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أحزاب تعد «قانون» جيرب السعودية عىل تعويض ضحايا اإلرهاب
العراقي

ليس حسن اجلوار
كف األذى ولكن حسن اجلوار الصبر
على األذى
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رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

سوريا ..الغوطة الرشقية «خالية» من املسلحني

ص4

االنتخابات «اخلارسة» لألكراد

األحزاب الكردية ستفقد حوالي ( )10مقاعد ..والقيادات :سنبقى مؤثرين يف مفاوضات تشكيل احلكومة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تبدو األحزاب الكردية يائس�ة من الحفاظ
عىل مقاعدها يف الربملان االتحادي كما كان
عليه الحال قبل أن يقود مس�عود بارزاني
االس�تفتاء االنفصايل .وقد بدأ الحديث عن
فقدان األحزاب الكرديّة عددا ً من مقاعدها
يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا يف االنتخابات
الترشيعية يف أيار املقبل .وتوقع مستش�ار
املكت�ب الس�يايس للح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني
أن ترتاج�ع أص�وات االح�زاب الكردي�ة يف
املناط�ق املتنازع�ة يف االنتخاب�ات املقبلة.

وق�ال ع�ارف رش�دي إن «م�ن املتوقع أن
ترتاجع نس�بة أصوات االحزاب الكردية يف
املناطق املش�مولة باملادة  140الدستورية
يف االنتخاب�ات املقبلة» ،عازيا أس�باب ذلك
اىل «س�يطرة القوات العراقية عىل كركوك
وخانقني وسنجار واملناطق االخرى ،فضال
عن غياب موقف موحد لألطراف السياسية
الكردس�تانية واهم�ال القضاي�ا الوطنية
واالهتمام باملصالح الحزبية والش�خصية
الضيق�ة» .وأضاف رش�دي أن «الش�عب
الكردس�تاني أح�د املكون�ات الرئيس�ية
يف الع�راق» ،مشيرا اىل أن «تش�كيل أي�ة
حكومة يف العراق لن تنجح دون مش�اركة

رئيس املحكمة االحتادية العليا يستقبل قائد
قوات مكافحة االرهاب
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القوى الكردية الرئيس�ية» .ونقلت وكالة
«الس�ومرية ني�وز» عن رش�دي القول أنه
«م�ن الصعوبة التحدث ع�ن الديمقراطية
والعم�ل الربملان�ي يف س�يطرة الفك�ر
الطائف�ي» ،مش�ددا عىل «أهمية تش�كيل
حكومة ديمقراطية وطنية تؤمن بالرشاكة
الحقيقية لجميع املكونات العراقية لتسهم
يف اإلس�تقرار والتنمي�ة» .بدوره ،كش�ف
رئيس ديوان رئاس�ة إقليم كردستان فؤاد
حسين ،ان الكرد س�يخرسون  10مقاعد
برملاني�ة يف املناطق املتن�ازع عليها ،خالل
االنتخابات املقبلة.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يبحث مسامهة الرشكات الصينية
يف تنفيذ املشاريع العمالقة باملحافظة
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فلسطني تطالب باجتامع طارئ للجامعة العربية
بشأن جرائم إرسائيل

عملية نوعية تطيح بـ «سفاحي داعش»
يف صحراء االنبار
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
انتشرت القوات املشتركة بش�كل مكثف يف
مناط�ق غرب األنبار الت�ي تعرضت لعمليات
عس�كرية ،لتنفي�ذ حملات ده�م وتفتي�ش
متواصلة ملالحقة ما تبقى من فلول «داعش»
يف املحافظ�ة .ورشعت قوة امني�ة من قيادة
عمليات محافظة االنب�ار بمداهمة وتفتيش

مناط�ق مختلف�ة من صحراء قض�اء القائم
بحثا ً ع�ن مس�لحي تنظيم «داع�ش» .وقال
مصدر أمني إن «القوات االمنية رشعت بحملة
ده�م وتفتيش اس�تهدفت مناط�ق مختلفة
من صحراء قضاء القائ�م غربي االنبار ،عىل
خلفي�ة ورود معلوم�ات اس�تخباراتية تفيد
بتس�لل ع�دد م�ن عن�ارص (داع�ش) إىل تلك
املناطق لش�ن هجمات» .وأض�اف املصدر أن

بغداد  /المستقبل العراقي

طالبت دولة فلس�طني ،أم�س األحد ،الجامعة
العربي�ة بعق�د اجتم�اع طارئ عىل مس�توى
املندوبني الدائمني بش�أن «الجرائم اإلرسائيلية
ض�د مسيرات األرض» .ج�اء ذلك حس�ب ما
ذكره الس�فري الفلس�طيني بالقاه�رة ،دياب
الل�وح .وأوض�ح الس�فري ،أن بلاده تقدمت
بمذك�رة للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ
عىل مس�توى املندوبين الدائمين ،بخصوص
جرائ�م إرسائي�ل واس�تخدامها الق�وة ض�د
املتظاهرين السلميني يف مسريات يوم األرض.

“القوات األمنية أغلق�ت كافة الطرق املؤدية
اىل املناطق املس�تهدفة ورشع�ت بحملة دهم
وتفتي�ش» ،مبين�ا ان «العملي�ة تسير وفق
الخطة املرسومة لها من قبل القادة املرشفني
عىل امللف االمن�ي» .وبالفعل ،أدت العملية إىل
قت�ل مطلوب�ا معروفا «بس�فاح داعش» ،اىل
جانب عدد من معاونيه.

التفاصيل ص3

رئيس الوزراء يصدر «أمرا ديوانيا» لالرساع بتوفري اخلدمات يف بغداد واملحافظات

األمم املتحدة :العراق لديه أعىل النسب عامليا بتمثيل النساء يف احلكم
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ول�م يتس�ن الحصول على تعليق ف�وري من
الجامعة العربية بشأن املذكرة ،فيما لم تصدر
الجامعة ردا رسميا حولها.
وقال دياب اللوح ،س�فري فلس�طني بالقاهرة،
يف بي�ان ،إن إرسائي�ل تنفذ «مجازر وحش�ية»
بحق الفلسطينيني ،مش�د ًدا عىل أن «مسريات
الع�ودة» تأكيد لرف�ض أية مس�اومات تمس
الالجئين .وطال�ب املجتم�ع ال�دويل بتحم�ل
«مس�ؤولياته أم�ام ممارس�ات الرتهي�ب
والتهجري والقتل والتطهري العرقي بحق الشعب
الفلس�طيني األع�زل» .واعتدت ق�وات جيش
االحتلال اإلرسائيلي الجمع�ة على تجمعات

فلس�طينية سلمية قرب الس�ياج الفاصل بني
غ�زة واألرايض املحتلة ،إحي�اء للذكرى الـ 42
ل�ـ «ي�وم األرض» ،م�ا أدى إىل استش�هاد ،17
وإصابة  1479شخصا .وردا ً عىل ذلكّ ،
نكست
الس�فارات الفلس�طينية األعالم عىل مقارها،
تنفي�ذا إلعلان الرئي�س محمود عب�اس ،يوم
حداد وطني عىل أرواح ش�هداء األرض« .ويوم
األرض» ،تسمية ُتطلق عىل أحداث جرت يف 30
آذار  ،1976استشهد فيها  6فلسطينيني داخل
األرايض املحتل�ة ع�ام ( 1948إرسائيل) ،خالل
احتجاج�ات عىل مص�ادرة س�لطات االحتالل
مساحات واسعة من األرايض.

النزاهة تدعو مجيع الناخبني لإلبالغ عن األشخاص و اجلهات التي تقوم بعمليات بيع األصوات

احلكيم :الشعارات الطائفية جاءت بـ «داعش» وال يمكن متريرها اليوم

بغداد لكردستان :أوقفوا «االدخار االجباري» من رواتب املوظفني
حترير حوايل ( )3آالف
ايزيدي منذ بدء العمليـات
العسكرية ضد «داعش»
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حكومة االقليم ستعلن عن قائمة وفق نظام جديد

بغداد لكردستان :أوقفوا «االدخار االجباري» من رواتب املوظفني
بغداد  /المستقبل العراقي

ونف�ى املتح�دث باس�م الحكومة،
سعد الحديثي ،يف ترصيح صحفي إبرام
بغداد اتفاق م�ع أربيل يتضمن تطبيق
نظ�ام اإلدخ�ار على روات�ب موظفي
محافظات االقليم.
وق�ال الحديث�ي إن «االنب�اء الت�ي
تتحدث عن وجود صفقة بني حكومتي
االتحادية واقليم كردس�تان بخصوص
تطبي�ق نظ�ام االدخ�ار على روات�ب
موظفي االقليم عارية عن الصحة».
وأض�اف أن «الحكوم�ة االتحادي�ة
أوفت بالتزامتها بش�أن توفري جزء من
تخصيصات رواتب موظفي اإلقليم».
وأشار إىل «إرسال  371مليار و540
مليون دين�ار إىل حكوم�ة اإلقليم التي
يقع على عاتقها اس�تكمال املبلغ من
العائدات النفطي�ة املتحققة من بيعها
النفط املنتج يف حقول اإلقليم».
وأك�د الحديث�ي أن «اطلاق رواتب
موظف�ي االقليم يج�ب أن يكون بنحو
كامل من دون انتق�اص أو اقتطاع ،أو
ادخار ،أو اي ترصف يجعل تلك الرواتب
اق�ل مما يرصف رس�ميا يف محافظات
العراق االخرى».
واعترب الحديث�ي أن «االقليم يتوفر
لديه الغط�اء املايل لهذا االم�ر ،والدليل
يكمن يف اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة
االدخار اىل ما بني (.»)%20 -10
وأوضح أن «نسبة االدخار كانت قد
وصلت يف الس�ابق إىل ( )%50مع وجود
نسبة العائدات نفسها».

أعلن�ت حكوم�ة اقلي�م كردس�تان
أنه س�يتم خالل االي�ام الثالث�ة املقبلة
االعالن عن قائمة جديدة لتوزيع رواتب
املوظفين وفق نظ�ام ادخ�ار الرواتب
الجديد ،جاء ذلك فيما طالبت الحكومة
االتحادية أربيل بإلغاء اإلدخار اإلجباري
لرواتب املوظفني األكراد.
وق�ال وزير املالي�ة يف حكومة اقليم
كردس�تان ريب�از حملان ،يف مؤتم�ر
صحفي إن «توزيع الرواتب سيس�تمر
بحس�ب العائ�دات املتوف�رة ل�دى
الوزارة».
واش�ار إىل أن «وزارة الث�روات
الطبيعي�ة يف حكومة اقليم كردس�تان
امن�ت ج�زءا ً من االموال الت�ي هي االن
تحت ترصف وزارة املالية».
وخلص حملان اىل القول إن «املبلغ
الذي امنت�ه وزارة الثروات الطبيعية لم
يصل بع�د اىل  378ملي�ون دوالر والذي
تم االتفاق عليه» ،مشيرا اىل ان الوزارة
تنتظ�ر وص�ول الوجب�ة الثاني�ة م�ن
االم�وال من بغداد م�ع مبلغ  25مليون
دوالر ال�ذي خصصت�ه الواليات املتحدة
اىل وزارة البيشمركة.
وإزاء ذلك ،دعت الحكومة االتحادية
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان ،إىل تلبي�ة
مطال�ب املتظاهري�ن وإلغ�اء اإلدخار
اإلجباري املفروض عىل رواتب موظفي
االقليم.

حترير حوايل
( )3آالف ايزيدي منذ بدء العمليات
العسكرية ضد «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مدي�ر مكت�ب املخطوفين اإليزيديين يف
إقليم كردس�تان حسين قايدي ،أمس األحد ،تحرير
مختطفين من قبضة «داعش» اإلرهابي يف س�وريا،
والعدد الكيل للمحررين والناجيات حتى اآلن.
وق�ال قاي�دي« ،بعد املتابعة املس�تمرة من مكتب
إنق�اذ املخطوفين ،ت�م تحرير ش�خصني م�ن داخل
األرايض السورية ،من أيدي العصابات اإلرهابية ،األول
فتاة عمرها  19س�نة ،من قرية كوجو {جنوب غربي
سنجار} ،والثاني ذكر يبلغ من العمر  17عاما».
وأضاف قاي�دي ،أصبح العدد ال�كيل للمخطوفني
واملختطفات اإليزيديني ،املحررين منذ بداية تأس�يس
املكتب ولغاية اآلن }3271{ ،ش�خصاً »،منوها إىل أن
«عم�ل املكتب مس�تمر حت�ى تحرير آخ�ر مختطفة
ومختطف من سيطرة داعش اإلرهابي».
وكش�فت مديري�ة الش�ؤون اإليزيدي�ة يف إقلي�م
كردس�تان ،باألرق�ام آخ�ر إحصائية بع�دد الفتيات
والنس�اء اإليزيدي�ات املختطف�ات على ي�د تنظي�م
«داع�ش» اإلرهاب�ي ،والناجيات من اس�تعباده لهن
واملتاجرة بهن يف أس�واق النخاس�ة العائ�دة لعصور
الجاهلية .وحسب األرقام التي كشفها مدير مديرية
الش�ؤون اإليزيدية يف دهوك ،عيدان الش�يخ كالو ،يف
الرابع من ش�باط امل�ايض ،أن العدد ال�كيل للناجيات
والناجين اإليزيديني الذين اقتاده�م تنظيم «داعش»
يف مطل�ع آب  ،2014س�بايا ورهائ�ن ،بل�غ {}3259
شخصا ً بينهم أطفال».
وأضاف كالو ،أن عدد اإليزيديات الناجيات ،ضمن
الع�دد املذكور ،بلغ { }2076فت�اة وامرأة ،أما الذكور
الناجني وصل إىل { }1183شخصاً.
وبني كالو حينها ،أن الع�دد الكيل لإلناث والذكور
من املك�ون اإليزي�دي الذي�ن اختطفه�م داعش عند
تنفي�ذه لإلبادة بحق املكون عام  ،2014بلغ {}6417
شخصا ً من بينهم أطفال.
وتابع ،أن ع�دد املختطفات ضمن املجموع الكيل،
بل�غ { }3548مختطفة ،أما املختطفين الذكور ،بلغ
عددهم { }2869مختطفاً».
أم�ا ع�دد املختطف�ات واملختطفين اإليزيديين
القابعين يف مخاب�ئ وقبض�ة داع�ش اإلرهابي الذي
م�ازال يتاج�ر به�ن وبهم يف أس�واق النخاس�ة التي
افتتحه�ا يف األرايض الس�ورية وكذل�ك يف تركي�ا ،بلغ
{ }3158مختطفة ومختطف.

رئيس الوزراء يصدر «أمر ًا ديواني ًا» لالرساع بتوفري اخلدمات
يف بغداد واملحافظات
بغداد  /المستقبل العراقي
اصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس األحد،
أمرا ً ديوانيا ً يتضمن عدة اجراءات لالرساع بالجهد
الوطني وتوفير االحتياجات الخدمية االساس�ية
يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات .وج�اء يف األمر
الديواني الذي تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،ان�ه «بنا ًء على مقتضيات املصلح�ة العامة
وتنفيذا ً لق�رار مجلس الوزراء رقم ( )123لس�نة
 2018املتضمن تشكيل غرفة عمليات تتوىل متابعة

االحتياجات الخدمية األساسية يف العاصمة بغداد
واملحافظات وتنفيذها ،وبغية اإلرساع يف إجراءات
الجه�د الوطن�ي لل�وزارات املختلف�ة والحكومات
املحلية وتسهيل قيامها بمهامها وتقديم الخدمات
األساس�ية للمواطنني يف املحافظات كافة وتوحيد
الجهود املبذولة يف هذا الجانب ،قررنا ما يأتي:
أوالً - :يك�ون الجه�د الهن�ديس للتش�كيالت
الهندسية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد
الش�عبي تحت إمرة رئيس مجلس ال�وزراء القائد
العام للقوات املس�لحة وتكون حركاتها من خالل

بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت بعث�ة األم�م املتح�دة يف
العراق»يونام�ي» ،أم�س األح�د ،إن
نسبة تمثيل النساء يف الحكم الوطني
واملحيل ق�د تكون «مفاج�أة» ،وهي
من أعىل النسب عامليا.
ونقل بيان للبعثة عن نائبة املمثل
الخ�اص لألمني العام لألم�م املتحدة
بالنيابة عن «يونامي» ،أليس والبول،
وتلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه قولها خلال افتتاحها ورش�ة

مختلف مراحل العملي�ة االنتخابية،
وإيجاد مرشوعات مصممة خصيصا ً
لذلك ،وتعزيز املس�اواة بني الجنسني
ضم�ن هيكلي�ة املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات وإجراءاته�ا
وسياساتها.
م�ن جانبه قال رئي�س املفوضية
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ،معن
الهيتاوي« ،نحن نؤمن أن املرأة ليست
نص�ف املجتم�ع فقط ،ب�ل املجتمع
كله ،ولهذا تركز اسرتاتيجية مجلس
املفوضين على دع�م فري�ق النوع

اك�د القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة رئي�س
ال�وزراء حي�در العبادي ،أم�س االح�د ،أن القوات
االمني�ة «مس�يطرة» عىل عموم الع�راق وال يوجد
مرتك�ز لـ»داع�ش» ،فيما ح�ذر م�ن التعامل مع
التنظي�م والرتوي�ج ل�ه .وق�ال العب�ادي يف كلمته
خالل مؤتمر صحف�ي عقده يف بغداد ،إن «القوات
االمني�ة مس�يطرة عىل عم�وم الع�راق ،وال يوجد
مرتك�ز لداعش» ،محذرا م�ن «التعامل مع داعش
والرتويج ل�ه» .واض�اف العب�ادي ،أن «مرشوعنا
اكتمل بمحاربة االرهاب داخل العراق اىل محاربته
يف املنطقة» ،مستدركا «لكننا ال نعتدي عىل سيادة
أح�د» .وعد رئيس ال�وزراء بي�ع ورشاء البطاقات
االنتخابي�ة بأنها «جريمة» .وق�ال إن «بيع ورشاء
البطاق�ات االنتخابي�ة جريمة تص�ل عقوبتها اىل
السجن  15عاماً» ،داعيا ً اىل «إبعاد امللف االمني عن

االجتماع�ي باعتباره ج�زءا ً مركزيا ً
من بني�ة املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخابات يف العراق».
وكان برنام�ج األم�م املتح�دة
اإلنمائ�ي وبعث�ة ال�ـ «يونام�ي» قد
نظما يف وقت س�ابق ،ورش�ة عمل،
بالتع�اون م�ع املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات ،بهدف تعزيز
ق�درات فريق الن�وع االجتماعي من
أج�ل تش�جيع مش�اركة سياس�ية
أكبر للنس�اء يف االنتخاب�ات س�واء
كمرشحات أو كناخبات.

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل الس�يد رئي�س املحكم�ة االتحادية العلي�ا القايض
مدحت املحمود يف مكتبه الفريق الركن عبد الغني االس�دي قائد
قوات مكافحة االرهاب.
واشاد املحمود خالل اللقاء ببسالة وشجاعة قوات مكافحة
االرهاب ،وبارك االنتصارات العظيمة للقوات املسلحة بمختلف
تش�كيالتها يف معاركه�ا ض� ّد التنظيمات االرهابية ،مشيرا ً إىل
أن «تحري�ر ارايض العراق صاحبه الحفاظ عىل سلامة املدنيني
والحفاظ عىل ممتلكاتهم تطبيقا ً الحكام الدستور».
من جانبه ،شدد الفريق الركن عبد الغني االسدي عىل اهمية
القضاء الدس�توري ،الفتا ً إىل أن «املحكمة االتحادية العليا كان
له�ا دور كبري يف دعم جه�ود القوات املس�لحة ،وذلك من خالل
ترس�يخ احكام الدس�تور ومؤسس�ت الدولة ومنها املؤسس�ة
العسكرية».

حتقيق الكوت تدون أقوال عصابة تتاجر
بالذهب املغشوش

احلكيم :الشعارات الطائفية جاءت بـ «داعش» وال يمكن متريرها اليوم
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عمار
الحكيم ،أمس األحد ،على االلتزام بالوطنية ونبذ
الطائفي�ة .وذك�ر بي�ان لرئاس�ة التحالف تلقت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،أن السيد عمار
شيوخ ووجها ِء
الحكيم أكد خالل لقائه جمعا ً من
ِ
ِّ
عش�ائ َر الفالحات ومناطق ش�مال بغداد الحاجة
إىل قوى سياس�ي ٍة يكون قرارها عراقيا ً س�يادياً»

ً
َ
مشيرا إىل َّ
مادية
«مش�كلة الخدم�ات ليس�ت
أن
بقدر افتقارها إىل الخط ِة والرؤي ِة لتوفريها».
الوطني
بالخيار
وش�دد «عىل رضور ِة التمسك
ّ
ِ
ومن�ع عودة الطائفي�ة  ،وأهمية تجني�ب العراق
سياس�ة املحاور» .وأش�اد الس�يد عمار الحكيم
ش�مال بغداد يف
«بالوقف� ِة البطولي ِة للعش�ائ َر يف
ِ
حماي� ِة أم�ن العاصمة م�ن الهجم ِة الداعش�ية،
وتطوي�ق
ودوره�م الكبير يف محارب� ِة اإلره�اب
ِ
َ
الطائفي�ة» .وأضاف َّ
الطائفية ال
«الش�عارات
أن
ِ

جملس الوزراء يستضيف أعضاء مفوضية االنتخابات
ويقر خطة التنمية اخلمسية
بغداد  /المستقبل العراقي

مكتب رئيس الوزراء حرصا ً بما يس�هم يف اس�ناد
ّ
املش�كلة بموجب
فعاليات ومهام غرفة العمليات
قرار مجلس الوزراء آنفاً.
ثاني�اً - :ال يسري م�ا ورد يف البن�د (أوال) من
هذا األمر عىل العملي�ات املتعلقة بالجهد الهنديس
العسكري الخاص بالعمليات العسكرية واألمنية،
حي�ث يبقى ضم�ن الس�ياقات املعتم�دة للجهات
العسكرية واألمنية.
ثالث�اً - :ينف�ذ األم�ر آنف�ا ً ب�دءا ً م�ن تأري�خ
صدوره.

األمم املتحدة :العراق لديه أعىل النسب عاملي ًا بتمثيل النساء يف احلكم
م�ع مفوضي�ة االنتخاب�ات« ،تتميز
املش�اركة السياسية للمرأة يف العراق
بالتقدم وكذلك بالنكسات» ،مضيفة
أن «ل�دى العراق أعىل النس�ب عامليا ً
يف تمثي�ل النس�اء يف الحك�م الوطني
واملحلي ،ويعزى ارتفاع نس�بتهن يف
مجل�س الن�واب العراقي أساس�ا ً إىل
تطبيق نسبة الحد األدنى وهي  25يف
املئة من عدد املقاعد».
وأش�ادت والب�ول ،بلجن�ة النوع
االجتماعي التي شكلت مؤخرا والتي
ته�دف إىل تعمي�م مش�اركة املرأة يف

رئيس املحكمة االحتادية العليا يستقبل
قائد قوات مكافحة االرهاب

االنتخاب�ات» .وأم�س األحد ،عقد مجل�س الوزراء
جلسته االعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور حيدر العبادي .واستضاف مجلس الوزراء
اعضاء مجلس املفوضني ومدراء مكاتب املفوضية
العليااملس�تقلة لالنتخابات يف بغ�داد واملحافظات.
وجرى خالل الجلسة املطولة مناقشة ماييل:
 .١سير عم�ل االس�تعدادات لتوزي�ع بطاقات
الناخب.
 .٢كيفي�ة من�ع بيع البطاق�ات او التالعب بها
(االجراءات والضمانات) وغلق جميع الثغرات.
 .٣احتياجات مفوضية االنتخابات.
 .٤موق�ف توزي�ع البطاق�ات وباالخ�ص يف
محافظات نينوى واالنبار وصالح الدين.
وق�رر مجل�س ال�وزراء التأكي�د على الجهات
املختصة بالتنس�يق مع املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات باتخ�اذ االج�راءات القانونية الالزمة
بحق اي شخص يقوم بعملية بيع ورشاء البطاقة

االنتخابية او اس�تخدامها من الش�خص املمنوحة
له او قيام الش�خص بتغيري ارادة الناخب او تعمد
الش�خص التصويت باسم غريه كونها تعد جرائم
يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات
املحددة قانونا ملرتكبي تلك الجرائم.
كم�ا اقر مجلس الوزراء خطة التنمية الوطنية
الخمس�ية (  ) ٢٠٢٢ -٢٠١٨والت�ي تق�وم على
محاور رئيس�ة ( الحكم الرشيد ،القطاع الخاص،
اعادة اإلعمار يف املحافظات ،التخفيف من الفقر)،
حيث تركز الخطة عىل-:
أ -النه�وض بالقطاع�ات االنتاجي�ة ( الزراعة
والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصوال اىل
معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره .%٧
ب  -زي�ادة الق�درة االنتاجية يف قط�اع النفط
الخام اىل (  ) ٦،٥مليون برميل يوميا.
ج -توفري فرص العمل املستدام وخفض نسبة
الفقر والعديد من الفقرات االخرى.

يمك�ن تمريرها اليوم على الش�عب َّ
ُ
ْ
جاءت
ألنها
ِ
ُ
والوطنية ليس�ت
والتط�رف،
واإلره�اب
بداع�ش
ِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ
شعارا ً َّ
واستقاللية قرار».
وثقافة
سلوك
وإنما
َّ
وأك�د الس�يد عمار الحكي�مَّ ،
«ال�دول تبنى
أن
َ
اإلنجاز،
عىل
الق�ادر
والفريق
والربامج
بالخط�ط
ِ
ِ
ِ
ورضورة تحقيق االنتصار لبنا ِء دولة قوية مهابة
ال تمي�ز بني املواطنني وتنصفهم وتقدمُ الخدمات
ُ
ُ
تعزيز
وتعمل عىل
السلمي
وترس�خ التعايش
لهم
ّ
ِ
العالقات مع دول املنطق ِة والعالم».

بغداد  /المستقبل العراقي

دون�ت محكمة تحقيق الكوت يف رئاس�ة اس�تئناف واس�ط
أقوال عصابة تتاجر بالذهب املغشوش بني أفرادها امرأة.
وقال مراسل (املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل) JAMC
إن «محكمة تحقيق الكوت دونت أقوال عصابة من بني أفردها
ام�رأة كانت تتاجر بالذهب املغش�وش (النحاس املطيل) بعدما
اعرتفوا بقيامهم بارتكاب هذا العمل يف محافظات عدة».
وع�ن أماكن تك�رار ه�ذه الح�وادث ،أض�اف ان «العصابة
اعرتفت ايض�ا بجرائم مش�ابهة يف محافظات بغ�داد وذي قار
واالنبار فضال عن محافظتي صالح الدين وبابل

النزاهة تدعو مجيع الناخبني لإلبالغ عن األشخاص
و اجلهات التي تقوم بعمليات بيع األصوات
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت هيئة النزاه�ة ،أمس االحد ،جمي�ع الناخبني
لإلبلاغ عن الجهات واألش�خاص التي تق�وم بعمليات
بي�ع األصوات ،فيم�ا توعدت باتخاذ اج�راءات قانونية
بحق املخالفني .وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،ان «على جمي�ع الناخبني من
املُواطنين واإلعالميِّين والفعاليَّ�ات املُجتمعيَّ�ة كاف�ة
التع�اون معها يف اإلبالغ عن األش�خاص والجهات التي
ُ
بيع ألصوات الناخبني،
قد تق ِدمُ عىل مُ مارس�ة عمليَّات ٍ
أو تقوم بدور الوس�اطة يف ذلك»،مذرة من أنها ستقوم
ضبط
على فرض صح�ة تلك املزاع�م بتنفيذ عمليَّ�ات
ٍ
ِّ
نفس ُ�ه تعك َ
بحق املُخالفني وكل ِّمن ُت ِّ
ُ
ري صفو
س�و ُل له
ُ
ُ
االنتخاب�ات املزم�ع إجراؤه�ا منتص�ف أي�ار املقبل».
وابدت الهيئة استعدادها «للتعاون مع املُفوَّضيَّة العليا
ً
داعي�ة إيَّاها إىل
املُس�تقلَّة لالنتخابات يف ه�ذا الصدد»،
تج�اوزات تتعلَّ�ق بتلك املزاع�م ،بغية
«اإلبلاغ عن أيَّة
ٍ

ِّ
ِّ
بح�ق املُخالفني».
اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناس�بة
يذك�ر ان عددا من املس�ؤولني العراقيني اكدوا ان بعض
املرشحني لالنتخابات يحاولون رشاء بطاقات الناخبني
لكس�ب االصوات ،مس�تغلني بذلك الفق�ر والعوز التي
يعاني منها بعض العراقيني.

اليوم ..رصف رواتب العامل املضمونني لشهري آذار ونيسان
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت دائ�رة التقاعد والضم�ان االجتماع�ي للعمال يف
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،أم�س األحد ،عن
رصف روات�ب العمال املضمونني لش�هري آذار ونيس�ان
الي�وم االثنني .وق�ال مدير عام دائ�رة التقاعد والضمان
االجتماعي للعمال عيل جعفر الحلويف إن «الدائرة حددت
الثاني من نيسان موعدا لرصف رواتب العمال املضمونني
لفئتي (الصرف اليدوي ،وحاميل البطاق�ة الذكية) بعد
اس�تكمال جمي�ع االج�راءات الالزم�ة لتوزي�ع الرواتب
بالتنس�يق م�ع االدارة العامة ملصرف الرافدين» .ودعا
املستحقني ممن لديهم وكالء حرصا اىل «رضورة مراجعة
اقسام الدائرة لغرض اصدار شهادات حياة لهم يف بغداد

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االثنين
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واملحافظات» ،مضيف�ا ان «املتقاعد املضمون الذي لديه
خدم�ة ( )30س�نة فاكث�ر يس�تلم راتبا تقاعدي�ا قدره
( )600الف دينار لش�هرين فقط ،فيما يس�تلم املتقاعد
الذي لديه خدمة اقل من ( )30س�نة مبلغا قدره ()540
ألف دينار» .وتاب�ع ان «عائلة املتوىف التي لديها اكثر من
ثالثة مستحقني تس�تلم راتبا تقاعديا قدره ( )500ألف
دينار ،فيما تس�تلم العائلة التي لديها مس�تحقان راتبا
مق�داره ( )480أل�ف دينار ،ام�ا عائلة املتقاع�د املتوىف
التي لديها مستحق واحد فتس�تلم راتبا مقداره ()460
أل�ف دينار» ،داعيا جميع العم�ال املتقاعدين املضمونني
اىل «مراجعة املصارف حس�ب مناطق س�كناهم لغرض
اس�تالم رواتبه�م مس�تصحبني معه�م املستمس�كات
الثبوتية املتمثلة بالهوية التقاعدية او البطاقة الذكية.
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األحزاب الكردية ستفقد حوالي ( )10مقاعد ..والقيادات :سنبقى مؤثرين يف مفاوضات تشكيل احلكومة

االنتخابات «اخلارسة» لألكراد

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تب�دو األحزاب الكردية يائس�ة م�ن الحفاظ
على مقاعدها يف الربمل�ان االتحادي كما كان
علي�ه الحال قب�ل أن يقود مس�عود بارزاني
االس�تفتاء االنفص�ايل .وقد ب�دأ الحديث عن
فق�دان األحزاب الكرديّة ع�ددا ً من مقاعدها
يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا يف االنتخاب�ات
الترشيعية يف أيار املقبل.
وتوق�ع مستش�ار املكتب الس�يايس للحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ال�ذي يتزعم�ه
مس�عود بارزاني أن ترتاجع أصوات االحزاب
الكردي�ة يف املناط�ق املتنازع�ة يف االنتخابات
املقبلة .وقال عارف رش�دي إن «من املتوقع

أن ترتاج�ع نس�بة أصوات االح�زاب الكردية
يف املناطق املش�مولة باملادة  140الدستورية
يف االنتخاب�ات املقبل�ة» ،عازي�ا أس�باب ذلك
اىل «س�يطرة الق�وات العراقية على كركوك
وخانقني وس�نجار واملناطق االخرى ،فضال
عن غياب موقف موحد لألطراف السياس�ية
الكردس�تانية واهم�ال القضاي�ا الوطني�ة
واالهتم�ام باملصال�ح الحزبية والش�خصية
الضيقة».
وأضاف رشدي أن «الشعب الكردستاني أحد
املكونات الرئيس�ية يف العراق» ،مشيرا اىل أن
«تشكيل أية حكومة يف العراق لن تنجح دون
مشاركة القوى الكردية الرئيسية».
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن رشدي

الق�ول أن�ه «م�ن الصعوب�ة التح�دث ع�ن
الديمقراطي�ة والعم�ل الربملاني يف س�يطرة
الفكر الطائفي» ،مشددا عىل «أهمية تشكيل
حكومة ديمقراطي�ة وطنية تؤمن بالرشاكة
الحقيقية لجميع املكونات العراقية لتس�هم
يف اإلستقرار والتنمية».
ب�دوره ،كش�ف رئيس دي�وان رئاس�ة إقليم
كردستان فؤاد حسني ،ان الكرد سيخرسون
 10مقاعد برملانية يف املناطق املتنازع عليها،
خالل االنتخابات املقبلة.
وقال حسين يف مؤتم�ر «كردس�تان ما بعد
داع�ش» يف باري�س ،ان�ه «بس�بب األوض�اع
املس�تجدة يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا بع�د
أح�داث  16ترشي�ن االول  ،2017ف�إن الكرد

س�يخرسون نحو  10مقاعد يف تلك املناطق،
يف االنتخاب�ات املق�رر إجراؤه�ا يف أي�ار هذا
العام» .وقلل حسني يف الوقت نفسه من تأثري
تلك “الخس�ارة” يف املتنازع عليها ،مؤكدا ان
الكرد س�وف يحصدون عرشات املقاعد مما
يبقيهم ثقلا مؤثرا يف العملية السياس�ية يف
الع�راق االتحادي .واض�اف« ،حتى لو حصل
الك�رد على  50مقعدا ً ب�دالً م�ن  63مقعداً،
فإنهم ق�ادرون عىل أداء دور مؤثر يف الربملان
العراق�ي» .وكانت القوائ�م الكردية املختلفة
قد ف�ازت ب�ـ  63مقعدا بانتخاب�ات مجلس
الن�واب يف ع�ام  .2014ب�دوره ،اعترب األمني
الع�ام لالتح�اد اإلسلامي لرتكم�ان العراق
النائ�ب جاس�م محم�د جعف�ر أن احتمالية

خسارة الكرد  10مقاعد يف االنتخابات املقبلة
باملناط�ق املتنازع عليه�ا «منطقية» ،متهما ً
ق�وات األس�ايش والبيش�مركة بممارس�ة
عملي�ات «تزوير» يف نينوى ودي�اىل وكركوك
والطوز خالل االنتخابات السابقة.
وقال البياتي إن «رئيس ديوان إقليم كردستان
تح�دث وخلال مؤتم�ر ُعق�د يف باريس عن
احتمالي�ة فقدان الك�رد  10مقاعد باملناطق
املتن�ازع عليه�ا منطقية وربم�ا يكون عدد
املقاعد أكثر لو عدنا لحجم التزوير والتنكيل
الذي قامت به قوات األس�ايش والبيشمركة
بمناطق عديدة باالنتخابات السابقة خاصة
يف نينوى ودياىل وكركوك والطوز».
وأض�اف البيات�ي ،أن «االنتخاب�ات الحالي�ة

وبوج�ود ق�وات أمني�ة اتحادي�ة باملناط�ق
املتن�ازع عليه�ا س�يجعل رشعيته�ا أكبر
وأكثر ش�فافية خاص�ة بظل اعتم�اد نظام
البايومرتي ،مما يجعل األطراف التي راهنت
على التزوي�ر تس�بق األح�داث وتتحدث عن
خس�ارتها عدد من املقاع�د االنتخابية تحت
ذرائع شتى» .الجدير بالذكر ان قوات الجيش
العراقي والرشطة االتحادية والحشد الشعبي
اعادت انتشارها يف «املناطق املتنازع عليها»
يف  16ترشين االول  2017بعد انسحاب قوات
البيش�مركة واالس�ايش منه�ا ،فيما صادق
مجلس النواب يف  22كانون الثاني عىل إجراء
االنتخابات النيابية بموعدها املقرر يف الثاني
عرش من أيار املقبل.

يطالب الرياض باالعتذار مقابل تطبيع العالقات

تعد «قانون» جيرب السعودية عىل تعويض ضحايا اإلرهاب
أحزاب ُ

بغداد  /المستقبل العراقي

ٌ
كتل وقوى سياسية لصياغة
تس�تعد
قانون جديد ش�بيه بقانون «جاستا»
األمريك�ي ،يقضي باعتذار س�عودي
وتعوي�ض ألرس ضحاي�ا العملي�ات
اإلرهابي�ة الت�ي نفذها س�عوديون يف
العراق مقابل إعادة العالقات كاملة.
وعىل الرغم من إعالن وزارة الخارجية
السعودية عدم وجود أي برنامج لدى
ويل العهد محمد بن س�لمان ،إىل زيارة
بغداد ،إال أن الحملة ما زالت متواصلة
ض�د زيارت�ه متخ�ذة ش�كالً آخر من
خالل تنظيم ندوات ومؤتمرات.
وقال قيادي ب�ارز يف تحالف «الفتح»،
أن «مشروع القان�ون امل�راد تمريره
برسع�ة يف الربملان يتضم�ن تعويض
العراقيني الذين ترضروا جراء عمليات
إرهابي�ة نفذها س�عوديون يف العراق
من�ذ ع�ام  ،2003وكذل�ك االعت�ذار
الرس�مي للعراقيين كرشطين لقاء
تطبيع كامل للعالقات مع العراق».
ولف�ت القيادي إىل ّ
أن «كتالً سياس�ية
مختلفة تتبنى املرشوع وهناك قناعة
ّ
أن االنفت�اح الس�عودي األخير ليس
بقناعة منه�ا بل ضمن استراتيجية
أمريكية».
ب�دوره ،ق�ال الناش�ط يف التظاهرات

املن�ددة بزي�ارة ب�ن س�لمان ،أك�رم
األس�ديّ ،
إن «فت�اوى التكفير يف
الس�عودية والداعي�ة إىل التحري�ض
واالقتت�ال الطائف�ي يج�ب أن ُتمن�ع

ح�كام اململكة» ،مبينا ً
ّ
ُ
وتدان من قبل
أن «الس�عودية مرغم�ة على دف�ع
تعويض�ات لضحايا اإلره�اب ،وعدم
املطالب�ة بإطالق رساح اإلرهابيني من

الجنسيات السعودية».
وأوض�ح ّ
أن «االحتج�اج املناه�ض
لزيارة بن س�لمان للعراق ،هي رسالة
إىل الربمل�ان العراق�ي والحكوم�ة ،كي

يرفض�وا العالق�ات مع الس�عودية»،
الفتا ً إىل أن «السعودية ما زالت تتحمل
ما يجري يف الع�راق واليمن والبحرين
وض�د أه�ايل العوامي�ة والقطيف من

ممارس�ات وأس�اليب قمعية وضغط
وتنكيل وإرهاب».
من جانبها ،قال�ت النائبة لقاء وردي
إنني «أعتقد أن التظاهرات التي حدثت

النازحون يعودون إىل احملافظة والشاحنات تتدفق من طريبيل

عملية نوعية تطيح بـ «سفاحي داعش» يف صحراء االنبار

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

انتشرت الق�وات املشتركة بش�كل مكثف يف
مناط�ق غرب األنب�ار التي تعرض�ت لعمليات
عس�كرية ،لتنفي�ذ حملات ده�م وتفتي�ش
متواصل�ة ملالحقة ما تبقى من فلول «داعش»
يف املحافظة.
ورشعت قوة امنية من قيادة عمليات محافظة
االنب�ار بمداهمة وتفتيش مناطق مختلفة من
صحراء قضاء القائم بحثا ً عن مسلحي تنظيم
«داعش».
وقال مصدر أمن�ي إن «القوات االمنية رشعت
بحمل�ة ده�م وتفتي�ش اس�تهدفت مناط�ق
مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي االنبار،
عىل خلفية ورود معلومات اس�تخباراتية تفيد
بتسلل عدد من عنارص (داعش) إىل تلك املناطق

لش�ن هجمات» .وأضاف املص�در أن “القوات
األمنية أغلق�ت كافة الطرق املؤدية اىل املناطق
املس�تهدفة ورشع�ت بحملة ده�م وتفتيش»،
مبينا ان «العملية تسري وفق الخطة املرسومة
لها من قبل القادة املرشفني عىل امللف االمني».
وبالفع�ل ،أدت العملية إىل قتل مطلوبا معروفا
«بسفاح داعش» ،اىل جانب عدد من معاونيه.
وقال�ت مص�ادر اس�تخبارية عراقي�ة يف
ترصيح�ات ،بحس�ب م�ا نقلت عنها وس�ائل
اعالم ،ان «القوات االمنية ،تمكنت من القضاء
عىل سفاح داعش امللقب بـ»أبي طه التونيس»
اىل جانب تس�عة م�ن مرافقيه يف عملية نوعية
نفذتها بصحراء األنبار».
واوضح�ت ،ان العملي�ة ج�اءت بع�د أن تلقي
القوات االمنية معلومات اس�تخباراتية دقيقة
تفيد بمكان تواجد «اإلرهابيني».

واضاف�ت ،أن «الق�وة األمني�ة عث�رت على
أنف�اق رسية لعن�ارص داعش خلال العملية،
واستولت بداخلها عىل أسلحة وأقراص مخدرة
ومرشوبات كحولية».
وعىل جانب آخر ،تشهد االنبار عودة هادئة إىل
الحي�اة الطبيعية ،وكش�ف مصدر يف محافظة
األنب�ار ع�ن دخ�ول  800ش�احنة محمل�ة
بالبضائع اىل املحافظ�ة عرب من منفذ طريبيل
غرب الرمادي.
وقال املصدر إن « 800ش�احنة عراقية محملة
بالبضائع واملواد األخرى عربت اليوم من منفذ
طريبيل اىل مدينة الرمادي».
وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم الكش�ف
ع�ن اس�مه ،أن «هذه أول مرة يعبر فيها هذا
الكم الكبري من الش�احنات م�ن منفذ طريبيل
اىل الرم�ادي من�ذ أربعة س�نوات» ،الفتا اىل أن

«الطريق الدويل س�الك امام حركة املس�افرين
والشاحنات املحملة بالبضائع».
عىل الصعيد ذاته ،أكد مسؤول يف وزارة الهجرة
واملهجرين أن أكثر من  500نازح تمت إعادتهم
إىل املناطق املحررة يف محافظة األنبار.
وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع يف
الوزارة ،عيل جهاكري ،يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن “ 152نازحا ً عادوا
من مخيم التكية الكس�نزانية يف بغداد ،و355
نازحا ً من مخيمات الوزارة يف عامرية الفلوجة
بمحافظة األنبار ،عادوا إىل مناطقهم بقضائي
القائم والفلوجة”.
وأض�اف أن “ك�وادر الفرع قام�وا بنقل األرس
العائ�دة بحافلات ،ونقل أمتعتهم بش�احنات
حم�ل خصص�ت له�م بالتع�اون م�ع وزارة
النقل”.

يف ش�وارع بغ�داد ،ه�م أش�خاص أو
ش�خصيات أو مجاميع تابعة ألحزاب
ً
معتبرة أن «ه�ذه األحزاب
معين�ة»،
له�ا وج�ود وله�ا حضور يف الش�ارع
العراق�ي ،لكنه�م ال يمثلون الش�عب
العراقي هؤالء قلة من الش�عب» ،عىل
حد زعمها.
وتش�هد العالقات العراقية السعودية
تط�ورا ً ملحوظ�اً ،وخاص�ة بعد تويل
حي�در العب�ادي رئاس�ة الحكوم�ة
العراقية الحالي�ة أواخر عام  2014يف
مرحلة شهدت نقلة نوعية.
واثمرت زيارة العبادي إىل الس�عودية
منتص�ف الع�ام امل�ايض واج�راؤه
مباحث�ات م�ع العاه�ل الس�عودي
س�لمان عن تأسيس مجلس التنسيق
االعلى بني البلدي�ن لتعزيز عالقاتهما
بعد قطيعة استمرت  27عاما.
وقد ش�كل تأسيس هذا املجلس فصالً
جديدا ً يف العالقات السعودية العراقية،
ما دفع املراقبين إىل اعتبار مباحثات
العبادي مع العاهل الس�عودي تأكيدا ً
لتوق العراق إستئناف دوره الطبيعي
يف املنطق�ة وعودت�ه إىل الس�احة
العربية ،بعدما كان غيابه قد تس�بب
يف إضعاف مناع�ة الدور العربي العام
تجاه مختل�ف التط�ورات يف املنطقة
والعالم.

4

�سيا�سية

العدد ( )1647االثنين  2نيسان 2018

www.almustakbalpaper.net

السلطات وقعت «اتفاق نهائي» على إجالء اجلماعات املسلحة من دوما

سوريا ..الغوطة الرشقية «خالية» من املسلحني

عملية  2018املرصية تواصل «تطهري
األرض» بمساعدة املواطنني

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت مصادر بارزة عن اتفاق جرى بني جيش
اإلسلام املتواجد يف دوما مع الطرف الرويس يقيض
بإخراج مس�لحيه من املدينة إىل جرابلس يف ش�مال
س�وريا .وقالت وكالة سانا الرس�مية ّ
إن املعلومات
املتوفرة حول االتفاق تفيد بخروج مسلحي دوما إىل
الشمال السوري وتس�وية أوضاع املتبقني ،وتسليم
أسلحتهم الثقيلة واملتوسطة للدولة السورية.
وبحسب سانا ّ
فإن االتفاق يتضمن تسليم جميع
املختطفني املدنيني والعس�كريني إضافة إىل جثامني
ّ
ينص عىل عودة كل مؤسسات الدولة
الش�هداء ،كما
بالكامل إىل املدينة .وكان املرصد الس�وري املعارض
أعلن عن التوصل إىل اتفاق نهائي بني روسيا وجيش
اإلسلام إلجالء املس�لحني م�ن دوم�ا إىل ريف حلب
الشمايل الرشقي.
ّ
وأك�د مراس�ل قن�اة امليادي�ن بدء عملي�ة إجالء
مس�لحي دوما م�ع عائالتهم صب�اح األحد بموجب
االتفاق مع الجانب الرويس من معرب الوافدين.
وق�ال املرصد املعارض ّ
إنه ج�رى التحضري لنقل
 1300م�ن املدنيين واملس�لحني من جيش اإلسلام
نحو الش�مال الس�وري .وسبق ذلك بس�اعات قول
مصادر محلية لوكالة رويرتز إن املفاوضني توصلوا

إىل اتفاق مع روس�يا يف س�اعة متأخرة من مس�اء
الس�بت لنقل الجرحى من املدينة إىل مناطق ش�مال
غرب سوريا.
وق�ال محاف�ظ دمش�ق «س�نعيد الخدم�ات إىل
جمي�ع مناطق الغوطة بعد أن ينهي الجيش العربي
السوري تطهريها».
والس�بت ،أعلن بي�ان صادر عن القي�ادة العامة
للجيش الس�وري اس�تعادة الس�يطرة عىل  31بلدة
ومدين�ة يف الغوط�ة الرشقي�ة لدمش�ق ،من�ذ ب�دء
العمليات العس�كرية قبل ما يزيد عىل الش�هر ،كما
تم تأمني عرشات اآلالف من املدنيني وقتل املئات من
اإلرهابيني وتدمري مقراتهم.
وكان�ت تقارير أفادت أف�ادت بإعالن بلدات عني
ترما وجوبر وعربني وزملكا يف الش�طر الجنوبي من
الغوطة الرشقية آمنة وخالية من املسلحني.
وقال�ت الوكال�ة الس�ورية لألنباء س�انا إنه مع
خروج الحافالت العرش األخرية التي تقل املس�لحني
وعائالته�م إىل إدل�ب م�ن ممر عربني ،ف�إن البلدات
األرب�ع ُتعلن آمنة وخالية م�ن اإلرهاب ،مضيفة أن
ه�ذا اإلعالن هو خطوة أساس�ية على طريق إعالن
كام�ل الغوط�ة الرشقي�ة خالي�ة م�ن التنظيم�ات
املس�لحة .ورفع العلم الس�وري وس�ط مدينة عني
ترما يف الغوطة .وأفادت سانا بأن وحدة من الجيش

القضاء الفرنيس
يوقف صهر األمري الربيطاين
بتهمة االغتصاب

السوري وبالتعاون مع األهايل ،عثرت عىل مستودع
يحتوي عىل كميات كبرية من األس�لحة املتوس�طة
والخفيفة ملسلحي فيلق الرحمن يف عني ترما.
وأعلن التلفزيون الرس�مي الس�وري تجهيز 38
حافل�ة يف ممر عربين تقل  1706أش�خاص بينهم
 494مسلحا ً لنقلهم إىل إدلب.
ّ
وكان�ت وزارة الدفاع الروس�ية قد قال�ت إنه ت ّم
تمدي�د الهدن�ة خلال الس�اعات املاضي�ة لخ�روج
املس�لحني املتبقني من «فيل�ق الرحمن» من مناطق
جنوب الغوطة .كما أكد مصدر عسكري سوري أنه
ت� ّم إخراج أكثر من  38ألف ش�خص من املس�لحني
وعائالتهم من جوبر وزملكا وعربني وعني ترما ممر
عربين .ولطاملا حظي�ت الغوطة الرشقي�ة بأهمية
رمزية منذ ان�دالع األزمة الس�ورية يف العام ،2011
الت�ي رسعان م�ا تحولت إىل ن�زاع مدمر ب�دأ عامه
الثامن وتسبب بمقتل أكثر من  350ألف شخص.
وي�رى الباح�ث يف املعه�د األمريك�ي لألم�ن نيك
هاري�س أن الغوطة الرشقية لطاملا ش�كلت «القلب
النابض للفصائل» املس�لحة قرب دمش�ق ،مضيفا
«حني يوقف الرئيس السوري بشار األسد ذلك القلب
ع�ن الخفقان فهو يقيض عىل أكرب تهديد لحكمه يف
دمش�ق» .ومنذ بدء هجومها عىل الغوطة الرشقية،
ضيّق�ت الق�وات الحكومي�ة تدريج�ا الخن�اق عىل

الفصائل املسلحة وقسمت الغوطة إىل ثالثة جيوب.
وبعدم�ا ازداد الضغ�ط عليه�ا ،دخل�ت كل م�ن
الفصائل منفردة يف مفاوضات مبارشة مع موسكو،
انتهت بإجالء جيبي حرستا وجنوب الغوطة.
ولطاملا ش�كلت الغوط�ة الرشقية هدف�ا لقوات
ّ
وش�كل
النظ�ام كونه�ا تع�د احدى بوابات دمش�ق
وجود الفصائل املعارضة فيها تهديدا للعاصمة التي
تعرضت خلال الس�نوات املاضية لس�قوط قذائف
أوقع مئات الضحايا.
ويف زي�ارة يف  18آذار للغوط�ة الرشقي�ة ،ق�ال
الرئيس السوري بشار األسد للجنود املرابطني هناك
إن «أهايل دمش�ق س�يتذكرون كي�ف أنقذتم مدينة
دمشق».
ويف بيانها الس�بت ،اعتربت قيادة الجيش أن من
شأن السيطرة عىل الغوطة الرشقية تحقيق «إعادة
األم�ن واالس�تقرار بش�كل كامل إىل مدينة دمش�ق
ومحيطه�ا بعد أن عانى الس�كان املدنيون فيها من
جرائم اإلرهابيني عىل مدى عدة سنوات».
وخالل سنوات النزاع ،شهدت عدة مناطق سورية
بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجالء آلالف
املقاتلين املعارضني واملدنيين بموجب اتفاقات مع
القوات الحكومية إثر حصار وهجوم عنيف ،أبرزها
مدينة حلب يف نهاية العام .2016

أعل�ن الجيش املرصي تصفي�ة  5إرهابيين ،ومقتل ضابط
وجندي وإصابة عسكريني آخرين يف إطار عملية سيناء .2018
ونقل�ت صحيف�ة اليوم الس�ابع عن املتحدث باس�م القوات
املس�لحة املرصية تام�ر الرفاعي أمس األح�د ،إن قوات الجيش
املصري قضت عىل  5إرهابيني يف عملية نوعية نفذتها وقبضت
عىل  513آخرين ،كما دمرت القوات الجوية  19عربة ،فضال عن
تفجري  163عبوة زرعت الستهداف الجيش يف مناطق تحركه.
ولف�ت الرفاعي إىل اكتش�اف وتدمري  993وك�را لإلرهابيني
تحت�وي عىل أس�لحة وذخائر ،وضب�ط  64دراج�ة نارية بدون
لوحات معدنية ،باإلضافة إىل إحباط محاولة تسلل  169عنرصا
من جنس�يات مختلفة عرب الح�دود .كما أعلن املتحدث باس�م
الجي�ش مقتل ضابط وجندي وإصابة عس�كريني اثنني آخرين
أثن�اء االش�تباك مع العن�ارص اإلرهابي�ة يف مناط�ق العمليات.
وتعليقا عىل العملية قال العقيد حاتم صابر ،الخبري ىف مكافحة
اإلرهاب الدوىل ،إن املتابع واملحلل لخط سير العمليات القتالية
ىف العملي�ة الش�املة س�يناء  2018بداي�ة من البي�ان رقم  1إىل
البي�ان رقم  17يجده�ا بدأت بضبط أحجام كبيرة من املعدات
واألس�لحة والذخائ�ر ،وانته�ت بالقضاء عىل  5أف�راد بعمليات
نوعية اس�تخباراتية ،مؤكدا أن قوة االرهاب ىف س�يناء تتناقص
وت�كاد تندحر .وأوضح العقيد حاتم صاب�ر ،ىف مداخلة هاتفية
عىل قن�اة  ،ON Liveأن العمليات النوعية املعلن عنها ىف بيانات
عملية س�يناء الش�املة يقصد بها ورود معلومات مخابراتية،
وأن هذه املعلومات تس�تخلص معظمها من بالغات املواطنني،
مشيرا إىل أن ه�ذا ي�دل عىل أن الوع�ى األمنى والثقاىف لس�كان
ش�مال ووس�ط س�يناء أصبح عىل قدر عاىل من املعرفة بحجم
األخطار التى تواجهها الدولة وتدفعهم لإلبالغ عن اإلرهابيني.

مطالبات دولية لتوفري العالج الالزم
لسجني رأي يف البحرين
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�ددت منظمة أمريكيون م�ن أج�ل الديمقراطية وحقوق
اإلنس�ان يف البحري�ن مطالبته�ا الس�لطات البحريني�ة بتأمني
العالج اللازم ملعتقل الرأي القيادي يف جمعية العمل اإلسلامي
“أم�ل” خلي�ل الحلواجي .وكان�ت نائب األمني الع�ام للمنظمة
األوروبي�ة البحريني�ة لحقوق اإلنس�ان فاطم�ة الحلواجي قد
ً
مشيرة إىل
أعرب�ت عن قلقها إزاء تدهور حالة والدها الصحية،
أن�ه يعاني من أعراض “جلطات الدم” التي س�بق وتعرض لها.
ُيذكر أن محاكم النظام كانت قد أصدرت حكمًا بسجن الناشط
املع�ارض خلي�ل الحلواجي ملدة  10أع�وام يف قضية ذات خلفية
سياس�ية ،وكان قد أفاد بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله للتوقيع
عىل االعرتافات.

اعرتاض أمريكي حيبط مبادرة الكويت بشأن االنتهاكات يف غزة
بغداد  /المستقبل العراقي
عرقل�ت الواليات املتحدة ص�دور بيان عن مجلس
االم�ن الدويل يدع�و اىل ضبط النف�س وإجراء تحقيق
مس�تقل يف املواجه�ات الت�ي دارت على الح�دود بني
قطاع غزة وارسائيل الجمعة وسقط خاللها  16قتيال
فلس�طينيا برص�اص الجي�ش االرسائييل ،كم�ا أفاد
دبلوماسيون .وبصفتها ممثلة عن املجموعة العربية
يف مجلس األمن ،تقدمت الكويت بمس�ودة بيان يدعو
خصوص�ا اىل «إج�راء تحقيق مس�تقل وش�فاف» يف
املواجهات التي دارت الجمعة واس�فرت عن مقتل 16
فلس�طينيا واصاب�ة  1400آخرين بج�روح اكثر من
نصفهم بالرصاص الحي والبقية بالرصاص املطاطي
والغ�ازات املسيرة للدموع ،بحس�ب وزارة الصحة يف
غزة .لكن مسودة البيان التي قدمتها الكويت الجمعة

جوبهت باعرتاض من جانب الواليات املتحدة ،وبما ان
بيانات مجلس االمن تص�در باالجماع فإن االعرتاض
االمريك�ي وأد املبادرة الكويتية يف مهدها ،بحس�ب ما
افاد دبلوماسيون.
واضافة اىل مطالبتها باجراء تحقيق يف مواجهات
الجمعة ،فإن مسودة البيان تدعو اىل «احرتام القانون
الدويل لحقوق اإلنس�ان والقانون اإلنساني الدويل بما
يف ذلك حماية املدنيني».
كذلك فإن أعضاء مجلس األمن يدعون يف مس�ودة
البي�ان «جميع األطراف إىل ممارس�ة ضب�ط النفس
ومن�ع املزيد م�ن التصعيد ويش�ددون على رضورة
تعزيز احتماالت عملية السلام يف الرشق األوسط بني
اإلرسائيليني والفلس�طينيني اس�تنادا إىل الحل القائم
عىل دولتني والسالم العادل والدائم والشامل».
كما يعرب أعضاء مجلس األمن يف مس�ودة البيان

ع�ن «قلقه�م البال�غ إزاء الوض�ع على ح�دود غزة»
ويج�ددون التأكيد عىل «الحق يف االحتجاج الس�لمي»
ويعرب�ون عن «أس�فهم لفق�د أرواح الفلس�طينيني
األبرياء» .والس�بت ش�ارك اآلالف يف غزة يف مسيرات
تش�ييع متظاهرين قضوا الجمعة يف مواجهات دارت
م�ع الجي�ش االرسائييل على الحدود بين قطاع غزة
وارسائي�ل يف واحد م�ن اكثر االيام دموي�ة منذ حرب
 .2014وقت�ل  16ش�خصا عىل األق�ل الجمعة عندما
واجهت القوات اإلرسائيلية واحدة من أكرب املظاهرات
الفلس�طينية .وق�ال الجي�ش اإلرسائيلي إن بع�ض
املحتجين أطلق�وا الن�ار ودحرجوا إطارات مش�تعلة
باتجاه القوات عرب الحدود وألقوا عىل أفرادها حجارة
وقناب�ل حارق�ة .وقال�ت حرك�ة حماس إن خمس�ة
أعض�اء يف جناحها العس�كري ضمن القتلى .وقالت
إرسائيل إن ثمانية من القتىل ينتمون إىل حماس ،التي

تصنفه�ا إرسائيل والغرب جماعة إرهابية ،وإن اثنني
ينتميان إىل جماعات أخرى.
ومن املقرر أن يصل االحتجاج الذي تنظمه حماس
وفصائل فلس�طينية أخرى إىل ذروته يف  15مايو/أيار
يف ذك�رى «النكبة» حني فر مئ�ات اآلالف من ديارهم
أو أجربوا عىل تركها عام  1948الذي ش�هد قيام دولة
إرسائيل.
وترفض إرسائيل منذ أمد بعيد حق العودة خش�ية
تدفق العرب بأعداد تتج�اوز الغالبية العددية لليهود،
وتق�ول إن�ه يجب إع�ادة توطين الالجئين يف الدولة
املس�تقبلية الت�ي يس�عى الفلس�طينيون إلقامته�ا.
وتجمدت محادثات السالم منذ عام .2014
وس�حبت إرسائيل قواتها ومس�توطنيها من غزة
ع�ام  2005لكنه�ا ال تزال تفرض قي�ودا عىل الحدود
الربية والبحرية للقطاع.

بن سلامن التقى «قيادات هيودية» يف زيارته ألمريكا

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مصدر قضائي فرنسي أن ديفي�د ماثيوز صهر
األمير الربيطان�ي ويلي�ام ،يخض�ع لتحقي�ق رس�مي
لالشتباه باغتصابه لفتاة قارص.
وأض�اف املصدر أن ممثيل االدع�اء يف باريس أصدروا
أمرا باعتقال ماثيوز خالل زيارته فرنسا ،لكنهم أفرجوا
عنه ووضع�وه تحت الرقابة القضائي�ة دون أن يفصح
ع�ن موع�د إطالق رساح�ه .وذك�ر املص�در أن «جريمة
االغتص�اب مح�ل التحقي�ق وقع�ت بين عام�ي 1998
و ،1999وأفاد فيه راديو «أوروبا ،»1بأن الشكوى قدمت
للس�لطات يف  .2017وأش�ار املصدر إىل أن ماثيوز اعتقل
الثالثاء املايض ،من قبل وحدة حماية القرص الفرنس�ية،
وخض�ع لتحقيق رس�مي بس�بب االش�تباه باغتصابه
قارص تحت واليته.
وديفي�د ماثيوز هو والد جيم�س زوج بيبا ميدلتون،
ش�قيقة كيت زوجة األمري الربيطان�ي ويليام ،وتزوجت
بيبا جيمس يف مايو املايض ،وأقيم حفل زفافها بحضور
األمريين ويلي�ام وهاري حفيدي إليزابي�ث الثانية ملكة
بريطانيا.

كش�فت وثيقة سرُ ِّبت لوسائل اإلعالم
مؤخرا عن أن ويل العهد الس�عودي محمد
بن س�لمان التقى خالل زيارت�ه الحالية
للوالي�ات املتحدة عددا من أب�رز الزعماء
اليه�ود األمريكيين ،م�ن بين سلس�لة
االجتماعات التي عقدها مع ش�خصيات
عديدة من مختلف القطاعات.
وأوردت صحيفتا هآرتس اإلرسائيلية
وإندبندن�ت الربيطاني�ة أن اب�ن س�لمان
التقى الثالث�اء زعماء يه�ودا ،من بينهم
رؤس�اء لجنة الش�ؤون العامة األمريكية
اإلرسائيلية (أيباك) واالتحادات اليهودية
ألميركا الش�مالية ،ورابط�ة مكافح�ة
التش�هري ،واملنظم�ة العاملي�ة للدف�اع
ع�ن اليه�ود ،ومنظم�ة «بن�اي بري�ث»
الصهيونية ،وجميعها حركات يهودية.
وأش�ارت هآرت�س إىل أن ويل العه�د
الس�عودي ا َّدخر «األفضل» من لقاءاته يف
آخر جولته األمريكية لإلعالمية الش�هرية
أوبرا وينفري ،التي توصف بأنها صانعة
الرأي يف الواليات املتحدة.
ويف ذل�ك يق�ول مدير مركز دراس�ات
الشرق األوس�ط بجامع�ة دنف�ر ن�ادر
هاشمي إن من يلتق أوبرا وينفري -حتى
ل�و لم يكن بغ�رض إج�راء مقابلة معه-
فإن�ه يصب�و لكس�ب رضاه�ا وتأييدها؛

باعتبارها أحد صناع الرأي.
ويبدو أن األمري الس�عودي يهدف من
وراء اللقاءات التي أجراها ،أو التي يزمع
عقده�ا مع كبار الش�خصيات األمريكية
من رؤساء سابقني ووزراء ورجال أعمال
ومديري كربيات الرشكات العاملية ومالك
وسائل اإلعالم والقائمني عليها وغريهم؛
إىل إرساء عالقة مع الرأي العام األمريكي
أيضا.
وس�يختتم ويل العهد السعودي جولته
الطويل�ة ،الت�ي تس�تغرق أس�بوعني ،يف
الساحل الغربي للواليات املتحدة يف مطلع
أبريل/نيس�ان ،حيث من املقرر أن يكون
ضي�ف الشرف يف مأدبة عش�اء يقيمها
آري إيمانوي�ل الرئي�س التنفيذي لرشكة
إنديفور العاملية ،التي اشترت السعودية
حصة يف أس�همها بقيمة أربعمئة مليون
دوالر.
واجتمع ابن سلمان الثالثاء املايض يف
نيويورك ووزير الخارجية األسبق هنري
كسينجر ،والرئيس األسبق بيل كلينتون،
واملرش�حة الرئاس�ية هيلاري كلينتون،
والس�ناتور تشاك ش�ومر ،واألمني العام
لألمم املتح�دة أنطونيو غوترييش ،ورجل
األعمال وعمدة نيويورك الس�ابق مايكل
بلومبريغ.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترمب التقى األس�بوع امل�ايض يف املكتب

البيض�اوي بالبيت األبيض ابن س�لمان،
يف اجتم�اع تصدر نرشات وس�ائل اإلعالم
لغرابته -حسب وصف صحيفة هآرتس-

وتباهي الرئيس األمريكي ببيعه أس�لحة
إىل السعوديني بمليارات الدوالرات.
وعلى صعيد قي�ادات أجه�زة اإلعالم،

عق�د اب�ن س�لمان لق�اءات عدي�دة ،من
بينها مأدبة عشاء مع الصحفي بجريدة
نيوي�ورك تايم�ز توم�اس فريدم�ان،
وروب�رت ميردوخ ،وجيف�ري غولدبريغ
من صحيف�ة أتالنتيك ،وهيئ�ات التحرير
بنيويورك تايمز وواش�نطن بوس�ت وول
ستريت جورنال ،ولوس أنجلوس تايمز
وسان فرانسيسكو كرونيكل.
كما أجرى مقابالت م�ع مجلتي تايم
وفانيتي فري.
وتش�مل قائم�ة لقاءاته ش�خصيات
ب�ارزة من أمث�ال ب�اراك أوبام�ا ،وجون
كيري ،والجن�رال ديفي�د برتاي�وس
وكوندولي�زا رايس ،وي�زور كذلك مزرعة
الرئيس جورج دبليو بوش يف تكساس.
ومن الش�خصيات املدرج�ة يف جدول
لقاءات�ه ،مدي�ر وكال�ة االس�تخبارات
املركزي�ة (يس آي أيه) مايك بومبيو الذي
سيتس�لم حقيبة الخارجية قريبا ،ونائب
الرئي�س ماي�ك بن�س ،وجاريد كوش�نر،
ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
ومن ق�ادة قط�اع األعمال ،س�يلتقي
ويل العه�د الس�عودي كال من بيل غيتس،
وإلون ماسك ،وبيرت ثييل ،ووتيم كوك من
رشكة آبل ،إىل جانب الرؤس�اء التنفيذيني
لشركات مايكروس�وفت ،وبوين�غ،
وأمازون ،وأوبر ،وول�ت ديزني ،ولوكهيد
مارتن.
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اعالن

تعل�ن مديري�ة بلدي�ات كربلاء املقدس�ة  /لجنة البي�ع وااليجار ع�ن تأجري
العق�ارات املدرج�ة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الح�ر يف املزايدة العلنية
وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل /فعىل
الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا
بع�د مرور ( )15خمس�ة عرش يوم تبدا م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني
معهم وص�ل التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية ونس�خة
من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
واملصاري�ف االخ�رى وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم ( 31لس�نة
 2013املعدل)
ت

التفاصيل

1

حانوت قرب
فلكة الثورة

2

حانوت قرب
فلكة الثورة

3

حانوت قرب
فلكة الثورة

4

حانوت قرب
فلكة الثورة

رقم العقار
31جزء من
()21/37829/1
حيدرية
32جزء من
()21/37829/1
حيدرية
40جزء من
()21/37829/1
حيدرية
22جزء من
()21/37829/1
حيدرية

المساحة

مدة
االيجار

28م2

سنة
واحدة

28م2

سنة
واحدة

28م2

سنة
واحدة

28م2

سنة
واحدة

القيمة التقديرية
رقما
()2400000
مليونان واربعمائة
الف دينار سنويا
()2400000
مليونان واربعمائة
الف دينار سنويا
()2400000
مليونان واربعمائة
الف دينار سنويا
()2400000
مليونان واربعمائة
الف دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
دار القضاء يف االعظمية
محكمة البداءة
العدد /1/استمالك2017 /
التاريخ 2018/3/26/

اعالن

اىل  /املس�تملك منه محم�د عطا محمد نافع والش�خص الثالث الذي
بجانبه نوال محمد لطيف
قررت ه�ذه املحكمة وبقرار الحك�م الصادر بالدعوى االس�تمالكية
املرقم�ة اعاله واملؤرخ  2018/3/18بنزع ملكية مس�احة مقدارها
 351م 2م�ن ارض العقار 3م  23س�بع اب�كار منكم ومن باقي مالك
العقار اعاله وتس�جيلها ملكا رصفا باس�م املس�تملك  /امني بغداد/
اضافة لوظيفته بعد تس�ديده لبدل االستمالك ويف حالة عدم قيامكم
بالطعن وفقا للطرق القانونية بقرار الحكم املذكور س�وف يكتس�ب
الحكم الدرجة القطعية
وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية
Email: nass_comm@yahoo.com

الرقم 3055 :
التاريخ 2018/3/28 :

تنويه

املناقصة املرقمة 12m/2017
تجهيز محور الضغط املتوسط ملحطة كهرباء النارصية البخارية
اش�ارة اىل املناقصة اعاله والتي تم اعالنها بموجب كتابنا املرقم 2820
يف  2018/2/18تقرر:
ح�ذف املنش�ا االوكراني والبق�اء عىل املنش�أ الرويس فقط ل�ذا اقتىض
التنويه
مالحظ�ة  /الي استفس�ار او توضي�ح يرج�ى االتص�ال على الربي�د
االلكرتوني nass_comm@yahoo.com

املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة2017/570/
اىل  /املنفذ عليه /صالح حسن يوسف
لق�د تحقق له�ذه املديرية من أش�عار
مركز رشطة بختياري
أنك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك
موط�ن دائ�م او موق�ت او مخت�ار .
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه  .واس�تنادا
للم�ادة (  )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة
تنفي�ذ بعقوب�ة خلال خمس�ة عرش
يوم�ا تب�داء م�ن الي�وم الت�ايل للنشر
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر
اش�عار مركز رشطة بختاري  /مختار
منطق�ة بختي�اري  /ليس من س�كنة
بختياري
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة2018/310/
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة العقار
تسلس�ل 35م 10بهرز الواق�ع يف بهرز
العائد للمدي�ن محمد عبد الكريم كامل
املحجوز لقاء طلب الدائن عيل محمود
حميدالبالغ( )50000000خمس�ون
ملي�ون دينارفعلى الراغ�ب بالشراء
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة
ثالثني يوما تبداء من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية
عرشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�يةالعراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
وفاء جليل أدهم
املواصفات
-1موقعه ورقمه  35 -:م 10بهرز
-2جنس�ه ونوع�ه  -:أرض زراعي�ة
مشيد عليها دار سكن
-3ح�دوده واوصاف�ه  -:دار س�كن
متكون�ة من ه�ول وأس�تقبال وطرمة
وصحي�ات وغرفتين ن�وم يف الطاب�ق
العلوي
-4مشتمالته -:اليوجد
-5مساحته160 -:م2
 --6درجة العمران -----:
-7الش�اغل ( -:محم�د عب�د الكري�م
كامل)
-8القيم�ة املقدرة -:س�هام املدين من
العقار اعاله ارض وبن�اء 70000000
سبعون مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /931ش 2018/
اىل املدعى عليه م مالك جويد حافظ
أقام املدعية زمن كاظ�م كويد الدعوى
املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك
للمرافع�ة والحك�م بتصدي�ق الطلاق
الخلع�ي الواق�ع يف 2017/10/13
وملجهولية محل إقامتك حس�ب القائم
بالتبليغ واش�عار مركز رشطة الرشاد
18 4192/19يف  2018/3/6عليه تقرر
تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني
رس�ميتني للحضور امام هذه املحكمة
صباح يوم 2018/4/12الساعة تاسعة
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب
عنك�م قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر شعيوط سدخان

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 4205
التاريخ 2018 / 4 / 1

اعالن فقدان املدعو ( حيدر صادق صالل )

بتاري�خ  2006 / 5 / 5فق�د املــــدع�و حي�در صادق صالل فــــي منطقة حي السلام
ولــ�م يعث�ر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حيا ً او مــوته وبتاريخ / 27
 2018 / 2قدم املدعو محمد صادق صالل طلبا ً يطلب فيه نصبه قيما ً عىل املفقود ش�قيقه
حيدر صادق صالل وعىل اوالده القارصين كل من  ...........وذلك الدارة ش�ؤونه واملحافظة
عىل امواله استنادا ً الحكام املادة  87من قانون رعاية القارصين رقم  78لسنة  1980املعدل
عليه فقد قررت املحكمة االعالن عن حالة الفقدان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من لديه
معلوم�ات عن املفقود اعلاه الحضور اىل هذه املحكمة وخالل ثالث�ة ايام من تاريخ النرش
لالدالء بتلك املعلومات
القايض  /حممد حميسن عيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد  /615ب2017/
املوضوع  /اعالن بيع معمل طابوق باملزايدة
املدعي الدائم م رايض فاضل حمودي وجماعته
املدعى عليه املدين  /طعان جرب شبيب
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد
/615ب 2017/املتضمن بيع معمل طابوق الجصاني
املش�يد عىل ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة 29/2م34
العلكاية وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كل حس�ب
س�هامه فقد تقرر اعالن ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية
خالل مدة خمس�ة عرش يوم�ا تبدءا من الي�وم التايل
للنرش وعىل الراغبني بالشراء مراجعة هذه املحكمة
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية عرشة من
املائة م�ن القيمة املق�درة مالم يكونوا م�ن الرشكاء
وس�وف تج�ري املزايدة يف الي�وم االخير واذا صادف
الي�وم االخري عطلة رس�مية فاليوم ال�ذي يليه موعد
املزاي�دة وعىل من ترس�وا عليه املزاي�دة يتحمل اجور
النرش واملناداة
القايض
عدنان نهري راهي الزاميل
املواصفات
 -1جنسه  /معمل طابوق مبني عىل القطعة املرقمة
29/2م 34العلكاية
 -2املش�تمالت  2 /ف�رن م�ع مش�يدات واجه�زة
وميكانيكية
 -3املس�احه  /معم�ل طاب�وق مبن�ي عىل ج�زء من
القطعة املرقمة 29/2م 34العلكاية
 -4الشاغل /اطراف الدعوة
 -5القيمة التقديرية  /تس�عمائة وخمس�ة وسبعون
مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة املعقل
العدد/2:ب2018/
التاريخ2018/3/29 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /صباح حسن نعمة
اقام املدع�ي عبدالرحمن عبدالواح�د يعقوب الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2ب 2018/ل�دى ه�ذه املحكم�ة
يطال�ب فيه�ا (برف�ع التج�اوز على العق�ار املرق�م
 1706/2307الرب�اط الكبري) وقد ص�در قرار غيابي
بحق�ك بالع�دد /2ب 2018/بتاري�خ 2018/2/5
يقضي الزام�ك برف�ع التج�اوز الحاصل على عموم
العقار تسلس�ل  1706/2307الرب�اط الكبري ،العائد
للمدعي والبالغة مساحته  2أولك و  38.66م 2وإزالة
جميع املش�يدات املقامة من قبلك واملتمثلة ( بالباتلو
الكونكريتي) وتسليمه اىل املدعي خاليا ً من الشواغل،
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي الحسين بارتحالك
اىل جهة مجهولة .تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني
يوميتين رس�ميتني ويف حال�ة ع�دم تقديم�ك طعنا ً
بالقرار فانه يكتسب الدرجة القطعية بحقك.
القايض  /جعفر كاظم املالكي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /214ب 2018/
اىل املدعى عليها  /حمدي كريم هادي
أقام املدعي عيل عزيز س�لمان علي�ك الدعوى البدائية
املرقم�ة أعاله يطالبك فيها بالزام�ك دعوتكم بتأدية
ل�ه مبلغ قدره س�بعة ماليني دين�ار وملجهولية محل
اقامت�ك فقد اص�درت محكمة ب�داءة الك�وت حكما
غيابي�ا يف الدعوى اعلاه واملؤرخ�ة يف 2018/1/30
وملجهولية اقامتك حس�ب اش�عار املختار عالوي جرب
جاس�م املتضمن مجهولية محل اقامت�ك كذلك تاييد
كت�اب مرك�ز رشط�ة بالع�دد 4335يف 2018/3/28
تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون الحك�م الغياب�ي ونشر يف
صحيفتني محليتني رس�ميتني ولك حق اعرتاض عىل
الحكم الغيابي خالل املدة القانونية البالغ عرشة ايام
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاريخ النشر ويف حالة عدم
حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عدنان نهري راهي الزاميل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/3163
إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت حصة املدي�ن يف العقار
تسلس�ل  797/3م 38الخاجي�ة الواق�ع يف الك�وت
العائ�د للمدين مظف�ر ابراهيم طعم�ة املحجوز لقاء
طلب الدائن ميث�اق مجيد عزيز وجماعته البالغ مئة
وس�بعون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
هذه املديرية خالل م�دة ثالثون يوما تبدءا من اليوم
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقمه  /كوت  /الخاجية /قرب املس�بح
رقمه 797/3م 38الخاجية
 -2جنس�ة ونوع�ه  /ارض تس�قى بالواس�طة مل�ك
رصف
 -3ح�دودة واوصاف�ه  /العق�ار عبارة ع�ن زراعية
ملك وعموم العقار يحتوي عىل بعض اش�جار النخيل
املتناثرة وهو محاذي للشارع العام
 -4مس�احته  /مس�احة العقار الكلية  6دونم و13
اول�ك و 46,18م 2ام�ا الحص�ة املحج�وز تبل�غ 174
سهم
 -5الشاغل  /الرشكاء
 -6القيمة التقديريه  /اربعة وخمس�ون مليون سعر
الدونم الواحد وحصة املحجوزة تبلغ  174سهم بمبلغ
ثالثمائة وعرشة مليون ومائتي الف دينار
املنفذ العدل
عيل رضا الخطاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 238ب 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليه ( راشد صالح سهيل )
اق�ام املدع�ي ( مدير عام مصرف الرافدين  /اضافة
لوظيفت�ه ) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  / 238ب /
 2018يطلب فيها الزامك بتادية مبلغ الدين املدعى به
والفوائد التاخريي�ة وملجهولية محل اقامتك يف الوقت
الح�ارض قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتني اس�تنادا لنص املادة  21من قانون املرافعات
املدني�ة والحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة
املص�ادف  2018 / 4 / 8وبخالف�ه س�وف تج�ري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض عبيد صالح محيميد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي ف�راس محم�د علي لرشكة الحس�ناء
للتوس�ط ببي�ع ورشاء العمالت االجنبي�ة املحدودة –
ادع�و كل من له ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي
على العنوان التايل – بغداد الحارثية م  211ش�ارع 5
بناية . 16
املصفي
فراس محمد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 279ب 2018 /
التاريخ 2018 / 3 / 28
اعالن
بتاريخ  2018 / 2 / 4اصدرت محكمة بداءة الخالص
ق�رار الحك�م بالدع�وى املرقم�ة  / 279ب 2018 /
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة يقضي بازالة ش�يوع
العقار (  1 / 116مقاطعة  – 66الخالص  /الرشقية
) بيع�ا عليه تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية
ملدة ثالث�ون يوما عىل ان يكون البيع يف هذه املحكمة
عن طريق املزايدة التي تجري يف الس�اعة الثانية عرش
ظه�را من الي�وم التايل للنرش ويف حال�ة مصادفة يوم
املزاي�دة عطلة رس�مية يكون يف اليوم الت�ايل للمزايدة
وعىل الراغ�ب بالرشاء ايداع تامينات قانونية بنس�بة
 % 10من بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
االوصاف :
 – 1ن�وع العقار  /دار س�كن رقمه�ا  1 / 116م 66
– الخالص .
 – 2جنسه  /قطعة ارض .
 – 3اوصافه  /قطعة ارض مش�يد عليها هيكل مبني
بالبل�وك يحتوي على مطبخ وه�ول ومرافق صحية
وحمام وغرفة نوم .
 – 4الشاغل  /اليوجد .
 – 5القيمة التقديرية  /اربعة ماليني دينار .
القايض
عدنان حسني عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي وص�والت الصادرة م�ن امان�ة بغداد –
دائ�رة العق�ارات املرقم�ة اوال  11827ثاني�ا 11828
ثالث�ا  11829بتاريخ  2007 / 9 / 6بأس�م  /حس�ن
عل�وان مرشي فمن يعثر عليهما تس�ليمهما اىل جهة
االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي ف�راس محم�د علي لرشكة الحس�ناء
للتوس�ط ببي�ع ورشاء العملات االجنبي�ة املح�دودة
ادع�و كل من له ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي
على العنوان التايل – بغداد الحارثية م  211ش�ارع 5
بناية 16
املصفي
فراس محمد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة البرصة
العدد/2629 :ب2017/
التاريخ2018/4/1 :
اعالن
املدعي  /عيل زكي نوري
املدع�ى عليه�م  /مه�دي ومحمد وس�عاد ويوس�ف
وخديج�ة وزينب واحم�د وآمنة وفاطم�ة أوالد زكي
نوري.
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البصرة العق�ار تسلس�ل
 2342/2071الرباط الكبري ومس�احته  474م 2وهو
عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة سكنية يف منطقة
الجمعي�ات عىل ش�ارع فرعي غري مبل�ط متكون من
حديقة وطارمة وان الدار مؤلفة من اس�تقبال وهول
وغرفتني من�ام وحمام ومطب�خ ،ويف الطابق العلوي
متكون م�ن غرفتني وحم�ام ومرافق صح�ي ،البناء
من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح واالرضية
مبلطة بال�كايش درجة عمرانه قديمة وانه مش�غول
م�ن قب�ل محمد زك�ي ال�ذي يرغ�ب بالبق�اء بصفة
مستأجر بعد البيع.
فمن له الرغب�ة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع
التأمين�ات القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
البالغة اربعمائة وثمانية وتس�عون مليون واربعمائة
وخمس�ون أل�ف دين�ار ،وس�تجري املزايدة الس�اعة
الثاني�ة عرش م�ن ظهر اليوم (الخام�س عرش) التايل
لنرش اإلعالن ،ويتحمل املشرتي أجور املناداة.
القايض  /علوان بربوت البزوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/43:ب2015/
التاريخ2018/2/20 :
اعالن
اىل املدعى عليهم واألشخاص الثالثة- :
 -1وائ�ل طعم�ه عبدالسلام  -2باس�ل طعم�ه
عبدالسلام  -3ط�ارق طعم�ه عبدالسلام  -4ميعاد
طعم�ه عبدالسلام  -5هنادي طعمه عبدالسلام -6
شفاء طعمه عبدالسالم  -7محمود طعمه عبدالسالم
 -8صالح الدين محمد عبدالسالم  -9ابوعبيدة محمد
عبدالسلام  -10غربة محمد عبدالسلام  -11ش�ام
محم�د عبدالسلام  -12انعام محمد ندي�م  -13رعد
عبدالجب�ار  -14عبدالن�ارص عبدالجب�ار  -15هي�ام
عبدالجب�ار -16أحلام عبدالجب�ار  -17امينه توفيق
فتاح  -18وعود ناجي توفي�ق  -19عبدالكريم ناجي
توفيق.
أصدرت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف الدعوى
البدائي�ة املرقمة /43ب 2015/بتاريخ 2017/8/16
غيابي�ا ً بحقك�م وال�ذي قضى بإزالة ش�يوع العقار
تسلس�ل  332مقاطع�ة  7نهر خ�وز ،بيع�ا ً باملزايدة
العلنية وتوزيع الثمن عىل الرشكاء كالً حسب حصته.
ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتكم تقرر تبليغكم نرشا ً
بواس�طة بصحيفتين محليتني ويحق لك�م مراجعة
ط�رق الطع�ن املق�رر قانونا ً وخلال امل�دة القانونية
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم درجة البتات وفق
القانون.
القايض  /فيصل سلمان عطار
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حمليات

العدد ( )1647االثنين  2نيسان 2018

إفتتاح حمطة الرميلة للطاقة الكهربائية

المستقبل العراقي  /ابتسام نجم عبد الله

العراق (.)CPECC
و تحدث مدير هيأة تشغيل الرميلة السيد حسني
عبد الكاظم حسين قائال« :انه�ا إنعطافة هامة
يف تاري�خ الرميلة .فنحن س�عداء لتمكن الرميلة
م�ن النهوض بدوره�ا يف تولي�د الكهرباء لتأمني
احتياج�ات الحقل من الطاق�ة ،لألعوام القادمة
و تقلي�ل االعتماد على الش�بكة الوطنية لتوفري
الكهرباء للمواطنني».

تم إفتت�اح محطة الرميلة للطاق�ة الكهربائية،
رس�ميا يوم االربعاء  / 28اذار  2018 /و دخلت
املحط�ة الخدم�ة الفعلي�ة بش�كل كام�ل ،و قد
حضر حقل اإلفتتاح عدد من املس�ؤولني من كل
م�ن وزارة النفط و رشكة نف�ط البرصة و هيأة
تش�غيل الرميل�ة .تعترب محطة الرميل�ة للطاقة
الكهربائي�ة أكرب مرشوع من نوعه
تنف�ذه هي�أة تش�غيل الرميلة منذ
تأسيس�ها ،و الهيأة ه�ي مرشوع
مشترك بين كل من رشك�ة نفط
البصرة و رشك�ة بي ب�ي و رشكة
برتوتش�اينا ،و تق�وم بتش�غيل و
إدارة حقل الرميلة النفطي».
يذكر ان حجم الطاق�ة املتولدة من
املحط�ة يضاه�ي اس�تهالك حوايل
 23,000عائلة برصية من الكهرباء.
تم تش�غيل حوايل  500شخص من
األي�ادي العامل�ة العراقي�ة ،أثن�اء
مرحلة تشييد املرشوع الذي أرشفت
علي�ه و نفذت�ه الرشك�ة الصيني�ة
للهندسة و اإلنش�اءات البرتولية يف

فيما أضاف نائب مدير الهيأة السيد أريال فلورس
قائال« :نحن مرسورون لرؤية هذا املرشوع و هو
يأتي بقطافه.
و م�ا مرشوع محطة الرميلة للطاقة الكهربائية
إال جزء من اسرتاتيجية أوسع لتحديث الحقل ،و
تحويل الرميلة اىل مؤسس�ة تعمل حسب املعايري
العاملي�ة .و قد ش�هد ع�ام  2018تدشين ضفة
إنتاج جديدة من ش�أنها اضاف�ة  80,000برميل
باليوم للطاق�ة اإلنتاجي�ة للحقل،
و نح�ن ماضون بنص�ب املزيد من
أوعية االنت�اج الجديدة يف محطات
ع�زل الغاز لتعزي�ز االنتاج النفطي
املس�تقبيل ،و يقودن�ي ه�ذا األم�ر
اىل الق�ول ب�أن خط�وات تحديث و
تطوير الحقل تسري بشكل وطيد».
م�ن جانبه علق نائ�ب مدير الهيأة
الخاص الس�يد فان جيانبنك قائال:
«نح�ن فخورون ج�دا الكتمال هذا
املشروع الحي�وي ،و س�عداء جدا
بم�ا تم انج�ازه .س�تكون الطاقة
اإلضافية التي تمنحها هذه املحطة
لنا عامال مهما ً إلستقرار و إزدهار
املنطقة».

www.almustakbalpaper.net

العراق يطلق استامرة للامنحني
يف مؤمتر الكويت
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر
محمد صالح ان «األمانة العامة للمجلس
بانتظار إجابة الدول والجهات املانحة عىل
عدد من االستفسارات املقدمة من األمانة،
تمهيدا للب�دء بأعمار جمي�ع املحافظات
العراقي�ة س�يما املناط�ق املح�ررة والتي
س�تكون لها األولوية يف تل�ك املنح».وقال
صالح يف ترصيح اطلعتع عليه «املستقبل
العراق�ي» ،ان «هناك فريق دائم يف األمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ب�دء بتحوي�ل
تعه�دات ال�دول واملؤسس�ات والهيئ�ات
الدولي�ة الراغبة بتقديم املن�ح والقروض
امليرسة إلعادة أعم�ار العراق عىل هامش
مؤتم�ر الكوي�ت ال�ذي عق�د مؤخ�را ،إىل
أفع�ال عن طري�ق إطالقها لـ (اس�تمارة
املس�اهمة) والتي تم توزيعها عىل جميع

تلك الدول واملؤسس�ات والهيئات ،مشريا
إىل أن تلك االس�تمارة تتضمن حجم املنح
املقدم�ة ورشوط تقديمه�ا ون�وع املنحة
إن كانت منحة مستردة او طويلة األجل،
فضلا ع�ن مواض�ع رصفها»ُ .يش�ار إىل
َّ
أن مؤتم�ر الكوي�ت الدويلِّ إلع�ادة إعمار
العراق ،الذي اس�تضافته الكوي�ت للمُ َّدة
من  12إىل  14من ش�باط الج�اريُ ،
وع ِق َد
بمش�اركة  76دول�ة ومنظم�ة دولي�ة
وإقليمية وواحد وخمسين من الصناديق
التنموي�ة و 107منظمة محلية وإقليمية
ودولي�ة غير حكومي�ة و 1850جه�ة
مختصة م�ن القط�اع الخاص يف س�بيل
تحصيل اإلس�هامات واملساعدات الالزمة
إلعادة إعمار العراقَّ ،
تمخض بهذا الزخم
الواسع من رشاكاتٍ استثماري ٍة وتنموي ٍة
إلعم�ار العراق عن جمع مبالغ بقيمة 30
أمريكي.
دوالر
مليار
ٍّ
ٍ

حمافظ البرصة يبحث مسامهة الرشكات الصينية يف تنفيذ املشاريع العمالقة باملحافظة

البنك املركزي يطلع
عىل التسهيالت املالية
ملرصف الرافدين

البصرة  /المستقبل العراقي

الخ�اص لتحالف الرشكة الوطنية للس�كك الحديدية
الصيني�ة « »CREC5علي الخطيب والوف�د املرافق
له».
واض�اف ان « الجانب�ان تن�اوال امكاني�ة مس�اهمة
الشركات الصيني�ة يف تنفي�ذ العدي�د من املش�اريع
العمالقة يف مختلف القطاعات».
واوض�ح البي�ان ان «محاف�ظ البرصة ويف مس�تهل
حديث�ه ،رحب بالوفد الضيف متمنيا أن تس�هم هذه
الزي�ارات واللق�اءات عىل بل�ورة العديد م�ن االفكار
وال�رؤى ل�دى الجانبني ،والت�ي من ش�أنها أن تمهد
لدخول الرشكات الصينية إىل سوق العمل البرصي يف
املستقبل القريب.

بح�ث محاف�ظ البصرة اس�عد العيداني م�ع املمثل
الخاص لتحالف رشكتي « »CREC5الصينية امكانية
مس�اهمة الشركات الصيني�ة يف تنفي�ذ املش�اريع
العمالقة باملحافظة».
واف�اد بي�ان لدي�وان املحافظ�ة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،انه «حفل ديوان محافظة البرصة بتواجد
العديد من ممثيل الشركات العاملية ،الذين يطمحون
إىل الفوز بفرص استثمارية يف املحافظة ،فبعيد لقائه
وف�دا من رشكت�ي دايو وب�راق الخير ،التقى رئيس
الحكومة التنفيذية أس�عد عبد األمري العيداني املمثل

التجارة تعلن استمرار حتميل وتفريغ الشاحنات املحملة باحلنطة االسرتالية

بغداد  /المستقبل العراقي
تفقد محافظ البنك املركزي العراقي ،عيل
العالق ،جناح مرصف الرافدين املش�ارك يف
معرض بغداد الدويل للكتاب».وقال املكتب
االعالمي للمرصف يف بيان تلقت « املستقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،ان «العلاق أطلع
خالل زيارته لجناح املرصف عىل الخدمات
املرصفية التي يقدمها الرافدين للمواطنني
من قروض وس�لف واص�دار ادوات الدفع
االلكرتون�ي اضاف�ة اىل تس�هيالت مالي�ة
اخرى».وأشار اىل ان «جناح املرصف شهد
إقباالً واسعا ً من قبل املواطنني واملسؤولني
ملا له من أهمية وراف�دا ً اقتصاديا ً لرشائح
واسعة من املواطنني.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب احدى
تش�كيالت وزارة التج�ارة عن «اس�تمرارها
بتحمي�ل والتفري�غ الش�احنات املحمل�ة
بالحنطة االسترالية والواردة للبالد بواسطة
الباخرة ( )PRODIGY OBNالراسية يف ميناء
ام قرصلدع�م البطاق�ة التموينية».واضاف
مدي�ر عام الرشكة نعي�م املكصويص يف بيان
ورد لـ»املستقبل العراقي» ،بانه «تم التوجيه
بتشكيل غرفة متابعة من قبل اقسام الرقابة

والنقل والتس�ويق يف الرشك�ة ملتابعة عملية
تحمي�ل وتفريغ الش�احنات وحس�ب خطة
التوزيع املعتمدة باالضافة اىل متابعة موقف
الش�احنات املتوقف�ه يف الس�ايلوات واملواقع
وتدقي�ق البيانات واج�راء الفحص املختربي
واالرشاف على عملي�ة تجهي�ز املطاحن من
اج�ل دع�م البطاق�ة التمويني�ة» .وبني بان
«( )١٢٠شاحنة وزعت حسب الخطة املقررة
حيث اس�تقبل فرع بابل ( )٦٤ش�احنة كما
وصل�ت اىل فرع الرشك�ة يف الديواني�ة اربعه
ش�احنات وش�احنتان لف�رع كرك�وك اما يف

مواقع بغداد فتوزعت ثمان شاحنات لسايلو
خان بني سعد وتس�عة عرششاحنه لسايلو
خ�ان ض�اري كم�ا وصل�ت ملجم�ع حب�وب
التاجي ثمان ش�احنات» .واش�ار اىل انه «تم
مراعاة نسب تجهيز املحافظات خالل عملية
مناقل�ة وتوزيع حم�والت الباخ�رة للمواقع
من اج�ل تعزيز االرصدة بش�كل متوازن بني
املحافظ�ات باالضافة اىل االس�تمرار بعملية
تجهيز املطاح�ن االهلي�ة والحكومية يف تلك
املحافظ�ات م�ن اج�ل تامني م�ادة الطحني
ضمن الحصة التموينية.

الرتبية تفتح باب التقديم للدراسات العليا
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة فت�ح ب�اب التقدي�م
للدراس�ات العلي�ا (دبل�وم عايل وماجس�تري
ودكتوراه) ملنتسبيها يف الوزارة واملحافظات
كافة.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «ضوابط التقديم
ق�د عممت على املديريات العام�ة للرتبية يف
بغ�داد واملحافظ�ات» ،مبين�ة ان «الضوابط
تنص على ان ال يقل معدل املتقدم لدراس�ة
املاجس�تري او م�ا يعادله�ا ()%65وان ال

يق�ل معدل املتقدم لدراس�ة الدكت�وراه عن
(،)%70ويس�مح ملوالي�د  1973/4/29فما
فوق التقديم لدراسة املاجستري ،وان ال يزيد
عمر املتقدم لدراسة الدكتوراه عن()50سنة
مواليد()1968/4/29فما فوق».
واضافت ان «التعليمات اس�تثنت املتقدمني

لدراس�ة الدبل�وم الع�ايل من رشط�ي العمر
واملعدل ،بينما اشرتطت التعليمات ان تكون
للمتقدم لدراس�ة الدبلوم العايل واملاجس�تري
خدم�ة وظيفي�ة فعلي�ة مل�دة س�نتني بع�د
حصوله عىل اخر ش�هادة ،ويك�ون التقديم
الكرتونيا».

وأش�ارت اىل ان «التعليم�ات منح�ت الح�ق
لخريجي الجامع�ات االهلية املعرتف بها من
قب�ل وزارة التعليم العايل التقديم للدراس�ات
العلي�ا وف�ق رشوط وضواب�ط التقدي�م
والقبول» ،مبين�ة ان «التقديم س�يغلق يوم
.2018/4/19

الزراعة تبحث آفاق التعاون
مع الربازيل
بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القييس «الوزير
املف�وض يف الس�فارة الربازيلي�ة ل�دى جمهورية الع�راق اندرية
س�ابويا «لبحث آف�اق التع�اون الزراعي بني البلدي�ن الصديقني،
وبحضور مستش�ار الوزارة لنش�اط الثروة الحيوانية حسني عيل
سعود وعدد من املدراء العامني يف الوزارة» .
وأش�اد القيسي يف بي�ان لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»،
بالعالقات املتينة التي تربط البلدين وعىل كافة املستويات متمنيا
تطويره�ا نحو االفضل لخدمة البلدين الصديقني  ،مبينا بأنه من
املمكن االس�تفادة من التطور الذي وصلت اليه الربازيل يف املجال
الزراعي لتطوير قدرات العاملني يف املجال الزراعي».
واضاف البيان «كما دعا املستشار سعود إىل رضورة توقيع مذكرة
تفاهم بين البلدين ،والحاجة اىل وجود مكتب تجاري متخصص
لدى الربازيل لتنسيق العمل املشرتك».
من جانبه اكد الضيف عىل ان «الس�وق العراقية تحظى باهتمام
بالغ من لدن الحكومة الربازيلية وان كمية االس�ترياد بني البلدين
يف تصاعد مس�تمر ووع�د بتذليل كافة العقب�ات التي قد تعرتض
انسيابية العمل بني البلدين .

تصدير أكثر من « »107مليون برميل
من النفط اخلام خالل شهر آذار املايض

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة النفط عن تصدير اكثر م�ن  107مليون برميل من
النف�ط الخام خالل ش�هر اذار املايض ،مبين�ة ان «االحصائية لم
تسجل اي صادرات من حقول كركوك».
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان «كمية الصادرات من النفط
الخام لش�هر اذار حس�ب االحصائية االولية الص�ادرة من رشكة
تسويق النفط (سومو) بلغت  107مليونا و 50الف برميل ،مبينة
ان «االيرادات املتاتية من هذه الصادرات بلغت اكثر من  6مليارات
و 418مليونا و  58الف دوالر ،فيما لم تسجل االحصائية صادرات
من حقول كركوك «.
واض�اف جهاد ان «املعدل اليومي للص�ادرات بلغ  3ماليني و453
الف برميل ،مشريا اىل ان «معدل سعر الربميل الواحد بلغ 59,954
دوالرا .

ضبط مسافر بحوزته خمدرات
يف زرباطية

احلكومة تصدر توضيح ًا بشأن تسجيل مركبات املنفيست «معالية»
بغداد  /المستقبل العراقي
أق�ر مجل�س ال�وزراء ،محضر االجتماع
الذي ُعقد بش�أن معالجة تسجيل مركبات
املنفيست (معالية) الداخلة اىل العراق.
وذك�ر بيان ألمان�ة مجلس ال�وزراء تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان
«فقرات القرار املوافق�ة عىل قيام مديرية

امل�رور العامة يف وزارة الداخلية بتس�جيل
مركبات املنفيس�ت الداخلة اىل العراق عرب
املناف�ذ الحدودي�ة الجنوبي�ة والت�ي يثبت
من خالل الكش�ف الفني ان س�نة صنعها
الحقيقية اقل من س�نة صنعه�ا املثبت يف
كتاب تسجيلها الكمركي والقرص املرسل
م�ن الهيئة العام�ة للكم�ارك والداخلة اىل
الع�راق لغاي�ة  ،2016/12/31رشيط�ة

صحة الرصافة تضع خطة طوارئ استعداد ًا لزيارة االمام
الكاظم «عليه السالم»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة ،وضع خطة
متكامل�ة لتقدي�م كاف�ة الخدم�ات العالجية
والوقائي�ة يف ذك�رى اإلم�ام م�وىس الكاظ�م
(علي�ه السلام).وقال عب�د الغن�ي س�عدون
حمدان الساعدي مدير عام صحة بغداد
الرصاف�ة ،يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،إنه «تم تشكيل غرفة عمليات
لغرض تنس�يق وتنظيم الجهود واملوارد
الطبية لتقديم أفض�ل الخدمات الطبية
والعالجية والتوعوية للزائرين».واوضح
ان «الخطة تشمل نرش مفارز طبية عىل
امتداد طريق الزائرين يف جانب الرصافة
بمش�اركة املستش�فيات والقطاعات»،
مبينا ان «الدائ�رة قامت بتهيئة صاالت
الطوارئ والعملي�ات وتوفري رصيد كايف
من االدوية والدم واملستلزمات الطبية».

واضاف الس�اعدي انه «تم تزوي�د تلك املفارز
بمول�دات كهربائية ووضع عالم�ات تعريفية
ً
فضلا عن توفري س�يارات
باملف�ارز الطبي�ة،
اسعاف وقناني األوكس�جني وتجهزها بكافة
األدوية واملس�تلزمات الطبية فضال عن تواجد
املالكات الطبية والصحية عىل مدار الساعة».

وأش�ار إىل أن «قس�م الصحة العامة /ش�عبة
الرقابة س�تقوم بأجراء حمالت تفتيشية عىل
محلات ومخ�ازن االغذية ملتابع�ة صالحيتها
فضلا ع�ن اقام�ة الن�دوات واملح�ارضات
وكذل�ك عمل الفول�درات واملطوي�ات من اجل
تجنب املواطنين املواد غري معروفة املنش�أ».
واهاب الس�اعدي بـ»املواطنني االلتزام
بتعليمات املؤسس�ات الصحية من اجل
الحف�اظ عىل سلامتهم وتوفير الغذاء
االمن وذلك من خالل استخدام املواد ذات
االستعمال الواحد وعدم تعرض االغذية
اىل اش�عة الش�مس وغريه�ا م�ن اج�ل
وقاية املواطنني من االمراض وخصوصا
االم�راض االنتقالي�ة كاش�فا يف الوقت
ذاته عن تهيئة كافة املستلزمات واملواد
الطبي�ة من تأمني رصيد ال�دم واالطباء
االختص�اص يف األقس�ام الجراحي�ة
وصاالت العمليات.

مراعاة فرض زيادة ترتاوح بني ()%20-10
من األجور املفروضة بموجب قرار مجلس
الوزراء  68لسنة  2016املعدل عىل املركبات
املذكورة».وأض�اف ،أن «ع�دم تس�جيل
املركبات املذكورة اال بعد استكمال تسوية
فروقات الرس�وم الكمركية ان وجدت عىل
وفق الية يتم وضعها بالتنسيق بني مديرية
املرور العام�ة والهيئة العام�ة للكمارك».

وتابع انه «جاء يف القرار كذلك ،قيام الهيئة
العام�ة للكم�ارك بإجراء التحقيق بش�أن
الية دخ�ول املركب�ات أعاله واس�تحصال
الرسوم الكمركية عنها وتحديد املقرصين
واخذ اإلجراءات القانونية بحقهم».وأشار
البيان اىل ،ان «القرار يأتي لضمان تسجيل
املركبات املذكورة وفق الضوابط التي ينص
عليها القانون واإلجراءات الرسمية.

الكويت تكشف عن اتفاق هنائي
السترياد الغاز العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزير النف�ط والكهرباء وامل�اء الكويتي ،بخيت الرش�يدي ،عىل اقرتاب
بالده من ابرام اتفاق نهائي مع العراق حول استرياد الغاز العراقي.
وقال الرش�يدي يف ترصي�ح اطلعت عليه «املس�تقبل العراقي» ،ان «الكويت
والعراق قريبان جدا من ابرام اتفاق نهائي الس�ترياد الغاز العراقي ،الفتا اىل
وجود خالف يسري بني الجانبني حول األسعار».واضاف ،أن «االتفاق النهائي
سيربم يف شهر نيسان املقبل تزامنا مع الزيارة املرتقبة لوزير النفط العراقي
اىل الكويت» ،متمنيا ان «يكون هناك اتفاق نهائي حول هذا املوضوع خالل
الش�هرين املقبلني».واوضح  ،اننا «نس�عى الن تكون هناك أس�س س�ليمة
لالتفاق ،أما بالنس�بة للتفاصيل فلن تكون هناك مشكلة».وحول االجتماع
الذي عقده م�ع الجانب العراقي بخصوص الرب�ط الكهربائي أوضح وزير
الكهرب�اء الكويت�ي ،أن «الع�راق يعد بواب�ة الكويت اىل أوروب�ا ،ولذلك فأن
دول مجل�س التعاون تتباحث معه ليكون هن�اك ربط كهربائي بيننا وبينه
كنقطة أوىل ،ثم مع تركيا ،و بعدها يتم الربط مع أوروبا».الجدير بالذكر ان
هناك اتفاقا مبدئيا لتصدير الغاز العراقي اىل الكويت لتسديد املبالغ املتبقية
م�ن تعويضات حرب الكويت والتي تقدر بأكثر من  6مليار دوالر والتي من
املؤمل االنتهاء منها يف عام .2022

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية ع�ن «ضبط كمية من املواد املخدرة
نوع ( ترياك) بحوزة مسافر ايراني يف منفذ زرباطية.
وذك�ر بي�ان للهيئة تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«مف�رزة مكافح�ة املخدرات نف�ذت القبض بالتع�اون مع مركز
رشطة كمرك زرباطية وشعبة متفجرات املنفذ».
وأض�اف «ت�م إتخاذ االج�راءات القانوني�ة بحق املته�م وإحالته
للقضاء.

الصناعة واملعادن تعلن فرصها
االستثامرية يف منتدى العراق للطاقة
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�اركت وزارة الصناع�ة واملع�ادن يف منتدى الع�راق للطاقة الذي
عقد االس�بوع عىل قاعة فندق الرش�يد يف بغداد تحت ش�عار( من
اجل اس�تثمارات الطاقة والتعاون الدويل ) بمشاركة عربية ودوليه
وحض�ور رئيس الوزراء حيدر العب�ادي وعدد من الوزراء و اعضاء
مجل�س النواب».واف�اد بي�ان ل�وزارة الصناعة تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،انه «تم من خالل املنتدى استعراض الفرص االستثمارية
يف مجال الصناع�ات البرتوكيمياوية واالس�مدة النايرتوجينية من
خالل ورقة العمل الخاصة بالوزارة التي القاها الخبري املهندس عبد
الكري�م عبد الوهاب نائب رئيس لجن�ة الصناعات البرتوكيمياوية
و االس�مدة يف الع�راق» .واض�اف ان « الجلس�ة ش�هدت مداخالت
الرشكات العاملية املش�اركة يف املؤتمر والتي ابدت رغبتها الشديدة
للدخول يف االس�تثمار يف العراق وابدت اس�تعدادها للدخول فورا يف
املفاوضات العملية مع الجانب العراقي.
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اعالن
إىل الرشيك  /وسام سعدي فيصل
اقتضى حضورك إىل بلدي�ة التاجي – س�بع البور
لغرض اصدار اجازة البناء للقطعة املرقمة 13728
– سبع البور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /215ب 2018/
اىل املدعى عليها  /حمدي كريم هادي
أقام املدعي حس�نني امج�د كاظم علي�ك الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة أعلاه يطالب�ك فيه�ا بالزام�ك
دعوتكم بتأدية له مبلغ قدره خمسة ماليني دينار
وملجهولية محل اقامتك فقد اصدرت محكمة بداءة
الكوت حكما غيابي�ا يف الدعوى اعاله واملؤرخة يف
 2018/1/30وملجهولي�ة اقامتك حس�ب اش�عار
املخت�ار علاوي جرب جاس�م املتضم�ن مجهولية
محل اقامتك كذلك تاييد كتاب مركز رشطة بالعدد
 4336يف  2018/3/28تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون
الحك�م الغياب�ي ونشر يف صحيفتين محليتين
رس�ميتني ولك ح�ق اعرتاض عىل الحك�م الغيابي
خالل امل�دة القانونية البالغ عرشة ايام اعتبارا من
اليوم التايل لتاريخ النشر ويف حالة عدم حضورك
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
عدنان نهري راهي الزاميل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  3 / 48403حي النداء
باس�م ( عب�د الرحيم محمد ه�ذال ) عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( نعي�م عب�د الكاظم حسين ) توجب
عليك الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار
اج�ازه بناء للعقار املرق�م  3 / 94439حي امليالد
خالل عشرة ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون
حضورك
اسم طالب االجازه منصور عبد الله دهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة
للرضائ�ب فرع النجف ذي الع�دد ( )8387بتاريخ
 2013/3/31واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب
 /القادس�ية باس�م ( حاكم فيصل حسني ) برقم
االضبارة (  )11348عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية التقاعد الصادرة من دائرة العمل
والضمان االجتماعي  /محافظة النجف االرشف/
املرقمة (  )1319639باسم ( مجيد حميد محمد)
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
بناء على الدعوة املقامة من قب�ل املدعي ( حيدر
ه�ادي منص�ور نارص ) ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه
من ( حسين ) اىل ( املالك�ي ) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة
عرش ) يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
بالدع�وى وف�ق أح�كام امل�ادة ( )22م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنه  2016واالمر االداري
املرقم (  )24195يف . 2016/6/12
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة 2014/451 :
التاريخ 2018/4/1
اىل املنفذ عليه  /حسني فاضل عيل
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خلال رشح املبلغ
القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار مختار (محمد
كاظم حسين /كربالء  /حي العامل) انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
( )27م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة
عشر يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل للنشر ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
ق�رار الحكم املرق�م /1584ت 2012/1واملتضمن
الزام�ك بدف�ع مبل�غ مق�داره ( )$2400دوالر
امريكي اىل الدائن املدير املفوض ملؤسسة االسكان
التعاونية اضافة لوظيفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة 2017/1954 :
التاريخ 2018/4/1
اىل املنف�ذ علي�ه  /هناء كاظم نج�م وموفق كاظم
عليوي
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خلال رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار (اش�عار
املجلس البلدي يف تاريخ )2017/12/9انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
( )27م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة
عشر يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل للنشر ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :
ق�رار حكم املحكمة الب�داءة النجف املرقم /2656
ت 2015/1واملتضم�ن الزامك�م ب�أداء مبل�غ
البال�غ  1,085,432ملي�ون وخمس�ة وثمان�ون
ال�ف واربعمائ�ة واثن�ان وثالثون دين�ار بالتكافل
والتضامن لصالح الدائن (املدير املفوض ملؤسس�ة
االسكان التعاونية اضافة لوظيفته ) CHF

االمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوي�ة
املقدسة
اعالن
تعلن االمان�ة العامة للعتبة العلوية
املقدس�ة عن اج�راء مزاي�دة علنية
لبي�ع املواد املس�تهلكة من (الزيوت
والبطاري�ات واالط�ارات) بموج�ب
قان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة
املرق�م  21لس�نة  2013علم�ا ان
تاريخ املزايدة العلنية هو يوم (االحد
املوافق  2018/4/8يف تمام الساعة
الع�ارشة صباحا) وس�يكون مكان
اج�راء املزاي�دة يف س�احة الضمان
التابعة للعلوية املقدسة مقابل فندق
الرقي�م فعلى الراغبين باالشتراك
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة العتبة
العلوي�ة املقدس�ة قس�م الش�ؤون
القانوني�ة مس�تصحبني معه�م
التأمين�ات القانوني�ة والبالغة %20
من القيمة املقدرة للمواد وال يسمح
الدخول يف املزايدة اال املزايدين الذين
يحملون معهم التأمينات القانونية
 1ـ املستمسكات الثبوتية
 2ـ هوية االحوال املدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /983:ب2018/5
التاريخ 2018/3/28
اىل  /املدعى عليه (محمد هاشم حسني)
اق�ام املدعي (س�ماح حمي�د عطي�ة وجماعتها)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعلاه ض�دك والت�ي
يطل�ب الحك�م فيه�ا بأبطال قي�د العق�ار املرقم
 1376/3188ح�ي الس�عد واعادت�ه اىل م�ا قب�ل
بيعه ل�ك ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الس�عد
كريم ظاهر محس�ن علي�ه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املص�ادف يف يوم  2018/4/10وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي هوية اإلقام�ة الصادرة م�ن مديرية
الجنس�ية العام�ة  /مديرية االقامة رق�م الهوية
( )11092تاريخ اإلصدار يف  2017/5/18باسم (
عيل حيدر راشد)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد/29 :ش2018/
التاريخ2018/3/29 :
اىل  /املدعى عليه  /ميثاق شاهر حميد
م /تبليغ
اقام�ت املدعي�ة ( روي�ده رحيم كري�م ) الدعوى
الرشعية املرقمة /29ش2018/
والت�ي تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م
بالتفري�ق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب
اشعار املختار واملرفق بكتاب مركز رشطة السالم
بالع�دد  544يف  2018/3/20ل�ذا تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور
امام هذه املحكمة بتاريخ  2018/4/11الس�اعة
التاسعة صباحا ً وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعه بحقك وفق
القانون.
القايض
فائق مشعل صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد2017/465 :
التاريخ2018/3/13 :
م /اعالن
قدمت املس�تدعية ( هن�د رباح ابراهي�م) طلبا ً اىل
محكم�ة األحوال الش�خصية يف الدجيل تطلب فيه
نصبه�ا قيمة عىل (حي�در فاضل ابراهي�م) وذلك
كون�ه ق�د فق�د بتاري�خ  2016/8/17وانقطعت
اخب�اره فعىل من لديه اعرتاض عىل صدور الحجة
تقدي�م اعرتاضه خلال ثالث�ون يوما م�ن تاريخ
االعالن.
القايض
معد نجم عبيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :حجة فقدان
التاريخ2018/3/28 :
اعالن
اىل /املدعو  /محمد اسعد عبد عطش
قدم املدعو /هاله كريم عبد طلبا ً اىل هذه املحكمة
ي�روم فيه اصدار حجة فقدان بحقك كونك مفقود
وملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية الرس�مية فعليك الحضور امامها
خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه
سيتم اتخاذ االجراءات القانونية وفق االصول.
القايض
عماد هادي املوسوي

اعالنات
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة2016/528 :
التاريخ2018/3/28 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الحمزة العقار تسلس�ل 879
الحمزة الواقع يف قضاء الحمزة العائد للمدين عادل
منحي سلمان محجوز لقاء طلب الدائن مدير عام
مرصف الرافدين اضافه لوظيفته
البال�غ  263330698دينار فعلى الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديرية خلال مدة ثالثني يوما تبدأ
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل
والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد
املواصفات:
 -1موقع�ة ورقمة  -:يق�ع يف محافظة الديوانية
قض�اء الحمزة املرقم  879الحمزة موقعة يف مركز
سوق قضاء الحمزة عىل شارع تبليط
 -2جنس�ه ونوعه  -:عبارة عن  4محالت تجارية
مفرزة بصورة غري رسمه
 -3ح�دوده واوصاف�ه  -:كم�ا هو يف ص�ورة قيد
العقار ( )880طريق عام ()880( )871( )878
 -4مش�تمالته  3 -:محالت تجاري�ه وعلوه لبيع
الحبوب
 -5مساحته  468,76 -:مرت مربع
 -6درجة العمران  -:متوسط
 -7الشاغل -:اليوجد
 -8القيمة املقدرة -:خمسمائة مليون دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد/210 :ب2017/
التاريخ2018/3/25 :
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم
 92مقاطع�ة 14الحيرة فعلى الراغبين بالرشاء
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون من
الي�وم الت�ايل لنشر االعلان مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
االوصاف
القطعة عبارة عن بس�تان مساحتة حوايل  2دونم
يقع عىل نهر الحس�يني ويس�قى من�ة يوجد فيه
حوايل ثمانون نخلة وعدد من الفس�ائل واالشجار
االخرى ومس�يج بس�ياج ( بي ار يس) وهي بعيدة
ع�ن طريق املواصالت واملدين�ة  .القيمة التقديرية
للعق�ار ( )7,400,000س�بعة ماليين واربعمائة
الف دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد/73 :ب2017/
التاريخ2018/3/27 :
اىل املدع�ى عليهم ( /عبود عاش�ور حمود ومحمد
رض�ا عيل وعباس محس�ن ناجي وحس�ن هربود
حم�د اللهيب�ي وعيل وصلاح اوالد محم�د مهدي
ومحمد حسن ونهاية اوالد محمود هادي وعباس
محمد ش�مخي) والش�خص الثالث ج�واد بريس
شالش
م /تبليغ
اصدرت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/12/28
قراره�ا املرق�م / 73ب  2017/واملتضم�ن ازال�ة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطعة املرقم�ة 3/17
مقاطع�ة  16الحيرة وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه  .وبالنظر ملجهولية
محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي يف الحرية
ومكت�ب معلوم�ات الحيرة  .لذا اقتضى تبليغكم
بصحيفتني رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي
االنتش�ار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي
خلال عشرة ايام م�ن تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنته�ي الفترة املحددة لالعتراض عىل
الحكم الغيابي.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2017/2067 :
التاريخ2018/3/14 :
اىل  /املنفذ عليه  /حيدر يوسف جواد
لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خلال رشح املبلغ
القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار مخت�ار ( حي
الجامعة  3/س�عد حميد الرماح�ي) انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او
مخت�ار  ،يمكن اج�راء التبليغ  ،واس�تنادا ً للمادة
( )27م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة
عشر يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للنشر ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربيوفق القانون:
املنفذ العدل
محمد عبدالحسني عبدالزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:
بالنظ�ر للحال�ة القطعي�ة لس�هامكم يف العق�ار
 3/30309حي الجامعة العائد لكم عىل املشتري
باس�م حس�ن نارص بمبلغ سته وس�بعون مليون
وتطبيق�ا ألح�كام امل�ادة ( )97ثالث�ا م�ن قانون
التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وتس�ديد الدين
البالغ ستة وتسعون مليون دينار خالل عرش ايام
تب�دء من اليوم لهذا االش�عار وعند عدم التس�ديد
سيسجل باسم املشرتي وفق القانون وحسب قرار
محكمة بداءة النجف بالعدد /1619ب 2017/5يف
2017/7/12
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد/648 :ش2018/
التاريخ2018/1/1 :
م /اعالن
اىل املدع�ى عليه  /فاضل جميل نور  /كاس�ب/
الكوفة الرباكية
اقام�ة املدعي�ة ( اس�امة عب�د املجي�د جعفر)
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب
فيها ( نفقة مس�تمرة الطفالها مهند وريحانة
املصطف�ى ونور الدي�ن ) و ( اجرة حضانة لها)
وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة واملوافق  2018/4/10الساعة
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حض�ورك او من
ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 2049 :
التاريخ 2018/4/1
اعالن
بناء على الدعوة املقامة من قب�ل املدعي حميد
جغي�م عب�ود س�لمان ال�ذي يطل�ب تس�جيل
لقب�ه وجعله الغ�زايل بدال من الف�راغ فمن لديه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال مده
اقصاه�ا (عرشة ايام) وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة 24
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرية الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة بأس�م (عيل
حنون مويش) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة البرصة بأس�م (عبد
الزه�رة غضب�ان غ�ايل) على م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من اعدادية
الهارثة الصناعية بأسم (عيل طارق عيل) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص بأسم (حيدر
حمدي طعمة ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت كافة اوليات السيارة التي تحمل الشايص
 KMHDG4IF9GU637488ن�وع هون�داي
 /بأس�م رشك�ة ش�عاع الف�رات النترا صالون
(احس�ان كويت ) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشط�ي ماجد جاس�م
رايض خمامة)
املنسوب اىل (قيادة حدود املنطقة الرابعة)
العنوان  /مجهول االقامة
بما انك مته�م وفق املادة  / 34/من ق ع د رقم
 14لس�نة  2008لتس�ببك يف حصول االرضار يف
العجلة الحكومية املرقمة ( )263مقرتح والرقم
الجديد ه�و ( )38588ن�وع فورد بي�ك اب دبل
قم�ارة وملجهولية محل اقامت�ك اقتىض تبليغك
به�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى
االمن الداخيل االوىل  /املنطقة الخامسة البرصة
خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا
االعلان يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة
املوج�ة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا واس�تنادا الحكام املواد ( 65و
 68و  )69من قانون اصول املحاكمات الجزائية
لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /210 :ب2017/
التاريخ 2018/3/28
اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  2442/2307الرب�اط الكبير
وهو عبارة عن عرص�ة خالية نوعه ملك رصف
مساحته 200م 2تقع يف شارع فرعي غري مبلط
يف منطقة ح�ي الغدير (ياسين خريبط) وهي
ضم�ن منطقة س�كنية فمن له رغب�ة بالرشاء
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف بناي�ة قرص
القض�اء يف تمام الس�اعة الثانية عرش من ظهر
الي�وم الخام�س عرش الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
 %10م�ن قيم�ة العقار املق�درة مائة وعرشون
مليون دينار
القايض
عالء حسني صيهود

اعالن
اىل الرشي�ك محمد غ�ازي حمود يرج�ى حضورك اىل
مديري�ة بلدية التاجي  /س�بع الب�ور النجاز معاملة
اجازة بناء القطعة  ١ / ٦٨٤١مقاطعة سبع البور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1/97 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :النظران
الجنس :ارض الدار مع ابنيتها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:
املساحة  483/51 :اولك
املش�تمالت  :دار سكنية طارمة وحديقة واربع غرف
وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي تحتاني وس�تة
غرف وحمام فوقاني
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املدين الراهن
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف البصرة االوىل
باملزايدة اعلاه العلنية العقار املوصوف اعاله العائد
للراه�ن رش�دي مجيد عب�د النبي لقاء طل�ب الدائن
املرته�ن  730,000,000س�بعمائة وثالث�ون مليون
دين�ار البالغ (مصرف املنص�ور لالس�تثمار) فعىل
الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30ي�وم اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية
او كفال�ة مرصفي�ة فيه ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املقدرة للمبيع البالغة  289,400,000مائتان وتسعة
وثمان�ون ملي�ون واربعمائة الف دين�ار وان املزايدة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي دريد سامي كشكول
مدير دائرة التسجيل العقاري يف البرصة االوىل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الغائب ( /العريف عالء حسني عاشور)
املنسوب اىل (قيادة حدود املنطقة الرابعة)
العنوان  /محافظة البرصة ـ حي الخليج
بم�ا ان�ك مته�م وف�ق امل�ادة  / 5/م�ن ق ع د رق�م
 14لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك بتاري�خ
 2016/2/22ولح�د االن وملجهولية اقامتك اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االعالن على ان تحرض ام�ام محكمة
قوى االمن الداخيل االوىل  /املنطقة الخامسة البرصة
خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق هذا االعالن
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجة ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا
واس�تنادا الحكام امل�واد ( 65و  68و  )69من قانون
اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /685 :ب2018/
التاريخ2018/3/29 :
اىل /املدعى عليه  /ماجد علوان نجم
اعالن
اق�ام املدعين فال�ح وايم�ن واميم�ة وزين�ب اوالد
حس�ن عبد الرحمن ض�دك بالتكاف�ل والتضامن مع
املدعى عليهم احمد عل�وان نجم وجمال علوان نجم
وال�ذي يطلب�ون فيه تخلي�ة املاجور بموج�ب العقد
امل�ؤرخ يف  2011/4/20وق�د تخل�ف املدع�ى عليهم
عن تس�ديد بدالت االيج�ار م�ن  2016/9/1ولغاية
 2017/12/31ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه املحكمة واملجل�س البلدي
ملنطق�ة بريهة والك�زارة علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتين بالحضور امام هذه
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/4/10
وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض االول
علوان بربوت البزوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد /139 :ش2018/
التاريخ 2018/3/28
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /ميزة عبد جرب
اقام ابنك املدع�ي اركان كريم جميل دعوى الرشعية
ام�ام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها ابط�ال حجة وفاة
والده بالع�دد /36ح 1995/وملجهولية محل اقامتك
يف الوقت الحارض حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد
املجل�س املحلي لقضاء الف�او من كون�ك مرتحل اىل
جه�ة مجهول�ة علي�ه تق�رر تبليغك نرشا بواس�طة
صحيفتني محليتين يوميتني للحضور امام محكمة
االحوال الشخصية يف الفاو صباح يوم 2018/4/11
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب
االصول
القايض
معتز صالح الحسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /210 :ب2017/
التاريخ 2018/3/28
اعالن
تبيع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية العقار
املرق�م  1056/2092الرباط الكبري جنس العقار دار
م�ع ابنيتها نوع�ه ملك رصف مس�احته 149,48م2
وه�و عبارة ع�ن دار س�كن تقع عىل ش�ارع فرعي
مبل�ط يف منطقة الكزيزة يتال�ف من طابقني الطابق
االريض يحت�وي عىل باحة خارجي�ة مبلطة بالكايش
املوزائيك وممر من الجانبني احدهما مبلط بالكرانيت
واالخر بالكايش املوزائيك ويحتوي عىل حمام خارجي
وغرف�ة اس�تقبال وه�ول وغرفت�ي من�ام وارضيته
مبلطة بالكايش املوزائيك والطابق الثاني يحتوي عىل
ثالث غرف نوم وان الدار مبنية من البلوك ومس�قفة
بالكونكريت املسلح ومجهزة باملاء والكهرباء ودرجة
عمرانها متوس�طة فمن له رغبة بالشراء الحضور
امام ه�ذه املحكم�ة يف بناية قرص القض�اء يف تمام
الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الخامس عرش
التايل لنرش هذا االعالن مستصحبني معهم التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من قيمة العقار املقدرة مائة
واثنان مليون ومائة وعرشة الف دينار
القايض
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الباحث يف التاريخ وائل شاهني السلمي يف حوار لصحيفة «

اختبار احلمض النووي هو أفضل طريق لتوثيق النسب الصحيح بشكل علمي

حاوره /الكاتب الصحفي جمال بوزيان

كما َنعرفِ ،علم ّ
السالالت البرشيّة َيهت ّم بتصنيف
ّ
لم�ي إىل ِع�دة فئ�ات ِبن�اء على
البشر بش�كل ِع
ّ
ّ
فالسلالة البرشيّ�ة هي عبارة
جيناته�م البرشيّة
ع�ن مجموعة م�ن األف�راد يشتركون يف عالمات
(ماركرز) متطابقة موج�ودة يف الحمض ّ
الن ّ
ووي
الخاص بهم ،ويحملون ّ
ّ
«الجيني»
الوراثي
التحوّر
ّ
ّ
ِّ
ّ
ّ
ُ
ّ
املؤس�س له�ذا ال ِعرق
نفس�ه ال�ذي يمث�ل جدهم
ّ
البشري؛ ويرجع هذا ع�ادة إىل انح�دار جذورهم
ِّ
لاً
ً
ُ
كأحف�اد تحوّر يمثل رج واح�دا أتوا من منطقة
جغرافيّ�ة واح�دة ،واشتركوا يف مرحل�ة تاريخيّة
ْ
انترشت يف األمصار ...باختصار ّ
الساللة
واحدةُ ،ث ّم
ّ
ثابتة ،أمّ ا التحورّات فتزداد بزيادة األوالد واألحفاد
وحدوث ّ
الطفرة.
َ
َ
يف هذا ال ِعلم ،ينش�ط كثريون من العرب والعجم،
ال س�يما بعْد ما ب�دأ ِعلم الحمض ّ
ّ
�ووي يتطوّر
الن
يف اآلون�ة األخيرة ...لف�ت انتباهي باح�ث يف هذا
املج�ال ،تتلمذ عىل أيدي ِكبار املؤرّخني ّ
والنس�ابة،
يجتهد ّ
كل حني يف إبراز ما استش�كل عىل املهتمّني
ّ
عْب�رْ
البصم�ة
واملبتدئين بم�ا يتص�ل باألنس�اب
الوراثيّ�ة ...تح� ّدث مؤرّخون ّ
ونس�ابة يف أنس�اب
وتاري�خ وجغرافيّ�ة قبيلت�ه قبيل�ة بن�ي ُس�ليم
وأجدادهم فكان أولئك مصادره الّتي اعتمد عليها
يف تأليف ِكتابه املوس�وعة ،بداية َ
م�ن العلاّ مة عبد
ّ
ّ
مؤس�س ِعل�م االجتماع الذي
الرّحمان بن خلدون
أَحبّ�ه منذ كان صب ًيا ومأله فخ�رًا يف ِحصص ِعلم
النفس واالجتماع باملدرس�ة ّ
ّ
الثانويّ�ة كونه عالِمًا
ُ
ّ
لاّ
ّ
ّ
عربيًّا مس�لمًا ،ث� ّم الع مة املقري�زي الذي تأثر به
كث ً
ريا ،حيث كان سنده فاعتمد يف تأليف ِكتابه عىل
َ
مَ
وجهة بحثيّة،
نيف وثمانني صدرًا ألكثر من عالم ِ
منهم العرب املسلمني ،ومنهم غري ذلك.
العراقي»
أَس�تضيف عْب�رْ صحيف�ة «املس�تقبل
ّ
ً
ومهندس�ا َيس َعى إىل توثيق ّ
النسب ّ
ً
الصحيح
باحثا
ووي لألفراد ...إنهّ
للقبائ�ل عبرْ اختبار الحمض ّ
الن ّ
املرصي يف ّ
ّ
ّ
والسالالت البرشيّة وائل
التاريخ
الباحث
ُ
عن ّ
وكتابه
السلاالت البرشيّ�ةِ ،
بهجت ...س�ألته ِ
ّ
العربي،
الضخم ،وع�ن قبيلة بني ُس�ليم يف العالَم
ّ

وأسئلة أخرى.
* الباحث وائل شاهني؛ مَ رح ًبا َ
بك.
ج -مرح ًبا َ
بك أستاذ جمال وبكل قرائك الكرام.
* مَ ن هو وائل شاهني؟
ج -الباح�ث وائ�ل بهج�ت ش�اهني ُ
الس�لَمي،
مرصي الجنس�ية ،عربي مُ رضي عدناني الثقافة
ُ
والـه ِوي�ة؛ باح�ث يف تاري�خ قبيلة بني ُس�لَيم بن
منصور والسلاالت البرشيةُ .
بدأت منذ عام 2014
ُ
قمت بتأسيس
م مسرية بحثي التاريخي والجيني؛
مشروع بن�ي ُس�ليم الجين�ي ل�دى أكبر رشكة
أمريكية يف العالَم من حي�ث قاعدة البيانات تعمل
ُ
أصبحت بعد ذلك مديرًا ملرشوعات
يف هذا املجال ،ثم
عربية يف مج�ال الجينات وتوثيق أنس�اب القبائل
العربي�ة بطريقة ِعلمية حديثة ،كما أني مؤس�س
مرشوع بني ُسليم Banu Sulaym DANN ID342
لدى رشك�ة  YSEQاألملانية .مؤل�ف ِكتاب «تاريخ
قبيلة بني ُس�ليم ونتائجها يف الحم�ض النووي»،
ه�ذا ال ِكتاب أيض�ا متخص�ص يف تاري�خ القبائل
العربية والسلاالت البرشية .ويل ِعدة مُ ش�ارَكات
يف مجال الجينات أهمها مش�جرة تطور السلالة
البرشية  J1التي اش�تهرت باسم مشجرة تحورات
القبائ�ل العربية وهي أول مش�جرة جينية عربية
ُ
صممت
من نوعه�ا يف تاريخ ِعل�م الجين�ات؛ كما
مشجرة مماثلة للسلالة البرشية الكريمة  .Eويل
ِعدة مقاالت جينية مُ رتجمة عن اإلنجليزية خاصة
بالسالالت البرشية الكريمة.
اخرتت البحث يف ّ
َ
التاريخ تحدي ًدا؟
* كمدخ ٍل؛ لِ َم
ُ
اخترت البح�ث يف ه�ذا املجال،
ج -يف الحقيق�ة،
لش�غفي وفضويل منذ الصغر بمعرفة أصل أُرستي
الشهرية باسم «الشواهنة» ،وهي إحدى أُرس قرية
الكوادي مركز أش�مون محافظ�ة املنوفية بمرص
ذات األص�ول العربي�ة التي أتت من ش�به الجزيرة
ْ
ْ
سكنت قرية البهنسا.
وسكنت أول ما
العربية،
ً
ومهندس�ا؛ كان َ
َ
ً
ل�ك ّ
الس�بق يف
باحث�ا
بصفت�ك
*
تصميم مشجرات بعض ّ
السالالت البرشيّة؛ ح ّدثنا
عنها؟
ج -يف بداية مشوار الباحثني العرب الذين سبقوني
لهذا املجال كان�ت تواجههم بعض العقبات لرشح

نتائ�ج الحم�ض الن�ووي فكانوا يبذل�ون جهدا يف
اإليضاح للمهتمني عبرْ املنتديات الجينية ،بس�بب
نق�ص الص�ورة ،اعت�ادوا على ش�كل املش�جرة
التاريخي�ة التي ُيرس�م فيها الجد وأس�فله أبناءه
وأحف�اده ،بذل�ك جاءتني فكرة تصميم مش�جرة
تمزج بني التاريخ املتمثل يف األنساب العربية وبني
ِعلم الجينات الوليد الذي تس�بب يف حريه املهتمني
ْ
وظهرت ب�ذرة هذه الـمش�جرة ي�وم  21نوفمرب
 2014م يف موقع «النس�ابون الع�رب» ،وهو أكرب
منت�دى أنس�اب يف العالَم ،حيث شرَ ُ ُ
ف�ت بعضوية
مجل�س إدارت�ه ومرشف�ا عام�ا ملجل�س البصمة
الجينية فيه.
ُ
صممت مش�جرة تطور السالالت البرشية ،وهي
ُ
مزجت فيها بني الجينات
مشجرة جينية تاريخية
وبحث تاريخي مُ رتجم ع�ن مراكز بحثية أوروبية
ُ
قمت فيها بتعريف كل ساللة.
وأمريكية؛
* يتس�اءل كثريون عن ساللة ّ
بي عيىس –عليه
الن ّ
السلامِ -بحُ ك�م ّ
ّ
أب ،ولَم
أن الل�ه خلق�ه من غير ٍ
ُي ِّ
عقب ،ورفعه؟
ج -ال يمكنن�ا معرف�ة ه�ذا لس�ببني ،األول أن يف
َخلْ�ق عيىس –عليه السلام -مُ عج�زة ،ليس له أب
ينتم�ي لبشر من أصل مع�روف حتى يت�م توثيق
أنس�ابهم ،ومن خالله نعرف من أي ساللة برشية
يعود أصلهم ،لقد ورد يف الصحيح أن السيدة مريم
حمل�ت به وهي عذراء م�ن دون أي تدخل برشي،
بأم�ر من الل�ه وكلمة منه .قال تعاىل يف س�ورة آل
عم�ران :إ ََّن مَ َث َ
�ل ِعيسىَ ِعن َد اللّ ِه َكم ََث� ِل آ َد َم َخلَ َق ُه
ِ
َ
َ
مِ �ن ُترَاب ُث َّم َق َ
ُ
ُ
ُ
ال ل� ُه كن ف َيكون ؛ كما أن عيىس
ٍ
–عليه السلام لَم ُي ِّ
عقب حتى نقوم بتوثيق نس�ب
ذريته ومن خاللهم يتم التوصل إىل أصل سلالتهم
البرشية.
*ما هو س�بب االختلاف بينْ أصح�اب ّ
التحوّريْن
 L859و ZS4753؟
جّ -
أك ْ
دت نتائج ِعلم البصم�ة الوراثيّة أن االنتماء
ْ
َّ
لقبيل�ة قريش جاءت من ُ
�ب الت َحو ُِّر ZS4753
صل ِ
وأ َ َّن َّ
الت َح ُّ�و َر َ L859ب ِع ٌ
ي�د ُك ُّل الْ ُب ْعدِ ،ليس فقط عن
عن الخندفية واملرضية والعدنانية.
القرش�ية ،بل ِ
إ ِ َّن ّ
الت َح ُّو َر َ ZS4753ت َح َّق َق ْت فيه رشوط القرشية

الت�ي لَ� ْم وَلَ ْن تتحق�ق يف التحور اآلخ�ر ،وال يف أي
تحور غريه ،حيث جاءت أسفله نتائج بني النرض
ج�د النبي -صلى الله علي�ه وس�لم ،-ألن التحور
 ZS4753هو ابن مبارش لتحور كنانة .Fgc4302
* مَ ن ُه ْم بنو ُسليم؟
ج -بن�و ُس�ليم ،قبيل�ة عربي�ة قيس�ية عدنانية
عظيمة ُتنس�ب ُ
لس�لَيْم بن منصور بن ِع ْكرمة بن
ضرَ
َخ َ
ص َفة بن قيس َعيْالن بن الناس بن مُ بن ِنزار
ُ
بن مع�د بن عدنان من ذرية الذبيح إس�ماعيل بن
خليل الرحم�ان إبراهيم –عليهما السلام ،-وبنو
ُسليم ُهم أخوال النبي -صىل الله عليه وسلم ،-من
مشاهري بني ُسليم ،سلطان العلماء اإلمام العز بن
عبد السالم ،واإلمام الرتمذي ،وأسد الصحراء عمر
املخت�ار املجاهد الش�هري الذي ق�اوم «الطليان» يف
ليبيا ،والعالمة عبد الرحمان األخرضي ،والشاعرة
الخنس�اء ،واملشير محم�د عبد الحليم أب�و غزالة
وزي�ر الدف�اع املرصي األس�بق ،ومحم�د املنصف
املرزوق�ي رئيس الجمهورية التونس�ية األس�بق،
والدكتور حمدي شاهني أستاذ التاريخ اإلسالمي.
وق�د ظهرت نتائ�ج اختبارات الحم�ض النووي
لبني ُس�ليم أس�فل ّ
التحور  Fgc1وفروعه الحالية
 Fgc48136و Fgc43122وZS 5010وFgc 7393

وZS 7229وZS 1062و44923Fgc
* أين ّ
العربي؟
يرتكز بنو ُسليم يف العالَم
ّ
ج -تنتشر القبيل�ة يف العراق بفرع بن�ي مرداس
وأيض�ا يف مصر ،ويف الش�ام بني زعب ،ويف ش�بة
الجزي�رة العربية تنترش قائل م�ن بني الحارث بن
ُبهثة ،ويف ليبيا وتونس والجزائر واملغرب وتش�اد،
ويف تركيا بني زعب.
َ
أرستك شاهني؟
* ح ّدثنا عن تاريخ
جُ -تسمى ُ
األرس التي تنتسب لشاهني (الشواهنة)،
وهي من بني ُس�ليم بن منصور أصلهم بدو رحل،
أُشري لهم يف ِكتاب «وصف مرص»ُ ،يقيم الشواهنة
حالي�ا يف قرية الك�وادي مركز أش�مون محافظة
املنوفية.
ال أُبال�غ حين أق�ول :يف كل محافظ�ة من مرص
توجد أُرس من بني ُسليم ،لكن ثقل القبيلة يف مرىس
مط�روح والفيوم واملني�ا والبحرية وبني س�ويف
والرشقي�ة ومن تلك املحافظ�ات دخلت القبائل إىل
محافظ�ات الدلت�ا ومنها أُرستي بداي�ة من والدي
سعيد بهجت شاهني يرحمه الله.-
* أين َي ّ
رتكز بنو ُسليم حال ًيا يف الجزائر؟
ج -يرتك�زون يف بس�كرة ووادي س�وف وورقل�ة
وغرداي�ة يف الجنوب الجزائري ،ويف تبس�ة وعنابة
وس�وق أه�راس والط�ارف وعناب�ة وبجاي�ة
وقس�نطينة وباتنة وخنش�لة وأم البواقي بالرشق
الجزائري.
أه�م ف�روع بني ُس�ليم يف الجزائر ،بن�و جامع،
والشعانبة ،واألعش�اش ،واملعارنة ،وأوالد مياس،
وبن�و علي ،والبالبي�ش ،والكع�وب .ومن أش�هر
شخصيات بني ُس�ليم يف الجزائر العالمة والشاعر
الناظ�م الجيد فارس املعقول واملنقول أبو زيد عبد
الرحم�ان األخرضي بن محم�د الصغري بن محمد
بن عامر ،ومنه فرع الخرضان بالزاب الرشقي بن
عام�ر بن يزيد ب�ن الصحابي العب�اس بن مرداس
ُ
الس�لمي ،حيث يرتك�زون يف بنطي�وس ومخادمة
ببس�كرة ،له�م أربعة ف�روع ه�ي «أوالد رحمون،
وأوالد العالية ،وأوالد حسن ،وأوالد داود ،هذا الفرع
األخير منه علي لخ�ذاري الدبلومايس يف س�فارة
الجزائر يف بريطانيا ،وكان قائما عىل تطوير زاوية

املهرجان السنوي االديب يف الشعر واخلطابة ملدارس العراق

عب�د الرحم�ان األخضري؛ وقد ت�ويف الدبلومايس
ع�ام  2016م ،وأيض�ا األس�تاذة الش�اعرة مونية
لخذاري.
* م�ا هو تاريخ فروع بني ُس�ليم يف الجزائر أثناء
ثورة أوّل نوفمرب الخالدة؟
ج -كبقي�ة القبائل العربية واألمازيغية يف الجزائر،
نذك�ر الش�عانبة بقي�ادة محم�د ح�اود ،وأيض�ا
الش�عانبة يف وادي س�وف بقي�ادة أوالد الطي�ب
ب�ن عمران الذين ث�اروا ضد االس�تدمار الفرنيس،
وغريهم كثري ممن شاركوا يف الثورة املظفرة.
َ
بحث�ك إضافة لكش�ف الـمَس�تور َ
* أ َ لاَ ُي َع ُّ
من
�د
ّ
التاريخ وتصفيته بإنصاف؟
َ
ُ
ج -أتوقع ذلك ،توجد جمعيات تصدِر دفاتر تنسب
من ال نس�ب لهم يف قبائل بني ُس�ليم مقابل أموال
وغريه�ا ،كما ت�م إرجاع الحق للكثري م�ن القبائل
التي ُظ ْ
لمت يف بطون ُكتب األنساب والتاريخ.
أرى أنن�ا يف حاج�ة إىل اختبار الحم�ض النووي،
وخاصة القبائل العربية ملا فيه من توثيق أنسابهم،
له�ذا ال ِعل�م الوليد أهمي�ة كبرية جدا حت�ى ُتدون
أنسابهم الجينية كما ُد ْ
ونت أنسابهم التاريخية.
أُوصيِ بصل�ة األرحام ،وترك العنرصية والتحزب
الـمقيت ،وأُوصيِ أبنائي م�ن بعدي بالحفاظ عىل
أنس�ابهم وتاريخ أجدادهم املفقود من أسلافهم
بسبب تحرض أو اضطهاد أو غريهما.
َ
بحثك ّ
اريخي؟
الت
* ما أهداف
ّ
ج -هديف األساس هو توثيق نسبي ونسب القبائل
ُ
السلَمية بش�كل ِعلمي حديث بعيدا عن اختالفات
املؤرخين ،ووضع خارطة ملن ج�اء بعدي من أهل
الحضر الذي�ن اندث�رت أنس�ابهم ،واالجته�اد يف
تصميم مشجرات السالالت البرشية.
* س�عي ٌد َ
بك اليو َم أس�تاذ وائل؛ كرمً
اختم
ًا؛
ر
أم
ال
ا
ِ
الحوار.
َ
لس�ت يف مِ ثل سعادتي بهذا الحديث الصحفي
ج-
معك�م وألهلي يف الجزائر الش�قيقة أرض املليون
ونص�ف املليون ش�هيد فخر العرب؛ ش�كرا جزيال
العراق�ي» ،أرج�و لها
إلدارة صحيف�ة «املس�تقبل
ّ
التوفي�ق يف رس�التها اإلعالميّ�ة ال س�يما يف نشر
الجانب التاريخي ألمتنا العربية واإلسالمية.

«أحوال احلي»..
جسور التواصل مع الغرباء
محمد الخولي

المستقبل العراقي /خاص
( وق�ل اعمل�وا فسيرى الل�ه عملك�م
ورسوله واملؤمنون)
عق�د يف محافظ�ة النج�ف االرشف
املهرج�ان الس�نوي االدب�ي يف الش�عر
والخطاب�ة مل�دارس الع�راق ب�ارشاف
املديري�ة العام�ة للنش�اط الري�ايض
واملدريس يف وزارة الرتبية قسم النشاط
الري�ايض وامل�دريس  ...واشتركت
باملهرجان العديد من املدارس االبتدائية
واملتوس�طة والثانوي�ة  ..وق�د اس�تاثر
املهرجان باالهتمام االعالمي والصحفي
الكبري وكذلك اهتم�ام مديريات الرتبية
واملدارس  .وقد ش�ارك في�ه  19مديرية
تربية و 170طالب متباري
وق�د حضر املهرج�ان الس�يد محافظ
النج�ف الدكت�ور ع�ادل البصيصي. .
وبرعاية االس�تاذ احمد عبد عسل مدير
عام النشاط الريايض واملدريس يف وزارة

مؤيد عبد الزهرة
ابو احمد رجل س�تيني متقاعد مازال
يحتفظ بحيويته وظرافته رغم ش�عر
رأسه االبيض وكرشه الصغرياذ اعتاد
النهوض مبك�را ليحلق ذقن�ه ويأخذ
حماما ويتعطر
ويخرج نحو املخب�ز القريب من الدار
واملرور على هذا املح�ل او ذاك لرشاء
البيض والجبن وم�ا تويص به العائلة
الفطارالصباح وه�ي مهمة يقوم بها
يومي�ا ع�ن طي�ب خاطر  ..ام�ا بقية
الي�وم فف�ي الغالب يقضي�ه بمقهى
املحلة يف لعبة النرد
والدمينو،وهو يوزع تعليقاته الالذعة
هنا وهن�اك ،وحني يعود ظه�را للدار
تراه قد ملء جيب�ه بالحلوى يمنحها
مل�ن يصادف�ه م�ن االطف�ال مب�ادال
فرحته�م بف�رح اكرب وه�و يقبل هذا
وينصح ذاك قائال انهم مالئكة صغار
رغ�م صخبه�م ولعبهم ولق�د تعودت
عليه�م كم�ا اعت�دت التعاي�ش م�ع
جرياني كلهم بما لهم وما عليهم ،فهم
عرشة عمر ،فما اطيب لبن ام محمود
وصينيةحمدي�ة ام القيمروس�ؤال ام

الرتبية..كممث�ل ع�ن معايل
وزير الرتبية الدكتور محمد
اقبال ..
وكذل�ك حضر املهرج�ان
الدكت�ور عالء جاب�ر ممثال
ع�ن النش�اط الري�ايض
واملدريس يف الكرخ االوىل
وق�د ضم�ت اللجن�ة
التحكيمي�ة نخب�ة م�ن
الش�عراء واالدب�اء الكب�ار
الرائعني..منه�م الش�اعر
نجاح العرس�ان ..والشاعر
باس�م القطران�ي ..واالديب
قاس�م فنج�ان .والش�اعر
محمد التميمي ..والش�اعر
رضا املوس�وي وغريهم من
االدباء والشعراء االخرين .
وبع�د القاء الخطاب�ات من قبل الطالب
املش�اركني تم توزيع الهدايا التكريمية
للطلب�ة الفائزي�ن  ،م�ن مدارس ش�ط

الع�رب االبتدائية وثانوية عمر املختار..
ومتوس�طة املنصور للبنني..ومدرس�ة
امل�روءة االبتدائية..وثانوية املتميزين يف
الحارثي�ة وقد حصل تربي�ة الكرخ عىل

عيل» ش�لونك خوية»، ،وشجار كريم
الس�كران  ،ون�داء س�تار اب�و الغ�از
وحكاي�ات خل�ف الك�ذاب ،وعل�وان
ال�دالل  ،فه�م مل�ح امل�كان ونكهته ،
فالجار ش�قيق الروح ،ورفيق الرساء
والضراء ،ال�ذي يقاس�مني االف�راح
واالتراح ،ويقتس�م معي رغيف الخبز

وزاد العافي�ة ،وحت�ى الدمع�ة عن�د
الضرورة ولك�ن «اويلي» م�ن عين
خضري ياجماع�ة ..تعالت الضحكات
من الجميع،فكلم�ا لزم احد اصدقائه
الف�راش قال ه�ذه عين خضري،هذا
حاسد ،وكلما تعثر يف الطريق قال انها
العني والعياذ بالله ،البل كلما خرس يف

املركز الرابع على مديريات
القط�ر كافة التي ش�اركت
والبالغ�ة تس�عة عشر
محافظة..وبواق�ع مائ�ة
وسبعني متباري
وق�د ح�از التلمي�ذ عيسى
احم�د جم�ال من مدرس�ة
ش�ط العرب.باملركز الثاني
للمرحلة االبتدائية
والتلمي�ذ مع�اذ مهن�د م�ن
مدرس�ة امل�روءة باملرك�ز
الثالث للمرحلة االبتدائية
وفاز البطل كرار رائد سهيل.
م�ن ثانوي�ة عم�ر املخت�ار
باملرك�ز الثال�ث للمرحل�ة
الثانوية
كما اب�دع الطالب مصطفى
ظاف�ر من متوس�طة املنص�ور والرائع
الش�اعر قطب الدين مرض م�ن ثانوية
عمر املخت�ار والجميل تمام عالء كاظم

من ثانوية املتميزين الحارثية ...
وتجدر االش�ارة اىل مهرج�ان الخطابة
الس�نوي للطالب�ات ال�ذي س�بق ه�ذا
املهرج�ان وال�ذي والـــــ�ذي اقيم يف
محافظة كربالء املقدسة من  18اىل 20
اذار الجاري
وايض�ا الق�ى النجاح الرائ�ع وقد فازت
ب�ه باملركز االول يف الش�عر عىل املدارس
االعدادي�ة بنات..الطالب�ة زهراء محمد
ص�ايف م�ن ثانوي�ة الس�ياب واملرك�ز
الثالث خطابة ابتدائي..التلميذة تسنيم
فاروق ادهام..من مدرس�ة شط العرب
االبتدائية
وه�ذه املهرجان�ات وغريه�ا تش�كل
ظاهرة ابداعية وتثقيفية كبرية ومهمة
للنه�وض باملس�توى الثق�ايف واالدب�ي
للطلاب يف عم�وم الع�راق وكذلك تحث
مديريات الرتبية بكل اقسامها واملدارس
عىل تفعيل وتنش�يط كل الهمم من اجل
االرتقاء باملستوى االبداعي للطالب.

الطاويل ق�ال خصري الس�بب  ،لدرجة
اصبح الرجل قب�ل ان يخرج من داره
يطل من الش�باك عىل الشارع فإذا ما
ابصر خضري اليخ�رج حت�ى يتوارى
األخري..وأصب�ح حين يصادفه يخلع
نعاله م�ن قدمه ويوج�ه باطنه نحو
خضري لكي التصيبه لعنة العني مثلما
توارث هذا االعتقاد من احاديث جدته
يضح�ك الس�يد جباراب�و ن�وري من
حديث صاحبه وهو يقول انت تتوهم
وقد تلبس�ك خضير ياصاحبي ولكن
ياجماع�ة صدق�ا اعتق�د ان الحديث
الرشي�ف ع�ن الج�ار ليس ل�ه عالقة
بجاري على االطالق ألنه كثري الرشب
للخمروالسكروالعربدة وكيل الشتائم
م�ن العي�ار الثقي�ل ،كم�ا ان�ه كثير
الش�جار م�ع عائلت�ه اغل�ب االوقات
بحي�ث النس�تطيع النوم،ويضرب
ابنائة بقس�وة  ،فضلا عن ان طالبته
التنتهي ،كما انه ينىس ما استلف مني
واذا ما ذكرته ما بذمته من دين واجب
الس�داد ،يرد بتعال ومني�ة وبعد وقت
طويل « :ا شدعوة قابل بس انت عندك
فلوس ،اش�كد تطلب الفلوس والقن..
ه�ي ال�دول تتداين تدري ل�و ماتدري

،واني مو احسن من الدولة»
صحيح ابو ن�وري الله يكون بعونك
قالها ابو خالد صاحب املفهى مضيفا
صدق املثل القائل (كومه حجار وال هذا
الج�ار) ولكن ماذا اق�ول انا وجرياني
«مطريجيه «كلهم من الصغري للكبري
بما فيهم االم !
ولك�م ان تش�اهدوا س�طح بيت�ي
وسطوح املنطفة فقد تحولت مرسحا
لطيوره�م وحجارته�م وحصتن�ا
مجموع�ة م�ن النواف�ذ املهش�مة
وعتاب ومعاتبة التنتهي فهي حكاية
تتك�رر فماذا افعل وه�ؤالء الجريان «
رشانيني»يشرتون «العركة «بفلوس
وي�ا ويل م�ن يدوس الم حم�دان عىل
ط�رف فه�ي ت�دوس الجمي�ع مث�ل
البلدوزرحين تزع�ق وتش�مرعن
«عضالتها « وال احد يرد عليها خاصة
حني تقول»كلكم نسوان»
م�ع ذلك فان عزاؤن�ا بجارتنا االخرى
ام جاس�م الداللة التي كثيرا ماتاخذ
بالثارلن�ا ول�كل املحل�ة م�ن بي�ت ام
حم�دان عندم�ا تهد عليه�م بأوالدها
التسعة وتحرض عشريتها عند اللزوم
حيث يتنافخ الرجال ..

قصة قصرية «جار وجريان»!!..

بينم�ا كان�ت طائ�رة إلح�دى رشكة
الطيران األمريكي�ة يف رحل�ة داخلية
لها ،إذا بقائدها يصدر أوامره بإنزال
أحد ال�ركاب .مل�اذا؟ ألن وجوده كان
يضايق جاره يف مقعد الطائرة ،وملاذا
أيض�ا ً وكيف؟ ألن الراك�ب «املطرود»
كان يتكل�م اللغة العربية ،مما س�بب
كل هذه املضايقات .خاصة وقد ثبت
أن الناط�ق بالعربي�ة كان الجئ�ا ً إىل
أمريكا من بلد يتكلم العربية واس�مه
الع�راق! ه�ذه الحادث�ة نقله�ا من�ذ
فرتة قريبة اإلعلام األمريكي والدويل
أيض�اً .وس�واء قوب�ل ه�ذا الترصف
بحق الراكب الضحي�ة ولغ ِته العربية
بما يس�تحقه ُ
مثل هذا األمر أم ال ،إال
أن مث�ل ه�ذه األحداث ج�اءت لتنبّه
إىل م�ا يمك�ن أن يص�ادف املهاجرين
والالجئني إىل األصق�اع األمريكية من
مشاكل وعقبات.
وتل�ك ه�ي القضي�ة الت�ي يعالجه�ا
الكاتب علي نوراني يف أح�دث كتبه،
ال�ذي أص�دره تح�ت عن�وان رئييس
يمك�ن ترجمت�ه على النح�و الت�ايل:
«أح�وال الحي» أو «ظ�روف الجرية»،
ث�م يأت�ي العن�وان الفرع�ي للكتاب
ليلق�ي بعضا ً من ضوء التفسير عىل
نحو يقول« :كي�ف تتغلب املجتمعات
املحلية على ظواهر التحي�ز وتواجه
تحدي الهجرة إىل أمريكا».
اخت�ار املؤلف أن يستكش�ف األحوال
الس�ائدة يف دواخل األرض األمريكية؛
بحث�ا ً ع�ن األف�راد الذي�ن يتمتع�ون
بذهنية مس�تنرية وعقليات منفتحة
م�ن أج�ل املش�اركة يف الح�وارات
السياس�ية الصعبة التي ت�دور حاليا ً
بشأن ظاهرة الهجرة واملهاجرين :ما

لها وما عليه�ا .ويزيد عىل ذلك إجراء
ح�وارات مع أف�راد ينتم�ون إىل يَ
طرف
القضية ما بين الليرباليني املتفتحني
إىل املتحفظين على مس�ألة تقبّ�ل
املهاجرين.
من هن�ا اتس�مت طروح�ات الكتاب
بمي�زة التع�دد من حيث ش�خصيات
األف�راد الذي�ن حاوره�م املؤل�ف:
ً
مثلا رئي�س مدين�ة صغرية،
منه�م
ومنهم أفراد من الناش�طني يف ميدان
السياس�ة ،ومنه�م أيضا ً رج�ال دين
يتص ّدرون مسرية أتباعهم.
يف إط�ار ه�ذا كل�ه اكتش�ف مؤل�ف
هذا الكت�اب مدى التباي�ن يف املواقف
واملعامالت والس�لوكيات واملنطلقات
حسب اختالف األشخاص والعقليات
والتوجه�ات ،والوالي�ات أيض�اً ،وهو
بذلك يوض�ح حقيقة اختالف املواقف
إزاء املهاجري�ن والوافدي�ن من والية
ألخ�رى .ويف غم�ار ه�ذه الظواه�ر
وأنماط السلوك ،يحرص عيل نوراني،
وه�و يف األصل من عائلة باكس�تانية
هاج�رت إىل الوالي�ات املتح�دة ،على
تقدي�م نم�وذج إيجابي يخت�اره من
س�لك الرشطة األمريكية .ويحمل هذا
النموذج اسم السيدة «تيوانا» ضابطة
الرشطة املنتمية إىل أصول من منطقة
البنج�اب يف ش�به الق�ارة الهندي�ة.
واملؤلف يصف مواقفها اإليجابية إزاء
أحي�اء املهاجري�ن ،ويعل�ق عىل هذه
«الحالة» يف سطور تقول بما ييل...« :
هكذا وجد املهاج�رون فردا ً يمكن أن
يتواصل معه�م ،ويمكنهم أن يفضوا
إليه (إليها) بما يس�اورهم من أفكار
وهواج�س ..ب�ل إن دور الضابط�ة
«تيوان�ا» تج�اوز ه�ذه الخدمات إىل
حد أن أصبحت تصغ�ي إىل ما يعانيه
املهاجرون من شكاوى ومشكالت».

فنون
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باريس هيلتون تفقد خاتم خطبتها عمرو دياب يوقف حفله لطلب غريب!

أعلن�ت النجم�ة األمريكي�ة
باري�س هيلتون ع�ن فقدانها
لخاتم خطبته�ا الذي يزن 20
ً
قرياط�ا م�ن األمل�اس ،وتبلغ

قيمته مليون�ي دوالر أمريكي
يف أحد املالهي الليلية.
وقال�ت هيلت�ون إنه�ا كان�ت
تقضي س�هرة خاص�ة م�ع

خطيبه�ا كري�س زيل�كا يف
أح�د املالهي الليلية الش�هرية
يف مدين�ة ميام�ي األمريكي�ة،
فاكش�فت فج�أة أن الخات�م
ليس يف يدها.
وكتبت هيلتون عىل حس�ابها
الش�خيص عبر «تويتر»:
«الخاتم ثقي�ل جدا ً مما جعله
ينزل�ق بس�هولة م�ن إصبعي
أثن�اء اندماج�ي يف الرق�ص،
وس�قط يف وع�اء الثل�ج الذي
كان موج�ودا ً على مس�افة
طاولتين م�ن امل�كان ال�ذي
كن�ت أرق�ص في�ه ،ولك�ن
لحسن حظي استطاع كريس
والح�رس الخ�اص بامللهى أن
يجدوا الخاتم بعد أن اكتشفت
عدم وجوده يف يدي».
وأضاف�ت هيلت�ون« :أش�كر
الل�ه أن كري�س اس�تطاع أن
يج�د الخات�م قب�ل أن يج�ده
أحد غيره وال يعي�ده إيل ،أنا
محظوظة أنني وجدته».

تداول رواد ومتابعو مواقع
التواصل اإلجتماعي مقطع
فيدي�و م�ن حف�ل الفن�ان
املصري عمرو دي�اب الذي
أحي�اه مؤخ�را ً يف الجامعة
األمريكية يف القاهرة ،حيث
ب�دا يف الفيدي�و وهو يطلب
م�ن أح�د املحارضي�ن بني
صف�وف الجمه�ور إطفاء
سيجارته.
وظهر دياب يف الفيديو وهو
على املسرح وأثن�اء أدائه
ألغنية «املايض» يتوقف عن
الغناء ليطل�ب منه قائال»:
اطف�ي ي�اض الس�يجارة
دي».
وكان ش�هد الحف�ل أيض�ا ً
مفاج�أة دي�اب لجمهوره
بأدائ�ه للم�رّة األوىل أغني�ة
من ألبوم�ه الجديد بعنوان
«أنا بالنس�بالك إيه» والذي
من املقرر طرحه يف الصيف
املقبل .

خمرجة هتاجم حورية فرغيل
وتكذهبا
ل�م ترتدد املخرجة كاملة أبو ذك�رى يف الهجوم عىل حورية فرغيل،
بع�د أن إتهم�ت درّة يف لق�اء تلفزيون�ي بخطف دورها بمسلس�ل
«سجن النسا» والتي تولت كاملة مهمة إخراجه.
وقررت كاملة الكش�ف ع�ن الحقيقة كاملة حي�ث قامت بتكذيب
حوري�ة ،وكتبت من خالل حس�ابها عىل «فيس�بوك»« :الحقيقة
اني مرشحتش حورية يف دور دالل الذي قامت به درة  ..وال
حتى كانت من ضمن الرتش�يحات  ..واستغربت جدا
أنه�ا بتقول أن درة خطفت منه�ا الدور  ..اختيار
درة ج�اء بع�د تفكير بيني وبني جم�ال العدل
والكاتبة مريم نعوم».وأضافت« :مش عارفة
ه�ي بتقول كدة ليه  ..وأن�ا عمر ما حد قدر
يفرض عليا ممثل أنا مش مقتنعة بيه».

كارول سامحة تكشف
عن موعد عرض فيلمها
ينتظ�ر جمه�ور الفنانة اللبناني�ة كارول
سماحة بفارغ الصرب موعد عرض فيلمها
الجدي�د «بالصدف�ة» لك�ي يس�تمتعوا
ب�أداء نجمتهم التي ع�ادت للتمثيل من
خلال هذا الفيلم.س�ماحة أش�ارت اىل
أنه�ا وعلى الرغ�م م�ن انتهائها من
تصوي�ر العم�ل اال ان تأ َ ّخ�ر عرضه
يعود النش�غال مخرج الفيلم باسم
كريس�تو يف الفرتة األخرية بتنفيذ
ع�دد م�ن الربام�ج التلفزيونية
خ�ارج لبن�ان ما أبط�أ عملية
املونتاج.وكشفت سماحة ان
العمل من املق�رر أن يعرض
يف نهاي�ة الع�ام .2018فيلم
«بالصدف�ة» ،م�ن بطول�ة
كارول سماحة وسيتضمن
العديد من األغنيات ستطرح
قب�ل ع�رض الفيل�م بأيام
قليلة.

اجلسمي يطرح «عالـم اخليل»
ط�رح الفن�ان حسين الجس�مي أغنية
جديدة بعنوان «عالم الخيل» عىل طريقة
ال�ـ«.»Lyricsclip
و«عال�م الخي�ل» م�ن أش�عار الش�يخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،ألحان وغناء
حسين الجس�مي ،وتق�ول كلماته�ا:
«من عال�م الخيل أن باس�مي تناديني..
وأن�ي إذا جيت م البع�د إتلقاني ..تفرح
بقرب�ي وتمازحني وتحييني ..وإن غبت
عنه�ا عىل ن�ار إترياني ..ت�درك وجودي

وتعرفن�ي وتغلين�ي ..وتب�ش يل وب�س
قارصها إتحفاني ..وتحس بي وبشعور
تش�مم إيدين�ي ..ياكنه�ا يف املش�اعر
نف�س األنس�اني ..إن جيته�ا بعد غيبه
يل تحييني ..ويضج اإلس�طبل بالرتحيب
حياني ..ياكنها تقول يل يا منوة العيني..
طول�ت غيبت�ك واللي يح�ب ولهان�ي..
وللخي�ل أنس�اب وأوط�ان وبالدين�ي..
ويف الخي�ل أرسار محفوظ�ه بكتماني..
إمضم�ر الظبي فيها وصف�ه إمحيني..

وع�دوة الذي�ب يف غفل�ه على الضاني..
مش�دودة الجل�د محس�وبه بتمكيني..
صليبة القني يل يف الش�د ماالني ..سلسة
عنان وحية سري يف حيني ..عقب التعب
ترجع أنش�ط م الذي كان�ي ..تنصب يف
السري صب املا بتعييني ..شالل من راس
ضل�ع إيص�ب عجالني ..ياكنك تش�وف
هدات الشواهيني ..هدن عىل الصيد لكن
دون جنحاني ..فيها من الزين زين أزين
م�ن الزين�ي ..جمالها يف عيون�ي مالها

هل اثارت إطاللة نوال الزغبي قلق مجهورها؟

ص�ار انتف�اخ مالم�ح وج�ه ن�وال
الزغب�ي وتغير ش�كلها يف أح�دث
ظه�ور له�ا ،هو حدي�ث الجماهري
عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
وتعالت التساؤالت حول هذا التغري

املفاجئ.وق�د أطل�ت ن�وال الزغبي
على محبيها مؤخ�را ً بحفل غنائي
رائ�ع ضمن مهرج�ان ()BEASTS
الذي أقيم وسط العاصمة اللبنانية
بيروت ،حيث تألقت بفس�تان من

الش�يفون املطرز باللونني األس�ود
والرمادي.لكن ،بعض اللقطات من
الحف�ل أظه�رت النجم�ة اللبنانية
بوجه منتفخ حيث كانت ش�فتاها
متضخمتين بينما تدل�ت وجنتاها
لألسفل ،مما أقلق الجمهور خاصة
وأن تغير مالمحه�ا يأت�ي بعد أيام
قليل�ة من آخ�ر ظهور له�ا وكانت
بش�كلها الطبيعي الذي اعتاد عليه
الجمه�ور ،حس�ب موق�ع مجل�ة
ليالين�ا .وتس�ائل البعض عم�ا إذا
كان�ت الفنان�ة اللبنانية تعاني
من آثار الحساسية ،أم أنها
قد خضع�ت لتوها لحقن
الش�فاه والوجنتين
بالفيل�ر وم�ا زال
وجهه�ا متورم�ا ً من
أثر الحق�ن ،وتحتاج
لبضع�ة أي�ام حت�ى
ي�زول ه�ذا الت�ورم
نهائياً.

رانيا فريد شوقي« :ال هتمني الشهرة
س�تطل الفنانة املرصية «رانيا فريد ش�وقي»
يف ش�هر رمض�ان املقب�ل من خالل مسلس�ل
«عوال�م خفيّة» .وقد أعرب�ت رانيا ملوقع الفن
عن س�عادتها الش�ديدة ملش�اركتها ألوّل مرة
م�ع املمث�ل ع�ادل إم�ام .وقالت بإنه�ا كانت
تعرفه عىل املستوى الشخيص عىل أيام والدها
الفن�ان الراح�ل فريد ش�وقي ،لك�ن أول مرة

تتعاون معه.وأي ش�خص يتع�اون مع ممثل
كبري مثل عادل إمام يتم تس�ليط الضوء عليه
أكثر .وقالت رانيا ّ
بإنه ال يهمّها الشهرة
ّ
وإنما يهمّه�ا التمثيل أكثر ،وهي
تح�اول على ق�در اإلمكان
استخدام مواقع التواصل
االجتماعي بشكل جيد.

بني كذبة أول نيسان وزواج
نادين الرايس
فاج�أت املمثل�ة اللبناني�ة نادي�ن ال�رايس
متابعيه�ا بص�ورة نرشته�ا على إح�دى

صفحاته�ا الخاص�ة عبر
مواقع التواصل االجتماعي،
ظه�رت فيه�ا يده�ا وه�ي
مرتدية «خاتم الزواج».
وعلّق�ت ال�رايس على الص�ورة
قائلة« :كل ما أريده هو أن أميض
أوقات حياتي وأن�ا أحبّك ،وأجعلك
سعيدا».
األم�ر الّذي أث�ار الجدل بين متابعيها
الّذين عىل ما يبدو كانوا أذكى من الوقوع
يف «كذب�ة أول نيس�ان» الت�ي تص�ادف
الي�وم .وذلك ظه�ر من خلال التعليقات
التي وردت أس�فل الص�ورةّ ،
مؤكدين عىل
أن فنانتهم لم تتزوج ّ
ّ
وإنما هذه الصورة
مفربكة بمناسبة هذا اليوم.

ثاني».
يذكر أن الجس�مي طرح مؤخرا كليب
أغني�ة وطنية بعنوان «مس�اء الخري»
من كلم�ات أيمن بهجت قمر ،وألحان
محمد يحيى وتوزيع توما ،وشارك يف
األغنية مجموعة كبرية من النجوم،
على رأس�هم الفن�ان أرشف زكي
وروجينا ومها أحمد ومجدي كامل
ورانيا يوس�ف ومي س�ليم وإيمي
سالم وهاني رمزي وآخرون.

بعد جراحة يف القلب ..شوارزنيغر:
«أنا عدت»

أعلن متحدث باس�م بطل أفلام الحركة
واإلث�ارة أرنول�د ش�وارزنيغر ،ان حاك�م
كاليفورني�ا الس�ابق خض�ع لجراحة يف
القلب لتغيري صمام تم اس�تبداله قبل 20
عاما ،وانه قال بعد ان اس�تعاد وعيه «أنا
عدت».
وق�ال املتح�دث داني�ال كيتش�ل يف بيان
نرشه عىل «تويرت» إن الصمام
الرئوي األصيل الذي

اس�تبدله ش�وارزنيغر يف  1997تج�اوز
عم�ره االفترايض وإنه ق�رر اس�تبداله
بالقسطرة.
وذكر البيان أن شوارزنيغر يتعاىف وحالته
مستقرة يف مستشفى س�يدارز -سيناي
بلوس انجلوس.
واش�تهرت شخصية ش�وارزنيغر بعبارة
«س�أعود» يف دوره الب�ارز يف فيل�م «ذا
تريميناتور» عام .1984

دنيا سمري غانم جترب النجوم عىل ارتداء زي غريب!
احتفلت الفنانة دنيا سمري غانم بعيد ميالد ابنتها الوحيدة
كايال ،يف حفل الفت نرشت عدة صور منه عىل حسابها عىل
انستقرام.ش�اهدي أيضاً :فيديو حف�ل ضخم البنة نادين
نجيم بعي�د ميالدها ورقصها
العفوي حديث الجميع
وأظهرت صور عيد ميالد ابنة
دنيا سمري غانم عىل اعتمادها
عىل ديك�ور مبهر ،مأخوذ من
«تيمة» السريك ،ولهذا فرضت
الفنانة الش�ابة على الحضور
أن يرتدوا أزياء مس�توحاة من
عالم األكروبات.
وتميزت مالبس الحضور وعىل
رأس�هم دني�ا س�مري غان�م
وزوجه�ا اإلعالمي رامي
رض�وان باألل�وان

الالفتة املس�توحاة من زي املهرج ،حيث ارتدت دنيا وشقيقتها
إيمي س�مري غانم تن�ورة متع�ددة األلوان مع ج�وارب طويلة
حمراء اللون ومزينة بالكرات امللونة.
أما الفنان حس�ن الرداد زوج إيمي
س�مري غانم فارتدى قبع�ة ملونة
م�ع رابطة عن�ق متع�ددة األلوان،
كما حرض حفل عيد ميالد ابنة دنيا
س�مري غانم الفنان ماجد هش�ام
الذي ارتدى هو اآلخر قبعة ورابطة
عنق ملونتني.
يذك�ر أن دنيا س�مري غانم س�وف
تغيب ع�ن املاراثون الرمضاني هذا
الع�ام ،بينم�ا س�وف يناف�س كالً
من حس�ن الرداد وشقيقتها إيمي
س�مري غان�م بمسلس�ل كومي�دي
يحمل اسم «عزمي وأشجان».

مريم أوزريل ختتار رشيك ًا لبطولة مسلسل اإلبن
بع�د قي�ام رشكة
اإلنت�اج «ليم�ون
فيل�مLomon -
 »filmباس�تبدال
األوىل
املرش�حة
املمثل�ة الرتكي�ة
ت�رزي
بورتشين
أوغلو الش�هرية بآزاد يف
«إيزي�ل» ،باملمثل�ة الرتكية
األصل األملانية الجنسية مريم
أوزريل الش�هرية ب�ـ الس�لطانة
هي�ام لتك�ون بطل�ة مسلس�لها
اإلجتماع�ي الجديد «اإلب�ن» التي تدور
أحداث�ه يف ع�ام  1974يف قبرص ،ت�م
اختي�ار املمث�ل الناج�ح باري�ش فاالي
الش�هري بالكماش�ة يف «إيزيل» ليشارك
مريم أوزريل بطولته.
ً
ً
ً
ممثلا ناجح�ا وممي�زا بكافة
ويع�د

أدواره رغ�م أنه ليس نج�م صف أول أو
«دون ج�وان «الشاش�ة الرتكي�ة كباقي
النجوم الذين عمل�ت معهم مريم أوزريل
يف تركي�ا مث�ل :خال�د آرغن�ش يف حريم
الس�لطان ،وم�راد يلدري�م يف «ملك�ة
الليل»،وأوكت�اي كاينارج�ا يف «قط�اع
الط�رق ال يحكم�ون العال�م»،وأوزان
جوفين يف فيلم «ج�رح أمي»،وأوزجان
دني�ز يف فيل�م «الط�رف اآلخر»،وكينان
أمريزايل أوغلو يف فيلم «رجائي جنكيز».
ومتوق�ع عرض املسلس�ل قريب�ا ً جدا ً يف
تركيا،وموافقة مريم أوزريل عىل بطولته
ّ
عميل منه�ا عىل ش�ائعة هجرتها
نف�ي
ّ
تركيا لألبد التي روجت لها بعض وسائل
اإلعالم الرتكية.
وقد أث�ارت مري�م أوزريل إعجاب اآلالف
بصورته�ا الجدي�دة مع ابنته�ا الوحيدة
«الرا» التي أنجبتها من حبيبها الس�ابق

رجل األعم�ال الرتكي الهارب جان أتيش
املالح�ق بقضايا احتي�ال يف تركيا،حيث
ب�دت الرا الصغرية نس�خة ع�ن والدتها
مري�م أوزريل ،وعبرت مري�م أوزريل عن
حبها الكبري البنتها بكلمات مؤثرة قائلة:
كل ي�وم يم�ر إبنت�ي تش�بهني  ،ورابط
كبري ج�دا ً بيننا ،الح�ب موجود،األمومة
مدهشة ورائعة.
وقد حظيت صورة مريم أوزريل مع ابنتها
بالكثري من اليكات اإلعجاب والتعليقات
يف حساباتها الشخصية بمواقع التواصل
اإلجتماعي.وتعد مريم أوزريل من أنشط
نجوم تركيا يف «السوشيال ميديا»،وتنرش
الكثري من صورها العائلية والش�خصية
والفنية،وبل�غ ع�دد متابعيها عىل موقع
«إنس�تقرام» وح�ده « ثالث�ة ماليين
وتس�عمائة أل�ف» متاب�ع ومتابعة،عدد
كبري منهم من العرب.
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استبعاد سبعة مرشحني واالحتاد يفتح باب الطعون بشأن انتخابات احتاد الكرة
بغداد /المستقبل العراقي
اعل�ن اتح�اد الك�رة فتح ب�اب الطع�ون وب�دء اللجنة
االس�تئنافية عملها ابتدا ًء من الغد بش�أن المرش�حين
النتخاب�ات االتحاد.وذك�ر االمين العام التح�اد الكرة
صباح جب�ر في بيان تلقته “المس�تقبل العراقي” ،انه
“ تم فتح باب الطعون وبدء اللجنة االستئنافية عملها
ابت�داء من يوم غد االثنين ولغاية  9/4وحس�ب ما هو
مق�ررا ف�ي اجتم�اع الهيأة العام�ة الذي ص�ادق على
لجنت�ي االنتخابات واالس�تئناف”.وكان رئيس اللجنة
المش�رفة على االنتخابات محمد قحط�ان قد ذكر في
بيان صحفي ان “اللجنة درست بعناية ومهنية اضابير
المرش�حين النتخابات اتحاد الكرة التي س�تجري في
الحادي والثالثي�ن من ايار المقبل”.واضاف انه “تقرر
قبول  ٢١مرشحا الس�تيفائهم الشروط والسماح لهم
بخ�وض انتخابات االتح�اد العراقي لك�رة القدم لعام
 ٢٠١٨اس�تنادا الى احكام المادتين  ٢٢و ٢٣من النظام
االساس�ي لالتحاد لع�ام  ”،٢٠١٧مبين�ا ان “القرارات

ص�درت باالجماع بتاري�خ  ١/٤/٢٠١٨قابلا للتمييز
ام�ام اللجنة االس�تئنافية اس�تنادا الح�كام المادة ١٢
من قواعد انتخابات االتح�اد العراقي لكرة القدم لعام
.”٢٠١٧وكانت اللجنة قد اعلنت اللجنة المش�رفة على
انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم ،اس�تبعاد سبعة
اس�ماء من االنتخاب�ات المق�رر اقامتها ف�ي الحادي
والثالثين من آيار المقبل.وقال مصدر مطلع ،ان اللجنة
المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة ،قررت
اس�تبعاد س�بعة اس�ماء م�ن خوض
االنتخابات في ايار المقبل.واضاف
ان ‘المستبعدين هم كال من عدنان
درج�ال ،احمد الموس�وي ،محمد
ناصر ،وليد الزي�دي ،نعيم صدام،
باق�ر حميد ،غال�ب الزاملي’ ،مبينا
ان ‘سبب االستبعاد هو عدم قانونية
التزكية التي حصلوا عليها’.واوضح ان
‘قرار اللجنة المشرفة قابل للنقض
من قبل لجنة االستئناف.

تعنت بايرن ميونخ يدفع ريال مدريد نحو صفقة مفاجئة
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن تعنت نادي
باي�رن ميون�خ األلمان�ي ق�د يدف�ع ريال
مدريد اإلس�باني ،إلبرام صفقة مفاجئة؛
من أج�ل دعم خ�ط هجومه خلال فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وكان�ت تقارير قد ربطت الن�ادي الملكي
مؤخ�رًا بالتعاق�د م�ع الدول�ي البولندي
روب�رت ليفاندوفس�كي ،مهاج�م فري�ق
بايرن ميونخ األلماني.

المستقبل العراقي  /متابعة
رفض الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو
مدريد اإلس�باني ،االنتقال للعملاق اإلنجليزي
مانشس�تر يونايت�د خلال فت�رة االنتق�االت
الصيفي�ة المقبلة.وقال�ت صحيف�ة “ذا صن”
اإلنجليزية إن جريزم�ان يرفض االنتقال لمان
ّ
ويفضل االنضم�ام للمنافس المحلي
يونايت�د،
برش�لونة ،ف�ي صفق�ة س�تتكلف حوال�ي 88
مليون جنيه إسترليني.وأش�ارت الصحيفة إلى
أن الفرنسي بول بوجبا العب وسط مانشستر
يونايتد فش�ل في إقناع مواطنه صاحب الـ27
عام�ا باالنضمام للش�ياطين الحمر ،على غرار
ما فعل من قبل مع صديق�ه البلجيكي روميلو

لوكاكو الصي�ف الماضي.وأوضحت الصحيفة
أن على جوزي�ه مورينيو مدرب يونايتد البحث
عن بدائل أخرى اذا أراد دعم خط هجومه ،الفتة
إلى أنه قد يس�عى لضم األرجنتيني باولو ديباال
من يوفنتوس.ومن المتوقع أن يعزز مانشستر
يونايت�د صفوف�ه مج�دددا ه�ذا
الصيف بصفقات قوية ،من أجل
منافس�ة الجار مانشس�تر
س�يتي عل�ى لق�ب
البريمييرلي�ج ف�ي
الموسم المقبل.

مبايب يديل بشهادته
يف قضية نيامر
المستقبل العراقي  /وكاالت
علق كيليان مبابي ،مهاجم باريس سان جيرمان،
على األنباء التي ترددت مؤخرا ،بشأن رحيل زميله
نيمار ،عن صفوف النادي الفرنسي.وأكد الالعب
الش�اب أن البرازيلي لن يرحل ،قائال عبر برنامج
“تيليفوت” الفرنس�ي“ :مطالب�ة نيمار بالرحيل
عن الن�ادي ،ليس�ت مطروحة من األس�اس ،بل
كان�ت محاولة لزعزعة اس�تقرار باريس س�ان
جيرمان”.واش�تعل الج�دل ح�ول اهتم�ام ريال
مدريد بض�م نيمار ،قبل لق�اء الفريقين في دور

ال�ـ 16ل�دوري أبط�ال أوروب�ا ،حي�ث أبدى
مس�ئولو النادي الملكي ،ومدرب الفريق،
زين الدين زي�دان ،وأكثر من العب في
الميرينجي ،ترحيبه�م بقدوم نجم
برشلونة السابق.ويتواجد نيمار
حالي�ا ف�ي البرازي�ل ،حي�ث
يتعاف�ى من إصابت�ه ،بعد
إج�راء عملي�ة جراحية
في مشط القدم.

كونتي ال يعرف مصريه
مع تشيليس
المستقبل العراقي  /وكاالت
اعترف المدير الفني ،أنطونيو كونتي،
بأنه ال يعرف ما إذا كان سيبقى مدربا
لتشيلسي ،في الموسم المقبل.
وق�ال كونت�ي ،خلال مؤتمر
صحف�ي ،عندم�ا س�ئل ع�ن
مستقبله مع تشيلسي“ :يجب
أن أكون أمينا ،ال أعرف”.
وأض�اف“ :ه�ذه ليس�ت
مش�كلتي ،إنها مش�كلة ادارة
الن�ادي ،بالنس�بة للمدربي�ن
ليس هناك شيء أكيد”.وتابع:
“ق�د يكون لديك عق�د ،لكنك ال
تعرف ما س�يحدث بعد مباراة،
أو مباراتين ،بالنس�بة لنا األمر
يعتم�د كثي�رًا عل�ى النتائج”.
ويتواج�د كونت�ي ضم�ن
المرش�حين ،لتول�ي تدري�ب

منتخب ايطالي�ا ،كما يتردد أن
باريس س�ان جيرم�ان ،يدرس
التعاق�د مع�ه ،ف�ي ح�ال إقال�ة
أوناي إيمري.

بغداد /المستقبل العراقي
أكمل�ت الدائرة القانوني�ة واالدارية في وزارة
الش�باب والرياضة اجراءاته�ا الخاصة بمنح
العلاوات والترفيع�ات الخاص�ة بموظف�ي
الوزارة كافة وحس�ب االستحقاق.ونقل بيان
لل�وزارة تلقت�ه “المس�تقبل العراق�ي” ،ع�ن
مع�اون مدي�ر الدائ�رة ومدير قس�م الموارد
البشرية حسن القزاز ،قوله انه “وإستنادا ً
لتعليم�ات تنفي�ذ الموازنة لع�ام 2018
والت�ي س�ترد قريب�ا لل�وزارة ،انجزت
الدائرة االوام�ر الوزارية الخاصة بمنح
العلاوة الس�نوية لموظف�ي ال�وزارة
لألشهر الثالث الماضية والشهر االخير من
ع�ام .”2017واوضح القزاز ان

“العالوات ستشمل اكثر من  1000موظف من
المستحقين العالوة وباثر رجعي ،على ان يتم
مفاتحة وزارة المالية باس�تحقاق الموظفين
المس�تحقين الترفيع والتي ستشمل اكثر من
 130موظف�اً ،لغ�رض الحذف واالس�تحداث
بعد ان تت�م المصادقة من قبل وزير الش�باب
والرياض�ة عب�د الحس�ين عبطان م�ن خالل
اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام الدائرة علي
طاهر”.واضاف ان “ما يخص احتساب خدمة
الفص�ل السياس�ي والعقد المؤق�ت والخدمة
الصحفية فقد تم تشكيل اللجان الخاصة بذلك
وباش�رت اعمالها لتهيئة القوائم والمحاضر
الالزم�ة وبانتظ�ار ورود تعليم�ات الموازنة
لغرض انجازها وف�ق التعليمات الصادرة من
وزارة المالية.

صالح يبتعد عن رادار
برشلونة وريال مدريد
المستقبل العراقي متابعة

ومع ذلك ووفقا لصحيفة “إكس�بريس”،
فإن صعوبة إتمام صفقة ليفاندوفسكي
وتعن�ت إدارة بايرن قد يدفعان إدارة ريال
مدري�د للتفكي�ر ف�ي إمكاني�ة اس�تعادة
مهاجم الفريق السابق ألفارو موراتا ،الذي
يلعب حاليا لصالح تشيلسي اإلنجليزي.
وكان مورات�ا ق�د رح�ل عن ري�ال مدريد
الصيف الماض�ي لينضم للبلوز ،وذلك بعد
أن فش�ل صاحب الـ 25عاما في الحصول
عل�ى م�كان ف�ي التش�كيلة األساس�ية
للميرنجي.

جريزمان يرفض الشياطني وحيدد وجهته اجلديدة

الشباب :إكامل اجراءات منح العالوات
والرتفيع ملوظفي الوزارة

كشفت تقارير صحفية ،عن تلقي ليفربول أنباء سعيدة،
ً
صالح.فوفق�ا لصحيفة
بش�أن نجم�ه المص�ري ،محم�د
“إكس�بريس” البريطاني�ة ،م�ن المتوقع أن يبق�ى صالح ،مع
فري�ق المدرب يورجن كلوب ،لموس�م آخر ،حيث أن�ه ليس على أجندة
عمالقي إس�بانيا ،في الميركاتو الصيفي المقبل.وأش�ارت الصحيفة إلى
أن هدف برشلونة األساسي ،في الميركاتو المقبل ،سيكون هو الفرنسي
أنط�وان جريزمان ،نج�م هجوم أتلتيك�و مدريد ،والذي س�يتكلف نحو
 100ملي�ون يورو.وأكدت الصحيفة أيضا ،أن هناك رفض في معس�كر
ري�ال مدريد ،للتعاقد مع صالح ،حيث يض�ع النادي الملكي عينه على
أه�داف أخرى ،مث�ل إيدين ه�ازارد صانع ألعاب تشيلس�ي ،وروبرت
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

الرشطة خياطب احتاد الكرة بالسامح لباسم قاسم بتدريب فريق النادي واالخري يؤجل احلسم للثالثاء
المستقبل العراقي  /وكاالت
أعلن�ت الهيئة االداريبة لنادي الش�رطة
الرياضي ،ان اتحاد الكرة لم يوافقة على
اعارة المدرب باسم قاسم لغاية االن.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة للن�ادي
تحس�ين الياسر ي لـ”الغد برس”،
ان “مش�رف الفري�ق س�عد
قي�س كان متواج�دا ف�ي
مقر اتحاد الكرة للبحث
بهذا األمر وقدم طلب

رس�مي بشأن اعارة المدرب باسم قاسم
كتيبة القيثارة الخضراء”.
واضاف أن “الشرطة ينتظر الرد النهائي
م�ن اتح�اد الك�رة حول مس�ألة تس�نم
الم�درب باس�م قاس�م لمه�ام الفري�ق
األول”.
واش�ار الى ان “االدارة لم تطرح اس�ماء
اخرى حيث انها ترغب بتس�مية المدرب
قاس�م ،وفي ح�ال عدم موافق�ة االتحاد
سيكون لنا حديث اخر”.
يش�ار ال�ى انه في وقت س�ابق من امس

االحد ،خاطبت ادارة الشرطة اتحاد الكرة
بش�كل رس�مي من اج�ل اع�ارة المدرب
باسم قاسم لفريقها الكروي”.
م�ن جهت�ه اك�د عض�و اتح�اد المركزي
العراقي لكرة القدم ،كامل زغير ،ان اعارة
م�درب المنتخ�ب الوطني باس�م قاس�م
لفريق الش�رطة من عدمها ستحسم يوم
الثالثاء المقبل.
وق�ال زغي�ر لـ”الغ�د ب�رس” ،ان “ادارة
الشرطة قدمت طلبا رسميا التحاد الكرة
م�ن الموافق�ة على اعارة باس�م قاس�م

لقي�ادة فريقه�ا الكروي خلال المرحلة
الثاني�ة لل�دوري الممت�از” ،مؤك�دا ان
“المكتب التنفيذي التحاد الكرة س�يعقد
اجتماع�ا ي�وم الثالث�اء المقب�ل لتحديد
مستقبل المدرب مع المنتخب الوطني او
نادي الشرطة”.
واض�اف ان “االتحاد س�يتعاون بش�كل
كبير مع االندية من اجل مس�اعدتها في
مختلف االم�ور” ،موضحا ان “المنتخب
الوطن�ي لي�س لدي�ه مش�اركات لغاي�ة
الشهر التاسع.

يوفنتوس يرتقب مصري بيل خلطف صفقة من مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي  /متابعة

ينتظر نادي يوفنتوس اإليطالي ،مصير
المفاوض�ات بي�ن مانشس�تر يونايت�د
اإلنجلي�زي ،والويل�زي جاري�ث بي�ل نجم
ري�ال مدريد ،من أجل االنقض�اض على صفقة من
الش�ياطين الحمر خالل فترة االنتق�االت الصيفية
المقبلة.وذكرت العديد م�ن التقارير الصحفية في
األيام الماضية ،أن مانشس�تر يونايتد يسعى لضم
جاري�ث بيل من أج�ل تدعيم صفوفه في الموس�م
المقبل.وقال�ت صحيف�ة “مي�رور” البريطانية إن

نادي مانشستر يونايتد ينوي بيع مهاجمه الفرنسي
أنطوني مارس�يال ،تمهيدا للتعاقد مع جاريث بيل.
وفي هذا الصدد أش�ار موقع “كالتش�يو ميركاتو”
اإليطالي إلى أن انضمام بيل لمان يونايتد سيساعد
إدارة يوفنتوس ،على التعاقد مع مارسيال صاحب
ال�ـ 22عامً ا ،والمتواجد على رادار الس�يدة العجوز
منذ فت�رة طويلة.واعترف وكيل مارس�يال مؤخرًا
ب�أن مس�تقبل الع�ب موناكو الس�ابق م�ع فريق
الم�درب جوزيه مورينيو محل ش�ك حيث قال“ :ال
يمكنني التأكيد بأن مارسيال سيبقى في مانشستر
يونايتد في الموسم المقبل.

بوفون :كريستيانو رونالدو حيرمني من النوم

المستقبل العراقي  /وكاالت
اعت�رف المخض�رم جانلويجي
بوف�ون ح�ارس مرم�ى فري�ق
يوفنتوس اإليطالي ،بأنه يخشى
تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو
نجم ريال مدريد اإلس�باني ،خالل
مواجه�ة الفريقي�ن المرتقب�ة في
رب�ع نهائ�ي دوري األبط�ال ه�ذا

الموسم.
وق�ال بوفون في تصريح�ات لراديو
مونت كارل�و“ :هذا هو الصدام الذي
نهتم ب�ه بالتأكيد ،نع�رف بالفعل أن
هن�اك صعوب�ات ال حصر له�ا ،وأننا
نلعب ض�د فريق أق�وى من�ا ،ولديه
العبي�ن رائعين ،التاري�خ أيضا يقول
ذلك”.
وأض�اف “لكن ندرك ً
أيض�ا أنه خالل

مباراتين ذهاب وإياب ،ال يفوز الفريق
األفض�ل دائمً �ا ،لذل�ك لدين�ا فرصة
لتقديم أفضل ما لدينا ،وتحقيق شيء
في هاتين المباراتين”.
وع�ن كريس�تيانو رونال�دو ق�ال
“عندم�ا تلع�ب ضد فري�ق كبير مثل
ري�ال مدري�د ،ف�إن إبط�ال مفع�ول
ً
فرق�ا كبيرًا،
الع�ب واحد لن يح�دث
ورغم ذلك ،فإن معرفة أنني سأواجه

كريس�تيانو رونالدو قد يحرمني من
النوم لعدة ليالي!”.
ويس�تضيف فريق يوفنتوس ،النادي
الملكي ،على ملعب “أليانز ستاديوم”
ف�ي تورين�و ،ي�وم  3أبريل/نيس�ان
الجاري ف�ي ذهاب ربع نهائي دوري
أبط�ال أوروب�ا ،فيم�ا تق�ام مباراة
اإلياب في “س�انتياجو برنابيو” في
مدريد ،يوم  11من الشهر نفسه.

كافاين حيدد موعد اعتزاله
المستقبل العراقي  /وكاالت
أكد األوروجواياني إدينسون كافاني
مهاجم نادي باريس س�ان جيرمان
الفرنس�ي ،أنه يريد اللع�ب دائمًا في
منتخب بالده ،مشيرًا إلى أنه سيعتزل
ك�رة الق�دم عندم�ا ال يتم اس�تدعاؤه
للمنتخب.
وقال كافان�ي في مقابل�ة بثها االتحاد
األوروجواياني لكرة القدم بعدما خاض
 100مباراة مع منتخب “السيليس�تي”:
“أعتق�د أن ع�دم التمكن م�ن اللعب في
المنتخ�ب ف�ي حي�ن لديك الق�درة على
مواصلة اللعب ف�ي فريق آخر أمر ليس

مكتمال”.
وأبرز أنه يريد دائما اللعب مع المنتخب
س�واء في مباري�ات رس�مية أو ودية،
وذلك بعدما خ�اض مباراته الـ 100مع
أوروج�واي ف�ي بطول�ة كأس الصي�ن
الودي�ة الت�ي توج به�ا “السيليس�تي”
عل�ى حس�اب منتخبات التش�يك وويلز
والصين.وعن شعوره مع المنتخب قال:
“ال تستطيع النوم ألنك تكون متحمسا
لب�دء المب�اراة لتثب�ت أنك في مس�توى
زمالئك ومس�توى المنتخب اآلخر الذي
تواجهه”.
وتذكر كافاني الجهد الذي بذله منتخب
بلاده ليطي�ح بإنجلت�را وإيطالي�ا من

موندي�ال البرازي�ل ب�دور المجموعات
وتجاوز خس�ارة جهود لويس سواريز
بع�د قيام�ه بع�ض اإليطال�ي جورجو
كيليني.وأك�د“ :روح الفري�ق يج�ب أن
تك�ون دائما تلك التي كنا نتحلى بها في
هاتي�ن المبارتي�ن ..الحافز ال�ذي لعبنا
ب�ه ه�و هوي�ة منتخبنا”.وب�دأ كافاني
مش�واره م�ع المنتخ�ب في الس�ادس
م�ن فبراير/ش�باط  2008ف�ي ودي�ة
أمام كولومبيا انته�ت بالتعادل (.)1-1
وعل�ى م�دار مش�اركته م�ع المنتخب
أح�رز كافاني  42هدفا بما يقل بثمانية
أه�داف عن س�واريز اله�داف التاريخي
ألوروجواي.
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مهرج يرتشح لعضوية الكونغرس األمريكي
أعل�ن س�تيف الف امله�رج الس�ابق يف
سيرك “بارن�وم واإلخ�وة رينغلينغ” عن
نيت�ه الرتش�ح لعضوية مجل�س النواب يف
الكونغ�رس األمريكي عن والي�ة كارولينا
الجنوبية.وق�ال س�تيف الف ،عبر موقعه
الش�خيص عىل ش�بكة االنرتن�ت ،إنه كان
خالل ثالث سنوات يمتع الجمهور الياباني
بالعروض الت�ي قدمها .وخالل الس�نوات

العرش األخيرة ،أمت�ع بعروض�ه جمهور
واليته كارولينا الجنوبية ،وكانت جميعها
مكرسة ملكافحة التنمّر يف املدارس.ويدعو
الف إىل تش�ديد الرقابة عىل تداول األسلحة
النارية يف الواليات املتحدة ،وإىل نظام رعاية
صحي�ة ش�امل ،ويضي�ف قائلا“ :الناس
يمزحون ويقولون إن رئيسنا والكونغرس
مهرجون .من وجهة نظري ال يمكن تخيل

سودوكو

مهرجا أسوأ منهم”.ومن املقرر أن يرتشح
س�تيف الف ع�ن الح�زب الديمقراط�ي،
الذي س�بق وأن تطوع ملس�اعدة مرشحيه
ب�اراك أوبام�ا وبريني س�اندرز .بحس�ب
وكالة تاس.يذكر أنه يف نوفمرب من الس�نة
الجارية ،س�تجري انتخاب�ات الختيار 34
عضوا يف مجلس الش�يوخ و 435عضوا يف
مجلس النواب وكذلك  39حاكم والية.

اختبار رسعة لـ «غاالكيس إس  »9حيرج «آيفون »X
حظ�ي إطالق هاتف “آيف�ون  ”Xباهتمام
واس�ع ،قبل عدة أش�هر ،لكن جهاز رشكة
أب�ل “متخل�ف” بص�ورة الفت�ة يف أح�د
الجوان�ب التقنية ،مقارن�ة بأحدث هواتف
“سامس�ونغ” غاالكسي إس  ،9حس�ب
خرباء التقنية.
ووفق ما نقل موقع “ ،”BGRفإن “آيفون
 ”Xالذي يفوق س�عره أل�ف دوالر ،ال يتيح
دعم ش�بكات “ ”LTEاملتقدمة أو ما يعرف

بش�بكات الجي�ل الراب�ع املتقدمة.ويجري
إطلاق  ،LTEمن باب االختصار عىل Long
 Term Evolutionأي التط�ور البعيد املدى،
وهو معي�ار من أحدث معايير االتصاالت
الالس�لكية ذات النطاق الواسع التي تعتمد
عىل بروتوكول اإلنرتنت  ،IPويتيح االتصال
بالش�بكة العاملي�ة برسع�ة كبرية.وأجرت
مجلة “ب�ي يس ماغازين” اختبارا للرسعة
يف الجهازين ،فوجدت أن رسعة “غاالكيس

إس  ”9وصل�ت إىل  537ميغابت يف الثانية،
وهو أمر ال يمك�ن الوصول إليه يف “آيفون
 ”Xال�ذي ال يدع�م تقني�ة  LTEاملتط�ورة،
حس�ب موق�ع “.”BGRويعتم�د جه�از
“غاالكسي إس  ”9على رشيحة “س�ناب
دراغ�ون”  x20لالتصاالت الالس�لكية ذات
الرسع�ة املتط�ورة ،يف حني يفتق�ر هاتف
“آيف�ون  ”Xإىل رشيحة اتص�ال توفر ذات
املستوى من رسعة االتصال.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعل�م أن استراليا تحت�ل املرك�ز األول يف
العالم يف البوكس�يت واألغنام والرصاص والزنك
والص�وف ،الثان�ي يف الحديد ،الثال�ث يف الذهب،
الراب�ع يف الفض�ة واألوراني�وم ،الخام�س يف
النيكل ،الس�ادس يف الفحم والنحاس ،السابع يف
القصدي�ر ،الثامن يف اللينيت ،التاس�ع يف القمح
وقص�ب الس�كر والقط�ن ،الع�ارش يف األبق�ار،
الحادي عرش يف الش�عري والنبيذ واحتياط الغاز
الطبيع�ي ،الس�ادس عرش يف الحبوب ،الس�ابع
عرش يف الغاز الطبيعي.
هل تعلم أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج
الزيتون
هل تعلم أنه ثم تحديد خط الطول جرينتش عام
 1884م
ه�ل تعل�م أن س�كة حدي�د س�يبرييا يف االتحاد
السوفيتي هي أطول سكة حديد يف العالم.

أكرب الدول املنتجة للشاي يف العالـم
يرجع الفضل الكتشاف مرشوب الشاي الذي يتناوله ماليني
األشخاص يوم ًيا عدة مرات إىل الصينيني الذين كانوا أول من
اكتشفوه.
ً
ووفق�ا لألس�طورة كان هناك إمرباطور صيني يدعى شين
نون�غ يرشب امل�اء املغلي ،وذات يوم س�قطت أوراق ش�اي
مجفف�ة يف وع�اء امل�اء املغيل ،ومن ث�م اكتش�ف الصينيون
املرشوب.
ً
منتجا أساس� ًيا يف العديد من
من�ذ ذلك الحني أصبح الش�اي
الدول ،ويف عام  2017وحده بلغ اإلنتاج العاملي للش�اي 5.5
مليار كيلوجرام.
وتأتي الصني عىل رأس أكرب الدول املنتجة للشاي تليها الهند
ثم كينيا ،وفيما ييل أكرب  10دول منتجة للشاي يف عام 2018
ً
وفقا لتقرير نرشه موقع « .»trendrr
 -10األرجنتني
حجم اإلنتاج 69.924 :ألف طن
يتم إنت�اج كميات كبرية من الش�اي يف األرجنتني يف املنطقة

الش�مالية الرشقية ،ويعتمد املزارع�ون عىل األدوات الحديثة
ملساعدتهم يف الزراعة ويف حصد املحصول.
ويتم تصدير كمية كبرية من الش�اي األرجنتيني إىل الخارج،
فهو مصدر أسايس لجلب النقد األجنبي للدولة.

طبق اليوم

الشيبسى بامللح واخلل

 -9إيران
حجم اإلنتاج 83.99 :ألف طن
لم تكن إي�ران فيما مىض تزرع الش�اي ،لكنها تعرفت عليه
من خلال الدول املج�اورة ،حي�ث تعد الصين جارتها أكرب
الدول املصدرة له.
ويرج�ع الفض�ل يف زراعة الش�اي يف إيران إىل األمري كاش�ف
الذي تعلم رس زراعة الش�اي حني كان يعمل يف الهند بش�كل
خفي ،وطبق ما تعلمه بعد أن عاد إىل إيران وبدأ إنتاج الشاي
منذ حينها.
 -8اليابان
حجم اإلنتاج 88.9 :ألف طن
ُيزرع الش�اي يف كل مكان تقري ًب�ا يف اليابان ،وتعد محافظة
شيزوكا أكرب منتج للشاي يف اليابان ،إذ تنتج  %40من إجمايل
إنتاج اليابان من الش�اي ،يف حني تس�اهم مدينة كاغوشيما
بنح�و  %30من إجمايل اإلنت�اج ،هذا ويتم اس�تهالك معظم
إنتاج اليابان محل ًيا وال يتم تصدير سوى نسبة ضئيلة منه.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهني�اً :تصادف تغيريات كبيرة يف العمل ،والوظيفة التي
حلمت بها أصبحت ممكنة.
عاطفي�ا ً :موج�ات عاطفي�ة مفاجئة ،ورغ�م ذلك رشيك
حياتك قد يترصف بعدوانية أكثر من املعتاد ،ومن املتوقع
أن تكون يف حرية مع كيفية التعامل مع هذا.

الثور

العقرب

مهني�اً :يحمل إليك ه�ذا اليوم انطالقة جدي�دة نحو آفاق
واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك عىل تطوير قدراتك.
عاطفياً :أوقات سعيدة يف طريقها إليك ،وتظهر مالمحها
يف بعد أيام وال سيما أن النيات صافية يف هذا االتجاه.

اجلوزاء

مهنياً :إذا لم تقتنع بوجهة نظر ربّ العمل ،فال توافق عىل
اقرتاحاته وحاول أن ترشح األسباب املوجبة لذلك.
عاطفياً :تنتفض عىل واقع أو تستاء من ترصف الرشيك،
ّ
تتجن�ب املواجه�ات وأن تتعام�ل مع�ه
لك�ن علي�ك أن
بدلوماسية.

القوس

مهني�اً :ين�در أن تعان�ي يف املكت�ب التوت�ر يف عالقتك مع
زمالئ�ك ،ويبدو أن العم�ل الجماعي هذه األيام غري معقد
عىل اإلطالق ويف غاية اإلنتاج.
عاطفي�اً :تحاول أن تبن�ي عالقتك العاطفي�ة املقبلة عىل
أسس متينة لكي تكون املرة األخرية التي ترتبط فيها.

السرطان

مهنياً :خصص الفرتة املقبلة إلعادة االتصال بزمالئك ،اذا
كان هن�اك أي خالف�ات مهنية لم تـحل بع�د  ،إنه الوقت
األمثل للتوفيق وحسم األمور.
عاطفياً :تلفت�ك أناقة الرشيك كثرياً ،لك�ن ذلك يحتاج إىل
موازنة كبرية قد ال تتحمّلها عىل املدى البعيد.

اجلدي

مهنياً :ق�د تواجه بع�ض العوائق لتحقيق التق� ّدم ،لكنك
ق�ادر على تخطي الصعوب�ات مهما تكن كبيرة بإرادتك
الصلب�ة وبعزم�ك ال�ذي ال يلين .عاطفياً :امل�زاج الهادئ
واألجواء الجيّدة هما الحل األنس�ب ألفضل عالقة ممكنة
مع الرشيك وتجنب مشاكل جديدة يف املستقبل.

االسد

مهنياً :ما زالت الظروف داعمة ،تغمرك بذبذباتها اإليجابية
وتطلب إليك تنش�يط مش�اريعك وتقديم طلباتك يف أرسع
وق�ت ممكن.عاطفياً :ال تحاول إح�راج الرشيك ،ألن ذلك
ي�ؤدي إىل عواقب قد ال تحتملها الحقاً ،بل كن رومانس�يا ً
ودبلوماسيا ً حتى يف أصعب الظروف.

الدلو

مهنياً :يشير ه�ذا اليوم إىل فرصة جديدة لكس�ب األرباح
لكن يطلب إليك الهدوء واالبتعاد عن املغامرات واملحافظة
عىل املمتل�كات .عاطفياً :تتلقى الكثري م�ن الدعوات وقد
تلتق�ي خاللها الش�خص املناس�ب للبدء بعالق�ة جديدة
وجدية والتفكري يف االرتباط واالستقرار.

العذراء
املقادير:
 2حب�ة بطاطس متوس�طة الحجم مقطعة رشائ�ح رقيقة  1 -ملعقة
صغرية “ملعقة ش�اي” خل  1 -ملعقة صغرية “ملعقة ش�اي” فلفل
أسود  1 -ملعقة صغرية “ملعقة شاي” ملح
طريقة التحضري:
نحضر البطاطس ونقوم بغس�لها بش�كل جي�د باملاء الج�اري حتى
نتخلص من األوساخ والجراثيم العالقة بها
نقوم بتقطيع البطاطس إىل رشائح رقيقة
نحضر وعاء لنقع البطاطس  ،نملأه باملاء ونضع رشائح البطاطس ،
والخل والفلفل األسود وامللح
نترك رشائ�ح البطاطس منقوعة يف املاء ملدة ربع س�اعة حتى تترشب
وتكتسب طعم امللح والخل
نخ�رج رشائح البطاطس من م�اء النقع ،ونصفيها م�ن املاء ونرتكها
حتى تجف تمامً ا
نحضر املقاله ونمأله�ا بزيت القيل  ،ونرتكها عىل نار متوس�طة حتى
يسخن الزيت
نض�ع رشائ�ح البطاطس يف املقاله مع التقليب حتى تتحمر وتكتس�ب
اللون الذهبي
نخ�رج البطاط�س من املقاله على مناديل املطبخ حت�ى تمتص الزيت
منها
االن الشيبىس بامللح والخل جاهز للتقديم بجانب طبق الفراخ بانيه

مهنياً :إذا كنت تش�عر بأنك لس�ت بح�ال طبيعيةّ ،
ترقب
خ�روج روحك املغامرة لتعويض ما فات�ك من الوقت ،وال
س�يما أن يف داخل�ك قوة ال يمك�ن إيقافه�ا أبداً.عاطفياً:
الحوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع الرشيك بحياة
هادئة ،فتجد أن األمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

مهني�اً :تب�دو املغام�رات كثيرة ،لكن ال تس�مح ألحد أن
يخدعك أو يغ ّر بك فتترصف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة
العالقة.
عاطفياً :بعض األمور تربكك اليوم وتؤثر يف مستقبلك وقد
تدفعك إىل اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى الحياة.

احلوت

مهنياً :مصاعب غري محس�وبة النتائ�ج ،وهذا قد يدفعك
ربما إىل الس�فر وتأجيل الحلول إىل م�ا بعد عودتك وأخذك
قسطا ً من الراحة.عاطفياً :تعيش أجواء ممتازة يف عالقتك
مع الرشيك ،فتسهل عليك األمور وتشعر باالستقرار وعدم
االرتباك يف التعاطي.

مهني�اً :تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظه�ر يف اللحظة التي
تطل بجاذبية قصوى ويكون بريقك مش� ّعا ً
ّ
تحتاج إليها،
ً
وتس�تقطب املؤيدين..عاطفي�ا :ال تعل�ق على أم�ور ال
تستحق الذكر بينك وبني الحبيب ،وتوقف عند األمور التي
تفيد استمرار العالقة.

لكل ساعة يف اليوم اس ً
ام يف اللغة العربية

أطلقت العرب قديماً ،عىل كل س�اعة من ساعات
الي�وم ال�ـ  ،24اس�ما ً خاص�ا ً به�ا يميزه�ا عن
غريها.
فب�ات يعرف الوقت بالس�اعة ،من خلال ألفاظ
معين�ة انقس�مت بدوره�ا إىل  24لفظ�ة لتماثل
الـ 24س�اعة ،س�واء املقس�وم منها وق�ت الليل
ب�ـ 12س�اعة ،أو املقس�وم منه�ا وق�ت النهار،
بالعدد السابق ذاته.
وانقسمت األلفاظ لتتناسب مع التوقيت النهاري
والليلي ،عىل أرب�ع وعرشين لفظة ،كم�ا ح ّددها
أب�و منص�ور الثعالبي ،عب�د امللك ب�ن محمد بن
إس�ماعيل ،املت�وىف س�نة  429للهج�رة ،يف كتابه
الش�هري «فقه اللغ�ة وأرسار العربية» ،مفردا ً لها

باب�ا ً خاص�ا ً يأتي تحت هذا العن�وان الذي يضعه
محققو الكتاب تس�هيال عىل القارئ« :س�اعات
النهار والليل عىل أربع وعرشين لفظة».
ساعات النهار الـ12
ويبدأ الثعالبي بالس�اعة األوىل م�ن النهار ،وهي
«الرشوق» ،ثم الس�اعة الثاني�ة ،وهي «البكور»،
ث�م الثالث�ة ،وه�ي «الغ�دوة» ،ثم الرابع�ة ،وهي
«الضح�ى» ،ث�م الخامس�ة ،وه�ي «الهاج�رة»،
ثم السادس�ة ،وه�ي «الظهيرة» ،ثم الس�ابعة،
وهي «ال�رّواح» ،ثم الثامنة ،وه�ي «العرص» ،ثم
التاس�عة ،وه�ي «القرص» ،ث�م الع�ارشة ،وهي
«األصي�ل» ،ثم الحادية عرشة ،وهي «العيش» ،ثم
الثانية عرشة ،وهي «الغروب» .وهي آخر س�اعة

يف النه�ار ،تت�م الـ  12س�اعة مق�دار نصف عدد
ساعات اليوم الـ .24
ساعات الليل الـ12
ثم يأتي الثعالبي عىل ذكر ساعات النصف الثاني
من اليوم ،وهي ساعات الليل ،فيبدأ بالساعة األوىل
منه ،وهي «الش�فق» ،ثم الس�اعة الثانية ،وهي
«الغسق» ،ثم الساعة الثالثة ،وهي «العتمة» ،ثم
الرابعة ،وهي «الس�دفة» ،فالخامسة «الفحمة»،
والسادسة «الزلّة» ،والسابعة «الزلفة» ،والثامنة
«البه�رة» ،والتاس�عة «الس�حر» ،والع�ارشة
«الفجر» ،ثم «الصب�ح» ،وآخرها «الصباح» الذي
يتم الس�اعة األخرية ،فيكتمل العدد بـ  24ساعة
بـ  24اسما ً مميزا ً لكل واحدة منها عىل حدة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1647
االثنين  2نيسان 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

يف ذكرى مولده ..عيل «عليه السالم»
رمز اإلنسانية

احلشـد املبــارك ينتصـر
والدواعش تندحر
ماجد عبد الغفار الحسناوي
الحشد املقدس مدرسة وطنية يحمل العقيدة واإليمان
قلب موازين املعركة تصدى بحزم للهمجية الداعش�ية
مم�ا اغ�اض اع�داء الع�راق له�ذه الق�وة املتنامي�ة
واملدعوم�ة ش�عبياً ،فتحش�د الظالميين والحاملين
باملطالبة بحل الحشد ليتسنى لجرذانهم أن يفسدوا يف
االرض من الدواعش النها ثمرة صهيون ورسخها املال
واالعالم وعلماء السوء الستقطاب املجرمني واملنبوذين
واملرىض ذو العقد النفس�ية هدفهم التسلط عىل رقاب
الناس وامل�ال وبدماء الغيارى الت�ي روت ارض العراق
حافظت عىل سلامته وسلامة مقدس�اته وافش�لت
مش�اريع التقس�يم فأخذت الضغوط تتزايد لتسقيط
الحش�د الش�عبي وم�ن ورائه�ا امري�كا والصهيونية
وذيولهم�ا مث�ل تركي�ا وقــــط�ر والس�عودية ومن
يسير بدوائرهم�ا من بع�ض الكت�ل السياس�ية مما
ازعجتهم انتصارات القوات االمنية وتعاونها مع ابناء
الحش�د الش�عبي فالبطولة عنوان الرجولة وكش�فوا
الس�تار عن هذا الرسطان بانه صناعة وهمية وخنجر
امريكي لتقسيم الوطن وامريكا ال تريد إنهاء اإلرهاب
وليبق�ى حت�ى تنفي�ذ مآربه�ا أما تقس�يم الع�راق او
الدواع�ش ،فأبناء الع�راق باملرصاد له�ذه املخططات
املكش�وفة وسيجسدون البطوالت من اجل عراق واحد
والفج�ر الجدي�د س�يبدد ويه�زم ظلام الدواعش الن
الغــــــيارى يحملون يف قلوبهم القرآن ويف جسدهم
هموم الوطن يف الحروب كاألس�ود وحركة واعية تملك
مقوم�ات االنتصار وعقيدة راس�خة ونفوس مطمئنة
بقدر الله سبحانه وتعاىل فالشعب العراقي هو الحشد
الش�عــــــبي واملش�اركة بهذا الجهد وهذه امللحمة
حتى الحاجة اىل الدعاء لنرصة االبطال يف ساحة الوغى
حتى يش�عر هذا الغي�ور ليس وحده ولك�ن هناك من
يس�انده فيلتهب الحماس لتحقيق النصر يف القريب
العاج�ل مما اصاب الدول الداعم�ة للدواعش باالنهيار
والهس�ــــــترييا بعد ان اخ�ذت الدواعش باالندحار
يف اكثر م�ن موقع ومرسحيتهم اوش�كت عىل نهايتها
والح�ذر واليقـــــظ�ة م�ن تهور النظام الس�عودي
والخش�ية من س�لوكياته بعد ان فقد ادواته الداعشية
وتكسرت على صخرة صم�ود ابن�اء الحش�د املبارك
والقوات االمنية البطلة.

عبد الكاظم حسن الجابري
االقرتاب من عيل عليه السالم وتناول حياته أمر مرعب حقيقة,
فهذا الرجل العمالق عندما نأتي إىل جروف بحره ,هل من املمكن
أن نفيه حقه إذا أردنا أن نصفه أو نستذكر حياته.
اإلمام عيل عليه السلام ,الرجل السهل السمح والشديد القوي,
حياته قد كحلت عني التاريخ بصور العظمة والرفعة والس�مو,
وبكل معاني الفضيلة.
إن اس�تذكار أمير املؤمنين علي علي�ه السلام ,واالنتهال من
خصاله ,يبعث يف النفس الغبطة والرسور ,رغم ما ارشنا إليه من
حذر االقرتاب خش�ية التقصري ,فالكالم يف خصاله عليه السلام
ه�و كالم يف املعاني الس�امية لإلنس�انية ,هذه االنس�انية التي
اختف�ت وانعدمت من الوجود ,بس�بب املادي�ة واألنا والتباغض
والتحاسد.
لق�د كان عيل عليه السلام رئي�س القوم ,إال أن�ه كان كأحدهم
فيهم ,يحذو حذو النبي الكريم محمد صىل الله عليه واله وسلم
يف التواضع والرفق ,لقد كان ينصف الناس من نفس�ه ,ال يهادن
الظلمة وال يجامل القريب بل كان الناس عنده سواء.
لم ُ
يك ألحد يف عيل عليه السالم مطمع يف مال عام ,أو انتفاع عىل
حساب املس�لمني ,اذ إن سريته عليه السلام كانت سرية العدل
والقس�مة بالسوية ,ال تفضيل لسابق عىل الحق ,وال لقريب عىل
بعي�د ,وال لعرب�ي عىل أعجمي ,فالكل س�واء ماداموا يعيش�ون
تحت ظل دولته اإلسالمية.
يف السياس�ة كانت أخالق عيل عليه السالم واضحة املعالم ,فهي
ترف�ض الغ�در والخديعة واملكر ,ولم يس�تخدم سلام الله عليه
امكانيات دولته لخدمة احد معني ,بل جعلها كلها لخدمة االسالم
واملس�لمني ,وحني ولىّ الوالة ,لم يرتكهم يتحكمون يف أمصارهم
بمزاجهم ,بل كان حريص أش�د الح�رص عىل متابعتهم ,وتفقد
ش�ؤونهم ,وتتبع سيرتهم مع الرعي�ة ,وكان يحثهم عىل العدل
واالنص�اف ,وأن ال يكون�وا عون�ا للظالم ,ب�ل يوصيهم بضعاف
الرعية ,ممن ال يملكون الحيلة والقدرة عىل مواجهة الحياة.
سرية موالنا أمري املؤمنني هي سرية اعجازية بما تعنيه الكلمة,
منذ والدته داخل حرم اإلله ,إىل استش�هاده يف بيت اإلله ,سريته
هي سيرة العطاء والخري والرفق واللني والرحمة ,ومهما كتبنا
عنه عليه السلام لن نفيه عرش معش�ار حق�ه ,ال والله! وكيف
نفيه ورسول الله صىل الله عليه واله يقول له « يا عيل ال يعرفك
إال الله وأنا» فالسلام عليك يا ابا الحس�ن ,أيه�ا النقي الهمام,
وع�ذرا إلي�ك من تقصريي وقص�وري عن أن أفيك حق�ك أو أًبني
منزلتك.

كـاريكـاتـير

اجبار منتجي القهوة عىل وضع حتذير عن الرسطان!

أصدر قايض محكمة لوس أنجلوس األمريكية
قرارا ً يجرب منتجي القهوة يف كاليفورنيا ،مثل
س�تاربكس وغريه�ا ،بوضع عالم�ات تحذير
عىل قهوتهم حول احتم�ال اإلصابة بأمراض
الرسطان ،ويف حال عدم اإللتزام فمن املحتمل
تعرض رشكات القه�وة لغرامة تقدر بماليني

من الدوالرات.
ول�م يتمكن منتجي القهوة م�ن إقناع قايض
املحكم�ة ب�أن امل�ادة الكيميائي�ة أكريالميد،
وه�و منتج جانب�ي يتكون نتيج�ة تحميص
حب�وب الب�ن ،ال تس�بب يف مخاط�ر اإلصابة
بالرسطان.

جمرة بال مادة سوداء

اكتش�ف علماء الفلك ألول مرة مجرة خالية من املادة الس�وداء أو املادة
املظلمة ،التي تش�كل الكتلة األكرب من أي مجرة ،وتعترب جزءا أساس�يا
منها ،األمر الذي يفند نظريات سابقة يف مجال الفلك.
وق�ال عال�م الفلك بجامع�ة يي�ل األمريكية ،بيتر فان دوك�وم ،املؤلف
الرئيسي للبحوث املنش�ورة يف مجلة نيترش« :لم نك�ن نتوقع أن يحدث
ه�ذا .إن هذا االكتش�اف رضب كل النظريات املتوفرة حتى اآلن بش�أن
تشكل املجرات».
وأض�اف دوك�وم أن املجرة التي يطل�ق عليه�ا  DF2-NGC1052وتقع
عىل بعد نحو  65مليون س�نة ضوئية من األرض« ،يبدو أنها خالية من
الغ�از ،كما أنها قليلة النجوم نس�بيا» .ويعتقد أن امل�ادة املظلمة ،وهي
غير مرئية ،تضم حوايل ربع الكتلة والطاقة املجمعة للكون ،وحوايل 80
م�ن كتلت�ه الكلية ،ولكن لم يتم رصدها مبارشة .أم�ا املادة العادية ،أي
الذرات التي تتشكل منها النجوم والكواكب والغازات والغبار يف املجرات،
فتشكل  5باملئة فقط من الكون.

ه�ذا وكان «مجل�س التعلي�م والبحوث حول
امل�واد الس�امة» ،وه�و منظمة غير ربحية،
ق�د قدم دعوى ضد تج�ار تجزئة القهوة عام
 ،2010بحج�ة أن القه�وة يج�ب أن تحم�ل
عالم�ات التحذي�ر بموج�ب قان�ون والي�ة
كاليفورنيا املعروف باسم «اقرتاح  »65والذي
يتطل�ب وضع تحذي�رات عىل املنتج�ات التي
تحتوي عىل مواد كيميائية ضارة.
ويف أول رد فع�ل على القرار قال�ت الجمعية
الوطني�ة للقه�وة يف الوالي�ات املتح�دة ،إن
حكم�ا ً بضرورة وض�ع عالم�ات تحذير من
الرسطان عىل أغلفة أكي�اس البن« ،لن يفعل
شيئا لتحسين الصحة العامة» .وقال ويليام
م�وراي ،رئيس الجمعي�ة إن القهوة مرشوب
صح�ي وأن الدع�وى أربكت املس�تهلكني وال
عالقة لها بتحسني الصحة العامة.
وبإم�كان منتج�ي القه�وة الطع�ن يف ق�رار
املحكم�ة حت�ى  10نيس�ان ،والحك�م لي�س
نهائيا ً بعد ،عىل الرغم من أنه من غري املرجح
أن يتغري.
تجدر اإلش�ارة إىل أن مادة األكريالميد تتكوّن
يف األطعم�ة املقلي�ة أو املح ّمص�ة ،كما توجد
ً
أيضا يف رقائق البطاطس والخبز.

السجن «مدى احلياة» جلريمة حيازة «العاج»
دعا مس�ؤول حكوم�ي كيني إىل
معاقب�ة م�ن يضب�ط وبحيازته
عاج بالس�جن م�دى الحياة بعد
نف�وق آخ�ر ذك�ر يف العال�م من
حي�وان وحي�د الق�رن األبي�ض
الشمايل الشهر املايض.
وق�ال وزي�ر الس�ياحة الكين�ي
نجيب باالال خالل مراسم لتأبني
أقيم�ت يف محمي�ة أُل بيجيت�ا
لوحي�د الق�رن ال�ذي كان يدعى
س�ودان ونفق عن  45عاما قبل
نحو  12يوما.
وكان�ت املحمي�ة الت�ي تقع عىل
بع�د  250كيلومترا إىل الش�مال
م�ن العاصمة نريوب�ي قررت يف
 19م�ارس قتله رأفه به بس�بب
التده�ور الرسي�ع يف حالت�ه
الصحية .وآخر فردين من ساللة
س�ودان هما ابنته ناجين  27عاما وحفيدته
فات�و  17عام�ا واألمل الوحي�د للحفاظ عىل
السلالة هو تلقيحهما صناعيا بسائل منوي
مخزن وفق�ا ملا تقول�ه املحمي�ة .وتناقصت
أع�داد وحي�د الق�رن األبي�ض الش�مايل عبر

الس�نوات بسبب الصيد الجائر من أجل العاج
إذ تب�اع قرون�ه بنح�و  50أل�ف دوالر للكيلو
الواحد مما يجعله أغىل من الذهب.
وق�ال ب�االال «س�نغري قوانيننا ليس�جن من
يضبط وبحوزته عاجا مدى الحياة».
وشددت كينيا من قوانني حماية الحياة الربية

السيجارة االلكرتونية تسبب تشوهات يف الوجه

فئران فان الس�جائر االلكرتوني�ة يمكن ان
تس�بب عيوبا ً خلقية يف الوج�ه مماثلة لتلك
الناجم�ة ع�ن تدخين الس�جائر التقليدية.
وتش�هد الس�جائر االلكرتونية اقباال واسعا ً
ولكن دراس�ة املركبات التي تدخل يف بخارها
وكيف تتغير اثناء التس�خني واالستنش�اق
م�ا زالت يف بدايتها .وركزت دراس�ة جامعة
فرجينيا كومنولث عىل التش�وهات الخلقية
الت�ي يمك�ن أن تح�دث للجنين إذا تعرضت
النساء الحوامل للبخار وما إذا كانت تختلف
عن التش�وهات التي يسببها دخان السجائر
التقليدية .ولهذا الغرض عرَّض العلماء اناث
فئران ألن�واع مختلف�ة من بخار الس�جائر
االلكرتونية.

وجدت دراسة ان بخار السيجارة االلكرتونية
أح�دث تش�وهات وجهي�ة يف صغ�ار فرئان
أثناء نموها يف رح�م األم .وكان حتى اطباء
وصف�وا الس�يجارة االلكرتوني�ة بأنها بديل
أكث�ر أمانا ً م�ن تدخني التب�غ املحرتق ولكن
بعد اج�راء مزيد من االبحاث تتوفر اآلن أدلة
على ان الس�يجارة االلكرتوني�ة ليس�ت من
دون مخاطر .واكتش�فت الدراس�ة الجديدة
الت�ي اجرته�ا جامع�ة فرجيني�ا كومنولث
َّ
املنكهة
االمريكية ان الس�جائر االلكرتوني�ة
س�ببت تش�وهات وجهي�ة ش�ديدة مؤكدة
األدل�ة املتزاي�دة على ان املنكه�ات ذات آثار
خطيرة .وبحس�ب النم�اذج الت�ي بناه�ا
العلماء عىل اس�اس م�ؤرشات النمو يف اجنة

قصة حب «قاسية» لزوجني مترشدين

ق�ال زوج�ان بريطاني�ان إن إيج�ار املن�زل
والفواتري الغالية أرغمتهما عىل ترك منزلهما
والعيش يف الش�ارع ،وفقا ملا ذكرت صحيفة
«مريور».
وكان�ت تون�ي س�وير 44 ،عام�ا ،وم�ارك
هيلتون 42 ،عاما ،يعيشان يف الشارع عندما
التقي�ا ،وجمعتهم�ا قصة حب م�ا دفعهما
لالس�تقرار يف من�زل خ�اص ،لكنهم�ا عادا

العراقـي

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

للعيش بأحد مداخل منازل املدينة.
ويعتم�د الزوج�ان حاليا عىل س�خاء وكرم
امل�ارة يف الش�وارع ،وق�د تفاج�أ البع�ض
لرؤيتهم�ا يف الش�ارع م�رة أخ�رى يطلبان
الغذاء واملالبس للبقاء عىل قيد الحياة يف ظل
ظروف الطقس الباردة.
تضي�ف الصحيفة أن الزوجني مرّا بس�نوات
م�ن املصاع�ب ،لكنهم�ا يف نهاي�ة املط�اف

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

يف  2013لوقف تهريب العاج آلس�يا باألساس
بعد أن أدى لقتل اآلالف من الحيوانات النادرة
وامله�ددة باالنقراض .ويعاق�ب تهريب العاج
بالفع�ل بالس�جن م�دى الحي�اة لك�ن الح�د
األدنى لعقوبة حيازته ال يزال خمس س�نوات
فحسب.

مكان العمل ونفسية املوظفني

كشف خرباء أملان عن اآلثار املختلفة التي يخلفها بعد املسافة عن العمل
سلبيا عىل الصحة العقلية لإلنسان.
وفح�ص خبراء التأمني الصحي يف أملاني�ا ،بيانات أكثر م�ن  13مليون
ش�خص ،فتبني أن املوظفني الذين يجربون عىل قطع مس�افة تزيد عن
 500كيلومتر للوصول إىل مكان العمل ،أكثر عرضة لإلصابة باألمراض
العقلية بنسبة  %15ممن يقطعون مسافة أقل من  10كيلومرتات.
ويس�كن املوظفون الذي يقطعون مسافة  500كيلومرت يف املدينة حيث
يعملون ،ويقضون عطلة نهاية األسبوع مع أرسهم يف املنزل الذي يبعد
تلك املسافة .كما يالحظ الباحثون أن حالة املوظفني املجربين عىل قطع
مسافة تبلغ  50كيلومرتا إىل عملهم يوميا ،محفوفة باملخاطر الصحية.
فق�د تعطل املوظفون ولم يذهبوا إىل العمل عام  2017بس�بب األمراض
النفس�ية بمعدل  3.2يوم يف السنة .أما الذين يقطعون مسافة أكثر من
 500كيلومرت فقد تغيبوا عن العمل لألس�باب نفس�ها بمعدل  3.4يوم،
بينما غاب الذين تبعد بيوتهم عن العمل بمقدار يقل عن  10كيلومرتات
عن العمل بمقدار  2.9يوم يف السنة.

اعتق�دا أن «طاقة القدر» ُفتحت لهما بعدما
مُ نح�ا ش�قة يف أحد مباني املدينة يف ش�باط
املايض.
وق�اال إن التربع�ات الت�ى كان�ت تصلهم�ا
توقفت بشك ٍل مفاجئ ،ما جعلهما عاجزين
عن دف�ع إيجار املن�زل أو فواتير الخدمات
(الكهرب�اء والغ�از واملي�اه) ،لذل�ك اضطرا
للعودة إىل الشارع.
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