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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

االميان نصفان: نصف في الصبر 
ونصف في الشكر

ص3قضاة بابل يؤكدون انخفاض »الدعاوى اإلرهابية« إىل %90

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 االحتجاجات تستمر يف تونس: منسوب العنف بارتفاع

بـن سـلـمــان يـقـيــل أمـيـر سـعـودي بـسـب »رسـالـة صـوتـيـة« مـسـربـة

العراق يرحب باسرتاتيجية االحتاد االوريب الرامية إىل دعمه

القوات األمنية تالحق »فلول داعش« يف الصحراء واجلبال
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن قائد عمليات األنبار بالجيش انطالق 
عملية عس�كرية واسعة لتطهري صحراء 
األنبار غرب�ي العراق مع الس�عودية من 
بقايا تنظيم »داع�ش«، فيما أعلن اللواء 
22 يف الحش�د الش�عبي اكم�ال تطه�ري 
جب�ال حمرين ووادي زغيتون من جيوب 

»داعش« بالكامل.
وقال قائد عمليات األنبار بالجيش اللواء 
إن »عملي�ة  الفالح�ي،  الرك�ن محم�ود 
عسكرية واسعة انطلقت لتطهري صحراء 
جالبات ومنطقة صفاويات وسد األبيض 

وصح�راء معيله )جنوب مدين�ة الرطبة 
باألنب�ار( املمت�دة اىل الح�دود العراقي�ة 
أن  الفالح�ي،  وأض�اف  الس�عودية«.  
العملية تنفذها قوات من الجيش وحرس 
الحدود وقوات العش�ائر، بمساندة جوية 
م�ن ط�ريان التحالف ال�دويل ومروحيات 

الجيش العراقي.
ولفت إىل أن »القوات تمكنت يف مس�تهل 
العملية )أمس( االربعاء من تدمري أربعة 
عج�الت لداع�ش واالس�تيالء ع�ى ثالثة 

عجالت للتنظيم وتدمري مخيمات«. 
وأشار الفالحي إىل أن »العملية ستتواصل 
إىل ح�ن تطهري صح�راء األنب�ار جنوب 

الرطب�ة م�ن تنظي�م داعش وص�وال إىل 
الحدود السعودية«. 

يذك�ر أن القوات العراقي�ة أعلنت تحرير 
جميع مناطق البالد من تنظيم داعش يف 
9 كان�ون األول املايض، لكن ال تزال هناك 
فلول من التنظيم تس�عى بغداد للقضاء 
صح�راء  يف  يتواج�د  وبعضه�ا  عليه�ا، 
األنبار.واعل�ن مص�در يف غرف�ة قي�ادة 
عملي�ات نين�وى صد تعرض ه�و الثاني 
لتنظيم »داعش« خالل أقل من 24 ساعة 

يف ناحية القيارة جنوب املوصل.

التفاصيل ص3

قاض فدرايل يعلق 
قرار ترامب املتعلق بإهناء

 برنامج »داكا« للهجرة

تطهري »اجليوب« يف محرين بالكامل.. ومتشيط احلدود حتى السعودية.. وصد تعرض يف املوصل

ص10

ص4

ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

املحكمة االحتاديـة حتـدد مقـاعـد االيـزيـدييـن يف جملـس النـوابعــمــلــيــات بـغـداد: مـلـف الــنـازحـيـن أغــلــق فــي الـعــاصــمــة
االحزاب الكردية يف كركوك تسعى لدخول االنتخابات بـ »قائمة واحدة« احلكيم: أولوياتنا األساسية حتقيق االنتصار اخلدمي وبناء »الدولة اخلدومة« 

إرسائيل تتجه إىل 
بناء»مستوطنات جديدة« 

بالضفة الغربية
ص4

نادي نفط ميسان يثمن دور قيادة رشطة 
املحافظة ويطالب الشبـاب و الـرياضـة 

بالعدول عن قرار  غلق ملعب ميسان
ص4

أمانة بغداد: ال يمكن متليك 
املناطق العشوائية لساكنيها

 اال بعد إزالتها بالكامل
ص6

اجتامع لوزراء اخلارجية العرب الشهر املقبل بشأن القدس
      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وكالة أنباء الرشق األوس�ط املرصية، أمس 
األربعاء، أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا عى 
مس�توى وزراء الخارجي�ة يف القاهرة يف األول من 
شباط الستكمال بحث سبل الرد عى قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة 
إلرسائي�ل. وقال�ت الوكال�ة الرس�مية نق�ال ع�ن 
مذكرة رس�مية أرس�لتها األمانة العامة للجامعة 
إىل الدول األعضاء »تقرر عقد االجتماع املس�تأنف 

ملجل�س الجامعة العربي�ة عى املس�توى الوزاري 
يف األول من ش�باط املقبل«. وأضاف�ت أن اجتماع 
وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد يف التاس�ع من 
كان�ون األول لبحث قرار ترام�ب »نص عى إبقاء 
املجلس يف حالة انعقاد والعودة لالجتماع يف موعد 
أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق عى خطوات 
مس�تقبلية«. وتابعت أن االجتماع املقبل قد يسفر 

عن قرار بعقد قمة عربية استثنائية يف األردن.
ويمث�ل القرار الذي اتخذه ترام�ب يف كانون األول 
بإع�الن القدس عاصمة إلرسائيل ونقل الس�فارة 

األمريكي�ة إليه�ا عدوال ع�ن السياس�ة األمريكية 
املتبعة منذ عقود. 

وأث�ار القرار غض�ب العرب وحلف�اء أمريكا حول 
الع�رب طالب�وا  الخارجي�ة  العال�م. وكان وزراء 
الوالي�ات املتح�دة يف اجتماعه�م الطارئ الش�هر 
امل�ايض بإلغاء الق�رار وقالوا إن�ه »يقوض جهود 
تحقيق السالم«. ويف الش�هر املايض، صوتت 128 
دولة بينه�ا كل الدول العربي�ة يف الجمعية العامة 
لألم�م املتحدة لصالح قرار يح�ث الواليات املتحدة 

عى سحب قرارها.

حمافظ بغداد: مشاريع مهمـة ستدخل 
حيز التنفيذ خالل هذا العام

وزيـر الــداخـلـيـــة يـســتــقــبـل
6 الشـيـخ قيـس اخلـزعلـي 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت الواليات املتحدة، أم�س األربعاء، 
ع�ن خط�ط لخف�ض تدريج�ي لقواتها 
يف الع�راق منوهة اىل انه�ا ال تؤيد تأجيل 
االنتخاب�ات العراقي�ة العامة وعربت عن 
القلق م�ن تصدع العالق�ات بن االحزاب 
الكردية. وقال الس�فري االمريكي يف بغداد 

دوغ�الس س�يليمان إن االش�هر املقبل�ة 
للق�وات  تدريجي�ا  انخفاض�ا  ستش�هد 

االمريكية يف العراق.
وق�ال »ال يمكنني الجزم باع�داد الجنود 
االمريكي�ن يف الع�راق وانم�ا اؤك�د انهم 
بأعداد منخفضة جدا«، نافيا زيادة اعداد 
الق�وات االمريكية املوج�ودة يف محافظة 

االنبار الغربية وانما انخفاضها. 

واش�ار الس�فري، خ�الل م������ؤتم�ر 
الق�وات  دور  ان  اىل  بغ�داد،  صحف�ي يف 
ع�ى  يقت�رص  الع�راق  يف  االمريكي�ة 
النص����ح واالستش�ارة فقط وال توجد 
قوات مقاتلة ابداً واوضح ان وجودها تم 

بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

التفاصيل ص3

الـواليـات املتحـدة تعلـن »خفـض تـدرجيـي« 
لقواهتا العسكرية يف العراق
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االحزاب الكردية يف كركوك تسعى لدخول االنتخابات بـ »قائمة واحدة«
         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت االح�زاب الكردي�ة يف محافظ�ة كرك�وك م�ن 
مس�اعيها لتش�كيل ائتالف لخ�وض االنتخاب�ات الربملانية 
املقبلة بش�كل موحد. وعقدت االحزاب السياس�ية الكردية 
موض�وع  ح�ول  للتباح�ث  كرك�وك  مدين�ة  يف  اجتماع�ا 
االنتخابات ومناقش�ة تشكيل ائتالف يضم جميع االحزاب، 

حيث انتهى االجتماع دون الوصول اىل اتفاق نهائي.
وق�ال نائب مس�ؤول املرك�ز الثان�ي لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني روند مال محم�ود يف ترصيح صحفي »اننا يف 
االتح�اد الوطن�ي يف محافظة كرك�وك، اقرتحنا عىل جميع 
االح�زاب الكردس�تانية تش�كيل ائت�الف موح�د لخ�وض 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة يف العراق«، حس�ب مانقلته 
الوكال�ة الوطنية اللعراقي�ة لألنباء. واضاف أن�ه »تم عقد 
اجتماع�ن، وابدت جميع االحزاب السياس�ية اس�تعدادها 
لتش�كيل ائت�الف موح�د، كم�ا ع�رب الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني عن استعداده للمشاركة والدخول يف االئتالف«، 
مبين�ا أن »الهدف من تش�كيل ائتالف موح�د، هو الحفاظ 
عىل وح�دة املوقف الكردي ومكانت�ه يف كركوك«. فيما قال 
مس�ؤول الفرع الثالث للح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 

محمد خورشيد »نحن احرص من الجميع عىل وحدة الصف 
الكردي، ومن جهتنا ابدينا استعدادنا للمشاركة يف تشكيل 
ائتالف موحد يضم جميع االحزاب السياسية الكردستانية 
لخوض االنتخاب�ات النيابية املقبلة«. واضاف أنه »يتوجب 
علين�ا تغليب املصلح�ة القومية عىل املصلح�ة الخاصة يف 
كرك�وك، وهذا افضل يشء نس�تطيع تقديمه للمواطنن يف 
املحافظ�ة«. أما مس�ؤول حركة التغي�ر يف كركوك محمد 
كولدري�ي، فقد بن أن حرك�ة التغير كانت، من�ذ البداية، 
مع مشاركة الكرد يف كركوك بقائمة موحدة يف االنتخابات 
العراقي�ة، النن�ا ننت�رص اذا توحدن�ا، وأن دخ�ول االحزاب 
الكردية بأكثر م�ن قائمة ال يخدم املواطنن يف املحافظة«. 
مس�ؤول العالق�ات واالنتخاب�ات يف الجماع�ة االس�المية 
الكردس�تانية محم�د خليل، قال من جانب�ه، إنه »يجب اال 
نضح�ي بكرك�وك من اج�ل اربي�ل والس�ليمانية، وطالبنا 
س�ابقا يف عام 2010 جمي�ع االحزاب السياس�ية الكردية 
بالدخول بقائمة واحدة يف االنتخابات، ولكن فشلت جميع 
املح�اوالت يف آخ�ر يوم، ودخ�ل كل حزب س�يايس بقائمة 
منف�ردة يف االنتخابات«. واكد خلي�ل أن »الحل الوحيد هو 
املش�اركة يف االنتخاب�ات بقائم�ة واحدة يف كرك�وك، وذلك 

بهدف الحفاظ عىل مكانة الكرد يف املحافظة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

رح�ب الع�راق، أم�س األربع�اء، بتبن�ي االتح�اد 
االوربي اسرتاتيجية جديدة لدعمه، فيما حذرت لجنة 

العالقات الخارجية الربملانية من االسرتاتيجية.
وقال�ت وزارة الخارجية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »اّطلعت وزارة الخارجية عىل 
بيان املفوضية االوربية بش�أن االسرتاتيجية االوربية 
الجديدة تجاه الع�راق لعام 2018 والتي تم تبنيها يف 

.»2018/1/8
واض�اف »إن وزارة الخارجي�ة العراقي�ة ترح�ب 
باس�تمرار إلت�زام االتح�اد االورب�ي بدع�م العراق يف 
مرحلة م�ا بعد عصابات داعش ع�ىل املنَدنَيننَ القصر 
والبعي�د، وتبّن�ي املمثل�ة العليا للسياس�ة الخارجية 
وسياس�ة االمن وال�دول االعضاء يف االتح�اد االوربي 

إلسرتاتيجيتها الخاصة بالعراق«.
�ن ال�وزارة تقدي�ر االتح�اد  وتاب�ع البي�ان »تثمِّ
االورب�ي للتضحي�ات الجس�ام التي قدمها الش�عب 
العراق�ي يف حرب�ه ض�د عصاب�ات داع�ش االرهابية 
وهزيمته�ا، وإدراك�ه ل�رورة وأهمي�ة املس�اهمة 
االوربية والدولية لدعم جهود حكومة العراق لرتسيخ 
النظ�ام الديمقراط�ي الدس�توري وإع�ادة االعم�ار 
وتثبيت االس�تقرار وتهيئة الظ�روف املالئمة للتنمية 
املس�تدامة«. وخت�م بي�ان وزارة الخارجي�ة بالقول 
»نتطلّع اىل املس�اهمة الفّعالة ل�دول االتحاد االوربي 
وجميع الدول الصديقة يف تلك الجهود، إذ أن استقرار 
العراق وتنميته تصبُّ يف مصلحة العراقين واملنطقة 
والعالم«. بدوره، أكد رئيس لجنة العالقات الخارجية 
النيابي�ة عبد الباري زيباري ورود معلومات تفيد بأن 
دول االتح�اد األوروبي تعتزم إع�ادة العراقين الذين 

رفضت طلبات لجوئهم. 

وقال زيب�اري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »معلوم�ات وصلت إلين�ا تفيد بأن 
هن�اك توجه�اً لدول االتح�اد األوروبي للب�دء بإجراء 
مفاوض�ات بن دول األعضاء م�ع الحكومة العراقية 
والتي من املتوقع أن تبدأ قبيل نهاية الش�هر الجاري 
بزيارة وزيرة الخارجية األوروبية فيديريكا موغريني 
يف الثان�ي والعرشي�ن من�ه اىل بغداد ملناقش�ة إرجاع 
العراقي�ن طالب�ي اللج�وء اىل أوروب�ا مم�ن ُرفضت 

طلباتهم«.
وأض�اف زيب�اري، »يف الوق�ت ال�ذي نرح�ب فيه 
بع�ودة جميع العراقين املقيم�ن يف الخارج لوطنهم 
األم الع�راق وان يكونوا دعامة اعم�ار البلد وتطوره 
يف مرحل�ة هو بأم�س الحاج�ة فيها لجه�ود جميع 
العراقين للمساهمة يف بناءه، فإننا نشدد عىل أهمية 
أن يكون هذا الرجوع بملء إرادتهم ورغبتهم دون أي 

ضغوط أو إجبار«.
وأكد زيب�اري، »م�ن منطلق املس�ؤولية الوطنية 
واألخالقية واإلنسانية فأننا نطالب الحكومة العراقية 
بعدم القب�ول بأية مفاوضات تتضمن إرجاعا قرسيا 
أو ش�به قرسي للعراقين أينما كانوا«، مش�را اىل أن 
»لجنة العالقات الخارجية س�تفتح ب�اب الحوار مع 
الربمل�ان األوروبي وحثه�م لتفعيل دوره�م عىل دول 
االتحاد إليقاف هذه الخطوة والعمل بش�كل مشرتك 
بغي�ة إيجاد بدائل ايجابية ملصلحه الطرفين، وتصب 

بمصلحة العراقين املتواجدين يف دولهم«.
يذكر أن آالف العراقين هاجروا اىل أوروبا بعد عام 
2003 وتضاعف�ت أعداده�م ع�ام 2014 بعد ظهور 
تنظيم »داعش«، حي�ث قصدوا قارة أوروبا بحثا عن 
اللج�وء واألمن، ولكن الكثر منه�م رفضت طلباتهم 
وتعت�زم الحكومات األوربية إعادته�م اىل العراق بعد 

هزيمة التنظيم اإلرهابي.

اخلارجية الربملانية حذرت منها 

العراق يرحب باسرتاتيجية االحتاد االوريب الرامية إىل دعمه

        بغداد / المستقبل العراقي

قررت رئاسة الربملان العراقي، االربعاء، تعليق 
عضوي�ة النائبن »رياض غايل وع�واد العوادي« 

ملدة 15 يوما واحالتهما اىل التحقيق. 
وقال بيان صادر من املكتب االعالمي لرئيس 
مجل�س الن�واب، وتلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »املجلس يسعى اىل القيام بمهامه 
الترشيعية باقرار القوانن املهمة تس�تدعي من 
الجميع وقفة جادة ومسؤولة القرارها«، مشددا 
»أنن�ا ام�ام تحدي�ات كب�رة تفرض ع�ىل كافة 
االطراف السياس�ية االبتعاد ع�ن اثارة الخالفات 
والرصاعات التي يراد منه�ا اعاقة عمل املجلس 
من خالل افتعال مش�اكل ح�ول ملفات اجرائية 
يعم�د اليها الربملان بش�كل دائم وفقاً للدس�تور 

والنظام الداخيل للمجلس«.
وأوض�ح أن »النائب�ن ري�اض غ�ايل وع�واد 
الع�وادي اث�ارا يف جلس�ة ي�وم االثن�ن املواف�ق 
الثام�ن من كانون الثاني الج�اري، لغطاً تجاوز 
الس�ياقات القانوني�ة خالل التصوي�ت عىل احد 
النواب البدالء التابع�ن التحاد القوى العراقية«، 
مبين�ا أن »رئي�س مجل�س الن�واب ق�رر وفق�اً 
لصالحياته الدس�تورية والقانونية شطب اقوال 
النواب )املذكورة اس�مائهم يف اعاله( من جلسة 
ي�وم االثنن املايض، و تعلي�ق عضويتهم ملدة 15 

يوماً«.
وأض�اف ان الق�رار تضم�ن »اس�تقطاع عن 
االيام الت�ي تعلق بها عضويته�م مبلغاً بقدر ما 
يستقطع عن النائب املتغيب بدون عذر مرشوع، 
واحال�ة املوم�أ اليهم�ا اىل لجن�ة تطبي�ق قواعد 
الس�لوك النياب�ي لغ�رض التحقي�ق يف املخالفة 
املس�ندة اليهم وفرض ما يتناسب من عقوبة قد 

تصل اىل اسقاط العضوية«.
وش�هدت جلس�ة، امس االول االثنن، حدوث 
مشاجرة كالمية وتدافع باأليدي بن بعض نواب 
تحال�ف الق�وى وكتل�ة االحرار بجلس�ة الربملان 
بشأن نية عرض التصويت عىل مثنى السامرائي 
بديال ع�ن النائب املس�تقيل مطرش الس�امرائي 
يف مجل�س النواب، االمر ال�ذي ايده نواب تحالف 

القوى ورفضه بعض نواب كتلة االحرار .
وقرر تحالف القوى مقاطعة جلسات الربملان 

لحن »االعتذار« من االعتداء عىل احد نوابه.

الربملان يقرر
 تعليق عضوية نائبني لـ)15( يومًا 

وحييلهم إىل التحقيق
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم 
ان املعركة القادم�ة هي تحقيُق االنتصار الخدمّي 

وبناُء الدولة الخدومة النزيهة.
ونق�ل بيان ملكتب�ه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه عن السيد عمار الحيكم اشادته خالل 
زيارت�ه ملضيِف عش�ائر بني مالك ولقائه الش�يخ 
رضغ�ام املالك�ي ب�� » الوقف�ِة البطولي�ِة ألبن�اِء 
محافظُة البرصة وأبناِء قبيل�ة بني مالك الكريمة 
يف تلبيِتها لنداِء املرجعية الدينية ودوِرها الفاعل يف 

محاربِة اإلرهاب وإسهاماتها يف الساحِة السياسيِة 
واالجتماعيِة ». 

واض�اف إنَّ »الن�رصنَ املتحقق إنَّما ج�اءنَ بربكِة 
دم�اء الش�هداء وفت�وى املرجعي�ة الديني�ة العليا 

ووقفِة ونخوِة أبناء العشائر العراقية ».
وتاب�ع الس�يد عم�ار الحكي�م ان« انتصاُرن�ا 
العس�كرّي ع�ىل داع�ِش والقض�اُء علي�ه ال يعني 
نهايةنَ املعركة مع اإلرهاب فداعُش الفكر والعقيدة 
والخاليا النائم�ة ال زال موجوداً ونحتاُج إىل تكامِل 

الجهد الوطنّي والدويلّ للقضاِء عليه ».
وبن ان« معركُتنا القادمة وأولوياتنا األساسية 

تحقيُق االنتص�ار الخدمّي وبن�اُء الدولة الخدومة 
النزيهة ، لنعضدنَ انتصاراِتنا العسكرية والسياسية 

واملجتمعية ».
واوضح السيد عمار الحكيم » يؤسفنا استمرارنَ 
النزاع�ات العش�ائرية وتمددها واس�تخدام أنواع 
األس�لحة فيها ، وعىل عشائرنا الكريمة وشيوخها 
يأخ�ذوا دوره�م ويتحمل�وا مس�ؤولياتهم يف  أْن 

الحفاِظ عىل السلِم املجتمعّي واألمِن العام«. 
وش�دد عىل » رعايِة ذوي الش�هداء وتكريمهم 
وتفقدهم والنظر يف احتياجاتهم فهم بقيُة األبطال 

الذين بذلوا أرواحهم الغالية للوطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، أم�س األربعاء، 
عودة أكثر من 400 عائلة نازحة اىل مناطقها غربي 

بغداد، مؤكدة غلق ملف النازحن يف العاصمة. 
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »الفريق الركن جليل الربيعي قائد 
عمليات بغداد أرشف، اليوم، عىل عودة 470 عائلة 
نازح�ة اىل مناطق س�كناها يف مناطق الش�ورتان 
والحالبس�ة غربي بغداد«، موضحة أن »هذه هي 

الوجبة األخرة من النازح�ن يغلق ملف النازحن 
يف بغداد«.

وأضاف�ت، »ه�ذا كان بجه�ود كب�رة بذلته�ا 
القوات األمنية من صنف الهندس�ة العس�كرية يف 
إزالة مخلفات داعش اإلرهابية من عبوات ناسفة 
ودور مفخخ�ة كان اله�دف منه�ا إلح�اق الرر 
والدمار باألبرياء م�ن املواطنن«، مبينة أن »حفل 
استقبال النازحن أقيم بمشاركة قائد فرقة املشاة 
السادس�ة وممثل ع�ن مكتب األم�م املتحدة وعدد 
م�ن الضباط وأمري االلوية«. وأكد قائد العمليات، 

بحس�ب البيان، »عىل االهتمام الكبر للقائد العام 
للقوات املسلحة بعودة النازحن وتذليل الصعوبات 
التي تواجه تنفيذ هذا االمر«، مؤكداً أن »هذه هي 
الوجبة األخ�رة من العوائل العائ�دة ضمن قاطع 

مسؤولية قيادة عمليات بغداد«.
وكان قائ�د عمليات بغ�داد الفريق الركن جليل 
الربيعي أعلن، األربع�اء )27 كانون األول 2017(، 
إنه�اء مل�ف إعادة نازح�ي العاصم�ة بعدما تمت 
اليوم إعادة آخر وجبة إىل مناطقهم، مبيناً أن عدد 

األرس النازحة العائدة بلغ 16 ألف أرسة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أمس األربع�اء، أن عدد 
مقاعد املكون االيزيدي يف مجلس النواب يجب أن يكون متناسبا 

مع عدد نفوس املكون.
وقال املتحدث باس�م املحكمة إياس الس�اموك يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
أص�درت حكماً بالرق�م )11/ 2010( بمناس�بة دعوى أقيمت 

تخص مقاعد املكون االيزيدي يف مجلس النواب«.
وأوض�ح، أن »الحكم قد صدر بأن املكون االيزيدي يس�تحق 
عدد من املقاعد النيابية تتناس�ب مع عدد نفوس�ه يف انتخابات 
مجلس النواب، وفق اإلحصاءات الرس�مية املعتمدة استناداً إىل 
أحكام املادة )49/ أوالً( من الدس�تور، التي تقيض بأن مجلس 
الن�واب يتك�ون من عدد من األعضاء بنس�بة مقع�د واحد لكل 
مائة ألف نس�مة«.وكان ن�واب عن املكون اإليزي�دي طالبوا، يف 
أوقات سابقة الكتل الربملانية بمنحهم خمسة مقاعد تعويضية 
عند تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن مطلبهم 

يتوافق مع عدد املكون اإليزيدي.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت قيادة عمليات نينوى، أمس األربعاء، االنباء الواردة عن 
إط�الق رساح مفتي تنظي�م »داعش« يف مدين�ة املوصل، داعية 
وس�ائل اإلعالم إىل توخي الدقة يف نقل االخبار. وقالت القيادة، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »صحفاً ووكاالت 
أنب�اء ت�روج بن الحن واآلخ�ر أخبار ملفقة لقضايا حساس�ة 
بقصد ارب�اك األجهزة األمني�ة والتقليل من جهده�ا الوطني يف 
مكافحة االرهاب«، مبينة أن »تلك الوس�ائل تعد قصصاً وهمية 
لوقائ�ع غر موجودة يف األصل، كم�ا ورد يف صحيفة عكاظ عن 
دع�وى إطالق رساح االرهاب�ي عز الدين طه أحم�د وهب، الذي 
عم�ل واىل حن تحرير املوصل من قواتنا املس�لحة البطلة مفتياً 
لداع�ش، وأودع التوقيف بانتظار املحاكم�ة أصولياً«.  واضافت 
القي�ادة بحس�ب البي�ان، أنه »يف الوق�ت الذي ننف�ي فيه قطعاً 
حص�ول عملي�ة إط�الق رساح وألي س�بب كان، نلف�ت انتباه 
الصحيفة املذكورة وثها عىل توخي الدقة يف نقل الخرب«، مطالبة 
إياه�ا ب�«أن ال تضع نفس�ها جه�ة لرتويج االش�اعات الضارة 

واالخبار املثرة بالضد من السلم االجتماعي العراقي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت مفوضي�ة االنتخاب�ات، أم�س االربع�اء، ان ي�وم غد 
الخميس سيكون آخر موعد لتقديم طلبات التسجيل للتحالفات 
االنتخابي�ة، فيما دعت االحزاب السياس�ية اىل االرساع يف تقديم 

طلباتهم.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن رئيس االدارة االنتخابية 
رياض البدران القول، إن »عدد تقديم طلبات تسجيل التحالفات 
االنتخابي�ة بلغ لغاية اليوم 27 طلب�ا انتخابيا«، مؤكدا ان »اخر 
يوم لغرض التسجيل سيكون يوم غد الخميس املوافق 11/ 1/ 

.»2018
ودع�ا الب�دران، االح�زاب السياس�ية اىل »االرساع بتقدي�م 
طلبات التس�جيل من اجل ادراجها ضمن الكتل التي ستخوض 
االنتخابات«.  واعلن�ت مفوضية االنتخابات، الثالثاء )9 كانون 
الثاني 2018( عن اس�تمرارها بتس�جيل التحالفات االنتخابية 
بعد تمديد تسجيل التحالفات لغاية الخميس املقبل، فيما بينت 
أن عدد التحالفات التي قدمت طلباً للتس�جيل بلغ حتى االن 19 

تحالفا انتخابيا.
وكان�ت املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات صادق�ت، االثنن )8 
كان�ون الثان�ي 2018( عىل الس�ماح للحزب املس�جل رس�ميا 
باملش�اركة بمفرده او الدخول بتحالف س�يايس واحد فقط يف 

الدائرة االنتخابية الواحدة يف االنتخابات املقبلة. 

املحكمة االحتادية حتدد مقاعد االيزيديني 
يف جملس النواب

عمليات نينوى تنفي اطالق رساح 
»مفتي داعش«: قصص ومهية

املفوضية جتدد التأكيد: اليوم اخلميس آخر 
موعد لتسجيل التحالفات االنتخابية

         بغداد / المستقبل العراقي

الداخلية قاس�م  اس�تقبل وزي�ر 
األعرجي االمن العام لحركة عصائب 

اهل الحق قيس الخزعيل.
وذك�ر بيان لوزارة الداخلية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
“االم�ن العام لحرك�ة عصائب اهل 
الحق قي�س الخزع�يل، زار االعرجي 
يف مكتبه بمناسبة الذكرى السادسة 
الرشط�ة  لتأس�يس  والتس�عون 
العراقية”، مبينا انه ”تقديم بالتهاني 

والتربيكات ملنتس�بي الداخلية بهذه 
املناس�بة، فيما قدم باقة من الورود 

للوزير”.
وبحس�ب البي�ان، “أش�اد االم�ن 
العام لعصائب اهل الحق بتضحيات 
املنتسبن يف وزارة الداخلية وايثارهم 

الكبر”.
من جهته قدم السيد وزيرالدخلية 
قاس�م االعرجي، “ش�كره وتقديره 
يف  املنتس�بن  لتهنئت�ه  للخزع�يل 
بذك�رى  العراقي�ة  الرشط�ة  ي�وم 

تأسيسهم”.

وزير الداخلية يستقبل الشيخ قيس اخلزعيل

عمليات بغداد: ملف النازحني أغلق يف العاصمة

احلكيم: أولوياتنا األساسية حتقيق االنتصار اخلدمي وبناء 
»الدولة اخلدومة« النزهية
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النفط، جب�ار اللعيبي، أم�س االربعاء، حرص ال�وزارة عىل توفري البيئ�ة املثالية 
للعامل�ن يف القط�اع النفط�ي واالهتمام بتوفري وس�ائل العمل واملعيش�ة وفق الس�ياقات 

واآلليات واالنظمة املتبعة يف الرشكات النفطية العاملية.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»وزير النفط، جبار اللعيبي، اصدر تعميما يلزم الرشكات النفطية املتعاقدة مع وزارة النفط 
ببناء املجمعات الس�كنية العرصية وتوفري الخدمات االساس�ية للعاملن يف القطاع النفطي 
وف�ق أحدث التصاميم املعمارية والحضارية والبيئية، وبما يتناس�ب وما يقدمونه من جهد 

وعمل الدامة االنتاج النفطي وتطوير الصناعة النفطية والغازية يف البالد«.
واض�اف جهاد انه »ت�م الزام الرشكات العاملي�ة املتعاقدة مع الوزارة وتش�كيالتها النفطية 
بتنفيذ املجمعات الس�كنية العرصية يف املحافظات النفطية وغريها س�وف يسهم يف أضافة 

الطابع الجمايل والحضاري عىل تلك املدن«.

النفط تلزم الرشكات املستثمرة ببناء جممعات سكنية وخدمية للعاملني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن قائ�د عمليات األنب�ار بالجيش انطالق 
عملي�ة عس�كرية واس�عة لتطه�ري صحراء 
األنب�ار غرب�ي الع�راق م�ع الس�عودية من 
بقاي�ا تنظي�م »داع�ش«، فيم�ا أعل�ن اللواء 
22 يف الحش�د الش�عبي اكم�ال تطهري جبال 
حمري�ن ووادي زغيتون من جيوب »داعش« 

بالكامل.
وقال قائ�د عملي�ات األنبار بالجي�ش اللواء 
الركن محمود الفالحي، إن »عملية عسكرية 
واس�عة انطلق�ت لتطه�ري صح�راء جالبات 
ومنطق�ة صفاويات وس�د األبيض وصحراء 
معيله )جنوب مدينة الرطبة باألنبار( املمتدة 

اىل الحدود العراقية السعودية«. 
وأض�اف الفالحي، أن العملي�ة تنفذها قوات 
من الجيش وحرس الحدود وقوات العش�ائر، 
بمس�اندة جوية من ط�ريان التحالف الدويل 

ومروحيات الجيش العراقي.
ولف�ت إىل أن »الق�وات تمكن�ت يف مس�تهل 
العملي�ة )أم�س( االربع�اء من تدم�ري أربعة 
عجالت لداعش واالستيالء عىل ثالثة عجالت 

للتنظيم وتدمري مخيمات«. 
وأشار الفالحي إىل أن »العملية ستتواصل إىل 
حن تطهري صحراء األنبار جنوب الرطبة من 
تنظيم داعش وصوال إىل الحدود السعودية«. 
يذك�ر أن الق�وات العراقي�ة أعلن�ت تحري�ر 
جمي�ع مناطق البالد م�ن تنظيم داعش يف 9 
كان�ون األول املايض، لكن ال تزال هناك فلول 
من التنظيم تس�عى بغ�داد للقض�اء عليها، 

وبعضها يتواجد يف صحراء األنبار.
واعلن مص�در يف غرفة قيادة عمليات نينوى 
صد تع�رض ه�و الثان�ي لتنظي�م »داعش« 
خالل أق�ل من 24 س�اعة يف ناحي�ة القيارة 

جنوب املوصل.
وق�ال العمي�د محم�د الجب�وري إن »ق�وات 
الرشط�ة االتحادي�ة واملحلي�ة بالتعاون مع 
قوات مش�ركة صدت ثاني تع�رض لداعش 
يف قريت�ي كنع�وص وإمام غرب�ي الواقعتن 

جنوب ناحية القيارة جنوب املوصل«.
وأض�اف الجب�وري أن »الق�وات تمكنت من 
قتل 20 داعش�يا أثن�اء محاولتهم الفاش�لة 

ضد القوات األمنية داخل القريتن، وصادرت 
كافة األسلحة التي كانت بحوزتهم«.

وأش�ار إىل أن«القوات األمني�ة أغلقت منافذ 
القريت�ن وش�نت حمل�ة مداهم�ة وتفتيش 

للبحث عن أي فلول محتملة للعنارص«.

كان�ت الق�وات األمني�ة قد تمكن�ت من صد 
تع�رض الثالثاء داخل قريتي كنعوص وإمام 

غربي وقتلت نحو 14 من عنارص داعش.
ب�دوره، أعلن اللواء 22 يف الحش�د الش�عبي 
اكمال تطهري جب�ال حمرين ووادي زغيتون 

م�ن جيوب داع�ش بالكام�ل، والعث�ور عىل 
سالح وعتاد وشبكة انفاق.

وذك�ر بي�ان الع�الم الحش�د يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »ألوية 
الحش�د 10 ، 27 ، 22 و 60، والفرقة املدرعة 

التاس�عة بالجيش تمكن�وا من اكمال تطهري 
جب�ال حمري�ن ووادي زغيت�ون م�ن جيوب 
»الق�وات  ان  االجرام�ي«. واض�اف  داع�ش 
املشركة عثرت عىل مخازن وأسلحة وقذاف 
وعبوات ناس�فة فضال عن العثور عىل شبكة 

إنفاق خطرية يف الوادي تم تدمريها بالكامل«. 
واشار اىل انه »تمت معالجة العبوات الناسفة 
املزروع�ة ع�ىل جانب�ي الطري�ق م�ع تأمن 
الطريق وفتحه أمام حركة السيارات من قبل 

فرق الهندسة«.

       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

كش�ف عدد م�ن القض�اة يف محكمة 
باب�ل، ع�ن  االس�كندرية بمحافظ�ة 
انخف�اض الدعاوي االرهابية بنس�بة 
80_90% مقارن�ة باألعوام الس�ابقة، 
عازي�ن ذل�ك اىل وع�ي الن�اس وكثرة 

التجارب التي مروا بها.
القض�اء  ل�دار  االول  الق�ايض  وق�ال 
ثام�ر كاظ�م ل�«مجلة القض�اء«، إن 
»الدعاوى اإلرهابية انخفضت بنسبة 
80 – 90 % من معدالتها خالل األعوام 
املاضي�ة«، مرجع�اً ذل�ك إىل »الوع�ي 
االجتماعي من جه�ة وجهود القوات 
األمني�ة والقضاء وقرارات�ه الحيادية 

والرادعة من جهة أخرى«.
األوراق  م�ن   %  95« أن  وأض�اف 
باإلره�اب  تتعل�ق  الت�ي  التحقيقي�ة 
وقضاي�ا أخ�رى من ال�واردة واملدورة 
تم إنجازها خالل املدة األخرية«، الفتا 
إىل أن »عم�ال كب�ريا أدى إىل إنجاز هذا 
الكم من الدعاوى إذ س�اهمت مكاتب 
التحقي�ق القضائ�ي بش�كل كب�ري يف 

حسم هذا العدد«.
»اس�تئناف  أن  إىل  الق�ايض  وأش�ار 
باب�ل لها الفضل يف رف�د هذه املكاتب 
بمحقق�ن أكفاء وعىل مس�توى عال 
من املهني�ة والنزاهة كم�ا أن مديرية 
الرشط�ة رفدت ه�ذه املكات�ب أيضا 
بالنتائ�ج  بمنتس�بن حت�ى خرجن�ا 
األوراق  كل  أنج�زت  إذ  الجي�دة 
التحقيقي�ة م�ن 2003 حتى 2015«، 
الفتا إىل أن »مق�ر مكاتب التحقيق يف 
املحكم�ة لتقلي�ل الجه�د والوقت عىل 
املواطن، ويسري عملها بانسيابية ولم 

تصادفنا أية عراقيل«.
وردا ع�ىل س�ؤال يتعل�ق باألمن الكيل 

اإلس�كندرية  لناحي�ة  اإلره�اب  م�ن 
ومحيطه�ا ي�رى ق�ايض التحقيق أن 
»األم�ن خالل هذه املدة يبقى نس�بيا 
كجغرافيته�ا  بعوام�ل  متعل�ق  ألن�ه 
وطبيعة سكانها ومدى تفاعل الناس 
مع الق�وات األمني�ة وارتف�اع الحس 

األمن�ي لديهم، لكن املدين�ة اآلن تنعم 
باألم�ن حالياً ولم تعد تس�جل جرائم 

إرهابية كما يف السابق«.
ويف مع�رض حديث�ه ع�ن املخ�درات 
ي�رى الق�ايض ثام�ر ج�واد كاظم أن 
»املخ�درات انت�رشت يف اآلونة األخرية 

وأصبحت كالوب�اء، اذ لم تقترص عىل 
منطق�ة معينة وه�ي ال تقل خطورة 
ع�ن اإلره�اب«، مؤك�داً »الحاج�ة إىل 
ك�وادر تضاهي األجه�زة املتخصصة 
بمكافحة اإلرهاب لغرض اس�تئصال 
الجريم�ة م�ن مصدره�ا«. وتس�جل 

دار القضاء يف اإلس�كندرية انخفاضا 
ملحوظ�ا يف جرائ�م الرسق�ة وكذل�ك 
جرائ�م االحتي�ال والنص�ب بحس�ب 
كاظم الذي يرجع ذلك إىل »وعي الناس 
وكثرة التجارب التي مروا بها«. وينوه 
إىل ان »زي�ادة يف الجرائ�م األخالقي�ة 

كالتحرش والس�ب والش�تم الس�يما 
الجرائ�م االلكرونية إذا فتحت مواقع 
التواصل االجتماعي الباب واسعا أمام 
هذه الجرائ�م«، موضحاً أن »املحاكم 
تستقبل عرشات الدعاوى التي تتعلق 
الزوجية  بالتهديد والس�ب والخيان�ة 

التي ترتكب بواسطتها«. ويؤيد قايض 
الش�خصية يف اإلس�كندرية  األح�وال 
عب�اس حميد كالم الق�ايض كاظم يف 
ما يخ�ص مواق�ع التواص�ل وآثارها 
يخ�ص  م�ا  يف  الس�يما  االجتماعي�ة 
العائلي�ة والطالق.  املش�كالت  قضايا 
وقال القايض حمي�د ل�«القضاء«، إن 
»دعاوى الطالق تتصدر القضايا التي 
تنظرها محكمة األحوال الشخصية يف 

اإلسكندرية«.
و يلف�ت إىل أن »أغل�ب الح�االت هذه 
القارصي�ن«،  املتزوج�ن  تس�تهدف 
مشريا إىل أن »البحث يف األسباب يضعنا 
أم�ام جمل�ة عوامل ت�ؤدي إىل تعاظم 
ه�ذه الح�االت يف املجتمع وهي قرص 
س�ن املتزوجن وكذلك املشكالت التي 

تحدث بسبب التواصل االلكروني«.
وذهب حميد إىل أن »مشكلة بسيطة يف 
دار الزوجية ممكن أن تتطور إىل حالة 
ط�الق ونحن كمحكمة نح�اول غالبا 
رأب الصدع بن الزوجن وننجح أحيانا 
يف إع�ادة البعض إىل ع�ش الزوجية«. 
وأكد أن »معظم الح�االت التي ترد إىل 
املحكمة يكون فيه�ا األزواج مطلقن 
فعليا بواسطة املكاتب الخارجية لدى 
امل�أذون الرشع�ي، إذ يأت�ي الطرفان 
للمحكم�ة من أج�ل تصدي�ق الطالق 
فق�ط«، الفت�ا إىل أن »ه�ذه الح�االت 
كثرياً ما تضعنا أمام أمر واقع نضطر 
معه إىل تصديق الط�الق بعد أن ننظر 
إىل ال�رشوط الرشعي�ة اذا ما كانت قد 

حصلت فيه«.
وخلص حميد إىل أن »محكمة األحوال 
الشخصية يف اإلسكندرية من املحاكم 
الت�ي تواج�ه زخما يف العم�ل للكثافة 
الس�كانية للمدينة إذ تنظر حوايل 40 

دعوى يوميا و1700 سنويا تقريباً«.

تطهري »اجليوب« يف محرين بالكامل.. ومتشيط احلدود حتى السعودية.. وصد تعرض يف املوصل

القوات األمنية تالحق »فلول داعش« يف الصحراء واجلبال

ارتفاع وعي الناس بسبب كثرة التجارب اليت تعرضوا هلا

قضاة بابل يؤكدون انخفاض »الدعاوى اإلرهابية« يف اإلسكندرية إىل %90

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت الواليات املتح�دة، أم�س األربعاء، عن 
خط�ط لخف�ض تدريج�ي لقواته�ا يف العراق 
منوه�ة اىل انه�ا ال تؤي�د تأجي�ل االنتخاب�ات 
العراقي�ة العامة وعربت ع�ن القلق من تصدع 

العالقات بن االحزاب الكردية.
وق�ال الس�فري االمريك�ي يف بغ�داد دوغ�الس 
س�يليمان إن االشهر املقبلة ستشهد انخفاضا 

تدريجيا للقوات االمريكية يف العراق.
الجن�ود  باع�داد  الج�زم  يمكنن�ي  »ال  وق�ال 
االمريكي�ن يف الع�راق وانما اؤك�د انهم بأعداد 
منخفض�ة ج�دا«، نافيا زي�ادة اع�داد القوات 
االمريكي�ة املوجودة يف محافظة االنبار الغربية 

وانما انخفاضها. 
واشار السفري، خالل مؤتمر صحفي يف بغداد، 
اىل ان دور الق�وات االمريكية يف العراق يقترص 
عىل النصح واالستش�ارة فقط وال توجد قوات 
مقاتلة ابداً واوضح ان وجودها تم بالتنس�يق 

مع الحكومة العراقية.
واق�ر بوجود قوات امريكية بقاعدة عس�كرية 
يف مدينة كركوك الش�مالية التي اعادت القوات 

العراقي�ة انتش�ارها فيها بعد انس�حاب قوات 
البيشمركة الكردية منها يف 16 اكتوبر املايض، 
موضحاً ان هذه القوات موجودة بقاعدة »كي 
1« يف كرك�وك للتنس�يق مع الق�وات العراقية 

املتواجدة فيها والبيشمركة.
واض�اف ان مهمة الق�وات االمريكية يف العراق 
حالي�اً تنح�رص يف دع�م الق�وات العراقية عىل 
مس�ك االرض يف املناطق التي تم تحريرها من 
س�يطرة »داع�ش« وتقدي�م املس�اعدة العادة 

جميع النازحن اىل مناطقهم.
وأش�ار اىل ان الوالي�ات املتح�دة س�تعمل م�ع 
الحكوم�ة العراقية عىل توس�يع العالقة ليس 
فق�ط يف املجالن األمني والعس�كري، وانما يف 
مج�االت أخرى ضمن االتفاقية االس�راتيجية 

التي وقعت مع العراق عام 2008.
وع�رب الس�فري االمريكي ع�ن قلق ب�الده من 
االنش�قاقات داخل األحزاب الكردية، مؤكداً ان 

ذلك يصعب الحوار بن بغداد وأربيل.
وقال س�يليمان، ان الواليات املتحدة تؤكد عىل 
أهمي�ة وج�ود كردس�تان ضمن ع�راق موحد 
»ولدينا يف الفرة املقبلة لقاءات مع السياسين 
العراقين لحل الخالفات وسنعمل عىل تشجيع 

الحوارات والنقاشات بن بغداد وأربيل، وكذلك 
تشجيع بغداد عىل دفع الرواتب ملوظفي االقليم 
وحل مشاكل املنافذ الحدودية والتنسيق األمني 
م�ع كردس�تان«.  واض�اف قائ�ال »لدينا قلق 
من االنش�قاقات داخ�ل األح�زاب الكردية بما 
يصع�ب النقاش بن بغداد وأربيل، لكنه اش�ار 
اىل ان ب�الده لديها إيمان ب�أن حكومتي بغداد 
واربي�ل ترغبان بحل مش�اكل كرك�وك وهناك 
خط�وات فعلي�ة به�ذا االتجاه. واكد الس�فري 
االمريكي دعم بالده الجراء االنتخابات النيابية 
يف الع�راق بوقتها املحدد. وقال إن »موقفنا من 
االنتخاب�ات واض�ح جًدا وهو يج�ب ان تجري 
يف الوقت املش�ار اليه يف الدس�تور« .. منوها اىل 
ان العدي�د من الديمقراطي�ات يف العالم تواجه 

صعوبات، ولكن يجب تطبيق الدستور.
واعل�ن الس�فري االمريكي عن اط�الق مرشوع 
اس�تثمار الغاز املصاحب الس�تخراج النفط يف 

الجنوب االسبوع املقبل.
وقال إن املرشوع ممول من قبل رشكة امريكية 
ولن يكلف الحكوم�ة العراقية اية مبالغ حيث 
اتف�ق الع�راق م�ع رشك�ة أوري�ن االمريكي�ة 
الس�تثمار الغاز املصاحب للعملي�ات النفطية 

يف حق�ل بن عمر يف محافظة البرصة الجنوبية 
الذي يبلغ انتاجه من النفط الخام اكثر من 40 
ال�ف برميل و25 مليون قدم مكعب قيايس من 

الغاز الخام يوميا.
وحول الطريق الدويل الرباط بن العراق واالردن، 
اش�ار الس�فري س�يليمان اىل ان املباحثات بن 
حكومة بغداد والرشكة التي س�تقوم بانش�اء 
طريق بغداد - عمان لم تنتِه من اعمالها حتى 

االن ولم تصل لتوقيع العقد.
واوض�ح ان ه�ذا امل�رشوع يوفر ف�رص عمل 
وخصوًص�ا يف االنب�ار، فض�ال عن إع�ادة فتح 
منفذ مهم ب�ن العراق واالردن وق�ال إن »هذا 
امل�رشوع الذي يت�م التباحث به ب�ن الحكومة 
والرشكة االمريكية لم يكلف الحكومة العراقية 
وال دين�ارا واح�دا«. واض�اف أن للرشكة الحق 
يف الحصول عىل ج�زء من الرضائب عىل الخط 
الرسي�ع ومث�ل ه�ذه ال�رشكات تك�ون تحت 
طائل�ة الحكوم�ة االمريكي�ة وتت�م محاكم�ة 
افرادها وفق القانون االمريكي.  وحول مؤتمر 
الكويت العمار الع�راق املنتظر انعقاده يف 12 
من الش�هر املقبل، اكد الس�فري س�يليمان انه 

سيكون لبالده دور قيادي يف املؤتمر .

السفري االمريكي أكد انطالق مشروع استثمار الغاز املصاحب الستخراج النفط

الواليات املتحدة تعلن »خفض تدرجيي« لقواهتا العسكرية يف العراق
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بن سلامن يقيل أمري سعودي بسب »رسالة صوتية« مرسبة

قاض فدرايل يعلق قرار ترامب املتعلق بإهناء
 برنامج »داكا« للهجرة

         بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت عدة م�دن تونس�ية احتجاجات 
مواجه�ات  تخللته�ا  األس�عار  غ�اء  ض�د 
بن محتج�ن ووح�دات األم�ن وتحولت اىل 
أعم�ال عنف واعتداء ع�ى املمتلكات العامة 

والخاصة.
ويف مدين�ة نفزة بمحافظ�ة باجة، غرب 
مواجه�ات  اندلع�ت  التونس�ية،  العاصم�ة 
اقتح�م  حي�ث  عن�ف  أعم�ال  اىل  تط�ّورت 
محتجون مركز األمن وسط املدينة، وأحرقوا 
س�ّيارتن أمنيت�ن، إضاف�ة إىل ح�رق مق�ّر 
البلدّية واقتحام املستودع البلدي، واالستياء 

عى كل محتوياته.
وش�هد مركز محافظ�ة باج�ة، ومدينة 
تس�تور جنوبيه�ا، عملّي�ات ك�ر وف�ّر ب�ن 
املحتج�ن والوح�دات األمنّي�ة، الت�ي فرّقت 
املتظاهري�ن وتمكن�ت م�ن حماي�ة املراكز 

التجارية واملؤسسات الحكومية.
إن  العاصم�ة، ق�ال ش�اهد  ويف تون�س 
الرشط�ة أطلق�ت الغ�از املس�يل للدموع يف 
منطقت�ن وع�ى مجموعة اقتحم�ت متجرا 

لسلسلة كارفور.
وأفاد ش�هود عيان أنه ت�م إغاق الطريق 
الخارج�ي غ�رب مدين�ة الق�روان )جنوب 
العاصم�ة(، بالحجارة والعجات املش�تعلة، 
م�ن قبل ش�بان، م�ا أدى إىل تعطي�ل حركة 

املرور.
وأضافت املصادر أن قوات األمن والجيش 

تتدخان لفتح الطريق، ومطاردة الشبان.
ويف سوس�ة )رشق( عم�د ع�رشات م�ن 
الشباب إىل رشق وحدات من األمن بالحجارة 

وإشعال عجات مطاطية.
رشق  جن�وب  ناب�ل،  يف  اندلع�ت  كم�ا 
العاصم�ة، أح�داث ش�غب وس�ط املدين�ة، 
ش�هدت اعت�داءات ع�ى س�يارات األمن، ما 
أجربها عى االنس�حاب، وطل�ب تعزيزات إىل 

املنطقة.
وبحس�ب وسائل إعام محلية، شهد حي 
التضامن، شمال غربي العاصمة، احتجاجات 
غاضبة وإشعال عجات مطاطية. وشهدت 

م�دن قفص�ة وقاب�س وصفاق�س، جنوب 
تونس، احتجاجات ليلية مماثلة.

وانت�رشت يف اليوم�ن األخري�ن دعوات 
عى مواق�ع التواصل االجتماع�ي، للتظاهر 
يف املدين�ة، »احتجاًج�ا ع�ى غاء األس�عار، 
وقان�ون املالي�ة الجدي�د، واملطالب�ة بتنمية 

املناطق الداخلّية«. 
ومطل�ع العام الجديد، ش�هدت األس�عار 
يف تون�س، زيادات يف العدي�د من القطاعات، 
تفعي�ًا لإلجراءات الت�ي تضمنته�ا موازنة 

 .2018
وتعترب الحكومة هذه اإلجراءات »مهّمة« 
للح�د من عج�ز املوازنة البال�غ 6 باملائة من 

الناتج اإلجمايل املحيل يف 2017. 
وطال�ت الزي�ادات أساًس�ا املحروق�ات، 
واالنرتني�ت،  الهوات�ف،  ش�حن  وبطاق�ات 

والعطور، ومواد التجميل.
وينظ�ر إىل تون�س ع�ى نطاق واس�ع يف 
الديمقراط�ي  النج�اح  باعتباره�ا  الغ�رب 
الوحيد ب�ن دول انتفاض�ات الربيع العربي 
الت�ي حدث�ت يف 2011 لكن تس�ع حكومات 
تول�ت زم�ام الب�اد من�ذ ذل�ك الح�ن ول�م 
تتمك�ن أي منها من التعامل مع املش�كات 
االقتصادي�ة املتزايدة. وينت�اب القلق أوروبا 
بشأن االستقرار يف تونس ويرجع ذلك جزئيا 
إىل أن البطالة هناك تدفع كثرا من الش�باب 
للتوج�ه إىل الخ�ارج يف ح�ن زاد عدد قوارب 
تهري�ب املهاجرين إىل إيطالي�ا فضا عن أن 
تونس خرج منها العدد األكرب من املتشددين 
الذين توجهوا إىل س�احات القت�ال يف العراق 
وس�وريا وليبيا. ويق�ول محلل�ون حكومة 
يوس�ف الش�اهد ق�د تق�وم بتعدي�ل بعض 
اإلصاحات لتهدئة االضطرابات االجتماعية. 
وتحت ضغط من االتحادات وافق املسؤولون 
بالفع�ل عى زيادة روات�ب القطاع العام هذا 
الع�ام وتجن�ب الترسي�ح اإللزام�ي الذي قد 
يثر احتجاجات. وتقول الحكومة إنها تريد 
خفض فاتورة رواتب القطاع العام إىل 12.5 
يف املئة م�ن الناتج املح�يل اإلجمايل يف 2020 
من ح�وايل 15 يف املئة اآلن من خال عمليات 

ترسيح طوعية.

إحراق مقرات وسيارات األمن والبلديات

االحتجاجات تستمر يف تونس: منسوب العنف بارتفاع

إرسائيل تتجه إىل بناء »مستوطنات جديدة« بالضفة الغربية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال متحدث باس�م املعارضة إن خمس�ة أش�خاص 
عى األق�ل لقوا حتفهم خ�ال احتجاجات ض�د ارتفاع 
أس�عار الخبز يف العاصمة الس�ودانية الخرطوم. وبدأت 
املظاه�رات ي�وم الجمع�ة امل�ايض، عندم�ا ضاعف�ت 

الحكومة سعر الخبز.
وق�ال م�وىس حس�ن، س�كرتر الح�زب االتحادي 
الديمقراطي السوداني يف ترصيح لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ( إن »الرشطة السودانية أطلقت الرصاص الحي 
والغاز املسيل للدموع عى الطاب، الذين كانوا يحتجون 
ع�ى مضاعف�ة س�عر الخب�ز يف العاصم�ة الخرطوم«. 
وأض�اف حس�ن، أن خمس�ة أش�خاص قتل�وا وأصيب 
ثمانية آخ�رون. وقال حس�ن »نحن أح�زاب املعارضة 
نح�ث الحكوم�ة ع�ى الدخول يف ح�وار م�ع املواطنن، 
لكن الس�لطات تقول إن االحتجاجات العنيفة ستواجه 
بالق�وة«. وق�ال وزي�ر اإلعام الس�وداني أحم�د محمد 
عثمان إن الرشطة استخدمت القوة فقط ردا عى أعمال 
العنف من املتظاهري�ن، الذين قال إنهم أصابوا بعضهم 
البع�ض. وأض�اف عثم�ان: »إن هؤالء الذي�ن أصيبوا يف 
ه�ذه العملي�ة أصيب�وا م�ن قب�ل زمائهم الذي�ن ألقوا 
الحجارة عى الرشطة وأحرقوا اإلطارات وأشعلوا الوقود 

يف الشوارع«.
ولم يوضح املسؤول عدد القتى يف االحتجاجات. وقال 
عثمان ل� )د.ب.أ( إن قرار زيادة سعر الخبز يتماىش مع 

أسعار النفط والقمح يف األسواق الدولية.
ياتي هذا فيما قال تجار إن العملة السودانية هبطت 
إىل 30.5 جني�ه مقاب�ل ال�دوالر اليوم الثاث�اء من نحو 
29.5 جنيه أمس، مواصلة تراجعها وس�ط احتجاجات 
عى ارتفاع أسعار الخبز ونقص حاد يف العملة الصعبة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ألغ�ى الربملان اليوناني نظام�ا خاصا يعترب الرشيعة 
اإلس�امية مرجع�ا للفصل يف ش�ؤون الط�اق والزواج 
واإلرث للمس�لمن يف الب�اد، يف خط�وة وصفه�ا رئيس 

الحكومة ألكسيس تسيرباس ب�«التاريخية«.
وأوضح املكتب الصحايف للربملان أن مرشوع القانون 
أقر ليل الثاثاء بعد أن وافقت عليه كل األحزاب باستثناء 
الن�واب املنتم�ن إىل حزب الفج�ر الذهبي م�ن النازين 
الجدد. ووصف تسيرباس إقرار هذا القانون ب�«الخطوة 
التاريخي�ة« وفق�ا لبي�ان. وأضاف البي�ان أن »مرشوع 
القان�ون ح�ول الرشيعة يوس�ع مج�ال املس�اواة أمام 
القانون ليش�مل جميع اليونانين مع احرتام خصائص 
األقلية« املس�لمة املتواجدة خصوصا يف تراقيا يف ش�مال 
رشق الب�اد. وبحس�ب القان�ون الجدي�د ف�إن املحاكم 
املدني�ة بات�ت صاحبة الصفة لتس�وية ش�ؤون الزواج 
والطاق واإلرث للمس�لمن البال�غ عددهم يف الباد نحو 
110 آالف من أصل تركي عموما. أما اللجوء إىل الرشيعة 
اإلس�امية كمرجع لحل مسائل األحوال الشخصية عرب 
ثاث�ة مفتن تختاره�م الدولة، فا يمك�ن أن يتم إال يف 

حال موافقة كل األطراف املعنين.
ومن�ذ إقرار معاهدة ل�وزان يف 1923 والتي رس�مت 
الح�دود ب�ن اليون�ان وتركي�ا الجدي�دة املنبثق�ة ع�ن 
اإلمرباطوري�ة العثماني�ة، وافق�ت الس�لطات اليونانية 
أن تك�ون ش�ؤون الزواج والط�اق واإلرث ل�دى األقلية 
املسلمة حرصا بأيدي مفتن. وقررت الحكومة اليونانية 
اليسارية إدخال هذا التعديل، يف حن من املقرر أن تصدر 
املحكم�ة األوروبية لحقوق اإلنس�ان قراره�ا يف 2018 
بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من األقلية املسلمة تبلغ 

السابعة والستن من العمر تدعى ماال سايل.

املعارضة السودانية تعلن مقتل )5( أشخاص 
يف االحتجاجات عىل زيادة سعر اخلبز

اليونان تلغي »تطبيق الرشيعة« يف قضايا 
األحوال الشخصية للمسلمني 

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير دف�اع الكي�ان الصهيوني أفيج�دور ليربمان إن 
إرسائي�ل س�توافق عى إنش�اء مئ�ات الوحدات االس�تيطانية 

الجديدة يف الضفة الغربية املحتلة.
واملس�توطنات م�ن أكث�ر القضاي�ا الش�ائكة الت�ي تعوق 
اس�تئناف محادثات الس�ام بن الفلس�طينين واإلرسائيلين 

واملجمدة منذ 2014.
ويريد الفلس�طينيون إقام�ة دولة لهم يف الضف�ة الغربية 
والقدس الرشقية وقطاع غزة. وتعترب معظم الدول املستوطنات 
اإلرسائيلية املقامة عى األرايض التي احتلتها إرسائيل يف حرب 

عام 1967 غر رشعية.
وترفض إرسائيل ذلك وتقول إن مس�تقبل تلك املستوطنات 

يجب تحديده يف محادثات السام مع الفلسطينين.
وق�ال ليربم�ان يف بيان إن م�ن املقرر أن توافق الس�لطات 
اإلرسائيلية عى إنش�اء 1285 وحدة س�كنية يف مس�توطنات 
بالضف�ة الغربية وتط�رح خططا إلنش�اء 2500 وحدة أخرى 
يف نح�و 20 مس�توطنة مختلف�ة. ول�م يرد تعلي�ق فوري من 
املسؤولن الفلسطينين. ويقول الفلسطينيون إن املستوطنات 
اإلرسائيلية، وهي قضية رئيسية يف محادثات السام، تحرمهم 
م�ن دول�ة متواصل�ة جغرافي�ا تتوافر له�ا مقوم�ات البقاء. 
وانهارت محادثات الس�ام التي تتوسط فيها الواليات املتحدة 

ب�ن إرسائيل والفلس�طينين عام 2014 ول�م تحرز محاوالت 
اإلدارة األمركية استئنافها تقدما يذكر.

وحن سئل مسؤول بوزارة الخارجية األمركية عن خطط 
البناء قال إنه ال يوجد تغير يف السياس�ة بش�أن املستوطنات 
وأن الحكوم�ة اإلرسائيلية أوضحت أنها »تأخذ يف االعتبار قلق 
الرئيس وهي تميض قدما يف تبني سياس�ة تتعلق باألنش�طة 
االستيطانية ». وأضاف املسؤول األمركي الذي طلب عدم نرش 
اس�مه »ترحب الواليات املتحدة به�ذا. وكما قال الرئيس مرارا 
فإن اإلدارة ملتزمة بقوة بالسعي للتوصل إىل سام شامل بن 

اإلرسائيلين والفلسطينين«.
وق�ال البيت األبيض إن مايك بن�س نائب الرئيس األمركي 
س�يزور املنطقة بن العرشي�ن والثالث والعرشي�ن من يناير 
كان�ون الثان�ي، مس�تها زيارة كان�ت مقررة يف األس�اس يف 
ديس�مرب كان�ون األول بعدما اع�رتف الرئيس دونال�د ترامب 
بالق�دس عاصم�ة إلرسائيل. وأف�اد البيت األبي�ض بأن بنس 
س�يعقد محادثات م�ع الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس 
والعاه�ل األردن�ي املل�ك عب�د الل�ه الثان�ي ورئي�س ال�وزراء 
اإلرسائييل بنيامن نتنياهو. وتس�بب قرار ت����رامب بش�أن 
القدس وإعانه يف ديس�مرب كان�ون األول بأن الواليات املتحدة 
س�ترشع يف عملية نقل سفارتها من تل أبيب يف إثارة حفيظة 
الفلسطينين الذين قالوا إن الواليات املتحدة لم تعد وسيطا يف 

عملية السام مع إرسائيل.

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�در رئي�س مجل�س إدارة الهيئ�ة العام�ة 
للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قراراً بإعفاء 
األمر عبدالله بن س�عود بن محمد آل س�عود من 

منصبه كرئيس التحاد الرياضات البحرية.
ووفقاً لصحيفة »عكاظ«، فقد أعلن آل الشيخ 
تعين اللواء ركن حمد الجعيد رئيس�ًا لاتحاد عى 

أن يبارش مهامه اعتباراً من تاريخه.
م�ن جانبه، قال موقع »الخليج 365«، إن قرار 
اإلقال�ة جاء بأمر مبارش من ويل العهد الس�عودي 
محم�د بن س�لمان، م�ع أنب�اء تش�ر إىل توقيفه 

وإيداعه س�جن »الحائ�ر«، لتكذيبه رواي�ة النيابة 
العامة بشأن اعتقال األمراء املحتجن داخل القرص 
امللكي. وأوضح املوقع، أن س�بب إقالة األمر يعود 
إىل تسجيل صوتي انترش، مساء االثنن املايض، قال 
فيه إن كل االتهامات ضد األمراء املقبوض عليهم، 
يوم الخميس امل�ايض، »مزيفة تماماً« و«ال يمكن 
تصديقها«، وأعلن وقوفه إىل جانب أبناء عمومته. 
وكان�ت وكالة »بلومبرغ« األمريكية كش�فت عن 
مفاج�أة من العيار الثقيل، وأعلنت أس�ماء بعض 
األمراء الس�عودين املقبوض عليه�م بعد اتهامهم 
بالتجمه�ر اعرتاضاً عى عدم تحمل الدولة تكاليف 
فوات�ر الكهرب�اء، مش�رة إىل أن الس�بب ليس ما 

أعلنته السلطات السعودية.
وقال�ت، إن نجيل مالك »املراع�ي«، أكرب رشكة 
ألبان سعودية، من بن األمراء الذين أعلنت اململكة 
القبض عليهم األسبوع املايض بسبب التجمهر ضد 
قرار الحكوم�ة بالتوقف عن دفع فواتر الخدمات 
لهم، مؤكدة أن األمراء »نايف بن سلطان« و«سعود 
بن س�لطان«، أبن�اء امللياردير س�لطان بن محمد 
الكب�ر، مؤس�س رشكة املراعي، كان�ا من بن 11 
أم�راً تم القبض عليه�م، باإلضافة إىل األمر نايف 
عضو يف مجلس إدارة رشكة املراعي، ورئيس ثالث 
أك�رب رشكات االتصاالت الس�عودية »زين«، وذلك 

بحسب ثاثة أشخاص مطلعن.

       بغداد / المستقبل العراقي

عل�ق قاض فدرايل يف س�ان فرانسيس�كو قرارا 
س�ابقا أصدرته اإلدارة األمريكية وأفىض إىل وقف 
العمل بربنام�ج يمنح وضعا قانوني�ا للمهاجرين 
الذين دخلوا الباد بش�كل غر رشعي عندما كانوا 

أطفاال.
وأصدر القايض وليام آلس�وب حكم�ا أمر فيه 
إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة العمل بربنامج 
»داكا« عى مس�توى الباد بالرشوط نفس�ها التي 
كانت س�ارية قب�ل تعليقه يف الخام�س من أيلول 

2017. وج�اء يف حيثي�ات الحك�م ال�ذي ص�در يف  
49 صفح�ة أن الحكومة »ملزم�ة بانتظار صدور 
حك�م نهائ�ي بإبقاء برنام�ج »داكا« ع�ى صعيد 
الب�اد بال�رشوط نفس�ها التي كانت س�ارية قبل 
تعليق�ه«. وأضاف الق�ايض أن موقف وزارة العدل 
بأن الربنامج مخالف للقانون يس�تند إىل »فرضية 

قانونية خاطئة«.
وما لم يتم إبطال الحكم من قبل هيئة قضائية 
أع�ى ف�إن كل املس�تفيدين من الربنام�ج يف وقت 
س�ابق، ب�ات يحق له�م مج�ددا التق�دم بطلبات 
لتجديد إقامتهم. ويحمي هذا الربنامج الذي أقرته 

إدارة الرئيس الس�ابق باراك أوباما هذه الفئة من 
املهاجرين من الرتحيل، إال أن ترامب أعلن يف أيلول 
إلغ�اء العمل ب�ه لكنه أرجأ تطبي�ق القرار إلعطاء 
الكونغرس مهلة ستة أشهر، أي حتى آذار/مارس 

املقبل، من أجل إعداد حل دائم.
ودعا ترامب خال اجتماع يف البيت األبيض مع 
أعض�اء يف مجلس النواب والش�يوخ م�ن الحزبن 
الجمهوري والديمقراطي إىل التوصل إىل اتفاق حول 
الهجرة، وتس�وية أوضاع آالف املهاجرين الرسين 
الذي�ن دخل�وا إىل الواليات املتحدة مل�ا كانوا أطفاال 

لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع املكسيك.
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تعلن نقابة املعلمني فرع النجف االرشف عن اجراء 
مزايدة علنية اليجار املحالت العائدة لها والكائنة يف 
مقر النقابة وفق احكام املادة )16(  من  قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لعا م2013 وحسب 
القيم�ة التقديرية املبين�ة ادناه وذلك يوم الس�بت 
املواف�ق 2018/1/27 ويف تم�ام الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مق�ر النقابة فعىل  من يرغب االش�راك 
باملزايدة جلب املستمس�كات الرس�مية والتأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )20%( م�ن القيم�ة التقديرية 
لاليجار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش 

االعالن والداللية واملصاريف االخرى

وزارة العدل
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العدد : 225

التاريخ 2018/1/10
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
املرق�م  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2011/2/3
)1017( محل�ة ) الرساي(  يف الكوف�ة اىل طالبة 
التس�جيل عفيفة هادي محمد لتس�جيله مجددا 
بأس�مها بصفتها املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العقاري )43( لس�نة 
1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق معين�ة  عىل هذا العقار 
تقدي�م ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثبات حقوقه موقعيا  يف الكش�ف 

الذس سيجري  يف اليوم املذكور لعذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 778/ب2017/2

التاريخ : 2018/1/10
اعالن

اىل / املدعى عليه / حمادة محمد عبد الله
امل�ؤرخ   قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  يف   2017/10/15
778/ب2017/2 ق�ى بتأديتك للمدعي اضافة 
لوظيفت�ه بتس�ديد مبلغ مق�داره س�تة ماليني 
وثمانمائة وس�تة وس�تون الف ومائتان وسبعة 
وتس�عون دينار والناش�ئ عن الرواتب املستلمة 
من قبلكم وملجهولية محل اقامتك حس�ب الكتب 
ال�واردة الينا م�ن املجلس املحيل لقض�اء النجف 
املرق�م أ /170/1 يف 2018/1/3 وكت�اب املركز 
التمويني لفرع النجف املرقم 218 يف 2018/1/3 
وكت�اب قس�م معلوم�ات النج�ف املرق�م 55 يف 
2018/1/4 واش�عار مختار حي الجزائر / 4 ب 

املدعو عبد مسلم حسون البصييص 
فق�د ق�رر  تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعراض 
القانوني�ة  امل�دة  واالس�تئناف والتميي�ز خ�الل 
وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 1/مجدد/2017

التاريخ : 2017/12/26
اعالن

قرار تثبيت عائديه عقار 
بن�اء عىل تثبيت عائدية تم�ام العقار املرقم 695 
الشامية والبالغة مساحتها )84 سم / 279م2( 
بأس�م مق�دم الطل�ب العراق�ي )خلي�ل ابراهيم 
محم�د( نعلن هذا القرار يف الصحف املحلية ومن 
لدي�ه االع�راض ع�ىل الق�رار املذك�ور تقديم ما 
لدي�ه من بيان�ات اىل محكمة اس�تئناف املنطقة 
خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش االعالن وعن�د انتهاء املدة املذك�ورة وعدم 
ورود اشعار من املحكمة ستبارش هذه املحكمة 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 947/ب2017/2

التاريخ : 2018/1/10
اعالن

بناء عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار تسلسل )2725 رش�ادية( محلة 
كوف�ة / الرش�ادية  يف النج�ف علي�ه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بي�ع العقار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمت�ه املق�درة ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خ�الل ثالثون 
يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية 10% من  القيمة املقدرة 
البالغة بموجب صك مص�دق المر هذه املحكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين /فرع 
مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية  العراقية 

القايض
اسعد هاشم الخفاجي

االوصاف :
دار س�كن خرب�ة مس�احتها )2( اول�ك و )77 
،56(م2 تقع عىل الش�ارع العام مقابل التقاطع 
املس�مى )فلك�ة حبي�ب الرع�اش( وه�ي غ�ري 

مشغولة من احد
القيمة املقدرة :

266,770,000 مائت�ان وس�تة وس�تون مليون 
وسبعمائة وسبعون الف دينار فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 19/ش/2018

التاريخ : 2018/1/10
اىل املدعى عليه / صدام فليح محسن 

اقام�ة املدعية احالم عواد لفته علي�ك الدعوى املقامة 
امام ه�ذه املحكمة تطالبك بالتفريق للهجر وتحميلك 
كافة الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية محل  س�كناك 
تق�رر تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وموع�د املرافع�ة 
القادم واملوافق 2018/1/16 الس�اعة العارشة اعالنا 
بصحيفتني يوميتني رس�ميتني اس�تنادا للمادة 1/21 
من قانون املرافعات املدنية ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا
القايض

عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2652/ب2017/3

التاريخ : 2018/1/8
اعالن

يف  املؤرخ�ه  املزاي�دة  ع�ىل  الض�م  لحص�ول  بالنظ�ر 
2018/1/2 والت�ي بموجبه�ا تم احال�ة العقار املرقم 
2/4286 حي االنصار يف النجف بعهدة املشري بسيم 
عبد االمري عبد الله ببدل قدره )156,000,000(  مائة  
وس�تة وخمسون مليون دينار تعلن هذه املحكمة عن 
بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه 
فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
ثالثة ايام من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة الكلية بعد 
الضم والبالغة )163,800,000(  مائة وثالثة وستون 
مليون وثمانمائة الف دينار بموجب صك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش م�ن اليوم االخري من االع�الن يف املحكمة 
وعىل املش�ري جل�ب هوية االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض 

حربي طارش لفته
االوصاف :

العق�ار املرقم 2/4286 حي االنص�ار يف النجف عبارة 
ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 40 مر مقاب�ل حي الحرفني 
وبمس�احة كلي�ة للعق�ار 120م2 وبواجه�ة 8 م�ر 
ون�زال15 م�ر ويتأل�ف من مدخل وس�احة وس�طية 
وصحيات ومطبخ وكذلك وجود محلني احدهما مغلق 
اثناء الكش�ف )فارغ( واالخر مشغول من قبل املدعي 
بالذات وهو عبارة عن محل غس�يل س�يارات وان بناء 
العقار م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكريت  املس�لح 
ومبلط بالكايش والس�احة مبلطة بالشتايكر ومجهز 
بامل�اء والكهرب�اء ودرج�ة عمران�ه وس�ط وان ال�دار 
غري مش�غولة يف الوق�ت  الح�ارض وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبل�غ ق�دره )123,000,000(  مائ�ة وثالثة 
وع�رشون مليون دينار علما ان بدل املبلغ االخري مبلغ 
)156,000,000( مائة وس�تة وخمسون مليون دينار 
وان قيمة الضم البالغة 5% من البدل االخري عليه يكون 
املبل�غ )163,800,000( مائة وثالثة وس�تون مليون 

وثمانمائة الف دينار فقط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 1761/ش/2017

التاريخ 2018/1/8
اىل / املدعى عليه / خليفة زامل فارس

اعالن
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الزبري قرار 
الحكم بالعدد اع�اله يف 2017/12/24 املتضمن 
الحكم بالتفريق للهجر بينك وبني زوجتك املدعية 
مش�اعل مطر ذياب ولدى تبليغك بموجب كتاب 
مركز رشط�ة املربد بالع�دد 204 يف 2018/1/7 
تب�ني ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني يوميت�ني ويف حال 
عدم اعراض�ك عىل الحكم املذك�ور خالل عرشة 

ايام سوف يكتسب الدرجة القطعية
القايض

فاضل حسني خضري

فقدان
فق�دت هوية الطالب الصادرة من معهد التدريب 
النفطي يف البرصة قس�م النفط بأس�م )حس�ني 
عيل ياس�ني( ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب الصادرة من معهد التدريب 
النفط�ي يف البرصة قس�م النفط بأس�م )محمد 
هاني مس�لم( ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب الصادرة من معهد التدريب 
النفطي يف البرصة قس�م امليكانيك  بأسم )سجاد 
محمود مجيد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب الصادرة من معهد التدريب 
التقني قسم املكائن واملعدات بأسم )جمال نارص 
هن�دي( عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان وصوالت 
فق�دت وص�والت االمان�ة الص�ادرة م�ن بلدي�ة 
الرميثة وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائي 

يف الرميثة املرقم 43493 يف 2017/12/27 

عىل من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار

اعالن 
تعل�ن ادارة وق�ف الحميدي�ني عن اج�راء مزايدة علني�ة لتأجري 
املح�الت العائ�دة اىل الوقف املذكور والتي تقع يف الس�ماوة بداية 
الس�وق الكبري فع�ىل الراغبني االش�راك يف املزاي�دة الحضور اىل 
مق�ر مديري�ة الوقف الش�يعي يف املثن�ى الكائن يف ح�ي االعالم 
مقاب�ل اذاعة وتلفزيون املثنى بعد ع�رشة ايام من تاريخ نرشه 
يف الجري�دة الرس�مية مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% من ب�دل التقدير ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور النرش واالعالن 
متويل الوقف / الحاج صاحب

محسن محمد عيل الحميدي

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )0232013( ذي العدد 
)314( بتاري�خ 2014/9/22 واملعنونة اىل وزارة الربية التقويم 
واالمتحان�ات والش�هادات بأس�م الطالب / ص�ادق محمد عبد 

الحسني نجم عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة

2 � اسم املدان الغائب : الرشطي عالء مجيد داخل كاظم
3 � رقم الدعوى : 891

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/11/16
5 � تاريخ الحكم / 2017/10/10

6  � املادة القانونية )5( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة عىل املدان الغائب ) الرشطي عالء مجيد داخل 
كاظ�م( بعدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 

2016 كونه الزال ماكثا بالغياب لحد االن 
8 � بالحبس البس�يط  ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 5 من 
ق � ع  �د رقم 14 لسنة 2008   وبداللة املادة )2/2( من قانون 
العقوب�ات الع�ام رقم 111 لس�نة 1969 املعدل كون�ه )القانون 

االصلح للمتهم( لغيابه من تاريخ 2014/11/16 ولحد االن
9 � اخراج�ه م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 

املادة استنادا للمادة 42/ثانيا من ق.ع.د رقم 17 لسنة 2008
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال( من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق � 

أ � د رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69 /رابعا  من ق � أ � د رقم 17 لسنة 2008
12 � حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/سادس�ا م�ن ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعراض 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا م�ن نفس القانون وافهم 

بتاريخ 2017/10/10
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة

تعل�ن نقاب�ة املعلمني ف�رع النج�ف االرشف ع�ن اجراء 
مس�اطحة عىل قطعة  نقابة املعلمني والبالغ مس�احتها 
)145م( والواقعة ضمن محالت النقابة )5 � 6 � 7 � 8 � 9( 
وملحقاته�ا والتابعة للعقار املرقم )9756 � حي الغدير( 
وفق احكام املادة )16( من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لعام 2013 فعىل الراغبني االشراك باملساطحة 
تقديم طلباتهم وعطاءاتهم اىل نقابة املعلمني مستصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )20%( م�ن  القيمة 
التقديري�ة وهوية االحوال املدنية مصورة وس�يكون يوم 
الخميس املوافق 2018/1/25 اخر يوم الستالم الطلبات 
وس�يتم فتح العطاءات يوم السبت املوافق 2018/1/27 
ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه 

املساطحة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى
رشوط التقديم: 

1 � ان يكون عراقي الجنسية ومن سكنة محافظة النجف 
االرشف

2  � يوجد لديه حساب مرصيف يف املصارف املعتمدة
3 � يق�دم الع�رض يف ظ�رف مغلق وخالل م�دة اقصاها 

2018/1/25
4 � اللجنة غري ملزمة بقبول أوطئ العطاءات

العائديةالمبلغتاريخهرقم الوصلاالسماءت

خليل حسوني 1
بلدية 4508472016/8/16218000فني

الرميثة

بلدية 4509502016/8/17206000باسم مهنه علو2
الرميثة

عبد االمير 3
بلدية 4510492016/8/18125000عويز ظاهر 

الرميثة

جميل حسوني 4
بلدية 4508482016/8/16218000فني

الرميثة

اعالناعالن

نقابة املعلمني فرع النجف االرشف
جلنة املزايدة

نقابة املعلمني فرع النجف االرشف
جلنة املزايدة

المبلغرقم المحلت
5,300,000محل رقم )1( الطابق االرضي والعلوي1
5,300,000محل رقم )2( الطابق االرضي والعلوي2
5,300,000محل رقم )3( الطابق االرضي والعلوي3
5,300,000محل رقم )4( الطابق االرضي والعلوي4
5,300,000محل رقم )10( الطابق االرضي والعلوي5

قطعة نقابة المعلمين مجاور مجزرة لحوم 6
5,300,000الكوفة على ضفاف نهر الفرات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اكد م�رف الرافدين، ام�س األربعاء، 
ان دفع الرس�وم الكمركي�ة للمواطنني 
بال�دوالر  الحدودي�ة تك�ون  املناف�ذ  يف 
والدينار، مبينا ان استمارة الجباية هي 
تنظيمي�ة والحكام الس�يطرة والرقابة 
ولسهولة التدقيق وهي معمول بها منذ 

بداية العمل يف املراكز الحدودية .
واوض�ح املكتب االعالم�ي للمرف يف 
بي�ان تابعت�ه »املس�تقبل العراقي« انه 
»يف حالة اس�تالم الرسوم الكمركية من 
بالدينار  بالدفع  املس�تثمرين  املواطنني 
العراقي تك�ون الكلف�ة )5000( دينار 
) خمس�ة االف دين�ار ( ل�كل مائة الف 
دين�ار اي )5%( وذل�ك لتغطية تكاليف 
عملي�ة عد وف�رز ونقل وتام�ني املبالغ 
بالدينار العراقي حيث س�تكون الكتلة 

النقدية كبرية« .
واض�اف البي�ان ان�ه »يف حالة اس�تالم 
م�ن  والرضيبي�ة  الكمركي�ة  الرس�وم 
املواطن بالدفع بال�دوالر يتم ايداعها يف 
الف�رع يف حس�اب اوراق نقدية اجنبية 
حس�ب ن�رشة البن�ك املرك�زي للرشاء 
وبس�عر 1182 » ، مؤك�دا وج�وب » ان 
يتم تس�جيل الفئات عىل ظهر مس�تند 
القيد مع قوائم االشعار املرسل للخزينة 
ويتم قيد مبلغ الرسوم املقرر يف حساب 
املراك�ز الكمركية الحدودية وبالس�عر 

الرس�مي لل�دوالر )1182( دين�ار لكل 
دوالر ويكون التقييم والتسجيل بنفس 

السعر« .
دين�ار)   )%  0,3  ( الف�رع  ح�دد  كم�ا 
ثالثة باأللف( دينار ع�ن حفظ امانات 

سيارات املغرتبني ) االجانب( .
وتابع موضحا  ان »استيفاء ) 4%( عن 
االيداعات النقدية بعملة اللرية السورية 
وال�ذي يطبق فقط ع�ىل ) فرعي الوليد 
بالدين�ار  او   ) الحدودي�ان  وربيع�ة 
العراقي او ما يعادلهما باللرية السورية 

من املودع« .
ولف�ت البيان اىل انه »يتم تحويل املبالغ 
املس�تحصلة ش�هريا عىل اساس سعر 
الدوالر ) 1182( دينار لكل دوالر واحد اىل 
قسم الخزينة بموجب اشعار يثبت فيه 
تفاصيل االش�عار عن اس�تالم الرسوم 
الكمركي�ة والرضيبية من املواطن الذي 

يتم انجاز توديع امواله« .
واش�ار البي�ان ايضا اىل ان�ه »تم وضع 
الية مناس�بة بهدف تبس�يط اجراءات 
استالم الرسوم الكمركية من املواطنني 
املش�مولني بالدفع يف املعاب�ر الحدودية 
وه�ي تك�ون عرب قي�ام املواط�ن بملئ 
اس�تمارة الجباي�ة الت�ي تق�دم له من 
الف�رع وبكل دقة ، وبعدها تس�تحصل 
تواقي�ع املكلفني بالدفع عىل اس�تمارة 
الجباي�ة تأيي�دا منه�م بدفع الرس�وم 

الكمركية.

مرصف الرافدين حيدد الرسوم الكمركية للمواطنني باملنافذ احلدودية بالدوالر والدينار
وصف »استمارة اجلباية« بالتنظيمية وقال أنها الحكام السيطرة والرقابة
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التجارة تبحث مع القائم 
باعامل السفارة الكندية 

تطوير العالقات االقتصادية
    بغداد / المستقبل العراقي

االقتصادي�ة  العالق�ات  دائ�رة  بحث�ت 
والخارجي�ة يف وزارة التج�ارة مع القائم 
الكندي�ة تطوي�ر  باالعم�ال يف الس�فارة 
العالق�ات االقتصادي�ة ورضورة دخ�ول 
ال�رشكات الكندي�ة اىل الس�وق العراقي�ة 

لتوريد الحبوب«.
واضاف مدير عام الدائرة عادل املسعودي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه ،  ان »الطرفان بحثا رضورة  دخول 
الرشكات الكندية اىل السوق املحلية لتوريد 
الحبوب اىل العراق مع تأطري هذا التعاون 
م�ن خ�الل مذك�رة تفاهم مش�رتكة بني 
الطرف�ني باالضاف�ة اىل امكانية الحصول 
عىل دورات تدريبي�ة ملالك الرشكة العامة 
لتجارة الحب�وب يف مجال الحبوب وتبادل 
الخربات واالستفادة من التجارب الكندية 

يف هذا املجال«.
من جانبه اكد القائم باالعمال يف السفارة 
الكندية اندور ترينر س�عي بالده لتطوير 
م�ع  والتجاري�ة  االقتصادي�ة  العالق�ات 
الع�راق وتوقيع مذك�رات التفاهم لتوريد 

الحبوب الكندية للسوق العراقية.
مثمنا االنتصارات التي حققتها الحكومة 
العراقي�ة عىل عصابات داع�ش االرهابية 
وتحري�ر كاف�ة اراضية م�ن قبضة هذه 

الزمر االجرامية.

    بغداد / المستقبل العراقي

كما أعلنت وزارة النفط، قرب إس�تئناف ص�ادرات النفط من حقول محافظة 
كرك�وك بعد فرض األمن والس�يطرة االتحادية يف املحافظ�ة يف 16 من ترشين 
االول املايض«.ونقل بيان العالم الوزارة عن وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج 
كري�م حطاب تأكيده »ح�رص الوزارة عىل تأهيل وتطوير املنش�آت والحقول 
النفطية يف محافظة كركوك بهدف إدامة وزيادة االنتاج من حقولها واستئناف 
الص�ادرات، وان ال�وزارة قطعت ش�وطا مهم�ا يف تأهيل املنش�آت النفطية يف 
كركوك«.وق�ال حط�اب خالل تفقده للمنش�آت النفطي�ة يف محافظة كركوك 
ان »ال�وزارة وضعت خطط طموحة لتأهيل املنش�آت النفطي�ة وتطوير البنى 
التحتي�ة وإعادة تاهي�ل الخزانات ومحطات الضخ واالنابي�ب النفطية الناقلة 
للنفط الخام واملش�تقات النفطية«.وأضاف حط�اب ان »وزير النفط قد أوعز 
بتسخري جميع االمكانيات املتاحة من اجل دعم املشاريع النفطية يف محافظة 
كركوك وبتشكيل فرق متابعة وأرشاف من قبل الوكالء واملسؤولني يف الرشكات 
النفطية االخ�رى لزيارة املحافظة بهدف املعايش�ة واملتابعة اليومية لعمليات 
التأهي�ل والتطوي�ر الجارية يف الحقول واملنش�آت النفطي�ة واملصايف وخطوط 
االنابي�ب والتوزيع وغريها«.وتاب�ع وكيل الوزارة انه »ألتق�ى محافظ كركوك 
راكان الجبوري وبحث معه أهمية تظافر جهود جميع الجهات املعنية من اجل 
تحقي�ق االهداف وخطط النهوض بالصناعة النفطي�ة والغازية يف املحافظة ، 

فضال عن االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة للمواطنيني.

أمانة بغداد: ال يمكن متليك املناطق العشوائية لساكنيها اال بعد إزالتها بالكامل
    بغداد /  المستقبل العراقي

أوضحت أمانة بغداد، أمس األربعاء، 
املناط�ق  يف  الس�كن  اس�تمالك 

العشوائية ويف األرايض الزراعية.
وق�ال مدي�ر العالق�ات واالع�الم يف 
االمانة حكيم عبد الزهرة يف برنامج 
)بجرأة( بثت�ه قناة الف�رات انه »ال 
العش�وائية  املناطق  يمك�ن تملي�ك 
لس�اكنيها اال بع�د إزالتها بالكامل« 
بقان�ون  س�معنا  »انن�ا  مبين�اً 
العشوائيات وهو االن عند السلطتني 
التنفيذي�ة والترشيعية«، مش�ريا اىل 
انه« يف حال تم اقراره سنعمل عليه 

وفق آليات محددة«.
وأض�اف »لدين�ا تص�ور ع�ن هذه 
األمور وهناك قرارات وقوانني ثابتة 
بخص�وص األرايض، ولك�ن قان�ون 
العش�وائيات م�ن املمك�ن ان يح�ل 
التج�اوز عىل أمالك الدولة اال انه لن 
يحل مش�كلة التج�اوزات واملناطق 

العشوائية«.
»قضي�ة  ان  الزه�رة،  عب�د  وب�ني 
األرايض املتج�اوز عليه�ا ال يحل اال 
بق�رار دول�ة، وتمليك العش�وائيات 
من املس�تحيل العم�ل ب�ه حالياً اال 
وتوزي�ع  العش�وائيات  إزال�ة  بع�د 
األرايض بحسب الطريقة الصحيحة 

والتصميم�ات األساس�ية م�ن قبل 
أمانة بغداد«.

املتجاوزي�ن  م�ن   %90« ان  وأك�د، 
الن  القان�ون  ه�ذا  يش�ملهم  ل�ن 
أغل�ب املناط�ق الزراعية ل�م تحول 
اىل جن�س س�كني وبعضه�ا يدخل 
لبغ�داد  الجدي�د  التصمي�م  ضم�ن 
وهن�اك أرايض متجاوز عليها تابعة 
ألش�خاص«. وكان مجل�س الوزراء 
ق�رر يف 16 من ش�باط 2016 اتخاذ 
االجراءات الكفيل�ة بإيقاف تجريف 
البس�اتني واألرايض الزراعي�ة ومنع 
تحويلها اىل أرايض س�كنية أو تغيري 

استعماالتها ألغراض أخرى.

الصحة تصدر توضيحًا بخصوص 
»الفراولة املرسطنة«

    بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة الصح�ة، ما تم تداول�ه يف مواق�ع التواصل االجتماعي ع�ن وجود مادة 
مرسطن�ة يف فاكه�ة الفراولة.ونقل بيان للوزارة عن مدير قس�م الرقابة الصحية يف 
الوزارة حس�ن مسلم تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه،  ان »عملية االسترياد 
للم�واد الغذائي�ة تت�م وف�ق ضوابط مش�ددة م�ن وزارة الصح�ة عن�د دخولها عرب 
املناف�ذ الحدودية من خ�الل مراكز ولجان الرقابة الصحي�ة يف املنافذ الحدودية وفق 
قرارالهيئة االستش�ارية رقم )204( لس�نة 2016 وقانون الصحة العامة رقم )89( 
لسنة 1981«.واضاف »يتم نقل الفراولة بوسائط نقل مربدة من البلد املستوردة منه 
كذلك وجود محاجر زراعية تؤكد س�المة املس�توردة عند املنافذ الحدودية«.وبني ان  
»قس�م الرقابة الصحية اوعز اىل قيام الفرق الصحية التابعة لشعب الرقابة الصحية 
يف دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة بسحب نماذج من فاكهة الفراولة وارسالها 
اىل املخت�ربات املعتمدة)مخت�رب الصح�ة العام�ة املرك�زي ومعه�د بح�وث التغذية( 
الغراض التحري وبيان مدى صالحيتها لالستهالك البرشي«.وكانت مواقع التواصل 
االجتماعي )الفيس بوك ( نرشت مؤخرا بواسطة مقطع فيديو حول فاكهة الفراولة 
ويبني املقطع ارقام وقياسات بجهاز غري معروف ومجهول املصدر ويدعي الفاحص 

احتواء هذه املادة الغذائية عىل مواد ضارة بصحة وسالمة املواطنني.

النفط تعلن قرب استئناف صادرات 
حقول كركوك

حمافظ بغداد: مشاريع مهمة ستدخل حيز التنفيذ خالل هذا العام
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محاف�ظ بغ�داد، عن ع�ن ادخال ع�دد من 
املش�اريع املهمة حي�ز التنفي�ذ خالل ه�ذا العام ، 
مؤك�دا ع�ىل ان رئيس ال�وزراء مهتم بش�كل كبري 
بادخال مشاريع جديدة س�تنفذ يف مناطق اطراف 

بغداد.
ونقل مكتبه االعالمي ع�ن العطواني قوله ان »من 
املؤم�ل ان تدخ�ل مش�اريع جدي�دة باالضاف�ة اىل 
املش�اريع التسعة التي اس�تثنيت من قرار االيقاف 
حيز التنفيذ«، مبينا ان »املش�اريع التي تم املوافقة 
عليه�ا والتي تعترب من اولوية اعم�ال املحافظة يف 
املرحلة القادمة ،وهي م�رشوع مجاري ابو غريب 
والنه�روان وس�بع الب�ور وكذلك اكس�اء وتطوير 

والحس�ينية  والج�رس  واملدائ�ن  املحمودي�ة  قض�اء 
باالضاف�ة اىل تحدي�ث الش�بكة الكهربائية يف منطقة 

الحسينية والتاجي وأبو غريب«.

واوض�ح ان »هن�اك اهتماما كبريا م�ن قبل رئيس 
الوزراء بان تدخل هذ املشاريع ضمن موازنة 2018، 
اما ضمن موازنة تنمية االقاليم او عن طريق البنك 
الدويل والقرض الربيطان�ي«، مؤكدا عىل ان »هناك 
متابع�ة جي�دة واملنا كبري خ�الل املرحل�ة املقبلة 
ونلتمس العذر من املواطن البغدادي، عندما تأخرنا 
عليه بتقديم هذه الخدمة لكن هناك مربرات تتمثل 

بعدم اطالق التخصيصات املالية الكاملة«.
ولف�ت العطواني اىل ان »من يتابع اعمال محافظة 
بغ�داد يف االونة االخرية يجد ان هن�اك جهد واضح 
يف مناط�ق االط�راف بما يتعل�ق بعملي�ة التطوير 
واالكس�اء، س�يما يف قض�اء املحمودي�ة واملدائ�ن 
ضم�ن  ه�ي  االعم�ال  ه�ذه  جمي�ع  والنه�روان 
التخصيصات الت�ي تمكنت املحافظة من الحصول 

عليها بعد معانات ومراجعات طويلة.

االعامر تبحث تنفيذ مرشوع مدينة احلبانية الذكية االستثامري مع رشكة كورية
   بغداد / المستقبل العراقي

التقت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
أويس،  ناف�ع  آن  العام�ة  واالش�غال 
مدي�ر )رشكة ت�راك ( الكورية للتطوير 
واالنش�اءات والوف�د املرافق ل�ه يف مقر 
ال�وزارة ، بحضور الوكيل الفني للوزارة 
جاب�ر الحس�اني لبحث تنفي�ذ مرشوع 
مدين�ة الحبانية الذكية االس�تثماري يف 

محافظة االنبار« .
وذك�رت أويس يف بي�ان الع�الم ال�وزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم اثناء 

اللق�اء مناقش�ة واس�تعراض املرشوع 
املق�رتح ) مدين�ة الحباني�ة الذكية( يف 
محافظة االنب�ار، الذي ترغ�ب الرشكة 
بتنفي�ذه بطريق�ة االس�تثمار لتك�ون 
مدينة ذكية صديق�ة للبيئة وفق احدث 
املواصف�ات الفني�ة العاملي�ة حي�ث تم 
ع�رض فدي�و توضيح�ي فن�ي لفقرات 
العم�ل يف املرشوع الذي تبلغ مس�احته 
)16( الف دونم بواقع )100( الف وحدة 
س�كنية ويض�م كذلك مدين�ة صناعية، 
فض�ال ع�ن املراف�ق العمراني�ة االخرى 

امللحقة باملرشوع« . 

واضاف�ت ان�ه »س�يتم تش�كيل لجن�ة 
لدراس�ة  ال�وزارة  م�ن  متخصص�ة 
ومناقش�ة فقرات وتصامي�م وتفاصيل 
الرشك�ة  امكاني�ة  ومعرف�ة  امل�رشوع 
وقدرته�ا عىل تنفيذه والجه�ة الداعمة 
للمرشوع واملمولة له، مؤكدة ان الوزارة 
ترحب بدخول الرشكات االجنبية لتنفيذ 
مشاريع اس�تثمارية عمرانية جديدة يف 
عم�وم املحافظات ، مش�رية اىل ان »هذا 
اللقاء يأتي ضمن خطط وسعي الوزارة 
إلعادة االعمار بعد تحرير املدن من دنس 

تنظيم داعش االرهابي.

املوارد املائية تبارش بتطهري مبزل يف االسحاقي 
بمحافظة صالح الدين

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت مديري�ة صيانة مش�اريع ال�ري والبزل 
وبالتنسيق مع مديرية املوارد املائية يف االسحاقي 
التابعة لوزارة املوارد املائية اعمالها بتطهري مبزل” 
GD.2.2 ” بمنطقة االسحاقي بهدف تنظيم املياه 
وتخفيف الزخم عن مدينة بلدروز ودفعها باتجاه 

نهر دجلة.
وذك�ر بيان لوزارة املوارد املائية تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ، ان العمل يتضم�ن ازالة 

نب�ات الش�مبالن والقص�ب والرتس�بات الطينية 
املرتاكم�ة باس�تخدام االلي�ات التخصصي�ة لهذا 
العم�ل كما واصلت املديرية يف االس�حاقي ش�عبة 
ري بل�د بتطهري خليج جويزرات م�ن نبات زهرة 
الني�ل بهدف القض�اء عىل هذه النبت�ة والحد من 
انتش�ارها وتامني الحصص املائي�ة وتقليل الهدر 

يف املياه«.
واش�ار البي�ان اىل ان »ال�وزارة تس�تمر باعمالها 
به�دف تامني الحصص املائي�ة والنهوض بالواقع 

االروائي يف املحافظات كافة.

إعادة افتتاح اكرب مستشفى يف حوض محرين بدياىل
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة دياىل، أمس األربعاء، إعادة 
افتت�اح اكرب مستش�فى حكوم�ي يف حوض 
حمرين شمال رشقي املحافظة، موضحة أن 
املستشفى يقدم خدماته العالجية ألكثر من 

100 ألف نسمة.
وق�ال مدير إعالم صحة دياىل فارس العزاوي 
إن »صح�ة دياىل أع�ادت افتتاح مستش�فى 
جل�والء يف ناحي�ة جل�والء، )70 كم ش�مال 
رشق�ي بعقوب�ة( بعد إعادة تأهيل أقس�امه 
وش�عبه الصحي�ة عقب م�ا تع�رض له من 
أرضار بالغ�ة بس�بب عملي�ات االس�تهداف 

من قب�ل التنظيمات اإلرهابي�ة بعد حزيران 
2014«.وأض�اف الع�زاوي، أن »مستش�فى 
جل�والء يع�د من اك�رب مستش�فيات حوض 
حمري�ن وال�ذي س�يقدم خدمات�ه العالجية 
ألكثر من 100 ألف نسمة«، مؤكدا أن »إعادة 
افتتاح املستشفى جاء بجهود مميزة لصحة 
دياىل وكوادرها وبدعم من قبل وزارة الصحة 
م�ن أجل النه�وض باملؤسس�ات الصحية يف 
امل�دن املحررة«. وكانت املؤسس�ات الصحية 
يف املناطق املحررة تعرض�ت اىل أرضار بالغة 
بس�بب عمليات اس�تهدافها املبارش من قبل 
»داعش« عقب س�يطرته عليها بعد حزيران 

.2014
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مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعه صالح الدين عن تأجري املس�احات املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه وفق اح�كام القانون 35 لس�نة 1983 وفق 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
فع�ى الراغب�ن بالتأجري الحض�ور اىل مقر املديري�ة الكائن يف 
صالح الدين / تكريت الس�اعة )10( صباحا مصطحبن معهم 
التأمينات القانونية البالغة 20%  من القيمة التقديرية ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور  النرش وستجري املزايدة 
ي�وم الثالثن اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحيفة 

الرسمية

تعلن رئاس�ة جامعة القادسية / ش�عبة العقود الحكومية عن اعالن 
مزاي�دة  العلني�ة الخاص�ة بإيج�ار حانوت قس�م الطالبات يف قس�م 
االقسام الداخلية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل وتجري املزايدة يف قسم االقسام الداخلية يف تمام الساعة 
العارشة صباحا وتكون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30( ثالثون يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من  ايام العمل الرسمي فعى 
من يرغب باالشرتاك يف املزايدة ممن له حق باالشرتاك باملزايدة مراجعة 
قس�م الش�ؤون املالية للحصول عى رشوط  املزايدة لقاء مبلغ قدره 
)25000( خمس�ة وعرشون ال�ف دينار غري قابل للرد مس�تصحبن 
معه�م التأمينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية علما 
ان القيمة التقديرية لحانوت قسم الطالبات )4500000( اربعة مالين 
وخمس�مائة الف دينار ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 

بن�اء عى ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان/ االم�الك املرقم )23927 بنسبة )2%( من بدل االيجار
يف 2017/12/20(  تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان 
ع�ن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية عيل 
الرشقي والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013. فعى من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لصدور االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % 
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية عيل الرشقي 
ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اج�ور النرش واجور اللجن�ة واية اجور 

قانونية اخرى.

بتاريخ 2018/1/25 ستقوم لجنة  االرايض واالستيالء االوىل يف محافظة 
النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة 1 مقاطعة 1/ الشبكة التابعة اىل 
مركز قضاء النجف وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 
وتعليماته�م وعى من لديه ادعاء بحق الت�رف او اعرتاض الحضور يف 
الزم�ان واملكان املحددين باالعالن وبخالفه س�تقوم اللجن�ة باجراءاتها 

غيابيا لذا اقتىض التنويه

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية

الوحدة القانونية

أ.د فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية وكالة

جلنة البيع واالستيالء االوىل
يف حمافظة النجف االرشف

املشاور القانوين
عون حسني عبادي

رئيس جلنة االرايض واالستيالء االوىل

اعالن
العدد : 1 

التاريخ 2018/1/7

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 463 
التاريخ: 24/ 12/ 2017

اعالن

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
زراعية800/دينار110/دونم9/الجزيرة1510/1
زراعية 600/دينار4/8/دونم3/مشيهد220
زراعية 600/دينار50/دونم37/ام الرحال39/1
زراعية 600/دينار50/دونم37/ام الرحال49/1
زراعية 600/دينار14/دونم3/مشيهد520
زراعية800/دينار110/دونم37/ام الرحال69/1
زراعية700/دينار60/دونم37/ام الرحال79/1
زراعية 800/دينار3/دونم2/ معيجل والركة858/112

مدة القيمة التقديرية  رقمهامساحتهنوع الملكت
االيجار

3/حي 600م2حديقة1
الحرية

1000 الف دينار للمتر 
المربع

سنة 
واحدة

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقاب�ة املهندس�ن ف�رع 
النج�ف رق�م االنتس�اب ) 165201  ( بتاريخ 
13/12/2013 باسم ) احمد وليد عبد الحميد 
( ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار
���������������������������������

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من نقابه املهندس�ن 
فرع بغداد باس�م ) س�عد كاظ�م عباس ( عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)1143177( ذات الع�دد ) 108 ( الصادرة من 
مديرية تربية محافظة النجف االرشف باس�م 
) ع�يل محمد س�عدان ( ع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقدت الهوي�ة الصادرة من نقابه املهندس�ن 
باس�م ) لؤي عبد الرزاق عبد الوهاب ( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)446202( الص�ادرة اعدادي�ة الش�يخ املفيد 
املركزية املديرية تربية محافظة النجف االرشف 
بتاريخ 2013/3/6 ذي العدد ) 7( املعنونة اىل 
مديرية الوقف الش�يعي  باس�م ) خالد سامي 
رزاق ( ع�ى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
���������������������������������

فقدان
الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة  فق�دت من�ي 
 ( باس�م   )  165838  ( واملرقم�ة  املهندس�ن 
س�جاد هادي حس�ن املحم�د ( عى م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية التقاعد املرقمة ) 1630923 
( يف 2012/6/5 وألص�ادرة من تقاعد النجف 
بأس�م ) خليل جمال الدي�ن أبراهيم ( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية

 أق�ام املدع�ي )حمي�د ش�الل ذرب( دع�وى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )البديري( بدال من 
)الفتالوي( فمن لدي�ه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

���������������������������������
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات
 واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواطن )عامر جاس�م جوي�ن( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده 
وجعله )الخفاجي( وعمال بأحكام املادة )24( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املعدل تقرر نرش الطلب بإحدى الصحف املحلية 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
فرتة ع�رشة ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة / 

وكالة
���������������������������������

مالحظية التسجيل العقاري/الفجر
 م/تنوي������ه

ورد سهوا يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1509 يف 27 أب 2017 رق�م العق�ار هو 1167 
محلة حس�ن عل�وان –خط�أ – والصحيح هو 
1168 محل�ة حس�ن عل�وان م�ن مالحظي�ة 
اقت�ىض  ل�ذا  الفج�ر  يف  العق�اري  التس�جيل 

التنويه.
املالحظ

عيل عدنان ناهي

محكمة بداءة الفجر 
اعالن

عطفا عى ق�رار الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة 
 2017/9/27 يف  564/ب/2017  بالع�دد  الفج�ر 
واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار 2 / 1761 مقاطعة 
12 الحجاميات الشمالية /ناحية الفجر عن طريق 
املزاي�دة العلني�ة ملدة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لتاريخ الن�رش فعى الراغبن بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبن معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة للعقار البالغة 70000000 
س�بعون ملي�ون دينار ان ل�م يكونوا م�ن الرشكاء 
وعن�د انته�اء املزاي�دة س�تجرى االحال�ة القطعية 
وفق�ا لألصول مع العلم ان الدفع نقدا والداللية عى 
املش�رتي اما اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة .
القايض/ عبد الله شالل شناوة

االوص�اف : ن�وع املل�ك / 1761/2 مقاطع�ة 12 
الحجاميات الشمالية /ناحية الفجر – املشتمالت/

اس�تقبال وصالة ومطبخ وغرفتي نوم – املس�احة 
/    250م2 –درج�ة العم�ران متوس�طة-  القيم�ة 
املقدرة/70000000 س�بعون ملي�ون دينار –املالك 

او املترف /حسن صالح كنيفر وجماعته .
���������������������������������

مديرية تنفيذ النارصية
العدد: 2017/2123           

إع�����الن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النارصي�ة الس�يارة املرقمة 
15891 ذي قار اجرة س�عة 4 راكب ذات لون اصفر 
العائ�دة للمدين س�يف عيل داخل لق�اء طلب الدائن 
عدي عباس عبد الله البالغ تسعة مالين دينار  فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 10 أيام 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التحصيل والداللية عى املشرتي.

املنفذ العدل/ عيل مران بطاح الطائي 
املواصفات 

الس�يارة نوع س�مند مودي�ل 2011 صف�راء اللون 
تحمل الرقم 15891 ذي قار اجرة سعة اربعة راكب 
توج�د فيها بعض الرضب�ات الخفيف�ة وخاصة يف 
الجامل�غ االمامي االيرس واالط�ارات والكهربائيات 
والزج�اج بحالة متوس�طة –املحرك صال�ح للعمل 
والبطارية تعمل –القيمة املقدرة 5500000 خمسة 

مالين وخمسمائة الف دينار

رشطة محافظة صالح الدين 
قسم رشطة الدجيل 

مركز رشطة الفدعوس 
الشهابي سابقا 

العدد / 53 
م / نرش فقدان مواطنن 

 

تنفيذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املؤرخ يف 7 
/ 1 / 2018 واملتضم�ن نرش فقدان املواطنن 
كل من ) عيل وحس�ن وبكر اوالد حس�ن عيل 
محمد الحش�ماوي ( يف جريدة راجن نرشهم 
وتزوي�د ذويه�م بنس�خة م�ن الجري�دة م�ع 

التقدير 
العقيد 

عيل حسن مزحم 
ضابط املركز 

���������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

مديرية احوال بغداد / الرصافة 
العدد82  

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) احمد عب�د الرضا مش�هول ( 
دعوت�ه القضائية لتبديل اس�م ابنته وجعله ) 
تب�ارك ( ب�دال من ) زمن ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة  22 من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 
املع�دل عى ان يك�ون النرش باس�م مدير عام 

الجنسية املحرتم .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

جمهوري�ة      الع�راق / مجل�س  القض�اء االع�ى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية
اعالن

العدد 12 / ب / 2018 
التاريخ 10 / 1 / 2018 

اىل املدعى عليه / حامد طارق حسن 
اقام املدعي نصيف جاسم محمد الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها 
رفع الحجز عن املبلغ البالغ 3,200,000 مليون دينار ثالثة مالين ومائتان 
ال�ف دين�ار واعادة املبل�غ املس�تلم وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتن 
محليت�ن للحضور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 21 / 1 
/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون  
القايض / سيف عباس مخلف

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
اعالن

العدد 26 / ش / 2018  
التاريخ 10 / 1 / 2018 

اىل املدعى عيل / هناء جبار سعيد تسكن سبع البور منطقة االلف           
اق�ام املدعي س�امي حمزه دح�ام الدعوى املرقمة اع�اله يطالبك 
فيه�ا تصديق الطالق وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 17 / 1 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة غيابياً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / فارس شبيب الزم 
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سيدة بمعطف من صرب
إص�دار جدي�د للكات�ب الس�عودي محم�د أحمد مش�اط ص�در حديثا عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر )2017(. يقع الكتاب في 168 صفحة 

من القطع المتوسط .
سبق للمؤلف أن اصدر عدة كتب سابقة عن الدار نفسها نذكر منها :

” أبيات ح�����جازية ” ، ” متعة تبس�يط االقتصاد ”  رواية ” جبل السبع 
البنات ” .

وعن كتابه الجديد يقول  :
   في هذا الكتاب أحاديث عن س�يدة واحدة ، وعدة رجال . وفيه كذلك ذكر 
ألماكن محفورة في الذاكرة . فأما البش�ر فهم أناس حقيقّيون عرفتهم – 
إّما عن قرب أو بعد – إال واحداً . بعضهم صّرحُت باسمه ، وآخرون لم أجد 
ض�رورة في ذل�ك . وكلهم إما أنني تأّثرت بهم قلي�ًا أو كثيراً . وربما أّثرُت 
ف�ي بعضه�م قلياً ، أو ربما  لم أؤثر . وبين التلّق�ي منهم ،  والعطاء مني ؛  

منظومة من الحب  ، أو الحذر ،  أو اإلعجاب ، أو التأّمل.  

 صدر في عمان عن دار ورد للنشر والتوزيع رواية ” وداًعا 
س�احة النخيل” وه�ي الرواية العاش�رة للروائ�ي والناقد 
الدكت�ور محم�د عبدالله لقواس�مة. تقع الرواي�ة في 171 

صفحة من القطع المتوسط.
م�كان الرواية المركزي مدينة عمان وضواحيها. وأحداثها 
م�ن نتائج ما يس�مى الربي�ع العربي، والتي ش�هدت مثلها 
عدة بقاع من بادنا العربية، وتنطلق من “س�احة النخيل” 
المعروف�ة في منطق�ة “رأس العين” بعمان. ش�خصياتها 
هم ضحاي�ا أعم�ال العنف والبلطج�ة والع�دوان . الرواية 
تدين البلطج�ة التي تختفي وراء الدين وتحتمي به، وكذلك 
البلطج�ة السياس�ية واالجتماعي�ة، كم�ا تكش�ف مصادر 
البلطجة س�واء أكانت أفراًدا أم أحزاًبا أم فئات أم س�لطات 

مختلفة.

وداًعا ساحة النخيل

          قضية يناقشها : أشرف قاسم / مصر

ف�ي 2009  قامت صحيفة أخب�ار األدب بعمل 
مل�ف بعنوان “ الش�عر . . الف�رح المختلس “ 
وخي�ًرا فعل�ت بفتح هذا المل�ف األهم في ظل 
دعاوى” زم�ن الرواي�ة “ و “ احتضار القصة 
القصي�رة “ تل�ك الدع�اوى الت�ي ما أن�زل الله 
به�ا من س�لطان والتي يروج له�ا البعض من 
مشعلي الحرائق وأصحاب المصالح الشخصية 
واس�محوا لي  أن أعقب على بعض ما احتوى 

عليه هذ الملف . 
بداي�ة ليس صحيًحا “ أن الرواية بديل منطقي 
لغي�اب الدواوي�ن الافت�ة “ فهي جن�س أدبي 
يختل�ف كلية عن الش�عر - ربم�ا تتنافس مع 
القصة القصي�رة لكنها ال تس�تطيع أن تكون 

بديًا للشعر . 
إذا اعتبرن�ا ج�داًل أن الش�عر يحتض�ر- وه�ذا 
ق�ول يحت�اج إل�ى كثي�ر نظ�ر، إذ إن الش�عر 
بخير - فإن الش�للية آفة حياتن�ا الثقافية هي 
الس�بب الحقيقي لحجب األص�وات المختلفة 
عن الس�احة األدبي�ة  ، فأغلب ه�ذه األصوات 
المختلف�ة يعي�ش ف�ي األقاليم ولي�س لهم “ 
ظهر” في القاهرة فكل ما يس�تطيع أن يفعله 
المب�دع هو أن يقتطع من قوت أوالده لينش�ر 
ديوان�ه في طبعة محدودة م�ن 200 إلى 500 

نسخة 
وبع�د أن يطب�ع الدي�وان عل�ى نفقة الش�اعر 

ي�وزع كهدايا على األصدقاء فا تصل نس�خه 
إل�ى النق�اد ، وإن وصل�ت فنصيبه�ا اإلهمال 
والتجاهل فصاحب الديوان مجهول وال تربطه 

عاقة بالناقد فلماذا يكتب عنه ؟
ولوفتحنا مخازن الهيئة العامة للكتاب و هيئة 
قصور الثقافة لوجدنا مئات بل آالف الدواوين 
“ الافتة “ لشعراء حقيقيين في انتظار النشر 
منذ س�نوات طوال وأغلبهم من األقاليم الذين 

ال يربطهم بالقاهرة سوى “طابع البريد” .
وعل�ى الرغ�م م�ن كل ه�ذه المعوق�ات فق�د 

حقق بعضهم بجهده الفردي ذيوًعا وانتش�اًرا 
وحص�ل على جوائ�ز كبرى وش�هادات تقدير 
من أمثال “عزت الطي�ري، أحمدصاح كامل ، 
الس�ماح عبدالله، يس الفيل، محمدالشهاوي، 

عبدالله شرف، فتحي سعيد . . وغيرهم
صحيح أن رواد المكتب�ات صاروا يخاصمون 
الدواوي�ن الش�عرية ألن األغلب م�ن القراء ال 
يتوائم مع “ قصيدة النثر “ من جهة ومن جهة 
أخرى البد أن نعترف بصعوبة الولوج إلى عالم 
الشاعر على عكس الروائي الذي يرسم أحداث 

روايته بعقانية يتوائم معها المتلقي  .
وتكق�ي تجرب�ة الش�عراء محم�د الش�هاوي 
وحس�ن ش�هاب الدين وع�اء جان�ب وأحمد 

بخيت للتدليل على صدق رؤيتي  .
ثم لنا أن نتساءل ، إذا كانت قصيدة النثر ضرورة 
تاريخي�ة كم�ا يدعي البع�ض فلماذا يتمس�ك 
بع�ض الش�عراء الكب�ار بالقصي�دة العمودية 
والتفعيلي�ة مث�ل عبداللطي�ف عبدالحلي�م أبو 
هم�ام و أحمدغراب و يس الفيل وأحمد بخيت 
وحس�ن شهاب الدين وغيرهم ؟ أال يريدون أن 

يدخلوا التاريخ ؟
الش�اعر أحم�د ط�ه أكد عل�ى وجود س�ببين 
لتراج�ع النقد األدبي بصفة عام�ة وليس نقد 

الشعر فقط :
 )1( انعدام الحرية في المجتمع 

)2( عدم وجود مجات أدبية متخصصة ترصد 
الواقع األدبي حالًيا .

وكأن الش�اعرأحمد ط�ه ق�د وضع ي�ده على 
موض�ع الداء فلو تأملنا م�ا يصدر من مجات 
أدبية متخصصة لن نجد سوى مجلة “ الشعر” 
و تصدر فصلي�ة ، ومجل�ة  “ الثقافة الجديدة 
“و” أدب ونق�د “ و” إب�داع “ الت�ي توقف�ت 
وعادت أكثر من مرة ، وتهيمن على صفحاتها 
أس�ماء بعينه�ا تتكرر ف�ي كل أعداده�ا ، إلى 

جانب “أخبار األدب “
إذن الب�د أن نعت�رف أن أزم�ة الش�عر س�ببها 
غي�اب النق�د ف�ي المق�ام األول إذ يم�ر النقد 
بأزم�ة كبيرة وأغل�ب ما تطالعن�ا به الصحف 
والدوري�ات مدرًج�ا تحت مس�مى النقد ليس 
س�وى انطباعات ش�خصية ال تم�ت إلى النقد 

بصلة .
وغي�اب النق�د الحقيقي راجع باألس�اس إلى 
االستسهال و نقص الثقافة لدى من يتصدون 
للكتابة النقدية فأغلبهم يجهلون مناهج النقد 
ومدارس�ه فمن�ذ رحي�ل محمد من�دور وأنور 
المع�داوي ل�م ي�أت ناقد ج�اد س�وى الراحل 
رجاء النقاش برؤاه العربية التي تتناول العمل 
األدبي بروح المتلقي ودهش�ة المعجب محلًا 

و مبسًطا لنظرياته النقدية 
أما نقاد اليوم - تجاوًزا- فإنهم يعيش�ون على 
نظريات النقد الغربي�ة كالبنيوية والتفكيكية 
دون وج�ود رؤى خاصة تؤس�س لنظرية نقد 
عربي�ة خالص�ة كم�ا يفع�ل “ جابرعصفود، 

صاح فضل، حامد أبو أحمد . . . وغيرهم .

عن الشعر .. الفرح املختلس

اىل امرأة لـم تولد بعد..
           سالم نوفل الدوايمه

1-
ابع�ث الي�ك بكوم�ة هذه المف�ردات ألعبر ل�ك فيها ع�ن االنقابات 

الجديده في عالم اليوم الذي نشكل بعضه..
لقد شهدت حركة تجارة االسلحه انتعاشآ امام تراجع حركة 

الحب التي يديرها االدب وبت اخش�ى على عواطفي ومشاعري من 
الذوبان في لعبة العصر فهل نفقد احاسيسنا 

ونساق سوقآ الى معتقات النظام الجديد بتهمة ممارسة االدب. .
لقد باتت عواطفنا ومشاعرنا واحاسيسنا معروضه امام المضاربين 

والسماسره للبيع او لاستثمار..والفنون واالداب 

على اختافها معروضه كذلك في مزادات المتاحف الراقيه باعتبارها 
تمثل حاله انقرضت منذ زمن سحيق بالقدم..

2-
لم اعد اجيد ابجديات العشق ، وال انفعل بكل المرويات والمنظومات 

ولم اعد اهتم بالعواطف والمشاعر ..اصبحت
مثل الريبوت ان�ا ..حضروني ..طوروني ، وفصلوني عن كل مواقع 

الفعل ألني رفضت كل تقاريرهم وضرائبهم واساليب 
عشقهم ..

 3-
ال تتأسفي ياحبيبتي على زمن يتنكر فيه الرجل لفحولته 

كما يتنكر االديب ليراعه ومفرداته ..

ال تتأسي على هذا الزمن الذي يحضر فيه عالمنا الجديد زرع الورود 
في حدائق دورنا ..خشية ان نختبئ فيها عن اعين 

الرقباء..
4-

في الوقت الذي نتغنى فيه بالعروبه وامجادها ..ونهتف بش�عارات 
التحرير ..يتجمل العسس ويتزينوا للمارسة التقرير األنيق الذي يليق 
بتخنثهم ونحن ياحبيبتي اوفياء لقيم العسس ومبادئهم حريصون 

ان تبقى االصفاد في معاصمنا ..
5-

حذار من البوح بما نعلن ..اخش�ى عليك شحة المطر الجفاف خطير 
ياحبيبتي ..فتجملي لموت قد يأتي وال يأتي

الرواية ملحمة العرص والشبكة الشفافة لعصب العالـم احلديث
           أحمد رجب 

الفن الروائي العالمي اس�توعب ش�تى تطورات 
العصر )لوحة للفنان هنري ماتيس(

“يتأس�س موضوع ه�ذا الكتاب على مناقش�ة: 
لم�اذا وكي�ف لبس�ت الرواي�ة لب�وس الحداثة؟ 
ويمكن عّد هذا الكتاب بمثابة مقدِّمة إلى أشكال 
الرواي�ة الحديثة والوظائ�ف التي تنهض بها إلى 
جان�ب مس�اءلة الواقع والتقني�ات والمعضات 
والتط�ّور المرتب�ط بالرواي�ة الحديث�ة”. هك�ذا 
يح�دد األكاديمي األميركي جيس�ي ماتز الهدف 
من كتاب�ه “الرواية الحديث�ة.. مقدمة قصيرة”، 
ال�ذي ترجمته الكاتبة العراقي�ة لطفية الدليمي، 
وأصدرت�ه دار الم�دى بعن�وان “تط�ور الرواي�ة 

الحديثة”.
إشكالية دائمة

يق�رر المؤل�ف ابت�داء م�ن الجمل�ة األول�ى أن 
“الرواية ظل�ت حديثة على الدوام”، إذ انش�غلت 
دائما بالحياة المعاصرة واألش�ياء المس�تحدثة 
فيها، والرواي�ة هي االش�تغال المعرفّي الوحيد 
الذي واصل االرتقاء، وذلك ألس�باب كثيرة منها 
أن الرواي�ة تمّث�ل نوع�ا م�ن الذاك�رة الجمعّي�ة 
الممّيزة للبش�ر، فه�ي بمثابة خزان�ة الحكايات 
الحافظ�ة للمزايا المجتمعّي�ة واألنثروبولوجّية 
لكّل الشعوب، كما أنها تؤّدي وظيفة األسطورة، 
فأصبح�ت بمثاب�ة الفض�اء الميتافيزيقي الذي 
يلجأ إليه األفراد لإلبحار في عوالم متخّيلة تشبه 
حلم يقظ�ة ممتدا، والرواية كذل�ك عمل تخييلي 

يبدأ بالمخّيلة ويتطّور داخل فضائه.
وتذه�ب المترجم�ة أيض�ا إل�ى أن الرواية معلم 
حض�اري وثقافي تنهض ب�ه العقول الراقية في 
مختلف االش�تغاالت المعرفية، وهي جهد خاق 
يرمي إلى فتح آفاق جديدة أمام الوعي البش�ري 
والخيال اإلنس�اني وأخيرا فالرواي�ة أداة ناعمة 

م�ن أدوات العولم�ة الثقافي�ة. أما عن 
س�بب منحها الترجمة عنوانا غير الذي 
حمله الكتاب في نسخته األصلية فتقول 
الدليمي “فّضلت عْنون�ة الكتاب ‘تطّور 
الرواي�ة الحديث�ة‘ ألّنه يتن�اول الرواية 
الحديث�ة ف�ي س�ياق تط�وري ارتقائي 
منذ بواكير نش�أتها األولى وحتى وقتنا 
الحاضر، ولم يكتف الكتاب باالش�تغال 
على الرواية الحديثة ب�ل تناول في أحد 
فصول�ه مدخ�ا موجزا لرواي�ة ما بعد 
الحداثة، كما تناول في فصل آخر مقّدمة 
موجزة للرواية ما بعد الكولونيالّية، وال 
يخفى ما لهذين النمطين الروائّيين اآلن 

من أهمّية”.
يتن�اول الكت�اب ف�ي الفص�ول األربعة 
الحديث�ة  الرواي�ة  نظري�ة  األول�ى 
وفلسفتها، متس�ائا “أين ومتى نشأت 
الرواية الحديث�ة؟” ويجيب بأن الرواية 
ترس�خت حداثتها مع ظهور “األستاذ” 
أو هن�ري جيم�س، الذي أثب�ت بإبداعه 
وتنظيره أن الرواية فن راسخ األركان، 
لتقوي�ض  محاول�ة  الحداث�ة  لتك�ون 
األش�كال التقليدية للرواي�ة التي فقدت 

الصلة مع الواقع.
فالرواية الحديثة وفق�ا لماتز هي التي 
أحدثت قطيعة مع الماضي وجعلت من 
نفسها شكا جديدا، فبعد أن شهد العالم 
تغيرا حاس�ما لم يك�ن ممكن�ا للكتابة 
أن تمض�ي كم�ا كانت من قب�ل، كما لم 
تع�د للحكايات القديمة الق�درة على أن 
تتضمن التج�ارب الجديدة التي أتاحتها 

الحداث�ة، فهش�مت الرواي�ة الحديث�ة الحبك�ة، 
وفكك�ت النهايات واقت�رب الس�رد الروائي من 

األنماط الشائعة في التجارب الحياتية اليومية.

الوجودية واإليروتيكية جذرتا التجريب الروائي
مساءلة الحداثة

ويتس�اءل مات�ز ح�ول ماهي�ة الواق�ع، ذلك أن 
“التش�خيص الروائ�ي اس�تحال مس�ألة حدس 

فحسب بدال من كونه مسألة محسومة 
بصورة مسبقة”، وكان على الروائي أن 
“يتعامل م�ع الواقع ال باعتباره حقيقة 
مفروغ�ا منه�ا ب�ل باعتباره إش�كالية 
دائم�ة”. س�يقود هذا إلى خل�ق نزعات 
أساس�ية ثاث هي “النزعة التشكيكية، 
النزعة النسبية، نزعة التهكم والسخرية 
والمفارق�ة”، و”ل�م يع�د الواق�ع اآلن 
ش�يئا مؤكدا يقبع خارج�ا عّنا وينبغي 
للروائ�ي وصفه بل بات عملية اش�تباك 

مع الوعي.
وحت�ى تكون الرواية أق�رب إلى الواقع 
غي�ر  ص�ورة  تعك�س  أن  عليه�ا  كان 
للواق�ع  متجانس�ة  وغي�ر  متماس�كة 
ف�ي متنه�ا فق�د “هّش�م ال�ا تجانس 
الرواي�ة الحديثة وحّولها إلى ش�ظايا” 
لنص�ل إل�ى “الرواي�ة عديم�ة الحبكة، 
والمتش�ظية، وغير الكاش�فة للحقائق 
ومفتق�دة للصنعة الفني�ة لكّنها يمكن 
أن تحتوي على ش�كل أكثر تش�ذيبا من 
الوقائع العارية، والمس�اءلة الصبورة، 
واالستكش�اف الحر، ويمكنها مامسة 
س�طح الحياة التي لم تتوار في الرواية 
الحديث�ة وما بعد الحديث�ة، لكنها باتت 
موض�ع تس�اؤل فيهم�ا، مم�ا انعكس 
عل�ى الش�كل الروائي الذي كان س�ابقا 
ف�ي حاجة إل�ى النظ�ام، لك�ن الرواية 
الحديث�ة س�تعتمد ب�دال م�ن ذل�ك ال�ا 
انتظ�ام ، والتمركز الطاغي حول الذات، 

واإلرباك”.
يقوم جيس�ي ماتز بمس�اءلة الحداثة، 
فمثلم�ا انغمس�ت الرواية الحديثة في مس�اءلة 
الواق�ع فينبغ�ي لها أيضا مس�اءلة اللغ�ة ذاتها، 
وبحس�ب قول�ه فق�د “كّث�ف الش�عور الجدي�د 

باإلحس�اس المدين�ي اإلبداع الروائ�ي، كما غّير 
أس�لوب المعيش�ة الحضرية بص�ورة كاملة من 
وظيف�ة الكات�ب بعد أن جعل�ت حياته موضوعا 
المس�تحوذ،  واالنع�زال  المكتظ�ة.  للحش�ود 
والعاق�ات األخطبوطية بعالم التجارة والثقافة 
مترامي األطراف، وحتى لو بدت الرواية الحديثة 
أحيان�ا مبتغاة لذاتها ومكتفية بفضائها الخاص 
ومهتمة بتوجيه بؤرتها نحو أساليبها وهياكلها 
الخاصة”.وكم�ا ف�ي روايات هن�ري ميللر “حل 
ع�دم التجان�س النص�ي الداخلي مح�ل االرتقاء 
الهادئ والمعقلن، وكس�رت المشاعر المتفجرة 
حيادية وهدوء السرد الموضوعي، ومضت هذه 
التغيرات الروائية في لعب أدوارها التأثيرية بعد 
أن ترسخت س�طوة النزعة اإليروتيكية كوسيلة 
في تحّدي األعراف االجتماعية التقليدية، ولجعل 

الرواية الحديثة أكثر انفتاحا على الواقع”.
وعمل�ت الوجودي�ة والنزع�ة اإليروتيكي�ة على 
تجذير التجري�ب الروائي، في أساس�يات الحياة 
الحقيقية. وهذه التجديدات مما يؤدي بنا إلى ‘ما 
بعد الحداثة’ لتؤصل الرواية ‘نوعا جديدا متطرفا’ 
م�ن التجري�ب المقترن برؤي�ة تش�كيكية أكثر 

قسوة بكثير من تلك التي جاء بها المحدثون”.
وإذا كان�ت الرواية الحديثة قد حاولت مامس�ة 
الحقيقة فإن “النزعة التشكيكية ما بعد الحداثية 
أكدت ع�دم إمكانية مامس�ة الحقيقة بأي حال 
م�ن األحوال”. فصارت الرواي�ة هي “التي تقود 
الق�ارئ من خال ما يش�به مدينة معارض تعج 
باألوهام والخدع واألضاليل والمرايا المش�ّوهة 
وفخاخ األب�واب المغلقة الت�ي تنفتح على حين 

غّرة تحت أقدام القارئ”.
لذا بات�ت الرواية ت�دور حول وهمه�ا الذاتي، أو 
زيفها الخ�اص والغري�ب أن الحبكة ع�ادت إلى 
الرواية ثانية “ولكن كعنصر يعمل على تهش�يم 

المواضعات الراسخة في نهاية المطاف”.

زمن جديد

            هيثم الطيب

علي ان اقول ان انفاسك متسخة

وانت مثل كومة من الظام

تزحف على االشياء المضيئة

لكي ترسم خارطة بائسة وهزيلة

للمشاعر الزائفة والكاذبة

تحاولين مثل ساحرة

ان ترسلي صوتك االحدب

الى الناس

لكنه يعود اليك النه ملتصق بك

كم كانت لحظاتي ثقيلة

وروحي متعبة

كم كنت اتوق الى حريتي

المكبلة بمذاقك السيء

حقا لقد عرفت االن

ان الشيء سيبقى

الن الزمن ينقضي

وانت الوحيدة الغارقة في الشر

سيكون زمنا جديدا

وانا اراك ترحلين مع سرب الغربان

الذي يتبعك الى الجحيم

الامل لك ايتها المقفرة

باستطاعتك ان تنشري الظام هناك

قلبي مازال ممتاءا بالرغبات

وعقلي مشبع باالفكار الطيبة

سأمسك الحكاية وارنو الى القمر

معي عصارة الحياة وحريتي والحب

نص سردي
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» الغزايل .. اليتيم
الذي بات مطربًا«

من الجدي�ر بالذكر ان نق�ول ان املقامات العراقي�ة قد تميزت 
ع�ن باقي املقامات العربية .. خاصة انها كانت تغنى يف البداية 
للتقاليد الديني�ة والقصائد الصوفية .. وكذلك اس�تخدم املقام 
العراق�ي كأبرز مقامات ت�اوة القرأن الكري�م .. ولهذا يمكننا 
الق�ول ان املق�ام العراقي يمثل قلب ال�راث الغنائي العراقي .. 
ولذا كان الحفاظ عليه وتجديده وتطويره مهمة ملحة قادها 
بعض رم�وز الغناء العراق�ي خال الق�ران العرشين ومن بني 

اولئك املطرب الراحل ناظم الغزايل .
ذل�ك املطرب الذي ما ان انتهى م�ن املرحلة االبتدائية حتى بات 
يغني يف ش�وارع بغداد حينا .. ويف االذاعة املدرسية حينا .. لكن 
وقتها كان وحيدا يتيما فقريا .. اذ رحل والده ومن بعده امه .. 

فاعمل حياته ينتقل بني بيوت اقاربه ..
وحينم�ا نقف عند موهبة الفن�ان العراقي الراحل ناظم الغزايل 

اليوم نجدها قد نمت وسط مشاكل عائلية  
ال اخر لها .. فوقتها كان عمه يفضل دراسة التاريخ بينما اصدر 
ناظم عىل دراس�ة التمثيل والغناء يف معه�د الفنون الجميلة .. 

وذلك الن عمه وقتها كان يرى ان املمثل مجرد )اراجوز( 
وله�ذا ترك ناظم بي�ت عمه وعاد للتنقل م�رة اخرى بني بيوت 
اقارب�ه .. وبعد فرة قبله عمه وتركه يحدد مس�تقبله .. ولكن 

لم يمنحه رضاه !!
حتى بات ناظم متخصصا وش�غوفا بموسيقى املوالد الشعبية 
واملقام�ات الراثية العراقية .. حي�ث كان يذهب ملقاهي بغداد 
لاس�تماع اىل صوت )مثل�ه االعىل( رائد املق�ام العراقي محمد 
القبانج�ي .. وبعدها نج�ح الغزايل يف االلتح�اق بمعهد الفنون 
الجميلة /قس�م التمثيل املرسحي .. حتى بات عضوا يف )فرقة 
الزباني�ة( وليتعل�م الع�زف ع�ىل أله الع�ود واالنضم�ام لفرقة 
املوش�حات العراقية باذاعة بغ�داد .. وليعمل عىل غري النمطية 
املتبعة يف غن�اء املقام العراقي .. وليخ�رج باغانيه عن املألوف 
واملعتاد اذ اهتم ب� )البستا( عىل حساب املقام نفسه وقد جاءت 
ش�هرته عربيا بع�د اغنية )اق�ول وقد ناحت بقرب�ي حمامة( 
للش�اعر ابي فراس الحمداني ويف ع�ام 1952 تزوج الغزايل من 
مطربة العراق االوىل س�ليمة مراد والتي كانت جزءا من شهرته 

حتى انهما قدما معا اغنية )يا ام العيون السود(

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

رويدا عطية: أرفض الكالم عن خصوصيايت وأحلم باألمومة
وقفت أم�ام العم�اق الراح�ل وديع 
الص�ايف وغّن�ت مع�ه »هي�دا لبنان«، 
اللبناني�ة«  األغني�ة  وأم�ام »ف�ارس 
ع�ايص الحان�ي يف »س�حر الرشق«، 
وغن�ت باقت�دار للش�حرورة صباح، 
وأمام الجمهور امل�ري للمرة األوىل 
يف مهرجان املوس�يقى العربية األيام 
املاضي�ة. املطرب�ة الس�ورية روي�دا 
يف  تجربته�ا  ع�ن  تتح�دث  عطي�ة، 
مهرجان املوسيقى العربية، ، وأغنيتها 
الجدي�دة »املفيد املختر«،. وس�بب 
رفضها ال�كام عن حياته�ا الخاصة 

والحلم الذي تتمنى تحقيقه.
- كي�ف ترين مش�اركتك للمرة األوىل 
أخ�رياً يف مهرجان املوس�يقى العربية 

يف دار األوبرا املرية؟
أشعر بالفخر وأعترب نفيس محظوظة 
بلقاء الجمه�ور املري للمرة األوىل، 
ألن ل�دار األوب�را املري�ة جمه�وراً 
خاص�اً، ومل�رسح األوب�را خصوصية 
معين�ة، حت�ى يف اختي�ار األص�وات 
الت�ي تغّن�ي عليه، ال س�يما أنه وقف 
عليه عمالقة الغناء والطرب يف مر 
والوط�ن العرب�ي، كما ُس�عدت كثرياً 

بتفاعل الحارضين معي.
- كيف جاءت فكرة غنائك »يا حبيبتي 

يا مر« للفنانة شادية؟ 
تربي�ُت وجي�ي ع�ىل أف�ام الفنان�ة 
الكبرية الراحلة شادية، وكل الفتيات 
وخّف�ة  رقته�ا  يحب�ون  والش�بان 
دمها وصوته�ا العذب، وه�ي أبعدت 
نفس�ها ع�ن األضواء عندما ش�عرت 

أنه�ا وصلت اىل قم�ة النجاح، وهذا ي�دل عىل ذكائها 
املتوق�د لتخلّد أجم�ل صورة لها يف ذاك�رة الجمهور. 
غنيت »ي�ا حبيبتي يا مر« ألنن�ي أحب مقام هذه 
األغني�ة، ورغبت يف أن أغنيها وأهديها لش�ادية، وتّم 
ذلك بمح�ض الصدفة، فل�م يكن متعم�داً أن أغنيها 
بالتزامن مع اش�تداد أزمتها الصحية، ذلك أنني كنت 
أح�ّ� األغني�ة يف الربوف�ات الخاص�ة بالحفلة منذ 

شهر تقريباً.
- طرح�ت أغنيتك الجديدة »املفيد املختر« منذ أيام 

قليلة، كيف وجدت أصداءها مع الجمهور؟
ه�ي أغني�ة باللهج�ة املرية، م�ن كلم�ات إيهاب 
عبدالعظيم وألحان س�امر أبو طال�ب وتوزيع عمرو 
إس�ماعيل، وس�ّجلتها يف مر، لكن وضعت صوتي 

عليها يف بريوت، وصّورته�ا فيديو كليب، وأحببت أن 
تحمل خفة الظل للناس وليس طابع »األكشن« مثل 
باق�ي الكليبات املوجودة عىل الس�احة الفنية حالياً، 
ولم يمر شهر بعد عىل طرح الكليب الخاص باألغنية، 
وم�ا زلت أعيش فرحة ن�زول العم�ل للجمهور. وقد 
رغبت يف أن أوّجه رسالة اىل الكثريين من خال »املفيد 
املختر« بصورة سلسة وبسيطة، وهي رسالة بني 
الحبي�ب وحبيبت�ه، وأعتربها من أجم�ل ما قدمت يف 

مسريتي الفنية.
- كي�ف تس�تطيعني الحف�اظ ع�ىل أصال�ة األغني�ة 

السورية يف ظل انتشار األغنيات الرسيعة اإليقاع؟
أحاف�ظ ع�ىل أصال�ة األغني�ة م�ن خ�ال الركيز يف 
اختي�ار ما أقدم�ه للجمه�ور، حتى لو كان�ت أغنية 
رسيع�ة اإليقاع فا أمانع يف تقديمه�ا، مما يعني أن 

ليس من ال�وري أن تكون األغنية الرسيعة اإليقاع 
دون املس�توى، فاألهم الفكرة الت�ي تتناولها األغنية 

ورسالتها للناس.
- ه�ل تفكري�ن يف تقدي�م أغني�ة دويتو م�ع مطرب 

مري بما أنك تغّنني باللهجة املرية؟
ال مانع عندي يف تقدي�م دويتو يف الفرة املقبلة، لكن 
األهم أن يتم اختيار صوت يتوافق مع طبقة صوتي، 
وأن يك�ون موضوع األغنية مناس�باً لنا نحن االثنني 

معاً.
- قدم�ت دويت�وات غنائية مع الراح�ل وديع الصايف 
والنجم ع�ايص الحان�ي، كيف وجدت أص�داء هذه 

التجارب يف مشوارك؟
الغناء مع عم�اق بحجم وديع الصايف ال يزال تأثريه 
راس�خاً يف نف�يس اىل الي�وم، فقد قدمت مع�ه أغنية 

الجمه�ور  لبن�ان«، وأحّبه�ا  »هي�دا 
العرب�ي، وع�ىل الصعي�د الش�خيص 
تعلم�ت منه الكث�ري عىل املس�تويني 
الفني واإلنساني. أما عايص، فقدمت 
مع�ه أغنية بعنوان »س�حر الرشق«، 
وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب 
من�ذ س�نوات، وال يمك�ن بالطبع أن 

أنىس تجربتيَّ معهما.
- م�ا حقيق�ة الضج�ة املُث�ارة أخرياً 
ح�ول عودت�ك اىل خطيبك إس�ماعيل 

مانسريل، نجم »ستار أكاديمي«؟
حقيق�ًة، ال أح�ب التح�ّدث يف أموري 
الش�خصية، أو التعليق عىل هذا األمر 

يف اإلعام.
- يطالب�ك الجمه�ور دائم�اً بتقدي�م 
أغني�ات باللهج�ة الخليجي�ة، ما لم 

تفعليه حتى اآلن، ما السبب؟
أحب اللهجة الخليجية كثرياً، وأعشق 
ص�ور األغني�ة الخليجي�ة ومعانيها، 
لكن حتى اآلن لم تس�مح يل الظروف 
بتحقيق هذه الخطوة، لكن ليس لديَّ 
مانع أب�داً يف تقديم األغنية الخليجية 

خال الفرة املقبلة.
- رصح�ت بأن�ك تفكري�ن يف خوض 
تجربة التمثيل، سواء يف التلفزيون أو 

السينما، ما حقيقة ذلك؟
بالفع�ل، أفك�ر يف األم�ر م�ع مدي�ر 
أعم�ايل س�مري امل�وىل، لكنن�ا نبح�ث 
حالياً عن مرشوع كبري وجيد يضيف 
اىل رصيدي الفني، وليس ملجرد إثبات 

وجودي يف التمثيل.
- ما سبب حماس�تك لتقديم املرسح 

الغنائي؟
قّدمت تجربة املرسح الغنائي س�ابقاً يف ذكرى رحيل 
الش�حرورة صباح يف مهرجانات »بيت الدين«، وهذا 
األمر بالتحديد أندفع إىل تقديمه من دون أي رشوط، 
ألن للق�اء الجمهور عىل امل�رسح طعماً آخر، ونتلقى 

ردود فعل رسيعة ومبارشة.
- م�ا الحلم ال�ذي تتمن�ني تحقيقه يف الع�ام الجديد 

2018؟
أحامي كثرية يف العام الجديد، وأهمها االس�تمرار يف 
تحقيق النجاح عىل الساحة الفنية، إضافة إىل رغبتي 
يف ترك بصمة حقيقية لدى الجمهور العربي يف أعمايل 
الفنية املقبلة. وعىل املس�تويني الشخيص واإلنساني 

أحلم بأن أصبح أّماً، وأُكّون عائلة سعيدة.

بيان االكتتاب 
السادة مساهمي شركة الموصل للتأمين مساهمة خاصة والجمهور الكريم المحترمون 

م / بيان اكتتاب شركة الموصل للتأمين المساهمة الخاصة 
اس�تنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة املؤرخ يف 19 / 10 / 
2017 م املتضمن زيادة راسمال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 500 ، 1 ( دينارا ) مليار وخمسمائة مليون دينار ( اىل 
) 000 ، 000 ، 000 ، 15 ( دينارا ) خمسة عرش مليار دينارا ( وفقا الحكام املادة 55 أوال من قانون الرشكات ، لذا 
يرس مجلس االادارة دعوة املساهمني والجمهور الكريم لاكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 500 

، 13 ( سهم ) ثاثة عرش مليار وخمسمائة مليون سهم ( وفق التفاصيل ادناه :
اوال :

1 – اس�م الرشكة : رشكة املوصل للتأمني – مس�اهمة خاصة .
2 – ثانيا : مركز الرشكة : املوصل – ولها ان تفتح فروع داخل العراق وخارجه .

3 – ثالثا : هدف الرشكة وطبيعة العمل .
املساهمة يف خطة التنمية الوطنية عن طريق دعم قطاع التامني بكافة انواعه البحري والحريق والرسقة والسيارات 

والتامني الزراعي والحوادث والهنديس والتامني الصحي عن طريق :
أ – القيام بفتح مكاتب للتامني يف كافة انحاء العراق .

ب – التعامل مع الرشكات االجنبية العادة التامني .
ت – القيام بالتغطية التامينية لاموال والبضائع واالشخاص .

وللرشكة يف س�بيل تحقيق اغراضها القيام بما يي :
1 – تمتلك االموال املنقولة وغري املنقولة وايجارها او اجراء كافة الترفات القانونية عليها لتنفيذ نشاطها .

2 – رشاء وايجار واس�تئجار مختلف وسائل النقل التي تدخل يف نطاق اغراض الرشكة وفق الرشوط التي ترتنيها 
لتحقيق اهدافها وبيعها يف حالة انتفاء الحاجة لها او اس�تهاكها .

3 – اان تج�ري جمي�ع املعامات او تعقد مختلف انواع العقود وتدخ�ل يف مختلف التعهدات واملناقصات واملزايدات 
مع الدوائر الرس�مية والرشكات واالشخاص الطبيعية س�واء كان ذلك بمفردها ولحسابها او باالشراك مع الغري 

ولها ان تؤمن عىل موجوداتها او التي بعهدتها وعىل العاملني فيها .
4 – ان تفتح االعتمادات والحساباات والودائع الثابتة لدى املصارف وان تنشأ او تسحب او تقبل باي صورة كانت 
االوراق التجاري�ة والس�ندات القابل�ة للتداول واالوراق االخرى من كمبياالت ومس�تندات ش�حن مهما كان نوعها 

ومستندات املخازن وطلب التسهيات املرفية .
5 – تملك ورشاء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات االخراع والعامات التجارية واالمتيازات ذات العاقة 
بنشاط الرشكة والترف بها واالذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الرشكة طبقا الحكام 

القانون .
6 – ان تتكتب يف اس�هم وس�ندات وحواالت واية اوراق او التزامات مع اية رشكة مؤسس�ة او هيئة محلية اجنبية 

بالشكل الذي تراه مناسبا لتعاطي أي نوع من االعمال الداخلة يف نطاق اغراضها .
7 – املس�اهمة يف ال�رشكات املختلفة عدا الرشكات التضامنية واالندماج فيها واالكتتاب باس�همها واالندماج مع 

الرشكات االخرى ذات النش�اط املماثل وفقا الحكام القانون .
8 – للرشكة الحق يف تشغيل منتسبيها بعقود ومنحهم الهموالت واملنح التشجيعية .

9 – مزاولة أي عمل او نشاط اخر يؤد اىل تسهيل مهامها وتحقيق اغراضها .
ثانيا : عدد االسهم املطروحة لاكتتاب ) 000 ، 000 ، 50 ، 13 ( سهم ) ثاثة عرش مليار وخمسمائة مليون سهم 

( قيمة الس�هم الواحد دينار واحد .
ثالث�ا : م�كان االكتتاب : مرف املوصل للتنمية واالس�تثمار الف�رع الرئييس الكائن يف بغداد – ش�ارع النضال – 

مجاور مطعم البهو .
رابع�ا : تاري�خ ب�دء االكتت�اب : 14 / 1 / 2018 م .

خامس�ا : من حق املس�اهمني االكتتاب خال ) 15 ( خمس�ة عرش يوم االوىل من تاريخ بدء االكتتاب كا حس�ب 
مس�اهمته ويف حال بقاء اس�هم غري مكتتب بها ، فمن حق الجمهور واملساهمني الغري املكتتبني خال 15 خمسة 

عرش يوما االوىل االكتتاب به خال ) 15 ( خمس�ة عرش يوما الثانية .
سادس�ا : مدة االكتتاب التقل عن ) 30 ( ثاثون يوما والتزيد عن ) 60 ( س�تني يوما ويغلق عند االكتتاب بكامل 

االس�هم املطروحة وخال مدة ) 30 ( ثاثون يوما .
س�ابعا : عىل املساهمني تقديم نسخة من شهادة اسهمهم وبالنس�بة للمكتتب الغري مساهم تقدم املستمسكات 

الثبوتية .... الخ .
ثامنا : تسديد قيمة االسهم بموجب صك او نقدا .

رئيس مجلس االدارة 
مرف املوصل للتنمية واالستثمار 
يمثله السيد عمار رايض محمد 

الى مساهمين مصرف سومر التجاري الكرام 
م / اجتماع الهيئة العامة 

اس�تنادا الحكام املواد 87 و 88 / ثاني من قانون الرشكات النافذ وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بجلس�ته 
املنعقدة بتاريخ 13 / 7 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف 
الس�اعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 28 / 1 / 2018 يف مقر الرشكة الكائن يف ش�ارع خالد بن 
الوليد – حي الوحدة – قرب ساحة عقبة بن نافع ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع يؤجل 

اىل يوم االحد املوافق 4 / 2 / 2018 يف نفس الزمان واملكان املعنيني وذلك للنظر يف جدول االعمال االتي :
1 – االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نش�اط املرف للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 

ومناقشته واتخاذ القرارات الازمة بشأنه .
2 – اس�تماع اىل تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 ومناقش�ته واتخاذ 

القرارات الازمة بشأنه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للمرف للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .

4 – االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .
5 – مناقش�ة مقس�وم االرباح لس�نة 2016 واتخاذ القرار الازم بش�أنه .

6 – تعيني مراقبي حسابات للمرف لسنة 2017 املالية وتحديد اجورهما .
7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 

.
8 – أ – مناقشة موضوع التسويات الخاصة بارجاع االحتياطي الازامي اىل حسابه الصحيح .

ب – مناقش�ة موض�وع مبلغ الرسقة التي تع�رض لها املرف بتاري�خ 30 / 11 / 2014 واتخاذ القرار 
الازم بشأن املوضوع .

يرج�ى التفضل بالحضور او انابة احد املس�اهمني بس�ند االناب�ة املوجودة لدى امل�رف او توكيل الغري 
بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى املرف 

قبل ثاثة ايام من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات ... مع  التقدير 
عي ابراهيم كاطع 
رئيس مجلس االدارة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
السجل / 1899 
م / نرش مفقود 

بناء عىل الطلب املقدم من قبل املستدعي ) فاح حسن سهيل 
( والذي يطلب في�ه املوافقة نصبه قيما عىل ولده املفقود ) 
منذر فاح حسن سهيل الراوي ( الذي فقد بتاريخ 19 / 11 
/ 2014 قررت هذه املحكمة مفاتحتكم لغرض نرش املفقود 

اعاه يف جريدتني محليتني واعامنا تاريخ النرش .
القايض 
محمد مطلب عبد

محكمة األحوال الشخصية يف البرة
العدد: 5756/ش/2017
التاريخ: 2018/1/10

اعان 
اىل املدعى عليه/ فاح عبدالرزاق محمد

أص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمه�ا يف الدع�وى املرقم�ة 5756/
ش/2017 غيابياً بحق املدعى عليه أعاه بتاريخ 2017/12/27 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب م�ا ورد برشح القائ�م بالتبليغ 
وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة البرة، قررت تبليغك بواس�طة 
النرش بصحيفتني رسميتني يوميتني ولك حق االعراض والتمييز 
خال املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية.
القايض/ فاح حسن حصني
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       بغداد/ المستقبل العراقي

استهل منتخب العراق األوملبي، مشواره يف بطولة 
كأس أم�م آس�يا تح�ت 23 س�نة، بف�وز عريض عىل 
املنتخب املاليزي بنتيجة 4-1، بملعب تشانجو شو، يف 
افتتاح املجموعة الثالثة من املسابقة.وس�جل أهداف 
الع�راق، كل م�ن محمد جف�ال، أمجد عط�وان، عالء 
مهاوي، وحسني عبي، بينما أحرز صفاوي راسيد هدف 
ماليزي�ا الوحيد.وبدأ املنتخ�ب االوملبي ضاغًطا إلحراز 
هدف التقدم يف وقت مبك�ر، واحتاج إىل خمس دقائق 
فقط ليجد الطريق س�الًكا لش�باك املنتخ�ب املاليزي، 
بع�د أن توغل قائد الفريق بش�ار رس�ن م�ن الجانب 
األيرس، ليم�رر الكرة عرضية اس�تقبلها محمد جفال 
برأس�ه محرًزا الهدف األول«.وواصل )أسود الرافدين( 
س�يطرتهم عىل منتصف املي�دان بفضل تمركز صفاء 
ه�ادي وأمجد عطون، وحيوية بش�ار رس�ن ومحمد 
جف�ال، وتمك�ن املنتخ�ب العراقي م�ن إضافة هدف 
ث�ان يف الدقيق�ة 28، بعد أن تابع عط�وان كرة ارتدت 
من رأس زميله حس�ني عيل، ليس�دد الكرة يف الشباك، 
وينتهي الش�وط األول بتقدم العراقي�ني بهدفني«.ويف 
الش�وط الثاني واصل املنتخب االوملبي رغبته بتحقيق 
االنتصار، فتمكن بالدقيق�ة 56 من إحراز هدف ثالث 
عرب العبه عالء مهاوي، الذي استغل الكرة التي وصلته 
مرتدة من مدافع املنتخب املاليزي ليضعها يف الشباك«. 
وش�هدت الدقائق األخرية من املباراة صحوة ماليزية، 
أثم�رت عن الهدف األول عرب العبه صفاوي راس�يد يف 
الدقيق�ة 79، بعد أن ارتد الفريق املاليزي بكرة قطعها 
من منتصف امللعب، ليس�جل هدف تقليص النتيجة«. 
إال أن املنتخ�ب االوملب�ي ع�اد رسيًعا به�دف رابع عرب 
الالعب حس�ني عبي يف الدقيقة 82، عندما قطع الكرة 
من املدافع وتالعب بحارس املرمى ووضع الكرة داخل 
الشباك، لتنتهي املباراة بفوز املنتخب العراقي األوملبي 
باربعة أهداف له�دف واحد«.وتصدر املنتخب االوملبي 
مجموعت�ه بعد ان خط�ف منتخب الس�عودية تعادالً 

يف الرم�ق األخري من منافس�ه منتخ�ب األردن 2-2 يف 
الظهور األول للمنتخبني ضمن بطولة آس�يا تحت 23 
عاماً املقامة يف الصني لحساب املجموعة الثالثة امس 
األربعاء.وتق�دم املنتخ�ب األردن�ي بهديف الس�بق عرب 
بهاء فيص�ل بالدقيقتني 12-78، لكن الدقائق األخرية 
ش�هدت انقالًب�ا، عندما تمكن املنتخب الس�عودي من 
تس�جيل هدفني رسيعني بالدقيق�ة 84 عرب العبه عبد 
اإلله العمري، وراكان العنزي من ركلة جزاء بالدقيقة 

92.ورفع املنتخبان األردني والس�عودي رصيدهما إىل 
نقط�ة واح�دة يف املرك�ز الثاني، فيما تص�در املنتخب 
االوملبي املجموعة بعد فوزه عىل ماليزيا 4-1«.بدوره 
قدم وزي�ر الش�باب والرياضة عبد الحس�ني عبطان، 
التهنئ�ة اىل املنتخ�ب االوملب�ي بكرة الق�دم بعد فوزه 
ع�ىل املنتخب املالي�زي باربعة اه�داف مقابل هدف يف 
أوىل مباريات�ه يف بطولة نهائيات اس�يا تحت 23 عاما 
والجارية احداثها يف الصني.وقال عبطان بحسب بيان 

لل�وزارة تلقت » املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان 
»االداء ال�ذي قدم�ه العبون�ا يؤكد عىل عل�و كعبهم يف 
تقدي�م املزيد م�ن النجاحات ورفع اس�م العراق عاليا 
يف املحاف�ل الدولي�ة،« مؤك�دا ان »ال�وزارة س�تواصل 
دعمه�ا للمنتخبات الوطنية صاحبة االنجاز«.واضاف 
ان »الجهاز الفني واالداري والالعبني كانوا عن حس�ن 
الظ�ن وع�ىل ق�در املس�ؤولية، متمنيا له�م املزيد من 

النجاحات يف نهائيات آسيا.

عبطان هنأه وأكد علو كعبه في البطولة

االوملبي يستهل مشواره اآلسيوي برباعية
يف شباك ماليزيا ويتصدر جمموعته

عبطان : رعاية الرواد واالبطال 
الرياضيني واجب وطني

بايرن ميونخ يتحدى رغبة 
برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان ان “رعاية شريحة االبطال والرواد 
الرياضيين واجب وطني مقدس على جميع المؤسسات الرياضية” .

وقال عبطان خالل استقباله عدداً من الرواد والرياضيين االبطال بحسب بيان للوزارة 
تلقته “المستقبل العراقي”، ان “الوزارة مستمرة بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي 
له�ذه الش�ريحة المهمة التي قدمت الكثي�ر الى العراق من خالل تمثيل�ه في المحافل 

الدولية ووقوفهم فوق منصات التتويج”.
وش�دد ان “الوزارة ستبذل جهودا كبيرة في الس�عي لتحقيق أمرين مهمين للشريحة 
ال�رواد واالبط�ال الرياضيين وهما الس�كن الالئق والرعاية الصحي�ة فضال عن إدامة 

التواصل معهم وتكريمهم في جميع المحافل والمهرجانات الرياضية والشبابية .

             المستقبل العراقي / متابعة

رد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، 
عل�ى األنب�اء الت�ي ربط�ت تياج�و ألكانت�ارا، نجم 

وسط الفريق، بالعودة إلى برشلونة، خالل 
حميديت�ش،  المقبل.وق�ال  الصي�ف 

في تصريح�ات لصحيفة “بيلد” 
تياجو  األلماني�ة: “لق�د ج�دد 
عق�ده، الع�ام الماض�ي فقط، 
حتى 2021، إنه قائد بالنس�بة 

لنا، أنا لس�ت مش�غوال برحيله، 
ألن�ه غي�ر وارد عل�ى اإلط�الق”.

وبخصوص حالة تياجو الصحية، قال 
النجم البوسني السابق: “إنه بخير، أتوقع 

أن يتم كل شيء، وفقا للخطة الموضوعة، 
باالتفاق مع األطباء.. لدينا أهداف عالية 
ه�ذا الع�ام، وسيس�اعدنا تياج�و ف�ي 

تحقيقها”.ويعاني ألكانتارا )26 عاًما( 
م�ن إصابة ف�ي الفخذ األيم�ن، ومن 

المتوق�ع عودته إل�ى المالعب، في 
نهاية فبراير/شباط المقبل.

العبو ريال مدريد ينقلبون عىل زيدان
            المستقبل العراقي / وكاالت

عقد زين الدين زي�دان المدير الفني 
اإلس�باني،  مدري�د  ري�ال  لفري�ق 
اجتماًعا س�اخًنا م�ع العبيه لمدة 
س�اعة تقريًب�ا، لبحث أس�باب 
الفري�ق ف�ي  نتائ�ج  تده�ور 
الليج�ا، وكيفي�ة االس�تعداد 
للمرحلة المقبلة في الكأس 
أوروب�ا. أبط�ال  ودوري 

قي�ام  االجتم�اع،  وش�هد 
بعض العبي الفريق الملكي 

باالعت�راف للمدرب الفرنس�ي بعدم 
ارتياحهم لما اعتبروه “معاملة غير 
عادلة”. ووفقا إلذاعة )كادينا سير( 
فإن بعض الالعبين، خاصة الذين ال 
يش�اركون في التش�كيلة األساسية 
بانتظ�ام، صارح�وا زي�زو بأنهم ال 
يعتقدون في صحة كالمه بأن “من 
يش�ارك في المباريات ه�و األفضل 
ه�ؤالء  التدريبات”.ويعتق�د  ف�ي 
الالعبون أن زيدان لس�بب مجهول، 
لدي�ه مجموع�ة م�ن الالعبين “غير 
قابلين للمساس”، والذين يشاركون 

ف�ي التش�كيلة األساس�ية بانتظام، 
وفي جميع األح�وال، بصرف النظر 
والبدن�ي،  الفن�ي  مس�تواهم  ع�ن 
وأيًض�ا بغ�ض النظ�ر ع�ن اجته�اد 
الالعبي�ن اآلخرين ف�ي الفريق.كما 
نقلت اإلذاع�ة تعليقات بعض العبي 
الميرينج�ي عل�ى االجتم�اع، ال�ذي 
وصفوه بأن�ه “ممل” و”بال فائدة”.

ويحت�ل ريال مدري�د حالًي�ا المركز 
الراب�ع ف�ي ترتي�ب الليج�ا برصيد 
32 نقط�ة متأخًرا ب��16 نقطة عن 

المتصدر برشلونة.

          ميسان / المستقبل العراقي

ثمن�ت إدارة ن�ادي نفط ميس�ان يثم�ن دور قيادة 
ش�رطة المحافظ�ة و قائده�ا للتعاون المس�تمر في 

توفير امن المالعب«.
وذكر بيان صادر عن ادارة النادي تلقته »المستقبل العراقي«، 
انه »تثمن إدارة نادي نفط ميسان دور قيادة شرطة المحافظة 
و قائده�ا العميد » نزار موهي » عن التعاون المس�تمر والدعم 
الكبير من خ�الل توفير رجال امن المالعب و حفظ األمن  طيلة 
الفترة الماضية ، حيث كان نفط ميسان يلعب في ملعب الميمونة 
رغم امكانياته المتواضعه في الدوري لكن بوجود رجال الشرطة 
جرت جميع المباريات بسالس�ة وعدم وجود أي خرق أمني يذكر 
،  وقد شعرنا بالسرور  بعد افتتاح ملعب ميسان األولمبي  ليكون 

ملعب النادي في الدوري العراقي ».
واضاف البيان »نؤكد بأن ميسان أمنه بجهود رجال الشرطة واكيد 
ملع�ب ميس�ان األولمبي  جزء من�ه  فضال عن ذلك ب�أن الجمهور 
الرياضي جمهور واعي ومثقف والدليل ولم يحصل أي خرق منه أو 
إس�اءة تذكر كما حصل في بعض المحافظات التي لم تقوم وزارة 
الش�باب بغلق مالعبه�ا، ونود أن نبي�ن بان قرار الوزارة س�يحرم 
الجمهور من متعة مش�اهدة مباراة ممث�ل المحافظة الوحيد نادي 
نفط ميس�ان على ارض�ه ،  وان ك�رة القدم تعتب�ر المتنفس ألبناء 
ميسان .  وطالبت االدارة في بيانها »وزير الشباب و الرياضة بالعدول 
عن قراره  بغلق ملعب ميس�ان خدمة للصالح العام  وبهذه المناس�بة  
نكرر نفيا حصول أي إساءة على أي العب إذ كان  من فريقنا أو الفريق 
الضي�ف نادي الق�وة الجوية الذي�ن عبروا عن ش�كرهم وامتنانهم من 
خ�الل البيان الذي صدر عنهم ونفوا فيه  حصول اي اعتداء خالل مباراة 
الجوية و نفط ميسان على أرض الملعب ، ونؤكد بأن ما حصل هو دخول 
صغار الس�ن عند نهاية المب�اراة والذين عبروا عن فرحتهم بوجود نجوم  
ك�رة القدم العراقية في الملعب المتمثلة بالعبي القوة الجوية ، كما نؤكد 
أيض�ا ال توج�د أي أضرار في الملع�ب تذكر وهذا دليل آخ�ر بأن ما حصل 

تصرف غير مقصود منه اإلساءة رغم رفضنا القاطع هذا التصرف .

             المستقبل العراقي / متابعة

علق أرت�ورو فيدال، نج�م بايرن ميونخ، على الش�ائعات 
التي ربطته باالنتقال إلى تشيلسي، الصيف المقبل.

وق�ال في�دال، ف�ي تصريح�ات نقله�ا موقع “س�بورت 1” 
األلماني: “االنتقال إلى تشيلسي؟ نعم سمعت ذلك، لكني أركز 

بشكل كامل هذا الموسم مع بايرن”.
وأضاف نجم يوفنتوس السابق: “نحن فريق عظيم، ولدينا أهداف 

كبيرة، نريد الفوز باأللقاب، وهذا ما أركز عليه”.
وكان�ت العديد من التقارير الصحفية، قد ربطت فيدال )30 عاًما( 
مؤخًرا، بالرحي�ل عن صفوف بايرن ميونخ، في حال قدوم ليون 

جوريتسكا، نجم شالكه، إلى الفريق البافاري، الصيف المقبل.
ه�ذا باإلضافة إلى رغبة أنطونيو كونت�ي، مدرب البلوز، في ضم 

الدولي التشيلي، الذي عمل معه سابًقا في اليوفي.

ليفربول يعثر عىل بديل كوتينيو 
يف الكالتشيو

              المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفي�ة، أن نادي ليفرب�ول اإلنجليزي، 
يبح�ث عن بدي�ل رخيص الثم�ن، لتعوي�ض رحيل صانع 

ألعابه فيليب كوتينيو مؤخًرا لبرشلونة اإلسباني.
وحص�ل ليفربول، عل�ى مبلغ 120 مليون ي�ورو من بيع 
فيليب كوتينيو لبرش�لونة، ورغم ذل�ك يفضل جلب بديل 
رخيص له.وذكر موقع كالتش�يو ميركات�و، أن ليفربول 
أنف�ق 85 ملي�ون يورو، لجل�ب قلب الدف�اع فيرجيل فان 

ديك من س�اوثهامبتون، خالل فت�رة االنتقاالت الجارية، 
باإلضاف�ة إل�ى قدوم ناب�ي كيتا م�ن اليبزي�ج، الصيف 

المقبل.وأش�ار الموقع إلى أن األرجنتين�ي أليخاندرو 
جوميز، نجم أتالنتا اإليطالي، يعتبر المرش�ح األبرز 
لتعويض رحيل كوتينيو، حيث أنه قادر على صناعة 

الفارق، كما أنه لن يكل�ف ليفربول، أموااًل باهظة.
وسجل جوميز، 30 هدفا في 113 مباراة مع أتالنتا 
في الدوري اإليطالي، علًما بأنه العب متنوع وقادر 

على اللعب كمهاجم أو جناح أو صانع ألعاب.

سان جريمان يؤدب كافاين
وباستوري

            المستقبل العراقي / وكاالت

عاقب أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس س�ان 
جيرم�ان وإدارة النادي الفرنس�ي، الثنائي إدينس�ون 
كافاني وخافيير باس�توري بسبب عودتهما المتأخرة 

بعد عطلة رأس السنة.
ولوباريزي�ان  ليكي�ب  صحيفت�ا  أك�دت  وحس�بما 
الفرنسيتين، فإن غياب كافاني وباستوري عن مباراة 
ربع النهائي م�ن كأس الرابطة الفرنس�ية أمام أميان 
اليوم األربعاء، يأت�ي كعقاب لهما على تصرفهما، مع 
أن النادي الباريس�ي لم يعلن ع�ن هذا العقاب، حتى ال 

يدخل في أزمة هو في غنى عنها.

وأك�د الم�درب إيم�ري أن�ه تح�دث إلى 
النجمين ح�ول هذا الموض�وع، بعدما 
وص�ل كافان�ي متأخ�ًرا ع�ن الموع�د 

المحدد بيومين.
أما باس�توري، فقد وص�ل متأخًرا بخمس�ة أيام، 

غير أن المدرب الباس�كي لم يفصح عن اإلجراءات 
التي س�يتخذها ضدهما معتبًرا ذل�ك أمًرا داخلًيا في 

النادي.
وحس�ب صحيف�ة ليكيب، ف�إن الن�ادي ق�رر أيًضا 
معاقب�ة الالعبي�ن بحرمانهم�ا من أجرهم�ا طوال 
مدة الغياب، مع إنهما أكدا أن غيابهما كان ألس�باب 

شخصية، وأنهما أخبرا النادي بهذا التأخير.

فيدال يفند شائعات الرحيل

نادي نفط ميسان يثمن دور قيادة رشطة املحافظة ويطالب 
الشباب و الرياضة بالعدول عن قرار  غلق ملعب ميسان
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن طول أطول ذيل فس�تان زفاف يف العالم 
هو 80 مرتا . وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم 

األجنبية
 ه�ل تعلم أن الصينيون هم الذين إخرتعوا البوصلة 
، ونقلوه�ا بعد ذلك إىل البح�ارة العرب ، الذين كانوا 
يجوب�ون ش�مال املحي�ط األطل�ي وقد ق�ام أهل 
البندوقي�ة بجلب البوصلة بعد أس�فارهم التجارية 

إىل بالد املرشق 
 ه�ل تعلم أن أول من وضع ص�ورة عىل العملة هو 

اإلسكندر املقدوني 
 ه�ل تعل�م أن نابلي�ون بوناب�رت كان يقيض وقت 

فراغه يف حل األلغاز
 ه�ل تعلم أن تونس هي أكرب دول�ة من حيث إنتاج 

الزيتون
ه�ل تعلم إن�ة يف حالة نوم األنس�ان يف م�كان غري 
دافئ وخاصة يف وقت الظهر فأن إحتمالية إصابتة 

بالكوابيس تكون كبرية.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

م�ا زالت االمور هادئة مع�ك يا مولود الحم�ل وتعمل عىل انهاء 
كاف�ة اعمال�ك املرتاكم�ة برسعة وبمه�ارة، اما يف ف�رتة ما بعد 
الظهر تع�ود االمور العائلية للضغط عليك ببعض املش�اكل غري 
املتوقعة . يف املس�اء االمور العاطفية متوترة و قد تصيبك الكآبة 

للهدوء و قلة الربامج حولك.

ق�د تكون تحركات�ك كثرية من�ذ الصب�اح فانت نش�يط و تريد 
فع�ل الكث�ري النك تش�عر باته يوم جي�د للمب�ادرات و القرارات 
وباالخ�ص يف فرتة الصباح و الظهرية. اما يف فرتة ما بعد الظهر 
فعليك االهتمام باعمالك اكثر الن فرصاً ليس�ت بقليلة قد تطرق 
بابك وتغري لك مش�اريعك . اما املس�اء فهو صع�ب عىل الناحية 

العاطفية وباالخص ملواليد 13 اىل 22 ترشين االول.

يوم يحمل جميع االطياف وال تستطيع الحكم عليه اهو جيد ام 
ال، لذلك من املفضل ان تتمهل باي خطوة تقوم بها منذ الصباح 
وحت�ى ما بعد الظهر النها الفرتة االصعب و قد تكمن بها بعض 
املش�اكل . يف ف�رتة املس�اء احذر م�ن الكالم الكث�ري فقد يرضك 

وباالخص مواليد 15 اىل 20 أيار.

االف�كار قد تقذف ب�ك من مكان اىل اخ�ر فضغوطات العمل من 
جهة وعقلك مشغول بيشء اخر من جهة اخرى، يوم كيوم امس 
و ليس بافضل فمن املستحسن تأجيل االشياء املهمة اىل يوم غد 
. ق�د تكون فرتة ما بعد الظهر صعبة لكن تس�تطيع بس�كوتك 
تمريره�ا بنج�اح . عليك الراحة يف املس�اء وقد تفض�ل البقاء يف 

البيت بدالً من الخروج مع اصدقائك او مع حبيبك.

يوم عميل جيد يا صديقي فانت تبدع يف ادارتك وطريقة سيطرتك 
ع�ىل االم�ور وخاصة اذا كنت رئيس�اً او مديراً، االم�ور قد تأخذ 
منحنى اخ�ر يف فرتة ما بعد الظهر وقد تش�عر ببعض العصبية 
م�ن كثرة االحداث التي تواجهك و املش�اكل الت�ي عليك بحلها . 
يف املس�اء االج�واء جيدة للخ�روج و االس�تمتاع م�ع أصدقائك 

وباالخص مواليد شهر 12 اىل 22 حزيران.

ي�وم جيد اخر يا مول�ود القوس ينتظرك فحاول اس�تغالله عىل 
اكمل وجه قبل ان يأتي يوم غد . يف فرتة الظهرية تضغط االعمال 
لديك بش�كل ال يحتمل لكنها لن تدوم س�وى لبضع س�اعات. يف 
املس�اء تنتظرك جلس�ة جيدة ال بأس بها م�ع االصدقاء فحاول 

االستمتاع بوقتك وباالخص مواليد شهر ترشين الثاني.

من املفضل ان تصرب عىل الضغوط التي رافقتك منذ اول االسبوع 
النه�ا س�تبقى تضغط عليك ي�ا مولود الرسط�ان و لكنك ناجح 
و متف�وق يف كل م�ا تفعل�ه . يف فرتة ما بعد الظه�ر قد تتعرض 
ملفاجئة يف العمل تكسبك بعض النشاط و التفاؤل . يف املساء قد 
ينتاب�ك بعض العصبية من محيط عائلتك فمن االفضل الخروج 

من البيت

تم�ر باكتئاب يف فرتة الصباح الس�تالمك خ�رباً او تلفوناً يخص 
ام�ورك العاطفية او العائلية مما يجعل تفكريك بالعمل محدودا 
مم�ا يراكم اعمالك اكثر و اكثر فح�اول ان تركز اكثر باعمالك . 
يف فرتة ما بعد الظهر تتحس�ن االمور و مزاجك ايضا . يف املس�اء 
احذر من مصاريفك النك ستخرج للتسوق وخاصة ملواليد 13 اىل 

19 كانون الثاني.توقعات الشهر

س�ت محظوظا ابداً بما يحدث لك اليوم يا مولود االسد فانت قد 
تضحك من كثر ما لديك من مش�اكل . كن هادئاً وال تجعل احداً 
يس�تفزك يف مضمار العم�ل ومن املفضل ان تأخ�ذ اجازة لفرتة 
ما بعد الظهر تالفياً للمش�اكل. املس�اء يطرأ تحسن بسيط عىل 
مزاجك وخاصة ملواليد ش�هر تموز مع بقاء بقية املواليد االس�د 

بحالة توتر

ان�ت املقدمة و ان�ت النهاية . فال زلت يف مقدمة االبراج و كلمتك 
منفذة ، الق�وة والثقة ما زالت تتملكك، يوم جيد الكمال اعمالك 
وانتصاراتك لذلك استغل القيام باعمالك الصعبة يف فرتة الصباح 
و حتى ما بعد الظهر . اما املساء فهو جيد لقضاء الوقت مع من 

تحب النك اهملته منذ فرتة ليست بقصرية

االمور العملية و االخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك 
سعيدا و نشيطا النهاء اعمالك بكل براعة . يف فرتة ما بعد الظهر 
قد يخف نشاطك و ينتابك النعس فحاول كبت رغبتك يف الذهاب 
اىل الرسي�ر . قد ال يحمل املس�اء تحس�ناً للعالقة م�ع من تحب 
فوجهات النظر مختلفة جداً بينكما وباالخص مواليد شهر أب.

ي�وم صعب اخر يامولود الحوت فحاول ان تتمالك نفس�ك مهما 
مر عليك الن اليوم ال يحمل اخبار جيدة او تقدم بل بالعكس . قد 

تكون فرتة الصباح و الظهرية هي االصعب .
الصح�ة تتحس�ن مع م�رور الوق�ت ملن صاب�ه توع�ك يف االيام 
الس�ابقة و باالخص يف املس�اء حيث ترى مواليد ش�هر ش�باط 

بعض النور

احلوتالعذراء

حزام حيمي كبار السن
ابتك�ر الباحث�ون حزام�ا م�زودا بوس�ائد هوائية 
تتضخم عند االستشعار بسقوط مرتديها، ما يقلل 

فرص كرس الوركني لدى كبار السن.
وقال املصممون إن الحزام البالغ سعره 790 دوالرا، 
يتضخم فوق الوركني الس�تيعاب تأثري الس�قوط، 
حيث تس�تغرق عملية انتفاخ الوسائد الهوائية 80 
ميل�يل ثانية فقط.وتزعم الرشكة أن الجهاز املبتكر 
يمت�ص 90 % م�ن تأث�ري الس�قوط، وع�ىل عكس 
معظ�م معدات حماية الفخذ، فإنه يتوقع س�قوط 

 ،Dijon ومقرها Helite مرتديه.وتتخصص رشكة
يف تصميم الوسائد الهوائية املستخدمة أثناء ركوب 
الخي�ل ويف الطائرات الخفيفة. ومن املقرر كش�ف 
النقاب عن الح�زام الجديد يف معرض اإللكرتونيات 
االستهالكية )CES( يف الس فيغاس.وعىل الرغم من 
أن التقني�ة الحديث�ة ما تزال جدي�دة إلجراء تجربة 
رسيرية، تق�ول الرشكة إنها أفض�ل بنحو 9 مرات 
يف امتص�اص قوة تأثري الس�قوط، مقارنة بمعدات 

الحماية التقليدية.

مروحية متعددة املهام
أعلن ذلك مصدر يف صناعة الطائرات الروسية، 
يف حدي�ث أدىل به يوم 8 يناير الجاري، مضيفا 
أن االختب�ارات تتضم�ن 1000 طلع�ة جوية، 
بما فيها االختبارات التي أجريت العام املايض، 
وم�ن أهمه�ا اختبار الرسع�ة، م�ع العلم أن 
الرسعة االقتصادي�ة للمروحية يجب أن تبلغ 
حس�ب مواصفاتها التقني�ة 280 كيلومرتا يف 
الساعة.أما االرتفاع األعىل لتحليقها فيفرتض 
أن يبلغ 6300 مرت، وذلك برشط أن تحمل 15.6 

طن من الحمولة. وتجري اختبارات املروحية 
يف ظروف املناخ الحار وش�ديد الربودة، وكذلك 
عن�د التحلي�ق ف�وق البحر.وأع�اد املصدر إىل 
األذهان أن صناعة الطائرات الروسية أنتجت 
4 نم�اذج تجريبي�ة ملروحية “م�ي38-” التي 
تش�ارك حالي�ا يف االختبارات.يذك�ر أن رشكة 
“ميل” الروسية هي التي تولت إنتاج املروحية 
لتحتل مكانة بني مروحيتي “مي8-” و”مي-

26 “ يف أس�طول املروحي�ات التابعة للرشكة. 

وستس�تخدم املروحية للنقل، وكمستش�فى 
طائر ولتنفيذ مه�ام اإلنقاذ والطوارئ ناهيك 
عن تنفيذ املهام العسكرية.وكان ناطق باسم 
رشكة “روس�تيخ” الروس�ية التي تعد رشكة 
“مي�ل” فرعا لها قد أفاد يف أغس�طس املايض 
بأن مصنع “ق�ازان” الرويس ب�ارش بتجميع 
أول مروحي�ة اختباري�ة من ط�راز “مي38- 
تي” بموجب اتفاقية وقعها مع وزارة الدفاع 

الروسية.

نصائح الـ »رجيم« الصحي خلسارة الوزن
�ي بغي�ة خس�ارة  اتب�اع “رجي�م” صحِّ
الوزن واملواظبة عىل ممارسة التمرينات 
الرياضية، هما قراران يتخذهما كثريون 
يف مطل�ع كلِّ ع�ام. للحف�اظ عىل نمط 
ي، ُتشارك الدكتورة أنيتا داس  حياة صحِّ
غوباتا، قارئات “سيدتي. نت” إرشادات 

ي واملتوازن، يف اآلتي: ال�”رجيم” الصحِّ
| موازنة الس�عرات الحرارية املُس�تهلكة 
واملفق�ودة، م�ن خ�الل اتب�اع “رجيم” 
�ن املجموع�ات الغذائيَّ�ة  صح�ي يتضمَّ
كافة، كم�ا أداء الرياض�ة يوميًّا.| تناول 
كميَّات معقولة من الطعام، يف الوجبات 
الث�الث الرئيس�ة. علًم�ا بأنَّ تج�اوز أي 
وجبة يتس�بَّب بجوع شديد، ما يدفع إىل 
ة أكرب من الطعام يف الوجبة  الته�ام حصَّ

التالية. ويمكن تناول وجبتني خفيفتني 
أو ثالث، بني تلك الرئيس�ة يوميًّا.| تناول 
ي والخفيف: من الرضوري  الطعام الصحِّ
اس�تهالل الي�وم ب�رشب كوب م�ن املاء 
الفات�ر، املُض�اف إلي�ه رشائ�ح الليمون 
الحام�ض وملعقة من العس�ل. وينبغي 
أن يشتمل الفطور عىل سلطانيَّة صغرية 
ات وملعقة  م�ن الش�وفان م�ع املك�رسَّ
م�ن بذور الكتَّان، وبيض�ة مخفوقة مع 
�ص،  رشيح�ة خب�ز ال�”توس�ت” املُحمَّ
وحب�وب الفطور والفواكه م�ع الزبادي 
ا الغداء فيجب أن يحوي طبًقا  والعنب. أمَّ
ًصا أو  مطهوًّا بالبخار أو مشويًّا أو ُمحمَّ
مقليًّ�ا قلًيا خفيًفا )س�وتيه(. ويجب أن 
يبدأ العش�اء بش�وربة خفيفة )من دون 

كريما(، كش�وربة الع�دس مثاًل، عىل أن 
يكون خفيًفا يشتمل عىل الكربوهيدرات 
والربوت�ني والده�ون الصحيَّ�ة.| الوجبة 
ة: كما ُذكر س�ابًقا، يحول  الخفيفة هامَّ
تن�اول وجب�ة خفيف�ة ب�ني الوجب�ات 
يف  الطع�ام،  يف  اإلف�راط  دون  الرئيس�ة 
الوجبة التالية. وينبغي أن تكون الوجبة 
الخفيف�ة صغ�رية وصحيَّ�ة، وتش�تمل 
عىل العن�ارص الغذائيَّة التي قد تفتقدها 
�ة م�ن  الوجب�ات األخ�رى. مث�اًل: حصَّ
فة، أو رشائح  الفواكه الطازجة أو املجفَّ
م�ن الج�زر أو الخي�ار، أو حفن�ة )ملء 
ات النيئة غري املُملَّحة،  الكف( من املُكرسَّ
أو ك�وب  م�ن الحلي�ب قليل الدس�م، أو 

الشوكوالتة الداكنة )30 غراًما(.

كيف نحمي املراهقني من سموم اهلواتف النقالة؟
طرحت صحيفة لوفيغارو الفرنسية هذا 
الس�ؤال يف عددها الصادر أم�س االثنني، 
ملقي�ة الض�وء يف ث�الث م�واد للصحفية 
ستيفان كوفاكس عىل آثار استخدام هذه 
الهواتف ع�ىل املراهق�ني واألطفال، وعىل 
تجارب يف الحد من اس�تخدامات الهواتف 

الذكية باملدارس.
الصحيف�ة قدم�ت للق�راء م�ا أس�متها 
الوصف�ات الجّي�دة م�ن خ�ارج فرنس�ا 
ومفاتيح االس�تخدام العقالن�ي للهواتف 
الذكي�ة، مش�رية إىل أنه بداية من الس�نة 
الس�لطات  س�تمنع  املقبل�ة  الدراس�ية 

الفرنس�ية اس�تخدام الهوات�ف النقالة يف 
امل�دارس واملعاه�د، بينم�ا تبح�ث وزارة 

التعليم هذه القضية وطرق التطبيق.

وتش�ري األرق�ام إىل أن 47 % من األطفال 
ألواح�ا  اس�تخدموا  الثالث�ة  س�ن  دون 
تفاعلي�ة، بينما اس�تخدم أطفال يف س�ّن 
11 هاتفه�م الذكي ألول مرة. كما توضح 
أرقام أخرى لتحقيق أجري عام 2015 أن 
%93 من األطفال بني سن 12 و17 لديهم 

هواتف نقالة.
لك�ن إذا وج�د الح�ل يف املدرس�ة، فم�اذا 
عن اس�تخدام الهوات�ف النقالة يف البيوت 
تتس�اءل الصحيفة، موضحة أن الطبيب 
النفي سريج تيسريون يجيب عن أسئلة 

اآلباء واألمهات يف هذا املوضوع.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
4 ثم�رة فلفل كبرية الحجم - 1 ملعقة كبرية زيت زيتون - 1/2 
كوب بصل مقطع - 2 كوب ارز مس�لوق - 1 علبة فاصوليا - 1 
علب�ة طماطم مقطعة - 2 ملعقة صغرية ش�طة - 1/2 ملعقة 
صغرية بودرة ثوم - 1/2 ملعقة صغرية كمون مطحون - 1/2 

ملعقة صغرية ملح - جبن شيدر مبشور
طريقة التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوبة.
يف اناء كبري عىل نار عالية ضعي الزيت يسخن.

ضعي البصل يف الزيت الساخن حتى يذبل.
ضعي الفلفل يف ماء يغيل ملدة من 4-3 دقائق.

يف بولة متوس�طة الحجم ضعي الفاصوليا و الطماطم و البصل 
و األرز و قلبي.

تب�يل مزي�ج األرز بالش�طة و ب�ودرة الثوم و الكم�ون و امللح و 
قلبي.

ضعي الجبن الشيدر املبشور عىل مزيج األرز و قلبي.
قومي بحش�و الفلف�ل بمزيج األرز ث�م ضعي�ه يف صينية قابلة 

لإلستخدام يف الفرن.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 30 دقيقة و يقدم ساخنا.

الفلفل املحيش باألرز و الفاصوليا

شكر وتقدير
أتق�دم بجزيل الش�كر واالمتنان 
للدكت�ور أحم�د حبي�ب العزاوي 
القل�ب وكادر ردهة  اختص�اص 
مستش�فى  يف  القل�ب  إنع�اش 
إب�ن النفيس وذل�ك لجهودهم يف 
تقدي�م خدمات تف�وق الخيال يف 
هذا الوقت حيث تم إجراء عملية 
القسطرة يف الليل ومتابعتي حتى 
يف أيام العطل وبدون مقابل والله 
عىل م�ا أقول ش�هيد فألف تحيه 

لكل الطيبني من امثالهم  .

املريض حممود كاظم
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القاضي إياد محسن ضمد

حرٌي بك وأنت تودع عاما وتس�تقبل آخر أن تقوم بعملية مراجعة مفصلة 
لكل ما مر بك وما مررت به من زمن واحداث خالل سنة. حري بك ان تراجع كل 
ذلك على المستويين الشخصي والعملي والنك وحين تعمل كقاض في بلد مثل 
العراق سيكون عملك شاقا ومضنيا ومثل هذا العمل القضائي ال يترك لك جانبا 
شخصيا مهما تحتاج لمراجعته بقدر ما يتركه لك في جانب العمل وحتى وان 
وجد لك جانبا ش�خصيا تود مراجعته فهو بقدر تعلقه بعملك القضائي ومدى 
تأثيره على أدائك ومهنيتك وقدرتك بان تظهر بما يليق بالقاضي ان يظهر به.

هن�ا يحدثني احد الزم�الء القضاة ان العام 2017 كان األقس�ى واألصعب 
من بين س�نين عمله في القضاء يقول انه فقد اثنين من أفراد اس�رته لوفاتهم 
وتع�رض آخر لمرض اقع�ده عن الحركة... يتحدث بال�م ويقول ان لكل حدث 
اجتماعي س�يئ انعكاس�ه الموجع على المستوى الش�خصي والذي يمكن ان 
ينس�حب تأثيره على أدائك الوظيفي ويضيف -والحديث له- انني كنت احاول 
أن أب�دو رابطا للجأش متماس�كا في محيط عمل�ي وان ال يظهر اثر لظروفي 
الش�خصية على ما اتخذه من ق�رارات ورغم ان الموازنة بين س�وء الظروف 
االجتماعية وبين االس�تقرار النفس�ي عند اداء العمل ليس باألمر الهين لكنني 

نجحت في ذلك إلى حد معقول.
حديث الزميل يظهر اهمية الحالة النفس�ية للقضاة وتأثيرها على الصعيد 
المهني وضرورة ان تكون مثل هذه الحالة عند القاضي مس�توية ومس�تقرة 
للقي�ام بمهام عمله، صحي�ح ان هناك ارتباط�ا وثيقا بين الحالتين النفس�ية 
والجس�دية ذلك االرتباط الذي يصعب على الكثيري�ن فصله لكن على القاضي 
ان يكون من اولئك القلة القادرة على ضبط االنفعاالت الشخصية ومنعها من 

ان تنعكس سلبا على عمله القضائي.
 واالم�ر يج�ب ان ال يقف عند ح�دود منع الظروف الش�خصية من التأثير 
عل�ى العمل بل يتعداه الى عوام�ل مؤثرة اخرى يجب مراعاته�ا والحذر منها 
كمن�ع العادات الفكرية الراس�خة في النفس من ان تكون س�ببا للحكم كذلك 
عدم وضع القاضي نفس�ه موضع المجنى عليه في حال س�بق تعرضه لنفس 
الحادث المنظور من قبله ومن ثم الميل للش�دة عن�د الحكم على المتهم كذلك 
من�ع الغض�ب والتوتر وعدم االت�زان من ان تك�ون عوامل مؤث�رة في الحكم 

وباعتقادي كل ذلك يحتاج الى حالة من النضج النفسي للقاضي.
 وش�خصيا وانا على اعتاب مراجعة ما مر من ظروف واحداث خالل العام 
2017 الس�تثماره كتجربة ايجابية الحقا اجد ان اكثر ما نحتاجه هو ان نصل 
الى حالة النضج النفس�ي التي ندرك معها ان ال عصمة في العمل واننا نخطئ 
وال ادل على ذلك ش�يء اكثر مما يتم نقضه لنا من قرارات. والنضج النفس�ي 
يعن�ي ان تك�ون صب�ورا وان ال تضجر من مراجعة خصم وان ال تش�عر بزهو 
إلط�راء وجه اليك هذا ما حدا بالنظم القانونية في بعض الدول ومنها فرنس�ا 
ال�ى ان تلجأ في كثير م�ن االحيان الن ال تكتفي بعرض من يتقدم لتولي مهنة 
القض�اء الختب�ارات علمية فقط بل ذهبت كذلك إلخضاعه الختبارات نفس�ية 
م�ن قبل لج�ان مختصة للتع�رف على خصائصه الش�خصية وم�ن ثم اقصاء 
االش�خاص المتصلبين او العنيفين او غي�ر المتوازنين والذين يكون لمزاجهم 
اث�ر كبير في قراراتهم ومنعهم من تولي مثل ه�ذه المهنة المهمة والخطيرة 

على أرواح الناس وأموالهم.

ام�ضاءات
احلالة النفسية للقضاة

ريم قيس كبة

م�ضاحة للراأي

كان يض�ع س�ماعته الباردة على ظهري فيقش�عر بدني.. وأس�مع عبارته 
وه�و يق�ول: تنّفس�ي بعمق.. كانت ه�ذه هي الم�رة األولى التي أس�مع فيها 
أح�دا يأمرن�ي بأن أتنّفس.. فنح�ن نتنفس دون أن نع�ي ودون أن ندري كيف.. 
ويومئ�ذ لّم�ا أكن قد تجاوزت ربيعي الرابع.. كنت أتمس�ك ب�كل قوتي بأصابع 
أمي وحاجباي مرفوعان ونظراتي تس�تنجد بها بأن تش�رح لي ما يعنيه “عمو 

الدكتور”!
بقي�ت حت�ى ما زاد على س�نوات طوال من تل�ك الحادثة ال أفه�م معنى أن 
يك�ون معظمنا عاجزين عن معرفة الطرق الصحيح�ة للتنفس.. ربما ألن أحدا 
لم يرشدنا إلى ذلك منذ أول طفولتنا.. أو ألننا لم ندرس ذلك في مناهج الدراسة 
المق�ررة.. ول�م أك�ن أعلم أن ثم�ة طرقا صحيح�ة وخاطئة ف�ي التنفس على 
الرغم من أنني كنت في تمارين الس�باحة أس�مع المدربين وهم يطلبون منا أن 
نحبس أنفاس�نا حين نكون في الماء وأن نتنفس إذ نخرج رؤوس�نا منه.. ولم 
أدرك في تلك الس�ن الصغي�رة أن من ُيتقن هذه الطريقة يصبح س�باحا ماهرا 
وينجح في المسابقات.. وإذ لم أكن مهتمة كثيرا بتلك المسابقات.. فقد تعلّمت 
م�ا يكفيني وما يفيدني ربم�ا بتلقائية وبتمرين ذاتي.. وهو ما جعلني أس�بح 
ف�ي المس�ابح وفي دجلة وف�ي البحيرة.. والحق�ا في البحر.. مثل أي س�مكة 
ح�رة!.. دون أن أعرف كيف وما ه�و معنى تمارين التنفس.. ودون أن أهتم في 
خوض المس�ابقات. ويم�ّر العمر.. وأقرأ للمرة األول�ى عنوانا مثيرا على كتيب 
صغير “تمارين التنفس واالس�ترخاء”.. فيرتب�ط األمر عندي بتمارين اليوغا.. 
وأغ�ض عن�ه طرف�ي كونه علم ال أعرف�ه وال يعنين�ي.. بيد أنني م�ا إن وجدت 
الشباك مفتوحا أمامي ذات صدفة أو ذات قدر.. حتى وجدت نفسي أغوص في 
أعماقه وكأنني أنهل من نهرين من علم وسحر معا.. وصار شغفي األكبر وجل 

اهتمامي هو سبر أغوار هذا العالم المثير.
وكان�ت أول الدروس ه�ي هذه العبارات: “األوكس�جين طاق�ة كونية!”.. 
وأيضا: “األوكس�جين هو الحي�اة وكلما منحنا أجس�ادنا وأعضاءنا المزيد من 
األوكس�جين كلما منحنا أنفس�نا حياة أفضل وأعمارا أكثر راحة وأجسادا أوفر 

صحة وعقوال أكثر نجاحا واسترخاء”.
ويحّدثن�ا األطب�اء أن�ه بتق�دم الس�كن )أي بعد بل�وغ الخامس�ة والثالثين 
عموما( تصبح أجسامنا وخاليانا اضعف.. ويصبح الحجاب الحاجز أقل مرونة 
وأقل اس�تجابة إليعازات الدماغ.. ومعه يصبح التنفس أقل كفاءة.. ولذا ينصح 
األطب�اء بالتدريب على الطرق الصحيحة للتنفس لتص�ل أكبر كمية ممكنة من 
األوكس�جين إلى كل خلية من خاليا الجسم.. فتمنحها العافية والقوة والقدرة 
عل�ى الصمود والتحّمل.. فتكون أكثر مقاومة لألمراض وأقل عرضة للصدمات 
النفس�ية والبدني�ة. وقد أثبتت التج�ارب المختبري�ة الحديث�ة أن التركيز على 
تمارين التنفس بش�كل منتظم ومحسوب قد س�اعدت في العالج الناجع لكثير 
من األمراض العضوية ومن أهمها مرض العصر القاتل: موت الخاليا أو األورام 

السرطانية.. وسواها الكثير.
واألمر ال يتطلب أكثر من بضع دقائق في اليوم.. صباحا أو قبل الخلود إلى 
النوم ليال.. فنجعل التمارين التنفسية جزءا من روتين حياتنا اليومي.. من أجل 

حياة أفضل.
صباحكم أوكسجين نقي!

قرية تدفع أطفاهلا للتدخني

تضمن�ت الطق�وس االحتفالي�ة التي عاش�تها قرية صغيرة ش�مالي 
البرتغ�ال بمناس�بة عيد الغّط�اس تقليدا غريب�ا ومختلفا عن طقوس 
احتف�االت الكثيري�ن في جمي�ع أنحاء العال�م، ينطوي على تش�جيع 

األطفال الصغار على تدخين السجائر.
وبحس�ب موقع سكاي نيوز، ال يعتقد أن هذا التقليد المطبق في قرية 
دي�ل س�اغويرو موجود ف�ي أي مكان آخ�ر، وال يعرف أح�د بالضبط 
مت�ى ب�دأ هذا التقليد ومن أي�ن أتى، وما هو المقص�ود منه، ألن أغلب 
المحتفلين يقومون بممارسة العديد من النشاطات، مثل السباحة في 

الهواء الطلق والغناء وتناول الكعكات اللذيذة.
وقال زعيم القرية كارلوس كادافيز “الناس الذين يعيشون وترعرعوا 
هن�ا فقط يفهمون معنى ه�ذا التقليد”، موضحا أن ابنت�ه البالغة من 
العمر 10 أعوام، س�تدخن م�ا بين علبتين و3 علب س�جائر خالل أيام 

االحتفال، وهو عدد طبيعي جدا بين سكان القرية. 

تابعت عدد من الصح�ف العالمية صوًرا ألحداث يوم 
فكاه�ي، يس�مى يوم ب�ال بناطيل مع حل�ول ذكراه 
الس�نوية، ومش�اهد الن�اس ال يلبس�ون بنطايل في 
القطارات ومحطات المترو في عدد من دول العالم. 

وإحي�اًءا للي�وم الغريب ق�رر الكثي�رون التخلي عن 
مش�اويرهم  وقضاء  بناطيلهم، 
الداخلي�ة  بالمالب�س  اليومي�ة 
القصي�رة  المالب�س  أو 

ك�«الشورت«.
وترجع ه�ذه المناس�بة لفكرة 
ج�اءت بها مجموع�ة »إمبروف 
 Improv Everywhere »إفريوير
نيوي�ورك  ف�ي   2002 ع�ام 
بالوالي�ات المتح�دة األمريكية، 
وش�ارك وقتها 7 أشخاص فقط 
بالفعالي�ة. وف�ي الذك�رى رقم 
16 له�ذا الي�وم، أحيا أش�خاص 
م�ن أمري�كا وكن�دا وبريطاني�ا 
وألماني�ا والتش�يك الحدث رغم 
تدني درجات الح�رارة، وارتدى 
العدي�د منه�م مالب�س الش�تاء 
الكامل�ة م�ن معاطف س�ميكة، 
وأوش�حة  وقبعات،  وقف�ازات، 

ولكن م�ن دون بنطال. وقالت صحيفة »اإلندبندنت« 
البريطاني�ة، إن هذه المناس�بة يتم إحياؤها س�نويا 
في 60 مدينة حول العالم، وتهدف إلى الدعابة وصنع 
حال�ة م�ن الفرحة ف�ي المواص�الت العام�ة وخالل 

تنقالت الناس.

أكد باحثون أنهم نجحوا في تنمية عضالت بشرية 
عاملة باالس�تعانة بخاليا جذعية في المختبر، في 
خرق علم�ي واع�د للمصابين بأم�راض العضالت 
التنكس�ية على ما أظهرت دراس�ة علمية نش�رت 

نتائجها أمس الثالثاء.
وق�ال فريق م�ن جامعة ديوك في والي�ة كارولينا 
الش�مالية األمريكية إنهم كانوا أول من يحقق هذا 

اإلنجاز باستخدام جلد أشخاص بالغين أو خاليا دم 
»معدلة« لتصبح خاليا شابة.

وهي تسمى »الخاليا الجذعية المستحثة المحفزة« 
وكما ه�ي الحال م�ع الخاليا الجذعي�ة الموجودة 
طبيعي�ا لدى األجن�ة، يمكن له�ا أن تصبح أي نوع 

آخر من الخاليا البشرية.
وف�ي ه�ذه الحال�ة، ج�رى تع�����دي�ل »الخاليا 
الجذعية المس�تحثة المحفزة« 
لتصب�ح خاليا عضلي�ة للهيكل 
العظم�ي. وق�د نم�ت لتصب�ح 
بش�رية  هيكلي�ة  »عض�الت 
عاملة« على م�ا أفاد فريق في 
مجلة »نيتشر كومونيكيشنز«.

وق�ال الباح�ث لينغج�ون راو، 
المش�ارك ف�ي إعداد الدراس�ة 
»لق�د اس�تغرق األمر س�نوات 
والخط�أ وم�ن  التجرب�ة  م�ن 
المدروس�ة  التخ�����مين�ات 
قب�ل  الصغي�رة  والخط�وات 
أن ننت�ج ف�ي نهاي�ة المط�اف 
عض�الت بش�رية فعال�ة م�ن 
متع�ددة  الجذعي�ة  الخالي�ا 

القدرات«.

يوم بال بناطيل.. أغرب احتفاالت العالـم تنمية عضالت من خاليا جذعية

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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