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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

عـذاب الـقـبـر مـن الـنـمـيـمـة 
والـغـيـبـة والـكـذب

ص3العمل: »4« ماليني فقري يف العراق.. ونحتاج  لدعم مايل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 فلسطني »دولة حتت االحتالل« بشكل رسمي

اجلـيـش اليمنـي يسقـط »طـائـرة حـربـيـة« للعـدوان السـعـودي فـي صـعـدة

الرشطة حيتفلون بعيدهم.. والعبادي يصدر أمرا برتقية ضباطهم.. ومعصوم يدعو إىل إسنادهم

القوانني املهمة »مؤجلة« إىل األسبوع املقبل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األس�بوع  مطل�ع  العراقي�ون،  ينتظ�ر 
املقبل، إق�رار ثالثة قوان�ن مهمة تتعلق 
باالنتخابات املحلي�ة والربملانية واملوازنة 
العام�ة، التي تعد العص�ب الرئيس إلدارة 
الدولة، فيما شهدت جلسة الربملان، أمس 
االثنن، اش�تباك بااليدي بعد دخول مثنى 
الس�امرائي املرش�ح البدي�ل ع�ن النائب 
املس�تقيل مطرش الس�امرئي اىل جلس�ة 
الربملان لتأدية اليمن الدستورية كبديل. 

وأش�ارت مص�ادر برملاني�ة إىل اع�راض 
نواب كتلة االحرار عىل مثنى الس�امرائي 

م�ا ادى اىل حدوث اش�تباك باالي�دي وتم 
االعتداء علي�ه وغادر القاعة وانس�حبت 

كتلة القوى العراقية من الجلسة.
واضاف�ت، »رغ�م ارصار رئي�س الربملان 
س�ليم الجبوري عىل اس�تمرار الجلس�ة، 

لكنه تقرر رفعها اىل يوم االحد املقبل«.
وع�زت كتل�ة األح�رار التش�ابك باأليدي 
الذي جرى بينها وبن اتحاد القوى داخل 
الجلس�ة إىل تقديمهم أوامر قبض صادرة 

بحق مثنى السامرائي.
وق�ال النائب ع�ن كتلة األح�رار مناضل 
إن  صحفي�ة،  ترصيح�ات  يف  املوس�وي 
“رئيس الربملان سليم الجبوري قدم خالل 

الجلس�ة مثنى الس�امرائي لتأدية اليمن 
الدس�توري ب�دال ع�ن املس�تقيل مطرش 
الس�امرائي من دون أن يصوت عليه من 

قبل املجلس”.
وأض�اف أن “النائ�ب ري�اض غ�ايل ابل�غ 
الرئاس�ة بوج�ود وثائق تش�ر إىل صدور 
أوامر قبض بحق مثنى السامرائي فضال 
عن تزوير وثيقته الدراسية”، مشر اىل ان 
“نواب كتلة اتحاد القوى هاجموا رياض 
غايل وتش�ابكوا معه باألي�دي ملنع إيصال 
أوامر القبض ووثيقة الشهادة املزورة اىل 

الرئاسة”.
التفاصيل ص3

األردن حيبط
 خمططـًا إرهابيًا خطريًا 

لرضب مراكز حيوية

جلسة الربملان شهدت »عراك باأليدي« واتهامات بني كتل سياسية ومقاطعة وإنهاء قراءة قانونني
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استثنــاء املقرتضيــن املحاليــن عىل التقـاعــد من تقديـم سنـد عقـارمفوضية حقوق اإلنسان تستنكـر بشـدة استهـداف األبـرياء يف طوزخورماتو
املفوضية تسمح للحزب املسجل رسميا باملشاركة بمفرده او الدخول بتحالف الداخلية تتعاقد مع مستشفيات عربية وأجنبية ملعاجلة جرحاها

املانيا تنفي
أنبـاء عـن بـنـاء مصـنـع 

دبابات يف تركيا
ص4

نادال حيافظ
 عـلـى عـرش صـدارة 

العبي التنس
ص4

األنبار: ال يوجد ترحيل 
قرسي من خميامت النزوح 

يف املحافظة
ص2

للمرة السادسة.. تركيا متدد »حالة الطوارئ«
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن نائ�ب رئي�س ال�وزراء واملتحدث باس�م 
الحكوم�ة يف تركي�ا بكر بوزداغ، أم�س االثنن، 
أنه سيتم تمديد حالة الطوارىء املعلنة يف البالد 

مجدداً، للمرة السادسة عىل التوايل.
وق�ال ب�وزداغ أن الحكومة ت�درس فرض حالة 
الطوارئ ثالثة أش�هر إضافية  ب�دأ من يوم 19 

من الشهر الجاري.
وجاءت ترصيحات بوزداغ عقب اجتماع مجلس 

الوزراء الذي عقد االثنن يف العاصمة أنقرة.
ومن املقرر تس�تمر حالة الطوارئ بموجب هذا 

اإلجراء حتى 19 نيسان القادم.
وتدي�ر الحكوم�ة الركي�ة الب�الد من�ذ محاولة 
االنقالب الفاش�لة التي ش�هدتها تركيا يف تموز 
2016 بقواني�ن الط�وارئ، التي يت�م تجديدها 

كلما قاربت عىل اإلنتهاء.
واته�م الرئي�س الركي رج�ب طي�ب أردوغان 
والحكومة الركية حركة الخدمة بالوقوف وراء 
االنقالب وقتل املواطن�ن األبرياء، إال أن األخرة 

نف�ت ه�ذه التهم جمل�ة وتفصيال عىل لس�ان 
ملهم الحركة فتح الله غولن.

وطالب غولن بفتح تحقيق دويل حول االنقالب، 
لك�ن الس�لطات الركية لم تس�تجب ل�ه حتى 

اآلن.
وحبست السلطات الركية منذ محاولة االنقالب 
أكثر من خمس�ة وخمس�ن ألف ش�خص، من 
بينهم 18ألف س�يدة وما يق�رب من 700 طفل 
م�ع أمهاتهم بتهم�ة االنقالب، حس�ب بيانات 

وزارة العدل الركية.

العراق واجلـزائر يوقعـان حمضـر اجتمـاع للتعـاون
 يف جمال صناعة الغاز واالستكشاف والتسويق

املحكمة االحتادية: ال جيوز تعطيل القوانني النافذة 
2بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ق�رر الربملان، أم�س االثنن، إيق�اف عمل 
رشك�ة نفط كردية تعمل يف حقول كركوك 
وإناطة مهماها برشكة س�ومو الرسمية، 
بيد أن رئيس حكومة إقليم كردستان رفض 
الق�رار، وق�ال انه لي�س من ح�ق الربملان 
إغ�الق الرشكات، فيما ح�ذر من محاوالت 

ق�ال انها تج�ري لتعريب املدين�ة. ورفض 
رئيس حكومة اقليم كردس�تان نيجرفان 
الربمل�ان  ق�رار  عاج�ل  بش�كل  بارزان�ي 
بايقاف عمل الرشكة الكردية، وقال خالل 
مؤتم�ر صح�ايف يف أربي�ل »لي�س من حق 
الربملان العراق�ي اصدار قرار بايقاف عمل 
الرشكات«. وج�اءت ترصيح�ات بارزاني 
بع�د أن قرر مجل�س النواب حظ�ر العمل 

يف حق�ول كركوك النفطي�ة عىل مجموعة 
كار الهندس�ية الكردي�ة العراقي�ة، ودع�ا 
رشك�ة نفط الش�مال التي تديره�ا الدولة 
تويل عمليات اإلنتاج والتصدير يف الحقول. 
وأش�ار بارزان�ي إىل اتم�ام عملي�ة تدقيق 
حسابات الصادرات النفطية يف االقليم عرب 

رشكتن عامليتن .
التفاصيل ص3

إقليم كردستان يعرض عىل بغداد »ملفات« تصدير النفط : 
مستعدون للتعاون
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األنبار: ال يوجد ترحيل قرسي من خميامت النزوح يف املحافظة
         بغداد / المستقبل العراقي

نفى املستش�ار اإلعالمي ملحافظ االنبار 
باس�م مطر حمد، أمس االثنني، األنباء التي 
تحدث�ت عن إجراءات لرتحي�ل النازحني من 

مخيمات النزوح اىل مناطقهم قرسا.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن حمد 
الق�ول، إن »حكوم�ة األنب�ار املحلية تنفى 
األنب�اء الت�ي تناقلها بعض وس�ائل اإلعالم 
العربي�ة والدولي�ة حول اتخاذه�ا إجراءات 
لرتحي�ل النازحني من مخيم�ات النزوح اىل 

مناطق سكانهم قرسا«.
النازح�ني  »ع�ودة  أن  حم�د،  وأض�اف 
ملناط�ق س�كانهم تت�م بناءا ع�ى توصيات 
لجنة األزمة املدنية التي ترشف عليها وزارة 
الهجرة واملهجري�ن وبتعاون من قبل وزارة 
النقل ومتابعة املنظمات األممية واإلنسانية 

والدولية العاملة يف األنبار«.
وأض�اف حم�د، »هن�اك جه�ود ملحافظ 
االنب�ار محمد الحلبويس يف دعم االس�تقرار 

للمناطق املح�ررة من خالل إعادة الخدمات 
اليها وعودة النازحني تمهيدا إلسدال الستار 

عى هذا امللف بشكل كامل«. 
املحلي�ة  »الحكوم�ة  أن  حم�د،  وتاب�ع 
باألنبار وعى رأس�ها املحافظ حث يف جميع 
املحاف�ل واملناس�بات العوائ�ل النازحة عى 
التهيؤ للع�ودة اىل مناطقهم لقطع الطريق 
أم�ام املتصيدي�ن بامل�اء العكر لن�زع فرحة 
عجل�ة  وعرقل�ة  باالنتص�ارات  العراقي�ني 
االستقرار والبناء واالعمار يف مدن املحافظة 
املحررة«.  ولفت حمد اىل أن »حكومة االنبار 
املحلي�ة تثم�ن جه�ود القي�ادات األمنية يف 
املحافظ�ة الت�ي ك ان له�ا ال�دور الرئيس يف 
فرض األمن وتعزيز االس�تقرار والتعاون يف 
إنجاح خطط األنبار بتهيئة املناخ والظروف 
املالئمة إلعادة العوائل النازحة اىل مناطقهم 
وإع�ادة الحي�اة إليه�ا«.  وتناقل�ت بع�ض 
ال�وكاالت العاملية خربا يفي�د بوجود ترحيل 
قرسي للنازحني من املخيمات اىل مناطقهم 

املحررة يف محافظة األنبار.

         المستقبل العراقي / علي الكعبي

أصدر القائد العام للقوات املس�لحة حيدر العب�ادي، أمس االثنني، 
أمراً ديوانياً برتقية ضباط وزارة الداخلية مس�تحقي الرتقية يف جدول 
9 كان�ون الثان�ي 2018، وذل�ك بمناس�بة حلول ذك�رى عيد الرشطة 
العراقية، والذي ش�هد إش�ادة ش�خصيات سياس�ية عربية وإقليمية 

بالرشطة العراقية.
وق�ال املكتب اإلعالمي للعبادي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
حي�در العب�ادي يصدر أم�راً ديواني�اً برتقي�ة ضب�اط وزارة الداخلية 

مستحقي الرتقية يف جدول 9 كانون الثاني 2018«.
ودع�ا رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم اىل تقديم الدعم واالس�ناد 
للرشطة العراقية وتجهيز مؤسس�اتها بأحدث التقنيات لتعزيز األمن 
الداخيل. وذكر معصوم بحسب بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه »بمناسبة حلول الذكرى الس�نوية السادسة والتسعني لتأسيس 
الرشطة العراقية نتقدم بأحر التهاني لجميع رجال الرشطة بمختلف 
مراتبهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم وحيثما كانوا عى أرض الوطن 
كما نحيي باعتزاز وتقدير سهرهم وتضحياتهم من أجل حماية األمن 
الداخيل يف كل امليادين التي تشملها مسؤولياتهم الوظيفية فضال عن 

تقديم الخدمات املطلوبة للمواطنني يف يومياتهم ومعامالتهم«.
واضاف » واذ نغتنم هذه املناسبة الكريمة لالشادة باسهام رجال 
الرشط�ة يف صنع النرص النهائي ع�ى عصابات داعش االرهابية جنبا 
إىل جنب مع تش�كيالت قواتنا املسلحة االخرى واملواطنني كافة، نؤكد 
عى رضورة تقديم كل الدعم واالسناد لهم لضمان تمكنهم من انجاز 
املهمات واملس�ؤوليات الجس�يمة امللقاة عى عاتقه�م يف تعزيز األمن 

الداخيل والنجاح يف خدمة املواطنني ومكافحة الجريمة املنظمة«.
وتابع معصوم« اىل جانب لزوم امتالك مؤسس�ات الرشطة ألحدث 
التقنيات ومواصلة التدريب والتأهي�ل املهني لضمان االرتقاء بالعمل 
واملس�ؤوليات اىل مس�توى متط�ور يكف�ل تطبي�ق مبادئ الدس�تور 
والقوانني ومراعاة حقوق اإلنسان وحفظ الحريات وكرامة املواطنني 
ومنع أي تجاوز عليها«. كما هنأ رئيس الربملان س�ليم الجبوري قادة 

وضباط ومنتسبي الرشطة العراقية وكافة صنوف وزارة الداخلية.
وقال الجبوري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»يطيب يل ان اتقدم نيابة عن اعضاء مجلس النواب واصالة عن نفيس 
بأحر التهاني وعظيم التربيكات اىل قادة وضباط ومنتس�بي الرشطة 
العراقي�ة وكاف�ة صنوف وزارة الداخلية بمناس�بة حل�ول ذكرى عيد 
تأس�يس الرشطة العراقية، مبته�اًل اىل املوىل القدير ان يس�دد بالحق 
خطاك�م، ويحفظك�م ذخراً وعزا للب�الد، ويمنحكم الص�رب والعزيمة 
وانتم ت�ؤدون واجباتكم يف حفظ االمن وحماية الش�عب من االرهاب 

وفلوله والعصابات املجرمة«.
واضاف انه »نثمن جهودكم وتضحياتكم التي قدمتموها من اجل 

أمن وسالمة املواطنني وحماية ارواحهم وممتلكاتهم«.
وخت�م الجبوري قائ�ال »مبارك لك�م عيدكم، وكلل الل�ه جهودكم 

الخرية بالنرص والسؤدد«.
بدوره، اش�اد االمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن 
ع�يل كومان، الذي يزور بغداد، بدور اجه�زة االمن العراقية يف تحقيق 

االنتصارات.
وذكر بيان لوزارة الداخية تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»وزير الداخلية قاس�م االعرجي استقبل يف مكتبه االمني العام ملجلس 
وزراء الداخلي�ة العرب محمد بن عيل كومان والذي يزور العراق حالياً 
للمشاركة يف احتفاالت الشعب العراقي بالذكرى السادسة والتسعون 

لتأسيس الرشطة العراقية«.
واض�اف »يف بداي�ة اللق�اء رحب االعرج�ي بضيفه، واش�اد بدور 
االمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب يف اطار التنس�يق لتدعيم 
اس�س التعاون االمني العربي املش�رتك وتبني رؤى مشرتكة لالحداث 
التي يش�هدها الوطن العربي ع�ى صعيد االمن ، مؤكدا اهمية تضافر 

الجهود االمنية العربية«.
م�ن جهت�ه، اع�رب االمني الع�ام ملجل�س وزراء الداخلي�ة العرب، 
بحسب البيان، عن »اعتزازه بهذه الزيارة اىل جمهورية العراق ووزارة 
الداخلية«، مش�يداً بدور اجهزة االم�ن العراقية يف تحقيق االنتصارات 
وتطهري اريض العراق من دنس االرهاب«. كما اعرب عن »امله يف فتح 

افاق اوسع للتعاون والتواصل مع الوزارة«.

امني جملس وزراء الداخلية العرب أشاد بدورهم يف حتقيق االنتصارات

الرشطة حيتفلون بعيدهم.. والعبادي يصدر أمرًا برتقية ضباطهم.. ومعصوم يدعو إىل إسنادهم

        بغداد / المستقبل العراقي

حرض الس�يد وزير الداخلية قاس�م األعرجي 
مؤتم�ر الصناع�ات الحربية ال�ذي أقامته وزارة 
الصناعة وأشاد األعرجي خالل الحضور بالجهود 
املبذولة يف املؤتمر مؤكدا حرصه ووزارة الداخلية 
للتع�اون املطل�ق إلنجاح مث�ل ه�ذه الفعاليات 
الوطني�ة التي ستس�هم يف تقديم الدع�م للقوات 

األمنية والعسكرية. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان، 
أم�س االثنني، بش�دة الهجم�ات اإلرهابي�ة التي 
اس�تهدفت قضاء طوزخورمات�و وأدت إىل مقتل 

وإصابة عدد من املدنيني األبريا .
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »املفوضية وانطالقاً من 
واجبه�ا الوطني واإلنس�اني وجه�ت مكتبيها يف 
كل من محافظتي صالح الدين وكركوك بتشكيل 
لجنة للتحقيق يف هذه الهجمات ومتابعة أوضاع 
املدنيني يف األحياء الس�كنية املستهدفة واألرضار 

التي لحقت بها«.
واض�اف البيان ان »املفوضي�ة يف الوقت الذي 
تدين الهجم�ات اإلرهابية املتك�ررة التي ينفذها 
الخارج�ون ع�ن القانون بحق األبري�اء يف قضاء 
طوز خورماتو إذ تطالب القيادات األمنية بإعادة 
النظر بالخطط املوضوعة لتأمني املدينة واملناطق 
املحيطة بها ووضع حد لهذه الخروقات ومالحقة 

مرتكبيها لتقديمهم إىل العدالة«.

وزير الداخلية حيرض مؤمتر الصناعات 
احلربية الذي أقامته وزارة الصناعة

مفوضية حقوق اإلنسان
 تستنكـر بشـدة استهـداف األبـرياء 

يف قضاء طوزخورماتو

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املحكمة االتحادية، أمس 
االثن�ني، أن القوانني النافذة واجبة 
إىل ع�دم ج�واز  التطبي�ق، الفت�ة 
تعطيله�ا أو توقيفها بحجة اقامة 

دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م 
املحكمة إي�اس الس�اموك يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
املحكم�ة  »توجه�ات  إن  من�ه، 
الحك�م  وف�ق  العلي�ا  االتحادي�ة 
الصادر عنها بالرقم )75/ 2015( 
تؤك�د أن القوان�ني تبق�ى ملزم�ة 
وواجبة التنفيذ من قبل الس�لطات 
حتى وأن كانت محالً للطعن بعدم 

دس�توريتها«. وأض�اف الس�اموك أن »املحكم�ة 
اشارت يف هذا الصدد إىل املادة )129( من الدستور 

التي نصت عى )تنرش القوانني يف الجريدة الرسمية 
ويعم�ل بها م�ن تاريخ نرشه�ا ما ل�م ينص عى 
خالف ذل�ك(«، موضحا ان »الحكم أكد أن القانون 

املحكم�ة  ام�ام  في�ه  املطع�ون 
االتحادية العلي�ا يبقى نافذاً ما لم 
ين�ص يف متنه عى خ�الف ذلك، أو 
يصدر قرار من املحكمة االتحادية 

العليا بوقف تنفيذه«.
وتاب�ع أن »الحك�م ق�د تضمن 
ع�دم الج�واز الي جه�ة أن تمتنع 
بع�ض  أو  القوان�ني  تنفي�ذ  ع�ن 
نصوصه�ا أو تؤج�ل تنفيذه�ا أو 
ترتي�ث يف ذل�ك بحج�ة أنه�ا محل 
الطع�ن ام�ام املحكم�ة االتحادية 
العليا بعدم دس�توريتها«، الفتا اىل 
أن »الدس�تور لم ي�رد فيه ما يفيد 
تعلي�ق النص�وص القانونية محل 
الطعن وع�دم تنفيذها عند الطعن 
فيها امام املحكمة االتحادية العليا 
ألنها واجب�ة التنفيذ من تاريخ الن�رش يف الجريدة 

الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االثن�ني، ع�ن تعاقده�ا مع 
مستش�فيات عراقي�ة وعربي�ة وأجنبية ملعالج�ة الجرحى من 
منتس�بيها، فيم�ا أك�دت إط�الق املس�تحقات املالية للش�هداء 

والجرحى يف محافظة صالح الدين.
ونقل�ت وكالة »الغ�د برس« ع�ن مدير عام دائرة الش�هداء 
والجرح�ى يف الوزارة زامل الس�اعدي القول إن “وزارة الداخلية 
وضم�ن برنامجها لرعاي�ة الجرحى تعاقدت مع مستش�فيات 
اهلية داخل البالد، فضال عن االجنحة الخاصة يف املستش�فيات 

الحكومية ملعالجة الجرحى من منتسبي الوزارة”. 
وأضاف الساعدي، أن “الوزارة تعاقدت ايضا مع مستشفيات 
يف الهن�د وتركيا واألردن ولبنان، وارس�لت الكث�ري من الجرحى 
للع�الج هناك”، مش�ريا إىل أن “ال�وزارة لج�أت للتعاقد مع تلك 

املستشفيات لسد النقص الحاصل يف املستشفيات”.
من جانب آخ�ر أكد الس�اعدي، “إطالق املس�تحقات املالية 
للش�هداء والجرح�ى يف محافظة صالح الدي�ن”، مبينا أنه “تم 
رصف مستحقات مالية ل�105 عوائل، فيما تسلم 155 جريحا 

مكأفآتهم”.

         بغداد / المستقبل العراقي

صادق�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات، أم�س االثنني، عى 
الس�ماح للحزب املسجل رسميا باملش�اركة بمفرده او الدخول 
بتحال�ف س�يايس واحد فق�ط يف الدائرة االنتخابي�ه الواحدة يف 

االنتخابات املقبلة. 
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م املفوضني وعض�و مجلس 
املفوض�ني يف مفوضي�ة االنتخاب�ات كري�م التميم�ي، يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »مجلس املفوضني 
صادق عى الس�ماح للحزب املسجل رسميا باملشاركة بمفرده 
او الدخ�ول بتحالف س�يايس واح�د فقط يف الدائ�رة االنتخابية 
الواحدة يف االستحقاقات االنتخابيه لعام 2018، وفقا للقوانني 

والتعليمات النافذه«.
وأكد التميمي ان »هذه االجراءات ستكون مشابهة الجراءات 
التحالف واالئتالفات املقرة سابقا التي استخدمتها املفوضية يف 
العمليات االنتخابية الس�ابقة واليوجد اي تغيري يف هذا الش�أن 
لكون قوانني االنتخاب�ات التي تنظم العملية االنتخابية مازالت 

سارية ولم يتم تعديلها«.
واعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات، عن تحديد 
تاريخ اجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم ال�12 

من ايار عام 2018.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس 
االثن�ني، النتائج الت�ي حققتها القوات االمنية املش�رتكة خالل 

عملية حاوي العظيم العسكرية شمايل دياىل.
ونقلت وكال�ة »الغد برس« عن العزاوي الق�ول ان »القوات 
االمنية من الجيش والرشطة والحش�د الشعبي وبإسناد طريان 
الجيش تمكنت حتى االن من تدمري 8 مضافات وكدسني لألعتدة 
وتفجري سيارة مفخخة تحت السيطرة يف مناطق حاوي العظيم 
وامليتة ش�مايل دياىل والحدودية مع صالح الدين، خالل عمليات 

تعقب خاليا داعش فيها التي انطلقت اليوم«.
وأضاف، ان »القوات االمنية وقوات الحش�د الشعبي تمكنت 
أيض�ا ع�ن م�ن العثور ع�ى 4 جثث لعن�ارص داع�ش وتفكيك 
وتفجري 8 عبوات ناس�فة يف املناطق ذاتها«، مؤكدا ان »العملية 

حققت جميع االهداف املرسومة لها«.
وكان قائ�د عمليات دجلة الفريق الرك�ن مزهر العزاوي قد 
اعلن انطالق عملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خاليا 

داعش يف حاوي العظيم شمايل دياىل.

الداخلية تتعاقد مع مستشفيات عربية 
وأجنبية ملعاجلة جرحاها

املفوضية تسمح للحزب املسجل رسميًا باملشاركة 
بمفرده او الدخول بتحالف سيايس

دياىل: تدمري )8( مضافات والعثور 
عىل )4( جثث لـ »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، أم�س االثن�ني، عن 
توقي�ع الع�راق والجزائ�ر مح�رض اجتم�اع 
للتعاون يف مجال صناعة الغاز واالستكش�اف 
والتس�ويق. وق�ال وزي�ر النف�ط ع�يل جبار 
اللعيب�ي يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »تم توقي�ع محرض اجتماع 
واالتف�اق عى توقيع عقود مش�اركة بصيغة 
)J V( ب�ني وزارة النف�ط ممثل�ة بال�رشكات 
النفطي�ة الوطنية ووزارة الطاق�ة الجزائرية 
ممثل�ة برشك�ة س�ونطراك، وتش�كيل لجنة 
تنس�يقية بني الوزارت�ني للتواص�ل واملتابعة 
ملا ت�م االتف�اق علي�ه«.  واض�اف اللعيبي ان 

»مح�رض االجتم�اع تضم�ن، التع�اون ب�ني رشكة 
س�ونطراك الجزائرية ورشكات انتاج الغاز العراقية 
للعمل املش�رتك يف االس�تثمار االمثل للغاز املصاحب 
للعملي�ات االنتاجي�ة يف الحق�ول النفطي�ة وزيادة 
اس�تخداماته لرف�د منظوم�ة الطاق�ة الكهربائي�ة 

الوطني�ة ومصان�ع البرتوكيمياويات واالس�مدة«. 
واش�ار اللعيب�ي اىل ان »مح�رض االجتم�اع يه�دف 
وتحدي�ث  النفطي�ة  ال�رشكات  عم�ل  تطوي�ر  اىل 
اس�اليب العم�ل يف مج�ال االستكش�اف وتطوي�ر 
الخربات وتنفيذ مش�اريع مش�رتكة يف قطاع شبكة 
االنابي�ب واملس�تودعات ومحط�ات الض�خ وبن�اء 

الخربات يف مجال التس�ويق وتسعرية النفط، 
باالضافة اىل تطوي�ر صناعة املعدات النفطية 
التكنولوجي�ا  باس�تخدام  والبرتوكيمياوي�ة 
الحديث�ة لرف�د الصناعة الوطني�ة، فضال عن 
ذل�ك تم االتفاق عى تطوير اليات االس�تخدام 
واالس�تثمار االمثل لش�بكات الغ�از الخاصة 
بتجهي�ز املواطنني والقطاعات االس�تهالكية 
االخ�رى«. ولف�ت اللعيب�ي اىل »االتف�اق عى 
التعاون والتنس�يق يف مجال التدريب وتطوير 
املعاه�د واملراكز البحثية وبما يس�هم يف دعم 
الكفاءات الوطنية وتطويرها وتاهيلها«، مبينا 
ان »االتف�اق تضمن ايضا التنس�يق والتعاون 
بني الوزارتني لرس�م السياسة العامة ملنظمة 
االوب�ك والعم�ل املش�رتك الس�تقرار الس�وق 
النفطي�ة العاملية وتحقيق التوازن املطلوب من اجل 
دعم اس�عار النفط«. وكان وزي�ر الطاقة الجزائري 
وصل يف وقت س�ابق، االح�د،) 7 كانون الثاني( عى 
رأس وف�د إلجراء مباحثات مع املس�ؤولني يف وزارة 

النفط وإجراء عدد من اللقاءات مع املسؤولني.

العراق واجلزائر يوقعان حمرض اجتامع للتعاون يف جمال صناعة الغاز واالستكشاف والتسويق

املحكمة االحتادية: ال جيوز تعطيل القوانني النافذة بحجة 
اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، عن اس�تثناء املقرتضني املحالني 
عىل التقاعد من تقديم س�ند عقار، مش�را اىل ان ذلك يكون من خالل 

تقديم تعهد مصادق عليه من االدارة العامة.
وق�ال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بي�ان »املس�تقبل العراقي« نيوز، 
نس�خة من�ه انه »تقرر اس�تثناء املقرتضني املحالني ع�ىل التقاعد من 
تقديم س�ند عق�ار ومنحهم براءة ذم�ة يف حالة تقدي�م تعهد مصدق 

بتسديد جزء من القرض من مكافأة نهاية الخدمة«.
واض�اف املكتب ان »ذلك يكون برشط تقديم كفيل موظف ثاني مدني 
اليتج�اوز عمره 55 س�نة«، الفتا اىل ان »الفائدة س�تكون 9 باملئة اذا 
كان املتبق�ي من القرض لغاي�ة 10 مليون دين�ار و 11 باملئة اذا كان 

املتبقي اكثر من 10 مليون دينار«.

استثناء املقرتضني املحالني عىل التقاعد من تقديم سند عقار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ينتظ�ر العراقيون، مطلع األس�بوع املقبل، 
إقرار ثالثة قوانني مهمة تتعلق باالنتخابات 
املحلية والربملانية واملوازنة العامة، التي تعد 
العصب الرئيس إلدارة الدولة، فيما ش�هدت 
جلسة الربملان، أمس االثنني، اشتباك بااليدي 
بعد دخول مثنى الس�امرائي املرشح البديل 
عن النائب املس�تقيل مطرش الس�امرئي اىل 
جلس�ة الربملان لتأدي�ة اليمني الدس�تورية 

كبديل. 
وأش�ارت مصادر برملانية إىل اعرتاض نواب 
كتل�ة االحرار عىل مثنى الس�امرائي ما ادى 
اىل ح�دوث اش�تباك باالي�دي وت�م االعتداء 
عليه وغادر القاعة وانس�حبت كتلة القوى 

العراقية من الجلسة.
واضافت، »رغم ارصار رئيس الربملان سليم 
الجبوري عىل اس�تمرار الجلسة، لكنه تقرر 

رفعها اىل يوم االحد املقبل«.
وع�زت كتلة األحرار التش�ابك باأليدي الذي 
جرى بينها وبني اتحاد القوى داخل الجلسة 
إىل تقديمهم أوامر قبض صادرة بحق مثنى 

السامرائي.
وق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة األح�رار مناضل 
املوسوي يف ترصيحات صحفية، إن “رئيس 
الربملان س�ليم الجبوري قدم خالل الجلسة 
مثنى الس�امرائي لتأدية اليمني الدستوري 
ب�دال عن املس�تقيل مطرش الس�امرائي من 

دون أن يصوت عليه من قبل املجلس”.
وأضاف أن “النائب رياض غايل ابلغ الرئاسة 
بوجود وثائق تش�ر إىل ص�دور أوامر قبض 
بح�ق مثن�ى الس�امرائي فضال ع�ن تزوير 
وثيقته الدراسية”، مشر اىل ان “نواب كتلة 
اتحاد القوى هاجموا رياض غايل وتشابكوا 
مع�ه باألي�دي ملن�ع إيص�ال أوام�ر القبض 

ووثيقة الشهادة املزورة اىل الرئاسة”.
ولف�ت اىل ان “رئيس الربملان رفع الجلس�ة 
بعد التش�ابك باألي�دي الذي ج�رى”، مبديا 
اس�تغرابه من “إرصار الجبوري عىل تمرير 
الس�امرائي ومنح�ه املقعد البدي�ل رغم كل 

اإلدانات للسامرائي”.
بدورها، أشارت مصادر برملانية إىل أن كتلة 
تحال�ف الق�وى ق�ررت مقاطعة جلس�ات 
الربملان لح�ني »االعتذار« م�ن االعتداء عىل 
احد نوابه. وقالت املص�ادر »تحالف القوى 

قرر مقاطعة جلس�ات الربمل�ان بعد اعتداء 
احد نواب كتلة سياس�ية عىل احد نوابهم«، 
الفت�ة إىل ان »تحال�ف الق�وى ل�ن يعود اىل 
الجلس�ات لح�ني تقدي�م كتلة م�ن اعتدى 
اعتذار اىل النائب ال�ذي تعرض لالعتداء واىل 

تحالف القوى«.
وأم�س االثن�ني، انه�ى مجلس الن�واب بعد 
اس�تئناف الجلس�ة االعتيادي�ة الثانية من 
الفصل الترشيعي الثاني للس�نة الترشيعية 
الرابعة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري 

وبحضور 195 نائباً قراءة قانونني.
وذك�رة بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة يف مجلس 
الن�واب تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه ان�ه »يف مس����تهل الجلس�ة، ن�وه 
رئيس املجلس اىل أن مجلس النواب سيشهد 
اعتب�اراً م�ن جلس�ة ي����وم االح�د املقبل 
تضم�ني جدول االعم�ال قوان�ني انتخابات 
وانتخاب�ات  املحاف������ظ�ات  مجال�س 
مجل�س الن�واب، اضافة اىل قان�ون املوازنة 

العامة للعام 2018«.

وأت�م الق�راءة االوىل التعدي�ل االول ملق�رتح 
قانون س�لطة االئت�الف املؤقت�ة }املنحلة{ 
رق�م 2 لس�نة 2003 واملقدم م�ن اللجنتني 
القانونية ومؤسسات املجتمع املدني والذي 
جاء لتأمني استمرار اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية بممارسة مهامها وأنشطتها وفقا 
للترشيعات النافذة بم�ا يكفل ايفاء امليثاق 
االوملبي ويس�تجيب لطموح�ات الجماهر 
الرياضي�ة املهتم�ة وبم�ا يزي�ل اي لبس يف 
كونه�ا هيئة مس�تقلة تعمل وف�ق قانونها 

املرقم }20{ لس�نة 1986 املعدل وانسجاما 
املق�ام  ه�ذا  يف  الحكوم�ة  توجه�ات  م�ع 
واالح�كام الص�ادرة من املحاك�م املختصة 
ولغرض اس�تثناء اللجن�ة االوملبية الوطنية 
العراقية من أمر سلطة االئتالف الذي قىض 

بأعتبارها كيانا منحال.
وأنجز املجلس القراءة االوىل ملرشوع قانون 
معالج�ة التج�اوزات الس�كنية واملقدم من 
لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار والذي يس�اعد 
ع�ىل معالج�ة التج�اوزات الس�كنية ع�ىل 

ارايض مملوك�ة للدول�ة أو البلدي�ات ضمن 
حدود التصاميم االساس�ية قبل تاريخ نفاذ 
ه�ذا القان�ون وتصحيح الوض�ع القانوني 
الت�ي  االرايض  بتأجره�م  للمتجاوزي�ن 
تجاوزوا عليها بإنش�اء دور س�كنية وملنع 
التج�اوز ع�ىل العق�ارات العائ�دة للدول�ة 
والبلديات ضمن حدود التصاميم االساسية 
للم�دن وإزال�ة التج�اوزات الت�ي حصل�ت 

عليها.
وبعدها تقرر رفع الجلسة لالحد املقبل.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  كش�فت 
الس�وداني  االجتماعية محمد ش�ياع 
عن إحصائية جديدة بإع�داد الفقراء 
يف الع�راق، الفتاً إىل حاج�ة وزارته إىل 
زي�ادة التخصيصات املالي�ة لإلعانات 
االجتماعية بهدف اس�تيعاب وشمول 

اعداد جديدة من املستحقني لها.
تلق�ت  العم�ل  ل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ع�ن الوزير محمد ش�ياع الس�وداني 
الق�ول ان »الدولة ومن خالل إلتزامها 
الدس�توري والرشعي ترعى أكثر من 
أربع�ة مالي�ني فقر وتحاف�ظ عليهم 
وتوف�ر لهم الح�د األدنى م�ن العيش 
الكري�م وه�ذا ما ملس�ناه من مجلس 
ال�وزراء املتعاطف مع الفقراء ويعمل 
بج�د م�ن اج�ل تخصي�ص األم�وال 

اإلضافية لدعم الفئات الفقرة«.
وأوض�ح إن »جهود وزارة العمل هذه 
تأتي ضمن تنفيذ الربنامج الحكومي 
املح�دد األولوي�ات ووف�ق اإلمكانيات 

املالية املتاحة«.
وأش�ار وزي�ر العم�ل إىل أن »معالجة 
الفق�ر يتطلب إىل جه�د وطني حثيث 
فضال عن وضع خطط جادة ملكافحة 
الفس�اد وتأس�يس إلدارة ناجحة من 
اجل إن ينتهي ملف الفقر يف العراق«، 
فيم�ا أكد أن البلد في�ه من الثروات ما 

يكفي للعيش الرغيد«.
»الفعالي�ات  الس�وداني  ودع�ا 
االجتماعي�ة اىل دع�م جهود ال�وزارة 
املطالب�ة بزي�ادة التخصيصات املالية 

لإلعانات االجتماعية حتى تس�تطيع 
ال�وزارة من ش�مول اع�داد جديدة،« 
مشرا اىل ان »الوزارة شملت أكثر من 
328 الف أرسة جديدة ولديها اكثر من 
700 الف أرسة بانتظار التخصيصات 
يوج�د  »ال  بالق�ول  املالي�ة«، وش�دد 
ش�مول جديد باالعانات«. وبني وزير 
العمل »اهمي�ة الرشاكة مع منظمات 

املج�ال  الفاعل�ة يف  املدن�ي  املجتم�ع 
االنس�اني«، مضيفا يف الوقت ذاته ان 
»الوزارة لديها برنامج رشاكة حقيقي 
م�ع تلك املنظم�ات ومن خالل قس�م 
املنظم�ات ال�ذي اس�تحدث يف الوزارة 
من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل 
مع املنظم�ات املجتمعي�ة وهذا يمثل 
التوج�ه العام للدول�ة وخاصة يف ظل 

اوض�اع اقتصادية صعب�ة، فضال عن 
تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر 
االوق�اف عن عم�ل ال�وزارة يف مجال 
تطبي�ق قان�ون الحماي�ة االجتماعية 

رقم 11 لسنة 2014«.
واك�د الس�وداني »ملن يحم�ل الوزارة 
مس�ؤولية الش�مول برات�ب االعان�ة 
االجتماعي�ة ال�ذي يعطى مل�ن يكون 

تحت خط الفق�ر«، مبينا ان »الباحث 
االجتماعي ال يمتلك القرار يف الشمول 
انم�ا العملية تخضع اىل تحليل بيانات 
املرك�زي  الجه�از  يف  االس�تمارات 
لإلحص�اء يف وزارة التخطيط، الرشيك 
يف تنفي�ذ قانون الحماي�ة االجتماعية 
ونتيجة هذا التحليل تحدد املش�مولني 
وف�ق معيار خط الفق�ر الذي وضعت 

مقاييس�ه م�ن قب�ل خ�رباء محليني 
ودولي�ني«. واوض�ح وزي�ر العمل أن 
»ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال 
رغ�م ع�دم وج�ود مش�اريع جدي�دة 
بسبب التقشف العام للدولة« مبينا ان 
»سبب ارتفاع االيرادات يعود اىل جهود 
الوزارة يف تنشيط قسم تفتيش العمل 
املتواضع يف موارده البرشية قياسا ملا 

موجود يف دول الجوار«.
واش�ار ان »إجراءات الوزارة واملتابعة 
جعل�ت العدي�د من ال�رشكات الكربى 
تأت�ي اىل ال�وزارة لتك�ون تحت مظلة 
القانون يف موضوعة ضمان عمالها«، 
مشددا عىل رضورة »مواصلة التثقيف 
وتعزي�ز الوعي عن ذلك ملا له من االثر 
االقتصادي االيجابي للعامل واصحاب 

العمل واالقتصاد الوطني.
والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  ودع�ا 
االجتماعي�ة، يف ه�ذا اإلط�ار، جمي�ع 
اصح�اب العم�ل وال�رشكات العاملية 
العامل�ة يف الع�راق وكذل�ك الرشكات 
املحلية اىل الدخول تحت مظلة القانون 
الذي تمثل�ه ال�وزارة لحماية مصالح 

الطبقة العاملة.
ولف�ت الس�وداني اىل »نج�اح الوزارة 
برنامج�ي  وف�ق  الق�روض  بمن�ح 
»سياس�ة التخفيف من الفقر، ودعم 
املش�اريع ال�درة للدخ�ل، عازي�ا ذلك 
اىل »الضواب�ط التي وضعته�ا الوزارة 
والت�ي حققت نظ�ام متابع�ة ممتاز 
استطاع من رفع نس�بة االسرتداد اىل 
نس�بة 79% ومن ث�م م�داورة املبالغ 

واالستمرار بمنح القروض.
وختم الس�وداني بالق�ول ان »قانون 
التأمين�ات االجتماعية يهدف اىل دمج 
صندوق�ي التقاع�د يف دائ�رة الضمان 
وهيئة التقاعد الوطنية«، موضحا ان 
»وزارة العم�ل اس�تطاعت من وضع 
فقرات تنص�ف القطاع العمايل املنظم 
وغر املنظم لتنش�يط القطاع الخاص 
والتخفي�ف من البطالة واالعتماد عىل 

الوظائف الحكومية.

جلسة الربملان شهدت »عراك باأليدي« واتهامات بني كتل سياسية ومقاطعة وإنهاء قراءة قانونني

القوانني املهمة »مؤجلة« إىل األسبوع املقبل

قالت أن »معاجلة الفقر« حباجة إىل »إدارة ناجحة«

العمل تكشف عن )4( ماليني فقري يف العراق.. وتؤكد حاجة الوزارة إىل »الدعم املايل«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

قرر الربملان، أم�س االثنني، إيقاف عمل رشكة 
نف�ط كردية تعم�ل يف حقول كرك�وك وإناطة 
مهماها برشكة سومو الرسمية، بيد أن رئيس 
حكومة إقليم كردس�تان رفض الق�رار، وقال 
انه ليس من حق الربملان إغالق الرشكات، فيما 
ح�ذر من مح�اوالت ق�ال انها تج�ري لتعريب 
املدينة. ورفض رئيس حكومة اقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني بش�كل عاجل قرار الربملان 
بايق�اف عم�ل الرشك�ة الكردية، وق�ال خالل 
مؤتمر صح�ايف يف أربيل »ليس من حق الربملان 

العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الرشكات«.
وجاءت ترصيحات بارزاني بعد أن قرر مجلس 
النواب حظر العم�ل يف حقول كركوك النفطية 
عىل مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية، 
ودعا رشكة نفط الش�مال الت�ي تديرها الدولة 

تويل عمليات اإلنتاج والتصدير يف الحقول.
وأشار بارزاني إىل اتمام عملية تدقيق حسابات 
الص�ادرات النفطي�ة يف االقلي�م ع�رب رشكتني 
عامليت�ني وقال »نعل�ن اننا توصلن�ا إىل صيغة 
تدقيقي�ة وفق الش�فافية لص�ادرات وواردات 
ديل�وت  رشكت�ي  ع�رب  كردس�تان  يف  النف�ط 

وارستنك«. 
وأوض�ح أن العملية تمت ع�رب تدقيق بارشاف 
لجن�ة النف�ط والغاز ع�رب عملية ب�دأت العام 
امل�ايض. وأك�د انه ت�م وضع خط�وة مهمة يف 
مجال الشفافية يف مجال تصدير النفط وقدم، 
فيم�ا وعد بالكش�ف ع�ن األرقام للص�ادرات 

والواردات بالتفصيل.
وأكد االس�تعداد لتقديم جميع التس�هيالت إذا 
كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب 
املوظفني، وأش�ار إىل أّنه »إذا كان�ت بغداد تود 
معرف�ة أرق�ام تصدير نفط كردس�تان فنحن 

مس�تعدون لذلك«. ويف الثاني من الشهر الحايل 
اته�م رئيس الوزراء حي�در العبادي قادة اقليم 
كردستان باالستيالء عىل واردات تصدير النفط 
وخاصة املستخرج من محافظة كركوك، الفتاً 
إىل ان واردات االقليم من النفط خالل االش�هر 
الثالث�ة املاضية ق�د بلغت ملي�اري دوالر وبعد 
احتساب كلفة استخراج النفط وتصديره فأن 
املتبقي منه يبلغ حوايل 544 مليون دوالر وهو 
مايغطي قيمة رواتب موظفي االقليم بنس�بة 
80 باملائة من عوائد النفط فقط عدا العائدات 
االخرى من الرضائب ورسوم املنافذ الحدودية 

مع دول الجوار.
وأشار إىل أّن سلطات االقليم سيطرت عىل نفط 
كرك�وك منذ دخ�ول داع�ش إىل املحافظة عام 
2014 واخ�ذت تصدره إىل الخ�ارج عرب ميناء 
جيه�ان الرتك�ي، موضحاً أن هذه الس�لطات 
وع�دت بتقديم لوائ�ح بالواردات لع�ام 2017 

خالل العام الحايل 2018 لكنه تس�اءل بالقول: 
أي�ن االم�وال التي حص�ل عليه�ا االقليم خالل 
الس�نوات التي س�بقتها، مش�ددا عىل ان احدا 

اليعرف ذلك.
وأش�ار بارزاني إىل قرار الربملان ايضا بتشكيل 
ال�ذي  العش�وائي  بالقص�ف  تحقي�ق  لجن�ة 
تعرضت له بل�دة طوزخورماتو املتنازع عليها 
بجن�وب كرك�وك قائال »ه�ذا امر جي�د وقرار 
مش�جع لكن نأم�ل ان يت�م عم�ل اللجنة بما 
منتظر«. وأشار إىل أّن تش�كيل لجنة للتحقيق 
بأح�داث طوزخورماتو ومحاس�بة املتورطني 

فيها خطوة مهمة. 
وح�ذر مم�ا وصفها انه�ا »مح�اوالت جارية 
للتعري�ب بمدينة كركوك«، وق�ال اننا »قلقون 
م�ن خطوات تعريب كرك�وك«. وأضاف »نأمل 
أن تضع بغداد حداً ملس�ألة التعريب واملش�اكل 

يف كركوك«.

الربملان قرر إيقاف شركة كردية من العمل يف حقول كركوك

إقليم كردستان يعرض عىل بغداد »ملفات« تصدير النفط: مستعدون للتعاون



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1590(  الثالثاء 9 كانون الثاني 2018

سوريا »تكرس احلصار« عن قاعدة عسكرية يف حرستا

رئيس وزراء املجر يصف الالجئني بـ »املسلمني الغزاة«

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير أن املجلس املركزي، سيتخذ 
ق�رارات حاس�مة منتصف الش�هر الجاري، 
تنقل الس�لطة الفلس�طينية م�ن مرحلة إىل 

مرحلة جديدة.
وأوضح مجدالني أن القرارات املقرر البت 
فيها س�تتبعها إجراءات قانونية وسياسية 
ودبلوماس�ية، وهناك سلسلة من اإلجراءات 

املعدة وأخرى سيتم تفعيلها قريبا.
وتعتزم الس�لطة الفلس�طينية -حس�ب 
مجدالن�ي- إنه�اء العالق�ات التعاقدي�ة مع 
إرسائيل بكل تفاصيله�ا، وإقرار أن حكومة 
إرسائي�ل الحالي�ة ل�م تعد رشي�كا يف عملية 
الس�الم، وأن واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية 
عملي�ة الس�الم، ونبح�ث عن صيغ�ة دولية 

جديدة.
كما تتجه لتغيري طابع ووظيفة السلطة 
الوطني�ة الحالي�ة، وتحويله�ا م�ن س�لطة 
انتقالية إىل دولة تحت االحتالل، وأن املطلوب 
تمكني الس�لطة من ممارس�ة سيادتها عىل 
األرض املحتل�ة، كم�ا أنه من املرج�ح إلغاء 

االعرتاف املتبادل بني إرسائيل وفلسطني.
وهذه القرارات وغريها سيقرها املجلس 
املركزي يف اجتماعه املقرر منتصف الش�هر 

الجاري وفق ما أعلنه مجدالني.
وذكر مجالني أن الس�لطة الفلس�طينية 
تبح�ث ع�ن وض�ع قانون�ي جدي�د يف إطار 
الرشعية الدولية والعربية، قائال »نريد مسارا 
آخر لعملية تفاوضي�ة برعاية األمم املتحدة 
ومشاركة األعضاء الدائمني يف مجلس األمن، 
صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت االتفاق 
الن�ووي اإليراني وت�ؤدي يف النهاية إىل إنهاء 

االحتالل«.
وكش�ف مجدالني أن الدول الكربى وعىل 
رأس�ها الص�ني وروس�يا تؤيد ه�ذا املقرتح 
وهي مس�تعدة ملثل ه�ذه الصيغة وإقرارها 
أن  إال  املتح�دة،  واألم�م  األم�ن  مجل�س  يف 
الوالي�ات املتحدة مرصة عىل احتكار العملية 

السياسية.

وقال مجدالن�ي »الواليات املتحدة مرصة 
عىل احتكار العملية السياس�ية وتعتقد أنها 
الط�رف الوحيد الذي باس�تطاعتها أن تقدم 

مبادرة سياسية يتعامل معها العالم«.
الفلس�طينيني  العالق�ات ب�ني  وس�اءت 
وواش�نطن يف مطلع الش�هر امل�ايض بعدما 

اع�رتف ترام�ب بالقدس عاصم�ة إلرسائيل 
فيما فجر غضبا يف أنحاء العالم العربي وأيضا 

مخاوف بني حلفاء واشنطن الغربيني.
إذ أك�د عباس يف 22 كانون األول إثر لقاء 
م�ع ماكرون يف باريس أن الفلس�طينيني لن 
يقبلوا »أي خطة« تقرتحها الواليات املتحدة 

للس�الم يف ال�رشق األوس�ط بع�د اعرتافه�ا 
بالقدس عاصمة إلرسائيل.

كما أعلن عقب قرار ترامب بشأن القدس 
أن الوالي�ات املتحدة ل�م تعد وس�يطا نزيها 
يف عملي�ة الس�الم بع�د االع�رتاف األمريكي 

بالقدس عاصمة إلرسائيل.

الس�فري  ق�ال   2017 نهاي�ة  يف  ولك�ن 
األمريك�ي ل�دى إرسائي�ل ديفي�د فريدمان، 
إن إرسائي�ل لن تش�ارك يف عملية س�الم مع 

الفلسطينيني تحت رعاية أي دولة أخرى.
وأض�اف حينه�ا يف مقابلة م�ع صحيفة 
جروزالي�م بوس�ت اإلرسائيلي�ة معلق�ا عىل 

الرعاي�ة  الس�تبدال  الفلس�طيني  التوج�ه 
األمريكي�ة لعملي�ة الس�الم بأخ�رى دولي�ة 
»إرسائي�ل لن تش�ارك يف عملية س�الم تحت 

رعاية أي دولة أخرى غري أمريكا«.
ع�ىل  الضغ�ط  واش�نطن  وتح�اول 
ال�ذي  باملس�ار  للقب�ول  الفلس�طينيني 
ترس�مه لعملية الس�الم بني الفلس�طينيني 
واإلرسائيلي�ني وال�ذي تنح�از في�ه لصال�ح 
الجان�ب اإلرسائي�ي ال س�يما بع�د اع�رتاف 
ترام�ب بالق�دس عاصمة إلرسائي�ل. وكان 
آخر ه�ذه الضغوط إعالن الوالي�ات املتحدة 
جمدت 125 ملي�ون دوالر من التمويل الذي 
تقدمه لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش�غيل 

الالجئني الفلسطينيني )أونروا(.
ولك�ن الرئاس�ة الفلس�طينية ردت ب�أن 
القدس »ليست للبيع« بعد تهديدات الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب بوقف املس�اعدة 
املالي�ة األمريكية التي تزي�د عن 300 مليون 

دوالر سنويا للفلسطينيني.
وكان قرار ترامب يف السادس من كانون 
األول االع�رتاف بالقدس عاصم�ة إلرسائيل 
مخالف�ا للسياس�ة األمريكي�ة الت�ي كان�ت 

متبعة حتى اآلن.
والرؤس�اء الذين س�بقوا ترامب من بيل 
كلينتون إىل جورج بوش قطعوا الوعد نفسه 
لكنه�م تراجع�وا عن تنفي�ذه عن�د توليهم 

املنصب.
واحتل�ت إرسائي�ل الق�دس الرشقي�ة يف 
ع�ام 1967، وأعلنته�ا عاصمته�ا »األبدي�ة 
واملوح�دة« يف 1980 يف خطوة لم يعرتف بها 
املجتم�ع ال�دويل بما في�ه الوالي�ات املتحدة. 
ويتمس�ك الفلس�طينيون بالقدس الرشقية 
عاصم�ة لدولتهم املأمولة اس�تنادا لقرارات 

املجتمع الدويل.
ويش�كل وضع القدس احد اكرب القضايا 
إرسائي�ل  ب�ني  الن�زاع  لتس�وية  الش�ائكة 

والفلسطينيني.
وتعترب إرسائيل كل الق�دس عاصمة لها 
بينم�ا يريد الفلس�طينيون القدس الرشقية 
عاصم�ة للدول�ة الت�ي يري�دون إقامتها يف 

الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة.

منظمة فتح ستلغي االعرتاف بإسرائيل

فلسطني »دولة حتت االحتالل« بشكل رسمي

األردن حيبط خمططًا إرهابيًا خطريًا لرضب مراكز حيوية

       بغداد / المستقبل العراقي

يف مقابلة م�ع القناة األوىل بالتلفزي�ون األملاني )ايه 
آر دي(، ق�ال وزي�ر الخارجية األملاني والزعيم الس�ابق 
للحزب االش�رتاكي الديمقراطي، زيغم�ار غابريل إن ما 
جرى الحديث عنه هو فقط تزويد الدبابات الحالية التي 
يستخدمها الجيش الرتكي يف حربه عىل تنظيم )داعش(، 
بتكنولوجي�ا إضافية للحماية من األلغام. وأوضح نائب 
املستشارة مريكل: »ال يدور املوضوع حول إنتاج دبابات، 
ونحن لن نوافق عىل هذا عىل أية حال، ورشكة راينميتال 
)املنتجة للدبابات( تعرف ه�ذا أيضا«. وتابع غابريل أن 
املوض�وع يتعلق بدبابات تركية كانت قد مرت يف املايض 
فوق ألغام لداعش ما تس�بب يف مقتل العديد من الجنود 
األتراك، وأضاف: » اآلن يوجد منتج يمكنه أن يحمي مثل 
هذه الدبابات ضد األلغام، وال أرى س�ببا وجيها يجعلنا 

نرفض هذا«. 
وتاب�ع غابري�ل حديث�ه قائال إن�ه لهذا الس�بب وعد 
نظريه الرتكي مولود جاويش أوغلو بدراسة ما إذا كانت 
أملانيا يمكن أن تسمح بتوريد هذه التجهيزات للحماية 
من األلغام، »لكن ال توجد عالقة بني ذلك وبني التصوير 

املجنون بأننا سنبني مصنعا للدبابات )يف تركيا(«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مراس�ل روس�يا الي�وم يف صنعاء ب�أن دفاعات 
الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية تمكنت من إس�قاط 
طائ�رة حربي�ة تابعة للع�دوان الس�عودي، يف محافظة 

صعدة الحدودية شمايل اليمن.
وذكرت قناة »املسرية« أن الدفاعات الجوية أسقطت 
الطائرة الحربية التابعة للعدوان الس�عودي األمريكي يف 

أجواء محافظة صعدة.
وتقص�ف طائ�رات حربية تابعة للعدوان الس�عودي 
تشاركه دول خليجية واسالمية بدعم أمريكي وإرسائيي 

مناطق آهلة بالسكان املدنيني.

املانيا تنفي أنباء عن بناء مصنع 
دبابات يف تركيا

اجليش اليمني يسقط »طائرة حربية« 
للعدوان السعودي يف صعدة

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وكالة األنب�اء األردني�ة، أن دائرة املخاب�رات العامة 
أحبط�ت بع�د عملي�ات متابع�ة اس�تخبارية حثيث�ة مخطًطا 
إرهابيا وتخريبيا كبريا خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم 

»داعش« خالل ترشين الثاني نوفمرب.
وحس�ب الوكال�ة »خططت عنارص الخلي�ة لتنفيذ عدد من 
العمليات اإلرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة األمن الوطني 

وإثارة الفوىض والرعب لدى املواطنني«.
وأسفرت عمليات املتابعة االس�تخبارية املبكرة عن اعتقال 
17 عن�رصا متورطا به�ذه العمليات وضبط األس�لحة واملواد 
التي كان من املقرر استخدامها لتنفيذ هذا املخطط اإلجرامي.

وكش�فت التحقيق�ات مع عن�ارص الخلية أن ه�ذه الخلية 
أع�دت خطط�ا متكامل�ة لتنفي�ذ عملياته�ا، وقام�ت بإجراء 
عمليات اس�تطالع ومعاينة لتلك األهداف، ووض�ع آلية لتنفيذ 
تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية )مراكز أمنية وعسكرية، 

مراكز تجارية، محطات إعالمية، رجال دين معتدلني(.
وخطط�ت عن�ارص الخلي�ة لتأم�ني الدع�م امل�ايل لتنفي�ذ 
مخططاتهم لرشاء األسلحة الرشاشة من خالل تنفيذ عمليات 
سطو عىل عدد من البنوك يف مدينتي الرصيفة والزرقاء ورسقة 
عدد من املركب�ات بهدف بيعها للحصول ع�ىل التمويل والدعم 
امل�ايل لتنفيذ املخططات، كما خطط�ت عنارص الخلية لتصنيع 

متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة باألسواق.
وجرى تحويل كافة عن�ارص الخلية إىل مدعي عام محكمة 
أم�ن الدول�ة، والذي ب�ارش بالتحقيق معهم، وأس�ند لهم تهما 
تتعلق باإلرهاب، وس�تتم إحالته�م إىل محكمة أمن الدولة حال 

االنتهاء من إجراءات التحقيق.
وتجدر اإلش�ارة أن األردن قد ش�دد اعتبارا من مطلع 2017 
العقوب�ات الت�ي يفرضها ع�ىل املروجني ألف�كار تنظيم الدولة 
اإلس�المية أو الذين يحاولون االلتح�اق بالتنظيم وبات يرتصد 

كل متعاطف معه حتى عرب االنرتنت.
كما ش�دد األردن منذ اندالع األزمة الس�ورية يف آذار 2011، 
إجراءات�ه ع�ىل حدوده م�ع س�وريا واعتقل وس�جن عرشات 

الجهاديني ملحاولتهم التسلل إىل البلد املجاور للقتال هناك.
واتخذت عمان إجراءات أمنية وقانونية مش�ددة يف مواجهة 
التطرف واملروجني للفكر التكفريي، فيما تعرضت اململكة لعدة 

اعتداءات إرهابية استهدفت قوات األمن ومصالح حيوية.
التنظيم�ات  الدولي�ة يف محارب�ة  الجه�ود  األردن  ويدع�م 
املتطرفة يف كل من س�وريا والعراق. وعم�ل يف الوقت ذاته عىل 
تحص�ني حدوده مع الدولتني الجارتني ملنع تس�لل إرهابيني إىل 

أراضيه.
وتكللت جهوده بالنجاح يف إحباط هجمات إرهابية يف أكثر 
من مناسبة حيث تمكن من تفكيك العديد من الخاليا املتطرفة 

كانت قد خططت لتنفيذ اعتداءات.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر التلفزي�ون الس�وري واملرصد الس�وري 
لحق�وق اإلنس�ان ان القوات الحكومية الس�ورية 
كرست الحص�ار الذي تفرضه املعارضة املس�لحة 
عىل قاعدة عسكرية عند املشارف الرشقية لدمشق. 
وكان مس�لحون ينتمون يف األساس لجبهة أحرار 
الش�ام وسعوا س�يطرتهم األحد املايض عىل أجزاء 
من قاعدة إدارة املركبات العسكرية يف بلدة حرستا 

بالغوطة الرشقية.
وش�نت ق�وات خاص�ة م�ن الجيش الس�وري 
تدعمها مقاتالت روس�ية هجوم�ا لكرس الحصار 
وتحرير ما ال يقل عن 200 جندي يعتقد أنهم كانوا 

محارصين داخل القاعدة املرتامية األطراف.
وذك�ر املرص�د الس�وري لحق�وق اإلنس�ان أن 
الق�وات الس�ورية »فتح�ت ثغ�رة« أوصلته�ا إىل 

القاعدة.
وأف�اد التلفزي�ون الس�وري يف ب�ث مبارش من 
مكان قريب بأن قصفا مكثفا واش�تباكات عنيفة 
تقع يف وقت متأخر من الليل داخل القاعدة وحولها 
يف الوقت الذي ش�ق فيه الجيش طريقه الستعادة 

السيطرة عىل مباني املجمع.
وأضاف أن القتال دائر من أجل »توس�يع املدى 
اآلم�ن له�ذا الطري�ق الذي فت�ح من قب�ل الجيش 
الس�وري. العم�ل العس�كري متواص�ل. وح�دات 
الجيش العربي الس�وري تعمل عىل توس�يع نطاق 

السيطرة إىل ما بعد إدارة املركبات«.
وبث التلفزيون السوري لقطات ملعارك يف وقت 
س�ابق من األحد ظهر فيها دخ�ان كثيف يتصاعد 

من املباني املدمرة التي استهدفتها نريان الجيش.
واقتحمت ق�وات املعارض�ة القاعدة يف ترشين 
الثان�ي امل�ايض يف مس�عى لتخفي�ف الضغط عىل 

بلدات وقرى الغوطة الرشقية.
وكان�ت القاع�دة تس�تخدم منذ ف�رتة طويلة 
يف رضب الغوط�ة الرشقي�ة املكتظة بالس�كان يف 

محاولة إلجبارها عىل االستسالم.
ويعيش بالغوطة الرشقية التي تس�يطر عليها 
املعارضة أكثر من 300 ألف ش�خص تحت حصار 

قوات الجيش منذ 2013.

       بغداد / المستقبل العراقي

يف حوار مع صحيفة »بيلد« األملانية الش�عبية، 
قال رئي�س ال�وزراء املج�ري فيكت�ور أوربان »ال 
نعترب هؤالء الناس كالجئني مس�لمني ولكن كغزاة 

مسلمني«.
وأضاف أوربان أنه للوصول من سوريا إىل املجر 
الب�د من عب�ور أربعة بل�دان، فه�ؤالء ال يركضون 
»من أج�ل حياتهم« وإنما »من أجل حياة أفضل«. 
وأضاف أن الالجئني بدال من طلب الدخول اجتازوا 

الحدود بشكل غري قانوني.
»ل�م يكن األم�ر موجة لجوء وإنم�ا غزوا« عىل 
حد تعبري أوربان الذي كان ضيفا األس�بوع املايض 

يف اجتم�اع مغلق ل�دى الكتل�ة الربملاني�ة الوالئية 
لبافاريا العليا. وأكد أوربان أنه لم يفهم أبدا »كيف 
يمكن لبلد كأملانيا أن يحتفل، كيشء جيد بالفوىض 
والعبور غري القانوني للحدود«، يف إشارة إىل ثقافة 
الرتحي�ب الت�ي س�ادت أملانيا عند تدف�ق الالجئني 

إليها. 
وأق�ام فيكتور أورب�ان جدارا ع�ىل الحدود مع 
رصبي�ا ملن�ع الالجئ�ني الس�وريني وغريه�م م�ن 
املهاجرين من دخول املجر الواقعة يف رشق أوروبا 

والتي تعترب بوابة لالتحاد األوروبي.
كما س�بق الوربان أن أكد يف عدة مناس�بات أن 
الديانة املس�يحية تنحرس يف دول االتحاد االوروبي 
التي تس�تقبل املهاجرين، مدافعا ع�ن الدول التي 

ترفض، عىل غرار بالده، اس�تقبالهم. وقال خالل 
زيارته األخرية لبولندا »هناك من يضع كل رهاناته 
ع�ىل املهاجرين« بم�ا يف ذلك »املس�تقبل والتوازن 
الديموغ�رايف، س�وق العم�ل، ه�ؤالء ه�م الق�وى 
االس�تعمارية الس�ابقة«. وتابع »ال نريد مجتمعا 
مختلط�ا... كما هي الح�ال يف الغرب، حيث تعيش 
حض�ارات مختلفة جنب�ا اىل جن�ب وحيث يخرس 

العنرص املسيحي دوره نتيجة لذلك«.
يذكر أن أوربان حصد انتقادات شديدة من قبل 
دول أعضاء يف االتحاد األوروبي وعىل رأسها أملانيا، 
كم�ا انتق�ده العديد من رج�ال الدين املس�يحيني 
الذي�ن أرصوا عىل التش�بث بالقيم املس�يحية التي 

تشدد عىل مساعدة املحتاجني وإيواء الالجئني.
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ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املحمودية باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن مهدي محمود ش�اكر لقاء طلب الدائن 
املرتهن مرصف املنص�ور البالغ )200,000,000مئت�ان مليون دينار 
ع�دا املصاريف( فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 87,500,000س�بعة وثمانون 

وخمسمائة الف دينار

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأج�ر االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
الزبيدية وفق قانون بيع وايجار الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية الزبيدية خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخر 
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
ال�رشوط : تحدي�د القطعة بس�ياج )BRC( مع وضع بوس�رات جمالية عىل الس�ياج ويحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة 
الحاج�ة اىل القطعة او مخالفة االس�تعمال وتؤول جميع املش�يدات اىل البلدية يف حالة انته�اء العقد مع االلتزام بالرشوط 

التي تضعها البلدية

تنويه
س�قط س�هوا م�ن اع�الن رشك�ة املوانئ 
العراقية الخ�اص باملزايدة 17/5 واملزايدة 
17/23 خط�أ والصحيح هو  5/ 2017 و 
2017/23 الخاص ببيع عقارات واقعة يف 
منطقة املعقل مقاطعة 39/ كوت االفرنكي  

لذا اقتىض التنويه

فقدان
فق�دت الدالل�ة املروري�ة للس�يارة املرقم�ة 
471171 فح�ص مؤق�ت بغداد ن�وع بيجو 
صال�ون حكوم�ي تابع�ة ل�وزارة االعم�ار 
واالسكان رشكة س�عد العامة عىل من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن

الس�جل  يف  بالعائدي�ة  الخاص�ة  البيان�ات 
االسايس

تنفي�ذا إلح�كام امل�ادة )1( من امل�ادة )50( 
العق�اري  التس�جيل  قان�ون  م�ن  مك�رره 
رق�م )1971( املع�دل فقد تق�رر االعالن عن 
مبارشة التسجيل بإجراءات التسجيل املحدد 
للعقارات املبينة اعاله وفق احكام املادة )3( 
من املادة )45( من القانون املذكور فعىل من 
يدع�ي امللكية او اي حق�وق عقارية يف هذه 
العقارات املذكورة اع�اله تقديم ما لديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل ثالثني يوما 
من تاري�خ النرش االعالن والحضور يف موقع 
العق�ار الس�اعة الع�ارشة من صب�اح اليوم 
التايل النتهاء مدة االعالن وذلك ألثبات ادعائه 
بمختلف بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء 
الكش�ف املوقعي عىل العقار م�ن قبل لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة وبحض�ور املجاوري�ن الذين 

تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدي�ر التس�جيل العق�اري الثاني�ة بالنجف 
االرشف

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزاره 

الصحة /دائرة مدينه الطب بأسم ) عيل
عبدالرسول عزيز ( من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة األصدار .

فقدان 
فقد باج تعريفي فقد مني الباج الصادر من 
وزارة العدل دائرة اإلصالح العراقية باس�م ) 
احم�د حامد عبدالله غلي�م ( فمن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

دائرة تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/58

التاريخ : 2018/1/7
اىل / املنفذ عليه 

حي�در معني خض�ر املدير املف�وض لرشكة 
ركن الجمال للمقاوالت اضافة لوظيفته 

لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
مختار حي الغري كاظم حمود االسدي

ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت  التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكم�ة بداءة النج�ف بالعدد 2832/
ب2016/4 يف 2016/12/8

ثماني�ة  مبل�غ  بتأدي�ة  الزام�ك  واملتضم�ن 
وثالثون مليون وسبعون الف دينار اىل الدائن 

عيل رياض عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
العدد : 960/ش/2017

التاريخ : 2018/1/3
اىل / املدعى عليه / جميل مايد مهلهل

اعالن
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الزبر 
قرار الحكم بالع�دد اعاله يف 2017/12/19 
املتضمن الحكم بالتفريق بينك وبني زوجتك 
زين�ب نارص مهله�ل ولدى تبليغ�ك بموجب 
كتاب مركز رشطة الزب�ر بالعدد 15229 يف 
12/28/ 2017  تب�ني ان�ك مرتحل اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
يوميتني ويف حال ع�دم اعراضك عىل الحكم 
املذك�ور خ�الل عرشة ايام س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية
القايض

سعد نجم عبد

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2374/ب/2017

التاريخ 2018/1/8
اىل املدعى عليه 

غصاب محمد حمزة
س�بق وان اص�درت محكمة بداءة الس�ماوة 
يف  2374/ب/2017  بالع�دد  قراره�ا 
باع�ادة  الحك�م  واملتضم�ن   2017/12/27
الح�ال اىل م�ا كانت علي�ه بينك وب�ني املدعي 
احمد هاش�م حس�ني قبل تعاقدكما عىل بيع 
الس�يارة املرقمة 6828 أ مثنى حمل نوع بيك 
اب مودي�ل 2012 ذات ل�ون احم�ر والزام�ك 
بتس�ليم الس�يارة املذك�ورة اع�اله للمدع�ي 
وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة  
وكي�ل املدعي املحام�ي احمد عب�د الله مبلغ 
مق�داره خمس�مائة ال�ف دين�ار وملجهولية 
محل اقامتكم حسب كتاب مديرية التبليغات 
محكم�ة  رئاس�ة  اىل  التابع�ة  القضائي�ة 
اس�تئناف املثن�ى االتحادية بالع�دد 2018/1 
يف 2018/1/3 املرف�ق طي اضب�ارة الدعوى 
واملرفق به طيا ورق�ة التبليغ مرشوحا عليها 
من القائم بالتبليغ )محمد صرب عيل( بتاريخ 
2018/1/2 وحس�ب اش�عار مختار منطقة 
حي االمر يف السماوة طاهر كايس محمد لذا 
تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني واعطائك�م الح�ق بمراجع�ة طرق 
الطع�ن القانوني�ة واالع�راض واالس�تئناف 
والتمييز خالل مدد الطع�ن القانونية ثالثون 
يوم�ا تب�دأ من الي�وم التايل م�ن تاريخ النرش 
وبخالفة سوف يكتس�ب قرار الحكم املذكور 

درجة البتات
القايض

حسنني فاضل عيل 

تنويه
اشارة إىل االعالن املنشور يف صحيفة املستقبل 
العراق�ي الع�دد1589يف  2018/1/8 س�قط 
سهوااس�م املدعى عليه ازينب فهمي مطرش 

من الدعوى 3703 احوال بعقوبة

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 582 / ش / 2017 
اعالن 

إىل املدعى علي�ه – عالء فهد مهدي – مجهول 
محل االقامة 

للدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية ام�ل عبد 
االمر عب�اس واملدعى عليه ع�الء فهد مهدي 
فق�د اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 28 / 12 
/ 2017 حكم�ا غيابي�ا بالع�دد 582 / ش / 
2017 والقايض بالحك�م بالتفريق القضائي 
للهج�ر ب�ني املدعي�ة ام�ل عبد االم�ر عباس 
واملدع�ى عليه ع�الء فهد مه�دي واعتبارا من 
تاريخ هذا الق�رار واعتبار طالقا بائنا بينونة 
صغرى واليجوز فيه للزوجة الرجوع بالزوجة 
اال بمهر وعق�د جديدين وبرضاها وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم 
اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني ولك حق 
االعراض والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ الن�رش يف الصحف 
املحلية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 34 / 2018 

م / نرش فقدان
قدم املدعو قي�س عبد عيل عباس خضر عيل طلبا 
إىل ه�ذه املحكمة يدعي فيه فقدان ش�قيقه احمد 
عب�د عيل عب�اس خضر وال�ذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدي�ن – قض�اء بل�د – منطق�ة الحضرة 
بتاري�خ 23 / 8 / 2014 بعد ان ت�م اختطافه ولم 
يع�رف اي يشء ع�ن مص�ره لح�د االن وه�و من 
س�كنة محافظ�ة صالح الدين – قض�اء بلد – حي 
الحس�ني – فعىل من لديه معلوم�ات عنه االتصال 

بذويه او بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 

مكي حسن سعيد 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2877  

 إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت الس�يارة املرقم�ة 
50021/ف واس�ط خصويص نوع س�مند سورن 
صالون موديل 2011 ابيض اللون الواقعة يف الكوت 
العائ�د للمدين ع�الء عزيز حس�ني  املحجوزة لقاء 
طلب الدائن عاهدبيك جاس�م البالغ خمس�ة االف 
واربعمائ�ة دوالر  فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة عرشة ايام تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشري
املواصفات

1- الس�يارة املرقمة 50021/ ف واسط خصويص 
نوع س�مند س�ورن صالون مودي�ل 2011 ابيض 

اللون
6- القيمة التقديريه / خمسة ماليني دينار 

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل 

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/519

إعالن
إىل/ املتهم الهارب )الرشطي محمود حسني جويد 

/املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة.
 مل�ا كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 
2013/11/6 ولح�د اآلن وامل�ادة 35/ م�ن ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك املسدس الحكومي 
املرق�م )HNC652( مع كاف�ة ملحقاته مع )45( 
اطالق�ة من نوعه.  وبما إن محل اختفائك مجهول 
اقت�ىض تبليغك به�ذا اإلعالن ع�ىل أن تحرض أمام 
محكم�ة قوى األم�ن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوماً من تاريخ تعليق 
ه�ذا اإلع�الن يف محل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمه 
املوجه�ة ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�اً وتحجز أموال�ك املنقولة والغر 
املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفني العمومي�ني إلقاء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وج�دت وتس�ليمك إىل اقرب 
س�لطة حكومية وإل�زام املواطنني الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائك بأخبار الجهات املختصة اس�تناداً 
للم�ادة 69 / أوالً وثاني�اً وثالثاً ورابع�اً من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل 
رقم 17 لسنة 2008.                                                                                               

رئيس املحكمة

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 444 /ب/2017

التاريخ:2018/1/8
إعالن 

تبيع محكمة بداءة أب�ي الخصيب العقار املرقم 
1/183 مقاطعة 57 النزلة وذلك يف تمام الساعة 
الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الثالثني من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن. فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
الحضور يف ديوان هذه املحكمة مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املق�درة وبصك مص�دق إن لم يك�ن رشيكاً وان 
أجور املنادي عىل املش�ري كم�ا مبينة أوصافه 

أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:
العق�ار املرقم أعاله يقع عىل ش�ارع مبلط ملك 
رصف ومشيد عليه دار س�كن يتكون من ثالثة 
غرف منام واس�تقبال ومطب�خ وحمام ومرفق 
وان  أول�ك و18.40 م2  وان مس�احته  صح�ي 
الدار مبنية من الطابوق ومس�قفه بالش�يلمان 
العكادة وإنها مشغولة من قبل املدعي مع افراد 
عائلت�ه وانه مزود بامل�اء والكهرباء. قدرة قيمة 
املر املرب�ع الواحد من االرض مبل�غ مئتان ألف 
دينار فيصب�ح قيمة األرض مبل�غ 23680000 
مليون دينار وقيمة املشيدات مبلغ 23680000 
مليون دين�ار فتكون القيم�ة العمومية للعقار 

مبلغ 46360000 مليون دينار ال غرها.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
العدد  642/ 2010

ورقة تكليف بالحضور
اىل / سمر محمد عبد االمر

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة 
املنص�ور املرق�م 6138 يف 2017/12/6 وتأييد 
املجل�س املحيل لحي االندل�س انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا الحكام املادة 
)27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور اىل ه�ذه مديري�ة خ�الل ثالث�ة ايام 
اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للتبليغ وذل�ك لغرض 
تقديم كفيل ضامن لتسديد دين االضبارة اعاله 
وبعكسه يصار اىل منع سفرك استنادا اىل احكام 

املادة )30( من قانون التفيذ 
املنفذ العدل 

شذى هاشم عبد الحميد 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد 4017/ش /2017 

اىل املدعى عليه / عيل داخل عبد
بتاري�خ 2017/12/21 اص�درت هذه املحكمة 
بالعدد اع�اله قرارا غيابيا يقيض بتاييد حضانة 
املدعية االء عبدالحس�ني ياسني لالطفال ) زينب 
وفاطمة وسجاد ورقية وجنات ( وعدم سفرهم 
خ�ارج العراق اال بموافق�ة والدهم املدعى عليه 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغوإش�عار مخت�ار املنطق�ة علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالصح�ف املحلي�ة ع�ىل القرار 
املذكور وعند عدم اعراضك ضمن املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض 

محمد كامل حسن

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/399

إعالن
إىل/ املته�م اله�ارب )ن.ع ع�يل داخ�ل عرن�وص( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة
 ملا كنت متهما وفق املادة /5 ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/9/8 
ولحد اآلن.  وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك به�ذا اإلعالن عىل أن تح�رض أمام محكمة 
ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوماً من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف محل 
إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمه املوجه�ة ضدك وعند 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابياً 
وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغر املنقول�ة ويطلب 
من املوظفني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
املواطن�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بأخبار 
الجهات املختصة اس�تناداً للم�ادة 69 / أوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعاً من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/469

إعالن
مري�ود  محم�د  )الرشط�ي  اله�ارب  املته�م  إىل/ 
عبدالحسن( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة.
 ملا كنت متهما وفق املادة /5 ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/5/2 
ولحد اآلن.  وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك به�ذا اإلعالن عىل أن تح�رض أمام محكمة 
ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوماً من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف محل 
إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمه املوجه�ة ضدك وعند 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابياً 
وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغر املنقول�ة ويطلب 
من املوظفني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
املواطن�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بأخبار 
الجهات املختصة اس�تناداً للم�ادة 69 / أوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعاً من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
 رقم اإلخطار: 2015/482

إعالن
إىل/ املته�م اله�ارب )ن.ع جاس�م ع�يل مح�ر( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة
 مل�ا كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 
2014/8/31 ولح�د اآلن.  وبم�ا إن محل اختفائك 
مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل أن تحرض 
أمام محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ تعليق هذا اإلعالن 
يف محل إقامتك وتجي�ب عن التهمه املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً 
وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغر املنقول�ة ويطلب 
من املوظفني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك إىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
املواطن�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بأخبار 
الجهات املختصة اس�تناداً للم�ادة 69 / أوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعاً من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/2017/1776

إىل /املنف�ذ عليه/ املدي�ر املفوض لرشكة 
عني العراق/اضافة لوظيفته

إع�الن
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مركز 
رشط�ة العلوية/بغ�داد  بأن�ك  مجه�ول 
مح�ل اإلقامة ولي�س لك موط�ن دائم أو 
مؤق�ت أو مخت�ار يمك�ن إج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك إعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ النارصية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذي�ة بحضورك  املعام�الت  ملبارشة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بإجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

كاظم ماجد بدر الخويلدي
أوصاف املحرر:

قرار محكمة عق�ود املقاوالت الحكومية 
بالعدد 23/ب/2016 يف 2016/10/16

اعالن
قدم املواطن )شنان بحر بالل ( طلبأ يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )الفتالوي( بدال 
من الفراغ واس�تنادأ اىل اح�كام املاده 24 
م�ن قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 
2016 املعدل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة / االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة 
العدد : 1396/ب/2017

التاريخ 2018/1/7

اعالن
اىل املدعى عليهما / 1 � عيل حسني نهار 2 � نجم عبد لفته

بن�اءا عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله واملقامة ام�ام هذه املحكمة من 
قبل املدعي /امني بغ�داد / اضافة لوظيفته والذي يطالب فيها بابطال قيد 
العقار املرقم 2505/3 م 20 ولدايه ومنيس�يف واعادة تسجيله باسم امانة 
بغداد ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتني بالحض�ور اىل هذه املحكمة 
صباح يوم 2018/1/16 وعند عدم الحضور او ارسال من ينوب عنك قانونا 

ستقوم املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 3128/ب/2017
التاريخ 2018/1/7

اعالن
اىل املدعى عليه )سناء عباس فرهاد(  مجهول محل اقامته حاليا 

اق�ام املدعي ) امني بغ�داد / اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة اعاله لدى 
ه�ذه املحكمة يطالبك فيها ابط�ال قيد العقار املرق�م 2196/2م20داودي 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
انتقالك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم 2018/1/18 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا ستجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

اعالن
إىل املتهم ) عثمان نزار شهاب ( 

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة 34 من ق . ع . 
د رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل اقامتك 
اقت�ىض تبليغ�ك بواس�طة ه�ذا االع�الن عىل ان 
تحرض يف قس�م ام�ن االف�راد يف النجف االرشف 
ام�ام رئي�س املجل�س التحقيق�ي خ�الل م�دة 
اقصاه�ا ثالثون ي�وم اعتبارا من تاري�خ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عىل التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املادة 34 من ق 

. ع . د رقم 14 لسنة 2008 . 

محكمة بداءة الفجر 
اع�الن

عطفا عىل قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة 
الفج�ر بالع�دد 335/ب/2017 يف 2017/6/7 
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار 2/478 مقاطعة 
12 الحجامي�ات الش�مالية /ناحي�ة الفجر عن 
طريق املزاي�دة العلنية ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ النرش فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار 
البالغ�ة 176500000 مائ�ة وس�تة وس�بعون 
مليون وخمس�مائة الف دين�ار ان لم يكونوا من 
ال�رشكاء وعند انته�اء املزايدة س�تجرى االحالة 
القطعي�ة وفقا لألصول م�ع العلم ان الدفع نقدا 
والداللية عىل املشري اما اذا صادف يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية فيكون الي�وم الذي يلي�ه موعدا 

للمزاي�دة .
القايض/ عبد الله شالل شناوة

املل�ك 2/478/مقاطع�ة/12  االوص�اف: ن�وع 
الحجاميات الشمالية /ناحية الفجر – املشتمالت 
/اربع محالت +س�احة فارغة – املساحة/ 180 
م2 –القيمة املقدرة/176500000 مائة وس�تة 
وس�بعون مليون وخمس�مائة الف دينار –املالك 

او املترصف/ورثة املتويف دكدوك جياد ثجيل

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظات العقار

رقم دارحويش11063
االبواب 

اسم طالب 
التسجيل

حازم نجم 216/72
عبد شبع

رجاء عبد السادة عريبي 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 119 

التاريخ: 2018/1/7

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللك نوع امللكت
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1355/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 1
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1366/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 2

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1367/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 3

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1484/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 4
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1486/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 5
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1488/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 6
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1490/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 7
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1492/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 8
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1494/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 9

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1496/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 10
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1498/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 11
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1500/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 12
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1502/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 13
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1504/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 14
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1506/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 15
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1508/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 16
مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1510/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض 17

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1512/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض18

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1514/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض19

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1516/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض20

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1518/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض21

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1519/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض22

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1520/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض23

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة287م814/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض24

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة308م830/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض25

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة363م831/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض26

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1115/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض27

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1117/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض28

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1119/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض29

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1121/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض30

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1123/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض31

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1125/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض32

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1170/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض33

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1171/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض34

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1184/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض35

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1185/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض36

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1326/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض37

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1328/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض38

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1330/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض39

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1332/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض40

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1334/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض41

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1336/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض42

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة300م1354/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض43

مدخل املدينة من جهة الشحيميةسنة واحدة313م848/22م12 الطويل الغربيقطعة ارض44



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير التخطي�ط  س�لمان الجمييل ان 
الحكوم�ة العراقية تتجه نحو تكوين وبناء 
رشاكات فاعل�ة  م�ع ال�ركات العاملي�ة 
اط�ار  يف  بكفاءته�ا   املعروف�ة  الرصين�ة 
املرحل�ة الجدي�دة إلعادة االعم�ار وتحقيق 
التنمية يف ابعادها االقتصادية واالجتماعية 
والبري�ة فضال عن تنفيذ مش�اريع البنى 
التحتية عىل وفق اليات استثمارية متطورة 
وبما يس�هم يف تحقي�ق االس�تثمار االمثل 
يف العراق«.ج�اء ذل�ك خالل لق�اء الجمييل 
بممث�يل  مجموع�ة من ال�ركات الكورية 
املتخصص�ة يف هندس�ة وتصمي�م  وتنفيذ 
املجمعات السكنية وتشييد املدن الصناعية 
بحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
مضيف�ا ، ان »قطاع الس�كن يعد واحد من 
اهم القطاع�ات التي س�تحظى باالهتمام 
س�واء يف اط�ار خط�ط اع�ادة االعم�ار او 
خط�ط التنمي�ة الخمس�ية ، او م�ن خالل 
اس�راتيجية التخفيف من الفقر يف البالد ، 
وبالتايل فان هذا القطاع الحيوي يس�هم يف 
تحريك عجلة التنمية واالقتصاد يف كثري من 
املفاصل املهمة«.وبني ان »الحكومة  تعمل 
عىل تعزيز الراكة الالمركزية  والعمل عىل 
تقلي�ل  الف�وارق الحضاري�ة ب�ني  املناطق 
الريفي�ة والحرضي�ة ، وه�ذا اليتحق�ق اال 
من خ�الل تنفيذ املش�اريع االس�راتيجية 
يف جمي�ع املج�االت ويف مقدمتها املجمعات 

الس�كنية واالهتم�ام باملناط�ق الصناعية 
وتشجيع املش�اريع الصغرية واملتوسطة«.

م�ن جانبه اس�تعرض  جونغ م�ون رئيس 
مجموع�ة ت�راك الكوري�ة بحس�ب البيان 
تضطل�ع  الت�ي  املش�اريع  م�ن  »جانب�ا 
بتنفيذه�ا املجموعة  يف العراق والتي تتمثل  
بتنفيذ مشاريع البناء  من خالل املجمعات 
الس�كنية ، موضحا ان »الركة انتهت من 
وض�ع التصامي�م ملجمعني س�كنيني يف كل 
من محافظة البرصة والحبانية يف محافظة 
االنبار بواقع 500 وحدة سكنية لكل مجمع 
كمرحلة اوىل ، مبينا ان »املجموعة تس�عى 
لنق�ل التجرب�ة الكورية يف مج�ال البناء إىل 
الع�راق من خ�الل  وضع مس�احات  تضم  
مراف�ق خاصة  ومتميزة للس�ياحة  املائية  
ومراك�ز التعليم  الصناع�ي  ومرافق طبية  
وصحي�ة ومراك�ز  للمؤتم�رات واالعم�ال 
التجارية وانشاء قنوات للرابط االجتماعي  
تت�الءم م�ع البيئ�ة االجتماعي�ة  للمنطقة 
وتنس�جم م�ع  جمي�ع االجن�اس واالديان  
».واض�اف »فض�ال ع�ن العمل ع�ىل توفري 
املس�تلزمات االساس�ية للبناء محليا وعدم 
اس�تريادها وذلك من خ�الل بناء  مجمعات 
صناعي�ة  قب�ل ال�روع ببن�اء املجمعات 
الس�كنية ، واش�ار اىل انه »ت�م االنتهاء من 
وض�ع  الخطط الهندس�ية   لبناء املجمعني 
الصناعي�ني يف الب�رصة والحباني�ة  الل�ذان 
سيسهمان يف   تحسني املستوى االقتصادي  

وتشغيل االيدي العاملة يف املدينتني.

التخطيط تبحث مع عدد من الرشكات الكورية لالستثامر يف السكن واملناطق الصناعية
يف اطار املرحلة اجلديدة إلعادة االعمار وحتقيق التنمية
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الزراعة تعلن السيطرة
عىل مرض انفلوانزا الطيور 

يف دياىل بشكل كامل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعنل�ت وزارة الزراعة عن »الس�يطرة 
عىل م�رض انفلونزا  الطي�ور يف دياىل 
فيما كش�فت عن اعدام ما يقارب ال� 
36 الف دجاجة ملنع انتش�ار املرض يف 

بقية مناطق العراق«.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة 
الزراع�ة حميد الناي�ف يف بيان تابعته 
»دائ�رة  ب�أن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
وزارة  تش�كيالت  اح�دى  البيط�رة 
الزراعة س�يطرت وبش�كل كامل عىل 
م�رض أنفلونزا الطي�ور الذي ظهر يف 
منطقة جديدة الش�ط يف دياىل وحدت 

من خطورته«.
واك�د » إعدام 14 ال�ف دجاجة بياض 
االحد 7 كانون الثاني 2018 يف القاعة 
رق�م 2 والقاعة رق�م 3 ليصبح العدد 
ال�كيل مل�ا ت�م اعدام�ه من�ذ االول من 
الشهر الجاري 35750 دجاجة بياض 
الفتا اىل ان عملية السيطرة عىل البؤرة 

املصابة  استغرقت  سبعة ايام ».
واض�اف ان » إج�راءات الحظ�ر عىل 
املنطقة املصابة بدأت بتاريخ  30 من 
كان�ون االول امل�ايض مش�يدا بالدور 
الكبري الذي قامت به الفرق البيطرية 
والوق�ت  له�ا   الس�اندة   والجه�ات 
القي�ايس النهاء ب�ؤرة االصابة  فضال 
عن استمرارها بالرصد والتحري  من 

اجل انهاء هذا الوباء .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النفط جبار عيل اللعيبي عن »التوصل اىل اتفاق مع رشكة )أورين( 
االمريكي�ة الس�تثمار الغ�از املصاحب للعملي�ات النفطية يف حق�ل بن عمر يف 

محافظة البرصة«.
ونقل بيان العالم الوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه عن اللعيبي، 
ان »جه�ود الوزارة يف االس�تثمار األمثل للثروة الغازية ق�د أثمرت عن التوصل 
اىل اتفاق مبدئي الس�تثمار الغاز يف حقل بن عمر يف البرصة« مضيفاً، انه »من 
املؤم�ل التوقيع ع�ىل مذكرة التفاهم خالل األيام القريب�ة القادمة بني الركة 

املستثمرة ورشكة نفط البرصة«.
يذك�ر ان حق�ل نهر ب�ن عمر يعد من الحق�ول الواعدة يف جن�وب العراق حيث 
يت�م تطويره بالجهد الوطني، ويبلغ إنتاجه من النفط الخام أكثر من 40 الف 

برميل باليوم و25 مليون قدم مكعب قيايس باليوم من الغاز الخام.

الصناعة: معرض »صنع يف العراق« الثالث بدعوة لدعم املنتج الوطني
    بغداد /  المستقبل العراقي

تستعد وزارة الصناعة واملعادن القامة 
مؤتم�ر ومع�رض )صن�ع يف الع�راق( 
الثال�ث عىل ارض مع�رض بغداد الدويل 
يف الخام�س ع�ر من الش�هر الجاري 
وس�ط  من�ه  ع�ر  الثام�ن  ولغاي�ة 
دعوات لتقديم الدعم واالس�ناد للمنتج 

الوطني.
وق�ال مدير مرك�ز االع�الم والعالقات 
العامة يف الوزارة عبد الواحد الش�مري 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»إقامة هذا املعرض يأتي يف اطار توجه 
الوزارة اىل اطالق حمالت متتابعة لدعم 
املنت�وج الوطني ولفت انظ�ار املواطن 
العراقي اىل الصناعة الوطنية من خالل 

الوزارة  التعري�ف بأمكاني�ات رشكات 
ومنتجاتها املتنوعة«.

وأكد الش�مري انه »س�يكون لركات 
الوزارة حض�ور فاعل من خالل عرض 
النمطي�ة  وغ�ري  النمطي�ة  منتجاته�ا 
وف�ق أس�اليب حديثة ومبتك�رة والتي 
ستش�مل قطاع�ات صناعي�ة مختلفة 
منها الكيمياوية والهندس�ية والغذائية 
والكهربائي�ة  واالنش�ائية  والدوائي�ة 

وغريها«.
وبني ان »املعرض يعت�ر فرصة مهمة 
أم�ام ه�ذه ال�ركات الط�الع كاف�ة 
املختصني واملهتمني بالش�أن الصناعي 
عىل أبرز منتجات ال�وزارة وامكانياتها 
تس�عى  ال�ذي  الوق�ت  يف  التصنيعي�ة 
املس�اهمة  اىل  ال�ركات  ه�ذه  في�ه 

املناط�ق  إعم�ار  إع�ادة  يف  الفاعل�ة 
املت�رضرة نتيج�ة لالعم�ال االرهابي�ة 
ومؤسس�ات  دوائ�ر  رف�د  اىل  اضاف�ة 
الدولة بمنتجاته�ا التخصصية لخدمة 
قطاعات الدولة كافة فضال عن االعالن 
ع�ن الف�رص االس�تثمارية املتاح�ة يف 
مصانعها بم�ا يس�هم يف تطوير البنى 
التحتي�ة والنهوض بالواق�ع الصناعي 

واالقتصادي يف البالد«.
ودعا الشمري »كافة املختصني ورجال 
االعم�ال واملواطن�ني ووس�ائل االعالم 
لزي�ارة املعرض لالطالع ع�ىل املنتجات 
الوطني�ة املعروضة يف أجنحة الركات 
العام�ة التابعة لل�وزارة لدعم جهودها 
يف اقام�ة صناع�ة حقيقية ومنافس�ة 

تسهم يف تعزيز االقتصاد الوطني.

تنفيذ محالت خدمية كربى إلزالة التجاوزات 
وصيانة وأكساء الطرق يف مركز كربالء

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة عن تنفيذ حمالت 
خدمي�ة ك�رى إلزالة التج�اوزات وصيانة وأكس�اء الط�رق يف مركز محافظة 

كربالء املقدسة«.
 وذك�ر املركز االعالمي للوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«  ان »مديرية 
بلدية كربالء املقدس�ة التابعة ملديرية البلديات العامة أحدى تش�كيالت الوزارة 
تق�وم بتنفيذ حم�الت خدمية كرى إلزالة التجاوزات عىل األرصفة والش�وارع 
العامة يف اإلحياء السكنية ومواد البناء للسكالت العشوائية مع اتخاذ إجراءات 
رادعة للمخالفني وإقامة الدعاوى القضائية عليهم إلس�تغاللهم أرايض تابعة 

للدولة ».
واشار  اىل أن »أعمال اإلكساء شملت صيانة شوارع منطقة حي اإلسكان حيث 
تضمنت قش�ط طبقة األس�فلت القديم ومعالجة الحفر ثم اإلكساء والتي يتم 

تجهيزها من معمل أسفلت بلدية كربالء املقدسة«.
 يذك�ر ان مديري�ة البلدي�ات العام�ة مس�تمرة يف تنفيذ الحم�الت الخدمية يف 
محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة من اج�ل اظهارها باملظه�ر الذي يلي�ق بمكانتها 

الدينية والتاريخي.

النفط تتفق مع رشكة أمريكية الستثامر 
الغاز بحقل »بن عمر« يف البرصة

كهرباء الصدر تنفذ محلة الزالة التجاوزات
    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشاف مب�ارش من قب�ل مدير ع�ام املديري�ة العامة 
لتوزيع كهرباء الصدر ويف محمد املياحي, نفذت املالكات 
الهندس�ية والفنية يف املديرية العامة املذكورة حمالتها 
لرف�ع التج�اوزات الحاصلة ع�ىل الش�بكة الكهربائية« 
.وبني املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب 
رسي امل�درس يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»الحمالت ش�ملت مدين�ة الصدر قطاع )30( يف س�وق 
مريدي تم من خاللها رفع )100( حالة تجاوز عشوائية 
ومص�ادرة )1000( م�ر م�ن االس�الك وتوف�ري طاقة 

قدره�ا )75( كيلو واط, وان اله�دف من هذه الحمالت 
هو القضاء عىل الضائعات وانهاء العوارض الفنية التي 

تسببها التجاوزات« .
واك�د ان »الحم�الت مس�تمرة الزالة ورف�ع التجاوزات 
الحاصلة عىل ش�بكات التوزيع ضمن الرقعة الجغرافية 
للقطاعات التابعة للمديرية والتي تسبب األنقطاعات يف 
التيار الكهربائي خارج الساعات املقررة لرنامج القطع 
الذي تتطلبه ظروف منظومة الكهرباء, اىل جانب تقليل 
الضائعات يف الطاقة والهدر غري املرر والذي تعاني منه 
املنظومة نتيجة الطلب املتزايد وخاصة يف ساعات حمل 

الذروة .

حمافظ واسط يناقش الواقع الرتبوي يف املحافظة مع املرشفني االختصاصيني والرتبويني

البنك املركزي ينضم إىل هيأة »أيويف«

افتتاح دار قضاء جديدة يف اللطيفية

   المستقبل العراقي/ الغانم

ح�رض محافظ واس�ط محم�ود عبد 
الرضا مال طالل، ندوة حوارية موسعة 
ملناقش�ة الواق�ع الرب�وي والتدرييس 
املرف�ني  ضم�ت  املحافظ�ة  يف 
االختصاصيني والربويني وبمش�اركة 
عددا م�ن اعض�اء مجل�س املحافظة 
ومدير عام الربية ومستشار املحافظ 
للش�ؤون الربوي�ة ونقي�ب املعلم�ني 

ونخب من الربويني والتدريسيني« .

وواف�اد مص�در اعالم�ي يف املحافظة 
ل�«املس�تقبل العراق�ي » ان�ه »ج�رى 
خ�الل الن�دوة التي ترأس�ها املحافظ ، 
مناقش�ة الواقع الربوي واس�تعراض 
البرز املعوقات واملش�كل التي تواجهه 
يف  تس�هم  الت�ي  الكفيل�ة  والس�بل 
النهوض به نحو االفضل والتعرف عىل 
اهم املقرحات والحلول واليات العمل 

الجديدة« . 
واك�د مال طالل بحس�ب املص�در عىل 
»رضورة السعي الجاد والحثيث ال جل 

تنمي�ة وتطوي�ر الجان�ب الربوي كي 
نسهم يف خلق جيل واعي وخالق فضال 
عن اإلس�هام الفاعل يف تطوير الجانب 
التدرييس وخل�ق قاعدة علمية رصينة 
من خالل تصويب وتقويم أداء إدارات 
املدارس الكف�ؤة والناجحة التي تتابع 
وتراق�ب م�ن قب�ل االرشاف الرب�وي 
واالختص�ايص ك�ي تكون ق�ادرة عىل 

انجاح املسرية الربوية« . 
وش�دد املحاف�ظ ع�ىل »اهمي�ة تنفيذ 
الص�ادرة  واالوام�ر  التوجيه�ات 

بخص�وص تطبيق خط�ط العمل وفق 
االطر الصحيح�ة » فيما وجه بأهمية 
التع�اون ب�ني الجميع لتقوي�م العمل 
يف املرحل�ة الحالي�ة عر تش�كيل فرق 
قطاعية تقوم بمتابعة املدارس ،تتألف 
من اعضاء وممث�يل املحافظة وممثيل 
املحافظة والربي�ة واملرفني ، واوعز 
بعق�د اجتم�اع دوري ش�هري يض�م 
االرشاف وادارات امل�دارس ألجل تحديد 
خطوات العمل واجراء التقييم الواضح 

ألداء جميع الجهات يف الربية .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أنضم البنك املركزي العراقي إىل عضوية هيئة املحاسبة 
)اي�ويف(  االس�المية  املالي�ة  للمؤسس�ات  واملراجع�ة 

.AAOIFI
وقال مدير املكتب اإلعالمي للبنك املركزي العراقي أيرس 

جب�ار يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن » البنك 
املرك�زي العراقي حصل ع�ىل عضوية هيئة املحاس�بة 
واملراجعة للمؤسس�ات املالية االسالمية )ايويف( ، مبيناً 
ان » ه�ذا البن�ك أصب�ح بعضويته هذه جن�ب اىل جنب 
مع مجموعة من البنوك واملؤسس�ات املالية االس�المية 
والس�لطات الرقابية واالرشافية عىل املصارف وأس�واق 

امل�ال والتأمني والتمويل يف مجموع�ة من الدول وضمن 
فئة الجهات الرقابية واالرشافية«.

وبني ايرس جبار ان » البنك املركزي العراقي بعضويته يف 
هيئة االيويف يتمتع بجميع الحقوق والواجبات يف الهيئة 
بما يخدم العالقات املهنية والفنية التي تنعكس ايجابيا 

عىل عمل الصريفة اإلسالمية يف العراق.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعىل، عن »افتتاح 
أن  مؤك�دا  اللطيفي�ة،  يف  للقض�اء  دار 
مراس�يم االفتتاح تمت بحض�ور رئيس 
استئناف محكمة بغداد الكرخ االتحادية 

القايض خالد املشهداني«.
للمجل�س  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الق�ايض عب�د الس�تار بريق�دار يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إنه »جرى 
ام�س االثن�ني 8 / 1/ 2018 افتتاح دار 
للقض�اء يف اللطيفي�ة بحض�ور رئي�س 

محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ القايض 
خال�د املش�هداني«.وأضاف بريق�دار، أن 
»دار القض�اء تابع�ة الس�تئناف الكرخ، 
وتس�تقبل دعاوى املواطنني يف اللطيفية 
والق�رى املحيطة بها جنوب�ي العاصمة 
وتح�وي مجموع�ة محاكم ه�ي البداءة 

والجنح والتحقيق واألحوال الش�خصية 
بكادر قضائ�ي متكامل«.وتابع املتحدث 
الرس�مي، أن »املحكم�ة الجدي�دة تأت�ي 
ضمن س�عي القضاء للتوسع يف خدماته 
وتقليل الجهد والتكالي�ف عىل املواطنني 

بفتح محاكم قريبة من محل سكناهم.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

جلنة التضمني املركزية

م / تبليغ
اىل الس�ادة املدرجة اس�مائهم يف ادناه تقرر 
حضورك�م اىل مق�ر الرشكة العام�ة لتجارة 
املواد الغذائية املركز العام يف بغداد وذلك خالل 
م�دة )7( ايام من تاريخ نرش االعالن لغرض 
تدوين افادتكم امام لجنة التضمني املركزية 
بخصوص وجود قضايا بحقكم  ويف حالة عدم 
حضوركم سوف يتم السري باتخاذ اجراءات 
التحقيق بحقكم وف�ق قانون التضمني رقم 

)31( لسنة 2015 باملادة 3 / ثانياً 
االسماء :

1- عيدان سابط سعيد
2- محمد خلف مهنا

3- محمد كاطع عبد الهادي

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/2017/2547

إىل /املنفذ عليه/ املدير املفوض لرشكة الساير/
اضافة لوظيفته

إعالن
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من مديري�ة تنفيذ 
الكرادة  بأنك  مجه�ول محل اإلقامة وليس لك 
موطن دائ�م أو مؤقت أو مخت�ار يمكن إجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النارصية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديري�ة بإجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل

كاظم ماجد بدر الخويلدي
أوصاف املحرر:

قرار محكمة اس�تئناف ذي ق�ار بالعدد 302/
س/2017 يف 2017/9/27

محكمة بداءة الفجر 
اع�الن

عطف�ا عىل ق�رار الحكم الصادر م�ن محكمة 
يف  304/ب/2017  بالع�دد  الفج�ر  ب�داءة 
2017/6/4 واملتضمن ازالة شيوع العقار 623 
حسن علوان /ناحية الفجر عن طريق املزايدة 
العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة للعقار البالغة 
60000000 س�تون مليون دينار  ان لم يكونوا 
من ال�رشكاء وعن�د انته�اء املزايدة س�تجرى 
االحال�ة القطعي�ة وفقا لألصول م�ع العلم ان 
الدفع نقدا والداللية عىل املشرتي اما اذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فيك�ون اليوم الذي 

يليه موعدا للمزايدة .
القايض/ عبد الله شالل شناوة

االوصاف: نوع امللك/623 محلة حس�ن علوان 
–ناحية الفجر – املشتمالت/اس�تقبال وصالة 
ومطبخ وغرفتي نوم –املس�احة/195/36 م2 
–درجة العم�ران/دار آيلة للس�قوط –القيمة 
املقدرة 60000000 ستون مليون دينار –املالك 
حمي�دي  ورده  املتوفي�ة  املترصف/ورث�ة  او 

عجيل

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ) 444148 
 2013/6/18 بتاري�خ   )  102  ( الع�دد  ذي   )
الص�ادرة م�ن متوس�طة اب�ي ذر  املعنونة اىل 
وزارة الدفاع باس�م ) امري محس�ن عبد ( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن الرشك�ة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق املرق�م ) 035154 ( يف 
2008/3/17 باس�م ) جاس�م بالس�م خفي( 
بمبلغ ) 830،000( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة )  3552  ( واملؤرخة 
يف 3/18/ 2012  الص�ادرة م�ن رشك�ه تعبئه 
الغاز باس�م ) خزع�ل كاظم غثي�ث ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
نقاب�ة  الص�ادرة م�ن  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
املهندس�ني العراقي�ني / فرع النج�ف املرقمة 
)  110556  ( بتاري�خ  3/28/ 2010  باس�م 
املواطن ) س�عد حس�ن جودة خوير(  عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيني / فرع النجف املرقمة )  87346باسم 
املواطنة ) حن�ان نعمة يارس محمد (  عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�ني العراقيني 
فرع املرقمة )89804( يف 1999/10/9  باسم 
) بش�ار حليم محس�ن ( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الداللة املرورية للسيارة املرقمة 471171 
فحص مؤقت بغداد نوع بيجو صالون حكومي 
تابع�ة لوزارة االعمار واالس�كان رشكة س�عد 
العام�ة عىل من يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 319/ب/2017
التاريخ : 2018/1/8

اعالن
اىل املدعى عليه / جواد كاظم عباس � 

مجهول محل االقامة
بل�دروز  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
يف  319/ب/2017  بالع�دد  قراره�ا 
الحك�م  واملتضم�ن   2017/11/27
بازالة شيوع العقار املرقم 2771/11 
مقاطعة 17 مرحبا بيعا وتوزيع صايف 
الثمن عىل الرشكاء كال حسب سهامه 
يف اس�تمارة ص�ورة الس�جل العقاري 
حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
بل�دروز   قض�اء  مختاري�ن  اش�عار 
وتاييد املجلس املح�ي يف بلدروز تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني وم�ن حقك االع�رتاض عىل 
الق�رار املذكور او تميي�زه خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

قحطان خلف خالد

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4973/ش2017/3
التاريخ : 2018/1/3

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر سامي سعيد

اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
واملقام�ة امام ه�ذه املحكمة من قبل 
املدعيه /اشواق محمد كيطان ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا يف صحيفت�ني يوميتني 
بالحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
2018/1/14 وعند ع�دم الحضور او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تقوم 
املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
القايض

عي عبد الكريم خريبط

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف هبهب

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 354/ش/2017

التاريخ : 2018/1/7
اعالن

اىل املدعى عليه / جاسم حميد جاسم/
هبهب / قرية العامرية

اقام�ت املدعي�ة صالح�ة عزيز محمد 
/354 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

ش/2017 تطلب فيها التفريق للهجر 
من املدعى عليه )جاسم حميد جاسم( 
وبتاريخ 2017/12/20 اصدرت هذه 
املحكمة قرار يقيض بالحكم بالتفريق 
القضائ�ي بني املدعي�ة )صالحة عزيز 
محمد(  واملدعى عليه )جاس�م حميد 
جاس�م( واعتباره طالقا بائنا بينونة 
صغرى حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض 
والتميي�ز علي�ه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
لغرض تبليغه بقرار الحكم الصادر من 
هذه املحكمة ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا خالل 
ثالث�ون يوما من تاريخ النرش س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموجب ق�رار تثبي�ت العائدية املؤرخ 
يف 2017/12/26 الص�ادر م�ن لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت 
عائدية تمام العقار 2134/ الرشيدية 
بأسم برشى عبود داود استنادا الحكام 
املادة )49( من قانون 43 لسنة 1981 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني 
يوم�ا وع�ىل م�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء 
املده املذكورة وعدم ورود اش�عار من 
رئاسة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املده اعاله ستبادر 
مالحظية التس�جيل العقاري يف الزبري 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1904/ب/2017

التاريخ : 2018/1/8
اعالن

املدع�ني / رن�ا ووئ�ام ورواء وهي�ام 
وهشام ونمري اوالد نوري عواد

املدعى عليه / وسام نوري عواد
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 791/826 القبلة ومس�احة 
215,25 م2 وهو عبارة عن دار سكن 
تق�ع يف منطق�ة س�كنية يف منطق�ة 
القبل�ة خلف الربيد عىل ش�ارع فرعي 
غ�ري مبلط وان�ه متكون م�ن طارمة 
امامي�ة وه�ول واس�تقبال وغرفت�ني 
من�ام ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي 
ال�ذي  ودرج ي�ؤدي الطاب�ق العل�وي 
يح�وي ع�ىل غرفت�ني ن�وم وس�طح 
خارجي وان العق�ار فارغ وقت اجراء 
الكشف  ودرجة عمرانه قديمة فمن له 
رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
مع دف�ع التأمين�ات القانونية البالغة 
10% من القيم�ة املقدرة البالغة اربعة 
وس�بعون مليون وثمانمائة وخمسة 
وسبعون الف دينار وستجري املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش م�ن ظهر اليوم 
الخامس عرش ليوم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

فقدان
)تأمين�ات(  حكوم�ي  قب�ض  وص�ل 
املرقم )09299( مؤرخ 2014/2/19 
وبمبل�غ )2,900,000( مليون بأس�م 
)مرت�ى صادق محم�د( من الرشكة 

العامة ملوانىء العراق

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب والص�ادرة من 
معهد التدريب النفطي يف البرصة قسم 
التصفية بأسم )قاسم حنون جاسم( 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب الص�ادرة من 
معه�د التدري�ب النفط�ي يف البرصة � 
قس�م ميكانيك بأس�م )مهند رس�ول 
كام�ل( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

 مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف هبهب

محكمة األحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 435/ش/2017

التاريخ : 2018/1/7
املدع�ى علي�ه /ص�الح حبي�ب  اىل / 

حسون / الخالص / حي البيادر
اقام�ت املدعية ع�ذراء رباح حس�ون 
/435 املرقم�ة  الرشعي�ة   الدع�وى 

ش/2017 تطل�ب فيها تثبيت زواجها 
ونس�ب اطفاله�ا كل م�ن ) اس�امه 
م�ن  حبي�ب(  ص�الح  اوالد  وعائش�ة 
املدع�ى عليه )صالح حبيب حس�ون( 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
بموعد املرافعة املصادف 2018/1/21 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابيا وفقا الح�كام  املادة 21 

من قانون املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود

من / قسم امن افراد محافظة بغداد
اىل / املتهم الهارب : ن . ع  س�يف عي 

شياع  دعدوش
املته�م اله�ارب : ش اول احم�د حمد 

طابور منيس املحمدي
املتهم الهارب: ش. م وليد ريسان جرب 

عباس ابو رغيف 
املته�م اله�ارب : ش . م ص�الح الدين 

مجيد جرجيس 
اقت�ى حضوركم امام القس�م اعاله 
خ�الل 30 يوم م�ن تاريخ ن�رشه  اذا 
كنت داخل الع�راق او خارجه لالجابة 
ع�ن الجريمة ع�ن الجريمة املس�نده 
اليك وفق امل�ادة 5 من قانون عقوبات 
ق�وى االم�ن الداخ�ي رقم 14 لس�نة 
2008 وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 
القانونية ضدك اس�تنادا الحكام املادة 

69 من ق.ا.د

فقدان وصل
املرق�م  االمان�ات  وص�ل  من�ي  فق�د 
والص�ادر   2014/2/13 يف   536209
عن مديري�ة بلدية النارصي�ة ومبلغه 
600000 الف دينار عن س�احة وقوف 
الس�يارات خل�ف الخ�ط الرسيع قرب 
العيادة الشعبية باسم/ حبيب صالح 
حس�ان فم�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه 

ملصدره .   

اعالن
ق�دم املواط�ن )رحي�م كاظ�م عب�د ( 
طلبأ ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الحسني( بدال من الفراغ واستنادأ اىل 
اح�كام املاده 24 من قان�ون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املعدل 
ولغ�رض نرش هذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�ميه فم�ن لدي�ه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة 
الكهرباء املرقمة ) 75326126 ( باسم 
) ميث�اق عبد الحليم ج�واد ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف هبهب

محكمة األحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 203/ش/2017

التاريخ : 2018/1/3
اعالن

مثن�ى  /س�اهر  علي�ه  املدع�ى   / اىل 
جاسم/ هبهب/ حي القادسية   

اقام�ت املدعي�ة دع�اء غس�ان صبار 
/203 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 

ش/2017 تطلب فيها التفريق للرضر 
من املدعى عليه )ساهر  مثنى جاسم( 
وبتاري�خ 2017/9/28 اصدرت هذه 
املحكمة قرارا يقيض بالحكم بالتفريق 
القضائ�ي ب�ني املدعي�ة دعاء غس�ان 
صب�ار واملدع�ى علي�ه س�اهر مثن�ى 
جاس�م واعتباره طالقا بائن�ا بينونة 
صغرى حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض 
والتمييز عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني لغرض 
تبليغه بق�رار الحكم الصادر من هذه 
املحكم�ة ويف حال�ة عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا خالل 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ نرش س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض

فالح حسن محمود

محكمة قوى االم�ن الداخي الثالثة /
املنطقة الثالثة 

اعالن
اىل املتهمني الهاربني املذكور اسمائهم 

يف الجدول ادناه
ملا كنت�م متهمون وفق امل�واد املؤرشة 
ازاء اس�مائكم ادن�اه وبم�ا ان مح�ل 
اقامتك�م مجه�وال اقت�ى تبليغك�م 
بواس�طة هذا االعالن عىل ان تحرضوا 
ام�ام املحكم�ة خ�الل م�دة ثالث�ون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامتك�م وتجيبون 
ع�ن التهمة املوجهه ضدكم وعند عدم 
حضوركم س�وف تج�ري محاكمتكم 
غيابيا وتحج�ز اموالكم املنقولة وغري 
املنقول�ة ويحك�م باس�قاطكم  م�ن 
الحقوق املدني�ة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض عليكم  اينما 
وجدت�م وتس�ليمكم اىل اقرب س�لطة  
وال�زام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اقامتكم اخبار السلطات عليكم وفقا 
للمادة 69 من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية لق�وى االمن الداخي رقم 17 

لسنة 2008

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2559/ب/2017
اىل /املدع�ى عليه )مه�دي بنية خنفر 
بني�ة  اضاف�ة لرتك�ة مورث�ه خ�وام 

خنفر(
بني�ة  )فخري�ة  املدع�ي  علي�ك  اق�ام 
خنفر( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
وال�ذي يطلب الحكم بابطال القس�ام 
النظامي 79/ قس�ام نظامي /2016 
يف 2016/11/9 والصادر من محكمة 
بداءة النجف ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار حي الجه�اد /4 ن�وري عبد 
اله�ادي النوين�ي علي�ه ق�ررت ه�ذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
املص�ادف يف ي�وم 2018/1/18 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

االسم الرتبةت
العنوانالمادة القانونية الوحدةالكامل

ر ع 1

سعد 
صاحب 

جزل عبيد 
الدبيسات

قيادة 
حدود م/3 

سرية 
مغاوير

)5( من قانون 
العقوبات لقوى االمن 
الداخلي رقم 14 لسنة 

2008 المعدل

ميسان/
العمارة 
الكرامة

ش اول2

احمد مجيد 
رشاك 
مفيتن 
الحمامي

قيادة 
حدود م/3 

سرية 
مغاوير

)5( من قانون 
العقوبات لقوى االمن 
الداخلي رقم 14 لسنة 

2008 المعدل

ذي قار / 
الشطرة 
الفتاحية

شرطي3
علي رزاق 
جبار داود 
الدراجي

قيادة 
حدود م/3 

سرية 
مغاوير

)5( من قانون 
العقوبات لقوى االمن 
الداخلي رقم 14 لسنة 

2008 المعدل

بغداد/
مدينة 
الصدر

شرطي4

امجد 
مثنى عبد 
المنعم تقي 
الطباطبائي 

قيادة 
حدود م/3 

سرية 
مغاوير

)5( من قانون 
العقوبات لقوى االمن 
الداخلي رقم 14 لسنة 

2008 المعدل

واسط/ 
الكوت

حي االمام 
علي )ع(
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قراءات يف القرآن
 صدرالمؤلف : محمد أركون عن دار الساقي في بيروت كتاب)قراءات 
في القران( بعدد صفحات688 يتطّرق الكتاب إلى الموضوعات األكثر 
حساسية وأهمّية كالشريعة ووضع المرأة في المجتمع اإلسالمي...

ه�ذا الكتاب، الصادر للمرة األولى عام 1982، هو أساس�ّي في تاريخ 
مس�ار أركون الفك�ري، إذ َيعتِبره بمنزلة الب�ذرة األولى التي صدرت 
عنه�ا كل مؤلّفاته الالحق�ة، وقد كّرس الس�نوات األخيرة من حياته 
لتعديله ولتنقيحه وإلغنائه. يجّيش فيه كل إمكانات علوم األلسنيات 
الحديث�ة والدالالت الس�يميائية وتاري�خ العقلي�ات واالجتماع، بغية 
تفكي�ك الخط�اب التقلي�دي الم�وروث عن الق�رآن. كما يتط�ّرق إلى 
الموضوعات األكثر حساس�ية وأهمية اليوم: مكانة الكتاب المقدس 
بصفت�ه كالم الله، الش�ريعة ووضع المرأة في المجتمع اإلس�المي، 
الجهاد، اإلسالم السياسي... الخ. ويثبت خالل ذلك كلّه أن كل قراءات 

القرآن وتفاسيره هي بالضرورة »تركيبات بشرية«.

 صدرت عن دار الساقي المؤلف : رنيه خوام  )الطبعة الخامسة 
من كتاب )السياسة والحيلة عند العرب (عدد الصفحات.23 هذا 
الكتاب س�ابق بمئة عام عصر السياس�ي اإليطالي ماكيافللي، 
فهو يحتوي من »الحيل السياسية« ما يجعله في مصاف كتاب 
»األمير« من حيث تعليم فنون اإلمارة والحكم. ويتمّيز بابتعاده 
عن أسلوب اإللقاء المباشر والتعليم المكشوف، فيختار القّصة 
والحكاية وس�يلًة للتعلي�م والتوجيه. والغري�ب أن هذا الكتاب 
الموض�وع أصالً باللغ�ة العربية، منذ ع�ام 1061ه�/1651م، 
قد ظّل مجه�والً لدى قّراء العربية، بينما هو منتش�ر ومتداول 
بي�ن قّراء عدد من اللغات األوروبية، وذلك منذ عام 1976 حيث 
أخرج الباحث رنيه خوام هذا الكتاب من مخطوطة مودعة في 
مخزون�ات المكتبة الوطني�ة في باريس. ولم يقتصر نش�رها 

على اللغة الفرنسية بل تعّداها إلى لغات أخرى.

السياسة واحليلة عند العرب

          كريم عبد الله

سريُر قصائدي المترجلُة ِمْن علياِء المشاعِر 
متئدًة عذبًة تفترشها لهفٌة غامضٌة تثيرها 
تأّوهات�ِك المزروعُة صدفًة عل�ى صفحاتِه 
الزاخ�رِة بالوح�دِة . حي�رى ه�ي األزه�ار 
يتغّش�اها قلٌق يتلكأُ منتظراً وحيِك الناضَج 
يتس�اقُط لذيذاً يس�تثيُر َعَطَل الزماِن التائِه 
يغزو مفّتت�اً جليَد المكاِن األع�زِل . مرعبٌة 
معاج�ُم الظ�الم يخادعني بي�اُض المفاتِن 
تس�كُن رغب�ُة اللغ�ِة ش�ذراتها مخيلت�ي يا 
لوع�ورِة الطريِق اليِك مش�حونة إيقاعاتها 
تثيري�َن أعذَب النغمات نحّط�ُم أغالَل يقظة 
غياهِب المرايا المش�روخِة . لْم تعد العيوُن 
صامتٌة أنفاس�ها تس�طُع في خزانِة العقِل 

البعي�دِة تهيكليَن رني�َن الفرِح كلّم�ا تأتيَن 
غازي�ًة تخرجيني ِم�َن الظلماِت ال�ى النوِر 
فتيل�ِك الش�فاَف دهش�ة نقّية يترب�ُع على 
أبياتِك يرفعه�ا عالياً يغمرن�ي كالطوفان . 
أزخرف�ِك مبتهج�اً حريرِك الناعَم أنس�ُج بِه 
أردي�ًة ملّونًة أجّنبِك صقي�َع الالمباالِة أماَم 
المتوّرطي�َن ب��� الثرثرِة الفّجِة أرس�ُم ب�� 
ريش�ِة أحساس�ِك تدفَق المش�اعِر خالصَة 
لوجه�ِك الكري�م . ل�ْن تتعثري معي لمس�ٌة 
مرهف�ة فتنفتُح أغ�وارِك القصّي�ة أّي ألفٍة 
تحَت أس�وارِك تنزل�ُق هابطًة صاع�دًة ِمْن 
أعماِق أحالمنا الش�هّية ف��� تندفُع قوافل 
ال�رؤى ثقيلًة حبل�ى فوَق جس�دِك البلورّي 
أحتش�ُد مغروراً أطفىُء حّم�ى اإلبحار اليِك 

دائماً ....

أزخرفك مبتهجًا يف رسير قصائدي

أين لسان العرب احلديث؟
           فاضل السلطاني

كتبنا ع�دة مرات عن افتقارنا لقاموس 
عربي ح�ي فع�ال، يس�توعب مفردات 
الحي�اة الجدي�دة الت�ي نعي�ش يومي�ا، 
ونتعام�ل معها، ولكنه�ا ال تزال خارج 
»الش�رعية اللغوية«، لسبب بسيط هو 
أن المجامي�ع اللغوي�ة العربية، التي ال 
نع�رف في أي ق�رن تعي�ش، ال تريد أن 
تمنحها هذه الشرعية. والمناسبة اآلن 
إلعادة القول ص�دور طبعة جديدة من 
قاموس أكسفورد الشهير في الخامس 
والعش�رين من ه�ذا الش�هر، متضمنة 
500 مف�ردة جدي�دة، وأكث�ر من 900 
كلم�ة أعي�د النظ�ر في معناها حس�ب 
الواق�ع الحيات�ي الجديد الذي أكس�بها 
دالالت مختلف�ة افترقت ع�ن جذورها 
األساسية، باإلضافة إلى إضافة 2500 
معن�ى جدي�د لكلمات موج�ودة أصال. 
وكما هو معروف، يجدد هذا القاموس 
نفس�ه بي�ن فترة وأخ�رى منذ نش�ره 
للم�رة األول�ى ع�ام 1911. وكان أول 
م�ن أدخل كلم�ة »فدائيين«، م�ع بداية 

ف�ي  الفلس�طينية  المقاوم�ة  حرك�ة 
الس�تينات، لتصبح جزًءا م�ن مفردات 
اللغة اإلنجليزي�ة، ثم كلمة »انتفاضة«، 
مع انطالقتها األولى، ثم كلمة »فتوى« 
بع�د أن أصدرها آية الل�ه الخميني ضد 
س�لمان رش�دي. وبذل�ك أصب�ح ه�ذا 
القام�وس، مثله مث�ل قاموس الروس 
الفرنس�ي، حاج�ة حياتي�ة للمثقفي�ن 
لفه�م  إليه�ا  يع�ودون  والمتعلمي�ن 
الت�ي داهمتهم  المف�ردات ومدلوالتها 

على حين غرة.
ف�ي الطبعة الجديدة، ل�م يجد القيمون 
إنجي�ل  ه�و  ال�ذي  القام�وس،  عل�ى 
اللغ�ة اإلنجليزي�ة، ضي�را م�ن إدخ�ال 
إل�ى  أو »س�وقية«  مف�ردات ش�عبية، 
لغ�ة شكس�بير، اللغ�ة األكثر انتش�ارا 
التاري�خ اإلنس�اني، اس�تعاروها  ف�ي 
م�ن مسلس�ل تلفزيوني، أو م�ن عالم 
الفيديو، وأدخلوا أيضا اسم »السيكارة 
اإللكترونية«، التي دخلت الحياة حديثا، 
ومف�ردة أخرى مش�قة م�ن »تويتر«، 
وأخرى من اإلنترن�ت، وكذلك مفردات 
أو مصطلح�ات غي�ر متداول�ة س�ابقا 

أنتجتها الدورة االقتصادية التي عرفت 
في السنوات األخيرة ركودا سرعان ما 

أعقبه نمو ثم ركود من جديد.
إنهم ليس�وا مث�ل حراس اللغ�ة عندنا، 
الذي�ن يري�دون أن تس�تخدم الحي�اة، 
على الرغم من أنفها، مفردات »لس�ان 
العرب«، القاموس الذي ال يزال مرجعا 
قيم�ا، عل�ى الرغم من عم�ره الذي بلغ 
قرون�ا طويل�ة، لكن�ه ل�م يح�دث قط 
الجدي�دة،  الحي�اة  بمف�ردات  ليغتن�ي 
حتى لو أنتجتها بيئ�ة وثقافة أخريان، 
لكنه�ا دخلت، كم�ا في معظ�م العالم، 
في النس�يج االجتماع�ي واالقتصادي 
والثقافي، وأصبحت متداولة في البيوت 
والش�وارع وتستخدمها أجهزة اإلعالم 
يوميا. لكن فقهاء اللغة عندنا ال يزالون 
يختلفون حول اس�تخدام »أس�اس« أو 
»أساس�ي«؛ فمجم�ع القاه�رة اللغوي 
مثال، ال ي�زال يصر على األول، ويخّطئ 
الثان�ي، بينم�ا أج�از مجم�ع دمش�ق 
اس�تخدام الثان�ي. وال ت�زال المجام�ع 
اللغوية كلها، تتبعها في ذلك مع األسف 
بعض أجه�زة اإلعالم، ترف�ض إضافة 

ت�اء التأنيث المس�كينة إلى كلمات مثل 
»وزير« أو »مدير« أو »رئيس«.

القوامي�س الميتة كقواميس�نا تكتفي 
بأبنائها »الشرعيين«، الذين شاخوا عبر 
الق�رون، وترفض أن تعترف بالوافدين 
الجدد، مصرة على التعامل معهم كأبناء 
شوارع، غير مدركة أن هؤالء يتوالدون 
باس�تمرار بفعل حركة الحياة الفوارة، 
وأنه�م، إذا ل�م يروضوا، ق�د يصبحون 
عصيي�ن على الس�يطرة، وخطرين إلى 
الدرج�ة التي قد يفترس�ون فيها حتى 
األبناء الشرعيين. وفي أحسن األحوال، 
قد تلتبس األم�ور علينا، فال نعود نميز 
بي�ن األصي�ل والدخي�ل في غي�اب أية 
مرجعية لغوي�ة. ال يمكن التفكير بلغة 
حية متجددة كما الحياة، دون قاموسها 

الحي المتجدد معها.
ال توج�د قوامي�س قديمة ف�ي اللغات 
الحي�ة حًقا. من يعود اآلن إلى »لس�ان 
الع�رب« الذي ص�در في الق�رن الرابع 
عش�ر؟ إنن�ا نعود إل�ى ه�ذا القاموس 
العظيم حين تستعصي علينا مفردة في 
الش�عر العربي القديم أو كت�ب التراث، 

وكذل�ك مع القواميس العربية األخرى، 
وكأن اللغ�ة العربي�ة توقفت مع موت 
أصح�اب ه�ذه القواميس األف�ذاذ. أية 
فاجع�ة ال نتوقف عنده�ا، كعادتنا، أن 
تكون اللغة العربية »الحية« بال قاموس 
معاصر حًق�ا يس�توعب كل المفردات 
الجدي�دة التي دخل�ت حياتن�ا، وتدخل 

حياتنا يوميا ما دام العالم يتحرك.
أن نمتلك »لسانا عربيا« حديًثا ليس أمًرا 
مستحيالً، إذا تولت الجامعة العربية مثل 
هذه المهمة، وأوكلت بها إلى مختصين 
أكفاء ذوي ذهنيات متفتحة حًقا، تدرك 
أن الحرص الحقيقي على اللغة العربية 
يكمن في إغناء شجرتها اللغوية وليس 
ف�ي تجميدها ف�ي قوامي�س يمكن أن 

تحال إلى المتاحف.
لن يضير ذلك اللغة العربية بش�يء، بل 
يغنيها، كما لم يضر اللغة اإلنجليزية أو 

الفرنسية مثال.
عندها فقط نس�تطيع أن نفاخر بلسان 
اإلنجلي�ز  ع�رب حدي�ث كم�ا يفاخ�ر 
بأكسفوردهم، والفرنسيون بالروسهم 

)وعذًرا من التعريب(.

ما بني الصوفية والفلسفة.. الشاعر وجد الروح أنموذجًا
            قراءة / عبدالرضا صالح محمد 

النص مرآة الكاتب وانع�كاس لما يحمله 
من فك�ر ورؤى وقيم، عبر رحلته األدبية 
وتجربت�ه اإلبداعي�ة ، وم�ا موف�ور لديه 
ف�ي مصرف�ه الثقاف�ي م�ن ومعلوم�ات 
وأف�كار في االتجاه�ات األدبية من خالل 
دراس�ته واطالعه على مجمل العلوم من 
تاريخ وفلس�فة وأدب وثقافات الشعوب 
وأدبياتها، وكل هذا يعتبر عامال مس�اعدا 
لش�حذ موهبته وتجربت�ه األدبية تمهيدا 
لالرتقاء في نصوصه إلى مرتبة اإلبداع .

نح�ن اآلن أم�ام ش�اعر صوف�ي ينتق�ي 
نصوص�ه بدق�ة متناهي�ة؛ ليحيله�ا إلى 
لوحات تجريدية وصور س�ريالية، وعلى 
الرغ�م من ان�ه يتأنى في اختي�ار حروفه 
وصياغته�ا صياغ�ة واعية إال ان�ه ينحو 
نح�و رصانة نصوص�ه وحبكه�ا بتأني، 
ذلك هو الش�اعر الصوفي الفلسفي وجد 

الروح.
وحين س�ماعنا اس�مه يتبادر إلى أذهاننا 
صورته التي جبلت على الهدوء والصمت 
والوق�ار وال�ورع، يظه�ر لن�ا ذل�ك م�ن 
خالل قس�مات وجهه التي ترتس�م عليه 
عالمات األل�م الكبير، ال�ذي يعانيه جراء 
معاناة الواق�ع المتردي في مجتمع أحبه 

وصبَّر روحه على التعايش معه .  
انه المتمرد ف�ي ذاته وعلى ذاته بانتحاله 
صف�ة الجن�ون، الت�ي من خالله�ا يجنح 
إل�ى اله�روب الكبير من واقع ال ينس�جم 
مع معتقداته وس�لوكياته؛ ليصله بخيط 

مرئي في الوجود الذي يهرب منه إلى 
الالوجود الذي دعا له ) سارتر( :

حين أتابع سيري داخل فراغ 
هذياني

أكتش�ف أِن ل�ي جن�ون عقل 
يحكم علّي ويتحكم فّي 

ولي عق�ل له جنونه يجس�د 
معنى ....العدم

إني أنا الالجدوى
ث�م يذهب ف�ي فلس�فته إلى 
ما ج�اء به )جون ل�وك( في 
العص�ر الحدي�ث م�ن وضع 
القي�م  موض�ع  التجرب�ة 
الحقائق وإخراجها  لتفس�ير 

حيز التطبيق :
التي  المطلق�ة  اإلرادة  أيته�ا 

تجلت فّي
لسِت صنيعة التجربة

بل 
فعل نت�اج غري�زي من عمق 

انوجادي اإلنساني 
إن البصيرة التي ي�رى من خاللها الكاتب 
بصيرة ثاقب�ة فقد يكون العالم أعمى عن 
رؤي�ة ما حوله عم�ا يراه الش�اعر  وكما 
قيل ف�ي بع�ض تراثيتنا ) الن�اس أموات 

وأهل العلم أحياء ( 
....................... ندبة سؤال

كيف أرتقي الى الوجود
وال�ذات ت�دان بالعماء أمام معن�ى العالم 

..؟
ذات فاعلة

فلي�س م�ن الحكمة أن نس�قط األخر لما 
يحمل�ه م�ن فكر ب�ل البد لنا أن نكتش�ف 
ذات وجودن�ا أوال لكي تكون أحكامنا في 

موضع الضوء .

حي�ن أري�د أن أرى بصمة تواج�دي على 
مفكرة الوجود

 علّي أن أرى الكون بمرآة وجودي
كي أستكمل ذاتي ..وال أسقط اآلخر

وهنا نالحظ منحا أخر من نواحي الفلسفة 
وم�ا جاء به )بروتاج�وراس وهيبياس (

وأصحاب منهج السفس�طة من أن بداية 
الحقيق�ة تبدأ بس�ؤال ، باعتب�اره نقطة 
البداية الت�ي تختزل النقاش مصورا إياها 
بالثق�ب األس�ود وه�و الجرم الس�ماوي 

الذي يمتص اكبر األجرام وأعظمها. 
حين أتج�ول في مس�احات الفكر أقترب 

من ذاتي
 أتح�ول إل�ى ثق�ب اس�ود يلته�م محيط 
صيرورت�ي  ثقب ال ينتح إال أس�ئلة مدببة 

شرسة تحاول صياغة العالم
ف�ي تناول�ه للجس�د ال ينظ�ر ل�ه كقيمة 
مادية حس�ية، بل يراه م�ن خالل اهتزازه 
وصمته وحركته وس�لوكياته فينتج عن 
ذلك قناعة واستسالم أمام عظمة تكوينه 
الذي أب�دع الخالق في صنعه من صلصال 
من حمأ مس�نون حين أتكاثف على هدير 

جسدِك
أنزلق في مهاوي بئرِك

أهبط في قاٍع ال قاع له 
أذبح قرابين رهزِك

صلصالِك...وأعل�ن  بعب�ق  أنتش�ي   
استسالمي

كم�ا قلنا ف�ي مقدمة حديثنا بأنه ش�اعر 
متص�وف، حيث ي�رى الرغب�ة المكبوتة 

في نهدي�ن بلوريي�ن يكادان 
أن ينفج�را نبي�ذا م�ن ش�دة 
شبقهما وال يجدان من ينفس 
عنهم�ا ، فش�فاه الناس�ك ال 
تثمر وخمر المتعبد ال يس�كر 
، ولعل )جالل الدين الصوفي 
( ق�د اقترب كثي�را من أفكار 

هذا الشاعر المتمرد.
خيبة

نهدان يقطران نبيذ اللذة
على شفاه غير ذي رغبة

ثمة إرادة واحدة وهي الروح 
المقدس الت�ي تتجلى في كل 
المخلوقات في بعض صفاته 
التجربة  .. وليست  التكوينية 
الوج�ود  ولي�دة  ه�ي  الت�ي 
بق�ادرة عل�ى تغيي�ر ما جبل 
المعب�ود عليه .. ثمة أش�كال 
ف�ي ه�ذا الوج�ود قاب�ع في 
تفكيرن�ا عن لحظة التجلي أي اإلبداع في 
جمي�ع صن�وف وتقدير ماهيته�ا ولكننا 
نعج�ز عن إدراكه�ا رغم الك�م الهائل من 

النصوص المقدسة حول الموجودات .
بحثت عن فهم .. األنا

ف�ي ذاتي الحقة التي ه�ي أعمق من ذاتي 
الواعية

وجدتها وهم ... بل 
مشروع سخرية وأزدراء

ويح�اول اآلن الوصول إلى اليقين فيجعل 
من الش�ك ) الكوجيتيو( الذي توصل إليه 
) ديكارت ( في كش�ف الحقيقة. فاتخذه 
الش�اعر أساس�ا في بحثه فكيف له يصل 
إلى طريق اليقين وهناك جدران وحواجز 

تحول دون ذلك ،لم تكن هذه الحواجز في 
نظ�ره مادية بل إنه�ا مخلوقة من طبيعة 

اإلنسان ونزعته وغرائزيته .
إذا قوي اإلنسان صار

 ضميرا ...كيف ..وأنا الضعيف 
الذي أترنح تحت صوفية غرائزي

وهن�ا يتس�اءل الش�اعر ع�ن آالم وأجاع 
الغاب�ة الت�ي نعيش�ها ف�ي ظ�ل التش�رد 
والس�جون واألغتي�االت ظ�رف ضباب�ي 
كغابة موحش�ة ال معالم للحياة فيها وها 
هو يبحث عن الخالص في ما بعد الوجود 
وع�ن عل�ة العلل والق�وة المحرك�ة لهذا 
العالم وان م�ا وراء ذلك من قوة تحركها 
وهي القوة القادرة على كل شيء ما وراء 

الطبيعة
أنا جسم مادي 

كيف احمل على ظهري غابة 
ميتافيزيقي�ة ونش�ير هن�ا إل�ى التوازن 
فعن�د  والعط�اء،  األخ�ذ  بي�ن  الطبيع�ي 
نقصان�ه  أو  احدهم�ا  ف�ي  اإلس�راف 
س�تتأرجح كفتا المي�زان، وحينها يبقى 
الضمي�ر اإلنس�اني ناقص�ا ما لم يش�بع 
غرائزه وميوله ورغباته لتتوازن المعادلة 
. ال يكتمل ضمير الحر إال بعد األس�تجابة 

لمتطلبات الوجود ومنها
الرضوخ للغرائز التي اوجدتها

قوانين الطبيعة لديمومة الحياة
وأخي�را ال يس�عنا أن نق�ول إال م�ا قالته 
الصحفي�ة المبدع�ة آم�ال الس�عدي في 
حواره�ا مع�ه : ) ش�اعر وأديب يس�كن 
في ظل ذاته .( وأقول إنه ش�اعر يستحق 
التأمل والمتابعة والدراسة لما يمتلك من 

أدوات وحرف مكين . 

متى ستدرك وجعي؟

            ميسرة هاشم
 

متى ستدرك وجعي،،،

أراقب الخطوط األمامية

أريد دعماً مزيف

حركتي بطيئة كسحلفاه برجوازية

تعاكس وجه الرمال حين رأتك عبرت األمواج فال 
تغويني مسرعاً

أنهي حياتي كيف ما أشاء

ابلل نسف القرارات

التي لم تعد تحمل فكرة الضوء

وياخذها الظالم لجهة غير مرغوبة

وحده صدري من يجيد إعمار الشموع بالدخان

فال تخونني وقت الظهيرة

اشرب ملوحتي ألصبح على سقوط الماء وحيدة 

في شجرة

تدخلني عصافير اسفنجية تمسك أصابعي

حتى تموت

فكيف مني أحبك من جديد

سامزق الموسيقى في صوتك

افترش األرصفة بالفساتين

اسقي عامود اإلنارة أثنى عشر كوكب

أردد أسمك أطفاالً يغسلون السماء

فأبعث بضحكتك للسنابل تعلمها الرقص

لتلوح لي بأغنية حبة حبة

حتى تطحن شفاهي الشىوق

الذي أصبح أغصان يابسة مذ رحيلك

فال تخبرني أنك هنا

قد تفطرت باطن األرض

وجعلت المقابر بغير نيه

تطقطق سواد األرامل

تكفن المالئكة بحضن األمهات

أفرغ ذاكرتي فاستيقظ

ألرى األرق مكسور األجنحة

يدنو إليه لينزف وجهي غيابك

من // أنثى الماء والنار

نص سردي
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نعم، هناك أمل

العال�م العربي يف حالة ُيرثى لها عىل املس�توى الس�يايس، هذا 
صحيح، غري أنه ال يزال حّيا من خالل فنانيه.

ربما صيغ�ة التذكري تخون الحقيقة، هن�اك إىل جانب الفنانني 
تقف فنانات ال يحىص عددهّن، هّن و)هم أيضا( خزانة الخيال 

التي تمّد املستقبل بأسلحته.
م�ن خالل الرس�م والنحت يمكنن�ي أن أق�ول إن العالم العربي 
يقاوم انحطاط�ه وتخلفه وضياعه، لقد أدهش�تني منحوتات 
معتص�م الكبييس وهو فن�ان عراقي يقيم يف اإلم�ارات، أقصد 
منحوتاته التي يضّمها معرضه الذي افتتح يف ديس�مرب املايض 

يف قاعة “العويس بدبي.
حني رأيت تلك األعمال الفنية تأكّدت من أّننا لم نصل إىل مرحلة 
األف�ول الفني، هناك أمل وهناك خزانة خيال ال يزال يف إمكانها 

أن تمّدنا بأسباب الحياة يف أكثر مستوياتها رفعة ونبال.
الفن سالح نبيل يف إمكانه أن يجّدد أرواحنا ويمحو كل ما علق 
بها من رثاثة وابت�ذال، ليس املطلوب من الفن أن يكون واقعيا 

لكي ُيفهم، بل ليس املطلوب منه أن ُيفهم بقدر ما يؤّثر.
غالبا ما يس�خر الف�ن من الواقع، ذلك ألن الفن�ان يحلم بواقع 
أع�ىل وأرقى وأكث�ر عدال وجماال ونزاهة، هن�اك اليوم يف العالم 
العربي العرشات من الرس�امني والنحاتني مّمن يحلمون بالغد، 

حلمهم وحده يهبنا هواء نقيا بعد أن تلوّث الهواء من حولنا.
وألنهم من خ�الل أحالمهم يخرتعون كائن�ات محلّقة وحقوال 
خرضاء شاس�عة، فإنهم يجعلون األرض تّتس�ع تحت أقدامنا 
بعد أن ضاقت بنا وطردتنا ورصنا ننظر إليها بحرسة باعتبارنا 

غرباء.
م�ا يفعله فنان�ون وفنانات من العالم العرب�ي يعيد إلينا الثقة 
بالشعوب، شعوب تنتج ذلك النوع الجارح والصارخ والغاضب 

والساخر من املتمرّدين، هي شعوب حية لم تمت ولن تموت.
إن أخطأت املؤسس�ة الفنية العربية يف حساباتها حني لم تهتم 
بتج�ارب األجيال الصاع�دة، فذلك ما يمك�ن اعتباره جزءا من 
الفشل السيايس العام، غري أن ما أراه كل يوم من تجارب فنية 
جدي�دة يؤّك�د أن هناك َمن يق�اوم االنحط�اط والقبح والكذب 

ليعيل من شأن الجمال مدافعا عن القيم اإلنسانية الرفيعة.

بقعة ضوء

فاروق يوسف

أروى تعيش قصة رومانسية درامية وحتزن فريق العمل
اس�تطاعت الفنانة اليمنية أروى، 
ان تحج�ز مكانة ممي�زة لها عىل 
الساحة الفنية فقد أجادت تقديم 
انم�اط غنائي�ة مختلف�ة وبرعت 

باالغنيات الدرامية. 
تصدر أروى اغنية مرصية جديدة 
بعن�وان »واق�ول انس�اك«، قامت 
ف�ادي  املخ�رج  م�ع  بتصويره�ا 
ح�داد عىل م�دى يوم�ني يف لبنان، 
وهي تحمل اجواء من االحاسيس 
الكبرية والحزن، بحسب ما أكد لنا 

صّناعها.
رافقن�ا اروى وفادي ح�داد خالل 
التصوي�ر لننق�ل للق�راء االج�واء 

لحظة بلحظة، يف الحوار التايل:
اروى، اخربينا عن اجواء التصوير

اجواء تصوي�ر الكليب كانت فعال 
رائع�ة، واالغنية فيه�ا دراما لذلك 
تأث�ر فري�ق العمل نوع�ا ما ولكن 

اش�عر انه س�يكون عمال رائعا.
اذا تأث�ر فري�ق العم�ل فه�ذا يدل 
عىل ان احساس�ك وصل اليهم كما 

يجب
صحي�ح، من�ذ اول جلس�ة يل مع 
فادي حداد واسمعته االغنية، عاد 
بع�د يومني ليق�ول يل ان كل فريق 
العم�ل ش�عر بح�زن ودراما ومن 
خ�الل ذل�ك وض�ع فك�رة جميلة 

للكليب.
ان�ا ش�خصيا أتأث�ر بالدرام�ا وال 
اخف�ي انن�ي ايضا اعي�ش احيانا 
الح�زن. معظمن�ا نتأث�ر ونعيش 
ه�ذه الدرام�ا وايضا ُنخ�رج هذا 

الحزن من خالل االغنية. 
ولكن م�ن ي�رى م�كان التصوير 
امل�يلء بالورود واملناظ�ر الجميلة، 
يف  الطاغي�ة  االج�واء  ان  يعتق�د 

الكليب هي اجواء فرح!
ه�ذا يع�ود اىل براعة ف�ادي حداد 
ال�ذي ال يجعل االج�واء اجواء نكد 

بالكام�ل ويف نهاي�ة الكلي�ب نرى 
شيئا جميال.

هل يمنحك فادي الثقة بأن الكليب 
سيكون كما تريدينه؟

ل�دّي ثقة كبرية بف�ادي حداد بأنه 
يس�وف يعطين�ي ص�ورة رائع�ة 
ويهت�م كثريا باللقط�ات الجمالية 
بالتفاصي�ل، فه�و يعمل  ويهت�م 
كل  يع�رف  وبالت�ايل  الس�ينما  يف 

التفاصيل لذلك يعطيني ثقة كبرية 
وانا وهو قدمن�ا اعماال كثرية معا 

ونجحت جدا.
ه�ل الكلي�ب هو عب�ارة عن قصة 

درامية؟
القصة جميلة ولكنني لن اكش�ف 
تش�اهدونها  س�أجعلكم  عنه�ا 

بالكليب جاهزة.
اما املخرج فادي حداد فيقول:

الكلي�ب رومان�يس وجمي�ل جدا، 
التصوي�ر اس�تمر ليوم�ني وغرّينا 
العدي�د من مواق�ع التصوير. فيه 
الكث�ري من االحس�اس وفيه حزن 
اىل ح�د ما ويصيب كل الناس وهو 
كأس ال ب�د من ان يرشبه الجميع، 
االغني�ة رائع�ة وفيه�ا احس�اس 

كبري.
أروى قوية ج�دا وخربتها الكبرية 

واضحة جدا وهي تعرف اين تقف 
وكي�ف س�تظهر واروى صاحب�ة 
تاري�خ امام الكام�ريا ونحن نتفق 
ونفه�م ما يريده كل ش�خص من 
الش�خص اآلخر وبالنس�بة يل هي 
تريحن�ي بالتصوي�ر ونحكي عىل 
الكامريا وتعمل بطريقة صحيحة 
وهذا يعطيني اندفاعا اكرب لتقديم 

عمل رائع.

كندة علوش خارج ماراثون رمضان

م�ا إن نرشت الفنانة مرييام فارس ص�ورة جمعتها بخبرية 
التجمي�ل باتريس�يا ريغ�ا ع�رب تطبي�ق إنس�تغرام، حت�ى 
أع�رب الجمهور ع�ن صدمتهم بعبارات مث�ل »هي دي وفاء 

الكيالني«، و«سبحان الله تشبه وفاء الكيالني«.
 ويف التفاصيل، الحظ متابعو الفنانة مرييام فارس أن خبرية 
التجميل باتريس�يا ريغا تشبه إىل حدٍّ كبري اإلعالمية املرصية 

وفاء الكيالني. 
شاهدوا الصورة وشاركونا آراءكم: هل باتريسيا ريغا تشبه 

وفاء الكيالني؟

شبيهة وفاء الكيالين 
تصدم اجلمهور

تعرّف الجمهور العربي عىل الفنانة الس�ورية س�ارة فرح يوم اش�رتكت يف املوس�م الثامن من برنامج »ستار 
أكاديمي« عام 2011.

 وبعد مرور 7 س�نوات عىل إطاللتها األوىل، يتابع س�ارة فرح عىل تطبيق الصور إنس�تغرام حوايل 
337 ألف متابع.

 ويف جولة رسيعة عىل حس�ابها، ُيالحظ أن ش�كل سارة فرح قد تغرّي من حيث شكل حاجبيها 
ووزنها وصالً إىل أسلوب املكياج الّذي تعتمده راهناً. 

وقد شّبه بعض رّواد اإلنرتنت سارة مؤخراً بالفنانة املرصية شرييهان الّتي باتت من أيقونات 
الجمال يف العالم العربي.

 وعاد إسم سارة فرح إىل الواجهة يف الساعات املاضية بعدما تداول رّواد منّصات التواصل 
اإلجتماعي صورة حديثة لها نرشتها عرب إنستغرام تظهر فيها وهي ترتدي فستاناً إعتربه 

البعض جريئاً ألنه شفاف يف قسمه العلوي.

سارة فرح تتحول إىل شريهيان

قال�ت الفنانة املرصية آيتن عام�ر إن ردود األفعال اإليجابية حول 
مسلس�ل الطوف�ان الذي ش�اركت به ف�اق كل توقعاتها خاصة 
فيما يتعلق بالش�خصية التي جس�دتها يف العمل. آيتن أضافت 
أنها تعيش حالة من االنتعاش الس�ينمائي مشرية إىل أنها بدأت 
تصوير فيلمني، األول بعنوان بيكيا مع محمد رجب كاشفة أنها 
تجّسد فيه دور فتاة تقع يف حب طبيب ويعيشان معاً مغامرة 
مش�ّوقة. أم�ا الفيلم الثان�ي فقالت إنه بعن�وان »خالويص« 
وتش�ارك يف بطولته مع أحمد عيد، مضيف�ة أن هناك فيلمان 
كوميدّي�ان آخ�ران هما »ع�يل بابا« و«س�اعة تروح وس�اعة 

تيجي«، لم يبدأ 
تصويرهما بعد. 
الفنان�ة املرصي�ة 
نفت ما ت�ردد حول 
لخ�وض  اس�تعدادها 
تجرب�ة الغن�اء وقال�ت يف 
مقابلة مع مجل�ة لها: هذه 
مجرّد ش�ائعات ال أس�اس لها 
من الصحة، علماً أن من الوارد أن 
أؤدي بع�ض األغاني يف فيلم أو أكثر 

من األفالم التي ستشارك بها.

آيتن عامر: أعيش حالة من اإلنتعاش 
السينامئي

جنيفر غارنر تتحول إىل رجل

باريس هيلتون تعلن خطوبتها
العاملية باريس  أعلنت النجم�ة 
أنه�ا   Paris Hilton هيلت�ون 
أصبح�ت مخطوبة رس�ميًّا 
لحبيبه�ا املمث�ل وع�ارض 
 Chris األزياء كريس زيلكا
Zylka، ال�ذي طل�ب 
يدها بع�د عالقة 
بدأت منذ نحو 

أسبوعني.
ن�ت  كا و
لنجمة  ا

البالغ�ة م�ن العم�ر 36 عاًم�ا ق�د 
ن�رشت فيديو يوم أم�س الثالثاء 2 
يناي�ر 2018، ُيظهر حبيبها بعد أن 
ركع عىل قدميه بطريقة رومانسية 

عىل الثلج، وطلب يدها للزواج.
ولم تفكر باريس لثواٍن باملوضوع، 
بل عىل الفور ردت ب� »نعم« وانحنت 

وقّبلته وارتدت الخاتم بنفسها.
وكان الخات�م الفًت�ا ج�دًّا من حيث 
الحج�م، إذ إنه 22 قرياًط�ا، كما أّن 
س�عره يبلغ حواىل 2 مليون دوالر، 
وه�و م�ن تصمي�م ماي�كل غريني 
الذي جهزه خ�الل يومني فقط من 
أجل املناسبة، رغم أنه يحتاج عادًة 
ألس�ابيع.وكانت باريس قد نرشت 
قب�ل الفيدي�و العدي�د م�ن الصور 
التي وثقت تلك اللحظات الس�عيدة، 
وأرفقته�ا بتعلي�ق كتب�ت في�ه: » 
وافقت عىل عرض الزواج... أش�عر 
بالكثري من السعادة والحماس بعد 

أن أصبحت مخطوبة لحب حياتي، 
صديقي املفض�ل وتوأم روحي. هو 
يناس�بني بكل الح�االت ومخلص، 
ومحب�وب وصاحب القل�ب الطيب. 
أشعر بأنني أكثر فتاة محظوظة يف 
العال�م.. أنت حلمي ال�ذي تحقق...

القص�ص  أّن  أدرك  لجع�يل  ش�كرًا 
الخيالية موج�ودة فعاًل«.وبعد ذلك 
نرشت النجم�ة أيًضا تباًع�ا العديد 
من الص�ور، من خالل إجازاتها مع 
حبيبها عىل الثلج يف جبال األسبني، 
خات�م  جميعه�ا  الص�ور  وُتظه�ر 
الخطوب�ة بش�كل متعم�د.ويف هذا 
السياق ذكرت وسائل إعالم عاملية، 
أّن كريس البالغ من العمر 32 عاًما 
وقب�ل أن يتقدم لحبيبته ش�خصيًّا، 

جلس م�ع والده�ا وطلب 
رس�ميًّا  من�ه  يده�ا 

العادات  بحس�ب 
املّتبعة.

صدمت النجمة العاملية جنيفر غارنر Jennifer Garner جمهورها، بعد أن 
نرشت بشكل مفاجى صورة لها بعد أن تحولت لرجل.

فقد استغلت النجمة بداية العام حتى تنرش صورة لها بمالمح رجل تماًما، 
وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: » أنا الجديدة«.

وقد ذكرت وس�ائل إعالم عاملية، أّن هذه الصورة كانت قد التقطتها النجمة 
البالغ�ة من العمر 45 عاًما عام 2011 خالل تصوير فيلم لم تكمل تصويره، 

ولم ُيعرض ألسباب مجهولة.
وقد أحدثت الص�ورة ضجة كبرية عىل مواقع التواصل االجتماعي، حيث لم يصدق 

الكثريون أّن الرجل الذي يف الصورة هو فعاًل جنيفر غارنر.

تغيب الفنانة الس�ورية 
ع�ن  عل�وش  كن�دة 
ماراث�ون  يف  املش�اركة 

للع�ام  املقب�ل  رمض�ان 
الت�وايل، لتنضم  الثاني عىل 
إىل قائم�ة الخارج�ني ع�ن 
أحم�د  وأبرزه�م  الس�باق 
الرشيف،  ويوس�ف  السقا، 
ومحمد ع�ادل إمام، وأحمد 

غان�م.  س�مري  ودين�ا  رزق، 
وقالت كن�دة عل�وش إنها »لن 

الرمضان�ي  املوس�م  يف  تش�ارك 
املقب�ل، حي�ث كان هن�اك مرشوع 

محتم�ل، لكن ل�م ُيتف�ق عليه«.. 
أنه�ا »ص�ارت خارج  وأضاف�ت 

عم�ل  ظه�ر  إذا  إال  املوس�م، 
مناسب يف الفرتة املقبلة«.
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      بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت إدارة نادي الق�وة الجوية، 
»تربي�راً غريب�اً« بن�زول الجماه�ر اىل 
س�احة ملع�ب ميس�ان االوملب�ي بع�د 

مباراة مضيفه نفط ميسان األحد.
وحدث�ت أعم�ال ش�غب يف مب�اراة 
نف�ط ميس�ان والق�وة الجوي�ة )الذي 
ال�دوري(  يف  الس�ادس  املرك�ز  يحت�ل 
ونزول الجماهر بش�كل غر مس�ؤول 
اىل أرض امللع�ب يف اللق�اء ال�ذي انتهى 
لصال�ح الجوي�ة بهدف�ن مقابل هدف 
واحد ضمن الجولة السابق من الدوري 

املمتاز.
ونفى ن�ادي القوة الجوي�ة يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، صح�ة 
االخب�ار الت�ي تناقلتها وس�ائل اإلعالم 
بخصوص تعرض الن�ادي اىل اعتداءات 
م�ن قب�ل جماهر نف�ط ميس�ان بعد 
انتهاء املباراة الت�ي اقيمت اليوم االحد 
ضمن الجولة السابعة من دوري الكرة 
املمت�از، والت�ي انتهت بف�وز الصقور 

بهدفن لهدف«.
الجوي�ة  الق�وة  ادارة  وأش�ادت 
»بحس�ن الك�رم والضياف�ة وحف�اوة 
االستقبال من جماهر ميسان، السيما 
ان فريقنا يمتلك اكرب قاعدة جماهرية 
يف املحافظ�ات، بعدم�ا اقامت الس�بت 
امس�ية احتفالي�ة كبرة لوف�د الفريق 
بمناسبة حصد الفريق اللقب االسيوي 
الثان�ي توالياً، والتي حرضها نخبة من 

املسؤولن واإلعالمين والشعراء«.
واس�تغربت الهيئ�ة االدارية للنادي 
»ملا تداولته وس�ائل اإلعالم، بخصوص 

تع�رض فريق القوة الجوي�ة اىل اعتداء 
من قبل جماهر ميسان، مطالبَة بذلك 
اإلعالم توخ�ي الحذر بعدم نقل االخبار 
الكاذبة التي تسبب ارباكا يف وضع البلد 

ورياضته«.
واوضح�ت ان »دخ�ول الجماه�ر 
اىل ارض امللع�ب بع�د انته�اء املب�اراة، 
هو بس�بب غياب أم�ن حماية املالعب، 
والجماهر نزلت اىل امللعب حباً بالعبي 
الفريق العريق والعبي املنتخب الوطني 
الق�وة  صف�وف  ضم�ن  املتواجدي�ن 

الجوية«.
وطالبت ادارية الق�وة الجوية »من 

اتحاد الكرة ووزارة الش�باب والرياضة 
ب�رضورة عودة حماية امن املالعب من 
جدي�د ملباري�ات دوري الك�رة املمتاز، 
لكي ال يتكرر مش�هد دخول الجماهر 

اىل ارض املالعب«.
كما وجهت »نداًء اىل وزارة الداخلية 
معاقب�ة  بع�دم  والرياض�ة  والش�باب 
املقرصين بما حدث، لكونها لم تحصل 
أش�ياء تس�ببت ب�األذى داخ�ل امللعب، 
وان م�ا حصل بس�بب ح�ب الجماهر 

املتعطشة لرؤية الالعبن النجوم«.
وأمر وزير الداخلية قاسم األعرجي 
بتش�كيل لجن�ة تحقيقي�ة بح�ق قائد 

رشطة محافظة ميس�ان »عىل خلفية 
األج�راءات  اتخ�اذ  وع�دم  التقص�ر 
املطلوبة والكفيلة بالسيطرة عىل حركة 
املش�جعن الخارج�ن ع�ىل القانون يف 

مب�اراة نادي ميس�ان التي ج�رت هذا 
اليوم يف محافظة ميسان«.

وب�ن ان »ه�ذه الترصف�ات غ�ر 
القانوني�ة الت�ي ت�يء لس�معة الكرة 

العراقية وجهود وزارة الش�باب وكافة 
الجهات املعنية الس�اعية لرفع الحظر 

عن املالعب العراقية«.
وق�ررت وزارة الش�باب والرياضة، 

اغالق ملعب ميسان عىل خلفية االحداث 
التي رافقت مباراة نفط ميسان والقوة 
الجوي�ة »وذل�ك للحف�اظ عىل س�المة 

الالعبن والجمهور واملال العام.

عبطان: إغالق ملعب ميسان االولمبي

اجلوية ينفي التعرض اىل اعتداءات من قبل مجاهري نفط ميسان

نادال حيافظ عىل عرش صدارة العبي التنس

ريال مدريد يضع رشطًا للتعاقد
مع جوهرة فالنسيا

            بغداد/ المستقبل العراقي 

ن�ادال  رافايي�ل  اإلس�باني  اس�تهلَّ 
ع�ام 2018 بالحف�اظ عل�ى ص�دارة 
التصني�ف لالعبي التن�س المحترفين 
الصادر امس اإلثني�ن ب�10600 
نقط�ة، بفارق 995 نقطة عن 
السويس�ري روجي�ه فيدرر 

الوصيف.

واستمر البلغاري جريجور ديميتروف 
بالمركز الثالث بالتصنيف، ولم تشهد 
المراكز العش�رة األول�ى أي تغييرات 
مقارن�ة بآخ�ر تصنيف ص�ادر العام 

الماضي.
وجاء التصنيف كما يلي:

1 - اإلسباني رافائيل نادال 10600.
2 - السويسري روجيه فيدرر 9605.

3 - البلغ�اري جريج�ور ديميت�روف 

.4990
4 - األلماني ألكسندر زفيريف 4610.

5 - النمساوي دومينيك ثيم 4060.
6 - الكرواتي مارين سيليتش 3805.

7 - البلجيكي ديفيد جوفين 3775.
8 - األمريكي جاك سوك 3165.

9 - السويسري ستانيسالس فافرينكا 
.3060

10 - اإلسباني بابلو كارينيو 2615.

             المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد اإلس�باني مازال مهتما باالس�تعانة بخدمات مهاجم فالنس�يا الشاب، خالل 
الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة آس فإن نادي الخفافيش سيرفع الشرط الجزائي في عقد الالعب الشاب فيران توريس من 8 إلى 25 مليون 
يورو، بنهاية الشهر الجاري، وسيتم تسجيله رسميا ضمن الفريق األول.

وبحس�ب الصحيفة فإن رفع الش�رط الجزائي لن يش�كل عائقا أمام رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الالعب، حيث إن 25 
ملي�ون يورو مبلغ قليل بالمقارنة مع األس�عار الخيالية في س�وق االنتقاالت حاليا، وعلى س�بيل المث�ال دفع الملكي 45 

مليون يورو لضم الموهبة البرازيلية الشابة فينيسيوس جونيور من فالمنجو.
وأوضحت الصحيفة أن ادارة ريال مدريد ستراقب البالغ من العمر 17 عاما عن كثب ابتداء من 1 فبراير/ شباط المقبل، بعد 

أن يصبح بشكل رسمي عضوا في الفريق األول لفالنسيا.
وسيكون تألق الالعب على مستوى الكبار من عدمه هو الفيصل الذي سيحدد ما إذا كان ريال مدريد سيتقدم بعرض لضمه 

في المستقبل أم ال.

               المستقبل العراقي / وكاالت

حق�ق الويلزي جاريث بيل، نجم ن�ادي ريال مدريد 
اإلس�باني، رقًم�ا ممي�ًزا بعدما س�ّجل هدفين في 
الش�وط األول من مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، 

في الجولة ال�18 من الليجا.
وقال حساب “ميستر شيب” اإلسباني لإلحصائيات 
إن جاريث بيل س�جل هدفي�ه في 110 
ث�واٍن فقط، وال يتفوق عليه في ريال 
مدري�د س�وى كريس�تيانو رونال�دو 
الذي س�جل هدفين في 97 ثانية أمام 

إشبيلية في مايو/آيار عام 2015.
م�ن جانبه�ا أوضح�ت ش�بكة “أوبت�ا” 
لإلحصائي�ات أن ري�ال مدري�د ب�ات يملك 
201 هدًفا في الدوري اإلسباني تحت قيادة 
المدرب الفرنس�ي زي�ن الدين زي�دان الذي 
تولى تدريب الفريق الملكي في يناير/كانون 

الثاني عام 2016.

             المستقبل العراقي / متابعة

فاز الدولي المصري محمد صالح، نجم ليفربول اإلنجليزي، 
بجائزة أفضل العب في البريمييرليج لش�هر ديسمبر، وفًقا 
لرابطة المحترفين.ونال محمد صالح، الجائزة للشهر الثاني 
عل�ى التوالي، بع�د أن تفوق على منافس�يه فيليب كوتينيو، 
وه�اري كي�ن وكيف�ن دي بروي�ن، ونيك�والس أوتامن�دي 
وج�وردان بيكفورد.وحص�ل ص�الح الذي س�جل 6 أهداف، 
وصن�ع 4، خالل 8 مباريات في الش�هر الماضي، على 50 % 

م�ن األص�وات.وكان نجم روما الس�ابق قد ت�وج بجائزة 
أفض�ل العب في أفريقيا لع�ام 2017، متفوًقا على 

زميل�ه س�اديو ماني، وبيي�ر أوباميان�ج مهاجم 
بوروسيا دورتموند.

عبطان يدشن ملعبًا جديدًا ويعلن إفتتاح أربعة أخرى هذا العام
             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين 
عبط�ان، ان الوزارة س�تدعم وبقوة كافة 
االندي�ة التي تعمل بج�د واخالص العمار 

مالعبها الرياضية”.
وقال عبط�ان خالل افتتاح�ه ملعب نادي 
الصلي�خ الرياض�ي في بغ�داد بع�د اعادة 
اعماره “اننا نفخر اليوم بمشاهدة منشآت 
رياضية متميزة تمت اعادة اعمارها بوقت 
قصير وبمبالغ زهيدة مقارنة بما يصرف 

على المالعب في بقية الدول”.
وأضاف انه “من خالل االخالص والتفاني 
في العمل نس�تطيع ان نجعل العراق االول 

عربي�اً وآس�يوياً بعدد منش�آته الرياضية 
وجودتها”.

وبي�ن ان�ه “في الس�ابق تم ص�رف مبالغ 
خيالي�ة عل�ى الرياض�ة في الع�راق ولكن 
دون فائ�دة، والي�وم وبفض�ل التخطي�ط 
الجي�د الذي ت�م وضعه قبل ثالث س�نوات 
اس�تطعنا حصاد الثمار من خ�الل افتتاح 
عش�رات المالع�ب والقاعات والمس�ابح 
ومس�تمرون بذلك، حيث لدين�ا العديد من 
المالع�ب التي س�يتم افتتاحها ف�ي العام 
الحال�ي ابرزه�ا مالع�ب النج�ف والكفل 
وال�زوراء والك�وت وغيرها م�ن القاعات 

الرياضية والمنشآت”.
وتقدم عبط�ان “بالش�كر والتقدير لمدير 

الن�ادي عل�ى جه�وده المبذول�ة العادة 
اعمار النادي” داعي�اً جميع االندية الى 
“مساعدة وزارة الشباب والرياضة من 
خالل اعمار مالعبها ووفق المواصفات 
الت�ي حدده�ا االتح�اد اآلس�يوي لكرة 

القدم”.من جانبه أكد مدير النادي 
ع�الء كاط�ع عل�ى اهمي�ة 
ال�دور الكبي�ر ال�ذي يبذله 
والرياضة  الش�باب  وزير 
المس�تمرة  ومتابعت�ه 
الصلي�خ  ن�ادي  العم�ار 
مقدما ش�كره للوزير في 
جه�وده المبذولة لتطوير 

الرياضة العراقية.

فالفريدي سعيد بوجود ديمبيل وكوتينيو
            المستقبل العراقي / متابعة

أعرب إرنس�تو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني، 
عن س�عادته بفوز فريقه على ضيفه ليفانتي بثالثية نظيفة، على 
ملعب “كامب نو” في الجولة ال�18 من عمر الليجا.ونقلت صحيفة 
“أس” اإلسبانية تصريحات فالفيردي بعد المباراة حيث قال معلًقا 
على المباراة: “نحن نقيس أنفسنا كفريق منظم، من الصعب الفوز 
دائًما، حاولوا أن يصعبوا المباراة علينا، ولكن نجحنا في التسجيل 
مبكًرا”.وع�ن عثم�ان ديمبلي قال: “نحن س�عداء به، إنه يلعب في 
مركز كنا نعرف أنه س�يؤدي جيًدا فيه، س�وف يس�اعدنا بالتأكيد، 
لديه السرعة والكثير من األمور الجيدة، نشعر أنه في حالة جيدة”.

وعن الوافد الجديد لبرشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو قال: “نأمل 
أن يس�اعدنا كثي�ًرا، إنه مرتب�ط ارتباًطا وثيًقا باأله�داف، ويلعب 
بش�كل جيد خارج وداخل الصن�دوق، ويمكنه مس�اعدتنا دفاعًيا، 

بيل يسجل رقاًم مميزًا..نحن محظوظون أنه سيكون العًبا في فريقنا.
وإنجاز جديد لريال مدريد مع زيدان حممد صالح أفضل العب 

يف الدوري االنجليزي 
للشهر الثاين عىل التوايل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن زرقاء اليمام�ة كانت تبرص 

اليشء من مسرية ثالثة أيام
 ه�ل تعل�م أن أول م�ن أش�اروا إىل تفتيت 

الحىص يف املثانة هم األطباء العرب
 هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينني 

و إدارتهما لتسديد النظر عىل الهدف
 ه�ل تعلم أن الجاذبية عىل القمر تس�اوي 

سدس الجاذبية عىل األرض
 هل تعلم أن الذهب يوزن بالجرام و املاس 

بالقرياط
 هل تعلم أن عدد بحور الش�عر هو : س�تة 

عرش بح�راً
ه�ل تعل�م ان الق�دس احتل�ت ع�ىل مدى 

التاريخ 24 مرة

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

اما عن حظك اليوم برج الحمل ، العديد من األشياء ال تسري كما 
ينبغي، فتواج�ه عراقيل أينما توجهت ويب�دو أن الجميع يعمل 
ض�دك، حاول أن ترتيث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة 
وتعام�ل معها كونها تحدي�ات.إذا جرت األمور عىل غري املتوقع، 
ق�د تكون النتائ�ج يف نهاية املط�اف إيجابية كغ�ري املتوقع، كل 

تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.

اما عن حظك اليوم برج امليزان ، أنت اآلن متفق مع ذاتك بش�كل 
كامل، وتشعر بالتناغم التام يف عملك ويف حياتك الشخصية أيضاً، 
يؤث�ر ذلك عىل اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع رشيك حياتك 
والعائلة.مع وجود توازن جيد وصحي بني األخذ والعطاء، حاول 
الحف�اظ عىل هدوئ�ك الداخيل واس�تخدم هذا الوق�ت يف اإلعداد 

ألوقات أقل إيجابية قادمة

اما عن حظك اليوم برج الثور ، تتزايد املش�اكل التي تصادفها يف 
مسارك، ولذلك احرص عىل عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية، 
تأَن يف تحديد املشاكل التي تمثل حقاً إعاقة يف مسارك وتستحق 

التفكري فيها وتكريس طاقتك يف مواجهتها.
يف هذا الش�أن، إن إساءة تقدير األشياء قد يؤدي بكل سهولة إىل 

مشاكل صحية.

اما ع�ن حظك اليوم ب�رج العقرب ، أنت متفق م�ع ذاتك، فأنت 
واثق بنفس�ك وتظهر س�الماً داخلي�اً واضحاً، كما أن�ك مفعماً 
بالحيوي�ة والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يش�عر جميع 

من حولك بالراحة يف وجودك.
ثقتك وس�عادتك بالحياة تعني أن زمالئ�ك وأصدقائك يثقون بك 

ويطلبون منك النصح.

ام�ا عن حظك اليوم ب�رج الجوزاء ، إرصارك الي�وم واضح جداً، 
ولكن�ه لن يكون مفي�داً لك إذا ترصفت برعون�ة، قد يتخىل عنك 
الحلفاء القيمون ألنك تصب غضبك من نفس�ك عىل اآلخرين من 

حولك.
ال تتهور، وخذ خطوة إىل الوراء وحاول استعادة هدوءك، احرتس 

لصحتك التي هي اآلن أقل من املتوسط.

اما عن حظك اليوم برج القوس ، إنك مفعم بالحيوية، واألنشطة 
الرياضي�ة هي طريقة ممت�ازة إلرضاء هذه الرغب�ة يف الحياة، 
حيث أنك الئق بدنياً، يمكنك أيضاً االش�رتاك يف تدريبات مستمرة 
ومكثفة للقوة.اس�تخدم ه�ذه الطاقة يف تحقي�ق أحالم قديمة 
خاصة بعملك، س�وف تج�ذب ثقتك يف ذاتك اآلخري�ن، ولذلك، ال 
داعي للقلق بخصوص الدعم الذي تحتاجه، فالنجاح مضمون.

ام�ا عن حظك اليوم ب�رج الرسطان ، لقد وصلت إىل حائط س�د 
يف الوق�ت الحايل، ويبدو أن ال يشء يحرز تقدماً وأنت عىل وش�ك 
االستسالم، اعترب مثل هذه األوقات اختباراً لقوة إرادتك.وسوف 
يتضح لك قريباً أهمية امليض قدماً يف خططك، عندئذ سوف تجد 
الطاقة الالزمة لالس�تمرار برصف النظر عن العقبات، يجب أن 

تتخىل عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.

ام�ا عن حظك الي�وم برج الج�دي ، أنت تحمل حم�اًل ثقيالً من 
املش�كالت، ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال فسوف تستمر 
املصاعب يف الزيادة، يجب أن تصل إىل اسرتاتيجية يف التعامل مع 
التحدي�ات املهنية والخاصة بدون إضاع�ة الكثري من الطاقة يف 
نفس الوقت.لكن ال تضيع الكثري من الوقت يف التفكري، فكل يوم 

يمر هو يوم مفقود من العمر

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج األس�د ، العمل اآلن يف غاية الس�هولة 
بالنس�بة لك، ولذلك، يمكنك تخصيص وقت�ك ملهام أكثر أهمية، 
ولكن تأكد من عدم فقدان الرتكيز عىل الهدف، العالقات األرسية 
متناغم�ة يف الوق�ت الح�ايل ، ويرج�ع الفضل يف ه�ذا إليك أيضاً 

الخالفات القديمة بينك وبني من تحب يجب مناقشتها اآلن
وسوف تتمكن من حلها بسهولة

اما ع�ن حظك اليوم ب�رج الدلو ، يتبني حالًيا أن جميع أش�كال 
التعاون فعالة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك، 
اغتنم فرصة كونك مفع�م بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم 

يف املرتبة األوىل بإنجاز األعمال الخاصة بالفريق.
اآلن أيضاً تجري املشاركات الخاصة بطريقة متناغمة وثمرة.

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، س�وف يتعرض عملك لالختبار 
الي�وم، ولكن ال داعي للتوت�ر إذا كنت قادًرا ع�ىل إظهار املعرفة 
الس�ليمة. س�ُتخترب أيًض�ا يف حياتك الخاصة، ويف ه�ذه الحالة، 
يجب علي�ك الدفاع عن وجهة نظرك.ال تفقد تركيزك عىل الهدف 
الحقيق�ي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة، يمكنك التغلب 

عىل أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، يُ�تنبأ باقرتاب وقوع مش�اكل 
غ�ري متوقعة وتحفيزك عىل حلها أصعب م�ن املعتاد، فال تيأس 
وأعثر عىل بدائل، تس�اءل أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل 

سلبياً عليك شخصياً.
من األفضل االنتظار والسماح بأن تجد املشاكل طريقها إىل الحل 

بمفردها.

احلوتالعذراء

سيارة أذكى من البرش
كشفت رشكة بيتون الصينية عن سيارة 
كهربائي�ة أذكى من البرش، خالل معرض 
 ،CES 2018 اإللكرتوني�ات االس�تهالكية
قادرة عىل إدراك ما يفعله الس�ائق بشكل 

أفضل من جميع السيارات األخرى.
وتعت�زم الرشك�ة طرح نموذج متوس�ط 
الحجم يتمتع بمس�توى من االستقاللية 
من س�يارتها ىف الصني خالل عام 2019، 
وس�يبدأ س�عرها من 45 أل�ف دوالر قبل 

أن تص�ل إىل الواليات املتحدة وأوروبا عام 
2020.وس�وف يكون النموذج املتوس�ط 
من السيارة قادرا عىل السري ملسافة 250 
مي�ال بعد ش�حنه مرة واح�دة، ىف حني أن 
النموذج األكثر تطورا س�يمكنه الوصول 
إىل 325 ميال، وتدعى الرشكة أن سيارتها 
س�تكون ق�ادرة ع�ىل الش�حن برسعة ال 
تص�دق.إذ تدع�ى الرشكة الصيني�ة أنها 
عىل وش�ك تطوير نظام شحن رسيع من 

ش�أنه شحن الس�يارة ملدة أسبوع كامل، 
خالل نف�س مقدار الوقت ال�ذى يحتاجه 
املس�تخدم لتن�اول فنج�ان م�ن القهوة.

وقال الدكتور كارسون بريتفيلد املؤسس 
املش�ارك بالرشكة خ�الل CES 2018، إن 
السيارة ستعيد شحنها ملسافة 150 ميال 
)249 كيلوم�رتا( خ�الل 20 دقيقة فقط، 
30 دقيق�ة فق�ط س�تصل  وىف غض�ون 

البطارية إىل 80 %.

سامسونج تصدر شاشة بحجم 146 بوصة
 CES 2018 مع�رض  فعالي�ات  خ�الل 
أول  ع�ن  سامس�ونج  رشك�ة  كش�فت 
 Micro LED بتقني�ة  يعم�ل  تليفزي�ون 
 The �بشاشة 146 بوصة، والذى يعرف ب
Wall، حيث تجعل هذه التقنية الشاش�ة 
قابل�ة للتجمي�ع والرتكيب عىل مس�احة 
كب�رية ج�دا م�ن الحائ�ط، إال أن الرشكة 
لم تكش�ف ع�ن مزيد م�ن املعلومات عن 

الشاشة وعما يمكنها القيام به.

ووفقا ملا نرشه موقع fonearena الهندى، 
فإن الشاشة ستأتى بمساحة 146 بوصة 
وبدقة عرض 4k، فيم�ا تعد الرشكة بأنه 
ستكون جيدة للرؤية من أى زاوية، إضافة 
إىل دقة الوضوح العالية، فيما تزيل تقنية 
Micro LED الحاجة ملرشحات األلوان أو 
اإلضاءة الخلفية، دون التأثري عىل تجربة 
املش�اهدة للمس�تخدمني، كما أنها تتميز 

باملتانة والفاعلية.

الجدي�دة  سامس�ونج  شاش�ة  وتوف�ر 
أدخل�ت  كم�ا  للطاق�ة،  أق�ل  اس�تهالكا 
سامس�ونج ميزة التكامل مع مساعدها 
الشخىص بيكس�بى، ما يجعل من السهل 
عىل املستخدمني التواصل مع التليفزيون، 
وس�يكون بمقدور املس�تخدمني االختيار 
بني دقتى ع�رض 4k و8k، وهو ما يعترب 
مناس�ب للغاي�ة لأللعاب، كم�ا أنها توفر 

.+ HDR10 أيضا جودة عرض

تعريف إىل طرق تبييض األسنان اآلمنة
هناك خي�ارات متعددة لتبييض األس�نان، منها: تبييض 
والتبيي�ض  بالقوال�ب،  املن�زيل  والتبيي�ض  العي�ادة،  يف 

بامللصقات، والتبييض بمعجون األسنان.
ولك�ن قبل ال�رشوع يف اختي�ار طريقة معين�ة لتبييض 
األس�نان، يجب زي�ارة طبيب األس�نان للتأكد من صحة 
هذه األخرية، م�ن حيث نظافتها من الجري، وصحة اللثة 
وخلّوها من التسوس�ات أو الحشوات التجميلية، أو عدم 
وجود تلبيسات من السرياميك أو الزيركون، ألّن التبييض 

غري قادر عىل تغيري ألوانها.
“س�يدتي نت” التقى طبيبة األسنان د. سارة صدقي، يف 
عيادات “مستشارك املايس”، للتعرّف عىل أنواع التبييض 

والفارق يف ما بينهما، يف اآلتي:
• التبيي�ض يف العيادة: يتمُّ تحت إرشاف الطبيب املختص 
وه�و من أفض�ل الطرق، ألنه يكون تح�ت إرشاف طبي، 
فيتم وض�ع مادة عازلة ع�ىل اللثة لحمايته�ا، ثم ُتطّبق 

مادة التبييض من األوكس�يجني عايل الرتكيز عىل أسطح 
األسنان األمامية العلوية والسفلية، وبعدها يتمُّ تعريض 
األسنان ألشعة الليزر ملدة ال تقل عن 30 إىل 45 دقيقة. ثمُّ 

تتم إزالة املادة فتظهر النتيجة عىل الفور.
• التبييض املن�زيل بالقوالب: ُيعترب اس�تخدام القوالب يف 
التبيي�ض من أه�م الطرق، ول�ه خطوات تتمث�ل يف أخذ 
مق�اس لألس�نان عند الطبي�ب وعمل قالب له�ا، ليصار 
إىل اس�تخدامه يف املن�زل ملدة ال تقل عن أس�بوعني، ولكن 
تركيز مادة االوكس�يجينية تكون عادة أقل من تلك التي 
ُتستخدم داخل العيادة. ولعّل ما يميز هذه الطريقية أنها 
قادرة عىل الوصول لألسنان الجانبية والخلفية، كما أنها 

ال تشكل أًذى لللثة.
• التبييض باس�تخدام امللصقات: هي عبارة عن رشائط 
ش�فافة تتناس�ب مع ش�كل األس�نان انترشت يف الفرتة 

األخرية، والقت اقبااًل كبريًا من قبل األشخاص

املدخنون أكثر عرضة للعمليات اجلراحية
كش�فت دراس�ة عن أثر التدخ�ني ىف زيادة 
خط�ر آالم أس�فل الظه�ر الت�ى تحتاج ىف 
بعض األحيان إىل إج�راء جراحة ىف العمود 
الفقرى.ركز الباحثون عىل س�بب مشرتك 
أللم أس�فل الظه�ر - املع�روف ب�”تضيق 
العم�ود الفق�رى القطنى” - ال�ذى يحدث 
عندم�ا تضيق القناة الش�وكية، ما يضغط 
عىل الحبل الش�وكى واألعص�اب، وتتطور 
الحال�ة م�ع التقدم يف الس�ن، لك�ن ُيعتقد 
أن النيكوتني يعم�ل عىل انقباض الرشايني 
لتمن�ع تدف�ق ال�دم وتعزي�ز االلته�اب ما 
يس�اهم ىف زيادة مخاطر إج�راء جراحات 

العم�ود الفقرى.وفحص الباحثون ىف كلية 
الطب بجامع�ة س�توكهولم بيانات عمال 
بناء كانوا جزءا من سجل الصحة املهنية ىف 

الس�ويد، ومتابعتهم ألكثر من ثالثة عقود 
ىف املتوسط، بدءا من سن الثالثني، وخضع 
ألف و623 عامالً م�ن عينة البحث لعملية 
جراحية لتضيق العم�ود الفقرى القطنى.

باملقارن�ة م�ع  أن�ه  الدراس�ة  وأوضح�ت 
األشخاص الذين لم يدخنوا قط، فإن الذين 
دخنوا 15 س�يجارة عىل األقل يومياً، كانوا 
أكثر احتماال إلجراء هذه العملية الشوكية 
بنس�بة 46 %، أما املدخن�ني املعتدلني )14 
س�يجارة يومياً(، فإن الخط�ر املتزايد هو 
31 %، ىف حني أن املدخنني السابقني لديهم 

احتماالت إجراء الجراحة بنسبة 13 %.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1/2 كيلو سمك فيليه

2 كوب بطاطس مهروسة
1 كوب بقسماط مطحون

رشة بصل بودرة
رشة ثوم بودرة

2 فص ثوم مهروس
رشة كمون

عصري ليمون
1 ملعقة صغرية بيكينج بودر

1 ملعقة كبرية نشا
بقدونس

طريقة التحضري:
يف بول�ة متوس�طة الحجم تبيل الس�مك بالثوم امله�روس و التوابل 

جيدا.
ضع�ي الس�مك يف الكبة و افرمي�ه جيدا ثم ضعي علي�ه البطاطس 
و النش�ا و املل�ح و البيكينج بودر و البقس�ماط و قلبي حتى تمام 

االختالط.
قومي بتشكيل املزيج هىل شكل ناجتس ثم ضعيه يف البقسماط.

سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي ناجتس السمك يف الزيت الساخن حتى يتحمر.

و يقدم ساخنا.

ناجتس السمك
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القاضي عبد الستار بيرقدار

إن أكث�ر القضاي�ا الت�ي دائماً ما تك�ون محل جدل ونق�اش، طبيعة 
العالق�ة بين القض�اء واإلعالم، فالعالق�ة بين القض�اء واإلعالم عالقة 
تكاملية، وكل منهما س�لطة مس�تقلة ويعتم�د كل منهما على ضمانات 
دس�تورية، حيث إن اإلعالم يعتم�د حرية التعبير التي كفلها الدس�تور، 
والقضاء يم�ارس مهامه في إطار من الضمان�ات القضائية التي تكفل 
تحقيق محاكمة عادلة، ومن أهم الضمانات وأخطرها استقالل القضاء 

في أحكامه وقراراته.
وإذا تكلمنا عن استقالل القضاء في أحكامه، فإن من أعظم ما يهدد 
هذا االستقالل، التناول اإلعالمي ألحكام القضاء غير النهائية، والتعليق 
عليه�ا بالنق�د، وهي ما تزال مح�ل نظر القضاء، مما يش�كل تأثيراً غير 

مقبوٍل على استقالل القضاء.
وخالل األس�ابيع الماضية برز على الس�طح جدٌل كبير حول أحكام 
قضائي�ة تم نش�رها رغ�م عدم اكتس�ابها الصف�ة القطعي�ة، وتناولها 
اإلع�الم بالنقد، وخاض في وقائعها الخائض�ون، ووصل الحّد بذلك إلى 
الني�ل من القض�اء واتهامه بأنواع الته�م المس�توجبة للمحاكمة ممن 

صدرت عنهم.
وإذا م�ا نظرنا إل�ى أن الكثير من الخائضين في أح�كام القضاء إنما 
ه�م من غي�ر المتخصصين، أو م�ن المتخصصين الذين ل�م يعرفوا عن 
تفاصيل القضية س�وى ما نش�ره اإلعالم ، أو م�ن بعض األطراف ذوي 
المصلحة الذي�ن يتناولون تلك األحكام بما يخ�دم مصالحهم فيها، فلنا 
أن نتص�ور كيف س�يكون مس�توى هذا التن�اول والتعليق عل�ى أحكام 
القض�اء، وأن ندرك كي�ف يتم تجييش المجتمع لتش�كيل رأٍي عاٍم حول 
قضي�ٍة من القضايا، مما يعتبر تهديداً خطيراً الس�تقالل القضاة ناظري 

تلك القضية.
وإن�ه ما م�ن دولٍة ذات نظاٍم وس�يادة، إال وترعى ف�ي المقام األول 
ضمان�ة اس�تقالل ونزاه�ة وحي�اد قضائها، وتس�ّن األنظم�ة الكفيلة 
بتحقي�ق هذه الغاية، متضمنة كافة وس�ائل وأدوات الردع والزجر لكل 
م�ن يتجاوز ه�ذه الخطوط الحم�راء، محاوالً التش�ويش عل�ى وقائع 
المحاكم�ات والتحقيقات، أو الضغط على قناعات القضاة، أو التعريض 
بأحكام القضاء واستقالله. لقد كفل دستور جمهورية العراق ، وقانون 
المرافعات المدني�ة وأصول المحاكمات الجزائية، ل�كل أطراف الدعوى 
القضائية ومن لهم صفة ومصلحة فيها، ممارسة حقوقهم المشروعة 
ف�ي االعتراض على األحكام، وأحاط النظ�ام القضائي العراقي أحكامه 
بعش�رات الضمانات القضائي�ة التي تكفل ل�كل المتحاكمين عدالًة على 
أحس�ن صورها. مما يعتبر معه تجاوز هذه الضمانات إلى ممارس�اٍت 
غير مقبولة تشكل خرقاً الس�تقالل القضاء، جريمًة تستوجب ضرورة 

التدخل العاجل لوقفها ، وضمان عدم تكرارها.

ام�ضاءات
نرش األحكام القضـائيـة
غري النهائية يف اإلعالم

ماجد عبد الغفار الحسناوي

م�ضاحة للراأي

يجب ترك اللغو ألنه صفة العاجز الكسول ونترك 
التفرقة ألنها تهلكه ونشد المحبة والوئام وال نضع 
مواهبنا وقابلياتنا في مقهى نتس�كع فيه والجميع 
للوط�ن ال علي�ه ونش�غل فراغن�ا ف�ي عم�ل مثمر 
والظ�روف القاهرة التي نمر به�ا من ازمات ومحن 
وارهاب وفس�اد تحول بلدنا إلى فقر وجهل ومرض 
وخراب ال يواكب الزمن ومنها السياسات المغلوطة 
في التربية والتعليم فالعلم حصانة للفرد وقوة للبلد 
وإن االقبال على العلم والتعطش إليه ظاهرة صحية 
تس�ود المجتمع واالقب�ال المتزايد عل�ى الجامعات 
الحكومي�ة واالهلي�ة دالل�ة عل�ى الس�عي لألعمار 
وتحدي للجهل الذي يريد االعداء فرضه علينا لنكون 
لقم�ة س�هلة االبتالع وكذل�ك البحوث وزي�ادة عدد 
الباحثين وأن االبطال ف�ي التاريخ لم يغيروا وجهة 
شعوبهم عن طريق دك حصون اآلفات والفيروسات 
وإنم�ا اس�تقطبوا عناص�ر الخير ففاض�ت عناصر 
الش�ر وتورات والنفس البشرية تحوي على عناصر 
الخير وعناصر الش�ر واخالق راقية ومتدنية فالجو 
الروحي هو الذي يبرز الخير ويخفي الشر والمجتمع 
ال�ذي لديه فراغ كالبطالة تنهض فيه عناصر الش�ر 
وعندما تتحرك الحياة يس�ير باتجاه س�ليم لنصرة 
الملهوف وتضحية الجار في س�بيل جاره فالفساد 
دخي�ل واالنحط�اط يدعو إل�ى تكاث�ر االوبئة والبد 
بجعل المس�تقبل ف�ي قلب الحاضر ورس�م الخطط 
والعمل فيها فالعمل الناصح السبيل لبناء المستقبل 
وإزالة الرواسب الفاسدة بجسد االمة وعلى االجيال 
الصاعدة التحلي بالنفس الصابرة واألماني ال تخلق 
االمم واالمور ال تتغير بعصا س�حرية ولخلق حافز 
وس�يلة النجاح والتفوق والتنمي�ة بحاجة إلى ناس 
يعملون لتغيير في انفس�هم فالسير بهذا الجيل نحو 
جادة الص�واب ليكون عنصر ناف�ع وفاعل في بناء 
وطن�ه وخدمة مجتمعه متس�لحاً باألخ�الق والقلم 
مفتاح التقدم واالزدهار لتسود الثقافة الفاعلة بين 
اوس�اطنا ولصد واس�تئصال االف�كار الهدامة التي 
تس�عى لدمار وخ�راب ثروتنا البش�رية من االجيال 

الصاعدة. 

شكر وتقدير
نتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى رئيس 
أخصائيي�ن ) ه�ادي جليل حس�ين( 
مدي�ر اللج�ان والتقاري�ر الطبي�ة / 
مستشفى غازي الحريري لما يقدمه 
من مس�اعدة كبي�رة للمراجعين في 
تذليل العقبات للخروج بأفضل نتائج 
الكش�ف متمنين له 
دوام الم��وفقي�ة 
م�ن  والم��زي�د 
الن���ج�اح ف�ي 
خدم�ة الصال�ح 

ال�ع�ام.

سيباع عقار »لوكستورنا« المعالج لإلنحالل الوراثي 
لشبكية العين الذي قد يؤدي للعمى التام، بمبلغ 850 
أل�ف دوالر، م�ا يجعل من�ه واحدا من أغل�ى األدوية 
ف�ي العال�م. وتق�ول ش�ركة »س�بارك ثيرابوتيكز« 
للتكنولوجي�ا الحيوي�ة إن ه�ذا الدواء ال�ذي تصنعه 
ُيعطى مرة واحدة. وس�تكون تكلفته 435 ألف دوالر 
ع�ن كل عي�ن، أي إن الس�عر النهائ�ي س�يبقى دون 
مس�توى مليون دوالر الذي كان محددا في الس�ابق، 
حين نال العقار موافقة الس�لطات الطبية األمريكية 
ف�ي منتصف كان�ون األول/ديس�مبر.ويأتي ذلك في 

ظل النقاش الدائر في الواليات المتحدة حول ارتفاع 
تكالي�ف العالج�ات الجدي�دة. وتحس�با ألي انتقاد، 
تعّهدت الش�ركة ب�أن ترّد ثم�ن الدواء ألي ش�خص 
مريض يتناوله وال يش�فى، وهي س�تطلب أيضا من 
السلطات المواَفقة على بيعه بالتقسيط. وهذا الدواء 
هو العالج األمريكي الجيني األول، وهو يصحح الخلل 
ف�ي الجينات المس�ببة للمرض.ويعاني من االنحالل 
الوراث�ي لش�بكية العين، ألف ش�خص ف�ي الواليات 
المتحدة، وس�يصاب به عش�رة إلى عشرين شخصا 

كل سنة في األعوام المقبلة، حسب التقديرات.

 أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة »كارنت 
بايولوجي« أن ق�ردة بونوبو، أقرب الحيوانات إلى 
البشر، تبدي اهتماما أكبر باألفراد ذوي الشخصية 

المهيمنة منهم إلى الكائنات اللطيفة.
فق�د فوج�ئ الباحث�ون به�ذه الملحوظ�ات ألن 
ق�رد بونوب�و ال�ذي يع�رف بعدائي�ة أق�ل مقاربة 
م�ع الش�مبانزي، يصنف عل�ى أنه حيوان مس�الم 

ومتعاون في اإلجمال.
ولف�ت هؤالء إلى أن هذه الدراس�ة تع�زز فكرة أن 
الميل إل�ى تفادي األفراد العدائيين الذين يس�يئون 
معاملة اآلخرين هو من السلوكات التي تميز البشر 
عن األجن�اس األخ�رى.. ولتحديد م�ا إذا كان قرد 
بونوبو يتشارك هذه الس�مات االجتماعية عينها، 
أج�رى علماء من جامعة ديوك في والية كاروالينا 
الش�مالية سلس�لة تجارب على 
حيوانات بالغة من هذه الفصيلة 
في محمية لوال يا في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
للبش�ر، توجه�ت هذه  وخالفا 
األف�راد  إل�ى  دائم�ا  الق�ردة 

العدائيين.
وب�رأي العلم�اء، يمك�ن لقردة 
بونوب�و أن ت�رى ف�ي الس�لوك 
موق�ع  إل�ى  مؤش�را  العدائ�ي 
اجتماعي مهم وهي تسعى تاليا 
إل�ى الوقوف إلى جان�ب األفراد 

المهيمنين.
وأك�د الباحثون أن »من المفيد« 
الحيوان�ات  له�ذه  يك�ون  أن 

»حلفاء أقوياء«.

دواء ضد العمى بـ 850 ألف دوالر قردة هتتم بالشخصيات املهيمنة
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