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محمد )صلى اهلل عليه و آله(

الـمـؤمـن مـن أمـن الـنـاس 
من يده ولسانه

ص3جملس الوزراء يناقش مكافحة الفساد.. ويصوت عىل اخلطة الزراعية للموسم احلايل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 البنتاغون حيجب »معلومات حساسة« عن حرب أفغانستان

الـسـعـوديـة: »100« مـلـيـار دوالر قـيـمـة الـتـسـويـة مـع نـزالء الـكـارلـتـون

معصوم يؤكد ملساعد السييس عىل رضورة تبادل املعلومات يف مكافحة االرهاب

حتالف »النرص« يواجه »صدمة« جديدة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تع�رّض تحالف »النرص« بقي�ادة رئيس 
مجلس ال�وزراء حيدر العبادي إىل صدمة 
جديدة إثر انسحاب تيار الحكمة الوطني 
الكت�ل  تتع�دّى  وبذل�ك  التحال�ف،  م�ن 
واألحزاب من التحالف 15 تحالفاً، س�بق 
أن انضم�ت إىل تحالف العب�ادي، إال أنها 

رسعان ما أعلنت انسحابها منه.
وجاء االعالن عن انس�حاب تيار الحكمة 
ال�ذي يتزعمه رئي�س التحال�ف الوطني 
الس�يد عم�ار الحكيم م�ن إئتالف »نرص 
العراق« برئاس�ة العبادي يف بيان مشرتك 

اعلنا فيه خوضهما االنتخابات املقبلة يف 
12 م�ن أيار املقب�ل بقائمتني انتخابيتني 
منفصلت�ني، وذل�ك بعد اس�بوعني فقط 
من اعالن�ه االنضم�ام اىل االئتالف. وقال 
ائت�الف ن�رص الع�راق وتي�ار الحكمة يف 
بيانهما املشرتك يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، انهما »قررا خوض 
االنتخابات النيابية التي س�تجري يف 12 
م�ن أي�ار املقب�ل بقائمت�ني انتخابيتني، 
وذل�ك باالتف�اق والرتايض ب�ني الطرفني 
وتشخيصهما للمصلحة املشرتكة وحسب 
املعطي�ات الفني�ة الت�ي توص�ال اليها«.

واضاف�ا انهم�ا »يؤك�دان عىل اس�تمرار 

تعاونهما والحرص عىل العالقة اإليجابية 
بينهما ورضورة العمل عىل خوض حملة 
انتخابي�ة نزيه�ة وتهيئة اجواء س�ليمة 
البن�اء ش�عبنا من اج�ل اختي�ار ممثليه 
يف مجل�س النواب ومجال�س املحافظات 
وعرب ارادته الحرة وب�ذل كل الجهود من 
اجل إنجاح هذا االستحقاق الدستوري«. 
بع�د  »س�يلتقيان  انهم�ا  اىل  واش�ارا 
االنتخاب�ات يف اط�ار تحالف�ات أوس�ع 
لتش�كيل الحكومة الوطنية التي تجس�د 

طموحات وآمال شعبنا العراقي«.

التفاصيل ص3

حــزب اهلل: 
لدينا ما »يدمر« اجليش 

اإلرسائييل

انسحاب )7( كتل سياسية بينها تيار احلكمة خلوض االنتخابات بـ »قوائم منفردة«
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محودي: هناك من يسعى جلعل دول املنطقة »منشغلة« بمشاكل داخلية العراق ضمن )11( دولة يسمح لالجئيها دخول الواليات املتحدة
ممثل املرجعية العليا لوفد من االزهر يزور العراق: أبوابنا مفتوحة للجميع رئيس الربملان: احلكومة ملزمة بتوفري متطلبات االنتخابات ضمن توقيتاهتا املعلنة

السلطـات البحرينيـة ترحل 
مواطنيـن مسلوبة جنسياهتم يف سياق 

انتقامي ضد ثورة 1٤ فرباير
ص4

هدف سواريز 
هيـدي إنيستــا رقمـًا 

تـاريـخــيــًا
ص4

املنافذ احلدودية تبحث 
مع العتبة احلسينية دور اهليأة 

يف محاية املنتج الوطني
ص2

»60« ألـف طفـل يواجهـون املجاعـة يف كوريـا 
الشاملية بسبب العقوبات

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف(، 
أم�س الثالث�اء، إن نح�و 60 ألف طف�ل يواجهون 
خط�ر املجاعة يف كوريا الش�مالية حيث تتس�بب 
العقوب�ات الدولي�ة يف تفاقم الوض�ع ألنها تبطئ 

شحنات املساعدات.
وفرض�ت الق�وى العاملي�ة عقوب�ات متزايدة عىل 
كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وبرنامج 

الصواريخ الباليستية. 
وقال عمر عب�دي، نائب املدير التنفيذي للمنظمة، 
إن اإلمدادات أو العمليات اإلنس�انية مستثناة من 

العقوب�ات بموج�ب قرارات مجل�س األمن باألمم 
املتح�دة.  وأضاف”لكن ما يح�دث بالطبع هو أن 
البنوك والرشكات التي توفر أو تشحن سلعا تكون 
ش�ديدة الحرص. فهي ال تري�د املخاطرة فيما بعد 

بربطها بانتهاك العقوبات“.
وقال ”هذا يجعل جلب أشياء أكثر صعوبة لنا. لهذا 
يس�تغرق ذل�ك وقتا أطول ال س�يما يف جلب أموال 
إىل البالد وكذلك ش�حن س�لع إىل كوريا الشمالية. 
ال يوج�د العديد من خطوط الش�حن التي تعمل يف 

هذه املنطقة“. 
وأض�اف أنه جرى تش�ديد العقوبات ع�ىل الوقود 
مما يجعل�ه أكثر ندرة وأغىل ثمن�ا.  وقال مانويل 

فونتني مدير برامج الطوارئ يف يونيسيف ”نتوقع 
أن يصب�ح 60 أل�ف طف�ل يف وقت ما خ�الل العام 
مصابني بس�وء تغذية حاد. هذا هو س�وء التغذية 
ال�ذي قد يؤدي إىل الوفاة. إنه س�وء تغذية ينطوي 

عىل نقص بروتني وسعرات“. 
وأض�اف ”لذلك فالوض�ع مقلق وال يتحس�ن بأي 
حال“.  وقالت يونيس�يف إنها تسعى لجمع 16.5 
مليون دوالر يف العام الحايل لتوفري تغذية وخدمات 
صحية وماء لش�عب كوريا الشمالية لكنها ذكرت 
أنها تواجه ”تحديات يف عملياتها“ بس�بب السياق 
الس�يايس املتوت�ر و”العواق�ب غ�ري املقص�ودة“ 

للعقوبات. 

األمني العام للمؤمتر الوطني  يؤكد ان إستقرار احلياة احلزبية 
يف أي بلد تبقى مرهونة بجملة حتوالت يف بنية املجتمع

القايض املحمود يبحث مع االعرجي تطبيقات أصول 
2املحاكامت اجلزائية لقوى األمن الداخيل 2

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

انترشت مؤخراً الصيدليات غري املرخصة 
ودكاكني األدوية والتطبيب بسبب غياب 
الرقابة الصحية وتفيش البطالة يف البالد، 
وحتى الصيدليات املرخصة مازالت تعتمد 
العامل�ني م�ن غ�ري الصيادل�ة يف رصف 
األدوية، كم�ا أن األدوية املمنوعة وجدت 

طريقها إىل الش�ارع من خ�الل »دكاكني 
األدوية« وموقع التواصل االجتماعي.

إىل ذل�ك، ضبطت الق�وات األمنية كميات 
كبرية م�ن األدوية املمنوعة م�ن التداول 
مخزون�ة يف تكية تع�ود ملتهمة تمثل اآلن 
أمام محكم�ة التحقيق املختصة بقضايا 

النزاهة.
وقال قايض محكم�ة تحقيق النزاهة أن 

»املحكمة تستقبل باستمرار دعاوى عن 
انتحال صفة الصيادل�ة أو مزاولة املهنة 
من دون إج�ازة«، الفت�ا إىل أن »املحكمة 
تنظ�ر قضية متهم�ة ص�در بحقها أمر 
قبض وزوجها لحيازتها أدوية وبكميات 
كب�رية أكثره�ا ممنوع م�ن الت�داول إال 

بوصفة  طبيب مختص«.
التفاصيل ص3

القضاء يالحق »دكاكني األدوية« والعقاقري »املمنوعة«
 التي تباع عرب مواقع »التواصل االجتامعي«
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        بغداد / المستقبل العراقي

حذر عضو هياة رئاس�ة مجلس النواب الشيخ 
د. همام حمودي، أمس الثالثاء، من دول س�اعية 
وبق�وة لجعل دول املنطقة »ضعيفة ومنش�غلة » 
بمش�اكل داخلية، بهدف تحقيق اهدافها الخبيثة 
بتدمري وتقس�يم البل�دان املهمة، الفت�ًا إىل اهمية 
مواجه�ة التحديات والتعامل مع الظروف الراهنة 
بمزيد من الجدي�ة والتعاون املش�رك والحقيقي 
ب�ن البل�دان كافة. وجدد الش�يخ حم�ودي خالل 
اس�تقباله الس�فري الركي لدى العراق فاتح يلدز 
بمكتب�ه، مطالبت�ه ل�إرساع يف إنس�حاب القوات 
العسكرية الركية من اإلرايض العراقية ، مؤكداً ان 
تنفيذ هذه الخطوة من شأنها تعزيز العالقات بن 
البلدين وعىل مختلف األصعدة ، داعيا دول املنطقة 
للعم�ل بدفع املخاط�ر التي تهدد امن واس�تقرار 
الش�عوب ع�ر » تعاون مش�رك وج�اد » دون ان 
يك�ون ألي طرف اية ترصف�ات » انفرادية » فيها 
ن�وع من ف�رض اإلرادة عىل األخرين. ب�دوره اكد 
الس�فري يلدز حرص بالده ملساندة وحدة وسيادة 
البالد عىل كافة اراضيه، ودعم العملية السياس�ية 
يف العراق ، مشيداً بمواقف الشيخ حمودي الداعمة 

لعالقات طيبة ووطيدة مع دول الجوار .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س الثالث�اء، عن 
القبض عىل متهم بحوزته قطعتن اثريتن تعود 

اىل العصور البابلية وذلك يف العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء سعد معن 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»مف�ارز الجريمة املنظمة العامل�ة ضمن وكالة 
االس�تخبارات تتمكن من ضبط قطعتن اثريتن 

بحوزة متهم القي القبض عليه يف بغداد«.
وأوض�ح ان�ه »بع�د نص�ب كم�ن ل�ه نفذت 
العملية استنادا ملعلومات استخبارية وباالشراك 
مع مديرية اس�تخبارات بغداد اتخذت اإلجراءات 

القانونية أصوليا.

ضبط قطعتني أثريتني تعود للعصور 
البابلية بحوزة متهم يف بغداد

محودي: هناك من يسعى جلعل دول 
املنطقة »منشغلة« بمشاكل داخلية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ر رئي�س الرملان س�ليم الجب�وري، أمس 
الثالثاء، أن الحكوم�ة ملزمة بتوفري كل متطلبات 
االنتخاب�ات وضم�ن توقيتاته�ا املعلن�ة، مؤك�داً 
رضورة تذلي�ل كل املعوق�ات الت�ي تع�رض عمل 
مفوضي�ة االنتخابات. وق�ال مكت�ب الجبوري يف 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئي�س مجلس النواب س�لیم الجبوري اس�تقبل 
رئي�س واعضاء مجلس املفوضية العليا املس�تقلة 

لالنتخاب�ات«، موضح�اً أن�ه »جرى خ�الل اللقاء 
بحث اس�تعدادات املفوضية والتحضريات الجارية 
من اجل اجراء االنتخاب�ات الترشيعية، كما تناول 
اللقاء س�بل تذلي�ل العقب�ات التي تع�رض عمل 
مجل�س املفوض�ن واجراءات�ه يف تهيئ�ة االجواء 
املناسبة لضمان مشاركة العوائل النازحة يف عملية 
االقراع«. ونقل البيان ع�ن الجبوري تأكيده، عىل 
»رضورة تذلي�ل كل املعوق�ات الت�ي تعرض عمل 
مفوضي�ة االنتخابات، خاصة م�ا يتعلق بجوانبها 
املالية واالدارية«، الفتاً اىل ان »الرملان حريص عىل 

حس�م كل م�ا يعيق اج�راء االنتخابات ع�ر اقرار 
قانون املوازنة العامة الذي يش�كل العقبة االبرز يف 

استكمال كافة االستعدادات لالنتخابات املقبلة«.
واضاف »يجب تهيئة كل الظروف واملستلزمات 
التي تمك�ن النازحن من االش�راك يف االنتخابات 
واملس�اهمة يف ترس�يخ العملي�ة الديمقراطي�ة يف 
البالد«، مش�رياً اىل ان »الحكومة ملزمة بتوفري كل 
متطلبات االنتخابات وضمن توقيتاتها املعلنة، وان 
تضمن مشاركة جميع العراقين بدون استثناء يف 

عملية االقراح التي كفلها القانون والدستور«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت واشنطن رفع الحظر عىل دخول الالجئن 
من 11 دولة إىل الواليات املتحدة.

وأوضح�ت الوالي�ات املتح�دة أن م�ن يريدون 
دخول أراضيها س�يخضعون إلجراءات أمنية أكثر 
رصامة من املايض، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 

الفرنسية.

ول�م يكش�ف املس�ؤولون الئحة ه�ذه الدول، 
لكن بحس�ب منظم�ات تعنى بش�ؤون الالجئن، 
ف�إن األم�ر يتعلق ب��11 دولة معظمها مس�لمة، 
وهي مرص وإيران والعراق وس�وريا واليمن وليبيا 
والس�ودان وم�ايل والصوم�ال وجن�وب الس�ودان 

وكوريا الشمالية.
وكانت وزارة األمن الداخيل أكدت أنها س�تعلن، 
االثن�ن، عن إدخ�ال تعدي�الت متعلق�ة باألمن يف 

برنامج استقبال الالجئن.
وأوضح�ت وزي�رة األم�ن الداخ�يل كريس�تن 
نيلس�ن، أثن�اء فعالي�ة نظم�ت يف واش�نطن، أن 
التعدي�الت الجدي�دة ته�دف إىل » من�ع اإلرهابين 
واملجرمن واملحتالن من دخول األرايض األمريكية 
وتقيض عىل اتخ�اذ إجراءات أمني�ة إضافية بحق 
الالجئن الوافدين من الدول ذات الخطورة العالية، 

دون رشح تفاصيل إضافية.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس املحكمة االتحادية العليا مدحت املحمود ووزير 
الداخلية قاسم األعرجي، أمس الثالثاء، تطبيقات قانون أصول 

املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن » رئيس 
املحكم�ة االتحادي�ة العليا الق�ايض مدحت املحم�ود، التقى يف 

مكتبه بوزير الداخلية قاسم االعرجي وأركان وزارته«.
وأضاف الساموك أن »اللقاء جرى فيه التباحث يف تطبيقات 
بع�ض م�واد قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 
الداخيل«، مبيناً أن »اللقاء كان مثمراً ويف صالح حماية الحقوق 
والحري�ات«. وقضت املحكمة االتحادية العليا، يف وقت س�ابق، 
بع�دم دس�تورية فقرة من قان�ون أصول املحاكم�ات الجزائية 
لقوى األم�ن الداخيل، مؤكدة أنها تحد م�ن صالحية القضاء يف 
محاكم�ة مته�م بارتكاب جريم�ة تقع عىل أح�د املدنين أثناء 

تأديته واجبه.

      بغداد / المستقبل العراقي

التقى رئيس املفوضية العليا لحقوق االنسان عقيل املنصوري 
املوسوي مع املستشار  اإلقليمي للوكالة األملانية للتعاون الدويل 
)GIZ(  مارتن اوت وممثل املنظمة يف العراق الس�يد اندرويوس 
لبح�ث آفاق التعاون املش�رك وتبادل الخ�رات يف مجال حقوق 
اإلنس�ان . وأكد املوس�وي أن من أبرز امللفات التي سركز عليها 
املفوضية خالل العام الحايل هي ملف العدالة واملساءلة ومحاكمة 
مجرم�ي داعش وإنص�اف الضحايا وتعويضه�م وتأمن عودة 
النازح�ن إىل مناطقهم األصلية ، مش�رياً إىل عزم املفوضية عىل 
تبني مرشوع جمع وتوثيق كاف�ة البيانات والوثائق الرضورية 
ع�ن أع�داد الضحاي�ا واألرضار البرشية واملادية لتك�ون قاعدة 
بيانات يتم االس�تفادة منها سواًء يف رفع الدعاوى ضد مجرمي 

داعش أو لتعويض الضحايا وإنصافهم . 

القايض املحمود يبحث مع االعرجي 
تطبيقات أصول املحاكامت اجلزائية 

لقوى األمن الداخيل

رئيس مفوضية حقوق االنسان يبحث مع منظمة 
التعاون األملاين آفاق التعاون املشرتك

        بغداد / المستقبل العراقي

قال ممثل املرجعية الدينية العليا 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي أن هناك 
خصوصية لألخوة املرصين لإطالع 
ع�ىل حقائ�ق االوض�اع يف الع�راق، 
داعي�اً الوفد اىل أخ�ذ الحرية الكاملة 
يف اختي�ار األماك�ن الت�ي يزورونها، 
واللق�اء بمختل�ف رشائ�ح املجتمع 

العراقي بدون أي تقييد.
ونقل بيان للعتبة تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، عن الش�يخ 
الكربالئي القول خالل استقباله وفد 
من جمهورية م�رص العربية، يمثل 

أس�اتذة م�ن األزهر الرشي�ف وعدد 
م�ن األكاديمين واملثقفن املرصين 
»للوف�د الضي�ف الحري�ة يف االطالع 
عىل حقيق�ة ما يجري يف العراق وأن 
األبواب مفتوحة لهم ألجل ذلك، ولهم 
الحري�ة أيضا يف اختيار األماكن التي 
يزورونه�ا، وكذلك االتص�ال بالناس 
من مختلف الرشائ�ح يف البلد وليس 
يف كربالء فق�ط، ألن الحقيقة تبقى 
ضبابي�ة إذا ت�م االط�الع عليه�ا من 

خالل اإلعالم حرصاً«.
ودعا ممثل املرجعية العليا الوفد 
إىل نق�ل الحقائق الت�ي يطلع عليها 
قائالً »نأمل أن ُتنقل هذه الحقائق إىل 

الطبقات  الشعوب األخرى، وخاصة 
التي لها دور يف القرار وصناعة الرأي 
الع�ام والتأثري ب�ه، والطبقة املثقفة 
والنخب الواعية، لكي ال يكون هناك 

تضليل للرأي العام«.
واعت�ر املت�ويل الرشع�ي للعتبة 
م�رص  لجمهوري�ة  ان  الحس�ينية 
العربية خصوصية، ولألزهر الرشيف 
والجامعات والطبقة املثقفة يف مرص 
لكي يطلعوا عىل واقع الحال، ونحن 
أبوابن�ا مفتوح�ة للجمي�ع، والعتبة 
املقدس�ة وكذلك جميع مدن العراق، 

ونرحب بهم اكر ترحيب«.
ومن جانبهم، ع�ررّ أعضاء الوفد 

الضي�ف ع�ن » بال�غ ارتياحه�م ملا 
اطلع�����وا علي�ه خ�الل زيارته�م 
لرضيح اإلمام الحس�ن عليه السالم 
يف كرب�الء، وحقيقة ما ملس�وه عىل 
ارض الواق�ع، حي�ث اتضح�ت لهم 
الكث�ري من األمور التي كانت مضللة 
م�ن قبل اإلعالم املع�ادي الذي يعمل 
الطوائ�ف  الفتن�ة ب�ن  ع�ىل خل�ق 
اإلس�المية«. واب�دوا » بالغ الش�كر 
الحس�ينية،  العتبة  والتقدي�ر إلدارة 
للحفاوة وحسن الضيافة واالهتمام 
ال�ذي أحيط�وا ب�ه من�ذ نزوله�م يف 
مط�ار بغداد حت�ى وصولهم كربالء 

املقدسة«.

ممثل املرجعية العليا لوفد من االزهر يزور العراق:
 أبوابنا مفتوحة للجميع

العراق ضمن )11( دولة يسمح لالجئيها دخول الواليات املتحدة

رئيس الربملان: احلكومة ملزمة بتوفري متطلبات 
االنتخابات ضمن توقيتاهتا املعلنة

      بغداد / المستقبل العراقي

عرض رئي�س هيأة املناف�ذ الحدودية 
كاظم العقاب�ي عىل االمن الع�ام للعتبة 
الحس�ينية الش�يخ عبد املهدي الكربالئي 

الدور الذي تلعبه الهيأة يف حماية 
املنت�ج الوطن�ي. وذك�ر الناط�ق 
املناف�ذ  هي�أة  باس�م  االعالم�ي 
الحدودية يف بي�ان صحفي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان رئي�س هيأة املناف�ذ الحدودية 
كاظ�م العقابي زار االم�ن العام 
للعتب�ة الحس�ينية الش�يخ عب�د 
امله�دي الكربالئي لغرض توضيح 
الخاص�ة  االج�راءات  ومناقش�ة 
بادخال املواد املعفاة من الرس�وم 
الكمركية والرضائ�ب ». واضاف 

ان » امن ع�ام العتبة رحب بدوره بهذه 
االج�راءات الكفيل�ة بالحفاظ ع�ىل املال 
الع�ام ومن�ع الفاس�دين م�ن اس�تغالل 
االعفاءات املمنوحة اىل العتبات املقدس�ة 
واىل الجه�ات الرس�مية ». وتاب�ع البيان 

» وع�ىل هام�ش الزي�ارة ت�م لق�اء وزير 
ق�ام  ال�ذي  االعرج�ي  قاس�م  الداخلي�ة 
بنقل رس�اله ش�فوية من رئيس الوزراء 
ولالطمئنان عىل سالمة الشيخ الكربالئي 

بعد تعرضه العتداء فاشل ». 
واش�ار اىل ان » رئي�س هي�أة 
املناف�ذ الحدودي�ة ع�رض الدور 
الذي تلعبه الهيأة يف حماية املنتج 
واملستهلك، واالتفاق عىل رضورة 
تبسيط االجراءات وبالشكل الذي 
يضمن انسيابية البضائع املترع 
به�ا اىل م�رشوع صح�ن العقيلة 
عليها الس�الم تمت اداء مراس�م 
زيارة مرقد االمام الحسن واخيه 
العباس عليهما السالم كما تمت 
زي�ارة موق�ع م�رشوع صح�ن 

العقيلة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األم�ن الع�ام للمؤتم�ر الوطني 
املهندس آراس حبيب كريم ان  »إستقرار 
الحي�اة الحزبية يف أي بل�د تبقى مرهونة 
بجمل�ة تح�والت يف بنية املجتم�ع. ففي 
العال�م املتقدم ل�م يعد يتناف�س لخوض 
اإلنتخابات إال عدد مح�دود من األحزاب.  
لكن هذا لم يحصل بن عش�ية وضحاها 
ب�ل جاء ع�ر مخاض طويل م�ن تجارب 
ُم�ررّة.  لذل�ك ال غرابة فيما يج�ري عندنا 
م�ن تح�والت وإنش�طارات وتحالف�ات 
وإنس�حابات وم�ا إىل ذل�ك من س�ياقات 
طبيعي�ة يف التج�ارب الحزبي�ة طاملا هي 
تحت سقف الدستور وال تؤثر عىل النظام 
العام.  الننظر بعن القلق إىل كل مايجري 
ب�ل ننظر الي�ه بوصفه بروف�ات طبيعية 

لتعميق الحراك الس�يايس يف البلد بإتجاه 
ترس�يخ أقدام التجربة الديمقراطية التي 
ضحى الجميع يف سبيلها وإن بمستويات 
متباينة« ومن جانب اخر قال األمن العام 
للمؤتمر الوطني ان  النازحون مواطنون 

عراقي�ون تعرضت محافظاتهم لإحتالل 
من قبل اإلرهاب. كل العراقين دفعوا دماً 
غزيراً من أجل تحرير األرض التي دنَّسها 
داعش. لذلك الينبغي زج مسألة النازحن 
يف بورصة الخالفات السياسية. ففي هذه 
الحالة تنتق�ل من الحيز الوطني العام إىل 
املكوناتي�ة واملذهبي�ة وه�ذا غري س�ليم، 
باإلضاف�ة إىل أن إمكانية إيجاد حلول لها 

تصبح أكثر صعوبة.
املطل�وب من�ا كق�وى سياس�ية منح 
التح�رك يف املس�احة  الحكوم�ة فرص�ة 
الوطني�ة بش�������فافية لك�ي تك�ون 
ق�ادرة عىل تحقيق ما نري�ده منها برغم 
الظروف الصعبة املحيطة بنا جميعاً وهو 
م�ا نس�عى إىل تخ������طي�ه من خالل 
توف�ري بيئ�ة آمن�ة سياس�ياً وإقتصادياً 

للعمل والبناء معاً.

املنافذ احلدودية تبحث مع العتبة احلسينية دور اهليأة 
يف محاية املنتج الوطني

األمني العام للمؤمتر الوطني املهندس آراس حبيب يؤكد ان إستقرار احلياة 
احلزبية يف أي بلد تبقى مرهونة بجملة حتوالت يف بنية املجتمع

معصوم يؤكد ملساعد السييس عىل رضورة تبادل 
املعلومات يف مكافحة االرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم 
يف قرص الس�الم ببغ�داد أم�س الثالثاء مع 
مس�اعد الرئيس امل�رصي ابراهي�م محلب 
ع�ىل رأس وف�د م�رصي رفي�ع املس�توى 
س�بل تطوير التعاون ب�ن العراق ومرص يف 

املجاالت االقتصادية واالستثمارية.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقت 
ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
الجانبن بحثا ايضا »تعزيز التعاون يف مجال 

مكافحة أخطار الجماعات االرهابية«.
فيما نقل محل�ب تحية الرئيس املرصي 
عب�د الفت�اح الس�ييس للرئي�س معص�وم 
الع�راق ع�ىل  بانتص�ار  التهنئ�ة  وتجدي�د 

االرهاب«.
وأش�ار البيان اىل ان »الوفد املرصي ضم 
وزراء الصح�ة واالتص�االت والتكنولوجي�ا 
ووزي�ر الق�وى العامل�ة، إضاف�ة إىل كب�ار 
مس�ؤويل عدد من الوزارات ورؤس�اء إدارة 
بعض ال�رشكات الوطني�ة املرصية ورجال 

األعمال«.
ش�كره  ع�ن  معص�وم  أع�رب  وفيم�ا 
وتحياته للرئيس املرصي، ش�دد عىل أهمية 
تعزيز التنس�يق يف كل املجاالت السياس�ية 
واألمني�ة واالقتصادي�ة والثقافي�ة وتبادل 
املعلوم�ات يف مج�ال مكافح�ة االره�اب،« 
مؤكداً عىل »متانة عالقات األخوة والصداقة 

القوية أصال بن الش�عبن الش�قيقن وعن 
رضورة تعزي�ز وتطوير العالق�ات الثنائية 

بن البلدين بما يخدم املصالح املشركة«.
كم�ا رح�ب الرئي�س معص�وم بوج�ود 
مش�اركة فعال�ة للمؤسس�ات االقتصادية 
واالس�تثمارية يف عملي�ة اع�ادة االعمار يف 
العراق، مبينا أهمية االس�تفادة من خرات 

الرشكات املرصية يف ه�ذه املجاالت، فضال 
عن تطوير التعاون يف املجال الصناعي.

من جانبه جدد محلب دعم بالده للعراق 
يف حربه ضد االرهاب، وسعيه إىل اعادة بناء 
املؤسس�ات العراقي�ة، مؤك�دا ع�ىل أهمية 
تعزيز التعاون والتنس�يق املشرك يف جميع 

امليادين.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن ممث�ل حكومة اقليم كردس�تان 
الع�راق يف فرنس�ا ع�يل دومل�ري، أم�س 
الثالثاء، أن وزير الخارجية الفرنيس جون 
ليف اودريان سيزور العراق مطلع شباط 
وسيش�ارك بعدها يف مؤتمر اعمار العراق 

يف الكويت.
واش�ار دومل�ري اىل ان الوزير الفرنيس 
س�يقوم بزي�ارة اىل بغ�داد واربي�ل لبحث 
االزمة وتطور الح�وار بينهما قبل التوجه 
اىل الكوي�ت للمش�اركة يف مؤتم�ر اعمار 
الع�راق، الذي يعق�����د هناك للفرة من 
12 اىل14 من ش�باط املقبل بش�أن اعمار 
العراق بعد حرب داعش، واملبالغ املطلوبة 
العمار املناطق املت�رضرة واملدمرة، والتي 
تقدره�ا الحكوم�ة العراقي�ة بمائة مليار 

دوالر.
واشار اىل ان باريس تشجع املفاوضات 
ب�ن بغ�داد واربيل وتدعو لحل املش�كالت 
بينهم�ا يف اطار الدس�تور، كما نقلت عنه 
وكاالت انباء كردية محلية يف ترصيحات.

الخارجي�ة  وزارة  ان  أيض�اً،  وق�ال 
الفرنس�ية رحبت يف بيان لها مؤخرا ببدء 
رئي�س  ب�ن  واالجتماع�ات  املفاوض�ات 
الحكوم�ة العراقية حيدر العبادي ورئيس 

حكومة االقليم نيجريفان بارزاني.
واضاف ان فرنسا تأمل ان تكون هذه 

االجتماعات مقدمة لفتح ابواب الحوارات 
واملفاوضات بن اربي�ل وبغداد، لكي يجد 
الجانب�ان حالً نهائًيا للمش�كالت العالقة 
بينهما يف اطار الدس�تور العراقي واحرام 

الحكم الذاتي القليم كردستان.
اك�دت  فرنس�ا  ان  دومل�ري  واوض�ح 
دعمه�ا لتل�ك املفاوض�ات عر مش�اركة 

ومراقب�ة االم�م املتحدة، وذل�ك من خالل 
اس�تقبال العبادي يف الخامس من اكتوبر 
من العام املايض، وقبلها استقبال بارزاني 
يف الثاني من الش�هر نفسه وحثتهما عىل 
التح�اور وايجاد حل من اجل عراق موحد 
وتحقيق املصالحة الوطنية واحرام تعدد 

املكونات.

قـريـبــا.. وزيــر اخلـارجـيـة الـفـرنـسـي 
يـــزور الــعـراق



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1606 )  January  31  Wed 2018    العدد ) 1606 ( 31 كانون الثاني 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت عضو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، أمس الثالثاء، عن إرسال مرشوع قانون 
الخدمة املدنية إىل الدائرة الربملانية لغرض وضعه عىل جدول االعمال.

وقالت التميمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املرحلة املقبلة من عمر 
الربمل�ان يجب ان يتم فيه�ا ترشيع القوانني املهمة التي ينتظرها الكثري من ابناء الش�عب«، 

مبينة أن »ذلك امر واجب عىل اعضاء مجلس النواب«.
واضافت ان »من بني القوانني التي البد وان ترشع خالل الجلسات املقبلة هي قوانني املوازنة 
العامة واالدارة املالية والخدمة املدنية«، مشرية اىل انها جمعت »تواقيع نحو 90 نائبا لقراءة 

املوازنة تحت قبة الربملان«.
وأوضحت التميمي أنه »تم إرس�ال مرشوع تعديل قانون الخدمة املدنية إىل الدائرة الربملانية 
لف�رض وضعه عىل جدول أعمال مجل�س النواب«، الفتة إىل أنه »س�يحقق القدر االكرب من 

العدالة للموظفني يف القطاعني الحكومي والخاص«.

إرسال مرشوع قانون اخلدمة املدنية إىل الربملان لوضعه عىل جدول االعامل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تع�رّض تحال�ف »الن�ر« بقي�ادة رئي�س 
مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي إىل صدمة 
جدي�دة إثر انس�حاب تيار الحكم�ة الوطني 
من التحالف، وبذلك تتع�دّى الكتل واألحزاب 
من التحالف 15 تحالفاً، سبق أن انضمت إىل 
تحال�ف العب�ادي، إال أنها رسع�ان ما أعلنت 

انسحابها منه.
وج�اء االعالن ع�ن انس�حاب تي�ار الحكمة 
الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني الس�يد 
عم�ار الحكي�م من إئت�الف »ن�ر العراق« 
برئاس�ة العب�ادي يف بيان مش�رك اعلنا فيه 
خوضهم�ا االنتخابات املقبل�ة يف 12 من أيار 
املقبل بقائمتني انتخابيتني منفصلتني، وذلك 
بعد اس�بوعني فقط م�ن اعالنه االنضمام اىل 
االئت�الف. وق�ال ائت�الف نر الع�راق وتيار 
الحكم�ة يف بيانهما املش�رك يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، انهما »قررا 
خ�وض االنتخابات النيابية التي س�تجري يف 
12 من أيار املقبل بقائمتني انتخابيتني، وذلك 
باالتفاق والرايض بني الطرفني وتشخيصهما 
للمصلحة املشركة وحسب املعطيات الفنية 

التي توصال اليها«.
اس�تمرار  ع�ىل  »يؤك�دان  انهم�ا  واضاف�ا 
تعاونهم�ا والح�رص عىل العالق�ة اإليجابية 
بينهم�ا ورضورة العم�ل عىل خ�وض حملة 
انتخابية نزيهة وتهيئة اجواء س�ليمة البناء 
ش�عبنا من اجل اختي�ار ممثلي�ه يف مجلس 
الن�واب ومجال�س املحافظات وع�رب ارادته 
الح�رة وبذل كل الجهود م�ن اجل إنجاح هذا 
االس�تحقاق الدس�توري«. واش�ارا اىل انهما 
»سيلتقيان بعد االنتخابات يف اطار تحالفات 
أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التي تجسد 

طموحات وآمال شعبنا العراقي«.
وجاء انس�حاب تيار الحكم�ة، بعد ان اعلنت 
قائم�ة تض�م قي�ادات يف الحش�د الش�عبي 
االنس�حاب منه ايضاً يف 15 من الشهر الحايل 
إث�ر رشوط وضعه�ا العب�ادي ل�م تس�تطع 

فصائل الحشد االلتزام بها.
وإضاف�ة إىل تي�ار الحكم�ة، ف�إن مص�ادر 
سياس�ية كشفت عن انسحاب سبعة احزاب 
أخرى من ائتالف النر، وقالت ان »االحزاب 
املنس�حبة م�ن االئت�الف ه�ي تجم�ع ث�وار 
االنتفاظة، وحزب التطور العراقي، والتجمع 
العراقي الجدي�د، وحزب درع العراق، والتيار 
العش�ائري يف الع�راق، وتيار الش�هيد االول، 

وتيار االبرار الوطني«.
وبع�د أن تّم إثارة اللغ�ط، رشح تيار الحكمة 
الوطني س�بب االنسحاب من تحالف النر، 

وق�ال ان ف�ض تحالفه م�ع ائت�الف النر 
برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي »ال 

يعني التفريط بحبل الوحدة الوطنية«.
للحكم�ة  الس�يايس  املكت�ب  عض�و  وق�ال 
واملتحدث الرس�مي باس�مه نوفل أبورغيف، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »بثقة املتكلنَي عىل الله تعاىل، املوَجهنَي 
بإرادة وطنيٍة ترى يف اإلصالح هوّيًة سياسيًة 

وإداري�ًة، عقدن�ا العزَم عىل خوِض املش�وار 
االنتخاب�ي لكس�ب ثق�ة مواطنين�ا األع�زّة 
الصابرين، وما انفك مشوارنا يتقدُم خطواٍت 
يف هذا االتجاه لتعزيز مسرية عراٍق حرٍّ كريم، 

ال يضام، وال ينحني أماَم التحديات«.
وأض�اف ان�ه »وألنَّ النَر ه�و املنجز األهم 
الذي اش�رك يف تحقيق�ه العراقيون الرشفاء 
الثابتون ع�ىل اختالف العناوين واملس�ميات 

يتطلَّ�ب  الن�ر  بع�َد  م�ا  وألن  الكريم�ة، 
الحكمَة التي ننش�دها يف اس�تثمارِه، كما يف 
إنج�اِزه، فقد خلصت النوايا اىل تحالف }تيار 
الحكم�ة الوطني{ مع تحالف النر؛ لوجود 
املش�ركات وتقارب ال�رؤى واأله�داف، ويف 
مقدمتها االرتقاء بالواقع العراقي وتخليصِه 
من شبح الفساد، بعد أن تبدد خطُر االرهاب 

وفشلت مخططاُت داعميه«.

ولفت أبو رغيف اىل انه »وعىل الرغم من تأكيد 
املشركات الوطنية الجامعة بني تيار الحكمة 
الوطني وتحال�ف النر، وجميع التحالفات 
الت�ي تتطلع لخدمة الع�راق وتحقيق تقدمِه 
واستقرارِه ورفاهية ش�عبه، فإنَّ املباحثات 
بني الجانبني -وال س�يما ما يتعلق بالجوانب 
الفني�ة واإلجرائي�ة- قد تمخض�ت عن خيار 
فض التحال�ف بينهما عن قناعٍة مش�ركٍة، 

وانتهاء ذل�ك اىل خوض االنتخاب�ات النيابية 
بقائمت�ني مس�تقلتني، يتحقق ل�كل منهما 
التمثيل الكامل املتسق مع طبيعِة جمهور كل 
قائمة، وحجم تمثيلها وخي�ار ناخبيها، من 

دون تفريط بحبِل الوحدِة الوطنيِة املتني«.
وأع�رب ع�ن »تمني�ه بالتوفيق ل�كل القوى 
الوطنية يف نيل ثقة الناخب العراقي والترشف 

بتمثيل إرادتِه وتحقيق طموحه الوطني«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، أم�س الثالث�اء، ع�ن نتائج 
زيارته إىل املنت�دى االقتصادي العاملي 
»داف�وس«، وفيم�ا أك�د أن حكومته 
س�ترشع بالح�رب عىل الفس�اد، قال 
انه سيحرض إىل جلسة مجلس النواب 
موازن�ة  م�رشوع  ملناقش�ة  املقبل�ة 
ال�وزراء  رئي�س  وق�ال   .2018 ع�ام 
حيدر العب�ادي، يف مؤتمره الصحفي 
األس�بوعي، »حرضن�ا مؤتمر دافوس 
لتش�جيع االس�تثمار يف البالد«، وكان 
العب�ادي قد حرض مؤتم�ر »دافوس« 
األس�بوع املايض واجرى سلس�لة من 
اللقاءات مع رؤساء الدول، فضالً عن 

مدراء رشكات عاملية.
وكش�ف العبادي عن أن »هناك تعاوناً 
كب�رياً بني الع�راق والرشط�ة الدولية 
ملطاردة املطلوب�ني« للقضاء العراقي، 
وأثمر هذا التعاون مؤخراً عن اسرداد 
عب�د الفالح الس�وداني، وزير التجارة 

األسبق، املتهم بقضايا فساد.
وأش�ار رئيس الوزراء إىل أن »رشكات 
عاملي�ة معروفة تتس�ابق للمش�اركة 
عق�ده  املزم�ع  الكوي�ت«،  بمؤتم�ر 

منتصف شباط القادم.
وأعلن العبادي عن »حضوره جلس�ة 
الربمل�ان املقبل�ة ملناقش�ة املوازن�ة«، 

وقال أنه »مستعد للتعاون مع مجلس 
النواب ولجانه لتمرير املوازنة ».

وأكد رئي�س ال�وزراء أن »الحرب عىل 

داع�ش كبدت الع�راق نفق�ات مالية 
كبرية«، فيما قال أن »الحكومة تعمل 
ع�ىل توف�ري األج�واء املالئم�ة لعودة 

النازحني«. وأش�ار رئي�س الوزراء إىل 
طلب الحكوم�ة االتحادية »معلومات 
إقلي�م  يف  املعتقل�ني  ع�ن  كامل�ة 

كردس�تان«. واك�د رئيس ال�وزراء ان 
الحكوم�ة العراقية مرة عىل رصف 
رواتب موظفي اقليم كردستان، مشريا 

اىل ان »تأخ�ري التصويت ع�ىل املوازنة 
العامة تعترب معاقبة للمواطنيني«.

وقال العبادي »نحن يف بغداد مرون 

ع�ىل رصف رواتب املوظف�ني يف اقليم 
كوردس�تان«، موضحاً ان »الحكومة 
املركزية ال زالت تطالب االقليم بتسليم 
واردات النف�ط واملعلوم�ات الخاص�ة 
باملوظفني«. وتاب�ع العبادي قائال، ان 
»تاخري املوازنة معاقبة للمواطنيني«، 
مش�ريا اىل ان »املوازن�ة العام�ة خالل 
الس�نوات املاضي�ة ايض�ا ل�م تق�ر يف 
وقتها، فيم�ا تتاخر عند مزامنتها مع 
قرب االنتخابات«. وقال بش�أن وجود 
قوات التحالف يف العراق، ان »التحالف 
الدويل الي�زال موج�ودا يف البالد، وذلك 
م�ن اج�ل تدري�ب الق�وات االمنية«، 
مضيف�ا ان »القوات العراقي�ة التزال 
تالحق العنارص االرهابية يف الصحراء 
الغربية«. وأعل�ن رئيس الوزراء حيدر 
ال�وزراء  العب�ادي تصوي�ت مجل�س 
ع�ىل الخطة الزراعية للموس�م الحايل 
متضمنة إقلي�م كردس�تان، مبيناً أن 
املجلس ناقش ملفات مكافحة الفساد 

واجراء االنتخابات يف موعدها.
وق�ال العبادي »مجلس الوزراء ناقش 
واج�راء  الفس�اد  مكافح�ة  ملف�ات 

االنتخابات يف موعدها«.
وأضاف، أنه »تم التصويت عىل الخطة 
الزراعية لهذا املوس�م متضمنة إقليم 
كردستان«، مبيناً أن »مجلس الوزراء 
ناق�ش عط�اءات ال�رشكات املتقدمة 

ملرشوع ماء البرة«.

انسحاب )7( كتل سياسية بينها تيار احلكمة خلوض االنتخابات بـ »قوائم منفردة«

حتالف »النرص« يواجه »صدمة« جديدة

رئيس الوزراء سيحضر إىل الربملان ملناقشة إقرار املوازنة

جملس الوزراء يناقش مكافحة الفساد.. ويصوت عىل اخلطة الزراعية للموسم احلايل

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

انت�رشت مؤخ�راً الصيدلي�ات غ�ري املرخص�ة 
ودكاك�ني األدوي�ة والتطبي�ب بس�بب غي�اب 
الرقاب�ة الصحي�ة وتف�ي البطال�ة يف البالد، 
وحت�ى الصيدلي�ات املرخص�ة مازال�ت تعتمد 
العامل�ني من غري الصيادل�ة يف رصف األدوية، 
كم�ا أن األدوي�ة املمنوعة وج�دت طريقها إىل 
الش�ارع من خالل »دكاك�ني األدوية« وموقع 

التواصل االجتماعي.
إىل ذلك، ضبطت الق�وات األمنية كميات كبرية 
م�ن األدوي�ة املمنوع�ة م�ن الت�داول مخزونة 
يف تكية تع�ود ملتهمة تمث�ل اآلن أمام محكمة 

التحقيق املختصة بقضايا النزاهة.
النزاه�ة أن  وق�ال ق�ايض محكم�ة تحقي�ق 
»املحكم�ة تس�تقبل باس�تمرار دع�اوى ع�ن 
انتح�ال صف�ة الصيادلة أو مزاول�ة املهنة من 
دون إج�ازة«، الفت�ا إىل أن »املحكم�ة تنظ�ر 

قضية متهمة صدر بحقها أمر قبض وزوجها 
لحيازتها أدوية وبكميات كبرية أكثرها ممنوع 

من التداول إال بوصفة  طبيب مختص«.
التحقي�ق إىل »القض�اء« أن  وأض�اف ق�ايض 
»هذه القضايا تحال بعد اس�تكمال اإلجراءات 
التحقيقي�ة إىل محاكم الجنايات املختصة وفق 
املادة )50( من قانون مزاولة الصيدلة العراقي 
رق�م 40 لس�نة 1970«، الفت�ا إىل أن »قضي�ة 
املتهم�ة الت�ي وج�د بحوزتها كمي�ات األدوية 
تح�ال إىل محكمة الجنايات املختصة وحس�ب 
املادة 39 م�ن القانون نفس�ه بتهمة املتاجرة 

باألدوية بشكل غري مرشوع«.
وأفادت املتهمة املاثلة أمام املحكمة يف معرض 
إفادته�ا التي تحصلت عليه�ا »القضاء« بأنها 
مارس�ت العمل يف صيدلية قبل س�بع س�نوات 

بصفة عاملة.
وقالت »اكتسبت خربة كبرية من خالل تنقيل يف 
مناطق وأماكن عدة يف مجال الصيدلة،  وطلبت 

من زوجي املتهم يف ه�ذه القضية أن يدعمني 
باملال وقبل س�تة أشهر من توقيفي استأجرنا 
محال  إلش�غاله كصيدلية يف اح�د أحياء بغداد 
ومارسنا العمل الصيديل فيه بصفة غري رسمية 
ومن دون إج�ازة، واغلب املواطن�ني يعرفوني 
باس�م الدكت�ورة )..( رغم إني ل�م أحصل عىل 

شهادة يف أي اختصاص طبي«.
وتابع�ت املتهمة أن »الصيدلي�ة أغلقت لغرض 
الصيان�ة والتجدي�د وكنت ابحث ع�ن كميات 
كبرية من العالج البعض منه ممنوع التعامل به 
إال بوصف�ة طبية، وعن طريق مواقع التواصل 
االجتماعي وج�دت إعالنا مم�وال عىل صفحة 
يف الفيس�بوك عن أدوية وأثاث تخص صيدلية 
م�ا«. وأكملت بالق�ول »عن طري�ق محادثات 
)املسنجر( اتفقت مع املسؤولني عن الصفحة 
عىل الكميات والنوعيات لرشائها لكنهم رفضوا 
بيع�ي ألني ال أمتلك صف�ة طبية، بعدها اتصل 
بي صيدالني واتفق معي ع�ىل تأييد الصيدلية 

بامتياز وتم فتح الصيدلية باسم آخر«.
قامت املتهمة برشاء األدوية )معظمها ممنوع 
م�ن الت�داول( واألث�اث وذك�رت »ادخرته�ا يف 
)تكي�ة( جنوب بغداد وهي محل إقامتي كوني 
زوجة ثانية وان زوج�ي ليس له عالقة أو علم 
عن ماهية  عميل س�وى انه دعمني ماديا عند 
ارتباطن�ا، وبعد ميض ش�هرين عىل احتفاظي 
بكميات األدوية  يف السكن القي القبض عيل«.

كما أف�اد زوج املتهمة بأن�ه »يعمل يف األعمال 
الحرة وهو طال�ب يف كلية القانون وانه تعرف 
ع�ىل زوجته يف احدى الصيدليات وقبلت الزواج 
به كزوجة ثانية، موضحا بأنه »عىل علم بأنها 
عاملة وال تملك ش�هادة آو إجازة ملزاولة مهنة 
الصيدل�ة«. ويتابع ال�زوج أن زوجت�ه »كانت 
تشري األدوية عن طريق الفيسبوك وبكميات 
كبرية وإنها  أغلقت صيدليتها لغرض الصيانة 
وقام�ت بالتعاقد مع طبيب صيديل عىل فتحها 

وباسم آخر  وكان االتفاق بحضوري«. 

شّخص غياب الرقابة الصحية واعتماد عاملني على »غري الصيادلة« يف صرف األدوية

القضاء يالحق »دكاكني األدوية« والعقاقري »املمنوعة« التي تباع عرب مواقع »التواصل االجتامعي«
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الـمـانـيـا.. تـحـالـف »غـروكـو« يـتـجـاوز عـقـبـة
 يف طريـق تشكيـل احلكـومـة

         بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت أرفع جهة رقابية أمريكية 
الدف�اع  وزارة  إن  أفغانس�تان  يف 
األمريكي�ة قي�دت ن�ر معلوم�ات 
مهمة عن سري الحرب يف أفغانستان 

يف خطوة ستحد من الشفافية.
الثالثاء  أفغانستان أمس  وقالت 
إن�ه ال ب�د م�ن التغلب ع�ى حركة 
طالب�ان يف س�احة املعرك�ة بعد أن 
رف�ض الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
محادث�ات  إج�راء  فك�رة  ترام�ب 
مع املتش�ددين يف أعق�اب هجمات 
دامي�ة. وع�ى م�دى س�نوات اعتاد 
مكتب املفتش العام الخاص إلعمار 
أفغانستان نر تقرير فصيل يشمل 
بيان�ات غ�ري رسي�ة عن مس�احة 
األرايض التي تسيطر عليها طالبان 
أو تخض�ع لنف�وذ كل  والحكوم�ة 
منهم�ا. إال أن املفت�ش العام قال يف 
تقري�ر نر لي�ل االثنني إن�ه تلقى 
تعليم�ات بعدم نر تلك املعلومات. 
كما فرض الجيش األمريكي الرسية 
للم�رة األوىل من�ذ 2009 ع�ى أعداد 
القوات الفعلية واملرصح بها ومعدل 
اس�تنزاف ق�وات الدف�اع الوطن�ي 

واألمن األفغانية.
وقال جون س�وبكو الذي يرأس 
مكتب املفتش الع�ام يف مقابلة مع 
وكالة روي�رز لألنب�اء »املغزى هو 
أنن�ي أعتق�د أن املواط�ن األمريكي 
الع�ادي الذي يق�رأ تقاريرنا أو يقرأ 
تقاريركم الصحفية عنها ليس لديه 
أي قدرة حقيقية عى تحليل الكيفية 
التي ُتنفق بها أمواله يف أفغانستان«.

وس�عت وزارة الدف�اع )البنتاغ�ون( إىل تف�ادي 
اللوم عى هذا القرار الذي يمثل أحدث خطوة لتقليل 
املعلوم�ات املتاح�ة عالني�ة ع�ن الح�رب الدائرة يف 
أفغانستان منذ 16 عاما وهي أطول حرب أمريكية.

وقال�ت الوزارة يف بيان إنه�ا لم تطلب من مكتب 
املفتش العام حج�ب املعلومات بل إن التحالف الذي 

يقوده حلف شمال األطليس هو الذي طلب ذلك.
وأضاف�ت أنها ال تملك س�لطة تج�اوز طلب قوة 
التحال�ف الت�ي يقوده�ا الجن�رال األمريك�ي جون 
نيكلس�ون. وكان القائ�د األمريك�ي يف أفغانس�تان 
ح�دد يف ترين الثان�ي هدف إبع�اد مقاتيل طالبان 
بم�ا يكفي للس�يطرة عى 80 يف املئ�ة عى األقل من 

مساحة البالد يف غضون عامني.
وج�اء يف أح�دث تقرير للمفتش الع�ام أن 43 يف 
املئ�ة من مناطق أفغانس�تان تخضع إما لس�يطرة 

طالبان أو ليست محسومة.
أن  سيس�تنتجون  الن�اس  إن  س�وبكو  وق�ال 
املعلومات محجوبة بس�بب ع�دم تحقيق تقدم وقد 
ال يكون الحال كذلك. وخالل الحرب الفيتنامية وجه 

اتهام مماثل للسلطات وثبتت صحته فيما بعد.
وأدان ترام�ب يف حدي�ث مع صحفي�ني يف البيت 
األبي�ض الفظائع الت�ي ارتكبتها طالب�ان يف كابول 
يف اآلون�ة األخرية وق�ال إن الواليات املتحدة ليس�ت 
مس�تعدة للحديث معه�ا اآلن مضيفا »س�ننجز ما 
يتعني علين�ا إنجازه«. وردت طالب�ان عى ترصيح 
ترام�ب بقولها إنها لم ترغب قط يف إجراء محادثات 
م�ع الواليات املتح�دة ولكن عضوا كب�ريا يف طالبان 

قال إنه يعتقد أن جهودا ستبذل لبدء مفاوضات.
وتش�ري ترصيحات ترامب إىل أنه يتوقع انتصارا 
عس�كريا عى طالبان وهي نتيجة يقول مسؤولون 
عس�كريون ودبلوماس�يون أمريكيون إنها ال يمكن 

أن تتحقق باملوارد والقوة التي رصح بها ترامب.
وقال متحدث باسم الرئيس األفغاني أرشف عبد 
الغني إن�ه رغ�م أن الحكومة ش�جعت طالبان عى 
إج�راء محادث�ات إال أن الهجم�ات يف كاب�ول بما يف 
ذل�ك تفجري انتحاري يوم الس�بت قتل أكثر من مئة 
ش�خص »خط أحمر«. وقال شاه حسني مرتضوي 
املتحدث باس�م الرئيس األفغاني »تجاوزت طالبان 
خط�ا أحم�ر وأهدرت فرص�ة إحالل الس�الم. علينا 
أن نبح�ث ع�ن الس�الم ع�ى أرض املعرك�ة. يج�ب 

تهميش�هم«، رافض�ا التعلي�ق بش�كل مب�ارش عى 
ترصي�ح ترامب. وق�ال ذبيح الله مجاه�د املتحدث 
باسم طالبان إن الحركة لم ترغب قط عى أي حال يف 
إجراء محادثات سالم مع الواليات املتحدة. وأضاف 
يف بيان »اس�راتيجيتها )الواليات املتحدة( الرئيسية 
ه�ي مواصلة الحرب واالحتالل«. واضاف إن مقاتيل 
طالبان سريدون بنفس الطريقة إذا أراد األمريكيون 
الركيز ع�ى الحرب مضيف�ا »إذا أكدتم عى الحرب 

فإن مجاهدينا لن يستقبلوكم بالورود«.
وكان ترامب أمر العام املايض بزيادة عدد القوت 
األمريكي�ة والرضب�ات الجوية وغريها من أش�كال 

املساعدة للقوات األفغانية.
وقال�ت نيكي هييل س�فرية الواليات املتحدة لدى 
األمم املتحدة الش�هر الجاري إن االسراتيجية تؤتي 

ثمارها وتدفع املسلحني صوب إجراء محادثات.
وكان ذلك قبل هجوم انتحاري بس�يارة ملغومة 
وق�ع ي�وم الس�بت يف وس�ط كاب�ول الواق�ع تحت 
حراس�ة مشددة وأس�فر عن س�قوط أكثر من مئة 

قتيل وإصابة 235 آخرين عى األقل.
ووق�ع التفج�ري بع�د هج�وم نفذت�ه طالب�ان 
مس�تهدفة فندق إنركونتنت�ال يف 20 كانون الثاني 

سقط فيه أكثر من 20 قتيال بينهم أربعة أمريكيني.
وقال�ت طالب�ان إن الهجومني رس�الة إىل ترامب 

بأن سياسته العدوانية ال تجدي.
وقال عضو آخر يف طالبان طالبا عدم نر اسمه 
إن الوالي�ات املتح�دة تتواصل م�ع دول لها عالقات 
مع طالبان يف محاولة إلقناع الحركة بالجلوس عى 

طاولة التفاوض.
وأض�اف »الرئيس ترامب يقول هذا لالس�تهالك 
العام. هو وفريقه يبذل�ون قصارى جهدهم لجلبنا 
إىل طاولة التفاوض«. وتابع »يف الواقع أوضح أحدث 
هج�وم يف كابول لرام�ب وُدماه إمكان�ات طالبان 

وقدرتها عى تنفيذ هجمات كبرية يف أي مكان«.
وتش�ري حركة طالبان، التي تقاتل لطرد القوات 
للريع�ة  املتش�دد  تفس�ريها  وف�رض  األجنبي�ة 
اإلسالمية، إىل الحكومة األفغانية عى أنها »دمى« يف 

يد الواليات املتحدة.
وتتهم الواليات املتحدة وأفغانس�تان باكس�تان 
بدع�م حركة طالبان وش�بكة حقان�ي وهي فصيل 
داخل طالب�ان. وتنفي باكس�تان االتهام�ات بأنها 
تدعم الحرب يف أفغانس�تان، حيث أدانت اسالم اباد 

الهجمات األخرية.

قيدت النشر يف خطوة ستحد من الشفافية

البنتاغون حيجب »معلومات حساسة« عن حرب أفغانستان
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رصحت الوزيرة خالل برنامج س�يايس نظمته وس�ائل 
إعالم فرنسية: »بالطبع إذا تعلق األمر بعقوبة اإلعدام فإن 

الدولة الفرنسية ستتدخل«.
وردا عى س�ؤال عما يمك�ن القيام به يف ه�ذه الحالة، 
اكتف�ت الوزيرة بالقول إنه يمك�ن خصوصا التفاوض مع 

الدولة املعنية عى أن يتم وفق كل حالة عى حدة.
وتأتي هذه الترصيحات يف سياق نقاش يف فرنسا بشأن 
املواطنني الفرنسيني الذين انضموا إىل تنظيمات إرهابية يف 

العراق وسوريا واعتقلوا من سلطات البلدين.
وتقول الحكومة الفرنسية حتى اآلن إنها تؤيد محاكمة 
هؤالء الفرنسيني يف البلدان التي يعتقلون فيها رشط توافر 

محاكمة عادلة.
وكررت الوزي�رة نفس األقوال وقال�ت »بوصفي وزيرة 
للعدل أنا بالطبع متمسكة إىل أقىص حد بمحاكمة عادلة«. 
وكان محامو نساء وأطفال مس�لحني فرنسيني اعتقلتهم 
القوات الكردية يف سوريا أعلنوا أنهم قدموا دعوى قضائية 

ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادتهم إىل وطنهم.
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كش�ف النائ�ب الع�ام يف الس�عودية ان القيم�ة التقديري�ة 
للتس�ويات مع ن�زالء فن�دق ريتزكارلتون من األم�راء والوزراء 

السعوديني تجاوزت 100 مليار دوالر.
وأعلن النائب العام التحفظ عى 56 شخصا من بني 381 من 

الذين تم استدعاؤهم ضمن قضايا فساد.
وكانت الس�لطات الس�عودية احتجزت عرات األشخاص، 
م�ن بينهم أمراء ووزراء حاليون وس�ابقون ورج�ال أعمال، يف 
الرابع من ترين الثاني بعد أن أعلن امللك السعودي، سلمان بن 
عبد العزيز، تش�كيل لجنة مكافحة الفس�اد، برئاسة نجله ويل 

العهد محمد سلمان.
وتتمتع هذه اللجن�ة بصالحية إصدار مذكرات اعتقال بحق 
أفراد وفرض حظر الس�فر، وأعطى املرس�وم امللكي بتشكيلها 
صالحيات اس�تثنائية »م�ن األنظمة والتنظيم�ات والتعليمات 

واألوامر والقرارات«.
وي�رى محللون أن االعتق�االت تحرك مبارش م�ن ويل العهد 

لتعزيز قبضته عى قاعدة السلطة يف اململكة.
وقد توصل بعض املعتقلني إىل تسويات مع السلطات وأفرج 
عنه�م، بم�ن فيهم األم�ري متعب بن عب�د الله ال�ذي كان ينظر 
إليه ع�ى أنه منافس عى العرش، وآخره�م امللياردير الوليد بن 

طالل.
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نف�ت الس�لطات الخليفي�ة املواطنني إبراهي�م حاجي خليل 
دروي�ش واس�ماعيل حاجي خليل درويش إىل خ�ارج البالد بعد 
نزع الجنس�ية البحرانية عنهما، فيما ُيتوقع خالل ساعات من 

هذا اليوم ترحيل آخرين من عائلة السيد املوسوي.
واس�تدعت السلطات الخليفية عددا من املسقطة جنسيتهم 
إىل إدارة الهج�رة والج�وازات إلنهاء إج�راءات ترحيلهم قرسياً 
خارج البالد. وقد أس�قطت الس�لطات الجنس�ية ع�ن األخوين 
إبراهي�م وإس�ماعيل وأبناء عائلة املوس�وي بق�رار صادر من 
وزارة الداخلي�ة الخليفية يف نوفمرب 2012 يف س�ياق اإلجراءات 
االنتقامي�ة بعد ان�دالع ث�ورة 14 فرباير التي انطلق�ت يف العام 
2011م. وم�ن بني جرى االتصال به�م وإبالغهم بقرار الرحيل 
املرجم واملثقف املعروف الس�يد محمد عيل املوس�وي واملنش�د 
الديني الس�يد أمري املوسوي، إضافة شقيقه وزوجته. وقد أقام 
األه�ايل يف العاصم�ة املنام�ة لقاءا مس�اء أمس يف مأتم الس�يد 

جعفر للتضامن مع املرحلني وتبادل كلمات الوداع.
وذك�رت مصادر حقوقية بأن عدد املس�قطة جنس�ياتهم يف 
البحرين بس�بب األسباب األحداث السياسية تجاوز 420 حالة، 
فيما أصدرت جه�ات حقوقية وأممية إدانات متكررة ضد هذه 
السياسة التي تهدف إىل “إس�كات صوت املعارضة” بحسب ما 

وردت يف التقارير الحقوقية.
وق�د أي�دت محكم�ة خليفي�ة يف 24 يناي�ر  الج�اري الحكم 
الص�ادر بإبعاد عرة مواطنني مس�قطة جنس�يتهم عن البالد 
وتغري�م كلٍّ منه�م مبل�غ مئة دين�ار، وذلك بحج�ة مخالفتهم 
“قانون الهجرة واإلقامة” بعد أن أس�قطت جنسياتهم تعسفياً 

يف 6 وفمرب 2012م.
وق�د قضت املحكمة الخليفية يف أكتوب�ر العام 2014 بإبعاد 
ع�رة مواطنني بعد طعنهم يف قرار الداخلية أمام القضاء وهم 
مريم الس�يد إبراهيم، إس�ماعيل خليل دروي�ش، إبراهيم خليل 
دروي�ش، عدنان أحمد عيل حاجي، حبيب درويش موىس غلوم، 
السيد عبدالنبي عبدالرضا املوس�وي، سيد عبداألمري عبدالرضا 
املوس�وي، إبراهي�م غلوم حس�ني كريم�ي، الس�يد محمد عيل 

عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وكانت وزارة الداخلية الخليفية كانت قد أس�قطت الجنسية 
البحرينية عن 31 شخصاً بينهم عدد من الشخصيات السياسية 
والنشطاء واملعارضون وعلماء الدين يف 6 نوفمرب 2012 ووجهت 
إليه�م اتهام�ات مزعومة بأنه�م “أرضوا باألم�ن العام”، وعى 
الف�ور أحالت النيابة العامة املس�قطة جنس�ياتهم إىل املحكمة 

الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة واإلقامة.
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أك�ّد مس�ؤولون يف غ�زة أّن ق�وى املقاوم�ة الفلس�طينية 
رصدت حشوداً عس�كرية إرسائيلية كبرية عى الحدود الرقية 
والشمالية للقطاع الس�احيل املحارص، بشكل مفاجئ، ما رفع 
حال�ة التأهب يف صفوف املقاوم�ة وأجهزتها العاملة يف مختلف 

امليادين.
وق�ال املس�ؤولون، إّن الحديث يدور عن حش�ود غري قليلة، 
وتش�به تلك التي يتم حش�دها قبيل ش�ن العدوان عى القطاع، 
ولذل�ك رفع�ت املقاومة م�ن جهوزيتها ورفعت درج�ة التأهب 

خشية من أّن تقوم إرسائيل بمباغتتها وتشن عدواناً جديداً.
ورغ�م الحديث اإلرسائي�يل عن مناورات مرتقب�ة يف مناطق 
غ�الف غزة، قال مص�در باملقاوم�ة إّن املقاوم�ة تخىش من أن 
يكون الحديث، عن مناورات، خدعة وتمويهاً، لذلك ُرفعت درجة 

التأهب إىل ما قبل األخرية.
ووفق مس�ؤولني، فإّن خطة الطوارئ للتعامل مع مثل هذه 
الح�االت ج�رى تطبيقها بش�كل رسيع لتش�مل جمي�ع املقار 
األمني�ة يف القطاع، إضافة إىل مواق�ع املقاومة املتاخمة للحدود 
مع األرايض الفلس�طينية املحتلة واملواقع الداخلية، والتي جرى 

إخالؤها إال من عدد قليل جداً من العنارص.
وتزام�ن ذل�ك م�ع اس�تمرار تحلي�ق الطريان االس�تطالعي 
اإلرسائي�يل املكثف يف أجواء قطاع غ�زة، والذي لم يغادر األجواء 

بعد.
وتقول مصادر املقاومة إّن الفصائل متفقة عى إبعاد ش�بح 
الح�رب عن غ�زة إىل أطول مدة ممك�ن، وأال تذه�ب إىل معركة 
مع إرسائيل يف ظل األوضاع املعيش�ية واالقتصادية واإلنس�انية 

الصعبة يف القطاع الساحيل.
ويعيش مليونا فلسطيني أوضاعاً صعبة يف القطاع املحارص 
من�ذ 12 عام�اً، والذي وصلت في�ه معدالت الفق�ر والبطالة إىل 
أرقام قياس�ية، مع استمرار تعثر جهود املصالحة الفلسطينية 

وتوقفها عند ملفي املوظفني والجباية املالية.
وتش�به األوضاع الحالي�ة التي يعيش�ها القط�اع، تلك التي 
كان�ت قبيل ع�دوان العام 2014 إىل حد كبري ج�داً، وهو ما يثري 
قلق الفلس�طينيني الذين يعتقدون أّن إرسائيل إذا ذهبت لحرب 
يف هذه األثناء س�تكون قاس�ية، وب�ال ظهري عرب�ي للمقاومة 

والشعب الفلسطيني.

باريــس تعتـزم التدخـل ملنــع إعــدام 
»دواعش فرنسيني« يف العراق وسوريا

السعودية: )100( مليار دوالر قيمة 
التسوية مع نزالء الكارلتون

السلطـات البحرينيـة ترحل مواطنيـن مسلوبة 
جنسياهتم يف سياق انتقامي ضد ثورة 1٤ فرباير

غزة تـرصـد »حشـود إسـرائيلية« 
واملقاومة ترفع درجة التأهب 
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مق�ال  ع�ى  الل�ه  ح�زب  رد 
املتحدث باسم الجيش اإلرسائييل 
» 2018 خيار اللبنانيني« ووصف 
محم�د رع�د النائب ع�ن الحزب، 
ال  واس�تفزاز  ب�«ه�راء  املق�ال 

يصدر إال عن جبان«. 
وق�ال رعد »عى إرسائيل أن ال 
تتغاب�ى وتورط نفس�ها يف حرب 
س�تكون مدم�رة له�ا«، مش�ددا 
ع�ى أن »ح�زب الل�ه ب�ات اليوم 
أق�وى ولديه ما يدم�ر به الجيش 
اإلرسائي�يل«. واعت�رب رع�د الذي 
يشغل أيضا منصب عضو املكتب 
الس�يايس للحزب وعضو مجلس 
الش�ورى فيه، أن »إرسائيل اليوم 
أصبحت معزول�ة دوليا وإقليميا 
وم�ا يص�در منه�ا م�ن فرقعات 

إعالمية هي للتغطية عى عجزها 
وتريد أن تظهر نفسها قوية«.

وتاب�ع قائال »س�لطة الكيان 
الصهيون�ي مهم�ا حاول�ت ل�ن 
تقدر عى إقناع الش�عوب العربية 
اإلس�المية بالتن�ازل ع�ن فك�رة 
مقاوم�ة االحت�الل الصهيوني«. 
وهدد رعد إرسائيل بأنه »س�يأتي 
الي�وم الذي يرفع في�ه علم حزب 
الري�ف  الق�دس  ف�وق  الل�ه 
أرضهم  الفلسطينيون  وسيسرد 
املحتل�ة«. وج�اء ه�ذا ال�رد م�ن 
»ح�زب الله« عى مق�ال املتحدث 
باس�م الجيش اإلرسائييل املعنون 
ب�� »2018 - خي�ار اللبناني�ني«، 
الذي خاطب فيه اللبنانيني باللغة 
العربي�ة، والق�ى املقال انتش�ارا 
وتغطية واسعة يف اإلعالم العربي 

واإلرسائييل.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت مص�ادر مطلع�ة، أم�س الثالث�اء، يف 
تتزعم�ه  ال�ذي  املس�يحي  التحال�ف  أن  برل�ني 
املستش�ارة م�ريكل قد توص�ل فع�ال التفاق مع 
الحزب االشراكي الديمقراطي بشأن جمع شمل 
الالجئني يف أملانيا. وسيتم بموجب االتفاق اإلبقاء 
ع�ى وقف اس�تقدام أرس الالجئني حت�ى الحادي 
والثالث�ني م�ن تموز املقب�ل عى أال يتج�اوز عدد 
األقارب الذين يتم اس�تقدامهم بع�د هذا التاريخ 
ألف شخص ش�هريا إضافة إلجراءات استثنائية 

تتعلق بأصحاب الحاالت الخاصة.
ويذك�ر أن وضع الح�االت الخاصة لم يحدد يف 
املذكرة الس�ابقة الت�ي بلورها االئتالف. وس�يتم 
تحدي�د التفاصيل النهائية لإلج�راء الجديد خالل 
األش�هر املقبل�ة. وبالتوص�ل لهذا التف�اق يكون 
الطرف�ان ق�د أزاال إح�دى أه�م نق�اط الخ�الف 

الرئيس�ية التي وقفت حجر عث�رة يف مفاوضات 
تشكيل ائتالف حكومي بعد أشهر عى االنتخابات 

التريعية.
ويذك�ر أن الطرفني كانا تحت الضغط لإليجاد 
رسيع لهذا الخ�الف خصوص�ا وأن القواعد التي 
تح�دد التعام�ل م�ع الالجئ�ني الذي�ن يتمتع�ون 
بحماي�ة مح�دودة )الحماية الثانوية( س�تنتهي 

صالحياتها يف منتصف آذار املقبل.
وم�ن املتوق�ع أن يؤدي تمديد وقف اس�تقدام 
الالجئني الحاصلني عى لجوء غري مطلق أقاربهم 
إىل أملانيا بشكل مؤقت وذلك خالل جلسة للربملان 
بعد غد الخميس وه�و اإليقاف الذي انتهت مدته 

الحالية بالفعل.
وتش�اورت قي�ادات من الكتل�ة الربملانية لكل 
من التحالف املس�يحي واالشراكيني أمس االثنني 
بش�أن التوصل ملثل هذا الحل. وحسب املعلومات 
املتوف�رة ل�دى وكالة األنب�اء األملانية م�ن جانب 

أط�راف مطلع�ة أخرى ف�إن الحل الوس�ط مثار 
الحديث يتمثل يف حرص لم الش�مل عى ألف حالة 
أرسية ش�هريا فق�ط حس�بما تم االتف�اق عليه 
خالل مفاوضات جس النبض بني الجانبني والتي 
س�بقت هذه املفاوض�ات النهائية مع الس�ماح 

بزيادة هذا العدد يف الحاالت امللحة.
ورغ�م الوج�ود الفعيل ملث�ل هذا البن�د املصاغ 
بش�كل ع�ام، ت�رك الجانب�ان مس�ألة رسيان�ه 
ع�ى الالجئ�ني الذي�ن ال يتمتعون بلج�وء نهائي 
مفتوح�ة. وليس هن�اك حتى اآلن اتف�اق نهائي 
بشأن القرارات الخاصة بنقاط الخالف األساسية 
بني الطرف�ني. وهن�اك انتقادات واس�عة خاصة 
من جانب ح�زب »البديل من أجل أملانيا« اليميني 
املعادي لألجانب ملس�ألة لم الش�مل حيث يخىش 
الحزب من أن يؤدي العدد الكبري لالجئني يف أملانيا 
إىل تغي�ري الطبيعة الس�كانية يف أملاني�ا إضافة إىل 

تغيري الثقافة األملانية.

حزب اهلل: لدينا ما »يدمر« اجليش اإلرسائييل
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بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان ش�عبة االمالك ذي 
الع�دد 1759 يف 2018/1/28  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية 
بلدي�ات ميس�ان ع�ن تأجري االم�الك املدرج�ة مواصفاته�ا ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية امليمونة وملدة س�نة واح�دة  وباملزايدة 
العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديات ميسان – س�كرتري اللجنة وخالل سبعة ايام تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 
% م�ن القيمة املقدرة لبدل االيجار الكامل مدته وس�تجري املزايدة 
خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءه�ا يف مقر مديري�ة بلدية امليمونة ويتحمل من ترس�وا عليه 

املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

محكمة االحوال الشخصية 
يف السماوة

العدد 3282/ش/2017
التاريخ 2018/1/25

اعالن
)لي�ث رض�ا  املدع�ى علي�ه  اىل // 

املطريي(
اصدرت هذه املحكم�ة قرار الحكم 
يف  /ش/2017   3282 بالع�دد 
الحك�م  املتضم�ن   2017/12/28
وب�ن  بين�ك  القضائ�ي  بالتفري�ق 
عي�ى(  محم�د  )ع�ذراء  املدعي�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
كت�اب محكمة االحوال الش�خصية 
يف   2018/120 بالع�دد  الحل�ة  يف 
اش�عار  ومرفق�ة   2018/1/21
مختار منطق�ة القاضية ل�ذا تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتن لغرض اعراضك خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
الكوفة

العدد : 392
التاريخ : 2018/1/18

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
 2013/6/13 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تمام العقار املرقم )208( 
اىل  الكوف�ة  يف  )الرش�ادية(  محل�ة 
طالبة التسجيل املجدد )بتول مايش 
ه�ادي( لتس�جيله مجددا باس�مها 
بصفته�ا املالك�ة والحائ�زة للم�دة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معينة ع�ىل هذا 
العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما 
اعتبارا من الي�وم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل 
املدعي ) يارس س�عيد نعمه ( يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) الزبيدي ( اىل 
) الجش�عمي ( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل 
املدعي ) محمد سعيد نعمه ( يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) الزبيدي ( اىل 
) الجش�عمي ( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) س�عد س�عيد نعم�ه ( يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) الزبي�دي ( اىل 
) الجش�عمي ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) ثائر س�لمان لفت�ه (  يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) الزبي�دي ( اىل 
) الجش�عمي ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) عيل س�عيد نعم�ه (  يطلب 
) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) الزبي�دي ( اىل 
) الجش�عمي ( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الصويرة 
العدد 41 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى علي�ه ) عبد الرحمن خزعل 
ثرثار ( يسكن محافظة بغداد – ناحية 
الرشيد – حي الزهراء – مجهول محل 

االقامة .
اقامت املدعية ) نم�ارق خلف كناوي 
( الدع�وى املرقم�ة 41 / ش / 2018 
امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها نفقة 
له�ا والطفالها ) س�يف ورقية ( منك 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ) خال�د هالل 
محمد ( التابع اىل مركز رشطة الرشيد 
الجنوبي ومختار ناحية الرشيد – حي 
الزهراء ) خ�ري الله عبد الباقي جمعة 
( لذا تقرر تبلغك بالنرش يف صحيفتن 
يوميتن محليتن بالحضور امام هذه 
املحكمة يف جلسة املرافعة املصادف 4 
/ 2 / 2018 الس�اعة الثامنة صباحا 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عيل غافل وايل 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) محم�د ص�ادق س�لمان (  
يطل�ب ) تبدي�ل لقب ( م�ن ) الزبيدي 
- الن�داواة ( اىل ) الجش�عمي ( فم�ن 
لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل

اعالن
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) عب�اس فاضل س�لمان (  
يطل�ب ) تبديل لقب ( من ) الزبيدي 
- الن�داواة ( اىل ) الجش�عمي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 39 / ت / 2018 

إىل املنفذ عليه / رغد فؤاد سلمان 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ بلد خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

حميد خليل حبر 
اوصاف املحرر :

قرار حكم املرقم 3809 / ب / 2017 
واملتضم�ن   2017  /  12  /  28 يف 
عن مبل�غ التامينات البالغة تس�عة 
وثالث�ون ملي�ون وخمس�مائة الف 

دينار ماعدا الرسوم واملصاريف .

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة املرقمة 8145 
والصادرة من الرشكة العامة لتجارة 
امل�وارد الغذائي�ة الخاص�ة بالوكالة 
اعاله وكذلك هوية الطحن املرقمة 
8400 والصادرة من رشكة الجبوب 
بأس�م / س�ليمه فرحان خلف فمن 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

االصدار .

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقاب�ة املهندس�ن العراقين باس�م 
) ع�الء م�وىس عبد ( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 

الديوانية
أق�ام املدعي )حس�ن ع�يل عذيبي( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله 
)املدني( بدال م�ن )البوتوثيه( فمن 
لديه ح�ق االع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( 
من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
اىل الرشيك عيل كاظم ش�بيل توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء لعقار 
املرق�م 63736 / 3 حي امليالد خالل 
عرشة ايام وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضوركم
اسم طالب االجازه 

عروبه حاكم عبد الزهره

حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانن املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ � السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 289 و298 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 

ب  �الحبس الشديد  ملدة )ستة سنوات( وفق احكام املادة 35 /ثانيا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016 
ج � الحبس الش�ديد ملدة )ثالث س�نوات( و )سنة وستة اش�هر( وفق احكام املادة 62/اوال/ثانيا/ثالثا/ من  ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكري 

رقم 22 لسنة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا/ أ/ب من املادة 62 من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007
د � الحبس الشديد ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/ اوال من ق ع ع رقم 19 لسنة2007 

ه� � الحبس الشديد ملدة )سنتان( وفق احكام املادة 35/ ثالثا من ق ع ع وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016 
و � تخويل املوظفن العمومين بالقاء القبض عليه والزام املوظفن واملكلفن بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاء وحجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة )81( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
ز � تنفذ بحقة عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية 

لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد 
نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

حكمت املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانن املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ � السجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 289 و298 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 

ب  �الحبس الشديد  ملدة )ستة سنوات( وفق احكام املادة 35 /ثانيا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016 
ج � الحبس الش�ديد ملدة )ثالث س�نوات( و )سنة وستة اش�هر( وفق احكام املادة 62/اوال/ثانيا/ثالثا/ من  ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكري 

رقم 22 لسنة 2016 والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا/ أ/ب من املادة 62 من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007
د � الحبس الشديد ملدة )سنة واحدة( وفق احكام املادة 33/ اوال من ق ع ع رقم 19 لسنة2007 

ه� � الحبس الشديد ملدة )سنتان( وفق احكام املادة 35/ ثالثا من ق ع ع وبداللة املادة 78 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016 
و � تخويل املوظفن العمومين بالقاء القبض عليه والزام املوظفن واملكلفن بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاء وحجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة )81( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 
ز � تنفذ بحقة عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية 

لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل )180( يوم من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد 
نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
واالش�غال العامة عن اجراء اعمال الكش�ف 
ع�ى ارضار جرسي الحس�نني ذي الطابقني 

والجادرية يف بغداد تمهيداً لصيانتهما.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان » دائرة طرق وجسور بغداد 
التابع�ة لدائ�رة الط�رق والجس�ور العام�ة 
اح�دى تش�كيالت ال�وزارة قام�ت باج�راء 
الكش�ف املوقعي الرضار جرسي الحس�نني 
ذي الطابق�ني والجادرية يف العاصمة تمهيداً 

لصيانتهما«.
واض�اف ان« الكش�ف ب�ني ت�رر املفاصل 
االنش�ائية بس�بب الفرق يف درجات الحرارة 
بني فصيل الش�تاء والصيف مس�بباً مطبات 

عدة يف طرق الجرسين ».

وتاب�ع البي�ان » كما لوحظ وج�ود نقص يف 
االس�يجة الكونكريتي�ة والحديدي�ة نتيج�ة 
الح�وادث املروري�ة وكذلك ولنتيج�ة تثبيت 
حاج�ب الرؤي�ا الحديدي الذي يك�ون مصداً 
للري�اح القوي�ة , فضال عن ارضار الس�ياج 

.«  Bالوقائي نوع
واوضح أن » مديرية طرق وجسور محافظة 
بغ�داد تق�وم بتهيأة ف�رق الصيان�ة الالزمة 
لغ�رض معالج�ة ه�ذه االرضار وتأهيل كال 

الجرسين حفاظاً عى سالمة املواطنني«.
من جانب اخر تقوم فرق الصيانة يف مديرية 
ط�رق وجس�ور محافظ�ة بغ�داد بصيان�ة 
طريق النهروان الرابط لطريق كوت – بغداد 
والتي تضمنت االعمال فيه تكس�ر املناطق 
املت�ررة واملتموجة ومن ث�م اعادة امالئها 
بالخرس�انة االسفلتية وحس�ب املواصفات 

العامة للطرق والجسور.

إجراء كشف موقعي ألرضار جرسي ذي الطابقني واجلادرية يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن  أعلن�ت وزارة 
للتنمي�ة  العام�ة  املديري�ة  »مواصل�ة 
الصناعي�ة التابعة لل�وزارة منح أصحاب 
مش�اريع  لتأس�يس  إج�ازات  املش�اريع 

صناعية جديدة«.
وقال مدير ع�ام املديرية العام�ة للتنمية 
الصناعي�ة، س�الم س�عيد احم�د، يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »املديرية 
منح�ت )17( إجازة لتأس�يس مش�اريع 
صناعي�ة جديدة باإلضاف�ة إىل تخصيص 
مش�اريع  إلنش�اء  أرايض  قط�ع   )10(

أخرى«.
وأض�اف إن »املديرية منح�ت ايضاً ثالثة 
ش�هادات إكمال تأس�يس برأس مال )3( 
ملي�ار و817 ملي�ون دين�ار«، مش�راً إىل 
االهتم�ام والح�رص  »املديري�ة ت�ويل  إن 
عى مجريات س�ر العمل داخل املشاريع 
الصناعي�ة ومعرفة احتياجاتها من خالل 
عمل الكش�وفات الدورية الت�ي تقوم بها 
اللج�ان الفني�ة حيث بل�غ عددها )216( 

كشفاً«.
وتاب�ع احم�د ان »املديرية تب�دي تعاونها 
مع الجهات ذات العالقة لتلبية احتياجات 
الصناعيني من امل�واد األولية واملحروقات 
فض�ال ع�ن انج�از اإلج�راءات القانونية 

ونقل امللكية.

الصناعة متنح »17« 
إجازة تأسيس ملشاريع 

صناعية جديدة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الف�رق الهندس�ية والفني�ة يف 
مديري�ة اتص�االت األنب�ار اس�تكمال 
رب�ط الع�راق م�ع الجانب الس�عودي 
ع�ر الكاب�ل الضوئي لتحس�ني جودة 

اإلنرتنت.
وقال بيان إلعالم مكتب وزير اإلتصاالت 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي«، تنفي�ذا 
للتوجيهات الصادرة من الرشكة العامة 

الهندس�ية  الفرق  لإلتص�االت تمكنت 
والفنية يف مديرية اتصاالت األنبار من 
اس�تكمال عملية ربط الكابل الضوئي 
ع�ر محط�ة تراس�ل عرع�ر يف املنفذ 

الحدودي مع الجانب السعودي«.
وأضاف » وبعد إنتهاء األعمال الفنية تم 
إجراء الفحص من قبل الجانبني حيث 
وصلت إش�ارة اللي�زر من الس�عودية 
بش�كل جي�د » . وأش�ار البي�ان اىل أن 
» ه�ذا اإلنج�از ج�اء لتعوي�ض نقص 

س�عات اإلنرتنت لحني إص�الح القطع 
املفاجئ للكابل البحري GBA بالخليج 
الذي ح�دث بني قط�ر والبحرين وأدى 
انقطاع�ه لضع�ف خدم�ة األنرتنت يف 
الع�راق ». وتابع ان » وزارة اإلتصاالت 
مستمرة بمتابعة قضية إصالح الكابل 
مع الجه�ات املختص�ة و كذلك عملت 
عى توف�ر البدائل بهدف تقديم أفضل 
واج�ود خدم�ات األنرتن�ت للمواط�ن 

العراقي.

االتصاالت تعلن ربط العراق بالسعودية عرب الكابل الضوئي لتحسني جودة اإلنرتنيت

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن »تنفيذ حمالت إلزالة 
مواق�ع الجزر العش�وائي وبيع املوايش التي 
أصبح�ت مص�درا لألمراض واألوبئ�ة، وفقا 
لقولها.وذكرت مديرية العالقات واإلعالم، يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »أمانة 
بغداد من خ�الل دوائرها البلدي�ة بالتعاون 

مع مديرية الحراس�ات واألمن بأمانة بغداد 
وقي�ادة عمليات بغداد نف�ذت حمالت إلزالة 
مواقع الجزر العش�وائي وبي�ع املوايش عى 
إن  العامة«.وأضاف�ت  والس�احات  الط�رق 
»هذه الظاه�رة تعد من الظواهر الس�لبية 
الت�ي تؤث�ر يف صح�ة املواطن�ني ال س�يما 
يف األحي�اء الش�عبية كونه�ا غ�ر خاضعة 
والبيئي�ة«.  والصحي�ة  البلدي�ة  للضواب�ط 

وبينت إن »أمني بغداد وجهت الدوائر البلدية 
باتخاذ اشد اإلجراءات ملنع تجاوزات املوايش 
العاصم�ة  العش�وائي يف مناط�ق  والج�زر 
املع�دل   )296( الق�رار  إن  .يذك�ر  بغ�داد« 
من�ح أمانة بغداد صالحي�ة فرض الغرامات 
ع�ى أصح�اب امل�وايش والجزر العش�وائي 
واتخاذ اإلج�راءات الصارمة بحق املخالفني 

وإحالتهم عى القضاء.

أمانة بغداد تنفذ محلة واسعة إلزالة مواقع اجلزر »الذبح العشوائي«

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان 
العطواني عزم حكومته املحلية عى امليض 
بتنفيذ مرشوع مجاري ناحية س�بع البور 
.جاء ذالك خالل لق�اءه يف مبنى املحافظة 
بوفدا ضم وجهاء وأه�ايل الناحية واللجنة 
التنس�يقية وبحضور مدراء الدوائر املحلية 
والخدمية .وذكر بيان أورده املكتب اإلعالمي 
ان الس�يد املحافظ خالل اللقاءاس�تمع اىل 
اب�رز املش�اكل الت�ي تعاني منه�ا املنطقة 
والتي ترك�ز ابرزها عى تلوث ش�بكة املاء 
الصالح للرشب ومرشوع املجاري والقطاع 
الصحي.مشرا اىل أهمية ناحية سبع البور 
ل�دى حكومته بس�بب ماتعاني�ه من تردي 
يف الخدمات.مضيف�ا: ان�ه تم اس�تصحال 
موافق�ة رئيس الوزراء عى تمويل مرشوع 

مجاري س�بع البور والنهروان وأبو غريب 
م�ن القرض الريطاني بع�د تعذر ادراجها 
ضم�ن املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام الح�ايل 
واكمال كافة التزامات املحافظة مع وزارة 
التخطي�ط .موجها بإط�الق حملة خدمية 
كرى األس�بوع املقب�ل يف الناحية بإرشافه 

ش�خصيا م�ع الجهد الهن�ديس للمحافظة 
وبالتنس�يق م�ع الدوائ�ر البلدي�ة للناحية 
.مش�ددا: يف الوق�ت نفس�ه ع�ى تش�كيل 
لجن�ة للتحقي�ق ع�ن س�بب تلوث ش�بكة 
املاء الصالح للرشب ومحاس�بة املقرصين 

وتقديمهم للقضاء.

حمافظ بغداد عازمون للميض بتنفيذ مرشوع جماري 
ناحية سبع البور ولن نتنازل عن ذلك

   ذي قار / المستقبل العراقي

طالب النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية بإلغاء الغرامات املالية املرتاكمة عى 
اصحاب افران املعجنات والعمال خالل لقائه بهم  وبحضور 
ممث�يل من دوائ�ر الصحة والنف�ط والضم�ان االجتماعي.

واوض�ح الدخي�يل يف بي�ان تلقته«املس�تقبل العراق�ي« ان 
الغرامات املالية عى اصحاب افران املعجنات واملخابز كبرة 
جداَ ال تتناس�ب مع حجم الدخل اليومي لهم وتراكمها جاء 
بسبب االدارات السابقة« .وبني ، ان« الغرامات التي تفرضها 
الصحة والبيئة  الكهرباء واملاء، اثقلت كاهل اصحاب االفران 
واثرت عى انتاجهم واستمرارهم يف العمل« .واوعز الدخييل 
»اىل مديري�ة م�اء ذي قار بنصب ع�دادات خاصة ألصحاب 
اف�ران املعجنات وتحديد رس�ومهم كون املبال�غ املفروضة 

عليهم ال تتناسب مع كميات املياه املستهلكة من قبلهم.

ذي قار تطالب بإلغاء الغرامات 
املالية عىل أصحاب أفران املعجنات

الرافدين يعلن منح سلف تصل اىل »10« 
ماليني دينار ملوظفي احتاد الغرف التجارية

صحة الكرخ تتلف »12« طن من جريش 
جبس االطفال غري صالح لالستهالك البرشي

النفط تؤكد دور العراق باستقرار 
األسواق العاملية

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرافدين قبول كفالة موظفي اتحاد الغرف التجارية 
عند منحهم سلفة 5 ماليني دينار وملدة 3 سنوات .

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه ، انه » تقرر قبول كفالة موظفي االتحاد كفالة ثالثية 
عند منحهم سلفة 5 ماليني دينار وملدة 3 سنوات وبضمانة اتحاد 

الغرف التجارية ».
واش�ار البي�ان اىل » قبول كفال�ة موظف مدني م�ن دوائر الدولة 
املدني�ة وعى امل�الك الدائم عند من�ح موظفي االتحاد س�لفة 10 

ماليني دينار وملدة 5 سنوات وبضمانة اتحاد الغرف التجارية.

    بغداد / المستقبل العراقي

قامت مالكات قسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية التابعة 
لدائرة صحة الكرخ بحملة ضبط وإتالف 12 طن من مادة جريش 
جبس األطفال الذي يستعمل يف صناعة جبس األطفال غر صالح 
لالس�تهالك البرشي.وذكر ذل�ك مدير عام الدائرة جاس�ب لطيف 
الحجامي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » مالكات شعبة 
الرقاب�ة الصحية يف قس�م الصح�ة العامة قامت بحمل�ة رقابية 
صحي�ة حيث ت�م ضبط و إتالف 12 طن من م�ادة جريش جبس 
األطف�ال ال�ذي يس�تعمل يف صناعة جب�س األطفال غ�ر صالح 
لالس�تهالك البرشي ».وأضاف » بعد إجراء عملية ضبط املادة تم 
إرس�ال عينات منه�ا إلخضاعها للفحص املخت�ري حيث لوحظ 
أثن�اء الفح�ص حدوث تغ�رات حاصلة يف الصفات الحس�ية مع 
وج�ود ديدان حية وميتة فيها«، مبين�ا إن » إتالف املواد و الكمية 
املضبوطة تمت يف منطقة الطمر الصحي بحضور صاحب العالقة 
و فق محارض أصولية وحس�ب قانون الصحة العامة 89 لس�نة 
1981 ».وأك�د الحجام�ي إن » فرق الرقاب�ة الصحية تعمل طيلة 
أيام األس�بوع وتقوم بحمالت تفتيش ومراقبة يومية صباحية و 
مس�ائية وتتابع عمله�ا يف جميع االقضي�ة والنواحي واإلحياء يف 
جان�ب الكرخ يف مدينة بغ�داد عى كافة معام�ل و مصانع املواد 
الغذائي�ة لكون صحة و حياة املواطنني واألطفال مهمة وال يمكن 

التغايض أو اإلهمال يف مراقبة وردع املخالفني.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املفتش العام لوزارة العمل والشؤون االجتماعية رائد حسني 
البلداوي، عن توقف شمول املواطنني بإعانة الحماية االجتماعية، 

عازيا السبب اىل محدودية التخصيصات املالية.
وقال البلداوي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »يتعذر عى 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية حالياً ش�مول مواطنني جدد 
باإلعانة االجتماعية لكون التخصي�ص املايل لعام 2018 املرصود 
له�ذا الغ�رض يغطي فق�ط إعانات املواطنني املس�جلني س�ابقاً 
ضمن قاعدة البيان�ات يف الوزارة«.وأضاف البلداوي انه »ال يمكن 
استيعاب إعداد جديدة يف الوقت الحارض«، محذرا يف الوقت نفسه 
املواطنني من »استغاللهم من قبل بعض النفوس الذين يستغلون 
ع�وز املواطنني ملنافعهم وأغراضهم الش�خصية«. يذكر أن وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعية ت�وزع إعانات مالي�ة بني مختلف 

رشائح املجتمع، وتشمل الفقراء واألرامل واملطلقات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير النفط جبار اللعيبي ان العراق له دور مهم يف اس�تقرار 
األس�واق العاملية.ونق�ل بي�ان ل�وزارة النف�ط تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نس�خة منه، قول الوزير اللعيبي خالل كلمته يف مؤتمر 
الطاقة الس�نوي يف الرشق األوس�ط وش�مال افريقيا، ان »العراق 
يعم�ل ع�ى اس�تقطاب االس�تثمارات العاملية لتطوي�ر صناعته 
النفطي�ة والغازي�ة«، مؤكدا عى »أهمية دور العراق يف اس�تقرار 
األس�واق العاملية«.وأضاف اللعيبي إن »العراق يعمل عى االنفتاح 
والتعاون مع دول الجوار والدول الصديقة وتوسيع افاق التعاون 
وبم�ا يخ�دم املصال�ح املشرتكة«.واس�تعرض اللعيب�ي »خطط 
الوزارة للنهوض بالصناعة النفطية والخطط املس�تقبلية، فضال 
ع�ن التطرق الهم وابرز املش�اريع لتطوير صناع�ة النفط والغاز 

والبنى التحتية وفرص االستثمار أمام الرشكات العاملية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة 
ان كميات الش�لب املس�وقة من الفالحني واملزارعني يف 

املراكز التسويقية بلغت )10٤537( طن.
واض�اف مدير عام الرشك�ة هيثم جميل الخش�ايل ان 
»رشكت�ه وبعد اع�الن ايقاف التس�ويق يف املحافظات 
الش�لبية س�وقت اكثر من )100( الف طن حيث شهد 

املوس�م الح�ايل ارتفاع�ا ملوحظا بالكميات املس�وقة 
قياسا بالعام املايض حيث بلغت نسبة الزيادة اكثرمن 
(135%( كم�ا ان عملي�ة التس�ويق جرت بانس�يابية 
عالية من دون مش�اكل اومعوق�ات وبارشاف مبارش 

من قبل اللجنة العليا للتسويق يف الرشكة ».
وب�ني ان »محافظ�ة النج�ف االرشف احتل�ت املرتب�ة 
االوىل من بني املحافظات الش�لبية االخرى حيث بلغت 
الكميات املسوقة (69،028) طن كما احتلت محافظة 

الديواني�ة املرتبة الثانية بكمي�ة بلغت )28،883( طن 
وج�اءت محافظ�ة بابل ثالثا حيث س�وقت ) 5،328( 
طن واحتلت محافظة السماوة رابعا بكمية )1،298( 

طن«.
واوضح ان »الكميات املسوقة حسب االصناف توزعت 
كاالت�ي )22،026( ط�ن من ش�لب العنر كم�ا بلغت 
كميات شلب الياسمني ) 82،278( طن وكميات شلب 

العباسية بلغت )222( طن.

التجارة: كميات الشلب املسوقة من الفالحني واملزارعني يف املراكز التسويقية بلغت »10٤٥٣7« طن

الزراعة تؤكد »السيطرة التامة« عىل مرض انفلونزا الطيور وتدعو املواطنني لالطمئنان
    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة الس�يطرة النهائية عى 
الب�ؤر االصابة بم�رض انفلون�زا الطيور عايل 
ال�راوة الذي ظه�ر مؤخ�را يف محافظات ) 
بغ�داد , بابل , دياىل ( بأرشاف مبارش من وزير 
الزراعة فالح حس�ن زي�دان اللهيب�ي الكوادر 

املتخصصة يف الوزارة.
واكَد مستشار الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية 
حس�ني عيل س�عود يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »ال�وزارة وبالتع�اون مع دائرة 
البيط�رة قامت بتنفي�ذ خطة احت�واء املرض 
والس�يطرة عليه م�ن خالل الحج�ر البيطري 
وتقييد حركة انتقال الدواجن من واىل منطقة 
االصابة للحد من انتش�اره بع�د اخذ العينات 
واج�راء الفحص املختري يف قس�م املخترات 

والبحوث البيطرية«.
واض�اف ان »امل�رض تم حرصه يف تل�ك البؤر 

ولم ينتقل اىل املناطق واملحافظات االخرى من 
خالل اخر تش�خيص للمرض يف 2018/1/22 
،مش�را اىل »اس�تمرار اللجان البيطرية كافة 
للقض�اء ع�ى امل�رض والحف�اظ ع�ى الثروة 

الحيوانية«.

ودع�ا املواطن�ني اىل االطمئن�ان  لعدم خطورة 
امل�رض وانتقال�ه اىل االنس�ان باعتب�ار ه�ذه 
العرتة غر ضارة ،موضحا لم تس�جل اي حالة 
اصاب�ة برشية بمرض انفلون�زا الطيور يف تلك 

املحافظات.

    المثنى / المستقبل العراقي

كش�ف قس�م الرقابة الصحي�ة يف محافظة املثن�ى، عن »ضبط 
عدد من الصالونات النس�ائية للتجميل وسط السماوة وعدد من 

األقضية والنواحي غر مستوفية الرشوط الصحية واغالقها.
وقال�ت مدير قس�م الصح�ة العامة وس�ن التميم�ي يف ترصيح 
ل�«ع�ني العراق ني�وز«، اطلعت علي�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»ف�رق الرقابة الصحي�ة تمارس جوالت تفتيش�ية اىل صالونات 
الحالقة النس�ائية مؤكدة ضبط مواد منتهية الصالحية وأدوات 
لرسم الوش�م )تاتو( ناقلة لألمراض الخطرة مثل التهاب الكبد 
الفرويس واإلي�دز وغرها من األمراض ع�ر اختالطها مع الدم 
فيما لو تم اس�تخدام تلك األدوات من شخص مصاب اىل شخص 

سليم«.
وأضاف�ت، ان »الف�رق الرقاب�ة وجهت ان�ذارات عدة ملحاس�بة 

املخالفني وفقاً لقانون الصحة العامة.

صحة املثنى تغلق صالونات نسائية 
الستخدامها ادوات ناقلة لإليدز

مفتش العمل يعلن توقف شمول املواطنني 
بإعانة احلامية االجتامعية
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إىل / مس�اهمي رشك�ة مرصف نور العراق االس�المي لالس�تثمار 
والتمويل ) مساهمة خاصة ( 

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 

لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 8 / 1 / 2018 .
يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة 
العارشة صباح يوم الخميس 22 / 2 / 2018 يف قاعة مرصف عرب 
العراق الكائن يف بغداد – العلوية – مقابل بدالة العلوية محلة 903 

شارع 99 مبنى 192 / 222 ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – اج�راء انتخاب�ات تكميلية النتخاب عض�و مجلس ادارة اصيل 

واحد وخمسة اعضاء مجلس ادارة احتياط .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند انابة 
او توكي�ل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة 
اح�كام املادة 91 من القانون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع ليوم الخميس 1 / 3 / 2018 يف ذلك الزمان 

واملكان اعاله مع التقدير .
رئيس جملس االدارة 
هيثم جاسم الدباس

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية 
لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( 
وفق�ا إلحكام قان�ون بيع وإيجار أم�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة 
خالل )15( يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا 
وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون 
املزاي�دة  يف الي�وم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أج�ور النرش واملصاريف 

املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرق�م  10881 يف 
2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 

ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

اعالن
اىل الرشي�ك عب�ري كري�م س�لمان توج�ب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اجازة بناء لعق�ار 20498 / 3 حي النرص خالل 
ع�رشة اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون 

حضوركم 
طالب االجازة 

رواء عباس عبد الحسني

فقدان
يف    )  181969  ( املرق�م  الص�ك  من�ي  فق�د 
 )1،000،000  ( مق�داره  بمبل�غ   2018/1/22
مليون دينار الغريها والصادرة من مديرية خزينة 
محافظة النج�ف االرشف بتاريخ 2018/1/25 
واملعن�ون اىل مرصف الرافدي�ن / 7 عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

تنويه
جاء س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1603 للرشكه العامه ملوانى العراق للمزايده رقم 
 2018/2016/2/10 و   2018/2016/  2/  6
ومزاي�ده   2018/2016/2/12 و 
 2018/2017/2/21 و   2018/2017/3/11
لبيع عقارات واقعه يف منطقة املعقل تسلسل 22 

رقم القطعه 144/5 خطأ والصحيح 244/5.

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية

 أق�ام املدعي ) عيل فضاله عبدالحس�ني ( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الش�مري( بدال من 
)حيوان( فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�اده )22( من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية

 أقام�ت املدعي�ة ) هيفاء عواد ش�ناوه ( دعوى 
قضائية لتبديل أس�م أبنها الق�ارص زينب حميد 
ح�ذار وجعله )حس�ني( ب�دال من )زين�ب( فمن 
لديه حق االع�راض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .

اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية

أقام املدعي )محسن عيل عذيبي( دعوى قضائية 
لتبديل لقبه وجعله )املدني( بدال من )البوتوثيه( 
فم�ن لديه حق االع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل خمس�ة ع�رش يوم�اً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�اده )22( من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن غرفة التجارة 
باس�م املدير املفوض لرشكة منهل البرصة ) عيل 
كاظم عاش�ور ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

اعالن
اىل ال�رشكاء اخالص عبد الس�عيد جب�ار وهاني 
حي�در خض�ري توجب عليك�م الحض�ور اىل مقر 
بلدي�ه  النجف لغ�رض اصدار اج�ازة بناء لعقار 
املرق�م 58516 / 3 حي الن�داء خالل عرشة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم
اسم طالب االجازه 

عليه نزال عبيد

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك

العدد : 666/ب/2017
التاريخ 2018/1/24

اعالن
بالنظر الكتساب الحكم الصادر من هذه املحكمة 
بالعدد 666/ب/2017 يف 2017/12/24 الدرجة 
القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
)128( الزوي�ة /عف�ك املدرج�ة اوصاف�ه ادناه 
بيعا باملزايدة العلني�ة وان القيمة املقدرة له هي 
)20,000,000( عرشون مليون دينار املساحة 6 
م�ر مربع فقد قررت ه�ذه املحكمة االعالن عن 
بيعه باملزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
محكمة بداءة عفك يف تمام الساعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة اع�اله واذا صادف يوم 
املزاي�دة عطله رس�مية فيكون الي�وم الذي يليه 

موعدا لذلك .
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف / 

دكان صغ�ري يقع يف س�وق عفك الكب�ري )ركن( 
مبني من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان ويقع 

قرب فرع بيع الخرضوات

مديرية تنفيذ االسكندرية
العدد /2017/735

التاريخ 2018/1/28
اعالن

املرقم�ة  التنفيذي�ة  االضب�ارة  الغ�راض 
2017/735للدائنه رشوق يح�ي عمران واملدين 
احمد حس�ن محم�د واملنفذ في�ه حكما قضائي 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  م�ن  ص�ادر 
يف  وامل�ؤرخ  2815/ش/2016  بالع�دد  الك�رخ 
2016/7/18 يتضم�ن الزام�ك بتاديت�ه نفق�ة 
ماضية للمدعية رشوق يحي عمران مبلغا قدره 
س�تون ال�ف دينار ش�هريا وملدة س�نة  س�ابقه 
االدع�اء يف 2016/5/18 ونفق�ة  تاري�خ  ع�ىل 
ش�هرية وملدة س�نة س�ابقة عىل تاريخ االدعاء 
يف 2016/5/18 ونفقة مس�تمرة له�ا مقدارها 
خمس�ة وسبعون الف دينار ش�هريا واعتبار من 
تاري�خ االدع�اء اعاله وتس�تمر نفقة مس�تمرة 
لكل واحد من ولديه احمد ومحمد مبلغا س�تون 
الف دينار ش�هريا لكل واح�د منهما واعتبار من 
تاريخ االدعاء اعاله وتس�تمر فان هذه املديرية 
قد امهلتك ملدة ستون يوما لغرض تسديد النفقة 
اعاله وبعكس�ه س�وف تقوم  الدائن�ة بمراجعة 
املحكم�ة املختص�ة لغرض اقامة دع�وى تفريق 
اس�تنادا اىل املادة 43 فق�رة 9 من قانون االحوال 

الشخصية 
املنفذ العدل

مهند عبد االله مكطوف

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة : 2016/205

التاريخ 2017/11/20
اىل / املنفذ عليه 

املدين / عيل عبد كشيش
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خالل اش�عار 
مختاري�ة ناحي�ة املج�ر بان�ه خ�ارج حدودهم 
االداري�ة ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الخرض خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

جعفر حسني أل شرب
اوصاف املحرر :

قرار حكم املرقم 354/ب/2016 يف 2016/8/11 
واملتضم�ن ال�زام املدي�ن بتس�ديد مبل�غ ق�دره 
5750000 خمس�ة ماليني وسبعمائة وخمسون 

دينار

إىل / مس�اهمي رشكة مرصف ام�ني العراق لالس�تثمار والتمويل 
االسالمي ) م . خ (

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجل�س االدارة املؤرخ يف الخمي�س 21 / 12 / 2017 يرسنا 
دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من يوم االثن�ني املصادف 26 / 2 / 2018 يف مقر 
الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – االدارة العامة – الفرع الرئييس 

– ساحة الواثق ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 – انتخاب خمس�ة اعضاء ملجلس االدارة اصليني ومثلهم احتياط 
الستقالة املجلس الحايل واستنادا الحكام املادة ) 108 / رابعا ( من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
راجني الحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب سند انابة 
او توكي�ل الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة 
احكام املادة 91 من القانون اعاله ، ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتماع ليوم االثنني املص�ادف 5 / 3 / 2018 يف 

ذلك الزمان واملكان املعينني اعاله .
رئيس جملس االدارة 
احالم ابراهيم شاه مراد

إىل السادة مسامهي رشكة املوصل للتعبئة والتعليب ش . م 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الح�كام امل�ادة 87 / ثانيا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجلس االدارة بتاري�خ 17 / 7 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة يف الساعة ) 10 ( من صباح يوم االثنني املصادف 19 / 2 / 2018 يف مقر 

الرشكة الكائن يف املوصل / وادي حجر للنظر يف جدول اعماله :
1 – االستماع إىل تقرير مجلس ادارة الرشكة حول نشاط الرشكة للسنوات املالية املنتهية 
31 / 12 / 2011 و 31 / 12 / 2012 و 31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 و 31 / 

12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 ومناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة لها .
2 – االستماع إىل تقارير مراقبي الحسابات ومناقشتها واتخاذ القرارات الالزمة بشانها 
للس�نوات املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 

.2016
3 – مناقش�ة الحسابات الختامية للرشكة للسنوات املالية املنتهية 31 / 12 / 2011 و 

2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .
4 – اقرار تعيني الس�يد ) موفق ذنون محمد ( مراقب لحس�ابات عام 2011 / 2012 / 
2013 واقرار تعيني الس�يد ) فرات عباس محمود ( مراقب لحس�ابات 2014 / 2015 / 

. 2016
5 – اقرار الهيئة العامة بمعالجة العجز من الفائض املراكم .

6 – تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2017 وتحديد اجوره وفق الضوابط .
7 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

8 – انتخاب خمسة اعضاء ملجلس االدارة جدد ومثلهم احتياط وحسب القانون .
راج�ني تفضلكم بالحضور اصالة او انابة عن احد املس�اهمني عنك�م بصكوك انابة او 
توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون ويف 
حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل االسبوع الذي يليه يف يوم االثنني 

املصادف 26 / 2 / 2018 يف نفس الزمان واملكان املعينني .
ن / رئيس جملس االدارة 
حممد طيب احلاج يونس

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 29

اعالنالتاريخ 2018/1/23

اعالن

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري 9م22/12حانوت1
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الفنان الدكتور ماجد البيضاين: أتعامل مع اللوحة كبحث علمي  وليست هلا هنايات

مــازلــت تـلـمــيــذاً فـي مـدرســـة الـفـــن الـــتــشــكــيــلــي الـعــراقـــي
 النهايلات يف لوحاتله مفتوحه على كافة التحوالت 
واملتغلرات , له القدرة على ان يمزج بني خصائص 
االسلوب الفني الفردية واملنهج البحثي وان يجد بني 
هلذا وذاك طريقا يحدده بعلد تأمل طويل ثم يخرج 
بهوية واحدة تمثل املنهجني معا بشلكل متفرد , أنه 
الفنلان االكاديملي الدكتور ماجلد البيضاني , الذي 
أجربتله يوما ما ظلروف البللد ان يحمل شلهاداته 
والوانه ويهاجر لرسلم هناك يف الغربة لوحات كتب 
عنها انها ) ليست للبيع ( لكنها لعرض قضية وطن 
راهن أهله الطيبون عى بقاءه وانتصاره وديمومة 
وجلوده , وبالفعلل عندملا استشلعر البيضاني ان 
وطنه بخر , عاد اليه بعدما ترك أثرا طيبا يف الحركة 

الثقافية واالدبية هناك .
يف الكلية التي يدرس طلبته فيها زارته مجلة الشبكة 
العراقية يف جلسلة كانت خليطا عجيبلا من الحوار 
بني لغة اللون , ولغة االرقام والحسابات وهي مادته 

التي يدرسها.
*كيف توفق بني الفن والفرشاة واالقتصاد ؟

/ أنلا خريلج دار املعلملني وكان تخرجنلا بدرجلة 
معللم عايل , دراسلتنا كانت تشلمل الرياضه وعلوم 
اخلرى كثلرة , وكان الحرص على أعدادنا املختلط 
هذا يخرجنا بحصيلة أننا نعرف شليىء عن كل يش 
, يعنلي تخصص موسلوعي , موهبة الرسلم كانت 

الطاغية عى بقية مواهبي .
*ملن اللذي يتغللب عى االخلر , ماجد الفنلان ؟ أم 

االكاديمي؟
/ ملع  تطلور الحياة بنيلت شلخصيتي االكاديمية 
وشخصيتي الفنية معا ,اليمكن أن تفضل جانب عى 
أخر , لكن سلاحة العمل والحياة العملية تستوجب 

منلك أن تمارس تخصصك , وانا تخصصت يف االدارة 
الرتبوية للعلوم الرتبوية , املاجستر من املستنرصية 
, والدكتلوراة من بغداد , وتعليمي املسلتمر بدء منذ 
كنلت معللم وأثلرت عى نفلي ان البد ملن تكوين 

شخصية علمية ووفقت بذلك .
*تتحدث دوما عن ) أنعطافه ( مهمة يف حياتك .

/ نعلم تلك ي التي تعرضلت لها كحال العرشات من 
الكفاءات العراقية التي أسلتهدفت من قبل االرهاب 
الذي زال عنا بحمد الله , اذ أضطررت وقتها للسلفر 
اىل القاهلرة وكنت أحمل شلهادة دكتلوراه فكانوا 
يسلتغربون هنلاك يف الجامعات عندملا أقدم للعمل 
بدرجتي العليلا هذه , ووصللت لقناعة ان الفرصة 
أكاديميلة يل هنلاك , ماأضطرنلي للعملل يف مجلال 
االعلالم وتحديلدا يف ) مدينلة االنتلاج االعالمي ( يف 

مرص وقنوات فضائية كمحرر نرشة أقتصادية .
*هل مارست موهبتك الفنية هناك ؟

/ كنت يف ملرص قريب من كل الشلخصيات االدبية 
والثقافيلة , فأصبحلت عضلو ) أتليله ( القاهلرة 
للفنانني والكتاب العرب , وأنشلاءنا هناك ) مجلس 
الشباب للتنمية العربية املتكاملة ( برعاية الجامعة 
العربيلة وكنلت فيله عضو تأسليي أمثلل العراق 
, شلقتي كانلت مرسلمي الصغر وعمللت معرض 
تشلكييل يف مركز ) سلاقيه الصاوي ( سلنة 2008 
كان له صدى كبر حتى أني كتبت ) لوحاتي ليسلت 

للبيع ( وانما لخدمة قضية العراق .
*للكل فنان هنالك رملز يف لوحاته , املرأة , وطن , 

حصان , غراب , ماهو رمز لوحاتك ؟
/ ثنائية الجسد ) الذكر واالنثى ( يف أعمايل , االنسان 
هو الذي يستلهمني , االنسان الذي أصبح اكثر يشء 

مسلتهدف االن , الحلروب مادتهلا االنسلان , العوز 
االقتصلادي مادتله االنسلان , كل املؤثلرات مادتها 
االنسلان , لكلن يف كل لوحاتلي هنالك نافلذة أمل , 

جسدت الثنائية يف كل لوحاتي .
*هناللك من يتفائل االن بالفن التشلكييل وامكانية 
عودة ريداتله , وهنالك من يرى انه الزال يتعكز عى 

املايض ؟
/ أنا لسلت مع الرأي االخر , كل مامىض هو منجز 
بنائلي , الحضارة حضلارة بنائيه تكاد التسلتطيع 
فصلل مرحللة علن مرحللة , اليمكلن ان نبني من 
دون التواصلل ملع املايض , بالنسلبة للرسلم حاله 
حلال املجتملع , االضطراب وماجلرى القى بضالله 
عى الرسلم كفن , ماحدث اثر على مجمل فعاليات 
الحيلاة , والفن مرتبط بالحياة , عندما يكون هنالك 

أستقرار تتحقق املنجزات االبداعية .
*هل تنتمي ملدرسة فنية معينة ؟

/ نعم , املدرسلة التعبرية , ملع االختزال والتجريد 
وتكنيلك الكثافلة اللونيلة , أنلا لدي مركلز للفنون 
أفتتح رسميا من قبل وزارة الثقافة مع زمالء منهم 
الدكتلور خالد املبلارك , وأدين بشلكل كبر لتطوير 
موهبة الرسلم لدي لالسلتاذ الفنلان الدكتور ضياء 

حسن .
*تسلتنبط لوحاتك مما يقع عليه بلرصك ؟ أم انها 

لحظة خاطفة ؟
/ أحيانلا هذه واحيانا تللك , أحيانا يف الجامعة أجد 
ومضلة أماملي تعطيني أيحلاء اللوحلة والصورة , 
وربما أعتمد عى كم الخزين الهائل من ذاكرة الحياة 
, وهلي عملية أسلقاط ملا يراه الفنلان , أتعامل مع 

اللوحة كبحث علمي .

 يقلدِّم كتاب »املليونلر اليقظ« 
وصفلة سلحرية تجمع بشلكل 
متوازن بني سلعي اإلنسلان إىل 
تحقيق ثروة مادية وتنمية ثرائه 
الروحلي يف آٍن واحلد، يعرضهلا 

عليك ل أيها القارئ العزيز ل
يهلدف هلذا الكتلاب - الصلادر 
حديثا عن مجموعة النيل العربية 
للنرش والتوزيع بالقاهرة ملؤلفه 
جو فيتايل وترجمة منة حمزاوي 
- إىل إيقاظ ضمائلر فئة جديدة 
ملن املليونلرات حتلى ينعملوا 
بالروحانية واإلنسانية والشغف 

واالزدهار.
بلدًءا ملن شلخص عادي شلق 
طريقله نحلو نجلاح باهلر يف 

العديد من الصناعات املتنوعة يف 
مجال التسويق ومروًرا بخطيب 
مفلوَّه يلهلب حملاس اآلخرين 
ووصلواًل إىل مجلال املوسليقى، 
الكتلاب  اسلتطاع مؤللف هلذا 
إرساء مجموعة من املبادئ التي 

تشعرك بأنك أفضل وأسعد.
برؤية جديدة مختلفة الخطوط 
العريضة ومعاللم الطريق حتى 
تعيلد النظر إىل عمللك وعالقاتك 
وعلى كل ملا يمكلن تحقيقله 
وقلبلك  عقللك  تكلرِّس  عندملا 
أعلى  إىل  تصلل  لكلي  كليهملا 
نقطة يمكنلك أن تطل منها عى 
حياتلك التي تعيشلها وتغرق يف 

تفاصيلها.

روايلة جديلدة للكاتبلة األسلتاذة 
نجوى عبدالرحمن ، صدرت مؤخرا 
علن دار نلرش » اللدار » لصاحبها 

األستاذ محمد صالح مراد .
الروايلة تتنلاول فلرتة ملن فرتات 
تاريلخ ملرص املهملة بشلكل عام 
وملن تاريلخ مدينلة بلور سلعيد 
الباسللة » مسلقط رأس الكاتبلة 
» بشلكل خلاص ، فلرتة العلدوان 
أهلايل  تهجلر  ومأسلاة  الثالثلي 
بورسلعيد ثم نكسة 1967 وتنحي 
عبدالنارص وعودته مرة أخرى بعد 

مطالبة الشعب له بالعودة ثم وفاة 
عبدالنارص وتويل السادات وسياسة 
االنفتاح التي أرضت بالبلد وحولت 
بورسعيد ملول تجاري ونزعت عنها 
وجهها اإلنساني ، كل ده من خالل 
قصلة أرسة تعمل بصناعة الحلوى 
، زين هلو الشلخصية املحورية يف 
الرواية ، الرجل الغريب كما أسمته 
الكاتبة ، شلاب طيب بسيط يحمل 
بلني جنبيله قلبا من ذهلب ، يحب 
الجميلع ويحنلو عى إخوتله رغم 

تنكرهم له ويرب أمه دائما.

        مؤيد عبد الزهرة

قطار صاعد ..قطار نازل
يف زملٍن ملا ،كان النَّاُس  يعجبلون منه ،هذا الذي 
يطلُق صفراً مدوياً، وينفُث دخاناً اسلوداً وأبيضاً 
أسلموه )حصلاَن الحديلِد ( او » الريلل« ..كان 
ينقُل الحىص والحديِد والخشلِب والغالِت الغذائيِة 
ويخافونه ..ثم تحوَل اىل لعبِة األوالِد وشلقاواتهم 
حلني يملرُّ فرمونُه بالحجلِر وقد ركبهلم الفرح 

باصابته.. 

وجلاَء وقٌت آخلُر ليكلوَن عنواَن سلعادة وحامِل 
ٍء   رحلالٍت ومتلاَع سلفٍر جميلٍل عاملٍر بلكلِّ يَشْ
..ففي الشلتاِء يذهُب العرساُن للبرصِة ويف الربيِع 

والصيِف ألمِّ الربيعني املوصُل الحدباُء..
لكلن ذاَت حرٍب أخلَذ القطاُر مهلاَم أخرى ،قطاٌر 
يحملنا اىل الجبهِة َنْحُن  واملدافُع   والعجالت ،وآخُر 
يأتي بحطامنا وموتانا وجراحاتنا ،يف كلِّ  محطٍة 

رصاٌخ وعويٌل وتوابيُت تزينها األعالُم ..
القطلاُر الَْيوَْم  يسلتعيُد مهامه ويحلرُك عجالتِه 
باتجاهاٍت متعددٍة واحدٌة للركاِب  وأخرى لجبهِة 

الحرِب وثالثٌة للزياراِت و إتماِم شعائرها يف النجِف 
وكربلالَء وربما تمتدُّ سلكتُه اىل مشلهٍد أو يعاُد » 

التوماتريس »القطاُر الرسيُع –موصُل –حلُب..
مع ذللك مازلنا نفتقلد قطار املسلاءات وعرباته 

التي تنام عى سطوحها الحمامات.
*****

اصطياُد الفراِغ ؟!
الوقلُت لٌص ، قد يلرسُق أعمارنا دوَن  أْن نشلعَر 
بله، يعدو رسيعاً، َوَنْحُن  نلهُث وراءُه حتى يهدنا 

التعُب ،متوجنَي  بسلِة امراٍض .
دائملاً يوهمنا بصداقتِه الكاذبِة ،ودائماً نكتشلُف 
ذللك متاخرين ..هلو صياٌد ماهٌر والشلَك ألنَّنا يف 
الغاللِب أرسى رشاكلِه ،فكم من فلراٍغ لم نتمكْن 
من إمالئِه أو نسلدَّ نقصاً هنلا او هناَك ، وبدَل أن 

نصطادُه  يصطادنا.
لم نحسلِن االسلتفادَة ملن الوقِت الثاللِث وبقي 
لُل الثياَب  الفلراُغ سليَد املوقلِف بال منلازٍع  يفصِّ
لثرثراتنا ،ويقيُم مهرجاناِت السلخريِة لخيبتنا .. 

إهداُر الوقِت امتياٌز ننفرُد به.    
*****

حريُة التجواِل ..
أْن تطللَق لقدميَك حريلَة التجلواِل ُدوَن تخطيٍط 
مسلبٍق ،سلتصيبَك الدهشلُة،تفاجؤَك األشلياُء..

عفويلُة االكتشلاِف، وكأنلَك تتعرُف على املدينِة 
أحياٍء وأسلواٍق وسلاحاٍت وحدائلَق ومعروضاٍت 
وأطياِف النَّاِس  ألوِل مرة ، تقُف أمامها تتفحصها 
تحلاوُل إيجلاَد علٍة لها فال تملُك سلوى املزيَد من 

اإلعجاِب ،مع ان امللوَت املفخَخ مثُل طائٍر يتجوُل 
يبحُث عن فريسلٍة ،والتعلُم متلى ينقضُّ ..توجُه 
كهلذا« التجواِل » أحبه جداً فأنا صعلوُك الطرقاِت 
تعشلقني  الطفوللِة  ،منلذ  الشلوارِع  ،عفريلُت 
وأعشلقها ،ولو كان لألرصفِة لساٌن لنطقْت ، عن 
هلذا اللذي يالزمها مثلَل مترشٍد ،لم يجْد سلواها 
مالذاً ،واليطالُب بثملِن إيجاِر وقِع خطواتِه .. تلَك 
الخطلواُت التلي لو تم حسلابها ،سلتعادُل رحلَة 

دوراٍن كاملٍة حوَل العالِم .
*****

تمسكوا باالمل
انتلم ياملن تقاسلمتم الدمعة والطلقلة ورغيف 
الخبز ،وكانت كهوف الجبال ،واألحراش ،وواحات 
الصحلارى، مالذكلم األثر قواعد حلب وانطالق، 
لصناعلة فجر خال من الدنس واالرتهان لآلخرين 

..
الترشبوانخب النسيان ،فيغطيكم الغبار وتذروكم 
الريح ،والتاخذكم وعود عباد السللطة والكرايس 
..تدثروا باألمل لرتميم ماتحطم واحرتق ..فالحياة 
تبقى تدور ،شلئنا ام أبينا ،ونحن من يشكل اآلتي 
.. هلي دعوة لدفلن االحباطات ،وتجلاوز مرارات 
أولئلك الذين خذلونلا وخذلوكم ،مع سلقوط أول 
قذيفلة إعالنية ،تبرشنلا بالعتملة ..فهناك جمع 
ملازال االيمان يعملر صدورهم يتوزعلون ارجاء 
االرض ،بانتظار من يدق الناقوس ..فيهم الفالح، 
وفيهم الكاسلب وفيهم سلائق الحافلة ،والطالب 
،وفيهم ابناء االرسى والشهداء ..تمسكوا باالمل.

»املليونري اليقظ«

    » كان رجال وغريبًا«

نحن والزمن.. »نصوص رسدية«

          ماهر طلبه

خرج من حجلرة نومه - جلبابه 
علاري  زاهلي،  واسلع  األبيلض 
اللرأس ملن عقالله- إىل الصالة 
الواسعة، جرجر قدميه العاريتني 
حتى وصل إىل باب الثالجة، فتحه 
ورشب ملن مائها املثللج، أغراه 
طبلق الحللوى العلاري أمامله، 
فمآل منه فمه، وأمسك يف يده ما 
استطاع إمساكه، ثم أغلق الباب 
واتجه إىل الحجرة من جديد، شلد 
نظره عى شاشلة التلفاز – التي 
تحتلل جدارا كامال ملن الصالة-  
أن الطفلل الذي يقلذف الحجارة 

عى العسكري املدرع كان خفيف 
اللوزن يطلر كأنله ريشلة، وأن 
القنابل الدخانية التي تسقط من 
حولله تضيلف إىل الصلورة هالة 
اسطورية، فيظن الرائي أن زيوس 
يعود من غفوته ويسلرتد مكانه 
كإله للبرش من جديد طاردا باقي 
اآللهلة إىل الجحيم أو إىل الصقيع 
حيلث موطنهلم األصى، سلحب 
نظره من فوق الشاشة وضوئها 
واتجله إىل الحجرة، الباب املوارب 
كشلف له عريهلا اللذي يناديه، 
أفرغ يده يف فمله وواصل املضغ 
والبلع، ثلم أرسع يجرجر قدميه 

تجاه الباب وأغلقه خلفه.

           حوار / أحمد االسدي 

أحيانا تأخذه تفاعالت الحياة وتراكماتها وسليكلوجيتها وتغير مناخها مما تطمح اليه ذاته فيزداد الرصاع بداخله , أنه واقعي جدا رغم بعده عن 
الحركة الواقعية , يحول االرقام الرياضية اىل الوان معقده لكنها مفهومه , ليس لديه نقاط خالفية داخل لوحاته , بل هنالك رصاع ثنائية أزلية كانت 

والزالت وستبقى , ثنائية الذكر واالنثى بأبعادها الفكرية واملعرفية والفلسلفية واالجتماعية والسياسية .

قصة قصيرة

فـي يـوم عــادي 
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف 
بعقوبة

العدد : بال
التاريخ : 2018/1/24

اعالن مفقود
اىل املفقود //  محمد خليل 

حسني  
قدملت    2018/1/24 بتاريلخ 
)زوجتك( املدعوه )أمال سللمان 
داود( تطللب فيله نصبهلا قيمة 
بتاريلخ  خرجلت  لكونلك  عليلك 
2016/1/21 وللم تعلد لحد االن 
لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حاللة علدم حضلورك خلالل 
خمسة عرش يوم من اليوم الثاني 
ملن تاريلخ النرش سلوف تنصب  
زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

محكمة األحوال الشخصية يف 
الفاو

مكتب الباحث االجتماعي 
العدد / 13 /بحث/ 2018

التاريخ 2018/1/30
اعالن

اىل / املدعى عليه / مهند عبد 
الحميد عبد املجيد

اقامت زوجتك املدعية رجاء سالم 
عبلد الحسلني دعلوى الرشعيلة 
املام هلذه املحكمة تطللب فيها 
للهجلر(  القضائلي  )التفريلق 
وملجهوليلة محل اقامتك يف الوقت 
القائلم  رشح  حسلب  الحلارض 
بالتبليلغ وتاييلد املجللس املحيل 
لقضلاء الفلاو من كونلك مرتحل 
اىل جهلة مجهوللة عليله تقلرر 
تبليغك نرشا بواسلطة صحيفتني 
امام  محليتني يوميتلني للحضور 
مكتب الباحث االجتماعي يف هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/2/14 
ويف حالة عدم حضورك او ارسلال 
ملن ينوب عنلك قانونا سليجري 
البحث بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
القايض
معتز صالح الحسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

ابي صيدا
العدد : 28/ش/2018
التاريخ : 2018/1/29

اعالن
اىل / املدعى عليها )ميسم جاسم 

محمد امني( مجهولة محل 
االقامة

اقام املدعي )جاسلم محمد امني( 
الدعلوى املرقملة 28/ش/2018 
املام هذه املحكملة والتي يطلب 
وملجهوليلة  نفقلة  قطلع  فيهلا 
اشلعار  حسلب  اقامتلك  محلل 
القائلم  بالتبليغ قرر تبليغك نرشا 
يوميتلني  محليتلني  بصحيفتلني 
يلوم  صبلاح  الحضلور  لغلرض 
املرافعلة املصلادف 2018/2/11 
وبعسكه ستجري املرافعة بحقها 

غيابا وعلنا وفقا للقانون 
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : بال
التاريخ : 2018/1/30

اعالن مفقود
اىل املفقود //  طارق عزيز خورشيد  

املدعلوه  )املك(  قدملت    2018/1/30 بتاريلخ 
)سلاهره محمود بدري( تطلب فيله نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2007/2/29 ولم تعد 
لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة 
علدم حضورك خالل خمسلة عرش يوم ملن اليوم 
الثانلي من تاريخ النرش سلوف تنصلب  امك قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض زينب سلمان نجم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد /56/ب2018/1
التاريخ /2018/1/28

اعالن
اىل املدعى عليه / مثنى هاشم مزعل

اقام عليك املدعي )صفاء وسلام مهدي( امام هذه 
املحكملة الدعوى البدائية بالعلدد اعاله طلب فيها 
الحكم بالزامك  بتسلديد املبللغ الذي بذمتك والبالغ 
تسعة االف دوالر امريكي وملجهولية محلب اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة الشعب 
واشعار مختار حي الشعب محلة 339 قررت هذه 
املحكملة تبليغلك بواسلطة صحيفتلني محليتلني 
يوميتلني للحضور املام هذه املحكمة يف السلاعة 
التاسعة من صباح يوم 2018/2/6 ويف حال تبلغك 
وعلدم الحضور او ارسلال ملن ينوب عنلك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض مهدي قدوري كريم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة : 2017/1181

التاريخ 2018/1/30
اىل / املنفذ عليه 

املدين / محمد حسن عناد
لقد تحقق لهلذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ 
من مركز رشطة الشلعله املصدق ملن قبل اللجنة 
االمنيلة للمجلس البلدي انلك مجهول محل االقامة 
وليلس لك موطن دائلم او مؤقلت او مختار يمكن 
ارجلاء التبليلغ عليله واسلتنادا للملادة )27( من 
قانلون التنفيلذ تقرر تبليغلك اعالنلا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ بعقوبة خالل خمسة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش ملبلارشة املعامالت التنفيذية 
بحضلورك ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل /  وفاء جليل ادهم

اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ

اعالن
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشلؤون االدارية واملالية
مديريلة االحلوال املدنيلة والجلوازات واالقاملة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد :490
التاريخ :2018/1/29

بنلاء  عى الدعلوى املقامة من قبلل املدعي )رزاق 
غازي جرب( اللذي يطلب تبديل لقبه من )جخري( 
اىل الكريطلي فملن لديله اعلرتاض مراجعلة هذه 
املديريلة خالل ملده اقصاها )خمسلة عرش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسلنة 2016 واالملر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء  مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة 
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بن�اءا ع�ى ما جاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان ش�عبة االمالك ذي الع�دد 1581 يف 
2018/1/24    تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري االمالك 
املدرج�ة مواصفاته�ا ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الس�الم وملدة س�نتان  وباملزايدة 
العلنية واملراد اس�تغاللها محالت تجارية ومخزن لبيع املواد االنشائية  استنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعى من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل 30 يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة 
لبدل االيجار الكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من 
م�دة االع�الن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الس�الم ويتحمل من ترس�وا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

رشكة دياىل العامة
اعالن مزايدة

تعلن رشكة دياىل العامة احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن عن اعالن مزاي�دة علنية لبيع )مواد مختلفة( 
وكما مبني ادناه وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم 21 لسنة  2013وذلك يف الساعة العارشة صباحا 
م�ن يوم الثالثاء املصادف  2/27/  2018بمقر الرشكة 
الكائن يف مدخل مدينة بعقوبة فعى الراغبني باالشراك 
يف املزاي�دة الحضور اىل مقر الرشك�ة يف الزمان واملكان 
املعين�ني مس�تصحبني هوي�ة االحوال املدني�ة وبطاقة 
السكن والتامينات القانونية بمبلغ )690000( ستمائة 
وتس�عون الف دينار نق�دا او بموجب صك مصدق المر 
)رشكة دي�اىل العامة( تمثل  %20 من القيمة التقديرية 
عى ان يتم اكم�ال بقية مبلغ التامينات بالس�عر الذي 
ترس�و عليه املزايدة ويمكن االطالع عى رشوط املزايدة 
  WWW.dialacompany.com  يف موقعنا ع�ى االنرنيت
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور الداللية ونرش 

االعالن
*مواد مختلفة حسب القائمة عدد )1( تبدأ بالتسلسل 
)1( مي�زان كهربائ�ي كب�ري وتنتهي بالتسلس�ل )26( 
PNEUMATIC والتي يمكن االط�الع عليها عن طريق 

املوقع االلكروني للرشكة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة 
العدد /297/ب/2017

التاريخ 2018/1/24
بناءا ع�ى القرار الصادر م�ن محكمة بداءة 
الرميث�ة بالع�دد 297/ب/2017 واملؤرخ يف 
القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب   2017/8/8
وال�ذي يقيض بازالة ش�يوع حق الترصف يف 
العقار املرق�م 109 مقاطعة 26 ام الخيل لذا 
تق�رر االعالن ع�ن بيعه يف املزاي�دة العلنية يف 
صحيفت�ني  محليتني يوميتني ومل�دة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الثان�ي لتاريخ النرش 
فع�ى الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة محكمة 
ب�داءة الرميثة يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدره لحق الترصف 
يف العق�ار املرق�م اع�اله وان ل�م يكونوا من 
ال�رشكاء علم�ا ان القيم�ة التقديرية للعقار 
اعاله بمبلغ اجم�ايل وقدره )20,380,000( 
عرشون مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار 
وعن�د انتهاء املده املذكورة س�تجري االحالة 
القطعي�ة وفقا لالصول القانوني�ة مع العلم 
ان الدف�ع نقدا )والداللية عى املش�ري( واذا 
ص�ادف يوم املزاي�دة عطلة رس�ميه فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم طايش حمزه
اوصاف العقار:

1 � العقار 109 مقاطعه 26 ام الخيل 
2 � مس�احة العق�ار 2 دون�م و6 اولك وهي 
عب�ارة عن قطعة ارض خالية من املش�يدات 
وتحت�وي ع�ى اش�جار نخيل مثم�ره بعمر 
7 س�نوات عدده�ا خمس�ة ع�رش وتحتوي 
عى اش�جار نخيل مثمره بعمر 10 س�نوات 
عددها 3 واش�جار نخيل غ�ري مثمرة بعمر 3 

� 4 سنوات عددها 7 

انذار
العدد : 1551

التاريخ: 2018/1/24
اىل ورث�ة املت�ويف عدن�ان ج�ر عب�ود كل من 
خالدة عدنان جر وقحطان عدنان جر وامل 
عدنان جر واملتعاق�د بالعقد املرقم 1259 يف 
1990/10/2 يف القطعة جزء من 3 مقاطعة 
4/ جزيرة النجف وبمساحة 48 دونم ضمن 
اح�كام القان�ون 35 لس�نة 1983 الحضور 
اىل مرك�ز املديرية خالل ف�رة اقصاها )30( 
ثالثون يوما من تاريخ صدور كتابنا وبخالف 

ذلك تتحملون االجراءات القانونية كافة
د . مجيد جاسم جياد 

مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

العدد 1153 / ش / 2018 
التاريخ 29 / 1 / 2018

اعالن
اىل / املدعى عليها /  ش�مس فيصل حمزة 

مجهول محل االقامه
اق�ام املدع�ي محمد داود س�لمان الدعوى 
الرشعية املرقمة اع�اله التي يطالبك فيها 
اقامت�ك  مح����ل  وملجهولي�ة  مطاوع�ة 
تق�����رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف 5 / 2 / 
2018 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابياً وعلناً ووفقاً للقانون
القايض / سلمى نعيم هوين

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 490 / ش / 2018
التاريخ 30 / 1 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / سعدي فاضل عباس

الدع�وى  س�لمان  مجه�ول  ف�رات  اق�ام 
املرقمة اعاله يطال�ب فيها تصحيح خطأ 
م�ادي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف يوم 5 / 2 / 2018 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 2103 / ش / 2016 
التاريخ 30 / 1 / 2018 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / اراس اي�اد ثاب�ت يس�كن : 

مجهول محل االقامة
س�بق وان اقام�ت املدعية زينه جاس�م محمد 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا 
التفري�ق لل�رر ولطل�ب املدعي�ة فت�ح ب�اب 
املرافع�ة امل�ؤرخ يف 11 / 1 / 2018 وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغ�ك اعالناً يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 8 / 2 / 
2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 453 / ش / 2018 
التاريخ 30 / 1 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / نوري سعيد خلف

اقام�ة املدعية غفران محم�د عبد الدعوى 
املرقمة اعاله تطالبك فيها تصديق الطالق 
الخلع�ي وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف يوم 7 / 2 / 2018 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة
العدد : بال

التاريخ : 2018/1/24
اعالن مفقود

اىل املفقود //  خليل حسني درويش
قدم�ت    2018/1/24 بتاري�خ 
داود  )دالل  املدع�وه  )زوجت�ك( 
س�لمان( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
بتاري�خ  خرج�ت  لكون�ك  علي�ك 
2016/1/21 ول�م تع�د لحد االن لذا 
تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف 
حال�ة ع�دم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
النرش س�وف تنص�ب  زوجتك قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض

مؤيد محمود الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا

العدد : 94/ب/2017
التاريخ : 2018/1/24

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�ا )حميدة حس�ن 

حسني( مجهولة محل االقامة
بتاريخ 2017/12/11 اصدرت هذه 
املحكم�ة حكم�ا غيابي�ا باإلضبارة 
94/ب/2017  يتضمن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 252م 45 الزه�ريات 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب اشعار القائم بالتبليغ ومختار 
املنطق�ة علي�ه قرر تبليغ�ك بالحكم 
الغياب�ي ولك حق االعراض والتمييز 
وبعكس�ه سيكتس�ب ه�ذا الحك�م 

الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع حسني

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املقدادية
العدد / 74/ش/2018

التاريخ 2018/1/29
اىل /املدع�ى عليها / ميس�ون محمود 

كيطان
اقام املدعي عدن�ان فاروق عبد الواحد 
ام�ام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 
فيه�ا  يطل�ب  والت�ي  74/ش/2018 
مح�ل  وملجهولي�ة  لل�رر  التفري�ق 
اقامتكم حس�ب اشعار مختار منطقة 
بالتبلي�غ  القائ�م  ورشح   1/ الث�وره 
وكت�اب مركز رشطة ش�هربان بالعدد 
365  يف 2018/1/18 ق�ررت تبليغ�ك 
ن�رشا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور يف موع�د املرافع�ة املوافق 
2018/2/11 الساعه التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا  او علنا حسب االصول
القايض هدى فاضل احمد

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموجب ق�رار تثبيت العائدية املؤرخ 
م�ن  الص�ادر   2017/12/28 يف 
لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري حول 
تثبي�ت عائدية تم�ام العقار 1606/

الجمهورية بأسم )محمد عبد السيد 
محمد( اس�تنادا الحكام املادة )49( 
من قانون 43 لسنة 1981 وقد تقرر 
اع�الن هذا الق�رار مدة ثالث�ني يوما 
وع�ى من لديه اع�راض  عى القرار 
املذك�ور الطع�ن في�ه ل�دى رئاس�ة 
محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االع�الن وعند انتهاء 
املدة املذكورة وعدم ورود اشعار من 
رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن 
عى الق�رار لديها خ�الل املده اعاله 
ستبادر مالحظية التسجيل العقاري 
يف الزبري  بالتسجيل وفق هذا القرار 

القايض االول
مصطفى شاكر عيل 

رئيس لجنة تثبيت امللكية  يف الزبري

وزارة العدل 
دائرة كاتب عدل يف الرميثة

اعالن تسجيل 
بن�اء عى الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قب�ل /عيل عبد 

الحسني محمد
وامل�ؤرخ يف 2018/1/29 املتضمن طلب التس�جيل /مكائن  
العائد له واملنصوبة حالي�ا يف الرميثة ومن له عالقة مراجعة 
الطرق القانوني�ة الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة 
بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعتر التس�جيل متاخر لحني حس�م 
الدع�وى واالعراض ملدة س�بعة ايام ل�دى املحكمة املختصة 
وبعكس�ه س�يتم تس�جيل املكائ�ن وادواته�ا باس�م طال�ب 
التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )33( لسنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
كاتب عدل الرميثة

كامل وايل عبد الحسني الزاميل
االوصاف :

1 � منظومة )R.O(  التحلية املياه س�عة 16 م3 /ساعة مع 
ملحقاتها خط انتاجي متكامل 

2 � مولده بركيز ) K V A 1000( صنع املاني
3 � ضاغط تريد عدد )3( صنع تركي

4 � ماكنة تغليف تيب صنع صيني
5 � ماكنة تغليف تيب صنع صيني

6 � مولدة بركيز )KVA 500( صنع املاني
7 � منظومة حماية وسيطرة تجهيز الكهرباء صنع تركي

8 � محول كهرباء صنع سويدي 
9 � خزان ترسيب الشوائب للماء صنع محيل

10 � ضاغط هواء عدد )3( صنع تركي

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 37 
التاريخ:30/ 1/ 2018 

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعةنوع العقارت

1
قطعة ارض والمراد استغاللها 
محالت تجارية ومخزن لبيع 

المواد االنشائية

جزء من 
القطعة 
313/9

 300000    ثالثمائة الف 684م2
دينار

ريز ويذرسبون بثالث أرجل
النجمتان ريز ويذرس�بون وأوب�را وينفري 
تقبلتا صورتني لهما نرشتهما مجلة فانيتي 
ف�ري تظه�ر فيه�ا األوىل بثالث�ة أرج�ل فيما 

تظهر الثانية بثالثة أياد.
هولي�وود )الواليات املتح�دة(- طلبت نجمة 
هوليوود الشهرية املمثلة ريز ويذرسبون من 
معجبيها تقبلها كما هي، بعد أن “كش�فت 

مجلة فانيتي فري أن لديها ثالث أرجل”.
بالطبع، جاءت دعابة ويذرسبون بعد صورة 
نرشتها مجلة فانيتي فري تظهر فيها املمثلة 
بثالث أرج�ل، ولزميلتها اإلعالمية الش�هرية 

أوبرا وينفري ثالث أياد.
وتن�رش مجل�ة فانيت�ي فري كل ع�ام صورة 
موس�م  خ�الل  ُتلتَق�ط  هولي�وود  لنج�وم 

الجوائز.
وكان�ت ص�ورة ويذرس�بون ه�ذا العام مع 
12 نجما س�ينمائيا آخر هي صورة املوس�م 
التي التقطتها صحافية ش�ؤون هوليوود يف 

املجلة آني ليبوفيتز.
لكن املجلة الفنية الشهرية، قالت إن الصورة 
تظه�ر فيه�ا بطانة الفس�تان ال�ذي كانت 

ترتديه ويذرسبون وليست ساقها.لكن األمر 
لم يبد مقنعا ألن ويذرسبون لم تكن الوحيدة 
التي وج�دت لديها طرفا زائ�دا، فقد ظهرت 

أوبرا وينفري هي األخرى بيد ثالثة.
ففي صورة مختلف�ة تجمع النجمتني -وقد 
حذف�ت من موق�ع املجل�ة اإللكروني فيما 

بعد- بدت وينفري بثالث أياد.
وقد تحلت النجمتان بحس الفكاهة وتقبلتا 

املوضوع عى أنه دعابة.
وحاول�ت فانيت�ي فري أن تتم�اىش مع تقبل 
النجمت�ني للص�ور كدعاب�ة وقال�ت “كيف 
تتوقع�ون م�ن أوب�را وينفري أن تس�تطيع 
خلط األش�ياء وقل�ب املوازي�ن بيدين اثنتني 

فقط؟”.
وقد عم�دت املجل�ة إىل إزال�ة املمثل جيمس 
فرانك�و من عدده�ا اإللكرون�ي املخصص 
لتغطي�ة موس�م الجوائ�ز يف هولي�وود بعد 
أن أج�رت مع�ه مقابل�ة والتقط�ت ص�ورا 
له.وج�اءت ه�ذه الخط�وة بع�د أن وجهت 
اتهامات لفرانكو بس�وء الس�لوك والتحرش 

الجنيس من قبل خمس نساء.

خضع�ت اإلعالمية عال الف�ارس لعملية 
جراحي�ة دقيق�ة يف »الظه�ر«، يف إحدى 
املستش�فيات يف إس�بانيا، بع�د أن عانت 
من آالم يف العمود الفقري بس�بب انزالق 
غرويف بعد سقوطها خالل ممارستها 

لرياضة التزلج عى الجليد.
ع�ال الف�ارس نرشت عدة ص�ور لها قبل 
وبع�د  الجراحي�ة  للعملي�ة  خضوعه�ا 
خروجها من غرفة العمليات، لتطمنئ يف 
النهاية كل محبيها عى وضعها الصحي، 

مؤكدة لهم نجاح العملية الجراحية.
وكانت ع�ال الف�ارس قد ت�م وقفها عن 
العمل يف mbc، بعد الهجوم الذي تعرضت 
له ع�ى إث�ر تغريدتها املتعلق�ة بالقدس 
والت�ي قال�ت فيه�ا: »ترام�ب ل�م يخر 
توقيت إع�الن القدس عاصم�ة إرسائيل 
عبث�ا، فبع�د زيارته لن�ا تأك�د أن العرب 
س�يدينون االع�راف الليل�ة ويغنون غدا 

هال بالخميس«.
وبع�د الهج�وم الكبري الذي ن�ال من عال 

الف�ارس بس�بب تغريدتها ع�ن القدس، 
اضط�رت لح�ذف ج�زء منه�ا لتق�ول: 
»ترام�ب لم يخ�ر توقيت إع�الن القدس 
عاصمة إرسائيل عبث�ا، الليلة ندين وغدا 

نغني هال بالخميس«.
وم�ع مواصلة الهجوم ع�ى عال الفارس 
بس�بب تغريدتها م�ن قبل الس�عوديني، 
دافع�ت عن نفس�ها بالتأكيد عى إنها لم 
تقصد ما يتم تداوله، وأن يوجد من حور 

كالمها عى هذا النحو.

 Paris Hilton هيلت�ون  باري�س  النجم�ة  تعرض�ت 
لس�خرية عارمة عى إثر الخط�أ اإلمالئي الذي وقعت 
في�ه، خالل إعالنها عن حفلها املنتظر يف قطر.باريس 
هيلتون غردت عى حسابها عى توير، لتعلن ملحبيها 
عن حفلها الراقص املقرر إقامته اليوم يف قطر، ولكنها 
وقع�ت يف خطأ إمالئي أش�عل س�خرية املتابعني لها، 
حيث كتبت: »ال يمكنن�ي االنتظار حتى أراكم يف بالك 
أوركيد الدوحة ي�وم 26 يناير«، مضيفة: »أهالً قطر« 
إال كتب�ت قط�ر »Qutar« بدالً م�ن »Qatar«.وانهالت 
التعليق�ات الس�اخرة ع�ى تغري�دة باري�س هيلتون 
بس�بب الخطأ اإلمالئي الذي وقعت فيه، إال إنها ورغم 
الهج�وم لم تعيد كتابة الكلم�ة بالطريقة الصحيحة.

ويف ذات الصدد ومع إعالن باريس هيلتون عن حفلها 
املنتظر اليوم، اش�تعل غضب رواد توير بسبب إقامة 
هذا الحفل الراقص يف قطر، منتقدين إقامة مثل هذه 
الحفالت، مشريين إىل أن باريس هيلتون ليست فنانة 
من األس�اس حتى يتم دعوتها إلقام�ة حفالت، فهي 
له�ا تاريخ حافل م�ع املخدرات واألزم�ات املخلة.كما 
اع�رض بعض رواد مواقع التواصل عى حفل باريس 
هيلتون بس�بب إقامته يوم الجمعة تحديداً، معترين 
أن املوع�د مس�تفز للجموع.ويف س�ياق آخ�ر، أعلنت 
باريس هيلتون عن خطبتها ع�ى كريس زيلكا، الذي 
قدم لها خاتم ال�زواج يف أحد منتجعات والية كلورادو 

األمريكية.

عال الفارس ختضع جلراحة دقيقة

حفل باريس هيلتون يف قطر يثري اجلدل
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عبطان يتفق مع وزير الداخلية الجياد حلول 
لعودة العمل يف مدينة الرشطة الرياضية

              بغداد/ المستقبل العراقي

اتفق وزير الش�باب والرياضة الس�يد 
وزي�ر  م�ع  عبط�ان،  الحس�ين  عب�د 
الداخلية الس�يد قاس�م االعرجي على 
ايج�اد حل�ول س�ريعة لع�ودة العمل 
في المدينة الرياضية لنادي الش�رطة 

الرياضي.
وقال عبطان ل�)قسم االعالم واالتصال 

الحكومي( ان االتفاق س�يعطي زخما 
كبي�را من اجل ع�ودة عجلة البناء الى 
مدينة الشرطة الرياضية التي توقفت 
في الماض�ي، وان رياضيي الش�رطة 
بامس الحاجة الى بناء مدينة رياضية 
تلبي طموحاتهم، والس�يما  متكاملة 
ان ن�ادي الش�رطة يض�م العدي�د من 
االلع�اب الرياضية وحق�ق الكثير من 

االنجازات ويزخر بالنجوم.

زيدان يضع خطة طوارئ استعدادًا 
ملوقعة سان جريمان

              المستقبل العراقي / وكاالت

لم يعد أمام ريال مدريد سوى التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا، إلنقاذ موسمه الحالي، وذلك بعد وداعه مؤخرا 
كأس الملك، وضياع حلم الفوز بالليجا عمليا.وسيخوض 
الفري�ق الملك�ي مواجه�ة صعب�ة ض�د باريس س�ان 
جيرمان الفرنس�ي في دور ال�16 من التش�امبيونزليج 
بعد أس�بوعين، يس�بقها مباراتين ض�د ليفانتي و ريال 
سوسيداد في الليجا.ووفقا لصحيفة آس فإن الفرنسي 
زي�ن الدين الدين زيدان المدي�ر الفني للميرنجي والمعد 
البدني للفري�ق أنطونيو بينتوس، وضع�ا خطة لتأهيل 
الالعبين بدنيا وصفتها الصحيفة بأنها “برنامج مصغر 

مش�ابه الس�تعدادت الفريق لموس�م جديد”.وأش�ارت 
الصحيفة الى أن بينت�وس وضع خطة بدنية لكل العب 
م�ن العبي لوس بالنك�وس طبقا لظروفه�م المختلفة 
واألخ�ذ في االعتبار ع�دد الدقائق التي ش�ارك فيها مع 
منتخ�ب بالده.وفي هذا الصدد يتص�در لوكا مودريتش 
قائمة األكثر مش�اركة في الموسم الحالي برصيد 539 
دقيقة.ويخش�ى زي�دان أن يدف�ع ثم�ن االع�داد البدني 
الس�يئ وهو األمر الذي تعرض بس�ببه اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي المدرب األسبق للفريق النتقادات الذعة خالل 
فترته األخيرة على ملعب برنابيو.ويأمل زيزو أن تنجح 
مجددا خطته التي ساعدت الفريق األبيض على التتويج 

بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.

هاشتاك »مدينتي« يسبق حدث 
ريايض مهم يف البرصة

فشل إحرتاف ايمن حسني
يف االهيل القطري

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

اطلق وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان هاش�تاك )مدينتي( قبل المباراة 
الودي�ة المرتقب�ة بين الع�راق والس�عودية على ملعب البص�ر الدولي اواخر الش�هر 
المقبل.وذك�ر بيان مقتض�ب لمكتبه انه “ تم اطالق هاش�تاك # مدينتي عبر )تويتر( 
لنش�ر الصور والفيديوه�ات الجميلة لمدن الع�راق قبل مباراة العراق والس�عودية”.

ومن المقرر ان يلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم ونظيره السعودي على اديم ملعب 
المدينة الرياضية في ال� 27 من شهر شباط المقبل وسط تواصل االستعدادات القامة 

هذا الحدث الرياضي المهم.

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

فشل انتقال مهاجم فريق الشرطة، أيمن حسين، 
القطري.وذك�رت مص�ادر  ال�ى ن�ادي االهل�ي 
مقربة من الالعب ف�ي تصريحات اطلعت عليها 
“المس�تقبل العراق�ي”، ان “عق�د أيمن حس�ين 
يتيح له الخروج من الش�رطة من أجل االحتراف 
فق�ط وبم�ا أن العق�د االحترافي قد فش�ل فأنه 
“فش�ل  ان  للقيثارة”.وأض�اف  بالع�ودة  مل�زم 
انتقال حس�ين الى االهلي القطري بس�بب عدم 
حصوله على بطاقة االس�تغناء م�ن ادارة نادي 
الش�رطة”.ولفت الى ان “النادي القطري تعاقد 
مع المهاجم التونس�ي )حم�زة يونس( بدال عن 

أين حسين الذي وصل الدوحة يوم أمس االول.

حلم بيكهام حتول حقيقة

              المستقبل العراقي / متابعة
 

حق�ق النج�م االنكلي�زي الس�ابق #ديفيد_بيكه�ام 
“حلمه” أخيراً، بعدما أكد ان الفريق الذي أسس�ه في 
ميامي سيشارك في السنوات المقبلة في #الدوري_

االميركي للمحترفين، بطولة أميركا الش�مالية لكرة 
القدم.ومن�ذ اعتزال�ه اللع�ب ع�ام 2013 عقب فترة 
ذهبية أخرى بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، 

خص�ص القائ�د الس�ابق للمنتخب االنكلي�زي، رمز 
االعالن�ات والمع�روف بس�معته الكروي�ة وكذل�ك 
اقترانه بنجمة موس�يقى “الب�وب” فيكتوريا إحدى 
مغني�ات فرق�ة “س�بايس غيرل�ز”، تركي�زه عل�ى 

مشروع “ميامي بيكهام يونايتد”.
ووعد الالعب السابق لمانشس�تر يونايتد االنكليزي 
وري�ال مدريد االس�باني خالل ع�رض ضخم برفقة 
رئي�س رابط�ة ال�دوري االميرك�ي للمحترفين دون 
غارب�ر وعم�دة ميامي فرانس�يس س�واريز، بجعل 
فريقه “األفضل في الدوري االميركي للمحترفين”. 
لكن ف�ي المقابل، لم يتم تحدي�د تاريخ دخول فريق 
بيكهام الى الدوري االميركي للمحترفين، الذي يضم 

حالياً 23 فريقاً.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ري�ال مدري�د  ن�ادي  ني�ة  ظه�رت 
اإلس�باني بوض�وح ف�ي إمكاني�ة 
إي�كاردي،  م�اورو  م�ع  التعاق�د 
اإليطال�ي،  مي�الن  إنت�ر  مهاج�م 
خ�الل فت�رة االنتق�االت الش�توية 
الجاري. الثان�ي  يناير/كان�ون  في 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو 
الكتالونية، أن مصادر داخل النادي 
الملك�ي، أك�دت أن�ه ال ني�ة إلب�رام 
صفقات هذا الشهر، وذلك استجابة 
لطل�ب المدرب زي�ن الدي�ن زيدان، 

و ال�ذي أك�د ع�دم حاجت�ه لوجوه 
ن�ادي  إلدارة  وبالنس�بة  جدي�دة، 
العاصمة اإلس�بانية فإن الميركاتو 
الش�توي قد انتهى، رغ�م تبقي 48 
ساعة على إغالقه رسمًيا.وأشارت 
الصحيفة إلى أن تقارير في إيطاليا 
تحدثت ع�ن احتمال رحيل ايكاردي 
لريال مدريد هذا الشتاء، في صفقة 
س�يتم فيه�ا إدراج الع�ب الوس�ط 
ماتي�و كوفاس�يتش، الذي س�يعود 
الصي�ف  أن  للنيراتزوري.وذك�رت 
المقبل، قد يكون أقرب موعد يمكن 
أن ينضم فيه إيكاردي لريال مدريد، 

الميرينج�ي  أن  العل�م  م�ع 
أيًضا بأس�ماء أخرى  مهت�م 
كبي�رة، لتعزيز خط الهجوم، 

منه�م هاري كي�ن نجم فريق 
اإلنجليزي. هوتسبير  توتنهام 

وأث�ار إي�كاردي الج�دل خ�الل 
الساعات القليلة الماضية بعد أن 
نش�ر صورة عبر حسابه بموقع 

تلميح�ات  تحم�ل  انس�تجرام، 
فس�رها  الن�ادي،  ع�ن  برحيل�ه 
البعض ب�أن األرجنتيني في طريقه 
لالنضم�ام إل�ى ري�ال مدري�د، قبل 

إغالق الميركاتو الشتوي.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقاري�ر صحفية، ع�ن اهتم�ام فري�ق إنجليزي 
بالتعاق�د مع العب وس�ط ري�ال مدريد اإلس�باني، خالل 
الس�اعات القليلة المتبقية من فترة االنتقاالت الش�توية 
الحالية.واس�تبعد زين الدي�ن زيدان، المدي�ر الفني لريال 
مدري�د، الالع�ب الش�اب مارك�وس يورينت�ي كثي�ًرا من 
حس�اباته، حيث يعاني يورينتي من قلة المش�اركات مع 
الميرينج�ي هذا الموس�م إال أن هذا لم يمن�ع اهتمام عدة 

أندية بالحصول على خدماته هذا الشتاء.وقالت صحيفة 
“آس” أن الالع�ب أق�رب لالنضم�ام إل�ى ديبورتيف�و 
الكورونيا أو نيوكاس�ل يونايتد اإلنجليزي على سبيل 

اإلع�ارة لنهاي�ة الموس�م الحالي.وأش�ارت إلى أن 
ناديي ريال بيتي�س وديبورتيفو أالفيس، كانا 

أيًضا ضمن المهتمي�ن به، بل إن نادي 
بيتي�س ح�اول الحص�ول عليه ضمن 
صفقة انتقال داني س�يبايوس لريال 

مدريد الصيف الماضي.

رودرجييز: هاينكس أضاف يل الكثري..
ونحلم بلقب دوري األبطال

االحتاد اآلسيوي يوافق عىل اقامة 
مباراة الزوراء واملنامة

عىل ملعب كربالء الدويل

              المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد خاميس رودريجيز، نجم بايرن 
ميون�خ األلماني، أن�ه يتمنى حصد 
لق�ب دوي أبطال أوروب�ا، رفقة 

البافاري هذا الموسم.
وق�ال رودريجيز، خالل 
لصحيف�ة  تصريحات�ه 
 ”elcolombiano  “
الكولومبية: “أنا بخير 

وسعيد بدعم زمالئي لي في بايرن 
ميونخ”.

وأض�اف: “هاينك�س أض�اف ل�ي 
الكثي�ر، عل�ى الرغ�م م�ن أنن�ي ال 
أساهم بالكثير من األهداف، ولكني 
ألعب بشكل جيد وأصنع المساحات 
وأمرر الكرات الطويلة مثلما فعلت 

أمام بريمن”.
واختتم: “نحن نس�ير على الطريق 
كب�ار  العبي�ن  ونمل�ك  الصحي�ح، 

ونحل�م بالكثير من األش�ياء، ومن 
ضمنه�ا حص�د لق�ب دوري أبطال 
أوروبا، والذي غاب عن البايرن منذ 

2013، وم�ن المه�م حصد هذا 
رودريجيز  اللقب”.وشارك 

هذا الموسم في 21 مباراة 
المس�ابقات،  بمختل�ف 

ونج�ح في تس�جيل 3 
أهداف وصنع 7 حتى 

اآلن.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

واف�ق االتحاد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، على اقام�ة مباراة 
الزوراء امام المنامة البحريني على ملعب كربالء الدولي في إطار 

الجولة الثالثة من بطولة كأس االتحاد االسيوي.
وق�ال االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم في بي�ان تابعته “المس�تقبل 
العراقي”، إن “االتحاد االس�يوي ارسل كتاباً لالتحاد العراقي، يؤكد 
في�ه اقامة مباراة ال�زوراء العراقي والمنام�ة البحريني في ملعب 
كربالء في الس�ادس من ش�هر آذار القادم ضم�ن مباريات بطولة 

كاس االتحاد االسيوي”.
واوض�ح أن “االتحاد االس�يوي وجه كتاباً آخ�ر، لالمين العام 

لالتحاد الدولي فاطمة س�امورا، بش�أن تس�مية مراقب عنه 
لغرض مراقبة وتقييم المباراة التي س�تدخل ضمن ملف رفع 

الحظر النهائي عن مالعب الكرة العراقية”.
يذكر أن نادي المنامة البحريني هو من طالب االتحاد االس�يوي، 

بإقامة المباراة على ارض العراق.

هدف سواريز هيدي إنيستا رقاًم تارخييًا
              المستقبل العراقي / متابعة

 
تمك�ن المخض�رم أندريس إنييس�تا العب وس�ط 
برش�لونة من صناع�ة الهدف األول للبارس�ا الذي 
س�جله زميل�ه لويس س�واريز ف�ي الف�وز األخير 
1-2 عل�ى أالفي�س ضم�ن الجولة 21 م�ن الدوري 
اإلس�باني.ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإنه 
بهذه التمريرة الحاس�مة يكون إنييس�تا قد أصبح 
ه�و الالع�ب الوحيد ال�ذي صنع هدف�ا واحدا على 
األقل في آخر 15 موس�ما بالليجا، علما بأن أفضل 

رقم له في هذا الشأن كان موسم 2012-2013 
عندما صنع 16 هدفا.من ناحية أخرى صنع 

إنييستا أيضا هدفا واحدا في دوري أبطال 
أوروبا هذا الموس�م، وذلك في الفوز 3-0 

عل�ى الضي�ف يوفنت�وس اإليطالي على 
ملعب كامب نو، ضم�ن الجولة األولى 

م�ن دور المجموعات.وأه�دى البالغ 
م�ن العم�ر 33 عام�ا، ك�رة الهدف 
الثال�ث لزميل�ه ليونيل ميس�ي في 

الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ريال مدريد يؤجل االستجابة لرسالة إيكاردي

يورينتي مطلوب يف الدوري اإلنجليزي

احتاد الكرة يفتح باب التقديم أمام األندية 
للحصول عىل الرتاخيص اآلسيوية

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  أعل�ن 
القدم، ام�س الثالث�اء، عن افتح 
ب�اب التقديم ام�ام اندية الدوري 
الممتاز للحصول على التراخيص 
 -  2017 لموس�م  اآلس�يوية 

.2018
واطلع�ت “ المس�تقبل العراقي” 
عل�ى وثيقة ص�ادرة م�ن اتحاد 
الكرة تشير الى انه “تم فتح باب 
التقدي�م ألندية ال�دوري الممتاز 
 2017-2018 الحال�ي  للموس�م 
عل�ى  بالحص�ول  ترغ�ب  الت�ي 

الرخصة االسيوية والمحلية”.
واوضحت ان�ه “يتوجب على كل 
ن�ادي تقدي�م طل�ب رس�مي في 
الحصول عل�ى الترخيص لغرض 
ف�ي  بالمش�اركة  ل�ه  الس�ماح 
االس�يوية والمحلية  المسابقات 

للموسم القادم.
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؟؟هل تعلم
- ه�ل تعل�م أن كيلو الواحد من س�مك 
الفانوس يس�اوي م�ا يق�ارب من ألف 

سمكة.
- ه�ل تعلم أن هناك ح�وايل 6 آالف نوع 

من الزواحف يف جميع أنحاء العالم.
- هل تعلم أن هناك ما يقارب لثالثة آالف 

نوع من القمل يف دول العالم كافة.
- ه�ل تعلم أن اإلخطب�وط عندما يفقد 

أحد أذرعه الطويلة تنمو له ذراع آخر.
- هل تعل�ن أن أكث�ر الحيوانات حدة يف 

حاسة السمع هما الحمري والذئاب.
- ه�ل تعل�م أن الفي�ل يتع�رض للموت 

بشكل فوري عند دخول نملة يف أذنه.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

تزعج�ك الكثري م�ن األوض�اع يف العمل وتس�عى اىل 
تغيريها 

عاطفياً:تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده 
عىل تحقيق طموحه.

علي�ك أن تق�وي عالقتك م�ع زمالء العم�ل فأنت ال 
تعمل بمفردك 

عاطفياً:تنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك تتفق 
معه.

حيويتك ما تزال يف أوجها وتنجز الكثري من األعمال 
عاطفياً:تدور يف ذهنك الكثري من التساؤالت للحبيب 

وتحاول أن تجد لها اجابات.

تش�عر بالراحة خالل هذه الفرتة بع�د النجاح الذى 
حققته 

عاطفياً:عالقة صداقة تتحول اىل حب حقيقي.

حيويتك ما تزال يف أوجها وتنجز الكثري من األعمال 
عاطفياً:تدور يف ذهنك الكثري من التساؤالت للحبيب 

وتحاول أن تجد لها اجابات.

تكث�ر أحالمك خالل هذه الفرتة وتس�عى اىل تحقيق 
الكثري من الطموحات 

عاطفياً:ال تتجادل كثرياً مع الحبيب فيبتعد عنك.

ال تس�تلمي أي�ة أعمال جديدة قب�ل أن تنهي أعمالك 
القديمة 

عاطفياً:حاف�ظ ع�ىل عالقتك مع الحبي�ب فأنت لن 
تجد له بديل .

تحرض الكثري من اللقاءات التى تحمل لك الكثري من 
املفاجآت 

عاطفياً:الرومانس�ية تحيط بك من كل جانب وتبدو 
سعيداً.

تبدو متهوراً يف ترصفاتك خالل هذه الفرتة وال تعرف 
ما القرار السليم 

عاطفياً:اقبل النقاش وال تفرض آرائك عىل الحبيب.

تق�دم مس�اعده اىل أحد زم�الء العمل وال�كل يقدر 
وقوفك اىل جانبه 

عاطفياً:ال تس�تطيع أن تس�تغني ع�ن الحبيب فلم 
تعامله بهذه الطريقه.

علي�ك أن تث�ق بقدراتك أكث�ر وأنك تس�تطيع انجاز 
الكثري 

عاطفياً:الحبي�ب س�عيد بوقوف�ك اىل جانبه ودعمك 
له.

عليك االنتباه اىل فلوسك ولعملك وسمعتك واي عمل 
تقوم به يّقيم.

انتبه عىل اموالك ومقتنايتك كي ال تضيع.

احلوتالعذراء

العثور عىل أوىل عالمات الرسطان
رب�ط علماء من جامع�ة كوبنهاغن العالمات األوىل ملرض الرسط�ان بظهور إنزيم 

» GalNAc-T6« يف األمعاء الغليظة.
واتض�ح أن هذا اإلنزيم ال يوجد عادة يف الخاليا الس�ليمة يف جس�م اإلنس�ان، لكنه 
 Journal of Biological« يتواجد بكثرة يف الخاليا الرسطانية بحسب ما نرشت مجلة

.»Chemistry
ويحول إنزيم »GalNAc-T6« الخاليا الس�ليمة إىل أخرى رسطانية عن طريق ربط 

.»Glycosylation« جزيئات السكر ببعض الربوتينات يف عملية تسمى
ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج هذه الدراسة عىل رصد عملية التحول الرسطاني 

إليجاد طرق جديدة يف الكشف املبكر وعالج هذه األمراض.

كيف يؤثر األرق عىل حياتنا؟
أوضحت دراس�ة حديثة أن الخيارات الغذائية 
غري الصحي�ة والق�رارات الخاطئ�ة، هي من 
بني أكثر اآلثار شيوعا لألرق.ودرس الباحثون 
حال�ة 2000 بالغ يف بريطاني�ا، حيث الحظوا 
أن املش�اركني عان�وا من 90 حالة نوم س�يئة 
سنويا يف املتوسط.وكنتيجة مبارشة لذلك، يتم 
اتخاذ 171 قرارا مشكوكا بصوابه، أو هفوات 
يف الحكم عىل مدى 12 ش�هرا. وتش�مل اآلثار 
األخ�رى لألرق التعرض ملخاط�ر عىل الطريق، 

والقي�ام بأخطاء غري متوقع�ة يف العمل وغري 
ذلك.ووج�دت الدراس�ة أيضا أن أهم أس�باب 
ع�دم الن�وم بش�كل جي�د، تتمث�ل يف اإلجهاد 
والحاج�ة إىل الذهاب إىل دورة املياه يف منتصف 
اللي�ل، وكذل�ك الحر الش�ديد. كما يع�د القلق 
من العمل والش�خري أو الضجيج من األسباب 
الش�ائعة لع�دم االس�تغراق يف النوم.ويعرتف 
%61 من املش�اركني بأنهم يش�عرون بالقلق 
إزاء اآلثار املحتملة للنوم الس�يئ عىل صحتهم 

يف املس�تقبل. وقال %45 منهم إن النوم نادرا 
ما أث�ر عىل عالقته�م بالرشيك، بينم�ا يعتقد 
%29 من املشاركني أن مشاكل النوم أثرت عىل 
عالقتهم بأطفالهم.وقالت كريس�تني هانسن 
خبرية الن�وم: “يظهر هذا البحث أن %75 من 
األش�خاص أكثر إدراكا ألهمي�ة النوم مقارنة 
مع 10 سنوات مضت، وهو أمر إيجابي إىل حد 
كب�ري. يف حني يعتقد %90 منه�م أن ليلة نوم 

جيدة، تحمل فوائد صحية كبرية”.

السيلفي تسبب البؤس لدى األطفال
كشفت دراس�ة جديدة أن تأثري صور السيلفي أسوأ 
م�ن التنمر عىل األطفال، باعتبارها س�ببا النتش�ار 

البؤس بينهم.
وأب�رزت الدراس�ة أن تالمي�ذ امل�دارس يتعرض�ون 
لضغ�وط نفس�ية عن�د رؤي�ة ص�ور أقرانه�م عىل 
اإلنرتنت، والتي تدفعهم إىل مقارنة أنفس�هم مع تلك 

الصور يف ما يتعلق بأجسادهم ومظاهرهم.
وق�ام باحث�ون يف جامعة برمنغه�ام بتحليل 1300 
رد فع�ل للمراهقني الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 13 
و18 عام�ا يف امل�دارس الربيطاني�ة لتحديد موقفهم 
من مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويرت 

وإنستغرام.
وق�ال مع�د الدراس�ة الرئي�س، الدكت�ور فيكتوريا 
جودي�ري، إن الن�اس يعتق�دون يف الغال�ب أن ص�ور 
املش�اهري هي الت�ي تؤثر ع�ىل الش�باب، إال أن ذلك 

اعتق�اد خاطئ، نظ�را ألن الش�باب واألطفال يرون 
أنها نتيجة ملمارسة الرياضة والجراحات التجميلية، 
لذل�ك يقارن�ون أنفس�هم بأقرانهم يف املدرس�ة من 
خ�الل صورهم الت�ي يمك�ن أن تخلق أحد أش�كال 

الضغط النفيس.
وتش�ري الدراس�ة إىل أن األطفال والش�باب يتجهون 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  إىل  متزاي�د  بش�كل 
للحصول عىل معلومات تتعلق بأجسام اآلخرين من 
أقرانهم، خاصة الذكور الذين ينرشون صورا عارية 
ع�ىل اإلنرتن�ت تكش�ف ع�ن أجس�امهم الرياضية، 
م�ا يدف�ع البعض إىل تطوير مش�اعر س�لبية تجاه 
أجس�امهم. بينم�ا يع�رب آخ�رون ع�ن رغبته�م يف 
تغيري مظهرهم، وحتى تغيري س�لوكياتهم الصحية 
والغذائية بسبب ما يشاهدونه من صور عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.

تذاكر طريان رخيصة برشوط جائرة
أعلن�ت رشك�ة »يونايتد إيرالين�ز« األمريكية 
عن نيتها توسيع قسم »basic economy« يف 
الدرجة السياحية يف إطار سعيها إىل منافسة 
رشكات الطريان األخرى.وتشرتط الرشكة عىل 
املسافرين، لالستفادة من خدماتها الجديدة، 
الحضور إىل املطار والتس�جيل للحصول عىل 
تذاكرهم، ولن يسمح لهم بحمل أي أمتعة إىل 
مقص�ورة الطائرة لحفظه�ا يف الرفوف فوق 
املقاع�د.ويف املقاب�ل ستس�مح له�م الرشكة 
 »basic economy« باختي�ار املقع�د بدرج�ة
بش�كل مسبق، مقابل تكلفة إضافية. وقالت 
رشك�ة »يونايت�د إيرالين�ز« إنها تس�عى من 

خالل ه�ذه الخط�وة إىل جلب ع�دد أكرب من 
ال�ركاب باعتبار أن معظ�م الرشكات الكربى 
تعتمد تقديم أس�عار منخفضة يف هذا القسم 
من الدرجة السياحية، مقابل بعض الرشوط 
الت�ي تختلف م�ن ناقل إىل آخر، تماش�يا مع 
القيود املشددة التي تفرضها الواليات املتحدة 

عىل الرحالت الجوية.
وق�د تك�ون ه�ذه التذاك�ر الرخيص�ة خربا 
س�ارا لعدد كبري م�ن ال�ركاب، إال أنها أثارت 
مخ�اوف املس�تثمرين واملحلل�ني الذين كانوا 
يأملون يف أن تتبع الرشكة اس�رتاتيجية تدعم 
أرباحه�ا بع�د الرتاجع ال�ذي س�جلته خالل 

الس�نة املاضية.وأكد املس�ؤولون التنفيذيون 
يف الرشك�ة أن خططه�م ال تعن�ي بالرضورة 
انخفاض األس�عار وهبوط هوام�ش الربح، 
ب�ل إنها تش�ري إىل أن الرشكة »تفكر بش�كل 
مختلف«.والجدي�ر بالذك�ر أن أصحاب تذاكر 
أخ�ر  دائم�ا  »basic economy« س�يكونون 
ال�ركاب الذين يت�م إعادة تس�فريهم يف حال 
تأخ�ر الرح�الت الجوي�ة، حت�ى وإن كان�ت 
الرشكة س�بب الخطأ الذي عطل الرحلة.ومع 
تطوي�ر درج�ة »basic economy«، س�تقوم 
الرشكة بتوس�يع وجهات رحالتها بما يف ذلك 

الرحالت الدولية.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
2 كوب دقيق

1 ملعقة صغرية ملح
1 ملعقة صغرية سكر

1 ملعقة كبرية خمرية فورية
1 كوب لبن دايفء

طريقة التحضري:
يف بولة كبرية الحجم ضعي الدقيق و امللح و السكر و الخمرية 

و قلبي جيدا.
اضيف�ي اللب�ن تدريجيا و قلبي ث�م غطيه�ا و اتركيها حتى 

تخمر.
قوم�ي بتقس�يم العجني اىل تصفني ثم قوم�ي بفرد واحدة يف 
صينية و ضعي عليها الحشو النفضل ثم قومي بفرد النصف 

االخر عليها ثم قومي بثني االطراف للداخل.
ضعي الصينية يف الفرن حتى تنضج ثم تقدم.

الفطائر الرتكية
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طارق حرب بقلم آصف ملحم الجزء الثاني
يف سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلمات ع�ن عدد املوظفني يف بغداد 
س�نة ١٩٣٥ كما وردت بالدليل الرس�مي ململكة العراق سنة ١٩٣٦ 
بما فيهم منتس�بوا الجيش والرشطة وموظفو املحافظات االخرى 
ذل�ك ان جمي�ع الدوائر الحكومية يف بغداد  فقط ومنتس�بو الجيش 
والرشطة واملوظفون العاملون يف املحافظات االخرى هم موظفون 
يف دوائر حكومية يف بغ�داد ومن الجدول الخاص بدرجات املوظفني 
الذي نرشه الدليل نجد ان منتس�بي وزارة الدفاع كانوا االكثر حيث 
كان عدده�م اكثر ١١ الف منتس�ب بقليل يليهم منتس�بو الرشطة 
حيث كانوا اكثر من ثمانية االف منتس�ب بقلي�ل ثم وزارة املعارف 
ثالثة من حيث العدد اقل من ثالثة االف بقليل ومن الطريف ان عدد 
املوظف�ني يف الديوان امللكي وهي الدائ�رة االوىل من بني دوائر الدولة 
كان ع�دد موظف�ي الديوان خمس�ة ع�رش موظفا فق�ط ومجلس 
االم�ة اي الس�لطة الترشيعية التي تتكون من مجل�س النواب الذي 
يت�م انتخابه ومجل�س االعيان الذي يتوىل املل�ك تعيني اعضائه كان 
مجم�وع املوظفني يف مجلس االم�ة ٥٣ موظفا فقط وعدد موظفي 
مجل�س ال�وزراء ١٦ موظف�ا فقط وكان�ت الدوائر الت�ي يزيد عدد 
موظفيه�ا عىل االلف اربعة دوائر فقط ه�ي وزارة االقتصاد ١٩٨٥ 
موظ�ف واالدارة املالي�ة ١٥٠٥ موظ�ف والصح�ة ١٣٠١ موظ�ف 
والكمارك ١١٠٥ موظف�ني وكان عدد دوائر بغداد االخرى من حيث 
عدد املوظفني عىل الشكل التايل :- مراقب الحسابات ٣٥ والخارجية 
وال�واردات   ١٠٣ واملحاس�بات   ٧٨ والتس�وية   ٨٣ واملالي�ة     ٢٤
١٢٠ واملطبع�ة ٥٦ واملالح�ة ١٢ والداخلي�ة ٦٩ يض�اف ٢٣ موظفا 
والقنصلي�ات ٥٩ واالدارة العام�ة ٨١٩ والس�جون٤١٩ والعدل٦٧٣ 
والطابو اي التس�جيل العق�اري ٢٤٠ وحيث كان ج�دول املوظفني 
م�ن ١٥ فئة او درج�ة وطبقة يضاف اىل ذلك الدرج�ة املمتازة فاننا 
نج�د عدد املوظف�ني يف الدرجة املمتازة باعتباره�ا اعىل درجة ١٠٣ 
موظف�ني فقط كان�وا ١٧ يف الصح�ة وعرشة يف العدلي�ة والرشطة 
س�بعة وخمس�ة يف االقتصاد واربعة يف املالية والتس�وية والداخلية 
وثالثة موظف�ني يف القنصليات واثنان يف املالح�ة واملعارف والدفاع 
وس�تة درجات يف الگمارگ وباقي الدوائ�ر درجة واحدة اي موظف 
واح�د درجة ممتازة يف الديوان امللكي ومراقب الحس�ابات ومجلس 
ال�وزراء والخارجي�ة والطاب�و وكان�ت عدد م�ن الدوائ�ر بال درجة 
ممتازة وهي مجلس االمة واملحاسبات والواردات واملطبعة واالدارة 
العامة والس�جون وقد بلغ�ت نفقات الدولة للس�نة املالية ١٩٢٨/ 
١٩٢٨ اكث�ر من اربع�ة ماليني دين�ار بقليل وكانت ه�ذه النفقات 
للس�نة ١٩٣٢/١٩٣٣ اقل من اربعة مالي�ني دينار بقليل وكان اعىل 
راتب للدرجة املمتازة يصل اىل ٩٠ دينارا ويبدأ الراتب بالنزول اىل ٧٥ 
و ٦٠ و٤٨ و٤٢ و٣٦ و٣٠ و٢٥ و٢١ و١٨ و١٥ و١٢ و١٠ و٨ و٦ 
والدرج�ة ١٥ يكون راتب املوظف فيها من اربعة دنانري اىل خمس�ة 

دنانري يف ايام كان فيها الدينار يساري اربعة دوالرات .

-يف جمهورية جورجيا، تم تسجيل أعىل نسبة إصابة بمرض الجمرة 
الخبيثة بعد بدء مركز لوغار بالعمل.

-يؤكد العديد من س�كان قرية )ألكسييفس�ك( املج�اورة للمركز أنه 
بع�د افتتاحه بدؤوا يش�عرون باإلرهاق والص�داع والدوخة وراتفاع 
ضغ�ط الدم وانتش�ار األورام أيضاً، إضافة إىل انتش�ار رائحة مقّززة 
باس�تمرار لم تكن موجودة س�ابقاً، كما أنه تويف اثنان من العاملني 

فيه من التابعية الفلبينية.
 باالنتق�ال إىل جمهوري�ة أوكرانيا، فإن التقاري�ر الصحفية تؤكد أن 
التع�اون املجان�ي يف مجال الصحة مع الواليات املتح�دة بدأ منذ عام 
٢٠٠٥، وكم�ا هو الحال يف جمهورية جورجيا فلقد تم إنش�اء مركز 
بحثي باسم )مركز أوكرانيا العلمي التكنولوجي(، حيث تمتع جميع 
موظفيه األمريكيني بالحصانة الدبلوماسية. ولقد تم تأسيس حوايل 
١٥ مخ�ريف مناطق مختلفة من أوكرانيا، عملت يف هذه املخابر عدة 
رشكات أمريكي�ة خاصة بتمويل مبارش من DTRA.والجدير بالذكر 
أن الرئيس فيكتور ينوكوفيتش امتنع يف عام ٢٠١٣ عن تمديد عقود 
عم�ل هذه املخابر مع وزارة الدف�اع األمريكية، إال أن حدوث )الثورة 

األوكرانية( أحبطت محاوالته.
 بالرغ�م من أن عم�ل هذه املخابر ونتائجه مش�ابه تمام�اً ملا عليه 
الحال يف جمهورية حورجيا، إال أننا س�نرسد بعض الحقائق املتعلقة 

بها، لكي يتسنى للقارئ الكريم االطالع عىل الفروقات بينها:
-يف ع�ام ٢٠٠٩، ظهر ف�ريوس يف منطقة ترينوبول، غ�رب أوكرانيا، 
س�بب مضاعفات حادة ونزيف رئوي وكانت ضحيت�ه ٤٥٠ مواطناً 
أوكرانياً؛ قامت الواليات املتحدة بعدها مبارشة بإغالق املخر املوجود 
يف تلك املنطقة، وهذا ما يؤكد أن انتش�ار هذا الفريوس مرتبط بعمل 

ذلك املخر.
-يف عام ٢٠١٥، حصل تفٍش مفاجئ لألنفلوانزا )الكريب(، األمر الذي 

أدى إىل موت ٣٦٤ شخصاً، وفق بيانات وزارة الصحة األوكرانية.
 botulism )منذ عام ٢٠١٦، بدأ مرض التس�مم السجقي )املمباري-
باالنتش�ار يف أوكرانيا، وهو مرض نادر جداً، حيث تويف بسببه يف ذلك 

العام ٤ أشخاص وارتفع العدد إىل ٨ أشخاص يف عام ٢٠١٧.
-بدأ الظهور املفاجئ للس�ل بعدافتتاح هذا املخابر، وتؤكد الدراسات 
وجود أنواع جديدة وغريبة، لم يتم رصدها سابقاً، وهذا يدل عىل أنه 

تم تعديلها مخرياً.
-أّدى عمل وكالة الحد من التهديدات يف أوكرانيا إىل انتش�ار األمراض 
ب�ني الحيوانات أيض�اً، كأنفلونزا الطي�ور وحّمى الخنازي�ر ... الخ، 
فُمني قطاع اإلنتاج الحيواني بخسارة كبرية بسبب مقاطعة االتحاد 

األوروبي للمنتجات األوكرانية.
أم�ا يف أفغانس�تان، فوفق�اً للمعطيات الت�ي تقدمه�ا DTRA، فإن 
املخابر الصحية موزعة يف خمس محافظات، وهي: كابيس�ا، لوغار، 
نورس�تان، البلخ، هريات.و كم�ا هو الح�ال يف جمهوريتي جورجيا 
وأوكراني�ا، تعم�ل يف هذه املخاب�ر مجموعة من ال�رشكات الخاصة 
املمول�ة م�ن قب�ل DTRA. وتتلخص األه�داف املعلنة له�ذه املخابر 

بماييل:
-تحديد وإزالة الثغرات يف صحة اإلنسان والحيوان؛

-تعزيز تطبيق إجراءات ومعايري األمان والسالمة البيولوجية؛
-دع�م إمكان�ات مخاب�ر الصح�ة البرشي�ة والحيوانية عىل كش�ف 
وتش�خيص وتوصيف حاالت تف�ي األمراض املعدي�ة، وخاصة تلك 

املرتبطة بالعوامل املمرضة الخطرية.
ولكي نفهم طبيعة عمل هذه املخابر فإنه يمكننا إيراد مجموعة من 
الحقائق الدامغة، حول عدد اإلصابات بحّمى القرم-الكونغو النزفية، 

وهو مرض فريويس ينتقل من القرادات واملاشية إىل اإلنسان:
-تؤكد تقارير منظمة الصحة العاملية بأنه تم تسجيل نسبة عالية من 

اإلصابات فيباكستان و أفغانستان و إيران يف عام ٢٠١٢ تحديداً.
-تشري الدراسات إىل أن عدد اإلصابات بهذا املرض يف العراق بني عامي 
١٩٩٨-٢٠٠٩ كان�ت ترتاوح بني صفر وس�ت حاالت فق�ط، إال أنها 

قفزت إىل ١١ إصابة أكيدة و ٢٨ إصابة مشتبه بها يف عام ٢٠١٠.
-ويف دراس�ة عىل توزع هذا املرض يف إيران بني عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٤ 
تب�ني حص�ول ارتفاع كب�ري يف عدد ح�االت اإلصابة يف ع�ام ٢٠٠٢ و 
٢٠١٠، كم�ا أن ه�ذه اإلصاب�ات ترتك�ز بش�كل أس�ايس يف املناطق 

املحادية ألفغانستان.
 تؤكد القرائن الس�ابقة، بما ال يدع مجاالً للش�ك، أن الواليات املتحدة 
تسعى جاهدة إىل تطوير األسلحة البيولوجية، ضاربة بعرض الحائط 
جميعاملعايريالقانونية واألخالقية أواإلنسانية، وهي التي غزت الدول 

األخرى تحت شعارات الحرية وحقوق اإلنسان.
ختاماً، ال بد من اإلشارة إىل أن البحث يف هذا املوضوعواسع ومتشعب، 
ويتطل�ب املزيد من العمل فهناك الكثري من النقاط التي لم نعالجها، 
كم�ا أن هن�اك مراكز طبية أمريكية أخرى ال بد من مناقش�تها، وما 
هذه املقالة سوى مساهمة متواضعة لتعريف القارئ العربي بهذه 

القضية الحّساسة والخطرية.

منمنمات بغدادية م�ساحة للراأي

املخابر األمريكية الرسية 
لألسلحة البيولوجية!

 سنة ١٩٣٥ كان عدد موظفي 
بغداد ٣١ الف موظف

قالت رشكة إيكيا الس�ويدية لألثاث إن مؤسس�ها إينجفار كامراد تويف عن 
٩١ عاما.

وقالت الرشكة يف بيان ”مؤس�س إيكيا وإيكانو وأحد أعظم رجال األعمال يف 
القرن العرشين إينجفار كامراد تويف يف منزله يف س�ماالند بالسويد يوم ٢٧ 

كانون الثاني“. 
وأس�س كامراد إيكيا عام ١٩٤٣ عندما كان يبلغ من العمر ١٧ عاما ولكن 
إمراطوريت�ه اكتس�بت ش�هرة عاملية ع�ام ١٩٥٦ عندما أصبح�ت رائدة يف 

مجال األثاث الذي يجري تجميعه. 
وتق�رتب إيكيا اآلن من تحقيق عائدات س�نوية حجمها ٥٠ مليار يورو )٦٢ 

مليار دوالر(. 
وقالت الرشكة يف البيان إن كامراد ”ظل يعمل حتى آخر يوم يف حياته وظل 

مخلصا لشعاره وهو أنه ما زال هناك الكثري الذي يتعني القيام به“.

أعلنت رشكة فيس بوك عن التغيري الثالث فيما يخص طريقة عرض األخبار 
عىل املوقع، إذ س�تبدأ يف إعطاء األولوية لألخبار املحلية لتظهر للمستخدمني 
بش�كل أكر من أي وقت م�ى، فإذا كنت تتابع صفحة ن�ارش محيل أو إذا 
ش�ارك أحد األصدقاء قصة منش�ورة محليا، فموقع فيس بوك س�يظهرها 
لك بش�كل واضح بدال من األخبار العاملية التي تحدث يف مناطق بعيدة عنك، 

وسيتم هذا من خالل تحديد املناطق الجغرافية للنارشين.
 وه�ذا ليس التح�ول الوحيد من فيس ب�وك فيما يخص األخب�ار املحلية، إذ 
 »today in« يخت�ر موقع التواصل االجتماعي العمالق قس�م جديد يس�مى

يجمع بني األخبار واألحداث املحلية والتحديثات الطارئة.
وفيس بوك ليس�ت الوحيدة املهتمة بتعزيز األخبار املحلية، بل تعمل جوجل 
عىل تطبيق يس�مى Bulletin يسمح للصحفيني املحليني أو أى شخص آخر 

بكتابة قصة ونرشها عىل شبكة اإلنرتنت عىل الفور.

وفاة مؤسس رشكة إيكيا 
السويدية لألثاث

فـيـس بـوك يـكـشــف 
عن »التغيري الثالث« 

مزارع يف كوسوفو يطلق عىل أحد ذئابه اسم ترامب

شبكات التواصل االجتامعي تقرص العمر

عندما تحقق أخريا حلم حس�ني راجا 
من كوس�وفو وتمكن م�ن أخذ أربعة 
ذئاب من الرية لرتبيتها لم يس�اوره 
شك فيما يتعلق باالسم الذي سيطلقه 

عىل إحداها وهو ترامب.
وقال راجا الذي يح�ب أن يطلق عليه 
لق�ب املعال�ج الروحان�ي للحيوانات 
لرويرتز يف مزرعته يف غرب كوس�وفو 
”لدي ذئاب أخرى لكن هذا لديه الكثري 

من الطاقة يف كل يشء وهو ذكي“.
وأطلق راجا، الذي يدخل يده يف أفواه 
الذئاب، عىل نفس�ه اس�م الذئب األول 
وجع�ل ترام�ب نائبه.  وق�ال ”احرتم 
)الرئيس( ترام�ب، لديه طاقة كبرية، 

يص�در األوامر، إن�ه رجل ش�جاع، لهذا 
أس�ميت ذئبي عىل اس�مه ألن�ه مثله، ال 
يفع�ل م�ا يفعله اآلخ�رون له أس�لوبه 

الخاص ويقوم بعمله“. 
ويملك راجا كذلك دجاجا وحماما وخيوال 

وأبقارا ونرسا وبعض الطواوويس. 
ويف اس�تطالع أجرت�ه مؤسس�ة جالوب 
إنرتناش�يونال ه�ذا الش�هر ع�ن تقييم 
الحكوم�ة  مس�ؤويل  ألداء  الش�عوب 
األمريكي�ة ج�اءت كوس�وفو يف املرتبة 
األوىل عىل مس�توى العال�م حيث يوافق 
٧٥ باملئة م�ن مواطنيها عىل أداء اإلدارة 
األمريكية. وواش�نطن ه�ي أكر حليف 

سيايس واقتصادي لكوسوفو.

كشفت دراسة حديثة أن املستخدمني الدائمني 
لشبكات التواصل االجتماعي يعيشون أقل من 

اآلخرين بنسبة ١٠% يف املتوسط.
س�تانفورد  جامع�ة  م�ن  لباحث�ني  ووفق�ا 
األمريكي�ة، فإن املش�اكل الصحية التي تنش�أ 
الش�بكات  يف  املس�تمر  االنغم�اس  بس�بب 

االجتماعي�ة، ت�ؤدي إىل وف�اة أرسع.
وأكدت الدراس�ة أن املس�تخدم الدائم لوسائل 

التواصل االجتماعي يقيض من وقته ٤ ساعات 
يومياً يف اس�تخدامها، فيما يقيض املس�تخدم 

العادي أكثر من ساعة واحدة يف املتوسط.
مس�تخدمي  ف�إن  الدراس�ة  ملع�دي  ووفق�ا 
الشبكات االجتماعية يقومون أحيانا بخطوات 

متهورة من أجل كسب »الاليكات«.
كما أن الناس ال يس�تخدمون مواقع التواصل 
من أجل رفع مستوياتهم الثقافية أو ممارسة 

الرياض�ة، بل يحرمون أنفس�هم م�ن فرصة 
الحف�اظ عىل صحته�م وإطالة أم�د حياتهم. 
عدا عن أن تعابري وجه الش�خص الذي يجلس 
التواص�ل  مواق�ع  يف  مس�ت�����مر  بش�كل 
االجتماعي تتغري بش�كل مس�تمر بسبب ردة 
فعله عىل الرسائل املختلفة، وكنتيجة للحركة 
املس�تمرة لعضالت الوجه تظه�ر التجاعيد يف 

وقت مبكر.

حض�ارات ب�الد م�ا ب�ني النهري�ن وتاريخه�ا وإنجازاته�ا 
موضوع مجلد ضخم يقع يف ١٠٤٠ صفحة شارك يف إنجازه 
متخصصون يف شؤون الرشق القديم ووادي الرافدين تحت 
إرشاف امل�ؤرخ الفرن�ي املع�روف جويل كورني�ت. ويأتي 
املجل�د ضمن سلس�لة »عوال�م قديم�ة«، وه�و الثالث بعد 
مجلدي�ن، ُخص�ص األول لتاري�خ أوروب�ا القدي�م، والثاني 
لحضارة م�ر، ويحمل عن�وان »بالد ما ب�ني النهرين من 
كلكام�ش إىل أردوان«. يغط�ي الكت�اب ف�رتة زمنية طويلة 
تمت�د ب�ني ٨٥٠٠ و١٠٠ قبل املي�الد، مع تركي�ز عىل الفرتة 
املمتدة ب�ني ٣٥٠٠ و١٠٠ قبل امليالد أي عندما بدأت الكتابة 
يف أوروك، وإىل حني زوال حضارات بالد ما بني النهرين. كما 
يتضم�ن املجلد عدًدا كبريًا من الوثائ�ق والنصوص القديمة 
وحواىل ٥٨ خريطة، إضافة إىل عرشات الصور والرسومات. 
ويرشح بالتفاصيل تاري�خ املنطقة الديني، والتقدم التقني 
فيها ونتاجه�ا الفكري ونوع عالقاته�ا االقتصادية وبناها 
السياسية، ولكنه تناول كل هذه القضايا باستخدام بسيط 
الكلم�ات والتعابري، ليرشح ثقافة وتاريخ منطقة رس�خت 

األسس التي قامت عليها كل ما أعقبها من حضارات.
تعت�ر منطقة »بالد م�ا بني النهرين«، وه�ي العراق حالًيا، 
املكان الذي اخرتعت فيه الكتابة املس�مارية، وتعلم سكانه 
زراع�ة الحبوب باس�تخدام وس�ائل رّي طّوروها عىل مدى 
مئات الس�نني، واخرتعوا املحراث الخشبي والعجلة، وكّونوا 
أول أش�كال الدول�ة، وأسس�وا أول إمراطوري�ة يف العال�م، 

ووضع�وا أوىل الضواب�ط والقوانني يف التاري�خ. كانت بداية 
ه�ذه الحض�ارات األوىل يف األلفي�ة الخامس�ة قب�ل امليالد، 
حي�ث ازده�رت حت�ى ح�واىل ٥٠٠، لتختفي كلًي�ا يف حواىل 
١٠٠ قب�ل امليالد. وبحس�ب املجلد، ظهرت الكتابة بش�كلها 
البدائ�ي والبس�يط للم�رة األوىل يف التاريخ يف ح�واىل ٣٤٠٠ 
قب�ل امليالد لتلبية احتياجات تجارية، ولتس�جيل عقود بيع 
ورشاء ومقايض�ة، ثم ما لبثت أن تطورت لتس�جل ضوابط 

وقوانني، هدفه�ا تنظيم حياة البرش. الحًق�ا بدأت الكلمات 
املكتوبة تس�جل األحداث املهمة والنصوص األدبية، إضافة 
إىل التعاليم الدينية. نتجت هذه الحاجة من تكون تجمعات 
س�كانية، رسعان ما تحّولت إىل مدن صغرية، يس�كن يف كل 
منه�ا حواىل ع�رشة آالف ش�خص، وهو ما يتطل�ب تنظيم 
حياتهم بطريقة غري مس�بوقة، ما اس�توجب وضع قوانني 
وس�نن خاصة، كان أهمها وأشهرها قوانني حمورابي التي 

نقش�ت يف األلفية الثانية قبل امليالد عىل حجر من الديوريت 
األس�ود يبلغ ارتفاعه مرتين و٢٥ سنتمرتًا، وهي محفوظة 
حالًي�ا يف متحف اللوفر يف باريس.  وظهرت يف منطقة وادي 
الرافدي�ن عىل مدى خمس�ة آالف عام قبل املي�الد مدن ذات 
نفوذ وسلطان، ظلت تنافس إحداها األخرى، ولكن بعضها 
تمك�ن من بس�ط س�لطته عىل امل�دن املجاورة، ب�ل ومّدها 
من مر إىل وادي الس�ند. كان الس�كان يعتمدون بالدرجة 
األوىل ع�ىل الزراع�ة، باعتباره�ا املورد الرئي�س يف املنطقة، 
وطّوروا يف س�بيل تعزيزها وسائل رّي يش�ار إليها بالبنان، 
وتب�دو منس�ية يف عراق الي�وم. وكان الس�ومريون هم من 
اخ�رتع املحراث الخش�بي، ال�ذي ضاعف الغلة، وس�اهم يف 
تعزيز اس�تقرار الس�كان، وزي�ادة عدده�م، وتمركزهم يف 
أماكن محددة، وهو ما س�اهم يف نشوء املدن للمرة األوىل يف 
التاريخ.  الحًقا احتاج الس�كان مواد أولية أخرى ال توجد يف 
املنطقة، مثل األخش�اب واألحجار واملعادن، وهو ما دفعهم 
إىل ممارس�ة التجارة، واس�تخدام مبدأ املقايضة، ورسعان 
ما س�يطر األغني�اء عىل النش�اطات التجارية م�ع مناطق 
الجوار، واغتنوا وش�ّيدوا أس�واًرا مرتفع�ة لحماية مدنهم، 
وبنوا مس�اكن ضخم�ة ألنفس�هم، مقارنة ببي�وت العامة 
البس�يطة، الذين كانوا يخرج�ون إىل مزارعهم خالل النهار 
ليع�ودوا عند حلول الظالم قبل إغ�الق أبواب املدن. وطورت 
مدن املنطقة أيًضا وس�ائل حماية من الفيضانات التي كان 

الناس يعترونها إشارة إىل غضب اآللهة.

احلضارات العراقية تعود إىل الواجهة األكاديمية الغربية


