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الربملان يعدل قانون االنتخابات وسط رفض نواب وحتقيق يف «صحة النصاب»
العراقي

لـو ان النـاس قصـروا فـي الطعـام،
الستقامت ابدأنهم

االمام علي الرضا (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

إيران حتتفل بذكرى الثورة :كلنا شعب واحد

ص4

بالتفاصيل ..ما يريده العراق من «مؤمتر املانحني»

سينطلق اليوم حبضور ( )143مسؤوال عراقيا وسيطرح مشاريع ختص إعادة اإلعمار واالستثمار ودعم االستقرار
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ضخم يض�م  143مس�ؤوالً للمش�اركة يف
مؤتم�ر الكويت إلعم�ار العراق ال�ذي تبدأ
اعمال�ه ،الي�وم االثنني .وتس�عى الحكومة
العراقية إىل جمع  100مليار دوالر تقدمها
ال�دول املش�اركة وذل�ك الع�ادة إعم�ار ما
دمرت�ه الحرب ض�د االره�اب وتنفيذ 157
مرشوع�ا تنمويا مهما ،لك�ن املخاوف من
الفساد املسترشي يف البالد يضع متطلبات
ً
ورشوطا لتقديم هذه املس�اهمات .ويأمل
العراق ،من املؤتمر الذي يستمر ثالثة ايام،
بمساهمات س�خية لرشكات اس�تثمارية

دولي�ة ورؤوس ام�وال خاص�ة يف عملي�ة
إعم�ار بلده�م م�ن خلال مش�اركة اكثر
م�ن  70دول�ة و  3200رشكة اس�تثمارية
والعشرات من اصحاب رؤوس االموال من
مختلف دول العالم لجمع  100مليار دوالر
وهذا يش�مل إعادة البناء والتأهيل وتنفيذ
مش�اريع جديدة بينها اسرتاتيجية مهمة.
وتتص�در قائم�ة املش�اريع املقرتحة ثالثة
للس�كك الحديدية وهي خط سكك حديدية
طول�ه  500كيلومتر يمت�د من بغ�داد إىل
البصرة يف الجنوب وتق�در تكلفته بحوايل
 13.7مليار دوالر وخط سكك حديدية يمتد
م�ن بغ�داد إىل املوص�ل يف الش�مال تكلفته

وزير الداخليـة :نحذر من تسول له نفسـه
العبث وايقاف االستثامر

2

التقديري�ة  8.65ملي�ارات دوالر وإنش�اء
مترو يف العاصمة بغداد بتكلفة  8مليارات
دوالر .وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء،
ان اجندة املؤتمر التي سيحملها وفد العراق
الرس�مي الذي يضم  143ش�خصا ووصل
إىل الكوي�ت وه�و يضم وزراء ومس�ؤولني
يف الجه�ات ذات العالق�ة م�ن الحكوم�ة
االتحادية وإقليم كردس�تان ،باإلضافة إىل
محافظي محافظات البلاد كافة تتضمن
ثالثة محاور أساس�ية ه�ي :إعادة اإلعمار
واالس�تثمار ودعم االس�تقرار ..والتعايش
السلمي.

التفاصيل ص3

مـحـافـظ بغـداد جيـري جـولـة تفقديـة
يف مناطق اطراف العاصمة
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االحتاد األوريب يتحدث عن «قنبلة موقوتة»
قد تسببها اهلجرة

العـراق ينصـب «أبـراج مراقبـة» عىل احلـدود
مع السعودية إلغالق «املناطق اهلشة»
بغداد  /المستقبل العراقي
بعد أيام عىل انتهاء عملية عسكرية واسعة
ش�ارك فيها الحش�د الش�عبي ،اس�تهدفت
املنطقة الحدودية يف محافظة األنبار املحاذية
للس�عودية ،ق�ال مس�ؤولون عراقيون ،إن
الجيش بارش بنصب أبراج مراقبة بالتزامن
م�ع ردم س�تة أنفاق محاذي�ة ملدينة عرعر

السعودية .وقال مسؤولون يف قيادة عمليات
األنبار ،وهي التش�كيل العس�كري املسؤول
ع�ن إدارة عمليات الجي�ش العراقي وباقي
التش�كيالت يف الجزء الغربي م�ن البالد ،إن
الجيش بارش بنصب أبراج مراقبة عىل طول
الحدود مع الس�عودية ضمن حملة تشمل،
يف وقت الحق ،الحدود مع األردن وس�ورية.
ووفق�ا ً لعقيد بالجي�ش العراقي ،فإن أبراج

بغداد  /المستقبل العراقي

املراقب�ة ،الت�ي يبل�غ ارتفاعها ثالث�ة أمتار
ونص�ف ،م�زودة بم�كان يكف�ي لجنديين
وكاميرات مراقبة س�تكون عىل طول 200
كم من الحدود مع الس�عودية ،وبواقع برج
مراقب�ة ل�كل كيلو متر واح�د ،مضيفا ً أن
«الجانب السعودي سبق وأن شيد جدارا ً مع
العراق.

التفاصيل ص3

نواب البرصة يطالبون بطرح مرشوع «سلطة الفاو» يف مؤمتر املانحني

املالية النيابية تتفق عىل الغاء فقرة االستقطاعات لرواتب املوظفني

ص2
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قالت مسؤولة يف االتحاد األوروبي ،أمس األحد،
إن عىل االتحاد أن يستثمر يف املهاجرين لتفادي
«قنبل�ة نووية» ،تتمث�ل يف اضطرابات مدنية .
ويخصص االتحاد األوروبي موازنة استثنائية
بـ  350مليار يورو ( 428مليار دوالر) إلنفاقها
حتى عام  2020عىل ما يسمى سياسة الدمج،
بهدف تقليل الفروق بين الطبقات يف مختلف

أنحاء القارة والس�يما بضخ املال يف دول رشق
القارة األوروبية وجنوبها.
وقالت املفوضة األوروبية للسياس�ة اإلقليمية
كورينا كريتو ،يف مقابلة مع رويرتز« ،سيكون
التكامل االجتماعي مس�ألة يف غاية األهمية يف
السنوات املقبلة».
وأضافت كريتو «إذا سمحنا بانغالق املهاجرين
عىل أنفس�هم ،أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة
نووية يف املستقبل» .وتراجعت أعداد املهاجرين

املقبولني يف دول االتحاد األوروبي بش�كل كبري
يف الع�ام  ،2015بع�د أن تدفق ملي�ون الجيء
ومهاجر بالزوارق على اليونان وإيطاليا .كما
رفضت بولندا واملجر وس�لوفاكيا وجمهورية
التشيك قبول بعض الوافدين الجدد.
وأشارت كريتو ،مستش�هدة بجزيرة تشيوس
اليونانية الصغرية ،اىل أن االش�تباكات الواقعة
بين س�كان ومهاجرين نتيج�ة زي�ادة أعداد
الوافدين توقع رؤساء البلدية يف املنتصف.

املحكمة االحتادية :باالمكان تشكيل جلنة أوملبية تتامشى مع الديمقراطية واملواثيق الدولية

كتلة بدر حتذر من تشغيل سد «أليسو» الرتكي وتدعو إىل جلسة طارئة للربملان

املجلس الوزاري لألمن الوطني يوافق عىل مرشوع «سور العراق الرقمي»

أطفال العراق ..ربعهم حتت سياط الفقر و « »3ماليني خارج املدارس
القضاء يفاتح
الربملان بشأن دوره يف اإلرشاف
عىل االنتخابات
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مستوطنون يقتحمون
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اليونيسيف دعت قادة العامل إىل االستثمار يف مستقبلهم

أطفال العراق ..ربعهم حتت سياط الفقر و « »3ماليني خارج املدارس
بغداد  /المستقبل العراقي

نفذته�ا ق�وات االم�ن العراقية ضد
مس�لحي داعش تسبب يف ترشيد ما
اليق�ل ع�ن  1,3مليون طف�ل ،حيث
أك�د كبير ممثلي يونيس�يف ل�دى
العراق «بيرت هوكين�ز» ،أنه «نتيجة
للرصاع وغياب االس�تثمار عىل مدار
أعوام والفق�ر ،هن�اك أربعة ماليني
طف�ل يحتاج�ون اىل الع�ون اآلن يف
أنحاء العراق».
ودع�ت منظمت�ا «يونس�يف»
وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشي�ة «املوئ�ل» ،إىل االس�تثمار
العاجل يف إعادة بن�اء البنى التحتية
والخدم�ات األساس�ية لألطف�ال
وأرسهم ،وذلك قبيل يوم من انطالق
مؤتمر الكويت إلعادة إعمار العراق.
وكان مس�ؤولون أمريكي�ون
وغربي�ون ،أكدوا يف وقت س�ابق ،ان
الواليات املتحدة ،الت�ي تقود تحالفا
دوليا زود العراق بدعم جوي أسايس
يف حرب�ه على داع�ش ،ال تعت�زم
املس�اهمة بأي أموال إلع�ادة إعمار
العراق خالل مؤتمر الكويت.
الجدير بالذكر ان العراق يس�عى
إىل ج�ذب اس�تثمارات أجنبية تقدر
بمئة ملي�ار دوالر يف مج�االت النقل
والطاق�ة والزراع�ة يف إط�ار خط�ة
إلعادة بناء مناطق يف البالد وإنعاش
االقتصاد ،وذلك خالل مؤتمر الكويت
الذي يعقد خالل الفرتة ما بني الـ 12
إىل  14شباط الجاري.

أك�دت منظم�ة األم�م املتح�دة
للطفولة «يونيس�يف» ،أمس األحد،
إن طفلا من بني كل أربعة أطفال يف
الع�راق يعيش يف فق�ر ،فيما يحتاج
أربع�ة ماليين طف�ل للمس�اعدة
كنتيج�ة للحرب ض�د تنظيم داعش
يف البالد.
وذكرت املنظمة ،يف بيان ،ان األمم
املتح�دة تمكنت م�ن توثي�ق وقوع
 150هجوم�ا عىل منش�آت تعليمية
و 50هجوم�ا على مراك�ز صحي�ة
وموظفيه�ا من�ذ س�يطرة تنظي�م
«داع�ش» على محافظ�ات عراقية
يف الع�ام  ،2014مضيف�ة أن نص�ف
م�دارس الع�راق بحاج�ة إىل إصالح
فيما تعطلت العملية التعليمية ألكثر
من ثالثة ماليني طفل.
وأوض�ح املدي�ر اإلقليمي ملنظمة
«يونيس�يف» يف منطق�ة الشرق
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا ،جيرت
كابيلير ،ان «األطفال هم مس�تقبل
العراق» ،الفتا إىل ان «مؤتمر الكويت
م�ن أج�ل الع�راق ال�ذي يعق�د هذا
األسبوع فرصة لقادة العالم إلظهار
اس�تعدادهم لالس�تثمار يف األطفال
واالستعداد لالس�تثمار يف إعادة بناء
عراق مستقر».
وأعلن�ت االم�م املتحدة ،الش�هر
امل�ايض ،ان العملي�ات الحربية التي

نواب البرصة يطالبون بطرح مرشوع «سلطة الفاو»
يف مؤمتر املانحني

نائب يدعو إىل اصدار تعليامت تنفيذ قانون
مصادرة اموال اركان النظام السابق
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا النائ�ب ع�ن ائتلاف دول�ة القان�ون فري�د
االبراهيمي ،أمس االحد ،رئيس مجلس الوزراء ووزير
الع�دل اىل توجي�ه تعليم�ات لتنفيذ قان�ون مصادرة
االم�وال املنقول�ة وغير املنقول�ة العائ�دة اىل اركان
النظام السابق.
وق�ال االبراهيم�ي يف مؤتم�ر صحف�ي عقده يف
مبنى الربملان انه «يف الثامن عرش من ايلول من العام
املايض تم نرش قانون رقم  72الخاص بتعليمات حجز
ومص�ادرة االموال املنقولة وغير املنقولة العائدة اىل
اركان النظام الس�ابق يف جريدة الوقائع العراقية ذي
العدد  ،»4461مبين�ا ان «النرش تم بعد اقرار مجلس
النواب ومصادقة رئاسة الجمهورية عىل القانون».
واض�اف االبراهيمي« ،املس�تغرب ان القانون لم
يت�م العمل به من قب�ل دوائر العق�ار التابعة لوزارة
الع�دل والخاص�ة بعمليات البيع والشراء» ،الفتا اىل
ان «القان�ون املشرع هو تنظيم اي حال�ة بما يقدم
الخدمة للصالح العام وان هنالك مش�اكل وشكاوى
كثيرة لعدم اق�رار وزارة الع�دل بتنفيذ اح�كام هذا
القان�ون حي�ث العقار يس�جل م�ن عملي�ات البيع
والرشاء».

املنافذ احلدودية تقبض عىل مسافر
مطلوب للمخابرات العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي

ألق�ت س�لطات منف�ذ الشلامجة الح�دودي
بمحافظ�ة البصرة مع إي�ران عىل مس�افر مطلوب
لجه�از املخابرات العراقي» .وذك�ر بيان لهيأة املنافذ
الحدودية ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«س�لطات منفذ الشالمجة ألقت القبض عىل مسافر
يحم�ل الجنس�ية العراقية ،والص�ادرة بحقه مذكرة
قبض وفق أحكام املاده ( 457ق .ع) من مكتب جهاز
املخابرات الوطن�ي العراقي يف املنفذ اعاله» .وأضاف
البيان انه «تم إتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهم
وتسليمه للجهة املطلوبة» .يشار اىل ان املادة ( )457
من قانون العقوبات العراقي تنص»:يعاقب بالحبس
م�ن ترصف يف مال منقول او عقار يعلم انه ال يملكه
او لي�س له حق الترصف فيه او تصرف يف هذا املال
مع علمه بس�بق ترصفه في�ه او التعاقد عليه وكان
من شأن ذلك اإلرضار بالغري.

بغداد  /المستقبل العراقي

طالب نواب عن محافظة البرصة ،أمس االحد،
الحكومة والجهات املشاركة يف مؤتمر اعادة اعمار
العراق املقرر عق�ده غدا ،برضورة طرح موضوع
االس�تثمار يف مرشوع «سلطة الفاو» ،مشريين اىل
االثر االيجابي له�ذا املرشوع الحياء «نافذة العراق
على العالم» .وق�ال النائ�ب خلف عب�د الصمد يف
مؤتمر صحايف عقده يف مبنى الربملان ،مع عدد من
النواب عن املحافظة ،إن «اقتصاد العراق يعاني من
سلسلة ازمات ومشاكل ناجمة عن الحروب وسوء

التخطيط الدارة املوارد بالشكل الصحيح» ،مشريا
اىل «بق�اء الدول�ة معتمدة عىل م�ورد واحد ممثال
بالنف�ط مقاب�ل تراج�ع ملح�وظ يف واردات بقية
القطاع�ات االقتصادية» .واض�اف «اننا كممثلني
عن املحافظ�ة كثيرا مادعونا الحكوم�ة لتعظيم
مواردها عرب استحداث مشاريع حديثة واستغالل
كام�ل طاق�ات البلد املتاح�ة» .وتابع «انن�ا اليوم
كعراقيني وضعنا كامل املنا عىل مؤتمر املانحني»،
الفت�ا اىل أن «الحكومة اعرتفت بحاجتها الكثر من
 100مليار دينار العماراملناطق املحررة  ».وطالب
عبد الصمد الحكومة والجهات املشاركة يف املؤتمر

برضورة «االستثمار يف املشاريع اإلسرتاتجية ومنها
مرشوع الخاص بسلطة الفاو واالثر االيجابي لهذا
املرشوع الحياء نافذة العراق عىل العالم عرب مدينة
اقتصادية متكاملة يف منطقة شبه جزيرة الفاو» .
ودعا النواب عن البرصة ،رئاسة الربملان «لالرساع
ب�ادراج قان�ون س�لطة الف�او عىل ج�دول اعمال
املجلس خالل االيام القليل�ة املقبلة لغرض اقراره
والعمل عليه بارسع وقت ممكن» .ومن املقرر ان
تس�تضيف دولة الكويت ،يوم غ�د االثنني ،مؤتمر
املانحني العادة اعمار العراق بمشاركة  70منظمة
إنسانية و 1850رشكة دولية متنوعة.

كتلة بدر حتذر من تشغيل سد «أليسو» الرتكي وتدعو إىل جلسة طارئة للربملان

بغداد  /المستقبل العراقي

اعترب رئيس كتلة بدر النيابية محمد
ناجي ،أمس األحد ،أن تشغيل سد أليسو
الرتك�ي س�يؤدي إىل خس�ارة  %40م�ن
األرايض الزراعي�ة يف الع�راق وانخفاض
الحصة املائية لنهر دجلة ،داعيا ً إىل عقد
جلس�ة برملانية طارئة بشأن ذلك .وقال
ناج�ي يف مؤتم�ر صح�ايف إن «تش�غيل
سد اليس�و سيؤدي إىل خسارة  %40من
األرايض الصالح�ة للزراع�ة وانخفاض
الحص�ة املائية لنهر دجلة بنس�بة ثلثي

ً
فضلا ع�ن أن نوعي�ة املي�اه الواصلة
ستكون مرضة بشكل خطري الحتوائها
عىل نسبة كبرية من الرتسبات واألمالح
ً
فضلا ع�ن الخط�ر الذي
واملخلف�ات،
س�يلحق بالتنوع االحيائ�ي الطبيعي يف
االهوار» .وأض�اف ،أن «تركيا ال تعرتف
بحق�وق الع�راق التاريخي�ة والطبيعية
بنه�ر دجلة كما أنها ال تعترف بقواعد
القانون ال�دويل واالتفاقيات الدولية وال
تحرتم مبادئ حس�ن الجوار وال تكرتث
للنتائ�ج الت�ي س�يتعرض لها الش�عب
العراق�ي بالرغم من اتفاقي�ة الصداقة

وحس�ن الجوار املوقعة بين بلدينا عام
( )1946وملحقه�ا الربوتوك�ول رق�م
( )1الخاص بتنظي�م مياه نهري دجلة
والف�رات واملادة الثالثة م�ن بروتوكول
التعاون االقتص�ادي والفني بني العراق
و تركي�ا املوق�ع ع�ام  .»1971ودع�ا
ناجي ،إىل «عقد جلس�ة طارئة ملناقشة
هذا األمر الخطير والتوافق عىل إصدار
الق�رارات املناس�بة بش�أنه ،والتعام�ل
الج�دي م�ع ه�ذه القضي�ة وأن تحتل
أهمي�ة كبرى يف أولوي�ات الحكوم�ة
العراقية ،وأن تتحم�ل الحكومة دورها

لتفعي�ل االتفاقات الدولي�ة مع الجانب
الرتك�ي والضغط عليها يف كافة املحافل
الدولية وإن اقتىض األمر إقامة الدعاوى
امام محكم�ة العدل الدولي�ة» .وطالب
ناجي ،بـ»بيان إجراءات وزارتي املوارد
املائية والخارجية به�ذا الصدد ،إضافة
إىل وضع اسرتاتيجيات واضحة ومحددة
وعملية إليجاد بدائل فاعلة للتعامل مع
األزم�ة ،فضالً ع�ن التأكيد على أهمية
احترام قواعد القانون ال�دويل الحاكمة
به�ذا الش�أن ,واحرتام مصال�ح العراق
الخاصة باألمن املائي».

املحكمة االحتادية العليا :باالمكان تشكيل جلنة أوملبية تتامشى مع الديمقراطية واملواثيق الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املحكمة االتحادي�ة العليا ع�ن امكانية
انشاء اللجنة الوطنية االوملبية العراقية بما يتناسب
م�ع النه�ج الديمقراطي واح�كام امليث�اق االوملبي
العاملي ،الفتة إىل أن الدس�تور لم يح ّدد جهة معينة
دون غريها برعاية الرياضة .وقال املتحدث الرسمي
للمحكمة إي�اس الس�اموك إن «املحكمة االتحادية
العلي�ا نظرت دعوى تخص االمر رق�م ( )2الصادر
يف  /12حزي�ران ،2003 /الخ�اص بح�ل الكيانات
العراقي�ة ،وكان طع�ن املدعي ينصب على الفقرة

( ،)7وتحدي�دا ً ش�مول اللجن�ة الوطني�ة لاللع�اب
االوملبي�ة بالح�ل» .وأضاف الس�اموك أن «املحكمة
وجدت أن الغاء تلك الكيانات كان بس�بب تس�خري
النظام الس�ابق لها لخدم�ة اغراضه غري املرشوعة
يف اضطهاد وتعذيب الش�عب العراقي» .وأوضح أن
«املحكمة أكدت أن النص املطعون بعدم دستوريته
ال يخالف احكام املادة ( )36من الدستور التي الزمت
الدولة برعاية وتشجيع الرياضة والرياضيني ،حيث
أنه�ا لم تحدد كيانا ً أو تقرص القيام بذلك عىل لجنة
معينة للقيام بتلك املهمة» .وبني أن «حكم املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا وجد أن الق�رار املطع�ون فيه ال

يخالف املادتني (/2ج) و (/13ثانياً) من الدس�تور
حيث باالمكان اعادة تأس�يس اللجنة االوملبية وفق
اطر جدي�دة تتم�ايش والنه�ض الديمقراطي الذي
س�لكه العراق بعد س�قوط النظام الس�ابق ،ووفق
احكام امليثاق االوملبي العاملي» .ولفت إىل ان «املدعي
علي�ه رئيس مجلس النواب /إضافة لوظيفته ،ذكر
يف الئحت�ه أن مجل�س النواب بص�دد ترشيع قانون
يخ�ص اللجنة االوملبي�ة الوطني�ة العراقية لضمان
االس�اس القانوني لالنش�طة الرياضي�ة يف العراق،
وم�ن َثم تقرر رد الدعوى بحقه لعدم اس�تنادها إىل
سند من الدستور».

القضاء يفاتح الربملان بشأن دوره
يف اإلرشاف عىل االنتخابات

بغداد  /المستقبل العراقي
ق�رر مجل�س القضاء األعلى خالل جلس�ته التي عق�دت األحد،
مفاتحة مجلس النواب بخصوص دور القضاء يف االرشاف عىل مراكز
االقرتاع يف االنتخابات املقبلة وتعديل قانوني االدعاء العام واالرشاف
القضائي .وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعىل القايض عبد
الس�تار بريقدار ،يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن
«مجلس القضاء األعىل عقد جلس�ته الدورية برئاس�ة القايض فائق
زيدان وحضور جميع أعضائه».
وأض�اف أن «املجلس قرر مفاتحة مجلس النواب لتعديل قانوني
االدعاء العام واإلرشاف القضائي بما يتفق وأحكام الدستور ووحدة
مكون�ات مجلس القضاء األعلى» .الفتا إىل أن «أعضاء املجلس أكدوا
أن مكون�ات مجلس القض�اء األعىل واحدة ال تتج�زأ بموجب احكام
القانون والدس�تور» .وأش�ار بريقدار إىل أن «املجل�س قرر مفاتحة
مجلس النواب لالس�تيضاح عن دور القض�اء يف اإلرشاف عىل مراكز
االقتراع يف االنتخابات املقبلة ووج�وب أن يكون ذلك متفقا وأحكام
القوانني النافذة بخصوصها.

املجلس الوزاري لألمن الوطني يوافق
عىل مرشوع «سور العراق الرقمي»
بغداد  /المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة الدكتور
حيدر العبادي ،امس االحد ،اجتماعا ً للمجلس الوزاري لألمن الوطني.
وج�رى خالل االجتماع متابعة الخطط األمنية والجهد االس�تخباري
الس�تمرار االس�تقرار االمني يف جمي�ع املناطق .كما ج�رت املوافقة
عىل مرشوع س�ور العراق الرقمي ،اضافة اىل مذكرة تفاهم يف مجال
التع�اون األمني م�ع ايطاليا .وناق�ش املجلس ايضا ع�ددا ً آخر من
القرارات والتوجيهات ،اضافة اىل متابعة القرارات السابقة.

كشف عن تبادل معلومات مع السعودية بشأن االرهابيني وحتدث عن مساع الفتتاح منفذ مجيمة

وزيـر الـداخـلـيـة :نـحـذر مـن تـسـول لـه نـفـسـه الـعـبـث وايـقـاف االسـتـثـمـار
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت وزارة الداخلي�ة ،أم�س االح�د،
وجود تبادل معلومات مع السعودية بشأن
االرهابيني ،فيما كشفت عن مساع الفتتاح
منفذ جميمة بني العراق والسعودية.
وق�ال وزير الداخلية قاس�م االعرجي يف
ترصي�ح صحايف ان «العراق يس�عى جاهدا
الن تكون لديه عالق�ة متوازنة مع كل دول
الج�وار ودول املنطق�ة» ،مبين�ا ان «هن�اك
تع�اون مثم�ر وايجاب�ي م�ع الس�عودية
والحدود املشرتكة آمنة».
واض�اف ان «اللق�اءات مس�تمرة بين
البلدي�ن وهن�اك تب�ادل معلوم�ات ح�ول
االرهابيني ومكافحة الجريمة والتسلل عرب
الحدود» ،مشريا اىل ان «منفذ عرعر مفتوح

حاليا ،وهناك جهود تبذله الحكومة العراقية
والس�عودية الفتت�اح منف�ذ جميم�ة على
محافظ�ة املثنى الذي له اهمي�ة اقتصادية
وتجارية وحركة الزوار للديار املقدسة».
وتاب�ع االعرج�ي «انن�ا نعم�ل ان يكون
بناء املنفذ عن طريق االس�تثمار ،وان يكون
ذات مواصفات عالية ومهمة» ،موضحا ان
«الس�عودية اب�دت االس�تعداد الكامل لبناء
املنفذ وفق املتطلبات العراقية».
يذكر ان وزير الداخلية قاس�م االعرجي
بحث خالل زيارته اىل الس�عودية يف حزيران
 ،2017تب�ادل املعلوم�ات االمني�ة وضب�ط
الحدود بني البلدين.
م�ن جانب آخ�ر ،اكد وزي�ر الداخلية ان
ال�وزارة ل�ن تتردد بتطبيق القان�ون ،فيما
حذر كل من تسول له نفسه العبث وايقاف

عملية االستثمار.
وق�ال االعرجي خلال احتفالية تس�لم
الوزارة  42عجلة اس�عاف تم التعاقد عليها
من�ذ اكثر من س�نة ،ان «لل�وزارة دور مهم
وكبير يف توفير االمن وتحري�ر االرض من
داع�ش االرهاب�ي» ،مبين�ا ان «الداخلي�ة ال
تش�كل عبئ�ا عىل املوازن�ة العام�ة يف عالج
املنتسب».
وش�دد االعرج�ي على «رضورة تفعيل
االس�تثمار واالهتم�ام بصن�دوق الضم�ان
الصح�ي» ،مشيرا اىل ان «مب�ادرة صندوق
الضمان الصحي بتزويد الرشطة االتحادية
وال�رد الرسي�ع والحدود لن تك�ون الخطوة
االخيرة ،ومس�تمرين بتوفير مث�ل ه�ذه
العجالت اىل كافة القطعات ،والبد من توفري
كافة املستلزمات للمنتسبني».

واكد االعرجي ان «عملية فرض القانون
واالس�تقرار تتطلب جهودا كبرية» ،الفتا اىل
«اننا سنطبق القانون ولن نرتدد يف ذلك».
وتاب�ع «يج�ب توفير بيئة امن�ة لكافة
املس�تثمرين» ،مح�ذرا «كل م�ن تس�ول له
نفس�ه للعب�ث ومحاول�ة ايق�اف عملي�ة
االستثمار».
وبين «انن�ا س�نطبق القان�ون ونعتقل
اللذين يحاولون عرقلة مسرية البلد» ،مشريا
اىل ان «الداخلية ستكون اليد االمينة».
وتعه�د االعرج�ي يف وق�ت س�ابق ب�ان
تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيني ويعيش
الجميع تحت ظلها باالمن واالمان ،مش�ددا
على رضورة تطبيق القانون على الجميع
مع مراعاة مبادئ حقوق االنس�ان بش�كل
مهني صادق.

املالية النيابية تتفق عىل الغاء فقرة االستقطاعات لرواتب املوظفني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلنت عضو اللجن�ة املالية يف مجلس النواب ماجدة التميمي،
االحد ،عن اتفاق اللجنة عىل الغاء فقرة االستقطاعات لرواتب
املوظفني ،فيما اش�ارت اىل اضاف�ة  %10رضيبة مبيعات عىل
املراكز التجارية وموالت التسوق وصالونات الحالقة التجميلية
النسائية والرجالية .وقالت التميمي يف مؤتمر صحايف عقدته،
امس ،يف مبنى الربملان إن «اللجنة قررت باالجماع الغاء فقرة
االس�تقطاعات لرواتب املوظفين» ،مبينة انن�ا «ال نحتاج اىل
اس�تقطاع رواتب املوظفني يف موازنة ع�ام  .»2018واضافت
التميمي ان «اللجنة كانت ملتزمة بموازنة عام  2016و2017
باالس�تقطاعات بسبب تدهور اس�عار النفط ودخول داعش،
وبالت�ايل فهو قرار مؤقت جاء من الحكومة وليس من االلجنة
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املالي�ة» .واش�ارت التميم�ي اىل ان «التعديلات الت�ي وصلت
من الحكوم�ة عىل املوازنة منه�ا ارتفاع اي�رادات املوازنة من
 90تريلي�ون اىل  91تريلي�ون و 643مليار دين�ار ،واملتأتي من
االي�رادات غري النفطي�ة « ،مبينة ان «النفق�ات العامة للدولة
ارتفع�ت م�ن  103,9اىل  104,1تريلي�ون دين�ار ،والنفق�ات
االستثمارية ارتفعت ايضا من  24,4تريليون اىل  24,6تريليون
دين�ار ،فيما انخفض العجز عىل ضوء ارتفاع االيرادات من 13
تريلي�ون اصبح االن  12.5تريلي�ون « وتابعت انه «تم اضافة
فق�رة جدي�دة يف املوازن�ة ملجل�س ال�وزراء من خلال اضافة
تخصيص�ات  2تريلي�ون دين�ار على تخصيص�ات احتياطي
الطوارئ ،الذي كان س�ابقا  192مليار دينار والذي س�يذهب
لالس�تفادة يف  3فق�رات هي تعويض�ات املوظفين بمافيهم
االقليم والنفقات االستثمارية وشبكة الحماية االجتماعية».
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سينطلق اليوم حبضور ( )143مسؤوال عراقيا وسيطرح مشاريع ختص إعادة اإلعمار واالستثمار ودعم االستقرار

بالتفاصيل ..ما يريده العراق من «مؤمتر املانحني»

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ضخ�م يض�م  143مس�ؤوالً للمش�اركة يف
مؤتم�ر الكوي�ت إلعم�ار العراق ال�ذي تبدأ
اعماله ،اليوم االثنني.
وتس�عى الحكوم�ة العراقي�ة إىل جمع 100
ملي�ار دوالر تقدمه�ا الدول املش�اركة وذلك
الع�ادة إعمار ما دمرته الحرب ضد االرهاب
وتنفي�ذ  157مرشوع�ا تنموي�ا مهما ،لكن
املخاوف من الفساد املسترشي يف البالد يضع
ً
ورشوطا لتقديم هذه املساهمات.
متطلبات
ويأم�ل الع�راق ،م�ن املؤتمر الذي يس�تمر
ثالث�ة اي�ام ،بمس�اهمات س�خية لرشكات
اس�تثمارية دولية ورؤوس اموال خاصة يف
عملية إعمار بلدهم من خالل مشاركة اكثر
م�ن  70دول�ة و  3200رشك�ة اس�تثمارية
والعشرات من اصح�اب رؤوس االموال من
مختلف دول العال�م لجمع  100مليار دوالر
وهذا يش�مل إعادة البن�اء والتأهيل وتنفيذ
مشاريع جديدة بينها اسرتاتيجية مهمة.
وتتص�در قائم�ة املش�اريع املقرتح�ة ثالثة
للس�كك الحديدية وهي خط س�كك حديدية
طول�ه  500كيلومتر يمت�د م�ن بغ�داد إىل
البصرة يف الجن�وب وتقدر تكلفت�ه بحوايل
 13.7مليار دوالر وخط س�كك حديدية يمتد
م�ن بغ�داد إىل املوص�ل يف الش�مال تكلفت�ه
التقديرية  8.65مليارات دوالر وإنشاء مرتو
يف العاصمة بغداد بتكلفة  8مليارات دوالر.
وقال�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،ان
اجن�دة املؤتمر التي س�يحملها وف�د العراق
الرس�مي الذي يض�م  143ش�خصا ووصل
إىل الكوي�ت وهو يضم وزراء ومس�ؤولني يف
الجهات ذات العالقة من الحكومة االتحادية
وإقليم كردس�تان ،باإلضاف�ة إىل محافظي
محافظات البالد كافة تتضمن ثالثة محاور
أساس�ية ه�ي :إع�ادة اإلعمار واالس�تثمار
ودعم االستقرار ..والتعايش السلمي.
وأشارت إىل ّ
أن الحكومة اعتمدت يف محاورها
الثالث�ة عىل مجموعة من الدراس�ات وزعت
عىل األي�ام الثالثة ،الفت�ة إىل ان اليوم األول
س�يتناول مناقش�ة دراسة مس�ح االرضار
ً
فضلا ع�ن مش�اريع دع�م
واالحتياج�ات
االس�تقرار واملصالحة املجتمعية والتعايش

السلمي ،فيما سيتناول اليوم الثاني مناقشة
دراسة اخرى تبني اإلجراءات الخاصة بتهيئة
البيئة املناسبة لالس�تثمار وتضمنت عرض
ً
مرشوع�ا اس�تثماريا ً لجميع قطاعات
212
االقتصاد العراقي بما فيها مشاريع يف إقليم
كردس�تان والتي س�يعلن عنها خالل اليوم
الثاني للمؤتمر بعنوان «استثمر يف العراق».
أما الي�وم الختامي للمؤتمر الذي سيرعاه
كل من أمير دولة الكويت ورئي�س الوزراء
حيدر العب�ادي بحضور االمين العام لألمم
املتحدة ورئيس البنك الدويل ومنسق االتحاد
األورب�ي اإلعالن ع�ن الدعم الذي س�تقدمه

ال�دول املش�اركة إىل العراق .وس�تعقد عىل
هامش مؤتمر إعمار العراق ثالثة مؤتمرات
متخصص�ة :األول يخ�ص اع�ادة اإلعم�ار
وتعرض يف جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة
ب�األرضار املبارشة وغري املب�ارشة والجهود
املطلوب�ة للنه�وض بالوض�ع االقتص�ادي
والخدم�ي ويحضر املؤتمر مئ�ات الخرباء
الدوليني وممثلو الوزارات والجهات االخرى
ذات العالق�ة ،فيما س�يبحث املؤتمر الثاني
دع�م االس�تقرار واالس�تجابة لالحتياجات
االني�ة بحض�ور عدد كبير م�ن الجمعيات
الخريية ومنظم�ات املجتمع املدني العراقية

والعربي�ة والدولية وعدد من ممثيل الجهات
الرس�مية .أم�ا املؤتمر الثالث فس�يحرضه
ممثلو مئات الشركات وتقيم خالله الهيئة
الوطنية العراقية لالس�تثمار معرضا نوعيا
كبيرا بمش�اركة ع�دد كبري م�ن الرشكات
العام�ة التابعة ل�وزارة الصناع�ة واملعادن
وال�وزارات والجه�ات االخ�رى ،وس�يقوم
موفدون من هذه الرشكات والجهات بطرح
العروض االستثمارية امام مئات الرشكات.
وس�يعمل املؤتم�ر على حش�د التمويل من
مختل�ف املص�ادر ملس�اعدة الع�راق لتلبية
احتياج�ات إع�ادة اإلعم�ار والتنمي�ة يف

فرتة ما بع�د الخالص م�ن تنظيم «داعش»
وإعادة تأكيد االلت�زام الوطني والدويل نحو
دعم جهود إعادة اإلعم�ار والتنمية ،خاصة
للمناط�ق الت�ي ت�م تحريره�ا م�ن قبضة
التنظيم «داعش».
باملقاب�ل ،عربت العديد م�ن الدول والجهات
ذات العالقة عن مخاوف من ان يبدد الفساد
املس�ترشي يف العراق االموال التي ستقدمها
الدول املانحة العادة إعمار العراق.
ويف ه�ذا االط�ار ،اق�ر رئيس ال�وزراء حيدر
العبادي خالل مؤتمره الصحايف االس�بوعي
الثالث�اء املايض بوج�ود «قلق بين األجانب

ازاء الفس�اد يف الع�راق وه�م يقول�ون إن
الوض�ع االمن�ي اختل�ف عم�ا س�بق ولكن
الفس�اد اصبح الهاجس االول لهم» .واعرب
عن أس�فه «لصورة الفس�اد ع�ن العراق يف
الس�نوات املاضي�ة» مؤك� ًدا أن «مكافح�ة
الفساد تستغرق اشهرا».
وق�ال أيضا ً «ال نتوق�ع ان تتحقق املعجزات
بمؤتم�ر الكوي�ت وانم�ا ه�و خط�وة لبناء
الع�راق وكن�ا نرغ�ب عق�ده يف اكتوبر لكن
البن�ك ال�دويل ومؤسس�ات أخ�رى طالب�ت
بتأجيل�ه لالس�تعداد أكثر وتق�رر يف فرباير
الحايل لضمان نجاحه بشكل أكرب».

أنهى قراءة ( )4قوانني وألغى االستقطاعات من رواتب املوظفني

الربملان يعدل قانون االنتخابات وسط رفض نواب وحتقيق يف «صحة النصاب»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

انه�ى الربمل�ان جلس�ته االعتيادي�ة
الحادي�ة عشرة التي تم اس�تئنافها
برئاسة س�ليم الجبوري بقراءة ()4
قوانني ،فيما صوت عىل تعديل قانون
االنتخابات ،وهو ما أثار جدالً كبرياً.
وق�ال رئي�س الربمل�ان ان الحكوم�ة
ارسلت الخميس املايض نسخة معدلة
من مشروع قانون املوازن�ة العامة
االتحادي�ة لعام 2018وتم احالتها اىل
اللجنة املالية ،داعيا اللجنة اىل دراسة
النسخة املعدلة وتضمني التعديالت يف
التقري�ر باالضافة اىل مرشوع قانون
املوازنة من أجل استكمال ترشيعه.
ولفت الجبوري اىل وجود حاجة لعقد
جلسة فنية مع رئيس مجلس الوزراء
لحسم التعديالت والتداول بشان اقرار
املوازنة االتحادية بما يحقق مصلحة
الجميع وفق الطلبات املقدمة.
وأنهى املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح
قان�ون اللجن�ة االوملبي�ة واملقدم من
لجنة الش�باب والرياض�ة والذي جاء
تجس�يدا ً لاليم�ان العمي�ق مل�ا تمتاز
ب�ه الحركة الرياضية م�ن دور فعال
يف الحي�اة االجتماعي�ة والثقافي�ة
وم�ن أجل اع�داد الرياضيني وتطوير
قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم
الدولي�ة واالقليم�ي واملحلي على
منصات التتويج ورفع العلم العراقي
عالي�ا وم�ن أج�ل ترس�يخ املب�ادئ
االوملبي�ة ونرشه�ا بين الرياضيين
لضمان تصدر الع�راق موقعه الالئق
ضم�ن الحركة الرياضي�ة االوملبية يف
العالم  .وأنج�ز املجلس قراءة تقرير

ومناقش�ة مقرتح قانون منع اطالق
العيارات النارية يف املناسبات واملقدم
من اللجنة القانونية.
وأتم املجلس قراءة تقرير ومناقش�ة
مقرتح قانون معهد االدارة الرياضية
واملقدم من لجنة الرياضة والشباب .
من جان�ب آخر ،ش�دد الجبوري عىل
حرص املجلس عىل اقرار الترشيعات
التي بذمته واس�تمرار دوره الرقابي
يف نهاية الدورة الترشيعية ،منوها اىل
اهمية ان ال تؤثر بعض القرارات التي
تبنته�ا كتل نيابية عىل النهايات التي
وصل اليها املجلس بش�أن التصويت
على الترشيع�ات املهم�ة وخاص�ة
قان�ون املوازنة التي تحت�اج اىل رؤية

ش�املة .ون�وه رئيس الربمل�ان اىل ان
رئاس�ة املجل�س تعم�ل م�ع اللجنة
املالي�ة والحكوم�ة الع�داد صيغة يف
املوازنة تلبي مطالب جميع االطراف،
منوه�ا اىل الحاج�ة لتعدي�ل قان�ون
انتخاب�ات مجالس املحافظات بما ال
يتع�ارض مع تحديد املوعد فضال عن
اهمية حسم املادة املتعلقة بمحافظة
كرك�وك خالل االس�بوع الحايل ،حاثا
النواب عىل تكثيف الحضور والسعي
اىل انجاز الترشيعات .
واش�ار الجب�وري اىل ان املجل�س قد
ص�وت على اس�تقطاعات يف رواتب
املوظفين دعم�ا للحش�د الش�عبي
والنازحني وتم حفظ االس�تقطاعات

بصيغ�ة امان�ات ،وبع�د االطالع عىل
بيانات املالية وارتفاع اس�عار النفط
وعودة النازحني بعدها وجه الجبوري
اللجن�ة املالية بالتاكي�د عىل تضمني
مرشوع املوازنة بندا بانتفاء الحاجة
اىل استقطاع رواتب املوظفني بنسبة
 3.8م�ن روات�ب املوظفين ،مؤك�دا
ح�رص مجل�س النواب الش�ديد عىل
عدم املساس برواتب املوظفني.
م�ن جهته�ا اعلن�ت اللجن�ة املالي�ة
تاييده�ا لتوجي�ه الرئي�س الجبوري
بالغ�اء االس�تقطاعات م�ن روات�ب
املوظفني يف موازن�ة العام الحايل وان
يتم التصويت عىل قرار بهذا الشان.
إىل ذل�ك ،وصف رئي�س كتلة كفاءات

يف الربمل�ان ،النائب هيثم الجبوري ما
حص�ل يف جلس�ة مجلس الن�واب بـ
«املهزل�ة الكبرية» ،وذل�ك عىل خلفية
إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس
النواب.
وقال الجب�وري ،إن «عدد النواب لدى
التصويت عىل تعديل قانون انتخابات
الربمل�ان الخ�اص بفق�رة التحصي�ل
ال�درايس للمرش�ح ،كان ال يتج�اوز
 123نائبا ،والدليل أن رئيس املجلس
أعلن ع�ن اكتم�ال النص�اب بـ 165
نائبا ،حيث غ�ادر بعدها القاعة اكثر
من  40نائبا ،فكيف بقى النصاب؟».
وأوض�ح ان «م�ا ج�رى يف جلس�ة
مجل�س الن�واب ،يع�د اس�تخفافا

باص�وات ممثلي الش�عب و تحقيق
رغبات بعض الشخصيات السياسية
من خريج�ي اإلعدادية عىل حس�اب
القانون والنظام الداخيل».
وأش�ار إىل ان «القراءة األوىل للتعديل
كانت فيه نس�بة خريج�ي اإلعدادية
 ،% 20وبينما كانت النس�بة املكتوبة
ه�ي  % 10لخريج�ي اإلعدادي�ة م�ن
الع�دد الكيل من املرش�حني ،كما كان
هنالك اعتراض من حي�ث املبدأ عىل
القان�ون أهـــمل�ه رئي�س مجلس
النواب ،س�ليم الجب�وري ،و لم يأخذ
به خلاف الع�ادة  ،فــــــضال عن
وج�ود فقرة مهمة أخ�رى هي انه ال
يجوز تعديل قانون لم يــــتم نرشه

برج لكل كيلو مرت مزود مبكان يكفي جلنديني وكامريات ستكون على طول ( )200كم

العراق ينصب «أبراج مراقبة» عىل احلدود مع السعودية إلغالق «املناطق اهلشة»
بغداد  /المستقبل العراقي

بعد أيام عىل انتهاء عملية عس�كرية واس�عة
ش�ارك فيه�ا الحش�د الش�عبي ،اس�تهدفت
املنطق�ة الحدودية يف محافظة األنبار املحاذية
للسعودية ،قال مسؤولون عراقيون ،إن الجيش
بارش بنص�ب أبراج مراقب�ة بالتزامن مع ردم
ستة أنفاق محاذية ملدينة عرعر السعودية.
وقال مسؤولون يف قيادة عمليات األنبار ،وهي
التشكيل العسكري املسؤول عن إدارة عمليات
الجي�ش العراق�ي وباقي التش�كيالت يف الجزء
الغربي من البالد ،إن الجيش بارش بنصب أبراج

مراقبة عىل طول الحدود مع الس�عودية ضمن
حملة تشمل ،يف وقت الحق ،الحدود مع األردن
وس�ورية .ووفق�ا ً لعقي�د بالجي�ش العراقي،
فإن أب�راج املراقبة ،التي يبل�غ ارتفاعها ثالثة
أمتار ونص�ف ،مزودة بم�كان يكفي لجنديني
وكامريات مراقبة س�تكون عىل طول  200كم
من الحدود مع السعودية ،وبواقع برج مراقبة
ل�كل كيل�و متر واح�د ،مضيف�ا ً أن «الجانب
الس�عودي س�بق وأن ش�يد جدارا ً مع العراق،
لكن األبراج بالنس�بة للجان�ب العراقي ال غنى
عنها ،فهناك مناطق هشة قد تكون بابا ً لتسلل
إرهابيني» .وكشف املتحدث ذاته عن ردم ستة

أنف�اق صغرية ومتوس�طة تع�ود للعام 2015
حفرها تنظيم «داعش».
ويأتي إج�راء نصب أبراج مراقبة بالتزامن مع
تواصل عمليات تعقب عنارص تنظيم «داعش»
اإلرهابي الذين فروا من املدن املحررة وتوجهوا
نح�و مناط�ق جبلي�ة داخ�ل صح�راء العراق
الغربية بإسناد من طريان التحالف الدويل.
ويف السياق ذاته ،أعلن متحدث عسكري عراقي
تدمري موقع لتنظيم «داعش» يف وادي الغميج،
 300كم جن�وب غرب األنبار ضم�ن الصحراء
القريبة من س�ورية ،ومقتل س�تة مس�لحني،
أحدهم يحمل جنسية أجنبية.

ب�دوره ،قال املتحدث باس�م عملي�ات األنبار،
العقي�د محم�د الدليم�ي ،إن «ق�وات الجي�ش
نفذت فجر األحد هجوما ً بريا ً واسعا ً عىل وادي
الغمي�ج ،ضمن جهود تتبع مس�لحي التنظيم
املتواجدي�ن بش�كل مبعث�ر داخ�ل صح�راء
األنبار» ،مبينا ً أن «العملية أس�فرت عن مقتل
س�تة إرهابيني ،بينهم مس�لح يحمل جنس�ية
أجنبي�ة ،كما تمت مص�ادرة كميات كبرية من
السلاح والذخرية» .وأض�اف الدليم�ي أنه تم
العثور على مقربة خاصة بمس�لحي التنظيم
يرجح أن م�ن بينهم قيادات ب�ارزة ُقتلت وتم
دفنها يف الصحراء ،وجار التأكد من هوياتهم.

بعد يف الجريدة الرسمية «.
وكان النائب ع�ن كتلة األحرار ،عواد
الع�وادي ،أك�د أن الجلس�ة الثاني�ة
للربمل�ان الي�وم ،كانت غير مكتملة
النصاب ،مؤكدا انه قام بعد 134نائبا
بضمنهم هيئة الرئاس�ة ،فيما قالت
النائب�ة عن ائتلاف القان�ون ،هدى
س�جاد ،إن النص�اب غير مكتمل يف
الجلسة حيث احصت عدد النواب ولم
يكن يتجاوز  130نائبا.
م�ن جانبها أش�ارت النائب�ة رشوق
العبايج�ي ،إىل ان�ه تم رف�ع مادة من
قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب
تمنع املتهمني بالفساد املايل واالداري
للرتش�ح بانتخابات مجل�س النواب
املقبلة ،واصفة االمر بأنه «مؤامرة».
الجدي�ر بالذك�ر ان�ه ووفق�ا لتعديل
قانون انتخابات مجلس النواب الذي
صوت عليه الربمل�ان ،فقد ارتفع عدد
اعض�اء الربمل�ان إىل  329نائب�ا بع�د
اضافة مقعد كوتا للكورد الفيليني يف
محافظة واسط.
وردا ً على ذل�ك ،أل�زم النائ�ب األول
لرئيس مجلس النواب همام حمودي
دائرتي الربملانية واإلعالمية النيابيتني
بالتحق�ق يف اعتراض الن�واب على
قانوني�ة حصول النصاب الالزم لعقد
الجلسة.
ّ
«وجه
وذك�ر حم�ودي يف بي�ان ،أن�ه
دائرتي الربملانية واإلعالمية النيابيتني
للتحق�ق يف اعرتاض أعض�اء مجلس
النواب على قانونية حصول النصاب
اللازم لعق�د الجلس�ة التي ش�هدت
التصويت عىل التعديل الثاني لقانون
انتخابات مجلس النواب».
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كشفت عن صاروخني باليستيني بعيدي املدى من طراز «قدر»F

إيران حتتفل بذكرى الثورة :كلنا شعب واحد

مرص :عملية سيناء متتد إىل الدلتا
والصحراء الغربية

بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د الرئيس اإليراني حس�ن روحان�ي ّ
أن الثورة
اإلسلامية انترصت بفضل وحدة الش�عب ،مش�ددا ً
على الحاجة الي�وم إىل كل األصوليين واإلصالحيني
واملعتدلني وكل القوميات واملذاهب.
وأضاف روحاني يف كلمة له بمناس�بة االحتفال
بالذكرى الـ 39النتصار الثورة اإلسلامية يف ساحة
«آزادي» بالعاصم�ة اإليراني�ة طهران «كلنا ش�عب
واحد وشعارنا واحد ونسعى لتفوق الثقافة والهوية
اإليرانية اإلسالمية يف نفوس شبابنا».
وش�دد «كي نحافظ عىل الث�ورة والنظام والبلد،
ليس هناك من طريق سوى املشاركة الفعالة للناس
يف صنع القرار ،وذلك من خالل االنتخابات» ،وطالب
ّ
وصن�اع الق�رار «بتس�هيل طري�ق
كل املوسس�ات
ً
الفت�ا «إذا كان�ت هناك
املش�اركة يف االنتخاب�ات»،
مشكلة قانونية فلنصحّ ح القانون».
ون�وّه رحان�ي إىل تحقي�ق نجاح�ات كبرية ضد
اإلرهابيني وداعش يف املنطقة ،مشريا ً إىل ّ
أن املتآمرين
كانوا يريدون تقس�يم بعض البلدان .وقال «ساعدنا
الش�عبني الس�وري والعراق�ي ،وت� ّم انقاذ ش�عوب
املنطق�ة من اإلره�اب ،يف حين هم كان�وا يريدون
تقسيم العراق والقضاء عىل وحدته».
الرئي�س اإليراني أش�ار إىل ّ
أن «األمريكيني أرادوا
التآم�ر على فلس�طني والق�دس إالّ ّ
أن العالم وقف
ضد ذلك» ،كما لفت إىل ّ
أن «واش�نطن كانت تريد أن
تتدخ�ل يف أمورنا الداخلية لكن أبناء ش�عبنا رفضوا
ذلك بوحدتهم».
ورأى ّ
أن أميركا عج�زت حتى اليوم عن إفش�ال
االتفاق النووي ،مش�ددا ً «نحن ملتزمون به إىل حني
التزام الطرف اآلخر».
وحول قدرات إيران باالكتفاء الذاتي ،أكد روحاني
«أنن�ا نحو االكتف�اء الذاتي يف الكثير من املحاصيل
واملنتج�ات وحققنا أكثر م�ن  200ألف فرصة عمل
العام املايض».
ولفت روحاني إىل ّ
أن إنتاج إيران يف حقل «بارس»
الجنوب�ي وص�ل إىل الضعف خالل  4س�نوات ،وقال
«تقدمن�ا الي�وم عىل قط�ر» .كما أش�ار إىل ّ
أن إيران
أصبح�ت تصنع الصواري�خ وال�رادارات واملضادات
الجوية بنفسها وتسري يف «الطريق الصحيح».
ويف هذا الس�ياق ،قال ّ
إن شعبه هو شعب عظيم
ومق�اوم وأن كل القوات املس�لحة تداف�ع عن إيران
بقوة.
كما تحدث ع�ن النقالت النوعية يف عالم الفضاء
االفترايض واإلنرتنت ،مشيرا ً إىل أن إي�ران هي من
أكثر الدول تطورا ً يف املنطقة بهذا املجال.
ب�دوره ،خاط�ب رئي�س الربمل�ان اإليران�ي عيل
الريجان�ي ،على هامش مش�اركته يف مسيرات يف
مدينة شرياز ،الرئيس األمريكي دونالد ترامب فقال
«لسنا متخلفني عقليا ً
ّ
مثلك».
وأض�اف الريجان�ي «ربم�ا نعان�ي م�ن بع�ض
النواق�ص يف املج�ال االقتصادي لكن ش�عبنا يتمتع
ب�ذكاء جيد» ،مشيرا ً إىل أن الوالي�ات املتحدة بصدد
ّ
«بث الخالف داخل إيران ،ويف وثيقتها االسرتاتيجية

بغداد  /المستقبل العراقي

ورد أن التحدي األكرب لها يف املنطقة هي إيران «.
وتاب�ع «أعداؤن�ا أدرك�وا أن الش�عب اإليران�ي
خص�م صعب ،ولذلك هم اليتج�رأوا عىل مهاجمتنا،
وتهديداتهم ليست سوى كالم وادعاء».
م�ن جانبه ،ق�ال أمني رس املجل�س األعىل لألمن
القومي اإليراني عيل ش�مخاني خالل مش�اركته يف
املسيرات ،إن إرسائيل فهم�ت أن مرحلة «ارضب و
اهرب» إنتهت ،مشريا ً إىل أن «تصدي الجيش السوري
للعدوان اإلرسائييل سيغري قواعد االشتباك».
وأوضح ش�مخاني أن «إيران ال تقوم يف س�وريا
بعمليات عسكرية إنما تقدم االستشارات».
وفيم�ا يخ�ص االتف�اق النووي م�ع دول الغرب
لف�ت ش�مخاني إىل أن إي�ران لن تقبل على اإلطالق
بإح�داث أي تغيير عىل االتفاق بع�د أن أيّدت وكالة
الطاقة الذرية لتس�ع مرات التزام إيران به ،مش�ددا ً
أنه ليس أمام أمريكا وباقي البلدان أي طريق س�وى
«االلتزام» باالتفاق الذي قبلوا به سابقاً ،وأن طهران
لن تقبل بإضافة س�طر واحد عىل االتف�اق أو إزالة
سطر منه .أما وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد
ظري�ف تناول من جهته إس�قاط الجيش الس�وري
لطائ�رة  F16اإلرسائيلية يف كلمت�ه خالل انضمامه
ّ
تع�ودت
إىل املسيرة يف طه�ران فق�ال ،إن إرسائي�ل
االس�تمرار باعتداءاته�ا دون أن يت�م ال�رد عليه�ا،
مش�ددا ً «لقد انتهى هذا األمر البارحة عرب إس�قاط
مقاتلة اإلرسائيلية».

تركيا تعتقل نحو مخسني شخص ًا
بشبهة االنتامء لـ «داعش»

واعترب أن الثورة اإلسالمية وعرب تواجد الشعب يف
هذه املنطقة غري اآلمنة ،اس�تطاعت تحقيق أفضل
مستوى لألمن للشعب.
أك�د ظريف أن تواج�د ّ
كم�ا ّ
الش�عب يف مواجهة
جمي�ع العداوات والضغ�وط هو أكبر ضامن لعزة
إيران ،مشيرا ً إىل أن الشعب اإليراني أثبت باستمرار
دعمه للثورة اإلسالمية بما يعد أكرب ثروة إليران.
الجنرال قاسم س�ليماني وعىل هامش مسريات
يف مدين�ة كرمان قال يف كلمة له إن التطور الحاصل
يف إي�ران ه�و نتيجة ش�عار «ال رشقي�ة ال غربية»،
مضيفا ً أنه «على الذين يريدون التواصل مع أمريكا
أن يعتبروا من األوضاع املزرية التي تعيش�ها الدول
الحليف�ة له�ا ،رغ�م أنه�ا ال تعان�ي من ف�رض أي
عقوبات».
ورأى س�ليماني أن األحداث البسيطة التي جرت
يف إي�ران أخيراً ،ورغم أنها لم تكن ش�يئا ً بالنس�بة
للش�عب اإليران�ي ،لكنه�ا «أقلقت» ش�عوب محور
املقاومة التي تعوّل عىل إيران.
العميد فرزاد إس�ماعييل قائد مقر خاتم األنبياء
للدف�اع الجوي يف إي�ران رأى أن ادعاء إرسائيل حول
اس�تهداف طائرة ب�دون طي�ار إيراني�ة «خاطئ»،
مشيرا ً إىل أن «كل دولة مستقلة يعتدى عليها تفعل
كما فعلته بطائرة أف .»16
وكان املرش�د اإليراني السيد عيل خامنئي قد قال
إن مسريات ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية ستكون

الدفاع األفغانية :مقتل « »16مسلح ًا بعمليات عسكرية
يف « »9واليات

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت وسائل إعالم تركية رسمية أن عنارص مكافحة
اإلرهاب يف اسطنبول وأنقرة اعتقلوا  48شخصا لالشتباه
بانتمائه�م إىل تنظيم «داعش» وبأنه�م كانوا يخططون
لشن هجمات.
وأفادت وكالة أنباء األناضول أن الرشطة اعتقلت 31
أجنبي�ا خالل عملي�ات دهم يف اس�طنبول دون أن تحدد
جنس�ياتهم .وأضافت أنه يعتق�د بأنهم كانوا يخططون
لتنفيذ اعتداء.
ويف وق�ت الحق ،أكدت الوكال�ة احتجاز  17آخرين يف
أنقرة لالش�تباه بارتباطهم بالتنظي�م املتطرف واتهموا
كذل�ك بالتخطيط لش�ن هجوم دون أن تح�دد أين كانت
عملي�ات الده�م .وتركيا رشيك يف التحال�ف الذي تقوده
الوالي�ات املتح�دة ضد مس�لحي تنظي�م «داعش» حيث
احتجزت أكثر من خمس�ة آالف من املش�تبه يف انتمائهم
للتنظي�م ورحل�ت آالف املس�لحني األجانب يف الس�نوات
القليلة املاضية.
وتعرضت تركيا إىل سلسلة اعتداءات يف العامني 2015
و 2016إضاف�ة إىل اعتداء عام  2017اتهمت الس�لطات
تنظيم «داعش» وناشطني من األكراد بتنفيذه.
ووق�ع آخر اعت�داء تبناه تنظيم «داع�ش» يف كانون
الثان�ي  2017عندم�ا قتل مس�لح  39ش�خصا يف ملهى
«رينا» اللييل يف اسطنبول خالل احتفاالت رأس السنة.
وش�كل ذلك االعت�داء الذي تبن�اه تنظي�م «داعش»،
رضب�ة قوي�ة جديدة لرتكيا التي ش�هدت عام�ا داميا يف
 2016طبعت�ه محاول�ة انقلاب عس�كري والعدي�د من
االعتداءات التي ُنسبت أو تبناها مقاتلون أكراد أو تنظيم
«داع�ش» .وكان يف مله�ى رينا بني  700و 800ش�خص
عن�د وقوع االعت�داء .وقفز العرشات م�ن بينهم يف مياه
البوس�فور املتجمدة لتجنب رص�اص املهاجم الذي نجح
يف الهروب مستفيدا من الفوىض املنترشة.
ومذاك ،تقوم الرشطة بعمليات دهم متكررة تستهدف
تنظيم «داعش» بما يف ذلك يف محافظة سامس�ون حيث
تم توقيف ستة عراقيني لالشتباه بانتمائهم إىل التنظيم
املتشدد.

الفتة.
وملناس�بة ذكرى الثورة عقد املركز اإلسلامي يف
لن�دن مؤتمرا ً بعنوان «فلس�طني التاري�خ والعقيدة
والقانون الدويل» .وأكد املشاركون خالله أن القانون
ال�دويل ال يعترف بق�رار ترامب بش�أن القدس ألنه
اعتداء عىل س�يادة الش�عب الفلس�طيني ،ورأوا أن
اإلدارة األمريكي�ة غري صالحة كوس�يط للتس�وية.
كم�ا أثن�وا عىل تبن�ي إي�ران القضية الفلس�طينية
ومساعدتها الشعب عىل مواجهة االحتالل.
ّ
وبالتزامن مع مسيرة إحياء الذكرى استعرضت
ّ
القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة اإلسالمية
صاروخني باليستيني بعيدي املدى من طراز «قدر »F
بمدى َ
ألفي  2000كيلومرت وس�ط العاصمة طهران
أمام املشاركني يف املسرية.
وقد تم اس�تعراض ه�ذا الصاروخ عن�د تقاطع
طرق «آزادي» و «شمران» ،أمّ ا خصائص ّ
الصاروخ
فهي التايل:
ّ
الطول 15.86 :مرت
ّ
الوزن املسلح 17460 :كيلوغرام
وزن الرأس الحربي 650 :كيلوغرام
نوع الوقود :يعمل بالوقود ّ
السائل
القطر 125 :سنتيمرت
نوع االنفصال :ينفص�ل مرة واحدة مع إمكانية
فصل الرأس الحربي
املهمة :صاروخ باليستي أرض-أرض

ذك�رت ال�وزارة ،يف اإليج�از
الصحف�ي اليوم�ي ،أم�س األح�د،
أن «العملي�ات أدت إىل مقت�ل 16
إرهابي�اً ،بما يف ذلك قيادي يف حركة
طالبان ،وإصابة  8عنارص بجروح،
فضلا ع�ن إلق�اء القب�ض على 9
مشتبه بهم» .وأوضحت الوزارة ،أن
«العملية ش�ملت واليات «ننغرهار
وبكتي�ا وأورزغ�ان وزاب�ول وفراه
وفارياب وتخار ونيمروز وهلمند»،
مضيف�ة أن ع�دد م�ن املديريات يف
والي�ة هلمند ،ش�هدت اش�تباكات
ومع�ارك أس�فرت ع�ن مصرع 6
إرهابيين وإصاب�ة  5باإلضافة إىل
تدمري  32مركزا ً لـ»األعداء» كما تم
ضبط كميات من الذخرية و  16لغم

وسيارات ودراجات نارية».
ويف أورزغ�ان وف�راه املج�اورة
لوالي�ة هلمن�د ،لق�ي  5مقاتلين
مرصعه�م يف املواجه�ات بين
الطرفين ،مؤك�دة أن الجي�ش قتل
 5إرهابيين بينهم قي�ادي بطالبان
يدعى «مير ويل» وأصيب  3بجروح
عرف منه�م «قاري صفة ومولودي
إك�رام الدين» يف والية تخار ش�مايل
أفغانستان».
وتعاني أفغانستان من اضطرابا
أمني�ا بس�بب انتش�ار تنظيم�ات
إرهابي�ة مث�ل حرك�ة طالب�ان،
والحركات املتحالفة معها ،وتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،بينما تقوم قوات
الدف�اع واألم�ن الوطني�ة األفغانية
بعمليات مشرتكة ملكافحة اإلرهاب
يف جميع أنحاء البالد.

قال�ت الق�وات املس�لحة املرصية يف بي�ان نقل�ه التلفزيون
الرس�مي ،أمس األحد ،إنها قضت عىل  16متش�ددا ودمرت 66
هدف�ا يف إط�ار عملية عس�كرية واس�عة لتأمني س�يناء لكنها
امتدت اىل الدلتا والصحراء الغربية.
وه�ذا أول إعلان ع�ن س�قوط قتىل يف إط�ار العملي�ة التي
انطلقت يوم الجمعة.
وب�دأت «العملية الش�املة س�يناء  »2018قبل أس�ابيع من
انته�اء مهلة ثالثة أش�هر حددها الرئيس عبد الفتاح الس�ييس
لتأمني شبه الجزيرة املحاذية الرسائيل وغزة.
وج�اء يف «بيان رقم  »4ان القوات الجوية قامت باس�تهداف
وتدمير  66هدف�ا وثالثة مخ�ازن للم�واد املتفج�رة والعبوات
الناسفة و 11سيارة دفع رباعي و 31دراجة نارية يف مداهمات
تركزت باألس�اس يف س�يناء لكنها تضمنت أيضا مناطق يف دلتا
النيل والصحراء الغربية.
وكان الس�ييس ال�ذي يخوض االنتخابات الرئاس�ية الش�هر
املقبل ق�د أصدر يوم  29ترشين الثاني أوام�ره للجيش ووزارة
الداخلية باس�تخدام «كل القوة الغاش�مة» لتأمني شبه جزيرة
س�يناء خالل ثالثة أش�هر .وجاء ذلك بعد هجوم عىل مسجد يف
شمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من  300شخص.
ويستهدف إسلاميون متش�ددون قوات األمن املرصية منذ
ع�ام  2013عندما ع�زل الجيش الرئيس محم�د مريس املنتمي
لجماعة اإلخوان املسلمني إثر احتجاجات حاشدة عىل حكمه.
وجاء يف البيان الرابع أن القوات الجوية قامت «باس�تهداف
وتدمري عدد  66هدفا تس�تخدمه العنارص اإلرهابية يف االختفاء
م�ن أعم�ال القص�ف الج�وي واملدفع�ي واله�روب م�ن قواعد
تمركزه�ا أثناء حملات املداهم�ة» .وأعلن بي�ان الجيش أيضا
«القضاء عىل  16عنصرا تكفرييا والقبض عىل أربعة أفراد من
العن�ارص اإلرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واس�تهداف القوات
بمناطق العمليات وضبط  30مش�تبها به�م» .وتابع البيان أنه
تم «اكتش�اف وتدمري مركز إعالم�ي عثر بداخله عىل العديد من
أجه�زة الحواس�ب اآللية ووس�ائل االتصال الالس�لكية والكتب
والوثائق واملنشورات الخاصة بالفكر الجهادي» .وأضاف أنه تم
«اكـــــتشاف وتدمري عدد  6مزارع لنبات البانغو والخشخاش
املخدر بمساحة إجمـــالية تقدر بنحو  20فدانا».

مستوطنون يقتحمون «األقصى» وحيولون
املسجد إىل «ثكنة عسكرية»

بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت مصادر محلية للمركز الفلسطيني لإلعالم إن مجموعة
من املستوطنني عددهم  26مس�توطنا اقتحموا األقىص مبكرا،
فيم�ا تتواىل مجموعات أخرى وتس�تعد لالقتحام يف ظل تحويل
املسجد االقىص لثكنة عسكرية لكثرة قوات الرشطة.
ورافقت عنارص من رشطة االحتالل املستوطنني لحراستهم،
وأحاطت بهم خالل تجوالهم يف ساحات املسجد.
ويتعم�د املس�توطنون تدني�س باح�ات املس�جد األقصى
واقتحام�ه ،مس�تغلني قلة أع�داد املرابطني يف مثل ه�ذا الوقت
وحماية الرشطة.

ترامب :السعودية ودول خليجية حترتم قراري بشأن القدس
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب يف ترصيح
لصحيف�ة «إرسائي�ل هي�وم» اإلرسائيلي�ة ،إن القدس
أصبح�ت «عاصمة إرسائي�ل ،ولم يعد هن�اك إمكانية
للحديث بش�أنها عىل طاولة املفاوضات» ،مشريا ً إىل أن
السعودية ودوالً خليجية أخرى تحرتم قراره.
وأضاف ترامب ،حسبما ذكرت الصحيفة اإلرسائيلية،
أن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة إلرسائيل كان وعدا ً
انتخابيا ً هاماً ،وقد نجح يف تنفيذه.
ً
وأص�در الرئيس األمريك�ي قرارا ،يف الس�ادس من
ش�هر ديس�مرب  2017يقضي باالعتراف بالق�دس،
بش�قيها ،عاصمة إلرسائي�ل ،مؤكدا ً أنه «لي�س نادما ً
إطالقا ً عىل هذا القرار».
واعترب أن القرار بشأن القدس يمثل «أهم إنجاز له
خالل العام األول من حكمه يف البيت األبيض».
ورأى أن�ه بع�د ق�راره «أصبحت الق�دس عاصمة
إلرسائي�ل ،ولم يعد يمكن الحدي�ث عن ذلك عىل طاولة
املفاوضات» .لكنه اس�تدرك وقال »:لكنني س�أدعم ما
يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود املدينة».

وأك�د رضورة أن يتوص�ل الطرف�ان؛ الفلس�طيني
واإلرسائيلي ،إىل تس�وية سياس�ية تفضي إىل اتف�اق
سالم.
وأض�اف« :اإلدارة األمريكي�ة تنتظ�ر م�ا يمكن أن
يحدث من أجل تقديم مبادرتها للسالم».
واته�م الرئي�س األمريك�ي ،الفلس�طينيني بأنه�م
ليس�ت لديهم رغبة يف صنع السالم حالياً ،كما أشار إىل
أنه أيضا ً غري متأكد من عزم إرسائيل عىل صنع السالم
لكن�ه أردف قائالً« :يجب عىل الطرفين تقديم تنازالت
من أجل ذلك».
ويف مع�رض رده على س�ؤال ح�ول العالق�ات
ً
وخاصة الس�عودية؛ قال
اإلرسائيلية مع دول الخليج،
ترام�ب إن العالق�ات «أفض�ل بكثري من امل�ايض ،هذه
الدول تحرتم قراري بشأن القدس».
وأدانت دول الخليج ،ومنها الس�عودية ،قرار ترامب
الخاص بالقدس ،وصوتت لصالح قرار مناهض ،أقرته
الجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر املايض.
ورفض الرئيس األمريكي الكشف عن موقف إدارته
من التعامل اإلرسائييل مع األحداث األخرية عىل الحدود
الشمالية يف إرسائيل ،والحضور اإليراني يف سوريا.
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اعالنات

العدد ( )1614االثنين  12شباط 2018

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق
القسم التجاري /شعبة مراقبة املواد

www.almustakbalpaper.net

اعادة اعالن

مزايدة رقم (/4موانئ )2017/للمرة الثالثة

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن اجراء مزايدة علنية رقم (/4
موانئ )2017/لبيع وانتش�ال الوحدات البحرية املدرج تفاصيلها
ادن�اه والغارق�ة يف املواقع املؤرشة ازائها وف�ق قانون بيع وايجار
ام�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013ورشوط العم�ل باملزايدة التي
يمكن االطالع عليها يف مقر القسم التجاري فعىل الراغبني باالشرتاك
باملزاي�دة اعلاه الحضور اىل مق�ر الرشكة /قاع�ة التفاوض ويف
تم�ام الس�اعة ( )10من ي�وم (االربعاء) املص�ادف 2018/2/28
مستصحبني معهم التامينات القانونية بنسبة  %20وبصك مصدق
المر رشكتنا بمبلغ قدره (  )31000000واحد وثالثون مليون دينار
عراقي قابلة للزيادة يف حالة زيادة مبلغ البيع وعىل من ترسو عليه
املزايدة دفع اجور نرش االعالن
مالحظة  :يف حالة مصادفة عطلة رس�مية يوم املزايدة س�تجري
املزايدة يف اليوم الذي يليه
ت

اسم الوحدة

الطول

العرض

1

سفينة ايرانية

136متر

18,2متر

 8,5متر

147,9متر

21,6متر

12,25
متر

6300طن

3

الخنساء

85متر

14متر

6متر

2000طن

شمال ميناء البصرة

4

بوليفر

154,11متر

19,82
متر

12,53
متر

5499طن

شط العرب

 2مودرن جيانك

تنويه
جاء س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد
 1603م�ن ي�وم االح�د املص�ادف 20/1/28
 18للمزاي�ده  2017/1/2و2017/7/2
و 2017/9/2و 2017/11/2و2017/12/2
و 2017/19/2و 2017/21/2لبي�ع عقارات
واقع�ه يف منطقة االس�فلت تسلس�ل  15رقم
العقار 1541/1خطأ والصحيح 1618/1
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار قضاء يثرب
محكمة األحوال الشخصية يف يثرب
العدد:
التاريخ2018/2/11 :
فقدان
قدمت املدعوة ( يسرى مصحب احمد ) طلب
نصبه�ا قيمة على زوجه�ا املفق�ود ( عصام
متع�ب احمد ) الذي فقد بتاريخ 2014/6/12
يف تكري�ت ولم يت�م العثور علي�ه تقرر نرشه
يف صحيفتين محليتين رس�ميتني وم�ن لديه
معلوم�ات ع�ن املفق�ود الحض�ور إىل ه�ذه
املحكمة خلال عرشة أيام م�ن تاريخ اإلعالن
ويف حالة عدم حضورك يتم نصب زوجتك قيما
عليك وحسب األصول .
القايض
فائق مشعل صالح
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف صالح الدين
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
اىل املدعى عليه /محمد خميس حمد
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بالحض�ور
امام ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى املرقمة /24
ش 2018/واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية زوجتك
(مريم طامي محسن )بموعد املرافعة املصادف
 2018/2/15الس�اعة التاس�عة صباح�ا ً
واملتضمن�ة دع�وى تفريق للهج�ر وملجهولية
محل اقامتك فق�د قررت هذه املحكمة تبليغك
بواسطة جريدتني محليتني يوميتني
القايض
حردان خليفة جاسم

فقدان
فقدت من�ي هوية عظم ع�اج الخاصة باملوظف
( س�يف صالح مجيد ) الصادرة من هيأة توزيع
بغ�داد للمنتج�ات النفطية عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة ش�هادة تكييل ص�ادرة من
رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطي�ة /هيئة توزيع
الجن�وب والعائ�دة للس�يارة املرقم�ة ()61426
بغ�داد حمل ومالكها ( حس�ن جرب مهدي ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م  3 / 60005حي
الن�داء باس�م ( حي�در غضبان ع�وده ) عىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د مني الس�ند املرق�م  54مقاطع�ه  72املجر
الجنوب�ي زراعي�ه باس�م كل من ( عب�د العباس
موىس عبد زيد 8س�هم ) ( جواد حبيب السلمان
1س�هم ) (فرحه محمد الس�عدون 1س�هم ) (
كظيم�ه علي كاظم 1س�هم ) ( طليعه عباس
جاس�م 1س�هم ) عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /37/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدعى عليه (عبد الرسول حمادي تويج)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/1/31
قراره�ا املرق�م /37ب 2017/واملتضم�ن ازال�ة
ش�يوع حق الترصف يف القطع�ة املرقمة ()192
مقاطع�ة ( )26الحرية وتوزي�ع صايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مختار املنطقة املؤيد م�ن املجلس البلدي وكتاب
املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النج�ف ومكت�ب
معلومات الحرية واقوال الش�خص الثالث مختار
املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني رس�ميتني
محليتين يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك حق
االعتراض عىل الحكم الغيابي خلال عرشة ايام
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة
املحدده لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

الوزن

الموقع

5210طن

الشاهينة
شمال رصيف
المعامر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /38/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدعى عليه (علوان حمد شمس�ة وجعفر
صادق عبود وجواد عبود احمد وراضية وزهرة
وصاح�ب وعب�د الرض�ا وحس�ن اوالد وزي�ر
شطب)
تبليغ
اص�درت هذه املحكمة بتاري�خ 2017/2/28
قراره�ا املرق�م /38ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقم�ة
( )205مقاطع�ة ( )26الحيرة وتوزيع صايف
الثم�ن عىل الشركاء كل حس�ب اس�تحقاقه
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة املؤيد
م�ن املجلس البلدي وكت�اب املركز التمويني يف
محافظ�ة النج�ف ومكت�ب معلوم�ات الحرية
واق�وال الش�خص الثال�ث مخت�ار املنطقة لذا
اقتىض تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واس�عتي االنتشار ولك حق االعرتاض
على الحك�م الغياب�ي خلال عرشة اي�ام من
تاري�خ نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة
املحدده لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
فقدان
ففد الباج الخاص باملوظفة نهاد فاضل حميد
تاري�خ  2018 / 2/ 1والصادرم�ن دار الكتب
والوثائ�ق الرج�اء م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة اصداره .
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي املحامي محم�د مهند س�عران
لرشك�ة التقني�ة الزراعي�ة للتج�ارة العامة و
الوكاالت التجاري�ة و االنتاج الزراعي محدودة
املس�ؤولية ادع�و كل م�ن له ح�ق أو دين عىل
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد حي
الخرضاء م ٦٢٧ز ٤د ٢٤
املصفي املحامي
محمد مهند سعران

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 14ش 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /رائ�د علك�م وادي – يس�كن
محافظة كربالء – قضاء الهندية– س�يد حسين
– مجهول محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة ( بثين�ة حم�زة ن�وار ) الدعوى
املرقم�ة  / 14ش  2018 /ام�ام ه�ذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائ�ي من�ك ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة
الهندية بالع�دد  605يف  2018 / 1 / 23ومرفقة
اش�عار املختار ( علاء عبد املحس�ن وداعة ) لذا
تقرر تبليغك بالنرش بصحيفتني يوميتني محليتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة يف جلس�ة املرافعة
املصادف  2018 / 2 / 18الساعة الثامنة صباحا
ويف حالة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون .
القايض
تحسني عيل ذيبان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 12ش 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /حس�ني هادي حسني – يسكن
محافظة واس�ط – قضاء الصويرة – حي االخوة
– مجهول محل االقامة
بتاريخ  2018 / 1 / 28اصدرت محكمة االحوال
الش�خصية يف الصويرة ق�رار الحكم املرقم / 12
ش  2018 /يقيض بالحكم بتاييد حضانة املدعية
( يسرى ابراهيم عبد الكريم ) لطفلها ( ابراهيم
– تول�د  ) 2006 / 9 / 25يف الوق�ت الح�ارض
ولحني زوال رشوط الحضانة له منها ويس�تثنى
من ذاك حق الس�فر به�م خارج البلاد وتحميل
املدع�ى علي�ه الرس�وم واملصاري�ف – ملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ عباس
عبد الحسين معيزل واملنس�وب اىل مركز رشطة
الصوي�رة يف  2018 / 1 / 30واش�عار مخت�ار
قضاء الصوي�رة – حي االخوة – لذا تقرر تبليغك
بالنرش يف صحيفتين يوميتني محليتني للحضور
اىل هذه املحكمة خالل مدة االعرتاض عرشة ايام
وم�دة التمييز ثالثون يوما وبعكس�ه س�وف يتم
اتخاذ مايلزم .
القايض
تحسني عيل ذيبان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد /351 /س2016/1
التاريخ 2018/2/7

اعالن

اىل  /املستأنف عليهما  /طارق جميل احمد
محمد جاسم محمد
للطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل املس�تانف امني بغداد /
اضاف�ة لوظيفته بالدعوى املرقم�ة /351س 2016/1عىل
الق�رار البدائ�ي الصادر من محكم�ة بداءة مدين�ة الصدر
بالعدد / 618ب 2015/يف  2015/12/27وملجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني بالحضور
اىل ه�ذه املحكمة يف يوم املرافع�ة املوافق  2018/2/26ويف
حال�ة عدم حضوركما او ارس�ال من ين�وب عنكما قانونا
سوف تجري املرافعة بحقكما حضورا وعلنا وفق االصول
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 1586
التاريخ 2018 / 2 / 11

اىل املنفذ عليه  /حممد عبد الرزاق عطيه  /املدير املفوض لرشكة
سفينة االعامر  /اضافة

لوظيفته  /الوزيرية محلة  301زقاق  3دار 17 / 2
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار التبليغ�ات القضائية ملركز
رشط�ة القاه�ره املرق�م  1090يف  2018 / 2 / 8وتأيي�د املجلس
املحيل لح�ي الوزيرية انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة
( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا ً بالحضور يف مديرية
تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة ع�دم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
ق�رار محكمة بداءة كربالء املرقم  / 1587ب  2012 /يف / 6 / 10
 2012املتضمن الزامك بتأدي�ة مبلغا ً قدره  988,800,000مليون
دينار تس�عمائة وثماني�ة وثمانون ملي�ون وثمنمائ�ة الف دينار
للدائن عبد الكريم جاسب فالح

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 643ش 2018 /
التاريخ 2018 / 2 / 11

اعالن

اىل املدعى عليه  /سعد عبد الله صالح
اقامت املدعية طلبة جعف�ر صادق الدعوى املرقمة
اعاله تطال�ب فيها بنفق�ة ماضية ومس�تمرة لها
والطفاله�ا عبد الله و يوس�ف اوالد س�عد عبد الله
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م
بالتبليغ ق�رر تبليغك اعالن�ا ً يف صحيفتني محليتني
يوميتين للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف يوم 22
 2018 / 2 /ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة غيابيا ً وعلنا ً وفق
القانون
القايض  /فارس شبيب الزم

اعالن

تعلن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن
توفر املس�احات املدرجة اوصافها ادناه لغرض تاجريها باملزايدة
العلنية وفقا الحكام القانون  21لسنة  2013للتعاقد حسب قانون
 35لسنة  1983فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم
اىل ه�ذه املديرية مس�تصحبني معه�م التامينات االولي�ة البالغة
( )%20م�ن القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تج�ري املزايدة
(املناداة) بعد انتهاء الفرتة املنصوص عليها يف الفقرة (خامس�ا)
م�ن القانون اعاله ( البالغة ثالثون يوما والتي تبدا من اليوم التايل
لنشر االعالن) ويف مق�ر مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الس�اعة
العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
العدد 2631 :
التاريخ 2018/2/5 :
مواصفات االرض
ت

المساحة
/دونم

1

1000
دونم

القطعة

جزء من
104408/3

المقاطعة

/4جزيرة
النجف

مواصفات االرض

السعر
للدونم

ارض صحراوية رملية
ال تتوفر لها الحصة
المائية اال عن طريق
حفر بئر وحسب كتاب
مديرية الموارد المائية
في النجف االشرف
والمرفق واالرض
يوجد فيها بئر ارتوازي
ومحاطة بساتر ترابي
ويوجد فيها عدد من
اشجار النخيل بعدد 30
نخلة

1500
دينار

د .جميد جاسم جياد
مدير زراعة النجف االرشف
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خطوة ستحدث ثورة باملدفوعات

زين كاش تطلق خدمة رمز االستجابة الرسيعة»»QR Code
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت زين كاش إح�دى أبرز بوابات الدف�ع اإللكرتوني
عبر الهاتف املحمول واإلنرتنت يف العراق و بالرشاكة مع
رشكة زين العراق ،عن إطالق نظام التسديد داخل املتجر
بواس�طة رمز االس�تجابة الرسيعة  QR Codeملشرتكي
ّ
يتوقع أن رّ
تغي
زين كاش ،وهي س�ابقة جديدة يف العراق
شكل قطاع تسديد املدفوعات يف العراق  ،وبفضل منصة
الدف�ع االلكرتونية و الديناميكية التي ترتكز عىل الهاتف
املحمول ،يعتمد النظام إىل عرض رمز االستجابة الرسيعة
داخل املتجر حيث يجري مس�حه عن طريق تطبيق زين
كاش يف الهاتف الذكي إلجراء املعاملة.وتجدر اإلشارة إىل
أن رموز االستجابة الرسيعة تزوّد التجّ ار وأصحاب املحال
بوس�يلة اقتصادية لقبول املدفوعات داخل متجرهم من
دون الحاج�ة لالس�تثمار يف بنية تحتية عالي�ة التكلفة
أو االتص�ال باإلنرتنت إلجراء املعاملات  ،فالنظام ّ
يوفر
وسيلة س�هلة ومريحة لطباعة الرموز وعرضها تمهديا ً
الس�تخدامها يف تس�ديد املدفوعات ،يف حني يمنح التجّ ار
طريقة مبارشة لسحب املبالغ النقدية عن طريق التوجّ ه
ألح�د وكالء “زي�ن كاش” وعدده�م ثالث�ة آالف وكي�ل
مو ّزعني عىل مختلف املحافظ�ات العراقية.يذكر أن رمز
االس�تجابة الرسيعة هو من أنجح األس�اليب املعتمدة يف
س�ائر أنحاء العالم منها الصني والهند ،حيث يعمد أكثر

من  ٪90من الناس إىل تسديد مدفوعاتهن عرب هواتفهم
املحمولة ،مس�تغنني ع�ن النظام املصريف برمّ ته  ،وهذا
الواق�ع ال يختلف ع�ن ظروف العراق حي�ث أن  ٪90من
الس�كان البالغني يف العراق ال يملكون حس�ابا ً مرصفياً،
يف حني أن غالبية السكان يملكون هاتفا ً محموالً.وحول

حمافظ بغداد جيري جولة تفقدية
يف مناطق اطراف العاصمة

املوض�وع ،قال الس�يد علي الزاه�د ،الرئي�س التنفيذي
لرشك�ة زين الع�راق“ :إيمانن�ا كبري بمس�تقبل العراق.
وألننا رشكة رائ�دة يف قطاع االتصاالت يف هذا البلد ،نحن
ّ
مش�غل رقمي وتعزيز االقتصاد
عازمون عىل التحوّل إىل
الرقمي ،وهذه الحلول تنسجم تماما ً مع اتجاهنا وتوفرّ

الصناعة تتعاقد عىل تأهيل وتشغيل
معمل سمنت كبيسة
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اج�رى محافظ بغ�داد عط�وان العطواني
جول�ة تفقدي�ة يف منطق�ة الس�ياحي
العماري(قري�ة عم�ار بن ي�ارس) الواقعة
يف اط�راف العاصم�ة واطل�ع على الواقع
الخدمي فيها».
وذك�ر مكتبه االعالمي ان « املحافظ خالل
الجول�ة الت�ي رافقه فيه�ا م�دراء الدوائر
الخدمي�ة يف املحافظ�ة التق�ى بوجه�اء
واه�ايل املنطق�ة واملواطنين واس�تمع
اىل اب�رز مش�اكلهم ومطالبه�م والت�ي
تركزت عىل ش�حة امل�اء والجانب الصحي
والخدمي ورفع النفايات فضال عن شبكة
الكهرباء».
واض�اف ان «العطواني اكد عىل تقدي�م كافة الخدمات
وفق�ا لالمكانيات املتوف�رة للمحافظة وبجه�ود ذاتية
بس�بب ع�دم اطلاق التخصيص�ات املالي�ة الخاص�ة
باملحافظة لحد االن».
الفت�ا اىل «اهمي�ة ايص�ال امل�اء الصالح للشرب لهذه

خدم�ات سلس�ة وفري�دة ملشتركينا”.ومن جانبه قال
السيد يزن التميمي ،الرئيس التنفيذي لزين كاش“ :زين
كاش ه�ي بمثابة خدمة مرصفية عبر الهاتف املحمول
تتميّز بديناميكيتها ومس�اهمتها بتحسني أسلوب حياة
مس�تخدميها ،حيث تتيح للمشتركني الذين ال يلجؤون
إىل الخدم�ات املرصفية فرصة القيام بالتحويالت املالية.
ونح�ن عىل ثقة بأن وس�يلة التس�ديد الجديدة يف املتاجر
بواس�طة رمز االس�تجابة الرسيعة ستس�اهم يف إحداث
ث�ورة إيجابية يف مج�ال املدفوعات يف الع�راق ”.وأضاف
التميمي“ :هذه الطريقة أسهل وتناسب التجار أكثر من
حيث االس�تخدام والتكلفة كما أنها مريحة للمشرتكني.
ووفق�ا ً لواق�ع العراق اإلقتص�ادي واإلجتماع�ي الحايل،
ّ
تش�كل ه�ذه التكنولوجيا الح�ل األمثل كوس�يلة للدفع
داخ�ل املتاجر ونحن عىل ثقة بأن إطالقها سيس�اهم يف
تعزيز اس�تخدام الهاتف املحمول كوسيلة للدفع”.يذكر
أن محفظة “زين كاش” التي تعمل عرب الهاتف املحمول
تم إطالقها ألول مرّة يف آذار من العام  2013بهدف تطوير
حلول الدفع باستخدام الهاتف املحمول واالنرتنت ،ومنح
البن�ك املرك�زي العراقي الرتخي�ص باعتمادها يف كانون
األول من العام  .2015وتشمل خدماتها الرئيسية تحويل
األموال من ش�خص لش�خص ( ، )P2Pوتس�ديد فواتري
الخدم�ات العامة ،واملشتريات الرقمية ،وإعادة ش�حن
الرصيد ،والتجارة اإللكرتونية.

املنطقة وفرش الش�وارع بالس�بيس خصوصا القريبة
م�ن املدارس فضال ع�ن تزويدهم باملحوالت واالسلاك
الكهربائية».ويف ختام الجولة اعرب االهايل عن شكرهم
للمحاف�ظ عىل ه�ذه الزي�ارة املهمة مثمنين جهوده
املبذول�ة وتواصلة مع املس�ؤولني يف الحكومة املركزية
لغرض توفري افضل الخدمات للمواطنني.

وقع�ت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية أحدى
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن ملحق عقد مع
الرشك�ة [الرائدة] للمق�اوالت املس�تثمرة ملعمل
سمنت كبيس�ة يف محافظة األنبار إلعادة تأهيله
وتش�غيله بع�د تع�رض املعم�ل للتدمري بس�بب
عصاب�ات داع�ش االرهابية.وذك�ر بي�ان لوزارة
الصناع�ة واملع�ادن تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان «وزير الصناعة وكالة محمد ش�ياع السوداني
وق�ع عىل محرض االتف�اق املوقع بين الرشكتني
واملتضم�ن اع�ادة تفعيل عق�د تأهيل وتش�غيل
املعمل املذكور».
ونقل البيان عن مدير عام الرشكة حسني محسن
الخفاج�ي قول�ه ان «ملحق العق�د يقيض بالبدء
باعمال التأهيل والصيانة ملعمل س�منت كبيس�ة
وصوال اىل تش�غيل املعم�ل واعادت�ه للخدمة بعد
انقطاع دام مايقارب أربع سنوات».
وأش�ار اىل ان «إب�رام ملح�ق العق�د ج�اء بهدف
الحفاظ عىل حقوق الطرفين واالرساع يف إدخال

املعم�ل للخدمة واعادة العم�ل واإلنتاج فيه ومن
املؤم�ل املب�ارشة بأعم�ال التأهي�ل والصيان�ة يف
القريب العاجل».وأكد الخفاجي «س�عي الرشكة
ووفق خططها املمنهجة وبسقوف زمنية محددة
اىل اع�ادة تأهي�ل معامله�ا يف املناط�ق املحررة»
مش�ددا ً على ان «الرشك�ة تب�ذل جه�ودا حثيثة
وبدعم المحدود من وزير الصناعة العادة تشغيل
معاملها يف محافظة االنبار مثلما عملت يف تأهيل
وتشغيل معاملها يف محافظة نينوى لتكون بذلك
اوىل املؤسس�ات املب�ادرة يف تقدي�م الدعم الفعيل
للمحافظات املحررة س�واء للمواطنين او دوائر
الدولة».
يذكر ان رشكة الرائدة للمقاوالت والتجارة العامة
املس�تثمرة ملعمل س�منت كبيس�ة تعترب من اوىل
الرشكات املس�تثمرة يف مجال صناعة االس�منت
وقد حققت نجاحات كبرية عىل مس�توى التأهيل
واالنت�اج واملبيع�ات ونصب محط�ة كهربائية يف
معمل سمنت كبيسه قبل دخول عصابات داعش
االرهابية ملحافظة االنبار حيث وصلت باملعمل اىل
أعىل الطاقات االنتاجية وبجودة عالية.

الكهرباء تعلن تواصل العمل بصيانة
الوحدة األوىل يف حمطة اهلارثة احلرارية

بغداد  /المستقبل العراقي
بإرشاف مبارش من قب�ل مدير عام املديرية العامة إلنتاج الطاقة
الكهربائي�ة يف البصرة تحسين زك�ي الس�عد ,تواص�ل املالكات
الهندس�ية والفني�ة يف املديري�ة العام�ة املذك�ورة وبالتعاون مع
رشكة س�يمنز أعمال الصيانة الطارئ�ة للوحدة التوليدية األوىل يف
محطة كهرباء الهارثة الحرارية بطاقة  125ميكاواط».
اعلن ذلك املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب رسي
ً
مبين�ا ,يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان «االعمال
املدرس,
تضمنت إدامة الوحدة من خالل غس�ل منظومة مسخنات الهواء
والصمامات وفحصها ,اىل جان�ب تنظيف مصفيات مياه التربيد
ومعالجة بعض الترسبات املوجودة يف الوحدة» .
واوضح ان «هذه االعمال جاءت بسبب توقف مفاجئ يف برنامج
السيطرة عىل الوحدة وتم صيانتها واعادتها اىل العمل .

احلج حتدد موعد إجراء االمتحان
التحريري للمتعهدين
بغداد  /المستقبل العراقي
حددت الهيئ�ة العليا للحج والعمرة يوم الس�بت املصادف الثالث
من شهر آذار املقبل ،موعدا ً إلجراء االمتحان التحريري للمتقدمني
الراغبني العمل بصفة متعهد.
وقال املتحدث الرسمي باس�م الهيئة حسن فهد الكناني ،يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «االمتح�ان التحريري للمتقدمني
عىل العمل بصفة متعهد ممن لهم سفر ( حج مرتني او حج مرة
واح�دة وعمرة مرتني ) الذي س�يجرى يف الثال�ث من اذار/مارس
سيكون مركزيا لجميع املحافظات بمقر الهيئة يف بغداد».
واض�اف ان «الهيئة وضعت رشوطا للتقديم عىل املتعهدين ،منها
ان يكون ذاهبا ً بصفة متعهد او مساعد متعهد ملرة واحدة يف الحج
عىل األقل او ذاهبا ً للحج مرتني او حاج مرة واحدة ومرتني عمرة،
وان ال يك�ون املتقدم موظفا َ يف دوائر الدولة األمنية والعس�كرية
الرسمية بصفة دائمية أو مؤقتة».
واكد الكنان�ي ان «اختيار املتعهدين يكون حس�ب أعىل الدرجات
الت�ي يحص�ل عليه�ا املتق�دم م�ع مراع�اة القومي�ة واملذهبي�ة
واملناطقية.

النجف توزع مستحقات فالحي الشلب

إرتفاع قيمة وعدد األسهم املتداولة بسوق األوراق املالية
بغداد  /المستقبل العراقي
سجل سوق العراق لألوراق املالية ارتفاعا ملحوظا خالل
االس�بوع املايض ومحق�ق تقدما يف مؤرش الس�وق ISX
.60
وقال املدي�ر التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد السلام يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،إن «سوق االوراق املالية
س�جل ارتفاعا ملحوظا خالل االس�بوع املايض ومحقق
تقدم�ا يف م�ؤرش الس�وق  ،»60 ISXالفت�ا اىل ان «ع�دد
الرشكات املدرجة يف س�وق العراق للاوراق يبلغ ()101
رشكة مس�اهمة ،منه�ا ( )73رشكة مدرجة يف الس�وق
النظامي و( )28رشكة مدرجة يف الس�وق الثاني» ،مبينا
أن «خالل جلسات االس�بوع املايض تداولت اسهم ()48

من االس�بوع املايض بـ ( )628.13نقطة مرتفعا بنسبة
( )%4.1عن اغالقه لالس�بوع الذي قبله عندما اغلق عىل
( )603.48نقطة».وعن االسهم املشرتاة من املستثمرين
غير العراقيني بين عبد السلام ،انها «بلغ�ت ()3.041
مليار سهم مرتفعة بنسبة ( )%28قياسا باالسبوع الذي
قبله فيما بلغت قيمته�ا ( )3.884مليار دينار من خالل
تنفي�ذ ( )906صفق�ة عىل اس�هم ( )15رشكة مرتفعة
القيمة بنسبة ( )%69قياسا باألسبوع الذي قبله».
واش�ار إىل ،أن «عدد االس�هم املباعة من املستثمرين غري
العراقيني لالس�بوع املايض بلغت ( )3.107مليار س�هم
مرتفعا بنسبة  %114قياسا باالسبوع الذي قبله وكانت
قيمت�ه ( )1مليار دينار من خلال تنفيذ ( )403صفقة
عىل اسهم ( )8رشكات مرتفعا ايضا بنسبة .»%38

رشكة يف السوق النظامي و( )5رشكات يف السوق الثاني
ليصبح عدد الرشكات املتوقفة عن التداول لعدم التزامها
بتقديم االفصاح السنوي والفصيل للهيئة والسوق ()22
رشكة».
واش�ار عبد السالم ،أن «عدد االس�هم املتداولة لالسبوع
املايض بلغ ( )11,335سهم مقابل ( )5,773مليار سهم
لالسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة ( ،)%96.3فيما بلغت
قيمة االس�هم املتداولة لالس�بوع املايض ( )7,610مليار
دينار مقاب�ل ( )4,575مليار دينار لالس�بوع الذي قبله
مرتفعة هي االخرى بنسبة (.»)%66.3
وتاب�ع ،أن «عدد الصفقات املنفذة لالس�بوع املايض بلغ
( )4055صفق�ة مقابل ( )2474صفقة لالس�بوع الذي
قبل�ه ،فيما أقفل مؤرش الس�وق  60 ISXيف أخر جلس�ة

العمل تعلن عزمها شن محلة عىل العامل األجانب املترسبني اىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية،
عن «عزمه�ا وضع آليات وخطط لالس�هام
بالحد من ترسب العمالة االجنبية اىل السوق

املحلي�ة بالتع�اون م�ع اتح�اد الصناع�ات
العراقي ،فيما تدرس الوزارة مقرتحا لتفعيل
دور العمالة النسائية يف البالد».
ونقلت صحيفة «الصباح» عن وكيل الوزارة،
عبد الكريم عبد الله قوله ،إن «تقليل االعتماد

التجارة جتري مباحثات ثنائية مع الوفد
السعودي لتعزير العالقات االقتصادية
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث وزير التج�ارة س�لمان الجمييل مع وف�د اململكة العربية الس�عودية
املتمث�ل بنائب وزير املالية حمد بن س�ليمان س�بل تعزيز وتطوير العالقات
االقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بني العراق والسعودية
وذلك عىل هامش اجتماعات املجلس االقتصادي واالجتماعي بدورته العادية
.« 101
واك�د نائ�ب وزير املالية س�ليمان بحس�ب بيان لل�وزارة تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،رغبة اململكة بتقديم العراق امتيازات مخفضة للتعرفة الكمركية
عىل البضائع الس�عودية اس�وة بتلك باالمتيازات التي س�بق للعراق منحها
ال�دول اخرى».من جانبه اكد الجمييل عىل حرص وتوجه الحكومة العراقية
لتقدي�م التس�هيالت والدع�م للجانب الس�عودي واعدا بنقل رغب�ة الجانب
الس�عودي للجه�ات املعنية بالع�راق عىل ان يت�م اعالمه�م بالنتائج بوقت
قريب.

على العمالة االجنبية الواف�دة والتوجه نحو
تش�غيل االيدي العامل�ة املحلي�ة ،لهما االثر
الكبري يف استقرار املجتمع وتدعيم االقتصاد
وتقلي�ل نس�ب البطال�ة يف البلاد» ،الفتا اىل
ان «اجتماع�ا عقد مع رئاس�ة وادارة اتحاد

الصناع�ات العراق�ي لوضع آلي�ات وخطط
تس�هم يف الحد من ترسب العمال�ة االجنبية
اىل البالد بالتعاون مع وزارة العمل والجهات
الساندة االخرى».
واض�اف ،ان «ال�وزارة بصدد القي�ام بحملة

تفتي�ش واس�عة وفجائي�ة بالتع�اون م�ع
الجه�ات املختص�ة للعدي�د م�ن املش�اريع
واملعام�ل للحد من ترسب العمال�ة االجنبية
وتصحي�ح وضعه�ا القانون�ي بم�ا يخ�دم
املصلحة العليا للبالد.

هيأة احلقول يف رشكة نفط البرصة تتسلم معدتني
جلس اآلبار من رشكة أمريكية
البصرة  /المستقبل العراقي
تس�لّم قس�م الج�س الوطن�ي يف هي�أة الحق�ول التابع�ة
لرشكة نف�ط البرصة  ،معدتني لجس اآلب�ار بموجب عقد
ملح�ق أبرمته رشك�ة نفط البرصة مع رشك�ة بيكرهيوز
األمريكية.
وق�ال وكيل مدير هيأة الحقول يف الرشكة كاظم مطرود يف
بيان تلقته»املس�تقبل العراقي» ،ان» رشكتنا تعاقدت مع
رشكة بيكرهيوز بعقد  TSAالذي يقيض بإس�تقدام خرباء
من قبله�م لتدريب كوادرنا عىل عمليات جس اآلبار ،ولكن
بس�بب تط�ور قدرات كوادرن�ا ورسعة اس�تيعابه لخطط
عمليات الجس وكفاءته العالية اس�تطعنا االس�تغناء عن
الفترات املتبقية م�ن العقد والتفاوض م�ع الرشكة ذاتها
الس�تغالل مبالغه املتبقي�ة يف رشاء مع ّدتين لجس اآلبار،
وبالفع�ل تم�ت العملي�ة بعقد ملحق اش�تمل على رشاء

مع ّدتين إحداهما مع�دة متكاملة ومجه�زة بكافة أجهزة
الج�س ،واألخرى تحت�وي على بع�ض األجهزة»والجدير
ذك�ره أن هاتني املعدتني ستس�اعدان يف زيادة حجم عمل
الحفر يف الهيأة والتقليل من كلفه.

النجف  /المستقبل العراقي
بارشت محافظة النجف االرشف بتوزيع املستحقات املالية لفالحي
محصول الش�لب».وافاد مص�در اعالمي يف مكتبه لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي الي�ارسي ارشف
بنفس�ه عىل عملية رصف مس�تحقات الفالحني ملحصول الشلب
عبر مرصف الرافدين وبارش بتوزيع مس�تحقاتهم املالية صباح
امس االثنني .»2018/2/11واكد اليارسي بحسب املصدر عىل أن
«الحكومة املحلية مستمرة بالتواصل مع اصحاب القرار يف بغداد
من اجل ني�ل كافة الفالحني واملزارعني حقوقهم ومس�تحقاتهم
املالي�ة» .م�ن جهتهم ثم�ن الفالحين واملزارعني متابعة الس�يد
املحاف�ظ م�ن جال ني�ل حقوقه�م ومس�تحقاتهم املتأخرة».ويف
الس�ياق ذاته عقد املحافظ اجتماع مع موظفي مرصف الرافدين
فرع حي عدن وذلك ملناقشة اهم املعوقات واملشاكل التي تصادف
عملهم فضال عن مشاركتهم يف االراء واالفكار والتي تصب تطوير
العمل خدمة للمواطن النجفي .

ذي قار تقدم طلب ًا للعبادي
بشأن رفات سبايكر
ذي قار  /المستقبل العراقي
طال�ب النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ،رئيس الوزراء
العراق�ي حيدر العب�ادي االرساع بتوجيه الجه�ات ذات العالقة يف
اس�تخراج رفاة ضحايا س�بايكر ملطابقة العينات الخاصة بينهم
وبني عوائلهم».وقال الدخييل يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان�ه «توجد عوائل كثرية لم تتعرف عىل مصري ابنائهم من ضحايا
مج�زرة س�بايكر ،لعدم اس�تخراج رفاتهم واحالته�ا اىل الجهات
املختص�ة ألجراء الفحوصات الكامل�ة ومطابقتها مع عوائلهم».
وبين الدخيلي ان «املجموع الكيل للضحاي�ا  635من اصل ،994
فيم�ا تس�تمر دائ�رة الطب الع�ديل باج�راء املطابق�ات الخاصة
بالحمض النووي لـ 359ضحية».وتابع ان «الفرق الجوالة لدائرة
الطب العديل ماتزال مس�تمرة للعثور عىل بقية املقابر ،لكن العمل
ليس باملس�توى املطل�وب وعوائ�ل الضحايا تري�د معرفة مصري
ابنائهم والحصول عىل مكتس�باتهم التي كفلها الدستور العراقي
واقرتها الحكومة لهم.

7

اعالنات

العدد ( )1614االثنين  12شباط 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

www.almustakbalpaper.net

العدد 47 :
التاريخ 2018/2/11

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (العباس�ية) وملدة (ثالث س�نوات) وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار أموال
الدولة رقم  21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية
العباسية أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )307يوما يف الس�اعة (الحادية
عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية
العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد 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  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عن�د الدخول باملزايدة عىل األمالك
التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

كشك

بال

()3,5×2م

مقابل الشارع العام(كوفة عباسية) داخل الحي الصناعي في ناحية العباسية

2

كشك

13/11

9م2

مقابل دائرة احوال العباسية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 45 :
التاريخ 2018/2/11

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادناه والعائد إىل بلدية (العباس�ية) وملدة (س�نة واحدة) وفقا إلحكام قان�ون بيع وإيجار أموال
الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة
بلدي�ة العباس�ية أو اللجن�ة خلال ( )30يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنشر اإلعالن يف إح�دى الصحف املحلية
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار
الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة
(الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون
املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املستأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن +شهادة الجنسية
العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تس�ديد 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  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عن�د الدخول باملزايدة عىل األمالك
التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

حانوت

11/16

18م2

السوق العصري/خلف كراج النقل الداخلي

2

ساحة ملعب

121/12م 3عربيات السادة

()50×40م

على القطعة المرقمة 121/12م 3عربيات السادة

حمافظة املثنى الساموة
وقف احلاج فنني يف الساموة

اعالن

العدد /بال
التاريخ 2018/2/11

يعل�ن املتويل (خالد ابراهي�م الحاج فنني) عن اج�راء املزايدة العلنية
الستثمار محالت وقف الحاج فنني يف السماوة ملدة سنة واحدة فعىل
الراغبني بحضور املزايدة جلب تامينات قدرها  %10من القيمة املقدرة
عبر نرش االعالن بعشرة ايام ويف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف
مكتب املتويل يف شارع العيادة الشعبية يف السماوة
املحالت
 1ـ الدكان املرقم  2املشيد عىل العقار  541رشقي
 2ـ الدكان املرقم  4املشيد عىل العقار  541رشقي
 3ـ الدكان املرقم  5املشيد عىل العقار  541رشقي
 4ـ الدكان املرقم  6املشيد عىل العقار  541رشقي
 5ـ الدكان املرقم  7املشيد عىل العقار  541رشقي
 6ـ الدكان املرقم  8املشيد عىل العقار  541رشقي
 7ـ الدكان املرقم  11املشيد عىل العقار  541رشقي
 8ـ الدكان املرقم  13املشيد عىل العقار  541رشقي
 9ـ الدكان املرقم  14املشيد عىل العقار  541رشقي
 10ـ الدكان املرقم  15املشيد عىل العقار  541رشقي
 11ـ الدكان املرقم  1املشيد عىل العقار  529رشقي
 12ـ الدكان املرقم  2املشيد عىل العقار  529رشقي
 13ـ الدكان املرقم  3املشيد عىل العقار  529رشقي
 13ـ الدكان املشيد عىل العقار  718رشقي
 14ـ الدكان املشيد عىل العقار  660رشقي
 16ـ الدكان املشيد عىل العقار  330غربي
 17ـ الدكان املشيد عىل العقار  302غربي
 18ـ الدكان املشيد عىل العقار  326غربي
املتويل
خالد ابراهيم احلاج فنني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /
الرصافة االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الرصافة
العدد  / 69ش 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /جلال جلي�ل
ابراهي�م  /مجهول محل االقامة
حاليا
اقامت زوجت�ك املدعي�ة ( زهراء
به�اء علي ) الدع�وى ل�دى هذه
املحكمة طالب�ة الحكم بالتفريق
لعدم االتف�اق وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك
بصحيفتين محليتين للحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم
املرافع�ة املواف�ق 2018 / 3 / 4
ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او من
ين�وب عن�ك قانون�ا س�تجري
املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق
القانون .
القايض
سالم روضان املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /
الكرخ االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد  / 265س2018/
اىل املستأنف عليه  – 1 /هالة عالء
نجيب  – 2ن�ور قيص عبدالغفور
 – 3عمر قيص عبدالغفور
بناءا عىل الطعن االستئنايف املقدم
ض�دك من قب�ل املس�تأنفة هدى
عبدالغفور عمر وملجهولية محل
اقامتك وفق رشح املبلغ القضائي
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين يوميتين
واسعتي االنتش�ار للحضور امام
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
 2018/2/18الس�اعة الثامن�ة
والنص�ف صباح�ا وعن�د ع�دم
حضورك او من ينوب عنك قانونا
فس�وف تج�ري املرافع�ة بحقك
وفق االصول
القايض
جبار جمعة فريح
عضو الهيأة االستئنافية االوىل
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكمة استئناف واسط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /1408ب 2017/
اىل املدع�ى علي�ه  /عام�ر رحيم
وحيد
أقام املدعي دري ناجي ناظم ضدك
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة أعاله
ولصدور قرار الحكم فيها بتاريخ
 2017/10/30يقضي بالزام�ك
برفع التج�اوز الحاصل من قبلك
على القطعة املرقم�ة  9/6م28
الرميلة والدبية وتس�ليمها خاليا
من الشواغل انت وكل من عباس
فاضل كاظم وحسن رايض جليب
عليه تقرر تبليغك اعالنا بواسطة
صحيفتين محليتين رس�ميتني
لحض�ورك او م�ن يمثل�ك قانونا
ام�ام ه�ذه املحكم�ة العتراض
على الحك�م الغيابي وعن�د عدم
حضورك اوارس�ال من ينوب عنك
قانون�ا س�وف يكتس�ب الق�رار
بحق�ك الدرج�ة الفطعي�ة وف�ق
القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكم�ة ب�داءة االحوال الش�خصية يف
الكوت
العدد /668ش 2018/
اىل املدعى عليه  /حسن عيل حمزة
أق�ام املدعي�ة امين�ة عبدالل�ه ياسين
الدع�وى املرقم�ة أعلاه والت�ي تطلب
فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحكم بنفقة
مس�تمرة لالطف�ال كل م�ن ملاك
وزه�راء ورقية وعلي وملجهولية محل
اقامتك حس�ب اش�عار مختار مجمع
الشهيدة ارساء عباس السكني واملرفق
يكت�اب رشط�ة الع�زة بالع�دد 2021
يف  2018/2/6علي�ه تق�رر تبليغ�ك
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني
للحض�ور إمـام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم  2018/2/21الس�اعة تاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر شعيوط سدخان
محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
رقم اإلخطار2016/140 :
إعالن
إىل /املته�م اله�ارب (الرشط�ي صفاء
عبدالحسني خضري املنسوب اىل مديرية
رشطة محافظة البرصة)
ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5/ق.ع.د
رق�م  14لس�نة  2008لغيابك عن مقر
عملك م�ن تاريخ  2014/11/10ولحد
اآلن .وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول
اقتضى تبليغ�ك به�ذا اإلعلان عىل أن
تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون
يوم�ا ً م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلعالن
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمه
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا ً وتحجز
أموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب
من املوظفين العموميني إلقاء القبض
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك إىل اقرب
س�لطة حكومي�ة وإل�زام املواطنين
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بأخبار
الجهات املختص�ة اس�تنادا ً للمادة 69
 /أوالً
ً
وثاني�ا وثالثا ً ورابع�ا ً من قانون
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن
الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة
محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/535:ج هـ2013/1
تنويه
نشر يف جري�دة الشرق الع�دد 2689
وجري�دة املس�تقبل الع�دد  1585يف
 2018/1/2الدعوى املرقمة (/535ج
هـ )2017/1خطأ والصحيح (/535ج
هـ )2013/1لذا اقتىض التنويه.
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /954 :ش2018/5
التاريخ 2018/2/7
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /ناهض عبد الزهرة
عبد الحسني
اقام�ت املدعي�ة (علي�اء سلام زباله)
الدع�وى بالع�دد /954ش2018/5
امام هذه املحكم�ة وموضوعها زيادة
نفق�ة االوالد كل م�ن (محم�د وآيات)
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار
محل�ة الجمهورية الغرب�ي  /الديوانية
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم
 2018/2/14الساعة التاسعة صباحا
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار
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ميتافيزيقيا املاء والتنوع الداليل يف ديوان الشاعر «رجب الشيخ» «واملاء»
بقلم /حسين عجيل الساعدي

فذلك�ة الب�د منها ( :ليس هناك أعذب وأجمل مما يمنحه املاء لنا من خيال ،فهو يطفو بنا أينما نريد ،حتى اىل أمكنة الفردوس وحدائقه وبالرغم من
هذا ليس للماء ألسنة تقول وداعا ً لكل من عىل الضفاف) ..الروائي الغواتيمايل  ..ميغيل آنخيل أستورياس (( .. )١٩٧٤/1899إن شعراء املاء هم الذين
رأوا وتأملوا أشياء أهملتها حشود األنهار الواسعة)
الشاعر االسباني
فيديريكو غارثيا لوركا ()1898/ 1936
،،،،،،،
الرم�ز مهم�ا تع�ددت صوره ه�و مصدر
إدهاش ووس�يلة فنية وتجسيد لجماليات
النص ألش�عري النه يعطي دالالت متفردة
عند املتلقي  .والنص الحداثوي تجاوز اللغة
املعجمية يف كتابته اىل استخدام الرمز الغني
باإلث�ارة ،مما يعطي للنص ابعاد انفعاليه
تك�ون فيه الص�ورة الش�عرية خليط من
الوعي والالوعي الواقع والالواقع ،الشعور
والالشعور فالرمز يضمن للشاعر تعددا ً يف
الدالالت واملعاني.
وامل�اء كرمز ق�د تعددت معاني�ه وتنوعت
دالالته يف النصوص الشعرية ،فله حضور
رمزي كثيف يف السياق الشعري للنصوص
الش�عرية الت�ي احتوته�ا دواوي�ن اكاب�ر
الشعراء عىل مر تاريخ الشعر واالدب .
اهتمت الدراس�ات النقدي�ة املعارصة بما
يس�مى (مداخل الن�ص) يف ق�راءة النص
والكش�ف عن مضامينه وداللته ألجمالية
وقد اليع�د العنوان ه�و املعن�ى املكثف ملا
موج�ود داخـل النص ،بل يتصدر الواجهة
كعن�وان رئيسي ،من خالل ارت�كازه عىل
ن�ص م�وازي يس�اعد املتلق�ي على فهم
داللته .والش�اعر «رجب الشيخ» أعتمد يف
ديوانه عىل رمزية(املاء) من اجل تجس�يد
فكرة النص وكعنوان تعريفي أويل ملضمون
مجموعته الش�عرية  ،والذي اختزالها فيه
وتقديمه�ا للقارئ  .بع�د ان احاط عنوان
مجموعت�ه (واملاء) بس�ور م�ن التأويالت
تركها للقارئ اللبيب ،فكانت كلمة (املاء)
مس�ورة بني حرف (الواو) ال�ذي ال يمكن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /40/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدعى عليه (داخل حسني
حمادي)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 2017/1/31قراره�ا املرق�م /40
ب 2017/واملتضم�ن ازالة ش�يوع
ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقمة
( )185مقاطع�ة ( )26الحيرة
وتوزي�ع صايف الثم�ن عىل الرشكاء
كل حس�ب اس�تحقاقه وبالنظ�ر
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار
مخت�ار املنطقة املؤي�د من املجلس
البل�دي وكتاب املرك�ز التمويني يف
محافظة النجف ومكتب معلومات
الحيرة واق�وال الش�خص الثال�ث
مخت�ار املنطقة ل�ذا اقتىض تبليغك
بصحيفتين رس�ميتني محليتين
يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك
حق االعرتاض على الحكم الغيابي
خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش
هذا االعلان وبخالفة تنتهي الفرتة
املح�دده لالعتراض على الحك�م
الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل هذه
الدائ�رة بتاري�خ 2017/11/27
لتس�جيل تم�ام ارض ال�دار م�ع
بنائها العقار تسلسل  1179محلة
البديرية س�هما من باسم (حسني
محم�د جاس�م ) جائزا ل�ه بصفة
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون
التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971قررن�ا اعلان ه�ذا الطل�ب
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
ما لديه من بين�ات اىل هذه الدائرة
خلال م�دة ثالثين يوم�ا اعتب�ارا
من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف
الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغ�رض علم�ا ان العق�ار يحتوي
على غرفتني واس�تقبال مس�قف
بالش�يلمان ومش�يد بالطاب�وق
القدي�م ومس�احته واح�د اول�ك و
 19,41م2
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم مالحظية التسجيل
العقاري يف املناذرة

ان نق�ف عند معنى واحد له  ،وبني النقاط
الثلاث الت�ي تفت�ح اف�ق واس�ع للمعنى
والتأوي�ل بم�ا يش�اء الق�ارئ ،أذن كان
العنوان الص�ورة الش�عرية ألجامعة التي
ال تخل�و م�ن النزع�ة امليتافيزيقية والبعد
التكوين�ي للماء العنوان الذي ش�كل بؤرة
مركزي�ه ذات ال�دالالت املختلف�ة والرموز
أملتع�ددة واملفاهيم الجمالية والفلس�فية
واإلنسانية .فهو (املاء) أسطورة التكوين
األوىل وحرك�ة الوج�ود وكينونت�ه التي ال
تتوقف.
أن أول م�ا يطالعن�ا يف العن�وان (وامل�اء)
كلفظة وردت منفردة ومسبوقة ب(الواو)
ومعانيها املتعددة ( الحالية او االستئنافية
أو املصاحبة او القس�م) .ويجوز أن تكون
دال�ة عىل عط�ف معنى عىل معن�ى أخر .
وه�ذا املعنى متروك اىل الش�اعر واملتلقي
عىل ح�دا س�واء  ..كذلك أتى بع�د اللفظة
بثلاث نق�اط تس�مى (عالم�ة الح�ذف)
والت�ي (تعرب عن املس�كوت عن�ه يف النص
الش�عري ،وأس�تنطاقه وسبر أغ�واره
ودالالته املس�كوت عنها ،ويشد القارئ إىل
عوامل�ه املفتوح�ة أملختزلة ليملأ فراغاته
)  .التش�كيل البرصي يف نصوص الش�اعر
جاسم آل حمد الجيايش ،للكاتب .
أن امل�اء ل�ه رمزي�ة ديني�ة وتاريخي�ة
ومثيولوجي�ة وفلس�فية وأدبي�ه فينظ�ر
الي�ه بمنظ�ار مق�دس يف جمي�ع األديان
والحض�ارات ،ويرتب�ط كقيم�ة مطلق�ة
بالخلق وبالصريورة الكونية األوىل ،واملادة
الحية التي خلق منه�ا كل يشء حي ،فهو
يحمل داللة الدهش�ة األوىل ،ورمز الوجود،
وه�ذا البعد ورد ذكره يف اآلي�ة القرآنية﴿:

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة /223 :ت2017/
التاريخ 2017/5/9
اىل املنفذ عليه /ميثم محمد حبيب
لقد تحقق لهذه املديرية بانك مجهول
مح�ل االقامة وحين االش�عار الذي
ورد م�ن مختار املحل�ة انك مجهول
مح�ل االقامه وليس ل�ك موطن دائم
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء
التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة ()27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحضور يف مديري�ة التنفيذ املناذرة
خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم
الت�ايل ملب�ارشة املعاملات التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :
لقد ص�در قرار م�ن محكم�ة بداءة
املن�اذرة الرق�م /46ب 2017/يف
 2017/1/31املتضم�ن الزام املدعي
علي�ه ميث�م محم�د حبي�ب بتادي�ة
للمدعي فراس جاس�م دوهان مبلغا
ق�دره  12,000,000اثن�ى عشر
مليون دينار عراقي عن الدين الثابت
من وصل امانة واملستحق االوان حني
الطلب عن قرضة حسنة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة /500 :ت2018/
التاريخ2018/2/5 :
اىل املنفذ /رضا ليث عبد الحسني
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن
خالل كت�اب مديري�ة تنفي�ذ النجف
بالع�دد  2018/1/21/309م�ع
مرفق�ه اش�عار مخت�ار املنطق�ة
وت�ذكار االضب�ارة بالتنفي�ذ بالع�دد
/500ت 2017/يف 2017/12/5
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس
لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ العباس�ية خالل خمسة عرش
يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
قاسم جبري كاظم السيالوي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة العباس�ية املرقم
/503ب 2017/يف 2017/8/31
يقيض بالزام املدع�ي عليه رضا ليث
عبد الحسين بان يؤدي للمدعي عبد
االله كاظم مطل�ك مبلغا قدره ثالثة
عرش ال�ف دوالر امريكي املتمثل بدل
بي�ع املركب�ة املرقم�ة  4196كربالء
خصويص ن�وع كيا اوبتيم�ا صالون
الل�ون ابي�ض مودي�ل  2013الثابت
بعقد البي�ع الباطل ش�كل واملؤرخة
يف  2016/2/3وتحميل�ه الرس�وم
واملصاري�ف القضائي�ة واتع�اب
املحاماة

ّ
وجعلن�ا م�ن امل�اء ّ
ح�ي﴾ اآلي�ة
كل يشء
 30م�ن (س�ورة األنبياء) ،كم�ا له مغزى
تطهريي(:املاء يتلقى صور النقاء كافة)،
«غاستون باشالر» ،املاء واألحالم ـ دراسة
ع�ن الخي�ال وامل�ادة ،ص . 221وهذا يعد
تقديس�ا ً كبريا ً للماء ،فالتعمي�د يف الديانة
املس�يحية ش�كل م�ن أش�كال األغتس�ال
يف امل�اء م�ن أج�ل التطه�ر ،وق�د ذك�ر يف
األنجيل(:وق�ال الله لتجتم�ع املياه تحت
الس�ماء إىل مكان واحد ولتظهر اليابسة)،
ويف الديان�ة اليهودي�ة تظه�ر قدس�يته
بوض�وح يف الت�وراة(:يف الب�دء خل�ق الله
الس�موات واألرض  ،وكانت األرض خاوية
خالية  ،وعىل وجه الغمر ظالم ،وروح الله
يرف عىل وجه املياه) التوراة /التكوين .

أما يف األس�طورة البابلي�ة تقول(:يف البدء،
قبل أن تسمى الس�ماء وأن يعرف لألرض
اس�م ،كان املحي�ط وكان البح�ر) ،وام�ا
األس�طورة الفرعوني�ة تق�ول(:يف الب�دء
كان املحي�ط املظل�م أو امل�اء األول ،حي�ث
كان أتون وحده اإلل�ه األول صانع اآللهة
والبشر واألش�ياء)  .أم�ا الصابئ�ة فه�م
أح�رص ما يكون على (تطهري أنفس�هم
من دنس الش�هوات واألرتقاء بها إىل عالم
الروحانيات ،ومن طقوسهم التطهر باملاء
رّ
امليسة ،مج  2ص
 ، )...املوسوعة العربية
.1112
كذلك يرتب�ط املاء برؤية صوفية عند «ابن
عرب�ي» فيصبح داللة ع�ن (الحب االلهي
وتعبريا ً عميقا ً عن الش�وق والعش�ق وعن

كل ما ه�و روحاني وص�ويف ،فاملاء تعبري
ع�ن اإلغراق يف ملكوت الله وأرسار كونه).
وهن�اك يف ميثولوجي�ا اإلغري�ق القدم�اء
وأس�اطريهم قدس�ت البح�ار واالنه�ار
ومنحوه�ا آله�ة مس�ؤولة ع�ن الخير
والخصوبة والكوارث (فاإلله بوسيدون يف
األساطري اإلغريقية هو اإلله الرئييس للبحر
واملياه الذي يستمد منه النرص يف رصاعات
البح�ر ،وتقدم إليه األضحي�ات) ثناء أنس
الوحيد ،رمز املاء يف األدب الجاهيل ،ص. 31
أما يف بعده الفلسفي هو مصدر الخصوبة
الكوني�ة ،فف�ي الق�راءات امليتافيزيقي�ة
الفلس�فية األغريقي�ة األوىل يتجىل الكون
يف أربع�ة عنارص مهمة هي(:امل�اء ،النار،
التراب ،اله�واء) فالفيلس�وف «طالي�س
امللط�ي» ( 624ـ  550ق .م) جع�ل امل�اء
العنصر األول ال�ذي يتك�ون من�ه العالم،
ورأى أن (امل�اء هو الجوه�ر األول ،ومادة
الكون األوىل ،التي منها وإليها ترتد جميع
العن�ارص األخرى يف الك�ون)  .هذه بعض
الدالالت اتخذها املاء عند الشاعر تمركزت
شعريته يف ميتافيزيقيته ،الذي اعطاء من
خاللها معنى مكتمل بعبارة مكثفة.
ق�د تش�كل البيئ�ة الجنوبي�ة جانب�ا من
اشتغاالت الش�اعر الش�عرية ،ذات العمق
امليثولوج�ي للم�اء ،ك�ون ه�ذه البيئ�ة
املائي�ة وطن�ه األم ،فيتبن�ى رؤي�ة للواقع
يتعاطى معها  .وه�ذا ينعكس عىل النتاج
الش�عري لش�عراء الجن�وب ال�ذي يتس�م
ش�عرهم بحض�ور ممي�ز للم�اء ضم�ن
مفردات نصوصهم الشعرية ويف طليعتهم
«الس�ياب» اب�ن البيئة الجنوبي�ة ،فهؤالء
الش�عراء جعلوا من املاء مرجعية ثقافية،

مدرسة البيان يف النثر العريب احلديث
ص�درت طبع�ة جديدة م�ن كتاب
«مدرس�ة البي�ان يف النث�ر العرب�ي
الحدي�ث» للدكت�ور حلم�ي محم�د
القاعود ،سبقتها طبعات عىل مدى
ثالثني عاما أو يزيد ،تأتي اس�تجابة
ملطالبات القراء بتوفري نسخ الكتاب
بعد نفاد ما سبق طبعه،
أعلام مدرس�ة البيان م�ن النماذج
الطيبة يف فكرنا األدبي الحديث ،فقد
غرس�وا قيم األمة وأخالقها بعد أن
بعثوها عىل أسنة أقالمهم ،وسقوها
بماء عذب لتثم�ر مرحلة من أجمل
املراحل الت�ي عاش�ها األدب العرب
الحديث يف مرص عىل مدى خمسين
عاما أو يزي�د؛ يف القرن العرشين.ال

أحد يود أن يع�ود ّ
الكتاب إىل اللغة
املهج�ورة أو األس�اليب املتكلفة،
وأيض�ا فإن الق�راء ال يحبون لغة
هابطة خالية من الجمال والنداوة
والعذوبة .نري�د لغة بيانية تحقق
املتعة والجم�ال ،وال تبعث الكآبة
وتشيع االبتذال.
ه�ذا الكت�اب محاولة الس�تعادة
اللغ�ة والبي�ان وعرص األس�اليب
الجميل�ة والصياغ�ات الراقي�ة،
واالنتق�ال إىل مس�توى أفض�ل
للتعبري والبيان.
الكت�اب ص�در ع�ن دار البشير
للثقافة والنشر بالقاهرة ،وجاء
يف  570صفحة من القطع الكبري.

«اجلبال التي أحبت ظيل»

ص�درت حديثا ع�ن دار األهلية للنرش
والتوزيع يف عم�ان مجموعة نصوص
جدي�دة للش�اعر يون�س العط�اري
تحت عن�وان “الجبال التي أحبت ظيل
“وضمت بين دفتيه�ا 140 -صفحة
من القط�ع املتوس�ط -مجموعة من
النص�وص التي تعرب إىل الش�عرية من
خالل محاولة القب�ض عىل اللحظات
الهارب�ة والتفاصي�ل الصغيرة .بحثا
عن حساس�ية مغاي�رة .صمم غالف
املجموع�ة الش�اعر زهري أبو ش�ايب،
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/382 :
التاريخ 2018/2/8
اىل املنفذ عليه  /هبة محمد كزار
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن رشح املبلغ
القضائ�ي ملركز رشطة العباس�ية يف كربالء
ومختار املنطقة الس�كني حي�در عبد االمري
فيص�ل انك مجهول محل االقامة وليس لك
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة ( )27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف االرشف خالل
خمس�ة عشر يوما تب�دا م�ن الي�وم التايل
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد
/ 7855/ش 2017/7يف 2017/12/28
واملتضمن الزامكم تمكني الدائن اسعد كريم
فرح�ان من مش�اهدة اطفاله كل من (عبد
الل�ه وحنني ) يف مكتب الباح�ث االجتماعي
يف النجف وملرتني يف الش�هر االول والخامس
عشر من�ه م�ن الس�اعة التاس�عة صباحا
وحتى الحادية عرش ظهرا

وه�ي باك�ورة أعم�ال الش�اعر بع�د
النشر يف العديد م�ن الصحف املحلية
والعربي�ة ول�د يونس العط�اري عام
 1963يف الزرق�اء ب�األردن ،ألبوي�ن
م�ن قري�ة س�مخ ،جن�وب طربي�ا،
وحصل عىل ش�هادة البكالوريوس يف
هندس�ة امليكانيك من جامعة دمشق
ع�ام  ،1990عمل يف صناع�ة املعادن
والبالس�تيك يف س�وريا قبل أن ينتقل
ليقي�م ويعمل يف كن�دا يف نفس املجال
عام .2006

بفع�ل التفاعالت التي أحدثت يف الكثري من
الحض�ارات والثقافات واألدي�ان ،إلن املاء
يمثل السرد الوجودي لإلنس�ان بتجلياته
وتحوالته وجماليات�ه ومرموزاته الداللية
وإبعاده الدينية واألسطورية والفلسفية،
قراءت�ي لديوان الش�اعر «رجب الش�يخ»
(وامل�اء) الص�ادر ع�ن (املت�ن للطباعة) ،
هو تجربت�ه الش�عرية الثالث�ة إضافة إىل
(غوايتك لها أث�ر ،ونهارات مؤجلة) .وهي
محاولة تقدي�م تجليات (امل�اء) يف الداللة
امليتافيزيقية ،والصيرورة الكونية األوىل،
وأنطالقة الوجود اإلنساني .
لقد دأبت الدراس�ات النقدية الحديثة عىل
كش�ف الن�ص  ،وف�ك ش�فراته ورموزه ،
م�ن خالل فهم العالقة بني العنوان واملتن،
ألن العنوان أش�ارة س�يميائية ولغوية له
عالقة بالنص ،فهو يمثل املدخل املس�اعد
للقارئ عىل ولوج عالم النص وأستنطاقه
وأستكناه طبيعة اإلبداع اللفظي فيه .
لق�د أعطى الش�اعر عنوان�ا ً ذات كثافة يف
املعن�ى وأنزي�اح جمايل مده�ش وكينونة
س�يميائية ،يحم�ل يف طياته بع�دا ً تأويليا ً
ورمزي�ا ً ولغوي�اً ،وذات صيرورة داللي�ة
وفلسفية وشعرية ،ومثل رؤى استفتاحية
يف تحديد هوي�ة الديوان ،مش�كل (نظاما ً
إش�اريا ً ومعرفي�ا ً ال يقل أهمي�ة عن املتن
الذي يحيط به ،ب�ل ّ
إنه يلعب دورا ً هاما ً يف
نوعي�ة الق�راءة وتوجيهها ) .عب�د الرزاق
بلال ،مدخ�ل إىل عتبات النص ،دراس�ة يف
مقدم�ات النق�د العربي القدي�م ،ص . 23
فه�و كيان نصي يختزل ما ج�اء يف املتن،
أي(نص�ا ً موازي�اً) عىل حد تعبير «جريار
جنيت» .

قصة قصرية ..القناع
أسامة جاللي
ُ
الجمي�ع باس�م «امله�رِّج ».لم
عرف�ه
يك�ن َيظه�ر إلاّ يف حفلات األطف�ال
التنش�يطيّة ،يف روضاته�م ،أو
ُ
ين�زل م�ن
مدارس�هم ،أو منازله�م.
السيّارة ٍّ
بزي مزركش ،وحذا ٍء طويل،
وش�عر أش�عثَ .يعْرب الش�ارع .يدخل
ٍ
ً
َ
َ
مفاجأة الحفل.
ليكون
خلسة،
َ
صانع املرح يف عيد
أذكرُه جيّ� ًدا .كان
ً
ُ
الصياح
فجأة ،فعال
ميلاد أخي .ظهر
واملوسيقى .بدأ يرقص ،فتبعه ِّ
الصبْية.
راح يقلِّد مِ َ
شية ّ
َ
وصوت القردة،
البط،
وطئت قدماه األرضَ
ّ
ْ
كأنه طفل سعيد
ألوّل مرّة يف حياته.
ّ
قب�ل س�نني ،يف آبُ ،
محط�ة
رأيت�ه يف
ًّ
ُ
مكتظ�ا
امل�كان
القط�ار .كان
باملس�افرين ،وهم يتململ�ون ،والكلُّ
عائد إىل بلدته .دخل متشب ًّثا بيد والده،
مخ ِّب ًئ�ا وج َهه ،محاولاً أن ِّ
ينس�ق بني
خطوات�ه ك�ي يبق�ى وراءه .مش�يا
ً
معدودة ،ث ّم وقف ُ
األب ،وأس�ند
أمتارًا
ظه�رَه إىل الحائط ،ووج� ُه الطفل ما
ُ
الرجل قليلاً .
يزال مغمورًا .أبعده عنه
َ
عي�ون الجمي�ع بنظ�ر ٍة واحدة.
قلّب
ّ
ّ
أح�س أنه�م يعطف�ون علي�ه ،فأعاد
توجي َه عينيه إىل األرض.
كان�وا ما يزالون يح ّدقون به ،يكادون
يثقبون وج َهه .ب�دا عليه االضطراب:
َ
مواجه�ة ّ
كل ه�ذا
«كي�ف أس�تطيع
الجمع بعينني اثنتني فقط؟!»

فت�ح إح�دى الحقائب ،وأخ�رج منها
القط الشهري تومّْ .
ّ
َ
غطى به وج َهه
قناع
دون عينيه .عادت إليه َّ
السكينة .ترك
ي َد والده ،واختار لنفس�ه كرس�يًّا بني
َ
علبة عصري ،رشب
الناس ،حاملاً معه
منها عرب فتح ٍة يف فم توم
***
انطف�أت الش�موع ،ول�م يب�ق م�ن
ِّ
املرطب�ات غ ُ
ري ما التص�ق بالصحون.
ً
ّ
اختفى املهرِّج مج�ددا .دخل الحمّامَ.
ً
بدأ ّ
ينظ�ف وج َهه من ّ
تاركا
الصب�اغ،
لاً
ُ
ً
البابَ مفتوحا .لحق�ت به حام إليه
املنش�فة .رفع َ
رأس�ه ونظ�ر يف املرآة.
عين�ي ،فدف�ع الب�ابَ
التق�ت عين�اه
ّ
بقدمه.
ّ
ُ
صاحب «الش�هوة»
إن�ه ذلك الطف�ل،
َ
ّ
الس�وداء الت�ي تغط�ي نص�ف وجهه
ُ
ّ
املحط�ة
طف�ل
األيسر .ه�و نفس�ه
بقناع «ت�وم »،ذو العينني املنكرستني
املخفيتينّ وراء أبيه .لعلّه ّ
تذكرني.
فت�ح البابَ وامت ّدت ي ُده إىل املنش�فة.
ع�اد إىل الحنفيّ�ة م�ن دون أن يغل�ق
َ
ف�رك وج َهه مج ّد ًدا
البابَ ه�ذه املرّة.
ّ
َ
وكأن�ه يح�اول نزع وش�مه األس�ود.
ّ
«مريحة مهنت�ي »،قال« .إنها تبقيني
ُ
أعمل مع
بال وج ٍه على الدوام .وحني
األطفال ،أش�ع ُر ّ
بأنني أعوِّض سنواتٍ
فاتتن�ي بس�بب ه�ذه »...ورضب
وج َهه ،ثم تابع:
َ
«األفضل أن أعيد القناع ».
وخرج.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
مجمع دار القضاء يف االعظمية
محكمة بداءة االعظمية
العدد /46 /ب2018/
التاريخ 2018/2/6
اىل  /املطلوب تجديد القوة التنفيذية ضده  /رشكة الحزم العراقية املحدودة العامة ورشيكها
اعالن
اق�ام طالب تجديد القوة التنفيذية امني بغداد اضافة لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي يطلب فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحكم بتجدي�د الق�وة التنفيذية للق�رار البدائي املرقم
/207ب 1975/يف  1975/9/24والص�ادر م�ن محكمة بداءة االعظمية والقايض باس�تمالك
مس�احة عموم العقار املرقم (4/225م 15سبع ابكار) البالغة (112/56م )2وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي حيدر محس�ن صالح وتاييد مختار محلة
 336خمي�س زبالة حمود وتاييد املجلس البلدي لحي الربيع عليه تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني عىل ان تكون من الصحف الواس�عة االنتش�ار واملقروءة للحضور
ام�ام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق  2018/2/19الس�اعة التاس�عة صباحا وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق
القانون.
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2885 :ب2016/2
التاريخ 2018/2/5
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بإزال�ة ش�يوع العقار املرق�م (1/1526
حي الزه�راء) يف النجف علي�ه تعلن هذه
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاله
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعلى
الراغبين بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خالل (خمسة عرش ) يوما من اليوم الثاني
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة
النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين رقم
( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة
الجنسية العراقية.
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  1/1526ح�ي الزهراء يف
النج�ف عب�ارة ع�ن دار مف�رزة بص�ورة
غري رس�مية يقع على ش�ارعني  20مرت
وشارع فرعي  4مرت وبواجهة 13,80مرت
ون�زال  16متر وان الج�زء االول يحتوي
عىل س�احة امامي�ة صغرية يوج�د فيها
مرافق صحية ومطبخ وكلدور ومكشوفة
صغيرة وغرف�ة صغيرة واس�تقبال يف
الطاب�ق االريض وكذل�ك مجموعة صحية
اما يف الطابق العلوي يوجد ثالث غرف نوم
ومراف�ق صحية وممر صغير بني الغرف
وان بناء هذا الجزء من الطابوق ومسقف
بالكونكريت املس�لح ومغلف بالسرياميك
والس�قوف الثانوي�ة وان درج�ة العمران
ه�ذا الجزء جيدة جدا ومش�غول من قبل
املدع�ي بالذات (طالب نعم�ة جبار) وهو
يرغب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع بصفة
مس�تأجر اما الج�زء الثان�ي يحتوي عىل
مدخل واس�تقبال صغير ومرافق صحية
يف املدخل ومطب�خ وصالة ومخزن صغري
وغرفة واحدة ومكشوفة صغرية يف الطابق
االريض ام�ا يف الطاب�ق العل�وي يحت�وي
على غرفتي نوم ومم�ر صغري بني الغرف
ومش�غول من قبل املدعي املدعو حسين
طال�ب نعمة وهو يرغب بالبقاء يف العقار
بعد البيع بصفة مس�تاجر وان بناء هذا
الجزء من الطابوق ومسقف بالكونكريت
املس�لح ومغل�ف بالسيراميك ومس�قف
الثانوي�ة وان درج�ة عمران�ه جي�دة وان
القيمة املقدرة للعق�ار ()253,000,000
مائت�ان وثالثة وخمس�ون ملي�ون دينار
فقط الغريها
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1822 :ب2017/5
التاريخ 2018/2/5
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م 61491/3
ح�ي السلام يف النجف علي�ه تعلن هذه
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اعاله
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعلى
الراغبين بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة
خالل (ثالثون يوم ) يوما من اليوم الثاني
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق ألم�ر محكمة بداءة
النجف وصادر م�ن مرصف الرافدين رقم
( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة
الجنسية العراقية.
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  61491/3حي السلام يف
النج�ف عبارة ع�ن دار مف�رزة اىل جزئني
بصورة غري رس�مية الج�زء االول يتكون
م�ن مراف�ق خارجية مغلف بالسيراميك
وطارم�ة امامي�ة واس�تقبال ومطب�خ
مغل�ف بالسيراميك وصال�ة وصحي�ات
مشرتكة مغلفة بالسيراميك وغرفة نوم
واحدة ومكش�وفة يف الطاب�ق االريض اما
الطاب�ق العل�وي يتك�ون من غرف�ة نوم
واح�دة فق�ط وان الدار مبلط�ة بالكايش
مس�قف بالكونكري�ت س�ياجه مغل�ف
بالحجر الع�ادي مجهز بامل�اء والكهرباء
درجة عمرانه جيدة غري مش�غول من اي
اح�د اما الج�زء الثاني يتك�ون من غرفة
ن�وم واح�دة وصال�ة وس�طية ومطب�خ
وكراج وحمام داخيل مغلف بالسيراميك
ومرافق خارجية مغلف بالسيراميك وان
ه�ذا الجزء يتكون من طاب�ق واحد مبلط
بال�كايش مس�قف بالش�يلمان يحت�وي
عىل ه�زارة من السيراميك درجة عمران
الجزء املذكور دون الوس�ط مش�غول من
قبل املس�تاجر عيىس خلاوي رايض وهو
يرغب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع بصفة
مس�تاجر وان القيمة الكلية للعقار مبلغ
( )237,500,000مائتان وسبعة وثالثون
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار فقط ال
غريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /6:كشف2018/
التاريخ 2018/2/11 :
اىل  /املطل�وب الكش�ف ض�ده (ماج�د هاش�م
جابر)
اق�ام علي�ك طالبي الكش�ف املس�تعجل هم كل
م�ن (حيدر ورافد وهديل اوالد س�عيد وعد الله)
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه والتي يطلبون
فيها اجزاء الكشف عىل العقار املرقم 69/1616
ب�راق وتثبي�ت االرضار املحدث�ة في�ه م�ن قبلك
واملطل�وب الكش�ف ض�ده الثاني ك�رار جعفر
مجي�د ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي
الزهراء  1 /ميثم عبد االمري الخزعيل عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتني للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف
يوم  2018/2/18وعند عدم حضورك او ارسال
من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4272:ب2017/5
التاريخ 2018/1/ 21 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عادل جابر هاشم)
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م /4272
ب 2017/5يف  2017/12/26واملتضمن الحكم
بالزام املدعى عليه (عادل جابر هاش�م) بتأديته
اىل املدع�ي الس�يد رئيس هي�أة التقاعد الوطنية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ قدره مائتني وخمس�ة
عشر ملي�ون وثمانمائ�ة وثالثة وثالث�ون الف
وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار وذلك عن الرواتب
التقاعدية التي اس�تلمتها من املدعي للفرتة من
 2006/11/5ولغاي�ة  2015/9/30ولثب�وت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائي واش�عار مخت�ار حي العدال�ة املختار
اس�ماعيل خليل كس�ار لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بالقرار املذك�ور بصحيفتين محليتني يوميتني
ولك حق الطع�ن عىل القرار املذك�ور خالل املدة
املقررة وبكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق
االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /136:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليه�م  ( :محم�د باق�ر خرس�ان
ومحمد رضا عيل وعباس محمد شمخي وحسن
هربود حم�د وجواد كاظم محم�د ورتبة كاظم
محمد)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /136ب 2016/واملتضمن ازالة
شيوع حق الترصف يف القطعة املرقمة ()1/10
مقاطعة ( )16الحيرة وتوزيع صايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث
مخت�ار املنطقة واملجاورين لذا اقتىض تبليغكم
بصحيفتني رسميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتشار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي
خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املح�ددة لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /135:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليه�م  ( :عب�ود عاش�ور حم�ود
ومحمد رضا عيل وعباس محمد شمخي وحسن
هرب�ود حم�د وعباس محس�ن ناج�ي وعالهن
محمد حس�ن وصالح محمد مهدي وعيل محمد
مهدي)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /135ب 2016/واملتضمن ازالة
شيوع حق الترصف يف القطعة املرقمة ()3/11
مقاطعة ( )16الحيرة وتوزيع صايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث
مخت�ار املنطقة واملجاورين لذا اقتىض تبليغكم
بصحيفتني رسميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتشار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي
خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املح�ددة لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /137:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليه�م  ( :محم�د باق�ر خرس�ان
ومحمد رضا عيل وعباس محمد شمخي وحسن
هربود حم�د وجواد كاظم محم�د ورتبة كاظم
محمد)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /137ب 2016/واملتضمن ازالة
شيوع حق الترصف يف القطعة املرقمة ()3/10
مقاطعة ( )16الحيرة وتوزيع صايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي
وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف
ومكتب معلومات الحرية واقوال الشخص الثالث
مخت�ار املنطقة واملجاورين لذا اقتىض تبليغكم
بصحيفتني رسميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتشار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي
خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املح�ددة لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي

اعالنات
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /132:ب2017/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليهم  ( :محمد باقر خرس�ان
ومحم�د رضا علي وعباس محمد ش�مخي
وحس�ن هربود حمد وعباس محسن ناجي
وسكونة حسن موىس وصالح محمد مهدي
وعيل محمد مهدي)
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /132ب 2016/واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة ( )1/122مقاطع�ة ( )16الحيرة
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب
استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس البل�دي وكتاب
املرك�ز التمويني يف محافظة النجف ومكتب
معلوم�ات الحيرة واقوال الش�خص الثالث
مخت�ار املنطق�ة واملجاوري�ن ل�ذا اقتىض
تبليغك�م بصحيفتين رس�ميتني محليتين
يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك�م ح�ق
االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش هذا االعلان وبخالفة
تنته�ي الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم
الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /138:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليهم  ( :محمد باقر خرس�ان
ومحم�د رضا علي وعباس محمد ش�مخي
وحس�ن هربود حمد وعباس محسن ناجي
وحس�ن س�الم محمد وصالح محمد مهدي
وعيل محمد مهدي )
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /138ب 2016/واملتضم�ن
ازالة شيوع حق الترصف يف القطعة املرقمة
( )9مقاطع�ة ( )16الحيرة وتوزي�ع صايف
الثمن عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقه
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار
املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس البل�دي وكتاب
املرك�ز التمويني يف محافظة النجف ومكتب
معلوم�ات الحيرة واقوال الش�خص الثالث
مخت�ار املنطق�ة واملجاوري�ن ل�ذا اقتىض
تبليغك�م بصحيفتين رس�ميتني محليتين
يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك�م ح�ق
االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش هذا االعلان وبخالفة
تنته�ي الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم
الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /134:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليهم  ( :محمد باقر خرس�ان
ومحم�د رضا علي وعباس محمد ش�مخي
وحس�ن هربود حمد وعباس محسن ناجي
وس�كونة حس�ن م�وىس وصلاح محم�د
مهدي وعيل محمد مهدي )
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /134ب 2016/واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة ( )3/12مقاطع�ة ( )16الحيرة
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب
استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس البل�دي وكتاب
املرك�ز التمويني يف محافظة النجف ومكتب
معلوم�ات الحيرة واقوال الش�خص الثالث
مخت�ار املنطق�ة واملجاوري�ن ل�ذا اقتىض
تبليغك�م بصحيفتين رس�ميتني محليتين
يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك�م ح�ق
االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش هذا االعلان وبخالفة
تنته�ي الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم
الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /133:ب2016/
التاريخ 2018/2/7 :
اىل  /املدع�ى عليهم ( :عبود عاش�ور حمود
ومحم�د رضا علي وعباس محمد ش�مخي
وحس�ن هربود حمد وعباس محسن ناجي
وعالهن محمد حس�ن وصالح محمد مهدي
وعليمحم�دمه�دي)
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2016/4/28
قراره�ا املرق�م /133ب 2016/واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة ( )1/11مقاطع�ة ( )16الحيرة
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب
استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
املنطق�ة املؤيد م�ن املجلس البل�دي وكتاب
املرك�ز التمويني يف محافظة النجف ومكتب
معلوم�ات الحيرة واقوال الش�خص الثالث
مخت�ار املنطق�ة واملجاوري�ن ل�ذا اقتىض
تبليغك�م بصحيفتين رس�ميتني محليتين
يوميتين واس�عتي االنتش�ار ولك�م ح�ق
االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل عرشة
اي�ام من تاري�خ نرش هذا االعلان وبخالفة
تنته�ي الفرتة املحددة لالعرتاض عىل الحكم
الغيابي
القايض
كفاح بطاح الظاملي

وزارة العدل
مديرية التس�جيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 818 :
التاري�خ2018/2/5
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بن�اءا على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2017/8/4لتس�جيل تمام العقار
املرق�م  3462محلة (الرش�ادية ) يف الكوفة
اىل طال�ب التس�جيل املرقم ( محم�د حميد
عايص وفرح عيل عباس) لتس�جيله مجددا
بأسمه بصفة املالك والحائز للمدة القانونية
ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة له تمهيدا
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل
العقاري ( )43لسنة  1971قررنا اعالن هذا
الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة
ثالث�ون يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش
هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه
موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
نرباس عبود حسن
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
دائرة الكاتب العدل يف السماوة
العدد العمومي 2613 :
السجل 14 /
التاريخ 2018/1/30
انذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف السماوة املحرتم
اىل الس�يد املدي�ر املف�وض لرشك�ة رع�د الخليج
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة اضاف�ة
لوظيفته
جهة االنذار:
س�بق مل�وكيل وان تعاق�د م�ع رشكتك�م بتاريخ
 2016/10/8لغ�رض انجاز اعم�ال وضع قالب
خش�ب م�ع اعم�ال س�قفها بالحدي�د املس�لح
لتهيئتها الكمال صب سقوف شقق مجمع ساوة
الس�كني وقد انجز موكيل كامل عمله منذ ش�هر
رمضان من عام  2016وبسبب اخاللكم يف انجاز
التزامكم بصب هذه الس�قوف مما ادى اىل بقاء
قالب الخشب منذ التاريخ املذكور ولحد االن وقد
س�بب فعلكم ه�ذا رضرا كبريا مل�وكيل تمثل هذا
الرضر بتلف قالب الخشب اضافة اىل عدم قدرته
عىل اس�تغالله خالل الفرتة املاضية واالنتفاع به
مما س�بب له رضر تمثل بالكسب الفائت اضافة
اىل عدم قيامكم بدفع مس�تحقاته املالية املرتتبة
بإنج�ازه االعم�ال املذك�ورة علي�ه انذركم بدفع
كاف�ة مس�تحقاته املالية مل�وكيل وتعويضه عن
االرضار التي لحق�ت بموكيل والتي تتمثل بقيمة
قالب الخش�ب اضاف�ة اىل قيمة الكس�ب الفائت
وبخالفة س�وف يك�ون مضطر م�وكيل ملراجعة
املحاكم املختصة لطلب فس�خ العقد املربم بينكم
مع التعويض خالل مدة اقصاها ثالثة ايام
املنذر
جاسم حسون جبري
املدي�ر املف�وض لرشك�ة ب�ركات املثن�ى اضافة
لوظيفته
وكيله املحامي احمد زكي عبد
بموجب الوكالة العامة املرقمة  2326يف
 2018/1/28كاتب عدل السماوة
ق�دم هذا االن�ذار الس�يد اعاله املع�روف بهويته
اعاله
وبعد ان وقع امامي طلب تبليغه اىل الس�يد اعاله
حفظ االصل وارس�لت النسخة الثانية للتبليغ يف:
2018 /1 /30
الكاتب العدل
جاسم عبد االمري الزريجاوي

وزارة العدل
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2015/2135 :
التاري�خ2018/2/7
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف تم�ام العقار
تسلسل  3900براق جديدة الواقع يف النجف
العائ�د للمدين عادل عبي�س عبود املحجوز
لقاء طلب الدائن حسن نارص طعيمة البالغ
 120,000,000مائة وعرشون مليون دينار
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ب�راق جدي�دة
3900
 2ـ جنس�ه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يق�ع عىل ش�ارع
فرعي  12مرت وه�و مفرز اىل دارين بصورة
غري رسمية
الجزء االول  :ويك�ون النزول اليه ما يقارب
نص�ف ويتأل�ف م�ن ممر يؤدي مكش�وف
وكلي�دور صغير وغرف�ة ومطب�خ وحمام
وتواليت اسفل الس�لم السقف من الطابوق
والشيلمان اما الكليدور الصغري السقف من
الجينكو ارضية املمر من االشتايكر والباقي
م�ن ال�كايش املوزئي�ك املتهال�ك مجهز ماء
وكهرباء والجدران اس�منت ومصبوغ
الج�زء الثان�ي  :ويك�ون النزول الي�ه ثالثة
باي�ات ويتكون من صالة وحم�ام وتواليت
مشرتك وكليدور االرضية كايش موزئيك عدا
الصحيات اسمنت الجدران اسمنت مصبوغ
والس�قف من الطابوق والش�يلمان وتوجد
ارضار يف السقف ومجهز ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 87,94م2
 6ـ درجة العمران  :رديئة
 7ـ الش�اغل  :الج�زء االول فضيل�ة عبيس
عب�ود والج�زء الثان�ي ع�ادل عبي�س عبود
وكالهم�ا يرغبان بالبقاء بع�د البيع بصفة
مستأجر
 8ـ القيمة املقدرة  77,548 :مليون س�بعة
وس�بعون ملي�ون وخمس�مائة وثماني�ة
واربعون الف

فقدان هوية غرفة التجارة
فق�دت هوي�ة غرفة تجارة باس�م (ايهاب
صفاء الدين موف�ق املدير املفوض لرشكة
زين العراق للمقاوالت والتجارة العامة عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان هوية غرفة التجارة
فق�دت هوية غرفة تجارة باس�م ( التاجر
ايهاب صف�اء الدين موف�ق) ـ مكتب زين
الع�راق للتعه�دات العام�ة عىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان هوية
فق�دت هوية غرفة تجارة باس�م (جعفر
حسين جيد) املدير املف�وض لرشكة املدد
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة والخدم�ات
البحرية والش�حن والتفري�غ عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فدق�ت هوية نقاب�ة املهندسين العراقيني
بأسم املهندس (اسعد محمد طاهر هادي)
على م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
فقدان
فدق�ت هوية نقاب�ة املهندسين العراقيني
بأس�م املهندس (عبد الرس�ول يوسف عبد
الحسني ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل
رقم اإلضبارة 2014/559:/
التاريخ 2018/2/8
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلس�ل
 1484/2307الرب�اط الكبير الواق�ع يف
ياسين خريب�ط العائ�د للمدي�ن ش�مخي
جب�ار معيل�و املحج�وز لقاء طل�ب الدائن
عب�د الجواد نجم عب�د الل�ه البالغ ثالثون
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
هذه املديري�ة خالل مدة ثالثين يوما تبدا
م�ن الي�وم التايل للنشر مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
احمد عائش مغامس
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :ح�ي الغدي�ر مقابل
قرص العدالة
 2ـ جنسه ونوعه  :عرصة خالية
 3ـ حدودجه واوصافه  :خايل
 4ـ مشتمالته  :خايل
 5ـ مساحته 198,66 :
 6ـ درجة العمران  :ال يوجد
 8ـ القيمة املقدرة  79,064,000 :تس�عة
وسبعون مليون وأربعمائة واربعة وستون
الف دينار
محكمة األحوال الشخصية يف كعنان
اعالن مفقود
اسم املفقود (لبيد عبد الرحمن غني)
بتاريخ  2018/2/8قدم والدك املدعو عبد
الرحمن غني كاظ�م يطلب فيه نصبه قيم
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2015/7/1
ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف
املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك خلال
خمس�ة عرش يوم من اليوم الت�ايل لتاريخ
النرش سوف ينصب والدك قيم عليك الدارة
شؤونك
القايض
غازي جليل عبد
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل
رقم اإلضبارة 2017/780 :
التاريخ 2018/2/6
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلس�ل
 2/1/53الكزارة الواقع يف العشار الكزارة
العائد للمدين قيص جميل مرزوك املحجوز
لق�اء طل�ب الدائن مش�اري راه�ي عواد
البالغ مائة وخمس�ون الف دوالر امريكي
( )150,000فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
هذه املديري�ة خالل مدة ثالثين يوما تبدا
م�ن الي�وم التايل للنشر مس�تصحبا معه
التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :العش�ار الك�زارة
2/1/53
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :ارض العم�ارة م�ع
بنايتها املتكونة من ثالث طوابق
 3ـ حدوده واوصافه  :العقار مش�يد عليه
بنايتين وموق�ع رك�ن وان البناي�ة االوىل
تقع عىل واجه�ة العقار عبارة عن محالت
تجاري�ة ام�ا البناي�ة االخرى يق�ع خلفها
ش�ارع فرع�ي وتتك�ون من ثلاث طوابق
والطاب�ق االول والثاني عب�ارة عن محالت
تجاري�ة والطابق الثالث عب�ارة عن صالة
مفتوحة
4ـ درجة العمران  :جيدة
 5ـ الشاغل  :املستأجرين اصحاب املحالت
 6ـ القيم�ة املقدرة  :مئ�ة وثالثة وثالثون
ملي�ون وتس�ع مائ�ة وثالث�ة وثالث�ون
ال�ف وثالثمائ�ة وثالث�ة وثالث�ون دين�ار
( )133933333وايراده�ا الس�نوي س�تة
عشر ملي�ون وثمانمائة واثن�ا عرش الف
وخسمائة دينار ()16812500

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2018/2/11
اعالن مفقود
اسم املفقود (عبد الله محمد محمود)
بتاري�خ  2018/2/11قدمت زوجتك
املدع�وه بهي�ة اياد س�بع تطلب فيه
نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك خرجت
بتاري�خ  2014/6/17ول�م تع�د لحد
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة
عرش يوم من اليوم التايل لتاريخ النرش
سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة
شؤونك
القايض
شيماء عباس عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /35/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدعى عليه (سلمان حسني عيل)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 2017/2/28قراره�ا املرق�م /35
ب 2017/واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع
ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقم�ة
( )181مقاطعة ( )26الحرية وتوزيع
صايف الثم�ن عىل الرشكاء كل حس�ب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د من
املجلس البلدي وكتاب املركز التمويني
يف محافظ�ة النجف ومكتب معلومات
الحرية واقوال الشخص الثالث مختار
املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني
رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتش�ار ول�ك ح�ق االعتراض على
الحك�م الغيابي خالل عشرة ايام من
تاري�خ نشر ه�ذا االعلان وبخالف�ة
تنتهي الفرتة املح�دده لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /36/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدعى عليه (عبد الرسول حمادي
تويج)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 2017/1/31قراره�ا املرق�م /36
ب 2017/واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع
ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقم�ة
( )191مقاطعة ( )26الحرية وتوزيع
صايف الثم�ن عىل الرشكاء كل حس�ب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د من
املجلس البلدي وكتاب املركز التمويني
يف محافظ�ة النجف ومكتب معلومات
الحرية واقوال الشخص الثالث مختار
املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني
رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتش�ار ول�ك ح�ق االعتراض على
الحك�م الغيابي خالل عشرة ايام من
تاري�خ نشر ه�ذا االعلان وبخالف�ة
تنتهي الفرتة املح�دده لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /39/ب2017/
التاريخ 2018/1/30
اىل /املدع�ى علي�ه (رايض حسين
فضل)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 2017/1/31قراره�ا املرق�م /39
ب 2017/واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع
ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقم�ة
( )187مقاطعة ( )26الحرية وتوزيع
صايف الثم�ن عىل الرشكاء كل حس�ب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د من
املجلس البلدي وكتاب املركز التمويني
يف محافظ�ة النجف ومكتب معلومات
الحرية واقوال الشخص الثالث مختار
املنطقة لذا اقتىض تبليغك بصحيفتني
رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتش�ار ول�ك ح�ق االعتراض على
الحك�م الغيابي خالل عشرة ايام من
تاري�خ نشر ه�ذا االعلان وبخالف�ة
تنتهي الفرتة املح�دده لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
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عبطان يزور ملعب الكوت االوملبي
اوديشو :الزوراء جاهز ملالقاة العهد اللبناين والطابع التكتيكي سيطغى عىل املباراة
ويعلن افتتاحه يف االول من حزيران املقبل
بغداد /المستقبل العراقي
وتحدث ع�ن الفرق بين الالع�ب اللبناني والعراقي
بالق�ول ان “ المس�توى األول ه�و التنظيم�ي
والمس�توى الثان�ي أداء الالعبي�ن “ ،معتب�را ً ب�أن
الالع�ب اللبنان�ي يمت�از بالش�ق الفني عل�ى غرار
العراق�ي المنخرط ضم�ن دوري وعقلية احترافية
“.
وع�ن الغياب�ات ف�ي صف�وف فري�ق ال�زوراء ل�م
يكش�ف المدرب عن أس�ماء مقتصرا حديثه بكلمة
“فريقن�ا جاه�ز ومن لم يأتي معنا ل�م يكن جاهزا
للمشاركة”
فيم�ا تح�دث الع�ب ال�زوراء احم�د فاض�ل قائال
“المباراة األولى صعبة والعهد فريق مميز  ،ونتمنى
تقديم االفضل السعاد جماهيرنا.

أك�د م�درب فري�ق ن�ادي ال�زوراء ايوب اوديش�و
جهوزي�ة الفري�ق ام�ام فري�ق العه�د اللبناني في
المب�اراة الت�ي التي س�تقام اليوم االثنين ،باس�تاد
المدين�ة الرياضي�ة في بي�روت ،ضمن منافس�ات
المجموعة الثانية لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وذك�ر في مؤتمر صحف�ي عقد امس “ ال يخفى ان
الفريقين يتنافس�ان على لق�ب الدوري في بالدهم
مما يجعل المنافس�ة أش�د قوة ،واعتبر أن الطابع
التكتيكي سوف يطغى على المباراة “.
وأش�ار إلى ان “ حظوظ فري�ق الزوراء موجودة و
البدالء جاهزون “.

بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبط�ان ان ملعب الك�وت االولمبي 20
ال�ف متفرج س�يفتتح في االول من ش�هر حزيران المقبل”.وقال مدير قس�م االعالم
واالتص�ال الحكومي علي العطواني في بيان تلقته “المس�تقبل العراقي” ،ان “اعالن
الوزير جاء خالل تفقده س�ير االعمال في مش�روع ملعب الك�وت االولمبي واطالعه
على حجم االعمال ونس�ب االنجاز ،وقد اثنى عل�ى اداء العاملين في الصرح الرياضي
الذي سيخدم رياضيي وشباب محافظة واسط خاصة والعراق عامة.

االحتاد اآلسيوي يقرر شمول مالعب الشعب
وميسان وزاخو بتضييف املباريات الدولية

مييس يضيف رقم جديد إىل مسريته
المستقبل العراقي  /متابعة
يعشق األرجنتيني ليونيل ميسي ،العب برشلونة
اإلس�باني ،تحطيم األرقام القياس�ية مع فريقه
الكتالوني منذ ظهوره األول .2004
وذك�رت صحيف�ة “س�بورت” الكتالوني�ة ،أن
ميس�ي خاض أم�ام خيتافي ف�ي الجولة الـ 23
من منافسات الليجا ،مباراته رقم  300بقميص
البارسا على ملعب “كامب نو”.
وحق�ق ميس�ي ف�ي  299مب�اراة س�ابقة م�ع
برش�لونة في ملعبه ،نس�بة انتص�ارات وصلت
لـ 82.2%وس�جل  309أهداف ،وشارك أساسيا
رفقة البارسا في  266مباراة.
وخالل  299مباراة مع ميس�ي في “كامب نو”،
حق�ق البرغ�وث سلس�لة الالهزيم�ة لم�دة 48
مباراة من  10س�بتمبر /أيل�ول  2010حتى 10

العهد اللبناين يوافق عىل اللعب يف العراق بكأس االحتاد اآلسيوي
بغداد /المستقبل العراقي
أبدى نادي العهد اللبناني الرياضي ،موافقته على اللعب
في العراق لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وارس�ل نادي العه�د كتابا لنادي لل�زوراء اطلعت عليه
“المس�تقبل العراق�ي” ،مف�اده الموافق�ة باللعب على

االراض�ي العراقي�ة ،مضيف�ا ً ان ه�ذه الموافقة جاءت
لدعم العراق بملف رفع الحظر عن مالعبه الرياضية.
يش�ار الى ان العهد اللبناني يتواجد في نفس مجموعة
الزوراء بكاس االتحاد اآلسيوي.
وكان ن�ادي المنام�ة البحرين�ي وافق عل�ى اللعب في
العراق وبالتحديد بملعب كربالء الدولي.

شنيشل :الصقور لن يتنازل عن النسخة
الثالثة من كأس االحتاد
بغداد /المستقبل العراقي
أكد مدرب نادي القوة الجوية بكرة القدم ،أن
طموحه يتلخص بالدخول والمنافسة على
كأس االتحاد اآلسيوي .وقال شنيشل خالل
المؤتم�ر الصحف�ي لمباراة الق�وة الجوية
والجزي�رة األردن�ي ،أن “فريقن�ا س�يلعب
بشخصية البطل ولم نتنازل عن طموحاتنا
للفوز بالثالثة” ،مبينا ً أن “المباراة لن تكون
س�هلة لكن سندخل بشعار الفوز ال غيره”.
م�ن جانب�ه اك�د التونس�ي ش�هاب الليلي

م�درب الجزي�رة أن “فريقن�ا يلع�ب بروح
الجماع�ة والغياب�ات ق�د تؤث�ر علينا في
مواجه�ة الغد”.وجرى قبل ذلك المؤتمر
الفن�ي إذ ان الق�وة الجوي�ة س�يرتدي
ال� ِّزي “األزرق” الجدي�د ،الموش�ح
باألصفر امام الجزي�رة األردني ،فيما
سيرتدي حارس المرمى ال ِّزي االسود
الموشح باألخضر .يشار الى ان فريق
الجوية قد حصل على لقب النسختين
الماضيتي�ن لبطول�ة كأس االتح�اد
االسيوي.

العراق حيصد رابع آسيا بالصاالت
بغداد /المستقبل العراقي
خس�ر منتخب العراق بكرة الق�دم للصاالت ،امام منتخب اوزبكس�تان بفارق الركالت
الترجيحية ،ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة اس�يا للعبة.انتهى
الوق�ت االصلي للمباراة بالتعادل باربعة اهداف لكل منهم�ا ،وعند اللجوء الى الركالت
الترجيحية ف�از المنتخب االوزبكي عل�ى المنتخب العراقي بركلتي�ن مقابل ركلة واحدة،
ليخط�ف المنتخب االوزبكي المركز الثالث في البطولة ،بينما احتل الفريق العراقي المركز
الراب�ع ،في المنافس�ات المقام�ة حاليا ً في الصي�ن تايبيه.وكان الفريق العراقي قد خس�ر
مباراة الدور شبه النهائي امام نظيره الياباني بثالثية نظيفة.

فاران حيدد طريقة إيقاف نجوم سان جريمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
أكد مدافع ريال مدريد ،الفرنس�ي
رافائي�ل فاران ،أن مب�اراة فريقه
أم�ام باري�س س�ان جيرم�ان،
المق�ررة األربع�اء الق�ادم عل�ى
ملع�ب س�انتياجو برنابي�و ف�ي
ذه�اب دور ال�ـ 16م�ن دوري
أبطال أوروبا ،س�يكون لها “مذاق
خ�اص” ،مؤك�دا أن “التفاصي�ل
الصغي�رة س�تكون حاس�مة” في
ه�ذا اللقاء.وقال فاران “س�تكون
مواجهة لها مذاق خاص بالنس�بة
ل�ي ألنه�ا أم�ام فريق فرنس�ي”.
وأض�اف “أتوق�ع مب�اراة قوي�ة
بي�ن فريقي�ن كبيري�ن ،الالعبون

مدهشون ونأمل أن نشهد مبارتين
عظيمتي�ن ،لدينا الخب�رة الكافية
لمعرف�ة أن التفاصي�ل الصغي�رة
ستكون حاس�مة”.وواصل مدافع
الملك�ي الثناء على نادي العاصمة
الفرنس�ية مؤكدا “إنه فريق قوي
ج�دا ،ك�رة الق�دم رياض�ة تقوم
عل�ى اللع�ب كفري�ق وف�ي رأيي
باري�س س�ان جيرم�ان يحظ�ى
بفري�ق رائع ،لديهم مثلن�ا القدرة
على إحداث الف�ارق في اللحظات
الحاس�مة”.وأكد “علينا أن ندافع
كلنا سويا ،سيتعين علينا الحفاظ
عل�ى تركيزن�ا طوال الوق�ت ،معا
سنتمكن من مواجهة باريس سان
جيرمان وإيقاف نجومه”.كما قدر

ف�اران بش�كل إيجاب�ي أن
مباراة الذهاب ستقام على
ملع�ب س�انتياجو برنابيو
وسط دعم جماهير الريال،
إال أن�ه أعرب ع�ن اقتناعه
بأن ثمن النهائي سيحُ س�م
عل�ى ملعب حديق�ة األمراء
في باريس.وقال “س�نلعب
مب�اراة الذهاب عل�ى أرضنا
وس�نحظى بدعم الجماهير
الت�ي س�تقدم لن�ا حاف�زا
إضافيا ،تاريخ النادي سيكون
خلفن�ا وسنس�تمتع بأج�واء
جي�دة ،س�وف نب�ذل أقص�ى
م�ا لدينا كي يش�عر مش�جعونا
بالفخر.

أبريل /نيس�ان  ،2012وش�هدت  42انتصارا و6
تعادالت ،وأحرز  66هدفا.
وسلس�لة الالهزيمة األخرى كانت من مارس/
آذار  2015حتى  2016بـ  30مباراة ،وأخرى من
فبراي�ر /ش�باط  2007حتى ماي�و /أيار 2008
بـ 28مباراة
وتابع�ت الصحيفة “خاض ميس�ي  299مباراة
مع برشلونة في كامب نو ،منها  200في الدوري
و 56بدوري األبطال و 34بكأس ملك إسبانيا و9
في السوبر اإلسباني ،وأحرز بالليجا  212هدفا،
و 55في التش�امبيونزليج و 31في الكأس و11
في السوبر”.
وأب�رزت الصحيفة في نهاي�ة تقريرها أن فريق
خيتاف�ي زائ�ر ملعب “كام�ب نو” الي�وم عاني
م�ن أهداف ميس�ي في معق�ل البارس�ا في 11
مناسبة.

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن المستش�ار ف�ي االتحاد األس�يوي
لكرة القدم ش�امل كامل موافقة االتحاد
االس�يوي للعبة عن شمول ثالثة مالعب
عراقي�ة لتضيي�ف المباري�ات الدولي�ة
الودية واألندية وفق المقاييس واألنظمة
األس�يوية”.وقال كامل في بيان للوزارة
تلقته “المس�تقبل العراق�ي” ،ان “ممثل
االتح�اد األس�يوي لكرة الق�دم الذي زار
المالع�ب العراقية موخرا تمهي�دا ً لرفع
الحظر الكلي عن المالعب العراقية ،أجاز
خلال الرس�الة الت�ي وصلت ي�وم أمس
األول اللع�ب في مالعب زاخو وميس�ان
والش�عب الدولي لالنضمام الى المالعب

الثلاث األول�ى الت�ي تم وضعه�ا ضمن
الملف العراق�ي لرفع الحظر وهي ملعب
البص�رة الدولي وملعب كربلاء وملعب
اربي�ل ليصب�ح الع�دد الكل�ي للمالع�ب
العراقي�ة الجاه�زة لتضيي�ف المباريات
الرس�مية س�تة مالعب”.وأش�ار الى ان
“المالع�ب الس�تة الت�ي ت�م اعتماده�ا
س�تكون بواب�ة مش�رعة لرف�ع الحظر
وبامكان الع�راق تضييف بطوالت كبرى
ق�د يصل فيها عدد الفرق المش�اركة الى
 24فريق�ا من خالل توزيعها على ش�كل
مجاميع وهذا االمر س�يعضد من الطلب
العراقي والمساعي الحثيثة لرفع الحظر
المف�روض على الك�رة العراقية من قبل
االتحاد الدولي لكرة القدم.

كريستيانو رونالدو يتفوق عىل نفسه
المستقبل العراقي  /متابعة
رغ�م االنتق�ادات الالذع�ة التي تع�رض لها
كريس�تيانو رونالدو نجم ريال مدريد ،بداية
الموسم الحالي ،اال أن الدون البرتغالي يبدو
أنه نج�ح أخيرا في اس�تعادة توازنه خاصة
في الدوري االسباني.وسجل صاروخ ماديرا
هاتريك في الفوز الكبير على الضيف ريال

سوس�يداد ،ضمن الليجا ،ليرفع رصيده من
األه�داف حت�ى اآلن ه�ذا الموس�م بجمي�ع
المس�ابقات ال�ى  23هدفا.ووفقا لصحيفة
آس فإن رونالدو بذل�ك يكون قد تفوق على
رقمه الس�ابق ف�ي نفس ه�ذه المرحلة من
الموس�م الماضي ،حيث كان سجل في مثل
ه�ذا الوقت م�ن الموس�م  21هدفا.وجاءت
أه�داف صاح�ب الـ 33عاما حت�ى اآلن هذا

الموس�م كالتال�ي 11 :ف�ي الليج�ا9 ،
ف�ي دوري األبط�ال 2 ،ف�ي كأس العالم
لألندية ،هدف في كاس السوبر االسباني
ضد برشلونة.وس�جل رونال�دو  21هدفا
الموس�م الماضي (بحلول يوم  11فبراير/
ش�باط  )2017م�ن  108تس�ديدات ،بينم�ا
حتى األن هذا الموسم نفذ  136تسديدة
ليسجل هدفين إضافيين فقط.

إنريكي يشعل حرب ًا عاملية بني عاملقة أوربا
المستقبل العراقي  /متابعة
تستعد عدة أندية أوروبية لمنافسة شرسة
عق�ب نهاية الموس�م الج�اري ،إلقناع
لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق،
بتول�ي قيادتها في الصي�ف المقبل.
ً
ووفقا لصحيفة مون�دو ديبورتيفو
الكتالونية ،فإن مقربين من إنريكي
كشفوا أن المدرب اإلسباني ،يميل
للعم�ل ف�ي ال�دوري اإلنجلي�زي
الممت�از ،حي�ث ُيق�ال حال ًيا أنه
مح�ل اهتم�ام ناديي تشيلس�ي
وآرس�نال ،اللذي�ن يبحثان عن
بديل تحس� ًبا لرحي�ل أنطونيو
كونت�ي و آرس�ين فينج�ر على
التوالي.لك�ن ف�ي نف�س الوقت

أش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن إنريك�ي ،مح�ل
اهتم�ام أندية كبيرة في دوريات أخرى ،مثل
العملاق الفرنس�ي باريس س�ان جيرمان،
وال�ذي ق�د يس�تغنى ع�ن خدم�ات مدرب�ه
الحالي أوناي إيمري نهاية الموسم.وس�بق
إلنريكي تدريب فري�ق إيه إس روما ،ويجيد
اللغ�ة االيطالي�ة ،وه�و م�ا يجعل�ه ً
أيض�ا
مطم ًع�ا ألندية الكالتش�يو وعلى رأس�هم
ميالن ،الذي فك�ر بالفعل في التعاقد معه
منتص�ف الموس�م الحال�ي عق�ب إقالة
فينتشنزو مونتيال.كما ربطت الصحيفة
الكتالونية اس�م لوي�س إنريكي بنادي
يوفنت�وس ،رغم أن إدارة البيانكونيري
تأمل اإلبقاء على ماسيمليانو أليجري
مدر ًبا لكتيبة السيدة العجوز لسنوات
عديدة قادمة.

لوف يتحدث عن خالفة يوب هاينكس
المستقبل العراقي  /كاالت
تح�دث يواخيم لوف ،المدير الفني للمنتخ�ب األلماني ،عن األخبار التي ربطته
بتدري�ب باي�رن ميونخً ،
خلفا لي�وب هاينكس ،الصي�ف المقبل.وقال لوف ،في
تصريحات نقلها موق�ع “ ”t-onlineاأللماني“ :لدي عقد مع المنتخب األلماني،
يمت�د إلى  ،2020كما أن كأس العالم على األب�واب وأنا أركز عليه تمامً ا”.وارتبط
لوف بتدري�ب الفريق البافاري وريال مدريد اإلس�باني ،عقب انته�اء كأس العالم.
وأضاف“ :رحيل يوب هاينكس؟ لقد حس�ن من أداء البايرن ،اعتقد أن اإلدارة والجماهير
سيحبون بالتأكيد استمراره.

مورينيو يعرقل صفقة عاجلة لريال مدريد
المستقبل العراقي  /وكاالت
أكد جوزيه مورينيو ،المدير الفني لمانشس�تر
يونايت�د ،عل�ى رغبته ف�ي االحتف�اظ بجميع
نجوم الفريق ،مش�يرًا إلى خط�ط النادي في
جلب النجوم وليس التفريط بهم.
وكشفت تقارير صحفية عن نية ريال مدريد
للع�ودة والتوقيع م�ع الحارس اإلس�باني
ديفي�د دي خيا ،الذي س�ينتهى عقده صيف
.2019
ونقل�ت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية رد
الم�درب البرتغال�ي ح�ول إمكاني�ة رحيل
حارس�ه ،قائًل�اً “ :ه�ل تعتق�دون أن

مانشس�تر يونايت�د ال�ذي يريد دائمً�ا ضم أفضل
الالعبي�ن ،أن يفتح الباب لرحي�ل أفضل العبيه؟
هذا أمر ليس له معنى”.
وأضاف الم�درب البرتغال�ي“ :إذا أردت الوصول
لمس�توى ريال مدري�د فعليك التعاق�د مع أفضل
الالعبي�ن ،كم�ا فعلن�ا بالتعاق�د مع أليكس�يس
سانش�يز ونيمانيا ماتيتش وبول بوجبا ،عليك أن
تقف أمام رحيل أفضل الالعبين لديك”.
ف�ي هذا الص�دد تس�تعد إدارة الش�ياطين الحمر
للدخول في مفاوضات مع الحارس اإلسباني من
أجل تمدي�د عقده ،حيث كش�فت بعض المصادر
عن نيته لرفع راتبه األسبوعي ،لكي يصبح ثاني
أعلى راتب في الفريق بعد ألكسيس سانشيز.
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أمراض متنعك من التربع بالدم!
يعترب التربع بالدم هو أحد اإلجراءات الطبية
التي يلجأ األطباء إليها ملس�اعدة املرىض عىل
تخطي حال�ة نقص الدم الت�ي لديه وإنقاذ
حياته.
لك�ن أكد األطب�اء أن هناك ح�االت ال تصلح
للتبرع بالدم ،واليمكن أن يتم قبول تربعهم
إلنقاذ اآلخرين عىل حساب أنفسهم.
وتتمث�ل الحاالت التي قد تمنع اإلنس�ان من

التبرع بدمه ،أن يتربع خلال فرتة تقدر بـ
 3أش�هر بعد تربعه الس�ابق ،وجود أعراض
لتعب كاألنيميا.
وهناك أمراض عديدة إذا كنت تعاني أحدها
فاليمكن�ك التبرع بال�دم ،منه�ا األم�راض
القلبي�ة ،وارتفاع الضغ�ط املزمن ،وتضخم
الكبد ،والحمل ونزف الدم ووجود اضطرابات
يف الغ�دة الدرقية ،والفش�ل الكل�وي والبول

سودوكو

السكري ،والتهاب الكبد الفريويس واألمراض
الصدرية املزمنة.
إضافة إىل ذلك قيام املتربع بأي عمل جراحي
قب�ل فرتة تقل بـ  3أش�هر ع�ن وقت تربعه
بالدم أو الس�خونة يف اللي�ل أو التعرق ،كما
أن ثقب الجسم لوضع الوشم أيضا ً قد يعيق
اإلنسان من التربع بالدم وذلك بسبب الخوف
من انتقال الجراثيم.

توقفوا عن هذه احلركة مع أطفالكم!
يلج�أ القس�م األكبر م�ن األه�ايل إىل حم�ل الطف�ل
وتحريكه بش�كل ثاب�ت ،حتى يهدأ وين�ام ،ولكن ما
ال يعرفون�ه أن لهذه الحركة بعض اآلثار الضارة عىل
صحة الطفل.
وأش�ار موق�ع “ ”Webtebإىل أن ه�ذه االهت�زازات
خطرة للغاية ،الن عظام األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  6أش�هر تكون ضعيفة وهش�ة للغاية ،والرضع
يكون�ون أكثر عرضة لإلصابة بالح�وادث نظرا ً لثقل
وزن ال�رأس مقارن�ة بوزن الجس�م ،كما أن عضالت

كاف للتحمل.
الرقبة تكون غري قوية بشكل ٍ
ولف�ت إىل أنه عند ه� ّز الطفل ،يتحرك ال�رأس ذهابا ً
وإياب�اً ،م�ا ق�د يتس�بب يف ح�دوث نزي�ف باﻷوعية
الدموي�ة املوجودة داخ�ل وحول املخ ،األم�ر الذي قد
ي�ؤدي إىل أمراض خطرية وصولاً إىل الوفاة ،خصوصا ً
الرض�ع واﻷطفال حتى عمر الس�نة .وأضاف األطباء
أن الهده�دة قد تتس�بب بأع�راض أخ�رى ظاهرية،
منها الخمول والكس�ل ،وفقدان الش�هية ،وأزمات يف
التنفس ،وظهور بقع دموية يف العني.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ع�دد ج�زر البحري�ن  33جزي�رة ومس�احتها  598كيل�و مرت
مربعاً.
بحر قز وين عبارة عن بحرية وسمى بحرا ً الن مياهه مالحة .
اعىل قمة يف العالم قمة إفرست يف جبال الهماليا  8840م
القم�ر هو الكوكب الثاني بعد االرض الذي التزال عليه براكينه
املشتعله .
س�مي قرص الحمراء بهذا االسم الن اس�واره وجدرانه لونهما
احمر .
البحر االحمر س�مى باألحمر لكثرة الشعاب املرجانية الحمراء
فيه .
اكبر بحيرة يف العالم بحيرة قز وين مس�احتها  440ألف كم
مربع .
بناية امباير س�تايت بنيت عام  1929م يف نيويورك وارتفاعها
448م .
اكرب ب�ركان يف العال�م بركان كليمنج�ارو يف تنزاني�ا ارتفاعه
5895م .
البح�ر الكاريب�ي س�مى بذل�ك الن�ه يعتبر ذراع�ا يف املحيط
االطليس
اطول سلسلة جبال يف العالم جبال اإلنديز حوايل 9321كلم
هل تعل�م أنه ليس للقمر غالف ج�وي و الجبال تغطي معظم
سطحه

صورة ألبعد مسافة عن األرض
نرشت وكالة الفضاء األمريكية (ناس�ا) صورا التقطتها
مركب�ة الفضاء نيو هوراي�زون من نقطة هي األبعد عن
األرض والشمس.
وأخ�ذت الص�ور التي نرشتها ناس�ا من على بعد 3.79
ملي�ار مي�ل ع�ن األرض ،وتظه�ر بألوان عكس�ية (مثل
الصور السلبية يف التصوير الفوتوغرايف).
وكانت مركبة نيو هورايزون مرت يف نطاق كوكب بلوتو
ع�ام  2015وأخذت صورا كش�فت تفاصي�ل معقدة عن
«حزام كويرب» أكثر مما كان يعتقد العلماء من قبل.
وذهب�ت أبع�د يف الفضاء محقق�ة أبعد مس�افة تصلها
مركبة فضائية يف الفضاء الخارجي.
ويش�به حزام كويرب محيط ح�زام الكويكبات لكنه يقع
أبعد كثريا عن الش�مس ،ويتكون باألس�اس من كواكب
قزمي�ة وثل�وج متجمدة ولي�س تكوين�ات صخرية مثل
حزام الكويكبات.

واس�تخدمت املركبة الفضائية جهاز «مصور االستطالع
بعيد امل�دى» (لوري) اللتقاط صور ملكونات حزام كويرب
وكويكبات قزمية من زوايا فريدة.

طبق اليوم

مكرونة بالبنجر والبارميزان

واعتربت ناس�ا ذلك س�بقا يف تصوير الفضاء البعيد عن
األرض والشمس ،إذ أن مركبة نيو هورايزون ذهبت أبعد
كثيرا مما وصل إليه املس�ابر الفضائي فويجر  1قبل أن
يحول مساره نحو األرض يف  14فرباير .1990
وتع�د مركبة نيو هوراي�زون خامس مركبة فضائية من
صنع اإلنسان تذهب يف الفضاء ما بعد الكواكب الخارجية
للمجموعة الشمسية.
ويف ش�هر ديس�مرب املايض أنجزت املركبة مناورة تعديل
مس�ار من عىل مسافة غري مس�بوقة حني وجهها فريق
التحك�م األريض نح�و كويكب قزم�ي تصل�ه يف  1يناير
.2019
ودخل�ت املركبة حاليا يف حالة «بيات ش�توي» أو خمول
تش�غييل قب�ل أن يقوم فري�ق التحكم يف والي�ة ماريالند
بإعادته�ا للنش�اط يف يوني�و إلجراء عدد م�ن الفحوص
التقنية قبل توجيهها إىل مهمتها املقبلة.

كلمات متقاطعة

امليزان

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

العقرب

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

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 :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

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

اجلدي

ّ
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،

االسد

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

ّ
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:
“تكف�ي  4أش�خاص”  -نص�ف كيلو مكرون�ة قلم  -رب�ع كيلو بنجر
مس�لوق ومقط�ع مكعبات  -نصف ك�وب جبنة بارميزان مبش�ورة -
نصف كوب ش�وربة دجاج  -ربع كوب كريم�ة طبخ  2 -ملعقة كبرية
“ملعق�ة طعام” زي�ت زيتون  2 -ملعق�ة كبرية “ملعق�ة طعام” خل
بلس�ميك  3 -فص�وص ثوم  1 -ملعقة صغرية “ملعقة ش�اي” س�كر
أبي�ض  -نصف ملعقة صغرية “ملعقة ش�اي” زعتر مجفف – ملح -
فلفل أسود مطحون  -ماء للسلق
طريقة عمل مكرونة بالخضار والبشاميل
طريقة التحضري:
نض�ع البنجر يف الكبة أو مُ حضر الطعام ،ونضيف إلي�ه والثوم وزيت
زيت�ون ورب�ع كوب م�ن الجبن�ة البارمي�زان والخل البلس�ميك وامللح
والفلفل االسود ،ونخلطهم جيدا ً حتى ينعموا ويتجانسوا.
نض�ع خلي�ط البنجر يف وع�اء عىل نار هادئ�ة ،ونضيف إليه الش�وربة
والكريمة وباقي الجبنة البارميزان والزعرت ،ونقلبهم جيداً.
نرتك خليط البنجر عىل النار ملدة  10دقائق.
يف تل�ك األثناء  ..نس�لق املكرونة يف امل�اء املغيل مل�دة  10دقائق لتصبح
نصف سوا ،ثم نصفيها من املاء.
نض�ع املكرونة املس�لوقة عىل خلي�ط البنجر ،ونقلب جمي�ع املكونات
جيدا.
توض�ع املكرون�ة يف أطب�اق التقدي�م ،وي�رش عليه�ا الزعتر والجبنة
البارميزان.
تقدم املكرونة ساخنة مع الدجاج املشوي.

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 .

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 .
عاطفي�اً :تركز عىل العالق�ات االجتماعية وخصوصا ً مع
أشخاص من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار

احلوت

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

مهنياً :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 .
عاطفي�اً :تحت�اج إىل رض�ا الرشيك ال س�يما أن�ك مرحلة
حاسمة يف حياتك معه .

موز ال حيتاج إىل تقشري
تمك�ن مزارع�ون ياباني�ون ،مؤخرا ،من
ابتكار ن�وع من فاكهة امل�وز يمكن أكله
بشكل كامل ،بما يف ذلك القشور التي دأب
الناس عىل رميها.
وبحس�ب ما أوردت صحيف�ة «تلغراف»
الربيطاني�ة ،فإن إنتاج ه�ذا النوع الفريد
من امل�وز يعتم�د على تقني�ة تجميد تم
تطويره�ا يف مزرعة بمنطق�ة أوكوياما،
غربي البالد.
وال تس�تخدم التقني�ة الحالي�ة أي م�واد
كيماوية ،كما تعتمد طريقة عرفت خالل
العرص الجليدي ،بإبقاء الفاكهة يف حرارة

متدنية تقل عن  60درجة مئوية.
وت�ؤدي البرودة البالغ�ة إىل تحفيز النمو
الرسيع للفاكهة ،وهو ما يجعل نبتة املوز
تين�ع يف قراب�ة أربعة أش�هر فقط عوضا
عن مدة عامني املألوفة.
ويمتاز امل�وز الذي يكرب يف حرارة متدنية،
بحالوة مذاقه مقارنة باملوز العادي ،كما
أنه قابل لألكل بشكل كامل.
لك�ن إنتاج هذا الن�وع من امل�وز ما يزال
محدودا يف املنطقة ،إذ ال تباع منه س�وى
عرش حبات يف األسبوع ،وسعر كل واحدة
منها يفوق أربعة جنيهات إسرتلينية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1614
االثنين  12شباط 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

آفة ا ُألمية ومكافحتها

احلل األمثل
ماجد زيدان

تفش�ت االمي�ة يف البلاد يف فترة الح�روب الت�ي خاضه�ا النظ�ام
الدكتات�وري وابان الحصار االقتص�ادي وازداد الترسب من املدارس
وباختص�ار لح�ق رضرا كبيرا بالتعلي�م ،ب�ل ان�ه ت�ردى وانهارت
مؤسس�اته ولم تفلح الحكومة بع�د التغيري من معالجة اوضاعه اذا
لم نقل انها اضافت مشاكل اخرى اليه.
والتعلي�م يف العراق ال�ذي كان مرضبا لالمثال يف تط�وره وتقدمه يف
املنطقة وبني دول العالم اصبح يشار اىل انحداره اىل مستويات كارثية
وتطلق التحذيرات من تداعياته عىل مستقبل اطفاله وابنائه.
ولك�ن هذا الحال تج�ري مقاومته ولكن بادوات ووس�ائل ال ترتقي
اىل مس�توى الكارثة وس�عتها وحجمها ،وليس باملستوى الذي يعيد
لتجرب�ة التعلي�م العراقي�ة وهجها ،فبع�د ان كاد الع�راق ان يقيض
على االمية وقام باكثر من حملة وطنية لتعليم من وقع يف ش�باكها
بتقديم املغريات ،نرى اليوم ان مراكز محو االمية ال تزال محدودة و
ال تتناسب مع اعداد االميني وال تصل اليهم او انها قريبة منهم .
فقد كش�فت وزارة الرتبية عن افتتاحها لـ 744مركزا ً ملحو األمية يف
عموم املحافظات خالل عام .2017
كان اله�دف منها هو اش�اعة ثقافة العلم واملعرف�ة ما بني رشيحة
غري املتعلمني من املواطنني واملوظفني يف دوائر الدولة كافة” ،حسب
بيان لوزارة الرتبية.
وأشار اىل “عدد املنخرطني يف تلك املراكز بلغ  48ألفا ً و 765متعلما ً ما
بني الذكور واإلناث وللمرحلتني [األس�اس والتكمييل] الذين حصلوا
عىل شهادة معادلة للصف الرابع االبتدائي».
ون�وه البي�ان اىل ان «األعداد يف الصف الخامس والس�ادس للمرحلة
االبتدائية قد وصل لـ اربعة االف و 650دارسا ً ودارسة» .ويقدر عدد
املالكات العاملة يف هذه املراكز ا بـ  3639ما بني معلم ومتطوع .
الواق�ع ان هن�اك حاجة اكبر بكثري مما هو متاح وينبغي تحسين
التوزيع الجغرايف وش�موله لبلدات وقصبات اوسع السيما يف االرياف
واالحياء الش�عبية وافتتاح مراكز بالقرب م�ن اماكن عمل االطفال
لتسهيل انضمامهم اليها .
وااله�م من ذل�ك العمل عىل تفعي�ل القانون لتجفي�ف منابع االمية
ومالحقة املتخلفني عن االلتحاق باملدرس�ة وايجاد وسائل واساليب
تغري ذويهم باالهتمام بهذه املش�كلة والقيام بحملة توعية مؤثرة
لذلك وادراك ما فات من خالل االنتظام بصفوف محو االمية .
ونقرتح تكلي�ف منظمات املجتمع املدني لالس�هام بمكافحة االمية
لقاء مساعدات بسيطة لسد نفقات الحملة تتناسب مع عدد االميني
الذي�ن يتم محو اميته�م وزيادة عدد م�دارس اليافعني والزام بعض
امل�دارس بفتح ولو صف واحد يف مدارس�ها كعمل تطوعي للحد من
هذه الظاهرة ليس للذين ال يقرؤون وال يكتبون ،وانما لالش�خاص
الذين ارتدوا اىل االمية.

انيس األنصاري

كـاريكـاتـير

محلة عاملية للبحث عن عروس للضفدع روميو
يعق�د الضفدع البوليفي روميو آماال كبرية عىل
عي�د الح�ب ،بعد أن أمىض عرش س�نوات بدون
ت�زاوج وال أوالد .إذ ت�م تس�جيله يف أحد املواقع
املتخصص�ة يف البح�ث عن رشكاء على أمل أن
يج�د ضفدعة من فصيلته النادرة وهي فصيلة

اس�مها العلمي « »Sehuencasوه�و نوع نادر
من الضفادع يوجد فقط يف بوليفيا.
وج�اءت هذه الخطوة الطريف�ة يف إطار حملة
عاملي�ة ته�دف إىل جم�ع تربع�ات مالي�ة تقدر
بخمس�ة عرش ألف دوالر قبل الـ  14من شباط

سامعات «آبل» قابلة لالنفجار!

س�جلت حادثة انفجار سماعات أبل الالسلكية الجديدة «آير بودس» حدثا
مدويا يف االوس�اط االمريكية بعدما تحدث ش�اب قبل أي�ام عن انفجارها
أثناء االس�تخدام .وبذلك سجلت ابل فضيحة اخرى ضمن سلسلة فضائح
املنتجات التكنولوجية املتفجرة .وافاد الشاب عن تجربته بانه كان يستمع
للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة ،والحظ الدخان ينبعث من السماعات،
بحس�ب ما نقلته قناة «دبليو إف إل أي» .واثناء ذلك ،خلع جايسن كولون
السماعات من اذنه لطلب املساعدة ،لكنه فوجئ بعد عودته بأن السماعات
انفج�رت واحرتق�ت .وق�ال كول�ون ،املقيم بمدين�ة تامبا بوالي�ة فلوريدا
األمريكي�ة« :لقد انفجرت .لم أش�هد الواقعة ،لكنني رأي�ت بقايا االحرتاق
عليها» .وأكد أنه س�عيد جدا لرتكه السماعات فور إحساسه بالخطر ،كما
أبدى قلقه من حصول األمر ملس�تخدمني آخري�ن .وأضاف« :ال أعرف ماذا
كان ممكن أن يحصل ألذني إذا اس�تمريت يف ارتدائها ( )..كان من املمكن
أن يتس�بب االنفجار باحرتاق جزء من أذني» .وأعلن متحدث باسم رشكة
أبل للقناة التلفزيونية أنها ستحقق يف األمر ملعرف اسباب حدوث ذلك.

املواف�ق لعيد الحب ،وذلك بغرض املس�اهمة يف
البحث عن ضفدعة من نفس فصيلة روميو.
وق�ال ارتورو مون�وز وهو عالم م�ن املنظمة
العاملي�ة للبيئي�ة والحف�اظ عىل الحي�اة الربية
«نحن ال نريده أن يفقد األمل» .وتعمل املنظمة
باالشتراك م�ع موق�ع «ماتش.ك�وم» لجم�ع
األم�وال والبح�ث ع�ن أي عالم�ات ع�ن وجود
ضفادع إناث م�ن تلك الفصيلة النادرة يف املياه
البوليفية.
وكان رومي�و ق�د قضى عشر س�نوات دون
رشيكة يف أحد األحواض املائية يف متحف العلوم
الطبيعية يف مدينة كوتش�ابامبا البوليفية .وقد
تم نرش رس�الة صوتية عىل صفح�ة روميو يف
املوقع املتخصص يف إيجاد رشكاء بلغة إنجليزية
بلكنة إسبانية تقول «مرحبا أنا روميو ،ضفدع
برمائ�ي م�ن فصيل�ة  Sehuencasيف بوليفيا.
أنش�طتي املفضل�ة؟ البق�اء يف املن�زل وتن�اول
الطعام .أنا هنا للعثور عىل حبي ،مثلك تماما».
ويص�ارع العلم�اء الوق�ت إليج�اد الضفدع�ة
املناس�بة لروميو ،ألن متوس�ط عمر هذا النوع
من الضف�ادع ال يتج�اوز  15عام�ا ،وإذا مات
الضفدع روميو قبل أن يخلف ،ستكون فصيلته
قد انقرضت تماما من عىل سطح األرض.

مخسيني حافظ عىل شبابه
بسبب «سم الثعابني»

تح�ول أمريكي إىل ش�خص مش�هور ،بعدما ع�رف بقدرته عىل أخذ
جرع�ة من س�م الثعابني ،دون أن يصاب جس�مه ب�أي أذى ،ويتيح
هذا «اإلنس�ان الفريد» فرصة ذهبية أم�ام الطب لتطوير أدوية ضد
اللدغات الس�امة .وواظب س�تيف لودوين ،الذي كان يعمل يف حقل
موس�يقى الروك س�ابقا ،عىل أخ�ذ جرعات من س�م األفاعي ،لعدة
مرات يف األسبوع ،طيلة األعوام الثمانية والعرشين املاضية.
وشارك الرجل الغريب البالغ من العمر  50عاما ،يف أكثر من برنامج
تلفزيون�ي ،ويقول إن الجرعات س�اعدته عىل ع�دم اإلصابة بنزالت
البرد لثالثة عرش عاما .وبدأ هوس س�تيفن بالثعابني وهو ما يزال
طفلا صغريا ،حني عضه ثعبان ،فأصب�ح مولعا بالزواحف ،ويقول
إن جرعات السم جعلته يشعر بكونه «أفضل صحة وأكثر شبابا».

رئيست وزراء بريطانيا أنفقت «ألف جنيه» اسرتليني عىل «رسالة»

وتبل�غ تكلفة تذكرة القط�ار من لندن
إىل بروكس�ل  29جنيها إسرتلينيا إذا تم
الحجز مسبقاً ،فيما توفر رشكة Royal
 Mailخدمة توصيل الرسائل خالل يوم
واحد ،بكلفة  6.45جنيهات اسرتلينية.
وقد س�لم املوظفان الرسالة إىل السفري
الربيطان�ي يف االتحاد األوروبي ،السير
تي�م ب�ارو ،وال�ذي أوصلها ب�دوره إىل
رئيس املجلس األوروبي دونالد تاسك.
ويف رسالتها قالت ماي إن قرار مغادرة
االتحاد األوروبي ليس رفضا ً للقيم التي
يتش�اركونها كأوروبيني ،وليست رغبة
يف إلح�اق األذى باالتح�اد األوروب�ي أو
إحدى ال�دول األعضاء فيه ،بحس�ب ما
نقلته صحيفة «ذا إندبندنت».

أرسلت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي رسالة كتبتها مؤلفة من  50حرفاً،
إىل بروكسل ،عرب قطار «يورو ستار» يف
الدرجة األوىل.
وتطلب األمر س�فر اثنين من موظفي
الخدم�ة املدني�ة إليص�ال الرس�الة إىل
املجل�س األوروب�ي يف  29آذار ،2017
وبتكلفة  491.50جنيها اسرتلينيا لكل
منهما.
وقد تم نشر هذه البيان�ات عىل موقع
 Foreign Officeيف اس�تجابة لطل�ب
حرية تدفق املعلومات ،وتبني أن إيصال
الرسالة كلف  985.50جنيها اسرتلينيا،
بم�ا يف ذل�ك 1.50 ،جني�ه استرليني
كرضيبة حجز لكل شخص.

َ
يخ�رج من أزماته
لي�س م�ن الصعب يف بلد مث�ل العراق أن
ُ
تتناس�ب م�ع مكانته الحضاري�ة العريقة
بحلول
الحالي�ة
ٍ
وخزينه الهائل من الث�روات الطبيعية والبرشية .فهذا البلد
الذي يمل�ك ّ
ُ
يس�تطيع باقتدار تام أن
كل مقومات النهوض
َ
يعبر اىل ب ّر األم�ان .وأوجز
يتج�اوز الف�وىض العارمة وأن
أدناه بعض النقاط التي أراها مناسبة للحل األمثل :
أوال :تكوي�ن كتل سياس�ية تض ّم نخب�ا ً وكفآت من مختلف
أطي�اف الش�عب العراق�ي –بعيدا ع�ن املُس�ميات الفئوية
والطائفي�ة والعرقية– لها القدرة عىل رس�م خارطة طريق
واضح�ة املعالم وف�ق رؤى وطنية محض�ة وبرامج علمية
مدروسة .عىل أن تكون لهذه الكيانات أديولوجية سياسية
وفكرية ثابتة مرتبطة بمصلحة البلد وتعزيز دوره االقليمي
والدويل .وال يس�مح اطالقا ألي عضو من أعضائها الخروج
ع�ن روح املواطنة اىل أجواء أخرى ملبدة بغيوم الطائفية أو
العرقي�ة أو الفئوي�ة الضيقة .ويكون التناف�س بينها وفق
الربامج االنتخابية التي ال بد أن تلتزم بها الكتلة الفائزة .
ثانيا :اعتبار البلد من شماله اىل جنوبه ومن رشقه اىل غربه
فوق أي اعتبار آخر ،ويكون هذا األمر ش�عارا نظريا وعمليا
َ
يلزمُ
جميع األعضاء عىل االيمان به وتطبيقه تطبيقا رشيفا
طاه�را ،ورفض جميع التأثريات الخارجية الرسية والعلنية
–مهم�ا كان مصدرها وحجمها– ويك�ون التعامل مع تلك
التأثريات وفق االس�تحقاق الوطني قبل كل يشء يف جلسات
نقاش�ية يلج�أ اليها الكي�ان يف اجتماعات�ه الدورية .والذي
ُ
يكسر هذه القاعدة ال وج�ود وال مكان له ضم�ن الكيان،
ويتم تقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى .
ثالثا :تعديل الدس�تور العراقي من قبل خرباء أكفاء لهم ٌ
باع
طويل يف هذا املجال ،وتخليصه من القنابل املوقوتة واأللغام
املزروع�ة يف فقرات�ه .وم�ن ثم عرض�ه عىل كبار األس�اتذة
والعقالء من ذوي الشأن ملعرفة خلوه من أي خلل أو نقص
أو عي�ب ،وبعدها يصا ُر اىل التصويت عليه من قبل الش�عب
للمصادقة عليه .
رابع�ا :الغ�اء القوانين التي من ش�أنها اث�ارة ردود أفعال
عكس�ية م�ن قبل بع�ض املواطنني مث�ل قانون (املس�ائلة
والعدالة ) واعتماد مبدأ جديد بمحاس�بة املس�يئني فيما لو
ص�درت منهم أية اس�اءة مس�تقبال .وجع�ل الوطن حضنا
دافئا لجميع أبنائه بلا تمييز وبال تهميش وبال تهديد وبال
وعيد .
خامسا  :فسح املجال ألي عراقي – بغض النظر عن انتمائه
الطائفي والعرقي – لتسنم أي منصب من املناصب الرئاسية
أو املناصب األخرى طامل�ا أنه يملك املؤهالت الرضورية ملثل
ه�ذه املناص�ب .وتخليص العملية السياس�ية م�ن توزيع
املناص�ب عىل هذا الط�رف وذاك وفقا لتقس�يمات (بريمر)
الخبيثة .
سادس�ا :تثقي�ف املواطنني ثقافة وطني�ة خالصة من أجل
نزع فتيل األزمات والتناحرات املجتمعية الناتجة عن غياب
الوع�ي الوطن�ي واالن�زالق يف املنحدرات الديني�ة و املذهبية
ومنح�درات التعنصر القوم�ي الت�ي أحرق�ت األخرض مع
الياب�س ب�دون تمييز .وجع�ل الع�راق الواحد املُوحّ �د رمزا ً
للثقافة الجديدة .
س�ابعا  :فرض رقابة صارمة عىل األروقة الدينية والعرقية
كافة – بمس�اجدها وجوامعها ودوره�ا الثقافية ونواديها
املتنوع�ة وقنواته�ا الفضائي�ة وصحفه�ا – لي�س من باب
تش�ديد الخناق عليه�ا ،وانما ملنعها م�ن ترويج أي خطاب
ديني أو مذهبي أو عرقي يساع ُد ولو بنسبة ضئيلة جدا عىل
تمزيق وحدة الشعب وتعريضه اىل التناحر من جديد .
ثامنا :تعزيز الثقة بني املس�ؤولني وأبناء الشعب عن طريق
املكاشفة بكل األمور ،وااليفاء بالوعود ،واالبتعاد عن تحقيق
املكاس�ب الش�خصية ،وأن يكون املس�ؤول القدوة الحسنة
مل�ن يأتمرون بأمرته وف�ق منطق القان�ون وليس من باب
العبودية أو التملق  .تاس�عا :أن تك�ون الواجبات والحقوق
لجميع أبناء البلد متس�اوية ،ويكون ميزان التفاضل بينهم
عىل أس�اس حجم الوطنية وحجم االنتم�اء للوطن ومقدار
العطاء الذي يقدمه أي فرد للوطن .

العثور عىل «ثالجة» من العرص احلديدي!

عث�ر عاملا آثار ،عن طريق الصدفة ،على ثالجة تحت األرض عمرها 2000
عام ،يف جزيرة اسكتلندية.
وتم اكتش�اف الغرفة التي تع�ود إىل العرص الحديدي والبالغ طولها س�تة
أمت�ار ،والتي يعتقد أنها كانت تس�تخدم حوايل ع�ام  350قبل امليالد ،أثناء
أعمال بناء منزل جديد يف منطقة نيس بجزيرة لويس.
ويعتقد الخرباء أن الغـــــرفة كانت تس�تخدم لتخزيـــن املواد الغذائية
مث�ل منتجــــ�ات األلب�ان واللح�وم ،وأيــــضا الخش�ب املس�تخدم يف
التدفئة.
وقام علماء اآلثار املحليني كريس وراشيل بارومان بتسجيل هذا االكتشاف
الذي عثروا عليه تحت األرض ،حيث يعترب نادرا يف منطقة نيس.
وعثر عىل الغرفة عىل عمق حوايل  3أقدام تحت األرض ،ووفقا لعلماء اآلثار
فإن هذا الش�كل من الغرف املس�تخدمة يف تخزين املواد الغذائية يعد نوعا
من الثالجات القديمة ،وقد كانت ش�ائعة يف ذل�ك العرص ،إال أنه من النادر
العثور عليها محفوظة بشكل جيد ،كحال هذه الغرفة.

عالج فعال لنزالت الربد
تزداد حاالت الربد واإلنفلونزا يف الش�تاء ويلجأ
الكثيرون إىل األدوي�ة والعالج�ات الكيماوي�ة
للتعامل معها ،لكن ذلك ال ُيغني عن استش�ارة
الطبي�ب االختص�ايص ،للحص�ول على الدواء
املناسب.
وعلى الرغم م�ن التقدم الطبي الكبير ،إال أنه
ال يتوف�ر حتى اآلن عالج رسي�ع وفعال لنزالت

العراقـي

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

الربد ،ويقترص العالج عىل املسكنات وخافضات
الحرارة والفيتامين�ات ،لكن صيدلية الطبيعة،
يمكن أن تقدم عالجات بديلة ،من دون أعراض
جانبية.
ويف جمي�ع األحوال ،تلعب التغذية دورا ً هاما ً يف
تزويد الجسم باملناعة التي يحتاج إليها ملحاربة
العديد من األمراض ومن بينها اإلنفلونزا ،وذلك

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

بحسب صحيفة دييل ميل الربيطانية.
وي�ويص األطب�اء واملختصون ،بتناول حس�اء
الدجاج بش�كل خ�اص ،لقدرته على محاربة
االلتهابات والعدوى الفريوسية ،واحتوائه عىل
نسبة عالية من املعادن املغذية مثل الكوالجني،
واألحم�اض األميني�ة األساس�ية ،واألملاح
والكالسيوم واملغنيزيوم.
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