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ص3الطائرات االمريكية ترضب االهداف اخلطأ جمددا.. وشخصيات عراقية ترد بغضب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 عـرب »يتنـافسـون« فـي الـقـرن األفـريقـي

الربملـان االيرانـي: شعبنـا لن يسمـح لالمريكييـن بتهديد صناعتنـا الصاروخيـة

العمل حتذر من انتشار حاالت »االجتار بالبرش« وتدعو إىل إصدار قانون يردعها

القوات األمنية تتدرب عىل مواجهة »الكيمياوي«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعّزز الع�راق القوات األمني�ة بالتدريبات 
الالزمة بعد الحرب الطاحنة التي خاضها 
ع�ى م�دى األع�وام القليل�ة املاضية ضد 
إىل  الع�راق  »داع�ش«، ويس�عى  تنظي�م 
من�ح القوات األمنية مزي�داً من الخربة يف 
الشؤون العس�كرية، فضالً عن خربات يف 
مج�ال رفع املخلف�ات الحربّية، ومعالجة 
الطوارئ التي قد تحصل بسبب التهديدات 

اإلرهابية.
واستقبل العراق فريقاً من خرباء الجيش 
التشيكي املتخصيني باالسلحة الكيميائية 

للمساهمة ضمن قوات التحالف الدويل. 
وذك�ر موق�ع راديو ب�راغ التش�يكي، أن 
الفري�ق املكون من 12 خبرياً يف االس�لحة 
الكيميائية س�يمضون فرتة س�تة اشهر 
لتدري�ب نظرائهم العراقي�ني عى التعامل 

مع االسلحة الكيميائية قبل عودتهم. 
واض�اف أن�ه »يوج�د حالي�ا فري�ق م�ن 
مستش�ارى الق�وات الجوي�ة يف الع�راق 
ملس�اعدة نظرائهم العراقي�ني يف التدريب 

.« 159- L عى طائرات
دع�م  يف  التش�يك  جمهوري�ة  وتس�اهم 
القوات العراقية كجزء من التحالف الدويل 
ملحاربة »داع�ش«. ولطاملا خ�ي العراق 

من استخدام التنظيمات اإلرهابية للمواد 
وه�و  الق�ذرة،  عمليات�ه  يف  الكيمياوي�ة 
يس�عى إىل الحد من نفوذ خالي�ا اإلرهاب 
عرب ش�ّنه عملي�ات تطه���ري واس�عة يف 

املدن املحررة.
أن  »داع�ش«  لتنظي�م  س�بق  وبالفع�ل، 
اس�تخدم، مرات ع�دة، امل�واد الكيمياوية 
ض�د املدنيني والق�وات األمني�ة يف العراق 
الحكوم�ة  ف�إن  ب���دوره�ا،  وس�وريا. 
الكندي�ة تقدم التزامات عس�كرية اخرى 
مع دخول املعركة ضد تنظيم »داعش« اىل 

مرحلة جديدة.
التفاصيل ص3

دمشق تعلن رفضها وثيقة 
»جمموعة واشنطن«: ال تستحق 
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شراكات العراق األمنية مستمرة لرفع املخلفات احلربية والقضاء على خاليا اإلرهاب النائمة
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ص4

مورينيو يتحرك
 نحـو صفـقـة عـربيـة 

بثالث أرواح
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حمافظ بغداد: سنعمل عيل درج 
ختصيصات موظفي العقود ضمن 

موازنة العام احلايل 
ص3

إطالق رساح الوليد بن طالل يف »تسوية غامضة«
      بغداد / المستقبل العراقي

أطلقت الس�لطات السعودية، امس السبت، رساح 
األم�ري امللياردي�ر الوليد ب�ن طالل، بع�د أكثر من 
ش�هرين عى توقيفه، بحس�ب وكالة »أسوشيتيد 

برس« األمريكية.
ونقل�ت الوكال�ة عن 3 مص�ادر مقربة م�ن »ابن 
ط�الل« )ل�م تس�مهم( إّن�ه »غ�ري واضح�ا حتى 
اللحظة )13:00 ت.غ( التس�وية املالية أو رشوط 

اإلفراج التي وافق عليها األمري«.
من جهته�ا، أفادت صحيفة »س�بق« املحلية بأن 
األم�ري »اب�ن ط�الل« وص�ل إىل منزل�ه، دون ذكر 

تفاصيل ح�ول حيثيات اإلفراج عنه. ويف س�ابقة 
ل�م يش�هدها تاريخ الس�عودية، ألقت الس�لطات 
القب�ض، مطلع ترشين ثان امل�ايض، عى أكثر من 
200 ش�خص، بينهم 11 أمرياً و4 وزراء كانوا عى 
رأس عمله�م حينه�ا، وعرشات س�ابقني، ورجال 
أعم�ال، بتهم فس�اد، واحتجزته�م يف فندق »ريتز 
كارلت�ون« بالعاصم�ة الري�اض، وأطلق�ت الحقاً 
رساح العديد منهم.  وتأثرت اس�تثمارات بن طالل 
املحلية والخارجية س�لباً، مع ط�ول أمد توقيفه، 
الذي يقرتب من انتهاء ش�هره الثالث، فيما تؤكد 
اإلدارات التنفيذي�ة لرشكاته أنه�ا تعمل كاملعتاد.  
وس�اعد امللياردير السعودي العديد من املؤسسات 

املالية واملرصفية، أبرزها »س�يتي جروب«، خالل 
األزمة املالية العاملية 2008.  وتتنوع اس�تثماراته 
بني الس�ياحة والفندقة واإلعالم والقطاع املرصيف، 
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات، ويمتل�ك حصة يف موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »تويرت«، م�ن خالل رشكة 
»اململك�ة القابض�ة«، الت�ي تعد واح�دة من أكرب 

الرشكات املدرجة يف البورصة السعودية.
وس�بق أن توقع النائب العام الس�عودي، س�عود 
املعج�ب، يف ترصي�ح ل�ه عق�ب عملي�ة التوقيف 
واسعة النطاق، أن تبلغ قيمة املبالغ املستعادة من 
خالل التس�ويات مع املتهمني بالفس�اد نحو 100 

مليار دوالر.

ممثل املرجعية العليا يتعرض ملحاولة اعتداء اثناء 
صالة اجلمعة ومكتبه يؤكد سالمته

رئيس املؤمتر الوطني املهندس آراس حبيب: قادرون عىل 
2إجتياز التحديات إلننا بدأنا بخطوات حقيقية 2

       بغداد / المستقبل العراقي

م�ع اق�رتاب موع�د االنتخاب�ات الربملانّية يف 
الع�راق املزم�ع إجراؤه�ا يف 12 م�ن الش�هر 
الخامس من عام 2018، االنقسام يتوّسع بین 
أحزاب املعارضة واألحزاب التي تقود حکومة 
اإلقليم. ويف هذا الس�یاق، تّم يف 2018/1/10 
تش�كیل تحال�ف ثالث�ّي بی�ن كّل م�ن حرکة 

کوران )التغییر(، الجماعة اإلسالمّية وتحالف 
الدیمقراطّية والعدالة والذي یرتأس�ه الدکتور 
برهم صال�ح، بعنوان »التحالف الوطنّي« من 
أجل الدخ�ول يف االنتخاب�ات الربملانّیة املقبلة 
يف العاصم�ة بغداد، والذي يح�اول أن يحصد 
مجم�ل أصوات املواطنی�ن يف املناطق املتنازع 
علیها. ويف هذا االّتجاه، تّم تصدیق مش�ارکة 
قائم�ة التحال�ف الوطنّي من قب�ل املفوضّیة 

كم�ا   .2018/1/1٦ يف  لالنتخاب�ات  العلي�ا 
ت�ّم اختی�ار الدکتور یوس�ف محّم�د الرئیس 
الس�ابق لربمل�ان إقليم کردس�تان ال�ذي كان 
یمّث�ل حرکة ک�وران، ومنع م�ن الرجوع إلی 
برملان کردستان بعد توّتر عالقات الحرکة مع 
الحزب الديمقراطّي الكردس�تانّي حول والیة 

رئاسة االقلیم. 
التفاصيل ص3

خـارطـة األحـزاب الـكـرديـة فـي االنـتـخـابـات:
 الـغـلـبـة لـلـمـعـارضـة
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         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مع�اون مدي�ر ع�ام دائ�رة رعاي�ة ذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية عامر خزعل املوس�وي، أمس الس�بت، 
من خطورة انتشار حاالت االتجار بالبرش يف العقود 

االخرية بصورها املتعددة.
ودعا املوسوي، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، اىل بذل الجهود للحد منه والحيلولة دون 
ان يتح�ول اىل ظاهرة من جهة ومعالجة اثارها من 
جهة اخرى. وق�ال املوس�وي ان »العديد من الدول 
اص�درت قوانني خاص�ة بمكافحة جرائ�م االتجار 
بالبرش«. وبحس�ب املوس�وي، فإن مفهوم االتجار 
بالب�رش »تجنيد اش�خاص او نقله�م او ايوائهم او 
اس�تقبالهم بواس�طة التهديد بالقوة او استعمالها 
او غ�ري ذل�ك من اش�كال الق�ر او االختط�اف او 
االحتيال او الخداع او اس�تغالل السلطة او بإعطاء 
او تلقي مبالغ مالية بهدف بيعهم او اس�تغاللهم يف 
اعمال الدعارة او االس�تغالل الجنيس او السخرة يف 
العمل القري او االس�رقاق او التس�ول واملتاجرة 

بأعضائهم البرشية الغراض التجارة الطبية«. 
واوضح املوسوي »اسباب جرائم االتجار بالبرش 
ومنه�ا الفقر وقلة فرص العمل وعدم وجود انظمة 
حماي�ة اجتماعي�ة فعال�ة وضعف الواع�ز الديني، 
مش�ريا اىل ان »الوزارة اس�حدثت داراً تعنى برعاية 
ضحاي�ا االتج�ار بالبرش حرص�ا منها ع�ى تنفيذ 
ع ملكافحة جرائم  ِ

بنود القان�ون رقم )28( الذي شرُ
االتجار بالبرش والحد من انتشارها ومعالجة اثارها 
ومعاقب�ة مرتكبيه�ا ملا لهذه الجرائ�م من خطورة 
عى الفرد واملجتمع وملا تتس�ببه من اهانة لكرامة 
االنس�ان، الفت�ا اىل ان امل�رشوع اطل�ق عليه اس�م 

)البيت اآلمن( العتبارات اجتماعية ونفسية«.
واكد استعداد الدار الستقبال ضحايا االشخاص 
من العراقيني وغري العراقيني، مش�ريا اىل ان س�بب 
االقدام عى بيع االعضاء البرشية هو ضعف الوعي 
الدين�ي، داعيا رجال الدين يف)املس�اجد، والجوامع، 
والحسينيات، واملؤسسات الدينية كافة( اىل التوعية 
االرسة  دور  وتعزي�ز  بالب�رش،  االتج�ار  بخط�ورة 

واملدرسة والربية والتعليم للحد منه.
وكانت إحصائية رس�مية نرشها اعالم القضاء 
أبرزت تصّدرت بغداد حاالت االتجار بالبرش، مشرية 
إىل أن ه�ذه الجريمة يف العاصمة ش�كلت 50% من 

مجموعها يف املحافظات.
وأرج�ع قضاة ازدياده�ا إىل “امته�ان” االتجار 
من قبل عصابات تس�تغل الفتيات واالطفال، فيما 
رجح باحث اجتماعي أن يكون من أس�بابها ازدياد 
ظاه�رة الهجرة للعراقيني إىل الخارج واس�تثمارها 

من قبل العصابات املتخصصة.
وذك�رت إحصائي�ة س�نوية يصدره�ا مجل�س 
القض�اء األع�ى أن محاك�م العراق س�جلت جرائم 
االتجار بالبرش يف أغلب املحافظات خالل عام 2016 

والبالغ عددها ما يقارب 200 جريمة.
وبينت اإلحصائية تقدم محافظة بغداد بنس�بة 
50 % من مجم�وع عدد الجرائم يف العراق، وان عدد 
الذك�ور الضحايا يف بغ�داد بلغ 91 ضحي�ة أغلبهم 

أطفال، يقابله 80 ضحية من اإلناث.
بينما سجلت اإلحصائية خلو محافظات النجف 
وكرك�وك ودياىل واألنب�ار والب�رة واملثنى من أي 
دع�وى، وتأتي محافظة الديواني�ة باملرتبة الثانية، 
بينما خل�ت محافظة باب�ل من املتاجري�ن بالبرش 
الذكور واقترت نس�بة الضحايا فيها خالل العام 

املايض عى اإلناث فقط.

أكدت استعدادها الستقبال ضحاياه

العمل حتذر من انتشار حاالت »االجتار بالبرش« وتدعو إىل إصدار قانون يردعها

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب العراق بولن�دا بإطفاء دي�ون لها مرتبة 
بذمته.

وذك�ر بي�ان ملكت�ب وزي�ر الخارجي�ة ان »وزير 
الخارجيَّة العراق�يَّة إبراهيم الجعفرّي، تسلم نسخة 
من أوراق اعتماد السيِّدة بياتا بينكسا سفرية بولندا 
الجديدة يف الع�راق، وجرى بحث العالق�ات الثنائيَّة 
لبِّي  �برُل االرتقاء بها إىل ما يرُ بني بغداد ووارس�و، وسرُ

طموح الشعبني الصديقني«.
وأعرب الجعفرّي عن »إس�تعداد العراق للتعاون 
ل املصالح  م�ع بولندا ع�ى أكثر م�ن صعي�د لتب�ادرُ
ِّد عى  ش�دِّداً ع�ى ان »الع�راق يرُؤك� ب�ني البلدين،« مرُ
�يَّ�ة االس�تفادة م�ن تج�ارب بولن�دا األمنيَّ�ة،  أهمِّ

واالقتصاديَّة«.
وأوض�ح »نح�ن ل�ن ننىس ال�دول الت�ي تقف إىل 
جانبنا، وس�تكون لها األولويَّة باالستثمار بالعراق، 
ؤتَمر  ش�اَركة يف مرُ وأفصح بالق�ول: ندعو بولندا للمرُ
ِضيفاً ان داعش  املانحني املرُزَمع عقده يف الكويت،« مرُ
ت�رك آث�اراً تخريبيَّ�ة يف املناطق التي كانت تس�يطر 
رُ�ؤدِّي بولندا دورها يف  عليه�ا عصاباته، ونأمل أن ت�

إعمار العراق«.
ة الع�راق ديون  وب�ني الجعف�ري »لبولن�دا يف ذمَّ
رُعفين�ا ع�ن س�دادها يف إط�ار  مالّي�ة، ونأم�ل أن ت�
تمنياً للسفرية النجاح  ساَعدتنا يف تجاوز املِحنة« مرُ مرُ
ة يف بغ�داد، واس�تعداد  ته�ا الدبلوماس�يَّ يف أداء مهمَّ
وزارة الخارجيَّة العراق�يَّة لتقديم التس�هيالت كافة 

لنجاح عملها«.
م�ن جهته�ا أكدت بياتا بينكس�ا س�فرية بولندا 
الجديدة يف العراق أنَّ »للعراق قوة إقليميَّة، ويحظى 
باحرام أوروبا لدحره اإلرهاب، ونتطل�َّع ألن يسردَّ 
س�تِعدُّون  وِضحة: نحن مرُ العراق مكانته الدوليَّة« مرُ
ملرُس�اَعدة الع�راق يف إعادة اإلعمار، وس�تقوم وزارة 
الثقافة والتاريخ يف بولندا بتقديم املرُساَعدة يف إعادة 

إعمار مدينة املوصل«.
وأضاف�ت »بالنس�بة ملدربين�ا يف الع�راق نرى أنَّ 
هن�اك حاجة لتغيري نوعيَّة التدري�ب التي يرُقدِّمونها 
ِّ�ي  لتلق� س�تِعدُّون  مرُ ونح�ن  العراق�يَّ�ة،  للق�وات 

قرَحات العراق حول حاجاته من التدريب«. مرُ
ش�اَركة  وكش�فت »هناك تحض�ريات جارية للمرُ
�يَّة  �ويل أهمِّ ؤتَم�ر الكوي�ت للمانحني، ونحن ن�رُ يف مرُ
ما املناطق التي  قصوى لدعم وإعمار العراق، والس�يَّ

رها اإلرهاب«. دمَّ

العراق يطالب بولندا
 رسميًا بإطفـاء ديوهنـا واملشـاركـة

 يف مؤمتر الكويت

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب رئي�س التحالف الوطني عم�ار الحكيم، 
أم�س الس�بت، أن الع�راق بحاج�ة لرج�ال دولة 
ولي�س بحاجة مل�ن وصفهم بأنه�م »مقاولون أو 
مقامرون أو مراهقون بالسياسة«، فيما أشار اىل 
أن التحديات لم تنته وتتويج االنتصارات السابقة 
والحفاظ عليها يكمن يف تحدي بناء الدولة وتقديم 
الخدم�ات للناس. وقال الحكي�م يف كلمة له خالل 
لقائه ش�يوخ ووجهاء عش�ائر من محافظة بابل 
وتلقت املستقبل العراقي نسخة منها، إن »العراق 
بحاج�ة اىل رج�ال دولة يمتلكون الخط�ة واإلرادة 

والفريق الكفوء وال يحتاج اىل مقاويل سياسية الذي 
همهم بناء مشاريعهم الخاصة خالل أربع سنوات 
وال اىل مقام�ري سياس�ة يزجون البل�د يف األزمات 
وال مراهقي سياسة يحولون البلد اىل ساحة لتعلم 
السياس�ة عى حساب مصالح الناس«، معربا عن 
ثقت�ه بأن »الع�راق ماض نح�و األم�ام لكن فرق 
ب�ني من يم�ي برعة وب�ني من يخت�ار الطرق 
الوعرة للوصول وهنا تربز مهمة الش�عبة يف تحمل 
مس�ؤولياته«.  وأضاف الحكي�م، أن »العراق فاجأ 
العال�م برعة تغلبه عى التحدي�ات التي واجهته 
فبرع�ة عالي�ة تمك�ن م�ن تطوي�ق الطائفي�ة 
وبرعة عالية تمكن من مواجهة تحديات الوحدة 

الوطنية وتمكن من القض�اء عى داعش بفرة لم 
يتوقعه�ا العالم الذي ح�دد لداعش ثالث عقود من 
الزم�ن«، مؤك�دا أن »التحدي�ات لم تنت�ه وتتويج 
االنتص�ارات الس�ابقة والحف�اظ عليه�ا يكمن يف 

تحدي بناء الدولة وتقديم الخدمات للناس«.
وأش�ار الحكي�م اىل »إمكاني�ة النج�اح يف ه�ذا 
التح�دي وإن كان يب�دو صعبا للوهل�ة األوىل، لكن 
كل التحدي�ات بدأت صعبة وم�ن ثم صارت عنوانا 
النتصار العراقيني علي�ه«، مؤكدا أن »الطائفية يف 
العراق سياس�ية وليس�ت طائفية مجتمع وتنوع 
العشائر ومنها عش�ائر بابل تمنع الطائفية النها 

تهدد نسيجها وترابطها«.

     بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مفوضية االنتخاب�ات االنباء ع�ن نيتها 
إعادة فتح باب التحالف�ات أمام األحزاب والقوى 
االنتخاب�ات  يف  للمش�اركة  املس�جلة  السياس�ية 

الربملانية املقررة يف 12 من آيار املقبل. 
وق�ال رئيس مجل�س املفوضني مع�ن الهيتي 
يف بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه »كثر الحديث يف بعض وسائل االعالم 
ّعن الرغبة م�ن بعض األطراف بإع�ادة فتح باب 

التحالف�ات م�ن جديد مل�دة ٤8 س�اعة«. وأضاف 
ان »املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات تؤكد 
ب�ان هذه االخبار ال أس�اس لها م�ن الصحة وان 
املفوضي�ة ق�د أغلق�ت ب�اب التحالفات وبش�كل 
نهائي وتمت املصادقة عى جميع التحالفات التي 
قدم�ت لها وفق الفرة املحددة وال يوجد اي أعادة 

لفتح تحالفات وال مدد جديدة«.
 ودع�ا الهيت�ي »جمي�ع األح�زاب والتحالفات 
االنتخابي�ة ب�����تقدي�م قوائ�م مرش�حيها اىل 
املفوضي�ة خالل الف�رة املعلنة الس�تقبال قوائم 

املرشحني لغاية 10 /2 /2018 وان تحرم جميع 
األحزاب والتحالفات التوقيتات الزمنية املعلنة من 
قب�ل املفوض������ية« مؤك�دا ان »املفوض���ية 
غ�ري ملزم�ة ب�أي ف�رات أخ�رى ك�ون الجدول 
الزمني معلن بشكل رس�مي امام جميع األحزاب 

والتحالفات«.
وكانت مفوضي�ة االنتخابات صادقت عى 27 
تحالفا انتخابيا ضمت 1٤3 حزباً سياس�ياً يف تلك 
االئتالفات اما االحزاب التي لم تأتلف فس�تخوض 

االنتخابات منفردة.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس البست، األنباء التي 
تحدث�ت عن عودة الهاربني واملفس�وخة عقوده�م من وزارتي 
الدفاع والداخلية إىل الخدمة، داعيًة إىل اعتماد األخبار التي تعلن 

عى موقعها الرسمي«.
وقالت األمانة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنها »تنفي األخبار التي تناولتها بعض وس�ائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي بشأن عودة الهاربني واملفسوخة عقودهم 

من وزارة الدفاع والداخلية إىل الخدمة«.
ودعت األمانة وسائل اإلعالم واملواطنني، إىل “اعتماد األخبار 
الت�ي تعلن عى املوقع الرس�مي لالمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
http://www.cabinet.iq/، والصفح�ة الرس�مية عى مواقع 

التواصل االجتماعي األمانة العامة ملجلس الوزراء
/https://www.facebook.com/governmentwebsit/posts

يذكر أن وس�ائل إعالم محلية وصفحات عى موقع التواصل 
االجتماعي “فيس بوك” تناقلت أنباء تحدثت عن عودة الهاربني 

واملفسوخة عقودهم من وزارتي الدافع والداخلية إىل الخدمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل، أمس السبت، عن تمكن مكتب مفتش عام 
الوزارة من اس�رداد اكثر من اثنني وخمس�ني ملي�ار دينار خالل 
ع�ام 2017 من خالل اكم�ال التحقيقات بإبط�ال عرشات القيود 
املزورة لعقارات تابعة للدولة.وذكر بيان صدر عن املكتب اإلعالمي 
للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مجموع املبالغ 
املس�ردة اىل خزين�ة الدول�ة بلغت أكثر م�ن نصف ملي�ار دينار، 
واملوىص باسردادها تجاوزت الواحد وخمسون مليار دينار، مبينة 
ان »مبال�غ االس�رداد تمثل قيم�ة الزيادة يف الصن�دوق وغرامات 
مس�توفاة من شكات متلكئة يف تنفيذ التزاماتها حس�ب العقود 
املربمة مع وزارة العدل«.من جانبه، بنيَّ مفتش عام الوزارة حسن 
حم�ود العكي�ي ان “املبالغ املوىص باس�ردادها ناتجة عن إبطال 
قي�ود مزورة ل�)17( عق�ارا تابعا للدولة، وبلغ�ت قيمتها ثمانية 
وعرشون ملي�ار دينار، فيما الجزء املتبقي م�ن املبالغ ناتجة عن 
ابطال )3( قيود مزورة لعقارات عائدة ملواطنني بقيمة خمسمائة 
وأح�د ع�رش مليون دين�ار، إضاف�ة اىل مخالف�ات قانونية أخرى 

تجاوزت قيمتها ثالثة وعرشون مليار دينار«.

أمانة جملس الوزراء تنفي
 أنبـاء عـودة اهلـاربني واملفسوخـة 

عقودهم بالداخلية والدفاع 

الـعـدل تعلـن اسـتــرداد أكـثــر 
من )52( مليار دينار خالل 2017

         كربالء/ المستقبل العراقي

طمأن مكتب ممثل املرجع الديني 
االع�ى يف كرب�الء عى صحة الش�يخ 
عبد امله�دي الكربالئي بع�د محاولة 
اعتداء فاش�لة تع�رض لها يف خطبة 
الجمع�ة. وقال مدير مكتب الش�يخ 

الحس�ني  الس�يد مرتىض  الكربالئي 
يف تري�ح صحف�ي اطلع�ت علي�ه 
ان »الش�يخ  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
الكربالئ�ي تعرض اىل إعتداء فاش�ل 
قام به أحد املرتبطني ببعض الجهات 
املنحرفة أثن�اء قراءته الخطبة االوىل 

يوم أمس الجمعة«.

وأض�اف الحس�ني ان »س�ماحة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي تعرض 
اثن�اء خطبة الجمع�ة داخل الصحن 
الحسيني الرشيف اىل محاوله اعتداء 
من اح�د املرتبطني ببع�ض الجهات 
املنحرفة« دون ان يحدد هذه الجهة 

وطريقة محاولة االعتداء.

واوضح انه »وبحمد الله فش�لت 
هذه املحاولة وأكمل الشيخ الكربالئي 
الخطبتني وصالة الجمعة والظهرين 
بتمامها وه�و يتمت�ع بصحة جيدة 
ومس�تمر بمزاول�ة عمل�ه يف العتبة 
الحس�ينية املقدسة ويستقبل عموم 

الزائرين.

ممثل املرجعية العليا يتعرض ملحاولة اعتداء اثناء صالة اجلمعة 
ومكتبه يؤكد سالمته

مفـوضيـة االنتخـابـات: بـاب التحـالفـات مغلـق  وال عـودة لفتحـه

احلكيم: العراق حيتاج لرجال دولة وليس ملقاولني 
أو مراهقني بالسياسة

         بغداد / المستقبل العراقي

للمؤتم�ر  الع�ام  األم�ني  بحض�ور 
الوطني العراقي املهن�دس آراس حبيب 
كري�م وثلة م�ن أعضاء األمان�ة العامة 
للمؤتمر الوطني، أرُقيمت فعالية إختتام 
دورة »الوطني�ة الجامعة« الثانية امس 
السبت، يف نادي الصيد العراقي يف بغداد. 
الدورة إس�تمرت لثالثة أسابيع وبواقع 
ث�الث س�اعات لكل ي�وم، و الت�ي تأتي 
إس�تكماالً لرؤية األمني الع�ام املهندس 
آراس حبي�ب الهادف�ة لخل�ق قي�ادات 
ش�بابية واعية تنطلق بمرشوع  املؤتمر 
الوطن�ي العراق�ي نح�و دول�ة مدني�ة، 
باإلضاف�ة إىل تنمي�ة الك�وادر القيادية 
لتك�ون لها القدرة ع�ى أن تتبوء مواقع 
قيادي�ة يف الجس�د التنظيمي واإلعالمي 
للح�زب. وق�ال األم�ني الع�ام للمؤتمر 

الوطني العراقي املهن�دس آراس حبيب 
كري�م يف كلم�ة ل�ه » نتوق�ع أن نواجه 
التحديات ك�ون مرشوعنا حديث، لكننا 

قادرين ع�ى إجتياز كل ه�ذا إلننا بدأنا 
بخط�وات حقيق�ة وع�ى أرض الواقع، 
موضح�اً أن هنالك الكثري م�ن الجهات 

واألح�زاب تنادي بإس�م الدول�ة املدنية 
الفك�ر«.  له�ذا  متبني�ة  غ�ري  إنه�ا  إال 
وأض�اف »غايتنا األس�اس هي إنش�اء 

تيار قوي قادر ع�ى التغيري، ونحن نعد 
لبن�اء قاع�دة يف عموم الب�الد بعيداً عن 
الطائفي�ة أو القومي�ة والعرقية«. ومن 

جهة اخرى  أك�د املهندس  آراس حبيب 
كريم ع�ى أهمية العم�ل بإتجاه عودة 
جمي�ع  النازح�ني إىل مناطقه�م بع�د 

تحريرها لغرض تمكينهم من إستئناف 
ممارسة دورهم يف مختلف امليادين بما 
يف ذل�ك املش�اركة باالنتخاب�ات.  ودع�ا 
حبي�ب تجم�ع رابطة ش�باب الحويجة 
بمحافظة كركوك والتي تضم نخبة من 
املثقف�ني والناش�طني اإلجتماعي�ني إىل 
عدم إس�تغالل معاناة النازحني السّيما 
أبناء املناط�ق التي لم تحص�ل عمليات 
تدم�ري ك�ربى يف بنيتها التحتي�ة ومنها 
قض�اء #الحويجة.  كما دع�ا إىل أهمية 
تفعي�ل دور املجتم�ع املح�ي لكي يأخذ 
دوره الفاع�ل يف مختلف جوانب الحياة 
واملس�اعدة يف مج�ال تكثيف األنش�طة 
املدني�ة اإلبداعي�ة يف مختل�ف املج�االت 
مبين�اً أن مبدأ املش�اركة مت�اح لجميع 
املواطنني وفق�ًا لقاعدة تكافوء الفرص 
التي يج�ب أن يتمتع به�ا كل العراقيني 

من أجل صياغة مستقبل أفضل.

رئيس املؤمتر الوطني املهندس آراس حبيب: قادرون عىل إجتياز التحديات إلننا بدأنا بخطوات حقيقية
استقبل وفدًا من قضاء احلوجية وكرم املشاركني بالدورة الوطنية اجلامعة 
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     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أكد محافظ بغداد عطوان العطواني سعي حكومته املحلية لدرج التخصيصات املالية لعقود 
تنمية األقاليم ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2018.

وأف�اد مكتب�ه اإلعالم�ي إن »العطواني قال خالل لقائ�ه يف ديوان املحافظ�ة ملمثيل رشيحة 
العقود ان هناك مس�اعي دولة رئيس ال�وزراء ووزارة املالية لدرج تخصيصات عقود تنمية 
األقاليم ضمن املوازنة التش�غيلية لهذا العام، واس�تثناء العاصمة من قرار إيقاف التعيينات 

ومنحها حق التعيني بدرجات الحذف واالستحداث لعام 2016 أسوة باملحافظات األخرى«.
ولفت العطواني إىل »أهمية دعم رشيحة العقود واملحارضين وإعطائهم األولوية يف التعيني«، 
مضيفا انه »س�يتم وضع آلية إلعادة تنظيم عقود جديدة ملعرفة األعداد الحقيقية من خالل 
تش�كيل لجنة من ممثيل العقود وبالتنس�يق مع املحافظة مع األخ�ذ بنظر االعتبار الخدمة 
والش�هادة والتخصص ومن ثم يتم مفاتحة رئاسة الوزراء ووزارة املالية والتخطيط بالعدد 

الحقيقي ألصحاب العقود.

حمافظ بغداد: سنعمل عيل درج ختصيصات موظفي العقود ضمن موازنة العام احلايل 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يع�ّزز الع�راق الق�وات األمني�ة بالتدريب�ات 
الالزم�ة بعد الح�رب الطاحن�ة التي خاضها 
ع�ى م�دى األع�وام القليل�ة املاضي�ة ض�د 
تنظي�م »داعش«، ويس�عى الع�راق إىل منح 
القوات األمنية مزيداً من الخربة يف الش�ؤون 
العس�كرية، فضالً عن خ�ربات يف مجال رفع 
املخلف�ات الحربّية، ومعالج�ة الطوارئ التي 

قد تحصل بسبب التهديدات اإلرهابية.
واس�تقبل الع�راق فريقاً من خ�رباء الجيش 
التش�يكي املتخصيني باالس�لحة الكيميائية 

للمساهمة ضمن قوات التحالف الدويل. 
وذكر موقع راديو براغ التش�يكي، أن الفريق 
املكون من 12 خبرياً يف االس�لحة الكيميائية 
سيمضون فرتة ستة اشهر لتدريب نظرائهم 
العراقيني عى التعامل مع االسلحة الكيميائية 

قبل عودتهم. 
واضاف أنه »يوجد حاليا فريق من مستشارى 
الق�وات الجوية يف العراق ملس�اعدة نظرائهم 
.« 159- L العراقيني يف التدريب عى طائرات

وتس�اهم جمهورية التش�يك يف دعم القوات 
العراقي�ة كجزء من التحال�ف الدويل ملحاربة 

»داعش«.
ولطاملا خيش العراق من استخدام التنظيمات 
الكيمياوي�ة يف عمليات�ه  اإلرهابي�ة للم�واد 
القذرة، وهو يس�عى إىل الحد من نفوذ خاليا 
اإلرهاب عرب ش�ّنه عمليات تطهري واسعة يف 

املدن املحررة.
وبالفعل، سبق لتنظيم »داعش« أن استخدم، 
مرات ع�دة، امل�واد الكيمياوية ض�د املدنيني 

والقوات األمنية يف العراق وسوريا.
بدورها، فإن الحكومة الكندية تقدم التزامات 
عس�كرية اخ�رى م�ع دخ�ول املعرك�ة ضد 
تنظي�م »داعش« اىل مرحل�ة جديدة، بيد انها 

قررت بالفعل ان يظل مهندسو القتال الذين 
يقوم�ون بتدريب اف�راد عراقيني يف التخلص 
اآلم�ن م�ن املتفج�رات يف البالد لعدة اش�هر 
اخرى. وتم تمديد بعثة من خرباء املتفجرات 

العس�كرية الكندية يف العراق ملس�اعدة البالد 
ع�ى تنظيف املخلفات الخط�رية من املعركة 

ضد تنظيم »داعش«.
ويعم�ل الجنود الكنديني م�ن الفوج الثاني/ 

الهندس�ة القتالي�ة الت�ي مقره�ا يف مدين�ة 
بيتاواوا الكندية منذ الخريف املايض كمدربني 
يف مدرس�ة التخل�ص من املتفج�رات التابعة 
للجيش العراقي. وقد ت�م تمديد هذه البعثة 

حتى هذا الخريف حسب ما اخرب به الجنرال 
اندرو ج�ني، قائد فرق�ة العمل املش�رتكة يف 

العراق لوكالة ستار االخبارية الكندية.
وق�ال الجنرال اندرو ج�ني يف مقابلة هاتفية 

من مقره ىف الكويت، »يف كل مرة تنتهي فيها 
االعمال القتالية فان املتفجرات من مخلفات 
الحرب - وليس فقط االلغام - حتى الذخائر 
غ�ري املنفجرة تش�كل دائما تهديدا للش�عب 

والجنود«.
ويق�ول مس�ؤولون عس�كريون أمريكي�ون 
إن ق�وات األم�ن العراقية دمرت هذا الش�هر 
وحده�ا أكثر من 100 جه�از متفجر وأنواع 

أخرى من املتفجرات.
وشملت مس�اهمة كندا العسكرية يف القتال 
ضد داع�ش - املعروفة باس�م عملية األثر - 
نرش ح�وايل 650 ف�ردا يف الكوي�ت والعراق. 
وهي تش�مل منش�أة طبي�ة يف أربي�ل وأربع 
طائرات هليكوبرت من طراز غريفون وطائرتا 
نقل من طراز هركيوليز ومروحية من طراز 
بوالريس للتزود بالوقود يف الجو، وما يقارب 
إىل 200 جندي من القوات الخاصة التي تقدم 

املشورة واملساعدة للقوات العراقية.
وع�ى الرغم م�ن هزيم�ة داعش يف س�احة 
املقاتل�ني  أن  م�ن  الق�ادة  يح�ذر  املعرك�ة 
املتطرف�ني، الذين يختبئون ما بني الس�كان 
املدنيني من املرجح أن يتحول اس�لوبهم اآلن 

إىل تكتيكات اإلرهاب.
وس�بق لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن أكد 
رغب�ة الع�راق باالس�تمرار يف تدري�ب حلف 
شمال األطليس لقواته ونقل عمليات تدريبها 

داخل البالد. 
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بي�ان، األس�بوع امل�ايض، أن العب�ادي تلقى 
مكامل�ة هاتفي�ة من أم�ني عام حل�ف الناتو 
ين�س س�تولتنربغ، حي�ث بح�ث الجانب�ان 
زي�ادة وترسي�ع تدري�ب الق�وات العراقي�ة 
بمختلف صنوفها، فض�ال عن تطوير املنهج 
التعليمي العس�كري الجديد ليش�مل املش�اة 

واالستخبارات وغريها من الصنوف.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أثار قص�ف الق�وات االمريكية لهدف 
عراقي يف منطقة البغدادي يف محافظة 
االنب�ار الكثري م�ن ردود الفعل تجاه 

األخطاء األمريكية املتكررة يف العراق.
الحرب�ي  االع�الم  خلي�ة  واص�درت 
توضيحا بشأن ما حصل يف البغدادي، 
وقالت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه انه »توفرت لدى 
قي�ادة العمليات املش�رتكة معلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة ع�ن تواج�د أحد 
)كري�م  وه�و  اإلرهابي�ة  القي�ادات 
عف�ات عيل الس�مرمد( يف اح�د بيوت 
ناحي�ة البغدادي لالجتم�اع مع خلية 
إرهابية تس�تعد لتنفي�ذ عمليات ضد 
الق�وات األمني�ة واملواطن�ني«، مبينة 
انه »اس�تنادا اىل تلك املعلومات كلفت 
عى الفور قوة من لواء املش�اة الثامن 
وبإس�ناد ج�وي من ط�ريان التحالف 
الدويل لغرض مداهمة املكان واعتقال 

رهابي املطلوب للقضاء«. اَالاَ أ
واضاف�ت ان�ه »بع�د تنفي�ذ املداهمة 
والقبض عى االرهاب�ي )كريم عفات 
عيل السمرمد( وأثناء التفتيش وجمع 
األدلة تعرضت القوة اىل هجوم برمانة 
يدوية م�ن أحد املنازل املج�اورة مما 
اس�تدعى الرد عليه�ا برسعة وبعدها 
انس�حبت الق�وة اىل مق�ر انطالقها«، 
الع�ودة  طري�ق  »يفيِ  ان�ه  اىل  مش�رية 
دون  لوح�ظ تجم�ع مس�لحني م�ن 
التنس�يق مع القوة املكلف�ة بالواجب 
حيث اس�تهدفتهم الطائرات الساندة 

للقوة«.
وتابع�ت ان »العملية تمت يف الس�اعة 
ان  الس�بت«، موضح�ة  0200 فج�ر 
»قي�ادة العملي�ات املش�رتكة وجهت 

بفتح تحقيق بالحادث«.
بدوره، طالب مجلس محافظة األنبار 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي بفتح 
تحقي�ق عاج�ل يف حادث�ة البغ�دادي 

ومحاسبة القوات املقرصة.
أركان خل�ف  املجل�س  وق�ال عض�و 
الطرموز إن »مجلس محافظة االنبار 

يس�تنكر ما حصل يف ناحية البغدادي 
م�ن ح�ادث مؤس�ف أوق�ع كوكب�ة 
من الش�هداء والجرح�ى بينهم مدير 
ناحي�ة البغ�دادي رشحبي�ل العبيدي 
ومدير رشط�ة الناحية العقيد س�الم 

العبيدي«.
وأض�اف الطرموز، أن »مجلس االنبار 
يطالب رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
والعملي�ات املش�رتكة بفت�ح تحقيق 
عاج�ل يف حادثة البغدادي ومحاس�بة 

القوات املقرصة«.
من جانب�ه، اعترب رئي�س لجنة األمن 
والدف�اع النيابية حاكم الزاميل حادثة 
ناحية البغدادي غربي االنبار«استهتارا 

وتجاوزا فاضحا« للسيادة العراقية.

وقال الزاميل يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »ما قامت به 
ق�وات االحتالل االمريكي بإس�تهداف 
األبرياء مدير ناحي�ة البغدادي ومدير 
مرك�ز الرشط�ة وع�دد م�ن النس�اء 

واالطفال هو استهتار بكل ما تحمله 
الكلمة من معن�ى«، معتربا انه »يمثل 
تجاوزا فاضحا وعدم احرتام لس�يادة 
الدول�ة العراقية«. وأضاف الزاميل، أن 
»الذي نس�تغربه عندما تطلب القوات 

العراقية إسناد من الطريان االمريكي 
ملعالج�ة ه�دف ارهاب�ي يتحجج�ون 
بأن معهم نس�اء واطف�ال لكن اليوم 
يتم قتل نس�اء واطفال بدم بارد دون 
طل�ب من الع�راق«، داعيا ل�«رضورة 
محاس�بة الطي�ار ومحاكمت�ه وف�ق 
القان�ون العراقي وتعويض الش�هداء 
تق�وم  أن  يج�ب  كم�ا  والجرح�ى، 
الحكوم�ة العراقية بوضع حد لتواجد 
قوات االحت�الل االمريك�ي يف القواعد 

الجوية العراقية«.
واك�د الزام�يل، »ع�ى أهمي�ة تحديد 
حركة الطائرات العسكرية من طلعات 
جوي�ة وهب�وط وإق�الع بأم�ر وبعلم 
م�ن العملي�ات املش�رتكة العراقية«، 
موضح�ا أن »لجن�ة األم�ن والدف�اع 
النيابية ستتابع اإلجراءات الحكومية 
وتنتظر نتائج التحقيق بهذه الحادثة 

املؤملة«.
وش�دد الزاميل ع�ى رضورة »تحويل 
املج�رم امللق�ى القبض علي�ه يف هذه 
ع�يل  عفت�ان  كري�م  وه�و  العملي�ة 
السمرمد اىل االس�تخبارات العسكرية 
يف بغداد كونه مطلوب بقضايا إرهابية 
كث�رية وما يمتلكه م�ن معلومات عن 
التنظي�م يف املنطق�ة«، مش�دداً ع�ى 
»ع�دم إط�الق رساح�ه كما ج�رى يف 

مرات سابقة«.
يف غض�ون ذل�ك، وصف زعي�م التيار 
الصدري الس�يد مقتدى الصدر قصف 
املروحي�ة االمريكية يف البغ�دادي بانه 

تعدي سافر عى حكومة العراق.
وق�ال الصدر يف تغري�دة له عى موقع 
التواصل االجتماع تويرت، »مرة اخرى 
يثب�ت االحت�الل االمريك�ي طغيان�ه 
الس�افر  وتعدي�ه  ب�ل  وعنجهيت�ه 
الع�راق واس�تقالليتها  عى حكوم�ة 
وس�يادتها، وذلك بقصفه العش�وائي 

والظالم لناحية البغدادي«.
راح  »القص�ف  ان  الص�در  واض�اف 
ضحيت�ه ابري�اء بغ�ري وج�ه ح�ق«، 
مطالب�ا ب�«محاس�بتهم والقص�اص 

من املعتدين فورا«.

شراكات العراق األمنية مستمرة لرفع املخلفات احلربية والقضاء على خاليا اإلرهاب النائمة

القوات األمنية تتدرب عىل مواجهة »الكيمياوي«

قتلت )٧( عراقيني يف البغدادي بينهم مسؤول حكومي

الطائرات االمريكية ترضب االهداف اخلطأ جمددا.. وشخصيات عراقية ترد بغضب

       بغداد / المستقبل العراقي

م�ع اق�رتاب موع�د االنتخاب�ات الربملانّي�ة يف 
الع�راق املزم�ع إجراؤه�ا يف 12 م�ن الش�هر 
الخامس من عام 2018، االنقسام يتوّسع بین 
أحزاب املعارض�ة واألحزاب التي تقود حکومة 
اإلقليم. ويف هذا الس�یاق، ت�ّم يف 2018/1/10 
تش�كیل تحال�ف ثالث�ّي بی�ن كّل م�ن حرک�ة 
کوران )التغییر(، الجماعة اإلسالمّية وتحالف 
الدیمقراطّي�ة والعدالة والذي یرتأس�ه الدکتور 
بره�م صالح، بعنوان »التحال�ف الوطنّي« من 
أجل الدخول يف االنتخاب�ات الربملانّیة املقبلة يف 
العاصمة بغداد، والذي يحاول أن يحصد مجمل 
أص�وات املواطنی�ن يف املناطق املتن�ازع علیها. 
ويف ه�ذا االّتجاه، تّم تصدیق مش�ارکة قائمة 
التحال�ف الوطن�ّي من قب�ل املفوضّی�ة العليا 
لالنتخاب�ات يف 2018/1/16. كم�ا تّم اختیار 
الدکتور یوس�ف محّمد الرئیس السابق لربملان 
إقليم کردس�تان الذي كان یمّثل حرکة کوران، 
ومن�ع من الرج�وع إلی برملان کردس�تان بعد 
توّتر عالقات الحرک�ة مع الحزب الديمقراطّي 
الكردس�تانّي حول والیة رئاسة االقلیم، رئيساً 
للتحال�ف. وس�بقهم تس�جیل تحال�ف قائمة 
الس�الم الكردس�تانّي بعضوّیة کّل من الحزب 
الدیمقراط�ّي الكردس�تانّي واالّتح�اد الوطنّي 
الكردس�تانّي )الرشكاء التقليدّيون يف حكومة 
اإلقليم( والحزب الشیوعّي الكردستانّي، ولكن 
نتیج�ة التخّبط الذي تمّر ب�ه األحزاب الكردّیة 
تجاه املش�ارکة يف االنتخابات، أعلن مس�ؤول 
مؤّسسة االنتخابات التابع للحزب الدیمقراطّي 
الكردس�تانّي خ�رسو ك�وران »أّن التحالف لم 

یعد قائم�اً ألّن الحزب أعلن عدم مش�ارکته يف 
انتخابات املناطق املتنازع عليها«، بحیث اعترب 
هذە املناطق تحت س�لطة االحتالل العسكرّي، 
كإشارة إلی عودة القوّات العراقّیة إليها بشكل 
االس�تفتاء  بع�د   ،201٧/10/16 يف  أح�ادّي 
االحادي ال�ذي أجري من أجل اس�تقالل إقلیم 

کردستان العراق يف 9/25/201٧.
أّما مسؤول فرع نینوی يف الحزب الدیمقراطّي 
الکردستانّي قادر قاجاغ فأعلن يف 2018/1/18 
أّن الحزب سیشارك يف املناطق الرشقّیة لإلقليم 
مثل املوصل، شنكال ومخمور. وأثار هذا القرار 
تس�اؤالت كثیرة حول موقف الح�زب املتباین 

بین کرکوك واملوصل.
ويف خط�وة مفاجئ�ة، أعلن االّتحاد اإلس�المّي 
الکردس�تانّي فی 2018/1/16 انس�حابه من 
حكوم�ة إقلیم کردس�تان، احتجاجاً علی عدم 
تنفیذ البنود ال�2٤، التي س�بق وطالب الحزب 
بتنفیذه�ا يف مذّک�رة قّدمه�ا إىل مجلس وزراء 
اإلقلی�م، وق�د یلق�ي ه�ذا االنس�حاب بظالله 
عل�ی مصی�ر حكومة اإلقلی�م اإلئتالفّی�ة، بعد 
أن انس�حبت منه�ا حرک�ة ک�وران والجماعة 
اإلسالمّیة يف وقت س�ابق. وهناك تكّهنات من 
قب�ل املراقبی�ن ع�ن إمكانّیة انضم�ام االّتحاد 
اإلسالمّي إلی الّتحالف الوطنّي برئاسة یوسف 
محّمد. وعن هذا التحالف، قال أحد املسؤولین 
يف الحزب الدیمقراطّي الكردستانّي، فّضل عدم 
ذکر اس�مه، ملوقع »املونیتور« األمريكي: »کّنا 
نرج�و أن تدخ�ل األح�زاب الكردّی�ة يف تحالف 
واحد نستطیع من خالله أن نبقي علی هیمنة 
الكرد يف املناطق )التي س�ماها( املحتلّة، ولكن 
کّل األحزاب بما فیه�ا الحزب الذي أنتمي إلیه، 

مسؤولة عن هذا التخّبط«.
أض�اف »کان األح�ری باألح�زاب الكردّی�ة أن 
تك�ون موّح�دة يف ه�ذا الوق�ت الذي یم�ّر فیه 

شعبنا بظروف صعبة«.
وعن اسرتاتيجّیة التحالف الثالثّي، قال املتحّدث 
باس�م تحالف الدیمقراطّی�ة والعدالة الدکتور 
ریبوار کریم يف 11 كانون الثاني إّن »هدفنا من 
تش�كیل التحالف الوطنّي اّتباع سیاسة کردّیة 
جدیدة مختلفة تماماً عن نمط السیاس�ة التي 

تّم اّتباعها يف املايض«. 
من جهته، قال منّسق الغرفة السیاسّیة لحرکة 
ک�وران الدکتور محّمد عيل إّن »اس�رتاتیجّیتنا 
تتضّم�ن تغیی�ر النظام الس�یايّس إل�ی نظام 
برملان�ّي، وتحوي�ل القّوات املس�لّحة إل�ی قوّة 
وطنّی�ة، حیادّیة املحاکم، وإعادة العالقات مع 

بغداد بناء علی املصالح املشرتکة«.
أضاف »هدفنا هو الحصول علی ثقة املواطنین 
لكي نس�تطيع ت�ويّل الحكومة املقبلة بش�كل 

سلمّي وتنفیذ مرشوعنا«.
ويف ترصیح مماثل، قال املتحّدث باسم الجماعة 
اإلس�المّیة ریبوار حمد »ه�ذا التحالف فرصة 
إلعادة هیبة الكرد بعد أحداث 16 ترشين األّول 

والنتائج غیر املرغوبة لالستفتاء«.
وعن خطط اإلئتالف ملرحلة ما بعد االنتخابات، 
ق�ال: »ترکیزنا عل�ی املناطق املتن�ازع علیها، 
وتشكیل اإلئتالف لتغطیة هذه املناطق لكسب 
أص�وات موطنین�ا، ألّن هناك حال�ة أمنّیة غیر 
مستقرّة، وهناك أيضاً أكثر من 5 آالف مهّجر، 
ونح�اول تش�كیل إدارة مش�رتکة لحلحلة كّل 
القضای�ا امل�����صیرّی�ة، ألّن الحكومتی�ن يف 
بغ�داد وأربیل تتحّمالن مس�ؤولّیة عدم تطبیع 

أوضاع هذه املناطق«.
أّما ع�ن املناطق املتن�ازع عليها فق�ال ريبوار 
كري�م يف ترصی�ح ل�«املونیت�ور«: »دخلنا هذا 
التحالف بناء عى طلب املواطنین يف تلك املناطق 
ألّنهم ملّوا من السياسات الخاطئة التي اّتبعت 
فيه�ا. ولذلك، نأمل أن نحصد أصوات الناخبین 
يف هذه املناطق، لكي نّتبع سياس�تنا الجدیدة، 
وذلك يتمثل يف إعادة العدل ومش�ارکة الجمیع 

يف بناء مستقبلهم«.
أض�اف: »نحن نعمل عى خطوتني رئیس�ّیتین 
األوىل، العمل عى إنهاء سياس�ة طرد املواطنني 
وتخريب بيوته�م يف املناطق املش�مولة باملاّدة 
1٤0، والثانية التعامل مع مصیر هذه املناطق 
وفق امل�اّدة 1٤0 املنصوص عليها يف الدس�تور 
العراق�ّي«. ويف اجتماع ألعض�اء حزبه يف أربيل 
ب�2018/1/16، قال املسؤول اإلدارّي يف املكتب 
الس�یايّس لالّتحاد الوطني مالّ بختیار: »الكرد 
يف عالقته�م ببغ�داد یم�ّرون بأس�وأ مراحلهم 
االنتخابّیة. فعلی نطاق املناطق املتنازع علیها 
وعلی مستوی العراق أیضاً، لم نستطع تشكیل 
قائمة کردس�تانّیة موّحدة. ومع األسف، نری 

أّن العرب مّتفقون والكرد منقسمون«.
وبذلك، تبّین أّن االّتحاد الوطنّي الکردس�تانّي، 
ه�و ثاني أق�وی األح�زاب الكردس�تانّیة التي 
ستدخل االنتخابات بمفردها داخل اإلقلیم ويف 
املناطق املتنازع علیها. وأخرياً، تظهر املؤرّشات 
أع�اله أّن كّل األح�زاب الكردّیة داخ�ل اإلقلیم 
ستدخل االنتخابات املقبلة بقوائم منفردة، بما 
فیها الحزبان الرئیس�ّیان، باس�تثناء اإلئتالف 
الوطن�ّي الثالث�ّي ال�ذي يعت�رب نفس�ه أق�وی 

اإلئتالفات الكردّية.

القوى املهيمنة على احلكم ترتاجع سياسيًا وشعبيًا

خارطة األحزاب الكردية يف االنتخابات: الغلبة للمعارضة



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1603(  االحد 28 كانون الثاني 2018

الربملان االيراين: شعبنا لن يسمح لالمريكيني بتهديد صناعتنا الصاروخية

         بغداد / المستقبل العراقي

يلق�ي التنافس ب�ن الس�عودية واإلم�ارات من 
جهة ودولة قطر من جهة أخرى بظالله عىل القرن 
األفريقي، مما يثري الع�داء بن نصف دول املنطقة، 
وق�د اغتن�م العدي�د منه�م فرص�ة لالس�تفادة من 
عدم االس�تقرار يف ش�به الجزيرة العربية من خالل 
تقديم قواعد عس�كرية لهذه الدول لكن إذا توسعت 
الرصاعات العربية، فيمك�ن لبلدان القرن األفريقي 

أن تنجذب إىل املعركة.
وبصفة عامة، ف�إن التنافس والخالف اإلقليمي 
صنع معس�كرين بن الدول اإلس�المية. األول يضم 
قطر وتركيا، اللت�ان تحتفظان بمواقف ودية تجاه 
اإلخوان املس�لمن، ويس�عي هذا املعس�كر لعالقات 
أفضل مع إيران. واملعسكر اآلخر هو تحالف تقوده 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومرص، وتعترب 
حكوماته�م اإلخوان تهديدا ويعلنون أنفس�هم عىل 
أنهم س�نة معتدلون وهم معادون لإلصدار الشيعي 
م�ن اإلس�الم. لك�ن البل�دان الجانبية تتأث�ر أيضا. 
ووفق�ا لتقري�ر ص�در مؤخرا، ل�م تؤك�ده مصادر 
مس�تقلة، فقد نرشت مرص قوات يف إريرتيا بالقرب 
من الحدود مع الس�ودان. وجاء ذلك عقب اتهامات 
مرصية للس�ودان بدعم جماعة اإلخوان املس�لمن 
التي حكمت مرص يف عام 2012 حتى أطيح بها من 
قب�ل وزير الدفاع آن�ذاك عبد الفتاح الس�ييس، وهو 
اآلن رئيس مرص. ويف 15 كانون الثاني نفى »إرياس 
أفورق�ي«، رئي�س إريرتي�ا التقرير بش�دة قائال إنه 
»أكاذي�ب رصيحة«، وقد تكرر ه�ذا االنتقاد ألريرتيا 
م�ن قبل مجموع�ة متنوعة من »منتق�دي إريرتيا« 

وأبرزهم قطر وذراعها اإلعالمي قناة الجزيرة.
وتزداد ح�دة التوتر االقليمي ع�رب البحر االحمر 
حيث الحرب األهلية يف اليمن حيث يقاتل املتمردون 
الحوثي�ون املدعوم�ون م�ن إي�ران تحال�ف الخليج 
بقيادة الس�عودية ودولة االم�ارات العربية املتحدة، 
وق�د دعي�ت بل�دان الق�رن األفريق�ي إىل أن تنحاز 
إىل جان�ب يف ال�رصاع؛ وم�ع أن العدي�د منها وقفت 
عىل الحياد رس�ميا، فهي مع ذلك تق�دم العديد من 

مرافقها البحرية والعسكرية.
وهناك زي�ادة يف عمليات مبادل�ة الجزر وتأجري 
املوان�ئ البحرية. وحتى قبل اندالع الرصاع يف اليمن، 
كان�ت جيبوت�ي قد كس�بت مليارات ال�دوالرات من 

خالل تزويد فرنسا )س�يدها االستعماري السابق( 
وأمريكا والصن بقواعد عسكرية. 

ومؤخرا اس�تضيفت أيضا دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، يف قاعدة يف ميناء عرسي اإلريرتي، بالقرب 
م�ن جيبوتي، كموق�ع رئييس للهجوم ع�ىل مواقع 
الحوثين يف اليمن. وتجدر اإلش�ارة إىل أن الس�ودان، 
الذي ن�رش قواته كجزء من التحال�ف الخليجى ضد 
الحوثي�ن، قد أصبحت عالقات�ه أكثر ودية مع قطر 
ويواجه غضب مرص مؤخرا بس�بب السماح لرتكيا 
بتطوير مين�اء عثماني قديم ىف س�واكن عىل البحر 
االحمر. وكانت مرص، من جانبها، س�عيدة يف العام 
امل�ايض باململكة العربية الس�عودية بتصديقها عىل 
اتفاق ينقل ملكية جزيرتن صغريتن غري مأهولتن 

بالقرب من خليج العقبة إىل السعودية.
أما الصوم�ال فكان قريب بش�كل خاص لرتكيا 
ويميل نحو معسكر اإلس�المين. لكن صوماليالند، 
وهي الدولة االنفصالية غ�ري املعرتف بها دوليا عىل 
س�احل البحر األحم�ر، هي أقرب إىل اإلم�ارات، وقد 
فعل�ت الكثري م�ع دولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة. 

وتق�وم اإلمارات ببن�اء قاعدة أخرى هن�اك وحاليا 
تمول طريق�ا جديدا يرب�ط ميناء برب�رة الصومايل 
مع إثيوبيا وإلرب�اك األمور أكثر من ذلك، فإن بعض 
ال�دول الفدرالي�ة يف الصوم�ال، التي توج�د يف حالة 
ش�به اس�تقالل، قد عق�دت صفقات تب�دو وكأنها 
تنته�ك السياس�ة الخارجي�ة للعاصم�ة االتحادية، 
مقديش�و. فعىل س�بيل املثال، وقعت دولة بونتالند 
يف ش�مال رشق الصومال يف العام املايض اتفاقا مع 
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة لتطوي�ر ميناءها، 
بوساسو، مما تسبب يف إزعاج الحكومة يف مقديشو. 
وق�د انترش هاش�تاغات ع�ىل مواق�ع التواصل بن 
الصومالي�ن تع�رب عن اس�تياءهم حول م�ا يرونه 

انتهاكا لسيادتهم.
وتح�اول إثيوبيا االبتعاد عن الس�احة اإلقليمية، 
ع�ىل الرغم من أنها ال تزال عىل خالف مع مرص عىل 
س�د النهضة العظيم ال�ذي أنجز تقريب�ا يف إثيوبيا، 
والت�ي تق�ول م�رص أنه س�يحد بش�كل كب�ري من 
تدف�ق نهر الني�ل. وتعترب عالق�ات اإلثيوبين دافئة 
مع تركيا، فهي مس�تثمر كبري، لكنه�ا أيضا تمتلك 

عالق�ات ودية مع دول�ة اإلمارات العربي�ة املتحدة. 
ويف اآلونة األخرية، وم�ن خالل عملية التوازن هذه، 
فإنه�ا قد س�محت للجزي�رة بفتح مكت�ب يف أديس 

أبابا، عاصمة إثيوبيا.
وعىل أي�ة حال، م�ن املرجح أن تع�رتض إثيوبيا 
ع�ىل أي دعم إلريرتيا، ال تزال جيوش البلدين تتأهب 
ض�د بعضها البع�ض عرب الح�دود املتن�ازع عليها، 
وذلك رغما من توقف القتال الش�امل يف عام 2000. 
ويف الوقت نفس�ه، اغتنمت إريرتي�ا الفرصة لتعزيز 
خزاناتها املستنفدة. ليس فقط ألنها سمحت لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة ببناء قاعدتها يف عصب، بل 
س�محت أريرتيا الرسائيل أيضا بالعمل من موانئها 
وقد ذكر التقرير أيضا أن )إرسائيل( تقدم املعلومات 
االستخبارية إىل السعودية فيما يتعلق باليمن حيث 
تقوم باس�تخدام مراف�ق رسية ىف أرخبي�ل داهالك 
باإلضاف�ة إىل تش�غيل محط�ة ع�ىل جب�ل أريرتي، 
ويتهم الحوثيون يف اليمن الس�عودين بالتعاون مع 
اإلرسائيلين وتعترب هذه جريمة من أبش�ع الجرائم 

يف بعض الدوائر اإلسالمية.

طرفان يؤججان الصراع القائم

عـرب »يتنـافسـون« فـي الـقـرن األفـريقـي

       بغداد / المستقبل العراقي

تمس�كت الحكومة األملانية بموقفها من اعتبار 
املحاكمة التي تس�عى إليه�ا يف نيويورك اثنتان من 
القبائل يف ناميبيا بتهمة ارتكاب أملانيا جرائم إبادة 
جماعية يف ناميبيا قبل نحو مائة عام، غري مقبولة 

من الناحية القانونية.
وقالت متحدثة باسم الخارجية األملانية إن هذا 
الرأي القانوني يس�تند إىل »مب�دأ حصانة الدولة«، 
مضيف�ة أن محاميا مكلفا م�ن الحكومة األملانية 

أوضح هذا األمر رسميا يف نيويورك. 
االس�تماع  جلس�ة  أن  إىل  املتحدث�ة  وأش�ارت 
القص�رية، التي جرت الخمي�س يف نيويورك، كانت 
تدور فقط حول مس�ائل إجرائية. ومن جانبه، أكد 
املتحدث باس�م الحكومة األملانية ش�تيفن زايربت، 
االعرتاف املبدئي ألملانيا باملسؤولية التاريخية تجاه 

قبيلتي »هرييرو« و«ناما«  يف ناميبيا.
 موضح�ا أن املفاوض�ات السياس�ية الجاري�ة 
حاليا بن أملاني�ا وناميبيا هدفها التوصل إىل إعالن 

مشرتك حول هذا األمر.
وأش�ار زاي�ربت إىل أن املرشوع�ات املس�تقبلية 
ينبغ�ي أن تكون يف خدمة التصال�ح، وتبني ثقافة 
الئقة إلحياء الذك�رى والتذكري بالفظائع املرتكبة، 
موضح�ا يف املقاب�ل أن ه�ذا ال ي�ؤدي إىل املطالب�ة 

القانونية بذلك.
 وذك�ر زاي�ربت أنه ل�م يتحدد بع�د موعد جولة 

مفاوضات جديدة مع ناميبيا.
يذكر أن ناميبيا، الواقعة يف جنوب غربي القارة 
األفريقية، ظلت أكثر من 30 عاما تحت االستعمار 
األملاني. وقمع الجنود األملان بوحش�ية كل أش�كال 
مقاوم�ة الس�كان املحلين - حتى وص�ل األمر إىل 

اإلبادة الجماعية بحق قبيلتي هرييرو وناما. 
وانته�ت الس�يطرة االس�تعمارية األملاني�ة عىل 

ناميبيا عام 1915 إبان الحرب العاملية األوىل. 
وحصل�ت ناميبيا ع�ىل االس�تقالل الكامل عن 

جنوب أفريقيا عام 1990.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس وفد الحكومة السورية إىل فيينا بشار الجعفري 
رفض دمش�ق القاطع لوثيقة »مجموعة الدول الخمس« وقال 

إنها ال تستحق الحرب الذي كتبت به.
وخالل مؤتمر صحفي، قال الجعفري إن واضعي الورقة غري 
الرس�مية يقولون ظاهراً إنهم يوّدون إحياء العملية التفاوضية 

يف جنيف بينما هم يقتلون تلك العملية.
وأوض�ح الجعف�ري أّن الدول الخمس تري�د تقويض مالمح 

الحل السيايس يف سوريا وتقويض محادثات جنيف أيضاً.
وتس�اءل رئيس وف�د الحكومة الس�ورية »كيف لواش�نطن 
الت�ي أوجدت تنظيم داعش ورعت�ه وحمته أن تتحدث عن الحل 
الس�يايس يف سوريا...وكيف للسعودية البلد الجاهيل أن تساهم 

يف وضع رؤى سياسية مستقبلية لسوريا!«.
وأّك�د الجعف�ري أّن ه�دف مؤتمر س�وتيش ه�و الحوار بن 

السورين من دون تدخل خارجي.

       بغداد / المستقبل العراقي

نظمت وقفة احتجاجية أمام الربملان الربيطاني يف العاصمة 
لن�دن، تضامن�اً مع الش�عب اليمني وتندي�داً بزي�ارة ويل العهد 

السعودي محمد بن سلمان اىل لندن عىل اعتباره مجرم حرب.
الوقفة حرضها أحرار من جنس�يات ع�دة جمعهم الضمري 
اإلنساني، احتشدوا يف وقفة احتجاجية امام الربملان الربيطاني 
يف العاصم�ة لندن، تنديداً بزيارة ويل العهد الس�عودي محمد بن 

سلمان اىل لندن عىل اعتباره مجرم حرب.
الوقف�ة الت�ي ش�ارك فيها ع�دد م�ن النش�طاء واملواطنن 
والحقوقين، س�لمت فيها املحامية كيم رشيف رسالة احتجاج 
اىل مكتب رئيس�ة ال�وزراء الربيطاني�ة ترييزا م�اي، عىل دعوة 
بن س�لمان اىل البالد. ورغم تأكيد املش�اركن ع�ىل ان بريطانيا 
ل�ن تخض�ع لهذه الضغ�وط عىل اعتب�ار أنها تنظ�ر إىل األموال 
الس�عودية، إال ان التعويل يبقى عىل االصوات الحرة التي ترتفع 
يف كل مكان تضامنا مع الش�عب اليمني والتي س�تثمر نرصا يف 

يوم من االيام.

برلني بشأن دعوى
 ناميبيـا عـن اإلبـادة اجلامعيـة: 

غري مقبولة قانونيًا

دمشق تعلن رفضها وثيقة
 »جمموعة واشنطن«: ال تستحق احلرب 

الذي كتبت به

وقفة احتجاجية بلندن 
للتضامن مع الشعب اليمني وتنديدًا 

بزيارة بن سلامن

         بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤوالن أمريكي�ان إن م�ن املتوقع أن 
يطلب الرئيس األمريكي دونالد ترامب تخصيص 
716 ملي�ار دوالر لإلنف�اق الدفاع�ي يف ميزاني�ة 
2019 الت�ي سيكش�ف عنها الش�هر املقبل مما 
يمث�ل زي�ادة قدرها س�بعة يف املئة ع�ن ميزانية 

.2018
ويش�مل ذلك املبلغ امليزانية الس�نوية لوزارة 
الدف�اع األمريكي�ة )البنتاغون( وكذل�ك اإلنفاق 
عىل الح�روب الدائرة وصيانة الرتس�انة النووية 

للواليات املتحدة.
 ول�م يق�ر الكونغ�رس ميزاني�ة 2018 بعد، 

وذلك وفقا ملا ذكره املسؤوالن األمريكيان اللذان 
اشرتطا عدم الكشف عن هويتهما.

وق�ال أح�د املس�ؤولن إن الطلب س�يتماىش 
كثريا مع األولويات التي كشف عنها وزير الدفاع 

جيم ماتيس يف إسرتاتيجية الدفاع الوطني.
ووض�ع ماتي�س مواجهة الصن وروس�يا يف 

محور إسرتاتيجية الدفاع الوطني الجديدة.
ولم تقدم نس�خة البنتاغون من إس�رتاتيجية 
الدف�اع الوطني، وهي وثيق�ة غري رسية وضعت 
يف 11 صفح�ة، تفاصي�ل حول طريق�ة التحول 
باتجاه مواجهة الصن وروسيا لكن من املتوقع 

أن تعكس طلبات اإلنفاق الدفاعي هذا الهدف.
وق�ال ماتي�س إن التفوق التناف�يس للجيش 

األمريكي تراجع »يف كل مجاالت الحرب« ويرجع 
ذلك ألس�باب من بينها عدم استمرارية التمويل. 
وصوت الكونغ�رس االثنن لصال�ح إنهاء إغالق 
الحكومة األمريكية الذي استمر ثالثة أيام ووافق 
ع�ىل أحدث مرشوع قان�ون لتمويل قصري األجل 
حيث قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهورين 
إلج�راء مناقش�ة واس�عة النط�اق الحق�ا حول 
مستقبل املهاجرين غري الرشعين صغار السن.

ونرشت صحيفة واش�نطن بوس�ت بعد ظهر 
الجمعة األرق�ام الخاصة بامليزاني�ة التي طلبها 

الرئيس.
وارتف�ع تمويل البنتاغ�ون اإلجمايل من 583 
ملي�ار دوالر إىل 639 ملي�ار دوالر وت�م الحصول 

األجه�زة  نفق�ات  بخ�ض  عليه�ا 
والوكاالت الحكومي�ة األخرى وإلغاء 
عدد م�ن الربامج.وس�يطلب الرئيس 

األمريكي خفض�ا كب�ريا يف ميزانية وكالة 
حماية البيئ�ة ووزارة الخارجية، ليتمكن 

من تمويل زيادة النفقات العسكرية.
وعادة ما تكون هن�اك مفاوضات بن 

البي�ت األبيض وال�وكاالت الفيدرالية حول 
امليزانيات قبل مناقشتها يف الكونغرس.

واعتمد البي�ت األبيض يف وض�ع تقديراته 
لهذه املوازنة عىل أن النمو االقتصادي 
للواليات املتحدة س�يزداد بنسبة 2.4 

باملئة عام 2017.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املتحدث باس�م الهيئة الرئاس�ية 
ملجلس الشورى االسالمي االيرانية بهروز 
نعمت�ي ان الحكوم�ة واملجلس والش�عب 
لن يس�محوا لالمريكي�ن بتهديد صناعتنا 
الصاروخية وانه رغ�م بعض الخالفات يف 
االس�اليب اال ان الجميع يتمسك بالوحدة 

يف القضايا الوطنية.
وقال النائ�ب عن اهايل طهران نعمتي، 
يف ترصي�ح لوكال�ة ف�ارس أن ترصيحات 
املسؤولن االمريكين للتفاوض مرة اخرى 
حول االتفاق الن�ووي، ان االتفاق يعد من 
الشؤون املنتهية منها وان البلدان الخمسة 

االخرى ملتزمة به. 
ووص�ف الرئيس االمريك�ي بأنه يطلق 
التس�تحق  جوف�اء  ترصيح�ات  أحيان�ا 
االمريكي�ن  ان  اىل  ون�وه  االهتم�ام.  
يس�عون الطالق التهديدات عىل صناعاتنا 
الصاروخي�ة، وبالتأكي�د ف�ان الحكوم�ة 

واملجل�س والش�عب يف ايران لن يس�محوا 
لهم بذلك. ووصف الصناعات الصاروخية 
بانه�ا منفصلة عن االتف�اق النووي وتعد 
ج�زءا من االم�ن الوطني وه�ي تماثل ما 
أثاره ترامب يف مؤتمر دافوس يف مايتعلق 

باالمن الوطني االمريكي. 
واشار اىل تمديد قانون »أم العقوبات« 
املناهض اليران يف االول من شهر شباط/ 
فرباير املقبل، موضحا ان الحظر املفروض 
ع�ىل ايران كان قد بدأ من�ذ انتصار الثورة 
االس�المية حيث فرض االمريكيون حظرا 
باس�اليب عديدة خ�الل مراح�ل مختلفة 

وهذا املوقف ليس جديدا.
وعّد الشعب بأنه العنرص الرئييس لقوة 
البالد حيث ان االمريكين آلوا اىل الفشل يف 
جميع املؤامرات الرامية لتأجيج النزاعات 
والنفاق يف ايران وهو ما ثبت خالل مراحل 
عديدة كح�رب الس�نوات الثماني�ة )التي 
شنها النظام العراقي السابق عىل ايران يف 

عقد الثمانينات( وغريها.

ترامـب يتجـه إىل طلـب »716« مليار دوالر لإلنفـاق الدفاعـي

»عتـاد إرسائيلـي« يتسبـب بـجدل فـي اجلـزائـر
       بغداد / المستقبل العراقي

الجزائ�ري  الطاق�ة  وزي�ر  أك�د 
مصطفى قيطوني، أن استرياد رشكة 
الكهرباء والغاز الجزائرية “س�ونلغاز 
يف  ملع�دات مصنع�ة  للدول�ة  التابع�ة 
الكي�ان الصهيون�ي، كان مجرد خطأ 

يحدث يف كل دول العالم.
وق�ال مصطفى قيطون�ي، أنه بعد 
اكتش�اف األمر يف نيس�ان امل�ايض تم 
ارج�اع البضائع واس�تبدالها يف نفس 
الشهر كما تم رفع قضية ضد الرشكة 
الفرنس�ية – األمريكي�ة “س�يجيالك 

جنرال إلكرتيك” امل�زودة ملخالفتها ما 
جاء يف دفرت الرشوط.

وش�َدد قيطون�ي ع�ىل أن الجزائر 
م�ن بن البلدان القالئ�ل يف العالم التي 
ال تربطه�ا أية عالقة بكي�ان اإلحتالل 

وهي مساندة دوما لفلسطن.
وق�د أث�ارت القضي�ة ج�دالً كبرياً 
يف الجزائ�ر بعد أن فجره�ا لخرض بن 
خ�الف النائ�ب ع�ن االتحاد م�ن أجل 
)أح�زاب  والبن�اء  والعدال�ة  النهض�ة 
إسالمية(، الذي طلب استجواب الوزير 
يف الربملان، داعيا إىل عدم الس�كوت عن 
األمر ملوقف الجزائر الثابت من القضية 

الفلس�طينية ومن الكيان الصهيوني، 
وخاصة بع�د قرار الرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب نقل س�فارة واش�نطن 

من تل أبيب ايل القدس.
ويف رده ع�ىل س�ؤال النائب، احتج 
الوزي�ر عىل األدلة، التي قدمها النائب، 
وأكد خ�الل إجابت�ه أن ه�ذه املعدات 
ه�ي “مج�رد صمامات فق�ط وليس 
معدات ثقيل�ة”. وطالب الوزير “بعدم 
الحديث يف القضية حتى صدور القرار 
القضائي بغرض عدم التش�ويش عىل 

عمل العدالة”.
ويف املقاب�ل رد النائ�ب ب�ن خ�الف 

مقدم�ا ص�ورا كأدل�ة، وقال 
إن هن�اك فيديوه�ات كذل�ك 

تؤك�د أن املعدات ثقيل�ة وإنها 
ليس�ت هي امل�رة األوىل، بل املرة 
الرابعة، التي يتم فيها اكتشاف 
معدات متكوب عليها بوضوح 
“مصنوع يف إرسائيل”، وبعضها 

مرك�ب يف محط�ات، عند 
الجزائرية إلنتاج  الرشك�ة 

الكهرباء والغاز، وهي 
مجم�ع  م�ن  ف�رع 

“سونلغاز.
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عقارات واقعة يف املعقل وكوت االفرنكي
تعل�ن الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق  عن مزايدة لبيع العق�ارات البالغ عددها )27(  املبينة مواصفاته�ا ادناه وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وملدة ثالثون  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي ستجري 
يف تمام الس�اعة العارشة صباحا يف ش�عبة الخدمات الس�كنية  بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات التالي�ة هوية االحوال املدنية. مص�ورة ( البطاقة التموينية )مصورة( بطاقة الس�كن ) مصورة(  ودفع تامينات 
بنس�بة 5% خمس�ة باملائة م�ن القيمة التقديرية  لكامل العق�ار املعلن   بصك مصدق المر الرشكة العام�ة ملوانئ العراق او نقدا 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2% من اجور نرش االعالن.

حصل�ت موافقة رئيس الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية / 
مس�جل النماذج الصناعية اضافة لوظيفته عىل قبول تسجيل النموذج 
الصناعي املوس�وم )حل مش�اكل االمالح يف الرتبة جه�از الحياة ووتر( 
واملرفقة صورته طيا والذي يتميز بانه يس�تخدم لحل مش�اكل االمالح 
يف الرتب�ة يق�وم بتكب�ري اوارص االمالح مم�ا يقلل التأثري ع�ىل النباتات 
وتك�ون هناك زيادة يف االنتاجية يتكون من انبوب اس�طواني من مادة 
الس�ل س�تيل مفتوح من الجانبني عىل من لديه اعرتاض عىل قبول ذلك 
التسجيل تقديم اعرتاضه لدائرتنا خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ نرش 

هذا االعالن

اعالن
إىل الرشيك وليد مجيد فرحان

 اقتىض حض�ورك إىل بلدية التاجي 
إلجراء إجازة بناء عىل العقار املرقم 

 16767
الرشيك

حيدر صادق جدوع

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 80 /ب/2017

التاريخ: 2018/1/15
إعالن 

تبي�ع محكمة ب�داءة أبي الخصيب 
العق�ار املرق�م 407 مقاطع�ة 47 
الجدي�دة وحم�دان املعاري�ف وذلك 
يف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش من 
ظه�ر الي�وم الثالث�ني م�ن الي�وم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االع�الن. فمن له 
رغب�ة بال�رشاء الحض�ور يف ديوان 
ه�ذه املحكم�ة مس�تصحباً مع�ه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة وبصك مصدق 
إن لم يكن رشيكاً وان أجور املنادي 
عىل املش�رتي وكما مبينة أوصافه 

أدناه. 
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العق�ار املرق�م أع�اله يق�ع ع�ىل 
ش�ارع فرع�ي تراب�ي نوع�ه مل�ك 
وان  دار  العق�ار  جن�س  رصف 
العقار مس�احته )أول�ك و17م2 ( 
مش�يد عليه دار مبنية م�ن البلوك 
والثرمستون ومسقف بالكونكريت 
املس�لح ويتكون م�ن طابقني وان 
الطاب�ق األريض يتكون من غرفتني 
منام وصالة ومش�تمالت واالرضية 
مبلطة بالسرياميك والسقف مغلف 
بالسقوف الثانوية والطابق العلوي 
غري مكتم�ل البناء. قدرة قيمة املرت 
املربع الواحد من االرض مبلغ مائة 
أل�ف دين�ار فتك�ون قيم�ة األرض 
دين�ار  مبل�غ 11700000 ملي�ون 
وقيمة املشيدات مبلغ 42000000 
ملي�ون دينار فتك�ون قيمة العقار 
ارضاً ومش�يدات مبلغ 53700000 

مليون دينار ال غريها.

فقدان 
فقدت من�ي الهويه الص�ادره من 
وزاره النفط رشكه توزيع املنتجات 

النفطيه
فرع صالح الدين بأس�م ربيع أحمد 
طه م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهه
األصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

الع�دد / حج�ة حج�ر وقيمومة / 
 2018

م / اعالن 
قدم�ت املدعوة ) لق�اء رحمن لفته 
( طلب�ا إىل هذه املحكمة تطلب فيه 
نصبها قيمة عىل زوجها ) س�فيان 
صالح لفته ( لفقدانه بتاريخ 30 / 
5 / 2014 ولح االن اليعرف مصريه 
حيا كان ام ميتا فمن لديه اعرتاض 
او معلومات تفي�د حياته او مماته 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
اليوم التايل لللنرش لتقديم اعرتاضه 
واعالمن�ا وبخالف�ه س�وف تنظ�ر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 

اعالن دعوة دائنني
حس�ام  املحام�ي  املصف�ي  ان�ي   
ارزوق�ي عب�اس لرشك�ة ش�مس 
العقاري�ة  لالس�تثمارات  الصف�ا 
املح�دودة ادع�و كل من ل�ه حق أو 
دي�ن ع�ىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العن�وان الت�ايل بغ�داد م 101 ز 27 

مبنئ 17 
املصفي املحامي 

حسام ارزوقي عباس

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

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 399 / ب / 2017 
م / اعالن 

إىل / املدع�ى علي�ه / اث�ري فاض�ل 
صالح 

محم�د  انتص�ار  املدعي�ة  اقام�ت 
ياس�ني الدعوى البدائي�ة 399 / ب 
/ 2017 بتاري�خ 18 / 9 / 2017 
املتضمنة ازالة شيوع العقار ) 806 
/ 27 ( نف�س الخالص وقد اعيدت 
ورقة التباليغ مرشوحا عليها تعذر 
تبليغك الرتحال�ك إىل جهة مجهولة 
حسب اش�عار مختار منطقة حي 
الزهراء االوىل املختار حس�ن فاضل 
مس�عود بتاريخ 16 / 10 / 2017 
الخال�ص  رشط�ة  مرك�ز  وكت�اب 
بالع�دد 9303 يف 5 / 12 / 2017 
– علي�ه اقت�ىض تبليغك بواس�طة 
بالحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني 
ام�ام هذه املحكم�ة بتاريخ 5 / 2 
/ 2018 موعدا للمرافعة وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدنان حسني عيل

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

نرش اعالن مزايدة رقم 2018/14
اعالن

نموذج صناعي

العدد/1592/39/5/1
التاريخ 2018/1/18

المساحةالقطعةالمقاطعةت
45258/59143/68 المعقل الجنوبي1
300م4011/332 المعقل الجنوبي2
300م4012/332 المعقل الجنوبي3
300م4013/332 المعقل الجنوبي4
300م4014/332 المعقل الجنوبي5
300م403/332 المعقل الجنوبي6
211/6م4531/252 المعقل الجنوبي7
300م456/252 المعقل الجنوبي8
239م4589/502 المعقل الجنوبي9

200م391/14682كوت االفرنكي10
200م391/14672كوت االفرنكي11
200م391/14662كوت االفرنكي12
200م391/14652كوت االفرنكي13
200م391/14642كوت االفرنكي14

المساحةالقطعةالمقاطعةت
200م391/14632كوت االفرنكي15
200م391/14622كوت االفرنكي16
200م391/14612كوت االفرنكي17
200م391/14602كوت االفرنكي18
200م391/14592كوت االفرنكي19
200م391/14582كوت االفرنكي20
200م391/14562كوت االفرنكي21
200م391/14552كوت االفرنكي22
200م391/14542كوت االفرنكي23
200م391/14532كوت االفرنكي24
200م391/14522كوت االفرنكي25
200م391/14512كوت االفرنكي26
200م391/14502كوت االفرنكي27

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/االمالك املرقم )1041 يف 2016/1/16(   تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأج�ري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه 
والعائ�دة اىل مديرية بلدية كمي�ت باملزايدة العلنية والبالغ عددها )2( ملك  اس�تنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30  يوما تبدأ من اليوم التايل 
لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديرية بلدية كميت ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور اللجنة واية اجور 

قانونية اخرى.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 21 

التاريخ: 21/ 1/ 2018

نوع ت
بدل التقدير المساحةرقم الملكالملك

السنوي السابق
بدل اعادة التقدير 

مدة االيجارالسنوي الحالي

1
كراج 
غسل 
وتشحيم

 630/26
500م2كميت

1280000 مليون 
ومائتان وثمانون 

الف دينار

1500000 مليون 
وخمسمائة الف 

دينار
3سنوات

جمعية 2
كميت

جزء من 
760مالعقار24

1480000 مليون 
واربعمائه وثمانون 

الف دينار

1600000 مليون 
3سنواتوستمائه الف دينار

الحاقا باعالننا ذي العدد )400 يف 2017/11/22( 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطعة ارض س�كنية العائدة ملديرية بلدية 
عيل الغربي املدرجه مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها ) 1(  قطع ارض سكنية ويجري 
البيع اىل املوظفني كافة للمتزوجني الذين ال يملكون هم وازواجهم او اوالدهم  القارصين دار او ش�قة 
او قطعة ارض س�كنية اس�تنادا للمادة )15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 
2013   فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة 
وخالل مدة 30  يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي  ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة 

واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطلوبة :

1 � اق�رار مص�دق من مديرية بلديات ميس�ان/ القانونية وع�ىل البلدية تبليغ الذي�ن يرغبون  بدخول 
املزايدة بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2 � تأييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية عيل الغربي
3 � جنسية + شهادة  جنسية له ولزوجته

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن ثاين اىل املوظفني كافه
العدد: 8 

التاريخ: 9/ 1/ 2018

قيمة المتر المربع الواحدالمساحةرقمة وموقعهنوع العقارت

175000 مائة وخمسه وسبعون الف 200م43/92 مق26قطع ارض سكنية1
دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 382/ش/2018
التاريخ : 2018/1/25

اعالن
اىل / املفقود )سعيد شنيور كاظم(

اق�ام والدك املدعي )ش�نيور كاظ�م فرهود( 
الدع�وى بالع�دد 382/ش/2018 امام هذه 
املحكمة طل�ب فيها تأييد فقدان�ك كونك قد 
وانقطع�ت   2017/5/26 بتاري�خ  فق�دت 
اخب�ارك ول�م يتوص�ل اىل اي معلوم�ة ع�ن 
حياتك م�ن مماتك وملجهولي�ة محل اقامتك 
ل�ذا ق�ررت املحكمة ن�رش تبليغك بوس�اطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2018/2/7 او من 
ينوب عنك قانونا وبعكسه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�ايض 

السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4768/ش2017/4

التاريخ : 2018/1/25
اعالن

اىل /املدعى عليه /جعفر ستار كريم
ه�ذه  اص�درت   2017/12/24 بتاري�خ 
املحكمة قراره�ا بالعدد 4768/ش2017/4 
الص�ادره  من هذه املحكم�ة والذي يتضمن 
طلب املدعيه )دعاء قاس�م محمد( بتس�ليم 
مح�ل  وملجهولي�ة  بحق�ك  الزوجي�ه  اث�اث 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطق�ة الزعفرانية / بغ�داد قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االع�رتاض عىل 
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجه القطعية 
القايض

طالل سلمان مهدي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2067

التاريخ 2018/1/25
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام من العقار املرقم 
تسلسل 3/30309 حي الجامعة الواقع يف النجف 
العائد للمدين كل من حيدر يوسف جواد ، البالغة 
نصف العق�ار املحجوز لق�اء طلب الدائن باس�م 
حس�ن ن�ارص البالغة نصف العق�ار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني 
يوما وتبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

الجامع�ة  ح�ي  نج�ف   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
3/30309

2 � جنس�ه ونوعه : دار مف�رزة اىل دارين بصورة 
غري رسمية

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي 15 

مرت وهو مفرز اىل جزئني بصورة غري رسمية
الج�زء االول : ويتأل�ف م�ن س�احة امامي�ة من 
ضمنها صحيات االرضية كايش موزائيك الجدران 
س�رياميك ث�م مطب�خ وصال�ه وكلي�دور وغرفة 
ومكش�وفة وسلم يودي اىل الطابق االول ويحتوي 
ع�ىل غرفة واح�دة الصالة )االس�تقبال( االرضية 
كايش الجدران بالس�تك مع س�قف ثانوي املطبخ 
يحت�وي ع�ىل س�قف ثانوي الج�دران س�رياميك 
االرضية كايش الكليدور الجدران تغليف بالس�تك 
م�ع الس�قف واالرضي�ة كايش والغرف�ة االرضية 
كايش والجدران بورك الس�قف كونكريت مس�لح 
والس�لم مغل�ق كرانيت ام�ا غرفة الطاب�ق االول 
م�ن الطابوق والش�يلمان والصحي�ات الخارجية 
الجدران واالرضية سرياميك ومجهز ماء وكهرباء

الج�زء الثان�ي : وكان مغل�ق اثناء الكش�ف وعىل 
لسان شاغل الجزء االول يحتوي عىل ممر وتواليت 
ومطب�خ وكليدور وغرفة ن�وم عدد 2 ومجهز ماء 

وكهرباء
5 � مساحته : 200م2

6 � درجة العمران : متوس�ط
7 � الشاغل : الجزء االول يوسف جواد محمد عيل 
ويرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر اما الجزء الثاني 

مغلق اثناء الكشف
8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعق�ار) 
املدي�ن  كله�ا(  قيم�ة  ملي�ون   189,000,000

)49,500,000 مليون(

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة 
العدد : 93/ش/2018
التاريخ 2018/1/25

اعالن
عب�د  حم�ودي  )ع�يل  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

الحسني( 
اقام�ت زوجتك املدعي�ة )مها كاظ�م عبيد( 
الدعوى املرقمة 93/ش/2018 والتي تطلب 
فيها الحكم )بتأيي�د حضانة الطفل مجتبى 
عيل حمودي( وبالنظر ملجهولية محل اقامتك  
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة االعالن 
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني واس�عتي 
االنتش�ار وع�ني ي�وم 2018/2/6 الس�اعة 
التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم 
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول 
القايض

كفاح بطاح الظاملي

محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد/25/بحث/2018

إع�الن
إىل املدعى عليه / عمار عادل فرمان

أقامت الس�يدة فريال حاتم ن�ارص  الدعوى 
الرشعي�ة يف محكم�ة األحوال الش�خصية يف 
املقدادي�ة  والت�ي تحمل الع�دد 25 / بحث / 
2018 والتي تطلب يف هذه الدعوى  التفريق 
للهجر ولك�ون محل إقامتك  مجهول الهوية 
وحسب إشعار مختار منطقة حي التأميم ) 
عيل حسني عيل ( وحسب كتاب مركز رشطة 
 2018 /  1  /  22 55 يف  بالع�دد  املقدادي�ة  
تقرر تبليغك بجريدتني رس�ميتني  وان موعد 
إجراء البح�ث االجتماعي يف مكت�ب الباحث 
االجتماع�ي يف املقدادي�ة بتاري�خ 11 / 2 / 

2018
القايض   

ع�دي فاض�ل أحم�د

اعالن
اىل الرشيكه سهام باقر عبيد

 اقتىض حضورك اىل بلديه التاجي الستخراج 
اجازه بناء للعقار13811/سبع البور .

الرشيك 
باس�م فاضل مريف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن

العدد : 2388/ ب2 /2016
التاريخ : 2018/1/25

اىل /املدعى عليها  )سمريه عبادي حسني(
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 2388/

ب2016/2 واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدعى 
عليهما س�مرية عباس حس�ني ومحمد حس�ن 
غوي بتأديتهما للمدعي املدير املفوض ملؤسسة 
االسكان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغ  قدره 
مليون وسبع وثمانون الف واربعمائة واربعون 
دينار بالتضام�ن والتكافل ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف 
محكمة بداءة الش�طرة لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالق�رار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب القرار املذك�ور درج�ة البتات وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1176/ ب4 /2014

التاريخ : 2018/1/24
اعالن

اىل /املدعى عليه   )هيثم جاسم محمد(
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 1176/

ب2014/4 يف 2014/6/30 واملتضم�ن الحكم 
بالزام املدعى عليهم هيثم جاسم محمد وستار 
محم�د عبي�د بالتكاف�ل والتضام�ن بتأديتهم 
للمدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفته مبل�غ  قدره ثالثة 
االف واربعمائ�ة واربع�ون دوالر الن�ايشء عن 
اتفاقية القرض ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
الب�رصة واش�عار مختار حي املهل�ب  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4767/ش2017/6

التاريخ : 2018/1/25
اعالن

اىل /املدعى عليه /جعفر ستار كريم
ه�ذه  اص�درت   2017/10/24 بتاري�خ 
املحكمة قراره�ا بالعدد 4767/ش2017/6 
الص�ادره  من هذه املحكم�ة والذي يتضمن 
ماضي�ة  نفق�ة  بتادي�ة  بالزام�ك  الحك�م 
ومس�تمرة للمدعي�ه  )دعاء قاس�م محمد( 
والوالده�ا )حيدر وعب�اس( وقد صدر القرار 
بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة 
الزعفراني�ة / بغداد ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل 
امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يكتس�ب الق�رار 

الدرجه القطعية 
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 57/ش2018/4
التاريخ : 2018/1/25

اعالن
اىل /املدعى عليها /عباس كاظم مردان

اقامت املدعية )حكيمه عبد محمد( الدعوى 
بالع�دد 57/ش2018/4 امام هذه املحكمة 
وملجهولي�ة  للخ�الف  تفري�ق  وموضوعه�ا 
محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
الكوف�ة  واش�عار مخت�ار ح�ي ميس�ان / 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2018/2/4 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

طالل سلمان مهدي
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    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اكد مصدر اعالمي يف الهيأة العامة للمياه 
الجوفيلة ان » الهيلأة اعلدت خلالل عام 
2017 خطة ملعالجة  ظاهرة شلحة املياه 
يف املحافظات الجنوبية )ذي قار ، ميسان 
، واسلط ( بالتعاون مابني مدراء الفروع 

.«
لل«املسلتقبل  حديلث  يف  املصلدر  وقلال 
العراقي«، انه » تم ارسلال فرق حفر عدد 
)4( لتنفيذ الخطة املرسومة بحفر عدد من 
االبار وبحسلب الحاجة الفعلية بالتنسيق 
اىل  للوصلول  املحليلة  الحكوملات   ملع 

نسلب  االنجاز املطلوبة لالبار واالستفادة 
القصوى من املياه الجوفية ».

واضاف انله »بالرغم من الظروف االمنية 
الحرجلة يف العديد ملن املحافظات وكذلك 
املعوقات االقتصادية وقلة السيولة املالية 
تكلللت جهود الهيلأة بانجاز ) 552  ( برئ 
خلالل علام 2017 باالضافلة اىل فحص ) 
453 ( بلرئ ملع نصلب ) 88 ( طاقم ضخ 
وصيانلة )  42  ( طاقم ضخ سلعياً منها 
لتوسليع الرقعة الخلراء يف محافظاتنا 
العزيزة و القضاء عىل ظاهرة شحة املياه 
وخاصلة يف املناطق التي تقلع بعيدة عن 

املياه السطحية .

املياه اجلوفية تعلن انجاز »552« 
بئرا خالل عام 2017

    بغداد / المستقبل العراقي

وافلق وزيلر النفلط جبلار اللعيبي، علىل زيادة 
تخصيلص ملروع تأهيلل شلوارع محافظة 

البرصة من مادة زيت الغاز.
وذكلر اعالم رشكلة نفط البلرصة يف بيان تلقت 
» املستقبل العراقي« نسلخة منه ، ان » اللعيبي 
وافلق عىل تخصيلص حصة إضافيلة من مادة 
زيلت الغلاز لصاللح ملروع تأهيلل وإعملار 
شوارع البرصة التي تنفذها املحافظة بالتعاون 
مع كوادر وآليات هيئة الحشلد الشعبي تماشيا 
مع الحاجة الفعلية ولتطوير مستوى الخدمات 

املقدمة.

وزير النفط يوافق عىل زيادة ختصيص مرشوع تأهيل 
شوارع البرصة من مادة زيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعللن ملرصف الرافدين، عن »اسلتخدام 
تقنيلة حديثة باعتملاد بصمة املتقاعد يف 

منح السلفة بدال عن الكفيل«.
وقال املكتلب االعالمي للملرصف يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي«، ان »استقطاع 
مبللغ سللفة املتقاعديلن البالغلة ثالثلة 
ماليلني دينلار يكلون علن طريق تسللم 
املتقاعد راتبه الشلهري بواسلطة أدوات 

الدفع االلكرتوني«.
واضاف انه »تم اسلتخدام هلذه التقنية 
الحديثلة باعتماد بصملة املتقاعد يف منح 
السللفة بدال علن الكفيل«، مشلرا اىل ان 
»تنفيلذ هلذه االليلة االلكرتونيلة وليس 
يدوياً، احدثت طفرة نوعية وتطورا حديثا 

وقللت مخاطرها يف عمل املرصف.

الرافدين يستخدم 
تقنية حديثة ملنح 

سلفة املتقاعدين

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد 
القيلي ، بان »العراق بصلدد مواجهة أزمة 
مياه، سلببها قلة اإليلرادات املائية القادمة 
من دول الجوار، الفتا إىل إن »الجديد يف األزمة 
هو عزم الحكومة الرتكية عىل البدء بمأل سد 

اليسو يف الربع األول من هذا العام« .
واوضلح القيلي يف بيان تلقته »املسلتقبل 
العراقلي«، ان »ما زاد ملن تفاقم األزمة هو 

انحبلاس األمطار لهلذا العلام، وان الوزارة 
اتخلذت اإلجلراءات ملن شلانها أن تخفف 
ملن تأثر قلة اإليلرادات املائية علىل اإلنتاج 
الزراعلي، منها التحول الجذري إىل السلقي 
عن طريق منظومات الري بالتنقيط لتفادي 
هدر املياه وعدم السلماح للبساتني الجديدة 
بإتباع طرق السلقي من األنهر واسلتبدالها 
باللري بالتنقيلط ،وكذلك توجهلت الوزارة 
إىل اسلتنباط أصنلاف جديدة ملن محصول 
الحنطلة تتحملل الجفلاف وكذللك الحلال 

بالنسبة إلنتاج األعالف«.
 وأعلرب القيلي عن »أمله بمسلعى  وزارة 
املوارد املائية وعزمها الدؤوب بالتفاوض مع 
الحكوملة الرتكية إلبعاد موعد مال السلد اىل 

موسم إذابة الثلوج« .
وناشلد املواطنني إىل الوعي بخطورة املرحلة 
القادملة وااللتلزام بتقنني امليلاه يف جميع 
القطاعلات املنزليلة والصناعيلة والزراعية 
وان الرتشليد ينبغلي أن يتناسلب مع حجم 

األزمة القادمة .

الزراعة: أزمة املياه القادمة حقيقية والوزارة اختذت اإلجراءات الالزمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، عن تجاوز انتاجها 
من امللاء اربعلة ماليني ملرت مكعب يف 

اليوم«.
وقالت االمانة يف بيان تلقته طاملستقبل 
العراقلي«، إن »إنتاجنا من املاء الصايف 
بللغ 4,205,000 مرت مكعلب من املاء 

الصايف يف اليوم الواحد«.
وأضافلت االمانة انها »تراقب سلالمة 
مخترباتهلا  خلالل  ملن  امللاء  انتلاج 
املوزعة يف عملوم العاصمة وصالحيته 
مطابلق  وانله  البلري  لالسلتخدام 
للمواصفلة املوضوعلة من قبلل وزارة 
جميلع  ان  كملا  العراقيلة  الصحلة 
مشلاريعنا وخزاناتنلا تخضلع ملراقبة 

وزارة الصحة«.
وأشلارت يف بيانها اىل أنها تعلل »بعض 
الحلاالت الفرديلة التي تشلر اىل تغير 
لون امللاء او تلوثه اىل التجلاوزات التي 
تحصلل عىل شلبكاتها ملن قبل بعض 
اللدور املتجاوزة والعشلوائية«، مؤكدة 
ملعايلر  مطابلق  للملاء  »إنتاجهلا  أن 

الصحة والسالمة.

أمانة بغداد تعلن جتاوز انتاجها من املاء »4« ماليني مرت مكعب يف اليوم

    بغداد / المستقبل العراقي

نها من إعادة ملكيَّة عقاٍر يف محافظة كربالء  كشلفت هيأة النزاهة عن تمكُّ
املُقدَّسلة بلغت قيمته التقديريَّة )14,196,000,000( مليار ديناٍر إىل ملكيَّة 

الدولة.
وقالت دائرُة التحقيقات يف الهيأة، يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقي«، خالل 
معلرض حديثها علن عملية إعادة العقار إن »معلوملاٍت وردت ُتفيُد بتزوير 
معامللة انتقال ملكيَّلة العقار الذي تبلغ مسلاحته )22دونملاً و808م2( ، 
وقيمته التقديريَّلة )14,196,000,000( مليار ديناٍر يقع يف منطقٍة ُمتميِّزٍة 
يف مركلز املحافظلة، حيث قامت مالكات مكتب تحقيلق كربالء باالنتقال إىل 
دائلرة عقارات الدولة ودائرة التسلجيل العقلاريِّ األوىل يف املحافظة، وضبط 

أصل إضبارة العقار وكشف التالعب الحاصل فيه«.
واضافت الهيأة أن »قايض التحقيق املُختصُّ بالنظر يف قضايا النزاهة بكربالء 
 ، أصدر قرار تسليم العقار إىل مديريَّة بلديَّات املحافظة؛ كونها املالك الرسميَّ

ة. استناداً إىل كتاب مديريَّة التسجيل العقاريِّ العامَّ

النزاهة تعلن اعادة ملكية عقار بقيمة 
»14« مليار دينار يف كربالء اىل الدولة

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزيلر التخطيط / وزير التجارة وكالة 
سلمان الجمييل خالل لقائه السفر اإليراني 
يف بغلداد ايلرج مسلجدي ، ان الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية تعد رشيك تجاري كبر 
للعراق ، مثمنلا املواقف اإليرانيلة الداعمة 

للشعب العراقي يف مختلف ملجاالت«.
وأشلار الجميليل يف  بيلان أصلدره املكتب 
تلقتله  التخطيلط   وزارة  يف  اإلعالملي 
»املستقبل العراقي«، خالل لقائه مسجدي 
إىل  تسلعى  العراقيلة  »الحكوملة  ان  إىل 
تطويلر عالقاتهلا ملع جميلع دول العالم 
ويف مقدمتها دول الجوار يف إطار سياسلة 
ملن  شلبكة  وبنلاء  والتعلاون  االنفتلاح 

العالقات الثنائية القائمة عىل أساس تبادل 
املصاللح املشلرتكة وبما يحقلق تطلعات 
شعوب املنطقة يف حياة أكثر استقرار بعيدا 

عن التوترات السياسية واألمنية ».
وأضلاف إن »هناك إجلراءات عملية تقوم 
علىل أسلاس تذليل جميلع العقبلات التي 
يمكلن أن تواجله الحركلة التجاريلة بني 

البلدين«.
ان  مسلجدي  السلفر  اكلد  جانبله  ملن 
وسلتبقى  مازاللت  االيرانيلة  »الحكوملة 
داعمة لجهلود الحكومة العراقية يف مجال 
اغاثلة النازحلني وتحقيلق االسلتقرار يف 
عملوم العلراق ، وسلعيها اللدؤوب نحلو 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بني 

البلدين .

التخطيط تبحث مع السفري االيراين تطوير 
التعاون االقتصادي والتجاري

املجلس العريب يعلن اعتامد احدى 
املستشفيات العراقية مركزًا تدريبيًا للبورد

اعادة انتخاب العراق رئيسًا للمكتب 
التنفيذي للمجلس الوزاري العريب للمياه

ضبط عجالت قالب ومواد 
خمالفة للكامرك بمنفذ طريبيل

التعليم تعفي ذوي الشهداء والسجناء 
السياسيني من رشوط االجازة الدراسية

    ميسان / المستقبل العراقي

أعللن املجللس العربلي لالختصاصلات الصحيلة، اعتماد 
مستشلفى الشلهيد الصلدر التعليملي يف ميسلان مركزا 

تدريبياً للبورد العربي يف اختصاص اإلمراض الباطنية . 
وأفاد اعالم صحة ميسلان يف بيان اطلعت عليه »املستقبل 
العراقلي«، ان« هلذا االعتماد جاء بعد زيلارة وفد املجلس 
العربي وليومني الخميس والسبت برئاسة الدكتور املرصي 
محمد هاني حافظ استاذ يف جامعة القاهرة ومقرر البورد 

العربي يف بغداد جواد إبراهيم ».
االسلتعدادات  ثملن  الزائلر  الوفلد  رئيلس  ان«  وأضلاف 
واإلمكانلات املتوفرة يف املستشلفى لتكون مركلزاً تدريبياً 
لطلبلة البورد اختصلاص الباطنية وقد أعللن عن اعتماد 
واختيار مستشفى الشهيد الصدر التعليمي مركزا لبحوث 

وتدريب طلبة البورد العربي«.
من جانبة قال مدير عام دائرة صحة ميسلان عيل محمود 
العلالق« نشلعر بالفخلر ونحلن نلرى اعتملاد واختيلار 
مستشلفى الصدر التعليمي ليكون مركزاً لبحوث وتدريب 
طلبة البلورد العربي فرع ميسلان يف اختصاص اإلمراض 
الباطنيلة«، عادا إياها« الثملرة االوىل الختصاص الباطني 
تشلهده املحافظة والتي جاءت من بني التعاون املشلرتك 
بني وزارة التعليم العايل- جامعة ميسان، ووزارة الصحة- 
دائرة صحة ميسان؛ لتخريج كفاءات عالية تعود باملنفعة 
العاملة يف تطويلر وتنميلة قطلاع الخدملات الصحيلة يف 

املحافظة«.
وثمن العالق زيارة وفد املجلس العربي وأهدى للوفد الزائر 
هدية عبارة عن لوحة فنية جسدت طبيعة واهوار ميسان 

الخالبة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير املوارد املائية حسن الجنابي اعادة انتخاب العراق 
رئيسلا للمكتب التنفيذي للمجلس اللوزاري العربي للمياه 
للعامني املقبلني، جاء ذلك خالل ترؤسله اجتماعات املكتب 
التنفيلذي بدورته الثانيلة عرة التي بلدأت االربعاء بمقر 

جامعة الدول العربية يف القاهرة.
ودعلا الوزيلر يف كلمتله بالجلسلة االفتتاحيلة اىل رضورة 
التنسليق العربي عىل املسلتوى االقليملي يف قضايا املياه ، 
مؤكلدا عىل اهميلة دعم حقوق العراق بشلأن الحفاظ عىل 
موارده املائية، منوها بلان معظم التحديات التي تواجهها 
املنطقلة يف هلذا املجال هي تحديلات ذات طابع دويل ، واكد 
الدكتلور الجنابي اهمية التنسليق العربي يف املنتدى العاملي 
الثاملن للمياه واملزملع عقده يف الربازيلل يف مارس 2018 
، الفتلا االنتبلاه اىل ضخامة حجلم التحديات التلي تجابه 
املنطقة العربية يف موضوع املياه واملرتبطة باالمن الغذائي 

والطاقة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية،منفلذ طريبيل الحدودي،عن القاء 
القبلض عىل 9 عجالت گيا قالب 2 طلن وذلك من خالل التالعب 
يف ارقلام شلواصيها«.ويف السلياق ذاته،تلم القلاء القبض عىل 

شلاحنه محملله بمادة 
املتنوعه  االقمشللللله 
فرق  لوجود  والشلامبو 
بالرسلللوم الكمركيله 
مغادرتها  قبللللللللل 
حجللللللز  املنفذ،تلم 
واملخلللللص  السلائق 
ت  نخلذ وأ ، عه لبضا وا
االجراءات الالزمة بحلق 
املخلللللص والعجالت، 
القضيتني  واحاللللللة 

للقضاء«.
يذكلر ان نشلاط هيلأة 
بالتزايلد  بلدء  املنافلذ 
بسلبب  للنظر  وملفلت 
املتخلذه  االجلراءات 

منذ تسلنم كاظم العقابي رئيس الهيأة ملن بعد منتصف العام 
املنرصم والذي أكد عىل القضاء عىل الفساد والفاسدين بالطرق 
القانونيلة مؤكداً عزمه وحرصه بالرقي بواقع العمل وتبسليط 
االجلراءات التلي تعيق ديموملة العمل وتشلخيص نقاط الخلل 
مضافلاً لها الزيارة املتكرره من قبلله الغلب املنافذ كما يضاف 
لهلا جهود منتسلبني هيلأة املنافلذ الحدوديه وتعلاون املواطن 

بذلك.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكلدت وزارة التعليلم العلايل والبحلث العلمي، ان ذوي الشلهداء 
والسلجناء السياسليني، معفلوون ملن منلح رشوط االجلازة 

الدراسية«.
وذكر بيلان للوزارة تلقت »املسلتقبل العراقي«، نسلخة منه، ان 
»ذوي الشلهداء والسجناء السياسليني، معفوون من رشوط من 

منح االجازة الدراسية«.
واضلاف ان »هلذا االعفاء يمتلد كذلك من رشطلي العمر واملعدل 
والخدملة عند القبلول يف املعاهد الحكومية واالهلية والدراسلات 

الجامعية االولية والعليا داخل وخارج العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعلت الركلة العاملة لصناعلة السليارات 
الصناعلة  وزارة  رشكات  احلدى  واملعلدات 
واملعادن يف شهر كانون الثاني الجاري عددا من 
العقود ملع دوائر الدولة ومجالس املحافظات 

لتجهيزها بشلاحنات وآليات متنوعة ومعدات 
تخصصيلة ومصبوبلات معدنيلة فيما قامت 
بتخفيض اسلعار البيع النقلدي لبعض انواع 
السليارات املنتجلة يف معاملهلا« .وذكر مدير 
عام الركة طالل حسلني سلمان يف بيان ورد 
لل«املسلتقبل العراقلي«، ان »العقلود املوقعة 

توزعت بواقع خمسلة عقلود مع رشكة نفط 
الجنلوب واربعلة عقود ملع رشكلة االنابيب 
النفطية وثالثة عقود مع هيئة الحشد الشعبي 
ومحافظة ديلاىل وعقد واحد مع كل من بلدية 
الحللة ودائلرة مجلاري كربلالء ودار النهرين 
للطباعلة ومصلايف الشلمال وبلديلة الدجيلل 

».واشلار اىل ان »اجمايل قيملة العقود املوقعة 
بلغلت )71( مليلار و)600( مليلون دينلار ، 
الفتلا اىل ان »الركة اوفت بكاملل التزاماتها 
التعاقدية لالعلوام الثالثة املاضيلة ».واوضح 
سللمان انه »تم تخفيض يف اسعار بيع بعض 
السليارات املنتجلة يف معاملل الركلة وملدة 

ثالثلة اشلهر ابتداءا من شلهر كانلون الثاني 
الحلايل التاحلة الفرصلة املام اكرب علدد من 
املواطنني لراء هذه السليارات تماشليا مع 
االسعار السائدة يف االسلواق املحلية ، الفتا اىل 
ان التخفيض شلمل اسعار البيع النقدي فقط 

والربعة انواع من السيارات موديل 2018 .

صناعة السيارات واملعدات توقع عقودًا بأكثر من »71« مليار دينار وختفض اسعار البيع النقدي

طرح مرشوع القطار املعلق لالستثامر بكلفة 
تبلغ 1.5 مليار دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة الوطنية لالستثمار ، أن العراق سيطرح 
خلالل مؤتملر الكويت اللدويل إلعادة إعملار العراق، 
ملروع القطار املعلق لالسلتثمار بكلفلة تخمينية 

تقدر 1.5 مليار دوالر«.
وقالت الهيئة يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقي«، إن 
»العراق سيطرح خالل مؤتمر الكويت الدويل مروع 
القطار املعلق يف بغداد سيكون من املشاريع الحيوية 
وذات ملردود ملايل جيلد«، مبينلة أن »امللروع تم 

إعداده من قبل رشكة الستوم الفرنسية«.
وأضافلت الهيئلة، أن »الكلفة التخمينيلة للمروع 
تبللغ 1.5 مليلار دوالر وبملدة إنجلاز تبلغ خمسلة 
أعلوام«، مشلرة إىل أن »الهلدف ملن امللروع هو 
للمساهمة يف حل أزمة االختناقات املرورية وتحسني 

الواقع الخدمي يف محافظة بغداد«.
وتابعت، أن »املرحلة األوىل منه سيكون طولها 15.5 

كم تمتد بني الكاظمية ومدينة الصدر مرورا بالشعب 
وتتضملن 12 محطلة داخلية مرورا ب نهلر دجلة، يف 
حني ستكون املرحلة الثانية منه بطول 4.45 كم بني 
املحطلة العاملية يف العالوي وحي العطيفية وتتضمن 

محطتني داخليتني.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت الركة العامة لتجارة املواد الغذائية يف وزارة 
التجارة عن »اسلتمرارها باسلتالم وتجهيز مفردات 
البطاقلة التموينية عن طريق مراكلز البيع والفروع 

التابعة لها« .
واضاف مدير عام الركة قاسلم حمود يف بيان ورد 
لل«املستقبل العراقي«، بأن »فرع الركة يف محافظة 
املوصل )مجمع مخازن بازوايا ( قام باسلتالم مادة 
زيلت الطعلام بواقلع )333,440 ( طن وتلم تجهيز 
)25,003( طن من زيت الطعام ومادة السكر بواقع 
)41,309 ( طلللن ملناطلق )الحمدانيلة . تلكيلف . 

النوش . برطلة . وانه ( التابعة للمحافظة« .
واوضلح ان » فلرع الركة يف محافظلة االنبار قام 
بتجهيلز مادتلي زيت الطعلام بواقلع )1.387( طن 
وملادة السلكر بواقع )2.895( طلن اضافة اىل قيام 
فرع الركة  يف ذي قار باسلتالم ملادة زيت الطعام 

بواقلع )835 ( طلن« .ملن جانب اخر اشلار حمود 
اىل مواصللة ملالكات الركلة العامة لتجلارة املواد 
الغذائيلة بحملالت االعمال التطوعيلة داخل الركة 

ومراكز البيع واملجمعات والفروع التابعة لها.

التجارة: استمرار جتهيز مفردات البطاقة 
التموينية ملحافظات نينوى واالنبار وذي قار
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لبيع عقارات واقعة يف منطقة االسفلت 
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )15(  
عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه وللمرة الثانية لعدم تقدم راغب من موظفي الدولة عموما  وفقا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل  خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية 
التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني  االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم 
طلباتهم اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية 
هوية االحوال املدنية. مصورة (  ش�هادة الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن مصورة ودفع تأمينات بنس�بة 5% خمس�ة 
باملائ�ة م�ن القيمة املقدرة للعقار بص�ك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور نرش االعالن %2 .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة/2017/1985 

التاريخ/2017/11/26 

اىل املنفذ عليه/أهيم جاسم حممد السامرائي 
لقد تحقق لهذه املديرية من محكمة استئناف بغداد الكرخ 
/وح�ده التبليغات القضائية بالع�دد 5027 /ت/2016 يف 
2017/10/24 واملؤيد عليه من املجلس املحيل لحي الكندي 
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون 
املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

اوصاف املحرر/ 
نف�ذ وكيله الهيئة الدائنة وزي�ر الكهرباء اضافة لوظيفته 
املمث�ل القانوني براء عيل جميل قرار محكمة بداءة الكرخ 
املرقم 3097/ب/2015 يف2016/6/30 واملتضمن الزامك 
بتاديت�ه الدائن�ة اع�اله مبلغ ق�دره مائة وس�بعة مليون 
وخمس�مائة وثالث�ة وتس�عون ال�ف وثمانمائة وس�بعة 
واربعون دين�ار بالتضامن مع املدين الثاني فارس رش�يد 
خورش�يد وتحميلك املصاريف والرس�وم واتعاب املحاماة 

البالغ قدرها خمسمائة الف دينار حكما غيابيا.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

مجمع دار القضاء يف االعظمية
محكمة بداءة االعظمية

العدد /1 /استمالك/ 2017
التاريخ 2018/1/23

اىل / املس�تهلك منها محمد عطا محمد نافع والش�خص 
الثالث نوال محمد لطيف

اعالن
اق�ام املس�تملك ام�ني بغ�داد اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
االس�تمالكية املرقم�ة 1/اس�تمالك/ 2017 والتي يطلب 
استمالك جزء مقداره )351م2( من العقار املرقم 23/3 
س�بع ابكار عليه واس�تنادا للمادة 11/ثاني�ا من قانون 
االس�تمالك ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م اع�اله بصحيفة 
محلية لحضور الدعوى اعاله يف يوم 2018/2/1 الساعة 

التاسعة صباحا

السيد قايض محكمة بداءة الحي
العدد 113 / ب / 2016 

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة بامل�زاد العلن�ي العق�ار املرق�م 4/2/م12 
الغريباوي�ة املذكورة اوصاف�ه ادناه خالل ثالثون يوم�ًا من اليوم 
التايل لن�رش االعالن فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
لالش�رتاك باملزايدة العلنية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من قيمة العقار املقدرة للعقار ) ستمائة مليون دينار 
( وس�وف تج�ري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش ظه�راً من اليوم 
االخ�ر للم�دة املذك�ورة يف مقر املحكم�ة ويتحمل املش�رتي اجور 

املناداة 
اوصاف العقار 

عب�ارة عن دار س�كن يق�ع يف الحي / ح�ي املعلم�ني 2 ويقع عىل 
شارعني رئيس�يني وتبلغ مساحته 1140,76 ويحتوي عىل حديقة 
امامية بمساحة 300 م2 وحديقة خلفية بمساحة 150 م2 وهول 
4 × 5 م وصال�ة 4 × 6 م ومطبخ وغرفتي نوم مس�احة كل واحدة 
منه�ا 4 × 4 م وكيل�دور 2 × 3 م2 وصحي�ات والعق�ار مبن�ي من 
الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح ومبلط بال�كايش املزائيك 
ومجه�ز بامل�اء والكهرباء ودرج�ة عمران�ه جيدة علم�اً ان موعد 

املزايدة 25 / 2 / 2018

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 96 / 2018 
التاريخ 25 / 1 / 2018  

اىل املنفذ عليه / اراس آياد ثابت – الكاظمية حملة 427 يف جممع الوزراء  
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة االحوال 
الشخصية يف الكاظمية املرقم بال يف 25 / 1 / 2018 وتأييد املجلس املحيل 
لح�ي الزهراء انك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه اس�تناداً للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل 
خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون

اوصاف املحرر :-املنفذ العدل / وائل سعدي حممود
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة امل���رقم 3973 / ش / 
2017 يف 19 / 12 / 2017 املتضمن الزامك بتأدية نفقة شهرية مستمرة 
قدره�ا 300,000 ثلثمائ�ة ال�ف دين�ار عدا الرس�م م�ن 1 / 1 / 2018 
باالضاف�ة اىل املرتاك�م لغاية 31 / 12 / 2017 البال�غ ) 249,975 ( الف 
دينار عدا الرس�م للدائنة زينه جاس�م محمد ولالوالد كل من عيل وزينب 

وآيات اوالد اراس اياد

بسم الله الرحمن الرحيم   
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 194 / ش / 2018  

التاريخ 25 / 1 / 2018 

اىل املدعى عليه / عبد الوهاب امحد عيل – حملة 603 
زقاق 19 دار 74 / 1

اقام��ت زين�ب داخل خنج�ر الدع�وى املرقمة اعاله 
تطالبك فيه�ا تصديق زواج وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف يوم 6 / 2 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة املحمودية
العدد /507/ب/2017

التاريخ 2018/1/24
اعالن 

اىل املدعى عليه /عيل هادي عبد االمر
اقام املدعي شهاب احمد حمزه

الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 507/ب/2017 التي ص�در فيها ق�رار الحكم املؤرخ  
2017/9/28 الزام�ك باع�ادة الس�يارة املرقمة 65987  أ جي�يل / ام كي برتقايل 

مصفر موديل 2011 /اجرة بغداد 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب  اشعار مختار منطقة ناحية الكفل وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطقة الكف�ل عليه  قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني بقرار الحكم اعاله ومن حقك االعرتاض واالس�تئناف والتمييز 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

محمد عبد الله سهيل

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

نرش اعالن مزايدة رقم
2017/1/2 . و2017/7/2و2017/9/2و2017/11/2و2017/13/2 و2017/19/2و2017/21/2 

العدد/1778/39/5/1
التاريخ 2018/1/22

املساحةاملقاطعةرقم العقارت

270م392كوت االفرنكي11474/1

250م392كوت االفرنكي21634/1

250م392كوت االفرنكي31638/1

200م392كوت االفرنكي41536/1

200م392كوت االفرنكي51512/1

200م392كوت االفرنكي61457/1

200م392كوت االفرنكي71670/1

املساحةاملقاطعةرقم العقارت

200م392كوت االفرنكي81714/1

200م392كوت االفرنكي91726/1

200م392كوت االفرنكي101606/1

200م392كوت االفرنكي111596/1

200م392كوت االفرنكي121599/1

200م392كوت االفرنكي131603/1

200م392كوت االفرنكي141541/1

200م392كوت االفرنكي1/ 151541

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف جلوالء
العدد /18/ش/2018
التاريخ 2018/1/25

اعالن
قدمت الس�يدة املدعي�ة )ايناس روكان حس�ن( 
طلبا اىل هذه املحكمة تطلب فيها التفريق للهجر 
م�ن زوجها املدعو )قيرص فهد حس�ن( بموجب 
18/ش/2018  املرقم�ة  الرشعي�ة   الدع�وى 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
محلة العروبة ومكتب معلومات جلوالء واملجلس 
املح�يل لناحي�ة جل�والء ق�ررت ه�ذه املحكم�ة 
تبليغك يف صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة 
املص�ادف 2018/2/12 ويف الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا ورشع�ا س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

محمود جاسم محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب  البحث االجتماعي 

العدد /47/بحث/2018
التاريخ 2018/1/25

اعالن
اىل / املدعى عليه )مصطفى حميد خضر( 

ق�د اقام�ت املدعي�ة ضمي�اء عب�د الل�ه صخيل 
الدع�وى املرقمة 47/بح�ث/2018 والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م بالتفري�ق القضائي للهج�ر بينك 
وبينه�ا والت�ي يص�ادف موعد البح�ث فيها يوم 
2018/2/4 الس�اعة الثامنة صباحا وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار املختار ورشح القائم 
بالتبلي�غ اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حالة عدم حضورك سوف يتم البحث االجتماعي 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عامر نارص جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد /13 

التاريخ 2018/1/4
اعالن

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من قب�ل املس�تدعية 
)ارساء صب�ار عجم�ي( املتضم�ن نصبه�ا قيما 
ع�ىل املفقود )نصر محمود عي�دان( والذي فقد 
بتاري�خ 2014/8/12 لذا ق�ررت املحكمة النرش 
بصحيفتني محليتني بغية التحقيق من حياته يف 
حال كونه حيا عليه مراجعة هذه املحكمة خالل 
30 يوم لالس�تماع اىل  دفوعه خالل الفرتة  اعاله 
وبعكسه سوف تصدر هذه املحكمة الحجة وفق 

القانون 
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد /541/ب/2017
التاريخ 2018/1/24 

اعالن
اىل /املدعى عليه /سالم نعمة حسن

بتاري�خ 2017/12/24 اصدرت ه�ذه املحكمة 
قراره�ا املرق�م اع�اله واملتضمن الحك�م بالزام 
املدعى عليه س�الم نعمة حس�ن بتأديته للمدعي 
محم�د كري�م محمد مبلغ س�بعة مالي�ني دينار 
وذلك مقابل وفاء الش�يك املسحوب عىل  مرصف 
الرش�يد فرع االنص�ار /556 واملرقم 2480435 
وتحميل املدعى عليه رسوم الدعوى ومصاريفها 
ومنها مبلغ خمس�مائة الف دينار اجور محاماة 
وكي�ل املدعي املحام�ي عالء طالب ج�واد حكما 
حضوريا بح�ق املدعي وغيابيا بحق املدعى عليه 
وعند اصدار الدعوتية اليك اعيدت مرشوحا عليها 
من قبل القائم بالتبليغ بانك كنت تسكن منطقة 
الجمهورية وارتحلت اىل جهة مجهولة وحس�ب 
اش�عار مخت�ار منطق�ة ش�ارع البلدي�ة املؤرخ 
2018/1/3 لذا قرر تبليغك بصحيفتني رسميتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وخالف ذلك سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  وفق القانون
القايض

محمد كريم رزوقي

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )بهلول عبد 
خلي�ف( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل )لق�ب( من 
)العب�ودي( اىل )الس�ويط( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم اإلضبارة : 2017/141

التاريخ 2018/1/24
اىل املنفذ عليه

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من املدي�ن )ثائر زيد 
معال( 

انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املعقل 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل

زينب محمود جرب
اوصاف املحرر :

كمبيالة بالعدد العمومي 31234
السجل 157 يف 2013/9/3
كاتب عدل البرصة املسائي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املسيب  
رقم االضبارة : 311/ت/2016

التاريخ 2018/1/23
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ املس�يب س�هام م�ن العقار 
تسلس�ل 14/24 م26 الجوية الواقع يف املس�يب 
العائ�د للمدي�ن زه�ر ج�واد كاظ�م املحج�وز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن كاظم ياس�ني جب�ار البالغ 
ملي�ون  وثمان�ون  دينارمائ�ة   180,770,000
وس�بعمائة وس�بعون الف دينار  فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

مهند عبد االله مكطوف
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / املسيب � حي السكك
14/24 م26 الجوية 

2 � جنسه ونوعه : دار ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : االوص�اف العق�ار عب�ارة ع�ن 
جزئ�ني االول هي دار س�كنية مش�غوله من قبل 
املدي�ن وه�و ج�واد كاظ�م يتك�ون م�ن مدخل 
ومطبخ3×4م    وصالة داخلية 5×4م   وغرفة نوم  
5×15م  وغرف�ة نوم اخرى 4×5م وصحيات وان 
ال�دار عبارة عن طابق واحد مبن�ي من الطابوق 
مس�قف بالش�يلمان والقس�م االخ�ر كونكريت 
مس�لح االرضية مبلطة الس�راميك درجة البناء 
متوس�ط الج�زء االخر عب�ارة عن بناي�ة تتكون 
م�ن ارب�ع مح�الت والطابق  االريض ه�و مدخل 
يحت�وي عىل س�لم ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول الذي 
يتكون من شقتني  الواحدة تتكون من غرفة نوم 
وحمام وصالة وصحيات ومطبخ واالخرى كذلك 
الطابق االخر يكون من ش�قتني بنفس االوصاف 
والدرج يؤدي اىل سطح البناء مبني من  الطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح واثنان من الشقق 
مستاجرة ببدل ايجار ش�هري مئتان وخمسون 

الف دينار لكل شقة 
4 � مشتمالته / كما يف فقرة االوصاف

5 � مس�احته : سهام املدين 350 سهم من اصل 
االعتبار 450 سهم

6 � درجة العمران : متوسط
7 � الش�اغل مجموعة من املس�تاجرين للش�قق 

واملحالت 
8 � القيمة املقدرة : حس�ب تقدير الخرباء سهام 
املدي�ن بواق�ع 210,000,000 مائت�ان وع�رشة 

ماليني دينار

فقدان وصل 
فق�د من�ي وص�ل االمان�ات املرق�م 1494995 يف 
2017/5/2 والص�ادر من مديري�ة بلدية النارصية 
ومبلغ�ه 600000 ال�ف دينار باس�م / محمد لفته 

عيل فمن يعثر عليه تسليمه ملصدره .

فقدان وصل
يف   766232 املرق�م  االمان�ات  وص�ل  من�ي  فق�د 
بلدي�ة  مديري�ة  م�ن  والص�ادر   2014/11/23
النارصية ومبلغه 79500 دينار باسم/ فالح حسن 

مهدي فمن يعثر عليه تسليمه ملصدره .

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني 
ف�رع النج�ف املرقم�ة ) 146470(  باس�م ) احمد 
عامر فاضل ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الطالب الصادرة من املعهد التقني 
البرصة  باس�م ) سجاد ماجد عبد الرزاق ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة ) 210218 (  
يف 18/ 3/ 2013 الصادرة من مديرية تربية النجف 
االرشف املعنونة اىل ديوان الوقف الش�يعي   باس�م 
) حي�در عبد الرضا يوس�ف ( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة ) 121203 (  
يف 2014/2/23 الص�ادرة من مديرية تربية النجف 
االرشف املعنونة اىل وزارة الدفاع  باسم ) حيدر عبد 
الرضا يوس�ف ( عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني باسم  شيماء موىس 

عبد عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني بأس�م  احمد جعفر 
محم�د ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت هوية الطالب )محمد عبد العظيم عبد الله( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت هوية الطالب )نواف ماجد حميد(  الصادرة 
من الجامعة التقنية الجنوبية � قس�م التدريب عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشي�ك عي�ى مظلوم محمود تق�رر حضورك 
اىل بلدي�ة النجف وذلك الصدار اج�ازه البناء للعقار 
املرق�م 50867/3 ح�ي الن�داء من ط�رف الرشيك 

الثاني نسيمة احمد فرج عليوي وقد تم التبليغ 

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية /فرع النجف االرشف رقم الهوية 
/ 4663 باس�م /قيص حسون عطية عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن 
رقم االخطار
2016/469

الخامس�ة  الداخ�يل  م�ن /محكم�ة ق�وى االم�ن 
بالبرصة 

اىل /املته�م الهارب )الرشطي س�الم م�رزوق عيل( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

مل�ا كنت متهما وف�ق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 
2014/1/18 ولحد االن واملادة 32/ من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 الختالسك مخازن بندقية عدد )4( 
مخازن عتاد بندقية ع�دد )120( اطالقه من نوعه 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب 
عن التهمة املوجه 1ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري  محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة 
والغ�ر املنقولة ويطل�ب من املوظف�ني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومي�ة وال�زام املواطنني الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة / 2017/894

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل 
112/333 جزي�رة الواق�ع يف االدارة املحلي�ة 
العائد للمدينة شذى خرض محمد املحجوز لقاء 
طلب الدائن احمد خ�رض محمد البالغ مائتان 
وثمان�ون مليون دينار  فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية 10% م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل /ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات   
  ----------

1-موقع�ه ورقم�ه: نارصي�ة/االدارة املحلية 
112/333 جزيرة

2- جنس�ه ونوعه :عبارة عن ثالث دور مفرزة 
بصورة غر رسمية 

3-حدوده واوصافه: رشقا 112/333  جزيرة 
–ش�ماال طريق عام – غربا 115/333 جزيرة 

– جنوبا 114/333 جزيرة 
–االول  دور  ث�الث  ع�ن  4-مش�تمالته:عبارة 
عبارة عن ساحة –والثاني طابوق بناء حديث 

–الثالث دار سكن 
5-مساحته:819/017 )الكيل( –حصة املدينة 

51337 سهما 
6-الشاغل:صفاء خرض محمد

7-القيمة املقدرة: 720/000/000 سبعمائة 
وعرشون مليون دينار

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 165

إع�الن
بن�اءا لطلب املدع�ي خالد مجيد عبي�د  والذي 
يطل�ب م�ن خالله تبدي�ل لقبه م�ن املنتفجي 
اىل الس�عيدان  واس�تنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لس�نة 2016  تقرر 
ن�رش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له حق 
االع�رتاض عىل الطلب مراجع�ة املديرية خالل 
15 يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر يف 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة 2016/307

مذكرة االخبار بالتنفيذ لألموال املنقولة
اىل/املدين/املدي�ر املفوض لرشكة كريت لكس 

االمريكية/اضافة لوظيفته
عنوانه: ذي قار/النارصية/شارع بغداد

نخربك�م بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال املنقولة 
املرفق�ة ادن�اه لق�اء طل�ب الدائ�ن مدير عام 
انت�اج الطاق�ة الكهربائية/النارصية/اضافة 
لوظيفته البالغ 41/601/800 واحد واربعون 
مليون وس�تمائة وواحد الف وثمانمائة دينار 
فيج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكور خالل 3 أيام 
من الي�وم التايل لتاريخ تبليغك�م بهذا االخبار 
واال ف�ان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار 
س�تباع وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة 69 

من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل/ناجي عبد الهادي السعداوي

1-وحدة مضافات الوقود النانوية 65000000  
/2/محول�ة الح�ث الرئيس�ية 140000000  
/3/ جهاز فح�ص بال�رشارة الكهربائية مع 
/4  / ملحقاته)خزان+انابي�ب(2500000  

مكائن معامالت حرارية مع ملحقاتها عدد/2 
5/جه�از   /   11000000 ريك�وردر  نق�ص 
فحوصات ميكانيكي 60000000  / 6/جهاز 
الفحص باألمواج فوق الصوتية مع مجس�ات 
جه�از   /7  /   5000000 الزواي�ا  مختلف�ة 
الفح�ص بالغاكي�وم 2000000  /8/ جه�از 
قي�اس الس�مك يف املظلم�ة 2000000  / 9/

جهاز فحص الطالء 3500000  /10/ احواض 
تحمي�ض االف�الم االتوماتيكي�ة 18000000  
/ املبل�غ ال�كيل للم�واد اع�اله 3،9,000,000 

ثالثمائة وتسعة مليون دينار عراقي
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شاعرات حتررن بالقصيدة.. ابتسام أبو سعدة.. األنوثة تقهر احلزن األزيل

هذا اله�رب الدائم، واالنفالت من القيد، واللهاث املتواصل، 
بمثاب�ة نف�ى إلمكانية تحق�ق الح�ارض واحتمالية توقع 
املس�تقبل، إذ تأت�ى الخط�وات جميعه�ا بمثاب�ة رضبات 
باألق�دام عىل األرض، فارغة من املعن�ى، مآلها إىل الصداع 

املقيم، لكنها أقل سوًءا من االستسالم. 
إن ما يجب أن يعيشه اإلنسان، يتم تأجيله إىل زماٍن ومكاٍن 
ل�م ُيخلقا بعد، لذل�ك تبدو الحياة س�لعة تالفة أو بضاعة 
فاس�دة، مبذولة ملس�تهلكيها ىف غياب الرقب�اء، بترصيح 
مؤق�ت من املوت. وىف اش�تياقها املحموم إىل ب�راءة الصبا 
املتالش�ية، ودميته�ا القماش�ية املتهالكة، تق�رح الذات 
الشاعرة صالة تطهرية خاصة، لكن تلك الصالة، براتيلها 
وطقوسها الكاملة، تبدو هى األخرى مؤجلة، منذ طفولة 
وأكث�ر، منذ م�اٍض بعيٍد هو النقطة الوحي�دة التى ال تزال 
مس�تقرة، ثابتة، ىف ذاكرة صم�اء، تملك الكثري من الوعي، 
والقلي�ل من الفعل: » أرتُب قلبى جيًدا/ وأنتهى من غبارَك 
املُغّي�ِب للف�ؤاد/ عودة ل�راءة الصب�ا/ اش�تياًقا لدميتى 
القماشية/ وتراتيل صالتى املؤجلة/ منذ طفولٍة وأكثر«. 

هنا، ش�وارع القل�ب ال يليق به�ا إال الكن�س، إذ خلت من 
اآلَخ�ر، بوصف�ه آِخ�ر األح�الم املتبخ�رة. لقد بن�ت الذات 
الش�اعرة قناعتها الوحيدة ع�ىل معطى واضح، هو أن كل 
يشٍء كائ�ٍن مصريه إىل عدم، إال العدم الكائن، فإنه الخالد. 
وإذا ما غافلها القلب بمحاولة التسكع فجرًا، فإنها تقبض 
عليه بقسوة، فال مجال للتعلق بخيط من نور خافت، ألنه 
ظ�ل الوهم. أما ذلك اآلَخر، الذى يظل، ع�ىل الُقرب والُبعد، 
يبعث إليها رس�ائله، ويطلق إش�اراته الداعمة، عساها أن 
تنجذب إليه، وتس�تقوى به، فإنها كفيلة بأن تجعله يكف 
عن محاوالته املتكررة، برسالة واحدة قاتمة منها، ليست 
بحاجة إىل تكرارها: »أنت تتظاهر بالحياة علًنا/ هل أيقنَت 
يوًم�ا/ أنَك عىل قي�د املوت/ بترصيح حي�اٍة مؤقت؟/ هل 
مارس�ت املوت ألفً�ا/ وصارحت الحي�اة قبال/ بأنك ميت 
أصال؟/ أنا جرّبت/ وما زلت/ فال تتعب نفسك بإقناعي/ 

بأن أبقى عىل قيد الحياة/ بترصيٍح مؤقت من املوت«.
 مث�ل هذا الوجع ال يس�تكني، ألن األنوث�ة والحياة وجهان 

لعمل�ة واحدة مفقودة، وال مجال للرهان عىل الحب، ثمرة 
الجن�ون املحرمة ىف هذا املضمار، وىف كل املذاهب واألديان، 
إذ س�ريحل الح�ب ال محال�ة »موليًّ�ا ِقبلته نحو العش�اق 
األب�رار«. إن�ه ذلك الج�دل العقيم، بني االح�راق والتجمد، 
وكالهم�ا يحم�ل النهاي�ة ذاته�ا، لرواية واح�دة، عنوانها 
الرحيل: »بيشٍء م�ن األحمر/ ألفُّ الجدائ�ل التى انفرطت 
عْت عنى  / وأنت يقتلك الرود/ ترفَّ بع�دك/ أنا يقتلنى الهمُّ
الوس�ائد املغّطاة/ بماء األعني الداف�ئ املالح/ هل تذوقَت 
ملوح�ة الدم�ع يوًم�ا؟/ ودقق�َت ىف الجف�ون املتوّرم�ِة/ 

كرغيٍف ساخٍن ُقدَّ من ُقبل؟«.
وال ت�كاد تجد الذات الش�اعرة متنفًس�ا يبقيها متش�بهة 
باألحي�اء، إال االلتفات إىل ال�وراء، إذ ثمة اخرضار ىف بعض 
أوراق شجرة الذاكرة املتيبسة، وهناك ثمرات قليلة ناضجة، 
كاللحظ�ات القليلة الحلوة، من املمكن اس�تعارتها، فقط 
استعارتها، من أجل اختالق مذاقات غري حقيقية، وكأنها 
مكسبات الطعم الكيميائية، أو السيوف الخشبية، التى ال 
تق�ود إىل مجد، وال تصن�ع تاريًخا: »كاف�ٌر بالوقت/ ُيلقى 
بس�اعاته/ ىف سلّة املهمالت/ ويستعرُي األيام/ من ذاكرِته 

الخرضاء/ ليصنع مجًدا/ دون تاريٍخ«.
هذا امل�ى إىل الخلف، يبلغ مداه بتلك الرغبة ىف االرتداد إىل 
وضعي�ة الجنني، وهنا تجد الذات معنى من معانى أنوثتها 
الغائبة ىف نبع األمومة الذى لطاملا رواها، ممهًدا لها الجبل 
س�هاًل، وجاعاًل الرساب حقيقة. تقول ىف إهدائها الديوان: 
»إىل بهّية الطلّة، مليحة الُحس�ن، أنيسة الروح ىف الغربة/ 
إىل أول صوٍت يقتحم خلوتى ىف األحش�اء/ فيبتس�م ثغرى 
آمالً ىف لقاء قري�ب، وضّمة بحجم الكون/ إىل من ال تفيها 

الحروف كلها حقها/ أمي«.
وم�ن أمومٍة باملعن�ى الحقيقى لألم ىف اإله�داء، إىل أمومة 
»األوطان« ىف اإلهداء الخاص، إذ تستعيض الذات الشاعرة 
هنا ع�ن أنوثتها املفقودة أو حياته�ا الغائبة، بقوة ثالثية 
هذه امل�رة، كونها ابنة لثالثة أوط�ان ىف آن واحد، ومن ثم 
فإنها تمّنى نفس�ها بقدر أكر من التش�بث بالجذور عند 
هب�وب العواص�ف، وإن ل�م يرق ذل�ك التش�بث إىل درجة 

املقاومة: »ثالثية األوطان أنا، ولثالث�تها أنتمي. فلس�طني 
األب، الّدم، العش�ق األزيل، الحلم باللقاء والعودة، يسكننى 
وال أسكنه، وطنى الحارض الغائب. مرص األم واللّبنة األوىل 
ومهٌد احتواني، وطنى الطيب الس�احر. الجزائر، الرصخة 
األوىل وامليالد والطفولة والعش�ق والتمرد والثورة والحياة. 
أول اللغة وأول الطموح، وطنى الساكن روحى وحلمي«. 

وىف ذروة هذا االتساع الظاهري، يتسلل السؤال الجوهري، 
م�ن األعماق إىل الس�طح: »كي�ف يكون الك�ون ضيًقا إىل 
ه�ذا الحد؟«. ذلك، ببس�اطة، ألن البارحة أجهضت الحلم، 
ورسق�ت الياس�مني، وألن الطفل�ة املش�اغبة، كان�ت إذا 
قص�دت األب�واب املغلق�ة، ال تنفت�ح، وإذا طرق�ت بيدها 
الصغرية القلوب، كانت القلوب ال تنبض: »ال نبَض س�وى 

دمى األحمر/ يسيل بُحّجة الهوان«. 
ىف مثل هذا القلب الطفويل، يمكن للبحر أن يبيت ليلة، لكنه 
عن�د الصب�اح »يرك ِملح�ه ويرحل«. ع�ىل الجانب اآلخر، 
ففى الدف�ر الصغري »ينتحر نزف القصائ�د«. ومع تراكم 
الوعى والش�عور، وتنامى الخرة بالحروف، تصري الطفلة 
طفلة بعمر السبعني، كتلة من طبقات الغضب ومحاوالت 
الهرب من كينونتها، عىل لوحة وجهها خطوط عمٍر فتّية، 
وعىل صفحة كّفها مس�احات وجٍع ش�قّية: »طفلٌة كبريٌة 
أنا/ تغافل زه�وة العمر/ وتهرب بني الس�نني/ ركًضا إىل 

أعىل/ فتصل السبعني«.
الش�اعرة ابتس�ام أبو س�عدة، ىف ديوانها »أنوثة مؤجلة«، 
امرأة تتهجى الوجع طهرًا ُمقدًسا، َيهوى بذنوبها الكبرية 
ىف س�لة الّنفايات، ُيش�عل كل ما يمكن أن يش�تعل لديها، 
ويم�ى بخيوطه ليغ�زل ثوًبا أبيض يش�به نق�اء الثلج. 
هك�ذا، ىف دواماته�ا املتالحقة، تحذر الش�اعرة الفرح من 
االقراب: »ال تقرب ي�ا فرحي/ فأنت تقلّب الدرب حفرًا/ 

كلما قفزت عالًيا/ تنزلق قدمي/ ألسقط فيك بال وجٍل«.
ه�ى ال يش�غلها الحزن بع�د، وال نعى املوت�ى ىف الصفحة 
األخ�رية، وال أزياء املش�اهري املتفتقة م�ن قوالب الصخر. 
إنها تتحس�س وحدها طريق ال�دفء: »عاريٌة هى أنفاىس 

دونك، أرتديها، حتى أشعر ببعض الدفء«.

يضم الكت�اب، الص�ادر عن دار 
أزمنة، عّمان 2018، ثالثة أقسام 
يس�ميها فرك�وح دفات�ر، األول 
“رفوف” ويحتوي عىل مجموعة 
املكتب�ة  فيه�ا  تن�اول  مق�االت 
وممارس�ات  كمفهوم  والكت�ب 
حياتية تعمل عىل كش�ف الواقع 

الثقايف واالجتماعي. 
وخصَص فركوح القس�م الثاني 
أح�د  ع�ن  للحدي�ث  “وج�وه” 
عرش كاتبا وكاتبة، مس�تعرضا 
رؤيته لهم من خالل مس�تويني، 
األول كأش�خاص أصحاب رؤى 
ككتاب�ات  والثان�ي  ومواق�ف، 
توضح الخلفيات التي بنوا عليها 
رؤاهم ومواقفهم، وأحيانا ألحد 

هذين املس�تويني فقط. ويش�ري 
فركوح إىل أنه اختار الشخصيات 
م�ن جغرافيات متع�ددة، عاملية 
مث�ل املفك�ر اإلس�باني خ�وان 
غويتيس�ولو، والشاعر الفرنيس 
آرثر رامبو، والروائي الكولومبي 
ماركي�ز؛  غارس�يا  غابريي�ل 
وعربية كاملغربيني محمد زفزاف 
وإدمون عمران املالح، واملرصيني 
إدوارد الخراط ونجيب محفوظ، 
فضال عن األردنيني غالب هلس�ا 

وجمال أبوحمدان.
يف  ق�راءات  الثال�ث،  القس�م  يف 
س�بعة ع�رش كتاب�ا متنوعا ما 
ب�ني رواي�ات وقص�ص عربي�ة 

وأجنبية.

تراثن�ا ىف النق�د الش�عرى تراث 
ثرى لم تكتشف كل جوانب ثرائه 
بعد ، وذلك بس�بب م�ا ضاع من 
هذا ال�راث ، وقد أصدرت الهيئة 
املرصي�ة العامة للكت�اب ، كتابا 
بعنوان »مفهوم الشعر – دراسة 
ىف الراث النقدى« للدكتور جابر 

عصفور.
يق�وم هذا الكتاب عىل دراس�ات 
ثالث ترتكز حول محور واحد هو 
مفهوم الشعر وتتوفر باألساس 
ع�ىل ق�راءة كت�ب تراثي�ة ثالثة 

ه�ى عيار الش�عر الب�ن طباطبا 
العلوى ، ونقد الشعر لقدامة ابن 
جعفر ، ومنه�اج البلغاء ورساج 
القرطاجن�ى.  لح�ازم  األدب�اء 
الدراسات تمثل محاوالت  وهذه 
أصيلة لتحديد األص�ول النظرية 
ملفهوم الش�عر وهى ليست كتبا 
منغلقة ال تتجاوب مع املحاوالت 
السابقة عليها أو املعارصة لها ، 
وتتج�اوز ىف إضافتها وطموحها 
الت�ى  التأصي�ل  مح�اوالت  كل 

نعرفها..

        حميد الساعدي

جلس�ة االحتفاء بثالثة شعراء : سعد عودة، 
نعم�ة حس�ن علوان، ولي�د البغ�دادي ،التي 
أقيمت يف قاعة نازك املالئكة يف املركز الثقايف، 
وقد قرأت مداخلة عن الش�اعر نعمة حسن 

علوان أنرشها هنا :
ليس�ت مقالًة نقدية، وال تس�تعري من النقد 

أدواته، بل هي انطباعات قارئ.
ربم�ا كن�ت م�ن املحظوظ�ني يف متابعت�ي 
للش�اعر نعمة حس�ن عل�وان، وه�ذا ليس 
امتيازاً يل وحدي، ولكني أزعم أني قريب جداً 
من نصوصه التي أقرأها قبل وبعد إصدارها 
يف مجاميعه الش�عرية الثالث : بقايا أسئلة، 

مرايا الذاكرة، والكتابة بإزميل حاد.
ال أس�تطيع أن أص�ف غبطتي ب�والدة نص 
أق�رأه للش�اعر، وربم�ا كن�ت أعي�ش معه 
إشكالية العمر، والتجربة الحياتية املتشابهة 
إىل حد ما، واألمنيات املستحيلة التي أُهدرت 

يف متاهات األيام :
م�ن جيب�ي املثق�وب انزلق�ت العدي�د م�ن 

األمنيات وضاعت أجمل القصائد.
نعمة حس�ن علوان كتب لن�ا بإزميله الحاد 
نقوشاً،حفرها عميقاً، بذاكرٍة تختزن وجعه 
َ عنه بعفويٍة كب�رية ودون تكلُّف،  ال�ذي َعرَّ
ممزوجًة بس�خريٍة مريرة إزاء مش�اهد قد 
َنُم�ر بها جميع�اً وال تثرينا، لكنه أكس�بها، 

ش�عرية املش�هد وطالوة العبارة وش�مولية 
املجاز.

إن جمالي�ة الش�عر تكم�ن يف ذل�ك الق�رب 
�ها حني تقرأ نصاً ما،  والحميمية التي تحسُّ
وتقول لنفس�ك : هذا ماكن�ت أريد أن أقوله 
تماماً، وهو بهذا يس�مو إىل مرتبة املشاركة 
الوجدانية بني الشاعر والقارئ، عر تمثالت 
كالمية لها من املجاز ما يجعلها تحفر أثراً يف 
ذاكرة القارئ وكم من النصوص استوطنت 
وجمالي�ة  وبس�اطتها  لعفويته�ا  الذاك�رة 
تعبريها، وهذا هو فع�ل اإلزميل الحاد الذي 

ينقش عىل الحجر :
أنا رجٌل عيص عىل نفيس

أقيض معظم الوقت
يف تتبع أثر قطرِة مطٍر عالقٍة

عىل نافذِة أنثى مشاكسة
وأقفل راجعاً كلما ينتابني الشوُق

لقراءِة كتاٍب لم أكملُه بعد
أو مطاردة نٍص إيروتيكي حميم

وحني ُيَخّيُم عيلَّ الغياب
أعوُد لطقويس الرسية يف الكتابة

ومراجعة أفكاري القديمة يف الشعر.
ع�ىل م�دى اثن�ني وثالث�ني نص�اً، تنوّع�ِت 
اً ش�عرياً  املضام�ني التي ت�ؤرش وعّي�ًا وَهمَّ
يحمل م�ن التحدي واإلرصار، ما يثبت قيمة 

الكلمة :
توقفوا عن إزاحتي

لن تستطيعوا
أنا هنا

بكل عنفوان القصيدة
أتمرأى

يف عيون املستحيل.
وع�ر تمثالت املش�هد اليومي الذي يعيش�ه 
الش�اعر، نلمس هاجس�اً يتموج بأفكاره، 

يثري فينا مكامن الشجن :
بإزميٍل بارد

أنحُت آخر منحنًى يف الطريِق إليِك
وبقسوِة حرٍف حاّد جداً

أفتُح أبواباً كثريًة يف ظاهر البالد
فأرى أجساداً تمرُق من بني أصابع الحرب

وتسقط قرساً يف برئ الخديعة.
تعام�َل الش�اعر بعفوي�ٍة وس�خرية مريرة 
إزاء الكث�ري م�ن اإلش�كاالت التي اكتس�بت 
ش�عرية املش�هد وتطويع املش�اهد اليومية 
بلغة الش�عر، وكان بارعاً يف رس�م صورها، 
كم�ا يف قصيدت�ي ) هرطق�ات( و ) حلم( ، 
أّما يف قصيدتي ) تدابري( و ) جبني الفقراء( 
فقد َكرََّس ذل�ك القلق الوجودي الذي يعري 
أّي واح�د ِمّنا، إزاء فكرة امل�وت، ولكنه ترك 
لن�ا مس�احة التأم�ل يف الفكرة عن�د نهاية 

القصيدة :
خويف أن أموت

ومعناَي لم يكتمل.
ولم تفارق الحرب ش�اعرنا، وهو ينحُت، أو 

يكتب بإزميلِه:
ومن حماقات هذا العالم 

أن يلمَّ الطغاة أجسادنا
ومن ثم يلقونها يف مَكّب الحروب.

وُيَع�ّرُ لنا الش�اعر ع�ن التصاق�ه بالوطن 
بمقطع شعري مؤثر يف إحدى قصائده :

منذ ولدتني أمي
يف إحدى رصائف الشاكرية

وحتى هذه اللحظة
وأنا أحاول صياغة مفردة
تليُق بكلينا فلم أجد سوى

) العراق(
ويف َن�ص س�مفونية الب�رصة أو ) بكائي�ة 
ع�ىل قر الس�ياب( يتجىل لنا حس الش�اعر 
الفجائعي، يف الَتَمثل برمٍز ش�عرٍي كبري ويف 

إسقاٍط مؤثر يخاطبُه :
أيُّها الَبرصّي النحيل

لم يعد الشعراء كما كانوا
يتسكعون يف شوارع القصيدِة

ويقتطفون من وجنات النساء قوافيهم
ولم أعد أنا إال ظلك الحزين

وحني يحني قطاف سنواتي مثلك
سأبكي عىل قافيتي اليتيمة 

وعمري الذي أمضيته يف الحروب .
أب�ارُك لش�اعرنا العزيز نعمة حس�ن علوان 
هذا اإلصدار الجديد وأتمنى له دوام التوفيق 

والعطاء.

خذ الكتاب: رفوف.. وجوه.. قراءات

مفهوم الشعر .. دراسة يف الرتاث النقدي

الشاعر نعمة حسن علوان والكتابة بأزميل حاد

           د.حمد حاجي - تونس 

مدن الحديد المطمورة

1 - العمر الجديد
فيما كان يلعب،

عثر عىل  قطعة حديد تنتحب بحرقة
بيومها املطري، همست؛ فاقرب منها:

لم تبكني؟ جوعانة؟ بردانة؟
قالت:

- يف مثل هذا اليوم من سنني،
كانت طفلة تلهوهنا
عندما قذفتني بارجة

وسقطت عىل...

2- عىل الجرس
كتب رسالة كاد يمزّقها،

قالت األرض: أنا أحملها إليها
قال البحر: اسمح يل أن أبلغها 

قالت واحدة من مقاتالت ميج 35: دعني أوصلها إليها
ويف ملح البرص، سمع طلقا ، نظرمن النافذة..

اختفى كل من البحر واألرض 
وحدها تطرق األبواب..!

3- املجهول
من كثرِة ما وعد بالسالم اآلتي،

 كّل عشاق العالم َمدينون له بالقُبالت الطويلة!
وكل  رسائله تحفظها  ترائب املدينة،

بيتاً بيتاً
وتستقبل مدائحه كل فتاة بالورود.

 خديجة حراق
 

جذوري يف االرض الطيبة
ازهاري عىل غصوني 

متفتحة
ثماري وافرة بالشوك
محمية ظليل وارف 

وان ارضمت نار تتاجج
من سواد رشايني  ملوثة بالحقد..

ستورق اشجار وان يف سفانا
ال تنبت سوى الحشايءش

وان تطاولت ال تتعدى االقدام
شجرة انا عربية 

اشع ببياض فطرة 
لم اتذوق غال يغريني 

وعلة صدري درع ال يفوت
سهام الغدر وان كانت مغموسوة

بسم... الغبار وان علق 
تكفي نسمة صبح تذروه يف البيداء

وحال تعجنه حبات مطر 
السماء... وانا اتمايل عىل جدعي

املغروس يف صلب..ال يتكرس

           شريف الشافعى 

من يد شاعرة تأبى القهر، يمكن أن تثمر ورقة، ومن بنفسجها يزدهر ياسمني أبيض، أما الدماء املنسّية فقد تلد ثورة. هكذا تغزل القصيدة محاوالت 
التمرد والخالص، الذات الشاعرة يكتبها حرف، يرسمها الغد الجائر الحائر، ىف حني ترسمه هى ألواًنا تمحو تاريخه األسود. ىف مجموعتها الشاعرية 
»أنوثة مؤجلة«، الصادرة عن دار »ليان« للنرش، تمهد الفلس�طينية ابتس�ام أبو س�عدة طريق خطواتها، وس�بيل القصائد، بذلك اإلقرار بأن كل ما ىف 

الوجود هو أنثوى هارب من اغتصاب الحزن األزيل.

ثالث قصص قصرية جدًا جذوري يف االرض
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» كفى السينامئيون .. 
»عقوبة الدوبالج«

»2«
لك�ن ال�ذي ح�دث الي�وم ان االف�الم ال تعتمد ع�ى عملي�ة الدوبالج 
لك�ون الكامريات باتت تس�جل الص�ورة والص�وت يف ان واحد وكفى 

السينمائيني )عقوبة الدوبالج( !!
»الكث�ري منا س�معوا ع�ن )جلجام�ش( والكثري من االعم�ال تداولت 
اس�طورة )ملحمة جلجام�ش( الت�ي كان من خالله�ا )جلجامش( 
يهيمن عى مدينة )اوروك( الذي مارس لهوه وعبثه .. فاتكا برجالها 
وش�بابها ومغتصب�ا فتياته�ا الن�ه امللك املف�وض من االل�ه )انليل( 

بالحكم.
ووقته�ا كان املجتم�ع العراقي القدي�م يتألف من طبقت�ني )االحرار 
والعبي�د( وقد اس�تنجد اهل املدين�ة اوروك بعد طغي�ان )جلجامش( 

سواء من العبيد او االحرار املقيدة حريتهم بسلطة لتقول لنا :
انه وبعد دخول )انكي�دو( اىل )اوروك (وتعرضه ل� )جلجامش( الذي 
ب�دوره يقوم بمنع )انكي�دو( من دخول املعبد .. ولكنه ال يس�تطيع 
التغل�ب واالنتصار عى خصمة .. ولهذا يعقد )جلجامش( صداقته ل� 
)انكيدو( .. تلك الصداقة التي حرمت )جلجامش( من مزاولة طقوس 

االتصال املقدس مع )الكاهنة( التي تقوم بدور االلهة )شخارا( 
حينم�ا اقتحم )انكيدو(  .. املعبد اثناء ممارس�ته طقوس�ه والتي لم 

تبدأ
وتل�ك الحادث�ة وكما ترويها امللحم�ة هي التي عطل�ت تماما مزاولة 
)جلجامش( لطقوس االتصال املق�دس .. وجراء ذلك تعطلت اىل االبد 

اغتصابات امللك )جلجامش( للفتيات !!
تلك الرواية ل�م يتناولها املرسح وانما تناول حكاية امللك )جلجامش( 
ال�ذي كان يبحث عن معنى  للحياة .. وم�ن خالل رحلته مع صديقة 

)أنكيدو( حيث يتمكنان من قتل )تنني( يف غابة االرز..
ثم تناولت االعمال املرسحية موت )انكيدو( لتدخل امللحمة يف مرحلة 
جدي�دة .. حي�ث ان م�وت )انكيدو( يمثل حس�ما مريرا ب�ني قوتني : 

انتهاء الرصاع واستتباب السلطة البطرياركية .
والذي وددت قوله :

ان ع�ى االعم�ال املرسحية ان تغور يف اعماق تلك امللحمة االس�طورة 
ع�ى حقيقتها وذلك م�ن خالل تقديم امللك )جلجام�ش( عى ما كان 
علي�ه ومن خالل م�ا وصل الينا عنه من خزانة امللك )اش�ور بانيبال( 
والت�ي هي اخر نس�خة من القرن الس�ابع قبل امليالد وهي النس�خة 

االشورية !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

ريام الرحباين واليسا مزحة حتولت إىل تصفية حسابات قديمة؟
منذ شهر أيلول املايض قّررت املخرجة ريما 
الرحبان�ي أن تهجر الفايس�بوك، بالتزامن 
م�ع الضّج�ة الت�ي أحدثه�ا ص�دور ألبوم 
الس�ّيدة فريوز »ببايل«، لم تش�أ يومها الرّد 
عى االنتقادات، بع�د أن خّصت موقع فني 
بمقابلة سبقت صدور األلبوم، توّقعت فيه 
هذا الك�م من االنتق�ادات، ككل مرّة تطلّق 

فيه الفنانة الكبرية عمالً.
يوم�ني وكتب�ت ع�ر  قب�ل  ريم�ا ع�ادت 
الفايسبوك »الكالم.. لش�و الكالم.«. كانت 
ت�درك أّن ثّم�ة م�ن يرتّب�ص به�ا، وب�كل 
حرف تكتب�ه، وأّنه�ا ال تجيد ص�ّف الكالم 
وتنميقه، وتعطي دوماً املرتّبصني بها ماّدة 

ملهاجمتها.
لم تكتب ريما أي منش�ور عى الفايسبوك، 
إال أّن ردوده�ا ع�ى تعليق�ات وردتها بعد 
نرشه�ا صورة غ�الف ألبوم »بب�ايل« كانت 
كفيل�ة بجرّه�ا إىل حرب من بّواب�ة الفنانة 

إليسا لم تكن تتوّقعها.
فق�د انهم�رت التعليق�ات التي تس�أل عن 
ص�دور األلبوم وس�وء توزيعه وعدم وجود 
نس�خات منه يف الفريجني، فرّدت ريما عى 
املعلّقني بالق�ول إّنها ال تع�رف أكثر منهم 
عن األلب�وم والنس�خ والطب�ع ويف أي بالد 
ص�در وملاذا لم يصدر والتس�ويق والرتويج 
وك�م نس�خة ُطبع�ت أو لم ُتطب�ع. وقالت 
»أنا س�لّمت رشكة ديكا تإرتاح من النق... 
فرجاًء اليل حابب ينق يتوّجه لديكا وأنا بنق 

معو«.
ول�م تخ�ِف ريم�ا ع�ى متابعيه�ا بطريقة 
غري مبارشة اس�تياءها م�ن توزيع األلبوم 
وتسويقه بهذه الطريقة، ملقية اللوم عى 

الرشكة املنتجة فحسب.
إال أّن الح�وار خرج عن إطاره الوّدي ليأخذ 
طاب�ع املناكف�ة، لدى قي�ام أح�د املعلّقني 
بوصف العمل بالفاشل، كما وصف كلمات 
األغان�ي باملقّززة مطالباً بألح�ان من زياد 
الرحبان�ي، األمر ال�ذي دفع ريم�ا بالطلب 
إليه إما أن يعلق بتهذيب وإما أن يخرج من 
صفحتها، قبل أن تعود وتس�تنكر أن يقوم 
»عازف طبل�ة« بإبداء رأي�ه بألبوم فريوز، 
كما طلبت أال يقوم أحد بإس�داء النصيحة 
لف�ريوز، مؤّك�دة أّن العم�ل ل�م ي�ذاع عى 
اإلذاعات اللبنانّية ألّنها لم تسّوق له بحّجة 

أّنها تكره التسويق.

ثم ع�ادت ودخلت يف نقاش�ات مؤّك�دة أّن 
أح�داً ل�م يضف إىل صوت ف�ريوز إال عايص 
الرحبان�ي أم�ا الباقون فص�وت فريوز هو 

من أضاف إليهم.
وانته�ى نقاش�ها الح�اد مع الش�اب الذي 
وص�ف األلب�وم بالفاش�ل ووصفت�ه ه�ي 
بالطبال والش�اعر بس�ؤالها عن�ه يف اليوم 
التايل، س�ؤال اس�تتبع رداّ ممازحاً من أحد 
املعلّق�ني بأّنه انتحر ل�رتّد ريما »بعيد الرش 
عن قلبو وم�ع مني بدنا نتس�ى الليلة؟ انا 
بقول حط عقلو براس�و وعم يطبع ديوان 
الشعر. بلكي الطبعة االوىل منهديها إلليسا 
تغنيه�ا. مليل بتحل عن أغاني فريوز ومليل 

حرام بيجلس تما شوي«.
كان يمك�ن لكالم ريما أن يمّر مرور الكرام 
لوال تزامنه مع الحملة التي تشّن عى إليسا 
منذ ليلة رأس الس�نة بعد الفيديو الش�هري 
ال�ذي أخ�ذ من�ه البع�ض ذريع�ة ملهاجمة 
الفنان�ة، ول�وال أّن ريما ابنة ف�ريوز، ولوال 
املرتّبص�ني الذي�ن يه�وون اصطي�اد زالّت 

لسان ريما.
عى م�دى يومني اش�تعلت مواقع التواصل 

االجتماعي، ب�ني مهاجم لريما ومدافع عن 
إليسا، وبني مدافع عن ريما عى اعتبار أّنه 
يحّق لها أن تكتب ما تش�اء عى صفحتها، 
وأّن ما كتبته ورد ضمن سياق تعليق وليس 
منشوراً عاماً قصدت من خالله التقليل من 

شأن إليسا.
ريما التي اعتادت تجاه�ل االنتقادات رّدت 
عر منشوٍر كتبته عى الفايسبوك موضحة 
أّن البع�ض اعتق�د أّنه�ا اختف�ت وأّنها لن 
هجوم�اً  عليه�ا  ش�ّنوا  إذا  وأنه�م  تع�ود، 
سيقومون بإسكاتها أو تخويفها وأضافت 
»ال يعرف�ون أّنني ال أقرأ آراءهم وليس لدّي 
الوقت ألقرأها ألّنني عى األقل أعمل... جّيد 
أو يّسء الزمن س�يقول وليس هم، لكن هم 
ماذا يفعلون س�وى التفتيش يف املنشورات 

التي ال عالقة لهم بها؟«.
وتس�اءلت ريما »مني قاع�د فايض ورايض 
كلم�ا نطقت بحرٍف إن كانت »بوس�ت« أو 
تعليق مخفي تحت س�ابع أرض سواء كان 
مزحاً أو جداً يأخذونه ويصيغون منه خراً 

لتجييش الناس ضدّي«.
وش�كرت ريما منتقديها مؤّكدة أّن البعض 

يدف�ع ثم�ن ترويج كه�ذا بينم�ا تناله هي 
مجان�اً وه�ي يف بيته�ا وبكبس�ة زر دون 
عالق�ات عامة ودعوات إىل الغداء والعش�اء 

ومقابالت صحفية.
وتساءلت »ع قلب مني قاعدة يا ترى؟؟؟«.

ريما الرحباني ل� »س�يدتي نت«: هذا رّدي 
ع�ى االنتق�ادات الت�ي تطال أغني�ة فريوز 

»ملني«
وأش�ارت ريم�ا إىل أّن الفراغ ه�و من دفع 
البعض إىل التفتيش ب�ني مئات التعليقات 
ع�ى تعلي�ق ل�م تعد ه�ي نفس�ها تجده، 

لتجييش الناس ضّدها وإسكاتها«.
ل�ن  أّن مح�اوالت كه�ذه  ريم�ا  وأّك�دت 
تس�كتها، وأّنها س�تظّل تتكلم م�ا تريده 
هي ال م�ا يريده اآلخرون مؤّك�دة أّنها لم 
تدِّع يوماً أّنها ملكة برتا وال أّنها ش�هرزاد، 
داعيًة من ال يعجبه كالمها إىل عدم الّدخول 

إىل صفحتها.
وتوّجه�ت للغي�ارى ع�ى ف�ريوز وعايص 
الذين قالت إّنهم يتكاث�رون بالقول »هما 
بخري ليس�ا بحاج�ة إليك�م وال إيلّ لنحمل 

رايتهما«.

أما إىل من يستخدمون اسم زياد الرحباني 
للهج�وم عليه�ا فتوّجه�ت إليه�م بالقول 
»اهتموا بش�ؤونكم الخاّصة وخّيطوا بغري 

هاملسلة. زياد أخي وكلكن برا«.
إليسا التي أدخلت عنوًة يف معركة ال عالقة 
له�ا بها التزم�ت الصمت، وعى حس�ابها 
الخاص عى »توي�رت« اكتفت بإلقاء تحّية 
ع�ى محبّيه�ا، الذين توىّل بعضه�م مهّمة 
الرّد عى ريما، ولم تخُل الردود من قس�وة 
اس�تدعت بي�ان ريم�ا الت�ي أوضحت من 
خالله بشكل غري مبارش أّنها ليست نادمة 

عى ما قالته.
»س�يدتي« حاولت االتصال بريما للوقوف 
ع�ى رأيه�ا يف تفاعل تعليقه�ا عر اإلعالم 
كان  هاتفه�ا  أّن  إال  قضي�ة  إىل  وتحّول�ه 

مغلقاً.
  إليس�ا غري معجبة بألب�وم فريوز وتتبنى 

حملة ضد ابنتها ريما الرحباني
ويب�دو أّن ريما ال تزال تذكر موقف إليس�ا 
لدى ص�دور ألب�وم »بب�ايل«، عندما قامت 
بإعادة نرش رأي قاٍس للصحايف جان مخول 
اعتر فيه أّن ريما أوقعت السيدة فريوز يف 
شباكها، ووّرطتها يف أغاٍن كلماتها ركيكة 
جداً وال تلي�ق بتاريخ الفنانة الكبرية. كما 
كان ثّمة ن�رة اتهامّية لريما يف املنش�ور، 
بأّنها هي الت�ي تّتخذ الق�رارات نيابة عن 
فريوز وأّن الفنانة الكبرية تنصاع ألوامرها 

حتى لو أودت بها إىل الخراب.
فهل انتظرت ريما كل هذه الفرتة لرتّد عى 
إليس�ا، أم أّن تعليقه�ا كان يف إط�ار املزاح 

دون أي خلفيات مسبقة؟
من جهته، أّكد مصدر مقرّب من إليسا، أّن 
ورث�ة األخوين رحباني ل�م يمنعوها يوماً 
م�ن الغناء لف�ريوز ولم يعرتض�وا، وأّنهم 
كان�وا يطالبون بدفع حق�وق مالية فقط 

مقابل الحفالت املذاعة عى التلفزيون.
كم�ا أّك�د املص�در أّن�ه بحس�ب علم�ه ال 
مش�كلة لدى ريما فيما يتعلّق بغناء إليسا 
لفريوز، وأّنه اس�تغرب ما كتبته ريما رغم 
أّنه يفّضل وضعه ضم�ن إطار املزاح الذي 

أخذ يف غري سياقه.
فه�ل تنته�ي القضية عند ه�ذا الحد أم أّن 
ريما العائدة بقوّة لن توّفر أحداّ من نقدها 
لتثب�ت لآلخري�ن أّن تجييش ال�رأي العام 

ضّدها لن يؤّدي إىل إسكاتها؟

أك�دت وال�دة املغنية العاملية س�يلينا غومي�ز، ماندي تيفي، ع�دم رضاها وس�عادتها بعالقة إبنتها 
باملغني العاملي جاس�تني بير.وهذا األمر بات معلوماً للجميع، بعد املشاكل التي ظهرت بني سيلينا 
ووالدتها يف أواخر العام املايض والتي كانت بسبب عودة عالقتها ببير.ولكن اليوم عادت وأكدت 
تيفي رأيها املعارض لهذه العالقة وتخوفها منها، مؤكدًة يف الوقت ذاته عى إحرتامها 
لحياة إبنتها الخاصة ولقراراتها عى إعتبار انها ناضجة ومسؤولة عن ترصفاتها.

وج�اء حدي�ث تيفي ه�ذا يف مقابلة لها م�ع »Gossip Cop«، حيث أش�ارت إىل 
أنها غري س�عيدة بهذه العالق�ة، مضيفًة أن إبنتها يمكنه�ا عيش حياتها 
بالطريق�ة التي تريدها طاملا أنها س�عيدة وآمنة وتتمتع بصحة جيدة.

وقالت:« سيلينا تبلغ من العمر 25 عاًما، وتعرف ما يعرض حياتها 
للخطر. أنا ال أتحكم يف قرارتها بالطريقة التي تصورها وسائل 
اإلعالم«.وختمت بالقول :«هي امرأة بالغة، ويمكنها اتخاذ 
قراراته�ا بنفس�ها«.وتحدثت تيف�ي أيض�اً عن 
املرحل�ة الصعبة التي مرّت بها غوميز بس�بب 
مرضها وخضوعها لعملية زرع كى، حيث 
كش�فت أنها ل�م تتحدث مع بي�ر طوال 
ف�رتة مك�وث إبنته�ا يف املستش�فى، 
الفت�ة إىل أنها حرص�ت عى عدم 
السنوات  به طوال  االتصال 
املاضي�ة حتى عن طريق 

الرسائل.

ق�ّدم النج�م الرتكي ب�وراك أوزجفيت 
هدي�ة ثالثة لزوجت�ه املمثل�ة الرتكية 
فهرية أفجني عبارة عن بطاقة ائتمان 
بنكي�ة خاص�ة بها قّرر أن ي�ودع فيها 
ش�هرياً مبلغ »50« ألف لرية تركية أي 
ما يس�اوي »13 » أل�ف دوالر أمريكي 
بحس�ب  له�ا  ش�خيص  كم�رصوف 
فهري�ة  أن  الرتكية.نذك�ر  الصح�ف 
رفض�ت مؤخ�راً العدي�د م�ن األعمال 
الفني�ة م�ن أج�ل اإلس�تمتاع بالع�ام 
األول لزواجه�ا، وترتيب منزيلّ الزوجية 

حل�م  ولتحقي�ق  وأملاني�ا،  تركي�ا  يف 
األموم�ة التي تنتظرها بش�غف.بوراك 
أوزجيفيت، لديه مدخول س�نوي كبري 
جداً يسمح له بتقديم هدايا ومفاجآت 
ثمينة لزوجته، فه�و قد تقاىض »90« 
ألف لرية تركية عن الحلقة الواحدة من 
مسلس�له األخري »الحب األعمى« الذي 
عرض يف موسمني كاملني، كما تقاىض 
»5 » ماليني لرية تركية أي ما يس�اوي 
» مليون وربع مليون دوالر عن فيلمني 

إعالنيني يف عام 2017.

اتفق املنتج جمال العدل بش�كل رس�مى مع الفنانة 
هنا ش�يحة لتجس�يد البطولة النس�ائية أمام النجم 
محمد هنيدى، ىف مسلس�له »أرض النف�اق« ، املقرر 
عرض�ه ىف رمضان املقب�ل 2018، والذى يكتبه أحمد 
عبد الله، ويخرجه س�امح عب�د العزيز، حيث يتبقى 
التوقي�ع الرس�مى املق�رر أن يت�م خ�الل الس�اعات 

املقبلة.
م�ن ناحية أخرى يب�دأ هنيدى تصوير أوىل مش�اهد 
العمل األس�بوع املقبل، عقب االنتهاء من إبرام باقى 

التعاقدات مع فريق املمثلني.
ونجح جمال العدل ىف إقناع اإلعالمى 

أح�د  لتجس�يد  عي�ى  إبراهي�م 
األدوار املهمة ىف املسلسل، حيث 

تعاق�د مع�ه بش�كل رس�مى 
أم�س، وم�ن املق�رر أن يبدأ 
مع هني�دى التصوير ىف أول 

مشاهد املسلسل.
»أرض النف�اق« مأخوذ عن رواية أدبية تحمل عنوان 
»أرض النف�اق« ُقّدم�ت ع�ام 1949، وتصن�ف هذه 
الرواي�ة ضم�ن األعم�ال األدبي�ة االجتماعي�ة، التى 
تغ�رس اهتماماتن�ا ىف عم�ق املش�اكل االجتماعية، 
حي�ث تتحدث الرواية عن املجتم�ع املرصى والعربى 
ىف نهاي�ة األربعينات ىف إطار خي�اىل فانتازى، ولكنها 
واقعي�ة ىف نف�س الوقت، كما ت�م تقديمها من خالل 
عمل س�ينمائى يحمل نفس االس�م، بطول�ة الفنان 
الراح�ل فؤاد املهندس، وش�ويكار، وس�ميحة أيوب، 
وحس�ن مصطفى، س�يناريو وحوار س�عد الدين 
وهبة، تأليف يوس�ف الس�باعى، إخراج فطني 
عب�د الوهاب.آخ�ر أعمال هنا ش�يحة كانت 
مسلسل »ظل الرئيس« بطولة النجم يارس 
جالل، ومحمود عبد املغنى، تأليف محمد 
إسماعيل أمني، إخراج أحمد سمري فرج.

لن تصدقوا كم يبلغ مرصوف فهرية أفجني الشهري!

هنا شيحة بطلة حممد هنيدى يف »أرض النفاق«

ش�ارك كل من “إنريكي إغليس�ياس” 42 عاما، املطرب األس�باني 
الش�هري و”آنا كورنيكوفا” 36، العبة التنس الروسية الصور األوىل 
لطفليهما التوأم حديث الوالدة، عر صفحتهما عى موقع التواصل 

االجتماعي “إنستغرام”.
وكتب كل منهما عى صور أطفالهم بعمر ش�هر واحد “إنه رشوق 

شميس” .
وظهر “إنريكي” يف الصورة مع طفله، وهما يرتديان لباس بنفس 
الل�ون الرمادي، وظه�ر الطفل اآلخر مع “آنا” ب�زي رمادي غامق 

أيضا.ول�م يتم التعرف عى من كان يحمل االبنة “لويس” ومن كان 
يحمل الصبي “نيكوالس”، حيث ش�ارك الصورة 12 مليون متابع 

عى صفحتهما.
وفاج�أ الزوج�ان الجمه�ور بخ�ر والدة توأمهما يف 16 ديس�مر 

املايض، بعد أن تمكنا من إبقاء الحمل رسا.
يذك�ر أن الثنائي “إنريكي” و”آن�ا” تجمعهما عالقة منذ 16 عاما؛ 
ولكن ملّح الزوجان عن زواجهما يف العام املايض فقط، حني ظهرت 

“آنا” بخاتمها أملاس.

الرباع�ي  صاب�ر  الفن�ان  ط�رح 
ع�ر قنات�ه الخاص�ة ع�ى موقع 
كلي�ب جدي�د  فيدي�و  “يوتي�وب” 
بعنوان: “ماتخاف�ش مني.. خاف 
علي�ا”، وه�ي أغني�ة م�ن كلمات 
مأمون الشناوي، وألحان املوسيقار 
الدكتور ط�الل، وتوزيع مارك عبد 
الن�ور وامليكس وماس�رتينغ يارس 

انور.

ت�م التصوي�ر الفيدي�و الكلي�ب يف 
تركي�ا م�ن إخ�راج ولي�د ناصيف 
وإرشاف عام السيد خالد أبو منذر 

والسيد عيل املوىل.
وكان الفن�ان صاب�ر الرباع�ي، قد 
الجدي�دة  أغنيت�ه  ط�رح مؤخ�را، 
كلم�ات  ش�في”،  م�ا  “جرح�ي 
الشاعر مازن ضاهر، وألحان فضل 

سليمان وتوزيع عمر صّباغ.

إنريكي إغليسياس ينرش أول صورة له مع توأمه

صابر الرباعي يطرح »ماختافش مني.. خاف عليا«

عودة خالف سيلينا غوميز ووالدهتا
حول جاستني بيرب 

 لبيع عقارات متفرقة واقعة يف منطقة املعقل
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل ع�ن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات البالغ عددها )33( عقار 
واملبينة ارقامها واوصافها ادناه  وملنتسبيها وشاغليها بصورة اصولية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل وخالل  خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا 
يف ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عى الرشوط املزايدة  مس�تصحبني معهم املستمسكات التالية هوية االحوال 
املدنية. مصورة (  ش�هادة الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن ) مصورة ( ودفع تأمينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة من القيمة 

املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

نرش اعالن مزايدة رقم
2016/2/6 /2018 و2016/2/10/ 2018و2018/2016/2/12ومزايدة 2018/2017/3/11و2018/2017/2/21

العدد/1652/39/5/1
التاريخ 2018/1/21

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
143,69م 37 اراضي الميناء الخالية11817/3
125,93م 37 اراضي الميناء الخالية21683/3
124,38م 37 اراضي الميناء الخالية31664/3
124,38م 37 اراضي الميناء الخالية41345/3
125,93م 37 اراضي الميناء الخالية51494/3
124,38م 37 اراضي الميناء الخالية61618/3
124,38م 37 اراضي الميناء الخالية71490/3
124,93م 37 اراضي الميناء الخالية81522/3
124,3 م 37 اراضي الميناء الخالية91413/3

124,38م 37 اراضي الميناء الخالية101357/3
124,68م 37 اراضي الميناء الخالية111768/3
124,93 م37 اراضي الميناء الخالية121423/3
267,15م 45 المعقل الجنوبي1352/59
145,75م 45 المعقل الجنوبي14286/59
145,75م 45 المعقل الجنوبي15180/59
143,75 م45 المعقل الجنوبي16206/59

المساحةالمقاطعةرقم العقارت
145,75م 45 المعقل الجنوبي17184/59
218,62م 45 المعقل الجنوبي1863/44
238م45 المعقل الجنوبي19239/8
300م402 المعقل والميناء204/19
173م36 الداودية21141/5
170م36 الداودية22144/5
124,4م36 الداودية2396/5
124,4م36 الداودية2485/5
126,4م36 الداودية2568/5
126,4م36 الداودية2646/5
124,4م36 الداودية27161/5
124,4م36 الداودية2838/5
126,4م36 الداودية2935/5
124,4م36 الداودية3041/5
126,4م36 الداودية3120/5
124,4م36 الداودية3213/5
124,6م36 الداودية33201/5
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فينجر يلمح لبقاء أوزيل مع آرسنال
              المستقبل العراقي / وكاالت

 
أعرب آرس�ين فينج�ر المدير الفن�ي للفريق 
األول لك�رة القدم بنادي آرس�نال اإلنجليزي 
عن اعتقاده بأن مس�عود أوزيل يتصرف كأنه 
جاهز لاللتزام بعق�د جديد مع الفريق اللندني.

وينتهي عقد أوزيل مع ناديه في الصيف المقبل 
ول�م يوافق بعد على تجديد تعاقده، مما أدى الى 
إثارة تساؤالت كثيرة حول مستقبله.وقال فينجر 
ف�ي مؤتمر صحفي “المش�اعر التي أحصل عليها 
من التزام�ه، وتركيزه ورغبته في تحقيق إنجازات 
م�ع الفريق تؤك�د أنه ش�خص ملت�زم “.وأضاف: 
“ولكن بعد هذا العقد تبقى المفاوضات.. لم نقترب 

بش�دة لإلعالن ع�ن ذلك، نعم، س�يفعل هذا.. لس�نا 
قريبين لنكون متفائلين ولسنا بعيدين للغاية لنكون 
متشائمين”.وكان عقد أوزيل واحدا من سؤالين ألقيا 
بظاللهما على آرسنال هذا الموسم، والسؤال الثاني 
تم�ت اإلجابة عليه يوم االثنين الماضي عندما انتقل 
أليكسيس سانش�يز، الذي كان عقده بصدد االنتهاء 
بنهاية الموس�م، إلى فري�ق مانشس�تر يونايتد في 
صفقة تبادلية مع هنريك مخيتريان.وقال فينجر إنه 
لم يحصل على مخيتريان ليكون بديال ألوزيل مشيرا 
إلى أنه يريد أن يرى الثنائي يلعب سويا مع الجانرز.

واختت�م فينجر: “تعاقدنا مع مخيتريان بعقد طويل 
األمد، ونيتنا أن نبقي أوزي�ل في النادي، ونتمنى أن 

ننجح في هذا قريبا.

اليوم.. انطالق اجلولة الـ 12 
من الدوري الكروي املمتاز

برشلونة حيدد هدفه األول
يف املريكاتو الصيفي

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت لجنة المس�ابقات في االتحاد العراقي لكرة القدم مواعي�د انطالق الجولة 12 من 
منافسات المرحلة األولى من الدوري الممتاز.وقال مدير لجنة المسابقات شهاب أحمد في 
تصريح صحفي تابعته “المستقبل العراقي”، إن “ اللجنة حددت اليوم األحد المقبل موعدا 
النط�الق الجولة 12 بإقامة مواجهتين، األولى تجمع البح�ري مع الصناعات الكهربائية، 
والثانية بين الديوانية والنفط”.وبين أن “ منافس�ات الجولة تس�تكمل يوم اإلثنين بإقامة 
3 مباري�ات يلتقي فيها نفط الجنوب مع الكهرباء، والمين�اء مع الزوراء في قمة الجولة، 
ويح�ل كربالء ضيفاً على القوة الجوية”.وأش�ار أحمد إلى أن “ ي�وم الثالثاء تجرى أربعة 
لق�اءات أولها مب�اراة ديربي مدينة النج�ف حيث يلتقي النجف مع نفط الوس�ط ويالعب 
الطلبة الش�رطة يحل نفط ميسان ضيفاً على زاخو ويلتقي الحدود مع أمانة بغداد”.يذكر 

أن الجولة تختتم األربعاء المقبل بإقامة مباراة واحدة تجمع الحسين مع السماوة.

              المستقبل العراقي / متابعة

بدأ نادي برش�لونة اإلسباني، التجهيز مبكًرا لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية، عقب نهاية الموسم الجاري.وأشارت صحيفة موندو 
ديبورتيفو، إلى أن برش�لونة لن يتوقف عند تدعيم خط الدفاع بضم الكولومبي ياري 
مينا هذا الش�هر، ليعوض رحيل خافيير ماس�كيرانو إلى الدوري الصيني.وأضافت أن 
إرنس�تو فالفيردي، مدرب البلوجران�ا، يريد تدعيم الجبهة اليس�رى، في ظل التحرك 
لتجدي�د عقد ج�وردي ألبا )28 عاًما( قبل نهاية الموس�م، علًما ب�أن عقده ينتهي في 
صيف 2020.ولفتت إلى أن فالفيردي يريد ظهير أيسر مميز ينافس جوردي ألبا، لعدم 
اقتناعه التام بالالعب الفرنس�ي لوكاس ديني، الذي س�يتم فت�ح الباب أمام بيعه ألي 

فريق، في شهر يوليو/تموز المقبل.

حرب عاملية عىل جوهرة التسيو
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
يق�دم ن�ادي التس�يو أداًء رائًع�ا في 
الدوري اإليطالي هذا الموس�م، حيث 
يحتل “نسور” العاصمة حالًيا المركز 

الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو.
ويع�ود تأل�ق التس�يو هذا الموس�م 
ل�أداء الكبي�ر، ال�ذي يقدم�ه العديد 
م�ن الالعبي�ن، وأبرزه�م س�يرجي 
ميلينكوفيتش س�افيتش، العب خط 

الوسط البالغ من العمر 22 عاًما.

لموق�ع  خاص�ة  مص�ادر  وقال�ت 
كالتشيو ميركاتو أن الصربي الدولى 
يحظ�ى باهتم�ام ع�دد م�ن األندية 
الكبيرة، مثل مانشس�تر  األوروبي�ة 
مدري�د  ري�ال  اإلنجلي�زي،  س�يتي 
اإلس�باني، وباري�س س�ان جيرمان 

الفرنسي.
وش�ارك ميلينكوفيتش سافيتش في 
20 مب�اراة بال�دوري اإليطال�ي هذا 
الموس�م، س�جل 7 أه�داف، وصن�ع 
2 لزمالئ�ه، كما ق�دم أداًء جي�ًدا مع 

التس�يو في الدوري األوروبي، 
بتسجيل هدفين آخرين.

وأش�ار الموقع إل�ى أنه بخالف 
هذه األندية الثالثة الكبرى، فإن 
يوفنتوس مهتم أيًضا بالالعب، 
البيانكوني�ري  إدارة  أن  رغ�م 
ربم�ا تت�ردد ف�ي دف�ع 100 
مليون ي�ورو للحصول عليه، 

أن  ُيق�ال  ال�ذي  الثم�ن  وه�و 
إدارة التس�يو قد حددت�ه للتخلي عن 

الالعب.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفي�ة، أن إدارة ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني، تجهز 
مبلغا خياليا، للتعاقد مع 3 نجوم من الدوري اإلنجليزي الممتاز، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.ووفًقا لصحيفة إكس�بريس، فإن 
فلورنتينو بيريز، رئيس الن�ادي الملكي، قد حدد مبلغ 500 مليون 
جنيه إس�ترليني، لضم حارس المرم�ى ديفيد دي خيا، والمهاجم 
ه�اري كين، وصانع األلعاب إيدين هازارد، من أندية مانشس�تر 
يونايتد وتوتنهام وتشيلس�ي على الترتيب.وأشارت الصحيفة 
إلى أن الريال ينوي إنفاق 200 مليون جنيه إس�ترليني على كل 
من هاري كي�ن وإيدين هازارد، بينما يأمل الملكي في أن يكون 

مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني كافيا، لجلب دي خيا من مسرح 
األحالم.ويعانى ريال مدريد من س�وء النتائج هذا الموسم، حيث ودع كأس ملك إسبانيا، كما أصبح 
حفاظه على لقب الليجا أمًرا صعًبا، هذا في الوقت الذي ربطت فيه عدة تقارير، بعض العبي الفريق، 

بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

رونالدو حيسم اجلدل حول مستقبله 
وحيدد موعد اعتزاله

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حس�م البرتغالي كريس�تيانو رونالدو نجم نادي 
ري�ال مدريد، الج�دل حول مس�تقبله مع الفريق 
الملك�ي، في ظ�ل تردد أنباء ع�ن وجود خالفات 
بين�ه وبي�ن إدارة المرينج�ي قد تدفع�ه للرحيل 
ع�ن قلعة س�انتياجو برنابيو.ونش�رت صحيفة 
“م�اركا” اإلس�بانية المقرب�ة من ري�ال مدريد، 
مقابل�ة لالع�ب البرتغال�ي، بع�د ف�وزه بجائزة 
أفض�ل العب في العالم لعام 2017 من مؤسس�ة 
دونج تشيودي الصينية، أمس الخميس.وتحدث 
كريس�تيانو عن مس�تقبله قائال: “أح�ب العيش 
هن�ا، أعي�ش في مدري�د منذ 2009 أح�ب الناس 
والطق�س، إنه�ا قريب�ة م�ن البرتغ�ال ويمكنك 
الوصول هناك بالس�يارة، إسبانيا بلد عظيم، وأنا 

أحبه�ا، بالطبع أريد البقاء هن�ا، أنا أحب هذا 
النادي”.وعن إصابته في المباراة األخيرة في 
الدوري أمام ديبورتيفو الكورونيا قال: “في 
المباريات عادة ما أتعرض للضرب ألن عليهم 

أن يوقفوني، هذه المرة لم أكن محظوًظا”.
وأردف قائال: “أشعر أنني أفضل اآلن، ما زلت 
وس�يًما والرؤي�ة ال تزال واضح�ة كما كانت 
م�ن قب�ل، لذلك ليس�ت هناك مش�كلة”.وعن 
الموندي�ال أكم�ل: “قلت إن حلم�ي هو الفوز 
ببعض األلقاب الهامة مع المنتخب البرتغالي، 
وفي 2016 حققنا كأس أمم أوروبا، إذا سألتني 
ه�ل تريد الفوز ب�كأس العالم بالطبع س�أقول 
نعم”.واس�تطرد: “لك�ن حققت هدف�ي بعدما 

ف�زت باليورو، البرتغال ليس�ت مرش�حة للفوز 
بكأس العالم وهذا أمر جيد بالنسبة لنا”.

السفانة يتعاقد مع ناظم شاكر لقيادة الفريق
            بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن نادي المين�اء، تعاقده م�ع المدرب ناظم ش�اكر 
لقيادة فريقه الكروي خالل منافس�ات الموسم الحالي 

من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وقال بيان صادر عن الهيئة اإلدارية للنادي ، إن “اإلدارة 
سمت ناظم شاكر مدرباً لفريق الكرة ويساعده فاروق 
عبد جاس�م واحم�د رحيم وعام�ر عبد الوه�اب مدربا 

لحراس المرمى”.
يذك�ر أن إدارة المين�اء أقال�ت الم�درب الس�وري فجر 
إبراهيم بس�بب س�وء النتائج، في الوقت الذي قدم فيه 
ناظم ش�اكر اس�تقالته من نادي النجف بس�بب األزمة 

المالية التي عانى منها الفريق.

        حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

التق�ت صحيف�ة )املُس�تقبل العراقي( 
املُدرب األّول لفريق نادي “املهندس�ن” 
بُكرَة القدم خلف حبش الذي تحّدَث لنا 
عن اس�تعدادات فريقه لدوري الدرجة 
األّوىل وَعن فرق املجموعة وَعن مواضيع 

أخرى تطالعونها يف السطور االتية.
إس�تعدادات  ع�ن  لن�ا  تحّدث�وا   *

“املهندسن” لدوري الدرجة األّوىل؟
- بدأن�ا مرحلة اإلع�داد مبكراً يف مطلع 
ش�هر اب املنرصم بفتح ب�اب االختبار 
أمام الالِعب�ن الراغبن يف تمثيل النادي 
الدع�وة  َوقّدمن�ا  الجدي�د،  للموس�م 
لالِعب�ن الذين مّثلوا الفريق يف املوس�م 
الس�ابق أيض�اً َوت�ّم اختب�ار الالِعب�ن 

الجدد َوالقدماء س�ويًة َوخالل شهر تمَّ 
اختيار القائمة األولية للفريق. َوبعدها 
بدأن�ا باإلعداد العام َوت�ّم اختيار بعض 
الالِعب�ن الذي�ن مّثلوا األندي�ة. َوالحمد 
لله، فريقنا بكامل جاهزيته َوُمس�تعد 

للُمنافسة يف الدوري.
* م�ا املُباري�ات الوّدي�ة األب�رز الت�ي 

خاضها فريقكم؟
- لعبن�ا أم�ام “القّوة الجوي�ة” انتهت 
أم�ام  َوخرسن�ا   ،)1:0( بخس�ارتنا 
“الكهرب�اء” )0:2( َوحققنا الفوز َعَل 
نادي “الديوانية” َوتعادلنا مع “الكرخ”، 
َولعبن�ا م�ع أندي�ة دوري الدرجة األّوىل 
أكثر ِمن 10 ُمباريات كانت اخرها أمام 

“الكاظمية”.
* كي�ف تص�ف لن�ا دع�م إدارة النادي 

لفريق ُكرَة القدم؟
وإدارت�ه  فت�ي  ن�اد  “املهندس�ن”   -
طموح�ة َوفتية َولم تق�رص بيشء مع 
الفريق، بالرّغم ِمن إمكاناتهم املحدودة 
َوقّدموا لالِعبن رواتب َواوعدونا خرياً يف 

املرحلة املُقبلة بدعم الفريق.
* َهل تعتمد تشكيلتكم َعَل الِعبن ِمن 

ُمحافظاتنا؟
- نع�م، الِع�ب واح�د فق�ط جئن�ا ب�ه 
ِم�ن ن�ادي “النجف” يف مركز حراس�ة 

املرمى.
* ُيق�ال، ان مجموعتكم هي مجموعة 
الحياة َواملهندس�ون َعَل الورق ضامن 

التأهل، ما تعليقكم؟
- )يبتس�م( َعَل عكس هذا الكالم الذي 
يتناوله الش�ارع الك�روي اآلن، لكن ِمن 

خ�الل خربت�ي يف دوري الدرج�ة األّوىل 
مجموعة كهذه تكون صعبة َعَل الفرق 
القوي�ة، الن أغلبي�ة فرقه�ا بُمس�توى 
املُنافس�ة  األندي�ة  َوتعرق�ل  ُمتق�ارب 
َوتس�هم باس�تنزاف الُنق�اط. وأعتق�د 
ستكون املُنافس�ة يف مجموعتنا شديدة 
َوال اخف�ي عليك�م ان ن�ادي “الصليخ” 
ِمن الف�رق القوية َوُهَو مرش�ح للتأهل 
َوتابعن�ا “العدال�ة” فري�ق جّي�د َوبقية 
األندية: “السياحة”، “الحرية”، “األثري” 
ُمس�توى  ذات  َوالس�الم”  َو“الن�رص 

متقارب َوُممكن ان ُتنافس أيضاً.
* كيف ترون حظوظكم بش�كل عام يف 

الدوري َوالتأهل لدوري املُمتاز؟
الفري�ق  س�راتيجية  الحقيق�ة،  يف   -
بالبداية تخطي دوري مجموعات بغداد 

َوبعده�ا ل�ُكّل حادث�ة حدي�ث. َوكإدارة 
َوُمدربن اتفقنا َعَل رس�م هذه الخطة 

بكيفية عبور دوري بغداد.  
األّوىل  التدريبي�ة  املَهّم�ة  َه�ل ه�ذه   *

للُمدرب خلف حبش؟
- ب�دأُت بالتدري�ب مع ُمنتخ�ب العراق 
للصم َوالبكم عملُت ملُّدة س�بع س�نوات 
َوبعده�ا قدُت ن�ادي “الصناع�ات” ملُّدة 
ثالثة مواس�م َوبعدها نادي “االتصاالت 

َوالربيد”.
الفن�ي  الجه�از  يتك�ّون  َم�ن  ِم�ن   *

لفريقكم؟
- املُدرب�ون ه�م: محم�د حس�ن أب�و 
الج�اي، أحم�د عبدالل�ه، عم�اد ُمدرب 
اللياقة البدنية َوأحمد عيل ُمدرب حراس 

املرمى.

مدرب نادي المهندسين خلف حبش: هدفنا عبور دوري بغداد

ستكون املنافسة يف جمموعتنا شديدة واحذر من الفرق الضعيفة

ريال مدريد يفتح خزائنه القتناص
ثالثي الربيميريليج

مورينيو يتحرك نحو صفقة عربية
بثالث أرواح

               المستقبل العراقي / وكاالت
 

أف�ادت تقارير صحفية، أن نادي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
ين�وي دف�ع الش�رط الجزائي لجل�ب صفقة 

عربية خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
ووفًقا لصحيف�ة ميرور البريطانية، 
اليونايت�د تن�وي دف�ع  إدارة  ف�إن 

عق�د  ف�ي  الجزائ�ي  الش�رط 
الجزائ�ري، ف�وزي غالم، م�ع نادي 

نابولي والمقدر ب�52.6 مليون جنيه 
إسترليني.

وفي نفس السياق أش�ارت شبكة راي 
البرتغال�ي  أن  إل�ى  اإليطالي�ة  س�بورت 

جوزيه موريني�و المدير الفن�ي لليونايتد، 
متحم�س للتعاقد مع الظهير األيس�ر، والذي 

كان�ت تقارير قد ربطته أيًضا باالنضمام للعمالق 
الفرنسي باريس سان جيرمان.

وس�جل غالم هدفي�ن وصنع 3 قبل أن يتع�رض إلصابة قوية 
بقط�ع في الرباط الصليبي خالل مواجهة مانشس�تر س�يتي في 

دوري أبطال أوروبا.
ووقع صاحب ال�26 عاًما عقًدا جديًدا مع نابولي شهر ديسمبر/كانون األول الماضي 
حت�ى ع�ام 2022، ولن يعود للمالعب حتى الش�هر المقبل بس�بب معاناته حالًيا من 

مشكلة في الركبة.
يذكر أن غالم يمكنه اللعب أيًضا على الجهة اليسرى في خط الوسط أو الهجوم.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن العقرب يموت إذا إقرتب من النار .

هل تعلم أّن عدد اسنان البعوضة 47 سّناً وعدد اسنان 
االرن�ب 28 س�ّناً، وعدد اس�نان الفيل32 س�ّناً، وعدد 

اسنان الجمل 34سّناً، وعدد اسنان الكلب 42 سّناً .
ه�ل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي ليس لصوتة صدي 
ه�و البطة وعج�ز العلم ع�ن معرفة التفس�ر حتى 

اآلن.
هل تعل�م أن الضف�ادع تموت إن حاول�ت فتح فمها 
بالق�وة وذل�ك ألنه�ا ال تس�تطيع التنف�س وفمه�ا 

مفتوح.
هل تعلم أن حيوان الكنغر يموت إذا رشب املاء .

ه�ل تعل�م أن أغل�ب األس�ماك التى تعي�ش ىف أعماق 
البحار واملحيطات هى عمياء ال تري .

ه�ل تعل�م أن الف�رس يس�تطيع أن يظ�ل وافقاً عيل 
أقدامه ملدة شهر كامل .

هل تعلم أن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يحرك 
فك�ة العلوي خ�ال األكل، أما باق�ي الكائنات الحية 

فهي تحرك فكها السفيل أثناء األكل وليس العلوي .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

إذاكن�ت تري�د أن تك�ون لوح�دك، فذلك ألن هناك ش�وق 
أكث�ر من الازم من قبل دماغ�ك وقلبك وخيالك الحتالك. 
التحفيز الخارجي سيكون سدى يف الوقت الحارض. ابتعد 
عن اي ضغط او عمل جديد حاليا انت بحاجة اىل الس�ام 

الداخيل مراجعة املايض

ملاذا الوجه الكئيب؟ تعبراً عن الوجاهة واملنزلة الرفيعة؟ 
ال تن�ى أن ه�ذا املظهر يعرب أيضاَ عن مش�اعرك . هنالك 
ح�ّل لكل لغز. ركز عىل النظر يف ل�ّب املوضوع ، لن تصبح 
مرتاحاً ثانية حتى تفع�ل ذلك. الحب يف وضع قلق نتيجة 

عدم وجود حوافز لذلك ال تجعل الياس يسطر عليك .

إّن األلغاز التي بدت مقلق�ة قبل اليوم مليئة باإلمكانيات 
اللذي�ذة، وثقتك قوة كامنة. أنت متش�ّوق ملحاولة تجريب 
ذلك. مس�اعدة من النجوم ستس�اعدك عىل ابراز مواهبك 
الكبرة يف ه�ذا االتجاه كن واثقا بأن قراراتك هي قرارات 

جيدة واطلب مساعدة رشيك الحياة

س�تكون هناك تغيرات مفاجئة يف مش�اريعك ورضباتك 
الرائع�ة جداً م�ن الحّظ. يمك�ن أن تعتمد ع�ىل التعاطف 
واملساعدة العفوية الذين سيس�ّهان تقّدمك. العاطفة يف 
حالة مش�تعلة تقارب م�ع الحبيب لكي تحس�ن عاقتك 

معه انت متميز بالهدوء 

طبع�ك اللطي�ف و تفاؤل�ك الغ�ر مح�دود يجع�ل من�ك 
الشخص املفّضل، و يتنافس الناس للجلوس بجانبك. ذلك 
انك تعيش فرتة صفاء روحي متميزة بعيدا عن منغصات 
الحي�اة و هذا ما يجعل لك جاذبية مميزة جدا اليوم العمل 

يف تقدم نتيجة افكارك الجديدة

قّوتك الس�احرة ستزداد عرشة أضعاف و ستكون متلّهفاً 
ج�داً للمحّب�ة وألن تحّب. ل�ن تكون بخياً عن�د التعرض 
ملش�اكل نقدية أو عائلية. ال تتجاوز حدود إمكانياتك و إال 
لن تك�ون محّصناً ضّد اإلعياء. طاقت�ك الداخلية يف وضع 

ممتاز عليك تغذيتها بالحب و العاطفة .

ع�ادة يمكنك أن تتعامل مع ش�خص ما عىل أنه رئيس�ك 
، لكن�ه يف الوق�ت الحارض يضغط عليك كث�را إىل الطريق 
الخاط�ئ. ابحث عن بعض املش�اريع املس�تقلة بعيدا عن 
عمل�ك الس�ابق ك�ي ال تتأث�ر به س�لبا ، و كن ح�ذراً من 

الشخص الذي تشتكي له .

س�تجري لق�اًء عرضياً يمك�ن أن يثبت أن�ه مفيد لك عىل 
الصعي�د املهني أو الش�خيص. جهازك الهضمي س�يكون 
ضعيف�اً؛ تذّك�ر االعتدال بتن�اول الغذاء وأكث�ر من رشب 
امل�اء بدالً من ذلك. حتى إذا أقس�مت بأّن الحياة بوحدانية 

ناسبتك بشكل مثايل فأنت ستغامر بتغير أفكارك اآلن

أنت تتكلّم اليوم والجميع ينصتون انت محور الحديث ألنك 
مبتكر وس�احر افكارك املبدعة تلق�ى ترحيبا من الجميع 
يف العائلة و يف العمل . ال تفاجأ إذا س�ألك ش�خص ما عن 
نصيحة مثرة. قد تساعد الكثر من الناس هذه الفرتة و 

هذا سيعطيك دفعا اجتماعيا كبرا سيؤثر ايجابيا

س�تمأل حيات�ك العائلي�ة مرح�اً ودفئ�اً . عاق�ات الحّب 
الرومانسية س�تنال أهمية أكرب يف حياتك. ستحرز تقّدماً 
جيداً يف مهنتك. زماء العمل سيحاولون االحتكاك بك هذه 
الفرتة كي يكتس�بو بعض ميزاتك املهمة ال ترتدد يف وضع 

اسرتاتيجيات للعاقة مع الناس

كّل يشء جاه�ز للعم�ل خ�ال الصباح الباك�ر والعرص . 
ح�اول تكثيف اتصاالت�ك الجديدة قبل هذا املس�اء. كي ال 
تضي�ع عىل نفس�ك فرصة عمل ممتازة ق�د ال تتكرر انت 
عصب�ي جدا هذه االيام ال تجعل محيطك يفرض عليك ما 

ال تريده

هذا اليوم سيكون مفّضاً لكّل أولئك الذين يجب أن يمّروا 
بفح�وص الرتقي�ة أو الدخ�ول. قوتك العضلية س�تكون 
بازدياد. حياتك العائلية ستجلب لك الرضا العميق؛ زوجك 
س�يعرف كيف يش�ّجعك ويدعمك. مع أطفالك، س�يكون 

هناك تشارك لطيف.

احلوتالعذراء

رضيع يصيب األطباء بصدمة
أصيبت مجموع�ة من األطباء 
اكتش�افهم  عق�ب  بصدم�ة 
وج�ود 16 إب�رة خياطة داخل 

جسد رضيع من أوزبكستان.
خطف رضيع من حضن أمه

ووفق�ا لصحيف�ة “م�رور”، 
الس�ينية  األش�عة  كش�فت 
للرضي�ع البالغ م�ن العمر 11 
ش�هرا عن اخ�رتاق اإلبر لقلبه 

الفق�ري  وعم�وده  ورقبت�ه 
والقولون واملثانة.

وكان�ت أم الرضيع ق�د نقلته 
للمستشفى ملعاناته من ارتفاع 
يف درجة الح�رارة وصعوبة يف 

التبول.
وأجرى األطباء جراعة عاجلة 
للطفل اس�تمرت لنحو تس�ع 
ساعات، ولم يكش�ف األطباء 

اإلب�ر  وص�ول  كيفي�ة  ح�ول 
لجس�د الرضيع، إال أنهم أكدوا 
أن هن�اك م�ن تعم�د وضعها 

بجسده.
الرشط�ة  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
يف  تحقيق�ا  فتح�ت  املحلي�ة 
الواقع�ة، بعد أن كش�فت األم 
أنها تعيش مع والدتها لظروف 

سفر زوجها.

خماطر مزج األدوية الطبية مع العالج باألعشاب
أّكدت دراس�ة طبي�ة إن “أولئك الذين 
يتناول�ون عقاقر ملعالجة االكتئاب أو 
أدوية ملعالجة أمراض الرسطان عليهم 
تجنب تناول األدوية البديلة املصنوعة 
من األعش�اب ألنه�ا قد تتس�بب بردة 
فع�ل صحية خطرة، تبًع�ا لتحذيرات 

العلماء”.
وقال علماء شاركوا يف البحث الذي ركز 
ع�ىل تحليل بيان�ات األدوية يف مجلس 

البح�وث الطبية بجنوب إفريقيا، إنهم 
توصلوا إىل نتيجة مفادها أن 28 يف املئة 
من األش�خاص الذين خضع�وا لعاج 
باألعش�اب خال تناولهم أدوية طبية 

عانوا من تداعيات طبية مقلقة.
وذك�ر الطبي�ب امل�رشف ع�ىل البحث 
ش�ارلز أورت�ي، أن “تن�اول األدوي�ة 
املصنوعة من األعش�اب بالتزامن مع 
األدوي�ة املوصوف�ة من قب�ل الطبيب 

املختص أمر سائد وخاصة لدى مرىض 
الس�كري والرسطان ومن يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم واالكتئاب”.
وأض�اف الربوفس�ور األول يف الط�ب 
البديل يف بريطانيا، إدزارد إرنست، أنه 
“يتوج�ب عىل جميع األطب�اء توصية 
مرضاهم بأن�ه ال يجب عليهم أخذ أي 
وصفات باألعش�اب إىل جانب تناولهم 

أدويتهم”.

فيسبوك تبتكر وحدة زمنية جديدة
ابتكر مهندس يف رشكة فيس�بوك وح�دة جديدة لقياس 

الوقت أطلق عليها اسم »فليك«.
وته�دف هذه الوح�دة إىل مس�اعدة املطورين عىل ضبط 
تزام�ن املؤث�رات البرصية، وفق�ا لوص�ف أورده موقع 

»غيت هب« اإللكرتوني.
وق�ال باحث يف جامعة أوكس�فورد إن وح�دة »فليك« لن 
يكون لها تأثر عام واسع، بل ربما تساعد يف تحسني أداء 

منتجات الواقع االفرتايض.
للربمج�ة،  »يس++«  لغ�ة  يف  »فلي�ك«  وح�دة  وتع�رف 
الت�ي تس�تخدم يف مج�ال املؤث�رات البرصي�ة باألف�ام 

والتلفزيون.
وق�ال م�ات هاموند، كب�ر الباحث�ني يف قس�م البحوث 
والتطوير التابع لبي ب�ي يس، إن وحدة فليك الجديدة قد 

تقلل األخطاء مثل تعثر حركة الرسوم.
وأضاف :«عندما تكون األعداد املس�تخدمة ليست أعدادا 

صحيح�ة، يمك�ن أن يحدث خطأ بالتدريج يف حس�ابات 
الكمبيوتر، وترتاكم هذه األخطاء بمرور الوقت عىل نحو 

يسبب عدم دقة ملحوظ«.
وكان كريس�توفر هورفاث، مبتكر وحدة فليك، قد أعلن 
هذه الفكرة عىل فيس�بوك عام 2017، وفقا ملوقع »غيت 
هب« ثم أجرى تعديات عىل املقياس الجديد اعتمادا عىل 

ماحظات وردت بشأنها.
وقال باحث جامعة أوكسفورد، الذي طلب عدم اإلفصاح 
ع�ن اس�مه، إن وح�دة فليك ق�د تس�اعد صن�اع الواقع 

االفرتايض يف التعامل مع السكون الزمني أو التأخر.
وال تع�د فليك أول وح�دة زمنية تصممه�ا رشكة كبرة، 
فرشك�ة »س�ووتش« س�بق أن قدم�ت ما يع�رف بزمن 
اإلنرتنت عام 1998، والذي يقسم اليوم إىل ألف »بيت )أو 
نبضة(«، وه�ي تعادل دقيق�ة و 26.4 ثانية، وتهدف إىل 

القضاء عىل الحاجة للمناطق الزمنية.

بركان يقذف محاًم بإرتفاع 600 مرت
قال�ت مص�ادر مواجهة الك�وارث يف 
الفلب�ني إن ع�دد الس�كان النازحني 
جراء ث�ورة بركان ماي�ون ارتفع إىل 
أكثر من 61 ألفا بحلول اليوم األربعاء 
إذ يق�ذف ال�ربكان حمما تس�ببت يف 
أعمدة من الرم�اد وصل ارتفاعها إىل 

خمسة كيلومرتات.
وذك�ر معهد عل�م الرباك�ني والزالزل 
ث�ورة  م�ن  التحذي�ر  أن  الحكوم�ي 
ب�ركان ماي�ون ظ�ل عن�د املس�توى 
الراب�ع وهو ثاني أعىل مس�توى بعد 
خم�س »دفعات من الحم�م الكثيفة 

التي أطلقها الربكان بش�كل متقطع 
عىل مدار 19 س�اعة منذ صباح أمس 

الثاثاء.
أض�اف املعهد أن ال�ربكان ظل يقذف 
إىل 600 م�رت  بارتف�اع 500  حمم�ا 
ملدة تراوحت بني س�بع دقائق وأكثر 
من س�اعة ونفث أعمدة من الدخان 
ع�ىل ارتف�اع ما ب�ني ثاثة وخمس�ة 

كيلومرتات فوق فوهة الربكان.
 17 يف  امل�دارس  الس�لطات  أغلق�ت 
مدين�ة وبلدية يف إقلي�م ألباي وإقليم 
كامارينس س�ور املج�اور الذي تأثر 

أيضا بالرم�اد الربكاني. وألغيت نحو 
56 رحل�ة جوية بس�بب مايون وهو 

أنشط الرباكني يف الباد.
ويعي�ش 55068 ش�خصا يف ماجئ 
مؤقت�ة ارتفاعا من نحو 40 ألفا يوم 
االثن�ني. ويقي�م نح�و 6165 نازح�ا 

آخرين يف مناطق أخرى.
زاد ع�دد النازح�ني بع�د أن وس�عت 
الس�لطات املحلي�ة منطق�ة الخط�ر 
املحيطة بالربكان، الذي يبلغ ارتفاعه 
2462 مرتا، إىل منطقة نصف قطرها 

تسعة كيلومرتات.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
2 كوب دقيق أبيض - 2 كوب دقيق أسمر - كوب ونصف ماء دافئ 
- 2 ملعقة كبرة زيت زيتون – 1 ملعقة كبرة   - خمرة - 2 ملعقة 

كبرة ملح - 1 ملعقة صغرة سكر - نخالة للفرد
طريقة التحضر:

يوض�ع الدقيق األبيض يف العجان الكهربائ�ي، ويضاف إليه الدقيق 
األسمر والخمرة وامللح والسكر، وتخلط جيداً.

يض�اف الزيت واملاء، ويخلط جيداً حتى تتجانس املكونات ونحصل 
عىل عجينة لينة ومتماسكة.

توضع يف بولة مدهونة بالزيت، ويدهن وجه العجينة بالزيت.
تغطى، وترتك ملدة ساعتني عىل األقل وحتى تختمر.

يس�خن الف�رن ع�ىل درجة ح�رارة 180 مئوي�ة، وتده�ن الصينية 
بالزيت.

يقس�م العجني إىل كرات متس�اوية، ويوضع عىل س�طح مرشوش 
بالنخالة.

يفرد العجني بالنشابة، ويرش فوقه بعض النخالة.
يفرد جيداً حتى يصبح بسمك نصف سم.

يرتك ملدة ربع ساعة وحتى يختمر مرة أخرى.
يوض�ع يف الصينية، ويدخل الفرن مل�دة من 10 إىل 15 دقيقة وحتى 

ينضج.
يخرج من الفرن، ويرتك ليهدأ.

يقدم مع الوجبات املختلفة.

خبز النخالة يف املنزل
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كـاريكـاتـير

حنان شومان  روال خرسا
ل�م يخ�ُل بي�ت م�ري أو عربي م�ن حزن ع�ى رحي�ل الفنانة 
العظيمة ش�ادية، حزن نبيل، ألنه حزن لفراق من كان مفارقا ىف 
األصل، فش�ادية الت�ي اعتزلت الفن والحياة العامة بش�كل كامل 
من�ذ 1984 كان�ت بالفع�ل غائبة ع�ن الجماهري، وهن�اك أجيال 
وصل�ت للثالثينات م�ن عمرها اليوم لم تع�ارص حتى حوارا عى 
قناة تليفزيونية أو مطبوعا يف صحيفة لش�ادية، فلماذا يحزنون 

لفراقها ولغيابها وهي من كانت غائبة عنهم حتى كخرب؟
أعتق�د أنن�ي أملك جزءا م�ن اإلجابة عن الس�ؤال، وهي ال تخص 
رحي�ل الفنان�ة القيمة ش�ادية وحدها، ولكنها تخ�ص رحيل أي 
فن�ان عى م�ر العصور، فالجماه�ري ترتبط بالفن�ان ليس فقط 
إعجاًبا أو تقديرًا أو عك�س ذلك، ولكن ارتباطها يأتي من ارتباط 
أح�داث الجمهور باألعمال الفنية التي يقدمها فنان ما، فمثال قد 
يس�تمع ش�خص ما ألغنية ما ترتبط بحدث خ�اص يف حياته، أو 
ق�د يمثل دورا ما ملمثل ما ذكرى يف عق�ل أحد الجماهري، فريتبط 
بصاحب الدور حبا أو كرها، ويظل عالقا يف ذاكرته أبدا ال ينساه، 
ق�د يمثل الفنان قيم�ة لدى الجمه�ور، ألنه َصاَحب�ه يف ذكرياته 
الحزينة أو السعيدة بأغنية أو فيلم أو دور ىف مسلسل فيظل معه 
يقب�ع يف ذاكرته جزء منها، فيحزن لو مرض أو يس�عد لو س�مع 
عنه خربا مفرحا، أما وإن رحل فهو يش�عر أن جزءا منه قد غاب 

بغياب صاحب الذكرى.
الجمهور يتمثل الفنان يف دور ىف حياته، فأحيانا هو االبن أو األب 
أو األم أو األخت، وكثريا الحبيبة أو الحبيب، لذا فمهما كرب الفنان 
وزارته معالم الش�يخوخة فسيظل عى ذات الصورة يف ذاكرة من 

ارتبط به من الجمهور.
رحل�ت ش�ادية يف الثمانينيات م�ن عمرها، وكانت منذ س�نوات 
غائبة، لكنها ظلت وس�تظل يف عيون أجيال لم تعارصها الدلوعة 
أو الصوت الذى غن�ى أجمل األغانى للوطن، أو املرأة املجهولة، أو 
األم املضحية يف »ال تسألني من أنا«، أو الحبيبة أو عرشات ومئات 
الش�خصيات التي قدمتها بصدق، وس�تأتي أجيال أخرى حتى لم 
تع�ارص وجودها، وس�تحبها وترتب�ط بها كص�ورة حية لذكرى 

أغنية سيسمعونها منها، أو دور سيصدقونه.
خل�ود الفنان، أي فنان، ال يرتب�ط بعمر أو عدد كبري من األعمال، 
ولكن�ه مرتب�ط بجمه�ور تمثله يف مراح�ل حياته، ف�آٍه لو يدرك 
الفنانون ذلك األمر بوعي فيعملون كأفضل ما يكون العمل لتبقى 

ذكراهم خالدة بال شائبة، ولكن فقط بالحب واالحرتام.
ولكل ما سبق، فلهذا حزن الجمهور عى رحيل شادية حزنا نبيال 

يليق بها.

اختلف املؤرخون عى اس�مها، منهم من سماها أمزرة أو أوزرة بنت 
براقي�ل، ومنه�م من قال إن اس�مها وحيل�ة أو وغيلة.. عن�د اليهود 
اس�مها ناعيمة ومعنى اس�مها هو الجميلة.. ويعتق�دون أنها أخت 
ِيل  توبال من نس�ل قابيل، ابن آدم، وىِف القرطبى جاء أن س�يدنا ِجربرْ
عليه الس�الم قد قال لسيدنا رس�ول الله عليه أفضل الصالة والسالم 
إن زوجة النبي نوح عليه السالم اسمها والغة. أنجبت والغة لزوجها 
سيدنا نوح أربعة من األبناء هم: شيم، جافيص، هام، ويام.. أحدهم 
غرق يف الطوفان ألنه سار عى نهج أمه يف عدم االعتقاد برسالة أبيه. 
عانى س�يدنا نوح كثريا من زوجته.. ل�م تصدقه عندما صدقه غريه 
وطعنته يف ما أرس�له الله إليه يف األرض: رس�الته.. ليس صحيحا ما 
يق�ال من أنها كانت عى عالقة برجل آخر الن الله س�بحانه يأبى أن 

تكون زوجة رسول زانية..
ولم تطعنه يف رشفه بأي ترف ولكن الطعنة جاءت عندما آمن كثري 
م�ن قومه به ولم تؤمن هي.. ال ىشء يقتل الرجل قدر عدم مس�اندة 
زوجته له.. أو عدم تقديرها له.. ال ىشء يدفع الرجل للغضب الشديد 
قدر تقليل شأنه من جانب زوجته. فاملرأة والرجل يبحثان عن التقدير 
والتصديق أوال يف عيون الرشيك. والله س�بحانه جعل اختبار س�يدنا 
نوح يف زوجته. فلقد تزوجها قبل أن تنزل عليه الرس�الة.. كانت من 
عائلة ذات نفوذ وحسب.. وبعد أن أمره الله بنرش دعوة التوحيد رغم 
أنه�ا كانت األقرب لقلب�ه إال أنها لم تصدقه. كان�ت تنعته باملجنون 
وتنق�ل أخباره إىل قومها الذين كانوا يعادونه.. يش�به البعض قصة 
س�يدنا نوح وزوجته بآدم وحواء.. فبعد غضب الله س�بحانه وتعاىل 
من البرش لكفرهم وعبادتهم آلهة غريه وانتشار املعايص قرر إغراق 
الكون ليبدل البرش بب�رش أفضل.. تماما مثلما فعل عندما عيص آدم 
وحواء أوامره فقرر الله سبحانه إخراجهما من الجنة.. وعى االرض 
بدأت البرشية ثم فنى كثريون يف الطوفان ليبقى نس�ل نوح وزوجته 
ومن كانوا معه م�ن املؤمنني..عىص آدم وحواء ربهما فطردهما من 
الجنة.. وعىص قوم نوح ربهم فأغرقهم.. ولكن فرق كبري بني زوجة 
آدم وزوج�ة نوح.. لم يقل الله يف الق�رآن زوجة نوح بل امرأته بينما 
قال عن الس�يدة حواء زوجته ألن األس�اس يف الزواج التوافق.. فقال 
ع�ن زوجة فرعون ام�رأة فرعون.. يعتقد بع�ض املفرسين أنه ليس 
هن�اك آية رصيحة تؤكد غرق والغة.. ويعتقد البعض اآلخر أن زوجة 
ن�وح قد ركبت معه الس�فينة وأن الله نعتها بالكف�ر ولكنها أكملت 
املس�رية مع�ه ولم تغرق يف الطوفان.. وس�واء غرق�ت يف الطوفان أم 
أكملت وركبت الس�فينة فاملتفق عليه أنها كانت كافرة غري مؤمنة.. 
وأتس�اءل: ملاذا لم يرتكها س�يدنا نوح؟ ملاذا ل�م يطلقها؟ ولم يردها 
إىل أهله�ا الذين كانت تدعمهم ضده؟.. رأيي الش�خيص املتواضع أن 
بع�ض الناس ال يفق�دون األمل يف هدى من يحب�ون.. فكيف إن كان 

الزوج نبيا؟.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

ملاذا حزنا عىل رحيل شادية؟ نساء.. ونساء

طالب�ت فنلندا االتحاد األوروبي بإلغاء تغيري التوقيت يف 
الش�تاء والصيف واإلبقاء عى نظام توقيت موحد. لكن 
لم يظهر ع�ى الذراع التنفيذية لالتحاد يف بروكس�ل أي 
ب�ادرة عى التحرك. كانت دراس�ة للمفوضية األوروبية 
يف ع�ام 2014 خلص�ت إىل أن الغالبي�ة العظم�ى للدول 
راضي�ة ع�ن النظ�ام الح�ايل.  لك�ن توج�د مش�كلة يف 
هلس�نكي الواقع�ة يف أقىص ش�مال الق�ارة حيث يقل 
عدد س�اعات النهار عن س�ت يف أواخر ديسمرب كانون 
األول. ويقول الساس�ة الفنلنديون الذين تلقوا التماسا 

ش�عبيا يحمل أكثر من 70 ألف توقيع إن تغيري التوقيت 
مرتني سنويا يف الربيع والخريف يؤثر عى ساعات النوم 
والعمل ويتس�بب يف مشكالت صحية عى األمد الطويل.  
وناقش�ت لجنة وزارية فنلندية معنية باالتحاد املسألة 
ي�وم الجمعة وكتبت وزي�رة النقل آن برين�ر عى تويرت 
قائلة ”الحكومة قررت التق�دم باقرتاح إللغاء التوقيت 
الصيف�ي“. وأوضح�ت تق�ول ”هدفنا ه�و التخيل عن 
نظ�ام تغيري التوقي�ت املطبق يف االتح�اد. ينبغي للدول 
األعضاء االتفاق عى تثبيت توقيت واحد س�واء صيفي 
أو شتوي“. شأنها شأن دول 
أخ�رى يف منطق�ة البلطي�ق، 
أثر تغي�ري التوقيت عى عمل 
س�لطات الح�دود الفنلندي�ة 
االتح�اد  خ�ارج  دول  م�ع 
وروس�يا  روس�يا  خاص�ة 
البيضاء وأوكرانيا التي تخلت 
جميعه�ا عن تغي�ري التوقيت 
بعد قرار اتخذته موس�كو يف 
عام 2011.  كانت املمارس�ة 
حظي�ت بتأيي�د يف كث�ري من 
الدول خالل أزمات الطاقة يف 
الس�بعينيات كوسيلة لتوفري 

الكهرباء واملال.  

نشبت مش�اجرات دامية أمام سلسلة متاجر فرنسية بعد 
تدافع املتسوقني عى رشاء عبوات شوكوالتة نوتيال القابلة 

للفرد ذات الشعبية الكبرية يف البالد بسعر مخفض.
وخفضت سلس�لة متاجر )إنرتمارش�يه( الخميس املايض 
س�عر عبوة النوتيال زنة 950 جراما من 4.7 يورو إىل 1.41 
يورو )1.8 دوالر(. وتحظى النوتيال بش�عبية واسعة تصل 

إىل حد تقديمها يف املقاهي والحانات. 
لك�ن املتاج�ر فوجئت بتح�ول الزحام إىل أعم�ال عنف بني 

الزبائ�ن الذي�ن يتقاتل�ون للحص�ول عليه�ا به�ذا الس�عر 
املخف�ض.  وقال�ت واح�دة م�ن املتس�وقني لصحيف�ة لو 
بروجري�ه ”إنهم يترف�ون مثل الحيوانات. ش�دت امرأة 
أخ�رى من ش�عرها وتلقت مس�نة لكمة يف رأس�ها يف حني 

سالت الدماء من يد رجل“. 
ون�أت رشك�ة )فري�رو( املنتج�ة لنوتيال بنفس�ها عن هذا 
املوق�ف املح�رج وقالت يف بي�ان إن القرار اتخذته سلس�لة 

)إنرتمارشيه( وحدها وعربت عن أسفها ملا حدث.

مشاجرات دامية بني عشاق الشوكوالتةفنلندا تطالب باإلبقاء عىل نظام توقيت واحد

ق�ال املختص االيراني يف االمراض الجلدية ان مس�تحرضات التجميل 
تتس�بب يف اغ�الق مس�امات الجلدي�ة ماي�ؤدي اىل االصاب�ة بالبثور 
الجلدي�ة. واض�اف رضوان�ي، يف ح�وار مع ف�ارس، ما يع�رف بحب 
الش�باب أو مايس�مى علميا حب فلغاريس، ه�و مرض خاص بفرتة 
الهرمونات الجنس�ية، أي من س�ن البلوغ حتى يتم خفض مس�توى 
الهرم�ون يف الجس�م. وأوض�ح، ان�ه ال يوجد نظام غذائ�ي ثابت ملنع 
االصابة بالبثور الجلدية ويمكن ألي مصاب أن يزداد سوءا باستخدام 
نظ�ام غذائي غري صح�ي، بحيث يجب عى الش�خص تحديد وتجّنب 
تن�اول املواد الضارة خالل حياته. وتابع: عى س�بيل املثال، اليس�بب 
أكل الج�وز للبعض تفاقم حالة البرشة لكي يطلب منهم االمتناع عن 
تناوله، ولكن إذا كان أي ش�خص يرى ان أكل الجوز والعس�ل والتمر 
)األطعمة املفيدة( وكذلك الوجبات الرسيعة أو الصلصة الحارة )املواد 
الغذائية املرضة(، ينبغي إزالتها من النظام الغذائي، ان معظم الناس 
يتناول�ون األطعم�ة ذات الطبيعة الس�اخنة والتوابل، الت�ي تزيد من 
البث�ور كما ان البع�ض يصابون بالبثور الجلدية ج�راء االضطرابات 

النفسية اثناء وقت االمتحانات عى سبيل املثال.

ح�ذر علماء أمريكيون وكنديون من إمكانية انتقال عدوى »جنون الغزالن« 
إىل البرش ومن مخاطرها الجسيمة عى البرشية يف حال حدوث ذلك.

وق�ال علماء األوبئة إن البيانات األوىل ملرض »جنون الغزالن« تؤكد خطورته 
وإمكانية تجاوزه للحواجز البيولوجية برسعة.

وأش�ار العلم�اء إىل أن ه�ذا الوباء سيش�كل خطرا أكرب من م�رض )اعتالل 
الدماغ اإلسفنجي( الذي يتسبب بمرض »جنون البقر«.

وأثارت نتائج أبحاث عى قرود »مكاك ريسويس«، التي انتقلت إليها العدوى 
بع�د تناول لحوم الغزالن املصابة بالوباء، قلق�ا حقيقيا من إمكانية انتقال 

هذا املرض إىل البرش.
وال ي�زال الدواء الفعال ضد »جنون الغزالن« قي�د التطوير وغري كاف إلنقاذ 

البرش يف حالة اإلصابة بالعدوى.
وتم تسجيل الحاالت األوىل بني الغزالن لهذا املرض املعدي يف أمريكا الشمالية 
عام 2016. وتعد حالة »النظرة الفارغة« وفقدان الوزن الحاد والسلوك غري 

املتوقع من األعراض األوىل لإلصابة به.

»جنون الغزالن« هيدد البرش

أرضار مستحرضات التجميل!!

استمثار جديد .. »فنادق يف الفضاء«
وضع�ت املؤسس�ات من كل أنح�اء العالم 
العاملة يف النقل والتنقيب والطاقة والبناء 
وحت�ى الفندق�ة رؤيته�ا ح�ول احتماالت 
النم�و يف الفض�اء، ه�ذا ما يؤك�ده تقرير 
ن�رشه موق�ع blogthinkbig اإلس�باني، 
تناول فيه املجاالت التي تتحس�س خطاها 

يف الفضاء لتوسع استثماراتها.
كما نع�رف فالفرص والخيارات املعروضة 
رك�زت  وق�د  له�ا،  ح�دود  ال  العال�م  يف 
املؤسس�ات الفضائي�ة مث�ل ناس�ا -من�ذ 
سنوات- عى توقعاتها يف مجال استكشاف 
الفضاء الالنهائي وكواكبه، وتتمحور أحد 
االهتمامات الرئيس�ية ألغلب األبحاث عن 
الك�ون ح�ول البحث ع�ن كواك�ب جديدة 
مأهولة بالسكان، ورغم أنها نظرة طويلة 
األجل، ف�إن اس�تعمار »األرايض« املمكنة 

يبدو اآلن أقرب.
يف هذه الشبكات كلها ليست ناسا الوحيدة 
التي تهتم بالفرص الالنهائية التي يقدمها 
الفض�اء، هناك مؤسس�ات م�ن كل أنحاء 
العال�م تعم�ل يف مجاالت النق�ل والتنقيب 
والطاقة والبن�اء والفندقة وضعت رؤيتها 
الت�ي تركز عى ف�رص النم�و يف الفضاء، 
ورسيًع�ا ما تح�ّول هذا املج�ال الجديد إىل 
بؤرة تركيز للصناعات التي تقود االقتصاد 

العاملي، وه�ا هي ُتج�ري حولها صفقات 
ملس�تقبل لم يع�د بعيًدا، بحي�ث يمكننا أن 
نعدد القطاعات التي ستس�تفيد من هذه 
الف�رص الجدي�دة. ويتعل�ق األم�ر بأك�رب 
الصناع�ات ع�ى وج�ه األرض، يس�تهلك 
البرش ق�دًرا هائاًل من الطاق�ة يوميًّا، وإذا 
م�ا توّصلنا إىل منصات جديدة تس�مح لنا 
بالعيش يف الفضاء، فإن هذا س�يوفر قدًرا 
ضخًم�ا من الطاق�ة الالزمة للحي�اة. هذا 
م�ا يثق به تماًما جيف بيزوس، مؤسس�ة 
أمازون واملدير التنفيذي، ويس�تثمر مليار 

دوالر س�نويًّا يف رشكت�ه للنق�ل الفضائي 
Blue Origin. انخفض�ت صناعة التعدين 
يف الس�نوات األخرية من قيمة سوق بلغت 
1.6 مليار دوالر عام 2010، إىل 714 مليون 
دوالر يف ع�ام 2016، وبالرغم من ذلك فكل 
يشء يمك�ن أن يتغ�ري إذا م�ا تغري مفهوم 
التعدين بفضل الصناعة الناشئة يف املوارد 
الفضائي�ة. يف الحقيق�ة تؤم�ن حكوم�ة 
لوكس�مربج جًدا بهذه الصناعة الناشئة، 
وخصصت له�ا 227 ملي�ون دوالر مؤخرًا 
Space Resoruces؛  م�ن خ�الل مب�ادرة 

لتصبح لوكسمربج املركز األوروبي للموارد 
الفضائي�ة ال�ذي يه�دف إىل االستكش�اف 
ألغراض س�لمية، واالس�تخدام املس�تدام 

للموارد الفضائية يف منفعة البرشية.
مع الوضع يف االعتبار النظام الهيدروليكي 
املؤثر يف الكرة األرضية، فإن املياه ستكون 
أكثر امل�وارد التي ُتس�تخرج م�ن الفضاء 
أهمي�ة، إننا إزاء مصدر جي�د للحياة بعيًدا 
ع�ن األرض، ال يوف�ر فق�ط س�بل العيش 
والصح�ة الجي�دة والغ�ذاء؛ ولك�ن يمكنه 
أيًض�ا أن يك�ون درًع�ا فّع�ااًل يف مواجهة 
خطر اإلش�عاع الحايل يف الفضاء. ويواصل 
التقري�ر مؤك�ًدا أن�ه يف ما يتعل�ق بالنقل، 
من املهم الوض�ع يف االعتبار أننا إزاء املادة 
الخ�ام األكث�ر أهمي�ة ملعام�ل التكري�ر يف 
الفض�اء، والتي س�تنتج وق�ود الصواريخ 
وتبيعه�ا مل�وّردي النق�ل، س�يؤدي صن�ع 
املحركات خارج تأثري الجاذبية األرضية إىل 
إنش�اء أول طريق رسيع يف الفضاء، وهي 
سلس�لة من مس�تودعات الوقود املنترشة 
يف مواق�ع اس�رتاتيجية يف جمي�ع أنح�اء 
النظام الش�ميس. رشكات النق�ل واألمور 
اللوجس�تية يف الفض�اء الت�ي ستس�تهلك 
هذه املنتجات قائمة بالفعل اآلن ويقودها 
عمالقة الصناعة: جي�ف بيزوس، وإيلون 

ماسك، وريتشارد برانسون، وتوري برونو، 
وهم ليسوا الوحيدون الذين يعملون يف هذا 

املجال.
التش�ييد والطاق�ة صناعتان متنافس�تان 
اليوم، ويب�دو واضًحا أن األمر س�يمتد إىل 
الفضاء أيًضا، وستنش�أ أول أنظمة النقل 
املداري�ة قب�ل نهاية هذا العقد، وس�تكون 
مركب�ات فضائي�ة آلي�ة يمكنه�ا تجميع 
هي�اكل كبرية يف امل�دار، وإص�الح األقمار 
املوجودة واس�تعادتها. لن يبدو مس�تقبل 
البن�اء يف الفض�اء مثل البن�اء عى األرض، 
سيكون مساوًيا له يف القدر؛ ألن التقنيات 
وعروض الخدمات ُتطبق يف سلسلة القيمة 

كلها بالفضاء.
املحط�ات  رشكات  م�ن  العدي�د  تناف�س 
الفضائي�ة التجاري�ة، وإحداه�ا أسس�ها 
امللياردي�ر روبرت بجلو مؤس�س سلس�لة 
الفنادق التي تحمل اس�مه أيًضا، وتش�تد 
املنافس�ة اآلن للحصول عى عقود مربحة 
تتنوع بني دعم رواد الفضاء، والسياح ذوي 
القدرة الرشائية العالية الستئجار مساحة 
من الكون لتحقيق أغراض بحثية، وإقامة 
الصناع�ات وبرامج التنمي�ة. واملتوقع أن 
تحقق ه�ذه الصناعة الجدي�دة 37 مليار 

دوالر يف العقد القادم وحده.


