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ص3 وزير العمل يطالب بزيادة ختصيصات احلامية االجتامعية يف موازنة 2018

القوات األمنية تتحرك للقضاء عىل »الرايات البيض«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األربع�اء،  أم�س  األمني�ة،  الق�وات  ب�دأت 
عملية عس�كرية واسعة لطرد فلول تنظيم 
»داع�ش« يف املناطق الصحراوية عىل حدود 
محافظتي صالح الدين وكركوك يف ش�مال 
رشق الع�راق، بحس�ب م�ا أعلن�ت قي�ادة 

العمليات املشرتكة يف بيان.
وجاء يف بيان العمليات املش�رتكة التي تغري 
اسمها مؤخراً إىل »مركز اإلعالم األمني«، أنه 
»بهدف بس�ط األمن واالستق�رار والقضاء 
ع�ىل الخالي�ا النائم�ة ومواصل�ة لعمليات 
التطهري، انطلقت منذ ساعات الصباح األوىل 

)يوم األربعاء( عملي�ة تفتيش وتطهري« يف 
مناطق رشق قضاء طوزخورماتو.

وتش�ارك يف ه�ذه العملية الفرق�ة املدرعة 
التاسع�ة للجي�ش، وفرق�ة ال�رد الرسي�ع 
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة، وقوات الحش�د 
الش�عبي بالتنس�يق مع قوات البيشمركة 
وبإسن�اد م�ن ط�ريان الجي�ش والتحالف 
الدويل«، بحس�ب ما أف�اد البيان الذي تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه.
ووقع�ت هجمات عدة مؤخ�را ضد القوات 
األمنية يف تلك املنطقة، ووجهت الس�لطات 
العراقي�ة االته�ام إىل تنظيم�ي »داع�ش«، 
و«الرايات البيض�اء«، وهو مجموعة تقدم 

ع�ىل أنها م�ن االنفصالي�ن األك�راد الذين 
يريدون الثأر م�ن دخول القوات الحكومية 

إىل محافظة كركوك.
وتبع�د طوزخورمات�و 70 كيلوم�رتا ع�ن 
كركوك، وتعد أكثر من مئة ألف نس�مة من 

األكراد والرتكمان والعرب.
وتمتد العملية األمنية أيضا عىل طول مسار 
نفطي مزم�ع إىل إيران. وأعلن مس�ؤولون 
عراقيون يف صناعة النف�ط يف كانون األول 
خطط�ا لنق�ل النف�ط الخ�ام م�ن كركوك 
بشاحنات إىل مصفاة نفطية يف كرمانشاه 

بإيران.
التفاصيل ص3

العملية حققت نتائج سريعة بالقضاء على املضافات وفلول اإلرهاب وأّمنت حدود صالح الدين

الربملان يعلق عضوية »3« نواب أكراد: أخلوا بالنظام وارتكبوا »انتهاك جسيم«

العيداين يعلن
 قرب البدء بتنفيذ مرشوع 

»مرتو البرصة«
ص6

وزير الدفاع النيوزلندي 
يؤكـد دعـم بـالده للعـراق

 يف مجيع املجاالت
ص2

         بغداد / المستقبل العراقي

من�ح املجلس األعىل للدف�اع اللبناني، أمس 
األربع�اء، أن�ه الغط�اء الس�يايس للق�وى 
العسكرية ملواجهة أي اعتداء إرسائييل عىل 

الحدود يف الرب والبحر.
وق�ال املجل�س، يف بي�ان ص�در إث�ر انتهاء 
اجتماع�ه يف الق�ر الجمه�وري، إنه قرر 
»االستمرار يف التحرك عىل كافة املس�تويات 
اإلقليمية والدولية للتصدي وملنع إرسائيل« 
من بن�اء جدار فاصل عىل الحدود، واعتربه 

يمثل اعتداء عىل سيادة لبنان.
وتن�وي إرسائي�ل إقام�ة جدار ع�ىل الخط 

األزرق، وهو خط االنس�حاب الذي وضعته 
األم�م املتحدة يف العام 2000 بهدف التحقق 
م�ن االنس�حاب اإلرسائييل، وه�و يتطابق 
مع خ�ط الحدود الدولية الجنوبية للبنان يف 
قس�م كبري منه، ولكن توجد فوارق يف عدد 
م�ن األماكن. لذل�ك يتحّفظ لبن�ان عىل 13 
نقط�ة عند الخ�ط األزرق، ويعترب أن إقامة 
إرسائي�ل للجدار الفاصل عن�د هذه النقاط 

هو خرق للقرار 1701.
وأك�د البيان »أن الج�دار اإلرسائييل، يف حال 
تش�ييده ع�ىل حدودن�ا، يعترب اعت�داء عىل 
سيادتنا وخرقا للقرار 1701«، وش�دد عىل 
أن إرسائي�ل »معتدي�ة أيض�ا ع�ىل املنطقة 

االقتصادي�ة الخالصة بمس�احة تبلغ 860 
كيلوم�رتاً مربع�اً«. وك�ان أندري�ا تيننتي، 
املتح�دث الرسم�ي باس�م الق�وات الدولية 
العاملة يف جنوب لبنان »اليونيفيل«، رصح 
مؤخ�راً بأن الق�وات تتواصل م�ع الجانبن 
اللبناني واإلرسائييل للوص�ول إىل حّل حول 
مس�ألة الجدار الذي تن�وي إرسائيل إقامته 
ع�ىل الخ�ط األزرق بالرغ�م م�ن تحفظات 
لبنان. وأضاف »نظراً لحس�اسية املنطقة، 
نعت�رب أنه من ال�روري التوصل إىل حلول 
متف�ق عليه�ا مع ك�ال الطرف�ن لتخفيف 
احتم�ال ح�دوث توت�رات متفرق�ة وتقليل 
نطاق أي سوء فهم محتمل بن األطراف«. 

لبنان يتحرك لـ »منع إرسائيل« من بناء جدار حدودي
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         بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
للش�ؤون االقتصادي�ة ع�ن آلي�ة دولية � 
وطني�ة مش�ركة ل�ارشاف ع�ى األموال 
التي ستمنح للعراق خال مؤتمر املانحني 
املزم�ع عق�ده يف ال�12 من ش�هر الحايل، 
فيم�ا ضمن�ت لجن�ة االستثم�ار الوطنية 
ثاث مش�اريع سكنية اسراتيجية سيتم 
تقديمه�ا يف مؤتمر الكوي�ت الدويل العادة 
اعم�ار الع�راق. وق�ال مستش�ار رئي�س 
الوزراء للشؤون االقتصادية مظهر محمد 
صال�ح  إن »منه�ج العبادي ه�و التصدي 
للفس�اد والقض�اء علي�ه، وه�و برنام�ج 
موج�ود ضمن منه�ج الحكوم�ة ووثيقة 
االص�اح الحكوم�ي، كم�ا لدين�ا تجارب 
سابقة م�ع املنظمات واملانح�ني بعد عام 
2003«. ونقل�ت وكال�ة »موازي�ن ني�وز« 
عن صالح القول، أن »هناك آلية مش�ركة 
دولي�ة � وطني�ة ل�إرشاف والرقاب�ة عى 
تنفي�ذ مش�اريع باألم�وال الت�ي ستمنح 
للعراق خال مؤتمر املانحني الذي سيقعد 
يف الكويت األسب�وع املقبل، من اجل قطع 

شكوك تلك الدول«.
وأكد املستشار االقتصادي، أن »العراق 
يمتل�ك رؤي�ة جدي�دة جعلت�ه ينفتح عى 
االستثم�ارات الدولي�ة«، الفت�ا إىل »لدين�ا 
مجلس اعى لاعم�ار واالستثمار برئاسة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي لألرشاف عى 

تنفيذ املشاريع بشفافية«.
االستثم�ار  لجن�ة  ضمن�ت  بدوره�ا، 

الوطنية ثاث مشاريع سكنية اسراتيجية 
سيتم تقديمه�ا يف مؤتم�ر الكويت الدويل 
الع�ادة اعمار الع�راق يف الفرة من 12 اىل 

14 شباط املقبل.
وذكر موقع اراك بيزنز نيوز أن “املرحلة 
االوىل ه�ي بن�اء 25 أل�ف وح�دة سكني�ة 
واطئة الكلف�ة يف كل محافظة للمواطنني 
ذوي الدخل املنخفض واملتوسط باإلضافة 
ل�ذوي  التكلف�ة  إىل مس�اكن منخفض�ة 
الدخ�ل املحدود بما يف ذل�ك البنية التحتية 
املي�اه والكهرباء والرصف الصحي والغاز 
واالتص�االت، كم�ا ت�م اختي�ار تصمي�م 
اقتصادي ملرشوع اإلسكان االستثماري يف 
محافظة ميسان 2017 لبناء 4000 وحدة 

سكنية يف مدينة العمارة”.
واض�اف أنه ”تم ايضا اع�داد مرشوع 
مدينة كرباء الجديدة بمساحة 15 مليون 
مر مربع وتشمل 136 فرصة استثمارية 
متنوعة النش�اء مدينة متكاملة من حيث 
الخدم�ات الوح�دات الس�كنية العمودية 
التس�وق  ومراك�ز  والفن�ادق  واألفقي�ة 
الرياض�ة  قط�اع  الرفيهي�ة  والبن�وك 
الرفيهية قاعة املؤتمرات الخاصة بمكتب 

العلوم اإلسامية”.
وتابع أن�ه “تم ايض�ا اضافة مرشوع 
ضفاف كرب�اء الذي يتضمن بناء 40 الف 
وح�دة سكني�ة بكلفة مق�درة ب 6 مليار 
دوالر حيث أن املرحلة األوىل تستهدف بناء 
85 ألف وح�دة سكنية إضاف�ة إىل املراكز 
التجاري�ة واملراك�ز الرفيهي�ة والخدمات 

االجتماعية”.

املستشار االقتصادي للحكومة حتدث عن »آلية مشرتكة« لإلشراف على أموال املاحنني

العراق يضمن إنجاز »مشاريع كربى« يف مؤمتر الكويت

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لانتخاب�ات 
تمدي�د موعد تقدي�م املرش�حني يف املفوضي�ة لغاية 
ال�12 من شهر ش�باط الجاري. وأفاد مصدر مطلع 
لوكال�ة }الفرات ني�وز{ ان« املفوضية ق�ررت تمديد 
موعد تقديم املرش�حني يف املفوضية لغاية ال�12 من 
شهر ش�باط الجاري«. وكانت مفوضية االنتخابات 
ق�د دعت األحزاب الس�ياسية والتحالفات إىل »تقديم 
قوائم املرش�حني للمفوضية ضمن املدة املحددة التي 
بدأت يف 2018/1/4، والتي تنتهي يوم السبت املقبل 
2018/2/10«. وذك�رت املص�ادر لوكال�ة }الف�رات 
ني�وز{، ان »املفوضية ستلجأ اىل التمديد كون غالبية 
الق�وى الس�ياسية لم تق�دم قوائم مرش�حيها، وان 
الربمل�ان بص�دد اج�راء التعدي�ل الثاني ع�ى قانون 
االنتخاب�ات، باالضاف�ة اىل ان هن�اك بع�ض األم�ور 
لم تحس�م داخ�ل مجلس الن�واب، والتي له�ا عاقة 
مبارشة باملرش�حني«. واش�ارت اىل ان »من بني أبرز 
القضاي�ا الت�ي الزالت مثار ج�دل وت�م ادراجها عى 
مقرح التعديل الثاني لقانون االنتخابات ولم تحسم 
بالش�كل النهائي هي شهادة املرشح فعى الرغم من 
القانون نص عى الش�هادة الجامعية للمرشح اال ان 

هناك مقرحات بالعودة اىل الشهادة االعدادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية وزارة الداخلية، أم�س األربعاء، 
عن اكتش�اف 144 حالة فس�اد اداري ومايل يف دوائر 
ومفاص�ل الوزارة ببغداد خال ش�هر كان�ون الثاني 
املن�رصم من الع�ام الجاري 2018. وذك�رت مديرية 
تفتي�ش بغ�داد يف تقريرها الش�هري لش�هر كانون 
الثان�ي 2018 يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه، إن »مفارزها ولجانها التفتيشية تمكنت 
خال الش�هر من اكتش�اف 127حالة فساد اداري و 
17حالة فس�اد مايل«. وأضافت ان »مؤرشات الفساد 
االداري املكتش�فة تمثلت ب� 80 حال�ة اهمال، و 21 
حالة استغال وظيفي، و 18 حالة تزوير، و 8 حاالت 
سوء استخدام للس�لطة«. وأش�ارت اىل ان »مؤرشات 
الفس�اد املايل املكتشفة تمثلت، ب� 12 حالة رشوة، و 

5 حاالت هدر باملال العام«.

مفتشية الداخلية تكشف عن )144( حالة 
فساد يف الوزارة خالل كانون الثاين

متديد موعد تقديم املرشحني يف املفوضية 
لغاية الـ12 من الشهر اجلاري

        بغداد / المستقبل العراقي

رب�ط الس�يد عم�ار الحكي�م التحال�ف الوطني 
تحقي�ق االنج�ازات وبن�اء الدولة باختي�ار الفريق 
املنس�جم الذي يمتلك رؤية للبناء يف املرحلة املقبلة، 
محم�ا املجتم�ع مس�ؤولية حس�ن االختي�ار عرب 
االنتخاب�ات، مش�را اىل ان االنتصارات العس�كرية 
والس�ياسية واملجتمعية ستحفظ وتس�تمر يف حال 
النج�اح ببن�اء الدولة. وق�ال الس�يد الحكيم خال 
لقائه مجموعة من قي�ادات وكفاءات جنوب بغداد 
يف مكتب�ه ان »مناط�ق جنوب بغداد عاش�ت العديد 
م�ن املحن واألزمات واإلش�كاليات ب�دءا من الواقع 

االمن�ي والعس�كري واالسته�داف املب�ارش من قبل 
املجامي�ع االرهابية«، مبينا ان خاص هذه املناطق 
تم بعدمعركة طويلة مع االرهاب بذلت فيها الدماء 
وكان عمود ه�ذه املعركة فت�وى املرجعية املباركة 
ونخوة العشائر حتى اعان العراق خال من االحتال 
الداع�ي. وش�دد ع�ى ان املعركة م�ع الدواعش لم 
تنته�ي بع�د، مؤك�دا الحاج�ة اىل مزيد م�ن الجهد 
أالستخب�اري واالمني والثقايف والفك�ري والخدمي 
وتوفر الفرص واملناخات املناسبة ألبناء شعبنا لكي 
يبتع�دوا عن تلك االج�واء ويعودوا اىل م�ا كان عليه 
العراق يف تاريخ طويل يف التس�امح والتعايش فيما 
بني الناس.  واكد السيد الحكيم ان الشعار اليوم هو 

بناء دولة قوية قادرة عى مواجهة االرهاب وتحافظ 
عى تماسك الش�عب وتحافظ ع�ى الوحدة، مضيفا 
»اذا تمكنا من بناء الدولة تمكنا من اضافة منجزات 
جدي�دة للبلد« ، مش�را اىل ان املرحلة املقبلة خطرة 
واالنتخابات تعبر ع�ن خطورتها فاذا وجدنا فريق 
منس�جم قادر عى بناء الدولة سنحقق منجز جديد 
يف حني اذا جاءت الخيارات غر صحيحة فس�تطول 
معان�اة العراقي�ني وستس�تمر. ون�وه اىل ان تي�ار 
الحكم�ة انبثق ليلب�ي احتياج�ات املرحلة ، مفصا 
سم�ات التيار بارب�ع سمات هي الش�باب وتمكني 
املرأة والسعي عرب برنامج محدد لبناء الدولة اضافة 

اىل السمة الوطنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت محكم�ة تحقيق النارصي�ة املختصة 
بقضاي�ا اإلرهاب عن تفكيك خلي�ة إرهابية كانت 
تجه�ز عج�ات مفخخ�ة السته�داف املحافظات 
الجنوبية، فيما اعرف أفرادها باالشراك بعمليات 
إرهابية عدة منها استهداف املقدم نمر الشباوي.

وق�ال الق�ايض عبد الس�تار برق�دار املتحدث 

الرسم�ي ملجل�س القض�اء األع�ى يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »محكمة 
تحقي�ق النارصي�ة املختص�ة بقضاي�ا اإلره�اب 
صدقت اعرافات خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد 

قامت بعدة عمليات إرهابية«.
وأضاف برقدار أن »الخلية اعرفت بأنها كانت 
تدير أعمالها اإلجرامية من مناطق البوكمال وكانت 
تجه�ز عج�ات مفخخ�ة السته�داف املحافظات 

الجنوبية«. ولفت برقدار اىل أن »احد أفراد الخلية 
اإلرهابية وهو شقيق وايل تنظيم الجنوب يف داعش 
اإلرهابي اعرف باشراكه بعملية إرهابية أدت إىل 
استش�هاد املقدم نم�ر سلطان الش�باوي ضابط 
استخبارات اللواء الخامس يف العام 2012 وإصابة 
ع�دد من الضب�اط يف منطقة البوعيث�ة يف بغداد«، 
مبينا ان »املتهمني صدقت اعرافاتهم وفق أحكام 

املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة اإلرهاب.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل، أمس االربعاء، عن 
دخ�ول آليات ثقيلة ع�رب معرب حدودي مع ايران للمش�اركة يف 

عملية البحث عن رفات جنود قتلوا يف حرب الثمانينات.
وق�ال رئي�س اللجنة االمني�ة يف مجلس ناحي�ة منديل حيدر 
املندالوي إن »آليات ثقيلة للحفر دخلت عرب معرب منديل – سومار 
الح�دودي مع ايران صوب جبل كيس�كة عى الح�دود الفاصلة 
بني العراق وايران للمش�اركة يف عملي�ة البحث عن رفات جنود 

ايرانيني قتلوا يف حرب الثمانينات«.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن املن�دالوي القول، ان 
»عملي�ة البحث تجري يف اماكن محددة بالتنس�يق مع الجهات 
الرسمي�ة العراقية«، متوقعا ان »تس�تمر عملي�ة البحث اياما 

عدة«.
وكان رئيس اللجنة االمنية يف مجلس ناحية ابي صيدا كشف 
ع�ن بدء فري�ق ايراني يف البحث عن رفات جن�ود قتلوا يف حرب 

الثمانيات من القرن املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الخارجية األمركية، أمس األربعاء، نية الواليات 
املتحدة سحب قواتها من العراق، مش�رة إىل أنها جاءت بدعوة 
من الحكومة العراقية وستبق�ى طاملا ارادت األخرة ذلك، فيما 
وصف�ت العاقة مع رئيس الوزراء حي�در العبادي بأنها “جيدة 
جدا”.  وقالت املتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت يف ترصيحات 
لقناة “كردستان 24”، إن “القوات االمريكية يف العراق )جاءت( 
بدعوة من الحكومة العراقية”، مؤكدا أنها “ستبقى هناك طاملا 

ان الحكومة العراقية تريد منا )البقاء(”.
وبررت نويرت اسباب بقاء قوات بادها يف العراق عى الرغم 
م�ن انتهاء “داعش” إىل “االستمرار يف املس�اعدة بالحفاظ عى 

السام ومشاريع اعادة االستقرار”، بحسب قولها.  
ووصف�ت املتحدثة باسم الخارجي�ة األمركية العاقات مع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ب�”جيدة جدا”، وذلك يف معرض ردا 

عى إمكانية تعرضه لضغوط بشأن بقاء القوات األمركية.
وك�ان النائب عن ائتاف دولة القانون محمد الصيهود اتهم 
رئي�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات املس�لحة حي�در العبادي 
ب�”التسر” عى التواجد العسكري األمركي يف العراق عرب نفيه 
املس�تمر لوجود قوات أمركية ع�ى األرايض العراقية، داعيا إىل 

رضورة محاسبته بشأن ذلك.

إيران ترسل »آليات ثقيلة« إىل العـراق 
للبحث عن رفات جنودها

واشنطن: قواتنا ستبقى يف العراق طاملا 
أرادت احلكومة ذلك

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس 
االربعاء، عن احباط عملية انتحارية 
بواسط�ة ام�رأة السته�داف اح�دى 

مناطق العاصمة الحيوية.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن قائ�د العملي�ات الفري�ق الركن 
جلي�ل الربيع�ي الق�ول ان »قوة من 

قي�ادة عملي�ات بغ�داد تمك�ن م�ن 
احب�اط عملي�ة انتحاري�ة بواسطة 
امرأة ترتدي حزاما ناسفا يف منطقة 
طل طاسة بقضاء الطارمية ش�مايل 
ان »االم�رأة كان�ت  بغ�داد«، مبين�ا 
تن�وي استهداف احدى مناطق بغداد 

الحيوية«.
واض�اف الربيع�ي ان »ذل�ك جاء 
بناء عى معلومات استخبارية وردت 

لن�ا قب�ل 72 ساعة تتضم�ن وصول 
االنتحاري�ة اىل الطارمي�ة الستهداف 
احدى مناطق العاصمة«، مش�را اىل 
ان »االنتحاري�ة تحصن�ت يف اح�دى 

مدارس القضاء«.
وتاب�ع الرب����يع�ي ان »الق�وة 
حارصت املكان، لكن االن�����تحارية 
فجرت نف����سها، ما ادى اىل الحاق 
ارضار م����ادي�ة دون وق�����وع 

اية خسائر برشية«.
يذك�ر ان العاصمة بغداد تش�هد 
بني الح�ني واالخر، عملي�ات تفجر 
بس�يارات مفخخ�ة واحزمة ناسفة 
وعبوات تس�تهدف املدنيني وعنارص 
االجه�زة االمني�ة، حي�ث ت�ؤدي اىل 
سقوط قتى وجرح�ى، فيما تتمكن 
الق�وات االمنية من احباط اغلب تلك 

الهجمات.

عمليات بغداد حتبط عملية انتحارية »بواسطة امرأة« 
حاولت استهداف »منطقة حيوية«

حتقيق النارصية تعلن تفكيك خلية إرهابية جهزت عجالت مفخخة الستهداف املحافظات اجلنوبية 

احلكيم: االنجازات مرهونة باختيار فريق كفوء
 للمرحلة املقبلة

      بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى وزير الدف�اع النيوزلن�دي رون 
مارك، أمس األربع�اء، دعم باده للعراق 

يف جميع املجاالت.
وذك�ر بي�ان ملكتبه تلقت »املس�تقبل 
»العب�ادي  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الدف�اع  وزي�ر  مك���تب�ه  يف  استقب�ل 
النيوزلن�دي رون م�ارك والوف�د املراف�ق 
له، وج�رى خال اللقاء بح�ث تع���زيز 
التع�اون الثن�����ائي يف املج�ال األمني 
جمي�ع  يف  للع����راق  نيوزلن�دا  ودع�م 

املجاالت«.
واض�اف البيان أن اب�دى وزير الدفاع 
النيوزلندي أبدى اعجابه الشديد بقدرات 
الكب�ر يف  العراقي�ة ونجاحه�ا  الق�وات 

القضاء عى عصابات داعش االرهابية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت مصادر سياسية، أمس الثاثاء، 
ان االح�زاب الكردي�ة يف اقلي�م كردستان 
االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  ع�ى  اتفق�ت 
الربملاني�ة واملحلي�ة يف املناط�ق املتن�ازع 

عليها بقائمة واحدة. وقالت املصادر 
التي ش�اركت يف االجتم�اع يف مدينة 
اربيل بمقر حزب كادحي كردستان، 
الديمقراط�ي  ان ك�ا م�ن الح�زب 
الوطن�ي  واالتح�اد  الكردستان�ي 
وحركة التغير والجماعة االسامية 
واالتح�اد االسام�ي وح�زب بره�م 
صالح )التحالف من اج�ل العدالة(، 
اتفق�ت بش�كل مبدئ�ي واويل ع�ى 
املشاركة يف االنتخابات باملناطق ذات 
االغلبي�ة الكردية، املش�مولة باملادة 

140 من الدستور )كركوك، دياىل، نينوى، 
ص�اح الدي�ن(، ضم�ن قائمة مش�ركة. 
يذك�ر ان ثاث�ة م�ن االح�زاب املذك�ورة 
سجل�وا يف وق�ت ساب�ق تحالف�ا باس�م 
الوطن، فيم�ا سجل الحزبان الرئيس�يان 
تحالفا باسم »الس�ام« يف كركوك لنفس 

الغرض عى امل االتفاق بتقديم مرشحني 
من كل االح�زاب له. املص�ادر اضافت ان 
االجتماع�ات ستس�تمر للخ�روج بنتائج 
نهائي�ة واالتف�اق ع�ى قائم�ة وتوزي�ع 
املرش�حني عليها.  وكانت املفوضية العليا 
اعلن�ت ان العارش من ش�باط الجاري هو 
اخ�ر موع�د لتقديم اسم املرش�حني 
لانتخابات املقرر اجراؤها يف 12 ايار 
املقبل. بدوره، كشف املتحدث باسم 
االتحاد الوطني الكردستاني سعدي 
أحمد بره، عن اتفاق مبدئي لدخول 
االح�زاب الكردي�ة بقائم�ة موحدة 
يف انتخاب�ات كركوك. وق�ال برة ان 
»هن�اك اتف�اق مبدئي ب�ني االحزاب 
الكردي�ة للدخ�ول بقائمة موحدة يف 
انتخابات كركوك«، الفتا اىل ان »اسم 

القائمة لم يحدد لحد االن«.

وزير الدفاع النيوزلندي يؤكد دعم بالده للعراق
 يف مجيع املجاالت

االحزاب الكردية تتفـق عىل خـوض االنتخابات 
يف »املتنازع عليها« بقائمة مشرتكة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

طالب وزير العمل والشؤون االجتماعية، محمد شياع السوداني، بزيادة 
تخصيصات الحماية االجتماعية يف موازنة 2018.

وذكر بي�ان للمكتب اإلعالم�ي لوزير العمل، تلقت »الغد برس«، نس�خة 
منه، ان »الس�وداني طالب بزي�ادة تخصيصات الحماي�ة االجتماعية يف 
موازنة 2018 لش�مول اعداد جديدة تق�ع دون خط الفقر ضمن الوجبة 

الثالثة«.
يذكر ان مجلس النواب فشل يف التصويت عىل مشورع موازنة 2018 ومنذ 
ارس�ال مجلس الوزراء القانون إىل مجلس النوب ش�هدت خالافت حادة 
ب�ن الكتل السياس�ية ن جهة وب�ن الربملان والحكومة م�ن جهة اخرى 
فاغلب الكتل السياس�ية لديها مطالب قدمتها إىل الربملان والحكومة، من 

اجل املوافقة عىل املوازنة.

وزير العمل يطالب بزيادة ختصيصات احلامية االجتامعية يف موازنة 2018

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بدأت القوات األمني�ة، أمس األربعاء، عملية 
عسكرية واسعة لطرد فلول تنظيم »داعش« 
يف املناطق الصحراوية عىل حدود محافظتي 
صالح الدين وكركوك يف شمال رشق العراق، 
بحس�ب ما أعلنت قيادة العمليات املشرتكة 

يف بيان.
وجاء يف بيان العمليات املش�رتكة التي تغري 
اسمها مؤخراً إىل »مركز اإلعالم األمني«، أنه 
»بهدف بس�ط األم�ن واالس�تقرار والقضاء 
ع�ىل الخالي�ا النائم�ة ومواصل�ة لعملي�ات 
التطهري، انطلقت منذ ساعات الصباح األوىل 
)ي�وم األربعاء( عملية تفتي�ش وتطهري« يف 

مناطق رشق قضاء طوزخورماتو.
وتش�ارك يف ه�ذه العملي�ة الفرق�ة املدرعة 
التاسعة للجيش، وفرقة الرد الرسيع التابعة 
ل�وزارة الداخلية، وقوات الحش�د الش�عبي 
بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد من 
طريان الجيش والتحالف الدويل«، بحسب ما 
أفاد البيان الذي تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه.
ووقع�ت هجمات ع�دة مؤخرا ض�د القوات 
األمني�ة يف تلك املنطقة، ووجهت الس�لطات 
العراقي�ة االته�ام إىل تنظيم�ي »داع�ش«، 
و«الراي�ات البيضاء«، وه�و مجموعة تقدم 
ع�ىل أنه�ا م�ن االنفصالي�ن األك�راد الذين 
يري�دون الثأر من دخول الق�وات الحكومية 

إىل محافظة كركوك.
ع�ن  كيلوم�رتا   70 طوزخورمات�و  وتبع�د 
كرك�وك، وتعد أكثر من مئة ألف نس�مة من 

األكراد والرتكمان والعرب.
وتمتد العملية األمنية أيضا عىل طول مسار 

نفطي مزمع إىل إيران.
وأعلن مسؤولون عراقيون يف صناعة النفط 
يف كان�ون األول خطط�ا لنق�ل النفط الخام 
من كركوك بش�احنات إىل مصفاة نفطية يف 

كرمانشاه بإيران.
النق�ل  تب�دأ عملي�ة  أن  املق�رر  وكان م�ن 
ورف�ض  امل�ايض  األس�بوع  بالش�احنات 
مس�ؤولون يف مج�ال النف�ط ذك�ر أس�باب 

للتأخري سوى القول إنه ألسباب فنية.
وإث�ر هذا، وجه�ت املرجعي�ة الديني�ة نداء 
اىل مقاتيل الحش�د الش�عبي، فيما اش�ادت 

بخوضه�م الصفحات األخ�رية للقضاء عىل 
الجماعات اإلجرامية.

وقال ممثل املرجعية عبد املهدي الكربالئي يف 
نداء وجهه عرب الجهاز الالسلكي اىل مقاتيل 
الحشد الشعبي »انتم املجاهدون يف ساحات 
القتال تخوضون الصفحات االخرية للقضاء 
عىل الجماعات االجرامية التي تريد النيل من 

شعب العراق وامنه«.
واضاف »لقد رفعتم رأس العراق عاليا وأنتم 
تخوض�ون الصفحات األخ�رية للقضاء عىل 

الجماعات اإلجرامية«.
ورسع�ان ما أعلن مركز االع�الم االمني عن 

نتائ�ج العملية، وقال أنه ت�م تنفيذ رضبات 
جوي�ة اس�تهدفت مواقع يف جب�ال حمرين 
اس�فرت ع�ن تدم�ري 50 هدف�ا و 6 عجالت 

متنوعة واهدافا لجماعات »ارهابية«.
 وذك�ر بي�ان للمرك�ز، ان »الق�وات االمنية 
تواصل عمليات التطهري والتفتيش اس�تنادا 
األجه�زة  اىل معلوم�ات دقيق�ة م�ن قب�ل 
ط�ريان  م�ع  وبالتنس�يق  االس�تخباراتية 

التحالف الدويل«.
واض�اف ان�ه »ت�م تنفي�ذ رضب�ات جوي�ة 
اس�تهدفت مواقع يف سلسلة جبال حمرين، 
اسفرت عن تدمري عدد من مخابئ أالسلحة 

واالعت�دة وش�بكات االتص�االت ومواض�ع 
هاون وانف�اق وكهوف ومس�تودعات دعم 
لوجس�تي لالرهابين، نتج عنه�ا تدمري 50 
هدف�ا و6 عج�الت متنوع�ة وملجأين اثنن 
محصني�ن و24 نفق�اً ، فض�ال ع�ن تدمري 
20 كهف�اً » مغ�ارة » تس�تخدمها العنارص 

االرهابية لالختباء.
وق�ي تط�ور ذي صل�ة اعلن�ت ق�وات الرد 
الرسيع السيطرة عىل مساحة 80 كم مربع 
وتفجري ع�دد م�ن العبوات الناس�فة رشق 
قض�اء طوزخورمات�و يف محافظ�ة صالح 

الدين.

وذكر بي�ان للرد الرسيع، انه« تم يف عمليات 
الي�وم الس�يطرة ع�ىل 80 كيلوم�رت مرب�ع 
م�ن الواجب املكل�ف به من قب�ل فرقة الرد 
الرسي�ع و وزارة الداخلية وتفجري 80 عبوة 
تحت الس�يطرة ورفع 40 عبوة اخرى كذلك 
الس�يطرة ع�ىل 5 آب�ار للنف�ط والغ�از و 3 

سيارات تابعة للجماعات االرهابية«.
يف غض�ون ذلك، تمكنت الق�وات االمنية من 
تأمن الحدود اإلدارية لقضاء طوزخورماتو 
بمحافظة ص�الح الدين، بع�د تنفيذ عملية 

تمشيط واسعة يف املنطقة.
وق�ال قائد فرق�ة الرد الرسيع الل�واء الركن 

ثام�ر محمد اس�ماعيل يف ترصيح لوس�ائل 
االعالم إن »القوات االمنية تمكنت من تأمن 
ح�دود القض�اء بالكامل دون أي�ة مقاومة 

تذكر«. 
وأض�اف أن »القوات اكتش�فت ع�ددا كبريا 
من املضافات وفجرت العرشات من العبوات 
الناس�فة كم�ا س�يطرت عىل خمس�ة آبار 

نفطية«.
وخل�ص اىل القول »العملي�ة انتهت وحققنا 
تماسا مع البيشمركة«، مشريا إىل أنه »كان 
هناك تنس�يق عايل م�ع البيش�مركة يف تلك 

العملية«.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

علقت رئاسة مجلس النواب العراقي، 
أم�س األربع�اء، عضوية ثالث�ة نواب 
اكراد 15 يوماً، واحالتهم اىل التحقيق 
الذي قد يسقط عضويتهم تماما عىل 
خلفية اعتدائهم ع�ىل نائب وإثارتهم 
الف�وىض لعرقل�ة مناقش�ة مرشوع 

املوازنة العامة للبالد.
واصدر رئيس مجلس النواب العراقي 
س�ليم الجبوري ق�راًرا يقيض بتعليق 
عضوي�ة النواب الثالثة ع�ن التحالف 
الكردستاني مسعود حيدر رستم من 
حركة التغيري التي يرتأسها عمر سيد 
عيل، وس�ريوان عب�د الله اس�ماعيل، 
وش�اخوان عبد الله احمد من الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني برئاس�ة 

مسعود بارزاني ملدة 15 يوماً.
ويش�ري الق�رار اىل انه ج�اء نتيجة ملا 
صدر م�ن النواب الثالث�ة »من اخالل 
بالنظ�ام الواج�ب يف جلس�ة مجلس 
الن�واب الت�ي عق�دت االثن�ن املايض 
باالضاف�ة اىل انه�م تس�ببوا بانتهاك 
النياب�ي  الس�لوك  لقواع�د  جس�يم 
وتعطي�ل العم�ال املجل�س.. ولتنفيذ 
القوانن وحفظاً لهيبة مجلس النواب 
وواج�ب اح�رتام رئاس�ته واعضائه 
دون االخ�الل بم�ا تقتضي�ه القوانن 
النافذة من عقوبات، فقد تقرر تعليق 
عضويتهم 15 يوما وش�طب اقوالهم 
يف مح�ر جلس�ة مجل�س الن�واب« 
واس�تقطاع رواتبهم خالل االيام التي 
تعلق فيها عضويتهم باعتبارها تغيباً 

عن الجلسات.
واش�ار القرار ايضا اىل »احالة النواب 

الثالثة اىل لجنة تطبيق قواعد السلوك 
النياب�ي لغرض التحقي�ق يف املخالفة 
املس�ندة اليه�م وف�رض ما يتناس�ب 
م�ن عقوب�ة ق�د تص�ل اىل اس�قاط 

العضوية«.
وكان الن�واب الثالث�ة ق�د اعتدوا عىل 
النائ�ب جب�ار العبادي داخل جلس�ة 
مجلس النواب عىل خلفية النقاش�ات 
بش�أن موازن�ة الع�ام الح�ايل 2018 
حيث يطالب األكراد بإعادة تخصيص 
نس�بة 17 % منه�ا القليم كردس�تان 
كما جرى خالل االع�وام التي اعقبت 
س�قوط النظام الس�ابق ع�ام 2003 

رافضن بش�دة تخفيضها يف مرشوع 
املوازنة الحالية اىل 12.67 باملائة. 

وحص�ل االعتداء الذي اعقب مش�ادة 
كالمية بن النواب االكراد وبن عضو 
اللجن�ة املالي�ة جب�ار العب�ادي ل�دى 
محاولت�ه قراءة نص مرشوع املوازنة 
تمهيدا ملناقش�ته، لكن النواب األكراد 
قاطعوه ثم اش�تبكوا مع�ه بااليدي، 
االمر الذي اضطر معه رئيس املجلس 

إىل رفع الجلسة لتهدئة الوضع.
وش�هدت الجلس�ة ايضا مش�ادة بن 
النائ�ب اياد الجب�وري والنائب محمد 
الكرب�ويل حول مرتبات تش�كيل ابناء 

العراق »الصحوات« الس�نية املسلحة 
الت�ي كان لها دور اس�ايس يف مقاتلة 
االرهاب يف املحافظات الغربية بشكل 
خاص منذ عام 2006، وكذلك شهدت 
كافتريي�ا الربمل�ان عدة مش�ادات بن 
الن�واب وصل�ت اىل درج�ة االش�تباك 
بااليدي، وازاء ذلك فقد قررت رئاس�ة 
الربمل�ان تعطي�ل الجلس�ات اىل االحد 

املقبل.
وقد ادى ذلك اىل فشل مجلس النواب يف 
التوصل اىل حلول كاملة للخالفات بن 
الكتل الربملانية ح�ول املوازنة ارغمت 
رئاسة املجلس عىل تعطيل الجلسات 

اسبوعاً، االمر الذي سيؤخر التصويت 
عليه�ا ايام�اً اخرى يف ظ�روف مالية 

واقتصادية صعبة تواجهها البالد.
ويجادل الن�واب االكراد ب�أن املوازنة 
العام�ة بش�كلها الح�ايل وتخفيضها 
لحص�ة االقلي�م ال تكف�ي ملحافظ�ة 
واحدة من محافظات اقليم كردستان 
االرب�ع، موضح�ن ان الح�وارات مع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي لم تفِض 
اىل نتائ�ج ايجابي�ة او الحص�ول عىل 
وع�د بتلبي�ة اي من املطال�ب املقدمة 
ل�ه وهو ما دف�ع بالكت�ل الكردية اىل 
اع�الن مقاطع�ة حض�ور الجلس�ات 

به�دف عرقل�ة انعقاده�ا للمصادقة 
عىل قانون املوازنة الذي لم يس�تجب 

لطلباتهم.
وعىل صعي�د األزمة بن بغداد وأربيل، 
أكد السفري الربيطاني يف العراق جون 
ويلكس سعي بالده إىل تسوية األزمة 
ب�ن بغ�داد وأربي�ل وفت�ح مط�ارات 
كردس�تان.  وق�ال ويلكس، يف مؤتمر 
صحف�ي م�ع محافظ كرب�الء عقيل 
الطريح�ي عقده بكرب�الء، إن »هذه 
الزي�ارة ه�ي األوىل يل إىل كربالء والتي 
تعد من أفض�ل األماكن م�ن الناحية 
االس�تثمارية«، مبين�اً أن »بريطاني�ا 

جاهزة ومتحمس�ة لتطوي�ر اإلعمار 
يف الع�راق، وخصوصاً كربالء وهذا ما 

سنركز عليه يف مؤتمر الكويت«.
وأض�اف ويلكس، أن »مؤتمر الكويت 
سيش�هد  الع�راق،  إلعم�ار  ال�دويل 
ن�دوة وورش�ة عمل تخ�ص الفرص 
االس�تثمارية يف محافظ�ة كرب�الء«، 
القط�اع  ع�ىل  »الرتكي�ز  إىل  مش�رياً 
الخ�اص املح�يل واألجنبي، علم�ًا أن 
العراق نج�ح يف الس�نوات املاضية يف 

بناء رشاكه مع بريطانيا«.
وفيم�ا يخ�ص االنتخاب�ات العراقية 
الربيطان�ي  الس�فري  أب�دى  املقبل�ة، 
دعم ب�الده »للديمقراطي�ة يف العراق 
وتأيي�ده لبن�اء جس�ور العالق�ة بن 
الع�راق وبريطاني�ا م�ن أج�ل تقديم 
الدع�م من الناحية اإلنس�انية«، الفتاً 
إىل أن بالده »تعمل مع املجتمع الدويل 
من أج�ل نزاهة االنتخاب�ات وضمان 

إجراءها بحرية«.
وعن املش�اكل العالقة مع كردستان، 
بن ويلكس، أن »السفارة الربيطانية 
تدعم تسوية العالقة بن بغداد وأربيل 
وفت�ح مط�ارات كردس�تان وف�رض 

السيطرة الفدرالية«.
الحكوم�ة  ب�ن  العالق�ة  وتش�هد 
االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان توت�را 
كبريا، بعد إجراء األخري اس�تفتاء عىل 
االنفص�ال يف الخامس والعرشين من 
أيلول املايض، ما دفع رئيس الحكومة 
املركزي�ة حي�در العب�ادي إىل ف�رض 
إج�راءات عدة بينها إيق�اف الرحالت 
الدولية يف مطاري أربيل والسليمانية، 
املناف�ذ  بتس�ليم  اإلقلي�م  ومطالب�ة 

الحدودية الربية كافة.

العملية حققت نتائج سريعة بالقضاء على املضافات وفلول اإلرهاب وأّمنت حدود صالح الدين

القوات األمنية تتحرك للقضاء عىل »الرايات البيض«

السفارة الربيطانية تتحرك لـ »فتح مطارات كردستان« وتعمل على تسوية بني بغداد وأربيل

الربملان يعلق عضوية »3« نواب أكراد: أخلوا بالنظام وارتكبوا »انتهاك جسيم«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم عىل 
املش�رتك  األمن�ي  التنس�يق  تعزي�ز  رضورة 
وتوس�يع رقعة التعاون بن األجهزة األمنية يف 
العراق وسوريا، فيما أفادت صحيفة »الوطن« 
السورية بأن س�وريا والعراق بصدد استئناف 
حرك�ة التبادل التج�اري عرب بواب�ة البوكمال 

القائم الحدودية. 
وذك�ر بيان رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »معص�وم اس�تقبل يف ق�رص 
الس�الم ببغداد ظهر األربع�اء وزير الداخلية يف 
الجمهورية العربية الس�ورية محمد الش�عار، 
ال�ذي قدم التهاني باالنتص�ارات التي حققتها 

الق�وات األمني�ة العراقية عىل اإلره�اب، ناقال 
تحيات الرئيس الس�وري بش�ار األسد للرئيس 

معصوم«.
وأك�د معص�وم، بحس�ب البيان، ع�ىل »أهمية 
تعزي�ز وتطوي�ر التع�اون الثنائي ب�ن العراق 
وس�وريا بما يخدم املصالح املش�رتكة بينهما، 
مشريا إىل العالقات التاريخية بن شعبيهما ».

وفيما ش�دد رئيس الجمهوري�ة عىل »رضورة 
تعزيز التنس�يق األمني املشرتك وتوسيع رقعة 
التع�اون بن األجه�زة األمني�ة يف كال البلدين، 
الس�يما يف الحرب ضد اإلره�اب، أوضح أهمية 
القضاء النهائي عىل اإلرهاب واجتثاث خالياه 

النائمة«.
وأكد رئي�س الجمهورية عىل أهمية العمل عىل 

ترس�يخ األمن واالس�تقرار يف املنطق�ة، وبذل 
الجهود إلحالل السالم واالزدهار ألبنائها »..

م�ن جانبه، أكد الوزير الس�وري، الذي يتواجد 
يف بغداد يف زيارة تس�تمر يوم�ن، عىل »أهمية 
العالق�ات الت�ي ترب�ط البلدي�ن الش�قيقن«، 
مش�ريا اىل »اهمية تعزيز التعاون والتنسيق يف 

جميع امليادين«.
إىل ذلك، أفادت صحيفة »الوطن« السورية بأن 
س�وريا والعراق بصدد استئناف حركة التبادل 
التجاري عرب بوابة البوكمال القائم الحدودية، 
فيم�ا نقل�ت ع�ن مص�در قول�ه، إن الجانبن 
س�يبحثان إمكانية التع�اون يف تنفيذ عمليات 

متزامنة عىل الرشيط الحدودي بن الجانبن. 
ون�رشت الصحيفة تقريرا أش�ارت فيه لوجود 

دالالت عىل قرب اس�تئناف حركة الش�احنات 
التجاري�ة عرب هذا املعرب، الفتة إىل وصول وزير 
الداخلية الس�وري محمد الش�عار إىل العراق يف 
زيارة رس�مية تس�تمر يومن يلتق�ي خاللها 

عددا من املسؤولن العراقين.
ودعمت صحيفة »الوط�ن« توقعاتها بتقارير 
صحفية نقلت عن مس�ؤول يف وزارة الداخلية 
م�ن  ع�ددا  س�يلتقي  »الش�عار  أن  العراقي�ة 
املس�ؤولن العراقين، ومنهم رئيس الحكومة 
حي�در العبادي لبح�ث عدة ملفات، والس�يما 

الحدود«.
وأضاف املصدر أن »الجانبن سيبحثان إمكانية 
التعاون يف تنفيذ عمليات متزامنة عىل الرشيط 

الحدودي بن البلدين«.

رئيس اجلمهورية شدد على ضرورة توسيع رقعة التعاون األمين مع دمشق

العراق وسوريا: »اتفاق أويل« عىل إعادة »احلركة التجارية« عرب القائم
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احلرب األمريكية عىل أفغانستان تكلف »45« مليار دوالر سنويًا

         بغداد / المستقبل العراقي

أصبحت حكومة االحتالل اإلرسائييل، 
برئاس�ة بنيام�ن نتنياهو، تعلّ�ق آماالً 
عالقته�ا  ع�ى  مح�دودة  وغ�ر  كب�رة 
الت�ي تتط�ور يومياً مع اململك�ة العربية 
الس�عودية، وتدفع بكل ثقله�ا يف اتجاه 
أن يك�ون للرياض دور أسايس وتاريخي 
يف فت�ح الباب أمام تطبي�ع عالقات دولة 
االحت�الل م�ع بقي�ة ال�دول العربية عرب 

أرض اململكة وبحرها وجوها.
حالة النشوة التي تعيشها »إرسائيل« 
هذه األي�ام ظهرت جلي�ة يف ترصيحات 
مس�ؤوليها وما تتناقله الصحف العربية 
عن مخطط�ات يجري اإلعداد لها، تكون 
فيه�ا الري�اض رأس الحرب�ة األس�ايس 
لتغي�ر وج�ه ال�رق األوس�ط بأكمل�ه 
م�ن خالل عالقات سياسي�ة واقتصادية 
غر مس�بوقة م�ع دولة االحت�الل ودول 
املنطقة. التقاري�ر اإلعالمية اإلرسائيلية 
تغّن�ت طوال الف�رة املاضي�ة بالعالقات 
ب�ن »تل أبي�ب« والري�اض، وزادت بذلك 
حن كش�فت عن ط�رح مب�ادرة جديدة 
خالل اجتماع نتنياهو مع رئيس الوزراء 
الهن�دي يف نيودله�ي، 15 يناي�ر 2018، 
تهدف إىل إنش�اء خط ج�وي مبارش بن 
»تل أبي�ب« ونيودله�ي م�روراً باألجواء 

السعودية، وهو ما أكده نتنياهو.
صحيفة »يديع�وت أحرنوت« العربية 
قال�ت إن رشكة الطران الهندية ستعمل 
عى تش�غيل خط جوي جديد مبارش بن 
مط�ار »بن غوري�ون« ونيودلهي، بحيث 
يم�ر يف األجواء الس�عودية، الفت�ة إىل أن 
الخ�ط الجديد سيخترص م�دة الرحلة إىل 
ساعتن، ويخفض تذاكر الس�فر، ويزيد 
بش�كل ملح�وظ من ع�دد الس�ياح بن 

»إرسائيل« والهند.
وتمر الرح�الت التي تس�ّرها رشكة 
»الع�ال« اإلرسائيلية إىل الهند، عرب البحر 
األحم�ر إىل الجن�وب من اليم�ن، ومن ثم 
تتح�ول رشق�اً نح�و الهن�د، وتس�تغرق 
الرحل�ة م�ن ت�ل أبي�ب إىل نيودله�ي 8 

ساعات.
الصح�ف  كش�فت  أن  ذل�ك  وسب�ق 
العربي�ة عن تفاصيل م�روع إرسائييل 
آخ�ر، يهدف إىل ربط إرسائيل بالعديد من 
ال�دول العربية والخليجي�ة، عى رأسهم 
الس�عودية، من خالل إقام�ة خط سكة 

حديد أطلق عليه »قطار السالم«.
وقال وزير النقل يف حكومة االحتالل، 
يرسائيل كاتس، إن خّط السكك الحديدية 
ال�ذي سيمت�ّد م�ن »إرسائي�ل« إىل حدود 
األردن وسيصل الس�عودية، »سيستخدم 
كممّر إقليمي للنقل بن أوروبا ومنطقة 

بالبح�ر  األوس�ط، وسربطه�ا  ال�رق 
املتوس�ط، وسيك�ون »ج�رساً  األبي�ض 

للسالم«.
لرب�ط  »رؤيت�ه  أن  كات�س  وأك�د 
الس�عودية ودول الخليج واألردن بميناء 
حيفا والبحر األبي�ض املتوسط ستجعل 
إرسائيل مركزاً للنق�ل البحري، وستعّزز 

اقتصاد إرسائيل«، عى حد قوله.
 15 االحت�الل  حكوم�ة  وخّصص�ت 

مليون شيكل )4.4 مالين دوالر( لتنفيذ 
مروع مّد الس�كك الحديدية من مدينة 
بيس�ان إىل معرب الش�يخ حسن األردني؛ 
بهدف نقل الركاب والحموالت بالقطارات 

بدالً من الشاحنات.
ويف أواخ�ر ماي�و امل�ايض، انطلق�ت 
أول رحل�ة جوية مبارشة ب�ن العاصمة 
الس�عودية الري�اض ومدين�ة ت�ل أبيب، 
وذل�ك عندم�ا غ�ادر الرئي�س األمريكي، 

دونالد ترام�ب، اململكة عى متن الطائرة 
الرئاسي�ة متوجه�اً إىل محطت�ه الثانية 
إرسائي�ل يف أوىل جوالت�ه العاملية رئيس�ًا 

للواليات املتحدة.
املش�اريع الت�ي يت�م الكش�ف عنها، 
أب�واب  فت�ح  ع�ن  املتك�رر  والحدي�ث 
التطبي�ع الس�ياسية واالقتصادي�ة عى 
مرصاعيها بن الدول العربية وإرسائيل، 
ودور الس�عودية يف ذل�ك، ب�ات ُيغض�ب 

الفلسطينين كثراً، خاصة بعد رفضهم 
الضغ�وط الت�ي تعرض�وا له�ا للقب�ول 

ب�«صفقة القرن« األمريكية.
املحل�ل  ق�ال  استفزازي�ة،  لغ�ة  ويف 
الس�يايس اإلرسائييل، ميشيل كوهن، يف 
تدوينة له بحس�ابه بموق�ع »توير«، إن 
»إرسائي�ل« فرضت إرادتها ع�ى العرب، 
وإن الي�وم ال�ذي سيه�رول في�ه العرب 

للتطبيع مع بالده بات قريباً.
يشار إىل أن الش�هور األخرة كشفت 
النقاب عن تصاعد مؤرشات التطبيع مع 
إرسائيل، بدءاً بما جاء عى لس�ان رئيس 
اتح�اد الجودو اإلمارات�ي، محمد الدرية، 
حن ق�دم اعت�ذاره لنظ�ره  اإلرسائييل 
إرسائي�ل  عل�م  رفع  قضية  خلفية  عى 
أقيم�ت  دولية  رياضية  بطول�ة  خالل 
مؤخراً يف اإلمارات، وزي�ارة وف�ود عربية 

ل�«إرسائيل«.
كما أن »جروزاليم بوست«، العربية، 
كشفت عن إجراء عدد كبر من الركات 
اإلرسائيلية محادثات مكثفة مع صندوق 
االستثمار العام الس�عودي للمشاركة يف 
م�روع مدين�ة ني�وم )NEOM(، الذي 
أعل�ن ويل العه�د الس�عودي، محم�د بن 
سلمان، تدشينه العام املايض، واملقرر له 
أن يقام عى أراض من السعودية واألردن 
ومرص، باستثمارات ب�500 مليار دوالر.

ه�ذا فض�اًل ع�ن الخط�اب الش�هر 
للرئي�س امل�رصي عب�د الفتاح الس�ييس 
أم�ام األمم املتح�دة يف سبتم�رب املايض، 
ال�ذي أكد من خالله حرصه الش�ديد عى 
»أمن املواطن اإلرسائييل«، الذي ناش�ده 
بالوقوف خلف قيادته الس�ياسية، وهو 
الخط�اب الذي وصف�ه البعض بأنه قمة 
مراح�ل التطبي�ع العرب�ي من�ذ »كامب 

ديفيد«.
وكذلك مش�اركة رئي�س هيئة أركان 
الجي�ش اإلرسائييل، غ�ادي آيزنكوت، يف 
أعم�ال املؤتمر ال�دويل ال�ذي استضافته 
قب�ل  واش�نطن،  األمريكي�ة  العاصم�ة 
أسابي�ع، لبحث سب�ل مكافح�ة تنظيم 
الدولة بسوريا والعراق، بمشاركة رؤساء 
أرك�ان جيوش بعض ال�دول العربية عى 
والس�عودية  واإلم�ارات  م�رص  رأسه�ا 

واألردن.
وأمس األربعاء، كش�فت شبكة »يس 
الحكوم�ة  موافق�ة  ع�ن  ت�رك«،  إن  إن 
الس�عودية ع�ى فت�ح مجاله�ا الج�وي 
الهندي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  لطائ�رات 

املتنقلة بن دلهي و«تل أبيب«.
وذكرت صحيفة »إيكونوميك تايمز« 
أن الرحالت ستب�دأ يف 20 مارس القادم، 
بواقع ثالث رحالت أسبوعياً أيام الثالثاء 

والخميس واألحد. 

مسحت باستخدام أجوائها يف السفر من وإىل »تل أبيب«

سامء وأرض السعودية: أهال بإرسائيل
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توصل املحافظ�ون األملان بزعامة املستش�ارة أنغيال 
مركل واالش�راكيون الديموقراطي�ون أمس األربعاء إىل 
اتفاق لتش�كيل حكومة ائتالفية بعد جلس�ة مفاوضات 

شاقة اخرة ليل االربعاء كما اعلنت وسائل إعالم.
وتحدثت شبكة »آ ار دي« التلفزيونية الرسمية واملجلة 
األسبوعية »دير شبيغل« وصحيفة »بيلد« األكثر انتشارا 

يف أملانيا عن »اتفاق عى عقد ائتالف« بن الطرفن.
وين�ص االتفاق ال�ذي سيعلن رسمي�ا يف وقت الحق، 
عى ان يتس�لم االش�راكيون الديموقراطي�ون حقيبتي 
املالي�ة والخارجية االساسيتن يف الحكومة وكذلك وزارة 

الشؤون االجتماعية، حسبما ذكرت وسائل االعالم.
وبدأت الجولة األخرة من املحادثات التي شاركت فيها 
م�ركل وزعيم الح�زب االش�راكي الديموقراطي مارتن 
ش�ولتز قب�ل ظهر الثالث�اء الذي كان يف�رض أن يكون 
الي�وم األخر من املفاوضات املتواصلة منذ مطلع كانون 
الثاني. وكان املحافظون واالشراكيون الديموقراطيون 
توصلوا من قبل اىل تس�ويات حول مجموعة من امللفات 

بعضها شائك ويف مقدمها التكامل االوروبي.
وتت�وىل مركل منصب املستش�ارة من�ذ أكثر من 12 
عاما وسعت اىل تكرار تشكيل ائتالف حكومي مع الحزب 
االش�راكي الديموقراطي بعد انتخاب�ات غر حاسمة يف 

ايلول املايض لم تحصل فيها عى الغالبية.
ولو فش�لت هذه املفاوضات، كانت مركل ستضطر 
إىل تشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سيايس، أو 
القبول بتنظيم انتخابات جدي�دة محفوفة باملخاطر قد 
يكون املستفيد منها حزب البديل من اجل أملانيا اليميني 

املتطرف.
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تص�دت وسائ�ط الدف�اع الجوي�ة الس�ورية أم�س األربعاء 
لرضب�ات جوية ش�نتها إرسائيل عى مواقع عس�كرية للجيش 
الس�وري بريف دمش�ق، وفق م�ا أعلنت قي�ادة الجيش يف بيان 

نرته وكالة األنباء الرسمية )سانا(.
وذك�ر بي�ان صادر ع�ن القي�ادة العام�ة للجي�ش والقوات 
املس�لحة »أق�دم طران الع�دو اإلرسائييل يف الس�اعة 3.42 من 
صب�اح )األربع�اء( )1.42 ت غ( ع�ى إط�الق صواريخ عدة من 
داخ�ل األرايض اللبناني�ة ع�ى أح�د مواقعنا العس�كرية بريف 

دمشق، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي«.
معظ�م  »دم�رت  الدف�اع  وسائ�ط  أن  إىل  البي�ان  وأش�ار 

الصواريخ«.
ومنذ ب�دء النزاع يف سوريا يف 2011، قصف�ت إرسائيل مرارا 

أهدافاً عسكرية للجيش السوري يف سوريا.
وأفادت مراسلة يف دمش�ق عن سماع صوت دوي انفجارات 

ضخمة عند الفجر.
وذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان »أن بعض الصواريخ 

اإلرسائيلية أصابت أهدافا عسكرية قرب دمشق«.
وأوض�ح مدير املرصد رام�ي عبد الرحم�ن أن »نظام الدفاع 
الجوي الس�وري تص�دى لبعض الصواريخ لك�ن أخرى أصابت 

مستودعات للذخرة بالقرب من جمرايا«.
وتبع�د جمرايا نحو 10 كم ش�مال العاصمة دمش�ق وتضم 
مرك�زا للبح�وث العلمية مرتبطا ب�وزارة الدفاع ومس�تودعات 

أسلحة للنظام السوري.
وكان قص�ف إرسائييل استهدف موقعا عس�كريا يف منطقة 
جمراي�ا يف كانون األول املايض، ومواقع عس�كرية قرب منطقة 
الكس�وة يف ري�ف دمش�ق الجنوب�ي الغرب�ي، بينه�ا مس�تودع 

أسلحة.
كم�ا استهدفت مرات ع�دة مواقع قريبة من مطار دمش�ق 
ال�دويل. ون�ادرا ما تتحدث إرسائي�ل عن هذه العملي�ات، لكنها 
ك�ررت مرارا أنها لن تس�مح بأن تك�ون لحزب الل�ه أسلحة يف 

سوريا من شأنها أن تهدد أمن إرسائيل.
وش�نت إرسائي�ل أوائل كان�ون الثاني املايض غ�ارات جوية 
وقصف�اً صاروخي�اً عى منطق�ة القطيفة يف ريف دمش�ق، ما 
أوقع أرضاراً مادية »قرب أحد املواقع العسكرية«، وفق ما أعلن 

الجيش السوري حينها.
ومنذ ب�دء النزاع يف سوريا يف 2011، قصف�ت إرسائيل مرارا 
أهدافاً عس�كرية للجيش الس�وري، كما استهدف�ت مرات عدة 

مواقع قريبة من مطار دمشق الدويل.
وال ت�زال سوريا وإرسائي�ل يف حالة ح�رب. وتحتل إرسائيل 
من�ذ حزيران 1967 ح�وايل 1200 كلم مربع من هضبة الجوالن 
الس�ورية التي أعلنت ضمها يف الع�ام 1981 من دون أن يعرف 
املجتمع الدويل بذلك. وال تزال نحو 510 كيلومرات مربعة تحت 

السيادة السورية.

اتفاق بني املسيحي واالشرتاكي ينهي 
جدل تشكيل احلكومة األملانية

الدفاع اجلوي السوري يصد غارة 
إرسائيلية عىل دمشق
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أعل�ن نائ�ب الرئيس األمرك�ي مايك 
بنس أمس األربعاء يف طوكيو أن واشنطن 
تس�تعد للكش�ف ع�ن »أش�د« عقوبات 
اقتصادي�ة تفرض عى كوريا الش�مالية 
حت�ى اآلن. وق�ال بن�س إىل جانب رئيس 
ال�وزراء اليابان�ي ش�ينزو آب�ي يف ختام 
محادثات حول التهديد الكوري الش�مايل 
»أعلن أن الواليات املتحدة ستكشف قريبا 
عن العقوبات االقتصادية األش�د واألكثر 

قوة التي تفرض عى كوريا الشمالية«.
وأض�اف »لي�درك العال�م ه�ذا األمر 
سنواصل تكثيف أق�ى ضغوطنا إىل أن 
تتخذ كوريا الش�مالية خطوات ملموسة 
نح�و نزع أسلح�ة كامل يمك�ن التحقق 

منه وغر قابل للعودة عنه«.
وكان الرئيس األمركي دونالد ترامب 
األمركي�ة  اإلدارات  سياس�ات  انتق�د 
الس�ابقة حيال كوريا الش�مالية وتمكن 

م�ن إقن�اع املجموع�ة الدولية بتش�ديد 
العقوبات ضد بيونغيانغ. كما حذر بنس 
م�ن أن كوريا الش�مالية التي ستش�ارك 
يف األلعاب االوملبية الش�توية هذا الشهر 
ضمن وفد مش�رك مع كوريا الجنوبية، 
ل�ن يس�مح له�ا بالهيمن�ة ع�ى الحدث 
ع�رب »دعايته�ا«. وش�دد بن�س ع�ى أن 
»كل الخي�ارات مطروحة ع�ى الطاولة« 
متعه�دا ب�ان تواص�ل واش�نطن ن�ر 
»معداته�ا العس�كرية األكث�ر تط�ورا يف 
الياب�ان واملنطقة« لحمايتها من التهديد 

الذي تشكله كوريا الشمالية.
من جهته قال آبي الذي سيتوجه عى 
غرار بن�س إىل كوري�ا الجنوبية لحضور 
بيون�غ  يف  الش�توية  االوملبي�ة  األلع�اب 
تش�انغ، انه ابلغ نائب الرئيس األمركي 
بأن�ه ال يمكن القب�ول »بامت�الك كوريا 

الشمالية األسلحة النووية«.
وأضاف »يجب أال نخدع أنفسنا بحملة 
الرويج التي تقوم بها كوريا الشمالية«. 

وف�رض مجلس األم�ن أول عقوبات عى 
كوري�ا الش�مالية يف 2006، وع�زز تل�ك 
العقوبات الحقاً ردا عى تجاربها النووية 
الخم�س، فضال عن قيامها بتجارب عى 
إطالق صواريخ باليستية تكثفت يف العام 
األخر. وتلوح بيونغيانغ، بإجراء تجربة 
نووي�ة سادس�ة.  يف آب املن�رصم، وافق 
مجل�س األم�ن باإلجماع، ع�ى مروع 
ق�رار أمريك�ي بفرض عقوب�ات جديدة 
ا عى استمرار  عى كوري�ا الش�مالية، ردًّ

تجاربها الصاروخية الباليستية. 
ومن شأن العقوبات الجديدة تقليص 
إجم�ايل ص�ادرات كوريا الش�مالية من 
الفح�م والحدي�د والرص�اص واملأكوالت 
البحري�ة، من 3 ملي�ارات إىل مليار دوالر 
سنوًي�ا.  ويف 2016، ف�رض قرار مجلس 
األم�ن، رق�م 2321، قيودا مش�ددة عى 
ص�ادرات بيونغيانغ م�ن الفحم، بقصد 
تجفيف املصادر األساسية لعائداتها من 

العملة الصعبة.
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كشفت وزارة الدفاع األمركية 
الح�رب األفغانية  أن  )البنتاغون( 
تكلف دافعي الرضائب األمركين 

45 مليار دوالر سنويا.
وق�ال ران�دال سكريف�ر، كبر 
يف  اآلسيوي�ة  الش�ؤون  مس�ؤويل 
البنتاغون، أمام مجلس الش�يوخ، 
أن مبل�غ ال�� 45 مليار ه�ذا العام 
يش�مل 5 ملي�ارات لدع�م القوات 
للق�وات  ملي�ار  و13  األفغاني�ة 
أفغانس�تان،  داخ�ل  األمركي�ة 
إىل  اللوجس�تي،  للدع�م  واملتبق�ي 
جان�ب ج�زء كب�ر- 780 ملي�ون 
للمعون�ة  مخصص�ة  دوالر، 

االقتصادية.
خ�الل  املرع�ون  وش�كك 
االنتص�ار  احتم�ال  يف  الجلس�ة 
يف أفغانس�تان خ�الل ف�رة إدارة 
الرئي�س دونال�د ترام�ب، يف أطول 

ح�رب دخلته�ا البالد، واملس�تمرة 
وعق�دت  عام�ا.   17 ح�وايل  من�ذ 
جلس�ة لجنة العالق�ات الخارجية 
بمجل�س الش�يوخ عق�ب موج�ة 
من الهجمات املس�لحة الدموية يف 
كاب�ول، والتي تس�بب بمقتل أكثر 

من 200 شخص.
وتعد ه�ذه التكالي�ف أقل مما 
كان�ت عليه خالل أصع�ب مراحل 
الحرب بن عام�ي 2010 و2012، 
عندما كان يتواجد 100 ألف جندي 
أمرك�ي يف أفغانس�تان، وه�و ما 
كلف دافعي الرضائ�ب األمركين 
وقته�ا 100 ملي�ار دوالر سنوي�ا، 
بينما يتواج�د حاليا حوايل 16 ألف 

جندي أمركي هناك.
وأعلن الرئيس األمركي دونالد 
ع�ن  امل�ايض،  الصي�ف  ترام�ب، 
إسراتيجية ألفغانس�تان تتضمن 
زي�ادة الرضبات الجوي�ة وإرسال 
تعزيزات من ح�وايل 3000 عنرص 

للقوات األمركي�ة املنترة يف هذا 
البلد الفقر الذي يش�هد نزاعا منذ 
سنن. وقت�ل زه�اء 2400 جندي 
أمركي يف أفغانس�تان من�ذ العام 
2001، وأصي�ب أكث�ر من عرين 
وقدم�ت  بج�روح.  آخري�ن  ألف�اً 
الوالي�ات املتح�دة خ�الل 16 عاما 
أكث�ر من 110 ملي�ارات دوالر من 
املساعدات إلعادة إعمار هذا البلد.

وينت�ر حالي�ا ح�وايل 8400 
جن�دي أمرك�ي يف أفغانس�تان يف 
إط�ار ق�وة دولي�ة تع�د باإلجمال 
13500 عن�رص وتق�وم بص�ورة 
أساسي�ة بتقديم املش�ورة لقوات 

الدفاع األفغانية.
املتح�دة  الوالي�ات  وتم�ارس 
ضغوط�ا ع�ى حلفائه�ا يف حل�ف 
شمال األطليس لزيادة عديد قواتها 
يف أفغانس�تان. وتس�جل الق�وات 
األفغاني�ة التي تعان�ي أساسا من 
ف�رار عس�كرين وم�ن الفس�اد، 

خسائر برية متزايدة يف صفوفها 
إىل حد بلغ بحسب مجموعة مراقبة 
أمركية مس�تويات »عالية تبعث 
ع�ى الصدم�ة« منذ إنه�اء الحلف 

األطليس مهمته القتالية رسميا يف 
2014 وبدئه مهمة تدريب ودعم.

وتراجع�ت معنوي�ات الق�وات 
أكث�ر يف ظ�ل مخ�اوف مس�تمرة 

من وج�ود مس�اعدة م�ن الداخل 
للمس�لحن، س�واء م�ن عمالء يف 
الجيش أو عنارص فاسدين يبيعون 

العتاد إىل طالبان.

واشنطن ختطط لفرض »أشد العقوبات« ضد بيونغيانغ
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ق�رر قايض التحقيق األول يف بروت 
ش�كوى  قب�ول  عوي�دات«،  »غس�ان 
مقدم�ة ض�د وزي�ر الدولة الس�عودي 
لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، 
بتهم�ة إث�ارة النع�رات ب�ن اللبنانين 
ودعوته�م إىل االقتت�ال وتعكر عالقات 
لبنان بدولة أجنبية. وكانت الدعوى قد 
ًقدمت بتاريخ 31 كانون الثاني املايض، 
من قب�ل األسر اللبنان�ي املحرر »نبيه 
عواضة« بواسطة وكيله املحامي حسن 
ب�زي، ومن املق�رر تحديد وق�ت قريب 
موع�داً الستج�واب الوزير الس�عودي، 

بحسب »الوكالة الوطنية لالعالم«.

ويف تري�ن الثان�ي امل�ايض، ق�ال 
السبهان إن »الس�عودية ستتعامل مع 
حكومة لبنان ع�ى أنها حكومة إعالن 
حرب بس�بب أعمال العدوان التي يقوم 
به�ا حزب الله، الذي أصب�ح أداة للقتل 
والدمار ضد الس�عودية ويشارك يف كل 
األعمال اإلرهابي�ة يف اململكة«، عى حد 
زعمه. وج�اءت تل�ك الترصيحات بعد 
ساعات من اتهام الس�عودية ل�»حزب 
الل�ه« بتهريب األسلحة م�ن لبنان عرب 
سوريا وإيران إىل »الحوثين« يف اليمن.

وكانت أزمة داخلية اندلعت يف لبنان 
إثر إعالن »الحريري« يف 4 ترين الثاني 
املايض، استقالته بصورة مفاجئة عرب 
خط�اب متلف�ز من الس�عودية، ش�ن 

خالله هجوما حادا عى إيران و»حزب 
الله«.

لك�ن الرئيس اللبنان�ي أعلن أنه لن 
يقب�ل استقال�ة الحري�ري حت�ى يعود 
إىل لبن�ان ليفرس موقف�ه، قبل أن يتهم 
الس�عودية بف�رض إقام�ة جربية عى 

الحريري.
وتراج�ع الحري�ري ع�ن استقالته، 
خالل كلم�ة له، يف اليوم الت�ايل لعودته 
الثان�ي  تري�ن  نهاي�ة  ب�روت،  إىل 
املايض، داعيا إىل »بذل الجهود من أجل 
االلت�زام بس�ياسة الن�أي بالنفس عن 
النزاع�ات اإلقليمية وع�ن كل ما ييسء 
إىل االستق�رار الداخ�يل والعالق�ات مع 

األشقاء العرب«.

دعوى ضد السبهان يف لبنان: يثري »النعرات« بني املواطنني
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تخصيصشات الخطشة االسشتثمارية /مشروع تأهيل 
محطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 12/6/10

متديد
)6M (/2017 ( املناقصة االستريادية

تأهيشل مراحشل تورباين للوحدتشن )1.2( 
ملحطة كهرباء النارصية البخارية

تقشرر تمديشد تاريخ غلشق املناقصشة اعاله 
ليكشون يوم الثالثاء املصشادف 2018/3/6 

بدال من يوم الثالثاء املصادف 2018/2/6
للتفضل باالطالع .. 

مالحظة : مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي 
التزامات تعاقدية اال بعد تامن التخصيصات 

املالية الالزمة للتعاقد

وبالروط التالية :
1- يتشم بيشع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسشون الف( دينار عراقي غري قابل للشرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لركتنا )مرصف الرافدين( الفرع الرئييس رقم 

الحساب هو 90956.
2- يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الركات اىل مقر رشكتنا عند الساعة 

العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )29( ادناه  
3- يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد /مخازن مصفى الدورة  وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .

4-يتشم تقديشم عرضشن مغلقن )فني وتجاري( منفصلن مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعن من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسشم الكامل وعليهما 
ختم الركات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .

5-يجشب تحديشد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجشاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف كال العرضن ويجب ان ال تقل 
مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 

6- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 
7- عىل الركات الراغبة يف املششاركة تقديم كافة املستمسشكات االصولية والقانونية الخاصة بالركة )ششهادة تأسيسشية حديثة ونافذة ومصدقة  حسب االصول من السفارة او القنصلية  
العراقية يف بلد الركة ش براءة ذمة صادرة من الهيئة  العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي  ش املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية الخر سنتن مالية ش الهوية التجارية النافذة( مع تقديم 

االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترفق مع العرض الفني  املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8- يتم تقديم تأمينات اولية  وحسب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل احد املساهمن يف الركة وحسب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    )خطاب ضمان او صك 
مصدق او سشفتجة( نسشخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية )مرصف الهدى ، البالد االسشالمي لالسشتثمار والتمويل ، املرصف العراقي للتجارة ، مرصف كوردستان الدويل لالستثمار 
والتنمية ، مرصف اربيل ، مرصف جيهان لالستثمار والتمويل ، الوطني االسالمي ، املنصور لالستثمار ، االقليم التجاري لالستثمار والتمويل ، )امريالد سابقا( مرصف بغداد ، مرصف الخليج 
التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ،االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ، التنمية الدويل لالستثمار والتمويل، التجاري 
العراقي، مرصف بيبلوس اللبناني، مرصف الرق االوسط العراقي  لالستثمار ، البحر املتوسط ، مرصف التعاون االسالمي لالستثمار ، مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل ، املرصف املتحد 
لالستثمار( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التامينات  يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات  
االولية ترفض التامينات االولية  الصادرة من) بنك اسشيا الرتكي ، دار السشالم لالسشتثمار ، مرصف الششمال ، مرصف دجلة والفرات للتنمية واالسشتثمار ومرصف الوركاء لالستثمار والتمويل 
,مشرصف البشرصة الدويل ,مرصف الرواحل االسشالمي لالسشتثمار والتمويل ,مرصف االتحشاد العراقي  (  ويجب ان تكون هذه  التأمينات نافذة ملدة ال تقل عشن )120( يوما  )تهمل العروض اذا 

كانت التأمينات االولية عىل شكل سويفت( 
9- تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ش اىل(

10- رشوط الدفع / اعتماد مستندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل  تطلق املستحقات )100% ( بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى الدورة ويمكن االتفاق عىل 
نسب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة يتم احتساب اسعار جميع العطاءات الغراض املفاضلة عىل اسس موحدة وبموجب  نرة البنك املركزي العراقي يوم الفتح ويكون الدفع بالدينار 

العراقي فقط للركات العراقية ويتم احتساب االسعار عىل اساس نرة البنك املركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت املبلغ يف العقد.
11- تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12- تقشدم التامينات النهائية عىل ششكل خطاب ضمن  حسشن التنفيذ )حرصا( للعقد بنسشبة  )5%( خمسشة من املئة من مبلشغ العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبشل توقيع العقد ومن احد 
املصشارف الشواردة يف الفقشرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما وكرط لتفعيل االعتمشاد ويف حالة التاخر ، تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلن وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او 
تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحن انتهاء فرتة الضمان ، ويف حالة وجود )فرتة ضمان(تطلق كفالة حسشن االداء بعد اسشتالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة 

التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا .
13- سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة العقد  كرضيبة وذلك بالنسبة للركات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الركات الغري عراقية فيتم حجز هذه النسبة 
كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وبخالفه سشيتم احالة هذه االمانات  اىل الهيئة العامة للرضائب خالل مدة التزيد عن )30( يوم 
من تاريخ انجاز العمل وتكون النسشبة 3% للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي واليتم  رصف الدفعة االخرية للمقاولن واملتعاقدين وعدم تسشوية الحسشاب النهائي للمقاول اال بموافقة 
تحريرية من الهيئة العامة للرضائب او استقطاع مانسبته ) 10%( عرة من املئة منها وارسالها اىل الهيئة العامة للرضائب قبل اطالق الدفعة االخرية سواء اكان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة 

ام عىل عدة دفعات .
14- تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ العقد كرسم طابع

15   ش سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل الركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية 
16 ش االلتزام بتقديم شهادة  املنشأ من الركة املصنعة  للمواد ، فاتورة بيع ووثيقة التامن باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ

17 ش  سيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحديده من قبل وزارة البيئة )للمواد الكيمياوية حرصا( .
18 ش ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.

19 ش منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىش  وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ومنفذ الدخول
20 ش يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة –املدينة –الشارع –البناية –العنوان الربيد  والهاتف (و اسم املدير العام للركة او من يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي 

وبخالفه يهمل العرض.
21 ش تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الركات التالية : 

) LIOYDS REGISTER _ BUREAU VERITAS _ INTERTEK GLOBAL _ TUV RHEINLAND _ DNV(
22 ش تقديشم كتشاب  تخويشل مشن الشركات املصنعة مصدقة مشن وزارة الخارجية او السشفارة او القنصليشة او امللحقية التجارية يف بلد املنششا وحسشب التعليمات والطلبيشات )تجهيز املواد 

املتخصصة(
23 ش يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن مقدارها )150دوالر(

24 ش تطبيشق القوانشن والتعليمشات املعمول بها يف العشراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نشص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مشع تطبيق قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لركتنا بذمة الطرف االخر

25 ش يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26 ش عدم تعامل الركة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية.

27 ش يتوجب عىل الركات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء  الطلبية ويتم ارفاق وصل الراء مع الرسالة وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم 
رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكن يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة .

28 ش ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لروط العقد او لروط االعتماد
29  ش تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2018/3/13.

30 -كافة االجراءات لطلبيات الراء خاضعة لتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية  رقم ) 2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.
www.oil.gov.iq -:مالحظة يمكن االطالع عىل مواصفات كافة الطلبيات و رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

www.mrc.oil.gov.iq

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبن ادناه :

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الكشرخ  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل

العدد 297 / ش / 2018 
التاريخ 7 / 2 / 2018

اعالن
اىل / املدعى عليه / يوسف كاظم محمد

اقامشت املدعية زينب حسشن محمشد الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطالبك فيها 
باعادة االثشاث عيناً وان تعذر فالزامه اقيامها 
وملجهوليشة محل اقامتك حسشب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييشد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك 
اعالنشًا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور 
امام هذه املحكمة يشوم املرافعة املصادف 13 
/ 2 / 2018 السشاعة التاسشعة صباحشاً ويف 
حالشة عدم حضورك او من ينشوب عنك قانوناً 
سشتجري املرافعة بحقك غيابيشاً وعلناً ووفق 

االصول
القايض / اياد كاظم رشاد

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 278/ ش / 2018 

التاريخ 7 / 2 / 2018

اعالن
املدعية :- زينب موىس جعفر

املدعى عليه :- حسان هادي قاسم 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
حكمشاً غيابيشاً بحقك بالرقشم 278/ش/2018 
الذي يقشي بالتفريق القضائي قررت املحكمة 
املتداعيشن  بشن  القضائشي  بالتفريشق  الحكشم 
واعتبشار تاريخ صدور القشرار 30 / 1 / 2018 
تاريخاً للطالق بائن بينونشة صغرى وملجهولية 
محل اقامتشك تقرر تبليغك بالنر يف صحيفتن 
محليتشن وعدم اعرتاضشك عىل القشرار الصادر 
بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً 
اعتباراً من تاريخ النر سشوف يكتسشب القرار 

الدرجة القطعية مع التقدير .

القايض / جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 565/ ش2018/5

التاريخ  :2018/2/7
اعالن

اىل /املدعى عليه / عصام  محسن محمد حسن
اقامشت املدعية )دعاء مهدي عبد الكاظم( الدعوى بالعدد 565/

ش2018/5 امشام هشذه املحكمشة وموضوعها   نفقشة ماضية 
ومستمرة للمدعية ومسشتمرة الوالدها كل من )فاطمة ومحمد 
حسشن(  وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واششعار مختار حي الريمشوك / النجف قشررت املحكمة تبليغك 
بخصشوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسشطة صحيفتن 
محليتن يوميتشن وعليك الحضور امام هشذه املحكمة يف موعد 
املرافعشة القشادم املوافق يشوم 2018/2/14 السشاعة التاسشعة 
صباحشا ويف حالة عدم حضورك او ارسشال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

اعالن
اىل / السيد امجد شهاب حمد

تبليغ 
اششارة اىل كتاب معاونية االسمنت الجنوبية ذي العدد /ج/485 
يف 2018/1/17 ومرفقة كتاب الركة العامة للسمنت العراقية 
ذي العشدد 565 يف 2018/1/11 بخصوص تبلغكم بكتاب وزارة 
الصناعشة واملعادن /لجنشة التضمن املركزيشة ذي العدد 869 يف 
2018/1/7 تقشرر تبليغكم للحضور امشام اللجنة اعاله يف مقر 
الشوزارة بخصوص تدويشن اقوالكم حول فقشدان اجهزة املوبايل 

ومسدس برونك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3798/ب2017/4

التاريخ  :2018/2/5
اعالن

بناءا عىل القرار الصشادر من هذه املحكمة 
بازالشة ششيوع العقار املرقشم )2/10685( 
حشي الحسشن  يف النجشف عليشه تعلن هذه 
املحكمشة عشن بيشع العقشار املذكشور اعاله 
فعشىل  ادنشاه  وقيمتشه  اوصافشه  واملبينشة 
الراغبشن بالشراء مراجعة هشذه املحكمة 
خشالل )ثالثون يوم( يومشا  من اليوم الثاني 
لنشر االعالن مسشتصحبا معشه التامينات 
القانونيشة البالغة 10% مشن القيمة املقدرة 
بموجشب صك مصشدق المر محكمشة بداءة 
النجف وصشادر من مشرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وسشتجري املزايشدة واالحالة 
يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هويشة االحشوال املدنية وششهادة الجنسشية 

العراقية
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقشار املرقم 10685/ 2 حي الحسشن  يف 
النجشف عبشارة عشن دار سشكنية تقشع عىل 
ششارع نجف كربشالء مقابل محطشة تعبئة 
وقود الكرار وهشي بطابقن الطابق العلوي 
يتكشون من غرفشة  نوم وصالشة ومجموعة 
صحيشة باالضافة اىل سشطح الحشاوي عىل 
الستار الخاص به اما الطابق االريض يتكون 
مشن غرفتي نوم واسشتقبال وصالة صغرية 
ومطبشخ صغري وكشراج  لوقوف السشيارات 
ومجموعشة صحية عشدد اثنان الشدار مبني 
بالطابوق مسقف بالكونكريت مجهز باملاء 
والكهربشاء وغشري مششغول من احشد درجة 
عمرانه متوسطة وان القيمة الكلية للعقار 
مبلشغ )862,000,000( ثمانمائشة واثنشان 

وستون مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 954/ ش2018/5

التاريخ  :2018/2/7
اعالن

اىل /املدعشى عليشه /ناهشض عبشد الزهشرة عبشد 
الحسن

اقامشت املدعيشة )عليشاء سشالم زبالشه( الدعوى 
بالعشدد 954/ش2018/5 امشام هشذه املحكمة 
وموضوعها زيشادة نفقشة االوالد كل من )محمد 
وحسشب  اقامتكشم  محشل  وملجهوليشة  وايشات( 
رشح القائشم بالتبليشغ واششعار مختشار محلشة 
الجمهوريشة الغربي / الديوانيه قشررت املحكمة 
تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواسشطة صحيفتشن محليتن يوميتشن وعليك 
الحضشور امام هشذه املحكمة يف موعشد املرافعة 
القادم املوافق يوم 2018/2/14 الساعة التاسعة 
صباحشا ويف حالة عشدم حضورك او ارسشال من 
ينشوب عنك قانونا سشوف تجشري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار 

اعالن
اىل /املدينة )كفاح هاشم محمد( 

لقشد تحقشق ملرصفنا ومشن خالل اششعار مختار 
قضشاء الكوفشة / محافظة النجشف االرشف انك 
مجهشول محشل االقامة وليس لديشك موطن دائم 
او مؤقشت او مختار يمكشن اجشراء التبليغ عليه 
واسشتنادا اىل نص املادة الرابعشة الفقرة )4( من 
قانشون تحصيشل الديشون الحكومية رقشم )56( 
لسشنة 1977 تقشرر  تبليغك اعالنشا بالحضور اىل 
مرصف الرششيد فرع الروضة لتسديد الدين الذي 
بذمتك )10,631,931( عرة مالين وسشتمائة 
وواحشد وثالثون الف وتسشعمائة وواحد وثالثون 
دينشار عدا الفوائد والتي تحتسشب عند التسشديد 
الفعشيل خالل عرة ايشام تبدأ مشن تاريخ النر 
ويف حالة عدم الحضور سشيتم اصدار قرار بحجز 

االموال املنقولة وغري املنقولة وفقا للقانون
املشاور القانوني 

رائد محمود سعيد
املخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم 56 لسنة 1977

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2885/ب2016/2

التاريخ  :2018/2/5
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر مشن هذه املحكمة بازالة 
ششيوع العقار املرقشم )1/1526( حي الزهراء  يف 
النجف عليشه تعلن هذه املحكمة عشن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبشن بالشراء مراجعة هشذه املحكمة خالل 
)خمسة عر يوما(   من اليوم الثاني لنر االعالن 
مسشتصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
مشن القيمشة املقشدرة بموجشب صك مصشدق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وسشتجري املزايشدة واالحالة يف 
السشاعة الثانية عر من اليوم االخري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقشار املرقشم 1/1526 حشي الزهشراء يف النجف 
عبارة عشن دار مفشرزة بصورة غري رسشمية يقع 
عشىل ششارعن  20 مشرت وششارع فرعشي 4 مشرت 
وبواجهشة 13,80مرت وان الجزء االول يحتوي عىل 
سشاحة امامية صغرية يوجد فيهشا مرافق صحية 
ومطبخ وكلدور ومكشوفة صغرية وغرفة صغرية 
واسشتقبال يف الطابشق االريض وكذلشك مجموعشة 
صحية اما يف الطابق العلوي يوجد ثالث غرف نوم 
ومرافق صحية وممر صغشري بن الغرف وان بناء 
هذا الجشزء من الطابشوق ومسشقف بالكونكريت 
املسشلح ومغلف بالسشرياميك والسشقوف الثانوية 
وان درجة عمران هذا الجزء جيدة جدا ومششغول 
من قبل املدعي بالشذات ) طالب نعمة جبار( وهو 
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر 
اما الجشزء الثاني يحتشوي عىل مدخل واسشتقبال 
صغشري ومرافق صحية يف املدخشل ومطبخ وصالة 
ومخزن صغري وغرفة واحدة ومكشوفة صغرية يف 
الطابق االريض امشا يف الطابق العلوي يحتوي عىل 
غرفتي نوم وممر صغري بن الغرف ومشغول  من 
قبشل ابن املدعي املدعو حسشن طالشب نعمة وهو 
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر 
وان بنشاء هشذا الجشزء مشن الطابشوق ومسشقف 
بالكونكريت املسلح ومغلف بالسرياميك ومسقف 
بالسشقوف الثانوية وان درجشة عمرانه جيدة وان 
القيمة املقشدرة للعقشار )253,000,000( مائتان 

وثالثة وخمسون مليون دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1822/ب2017/5

التاريخ  :2018/2/5
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ششيوع العقشار املرقم 61491/3 حي السشالم يف 
النجف عليه تعلن هشذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكشور اعشاله واملبينشة اوصافه وقيمتشه ادناه 
فعشىل الراغبن بالشراء مراجعة هشذه املحكمة 
خشالل )ثالثون يوم( يوما مشن اليوم الثاني لنر 
االعشالن مسشتصحبا معشه التامينشات القانونية 
البالغشة 10% مشن القيمشة املقشدرة بموجب صك 
مصشدق المر محكمشة بداءة النجشف وصادر من 
مشرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وسشتجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عر من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جلب هويشة االحوال املدنية وششهادة الجنسشية 

العراقية
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقار املرقشم 61491/3 حي السشالم يف النجف 
عبشارة عشن دار مفشرزة اىل جزئشن بصشورة غري 
رسشمية الجشزء االول يتكون مشن مرافق صحية 
مغلشف بالسشرياميك وطارمة امامية واسشتقبال 
ومطبشخ مغلف بالسشرياميك وصالشة وصحيات 
مششرتكة مغلفة بالسشرياميك وغرفة نوم واحدة 
ومكششوفة يف الطابق االريض اما الطابق العلوي 
يتكشون مشن غرفة نشوم واحشدة فقشط وان الدار 
مبلطة بالكايش مسشقفة بالكونكريت سشياجه 
مغلشف بالحجر العشادي مجهز باملشاء والكهرباء 
درجشة عمرانشه جيدة مششغول مشن اي احد اما 
الجزء الثاني يتكون من غرفة نوم واحدة وصالة 
وسشطية ومطبخ وكشراج وحمام داخشيل مغلف 
بالسشرياميك ومرافق صحية مغلف بالسشرياميك 
وان هشذا الجشزء يتكون مشن طابق واحشد مبلط 
بالكايش مسقف بالششيلمان يحتوي عىل هزارة  
من السشرياميك درجة عمران الجزء املذكور دون 
الوسط مشغول من قبل املستاجر عيىس خالوي 
رايض وهشو يرغب بالبقشاء يف العقار بعشد البيع 
بصفة مسشتاجر وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
)237,500,000( مائتان وسبعة وثالثون مليون 

وخمسمائة الف دينار فقط الغريها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2015/2135

التاريخ : 2018/2/7
اعالن

تبيشع مديريشة تنفيذ النجف تمشام العقار 
تسلسل 3900 براق جديدة الواقع يف النجف 
العائشد للمدين عادل عبيس عبود املحجوز 
لقشاء طلشب الدائن حسشن نشارص طعيمه 
وعشرون  مائشة   120,000,000 البالشغ 
مليون دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة 
هشذه املديرية خالل مدة ثالثشن يوما تبدأ 
من اليشوم التشايل للنر مسشتصحبا معه 
التامينات القانونيشة عرة من املائة  من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي

املنفذ العدل 
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1 ش موقعشه ورقمشه : نجف بشراق جديدة 

3900
2   شجنسه ونوعه : دار

3 ش حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 ش مششتمالته : العقشار يقع عىل ششارع 
فرعي 12 مرت وهو مفرز اىل دارين بصورة 

غري رسمية
الجشزء االول : ويكشون النشزول اليشه مشا 
يقارب نصف مرت ويتألشف من ممر يؤدي 
مكششوف وكليدور صغري وغرفة ومطبخ 
وحمام وتواليت اسشفل السلم السقف من 
الطابوق والششيلمان اما الكليدور الصغري 
السشقف مشن الجينكشو ارضيشة املمر من 
االششتايكر والباقشي من الشكايش املؤزئيك 
املتهالشك مجهز مشاء وكهربشاء والجدران 

اسمنت مصبوغ
الجشزء الثانشي : ويكون النشزول اليه ثالث 
بايشات ويتكون من صالة وحمام وتواليت 
مششرتك وكليدور االرضيشة كايش مؤزئيك 
عدا الصحيات اسشمنت الجدران اسشمنت 
مصبوغ والسقف من الطابوق والشيلمان 
وتوجشد ارضار يف السشقف ومجهشز مشاء 

وكهرباء
5 ش مساحته : 87,94م2

6  ش درجة العمران : رديئة
7 ش الششاغل :  الجشزء االول فضيلة عبيس 
عبشود والجشزء الثاني عشادل عبيس عبود 
وكالهمشا يرغبان بالبقاء بعد البيع بصفة 

مستأجر
8 ش القيمة املقدرة : 77,548 مليون سبعة 
وسشبعون مليشون وخمسشمائة وثمانيشة 

واربعون الف دينار

مجلس القضاء االعىل
النجشف  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 286/ب2017/3
التاريخ  :2018/2/5

 اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة ششيوع العقار املرقم 318/11491 
حي االسشكان يف النجف عليشه تعلن هذه 
املحكمشة عشن بيشع العقار املذكشور اعاله 
واملبينشة اوصافشه وقيمتشه ادنشاه فعشىل 
الراغبشن بالراء مراجعشة هذه املحكمة 
خشالل )ثالثون يوم( يوما من اليوم الثاني 
لنر االعالن مسشتصحبا معشه التامينات 
القانونية البالغشة 10% من القيمة املقدرة 
بموجشب صك مصدق المشر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مشرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وسشتجري املزايدة واالحالة 
يف السشاعة الثانية عر مشن اليوم االخري 
من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جلشب هويشة االحشوال املدنيشة وششهادة 

الجنسية العراقية
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العقار املرقم 318/11491 حي االسشكان 
يف النجف عبارة رعن دار تقع  عىل ششارع 
سشتة مرت وبواجهة 9 مشرت  ونزال 18 مرت 
وبمسشاحة عموميشة 162 م2 ويحتشوي 
عىل مدخل  بمسشاحة 3×4مرت واستقبال 
 5×4 بمسشاحة  وصالشة   4×3 بمسشاحة 
وغرفة نوم بمسشاحة 3×3 ومطبخ صغري 
وسشطية  وسشاحة  صحيشة  ومجموعشة 
مفتوحة غري مسقفة بمساحة 7×6 تطل 
عشىل غرفشة مهدمة ال تحتوي عىل سشقف 
وغرفشة اخرى مرتوكة مسشاحة كل غرفة 
4×4 وان بنشاء بنشاء العقار مشن الطابوق 
باملشاء  ومجهشز   بالششيلمان  ومسشقف 
والكهرباء درجة عمران الدار املذكورة دون 
الوسط والششاغل يف العقار املدعو حسن 
جواد جاسشم وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بعشد البيشع بصفشة مسشتاجر وان القيمة 
 )210,600,000( مبلشغ  للعقشار  الكليشة 
مائتان وعرة مليون وستمائة الف دينار 

فقط ال غريها 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 16/37
 7/  : املقاطعشة  واسشم  رقشم  او  املحلشة 

السهيلية 
الجنس : عرصة 

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة : 1 دونم و1 اولك و 30,78م2
املشتمالت :

املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : عماد عبد االمري جياد
مقشدار البيشع )1,578,460,000(   مليار 
وخمسشمائة وثمانيشة وسشبعون مليشون 

واربعمائة وستون الف دينار عراقي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 
باملزايشدة العلنية العقشار املوصوف اعاله 
العائد للراهن عن حصشة عماد عبد االمري 
جيشاد لقاء طلشب الدائن املرتهشن عبد الله 
حمشود جاسشم البالشغ )300,000,000( 
فعشىل الراغب يف االششرتاك فيهشا مراجعة 
هشذه الدائرة خشالل 15 يومشا اعتبارا من 
اليشوم التشايل لتاريشخ نشر هشذا االعشالن 
مسشتصحبا معه تأمينشات قانونية نقدية 
او كفالشة مرصفيشة ال تقل عشن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )اعاله( وان 
املزايدة سشتجري يف السشاعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

املهندس
مجال غالم عيل

املدير االعام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية
الشؤون التجارية

Email:nass_comm@yahoo.com

الرقم : 1283
التاريخ 2018/2/6 وزارة النفط

رشكة مصايف الوسط

زيد كاظم رشيف
املدير العام/وكالة
رئيس جملس االدارة
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    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر النف�ط جب�ار ع�ي اللعيب�ي ان 
للتش�كيالت  والهندس�ية  الفني�ة  »الف�رق 
النفطي�ة تمكن�ت من  إع�ادة تأهي�ل حقل 
عجيل النفطي بمحافظة صالح الدين والبدء 
بعملي�ات اس�تثمار وإنتاج الغ�از املصاحب 
للعملي�ات النفطي�ة وبمعدالت ت�راوح بني 
)50 -70( ملي�ون قدم مكعب قيايس باليوم  
حي�ث نجح�ت ه�ذه الف�رق يف اس�تكمال 
عمليات إيصال الغاز اىل مجمع غاز الش�مال 

بزمن قيايس وبأقل التكاليف«.
ج�اء ذلك يف برقي�ة اىل رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي مجلس تضمنت مجموعة من 

اإلنجازات الوزارة«.
واوض�ح الوزير يف الربقي�ة إن »هذا املرشوع 
يضي�ف كمية كب�رة م�ن الغ�از اىل اإلنتاج 

الوطن�ي، فض�اًل ع�ن توف�ر كمي�ات جيدة 
م�ن الغاز اىل محط�ات الطاق�ة الكهربائية، 
ما يعني االس�تغناء عن اس�تخدام املنتجات 
النفطية األخرى يف توليد الطاقة والتي تكلف 
الخزين�ة االتحادي�ة مبال�غ طائل�ة بالعملة 
الصعب�ة، فيما يتواصل العمل من أجل إعادة 
تأهيل وتشغيل منظومة محطات ضخ النفط 
الخ�ام م�ن الحقل املذك�ور به�دف اإلرساع 
يف عملي�ات اس�تئناف اإلنتاج خ�الل الفرة 
القليلة القادمة«.واض�اف ان »الفرق الفنية 
والهندسية للتشكيالت النفطية وبزمن وجهد 
قياس�يني نجح�ت يف إعادة تأهيل وتش�غيل 
الغ�از  ومحط�ات  وخزان�ات  مس�تودعات 
الس�ائل يف حم�ام العليل بمحافظ�ة نينوى، 
حيث ت�م تش�غيل أربع�ة معام�ل حكومية 
لتعبئ�ة الغاز الس�ائل وافتتاح وتش�غيل 26 
معمالً أهلي�ًا لتعبئة الغاز الس�ائل، وهذا ما 

يس�هم يف تغطية حاج�ة املحافظة من وقود 
الغاز الس�ائل بمعدل 40-43 ألف اس�طوانة 
بالي�وم وهو أعىل م�ن مع�دالت اإلنتاج قبل 
اح�داث املوص�ل . ويات�ي ذلك ضم�ن حملة 
ال�وزارة  إلعادة تأهيل وإعمار وبناء املناطق 
املحررة«.واشار الوزير اىل ان »الوزارة حققت 
يف ع�ام 2017 إيراداً مالياً غر مس�بوق بلغ 
252 ملي�ون دوالرعن تصدير )80( ش�حنة 
اىل االس�واق الخارجية ، بفضل زيادة اإلنتاج 
الوطني من الغاز الس�ائل وتصدير الفائض 
منه اىل األس�واق الخارجية ، وهذا ما يس�هم 
يف تعزيز االقتصاد الوطني وتنميته من خالل 
إضاف�ة إي�رادات مالي�ة اىل جان�ب اإليرادات 
املتحقق�ة من النف�ط، ، مؤكدا عىل الس�عي 
ملضاعف�ة اإليرادات املالية يف العام الحايل من 
تصدير الغاز، بفضل الخطط الطموحة التي 

وضعتها الوزارة خدمة لالقتصاد الوطني.

النفط تعلن عن »انتاج قيايس« من الغاز املصاحب

    البصرة / المستقبل العراقي

بحث�ت كلي�ة هندس�ة النف�ط والغ�از يف 
جامع�ة البرصة للنف�ط والغاز, مع رشكة 
شل النفطية العاملية س�بل تعزيز التعاون 
الكلي�ة  عمي�د  املش�رك«.وقال  العلم�ي 
الدكتور فراس عبد الرس�ول يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«, إنه »تم التباحث مع 
وفد الرشك�ة النفطية العاملية ورشكة غاز 
الب�رصة تعزي�ز اطر التع�اون العلمي عرب 
االطالع عىل التطبيقات امليدانية للمشاريع 
الت�ي تنفذها الرشك�ة يف البرصة«.وناقش 
الجانبان آلي�ات إقامة ورش عمل وتدريب 
طلب�ة الكلية يف حقول النف�ط ، وإمكانية 
تنفيذ بحوث مشركة بني الجانبني لرصني 
التع�اون العلمي بني املؤسس�ة األكاديمية 
والقط�اع النفطي من اجل تنمية تنش�يط 

حركة القطاع النفطي يف البرصة.

جامعة البرصة للنفط 
والغاز تبحث مع رشكة شل 

تعزيز التعاون املشرتك

   بغداد / المستقبل العراقي

النفي�س  اب�ن  مستش�فى  اعل�ن 
عملي�ة  »نج�اح  ع�ن  التعليم�ي، 
تداخل قس�طاري طارئة لطفل من 
محافظة واس�ط يعاني من تشوه 

والدي شديد بالقلب«.
مح�ي  املستش�فى  مدي�ر  وق�ال 

الش�مري يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »فريقاً طبياً برئاس�ة 
اخصائي معالجة تش�وهات القلب 
الدكت�ور حس�ني جب�ر العب�ودي, 
نج�ح بانقاذ حي�اة الطفل )صادق 
عي عبد الكاظ�م( البالغ من العمر 
ش�هراً واح�داً, وال�ذي يعان�ي من 
تضي�ق الصم�ام الرئ�وي الش�ديد 

)االزرقاقي(«.
واض�اف ان »قلب الطفل عاد يعمل 
بص�ورة طبيعية بعد اجراء التداخل 
القس�طاري الطارئ تحت التخدير 
االوكس�جني  نس�بة  وان  الع�ام, 
ارتفع�ت لتبل�غ 95 باملئ�ة بعدم�ا 
كان�ت ال تتع�دى ال�� 60 باملئة قبل 

العملية«.

من جانبه، بني رئيس الفريق الطبي 
»العملي�ة  ان  العب�ودي,  الدكت�ور 
املوج�ود  التضي�ق  فت�ح  تضمن�ت 
باس�تخدام  الرئ�وي  الصم�ام  يف 
بالونني بش�كل تدريج�ي«, مضيفاً 
ان »املري�ض اُخ�رج متحس�ناً من 
املستشفى بعد يوم واحد من اجراء 

العملية.

فريق طبي ينقذ حياة طفل يعاين من تضيق الصامم الرئوي الشديد يف مستشفى ابن النفيس

    البصرة / المستقبل العراقي

 أعلن محافظ البرصة اس�عد العيداني، عن قرب املبارشة 
بتنفي�ذ م�رشوع »مرو الب�رصة«، مش�را اىل ان ائتالف 
الرشكات الفرنس�ية املنفذة للمرشوع استكملت دراسة 

جميع املواقع واملسارات التي سيمر بها املرو«.
وق�ال العيداني يف ترصي�ح ل�«الغد ب�رس« اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الحكوم�ة املحلي�ة ج�ادة يف 
اكمال مرشوع مرو الب�رصة، وائتالف الرشكات املنفذة 
للمرشوع اس�تكملت دراستها إال أن أس�بابا فنية حالت 
دون املب�ارشة به حتى االن«.وب�ني ان »ائتالف الرشكات 
ذهب اىل احد البنوك الق�راض املال للمبارشة بتنفيذ هذا 

امل�رشوع االس�راتيجي«، مس�تدركا بأن »امل�رشوع قد 
يستغرق عدة اشهر لالنتهاء منه«.

واوضح ان »مركز املرو س�يكون يف س�احة سعد وسط 
مدينة البرصة، ومنه سيتفرع اىل اربعة مسارات، احدها 
باتج�اه قضاء الزب�ر، واالخر باتج�اه جامعة البرصة، 
وثال�ث باتج�اه قض�اء أب�و الخصي�ب، ورابع اىل ش�ط 
العرب«.وتاب�ع العيدان�ي بأن »ائتالف ال�رشكات املنفذة 
درست كل املواقع وخطوط املسارات، خصوصا ان بعض 
املناطق تحت�اج ارتفاع 15 مرا كس�كة، وهناك مناطق 
ال تحت�اج ألي ارتفاع«.واك�د انه طل�ب ان »يكون العمل 
بإرشاف جامعة البرصة وبأيدي طلبة كلية الهندس�ة او 

الكلية التقنية.

العيداين يعلن قرب البدء بتنفيذ مرشوع »مرتو البرصة«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة، ان املطاح�ن يف املحافظ�ات اس�تلمت 
حصته�ا م�ن م�ادة الحنطة املس�توردة فضال ع�ن كميات من 
م�ادة الرز لس�د متطلب�ات البطاق�ة التموينية من ه�ذه املواد 
بعد ان تأخرت نتيجة عدم اق�رار املوازنة وضعف التخصيصات 
املالية بس�بب االزمة املالية.وقال بي�ان للمكتب اإلعالمي لوزير 
التجارة س�لمان الجميي تلقته »املستقبل العراقي«، أن »املوانئ 
الجنوبية اس�تقبلت بواخر وطنية تابع�ة لرشكة النقل البحري 
محمل�ة بأكثر من 110 الف طن من مادتي الحنطة والرز ضمن 
التعاقدات الت�ي اجرتها لجنة التعاقد املركزية يف الوزارة وقد تم 
اعداد خطة تسويق ش�ملت تجهر كميات حسب حاجة جميع 
املحافظات«.واوض�ح البيان  ان »مطاحن املحافظات اس�تلمت 
الكمي�ات الخاصة بحاجة كل محافظ�ة وبدأت عمليات الطحن 

ب�ارشاف امل�الكات الرقابية لغرض تجهي�ز وكالء املواد الغذائية 
حس�ب الرقعة الجغرافية حيت بدأت عمليات التجهيز يف بعض 
املناطق يف حني تس�تكمل مناطق اخرى اعمالها خالل الساعات 
املقبلة«.وبحس�ب البي�ان ان�ه »س�بق لل�وزارة التعاق�د لرشاء 
الحنطة والرز بكميات جيدة وتم التعاقد الول مع الناقل الوطني 
يف رشك�ة النقل البحري لنقل هذه الكميات من بلدان املنش�أ اىل 
املوان�ئ الجنوبية به�دف تعزيز دوره يف نقل املف�ردات الغذائية 
وزيادة خرباتة للتواجد يف الس�وق العاملية بع�د ان جهز ببواخر 
جي�دة تس�اعد ع�ىل الحفاظ وس�المة امل�واد الغذائي�ة املتعاقد 
عليها«.ونبهت وزارة التجارة  اىل »املش�اكل التي تواجه عمليات 
التعاق�د والرشاء بس�بب قل�ة التخصيصات املالي�ة وعدم اقرار 
املوازن�ة املالية لعام 2018 وهذا ماتس�بب يف عدم وصول حصة 
املحافظات بش�كل كامل وتقنني احتياجاتها االمر الذي البد وان 
يكون محط انظار املواطنني ومجالس املحافظات التي تشاركنا 

قلقنا بس�بب قل�ة التخصيصات املالية يف املوازن�ة العامة للعام 
املايض وعدم اقرار املوازنة الجديدة يف مجلس النواب.

التجارة تسلم حصة املحافظات من احلنطة املستوردة والرز

الرشكات االملانية ترغب باالستثامر 
يف ارض العراق

الرافدين يمنح اكثر من »1265« وحدة سكنية 
للموظفني يف جممع بسامية

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش األمني الع�ام ملجل�س ال�وزراء، مه�دي الع�الق، التعاون 
والعالقات املستقبلية بني العراق املانيا التي تصب يف إعادة اعمار 
الع�راق ملرحلة ما بعد داعش.وذكر بي�ان للمكتب اإلعالمي المني 
عام مجلس الوزراء، تلقت » املس�تقبل العراقي » نس�خة منه، ان 
»العالق اس�تقبال مبعوث الحكومة األملانية للشؤون االقتصادية 
وامليزاني�ة واالصالحات اكهارد بروزا، وس�فر املاني�ا لدى العراق 
س�ريل نان، الفتاً إىل أن »بروزا أش�اد بمؤتمر إعادة اعمار العراق 
الذي ستس�تضيفه دولة الكويت الشقيقة منتصف هذا الشهر«. 
واك�د ب�روزا بحس�ب البي�ان ان »مؤتم�ر اعم�ار الع�راق فرصة 
كب�رة لفتح أب�واب االعمار واالس�تقرار واالس�تثمار يف العراق«، 
مبدي�ا رغبة ال�رشكات األملانية يف االس�تثمار يف ارض العراق، ويف 
مقدمتها رشكة س�يمنس األملانية املتخصصة يف مجال الهندس�ة 
الكهربائي�ة وااللكروني�ة املتقدمة، التي س�يكون لها حضور يف 
مؤتم�ر الكويت«.من جانبه اكد العالق وفقا للبيان ان »الحكومة 
العراقية تعمل مع البنك ال�دويل للوصول اىل حزمة من التوصيات 
تكون كفيلة بتوفر التسهيالت الالزمة لدخول وعمل املستثمرين 

يف العراق، ومن املؤمل ان يتم اإلعالن عنها أيام املؤتمر.

    كربالء / المستقبل العراقي

دعا رئيس مجلس املحافظة نصيف جاس�م الخطابي، اىل ش�مول 
املحافظات التي اس�تقبلت النازحني اس�وة باملحافظات املحررة يف 
مجال االعمار واملنح الدولية.وقال الخطابي يف بيان خالل استقباله 
لسفر اململكة املتحدة يف العراق جون ويكلس والوفد املرافق تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »كربالء مدينة التعايش السلمي وهي قلب 
العراق النابض وعندما تعرضت مدن العراق اىل خطر تنظيم داعش 
االرهابي كانت محط رحال الكثر من العوائل التي تم تهجرها من 
مناط�ق الفلوجة واالنبار وصالح الدين واملوصل«، الفتاً اىل رضورة 
»ش�مولها بمجال االعمار واملنح الدويل اس�وة كباقي املحافظات«.

واض�اف، ان »ام�ن الع�راق ال يتجزأ كذل�ك اعمار الع�راق يجب ان 
اليتجزأ«، معرباً عن امله بأن »تويل اململكة املتحدة واملجتمع الدويل 
اهتماماً خاصاً إلعمار كافة مناطق العراق ».واش�ار الخطابي، اىل 
ان »املحافظة هي بيئة امنة وجاذبه لالس�تثمار وتتمتع باستقرار 
امن�ي وس�يايس ولدين�ا االرادة والتعميم لتس�هيل عملي�ة دخول 
ال�رشكات الربيطاني�ة واملس�اهمة يف عملية اعمار بن�اء العراق«، 
داعي�اً اىل »تطوير العالقات التجارية واالقتصادية والعلمية وتبادل 
الخربات بني الجامعات الربيطانية وجامعة كربالء واىل فتح املعهد 
الربيطاني يف كربالء واىل  مس�اهمة بريطانيا يف تطوير الزراعة من 
خالل الخربات والدعم العلمي«.من جانبه، عرب الس�فر الربيطاني 
عن س�عادته ب�«زيارته االوىل اىل محافظة كربالء املقدسة«، مؤكداً 
يف الوقت ذاته »التزام اململكة املتحدة بإقامة رشاكة مع العراق ويف 
مختلف املجاالت والسعي اىل تطوير العالقات التجارية واالقتصادية 
وتسهيل عملية دخول الرشكات الربيطانية اىل كربالء واملساهمة يف 

عملية االعمار والبناء.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين ع�ن منح اكث�ر من 1265 وحدة س�كنية 
للمواطنني واملوظفني املس�جلني عىل مرشوع بس�ماية الس�كني.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تم منح اكثر من 1265 وحدة سكنية للمواطنني 
واملوظفني الذين تم تسجيلهم لغرض الحصول عىل قروض مجمع 
بس�ماية الس�كني«.واضاف البيان، ان »الفروع املخصصة للمنح 
ه�ي املس�تنرص – الخلفاء – االم�ني – االمان – الف�ردوس – حي 
الزه�راء – براثا – القرص االبيض – الح�ي العربي – حي العامل«، 
الفتا اىل انه »بامكان املواطنني واملوظفني الراغبني بمنحهم قروض 

بسماية زيارة فروعه واالطالع عىل التعليمات الخاصة باملنح.

ضبط أدوية خمدرة يف منفذ الشالجمة
    بغداد / المستقبل العراقي

املناف�ذ  هي�اة  اعلن�ت 
الحدودي�ة ع�ن »ضبط 
ادوي�ة مخ�درة يف منفذ 
بيان  .وذكر  الش�المجة 
»املستقبل  تلقت  للهيأة 
منه  العراق�ي« نس�خة 
اليوم�م ان�ه » تم ضبط 
ثالثة ان�واع من االدوية 
يف  مختلف�ة  وباع�داد 
منفذ الشالمجة مخبأه 
الس�ائق  مقص�ورة  يف 
وكان�ت   « ».واض�اف 
الش�احنة  حمول�ة 
م�ادة  م�ن  االصلي�ة 
تدقيق  وبع�د  ال�كايش، 
قس�م  وج�د  االدوي�ة 

منها مخدرة تس�تخدم لحاالت الرصع ».واشار اىل انه » تم اتخاذ 
االجراءات القانونية السائق واحالته اىل القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، ع�ن »إيق�اف هدر 
نح�و 36 مليار دينار لصال�ح وزارة االعمار 

واالسكان.
وذكر بيان للهيئة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »ف�رق العمل امليدانيَّ�ة التدقيقيَّة التابعة 
لهي�أة النزاه�ة املُكلَّف�ة بمراجع�ة وتدقيق 
معامالت بي�ع وإيجار أم�الك وزارة اإلعمار 

�ة،  العامَّ واألش�غال  والبلديَّ�ات  واإلس�كان 
تمكن�ت م�ن إيق�اف ه�در قراب�ة 36 مليار 
ديناٍر خالل عام 2017، بالتعاون مع مكتب 

املُفتِّش العامِّ يف الوزارة«.
وأض�اف ان »الف�رق الت�ي قام�ت بتدقي�ق 
أضاب�ر 14 ألفاً و341 عق�اراً يف املحافظات 
ة }باس�تثناء بغداد وإقليم كردس�تان{،  كافَّ
ن�ت من إيقاف ه�در واملحافظة عىل 35  تمكَّ

ملياراً و966 مليوناً و923 الف ديناٍر«.

وأش�ار البي�ان اىل ان »الفرق وج�دت العديد 
من املخالفات التي ترتقي إىل مستوى جرائم 
، تمَّ تس�جيلها كبالغاٍت،  فس�اٍد مايلٍّ وإداريٍّ
أُِحي�َل }25{ منه�ا إىل مكت�ب املُفتِّ�ش العامِّ 
ل�وزارة البلديَّات، فيما أُِحي�َل }18{ بالغاً إىل 
مديريَّ�ات ومكاتب التحقي�ق التابعة لدائرة 
التحقيق�ات يف الهي�أة، أصبح خمس�ة منها 
أم�ام محكم�ة  قضاي�ا جزائيَّ�ًة منظ�ورًة 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة،  التحقيق املُختصَّ

و}13{ إخباراً قيد التحقيق«.
وتاب�ع ان »الفرق رصدت عق�اراٍت تمَّ بيعها 
أو تأجره�ا خالف�ًا للضواب�ط والتعليم�ات 
الناف�ذة، وانخفاض القيمة املُق�دَّرة لها عن 
القيمة الحقيقيَّة، إضافًة إىل عدم قيام لجان 
التقدي�ر يف البلديَّات بب�ذل العناية الالزمة يف 
تحدي�د مبالغ اإليج�ارات للعق�ارات العائدة 
له�ا، واالعتم�اد كلي�اً عىل مبال�غ اإليجارات 
صت عدم جدِّيَّة بعض دوائر  الس�ابقة، وشخَّ

ا  رة؛ ممَّ البلديَّة بمتابع�ة عقاراتها غر املُؤجَّ
أدَّى إىل استغاللها من املُستأجرين السابقني 
هيئ�ة  أنَّ  رس�ميٍَّة«.ُيذَكُر  غ�ر  بص�ورٍة 
فيها  النزاهة ألَّف�ت فرقاً تدقيقيًَّة م�ن ُموظَّ
يف 2017/1/24؛ للقي�ام بأعم�ال املراجع�ة 
والتدقيق ملعام�الت بيع وإيجار أمالك وزارة 
ة  اإلعمار واإلسكان والبلديَّات واألشغال العامَّ
ق من مدى موافقتها  يف املحافظ�ات، والتحقُّ

للقوانني والضوابط والتعليمات النافذة.

النزاهة تعلن إيقاف هدر »36« مليار دينار عائدة لوزارة اإلعامر

اعتقال »18« مطلوبًا بتهم القتل واملخدرات
يف كربالء

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشط�ة كربالء ع�ن »اعتقال 
18 مطلوب�ا بقضاي�ا مختلف�ة م�ن بينه�ا 
بينها القت�ل العمد والخطأ والرشوع بالقتل 
واخ�رى  واالعت�داء  واملخ�درات  والرسق�ة 

مختلفة.
وقال�ت قيادة رشطة كرب�الء، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان�ه »تواصل دوريات 
ومف�ارز تش�كيالت قي�ادة رشط�ة كربالء 
املقدس�ة واملنش�آت يف ممارس�اتها األمنية 
اليومية ملتابع�ة تنفيذ أوام�ر إلقاء القبض 
بح�ق  القض�اء  م�ن  الص�ادرة  والتح�ري 
املطلوبني وحس�ب توجيهات واوامر القائد 
امليداني لرشطة املحافظ�ة اللواء أحمد عي 

زويني«.
واوضح البيان، ان�ه »تمكنت املفارز االمنية 
املنت�رشة يف عموم انحاء املحافظة من إلقاء 
القب�ض ع�ىل 18 متهما مطلوب�ني للقضاء 
بقضاي�ا مختلف�ة من بينه�ا القت�ل العمد 
والخطأ والرشوع بالقتل والرسقة واملخدرات 
واالعت�داء واخرى مختلفة«، مش�راً اىل انه 
»ت�م احالة جمي�ع املتهمني امللق�ى القبض 
عليهم اىل الجهات املختصة لغرض إستكمال 
اإلجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم 

العادل«.
يذكر أن محافظة كربالء، تعد من املحافظات 
املس�تقرة أمنياً، فيما تعتقل القوات األمنية 
مطلوب�ني للقض�اء خ�الل عملي�ات أمني�ة 

تنفذها يف مناطق متفرقة من املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة البيطرة التابع�ة ل �وزارة الزراعة، عن 
إص�دار الوزارة أمراً بالريث يف منح إجازات اس�تراد 

الدواجن ومنتجاتها من إيران«.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته«املس�تقبل العراقي«، إن 
»الزراعة أصدرت أمراً بالريث بمنح إجازات استراد 
الدواج�ن ومنتجاتها من جمهورية إيران اإلس�المية 
وذل�ك لوجود وثائق عديدة تؤكد إصابة الدواجن فيها 

بمرض انفلونزا الطيور«.
وأض�اف البي�ان، أن »هذه الخطوة تأت�ي حرصاً من 
وزارة الزراع�ة ع�ىل من�ع انتش�ار امل�رض من خالل 
تطبي�ق قان�ون الصح�ة الحيواني�ة لحماي�ة قطاع 
الدواجن بش�كل خاص والحفاظ عىل صحة وسالمة 

املواطن العراقي.

الزراعة تصدر أمرًا بالرتيث يف منح إجازات 
استرياد الدواجن من إيران

كربالء تدعو اىل شموهلا باالعامر واملنح 
الدولية اسوة باملحافظات املحررة
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اسرتاتيجية امريكا العسكرية اجلديدة: ما دور العرب فيها؟

ضياع ايزيدي يف االنتخابات

          د. احمد قطامين

ترام�ب  اس�راتيجية  ترتك�ز 
العس�كرية الجديدة غىل افراض 
ان هنالك خصم يتنامي يف الرشق 
اذا اكتم�ل س�يحدث خل�ا كبريا 
باملعادل�ة االس�راتيجية القائمة 
حاليا يف العالم حيث ادارة الرئيس 
ترامب ال زالت مقتنعة ان امريكا 
ال زال�ت القطب االوح�د يف العالم 
وان تحالف�ا جدي�دا مكون�ا م�ن 
روس�يا والص�ن واي�ران  وربما 
تركيا وباكستان الحقا قد يشكل 
تهدي�دا مصرييا لفك�رة  تفردها 

بالقطبية الواحدة.
وم�ع وج�ود ادارة ترام�ب الت�ي 
تصن�ف فكري�ا يف اق�ى اليمن 
االمريك�ي  وق�د اصبح�ت تمتلك 
القوة االمريكي�ة الناعمة الهائلة 
الت�ي تتصف بكونه�ا قوة ناعمة 
تمتلك قابلية كب�رية عىل التحول 
اىل قوة خشنة للغاية عند الحاجة 
وهذا يتي�ح لرام�ب حالة يكون 
بمقدوره ان يستغلها لرضب اي 

مكان يف العالم والي سبب.
ان من االمور الثابتة واملستقرة يف 
املعادلة االس�راتيجية االمريكية  
الحالي�ة ان االوض�اع الداخلية يف 

امري�كا ال تس�مح بن�رش ق�وات 
عس�كرية قتالي�ة يف اي مكان يف 
ال�رشق االوس�ط بع�د التج�ارب 
املري�رة يف افغانس�تان والع�راق 
وقبلها يف الصوم�ال لذلك تقلص 
ال�دور االمريك�ي يف اي�ة ح�رب 
قادم�ة ع�ىل  التزوي�د بالس�اح 
وتوف�ري  والتخطي�ط  والتدري�ب 
املعلومات االس�تخبارية  والدعم 
الس�يايس واالعام�ي دون الدعم 
العس�كري املبارش. طبعا سترك 
ملا تس�ميهم حلفاؤها يف مناطق 
املتطلب�ات  الس�تكمال  الح�رب 

البرشية الي معركة قادمة.

ببق�اء  كث�ريا  تهت�م  ال  امري�كا 
او ام�ن  حلفائه�ا او س�امتهم 
شعوبهم، ما يعنيها تحديدا بقاء 
دول�ة ارسائيل وتصفي�ة اية قوة 
محتملة قد تس�بب تهديدا لبقاء 
تلك الدول�ة التي تش�كل عىل مر 
العق�ود منذ اغتصاب فلس�طن 
واقام�ة دول�ة ارسائي�ل محله�ا 
مخف�را امني�ا  متقدم�ا لحماية 
مصالحها االس�راتيجية الكربى 
يف املنطق�ة وع�ىل رأس�ها طبع�ا 

النفط.
االك�رب  الهاج�س  ان  وحي�ث 
المريكا االن ه�و كيفية التعامل 

م�ع الخطر الذي تل�وح معامله يف 
االف�ق واملتمثل يف الحلف املحتمل 
والذي اخذ بالتش�كل ببطء ولكن 
باس�تمرارية عالي�ة بن روس�يا 
والص�ن واي�ران وال�ذي عندم�ا 
الي�ه بحك�م  يتش�كل س�يجذب 
الجغرافيا واملصالح كل من تركيا 
وباكس�تان التي دخلت حديثا يف 
رصاع س�يايس وصل اىل حد كرس 
العظام – كما يقولون- مع ادارة 

ترامب.
من زاوية الرؤي�ا االمريكية، واذا 
ارادت اش�غال التحال�ف الجدي�د 
بح�روب اس�تنزاف ترافق�ه منذ 

الب�دء وتق�ود اىل اضعاف�ه  ف�أن 
ايران س�تكون الوجه�ة القادمة 
يف  بالوكال�ة  امري�كا  لح�روب 
املنطق�ة خاص�ة ان حربه�ا عىل 
س�وريا ولبن�ان ق�د وصل�ت اىل 

طريق مسدود تماما.
وحيث ان املنطقة مليئة بعنارص 
والطائف�ي  املذهب�ي  التفج�ري 
وغياب الش�عوب غيابا شبه تام 
ع�ن تحديد مصريها، فس�يكون 
م�ن املحتم�ل بنس�بة عالية جدا 
اي�ران  م�ع  الح�رب  تح�دث  ان 
امريك�ي ارسائييل  بدعم معنوي 
وبجن�ود ع�رب… وعندما تحدث 

س�تدخل املنطقة يف حلقة جديدة 
م�ن التدمري والتخري�ب واضاعة 
فرص التعليم والتنمية وس�ينتج 
عنها حالة من االنحطاط الثقايف 
والعلمي واالنساني وسيستمر – 
بتخطيط امريك�ي ايضا – لفرة 
زمني�ة طويل�ة تدمر فيه�ا املدن 
وتل�وث البيئ�ة ويتوق�ف التعليم 
الظلم�ة  م�ن  عص�ور  وتس�ود 
تبق�ى  املنطق�ة  ويف  الحالك�ة.. 
ارسائي�ل فق�ط يف الن�ور وتحت 

اضواء الحضارة والتقدم.
فهل هن�اك من عاقل يف منطقتنا 

لتدارك االمور قبل ف�وات االوان ؟

          سامان داود

بعد فش�لهم بتش�كيل تحالف موحد 
لخوض االنتخابات الترشيعية املقبلة 
يف العراق، يعاني اإليزيديون من ضياع 
انتخابي كبري بس�بب ضبابية املشهد 
الس�يايس لتمثي�ل املك�ون األصيل يف 
الع�راق، بع�د أن وصل�ت التقاطعات 
ب�ن األح�زاب اإليزيدي�ة اىل االختاف 
القومي والس�يايس الشديدين، وسط 
إحباط ويأس كبريين داخل الشارع. 

الفرقاء السياس�ين االيزيدين  فشل 
يف إيجاد صيغة لتمثيل مكونهم داخل 
الربمل�ان العراق�ي، يعزوها الناش�ط 
خ�در  صائ�ب  اإليزي�دي  الحقوق�ي 
يف حدي�ث س�ابق لصحيف�ة »العال�م 
الفرد  الجدي�د«، ب�ان س�ايكولوجية 
العم�ل،  يف  للتف�رد  تمي�ل  االيزي�دي 
ونبذ العم�ل الجماع�ي، باالضافة اىل 
االيديولوجي�ا السياس�ية التي ينتمي 
اليه�ا االيزي�دي اكث�ر م�ن تفضيل�ه 
يف  ش�اهدناه  م�ا  وه�ذا  ملجتمع�ه، 
الفرق�اء  تبادله�ا  الت�ي  االتهام�ات 

السياس�يون االيزيدي�ون بعد فش�ل 
اجتماع بغداد م�ن أجل اعان تحالف 

ايزيدي لخوض االنتخاب�ات املقبل�ة.
إن اإليزيدي�ن يش�عرون باالضطهاد 
وع�دم االس�تقرار، فالنازح�ون باتوا 
يخشون العودة اىل مناطقهم األصلية 
بس�بب الخاف ب�ن املرك�ز واالقليم 
والخ�اف ب�ن الفرق�اء السياس�ين 
ايض�ا، م�ا جعلهم يفضل�ون الهجرة 
ع�ىل البق�اء يف الع�راق، ع�ىل الرغ�م 
من صعوب�ة األم�ر بعد غل�ق أوروبا 
حدودها، إثر استقبالها أكثر من ١٢٠ 
الفا منهم من�ذ ٢٠١٤. ومن تداعيات 
هذا الخاف ما تجىل يف س�نجار التي 
ل�م يصلها لغاية اآلن أي جهد هنديس 
الح�رب  مخلف�ات  م�ن  لتنظيفه�ا 
األخ�رية، كما ال زال الخوف قائما من 
تكرار مأس�اة ٢٠١٤ وما حصل فيها 

من إبادة جماعية. 
ع�ىل  س�لبا  س�ينعكس  كل�ه  ه�ذا 
املش�اركة يف االنتخاب�ات القادمة مع 
احتمال قيام األحزاب الكردية باجبار 
س�كان املخيمات يف اقليم كردس�تان 

معين�ة،  لش�خصيات  بالتصوي�ت 
كم�ا ح�دث وأج�ربوا عىل املش�اركة 
يف اس�تفتاء االنفص�ال يف ٢5 أيل�ول 
س�بتمرب امل�ايض. قراءت�ي للش�ارع 
اإليزي�دي يف الداخ�ل والخ�ارج، تؤكد 
أن الناخ�ب االيزي�دي ال يعرف ش�يئا 
ع�ن االنتخابات الربملاني�ة القادمة يف 
العراق، بس�بب ابتعاده�م عن الواقع 
الس�يايس الذي يعتمد ع�ىل تحالفات 
مبني�ة ع�ىل أس�اس دين�ي ومذهبي 
وقومي، عكس السيايس اإليزيدي الذي 
يخدم الجهة التي يتبعها  سواًء كانت 
كردية أم شيعية أم سنية، األمر الذي 
ق�د يلغي الثقل الس�يايس لايزيدين، 
ويجع�ل وجودهم كعدمه�م، وصوال 
اىل اختفائه�م مع الوق�ت. لن يتعدى 
اإليزيدي حال مشاركته يف االنتخابات، 
حدود العش�رية واملنطقة التي ينتمي 
اليها، ما ش�جع األحزاب الكردية عىل 
اس�تغال ذلك يف االنتخابات الربملانية 
الس�ابقة، ح�ن قام�ت بفت�ح ب�اب 
الرش�يح العش�وائي امام االيزيدين 
التابع�ن لها حزبيا، حتى تجاوز عدد 

االيزيدي�ن ٦5 مرش�حا،  املرش�حن 
وبه�ذا تش�تتت االص�وات االيزيدية، 
وذهب�ت اىل رئيس القائمة )الكردي(، 
وال زال�ت أتذك�ر آنذاك كيف اس�تفاد 
هوش�يار زيباري من األمر يف املناطق 
الت�ي تعرض�ت اىل التكري�د، ناهي�ك 
ع�ن التزوير الذي جرى بش�كل كبري، 
النتيجة بخس�ارة خمس�ة  فتمثل�ت 
مقاعد من أصل سبعة يف الدورة التي 
سبقتها، وهي خسارة كبرية. واليوم 
هناك كوتا لايزيدي�ن كمقعد واحد، 
وهو ال يتناس�ب مع حجم اإليزيدين 
عدده�م  يتج�اوز  الذي�ن  الع�راق  يف 
٦5٠ أل�ف نس�مة، ويتنافس عىل هذا 
ايزيدي�ان  املقع�د لح�د االن حزب�ان 
هما »الح�زب الديمقراطي اإليزيدي« 
و«الحرك�ة  شش�و،  حي�در  بقي�ادة 
االيزيدية من أج�ل اإلصاح والتقدم« 
)التي نجهل من يقودها االن بس�بب 
خافاته�ا الداخلي�ة(، وم�ن املمك�ن 
دخول ح�زب الحري�ة والديمقراطية 
اإليزيدي املدعوم من قبل حزب العمال 
الكردستاني، مع احتمال قيام تحالف 

الفت�ح املنبثق عن الحش�د الش�عبي 
بدعم مرشح.

يظل ح�زب التق�دم اإليزي�دي عامة 
فارقة يف املش�هد الس�يايس االيزيدي 
يف الع�راق، فق�د قرر مبك�را الخروج 
من الس�باق عىل هذا املقعد، وخوض 
االنتخابات الترشيعي�ة العامة خارج 
إط�ار الكوتا، وبهذه الخطوة فانه قد 
كسب تعاطف الشارع االيزيدي، اال أن 
ما يواجهه هو عقبة مرشحي األحزاب 
األخرى، السيما األحزاب الكردية التي 
تس�عى لتكرار ممارس�اتها السابقة 
بتش�تيت االصوات االيزيدية وذهابها 
للمرش�حن الكرد. يعك�س هذا االمر 
ضع�ف السياس�ين االيزيدي�ن أمام 
القوى األخ�رى، وبالت�ايل فقد أصبح 
وجوده�م كعدم�ه، وان حضوره�م 
الس�يايس ليس مهما ألح�د، وكم من 
الس�هل هزيمته�م ع�ىل ارضهم، ألن 
الخ�وف م�ن الق�وى االخ�رى أو من 
االيزيدين املحسوبن عىل تلك القوى، 
وت�رّشد األه�ايل يف مخيم�ات النزوح، 
باالضاف�ة اىل التزوير، كلها عوامل قد 

تطي�ح بآمال االيزيدي�ن يف الحصول 
أن  يبق�ى  الس�بعة.  املقاع�د  ع�ىل 
نتس�اءل: من األوفر حظا يف املنافسة 
ع�ىل مقع�د الكوتا االيزيدي�ة هل هو 
حركة اإلص�اح املثقلة باملش�اكل أم 
الحزب الديمقراطي اإليزيدي املدعوم 

كرديا؟ 
وملعرف�ة الجواب البد م�ن معرفة أن 
حرك�ة االصاح قد فق�دت الكثري من 
ش�عبيتها خال ال�١٢ س�نة املاضية 
بس�بب فش�ل أدائها الس�يايس، وما 
مقع�د  ع�ىل  املنافس�ة  يف  دخوله�م 
الكوت�ا اال دليا ع�ىل ضعفها، فضا 
ع�ن أن أغل�ب منارصيها ل�م يعودوا 
أقوياء يف الع�راق، األمر الذي قد ينتج 
خسارتها أمام الديمقراطي اإليزيدي. 
وباالضاف�ة اىل مقع�د الكوتا، فيمكن 
لايزيدي�ن الحص�ول ع�ىل مقعدين 
إضافين عن طريق ايزيديي الخارج، 
الذين سيكون لهم كلمة يف االنتخابات 
الربملاني�ة القادمة يف العراق، الس�يما 
وأنه�م ال يخضعون ألي�ة جهة تذكر، 
ويتمتعون بكامل الحرية يف االختيار.

اعان
ق�دم املدعي ) س�فيان كريم ن�ارص ( طلب 
ي�روم فيه تبديل اس�مه من ) س�فيان ( اىل 
) س�يف ( فم�ن لديه اعراض ع�ىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خال م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش ي�وم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة ) ٢٢ ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

اعان
اىل الرشيك / ميثم محمد صالح 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي س�بع 
البور لغرض استخراج اجازة البناء للقطعه 

املرقمه )١٠١٠٠/١( سبع البور 
الرشكاء القارصين 

حيدروكرار اوالد صدام فاضل صادق

اعان
اىل الرشيك/ حيدر عيل عادل

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي س�بع 
البور لغرض استخراج اجازة البناء للقطعة 

املرقمه )88٢٠( سبع البور .
الرشيك 

سعد رحيم جلوب

محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة 

رقم اإلخطار: ٢٠١5/53٢
إعان

محم�د  )الرشط�ي  اله�ارب  املته�م  إىل/ 
عبداملطلب جواد( املنسوب اىل مديرية رشطة 

محافظة البرصة(
 مل�ا كنت متهماًوف�ق امل�ادة /5 ق.ع.د رقم 
١٤ لس�نة ٢٠٠8 لغيابك ع�ن مقر عملك من 
تاري�خ ٢٠١٤/١٠/٢٢ ولح�د اآلن.  وبما إن 
محل اختفائك مجه�ول اقتى تبليغك بهذا 
اإلع�ان ع�ىل أن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خال مدة 
ثاث�ون يوماً م�ن تاريخ تعلي�ق هذا اإلعان 
يف محل إقامت�ك وتجيب عن التهمه املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�اً وتحجز أموال�ك املنقولة 
املوظف�ن  م�ن  ويطل�ب  املنقول�ة  والغ�ري 
العمومين إلق�اء القبض عليك أينما وجدت 
وتس�ليمك إىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ن الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
بأخبار الجهات املختصة استناداً للمادة ٦9 
/ أوالً وثاني�ًا وثالثاً ورابعاً من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

١7 لسنة ٢٠٠8.
رئيس املحكمة

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

االتحادية 
محكمة بداءة تاج الدين 

العدد / ٤ / حجر احتياطي / ٢٠١8 
اعان 

م / تبليغ نرش 
ملقتضيات الدعوى البدائية املرقمة اعاه 
وملجهولية محل اقام�ة املطلوب الحجر 
ضده ) شعبان صادق مصطفى ( تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
ويف حالة عدم حضورك سوف يتم اجراء 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا – علما ان 

موعد املرافعة ١١ / ٢ / ٢٠١8 .
القايض

صالح حسن الخالدي 

اعان
إىل املدعى عليه / حس�ني هادي حسن 
/ يس�كن محافظ�ة واس�ط / قض�اء 
الصوي�رة / حي االخوة / مجهول محل 

االقامة . 
بتاريخ ٢8 / ١ / ٢٠١8 اصدرت محكمة 
االح�وال الش�خصية يف الصوي�رة ق�رار 
الحك�م املرق�م ١٢ / ش / ٢٠١8 يقيض 
بالحكم بتايي�د حضانة املدعية ) يرسى 
ابراهي�م عبد الكريم ( لطفلها ) ابراهيم 
تولد ٢5 / 9 / ٢٠٠٦ ( يف الوقت الحارض 
ولح�ن زوال رشوط الحضان�ه له منها 
ويستثني من ذلك حق السفر بهم خارج 
الب�اد وتحمي�ل املدع�ى عليه الرس�وم 
واملصاري�ف وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املفوض 
عباس عبد الحس�ن معيزل واملنس�وب 
إىل مرك�ز رشطة الصوي�رة يف 3٠ / ١ / 
٢٠١8 واش�عار مختار قض�اء الصويرة 
– ح�ي االخوة – لذا تقرر تبليغك بالنرش 
يف صحيفتن يوميتن محليتن للحضور 
إىل ه�ذه املحكمة خال م�دة االعراض 
عرشة ايام وم�دة التميي�ز ثاثون يوما 
وبعكس�ه س�وف يت�م اتخ�اذ مايل�زم 

.القايض
تحسن عيل ريسان

اعان
اىل الرشكاء ) عادل حمد رسول وانتصار 
حس�ن علوان ( توجب عليكم الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرقم  9٢5 / ١ حي 
الزه�راء وخال ع�رشه اي�ام ويخافه 

ستتم االجراءات دون حضوركم  
طالب االجازه

محمد موفق عبد النبي

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م ) ٠١٦٤٤78 ( يف 
١٢/8/ ٢٠١7  الص�ادر م�ن كمرل املنطقة 
الجنوبية باسم ) حسن جابر كياد ( عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

اعان
اىل الرشي�ك ) ك�رار ج�واد كاظ�م ( توج�ب 
عليكم الحضور اىل مق�ر بلديه النجف وذلك 
ع�ن طرق رشي�كك املواط�ن ) احم�د تركي 
عطي�ة ( يف العق�ار املرق�م 3/7٤9١١ ح�ي 
النرص  لغرض اصدار اجازه بناء لذا اقتى 

التبليغ والحضور 

اعان
اىل الرشيك ) زيد ناطق ناجي ( توجب عليكم 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف وذلك عن 
طرق رشيكك املواطن ) حيدر جويد جعاطة 
( يف العق�ار املرق�م 3/757٢٤ حي الس�ام  
لغرض اصدار اجازه بناء لذا اقتى التبليغ 

والحضور 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املنصورية

العدد : ٤8/ش/٢٠١8
التاريخ : 5/٢/٢٠١8

اىل / املدعى عليه /خليل ابراهيم عباس
تبليغ

بالنظر القامة الدعوى الرشعية املرقمة ٤8/
ش/٢٠١8 ض�دك م�ن قبل املدعي�ة )بروين 
عب�د احم�د( ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اشعار املختار عليه تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق ٢٠١8/٢/١9 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم  حضورك 
س�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفقا 

للقانون
القايض

ثامر حسن وهاب

محكمة االحوال الشخصية 
يف املقدادية

العدد :با
التاريخ 7/٢/٢٠١8

اعان فقدان
قدم�ت الس�يدة  فاطم�ة خلي�ل اس�ماعيل 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة بتنصيب نفس�ها 
قيم�ا ع�ىل ش�قيقها  املفقود محم�د خليل 
اس�ماعيل والذي فقد بتاري�خ 9/٢٠٠٤/٤ 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الص�ادرة من 
مرك�ز رشطة الصدور فم�ن لديه االعراض 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة خال س�بعه 
ايام من اليوم الت�ايل للنرش لتقديم اعراضه 
واعامنا وبخافه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون
القايض

تحسن حسن فزع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بني سعد

العدد : ٤87
التاريخ : ٢/٤/٢٠١8

اعان
اىل /املفقود/ احمد محمد عيل

قدمت زوجتك املدعوه )نرسين ياسن طه( طلبا 
اىل املحكم�ة تطلب فيه نصبها قيمة عليك وعىل 
اوالدك القارصي�ن الدارة  ش�ؤونهم وملجهولية 
محل اقامتك حسب االوراق التحقيقية الصادرة 
عن محكمة تحقيق بعقوبة وللبينة الشخصية 
املس�تمعة من قبل هذه املحكم�ة تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن رسميتن يوميتن 
وعند عدم حضورك او اعراضك خال )١5( يوم 

تصدر حجة الحجر والقيمومة حسب  االصول
القايض

منذر خالد خضري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد : 3/ب/٢٠١8

التاريخ : ١/٢٢/٢٠١8
اعان

اىل / املدع�ى عليه�ا /صفي�ة جاس�م محمد /
التحرير/ دور الجاهزة

الدع�وى  املدع�ي ع�يل ج�واد كاظ�م  اقام�ت 
البدائي�ة املرقم�ة 3/ب/٢٠١8 طال�ب ابط�ال 
مقاطع�ة   ١9٦9/١ املرق�م  العق�ار  تس�جيل 
٢8 الب�ريات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
كت�اب مركز رشطة التحري�ر بالعدد ١٦9٤٤ يف 
٢٠١7/١٢/٢٤ ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور بموعد 
املرافعة املص�ادف ٢٠١8/٢/٢١ ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا الحكام املادة 

٢١ من قانون املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود

تنويه
جاء س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
١٦٠3 للمزايده رقم ٢٠١8/١٤ للرشكه العامه 
ملوانى العراق تسلس�ل لكل م�ن املقاطعه ٢ و3 
و٤ و5 و٦ مقاطع�ه ٤٠ املعق�ل الجنوبي خطأ 

والصحيح مقاطعه ٤٠ املعقل وامليناء

اعان
اىل الرشيك / عبد الكاظم منهل عليخ

اقتى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
الكائ�ن يف )الب�رصة : كوت الحج�اج / مجمع 
وزارة االعمار واالسكان / تقاطع حي الرسالة 
( وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قيام 
الرشيك )عيل صباح محمد( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة )٢3٠7/٤7٠8( 
مقاطع�ة )الرب�اط الكب�ري( لغ�رض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخال مدة اقصاها )١5( يوما 
داخ�ل العراق وش�هرا خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبا

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية 

يف املنصورية
العدد / ٦3/ش/٢٠١8

التاريخ 7/٢/٢٠١8
اىل / املدعى عليه / محمد داود حسن

قدمت زوجتك املدع�وه )عبري عدنان محمود( 
الدع�وى املرقم�ة ٦3/ش/٢٠١7 والتي طلبت 
فيه�ا )التفريق للهجر( بالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ) ناحي�ة الس�ام( عليه تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن  محليتن بالحضور امام محكمة 
االحوال الشخصية يف املنصورية بموعد املرافعة  
الس�اعة التاس�عة من ي�وم ٢٠١8/٢/١5 ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونيا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب القانون
القايض

ثامر حسن وهاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد / 55/ج/٢٠١8

التاريخ/ 3٠/١/٢٠١8
اىل املته�م اله�ارب / حم�زة حاك�م صاح�ب 

شناوة
تبليغ

بالنظر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز رشطة 
الرميث�ة وملجهولية مح�ل اقامتك  عليه قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموع�د املحاكمة املصادف 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   ٢٠١8/3/١8
لكونك متهم يف الدعوى املرقمة 55/ج/٢٠١8 
املش�تكي فيها )عيل عبد عم�ران( وفق احكام 
امل�ادة ٢/٤5٦ م�ن قانون العقوب�ات العراقي 
رق�م ١١١ لس�نة ١9٦9 املع�دل ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول القانونية 
القايض

فراس احمد حسن

وزارة الداخلية 
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
ملحافظة 

املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعان

قدم املواط�ن )حكمت عبود حس�ن( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تبدي�ل اللقب وجعله 
)الحمداني( بدال من )الفتاوي( وعما باحكام 
املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 
لس�نة ٢٠١٦ املعدل تقرر ن�رش الطلب باحدى 
الصح�ف املحلية فمن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خال فرة خمس�ة عرشة يوما 
م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر  يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

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

وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد / ٢٠٤/ب/٢٠١8

التاريخ 8/٢/٢٠١8
اىل / املدعى عليه / مهند عبد الله صالح الديراوي

اعان
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض لرشطة ش�اطي صيدا 
للتج�ارة العام�ة اضاف�ة لوظيفته الدع�وى البدائية 
املرقم�ة ٢٠٤/ب/٢٠١8 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
مبلغ قدره )٦9,838 ( تس�عة وستون الف وثمنمائة 
وثماني�ة وثاث�ون دوالر ع�ن بيع�ه كمي�ة البضائع 
بموجب فواتري الرصف والبيع وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح مبلغ املحكمة واملجل�س البلدي ملنطقة 
الرباضعي�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفتن 
محليت�ن بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافعة املوافق ٢٠١8/٢/١8  وعند عدم حضورك او 
ارس�ال  من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مؤيد شمخي جرب   

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي 
القضية املرقمة ١١١9/٢٠١7

مقتبس حكم غيابي
١ � اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
٢ � اس�م املتهم الغائ�ب: الرشطي كرار عب�د الكريم 

محمد خليفة 
3 � رقم الدعوى : ١١١9/٢٠١7

٤ � تاريخ ارتكاب الجريمة : ٤/9/٢٠١٤ 
5 � تاريخ الحكم : 7/١٢/٢٠١7

٦ � امل�ادة القانوني�ة : )5( من ق.ع.د رقم ١٤ لس�نة 
٢٠٠8 املعدل

7  � خاص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة ق�وى االمن 
الداخ�يل االوىل املنطقة الخامس�ة عىل املتهم الغائب ) 
الرشط�ي كرار عب�د الكريم محم�د خليفة( بالحبس 
الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة )5( 
م�ن ق � ع � د  رق�م ١٤ لس�نة ٢٠٠8 املعدل وبداللة 
امل�واد ٦١/اوال م�ن ق  � أ � د  رق�م ١7 لس�نة ٢٠٠8 

لغيابه  من تاريخ ٢٠١٤/9/٤ ولحد االن
8  � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة )38/ثانيا(  من ق � ع � د رقم ١٤ لسنة 
٢٠٠8 املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعية 
بدالل�ة امل�ادة 89/اوال م�ن ق � أ � د رق�م ١7 لس�نة 

٢٠٠8
9 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صاحي�ة القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام 
املواطنن باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام 
امل�ادة ٦9/ثاني�ا وثالثا م�ن ق � أ � د رقم ١7 لس�نة 

٢٠٠8
١٠ � حج�ز امواله املنقول�ة والغري منقولة اس�تنادا 
الحكام املادة )٦9/رابعا( من ق � أ � د رقم ١7 لسنة 

٢٠٠8
١١ � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسن 
عبد االمري جابر( البالغة )٢5,٠٠٠( خمسة وعرشون 
ال�ف دين�ار عراقي ترصف له  من خزين�ة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
١٢ � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )٦٠/سادس�ا( م�ن ق � أ � د رقم ١7 
لس�نة ٢٠٠8 قاب�ا لاعراض اس�تنادا الحكام املادة 
)7١/اوال وثاني�ا(  م�ن نف�س القانون وافه�م علنا 

بتاريخ 7/١٢/٢٠١7
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة
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لينا شدود.. اهلجرة بقارب الشعر إىل قارة نادرة

يف مجموعتها الشعرية »من قلب العالم.. من عالم 
بال قلب« )القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 
سلس�لة اإلبداع العرب�ي، 2017(، ترصد الش�اعرة 
الس�ورية لين�ا ش�دود، لحظة ن�ادرة م�ن اختالل 
العال�م، إذ ال تفس�ر ل�يء يف ش�بكة التس�اؤالت 
املعقدة، بينما اإلجابة الوحيدة السهلة هي الحرب. 
القتل مجان�ي للجميع، رغم أن تكلفته باهظة من 
األس�لحة والنفق�ات. وحده الزمن ه�و الذي يطل 
عىل الحرائق، بحريق أوس�ع، يلمع برشاس�ة أكرب. 

تقول الشاعرة:
»يف اللحظة التي اختّل فيها العالم،

وعىل أرٍض رّملَها الضباب فيما مىض،
قدح الزمن معجزته..
كانت تلمع برضاوة،
رأيتها بعيني الثالثة«

ثمة وجود آخر، ربما، عىل حافة الوجود. هناك أنهار 
أخ�رى يف موض�ع ما، ربما، لكنه�ا تظل عىل الئحة 
االنتظار، فهي أنهار »لم تعد أس�رة عاداتها، أنهار 
ال تعرف أنها أنهار«. ماذا عىل الشاعر إال أن يخطو 
يف أرض سالبة، منتظرًا معجزة لن تأتي؟ وماذا عىل 
الرائي إال أن »يشهد للمغيب أنه نهاية تتعّثر«؟ إنها 
»دوامة البوح« العبثي�ة، التي حرك دوائرها يف املاء 

حجٌر ثقيٌل اسمه الحقيقة القاسية. تقول:
»من هنا مرت الريح، 

وتركت التاريخ بال أرض.
ماذا بقي منك أيتها الحقيقة؟

أنت اآلن عارية.. عارية«
يف رحلته�ا، املنفتحة دائًما ع�ىل الهاوية، ال تلتفت 
ال�ذات الش�اعرة إىل ال�وراء، ش�أنها ش�أن األمواج 
املندفع�ة، التي ربم�ا تهدئ م�ن روع الجبال، فيما 

يخطفها ذلك العال�م الجديد إىل وضعيات جديدة ال 
يمكن وصفها يف أغلب األحوال. يف مثل هذا الطقس 
م�ن االضط�راب الكام�ل، تبع�ث الذات الش�اعرة 
رس�ائلها من قلب العالم، معرتفة منذ الكلمة األوىل 
بأن العالم بال قلب، لكنها تتمسك حتى آخر لحظة 

بقدر من الشغف، وبالصاعقة املنقضة، تقول:
»لن تنطفئ عظمة حرتَك،

وأنت تصطُك شغًفا.
هل تنتظر انقضاض الصاعقة،

كي تتخلّص من مشّقة هذا البقاء؟
وحدها األنهار ال تلتفت إىل الوراء،
وحدها األنهار يف جريانها املندفع،

تهدّئ من روع الجبال«
وبما تحمله الذات من بقايا رغبة جارفة يف التمرد، 
بوصفها اإلنس�اني الطاغي عىل كينونتها األنثوية، 
تميض ال�ذات يف رحلتها دون توقف، عىل الرغم من 
توقف كل يشء عدا املوت الذي يتحرك يف االتجاهات 

كلها، حاصًدا كل ما يف طريقه. 
ه�ي تعلم علم اليق�ن أن الرحلة »إىل ق�ارة نادرة« 
هي رحلة إىل املستحيل، لكن التحرك بحد ذاته قيمة 
تس�تحق التجريب، أو بمعن�ى أدق »التضحية«. ال 
معن�ى للنواف�ذ وال لألبواب يف هذه التجربة س�وى 
»الخ�روج« األهوج، غ�ر اآلمن بال�رضورة، وعىل 
غ�ر ه�دى، الذي ق�د يلي�ه س�قوط إثر س�قوط، 
وارتط�ام عني�ف ق�اس، لكنه قد يك�ون أهون من 
املوت االنفرادي يف املحبس الكبر الذي كان اس�مه 

الوطن:
»أيتها النوافذ
أيتها األبواب 

ما أجمل الخروج منِك..

ما أجمل الخروج عليِك..
لن أفّس لهم..

لن أفس لَك ارتطام النيازك لصالح النبوءة القديمة. 
الرهان عىل قاّرة نادرة،

يشبه طمع الغابة بخرضة أكثر حنكة.
أنا وأنَت تأّخرنا يف الخروج من الجلد،

لن نعرف كيف نعود«
يف توقي�ت ف�ارق دائًم�ا تتح�دث الذات الش�اعرة، 
وتأت�ي بأفعالها االرتجالية حيث يغيب التعقل. هذا 
التوقيت هو »تمام الدهشة«، إذا جاز التعبر، حيث 

تشك الشاعرة يف كل يشء، وحيث األصوات يف العالم 
تصل ع�ادة متأخرة، بعد ف�وات األوان، فيما رمال 
تتح�رّك، لتعتق�ل فرحة النج�وم، وتتمح�ور اللغة 
حول األلم القريب املقيم، وحول األوجاع املطقطقة 

عىل الجدران:
»ثمة غراب ينعق يف مكان ما..
يف مكان ما، ثمة غراب ينعق،

أذنَك العاجزة لن تسمعه.
احفري ههنا أيتها اللغة..

األلم قريب/..
من بّدل جهة الريح،

وخلط األصوات؟
طقطقة األلم عىل الجدران صارت أعىل« 

ترتي�ض الش�اعرة، يف مث�ل ه�ذا الوج�ود الخرب، 
بكتابة قصائدها املنهكة تحت األش�جار املحرتقة، 
كأنما يمارس شبح تمرينات الرعب يف ليل ال صباح 
له. وبينما أوراق الخريف تمأل األرض، تبقى طيور 
عىل القمم العالي�ة، تنتظر. للكون قلب بارد دائًما، 
ك  ال يكرتث بأحد، وال حتى بمعجزة الشفق، املتشكَّ

فيها أصاًل:
»كم كانت أشباحنا معذورة يف تمريننا عىل الرعب.. 

هكذا كانت الخطة 
أن نسمم الوقت بضحكاتنا املقّيدة،

وأن نس�جن الذاك�رة الت�ي تواط�أت ع�ىل مصادر 
األلم.

ماذا بقي لنا  يف األنساغ؟
طيور القمم العالية..

األول، كان  الخ�وف  األول، يف  الفص�ل  تنتظ�ر« يف 
»الس�قوط يف البرئ«. املس�افة الفاصل�ة عن القاع 
ال تكف�ي للتفك�ر. إنه األلم غر الع�ادي، املي إىل 

الخل�ف، ال�ذي يمن�ع دائًما م�ن »تهجئ�ة األرواح 
العالي�ة«. من قلب العالم، م�ن عالم بال قلب، مرّت 
الريح ولم تر أحًدا، فلم تكن رؤية األش�ياء ممكنة، 
وال مجال للذات الش�اعرة إال »االنس�حاب بضوئها 
الش�حيح، إىل ليل آخر، يفصلها ع�ن ليلهم«. هكذا 
يبقى الوق�ت مراوًغا، وتفرط الش�مس يف تمّنعها، 
ويف إرس�ال ألوان باردة، تش�حن الغيظ، ويتساوى 

الصعود والهبوط:
أحدثك اآلن..

من قلب العالم، من عالم بال قلب،
كل الحدود اآلن من ألم،
والفجر ضباب يويص 

بضب�اب. ال ف�رق ب�ن صع�ود وهب�وط.
كخياالت عائمة يف األفق،

نفتش عن كنز اللحظة الفارغة..
عن لغة تمتص رشر اصطدامنا

بهواء قديم...
هل عيل أن أختار؟!

سأختار الهجرة من زمن ال يميض،
زمن احتجز خلفه كل األلق،

وغ�رس صخ�وره الغامض�ة 
عند كل منعطف
عند كل خوف« 

يف تجربة لينا ش�دود، يغفو العالم تماًما، عىل طول 
الخط، متناس�ًيا كل من فيه، وم�ا فيه، فيما تدرك 
طي�ور الليل وحده�ا أن ال�ذات الش�اعرة اختارت 
»الناصي�ة الالمع�ة«، عىل أم�ل يف أن يصحو العالم 
امليت..،ولن يصحو! ويف اللحظة الخافقة، القاطعة، 
ربم�ا »تدور دّفة ما، لتضغط ع�ىل الجحيم، لُيفرج 

املوت عن موت أرحم«!

 الغض�ب هودليل عىل أن الرابط 
االجتماع�ي يف زم�ن الفرداني�ة 
يتش�كل أول ما يتشكل انطالقا 
من االنفعاالت. ما الذي يسببه؟ 
وه�ل ه�و إيجابي بالنس�بة إىل 

اإلنسان؟
من وجه�ة نظر س�يكولوجية، 
ُينتج الغض�ب »موجات رديئة« 
تيسء إىل عالقاتنا باآلخر، أما من 
وجه�ة نظر فلس�فية فالغضب 
أكث�ر  م�ن  يك�ون  أن  يمك�ن 
االنفعاالت سالمة، فهو بوصفه 
»قوة دف�اع وتأكيد للذات«، كما 
يفس الفيلسوف ميشيل إرمان 
يف كتاب�ه »يف أق�ايص الغضب.. 

انفع�ال مع�ارص«،  تأم�الت يف 
ال يتع�ارض مع الف�رح، بل مع 
والحزن،  والخج�ل،  الالمب�االة، 
وكلها تؤدي إىل الخضوع. أي أن 
الغضب يف رأيه أبعد ما يكون عن 
الش�غف الحزين ال�ذي ترصفه 
التقالي�د الفلس�فية أحيانا مع 
الضغين�ة والحس�د، ألنه يحمل 
مطال�ب، ومثالي�ة كينونة أمام 
واق�ع غر ُمرٍض. وم�ن َثّم فإن 
الغض�ب، منذ أخي�ل إىل الناخب 
املع�ارص، يتج�ىل كانفتاح نحو 
العال�م، فكالهم�ا ي�رصخ نحو 
اآلخ�ر، واألش�ياء، بأن�ه لم يلق 

سالحه بعد.

: جايم�س  الس�اقي صدرللمؤل�ف  دار   ع�ن 
باركتاب)الصحراءتشتعل لورانس العرب

وارسارالح�رب الربيطانية يف الجزيرة العربية( 
بصفحات بلغت )400(صفحة

نب�ذة: إن�ه الع�ام 1916، الحلف�اء يخوضون 
غمار الح�رب الك�ربى، فيما يدعو الس�لطان 
العثمان�ي إىل الجه�اد اإلس�المي ض�ّد كّل من 
ليس�وا مسلمن باستثناء األملان. لكن الرشيف 
حسن، حاكم مدينة مكة املكرّمة، كان يضيق 
ذرعاً بالحكم الرتكي ويعمل عىل إيقاظ النزعة 
العربي�ة، فاستحس�ن الربيطانيون  القومي�ة 

فكرة التشجيع رّساً عىل قيام ثورة عربية.
يرصد الكتاب برباعة ه�ذه اللحظة التاريخية 
بسياس�ته  الع�رب  لوران�س  صنعه�ا  الت�ي 
األسطورية، كما يزخر بالكثر من الشخصيات، 
منه�ا رئيس ال�وزراء الربيطان�ي لويد جورج 
الذي كان لرغبته يف احتالل »القدس مع حلول 
عيد امليالد« تبعات ال تزال تتفاعل حتى يومنا.

جايمس بار: مؤّرخ وكاتب بريطاني متخّصص 
 King>sبش�ؤون الرشق األوسط. زميل زائر يف
College London. تخّرج يف جامعة أكسفورد. 

.City و Daily Telegraph كتب يف صحيفتي

        د. محمد عبدالحليم غنيم 

1- الوقوف ىف املنتصف
تقول امل�رأة ذات الصلعة والتى ترتدى باروكة 
شعر زرقاء اللون، تقول تلك املرأة أننى أخوها 
السفيل، أى أننى جنى ولست من جنس البرش 
وتس�حبنى من يدى فأس�ر خلفها ىف صمت، 
ث�م توقفنى خلف باب نصف مغلق، وتأمرني، 
وأجدن�ى  قطع�ة،  قطع�ة  مالب�ى  فأخل�ع 
مستس�لما ال أستطيع املقاومة، فأصر عاريا 
كما ولدتن�ى أمي، وأفكر للحظ�ة هل ولدتنى 
أمى عاريا حق�ا؟ وعند ذلك أصيح بكل قوتي، 
وأظن أن العالم كله يس�معنى اآلن، فتبتس�م 
امل�رأة ذات الصلع�ة وباروكة الش�عر الزرقاء، 
وتلم�س خ�دى القري�ب م�ن يده�ا فأنتفض 
كمن مس�ته كهرب�اء وأرشع ىف ارتداء مالبى 
قطعة قطعة، وعندما أتوجه نحو الباب أجده 
مغلقا، فأدور ىف الحجرة، ثم أقف ىف املنتصف، 
ال أس�تطيع الرج�وع وال أس�تطيع التق�دم، 
وعندما أصي�ح من جديد ينحب�س الصوت ىف 
حلقي، بينما تبدأ املرأة ىف خلع مالبسها قطعة 

قطعة. 
2- إهانة

ما كان يجب أن أسكت عىل هذه اإلهانة ! كان 
عىل أن أفعل شيئا.

عرفت، وكنت طفال صغرا، أفهم جيدا دروس 
الطبيعة، وأعرف أن لكل فعل رد فعل مساو له 
ىف املقدار ومضاد ل�ه ىف االتجاه، وكنت أعرف 
جيدا أس�تاذ الطبيعة، فه�و القائل: العصا ملن 
عصا، ف�إذا تكلم أح�د أو هم�س، نزلت عليه 

العصا.
ه�ل كان يتعمد إهانتي؟ أظ�ن ذلك. لكن ماذا 

فعلت له؟
تس�ر الطيور ىف اتجاهها الصحيح، وتس�قط 
عن�د أول الطريق، تلتقط حبات القمح، وتغرد 
العصافر فوق البيوت املرتفعة عند الس�ماء، 

وينشد املساء أغنية رقيقة ثم ينام الصغار.
ما كان الس�يد وما كنت العبد! ما كنت الس�يد 

وما كان العبد!
غادرنا املكان وفارقنا الظل، ولم تكن الشمس 
حارق�ة ولم تك�ن األرض عط�ى، وكان املاء 
يفيض من القناة التى نسر بجوارها، وفجأة 

توقف، وقال يل:
- قف أنت.. وسأسر أنا.

ق�ال ذلك ىف لهج�ة آمرة، ولك�ن هادئة ىف ذات 
الوقت، فابتلعت ريقى مرتن، ولم أجهد نفى 
ىف البحث عن كوب ماء، سمعت نقيق ضفدعة، 
ورأيت ظال لسيف مبتور، وتذكرت شطر بيت 
من ش�عر املتنبي، وعرابى ف�وق حصانه أمام 

قرص الخديوى.. ثم قلت من أعماق ذاتي:

- قف.. ملاذا تتعمد إهانتى؟
هل س�معنى؟ ال أظن.. ألننى كنت أقف، بينما 

كان هو يسر تظلله الشمس! 
3- ألنه تحسس جيبه

وضع الجرسون كوب الشاى وكوب املاء وترك 
امللعق�ة ىف الك�وب األول ولم ينح�ن، ثم غادر 
الرج�ل النحيل واملنضدة.. قل�ب الرجل النحيل 
الش�اى ورش�ف منه، ثم أخذ ينظر ىف الالىشء 
)ليس األم�ر كذل�ك، كان يفكر فيم�ا إذا كان 

عليه أن يعطى للجرسون بقشيشاً أم ال ؟(.
املقهى شبه خال والساعة لم تتجاوز الحادية 
عرش )ال ب�ل كانت الع�ارشة والنصف تماماً( 
بعد لحظات عاد الجرسون، انحنى هذه املرة، 

ووضع قالبا من الس�كر ىف كوب الش�اى أمام 
الرج�ل النحي�ل، دهش الرجل )ل�م يكن هناك 
ما يدعو للدهش�ة ألن نف�س اليء حدث مع 
الشاب الذى يقرأ ىف الجريدة.. وكان يرى األمر 
طبيعياً، إذ أن الش�اى كان بالفعل ىف حاجة إىل 

سكر(.
 - الشاى مضبوط ولست ىف حاجة إىل سكر.

ود ل�و قال ذلك للجرس�ون، غر أن�ه عدل عن 
ذل�ك ملا رآه يبتس�م )ل�م تكن ابتس�امة( ترك 
قالب السكر دون أن يقلب الشاي.. انتهى منه 
رسيعاً وألنه لم يجد أثراً لقالب الس�كر ىف قاع 

الكوب، سأل نفسه:
ه�ل وض�ع الجرس�ون س�كراً حق�اً أم كان 
يخدعن�ي؟ )كان يظ�ن أن قال�ب الس�كر ل�ن 
ي�ذوب( فك�ر ىف األمر طويالً، بيد أن�ه لم يعثر 
عىل إجابة شافية. وضع ثمن الشاى باإلضافة 
إىل البقش�يش فوق املنضدة ثم خرج ىف تثاقل 
)يج�ب أن تذك�ر الحقيقة كاملة: كان يس�ر 
قلقا يلتف�ت وراءه، يراقب النقود التى تركها 
ف�وق املنض�دة.. ولم يهدأ بال�ه إال عندما جاء 
الجرسون وأخذ ثمن الشاى والبقشيش وكان 
ينحن�ى هذه املرة أيض�اً.. وهنا فقط رست ىف 
داخله نش�وة(. وبعد أن أضحت قدماه خارج 
املقهى فك�ر أن يعود مرة أخ�رى. إال أنه عدل 

عن ذلك فجأة؛ )ألنه تحسس جيبه(.

يف اقايص الغضب 

الصحراء تشتعل

ثالث قصص قصرية

          سالم نوفل الدوايمه

1_ لذن�ا بك من الرش املس�تطر الذي 
حل بنا ..بحمامنا وعصافرنا ..فلماذا 
تطل�ق موجاتك الهوجاء ايها البحر .. 
مل�اذا ترديني قتيال يف س�احة العمر .. 
مل�اذا تحارصن�ي امواج�ك ، وتعصف 
ب�رأيس كل ه�ذه اآلالم الصادره منك 
عىل ضم�ري الذي ما انف�ك يناديني 
ويدعون�ي ألن امتش�ق صدق�ك الذي 

تغلغل يف صدري،
وحولن�ي اىل نتف من حقيقة وجودي 

..
البد أن اهرب منك ..أن أغادر جغرافيه 
لجك مهما اس�تفحل وجدك ، وتعملق 

ظلك يف داخيل..
الياس�من  يس�توطن  ف�ؤادي  يف   _2

يطرح الرند الحزين ..
يف صدري ينهم�ر الحب يروي املالين 
رأيس  يف  النواقيس،تع�زف  أن  ..غ�ر 
الح�ان الصالة ، والدموع تهتك س�رت 
الفضاء .. اجول بن النهرين بكربياء 

شهيد لم يعد بعد اىل الحياة ..
انتع�ل كربيائ�ي وأغادر موت�ي الذي 

كان بفعل بيضة الخوان ..
3_ أيه�ا املمع�ن يف قتيل..جاءك املوت 
.. فاس�لم ي�ا وطن�ي ..فم�ن هناك .. 
من حي�ث يأتينا اإلنتح�ار والدمار .. 
تبحر القواف�ل .. ترتدي امواج البحار 

.. تقرحت أجس�ادنا ..نزفت عشقها 
قلوبنا .. تاهت احالمنا ..

كيف نرتقي اىل امل�وت املبجل ...كيف 
نعي�د تأط�ر رؤوس�نا الت�ي تعفنت 
بفع�ل الطيش ، ورص�اص الجيش .. 
هل من سبيل لخلع هذه الرؤوس بعد 
أن تسطن�ت ، وانتهت ف�رتة حملها 

الوهمي ..
فاسلم يا وطني .. 

           شريف الشافعى 

يف وق�ت تتأرج�ح في�ه األرض بفعل قذائف الحرب، تختل املوازي�ن كلها، وتنعدم الرؤية، والرؤي�ا، إال إذا كانتا بعن ثالثة، ل�م ُتخلق بعد. هكذا تكون 
الكتابة، تحت ضغط الشعر، وال يشء غره يستحق، إذ مرت الريح، وتركت التاريخ بال أرض، واألرض بال تاريخ، ويف مثل هذا الوجود؛ كل الحدود من 

ألم، والفجر ضباب يويص بضباب.

 اسيا شارني

كأّن يف قلبي نهرا

يجيء ويغدو بمعطفه املرّقش يف دمي

فال تسألوني عن خفقة ألقت بنفسها خارجي

وال عن رعدة أغمدت نْصلَها يف صدري

كأّن يف قلبي نهرا بخريره الالّيحىص

ُيعيدني إيل الّدفق الْعظيم

فيفيض صوتي ساقيا عشَب نظرة

ُتفقد قلبي الْحدود

تحملني هسهسته عىل ردفيها

و تطلق لَِزْوِغ الحوايش العنان

فال تسألوني عن رهاب املساحات

وال عن فوبيا الّسقوف

فقط دعوني غر مأسوف عيلَّ أًَمْسِمُر نوافذ قلبي

وأحنو عىل تجاعيد روحي ألسيل أكثر

- من ديوانى الشعرى )مد الخطى(

نص سردي..كأن يف قلبي هنرًا

التجوال بني النهرين

شاعرات عربيات تحررن بالقصيدة..
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مريفا قايض: اختيارايت ليست صائبة دائاًم.. لكنني ال أندم!
إنها الفنانة اللبنانية مريفا قايض التي طرحْت أغنيتها 
املفضل�ة »A Fleur De Toi« بإحساس�ها الخاص، ثم 
بارشْت تصوير خماس�ية »الش�هر الس�ابع« إىل جانب 
الفنان�ة س�ريين عبدالنور، حي�ث تؤدي دور عش�يقة 
ال�ذي يجس�ده رودري�غ  حبيبه�ا )حبي�ب س�ريين( 

سليمان.
مريف�ا قايض تط�ّل حالي�اً ع�ى الشاش�ة الصغرية يف 
مسلس�ل »50 أل�ف« املقتبس، وهي ص�ّورت أيضاً مع 
املخ�رج الس�وري نج�دت أن�زور فيلماً بعن�وان »رجل 

الثورة«.
وأش�ارت مريفا عرب »الراي« إىل أنها فوّتت عى نفس�ها 
الكثري من الفرص يف سورية بسبب خوفها من الوضع 
هناك، ولكنها تشّجعت وأرصت عى أن تصّور عمالً مع 

مخرٍج الكل يتمنى التعامل معه.
مشاريعها كثرية، وهي تتحرض يف الفرتة املقبلة إلصدار 
أغنية جديدة، كما للس�فر إىل كندا الس�تكمال مسلسل 

سبق أن بدأت تصويره هناك خالل الفرتة املاضية.
 A Fleur De« طرح�ِت »كليب« ألغنية أجنبية بعنوان •
Toi« التي حازت إعجاب الكثريين عى املواقع اإلعالمية. 

ملاذا اخرتِت طرح األغنية يف هذا التوقيت؟
- املس�ألة ال تربط بتوقيت معني. لطامل�ا أحببُت الغناء 
وهو ليس باألمر الجديد عيّل، أنا أحب األغنيات األجنبية 
كثرياً، وأغنية »A Fleur De Toi« تعني يل أش�ياء كثرية 
وموضوعه�ا جمي�ل جداً، وه�و يمك�ن أن ينطبق عى 
كل الن�اس، ولذل�ك أحبب�ُت أن أعيد تس�جيلها بصوتي 

وتأديتها بأسلوبي الخاص.
• من املعروف أنك تغنني بني فرتة وأخرى، ولكنك ممّثلة 
يف األس�اس، فهل الغن�اء يبقى مجرد هواية بالنس�بة 

إليك؟
- أنا ممّثل�ة بالطبع. وحتى اآلن أن�ا ممّثلة، ولكنني ال 
أعرف ماذا يمكن أن يطرأ يف املرحلة املقبلة. كلمة فنان 
تش�مل كل يشء، وأنا أح�ب الغناء، ولكنن�ي ال أتعامل 
معه بشكل جدي. وقد صّورُت الكليب الخاص باألغنية 
بطريق�ة احرتافي�ة، وألنها أغنيتي املفضل�ة أحببُت أن 
أوصلها بإحس�ايس الخاص. عندما يحب الفنان العمل 
ال�ذي يقّدمه فال بد أن يص�ل إىل الناس بأفضل طريقة، 

وأنا أحببُت أن أطرح »كليب« ُمطاِبقاً للمواصفات.
• قلِت إن الفن كلمة تشمل كل يشء، فهل هذا يعني أنك 

يمكن أن تحرتيف الغناء مستقبالً؟
- ال أع�رف. أنا ال أتعدى ع�ى الغناء وكل ما فعلُته أنني 
أَّدي�ُت األغنية بطريقتي والناس أحبوها، وال ش�ك أنني 
سأقّدم غريها الكثري، وحالياً أنا بصدد التحضري ألغنية 

جديدة.
• تشاركني النجمة سريين عبد النور بطولة »خماسية« 

بعنوان »الشهر السابع«، وسُتعرض يف رمضان املقبل. 
كيف تتحدثني عن دورك فيه؟

بت، وهي أصبحت معروفة، كل ما  - قصة املسلسل ُسِّ
يمكنني قوله إن العمل جميل جداً.

• هن�اك اتجاه نحو تقديم الخماس�يات والس�باعيات 
وكأنها تحّولت موضة. فهل هذه األعمال تشبع رغبات 
و»تفّش خلق« املمّثل بالرغم من عدد حلقاتها املحدود، 

أم أنه يفّضل عليها املسلسل املؤلف من 30 حلقة؟
- القصة هي األس�اس، وال عالقة لع�دد الحلقات بهذا 
املوضوع، سواء كان العمل خماسية أو مسلسالً كامالً، 

ألن القصة هي التي »تفّش خلق« املسلسل.
• العام املايض شاركِت يف العديد من األعمال املهمة كما 
شاركِت يف فيلم سوري من إخراج نجدت أنزور بعنوان 
»رجل الثورة«. هل ترين أنك محظوظة ألنه يتم اختيارك 

ألعمال ذات قيمة فنية عى مستوى املضمون؟
- بكل رصاحة وَتواُضع، هذه األعمال ال تش�كل سوى 
2 يف املئ�ة من العروض التي تصلن�ي. أنا فنانة متطلبة 
وانتقائي�ة جداً، وال أقبل بكل ما ُيع�رض عيّل، بل أفكر 
كث�رياً قب�ل املوافقة ع�ى أّي عمل، علم�اً أن قراراتي ال 
تك�ون دائماً يف محلّها، فاإلنس�ان ال ينج�ح دائماً يف أن 
يكون صائباً يف كل قراراته. وأحياناً ُيقال يل: »أين أنِت؟ 
لم نش�اهدك منذ فرتة عى الشاش�ة؟«، ويكون س�بب 
غيابي رفيض لبعض العروض ألنني لم أقتنع بها. لكن 

ليس بالرضورة أن تك�ون كل قراراتي صائبة، ولكنني 
أحاول أن أكون كذلك.

• هل هذا يعني أنك ندمِت عى رْفضك لبعض األعمال؟
- هناك أعمال لم أشارك فيها، وتبنّي أنها أهّم بكثري من 
تلك التي وافقُت عليها، وهذا يعني أن عامل االختيار لم 
يكن يف مكانه الصحيح. لكنني أفتخر بكل عمل أشارك 
في�ه، وأتمنى أن يحب الناس مسلس�ل »50 ألف« الذي 
أقّدم فيه ش�خصية جدي�دة لم ألعبها س�ابقاً. والعمل 
رومان�ي- كومي�دي وبعيد ع�ن الرتاجيدي�ا، والناس 
يفّضل�ون هذه األعمال، ألنهم ملّ�وا من »وجع الرأس« 

والتذمر والبكاء.
• ه�ل يمك�ن أن تذك�ري ما األعم�ال الت�ي ندمِت عى 

رفضك إياها؟
- لس�ُت نادم�ة، وطوال حيات�ي لم أندم ع�ى يشء. يف 
األس�اس هي ليس�ت أخطاء فادحة كي َتجعلني أشعر 
بالن�دم. أنا أتكلم عن اختيار يك�ون غري صائب أحياناً، 
وال يوجد إنسان يف العالم تكون خياراته صائبة بنسبة 

100 يف املئة طوال حياته.
•ب�دأْت االنتق�ادات تالحق مسلس�ل »50 أل�ف«، ولعل 
أبرزها أنه مقتبس عن عمل تركي، والبعض يتس�اءل: 
كي�ف يمكن ملسلس�ل أن ينافس عمالً مأخ�وذاً عنه يف 
حني أن املسلس�ل الرتكي »حب لإليجار« ال يزال ُيعرض 

حتى اآلن؟

- املنافس�ة غ�ري واردة ع�ى اإلطالق. صّن�اع العمل لم 
يكذب�وا أو ينكروا وقالوا إن�ه »format« تركي وكوري، 
وأنهم أَحبوا أن يعي�دوا تقديمه عى الطريقة اللبنانية، 
علماً أن املسلس�ل تّمت ترجمته إىل أكثر من لغة وليس 
إىل الرتكية والكورية فقط. هناك الكثري من املسلسالت 
الت�ي ُتقتبس عن أعم�ال تركية ومكس�يكية. وما دام 
املس�ؤولون عن العمل اعرتفوا بذل�ك، فال أجد أن هناك 
مش�كلة. الق�رار أوالً وأخرياً يع�ود إىل املُْنِت�ج ومحطة 
التلفزيون التي قّررْت أن تعرض هذا النوع من األعمال، 
وأنا ال رأي يل يف هذا املوضوع، ألن مس�ؤوليتي تنحرص 
يف الدور الذي أؤديه، ويمكن أن أرّد عى االنتقادات التي 
تتوجه إىل دوري فيه. النجاح من الله، وهناك مسلسالت 
وأغني�ات تحقق النجاح، م�ع أننا ال نتوّقع لها ذلك عى 

اإلطالق، والعكس صحيح أيضاً.
• شاهْدنا فيديو َيْجَمعِك بعدد من الفنانني بينهم نادين 
نجيم يف عيد ميالد أحد املصّورين، هذا يعني أنه تربطك 

عالقة صداقة بعدد من الفنانني؟
- ال يوج�د لدّي أع�داء، بل أحّب كل الناس. أنا إش�بينة 
زوجة املصّور رشبل بو منصور، وتربطني بهما صداقة 
عمرها أكثر من 12 عاماً. هو أقام حفالً بمناس�بة عيد 
ميالده�ا ودعا إلي�ه عدداً م�ن الفنانني، وم�ن بينهم 

نادين نجيم وأنا أحبها.
• ه�ذا جي�د، خصوص�اً أن�ه ال توج�د صداقات يف 

الوسط الفني؟
- لدّي صداقات حقيقة وهي نتيجة ِعرشة عمر 

مع الشخص وتتخللها مواقف وثقة وال مكان 
للَمصال�ح والغايات فيه�ا، كذلك لدّي معارف 

وأنا أحبهم كثرياً، ولكنهم ليس�وا أصدقاء بما 
تعنيه كلم�ة صداق�ة، ويمكن الق�ول إن غالبية 

عالقاتي يف الوسط الفني هي َمعارف.
• بالنس�بة إىل فيل�م »رج�ل الث�ورة« ال�ذي أَخرجه 
نج�دت أنزور، ك�م أضاف إلي�ك دورك في�ه مع أن 

حجمه ليس كبرياً؟
- ال عالق�ة ألهمية ال�دور بمس�احته. الفيلم يدور 

حول الحرب يف س�ورية، ودوري في�ه جميل جداً وأنا 
الفنانة الوحيدة التي شاركْت فيه. التجربة مع املخرج 
نج�دت أنزور كانت جيدة، ألنه أس�تاذ كبري يف اإلخراج، 
والكل يتمن�ى أن يعمل معه. كان�ت تصلني الكثري من 
الع�روض من س�ورية يف األع�وام األخ�رية، وخصوصاً 
ألعم�ال رمضانية، ولكنني رفضُته�ا ألنني كنت أخاف 
من الس�فر والتصوير هناك بس�بب األوضاع، غري أنني 
ك�رُت حاج�ز الخوف، وعندم�ا عرض نج�دت أنزور 
املش�اركة يف الفيلم وافقُت، وقلُت: حرام أن أرفض مثل 

هذا العمل، وقلت »اليل بدو يصري بدو يصري«.

يف أح�دث ظهور للممثل�ة الرتكية هازال 
كايا مع حبيبها املخرج الرتكي عيل أتاي 
عى السجادة الحمراء يف العرض األول 
لفيلمه »دني�ا مميتة«، أحاط اإلعالم 
الثنائي بالكثري من االهتمام لكون 
ظهورهم�ا معاً يف مناس�بة فنية 
حدث�اً فنياً وإعالمياَ بامتياز لندرة 
حضورهما املشرتك، حيث يحرض 

كل منهما مناسباته بمفرده.
س�بب  ع�ن  س�ئلت  كاي�ا  ه�ازال 
حبيبه�ا  م�ع  الظه�ور  رفضهم�ا 
فأجاب�ت: أنا وعيل لس�نا أش�خاصاً 
أجتماعيني بطبيعتنا، وال نحب حياة 
الليل والس�هر، له�ذا ال نظه�ر كثرياً 

معاً، نحن ال نهرب منكم.
أما عيل فكان أكثر جرأة من هازال كايا، 
فكش�ف أن�ه ه�و م�ن ال يحب أن 
يطارد اإلعالم عالقتهما كباقي 

الثنائيات الرتكية الشهرية فقال: أنا ال أحب 
أن أرى عالقت�ي بحبيبتي ه�ازال كايا قصة 
ُتناق�ش يف وس�ائل اإلعالم.وح�ول قبولهما 
أو رفضهما تقديم عمل فني مش�رتك أجاب 
الثنائي مبتس�مني أنهم�ا يرحبان بالتعاون 
املش�رتك يف أي عمل فني جيد، وال يرفضان 
الفكرة، ويرغب كل منهما بالعمل مع اآلخر 

إن وجداً دورين مناسبني لهما.
وقبل أس�ابيع قليلة وصفت وسائل اإلعالم 
إنتق�ال ه�ازال كاي�ا لإلقام�ة م�ع حبيبها 
عيل أت�اي الذي يكربه�ا ب� 14 عام�اً بفيال 
مس�تأجرة لهما خصيصاً يف منطقة »زكريا 
كوي« الراقية باس�طنبول بالقرار الجريء 
جداً.ويحق�ق مسلس�ل »حكايتن�ا« لهازال 
كايا م�ع املمثل الش�اب بوراك دنيز نس�بة 
مش�اهدة عالية مساء كل خميس عى قناة 
فوكس الرتكية متفوقاً عى مسلس�ل »أنت 

وطني« بموسمه الثاني.

يحيى املوسيقار عمر خريت حفالً موسيقًيا يوم الثالثاء 20 فرباير 
الجارى بساقية الصاوى ىف الزمالك، وذلك عى مرح قاعة النهر، 

ومن املقرر أن يبدأ ىف تمام الساعة الثامنة مساء .
وت�م طرح تذاكر حفل املوس�يقار عمر خريت بع�رشة فئات وهى 
100 و200 و225 و250 و275 و300 و325 و350 و375 و400 

جنيه .
وم�ن املق�رر أن يق�دم عمر خ�ريت عدًدا م�ن أش�هر مقطوعاته 

املوس�يقية التى يتفاعل معها الحضور بشكل واضح، ومن أهمها 
»إعدام ميت« و«ضمري أبلة حكمت« و«عارفة« و«اللقاء الثانى«، 

وغوايش وغريها.

تس�تمر التحضريات يف رشكة »إيغل فيلم«، من أجل البدء بمرشوعها 
الجدي�د »تانغو«، وهو من تألي�ف إياد أبو الش�امات، وإخراج رامي 

حن�ا، يف إعادة للتع�اون بني الكات�ب واملخرج بعد النج�اح الكبري يف 
مسلسل »غًدا نلتقي ».

وقالت مصادر خاصة ل� »سيدتي نت«، إّن اختيار املخرج والرشكة 
املنتجة، وقع عى النجمني الس�وري باس�ل خياط، واللبناني باسم 
مغني�ة، ألداء دوري البطول�ة يف املسلس�ل املش�رتك، باإلضاف�ة إىل 
الفنانة اللبنانية دانييال رحمة التي قّدمت برنامج »آراب كاستينغ«، 

والتي تستعد لدخول عالم التمثيل من خالل هذا العمل .
وتتاب�ع الرشك�ة املنتج�ة التحض�ريات م�ن دون اإلفص�اح ع�ن 
تفاصيل تخص العمل وقصته، وبقية أسماء األبطال، حيث تتابع 
التحضريات بعيًدا ع�ن األضواء واإلعالم، حت�ى تّتضح التفاصيل 

بشكل كامل .
وعى األرجح فإّن العمل ربما ال يكون ملوس�م 2018 بل ملوس�م 

دراما رمضان 2019 .
م�ن جهة أخرى تعاقد باس�ل ع�ى بطولة املسلس�ل املرصي 

»الرحل�ة 710« للكاتبة نور الشيش�كيل، واملخرج حس�ام 
عيل، ويش�ارك يف بطولته مجموعة من النجوم، 

منه�م: ريه�ام عب�د الغف�ور، وم�ي 
سليم، وحنان مطاوع، و آخرون .

اعرتاف جريء جدًا لـ »هازال كايا« وحبيبها

عمر خريت حييى حفاًل موسيقيًا

أعرب�ت النجمة س�ريين عب�د النور عن 
غضبه�ا بس�بب ع�دم وص�ول جثم�ان 
الفنان الراحل نه�اد طربيه من باريس، 
حيث وافت�ه املنية يوم الجمعة الواقع يف 

26 كانون الثاني املايض.

وهاجم�ت عب�د الن�ور التلك�ؤ الحاصل 
وعدم االهتمام الرسمي بالفنان الراحل.

وغ�رّدت الفنان�ة اللبناني�ة يف حس�ابها 
الرس�مي عى »توي�رت« ص�ورة املطرب 
القدي�ر، معلق�ًة: »نه�اد طربي�ه خارج 

ق�ربه، علم�اً ان�و للي�وم برصل�و عرش 
اي�ام متويف! مني املس�ؤول؟ ع�م بقولو 
معامالت عالق�ة بباريس لنقلو لبريوت! 
لو كان سيايس كان صار هيك؟ وين حق 

الفنان ببلدنا؟ والله عيب !!!«.

كشفت الفنانة هبة مجدى عرب حسابها الشخىص بموقع تبادل 
الصور إنستجرام عن الصورة األوىل من كواليس مسلسل »عوالم 
خفية« والت�ى تجمعها بالزعي�م عادل إمام.وأظه�رت الصورة 
الش�كل الذى يظهر به الزعيم ىف األحداث ونفس األمر بالنس�بة 
لهب�ة مجدى الت�ى غريت من ل�ون وتريحة ش�عرها من أجل 
دورها ىف العمل.وكشفت الصورة أيضاً، أن التصوير يتم حالياً ىف 
ديكور جريدة بعما ظهرت الفتة مكتوب عليها الديسك املركزى، 
الس�يما وأن عادل إمام يجس�د ىف األحداث دور صحفى وروائى 
كبري يدخل ىف العديد من الرصاعات بس�بب محاولة كش�فه لغز 
ىف إح�دى القضاي�ا الكربى التى حدث�ت ىف مرص خالل 
السنوات املاضية.مسلس�ل »عوالم خفية« تأليف 
أمني جم�ال ومحمد محرز ومحم�ود حمدان، 
وإخ�راج وإنت�اج رام�ى إم�ام، ويش�ارك ىف 
بطولت�ه »فتحى عب�د الوهاب، مى س�ليم، 
برشى، هب�ة مجدى، صالح عبد الله، أحمد 
وفيق، نور قدرى، أنوش�كا، أسامة عباس، 
خال�د أنور، س�ارة ن�ور، محم�ود فارس، 
أحم�د عبد الله محمود«، وكذلك مش�اركة 

عدد من النجوم كضيوف رشف.

أكد الفنان وامللحن اللبناني وس�ام األمري، أّن نجوى كرم هي نجمة األغنية اللبنانية وال أحد يس�تطيع 
منافس�تها، وأّن األجمل أٍت، وقال وس�ام يف تغريدة له عى »تويرت« : »ال أحد يس�تطيع أن ينافس 
نجوى كرم عى الساحة الفنية، نجومية عمرها أكثر من 25 عاًما، وما زالت مستمرة عى عرش 
األغنية اللبنانية والخري لقّدام. وهذا رأيي الخاص مع 

احرتامي للجميع.«.
وش�هدت تغريدة األمري انتشاًرا واسًعا من قبل 
جمه�ور نجوى، الذين أع�ادوا تغريدها عرب 
حس�اباتهم، ش�اكرين األمري عى كالمه 

بحق نجمتهم .
يش�ار إىل أّن نج�وى تعاون�ت م�ع 
وس�ام بأكثر من أغني�ة حققت 

من خاللها نجاًحا كبريًا .
وكانت نجوى ق�د أصدرت 
يف منتص�ف العام 2017 
إل�ك«  »مّن�ي  ألب�وم 
حق�ق  وال�ذي 

نجاًحا جيًدا .

ملاذا سريين عبد النور غاضبة؟

أول صورة من مسلسل »عوالـم خفية«

وسام األمري: ال أحد يستطيع منافسة نجوى كرم

هذا ما رصحت به الفنانة املرصية الش�ابة، كاش�فًة النقاب عن انتقالها 
أخرياً إىل منطقة الهرم لتصوير مشاهدها يف مسلسلها الجديد »رسايل«، 

الذي من املقرر عرضه يف السباق الدرامي املصاحب لرمضان 2018.
عزالدي�ن ذك�رت أنها كانت تصور يف األيام املاضية بعضاً من مش�اهدها 
بمنطق�ة مرص الجدي�دة، مردفًة: »ان أحداث املسلس�ل تدور حول األس 
املرصي�ة، خصوصاً تل�ك التي تنتم�ي إىل الطبقة املتوس�طة يف املجتمع، 
والت�ي تكاد تك�ون اختفت تماماً من الس�احة املجتمعي�ة، لتحل محلها 
طبقة األثرياء التي طغت عى املجتمع بش�كل كبري، باإلضافة إىل الطبقة 
الفق�رية أو ما يقال عنها الطبقة التي تعي�ش )تحت خط الفقر(، والتي 
تعاني كثرياً أمام قس�وة الحي�اة وظروفها وتتألم 
حيال الواقع الذي يعيشون فيه«، والفتة إىل 
»أن املسلس�ل ينقل العديد من الرسائل 
املهم�ة،  واملجتمعي�ة  اإلنس�انية 
والت�ي تتالم�س م�ع هم�وم الناس 

ومشاكلهم«.
أما ع�ن دورها يف املسلس�ل فقالت: 
»س�يكون مفاجأة، قياس�اً باألعمال 
التي قدمُتها من قبل«، رافضة اإلفصاح 
عن أي تفاصيل بش�أنه تحسبا لقطع 
متعة املتابع�ة لدى املش�اهدين أثناء 
عرض العمل.املسلس�ل بطولة كل 
م�ن م�ي عزالدي�ن وخالد س�ليم 
عي�د  وس�ليمان  مغرب�ي  ورزان 
وأحم�د س�عيد عبدالغن�ي وران�دا 
محم�د  تألي�ف  وم�ن  البح�ريي، 
وإخ�راج  املال�ك  عب�د  س�ليمان 
إبراهي�م فخر.ومن جان�ب ثاٍن، 
تألقت مي يف عدد من الصور التي 
نرشتها عرب صفحتها الش�خصية 
ع�ى موقع »إنس�تغرام« ب�دت فيها 
بكامل أناقتها ورشاقتها، األمر الذي 
دفع متابعيها إىل السؤال عن السبب 
وكيفية حفاظها عى وزنها برغم 
عشقها للش�يكوالتة، بينما ردد 
آخ�رون أن الص�ور معالجة ب� 
الفنانة  »الفوتوشوب«، غري أن 
الحس�ناء حسمت األمر، بأن 
الصور طبيعية 100 يف املئة، 
غ�ري أنها تح�اول أن تحافظ 
ع�ى تناول الطع�ام باملقادير 
املطلوبة فق�ط، باإلضافة إىل 

ممارستها الرياضة بانتظام.

مي عزالدين: انتظروين 
خمتلفة يف رمضان

»تانغو« جيمع باسل خياط 
وباسم مغنية
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العبو اخلربة يطلبون أمواالً طائلة واعتمدنا عىل العبي الرشكات والفرق الشعبية
مدرب آليات الشرطة عطا حسن: حظوظنا جيدة بالتأهل للمرحلة املقبلة

            حاوره/ أحمد عبدالكريم حميد

تحّدَث الُم�درب األّول لفريق نادي “آليات 
الش�رطة” عط�ا حس�ن عن اس�تعدادات 
َوع�ن  األّول�ى  الدرج�ة  ل�دوري  فريق�ه 
الحظ�وظ ف�ي ال�دوري التأهيل�ي َوع�ن 
مس�يرته َومواضي�ع أخ�رى خ�ص به�ا 
صحيفة )الُمستقبل العراقي( تطالعونها 

في السطور االتية.
* كيف تصف لنا إس�تعدادات فريقكم في 

هذا الموسم؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت الهيئة 
اإلداري�ة الجدي�دة الدعوة ل�ي للعمل مع 
“اآلليات” َوبعدها بدأُت عملية استقطاب 
الالِعبي�ن. أغلبي�ة الالِعبين اس�تقطبتهم 
ِمن الفرق الشعبية َوِمن دوري الشركات 
ال�ذي اتابع�ه َواضفت له�م الِعبي�ن ِمن 

الف�رق العس�كرية التابعين لف�رق آليات 
الش�رطة، وبعد تشكيل هذه التوليفة ِمن 
الالِعبي�ن َوحالي�اً فريقنا نوعاً م�ا جّيد. 
مس�تعدون للدخول في ُمنافسات دوري 
الدرج�ة األّولى َوخالل هذه األّيام س�يتم 
الوق�وف َعلَ�ى القائم�ة األساس�ية التي 

ستمّثل الفريق.
* َوماذا عن مرحلة اإلعداد بشكل عام؟

- بع�د ان انهين�ا مرحل�ة اإلع�داد الع�ام 
ِم�ن  ع�دد  لخ�وض  اتجهن�ا  َوالخ�اص 
الُمباري�ات التجريبية َوالودية اس�تعداداً 
للُمباريات التنافسية، َوِمن أهم الُمباريات 
الت�ي لعبتها كانت أمام “الق�ّوة الجوية” 
انته�ت “للصق�ور” )0:1( ف�ي الدقائ�ق 
األخي�رة َواس�تفدنا ِم�ن ه�ذه الُمَب�اَراة 
َوحّتى الِعبونا عرف�وا الفرق بينهم َوبين 
الِعب ال�دوري الُممتاز. َولعبن�ا أيضاً مع 

“الكهرباء” َوكانت ُمَباَراة قيمة بالنس�بة 
لن�ا ّوحققنا الف�وز به�دف ُدون رّد ّوهذا 
الف�وز زاد الثق�ة ل�دى الِعبين�ا. َوبقي�ة 
الُمباري�ات الت�ي لعبها الفري�ق مع أندية 
دوري الدرج�ة األّولى حققن�ا الفوز في 
أغلبها َوخسرنا َوتعادلنا في األخرى. ِمن 
خالل ه�ذه الُمباريات اس�تطعنا الوقوف 
َعلَى التش�كيلة التي س�تدافع عن ش�عار 
الن�ادي َوتعرفن�ا عن الم�دى الذي حققه 
الفريق عب�ر الخطة الموضوع�ة الُمتفق 

عليها مع الِمالك التدريبي.
ف�ي  مجموعتك�م  ف�رق  ت�رى  كي�ف   *

الدوري؟
- مجموعتن�ا تض�م: “الصناع�ة”، “أب�و 
غريب”، “الديوان”، “حيفا”، “الطارمية” 
َو“الدف�اع المدن�ي”. َوارى ان حظوظن�ا 
جّيدة في ُمنافس�ة الفرق َوخطف ِبطاقة 

التأهل. َواذا اتفقت لجنة الُمسابقات َعلَى 
لع�ب “الصناع�ة” ضمن ال�دور التأهيلي 
“اآللي�ات”  حظ�وظ  بالتأكي�د  األخي�ر 

ستكون أكبر.
* كي�ف ترى حظ�وظ “آليات الش�رطة” 

بالتأهل لدوري الُممتاز؟
- طبع�اً، وضعن�ا خط�ة التأه�ل لل�دور 
التأهيلي كاستراتيجية أّولية َوبعد التأهل 

سنقرر َونضع الخطط لبقية المشوار.
* َه�ل اعتمدت�م ف�ي ه�ذا الموس�م َعلَى 

الِعبين ِمن ُمحافظاتنا العزيزة؟
- حالياً إمكانات النادي ال تسمح بالتعاقد 
مع الِعبي�ن ِمن خارج بغ�داد، لكن يوجد 
الِعبون ِمن أطراف العاصمة بغداد ضمن 
الفريق ِمن المدائن، بوب الش�ام َومنحت 

اإلدارة اجور نقل لهم.
* َمن هم أبرز الالِعبين في فريقكم؟

- نعم، بشار سعد الِعب نادي “الشرطة” 
الذي س�بق له اللعب في ال�دوري الُممتاز 
ألكث�ر ِمن ثمان س�نوات. أس�عد إبراهيم 
مّثل نادي “النفط”. َوالحارس لؤي خليل 
أيضاً لعَب “للشرطة”. َوكما تعرفون، ان 
بعض الالِعبين الذين تركوا أندية الُممتاز 
يطلبون أموال طائلة أو ال تستطيع بعض 
اإلدارات ان تدف�ع لهم مبال�غ كهذه، لهذا 
اعتمدن�ا َعلَ�ى الش�باب َواضفن�ا أربع�ة 

الِعبين خبرة لتشكيلة الفريق.
* كيف وقع االختيار َعلَى الجهاز الفني؟

- الجه�از الفن�ي الُمس�اعد يتك�ّون ِم�ن 
حس�ين أب�و الهيل َوس�عد خضي�ر َوهما 
حاصالن َعلَى الش�هادات التدريبية َولعبا 
ف�ي ال�دوري العراق�ي َويمتل�كان أفكاراً 
حديثة مواكبة لُكَرة الق�دم. َومنذ البداية 
باالتف�اق  التدريب�ي  المنه�اج  وضعن�ا 

سويًة.
)الُمس�تقبل  صحيف�ة  ق�راء  ع�ّرف   *

العراقي( بمسيرتك الرياضية.
- لعبُت في نادي “الجيش” موسم 1995 
تحت قيادة الُمدرب حكيم ش�اكر َومّثلُت 
ُمنتخب شباب العراق 1996 َولعبُت ألندية 
َو“الكهرب�اء”  “الس�الم”،  “الرم�ادي”، 
َوغيرها ِمن األندية ف�ي الدوري الُممتاز، 
َولعب�ُت م�ع ن�ادي “برايتي” ف�ي دوري 
ش�مال العراق. َواإلصابة انهت مس�يرتي 
الُمنتخ�ب  م�ع  كان�ت  حي�ن  الرياضي�ة 

األولمبي.
* َوم�اذا تق�ول الِبطاق�ة التدريبية لعطا 

حسن؟
- ب�دأُت المس�يرة التدريبي�ة قبل س�بعة 
َودوري  العس�كرية  الف�رق  م�ع  أع�وام 
الدرج�ة  دوري  أندي�ة  َوم�ع  الش�ركات 

األّولى. دربُت نادي “االسحاقي” )صالح 
الدين(، “األنبار”، “جسر ديالى” )بغداد(، 
َوالحم�ُد لل�ه، كان�ت نتائج ممي�زة، لكن 
الح�ظ لم يحالفني في المراح�ل الِنهائية 
لدوري التأهيل األخير )يبتسم(! َوحصلُت 

َعلَى كأس وزير الداخلية.
* َوَهل اشتركت في الدورات التدريبية؟

- نعم، حصلُت َعلى الش�هادات التدريبية: 
دي، س�ي، ب�ي َواي الت�ي اقيم�ت ببغداد 
َوحاضَر فيها المحاضرر اآلس�يوي فجر 
إبراهيم. َوحصلُت َعلَى شهادة تدريبية ِمن 
اإلّتح�اد اإلنكليزي بال�دورة التي اقامتها 
منظم�ات المجتم�ع المدن�ي ف�ي بغداد. 
َوبصراح�ة ال افكر بش�هادة )البرو( الن 
كما تعرفون تحتاج ه�ذه الدورة للقراءة 
َوالمتابعة َوالوقت. َوان شاء التوفيق في 

األّيام الُمقبلة.

زيدان غاضب من نجم ريال مدريد

»67« حالة تضع سواريز
يف ورطة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية إس�بانية، عن العب ريال مدريد 
الذي يثير غضب مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، 

بعد مستواه الباهت في الفترة الماضية. 
وبحس�ب برنامج “الش�يرنجيتو” الش�هير في إسبانيا، 
ف�إن زي�دان غاض�ب ومحب�ط للغاي�ة م�ن أداء الالعب 
اإلس�باني إيس�كو، الذي س�انده ف�ي الفت�رة الماضية، 

وف�رط بالكولومبي خاميس رودريجي�ز لبايرن ميونخ 
من أجله.

وأضاف البرنامج أن زيدان يخطط لبيع إيسكو في نهاية 
الموس�م الج�اري إذا لم يس�تعد مس�تواه خ�الل الفترة 
المقبلة.ويم�ر ريال مدريد بحالة م�ن التراجع الحاد في 
المستوى منذ بداية الموسم، ويحتل حاليا المركز الرابع 

ف�ي ترتيب ال�دوري اإلس�باني، كما ودع منافس�ات 
الكأس على يد ليجانيس.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أصبح لويس س�واريز، مهاجم برش�لونة مهدًدا أكثر من أي وقت 
مضى بالغياب عن مباراة حاسمة في مشواره الفريق الكتالوني 
هذا الموس�م.ويأمل س�واريز تف�ادي أي بطاق�ات عندما يحل 

البارس�ا ضيًفا بملعب “ميس�تايا” معقل فالنسيا، في إياب 
قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

المهاج�م  إيق�اف  س�تعني  ملون�ة،  بطاق�ة  ف�أي 
األوروجويان�ي وغيابه عن نهائي كأس ملك إس�بانيا 

للموس�م الثان�ي على التوال�ي، وذلك في ح�ال تخطي 
برشلونة عقب فالنسيا، علًما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح 

العمالق الكتالوني بنتيجة 0-1 بملعب كامب نو.
ويتعي�ن على س�واريز أن يكون ف�ي غاية الحرص في ظل إس�ناد المب�اراة للحكم 

المخض�رم، أونديانو مايينك�و، المعروف بكثرة إش�هاره للبطاق�ات الملونة.وذكرت 
صحيف�ة “آس” أن مايينكو، الذي يعد ثاني أقدم حكم في إس�بانيا، قام بإخراج البطاقة 
الصف�راء في الليجا هذا الموس�م في 55 مناس�بة، بمعدل 4.23 بطاق�ة في المباراة.وفي 

مس�ابقة كأس الملك، أدار مايينك�و 3 مباريات، أخرج خالله�ا 12 بطاقة صفراء بمعدل 4 
بطاقات في المباراة الواحدة، وهو رقم قد يهدد تواجد لويس سواريز في المباراة النهائية.

إحتاد الكرة هيدد بعقوبات صارمة للمسيئني يف الدوري

الشباب تطلق محلة خدمية ملجمع ملعب الشعب الدويل

برييز يتجاهل هاري كني ويوجه أنظاره ملهاجم آخر

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت لجنة االنضباط ف�ي االتحاد العراقي لكرة القدم 
انه�ا بصدد اتخ�اذ عقوبات رادعة لبعض الش�خصيات 
بس�بب “تصريحاتهم المنفلتة” التي من ش�أنها التأثير 
بشكل سلبي على صورة مسابقة دوري الكرة الممتاز.

ونقل بيان العالم اتحاد الكرة تلقت “المستقبل العراقي” 
نسخة منه عن رئيس اللجنة طه عبد حالته قوله “على 
وف�ق لوائح لجنة االنضب�اط الخاصة بالتصريحات في 
مختل�ف وس�ائل االعالم الت�ي تكون خ�ارج الضوابط 
واالع�راف الرياضية س�يتم اص�دار عقوبات تتناس�ب 
والح�د منها”.واض�اف “انتظرن�ا وص�ول التوثيق�ات 

الخاص�ة بتصريحات المدير الفني لك�رة نفط الجنوب 
ع�ادل ناصر الداعية للتفرقة بين االندية العراقية، حيث 
ت�م االطالع وبانتظ�ار اصدار العقوبة المناس�بة خالل 

االيام المقبلة”.
وأش�ار حالته “تم إبالغ إدارتي الزوراء والقوة الجوية 
للتنس�يق مع روابط االندية لإلس�هام بش�كل فاعل في 
الح�د م�ن الهتافات المس�يئة عب�ر إس�تبعاد العناصر 
التي تثير العبارات العنصرية والطائفية والتي س�تصل 
عقوبتها الى سبع مباريات”.ولفت الى، ان “هناك بعض 
األلفاظ النابية أيضاً سيتم التعامل معها أيضاً بعقوبات 
رادع�ة عل�ى وفق الم�ادة ]٦٧ الفق�رة ٤ ح[ من لوائح 

لجنة اإلنضباط القاضية باإلبعاد والغرامة المالية”.

            بغداد/ المستقبل العراقي

اطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع امانة بغداد حملة خدمية لمجمع ملعب الشعب 
الدولي شملت الملعب والمناطق المحيطة بالملعب، وحملت عنوان )بغدادنا اجمل( 

وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة العالقات والتع�اون الدول�ي احمد الموس�وي في بي�ان ورد 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”، ان ه�ذه الحملة تعد االول�ى من نوعها التي يش�ارك فيها 

الرياضيين من اجل نظافة العاصمة بغداد، ونسعى ان نسهم ولو بجزء بسيط حتى 
تكون العاصمة بأبهى صورة، مؤكدا ان هذه الحملة س�تكون بش�كل اس�بوعي 

ول�ن تقتصر عل�ى بغداد فق�ط بل ستش�مل كاف�ة المحافظات، وبمش�اركة 
متطوعين ش�باب.واضاف ان الحملة ش�هدت مش�اركة واس�عة من شباب 
متطوعي�ن ومدرس�ة البطل الكروية وقس�م االعالم واالتص�ال الحكومي 
ودائ�رة العالقات وقس�م العمل التطوعي فضال عن مش�اركة اندية امانة 
بغداد والكهرباء والش�رطة وعدد من رواد الكرة العراقية.واشاد الالعب 
الس�ابق والرائ�د الرياضي احم�د صبحي بهذه المب�ادرة والتي وصفها 

باالحتفالية، معتبرا مشاركته بهذه الحملة جزء من رد الدين للعراق 
ال�ذي يس�تحق من�ا ان نقدم له كل ش�يء في س�بيل نش�ر الوعي 
والتوعية على النظافة المستمرة ال نها جزء من مسؤوليتنا جميعا 
كرياضيين وكمواطنين اتجاه عاصمتنا الحبيبة بغداد. وش�ارك في 

الحملة العميد عمار وليد من اعالم مديرية المرور العامة، مثنينا على 
دور وزارة الش�باب والرياضة في اط�الق مثل هكذا مبادرات والتي وصفه�ا بالخطوة الممتازة التي 
تجسد مبدأ التعاون وهي مسؤولية الجميع في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وان هذه الحمالت 

تهدف الى تحسين صورة العاصمة بغداد وتضمن بيئة نظيفة صحية.

            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن المهاجم المرغوب فيه من قب�ل فلورنتينو بيريز، 
رئيس نادي ريال مدريد، لضمه في الصيف المقبل من أجل تدعيم مركز رأس الحربة.

وبحس�ب ما نش�ره موقع “الش�يرنجيتو” اإلس�باني، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال 
مدريد، يفضل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، نجم بايرن ميونخ األلماني، 
عل�ى اإلنجليزي هاري كي�ن، مهاجم توتنهام في الصي�ف المقبل.وأضاف البرنامج أن 
مس�ؤولي ري�ال مدريد يعتقدون أن ليفاندوفس�كي ه�و المهاجم المناس�ب للفريق، 

ويمتلك كل ش�يء لقيادة هج�وم الميرنجي.وأبرز البرنام�ج أن البولندي ذاته يرغب 
في االنضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن 
ميونخ في 2021، ويتقاضى 15 مليون يورو سنويا، وهو األعلى أجرا في الفريق 

البافاري.

دي خيا يفرض رشوطه عىل مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي / وكاالت

 
يأم�ل مانشس�تر يونايت�د، ف�ي تجديد عقد 
ح�ارس مرم�اه دافي�د دي خي�ا، ف�ي الفترة 
المقبل�ة، لغلق الب�اب أمام العدي�د من الفرق 

األوروبية التي تريد التوقيع معه.
األول  اله�دف  اإلس�باني،  الح�ارس  ويع�د 
لفلورنتين�و بيري�ز، رئيس ري�ال مدريد، وذلك 
بعدم�ا تعطل انتقاله في اللحظات األخيرة في 

الميركاتو الصيفي عام 2015.
وذك�رت صحيف�ة “ذا ص�ن” البريطاني�ة، أن 
الحارس ال�ذي ينتهى عقده صي�ف 2019، بدأ 
التف�اوض م�ع إدارة الش�ياطين الحم�ر حول 

العق�د الجديد، حيث طل�ب الحصول على مبلغ 
21 ملي�ون جني�ه إس�ترليني س�نويا مقاب�ل 

التجديد.
وأش�ارت الصحيف�ة على نية ذو ال�� 27 عاما 
ف�ي أن يكون ثاني أعلى رات�ب في الفريق بعد 
أليكس�يس سانش�يز، إذ طل�ب الحص�ول على 
مبل�غ 375 أل�ف جني�ه إس�ترليني، ف�ي حين 
يتقاضي 210 آالف جنيه إس�ترليني في عقده 

الحالي.
وم�ن جانبه�ا س�تبدأ إدارة اليونايتد في بحث 
مطال�ب دي خي�ا، خاص�ة وأنها تعتب�ره أحد 
األعم�دة الرئيس�ية ف�ي الفري�ق وترغ�ب في 

استمراره لفترة أطول.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ش�عر اللحية ل�دى الرجل قوي ج�دا ويعادل يف 
قوته ومتانته متانة سلك من النحاس يف نفس قطر شعره

هل تعلم أن البعد بني الشمس واألرض يعادل 385ضعفا من 
بعد األرض عن القمر 

هل تعلم أن عدد ملوك فرنس�ا الذين حملوا اس�م لويس 18 
ملكا 

ه�ل تعلم أن املعلقات س�ميت بهذا االس�م النه�ا تعلق عىل 
جدران الكعبة 

ه�ل تعلم أن األمالك الفلس�طينية يف الق�دس ال تتجاوز 10 
يف املائة فيما تس�يطر إرسائيل عىل 86 يف املائة من مس�احة 

القدس !! 
هل تعلم أن أقدم جيش نظامي أوربي هو الحرس السويرسي 

يف الفاتيكان إذ يعود تاريخ تأسيسه إىل عام 1400م
هل تعلم أن أول معركة بحرية إسالمية هي - ذات الصواري 
- التي وقعت يف البحر املتوسط بني املسلمني و البيزنطيني يف 

عهد عثمان بن عفان سنة 34ه� و انترص فيها املسلمون
هل تعلم أنه ثم تحديد خط الطول جرينتش عام 1884 م

مكتشف قوانني حركة الكواكب هو يوهانس كبلر .
اعمق مكان يف املحيط الهادي مقداره 9400 مرت .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنهي عمالً جامعي�اً تنال عىل أث�ره عالمة عالية 
تس�تحق عليه�ا تنويه�اً وتهنئة.عاطفياً: ال تك�ن مرتدداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك، فهو م�الذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثري م�ن الهدايا 

القيمة.

 مهني�اً: خّف�ف النمط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفي�اً: تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع 
جي�د له. يكون مزاج�ك رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفي�اً: أنت قليل الصرب وقايس القل�ب وتميل إىل إثارة 
العدائي�ة والتوّت�ر أينم�ا حللت. وه�ذا ما يس�بب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تس�تعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أس�هل من الس�ابق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخال تعديل مناس�ب ع�ىل حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جمي�اًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفي�اً: يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عىل تحقيق التقارب 
م�ع ال�زوج، وإذا كن�ت عازب�اً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملم�وس، ذل�ك لغياب 
املعاكس�ات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلي�اًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رتّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة، تش�تّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
ترك�ز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أش�خاص 

من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبري بس�هولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفي�اً: أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
ب�أن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رض�ا الرشيك ال س�يما أن�ك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

حتديث »سناب شات« يشعل »تويرت«
أش�عل التحدي�ث األخ�ري لتطبي�ق »س�ناب 
ش�ات« مواقع التواصل االجتماعي وخاصة 
»تويرت«، حيث لجأ الكثري من املستخدمني إىل 
التغريد تعبريا ع�ن غضبهم من الخصائص 

الجديدة.
والتصمي�م الجدي�د، يتأل�ف م�ن صفحتني 
ملحت�وى  مخصص�ة  األوىل  رئيس�يتني، 
»اكتش�ف« باإلضاف�ة إىل املحت�وى الرائ�ج 

وقص�ص املش�اهري إذا رغب�ت يف مش�اهدة 
قصصه�م، أو يمكن�ك الضغط مط�والً عىل 
القص�ة وإخفاؤها.أم�ا الصفح�ة الثاني�ة، 
فتمنح�ك مس�احة لنرش قصص�ك الخاصة 
ومتابع�ة أصدقائ�ك، حيث س�تجد قصص 
جميع من تتابعه�م ويتابعونك مدمجة مع 
الدردش�ات. ويعت�رب الكثري من األش�خاص 
هذا التحدي�ث مربكاً قليالً ومزعجاً بس�بب 

وج�ود الدردش�ات م�ع القص�ص يف مكان 
واحد، وإعطاء أهمية للدعايات واملش�اهري.

وانت�رش هاش�تاغ: »س�ناب_الجديد« بقوة 
عىل »تويرت«، فوصف املستخدمون التحديث 
ب�»ال�رديء«، وأف�ادوا ب�أن هدف�ه إظه�ار 
قصص املش�اهري، دون إذن من املس�تخدم، 
أي إن التطبيق يجربك عىل مشاهدة القصص 

لفرتة محددة، قبل االنتقال ملا تود فعله.

مترين خيربك بموعد الوفاة
تزخ�ر الدراس�ات التي تتوق�ع موعداً 
ع�دد  إىل  اس�تناداً  للوف�اة  تقريبي�اً 
نم�ط  مراقب�ة  أو  الفحوص�ات  م�ن 
الحي�اة عىل فرتة زمني�ة، غري أن هذه 
الدراسة توصلت إىل توقع الوقت الذي 
يستطيع جسدك عىل الصمود خالله، 
وذلك بتمرين منزيل بسيط.وبحس�ب 
الربيطاني�ة،  مي�ل  داي�ي  صحيف�ة 
خلصت مجموعة فيزيائيني برازيليني 

إىل هذه النتيجة بعد إخضاع مجموعة 
رياضي�ني الختبار “جل�وس وقيام”، 
عضالته�م  مرون�ة  قي�اس  به�دف 
تس�جيل  نظ�ام  ووضع�وا  وقوته�ا، 
الباحثون من جامعة  لالختبار.ووجد 
ري�و دي جينريو أن األش�خاص الذين 
يس�جلون 3 نق�اط أو أق�ل م�ن 10، 
ترتفع احتماالت أن تصاب أجسادهم 
بالوه�ن، وبالت�ايل ترتف�ع احتماالت 

الوف�اة، يف غضون 6 س�نوات بمعدل 
أكرب 5 أضعاف من األش�خاص الذين 
يس�جلون أكث�ر م�ن 8 نق�اط يف ذلك 
أن  إىل  الصحيف�ة  االختبار.ولفت�ت 
الهدف من الدراس�ة ل�م يكن التوصل 
آللية من أج�ل التنبؤ بموع�د الوفاة، 
بل قي�اس مرونة الرياضي�ني، ولكنه 
يس�تخدم اآلن من أج�ل إقناع املرىض 

برضورة ممارسة الرياضة.

فيسبوك تكافح األخبار الزائفة
قال�ت رشكة “فيس�بوك”، يوم الثالث�اء، إنها 
اتخذت خطوات لتضييق الخناق عىل “الخدع” 
والقص�ص اإلخباري�ة الزائفة الت�ي يمكن أن 
تنترش كالنار يف الهش�يم ب�ني أعضاء موقعها 
للتواص�ل االجتماع�ي البال�غ عدده�م 1.35 

مليار عضو.
 وقال�ت الرشك�ة إنه�ا أدخلت خياراً يس�مح 
ملس�تخدمي موقع “فيس�بوك” بوضع عالمة 
ع�ىل القص�ة لتصفه�ا بأنه�ا “أنب�اء كاذب�ة 
أو خادع�ة”؛ للتقلي�ل م�ن توزي�ع القصص 

اإلخبارية التي تشري التقارير إىل أنها خدع.
 وقال�ت “فيس�بوك” إنه�ا لن تح�ذف األخبار 
الزائف�ة من موقعها. وبدالً من ذلك فإن نظام 
الحلول الحسابية يف الرشكة الذي يحدد كيفية 
توزيع املس�تخدمني عىل نطاق واسع سيأخذ 

يف االعتبار تقارير اإلبالغ عن الخدع.
 ورشحت “فيسبوك” قائلة: “املنشور الذي يحتوي 
عىل رابط ملقال�ة أبلغ العديد من األش�خاص عن 
أنها خدعة أو اختاروا حذفها س�يتم تقليل نرشه 

يف التغذية اإلخبارية”.
 وتتزايد أهمية موقع “فيسبوك” كمصدر لألخبار، 
حي�ث يطل�ع 30 باملائة من البالغ�ني عىل األخبار 
يف الوالي�ات املتح�دة ع�رب أك�رب ش�بكة للتواصل 
االجتماعي يف العالم، وفقاً لدراس�ة أجراها مركز 
“بي�و” لألبحاث يف 2013 بالتعاون مع مؤسس�ة 

جون إس. وجيمس إل. نايت.
 وقالت “فيس�بوك” إن املحت�وى “التهكمي” مثل 
القص�ص اإلخباري�ة “التي ته�دف إىل إثارة روح 
الدعابة أو ذات محتوى يمكن وصفه بأنه تكهم” 

لن يتأثر نرشها.

طار بسيارته إىل املقربة.. وخرج حيًا
فقد س�ائق الس�يطرة عىل س�يارة كان يقودها برسعة 
كبرية، فهدمت جدار مقربة قبل أن تتدحرج فوق قبورها 
يف مدينة سيدني األسرتالية، وفق ما أفادت وسائل إعالم 

محلية الثالثاء.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون األس�رتالية إن الس�ائق 
كان يقود س�يارته تحت تأثري الكحول فجر اليوم عندما 

هدم جدار املقرب وتدحرجت سيارته فيها.
وأش�ارت إىل أن�ه أصيب بجروح يف الوج�ه والبطن، لكن 

حالته مستقرة.
وتطلب إخراج الس�ائق من الس�يارة قص أج�زاء منها، 
فيم�ا عكف�ت الس�لطات الحق�ا إىل إزال�ة الس�يارة من 

املقربة، تمهيدا لرتميم القبور املترضرة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
2 بياض بيض “بدرجة حرارة الغرفة”

نصف كوب سكر بودرة
نصف معلقة صغرية ملح

نصف معلقة صغرية فانيليا
2 قطرة من ألوان طعام “اختياري”

طريقة التحضري:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 100 مئوية، وتبطن الصينية بورقة 

زبدة.
يوضع بياض البيض يف بولة، ويضاف إليه امللح، ويرضب باملرضب 
الكهربائ�ي جيداً مل�دة 10 دقائ�ق وحتى يصب�ح يتضاعف حجمه 

وبشكل الرغوة.
تضاف الفانيليا مع الرضب املستمر، ثم يضاف السكر بالتدريج.

يستمر الرضب حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.
يضاف لون الطعام، ويقلب مرة أخرى.

يوضع الخليط يف كيس حلواني به قمع مدبب.
يشكل الخليط عىل هيئة وردات متوسطة الحجم يف الصينية.

يدخل الفرن ملدة ساعة وربع، ثم يخرج ويرتك حتى يربد تماماً.
يوضع يف علبة محكمة الغلق، ثم يقدم.

املارينج امللون
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إياس الساموك
بع�د التغيري الذي حص�ل يف العراق عام 2003، حصلت انتقالة كبرية يف مجال 
االع�ام الرسمي، بإلغ�اء وزارة االعام، واستحداث ش�بكة االع�ام العراقي 
بوصفه�ا جه�ة رسمية تح�ت عن�وان )هيئة مس�تقلة(، بجمي�ع أجنحتها 
املعروف�ة لدى الرأي العام مث�ل )قنوات العراقية- وجري�دة الصباح- ومجلة 

الشبكة(.
لع�ل هذه التجربة ل�م تكن سهلة كما هو حال العديد من الهيئات املس�تقلة 
يف الع�راق، لك�ن لش�بكة االعام خصوصي�ة بأنها تعرضت إىل سه�ام انتقاد 
بمجاملة طرف عىل حس�اب االخر، وبغ�ض النظر عن حقيقة تلك االتهامات 

ما يهمنا اليوم هو كيفية تأمينها من التدخل بنصوص قانونية.
كما وض�ع القضاء الدست�وري -ممثاً باملحكم�ة االتحادي�ة العليا- مبادئ 
للعدي�د م�ن االساس�ات القانونية للمؤسس�ات العراقية وتصويبه�ا بالنحو 
الصحيح، بلغ اثره ش�بكة االعام العراقي عندما عرضت عىل املحكمة دعوى 

للطعن ببعض مواد قانونها رقم )26( لسنة 2015.
وحم�ل حك�م املحكم�ة املرق�م )90 وموحداته�ا 99/ 107/ 2015( ضماناً 
لاستقال وتعزيزا له، حيث صدر عىل شكل اجابات عن جهة ارتباط الشبكة 
وكيفي�ة تعيني اعضائها وهذان الركنتن هم�ا األساسيان يف ضمان حيادها، 

اضافة إىل عامل اسايس هو العامل املايل.
يف البداي�ة، ذك�ر القرار أن استحداث ش�بكة اإلعام العراق�ي بالقانون )26( 
لسنة 2015، جاء مطابقاً ومتسقاً مع الدستور، كونه أجاز استحداث هيئات 

مستقلة بحسب الحاجة والرضورة.
أم�ا عن االرتباط، تحدثت املحكمة عن سك�وت الدستور يف جميع مواده عن 
ذلك، لكنها ذهبت إىل ربط ش�بكة اإلعام بمجلس النواب، وعللت موقفها بأن 
ذل�ك يؤمن لها استقاال أكرب وفض�اء أوسع لتنفيذ اهدافها يف التنوع والتميز 

وعكس القيم العراقية بجميع انواعها.
وقد استندت يف توجهها ملفهوم االستقالية، إىل تعريف سابق يف الدعوى رقم 
)88/ اتحادي�ة/ 2010( والصادر الحكم فيها بتاريخ )18/ 1/ 2011(  بأنه 
يقترص عىل رسم الس�ياسة العامة للهيئ�ة دون التدخل يف الجهة التي ترتبط 
بها يف قراراتها وإجراءاتها وش�ؤونها املعني�ة؛ الن الدستور منحها استقاال 
ماليا وإداري�ا لضمان تلك االستقالية، وهذا االستق�ال املايل يمكن اعتباره 

ضامناً مهما متى طبق من الجهات ذات العاقة بالشكل الصحيح.
يف حني ذكرت املحكمة أن الرتشيح لعضوية الشبكة يكون من مجلس الوزراء 
بحك�م درايته التنفيذية، عىل أن تك�ون املصادقة والتعيني من مجلس النواب 
تطبيقاً ألحكام املادة )47( من الدستور، وذلك لتأمني التوازن بني الس�لطتني 

التنفيذية والترشيعية يف هذا املجال.
اما عن سن الرتشيح لرئيس الشبكة فقد أكدت املحكمة أن وضعه يعّد خياراً 
ترشيعي�ًا ملجلس النواب وال يخالف الدست�ور، ويدخل يف صميم عمل مجلس 

النواب يف سن القوانني. 
وبع�د هذا االساس القانون�ي الرصني يف تأمني االستقالي�ة، يأتي الدور عىل 
الجه�ة املطّبقة لنصوص الدستور وحكم املحكم�ة االتحادية العليا، وهو اثر 

ملسه املتابع لعمل الشبكة مؤخراً وتم التعبري عنه يف مناسبات عديدة. 
* كاتب يف الشؤون القانونية

ام�ضاءات

دور القضاء الدستوري يف استقالل 
شبكة اإلعالم العراقي

يفضل العديد من الناس تناول الش�اي الساخن، ولكنهم يجهلون الخطر 
ال�ذي تخفيه ه�ذه العادة وأثرها ع�ىل زيادة احتم�ال إصابتهم برسطان 
امل�ريء. ودرس األطباء العادات الغذائية ملا يقارب نصف مليون ش�خص 
ت�رتاوح أعمارهم ب�ني 30 و79 عام�ا، وملدة 9 سنوات، اكتش�فوا خالها 

1731 إصابة برسطان املريء.
 Annals of Internal Medicine وكش�فت الدراسة التي نرشت يف مجل�ة
أن التدخني وتناول الش�اي الحار والكحول عوامل تزيد من خطر اإلصابة 

برسطان املريء. 
وتوص�ل األطباء إىل أن اإلصابة برسطان املريء كانت أكثر ب� 5 مرات بني 
الذي�ن يتناولون املرشوبات الحارة وم�ا ال يقل عن 15 غراما من الكحول، 
وأن ه�ذا املرض ك�ان منترشا بمق�دار الضعف لدى محبي تناول الش�اي 
الس�اخن مع التدخني. ويرى معدو الدراس�ة أن املرشوبات بدرجة حرارة 
فوق 65 مئوية تسبب حروق يف األعضاء الداخلية للجسم، ما يزيد بدوره 

من خطر اإلصابة بالرسطان.

انطلق�ت يف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة، مبيعات أغ�ىل دواء جيني بقيمة 
850 أل�ف دوالر، وتنتج�ه رشك�ة Spark Therapeutics املختصة بالعاج 

الجيني.
 ،»Luxturna« بإنتاج دواء )FDA( فبعد سماح إدارة الغذاء والدواء األمريكية
يف ش�هر ديسمرب املايض، أطلقت الرشكة املصنعة علبة الدواء التي تحتوي 
ع�ىل جرعتني فقط: واحدة ل�كل عني، حيث تحق�ن كل منهما مرة واحدة 
وتس�تغرق العملية 45 دقيقة فقط، تس�تعيد العني بعده�ا الرؤية، أي أن 
قيمة الجرع�ة الواحدة 425 أل�ف دوالر. وأثبتت اختبارات ال�دواء فعاليته 
يف استع�ادة الب�رص. ويعمل الدواء عىل تصحيح ج�ني RPE65، الذي ينتج 
إنزيما الزما للرؤية الطبيعية، وهو مسؤول عن تشكيل مستقبات الضوء 
يف العني، ولكن إذا حصل اإلنسان عىل نسخة مشوهة منه، يسبب الضمور 

البقعي، وأمراضا أخرى وضعف الرؤية وحتى العمى.
وم�ع أن سع�ر ال�دواء مرتفع ج�دا، إال أنه يع�د اخرتاقا يف الط�ب والعاج 

الجيني، وقد يفيد يف عاج األمراض الوراثية األخرى.

العالقة بني الشاي والرسطان أوكراين يستخدم براميل فارغة لتوليد الكهرباء!انطالق مبيعات أغىل دواء!

موظف أخفى عن رب عمله أنه أعمى ملدة 15 عامًا!

اق�رتح املواط�ن األوكران�ي، فيت�ايل مايب�ورودا، عىل 
الس�كان املحليني توليد الكهرباء بمس�اعدة صفائح 

من الرباميل املعدنية الفارغة.
ون�رش مايب�ورودا، عىل يوتي�وب، رشي�ط فيديو مع 
التطبي�ق العميل الازم. وقال، إنه ق�ام بتجميع مولد 
طاقة عمودي ريحي بش�كل يدوي. وأشار إىل أنه من 
املمكن رب�ط الجهاز بمول�د سيارات بق�وة كيلوواط 

واحد.
ويزع�م فيتايل مايبورودا، بأن جه�ازه يمكن أن يولد 

200-300 كيلوواط / ساعي من الكهرباء شهريا.
وذك�ر مايبورودا أنه بمس�اعدة الجه�از يمكن تدفئة 
بي�ت ريف�ي صغ�ري وتوفري اإلض�اءة ملرآب ع�ادي أو 
كش�ك.وللتباهي بال�روح الوطني�ة، ط�ا مايبورودا 
»اخرتاع�ه الجديد« باللونني األصف�ر واألزرق احتفاء 

بالعلم الوطني األوكراني.

فق�د سالي�ا كاه�وات ب�رصه أثن�اء دراست�ه 
وتعث�ر بذلك حلمه يف أن يصب�ح عاماً يف حانة 

)barman( أو يف مطعم.
رغ�م ذلك أرص ساليا ع�ىل تحقيق هدفه  حتى 
حص�ل عىل عم�ل يف حانة تابعة ألح�د الفنادق 
املرموقة لكنه ل�م يخرب صاحب العمل أنه يرى 
فقط بنسبة 5 %. وعن سبب إخفاءه ملشكلته، 
يق�ول سالي�ا إن أصح�اب العم�ل ال يرحب�ون 

بتوظيف الناس ذوي االحتياجات الخاصة ألنه 
يصع�ب يف ما بع�د طردهم م�ن العمل، يف حال 
تقصريه�م فيه. ويف فرتات الف�راغ، كان ساليا 
يت�درب يف الحانة عىل تحديد ن�وع الرشاب من 
شكل القنينة وتمييز الكؤوس بواسطة اللمس 
واإلحس�اس. ورغ�م اإلعاق�ة البرصي�ة ارتقى 
ساليا يف مس�ريته املهنية بالحانة، لكن الخوف 
من كشف حقيقته ظلت تشغل باله ما تسببت 

ل�ه باإلكتئاب. وبعد تغلبه عىل هذه األزمة قرر 
ساليا تأليف كتاب عن مسريته املهنية بعنوان: 
»موعد أعمى مع الحياة«. واليوم يشغل منصب 

مرشف إداري يف مدينة هامبورغ األملانية.
ويف ترصي�ح ق�ال سالي�ا: »بغض النظ�ر عما 
يح�دث يف الحي�اة، يف املق�ام األول ه�و موقفك 
تجاه هدف�ك«. وأضاف: »لم أش�عر أب�داً إنني 

معاق ولكن إمكانيات جسدي محدودة«.

بريطاني�ا  يف  العام�ة  الصح�ة  هيئ�ة  دع�ت 
بوص�ف  لألطب�اء  الس�ماح  إىل  )حكومي�ة( 
السجائر اإللكرتونية عاجا، وذلك نظرا للنجاح 
ال�ذي حققته يف مس�اعدة كثريي�ن عىل اإلقاع 
عن التدخني. وذكرت هيئ�ة اإلذاعة الربيطانية 
“بي بي يس«، أن الهيئة تسعى إلدراج السجائر 
اإللكرتوني�ة ضمن الوصف�ات الطبية الصادرة 

ع�ن نظ�ام الرعاي�ة الصحي�ة يف بريطاني�ا، يف 
غضون السنوات القليلة املقبلة. وكشف تقرير 
للمنظمة الربيطانية، ش�مل مراجعة مس�تقلة 
ألحدث البيانات، أن 20 ألف ش�خص عىل األقل 
يقلع�ون ع�ن التدخ�ني كل ع�ام يف بريطاني�ا 
بمساعدة السجائر اإللكرتونية. وأضاف القرير 
أيض�ا أن الس�جائر اإللكرتونية أق�ل رضرا من 

سجائر التب�غ التقليدية بنس�بة تصل إىل %95. 
وتس�عى الهيئة أن يصبح بوسع املستش�فيات 
بي�ع الس�جائر اإللكرتوني�ة، وأن يك�ون لديها 
أماك�ن مخصص�ة الستخدامه�ا، ويمك�ن أن 
يمت�د هذا ليش�مل إتاح�ة استخدام الس�جائر 
اإللكرتوني�ة يف غ�رف خاص�ة للم�رىض الذين 
يقيم�ون يف املستش�فى لفرتة طويلة، بحس�ب 
الهيئ�ة. كما ش�جعت الهيئة أرب�اب العمل عىل 
تخصيص أماكن الستخدامها من قبل املوظفني. 
وحتى اآلن، لم تعتمد الس�لطات يف بريطانيا أيا 
من السجائر اإللكرتونية كوسيلة للمساعدة يف 
اإلقاع عن التدخني، لك�ن هيئة الصحة العامة 
دع�ت إىل إتاحة “سبيل أسه�ل” أمام املصنعني 
للحصول عىل تراخيص طبية لهذه الس�جائر. 
وقال جون نيوتن مدير قسم التحسني والتطوير 
يف الهيئ�ة “نعتقد أن أي أم�ر يمكن أن تقوم به 
هيئة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية 
لتس�هيل األم�ر بالنس�بة للمصنع�ني سيكون 
مفيدا”. وأضاف نيوت�ن أن هناك “أدلة دامغة” 
ع�ىل أن الس�جائر اإللكرتوني�ة أكث�ر أمانا من 
التدخني التقليدي، وأنها “ال تشكل خطرا يذكر 
عىل من يستنشقون دخانها من غري املدخنني” 

يف ما يعرف بالتدخني السلبي”.

جذب�ت رشك�ة مرسي�دس العريق�ة انتب�اه 
عشاقها منذ مدة باستعراضها لرشيط فيديو 
ترويجي لسيارات الفئة »A« االقتصادية التي 

تنوي طرحها العام الجاري.
ول�م يظهر الفيدي�و تفاصيل الس�يارة بدقة، 
إال أنه ب�ني مامحها األساسي�ة والتي تمثلت 
الج�ذاب،  االنس�يابي  الخارج�ي  بالهي�كل 
واملصابيح املميزة الت�ي تمازجت مع تصميم 
الس�يارة بأناق�ة. وتتمي�ز«A« الجدي�دة عن 

سابقاتها من نفس الفئة بنظام فريد للتعليق 
يدع�م الدف�ع األمام�ي، فض�ا ع�ن أق�راص 
العج�ات الت�ي ستك�ون أكرب بقلي�ل، وحجم 
املقصورة الداخلية الذي ازداد بفضل تصميمه 

املميز الذي راعى أدق التفاصيل.
وبمتابع�ة الفيدي�و الذي نرشت�ه مرسيدس، 
يمك�ن ماحظة أن مقصورة الس�يارة تميزت 
الراح�ة  األناق�ة ووسائ�ل  بأك�رب ق�در م�ن 
للمس�تخدم، والتي تنعكس م�ن خال إضاءة 

خافت�ة تعطي الرك�اب ش�عورا باالسرتخاء، 
وشاش�ات متط�ورة تعمل باللم�س وتتحكم 
بأنظم�ة املولتيميديا وميزات الس�يارة، وهي 
م�ع  الصوت�ي  التواص�ل  بخاصي�ة  م�زودة 

السائق.
ومن املفرتض أن تزود هذه الفئة من السيارات 
بمحركات متط�ورة اقتصادية بس�عة 1.4 و 
1.6 لرت، وعلب رسعة ب� 7 و9 مجاالت وهيكل 

»هاتشباك« أنيق وعرصي.

مرسيدس تفرح عشاقها بسيارة اقتصادية جديدةبريطانيا: السجائر اإللكرتونية عالجا لإلقالع عن التدخني

جعفر العايدي
لع�ل عنوان املقال ش�عبي اىل حد ما اال انه االقرب لتجس�يد 
حالة بعض املرش�حني لانتخابات املقبلة ، فالحالة الغريبة 
التي لم يألفها املواطن ان املرش�حني هذه املرة كثر مقارنة 
بس�يناريو االنتخاب�ات الس�ابقة الذي كان يش�به نوعا ما 

التجربة التي سبقته يف عام 2010 ،
االختاف هذه املرة ان املرش�حني ج�دد ومعظمهم يخوض 
ه�ذه التجربة الول مرة ، او قد يك�ون خاضها يف تجربة لم 
يكتب لها اال الفشل ، املهم يف االمر ان املرشحني بدأوا مبكرا 
بمغازلة الناخب واالقرتاب من توجهاته حتى وان كانت تلك 
التوجهات غ�ري مقنعة ومتطابقة مع ايديولوجيا املرش�ح 
او حزب�ه ، املرش�حون يف ه�ذه االنتخاب�ات غ�ري ضامنني 
لجمهورهم نظرا لوجود سببني رئيسيني اولهما فشل اعادة 
ترميم التحالفات الس�ابقة التي توصف ربما باملتماسكة ، 
وثانيهم�ا تن�وع القوائم االنتخابية وتع�دد احزابها ، فضا 
عن حدوث تغيري طفي�ف يف قانون االنتخابات الذي يفرض 
حالة معينة قد الترض املرشح اال أنها التنفعه ، يف اي تجربة 
انتخاب�ات تجري يف العال�م هناك منط�ق ديمقراطي واحد 
يف العملي�ة االنتخابية بني الناخب واملرش�ح ، ويتمثل يف أن 
يقدم املرشح او االحزاب السياسية التي تخوض االنتخابات 
برنامجا شاما وواضحا تغري به الناخب لكي ينتخبها ، يف 
العراق يختلف كل يشء الن رؤية االحزاب باتت غري واضحة 
وغ�ري مكرتثة بتقديم برنامج لاصاح او لاعمار او غريها 
م�ن الربام�ج االنتخابية وذلك بس�بب تزاح�م بعضها عىل 

املصالح الحزبية او الفئوية .
التوسل لغري الله صفة غري محببة بني الناس ، فقد تتشابه 
مغريات املرشح وقد تختلف باختاف الجمهور غري ان االهم 
ان ال يصل حد اقناع الس�يايس اىل ) التوسل ( الجل انتخابه 
او اع�ادة انتخابه من جدي�د من قبل املواطن�ني ،  يقينا ان 
االنتخاب�ات هذه امل�رة مختلف�ة الن الوعي عن�د الناخبني 
ب�دأ يتنامى ليصل اىل حد تش�كيل القناع�ة ، والقناعة التي 
تخلقه�ا االنطباعات وسلوك الس�ياسيني تج�ذرت يف ذاكرة 
الناخب نظرا للتجارب الس�ابقة التي لم يحصد املواطن من 
ثمارها سوى القطمري والنقري كما يوصفه العرب سابقا ،

 ه�ذه املعطي�ات تاخذنا اىل حقيقة المن�اص عنها تؤكد ان 
التغ�ري يف االوض�اع الحالي�ة اال بتغيري الوجوه الس�ياسية 
وفتح الس�احة امام الش�باب من ذوي املهنية والكفاءة من 

غري املؤدلجني او اصحاب املصالح الحزبية .

م�ضاحة للراأي

تـواسـيـل


