
ذائب من الخلف.
نعله
ُ
ً
ْ
جريت له .هناك
رتق كثيرة أ
أن عمليّات
ٍ
ٌ
ّ
ٌ
�ع يف الجان�ب األيرس
للتوس
قاب�ل
ثق�ب
ِ
م�ن الف�ردة اليمن�ى .كان�ت ه�ذه أوّلَ
ً
محبطا بهذا الش�كل!
م� ّر ٍة ألتقي ح�ذا ًء
ً
َّ
َ
اصط�ف بجانبي ،نافث�ا رائحة جوفه يف

الكتابة حني تتحيز للفقراء
يف «طقوس بحرية «
إسراء عبوشي  /شاعرة وكاتبة
ص�درت نصوص «طق�وس بحرية «
للكات�ب  :عمر عب�د الرحمن نمر عام
٢٠١٦م ،ويق�ع يف  ١١٩صفح�ة م�ن
الحجم املتوسط.
طق�وس خاص�ة تبحر يف بني�ة فنية
مكتملة،صافية كمياه البحر  ،تلمس
مده وجزره  ،بلغة فلسطينية الهوى.
تتقاطع بأنواع أدبية مختلفة  ،ترفده
بفكر يتأمل البحر ويش�كل طقوسه
العاش�قة للوطن و تراث�ه وأصالته ،
ويتأمل حاله وفيض خواطره  .حدود
البحر روح الكات�ب ووجدانه  ،تجعل
القاريء يقف عىل الشاطيء  ،ويتأمل
الطقوس البحرية محاورا إنس�انيته
 .باس�لوب فلس�طيني بإمتي�از ،يف
ش�ذاه عبق التراث ،يحاكي طقوس
الحي�اة اليومية  ،اهازي�ج الحصاد و
زغاريد األعراس والحقول والحواكري،
باس�لوب يربق من عي�ون الجميالت،
ويتفتح بالذهن كزه�ر اللوز مع أول
الربيع ،تعي�ش حالة اراده�ا الكاتب
وتش�اركه تل�ك الطق�وس ،تغل�ق
دفتي الكت�اب فتط�اردك املعاني بني
الس�طور .وض�ع الكات�ب ي�ده عىل
عدة جروح متش�عبة يف ضمري األمة،
ومنه�ا الفق�ر حي�ث ي�رى الكات�ب
الهالل رغيفا ،معجون بطحني الغوث

املس�وس ،أو طحني مسجل عىل دفرت
الديون ،خبز مر ،تعجنه األم لينعم به
كل فقراء الناس.
ضحاي�ا الفق�ر العام�ل والفلاح،
فالعام�ل يط�ارد لقم�ة العي�ش من
الغس�ق بزوادة فارغة إال من قطرات،
بجس�د اس�تعىص عىل الربد والجوع
 ،ع�رق العام�ل إثب�ات والء  ،ووثيقة
عطاء  ،وش�هادة انتماء ،عرق العامل
صديقه .
يم�وت العامل على املعرب كم�ا مات
رج�ال يف الش�مس بصم�ت ال يطرق
ج�دران ،ب�ل يطوق�ه ج�دار الفص�ل
العنصري يقط�ع الح�دود مهرب�ا،
يحم�ل كفن�ه على عاتق�ه ،لتنتهي
قصته باملوت عىل املعرب.
فكيف يموت الفقراء وهم جوعى.

ُ
جمعنا املبعث ُر بعد س�اعات
أنفي .تلملم
ُ
رجل األمن ّ
إن علينا
من االنتظار .يق�ول
إحض�ا َر م�ا نق�ص م�ن أوراق صديقنا
املسافر الثبوتيّة.
َ
ل�م تكن املرّة األوىل التي أدخل فيها بيته،
َّ
َ
قبح البي�وت م�ن دون أصحابها
ولك�ن
جعلني أالحظ ف�وىض العازبني املتناثرة
ّ
يف ّ
الجافة
كل م�كان :دوائ ُر من القه�وة
ْ
ُ
الكؤوس
ارتس�مت عىل طاول ٍة تك ّدس�ت
كبثور اعتلت وج َه مراهق ٍة
ها
سطح
عىل
ِ
ٍ
قمصان متعرّقةٌ
ٌ
قبيْل دورتها الشهريّة؛
ُ
قابس
ذراعي أريك ٍة بقدم مكسورة.
بني
ْ
ً
ّ
ُ
نظ�رة إليه:
خطفت
ان املاء يلمع؛
س�خ ِ
ُ
فأطفأته.
«لرتاته» اإلحدى عشرة تغيل،
ٌ
ُ
رفعت وس�ادته
عار من مالءاته،
فراش
ٍ
ُ
ووضعتها مكانها.
من عىل األرض
ُ
بخطوات واثق ٍة
صديقته القريبة مش�ت
ٍ
َ
ّ
َ
ألغام تعرف مصائده،
وكأنها تقطع حقل
ٍ
ً
ْ
فتحت أحدَ
ّ
َ
الدوس عىل أي يشء.
متفادية
ُ
نوبة ب�كاء .الباقون
جواري�ره واعرتتها
كان�وا يبحث�ون ع�ن الورق�ة الرس�ميّة
َ
ُ
التفاصيل،
فالحق�ت
املفق�ودة .أمّ ا أن�ا
َ
ُ
مس�حت
واللكنة الفلاّ حيّة الهاربة منها.
ما رشح من عيني بطرف كمّ ي؛ فالسفر
ً
ً
ً
مضاعفا
حزن�ا
فج�أة يخلِّف
حني يأتي
ً
ويصبح التحضري له ترفا.
ً
ُ
ورقة من منفضة الس�جائر .لم
التقطت
َ
تكن اّ
إل فاتورة حساب وجبة الغداء قبل
ّ
ّ
ولكني تشب ُ
ّثت
ع ّدة أيّام .لم تكن ضال َتنا،
ُ
بها ّ
ورقة يانصيب رابحة.
كأنها
يف نهاي�ة األم�ر وجدناه�ا .مرّرناها بني
أصابعن�ا جمي ًع�ا ،نق�رأ معلوما ِته�ا.
ب�دالل مف�رط؛ فنح�ن ــــ
عاملناه�ا
ٍ

يق� ّدم الناق�د والروائ�ي
املغرب�ي ص�دوق نورالدي�ن
يف كتاب�ه “ال�ذات والعالم”،
ّ
مؤخ�را ع�ن دار
الص�ادر
أزمن�ة يف عمّان ،دراس�ة يف
يومي�ات لع�دد م�ن ّ
الكتاب
املغاربة؛ “خواطر الصباح”
لـعبدالله الع�روي ،و”جان
جيني�ه يف طنج�ة” لـمحمد
ش�كري ،و”يومي�ات رسير
املوت” لـمحم�د خريالدين،
و”شاعر يمر” لـعبداللطيف
اللعبي.
يرى نورالدي�ن أن “خواطر
ّ
تمث�ل نمذج�ة
الصب�اح”

الـذات والـعـالـم
فعلي�ة بما يج�در أن تكون
علي�ه كتاب�ة “اليومي�ات”،
وأن محمد ش�كري يرس�م،
يف “ج�ان جينيه يف طنجة”،
ص�ورة ع�ن حي�اة الكاتب
الفرنيس يف نوع من التمرئي
ّ
يجس�د
الذاتي الذي بقدر ما
اآلخر يستجيل الذات .ويجد
الكات�ب أن “يوميات رسير
املوت” ،الت�ي كتبها الروائي
والش�اعر محم�د خريالدين
خالل السنة التي رحل فيها،
تعكس ص�ورة ع�ن حياته
وتجربت�ه األدبي�ة يف /وعىل
الكتابة والتأليف.

أقنعة السريةالذاتيةوجتلياهتا

قريب�ا م�ن الكتاب�ة السير -ذاتية أو
مختلط�ا به�ا كاليومي�ات واملذكرات
والرس�ائل ،وكذل�ك م�ا يتص�ل بها يف
بعض نصوص الرحلة والسفر .ويثري
الكتاب أس�ئلة يرى الصكر أنها تتصل
بش�عرية النوع السير -ذاتي كصلته
بالرواي�ة وإمــــ�كان وج�ود رواية
سيرة أو سرية روائية ،وإمكان وجود
سيرة ذاتية ش�عرية ،ومدى التوسع
املمك�ن للمدونة السيرية وانفتاحها
عىل أنواع أخرى.

يطمح كت�اب “أقنعة السيرة الذاتية
وتجليّاتها :الب�وح والرتميز يف الكتابة
السير الذاتية” ،للناقد حاتم الصكر،
مالمسة بعض مشكالت السرية الذاتية
يف أدبن�ا العرب�ي ،والن�ادرة يف الكتابة
النوعية ،وامللتبسة يف مصادرها وطرق
عرضها رسديا أو تاريخيا ،واملحفوفة
بمحاذير ومح�ددات وموانع تعرضت
لبعضه�ا دراس�ات الكت�اب ،الصادر
حديثا عن دار أزمنة يف عمّان.
كما يتابع الكت�اب ما يمكن أن يظهر

احلفار واملدينة « رواية أنطوان أبو زيد»
تق�وم رواي�ة «الحف�ار واملدين�ة»
للش�اعر والكات�ب أنط�وان أبو زيد
(منش�ورات ضفاف و «االختالف»
) ،عىل حبكة بسيطة ،بل عىل مسار
رسدي يكاد يكون متواليا ً يف الزمن؛
وقوام الحبكة فيها أن ثنائياً ،رجالً
وامرأته ،مع ابنهما ُ
طردا لتوّهما من
إطار سكنهما ،يف الضواحي أواسط
التس�عينات م�ن الق�رن العرشين،
ون�زال مصادف�ة يف بي�ت بش�ارع
باستور ،اس�تأجراه إلقامة مديدة
ّ
لكن الحوادث
طلبا ً لإللف�ة املدينية.
املتتالي�ة ،والحكاي�ات الصغيرة،
ّ
املتصل�ة بظ�روف إقامتهم�ا ،وج ّو
ً
إعادة اإلعمار الذي كان سائدا وسط
املدينة ومناخ التهديم املقصود حينا ً
وغير املنهج�ي حين�ا ً آخ�ر لألبنية
القديمة والرتاثي�ة يف جوانبها ،وما
رافقه من نزعة إىل اس�تغالل ّ
كل ما
هو قديم ،ملزيد من الربح ،ضاعفت
الصعوبات عىل الثنائي الس�تكمال
حياتهم�ا ،حيث جعلا حيازة هذه
اإللفة التي لطاملا س�عيا إليها شأنا ً
عبثياً ،وال طائل منه يف ثنايا املدينة
التي لم تعد تعرف وجهها األول.

تواصل الرواية وص�ف التنوّع الذي
كانت املدين�ة قد تكوّن�ت منه ،من
غري ّ
منة ،عىل امت�داد أكثر من مئة
س�نة .علم�ا ً ّ
أن جزءا ً م�ن الوقائع
كان مستمدا ً من سرية املؤلّف.
أم�ا االنش�غاالت أو الهم�وم الت�ي
جعلت الشخصيات تبديها ،كالً عىل
حدة ،وإن عىل شكل مشاهد رسدية
– وصفي�ة قصرية ،فال تعدو كونها
توش�يحات ،عىل قدر من التشاؤم،
يف لوحة املدين�ة الكربى التي قامت
أخريا ً يف أب�راج زجاجية دفنت فيها
إلفة املدينة القديمة ،وإىل األبد.
ّ
لك�ن مس�ار الحبك�ة ال يلب�ث أن
يضط�رد ّ
توت�راً ،فتش�هد ح�وادث
الرواي�ة تح�والً ،بل تح�وّالت ،حاملا
ينخرط معلّم التاريخ ،نعمان ،بطل
الرواي�ة الس�لبي ،يف أعم�ال الحفر
الجاري�ة أواس�ط بيروت ،يف تل�ك
الفرتة ،مس�اعدا ً لرئيس الحفريات
املعلّ�م «عبدالل�ه» ال�ذي م�ا كان
يتورّع عن اعتب�ار جميع «الكنوز»
الت�ي يكتش�فها يف أعم�ال الحف�ر
الجاري�ة يف املحف�ار  32و ،33ملكا ً
ل�ه يعرضها للبيع من أجانب بأغىل

األثمان.
ومل�ا كان عبدالله ،وكيل الحفريات،
ّ
ّ
أمس
«التنني» يف
من جانب رشك�ة
الحاجة إىل من يق ّدر اللقيات األثرية،
ّ
يتوجه إىل عالم
فقد كلّف نعمان أن
آث�ار يدع�ى «مهيب الخال�دي» من
ّ
س�كان صور .فيميض بحث�ا ً عنه،
وإذ يج�ده يف ثمانينيته ،ووحش�ته
بعد وف�اة زوجت�ه واختف�اء ولده
الوحي�د يف أح�د أحي�اء األرشفي�ة،
حيث كان يعمل قبيل اندالع الحرب
األهلية مديرا ً لآلثار ،ينقل إليه طلب
عبدالل�ه باملس�اعدة يف تقييم اآلثار
املكتشفة حديثا ً يف بريوت (املحفار
 .)33فير ّد مهي�ب الخال�دي على
ذل�ك الطل�ب باملوافق�ة لقاء رشط
واحد :أن يجري البحث عن وحيده
«ماج�د» ويع�اد إليه ،حي�ا ً أو ميتا ً
برفاته .عندذاك ،تتحرّك الحوادث يف
وجهة أخرى لم تكن متوقعة تماماً،
ونرتك للقراء أن يرتس�موا تحوالتها
ومآله�ا النهائي ،يف ما ينس�جم مع
املناخ الس�لبي الذي يشيع يف املدينة
القائم�ة من رماده�ا وال تزال .ولنا
عودة إىل الرواية.

َ
قيم�ة أوراقن�ا
الالجئين ـــ�ـ نع�رف
الثبوتيّ�ة وأرقامن�ا ،ب�ل نتوارثه�ا تركةً
َ
َ
املنقولة وغ َ
ري املنقولة.
األموال
تس�بق
ً
الجئا ،بل مج ّر ُد
صديقنا املسافر لم يكن
َ
زيارتها .لو كان
أرض ُنمنع
مغرتب ع�ن
ٍ
ٍ
بإمكانن�ا مرافقته ،هل س�يكون الفراق
أسهل؟
ُ
َ
جمي�ع األوراق بدبّوس
رج�ل األمن
ض ّم
َ
ً
ّ
اكتمال معاملة الس�فر.
معلنا
حدي�دي،
َ
سمح لنا بدقائق لوداع
وبتململ واضح،
القابع يف سيّارة رسميّة يعلوها
صديقنا
ِ
ّ
كشافان أزرق وأحمر.
َ
ُ
الح�رس السلس�لة الحديديّة.
فت�ح لن�ا
اقرتبن�ا بنظ�ام .عندم�ا ح�ان دوري،
اً
شعرت ّ
ُ
ُ
أميال قبل الوصول
سأقطع
أنني
إليه .قدماي تخوناني ،وجسدي يرتجف،
ْ
ولكن ال ب ّد مما ال ب ّد منه.
ُ
بدوار خفيف كاد يوقعني داخل
ش�عرت
ٍ
السيارة.
 احذري ال تلمسيه.ً
ْ
خوفا .ل�م أزح نظري
انكمش�ت معدتي
ً
َ
تعلي�ق فقي ِه
متجاهل�ة
ع�ن صديقن�ا،
ُ
وضعت فاتورة حساب
الطهارة .وبحذر،
غدائنا تحت رأسه؛ فربّما ذلك لن يشعرَه
بجوع الوحدة.
ُ
تقهقرت خطوتين إىل الوراء ،فيما زعق
ً
ُ
بوق س�يّار ِة اإلس�عاف ،معلنا عن رحلة
مفاجئ�ة باتج�اه واح�دٍ :إىل تحت ثرى
مقبر ٍة يف الوط�ن ،يفصلنا عن ش�واهد
ُ
ّ
املحتل.
جيش
قبورها
ٌ
ّ
ُ
نح�ن اآلن ثل�ة م�ن املكلومين ،يه�رول
ُ
نحونا الحذا ُء املحب�ط ،ويأمرنا بعصب ّي ٍة
بإخالء املكان.

أكذوبة احلبيب األول
قاسم محمد مجيد

( لم اعلم ماهي اكرب صعوبة
ان نلتقي اىل االبد
او نفرتق اىل االبد )
الكسندر بلوك
ذهب َب ُالك ْم َبعيدا ً
اَل َي َ
َ
َ
قص ُد أَحدا ً
أنا اَل أ ِ
فم ُ
ص َّد ُ ُ ْ َ ْ
نذ َ
ُ
بيب األَو ِل
قت أكذو َبة ال َح ِ
طابور َطوي ٍل
َوأ َ َنا أ َ ِق ُف ِب
ٍ
َ
صل ُ
لش َّباكٍ ُي ُّ
طل َعىل اَل شيَ ْ ء
َكي أ ِ
َّ
َوألَ ِّني ُم ٌ
ظر
صاب ِب ِق ِ
رص الن ِ
لَم أ َ َر َ
ضوءا ً
كش ُف َعوْراتٍ
َي ِ
َفم ْها َم ْف ٌ
توح َكالبحْ ِر
ص َّد ُ
َو َ
قت َبرا َء َة أَوَّل ُحب
َو أَصابعي لَم َت ُ
عثر
ِ
َ
اَّ
باب أ َث ٍّ
ري
فتاح لِ ٍ
إِل َعىل مِ ٍ
َ
َو ُ
ديم
ص ٍ
ندوق ق ٍ
َ
رسائل
خ َّبأنا ِفيه

َ َ
َ
َ
ضب
القي ُْتها لحْ ظة غ ٍ
فيَ ُ
طب ُمشت ِع ٍل
كوم ِة َح ٍ
َولأِ ن مِ ً
رآة الذا ِكر ِة
اَلتحْ ت ِف ُظ ِب ُ
وه
الوج ِ
ْ
سيت أ َ َ
َن ُ
س ُ
الح ِّب
ين َمس ِقط رَأ ِ
ترَ ْ
َو َك ٌ
يب
تبت فيِ َدف ِ ال َج ِ
كوابيس َتتسا َبق َيدا ً ب َيد
َعن ِ
َوعن َحبي َبة
لَم َت ٌ
رتك إِال أَثرا ً فيِ رَم ٍل
لَذا أ َ
ُ
رجوكم ...

اَل أَحدا ً ُي ُ
وقظه
ام َّ
وق  ...نوْما ً َثقيالً
ِحني َ
الش ُ
ين ُ
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دنيا بطمة عىل خطى كيم كاردشيان
وهتنئ سيلينا غوميز العرب
لم تس�لم الفنانة املغربي�ة دنيا بطمة
م�ن التعليق�ات التي طالته�ا ،عندما
اً
رسوال
نرشت ص�ورة لها وهي ترتدي
من قماش الجينز الضيّق ،عىل طريقة
كيم كاردشيان.
دنيا بطمة التي ُّ
اتهمت بتقليد النجمة
العاملية كيم كاردش�يان ،تب�ذل جه ًدا
ً
كبيرا يف األش�هر األخيرة ،يف تغيير
ش�كلها ،حيث خضع�ت ملجموعة من
عمليات التجمي�ل يف وجهها ،كما أنها
عملت عىل اس�تعادة لياقته�ا البدنية
بع�د أش�هر قليل�ة على والدة ابنته�ا
غزل.

وكانت دنيا بطمة قد رّ
عبت عن فرحتها
بفوز ابن بلدها حمزة لب َيض يف املوسم
الثاني م�ن برنامج «ذا فويس كيدز»،
ونشرت فيديو له وه�و ّ
يغني وعلّقت
علي�ه« :هذا ما يس�مّ ى بص�وت ..هذا
ما يس�مّ ى بمرشوع فنان ،أُقسم بالله
اقش�ع ّر بدني من رنة صوته الذهبي،
ّ
وتمكنه فوق خش�بة املرسح،
ركوزه،
محرتف يف أدائه ،قدراته الصوتية التي
بإمكانه�ا أن تتح�دى من ه�م أكربه
ًّ
سنا ،يف املجال الفني ،سري الله يعطيك
النرص والقبول والتوفيق».
كذلك ّ
لقبت دنيا بطمة نجمة املوس�م

فنون
حبر على ورق

شفيق املهدي الذي كابد
الغربة يوم ًا

األول م�ن برنام�ج «ذا فوي�س كيدز»
لني حايك بـ «س�يلينا غوميز العرب»
مشيدة بحضورها وصوتها ومالبسها،
ونرشت فيديو لها من الحلقة األخرية
وعلّق�ت عليها« :عرفتوه�ا هالصبية
الحل�وة س�يلينا غومي�ز الع�رب لين
حاي�ك ،ص�ارت محالها ما ش�اء الله
ّ
ّ
مرتبة ومكياج
س�نها ،ثياب
عايش�ه
خفي�ف ج� ًّدا ،وش�كلها كثير كالس
وراقية ،وإحس�اس جميل وركوز عىل
املسرح ،كاريزم�ا ،وحفالتها ناجحة
ومحبوب�ه بالوطن العرب�ي بالتوفيق
حبيبتي النجمة الواعدة لني جمالو».

«جاك وروز» ينقذان شابة من موت حمتم!
س�اعد بطلا فيل�م تايتاني�ك كي�ت وينس�لت
وليوناردو دي كابريو شابة مصابة بالرسطان
عىل تلقي العالج ،عقب رفضها الش�جاع سابقا
إلجهاض طفلتها لكي تتعالج من الرسطان.
ّ
وأخرت جيما نوتال ،من روسنديل يف النكشاير،
عالج الرسطان حت�ى تلد طفلتها بينيلوب التي
تبل�غ حاليا  3س�نوات ،حيث علم�ت بإصابتها
برسط�ان املبي�ض ورفض�ت األدوي�ة التي من
شأنها إنهاء الحمل.
وعىل الرغم إنجاب طفلتها بينلوب يف األس�بوع
 26م�ن حمله�ا ،إال أن حال�ة الربيطانية نوتال
( 29عام�ا) الصحية تدهورت بش�كل ملحوظ،
بعد انتش�ار الرسطان يف عن�ق الرحم ،ما جعل
مس�ألة إنقاذ حياته�ا أمرا صعبا على األطباء
الذي�ن قدروا م�ا تبقى من حياتها ب�ـ  6إىل 12
شهرا.
وتمك�ن األطب�اء م�ن إزال�ة ورم املبي�ض بعد
ال�والدة ،ثم خضعت الس�يدة الربيطانية للعالج
الكيميائ�ي ،إال أن ال�ورم ع�اد بع�د ع�ام واحد
فقط .ويف ذلك الوقت ،قرأت أم نوتال عن العالج

تامر حسني يوضح حقيقة خضوعه
لعملية جتميل
أوض�ح الفن�ان املصري تام�ر حس�ني
حقيق�ة خضوع�ه إىل عملي�ة تجمي�ل يف
فكه والتي تعرف بـ»طابع الحس�ن» أي
الغمازات يف الذق�ن ،وذلك من خالل بيان
نشره عبر صفحت�ه على أح�د مواقع
التواص�ل اإلجتماعي جاء في�ه »:لم نكن
ننوي الرد عىل ثرث�رات وكالم ليس له أي
هدف س�وى التش�ويش عىل نج�اح نجم
مصر االول تامر حس�ني ال�ذي لم يعط
أي فرص�ة للمغرضين والحاقدين للنيل
من فنه دائ�م النجاح فلجأوا كعادتهم ايل
الش�ائعات التي ليس�ت له�ا اي قيمة بل
وأدعوا عىل تامر حس�ني قيام�ه بعملية
تجميل إلظهار « طابع الحس�ن « يف دقنه
و كالم مال�وش اي اس�اس م�ن الصحة
وكعادتن�ا من�ذ أم�س ل�م ن�رد واكتفينا
بالضحك ولكن لالسف الشديد تم تصديق
الكالم من بعض الصحافة الصفرا وعليه
وجب التوضي�ح والدفاع عن نجمنا االول
تامر حسني
 -١تامر حسني ملن يعرفه جيدا يعرف انه
بطابع الحس�ن منذ بداية ظهوره الفني
حي�ث كان بدق�ن خفيف�ة مث�ل الص�ور

املرفقة بالبوست
 -٢تام�ر حس�ني زي�ه زي إي انس�ان
معرض دائما لبعض التغريات يف مالمحه
بسبب نقصان أو زيادة الوزن اللتى تؤثر
على مالمح الوجه أحيانا  ،ومن الطبيعي
ملا وزنه يقل يزداد ظهور طابع الحسن
 -٣قام تامر حسني موخرا بعمل ريجيم
ق�ايس افقده اكث�ر من  ١٢كيل�و ليقوم
ب�دور ضاب�ط يف فيلمه االخير « البدلة «
والذي م�ن اجله قام بحالقه دقنة املؤقته
 .واخريا هل من املنطقى لش�خص يقوم
بعملية تجميل بوجهة ليظهر بها يف فيلم
او حلق�ة بربنامج وبعده�ا يقوم باطالة
دقنة وهو اللوك الثابت لتامر حسني منذ
بداية ظهوره ! شكرا».
وكان أث�ار حس�ني ه�ذا املوض�وع بين
املتابعني والجمه�ور بعد إطاللته األخرية
يف الحلقة النهائية من برنامج «ذا فويس
كي�دز» وال�ذي كان يش�ارك في�ه كأح�د
أعض�اء لجن�ة التحكيم.األم�ر الذي دفع
بالكثريي�ن إىل اإلش�ارة للتغيير الواضح
عىل وجه�ه وتأكيدهم خضوع�ه لعملية
التجميل.

إهلام شاهني تفقد وزهنا بشكل
ملحوظ

فاج�أت الفنانة إلهام ش�اهني زمالءها يف الوس�ط الفني بظهورها مؤخ�را ً يف أكثر من
مناسبة فنية واجتماعية بوزن أقل كثريا ً من ذلك الذي اعتادت الظهور به حتى أن عددا ً
من صديقاتها س�ألنها عىل النظ�ام الغذائي الذي اتبعته من أج�ل الوصول لهذا الوزن.
وظهرت إلهام بإطاللتها الجديدة يف إحدى حفالت الزفاف وكذلك حرضت املعرض الذي
أقامه الوزير السابق فاروق حسني بحضور عدد كبري من نجوم الفن .كذلك يف خطوبة
نج�ل ماجد املرصي.وأكدت الهام ش�اهني لعدد من اصدقائها يف الوس�ط الفني أنها لم
تحرم نفس�ها م�ن الطعام لكنها قامت بتقلي�ل كمية الوجبات الغذائي�ة التي تتناولها
يوميا ً ومنعت األكل بعد الس�اعة السابعة مساء بناء عىل نصيحة إحدى صديقاتها مما
تس�بب يف فقدانها وزنها بهذه الطريقة.يذكر أن إلهام شاهني تجهز حاليا ً لفيلم جديد
تشاركها يف بطولته أبلة فاهيتا يف أول ظهور سينمائي لها بعد أن نجحت إلهام يف اقناع
القائمني عىل الدمية الشهرية برضورة مشاركتها يف السينما.

املناعي الذي يعزز الدفاعات الطبيعية للجس�م
واملتاحة يف عيادة أملانية ،وألن هذا العالج مكلف
للغاي�ة باع�ت األم هيلين ( 56عام�ا) منزلها،
وبدأت حملة على اإلنرتنت لجمع التربعات من
أج�ل تغطية تكاليف العالج ،والتي تبلغ  33ألف
جنيه إسرتليني.
ويف ش�هر مايو املايض ،توجهت نوتال إىل أملانيا
لب�دء  6جلس�ات عالجية ،وهي ال تملك س�وى
تكلفة جلس�ة واحدة .ويف يولي�و ،تلقت هيلني
رس�الة إلكرتونية من كيت وينسلت تقول فيها
إنها س�تقدم البنته�ا الدعم ،وق�د اتصلت بدي
كابريو ملساعدتها يف ذلك.
وق�د س�اعد الثنائ�ي وينس�لت ودي كابريو يف
إنق�اذ حي�اة نوتال من خالل إقام�ة مزاد علني
عىل مدى ثالثة أيام س�مي نسبة لشخصياتهم
يف فيل�م تايتانيك «جاك وروز» ،لجمع التربعات
من أجل أن تتمكن نوت�ال من إكمال عالجها يف
عيادة « »wonder clinicبأملانيا ،وهذا ما حدث،
إذ تخلصت الش�ابة من الرسط�ان يف غضون 6
أشهر.

باسل خياط عالـم كيميائي
يلع�ب الفنان باس�ل خي�اط ش�خصية عالم كيميائ�ي يدعى
أس�امة ،يف مسلس�ل “الرحلة  ،710ويتزوج من الفنانة ريهام
عبد الغفور وينجبان طفل�ة ،ولكن مع مرور األحداث ينفصل
االثنان ،وخالل أحداث املسلسل يتضح أن النجم الشاب مصاب
بمرض مثل باقي املشتركني يف العمل.مسلسل “الرحلة ”710
بطولة باس�ل الخياط ،مي س�ليم ،وريهام عبد الغفور ،ووليد
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
مكتب الباحث االجتماعي
العدد /24 :بحث 2018/
التاريخ 2018/2/6 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /بهج�ت عب�د الل�ه
محمود
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة (كاظمية س�الم
عبود) دع�وى الرشعية امام هذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا (التفريق القضائ�ي للهجر )
وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس
املحلي لقض�اء الفاو من كون�ك مرتحل اىل
جه�ة مجهول�ة عليه تق�رر تبليغ�ك نرشا
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور ام�ام مكت�ب الباح�ث يف ه�ذه
املحكمة صباح يوم  2018/2/21ويف حالة
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�يجري البحث بحقك غيابيا وعلنا
وحسب االصول
القايض
معتز صالح الحسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /188 :ب2018 /
التاريخ 2018/2/6
اىل  /املدعى عليها  /منرية عبود مهدي
اعالن
اق�ام املدع�ي وزي�ر الرتبي�ة /اضاف�ة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
/188ب 2018/ض�دك وال�ذي يطلب فيها
مبل�غ ق�دره ( )33822342ثالثة وثالثون
ملي�ون وثمانمائ�ة واثن�ان وثمان�ون الف
وثالثمائة واثنان واربعون دينار من تاريخ
 2006/8/31ولغاية ترشي�ن االول 2014
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ
املحكم�ة واملجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي
الحسين الرابعة عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتين بالحضور
امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة
املواف�ق  2018/2/19وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه
س�وف تج�ري املرافعة بحقك غياب�ا وعلنا
وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

العدد /بال
التاريخ 2018/2/6
اعالن مفقود
اسم املفقود  //فرات حيدر محمد
بتاريخ  2018/ 2/6قدمت (زوجتك)
املدع�وة (عبير عيدان ع�ارف) تطلب
في�ه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت
بتاري�خ  2014/10/15ول�م تعد لحد
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة
عشر يوم من الي�وم الثاني من تاريخ
النرش س�وف تنصب (زوجت�ك) قيمة
عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

ف�واز ،وإسلام جم�ال ومحمد مه�ران ،قصة نور شيش�كيل،
وس�يناريو وح�وار عمرو ال�دايل وأحمد وائل ،وإخراج حس�ام
عيل.وش�ارك باسل خياط يف مسلس�ل “ 30يوم” ،وهو بطولة
آرس ياسني ،ونورهان ،وإنجي املقدم ،ووليد فواز ،ونجالء بدر،
وأحم�د عزمي ،وس�لوى محمد عيل ،وعدد كبري م�ن الفنانني،
ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ،وإخراج حسام عيل.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املقدادية
العدد /84 :ش2018 /
التاريخ2018/2/6 :
اىل  /املدع�ى علي�ه  /حس�ن نج�اح
محمود
اقامت املدعية (وس�ن س�الم نصيف)
ام�ام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة
/84ش 2018/والت�ي تطل�ب فيه�ا
تصدي�ق الطلاق الخارج�ي الواق�ع
بتاري�خ  2018/1/6وتحميل�ك كافة
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية محل
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ
وكت�اب مركز ش�هربان بالع�دد  20يف
 2018/1/30واشعار مختار منطقة
الث�ورة االوىل واملص�دق م�ن املجل�س
املحيل لقضاء املقدادية قررت املحكمة
تبليغ�ك نشرا بصحيفتين محليتين
يوميتين بالحض�ور يف موعد املرافعة
املوافق  2018/2/20الساعة التاسعة
صباحا ويف حالة عدم حضورك او من
ين�وب عنك قانون�ا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدي فاضل احمد
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /90 :ب2018 /3
التاريخ 2018/2/5
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /شيرين طالب
عبود
اقام عليك املدعي (عيل حسين كريم)
وكيل�ه املحام�ي رض�ا فلاح حس�ن
ام�ام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة
اعلاه وطل�ب الحك�م بتاديت�ك مبلغ
قدره ( )187,500,000مائة وس�بعة
وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار
وتحميلكم املصاريف واتعاب املحاماة
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائ�م بالتبليغ مهدي ابراهيم نجم يف
 2018/1/23عن طريق مركز رشطة
التحري�ر بكتابه�م املرق�م  1177يف
 2018/1/25واش�عار مخت�ار قري�ة
ش�فته  /قضاء بعقوبة املدعو قاس�م
مجي�د قرر ت ه�ذه املحكم�ة تبليغك
عن طريق النرش بواس�طة صحيفتني
يوميتين محليتني للحض�ور اىل هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/2/14
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم
حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم
قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املقدادية
العدد /682/ش2017/
التاريخ 2018/2/6
اىل املدعى عليه ـ عفراء خضري عناد
اعالن
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية
يف املقدادي�ة قراره�ا املرق�م /682
ش 2017/وامل�ؤرخ يف 2017/12/28
والق�ايض باس�قاط وصاي�ا املدع�ى
عليها عفراء خضري عناد املرقمة 144
يف  2017/5/9والص�ادرة م�ن ه�ذه
املحكمة والحكم بتنصيب املدعية امل
صالح حسين وصية على القارصات
كل م�ن زين�ب تول�د  2003وزه�راء
 2005لحين بلوغه�ن س�ن الرش�د
وادارة ش�ؤونهن على ان ال تتصرف
بامواله�ن اال بموافقة مديرية رعاية
القارصين املختصة بنات ولدها املتويف
محمد عربي�د خل�ف وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
وكت�اب مركز الرشط�ة بالعدد  26يف
 2016/1/11واش�عار مخت�ار محلة
العروب�ة قض�اء املقدادي�ة بتاري�خ
 2018/1/10وعلي�ه ق�رر تبليغك�م
بالحكم الغياب�ي بصحيفتني محليتني
ويف حالة عدم االعتراض واتباع طرق
الطعن القانوني سوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
تحسني حسني فرع العقابي
وزارة الداخلية
وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال
املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن ( مش�عل دخل ش�بييل
) طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطل�ب فيه
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه
(الحساني) وعمال باحكام املادة ()24
من قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3
لس�نة  2016املعدل تق�رر نرش الطلب
باح�دى الصح�ف امللحي�ة فم�ن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
فرتة عشرة اي�ام م�ن تاري�خ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب
االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ه والج�وازات
واالقامة /وكالة

سعدون شفيق سعيد

اليوم سنكون عند كلمات صادقة سطرها ذات يوم الدكتور
ش�فيق املهدي بعد عودته من غربت�ه  ( :اليعرف الغربة اال
من يكابدها وان درس الغربة هو اصعب الدروس واش�قها
عىل النفس والوجدان)
ثم اضاف االنسان والفنان شفيق املهدي قائال :
«الغربة ليس�ت س�ياحة  ..والغريب الذي يترك وطنه تحت
اي ظ�رف من الظ�روف ليس كالس�ائح الذي يغ�ادر اهله
ومدينته ووطنه لغرض زيارة بلد من البلدان لغرض الرتويج
واالس�تجمام واالطالع  ..والعراقي عرف (سفر السياحة )
ولم يعرف ( رحيل الغربة ) او (ألهجرة والرحيل عن الوطن)
 ..ولق�د ش�هدت طيلة خمس اع�وام من الغرب�ة القاتلة ما
شهدته من الويل والثبور»
تلك الكلمات س�بق للدكتور ان س�طرها كدرس من دروس
الغربة والذي اضاف قائال «انت يف الخارج منهم  ..لقد كانت
قائمة االتهام االطول واالخطر هي قائمة الفنانني واالدباء
ورجال الصحافة واملفكرين وأساتذة الجامعات»
والذي وددت قوله من وراء ذلك االستشهاد بكلمات الدكتور
ش�فيق امله�دي ان الغريب يم�وت يف كل يوم ميت�ة  ..والهم
الوحي�د هو العودة للوط�ن وليس يف الغربة ثمة عزاء ابدا ال
االصدق�اء وال االخوة االش�قاء الن الجميع ابدا ال يس�معون
انني الغريب وال يحسون بأمله ..
وله�ذا  ..ونح�ن يف الوق�ت ال�ذي ندعو في�ه لع�ودة فنانينا
وادباءن�ا ومثقفينا من الخارج البد م�ن ان نوجه الندء لكل
اولئ�ك الذين لم يكاب�دوا الغربة ان يس�تمعوا ملعاناة اولئك
الذي�ن كابدوه�ا كي يكون�وا لجانبهم يف املواس�اة وذاك هو
اضعف االيمان كي يقولون او يقال .
وتحية للفنان واالنس�ان ش�فيق املهدي الذي كان يوما عند
معان�اة الغربة  ..وحينما عاد وتس�نم مهام دائرة الس�ينما
واملسرح كان ذل�ك الداعي�ة لع�ودة املغرتبين ورعايته�م
ولسنوات.

وزارة الداخلية
وكالة الوازرة للشؤون االدارية واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
ملحافظة املثنى  /قس�م ش�ؤون االحوال
املدنية
اعالن
ق�دم املواطن ( بالل منعم ش�هيد ) طلبا
اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب
يف قي�ده وجعله (العمار) ب�دال من (ابو
كربن�ه) وعملا باحكام امل�ادة ( )24من
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم  3لس�نة
 2016املع�دل تق�رر نرش الطل�ب باحدى
الصح�ف امللحي�ة فم�ن لدي�ه اعتراض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل فرتة عرشة
ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف
ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االحوال املدنيه والجوازات واالقامة
/وكالة
رقم املقتبس :
2014/484
مقتبس حكم غيابي
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن
الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي
حسين مشكل حسين خريبط /مديرية
رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2014/349 :
 4ـ تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة :
2011/11/29
 5ـ تاريخ الحكم 2014/3/27 :
خالصة الحكم :
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل
الخامس�ة عىل امل�دان الغائ�ب (الرشطي
حسين مش�كل حسين خريبط) باسم
الشعب بما ييل :
 1ـبالحبس الش�ديد ملدة (س�تة اشهر )
وفق املادة ( )5ق ـ ع ـ د رقم  14لسنة
 2008بداللة املادتني  /61اوال و/69اوال
من ق.ا.
رق�م  17لس�نه  2008لغياب�ه عن مقر
عمل�ه من تاري�خ  2011/11/29ولحد
االن
 2ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية
الق�اء القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ
الحك�م الصادر بحق�ه وال�زام املواطنني
االخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام
املادة (/69ثانيا ) من (ق ـ أ ـ د) رقم 17
لسنة 2008
 6ـ ال�زام املواطنين االخب�ار ع�ن محل
اختفاء املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام
امل�ادة /69ثالثا من ق.ا.د رقم  17لس�نة
2008
 7ـ حجز امواله املنقول�ة والغري منقولة
اس�تنادا الحكام امل�ادة (/ 69رابعا) من
(ق ـ أ ـ د) رقم  17لسنة 2008
 8ـ اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة
/42ثانيا ق ع د رقم  14لسنة 2008
6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب (ماج�د ه�ادي جخي�م) مبل�غ
قدره عرشون ال�ف دينار ترصف له من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا
الحكام املادة (/61اوال) قابال لالعرتاض
وافهم علنا يف 2014/ /

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /241 /ب2018/
التاريخ 2108/2/5
اىل املدعى عليه  1 /ـ فراس انس عبد
الرزاق
اعالن
اقام املدعي يوسف عيل دهش الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /241ب2018/
ضدك والذي تطل�ب فيها مبلغ قدره
( )10,000,000دين�ار عرشة مليون
دين�ار بموج�ب الكمبيال�ة املرقم�ة
 1847س�جل  10يف 2016/3/10
ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولي�ة مح�ل
اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز
رشط�ة الع�رب يف الزبير واملجل�س
البل�دي ملنطق�ة الزبير علي�ه تق�رر
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين بالحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 2018/2/15وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
اعالن
الحاقا باعالنن�ا اعالن اتحاد نقابات
العم�ال يف املثن�ى املنش�ور يف جريدة
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1607يف
 2018/2/1الخ�اص باجراء مزايدة
علني�ة لتاجري املحالت ع�دد  29قرب
بناية االتح�اد ومحالت عدد  4مقابل
دائ�رة زراعة املثنى وس�احة لوقوف
الس�يارات يف قض�اء الخضر تق�رر
تمديد موع�د املزايدة اىل ي�وم االثنني
2018/2/19
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وازرة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى  /قس�م ش�ؤون
االحوال املدنية
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وفاة شيخ املشجعني بعد رصاع طويل مع املرض ..واحتاد الكرة :قدوري كان له األثر بتحقيق نتائج متميزة ملنتخباتنا
بغداد /المستقبل العراقي

وال يمكن الي مواطن عراقي أن يتجاهله ألنه أصبح
عالمة فارقة في بغداد والبد للناظر إليه أن يبتس�م
قبل أن يحييه أو أن يطلب منه أن يهدي له {صيحة}
من صيحاته التشجيعية انه المشجع {قدوري}
م�ن جهته قدم االتح�اد العراقي لك�رة القدم بأحر
التع�ازي وأبلغها لرحيل أيقونة التش�جيع العراقي
{ق�دوري} وذك�ر بيان لالتح�اد تلقت “المس�تقبل
العراقي” نس�خة منه “اذ نعزي الوس�ط الرياضي
عام�ة والكروي عل�ى وجه الخصوص الب�د لنا ان
نس�تذكر ماقدم�ه الراحل طيلة حيات�ه من مؤازرة
وطني�ة مخلص�ة كان له�ا األثر في تحقي�ق نتائج
متمي�زة لمنتخباتن�ا الوطني�ة أينما ذهب�ت وأينما
حلت”.
وأض�اف “رح�م الل�ه الفقي�د ونس�اله ان يتغمده
برحمت�ه الواس�عة وان يلهم أهل�ه ومحبيه الصبر
والسلوان ،انا لله وانا اليه راجعون.

توف�ي صب�اح ام�س الثالث�اء ،المش�جع العراقي
الش�هير {قدوري} بع�د صراع طويل م�ع المرض
اقعده في منزله ببغداد.
وقدوري عباس الزم الس�اعدي ،عاني منذ سنوات
م�ن ان�زالق غضروفي ف�ي عموده الفق�ري ألزمه
الفراش بداره.
وسيوارى المش�جع الراحل الثرى في مقبرة وادي
السالم في مدينة النجف.
يذك�ر ان المالعب الرياضة العراقية ش�هدت غياب
اح�د ابرز المش�جعين ب�ل أقدمه�م وأكثر ش�هرة
ولفت�ا للنظر ولالنتب�اه ،بل أن ش�وارع بغداد خلت
م�ن وج�وده على أرصفته�ا حي�ن كان يتجول في
االنح�اء بمالبس�ه المميزة التي ه�ي صنو لصوته
على مدرجات المالعب.

إنريكي ينتظر إشارة من تشيليس
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية ع�ن اقتراب
لويس إنريكي ،المدير الفني الس�ابق
لبرش�لونة ،م�ن تدري�ب تشيلس�ي
اإلنجلي�زي ،في ظ�ل النتائج الس�يئة
للبلوز تحت قي�ادة اإليطالي أنطونيو
كونت�ي ،وآخره�ا الخس�ارة أم�ام
واتف�ورد  ،1-4ف�ي الجول�ة  26م�ن
البريميرليج.
وذك�رت صحيف�ة “س�بورت” أن
إنريكي أصبح على بعد خطوة واحدة

منتخب الصاالت خيرس من ايران ويقابل لبنان يف ربع هنائي آسيا
بغداد /المستقبل العراقي
خس�ر منتخبنا الوطن�ي لك�رة الصاالت ،أم�ام نظيره
االيراني بنتيجة  ,5 - 3ف�ي الجولة الثالثة من مباريات
المجموعة الثالثة في إطار بطولة نهائيات كأس اس�يا
التصفيات اآلسيوية التي تقام في الصين تايبيه للفترة
من يوم  2ولغاية .13/2/2018
وبالرغم من خسارته فقد قدم الفريق العراقي في هذه
المباراة ،مس�توى متميز أشاد به كل المتابعين ،بعد أن
احرج المنتخ�ب اإليراني طيلة فترة ش�وطي المباراة،
واحرز اهداف العراق كل من الالعبين وليد خالد وفراس

محمد {هدفين}.
وش�هدت المب�اراة الثاني�ة م�ن نف�س المجموعة فوز
الصي�ن عل�ى ميانم�ار  ،5 - 3في حين اس�فرت نتائج
المجموع�ة الرابع�ة عن ف�وز لبنان عل�ى االردن 1 - 2
وتايلند على قرغيزستان  , 8 - 1وتصدرت إيران ترتيب
المجموعة برصيد  9نقاط ,وحل العراق بالمركز الثاني
ب�ـ  6نقاط ،في حين احتلت الصين الترتيب الثالث بـ
 3نقاط وميانمار رابعا برصيد خالي من النقاط.
وتجري يوم الخميس منافسات دور ربع النهائي،
حيث يقاب�ل منتخبن�ا الفريق اللبنان�ي في حين
ايران تواجه تايلند.

ديباال يشعل الرصاع بني الكبار
المستقبل العراقي  /وكاالت
اشتعل الصراع بين ريال مدريد اإلسباني ،وباريس
سان جيرمان الفرنسي ،على خطف نجم يوفنتوس
اإليطال�ي ،في االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة .وأكد
الصحفي ش�يرو فينيراتو ،لشبكة “راي سبورت”
اإليطالية ،أن باريس س�ان جيرمان ،وضع نجمي
يوفنت�وس باولو ديباال ،وأليكس س�اندرو ،ضمن
أهداف�ه المس�تقبلية في س�وق االنتقاالت.وقال:
“يوفنتوس س�يكون س�عيدا لو قام مين�و رايوال
ب�إدارة أعمال باول�و ديباال ،لتس�هيل عملية بيعه
بمقاب�ل كبير،فحال ًيا من يدير أعماله هو ش�قيقه
ماريانو”.
وأضاف“ :كان هناك عش�اء جمع ما بين ش�قيقه

ماريان�و ،وممثلي�ن لباري�س س�ان
جيرمان ،لمناقش�ة إمكاني�ة انتقال
ديباال إلى النادي الباريسي”.
وواصل“ :كما تحدث وكيل أعماله
ف�ي ديس�مبر الماضي م�ع ريال
مدريد ،صحي�ح أن الريال يريد
نيمار في المقام األول ،لكن لو
فشل في الوصول له سيكون
البديل هو ديباال ،ويوفنتوس
قد ُيرحب ببيعه لكن بمقابل
م�ادي إضاف�ة إل�ى الظهير
اإلس�باني داني كارفاخال أو
العب الوس�ط الكرواتي ماتيو
كوفاشيتش.

رحيل سواريز حيوم حول جدران
برشلونة
المستقبل العراقي  /متابعة

دخ�ل لوي�س س�واريز ،مهاجم برش�لونة
اإلس�باني ،دائ�رة طويل�ة م�ن الصفق�ات
المتوقعة عقب نهاية الموسم الجاري.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة “ديل�ي س�تار” نقلاً عن
الصحفي اإلسباني إدواردو إيندا ،فإن هناك
عاملين قد يلعبان دورًا محور ًيا في انتقال سواريز إلى
صفوف تشيلسي اإلنجليزي.
وق�ال إيندا إن المدير الفني الس�ابق لبرش�لونة ،لويس
إنريك�ي ،س�يحاول التعاق�د مع س�واريز ،ح�ال توليه
تدري�ب الفريق اللندنيً ،
خلفا للم�درب الحالي اإليطالي
أنطونيو كونت�ي ،والذي أصبح على أعت�اب اإلقالة من
تدريب البلوز.
وفي نفس الس�ياق أش�ار إيندا إلى أن إدارة برش�لونة،
قد تضطر لبيع س�واريز من أج�ل تجنب مخالفة قواعد
اللع�ب المال�ي النظي�ف الموضوعة من جان�ب االتحاد
األوروب�ي ،خاصة أن الن�ادي الكتالوني ُيقال أنه يرغب
ف�ي ض�م أنط�وان جريزم�ان مهاج�م أتلتيك�و مدريد
الصيف المقبل.
ومن المنتظر أن تكلف صفقة جريزمان خزينة البارسا
 100مليون يورو على األقل.

م�ن تولي مس�ؤولية تدري�ب الفريق
اللندن�ي ،حيث من المتوق�ع أن يقوم
مال�ك الن�ادي روم�ان أبراموفيت�ش
بإقال�ة كونتي في الس�اعات المقبلة
عقب الهزيمة الثقيلة أمام واتفورد.
أصب�ح موق�ف كونتي صع ًب�ا للغاية،
بعدم�ا تلق�ى  3هزائ�م ف�ي آخ�ر 4
مباري�ات ف�ي ال�دوري ،ليتراج�ع
للمرك�ز الرابع وبف�ارق نقطة واحدة
ع�ن المركز الخام�س ،ليصبح مهد ًدا
بالغي�اب ع�ن المش�اركة ف�ي دوري
أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبغض النظر عن النتائج السيئة ،تأتي
رغب�ة أبراموفيتش في تعيين إنريكي
مدر ًبا للفريق بدال من كونتي ،بس�بب
كث�رة المش�اكل التي أثاره�ا األخير،
مثل صراعه مع دييجو كوستا ،والذي
رحل بسببه المهاجم اإلسباني ،ليعود
مجد ًدا إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد.
من جانبه يرحب لويس إنريكي بقيادة
فريق تشيلس�ي ،نظرًا لطموحاته في
تدريب فريق يملك اإلمكانيات الالزمة
لبدء مشروعه ،كما أن لندن تعد مدينة
جذابة الستقرار عائلته فيها.

تشكيل فريق احلكمة

المستقبل العراقي  /متابعة
تم تش�كيل فريق الحكمة من قبل الكابتن وليد حمزة والكابتن ضياء الساعدي وبدعم
مباشر من قبل السيد ماجد الجابري في مدينة الصدر الرصافة األولى وذلك استعدادا
للمش�اركة في البط�والت والمهرجانات الرياضي�ة المختلفة التي س�تقام في بغداد
والمحافظات كافة علما ان الفريق يضم بتش�كيلته نخبة من الالعبين الجييدين الذين
يمتازون بالمواصفات المثالية والمهارة العالية مثل المهاجم المبدع وليد حمزة الذي
يمتاز بدقة المراوغة والتسديد الذي مثل نادي النفط سابقا وحاليا نادي النجدة لكرة
الق�دم برفقة زميله المتألق طارق زغير وكذلك المدافع الش�رس ضياء عبد الحس�ين
الذي سبق له من قبل مثل احد االندية المتقدمة بالدوري العراقي.

امليناء يلوح باالنسحاب من الدوري
بغداد /المستقبل العراقي
لوح�ت إدارة نادي الميناء انس�حاب فريقه�ا الكوري من الدوري الممت�از الذي أتم 13
جولة.وق�ال رئيس ن�ادي الميناء جلي�ل حنون في تصري�ح اطلعت عليه “ المس�تقبل
العراقي”“ ،وضع الفريق المالي صعب للغاية السيما بعد وصول الكتاب من قبل وزارة
النق�ل بتخفي�ض ميزانية النادي من  7ملي�ارات الى مليارين”.وأض�اف انه “وفي حال
اصرار الوزارة على هذا القرار فسيكون االنسحاب من الدوري هو الحل بالنسبة لنا.

توقعات لصالح بكرس رقم صفقة نيامر
المستقبل العراقي  /وكاالت
يعتق�د في�ل ب�اب ،النج�م الس�ابق لن�ادي ليفرب�ول
اإلنجلي�زي ،أن محم�د صلاح نجم الري�دز ومنتخب
مص�ر ،ق�د يت�م بيع�ه بمبل�غ قياس�ي ،خلال فترة
االنتقاالت الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.
وتأل�ق صالح هذا الموس�م م�ع الليف�ر ،والذي
انضم ل�ه الصيف الماضي قادمً �ا من إيه إس
روم�ا اإليطال�ي مقاب�ل  36.9ملي�ون جنيه
إسترليني.
وق�ال في�ل ب�اب ف�ي تصريح�ات لش�بكة
“سكاي سبورتس”“ :أعتقد أن قيمة صالح
س�تتجاوز  100مليون إس�ترليني ،سرعته

وقدرت�ه عل�ى المراوغ�ة وتغيي�ر اتجاه�ه مزايا
كبيرة ،وهدفه االس�تثنائي ضد توتنه�ام هو أبرز
مثال على ذلك”.
وأوض�ح “هناك عمالقة إس�بانيا يتابعون�ه ،من أجل
معرفة هل س�يواصل تألقه لنهاية الموس�م الحالي،
وه�ل س�يتألق ف�ي كأس العال�م ،بعد ذل�ك يمكن أن
يفك�روا في تقديم عرض قياس�ي له”.وأش�ار النجم
األيرلن�دي الس�ابق إل�ى أن محمد صلاح يمكن
بيع�ه بمقابل م�ادي يزيد ع�ن  200مليون
إس�ترليني ،قيمة ما دفعه باريس س�ان
جيرم�ان لض�م نيم�ار جوني�ور من
برش�لونة ،على حد تعبير صحيفة
“ليفربول إيكو” اإلنجليزية.

الصني حتارص مييس بخطة
املال والقلب
المستقبل العراقي  /متابعة

م�ا زال النج�م األرجنتين�ي ،ليوني�ل ميس�ي ،مهاجم
برش�لونة ،مطم ًع�ا للعدي�د م�ن األندي�ة والدوريات
المختلفة ،أملاً في الفوز بخدماته في المحطة األخيرة
من مشواره الناصع مع الساحرة المستديرة.
ً
ووفق�ا لصحيفة مون�دو ديبورتيفو فإن ميس�ي تلقى
ً
عرضا لالنضمام للصين براتب س�نوي خيالي يقدر
بالفعل
ب�ـ 100مليون ي�ورو الصيف
الماض�ي ،إال أن “البرغ�وث”
األرجنتين�ي فض�ل البق�اء م�ع
البارس�ا ،وتجديد عق�ده حتى عام
.2021ورغ�م ذلك قال�ت الصحيفة
الكتالوني�ة ،أن عد ًدا م�ن كبار أندية
الدوري الصيني ،وتحدي ًدا فريق هيبي
تش�اينا فورشن ما زال يحلم بالتعاقد
مع أسطورة التانجو في المستقبل.
وأش�ارت إل�ى أن إدارة الن�ادي الصين�ي
تعاق�دت م�ع نجم�ي األرجنتي�ن إيزيكي�ل
الفيت�زي وخافيير ماس�كيرانو ،من أج�ل اللجوء لهما في المس�تقبل
إلقناع ميس�ي بالقدوم إل�ى الصين.وأوضح�ت أن إدارة النادي الصيني،
أدركت أن إقناع ميس�ي لن يك�ون بالمال فقط ،وتقدي�م عرض اقتصادي
خيال�ي ل�ه ،ولكن ً
أيض�ا بالعواطف ومحاول�ة التأثير عليه من خلال أبناء

نادال ينتزع عرش إنييستا يف كتالونيا
المستقبل العراقي  /وكاالت
حصد العبا التنس رافائيل نادال وجاربيني
موج�وروزا ،جائ�زة أفض�ل رياضيي�ن
إسبان لعام  2017المقدمة من صحيفة
(موندو ديبورتيفو) ،وذلك في نسختها
السبعين.
وليس من المأل�وف أن يحصل العبان
م�ن نف�س الرياض�ة عل�ى جائ�زة
الصحيف�ة الكتالونية العريقة ألفضل
رياضي في إس�بانيا ،وذل�ك في حفل
“ليلة األبطال” الذي استضافه المتحف
الوطني للفنون في كتالونيا،

كم�ا ش�هد الحف�ل توزي�ع  13جائ�زة أخ�رى على
رياضيين ومنظمات رياضي�ة ،ومدربين بارزين في

إس�بانيا خالل العام المنصرم.وش�هد العام الماضي
تتوي�ج نادال بلق�ب روالن جاروس للمرة العاش�رة
في مش�واره ،في رقم قياس�ي ل�م يحققه أي العب
تن�س ب�أي بطول�ة كب�رى ،وف�از ً
أيضا ف�ي أمريكا
المفتوحة إضافة الستعادته لصدارة التصنيف حتى
اآلن.وتفوق نادال في التصويت النهائي على كيليان
جورنيت ،الذي صعد قمة جبل إيفرس�ت دون تنفس
صناع�ي ،ومارك ماركيز ،بط�ل العالم في الدراجات
النارية للمرة السادسة.وتعد هذه المرة الرابعة التي
يحصل فيها نادال “المعروف بتش�جيعه لنادي ريال
مدريد” على الجائزة ،في رقم قياسي ،حيث سبق أن
توج به�ا في أع�وام  2007و 2008و ،2013ليتفوق
على العب كرة القدم أندريس إنييستا ( 3مرات).

ا�سرتاحة

العدد ( )1611االربعاء  7شباط 2018

11

www.almustakbalpaper.net

طبيب ينرش اآليدز!
ذكر مسؤول صحى هندي أن طبيبا
زائف�ا يعالج القرويين الفقراء من
ن�زالت البرد والس�عال واإلس�هال،
أص�اب م�ا ال يق�ل ع�ن  21منه�م
بفيروس نق�ص املناعة املكتس�بة
(إيدز) باستخدام حقن ملوثة.
وقال املسئول ،سوشيل تشودري ،إن
الرشطة تبحث ع�ن راجندرا ياداف،

الذى هرب م�ن بانغارمو وهى بلدة
صغرية يف والية أوتار براديش شمايل
البالد.
وأوض�ح قرويون م�ن البل�دة أنهم
نادرا ما رأوه يغري اإلبر ،فيما أش�ار
تش�ودري إىل أن ه�ذا ربم�ا أدى إىل
انتشار فريوس اإليدز.
ومع تع�رض نظام الرعاية الصحية

سودوكو

يف الهن�د لنق�ص كبير يف األطب�اء
واملستش�فيات ،يس�عى ماليين
الفقراء ألطباء زائفني من أجل عالج
رخيص.
يذك�ر أن الهن�د تض�م  2.1ملي�ون
مصاب بفريوس االيدز ،وفقا لتقرير
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني
بالفريوس عام .2016

جتمد كامل لشالالت النهر االصفر
توقف�ت شلاالت هوك�و على
الروافد الوسطى للنهر األصفر
وال�ذي يع�د ثان�ي أط�ول ممر
مائ�ي يف الصين ،ع�ن التحرك
تمام�ا بعدما تغط�ت بالكامل
بالجليد السميك.
وتقع شلاالت هوك�و يف مكان
تضيق فيه ممرات النهر بشكل
مفاج�ئ لتس�قط املي�اه م�ن

ارتفاع  30مرتا يف قلب النهر من
جديد ،محدثة صوتا مدويا.
وانخفض�ت درج�ات ح�رارة
الشلاالت مؤخ�را إىل أق�ل من
 17درج�ة مئوية تحت الصفر،
ومن�ذ ي�وم  3فرباي�ر امل�ايض
تغطت الشالالت بالجليد.
وق�ال ليو ق�وي مين�غ املصور
املحلي ال�ذي يراقب الشلاالت

من�ذ حوايل عرشي�ن عاما“ ،إن
الشالالت كانت متجمدة جزئيا
يف الس�نوات القليل�ة املاضي�ة
ولكنه�ا مغط�اة بالكام�ل هذا
العام بفعل الربد الشديد”.
وتق�ع الشلاالت على ح�دود
محافظ�ة ييتش�وان بمقاطعة
ش�نيش ومحافظ�ة جيش�يان
بمقاطعة شانيش.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن طول أطول ذيل فس�تان زفاف يف العالم
هو  80مرتا  .وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم
األجنبية
هل تعلم أن الصيني�ون هم الذين إخرتعوا البوصلة
 ،ونقلوه�ا بعد ذلك إىل البح�ارة العرب  ،الذين كانوا
يجوب�ون ش�مال املحي�ط األطلسي وقد ق�ام أهل
البندوقي�ة بجلب البوصلة بعد أس�فارهم التجارية
إىل بالد املرشق
ه�ل تعل�م أن أول من وضع صورة على العملة هو
اإلسكندر املقدوني
ه�ل تعل�م أن نابلي�ون بوناب�رت كان يقيض وقت
فراغه يف حل األلغاز
ه�ل تعل�م أن تونس هي أكرب دولة م�ن حيث إنتاج
الزيتون
ه�ل تعلم أن أقرص رج�ل يف العالم هو الهندي جول
إذ أن�ه ال يتج�اوز طول�ه أكث�ر من إثنني و س�تني
سنتيمرتا

اإلعالم الرقمي يعزز احلياة األرسية
كش�فت دراس�ة بريطانية جديدة أن األنشطة اإلعالمية
الرقمي�ة تعزز الحياة األرسية بدال م�ن تدمريها كما هو
سائد ألنها تلعب دورا هاما يف حياة األرس بشكل متزايد.
وتعترض الدراس�ة الت�ي أجرته�ا كلي�ة لن�دن للعل�وم
االقتصادية والسياس�ية عىل املفهوم الس�ائد بأن اإلعالم
الرقمي يقوض الحياة األرسية بالتفريق بني أفراد األرسة
الواح�دة ورصفهم ع�ن األنش�طة التقليدية املشتركة.
وقالت إن وس�ائل اإلعالم واألنش�طة املتصل�ة باإلنرتنت
أصبحت اآلن مندمجة بعم�ق يف الحياة األرسية وطريقة
شائعة يف مشاركة الوقت كالعديد من األنشطة التقليدية
مثل األكل والتس�وق معا.وأضافت الدراسة أن االنخراط
املشترك يف األنشطة اإلعالمية الرقمية كمشاهدة األفالم
وألع�اب الفيدي�و والتواص�ل عبر املكامل�ات وتطبيقات
املراس�لة تق�رب األرس م�ن بعضه�ا ب�دال م�ن فصلها.
وخلص�ت الدراس�ة -املس�ماة «تقرير التنش�ئة من أجل

مس�تقبل رقمي» ،الت�ي أطلقت يف «ي�وم اإلنرتنت األكثر
أمنا لعام  ،»2018استنادا إىل دراسة استقصائية شملت
ألفين من اآلباء واألمهات -إىل أنه «خالفا ملا قد توحي به
عناوين الصح�ف املزعجة ،اإلعالم الرقمي يقف إىل جوار
طرق التفاعل الراسخة واللعب والتواصل وليس تنحيتها

طبق اليوم

مكرونة بالبنجر والبارميزان

جانبا».وأف�ادت أيضا ب�أن اإلعالم الرقمي يعزز تنش�ئة
اآلب�اء ألطفالهم ،وكش�فت أن اآلباء واألمهات اس�تغلوا
اإلنرتن�ت م�رة واحدة عىل األقل يف الش�هر واس�تخدمها
معظمهم يف دعم أنشطة تنشئة األطفال.
وق�ال نصفه�م تقريب�ا إنه�م اس�تخدموها ألغ�راض
تعليمي�ة ،بينم�ا  4م�ن  10اس�تخدموها لتحميل أو بث
املحت�وى ألطفاله�م ،و 3م�ن  10طلبوا مش�ورة صحية
متعلقة باألطفال.وأكدت الدراس�ة أن األنشطة التقليدية
واملشتركة ال ت�زال قائم�ة يف األرس ،إىل جانب األنش�طة
الرقمية.
وخالل أسبوع تناول  8من كل  10آباء الطعام أو شاهدوا
التلف�از أو األفالم مع أطفالهم ،و 6من بني  10ش�اركوا
يف األنشطة الرياضية والتسوق والزيارات األرسية وأكثر
م�ن النصف لعبوا وقرؤوا مع أطفالهم.وعموما س�جلت
األمهات أنشطة أكثر مع أطفالهن.

كلمات متقاطعة

احلمل
مهني�اً :تنهي عمالً جامعي�ا ً تنال عىل أث�ره عالمة عالية
تس�تحق عليه�ا تنويه�ا ً وتهنئة.عاطفياً :ال تك�ن مرتددا ً
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك ،فهو ملاذك األخري يف
امللمّات واملصاعب.صحياً :عليك بمأبريلة بعض التمارين
الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

الثور
مهنياً :تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات
مادية ،وتسعى لتطوير معارفك العلمية.
عاطفياً :يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل ،وتظهر
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف ،وتقدم له الكثري م�ن الهدايا
القيمة.

اجلوزاء
مهنياً :ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت
قادر عليه حني تقرر النرص.
عاطفيا ً قد تتلقى دعما ً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع
جي�د له .يكون مزاج�ك رائقا ً وتبدو أكث�ر انفتاحا ً وقدرة
عىل تبادل الرأي.

السرطان
ّ
وتخف الضغوط ويصبح اللقاء
مهنياً :تس�تعيد حماستك
أس�هل من الس�ابق ،تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر
إدخال تعديل مناس�ب على حياتك ،فتتخ�ذ هذه األخرية
طابعا ً مختلفا ً جميالً ومميزاً .عاطفياً :انقالب ملصلحتك،
حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

االسد
ّ
بتحس�ن ملم�وس ،ذل�ك لغياب
مهني�اً :تبشر األوض�اع
املعاكس�ات الرئيسة ،تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح
مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
ً
قليلا عن موقفك
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل
العدائي تجاه بعض األمور

العذراء
املقادير:
“تكفي  4أش�خاص”  -نصف كيلو مكرونة قلم  -ربع كيلو بنجر مس�لوق
ومقط�ع مكعب�ات  -نصف كوب جبن�ة بارميزان مبش�ورة  -نصف كوب
ش�وربة دجاج  -ربع كوب كريمة طب�خ  2 -ملعقة كبرية “ملعقة طعام”
زي�ت زيت�ون  2 -ملعقة كبرية “ملعقة طعام” خل بلس�ميك  3 -فصوص
ثوم  1 -ملعقة صغرية “ملعقة شاي” سكر أبيض  -نصف ملعقة صغرية
“ملعقة ش�اي” زعرت مجفف – ملح  -فلفل أسود مطحون  -ماء للسلق -
طريقة عمل مكرونة بالخضار والبشاميل
طريقة التحضري:
نض�ع البنجر يف الكبة أو مُ حرض الطعام ،ونضيف إليه والثوم وزيت زيتون
وربع كوب من الجبنة البارميزان والخل البلس�ميك وامللح والفلفل االسود،
ونخلطهم جيدا ً حتى ينعموا ويتجانسوا.
نضع خليط البنجر يف وعاء عىل نار هادئة ،ونضيف إليه الشوربة والكريمة
وباقي الجبنة البارميزان والزعرت ،ونقلبهم جيداً.
نرتك خليط البنجر عىل النار ملدة  10دقائق.
يف تلك األثناء  ..نس�لق املكرونة يف املاء املغيل مل�دة  10دقائق لتصبح نصف
سوا ،ثم نصفيها من املاء.
نضع املكرونة املسلوقة عىل خليط البنجر ،ونقلب جميع املكونات جيدا.
توض�ع املكرون�ة يف أطب�اق التقدي�م ،وي�رش عليه�ا الزعتر والجبن�ة
البارميزان.
تقدم املكرونة ساخنة مع الدجاج املشوي.

مهني�اً :تتي�ح لك الظ�روف التعبري بس�هولة وطالقة عن
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.
عاطفي�اً :أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي
تحديات وال استفزازات ،وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.
صحياً :معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

امليزان
مهنياً :عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية ،ال
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين،
كن عاقالً ،وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً :ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن
يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

العقرب
مهني�اًّ :
خفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق
املراحل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتا ً
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض
الوقت

القوس
مهنياً :تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت
انتصارات متعددة ،وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس.
عاطفي�اً :أنت قلي�ل الصرب وقايس القل�ب وتميل إىل إثارة
والتوت�ر أينم�ا حللت .وه�ذا ما يس�بب إحراجا ً
ّ
العدائي�ة
للرشيك معظم األحيان .

اجلدي
مهنياً :قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك،
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.
عاطفي�اً :يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عىل تحقيق التقارب
م�ع ال�زوج ،وإذا كن�ت عازب�ا ً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة
اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

الدلو
مهني�اً :لن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة ،تش�ت ّد
الضغ�وط وربّما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً:
ترك�ز عىل العالقات االجتماعية وخصوصا ً مع أش�خاص
م�ن املحيط نفس�ه حين تتبادل�ون اآلراء واألف�كار عن

احلوت
الخريمهنياً :بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار ،كن
واثقا ب�أن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة
مهما حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .

كتاب من اجللد البرشي عمره « »5قرون!
ش�هدت املكتبة األكاديمية الوطنية يف كازاخستان ردود
أفعال متباينة من قبل الزوار ،عىل خلفية الكتاب الذي تم
عرضه يف إطار مع�رض «الكتب واملخطوطات املذهلة»،
ويعود للقرن الـ. 16
وسبب الجدل حوله أنه مدبوغ من الجلد البرشي ،وتربع
عال�م يف حينها بجس�ده ألغ�راض املخطوط�ات باللغة
الالتينية يف عام . 1532
واستطاع الصمود حتى القرن الـ.21
وغط�ي الكت�اب بغلاف م�ن «تجاعيد» الجل�د البرشي
بل�ون بني ويمثل قيمة نادرة يف تاريخ البرشية بحس�ب
املكتب�ة ،التي قالت إنها تفتخ�ر بامتالكها هذه التحفة
التاريخية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1611
االربعاء  7شباط 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

املاركة األمريكية اجلديدة لإلرهاب
الجزء الثاني

عـيـد الـقـضـاء
آصف ملحم

 ،كم�ا وصفت إيران وكوريا الش�مالية باألنظم�ة املارقة؛ والرشق
األوس�ط يعترب أحد األجنحة الهامة لتطويق روس�يا من الجنوب،
وه�و أيضا ً جبهة هامة ملواجهة الصين وإيران .ومن الثابت أيضا ً
أن واش�نطن ل�ن تجلب قواته�ا إىل هذه املنطق�ة املضطربة ،األمر
الذي سيؤدي إىل استنزافها وتكبيدها خسائر برشية كبرية ،بل إنها
ستعتمد عىل تنظيمات موجهة عقائديا ً لتحقيق األهداف املعلنة يف
تلك الوثيقة ،لذلك ال عجب من الترصيحات األمريكية الدائمة حول
بقائهم يف سوريا إىل (أجل غري مسمّى)!
يف املقابل�ة التي أجرتها كامسمولس�كايا برافدا بتاريخ  27كانون
ثان�ي  ،2017مع رئيس هيئ�ة األركان الروس�ية ،الجنرال فالريي
غرياس�يموفّ ،
أكد األخري بأنه وفقا ً ملعطيات املسح الفضائي فإنه
يج�ري تدريب املقاتلني يف قاع�دة التنف ،التي تقع تحت س�يطرة
الق�وات األمريكي�ة؛ وأضاف غرياس�يموف بأنه يوج�د حوايل 350
م�ن مقاتيل داعش يف ه�ذه القاعدة وح�وايل  750مقاتالً يف مخيم
الش�دادي شمال رشق سوريا .عالوة عىل ذلك ،يقع مخيم الركبان،
وال�ذي يضم ح�وايل  50ألفا ً من الالجئني الس�وريني ،عىل مس�افة
 25كيلومترا ً من قاعدة التنف ،و األمريكيون ال يس�محون ملمثيل
الحكوم�ة الس�ورية أو األم�م املتح�دة بالوص�ول إىل ذل�ك املخيم.
ج�ار يف قاعدتي التنف
بن�ا ًء عىل هذه الترصيح�ات فإن التحضري
ٍ
والش�دادي الستنس�اخ (داعش) بهدف إنتاج جماعة أو جماعات
إرهابي�ة جدي�دة تك�ون األداة الضارب�ة على األرض بي�د القوات
األمريكية.
يف الواق�ع ،ال يختل�ف األمر يف الع�راق عنه يف س�وريا ،فلقد قفزت
إىل اإلعالم عدة مسميات لجماعات إرهابية ،مثل «الرايات البيض»
و«املتطوع�ون» و«خراس�ان» و«الس�فياني» ،ناش�طة يف بع�ض
محافظات شمال العراق ،حيث تؤكد هذه املصادر الصحفية بأنها
قد تخلف داعش.
يف الصحاف�ة الغربية يجري الحدي�ث منذ بداية تآكل تنظيم داعش
ع�ن  2.0 ISISأو  ،3.0 al-Qaedوتج�ري العديد م�ن التكهنات يف
ُّ
تش�كل
هذا الصدد ،كان آخرها وأكثرها إثارة لالهتمام هو أنه ملنع
نسخة جديدة لداعش ال بد من التصدي لتهديدات أردوغان لسوريا،
يف إش�ارة إىل عملي�ة عفرين والتوعدات الرتكي�ة بتدمري قوات أمن
الحدود التي تنوي واش�نطن إنش�ائها عىل طول الحدود السورية،
وه�ذا يشير إىل أن التنظيم الجديد قد يجري تأسيس�ه عىل خلفية
قومية وليست دينية.
ختام�اً ،مهما تك�ن ماهية التنظي�م الجديد وخلفيت�ه العقائدية،
ً
قومي�ة كان�ت أم ديني�ة ،ف�إن ش�عوب ه�ذه املنطق�ة ،بمختلف
انتماءاتها الدينية والعرقية ،ستتوحّ د يف محاربته ،كما صنعت مع
داع�ش وأخواته ،ولن تنطيل عليها (جاذبي�ة وبريق وإلهام) هذه
املاركة الجديدة لإلرهاب ،وعىل واشنطن أن تفهم هذا جيداً!

القاضي عبدالستار بيرقدار
يحمل احتف�ال القضاة بعيده�م ،دالالت موضوعية
عدي�دة؛ أوله�ا :أنه يع�د عي�دا للعراق كل�ه ،وفرحة
عارمة أضاءت ساحات املحاكم يف ربوع البلد ،كما ان
احتف�ال القضاة بعيدهم يعلن للجميع أن اس�تقالل
القضاء حقيق�ة ال يمكن النيل منها أو التش�كيك يف
وجودها فالقضاء مستقل ال سلطان عليه إال سلطان
ً
إيمانا
القانون ،وأن قضاة العراق عىل قلب رجل واحد
بقضيته�م ،وه�م س�دنة العدالة يضع�ون موازينها
بالقسط بني الناس ،ويبتغون وجه الله ورضاه ،وأن
القضاة أحرص الناس عىل االمتثال ألحكام الدستور
والنزول عىل موجبات القانون.
كما انها حملت أكرب داللة موضوعية عىل أن استقالل
القض�اء ليس مَ طلبا ً فئويا للقضاة فحس�ب ،بل هو
األساس األهم والدعامة الرئيسية التي ينهض عليها
املجتمع فيقوى ُعوده ويشتد ساعده ..ول َم ال ..
والقضاء هو الحصن الحصني واملالذ األخري لش�كوى
املظلومين وأنين املقهوري�ن م�ن عن�ت أو إعن�ات
السلطة بهم.
وم�ا لم يتحق�ق للقض�اة اس�تقالل ت�ام كامل غري
منقوص ،فال تنمية وال اس�تثمار وال ديمقراطية وال
ّ
أي م�ن تل�ك املصطلح�ات التالية والتابع�ة واملكمِّلة
الستقالل القضاء.
واس�تقالل القض�اة لي�س منح�ة من أح�د ..بل هو
مك�وِّن هي�كيل لفكرة الدول�ة ..التي ال قي�ام لها وال
اس�تمرار لوجوده�ا دون قـــــض�اء ح� ّر نزي�ه,
كم�ا كـــ�ان لقض�اة الع�راق ال�دور الكـــــبير
يف التص�دي لإلره�اب ال�ذي يواج�ه الدول�ة ،م�ن
جـــــماع�ات تكفــــريية تري�د هدمها من أجل
مصالحها وأفكارها الدمــــوية ،وأن قضاة العراق
يبـــــذلون قص�ارى جهدهم من أجل العــــدالة
وإرس�اء قيــــ�م ومب�ادئ رفيــــعة املس�توى،
والكل ســـواسية أمام القانون..
تلك األرسة القضائية مس�ؤوليتها جسيمة متسلحة
بتقاليد عريقة وقيم نبيلة فستظل هيئاتنا القضائية
مدركة لطبيعة مهامها وعظم املس�ؤولية امللقاة عىل
عاتقها وسيظل القائمون عليها أهال لها وأهال للعدل
والحكمة.

كـاريكـاتـير

السكر يؤذي الدماغ ويسبب الزهايمر
اكدت دراس�ة علمية حديثة ان للسكر اثارا سلبية عىل
الوظائف املعرفية للدماغ ويسبب مرض الزهايمر.
وكشفت نتائج الدراس�ة التي نرشت يف موقع مجلة «
ديابيتولوجيا» الصادرة من جامعة برستل الربيطانية
عن وجود آثار سلبية للسكر عىل الدماغ ،وربطت أيضا ً
بين ظه�ور اضطراب�ات يف الوظائف املعرفي�ة للدماغ
وارتفاع نسبة السكر يف الدم.
وق�ال باحث�ون بريطاني�ون صيني�ون يرشوفون عىل
الدراسة اليوم ( 5شباط ،)2018
ان «اإلفراط يف استهالك األطعمة
واملرشوب�ات املليئ�ة بالس�كر
يمك�ن أن يتس�بب م�ع الوق�ت
يف اضطراب�ات يف الذاك�رة ،ويف
اإلصابة بمرض الزهايمر».
ويس�ود االعتقاد ل�دى الكثريين
ان الس�كر يع�زز أداء الدم�اغ
والرتكي�ز ،لك�ن الدراس�ة الت�ي
استندت إىل بيانات  5189شخصا ً
من الجنسين ،ويرتاوح متوسط
عمرهم  66س�نة ،أكدت أنه كلما
ارتفعت نس�بة الغلوك�وز يف الدم
تراجع مستوى الوظائف املعرفية
بوثيرة أرسع» .وم�ن املعل�وم

العالقة بني اهلواتف والرسطان!

اكتشاف اخلاليا املسؤولة
عن اخلوف والقلق

ان «الس�كر يتس�بّب يف الكثري من األمراض كالس�منة
وأمراض القلب والجلطات الدماغية ،وكش�فت نتائج
دراس�ة حديث�ة أن الس�كر ل�ه أيضا ً تأثري س�لبي عىل
الوظائف املعرفي�ة للدماغ ،وتحدي�دا ً الرتكيز وطريقة
تحليل وتقييم املعلومات يف الدماغ».
الجدير بالذكر انه ورغم أهمية السكر لجسم اإلنسان
إال أن مراقبة الكميات التي يس�تهلكها املرء يوميا ً هو
أفضل طريقة لتفادي تحول السكر إىل سم قاتل.

أجرى علماء من الواليات املتحدة األمريكية تجربة عىل
مجموعة من الفرئان ،تبني دور اإلشعاعات يف اإلصابة
بم�رض الرسطان .وع�رّض علماء الربنام�ج الوطني
آلث�ار الس�موم يف وزارة الصحة األمريكي�ة مجموعة
من فرئان وجرذان التجارب إلشعاعات راديوية ،تصل
قدرته�ا م�ن  1.5إىل  6واط ل�كل كيلوغ�رام م�ن كتلة
الج�رذان ،وبق�درة  2.5إىل  10واط ل�كل كيلوغرام من
كتلة الفرئان ،ملدة  9ساعات يف اليوم ،وامتدت التجربة

ملدة عامني .والحظ العلماء ظهور أورام رسطانية لدى
ذكور الج�رذان فقط يف األنس�جة املحيط�ة بأعصاب
القل�ب .ول�م يالحظوا أي أثر س�لبي لإلش�عاعات عىل
الفرئان من الجنسني أو عىل إناث الجرذان.
وقال جون بوتشير أحد مع�دي الدراس�ة ،إن «نتائج
تجاربنا عىل القوارض ال يجب أن تنس�حب عىل البرش،
ومن املبكر جدا الحديث عن تأثري اإلشعاعات الراديوية
للهواتف النقالة قبل استكمال الدراسة».

أك�د علماء من جامعت�ي كولومبيا وكاليفورني�ا األمريكيتني أنهم
اكتش�فوا الخاليا املس�ؤولة عن الخوف والقل�ق يف الدماغ .وتوصل
العلم�اء إىل تل�ك النتائ�ج بع�د تج�ارب أجروها لعدة س�نوات عىل
الفئران املخربي�ة ،إذ قام�وا بتعريضه�ا للعدي�د م�ن االختبارات
النفس�ية والجس�دية التي قد تبني حال�ة الخ�وف أو القلق لديها،
حيث ت�م وضعها أحيان�ا يف أماكن مرتفعة نس�بيا ،ومرات أخرى
ت�م تعريضها لظروف اإلضاءة املختلفة التي قد تس�تنفر جهازها
العصبي .بمراقبة نشاط أدمغة تلك الفرئان مع كل تلك االختبارات،
تبني أن األعصاب األكثر نشاطا عند الشعور بالخوف أو القلق ،هي
األعصاب املوجودة يف منطقة «الحصني» أو «قرن آمون» يف الدماغ.
من جانبهم.

اخرتاع سيغري عالـم طب األسنان!

تمكن علماء من جامعتي «هارفارد» و»نوتنغهام» الشهريتني من تطوير
حشوات فريدة قادرة عىل ترميم األسنان.
وتعتم�د تلك الحش�وات عىل خلط�ات خاصة تدخ�ل يف تركيبته�ا الخاليا
الجذعي�ة ،وبع�د فرتة من وضعه�ا يف املكان املترضر يف الس�ن ،تتحول إىل
نس�يج يلتحم بالس�ن املترضر ،ويمنع عملي�ة تآكله.ويعد مرشوع هذه
الحش�وات ،ال�ذي يعمل العلماء على تطويرها منذ ع�ام  ،2016أحد أهم
املش�اريع يف عالم طب األسنان ،لكن الخرباء يؤكدون أن هذه الطريقة يف
العالج س�تعتمَد بشكل رس�مي بعد أن يتم اختبارها بشكل واسع ودقيق
عىل عدد أكرب من الناس ،والتأكد من عدم تسببها بأي تأثريات جانبية.
يذك�ر أن مش�اكل األس�نـــــان وتسوس�ها م�ن أكث�ر ما ي�ؤرق حياة
الكثريي�ن الي�وم .وملعالجتها ،يلجأ أطباء األس�نان لط�رق مختلفة منها
وضع الحش�وات يف الس�ن إلغالق أماكن النخور ،إال أن األرقام تشري إىل أن
 %15من تلك الحشوات تتعرض للتلف مع الوقت مسببة تآكل السن وآالما
شديدة لدى املريض.

يوتيوب يعتزم تنبيه مستخدميه من «فيديوهات حكومية»

نشر موق�ع رشك�ة الفيدي�و
العامل�ي يوتيوب ي�وم الجمعة 2
فرباي�ر /ش�باط بيان ذك�ر فيه
أنه يعتزم تنبيه مس�تخدميه من
الفيديوه�ات التابع�ة لوس�ائل
اإلعلام الحكومي�ة أو تل�ك التي
تتلقى دعم�ا ً حكومي�اً .وأضاف
البيان أن املوقع يسعى من خالل
ه�ذا القرار لتوفري أكبر قدر من
الش�فافية للمس�تخدمني.وذكر
البي�ان« :هدفن�ا الرئييس يف عام
 2018ه�و توفير ق�در أكرب من
الش�فافية ل�كل املس�تخدمني.
م�ن اآلن فصاع�دا ً س�وف نب�دأ
بتحذير املستخدمني عن مقاطع
الفيدي�و الت�ي ت�م تمويله�ا من

علامء يبتكرون بخاخ ًا يسكن أشد اآلالم

ابتك�ر علماء من الوالي�ات املتحدة وبريطانيا
عق�ارا جدي�دا م�ن املس�كنات الرذاذي�ة غري
الض�ارة ،يقمع األلم برسع�ة كبرية .وتوصل
العلم�اء إىل تركيبة بخاخ أنفي يس�كن األلم،
ويتك�ون م�ن ببتي�د «لو-إنكيفالين» ،حيث
يص�ل إىل الدماغ مبارشة عبر املمرات األنفية

العراقـي

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

وال يؤدي إىل التعوّد الذي تسببه عادة مسكنات
األلم األفيوني�ة .ويؤكد العلماء أن ببتيد «لو-
إنكيفالني» يتميز بفعاليته يف البخاخ أكثر من
الكبس�والت التقليدي�ة التي يذه�ب مفعولها
يف ال�دم قب�ل الوص�ول إىل مراكز اإلحس�اس
باأللم يف الدماغ .وأظهر البخاخ الجديد نتائج

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

قب�ل الحكومة» .وس�يتم إخطار
املستخدم بواسطة عالمة أسفل
الفيدي�و م�ع راب�ط إىل صفح�ة
وس�ائل اإلعلام الت�ي نشرت
الفيديو عىل موسوعة ويكيبيديا
باإلنرتنت.
ويه�دف يوتي�وب م�ن خلال
هذه املي�زة تزويد املس�تخدمني
بمعلوم�ات أكث�ر ع�ن مص�در
نارش الفيديو والجهة املمولة له،
مايسمح للمس�تخدم ما إذا كان
يريد متابعة مشاهدة الفيديو أم
ال .تج�در اإلش�ارة إىل أن الخدمة
س�يتم طرحها بداي�ة يف الواليات
املتحدة فق�ط ،قب�ل تعميمها يف
مناطق أخرى من العالم.

العنب لعالج مرض العرص

أثبت علماء أمريكيون فعالية املركبات العضوية املوجودة يف فاكهة العنب
الصيفية يف عالج أكثر األمراض العصبية انتشارا.
ويؤك�د علماء م�ن كلية طب جبل س�يناء يف أمري�كا أن األدوي�ة الفعالة
واآلمنة من مضادات االكتئاب ،يتم الحصول عليها من املركبات العضوية
املوجودة يف العنب.وأظهرت الدراس�ات أن العنب ليس له تأثري مهدئ قوي
فحسب ،بل يساعد عىل تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.
والح�ظ العلم�اء أن االكتئ�اب يرتب�ط بمجموع�ة من األم�راض األخرى
(املرافق�ة) مثل التهاب الجهاز املناعي املحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية
املسؤولة عن حماية الجسم.
وته�دف مضادات األم�راض الحديثة مث�ل السيروتونني أو الدوبامني إىل
تنظيم عمل الناقالت العصبية بش�كل عام ،إال أن حاالت االكتئاب وغريها
من االضطرابات النفسية تتطلب عالجا أكثر فعالية من هذه األدوية.
ويع�وّل العلم�اء عىل إنت�اج أدوية أكث�ر فعالي�ة لالكتئاب م�ن املركبات
العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البرشي.

إيجابية بعد تجربت�ه عىل القوارض ووصوله
الرسيع إىل الدماغ وتسكينه لآلالم.
ويخطط العلماء يف الفرتة القادمة الختبارات
رسيرية عىل البرش لهذا البخاخ الذي سيشكل
قفزة نوعية يف السيطرة عىل األلم لدى املرىض
وخاصة مرىض الرسطان.
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