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قال االمام علي الرضا )عليه السالم(

أن الصمت باب من أبواب احلكمة، يكسب 
احملبة، انه دليل على كل خير

ص3فرنسا تتطلع لـ »دور عراقي« يف األزمة السورية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 عام ترامب: أرباح قصرية األجل و»كوارث« مستقبلية

الـبـيـت األبــيـض مــربـك نـتـيـجــة »الــعـنــف األســـري« لـمـوظـفــيــه

الربملالن يواجه »100« دعوى قضائية.. ويعلن حرصه عىل إقرار املوازنة

العراق جيمع »452« مليون دوالر يف اليوم األول ملؤمتر الكويت
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبل�غ الع�راق املؤتمر ال�دويل العم�ار العراق 
ال�ذي افتتح اعمال�ه يف الكويت أمس االثنني 
حاجت�ه إىل 88 ملي�ار دوالر ضم�ن خط�ة 
تس�تغرق عرشة س�نوات العم�ار ماخربته 
الح�رب ض�د اإلره�اب وال�رشوع بنهض�ة 
تنموي�ة، فيم�ا حص�ل الع�راق ع�ى دع�م 
انساني يقدّر ب�)452( مليون دوالر يف اليوم 
م�ن املؤتمر. وق�ال وزير التخطيط س�لمان 
الجمي�ي، يف كلمة لدى افتت�اح مؤتمر اعادة 
اعم�ار العراق يف الكوي�ت، ان بالده بحاجة 
إىل 88,2 ملي�ار دوالر العادة بن�اء ما دمرته 

الح�رب ضد اإلره�اب وخاص�ة املعارك ضد 
تنظي�م »داعش« عى مدى الس�نوات الثالث 
املاضي�ة. وأش�ار إىل أّن اجم�ايل الرضر الذي 
لح�ق باملحافظ�ات الس�بع نين�وى واالنبار 
وصالح الدين وبغداد و بابل و دياىل وكركوك 
نتيجة االعمال العس�كرية ق�د بلغ نحو 46 
مليار دوالر إضافة إىل االرضار يف قطاع االمن 
ال�ذي بلغ 14 ملي�ار دوالر وقيمة الخس�ائر 
التي لحق�ت باملوجودات النقدي�ة يف البنوك 
واملص�ارف والت�ي بلغت ح�وايل 10 مليارات 
دوالر.  وأضاف، ان احتياجات اعادة االعمار 
والتعايف ق�درت بمبل�غ )88.2( مليار دوالر 
منها 22.9 مليار دوالر يحتاجها العراق عى 

املدى القصري و)65.4( مليار دوالر عى املدى 
املتوسط، الفتاً إىل انه يف حال استمر االقتصاد 
غري النفط�ي يف النمو بمع�دل ماقبل 2014 
بنسبة 8% فان الخسائر الرتاكمية الحقيقية 
للناتج املح�ي االجمايل غري النفطي تقدر ب� 
)107( ملي�ارات دوالر. وأش�ار إىل أّن قطاع 
السكن تعرض الرضار بلغت 16 مليار دوالر 
ما يش�كل نس�بة 35% من اجمايل االرضار، 
املت�رضرة  الس�كنية  املبان�ي  ع�دد  مق�دراً 
ب�)147( الف مبنى س�كني )37%( منها يف 
محافظة نينوى و)22%( يف محافظة صالح 

الدين و)17%( يف محافظة االنبار.
التفاصيل ص3

»سياسة الغزل«
 بـيـن الكـوريتيـن تثيـر 

حنق واشنطن

عرض األضرار بسبب احلرب على »داعش« يف »8« حمافظات وأعلن احلاجة لـ »88« مليار دوالر على مرحلتني
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املحكمة االحتادية: موازنة 2017 انتهت وال يمكن الطعن بموادهااجلنائية حتكم باملؤبد لرتكية وسوري متعاونان مع »داعش«
الصدر يشيد بكتلة األحرار لرفضها للمرشحني الذين ال حيملون »البكالوريوس«  الـحـكـيـم لـعـالوي: االنتخـابـات القـادمـة مصـيـريـة

تركيـا تعلن وصـول 
عـالقـتـهـا مـع واشـنـطـن 

إىل »نقطة حرجة«
ص4

كني وصالح يتقدمان 
عىل ميسـي فـي سبـاق 

احلذاء الذهبي
ص4

حمافظة بغداد حتذر 
من تزايد حاالت االصابة بمرض 

العوز املناعي )االيدز(
ص6

إرسائيل حتاول ابتالع الضفة الغربية 
بمساعدة أمريكية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الوزراء اإلرسائي�ي بنيامني نتنياهو، 
أمس االثنني، أنه بحث مع الواليات املتحدة منذ فرتة 
»توسيع السيادة اإلرسائيلية« لتشمل املستوطنات 
يف الضف�ة الغربية.  وقال نتنياهو أمام الكنيس�ت 
»أما ما يخص مسألة توسيع السيادة اإلرسائيلية، 

فبوس�عي أن أقول لكم إنني كنت أجري حوارا مع 
األمريكيني حول هذا املوضوع«.

وأضاف رئيس الوزراء اإلرسائيي أنه كان يسرتشد 
بمبدأين هما »إبالغ األمريكيني بأن عالقتنا معهم 
أمر اس�رتاتيجي بالنس�بة إلرسائيل واملستوطنات 
أيض�ا، وأن هذا يجب أن يكون بمب�ادرة حكومية 
وليس شخصية، إذ أن ذلك يعترب خطوة تاريخية«. 

وتجدر اإلش�ارة إىل أن نتنياهو والقيادات الحزبية 
يف االئتالف الحاكم قرروا تأجيل مناقش�ة مرشوع 
القان�ون حول ض�م املس�توطنات إلرسائيل نظرا 
لألوض�اع األمنية يف الش�مال. وي�رى نتنياهو أنه 
ينبغ�ي ع�ى إرسائيل تجن�ب خطوات من ش�أنها 
إح�راج الواليات املتحدة، حيث يجب حش�د التأييد 

عى الساحة الدولية أوال. 

رئيس املؤمتر الوطني: »التشكيك املسبق« بنتائج 
مؤمتر املانحني ال يستند إىل »رؤية سليمة«

وزير الداخلية يبحث مع عشائر ميسان »الركون 
2اىل القانون« يف حل النزاعات 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اس�تخبارات ومكافح�ة  ع�ام  مدي�ر  ق�ال 
االره�اب يف وزارة الداخلية أبو عي البرصي، 
أم�س االثن�ني، إن زعي�م تنظي�م »داع�ش« 
مازال موجودا يف منطقة الجزيرة السورية، 
نافيا هروبه إىل منطقة أخرى، فيما كش�ف 
عن تدهور وضعه الصحي. ونقلت صحيفة 

»الصباح« ش�به الرس�مية عن رئيس خلية 
الصق�ور االس�تخبارية، قول�ه إن املص�ادر 
الوض�ع  تده�ور   تؤك�د  االس�تخباراتية 
الصح�ي والنف�ي للمدعو »إبراهي�م عواد  
الس�امرائي« امللقب ب�«أب�و بكر البغدادي«، 
مبينا أنه تم إدخاله مؤخرا اىل مش�فى تابع 
لتنظيم داعش يف منطقة الجزيرة الس�ورية 
بعد تده�ور وضعه النفي، وكذلك ملعالجته 

من كسور وجروح خطرية يف ساقه وجسمه 
منعته من امليش بمفرده.

وأض�اف الب�رصي، ان »البغ�دادي م�ا زال 
الس�ورية  الجزي�رة  منطق�ة  يف  موج�ودا  
القريبة من الحدود العراقية، نافياً يف الوقت 

نفسه هروبه إىل منطقة أخرى«.

التفاصيل ص3

الصقور ترصد مكان املجرم البغدادي: 
يعيش أيامه األخرية
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         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س النواب 
االثن�ن،  أم�س  الجب�وري،  س�ليم 
ع�ن اقام�ة 100 دع�وى قضائي�ة 
ضد الربمل�ان، فيما ب�ن ان املوازنة 
االتحادية لعام 2018، لم تس�توف 
والقانونية،  الدس�تورية  ال�روط 
وان تعدي�ل املوازن�ة ل�م يتضم�ن 
استجابة ملطالب املعرتضن عليها.

الجب�وري، خ�ال مؤتمر  وقال 
إن  الربمل�ان،  بمق�ر  صحف�ي 
»الحكومة تأخرت يف تقديم موازنة 
ترف�ق  ل�م  املالي�ة  ووزارة   ،2018
املصاريف الس�يادية لبي�ان حصة 

إقليم كردستان«.
وأوض�ح ان »توج�ه الربمل�ان يف 
الوق�ت الحايل هو إلغاء اس�تقطاع 
روات�ب املوظف�ن يف موازنة 2018 
»، الفت�ا إىل ان »املوازن�ة املعدلة لم 
تتضم�ن اية تعدي�ات التي طالبت 

بها الكتل السياسية«.
وأض�اف الجب�وري، ان »رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، أبدى مرونة 
يف مناقش�ة تعدي�ات ع�ى قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة، فيم�ا كش�ف 
ع�ن اقام�ة 100 دع�وى قضائي�ة 
ض�د مجلس الن�واب خ�ال الدورة 

الحالية«.
إقلي�م  حص�ة  ان  إىل  وأش�ار 
كردستان من املوازنة االتحادية لم 

تحس�م حتى اآلن، مبينا انه »سيتم 
اعم�ال  ج�دول  يف  املوازن�ة  ادراج 
جلسات الربملان املقبلة مع الحرص 

عى اقرارها بالتوافق«.
وطال�ب الجبوري ب�«تخصيص 
نس�بة  %  20 لتغطية اس�تحقاقات 

املحافظات املنتجة النفط«.
واشار اىل ان »املوازنة تأخرت يف 
الوصول اىل مجلس النواب 49 يوما 
ع�ن موعده�ا الدس�توري«، الفت�اً 
اىل ان »اه�ايل املحافظ�ات املح�ررة 
يطالبون برصف القروض والرواتب 
املرتاكم�ة، كما ان نواب كردس�تان 
قدموا ماحظات كثرية عى موازنة 

.»2018
ويف س�ياق اخر، أك�د الجبوري، 
ان امل�ادة املتعلق�ة بخص�وص من 
ثبت عليه الفس�اد وُش�مل بالعفو 
كان ينبغ�ي أن تكون ضمن فقرات 
تعديل قانون االنتخابات«، مبيناً أن 
رئاس�ة الربملان ستناقش املوضوع 

مع اللجنة القانونية ملعالجته.
ب��  الربمل�ان  رئي�س  وتق�دم 
»الش�كر لدولة الكويت الستضافة 
مؤتمر إعادة اعم�ار العراق »،الفتاً 
اىل ان » مجل�س النواب س�اهم من 
خ�ال رؤوس�اء 4 لج�ان يف مؤتمر 

الكويت«.
ونوه اىل ان »ازمة املياه تتطلب 
من�ا اهتم�ام ولجن�ة املي�اه لديها 

نقاشات االن حول املوضوع«.

سيمنع من ثبت عليه الفساد من الرتشح لالنتخابات

الربملالن يواجه »100« دعوى قضائية.. ويعلن حرصه عىل إقرار املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
االثنن، ان جلس�ة مجلس ال�وزراء املقرر عقدها 
غدا اجلت اىل اش�عار اخر، مبينا انه لم يتم تحديد 

موعد لعقدها حتى االن.
وقال املتحدث باس�م املكتب سعد الحديثي ان 
»جلس�ة مجلس الوزراء مقرر عقدها )الثاثاء(، 
لكن بسبب سفر عدد كبري من الوزراء وانشغالهم 
بمؤتمر الكويت العمار العراق، اجلت اىل اش�عار 
اخ�ر«. واضاف الحديثي انه »لم يتم تحديد موعد 

لعقد الجلسة حتى االن«.
يذك�ر أن مجلس ال�وزراء يعقد يف يوم الثاثاء 
م�ن كل اس�بوع جلس�ة يناقش فيها مش�اريع 
الصع�د  مختل�ف  ع�ى  واملس�تجدات  القوان�ن 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائي�ة املركزية يف بغداد 
أحكام�ا بالس�جن املؤب�د بح�ق متهم�ة تركي�ة 
الجنس�ية بعد إدانتها بالتسرت عى اإلرهاب وآخر 

سوري الجنسية ينتمي لداعش. 
القض�اء  الرس�مي ملجل�س  املتح�دث  وق�ال 
األعى القايض عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »املحكمة 
أص�درت حكم�اً بالس�جن املؤب�د بح�ق متهمة 
تركية لقيامها بالتس�رت عى أعمال مجموعة من 
اإلرهابين بضمنهم زوجه�ا الذي ينتمي لتنظيم 

داعش اإلرهابي برغم علمها«.
ولف�ت بريقدار إىل أن »املحكمة أصدرت حكماً 
آخر بالسجن املؤبد بحق ارهابي سوري الجنسية 
ع�ن جريمة االنتماء لداعش اإلرهابي واش�رتاكه 

بالهجوم عى القطعات العسكرية العراقية«.
وبن، ان »األحكام صدرت وفقاً للمادة الرابعة 

/ 1 من قانون مكافحة اإلرهاب«.

اجلنائية املركزية
 حتكم باملؤبد لرتكية وسوري متعاونان 

مع »داعش«

تأجيل جلسة 
جملس الوزراء املقرر عقدها اليوم 

        بغداد / المستقبل العراقي»إىل إشعار آخر«

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف 
الوطني بمكتبه يف بغ�داد نائب رئيس الجمهورية 

الدكتور اياد عاوي.
وبح�ث الس�يد الحكيم مع عاوي مس�تجدات 
االوض�اع السياس�ية يف الع�راق واملنطق�ة ومل�ف 

االنتخاب�ات ومرحل�ة م�ا بع�د داعش، مؤك�دا ان 
االنتخاب�ات القادمة مصريي�ة وال تقل اهمية عن 

انتخابات عام 200٥.
اله�دوء  اىل  الوطن�ي  التحال�ف  رئي�س  ودع�ا 
السيايس والرتكيز عى االيجابيات وعرض الربامج 

للناخب العراقي.
وع�ن مرحلة م�ا بعد داع�ش، اتف�ق الطرفان 

ع�ى اهمية املعالج�ات االجتماعي�ة واالقتصادية 
والتنموي����ة فض�ا ع�ن املعالج�ات الفكري�ة، 
حي�ث اكد الحكي�م عى اهمية االنتص�ار بالتحدي 
الراب�ع تحدي بن�اء الدولة ليك�������ون تتويجا 
داع�ش  ع�ى  العس�كري  الث�اث  لانتص�ارات 
واملجتمعي عى الطائفية والس�يايس عى تحديات 

الوحدة ودعوات التقسيم.

        بغداد / المستقبل العراقي

توجه وزير الدفاع عرفان محمود الحيايل، أمس 
االثنن، اىل العاصمة االيطالية روما للمش�اركة يف 

أعمال مؤتمر وزراء دفاع التحالف الدويل.
وقال مكتبه االعامي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزير الدف�اع عرفان 
محمود الحيايل توجه، اىل العاصمة االيطالية روما 

للمش�اركة يف أعمال مؤتم�ر وزراء دفاع التحالف 
ال�دويل، الذي س�تنطلق أعماله ي�وم الثاثاء املقبل 
للمشاركة والبحث يف محاور هذا املؤتمر«.وأضاف 
ان »مل�ف عنارص داع�ش املعتقلن س�يكون عى 
رأس األولويات التي سيجري النقاش فيها، إضافة 
إىل مصري األجانب الذين انضموا إىل هذه العصابات 
االرهابية«. وتابع البيان ان »عدد الوزراء املشاركن 
يف املؤتمر بلغ 14 وزيراً للدول املشاركة يف التحالف 

الدويل ضد داعش، وس�يكون العراق حارضاً يف هذا 
املحف�ل بع�د أن تح�ررت أراضيه بالكام�ل، ممثاً 
بش�خص وزير الدفاع عرفان محمود الحيايل الذي 
س�يقدم أيضاً رؤية العراق ملرحل�ة ما بعد داعش، 
واملراح�ل التي بلغتها القوات املس�لحة عى صعيد 
الكف�اءة والتطوير، بالتعاون م�ع التحالف الدويل 
الذي س�اند العراق منذ بدء معركة اس�تعادة املدن 

وتحريرها من االرهابين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس كتلة “مس�تقلون” 
النيابي�ة صادق اللب�ان, أمس االثنن, 
عن توج�ه نياب�ي لتقديم استفس�ار 
التواج�د  بش�أن  للحكوم�ة  نياب�ي 
العس�كري األمريكي يف العراق, مشريا 

إىل الربمل�ان س�يتحرك وف�ق التقري�ر 
الحكوم�ي. ونقلت وكال�ة »املعلومة« 
عن اللب�ان الق�ول إن “مجلس النواب 
يعتزم تقديم استفسار نيابي للحكومة 
بش�أن التواجد العسكري األمريكي يف 
العراق”، مبينا أن “الحكومة لم تفصح 
عن الع�دد ال�كيل للجن�ود األمريكين 

وحجم التواجد وطبيعته وعدد القواعد 
العسكرية ومناطق االنتشار والغرض 
من�ه”. وأض�اف اللب�ان، أن “مجلس 
النواب س�يترصف وفق الرد الحكومي 
ع�ى االستفس�ار ويتخ�ذ اإلج�راءات 
الازم�ة بصفت�ه ممث�ا عن الش�عب 
وراعي�ا للس�يادة الوطني�ة”.  وكانت 

لجن�ة األم�ن والدفاع النيابي�ة اتهمت 
األحد كتا سياس�ية كبرية بالسكوت 
والتخ�اذل بش�أن التواجد العس�كري 
األمريك�ي يف العراق من اجل اس�تمرار 
مكاس�بها السياسية, عادة “رضوخ” 
تل�ك الكت�ل للضغ�وط األمريكية مثري 

لاستغراب.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكمة االتحادي�ة العليا أن املوازنة العامة للس�نة 
املالي�ة 2017 انته�ت، مؤك�دة ع�دم امكاني�ة الطع�ن بع�دم 

الدستورية يف احد نصوصها.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية 
العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت يف دعوى 
اقامه�ا وزير الخارجية/ اضافة لوظيفت�ه، عى رئيس مجلس 
النواب/ اضاف�ة لوظيفته للطعن بعدم دس�تورية املادة )32/ 

خامساً/ ج( من قانون املوازنة االتحادية للعام 2017«.
وأضاف أن »املحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة 

عى دستورية القوانن والقرارات واالنظمة النافذة«.
وأش�ار إىل أن »املحكم�ة ردت الدعوى كون قان�ون املوازنة 
العامة املالية لس�نة 2017، قد جرى تنفي�ذه، ولم يعد نافذا يف 
1/1/ 2018، وال يمكن الطعن بمواده امام املحكمة االتحادية 
العلي�ا يف الوقت الحارض الن�ه اختصاصاته�ا املنصوص عليها 
يف الفق�رة )اوال( م�ن امل�ادة )93( من الدس�تور ينحرص بنظر 

الطعون بعدم دستورية التريعات النافذة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال محافظ كركوك وكال�ة راكان الجبوري، أمس االثنن، إن 
العراق س�يبدأ تصدي�ر النفط من حقول ش�مال كركوك إىل إيران 
خال هذا الش�هر وبمعدل 60 ألف برميل يوميا. ونقلت »رويرتز« 
عن الجب�وري، قوله عى هامش مش�اركته بمؤتمر إعادة إعمار 
الع�راق يف الكويت، إن الحكومة االتحادية س�تبدأ بتصدير النفط 
من حقول شمال كركوك إىل إيران خال األيام املقبلة بمعدل يصل 
إىل 60 أل�ف برمي�ل يوميا. وكان العراق توصل يف وقت س�ابق، إىل 
اتف�اق م�ع الجانب اإليراني يق�ي بمبادلة ما يص�ل إىل 60 ألف 
برميل يوميا من الخام املنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم يف 
جنوب العراق، مع نقل النفط بالشاحنات إىل كرمانشاه يف إيران. 
وكان من املقرر أن يبدأ النقل يف أواخر شهر كانون الثاني املايض، 
حيث امتنع مس�ؤولو نف�ط عن ذكر أس�باب التأخري بخاف أنه 
يرج�ع إىل س�بب فن�ي.  وأطلقت الق�وات األمنية عملية واس�عة 
األس�بوع املايض، عى طول املسار املزمع لنقل النفط من كركوك 

إىل إيران إلخاء املنطقة من املجموعات املسلحة.

املحكمة االحتادية العليا: 
مـوازنــة 2017 انتهـت وال يمكـن

 الطعن بموادها

حمافظها: نقل النفط من كركوك إىل 
إيران سيبدأ هذا الشهر

        بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد زعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الصدر، أمس االثنن، بموقف 
ن�واب كتل�ة االح�رار »الوطني« من 

ترش�يح الذي�ن ال يحملون ش�هادة 
البكالوريوس.

وقال الس�يد الص�در يف تغريدة له 
عى »تويرت«،  » نحيي األخوة يف كتلة 
األحرار ونش�كرهم ملوقفهم الوطني 

الداع�م ملس�رية االص�اح والراف�ض 
لقب�ول ترش�يح الذي�ن ال يحمل�ون 
ش�هادة البكالوري�وس كح�د ادن�ى 
لإلش�رتاك يف االنتخاب�ات االصاحية 
األح�رار  كتل�ة  أن  يذك�ر  املقبل�ة«. 

النيابية، اعرتضت عى تعديل مجلس 
النواب خال جلس�ته املنعقدة األحد، 
لقان�ون االنتخاب�ات ال�ذي يس�مح 
بنس�بة 20% م�ن حملة الش�هادات 

اإلعدادية من الرتشح لانتخابات.

الصدر يشيد بكتلة األحرار لرفضها للمرشحني الذين 
ال حيملون »البكالوريوس« 

احليايل إىل روما للمشاركة يف مؤمتر وزراء دفاع التحالف الدويل

الربملان ينتظر تقريرًا حكوميًا الختاذ موقف من »التواجد األمريكي« يف العراق

احلكيم لعالوي: االنتخابات القادمة مصريية

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد األم�ن الع�ام للمؤتمر 
آراس حبيب،  العراقي  الوطني 
التش�كيك  إن  االثن�ن،  أم�س 
املسبق بالنتائج التي قد يخرج 
به�ا مؤتمر املانحن يف الكويت 

ال يستند إىل رؤية سليمة. 
وقال حبي�ب يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، ان�ه »ب�رصف النظر عن 
األموال التي ق�د يحصل عليها 
وق�روض  من�ح  م�ن  الع�راق 
وإس�تثمارات فإنه�ا يف ح�ال 
أُحس�ن إس�تخدامها وطريقة 
توظي���فه�ا يف م����يادينها 
الصحيحة فستعود بالنفع عى 

البل�د، كما أن وج�ود كل هذه 
سيش�كل  وال�ركات  ال�دول 
فرصة كب�رية بإتجاه التعامل 

اإلقتصادي مع العراق«. 
يف  »املس�ألة  ان  وأض�اف 
النهاية لن تقت�رص عى األيام 
الثاث�ة للمؤتمر ب�ل  تتعداها 
إىل م�ا يمك�ن أن يبن�ى علي�ه 
للمستقبل، ثم أن العراق وهذا 
هو األه�م بل�د غن�ي وبالتايل 
ف�إن نظرة العالم إليه تس�تند 
عى ه�ذه الحقيق�ة بالدرجة 

األساس«.
االثنن،  أم�س  وانطلق�ت، 
أعم�ال مؤتمر الكوي�ت الدويل 
إلعادة إعمار العراق بمشاركة 

مئات الركات العاملية.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرجي، 
أم�س االثنن، مع من ش�يوخ العش�ائر من 
محافظة ميسان رضورة الركون اىل القانون 
لح�ل النزاعات وع�دم التج�اوز عليه.وذكر 
بيان صدر ع�ن املكتب االعام�ي لاعرجي، 
وتلقت »املستقبل العراقي« انه استقبل عدداً 
من شيوخ العش�ائر والوجهاء من ميسان، 
وبح�ث معهم عدداً م�ن املواضيع االمنية يف 
املحافظة وسبل »دعم االمن والخدمات فيها 
ومنها موض�وع الرك�ون اىل القانون«.وأكد 
الوزير بحس�ب البيان، ع�ى »جعل القانون 
ه�و الفيصل يف جميع النزاعات العش�ائرية 
وعدم التجاوز ع�ى القانون يف هذه االطار، 
لتحقيق االمن االستقرار ومكافحة الظواهر 

االجرامية والسلبية«.

رئيس املؤمتر الوطني: »التشكيك املسبق« بنتائج مؤمتر 
املانحني ال يستند إىل »رؤية سليمة«

وزير الداخلية يبحث مع عشائر ميسان »الركون 
اىل القانون« يف حل النزاعات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس االثنني، عن شمول العمال املتقاعدين بسلفة 
ثالثة ماليني دينار من مرصف الرافدين مساواة باملتقاعدين من موظفي الدولة.

وذكر املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الش�مول س�يتضمن العمال املضمونني واملش�مولني بالخدمة بس�لفة املرصف البالغة 
)ثالث�ة مليون دين�ار( بضمان املبالغ املس�تحصلة م�ن توقيفاتهم التقاعدي�ة، عىل ان يتم 
تخوي�ل املرصف بتنفيذ االجراءات االدارية الخاصة بتس�هيل ذلك بحكم وجود اموال الدائرة 
لدى املرصف املذكور. وأوضح ان »الوزارة ستعقد اجتماعاً تشاورياً مع ممثيل االدارة العامة 

ملرصف الرافدين لوضع آلية تنفيذ خاصة بهذا الشأن وبالرسعة املمكنة«.
تجدر االشارة ان مرصف الرافدين يمنح القروض والسلف ملوظفي الدولة، وكذلك للمواطنني 
الراغبني يف بناء وحدات س�كانية وفق ضوابط ورشوط اعلن عنها مس�بقا يف فروعه ببغداد 

واملحافظات.

العمل تعلن شمول العامل املتقاعدين بالسلف أسوة بموظفي الدولة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبلغ العراق املؤتمر الدويل العمار العراق الذي 
افتتح اعماله يف الكويت أمس االثنني حاجته 
إىل 88 مليار دوالر ضمن خطة تستغرق عرشة 
سنوات العمار ماخربته الحرب ضد اإلرهاب 
والرشوع بنهضة تنموية، فيما حصل العراق 
عىل دعم انساني يقدّر ب�)452( مليون دوالر 
يف الي�وم م�ن املؤتمر. وقال وزي�ر التخطيط 
س�لمان الجمييل، يف كلمة لدى افتتاح مؤتمر 
اع�ادة اعم�ار الع�راق يف الكوي�ت، ان بالده 
بحاج�ة إىل 88,2 ملي�ار دوالر العادة بناء ما 
دمرته الحرب ضد اإلره�اب وخاصة املعارك 
ض�د تنظي�م »داعش« ع�ىل مدى الس�نوات 
الث�الث املاضية. وأش�ار إىل أّن اجمايل الرضر 
الذي لحق باملحافظات السبع نينوى واالنبار 
وصالح الدين وبغداد و بابل و دياىل وكركوك 
نتيج�ة االعمال العس�كرية قد بل�غ نحو 46 
مليار دوالر إضافة إىل االرضار يف قطاع االمن 
الذي بل�غ 14 ملي�ار دوالر وقيمة الخس�ائر 
الت�ي لحقت باملوج�ودات النقدي�ة يف البنوك 
واملص�ارف والتي بلغ�ت ح�وايل 10 مليارات 
دوالر.  وأض�اف، ان احتياجات اعادة االعمار 
والتع�ايف قدرت بمبل�غ )88.2( ملي�ار دوالر 
منه�ا 22.9 مليار دوالر يحتاجها العراق عىل 
املدى القصري و)65.4( مليار دوالر عىل املدى 
املتوسط، الفتاً إىل انه يف حال استمر االقتصاد 
غ�ري النفط�ي يف النمو بمع�دل ماقبل 2014 
بنسبة 8% فان الخسائر الرتاكمية الحقيقية 
للنات�ج املحيل االجمايل غ�ري النفطي تقدر ب� 
)107( ملي�ارات دوالر. وأش�ار إىل أّن قط�اع 
الس�كن تعرض الرضار بلغت 16 مليار دوالر 
ما يش�كل نس�بة 35% من اجم�ايل االرضار، 
املت�رضرة  الس�كنية  املبان�ي  ع�دد  مق�دراً 
ب��)147( الف مبنى س�كني )37%( منها يف 
محافظ�ة نينوى و)22%( يف محافظة صالح 

الدين و)17%( يف محافظة االنبار.
واوض�ح ان االرضار الت�ي لحق�ت بقطاعي 
الطاق�ة والنف�ط والغ�از ه�ي االع�ىل ب�ني 
قطاع�ات البني�ة التحتي�ة، اذ بلغ�ت )11( 
ملي�ارات دوالر، مضيف�ا ان قط�اع الصناعة 

والتج�ارة كان اكث�ر القطاع�ات االنتاجي�ة 
ت�رضرا، بلغ حج�م االرضار يف ه�ذا القطاع 
اكث�ر من )5( ملي�ارات دوالر، وبلغت ارضار 
قطاع الزراعة اكثر من )ملياري( دوالر، فيما 
احتل قطاع التعليم الحجم االكرب يف الرضربني 
القطاع�ات االجتماعية ب� )2.4( مليار دوالر 
وقط�اع الصحة ب��)2.3( ملي�ار دوالر« كما 
نقل�ت عنه الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء 
من الكويت. ومن جهته قال مدير عام وزارة 
التخطي�ط العراقي�ة ق�ي عب�د الفت�اح ان 

اع�ادة اعمار العراق تتطل�ب جمع 22 مليار 
دوالر بش�كل عاجل و66 ملي�ار دوالر اخرى 
عىل امل�دى املتوس�ط. ويأم�ل العراقيون من 
املؤتمر الذي يس�تمر ثالثة ايام بمس�اهمات 
س�خية لرشكات اس�تثمارية دولية ورؤوس 
ام�وال خاص�ة يف عملي�ة اعم�ار بلدهم من 
خ�الل مش�اركة اكثر من 70 دول�ة و 3200 
رشك�ة اس�تثمارية والعرشات م�ن اصحاب 
رؤوس االموال من مختلف دول العالم لجمع 
100 ملي�ار دوالر وهذا يش�مل إع�ادة البناء 

والتأهي�ل وتنفي�ذ مش�اريع جدي�دة بينه�ا 
اسرتاتيجية مهمة. وتتصدر قائمة املشاريع 
املقرتح�ة ثالثة للس�كك الحديدية وهي خط 
س�كك حديدية طوله 500 كيلومرت يمتد من 
بغ�داد إىل البرصة يف الجنوب وتق�در تكلفته 
بحوايل 13.7 مليار دوالر وخط سكك حديدية 
يمتد من بغداد إىل املوصل يف الش�مال تكلفته 
التقديرية 8.65 مليار دوالر وإنش�اء مرتو يف 

العاصمة بغداد بتكلفة 8 مليارات دوالر.
ويف اليوم األول للمؤتمر الذي سيستمر إىل يوم 

األربعاء، تعهدت الهيئات والجمعيات الخريية 
الكويتية بتقدي�م 122.5 مليون دوالر خالل 
مؤتمر املنظمات غري الحكومية لدعم الوضع 
االنس�اني يف العراق. وتعهدت الهيئة الخريية 
االسالمية بتقديم عرشة ماليني دوالر ووزارة 
االوقاف والش�ؤون االس�المية وبي�ت الزكاة 
واالمان�ة العام�ة لالوقاف 35 ملي�ون دوالر، 
وجمعية الس�الم الخريية 15 ملي�ون دوالر، 
والجمعي�ة الكويتي�ة لالغاثة ع�رشة ماليني 
دوالر، وجمعية النجاة الخريية عرشة ماليني 

دوالر، وجمعية الع�ون املبارش عرشة ماليني 
دوالر، وجمعي�ة االص�الح الكويتي�ة ع�رشة 
ماليني دوالر، وجمعية احياء الرتاث الكويتية 
عرشة ماليني دوالر، وجمعية عبدالله النوري 
خمسة ماليني دوالر، وصندوق اعانة املرىض 
خمسة ماليني دوالر، وجمعية الهالل االحمر 
الكويتي 2.5 ملي�ون دوالر. من جانبه، أعلن 
مؤتمر املنظمات غري الحكومية لدعم الوضع 
االنس�اني يف الع�راق تعه�دات بقيم�ة 330 

مليوناً، و130 الف دوالر.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد وزير الخارجية الفرنيس جان ايف 
لودريان، أمس االثنني، التزام بالده يف 
املشاركة باعادة إعمار البنى التحتية 
للم�دن العراقية املحررة من س�يطرة 
داع�ش، فيم�ا أعلن عن زي�ارة قريبة 
للرئي�س الفرنيس ماك�رون إىل بغداد 
وتطلع بالده ملساهمة العراق معها يف 

حلحلة األزمة السورية.
وبح�ث لودري�ان م�ع الرئي�س فؤاد 
معصوم يف بغداد سبل توسيع وتعزيز 
آفاق التع�اون بني البلدي�ن يف مرحلة 
م�ا بعد انتص�ار العراق ع�ىل االرهاب 
االقتصادي�ة  املج�االت  يف  س�يما  ال 
واع�ادة  واالكاديمي�ة  واالس�تثمارية 
ترمي�م املواق�ع االثري�ة فض�ال ع�ن 

التعاون العسكري واملعلوماتي.
وثم�ن معص�وم، وف�ق بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
مواق�ف فرنس�ا املس�اندة للع�راق يف 
حربه ضد تنظيم »داع�ش« االرهابي 
العس�كري واالنساني فضال  ودعمها 
ع�ن جهودها يف حش�د دع�م املجتمع 

الدويل. 
وأك�د ثق�ة الع�راق بخ�ربات وقدرات 
فرنسا املتطورة للمس�اهمة يف اعادة 
البن�اء واالعمار وتأهيل البنى التحتية 
والخدمات، مش�دداً عىل حاجة العراق 
املاس�ة للخ�ربات الفرنس�ية يف مجال 

ترميم املواقع االثرية والرتاثية. 
م�ن جانب�ه، أك�د وزي�ر الخارجي�ة 
الفرنيس الت�زام بالده بدعم الش�عب 
العراق�ي واح�رتام وحدته وس�يادته 
ودع�م نظام�ه الديمقراطي مش�ددا 
ع�ىل رغبة واس�تعداد بالده لتوس�يع 
آف�اق التع�اون م�ع الع�راق يف جميع 
امليادين واهتمام الحكومة الفرنس�ية 

باملس�اهمة يف اع�ادة اعم�ار الع�راق 
لجمي�ع  واالزه�ار  التق�دم  وبدع�م 

مكوناته.
كما بحث لودريان مع نظريه العراقي 
ابراهي�م الجعف�ري تطوي�ر عالقات 
بلديهما وس�بل تعزيزه�ا وبما يحقق 
مصالح البلدين باإلضاف�ة إىل التأكيد 
عىل أهمية مش�اركة فرنس�ا يف إعادة 
املح�ررة  العراقي�ة  املناط�ق  إعم�ار 
ومناقش�ة اب�رز القضاي�ا اإلقليمي�ة 
والدولية والجه�ود املبذولة يف تخفيف 

ح�دة التوت�ر واألزمات الت�ي تمر بها 
املنطقة. 

وقال الوزي�ر الفرنيس »جئ�ت لبغداد 
للتأكيد عىل اس�تمرار دعمنا للش�عب 
العراق�ي يف مختلف املج�االت ونتطلع 
البن�ى  للمس�اهمة يف إع�ادة إعم�ار 
التحتي�ة للم�دن العراقي�ة«، فيما أكد 
اس�تعداد ب�الده الس�تكمال اتفاقية 
التع�اون التي طرحت س�ابقا يف إطار 
فتح آف�اق جدي�دة لتعزي�ز العالقات 
بن�اء  بم�رشوع  والتزامه�ا  الثنائي�ة 

جامع�ة املوصل الت�ي دمرتها املعارك 
ض�د تنظي�م »داع�ش« الع�ام املايض 
كاش�فاً عن زيارة للرئي�س إيمانويل 
الف�رتة  خ�الل  بغ�داد  إىل  ماك�رون 

املقبلة.
واض�اف »نع�ول ع�ىل دور الع�راق يف 
حلحلة األزمة يف سورية والتعاون مع 

فرنسا بهذا الخصوص«.
من جانبه أش�ار الجعفري، بحس�ب 
بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
حق�ق  الع�راق  أن  إىل  من�ه،  نس�خة 

انتصارات كبرية يف حربه ضد اإلرهاب 
والي�وم يواص�ل جهوده إلع�ادة بناء 
املدن العراقية. وقال أيضاً أن الحكومة 
العراقي�ة مس�تمرة بب�ذل جهوده�ا 
النازح�ة  العوائ�ل  ع�ودة  أج�ل  م�ن 
ملناطق س�كناهم وتوفري املستلزمات 

الرضورية لهم.
ال�دول  ين�ى  ل�ن  الع�راق  أن  وأك�د 
جانب�ه  إىل  وقف�ت  الت�ي  الصديق�ة 
ودعمته إنس�انيا وعس�كريا وخدميا 
ويتطلع ملس�اهمتها يف مج�ال إعمار 

البنى التحتية للمدن العراقية. وش�دد 
» عىل أن الرشاكة بني العراق وفرنس�ا 
مهم�ة ج�دا وعلين�ا ب�ذل املزي�د من 
الجه�ود لتفعي�ل املصال�ح املش�رتكة 

ومواجهة املخاطر املشرتكة.
وخالل اجتم�اع الوزي�ر الفرنيس مع 
رئي�س الربملان س�ليم الجب�وري فقد 
ت�م بحث مس�تجدات االوضاع األمنية 
والسياس�ية يف املنطقة والعالم فضال 
عن مناقش�ة ملفات ع�ودة النازحني 
واالنتخابات الربملانية املقبلة، واعمار 

املناطق املحررة.
وأش�ار الجبوري إىل أّن العراق متوجه 
لالنفت�اح ع�ىل املس�تويني االقليم�ي 
وال�دويل وف�ق رؤي�ة جدي�دة لالعداد 
ملرحلة البناء واالعمار من اجل تدشني 
تس�تدعي  الت�ي  االس�تقرار  مرحل�ة 
يف  ومؤث�ر  فاع�ل  كط�رف  عودت�ه 
السياس�ة الدولية. ودعا إىل ايالء ملف 
اعادة النازح�ني إىل مناطقهم املحررة 
االهتمام االكرب من خالل اعادة اعمار 
مدنه�م املدم�رة بفعل االره�اب الفتاً 
إىل أّن هجم�ات داع�ش خلف�ت اث�اراً 
اقتصادية واجتماعي�ة وبيئية هددت 
االس�تقرار املجتمع�ي يف املناطق التي 

كانت تحت سيطرته.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنيس 

دعم بالده للعراق يف جميع املجاالت.
وب�دأ وزي�ر ال����خارجي�ة الفرنيس 
زي�ارة إىل بغ�داد للبح�ث م�ع القادة 
العراقيني التعاون األمني واالقتصادي 
بني البلدين واملش�اركة الفرنس�ية يف 
جهود اع�ادة االعم�����ار يف مرحلة 
مابع�د داع�����ش حيث سيش�ارك 
الوزير بعدها يف مؤتمر الكويت الدويل 
العادة اعمار الع�������راق الذي بدأ 
اعمال�ه ه�����ن�اك ويس�تمر ثالثة 

أيام.
الفرنيس مباحثات  الوزير  وس�يجري 
م�ع رئي�س الحكومة حي�در العبادي 
ثم ينت�������قل إىل اربيل للقاء قادة 
اقليم كردس�تان للبحث يف األزمة بني 
والكردس�تانية  االتحادية  الحكومتني 
والدعم الذي يمكن ان تقدمه فرنس�ا 
للعراق������ي�ني يف املج�االت األمنية 
واالقتص�����ادي�ة  والعس�كرية 
واملساهة الفرنسية املطلوبة يف جهود 
اعادة اعمار املناطق املترضرة واملدمرة 

جراء الحرب ضد تنظيم داعش.

عرض األضرار بسبب احلرب على »داعش« يف )8( حمافظات وأعلن احلاجة لـ)88( مليار دوالر على مرحلتني

العراق جيمع »452« مليون دوالر يف اليوم األول ملؤمتر الكويت

وزير اخلارجية الفرنسي اكد التزام بالده بإعمار العراق.. وأعلن عن زيارة قريبة ملاكرون إىل بغداد

فرنسا تتطلع لـ »دور عراقي« يف األزمة السورية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قال مدير عام استخبارات ومكافحة االرهاب يف 
وزارة الداخلية أبو عيل البرصي، أمس االثنني، 
إن زعي�م تنظي�م »داع�ش« م�ازال موجودا يف 
نافي�ا هروب�ه  الس�ورية،  الجزي�رة  منطق�ة 
إىل منطق�ة أخ�رى، فيم�ا كش�ف ع�ن تدهور 
وضع�ه الصح�ي. ونقلت صحيف�ة »الصباح« 
ش�به الرس�مية ع�ن رئي�س خلي�ة الصق�ور 
االس�تخبارية، قوله إن املصادر االستخباراتية 
تؤكد تدهور  الوضع الصحي والنفيس للمدعو 
»إبراهي�م ع�واد  الس�امرائي« امللق�ب ب�«أبو 
بك�ر البغدادي«، مبينا أنه تم إدخاله مؤخرا اىل 
مشفى تابع لتنظيم داعش يف منطقة الجزيرة 
الس�ورية بع�د تدهور وضعه النف�يس، وكذلك 
ملعالجته من كس�ور وجروح خطرية يف ساقه 

وجسمه منعته من امليش بمفرده.
وأضاف البرصي، ان »البغدادي ما زال موجودا  
يف منطق�ة الجزي�رة الس�ورية القريب�ة م�ن 

الحدود العراقية، نافياً يف الوقت نفس�ه هروبه 
إىل منطقة أخرى«.

وأوضح »لدينا معلومات ووثائق من مصادرنا 
املتغلغلة يف جسد الكيان اإلرهابي ال يرقى اليها 
الش�ك، تفيد ب�أن البغدادي م�ا زال حتى اليوم 
موجودا بمساعدة معاونيه يف منطقة الجزيرة 
السورية«،  لكنه أشار إىل ان األخري بات يعيش 
أيام�ه األخرية.   ووص�ف البرصي، حالة زعيم 
داع�ش ب�«الخط�رية« وفق�ا لنتائ�ج املراقبة 
الرسية لخلي�ة الصقور والتحاليل والكش�وف 
املرضي�ة األخ�رية،  فض�ال ع�ن إصابت�ه بداء 
السكري. بدورهم، اكد مس�ؤولون امريكيون 
ان زعي�م تنظيم »داع�ش« ابو بك�ر البغدادي 

تنازل عن قيادة التنظيم خمسة أشهر.
ونقلت ال�CNN عن املسؤولني قولهم ان »زعيم 
تنظي�م داعش أبوبكر البغدادي تعرض إلصابة 
ج�راء غ�ارة جوية يف أي�ار امل�ايض منعته من 
ممارس�ة مهامه ملدة خمسة أش�هر«، مبينني 
ان »ذل�ك اضطره للتنازل عن مهامه عىل رأس 

التنظيم طوال تلك الفرتة«.
ل�وكاالت  الدقي�ق  »التقيي�م  ان  واضاف�وا 
االس�تخبارات األمريكية يشري إىل أن البغدادي، 
الذي يعترب املطلوب األول عىل مس�توى العالم، 
كان يف منطقة مجاورة ملدينة الرقة الس�ورية 

عندما استهدفه صاروخ«.
وتس�تند عمليات التقييم األمريكية إىل تقارير 
حصل�ت عليه�ا االس�تخبارات األمريكي�ة من 
موقوفني ينتمون ل�«داعش«، وكذلك للالجئني 
من ش�مال س�وريا. وتش�ري املعلوم�ات إىل أن 
إصابة البغ�دادي لم تكن ته�دد حياته ولكنها 
كانت كفيلة بمنعه من قيادة العمليات اليومية 

للتنظيم.
وكان تنظي�م »داعش« خالل ذل�ك الوقت عىل 
وش�ك خس�ارة س�يطرته عىل مدينة املوصل، 
وكذل�ك عىل عاصمته املفرتض�ة يف الرقة، التي 
كان�ت تطوقه�ا ق�وات مدعومة م�ن الواليات 
املتحدة.  ولم يتضح ما إذا كانت إصابة البغدادي 
قد جاءت بقصف عف�وي أم أن الصاروخ كان 

موجها ضده بناء عىل معلومات مسبقة، كما 
لم تتضح هوية الجهة التي نفذت القصف.

ويف ظ�ل غي�اب املعلومات حول الي�وم الدقيق 
إلصاب�ة البغ�دادي فإن املس�ؤولني األمريكيني 
عج�زوا ع�ن معرفة م�ا إذا كان�ت اإلصابة قد 
نجمت عن رضبة أمريكية أم روس�ية، خاصة 
وأن طائ�رات تابعة ملوس�كو نفذت رضبات يف 
املنطقة، كما اعلنت روس�يا يف حزيران املايض 
أنه�ا قتلت البغدادي يف غارة ش�نتها يف 28 أيار 

املايض بضواحي الرقة.
فيم�ا اعربت واش�نطن آنذاك عن ش�كوكها يف 
صح�ة الترصيح�ات الروس�ية خاص�ة وأنها 
ج�اءت بعد الكثري م�ن التقارير غ�ري الدقيقة 

الصادرة عن موسكو. 
ومازال�ت ق�وات التحالف الدويل تس�عى لطرد 
»داعش« من آخر األماكن الخاضعة لسيطرته، 
واملتمثل�ة برشي�ط الجزي�رة الصح�راوي بني 
س�وريا والعراق، وهي منطقة قليلة الس�كان 

ُيعتقد أن البغدادي موجود فيها حاليا.

ما زال يف منطقة اجلزيرة السورية يتعرض للعالج من إصابات وأمراض

الصقور ترصد مكان املجرم البغدادي: يعيش أيامه األخرية
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»سياسة الغزل« بني الكوريتني تثري حنق واشنطن

         بغداد / المستقبل العراقي

م�ر العام األول من رئاس�ة دونال�د ترامب، مما 
يتي�ح فرص�ة منطقي�ة لتقيي�م سياس�ة اإلدارة يف 
ال�رق األوس�ط. وقد يك�ون عام واح�د طويل بما 
في�ه الكفاية للب�دء يف تمييز بعض اآلث�ار املنهجية 
لسياس�ات اإلدارة الجدي�دة. وق�د تب�دو املهمة غري 
معقول�ة لتقيي�م الرئي�س ترام�ب وف�ق خطابه يف 
الحمل�ة االنتخابية، نظرا ملا للخطابات من س�معة 
س�يئة بالنس�بة للوعود الكب�رية الت�ي ال تنفذ. بيد 
أن�ه بالنظر إىل ما وعد به خالل حملة الرئاس�ة عام 
2016، فق�د أظه�ر - حتى لو لم يعل�ن ذلك تماما - 
سلس�لة من املواقف املتس�قة إىل حد ما فيما يتعلق 

بالرق األوسط.
وكما ه�و الحال مع العديد م�ن مواقف الرئيس 
السياس�ية، يمكن وصف الفلس�فة الكامنة وراءها 
ع�ى أنها »محو خط�ى أوباما«. ووص�ف »ترامب« 
سياس�ة س�لفه يف الرق األوس�ط بأنها »كارثة«، 
واتهم الرئيس »باراك أوباما« ب� »ممارس�ة الضغط 
ع�ى أصدق�اء الوالي�ات املتح�دة، ويف هذا الس�ياق، 
انتقد »ترامب« بش�دة دعم اإلدارة الس�ابقة للربيع 
العربي، قائال إنه س�يواصل العمل عى الحفاظ عى 
»االس�تقرار اإلقليم�ي، وليس التغي�ري الجذري« يف 
الرق األوسط. واعترب نهج »أوباما« مع األصدقاء 
واألع�داء - ع�ى ح�د س�واء - بمثابة س�وء تقدير 

اسرتاتيجي.
وبالنس�بة ل�»ترام�ب«، تع�د صياغ�ة سياس�ة 
أمريكي�ة ناجح�ة يف املنطق�ة أم�را بس�يطا؛ حيث 
تتطل�ب تقديم دعم غري مح�دود لألصدقاء، والعداء 
املستمر مع الخصوم. وكجزء من هذا النهج - أبيض 

أو أسود - أكد »ترامب« عى 4 أهداف ملموسة:
1- هزيم�ة رسيع�ة لتنظيم »داع�ش« يف العراق 

وسوريا.
2- تعزيز الراكات اإلقليمية التقليدية ألمريكا.

3- التدقي�ق ع�ى دور إي�ران اإلقليم�ي املتنامي 
ومواجهته.

4- التف�اوض عى اتفاق س�الم بني اإلرسائيليني 
والفلسطينيني من خالل »الصفقة النهائية«.

وظهرت هذه األه�داف يف خطاب الرئيس يف أيار 
2017 يف الرياض، الذي يمكن القول إنه كان العرض 
األكثر ش�مولية يف ال�رق األوس�ط. وتبقى كيفية 
تحقيقه لدور يف ه�ذه املجاالت اختبار عادل لنجاح 

سياسته تجاه املنطقة.
ونجح�ت إدارة »ترام�ب« يف إص�الح العالق�ات 
املتوت�رة مع بعض ال�ركاء األمريكيني التقليديني، 
وخاصة الس�عودية واإلم�ارات و)إرسائيل(. وكانت 
ه�ذه الثم�ار س�هلة القط�ف، لك�ن الجم�ع ب�ني 
االحتف�االت العام�ة الدافئ�ة، والصمت ع�ى نقاط 
الخ�الف طويلة األم�د يف العالق�ات الثنائية )حقوق 
واملواق�ف  واملس�توطنات(،  واليم�ن،  اإلنس�ان، 
أع�ادت  وإي�ران(،  )الق�دس  املنح�ازة  السياس�ية 
هذه العالق�ات الحميمة. وتبني م�ن خالل املوافقة 
الس�عودية الضمنية - وحتى الدعم الهادئ - لقرار 
ترامب بش�أن القدس، واتفاقها ع�ى رفع الحصار 

مؤقتا عن ميناء الحديدة يف اليمن، أن هذه املش�اعر 
الطيبة قد اشرتت لواشنطن نفوذا إضافيا.

وم�ع ذلك، ف�إن ه�ذا التقدم الس�احر ل�م يكن 
ناجح�ا عامليا، كما ظهر م�ع مرص. وعى الرغم من 
زيارة الرئيس املرصي »عبدالفتاح الس�ييس« للبيت 
األبي�ض والرتحي�ب ب�� »ترام�ب«، ف�إن الحكومة 
املرصي�ة ال ت�زال غري واثق�ة من الوالي�ات املتحدة، 
وشعر الدبلوماس�يون األمريكيون باإلحباط بسبب 
ت�ردد القاهرة يف معالجة املخاوف األمريكية بش�أن 
عالقة مرص بكوريا الش�مالية، من بني أمور أخرى. 
وكان قرار إدارة »ترامب« - يف آب - بحجب أو إعادة 
برمجة أكثر من 200 مليون دوالر كمس�اعدة ملرص 

دليال واضحا عى حدود نهج االحتضان الدافئ.
فكيف إذا نقيم سجل »ترامب« يف الرق األوسط 
بعد عام واحد؟ يف البداية، ال يرس�م هذا االستعراض 
الص�ورة الكارثية التي كان يخش�اها الكثريون منا 
عندما ت�م انتخاب »ترام�ب«. ومع اس�تثناء إعالن 
»ترامب« بش�أن القدس )وحظر املسلمني(، تجنبت 
اإلدارة معظ�م ترصيحات »ترام�ب« االنتخابية غري 
املس�تنرية. ولم تبدأ الوالي�ات املتحدة »إخراج« أفراد 
أرس اإلرهابيني، ولم تحاول واش�نطن االستيالء عى 
حق�ول النفط العراقية. ولم ت�درج الواليات املتحدة 
جماعة اإلخوان املسلمني كمنظمة إرهابية أجنبية. 
وعى الرغم من الرتاجع عن تصديق االتفاق النووي 
اإليران�ي - يف ترين األول عام 2017، لم ينس�حب 

»ترامب« بعد من االتفاق التاريخي.
ولنئ كان هذا األمر مطمئنا، فإنه لألسف مضلل 
أيض�ا. ف�إذا كان أداء »ترام�ب« يف الرق األوس�ط 
مقب�وال عى امل�دى القصري، فإن تأث�ريه الدائم عى 
املصال�ح األمريكي�ة س�يكون أكث�ر رضاوة بكثري. 
ويرج�ع ذلك إىل أنه ليس فش�له عى امل�دى القصري 

فحسب، ولكن أيضا نجاحاته، قد ينتج عنها عواقب 
غري مقصودة من شأنها أن تضعف املوقف األمريكي 
يف املنطق�ة. وكثريا ما يتخذ الرئيس التنفيذي تدابري 
غري س�ليمة لدعم سعر سهم رشكته بشكل مؤقت، 
وحق�ق »ترام�ب« بعض االنتص�ارات قصرية األجل 
عى حساب املصالح والنفوذ األمريكي يف املنطقة يف 

املستقبل. وقد يؤدي ذلك إىل ثالث طرق عى األقل.
أوال، تس�بب ح�رص »ترام�ب« ع�ى احتض�ان 
ال�ركاء األمريكيني التقليديني يف تعزيز س�لوكهم 
املتهور من قبل قادتهم يف الداخل والخارج. ويتجى 
هذا األمر بش�كل أكثر وضوحا يف حالة الس�عودية، 
حي�ث يبدو أن عالقة »ترامب« و»كوش�نر« الوثيقة 
مع ويل العهد األمري »محمد بن س�لمان« قد شجعت 
املغام�ر الش�اب ال�ذي ال يتمت�ع بخربة. وب�دأ »بن 
سلمان« برسعة الحصار املفاجئ ضد قطر، واعتقل 
العرات من منافسيه السياسيني يف محاولة ابتزاز 
خرقاء، واختطف رئيس الوزراء اللبناني يف محاولة 

عكسية لتقويض إيران.
وحدث�ت ه�ذه الخط�وات بعد وق�ت قصري من 
زيارات ل� »ترامب« و/أو »كوش�نر«. وسواء أكانوا 
يقدم�ون موافق�ة رصيح�ة ع�ى مخطط�ات »بن 
س�لمان« أم ال، فم�ن املرج�ح أن يش�عر ويل العه�د 
بالجرأة ج�راء هذه اللقاءات. ونتيج�ة لذلك، عانت 
مصالح الواليات املتحدة يف الوصول إىل جبهة عربية 

موحدة ضد تنظيم داعش.
ثانيا، أهملت سياسة »ترامب« يف الرق األوسط 
بناء عالقات بني الواليات املتحدة وش�عوب املنطقة، 
مما ترك السياس�ة الخارجي�ة األمريكية مع قاعدة 
دع�م ضحلة وغ�ري مس�تقرة. وقد أعط�ى الرئيس 
أولوية قصوى تقريبا لعالقاته الش�خصية مع قادة 
املنطق�ة األكثر اس�تبدادا، ول�م يبذلوا جه�دا يذكر 

للوصول إىل جمهورهم. ومن ش�أن إبرام الصفقات 
م�ع الرجال األق�وى أن يجل�ب ذلك أرباح�ا قصرية 
األجل، ولك�ن عندما تفتقر هذه الرتتيبات إىل الدعم 
الش�عبي، فإنها تك�ون عرضة لالنت�كاس الرسيع. 
وعى س�بيل املثال، يف حني قبل�ت الرياض تحركات 
»ترام�ب« بش�أن الق�دس، ف�إن الدعم الس�عودي 
املس�تمر لخطة الس�الم األمريكية يب�دو أنه يعتمد 
كلي�ا ع�ى التأثري املس�تمر لش�خص واح�د، وليس 

وصفة للنجاح الدائم.
واألس�وأ من ذل�ك، أنه عندما يتجاه�ل »ترامب« 
ش�عوب الرق األوس�ط، فهو ال يس�تعد لها. وكان 
ق�راره بش�أن القدس، وحظ�ر املس�لمني، ومذكرة 
وزارة الخارجي�ة املرسب�ة الت�ي تش�ري إىل خط�ط 
الستخدام حقوق اإلنس�ان كورقة ضد املعارضني - 
م�ع تجاهل األخطاء من قب�ل الحلفاء - قد قوضت 
بال ش�ك مصداقية الواليات املتح�دة يف املنطقة عى 
املستوى الشعبي. ولقد كانت واشنطن تكافح دائما 
لتحس�ني س�معتها يف الرق األوس�ط، ولكن هذه 
األخطاء املفرطة جعلت من املس�تحيل ذلك تقريبا. 
وإذا حدث التغيري يف نهاي�ة املطاف يف املنطقة، فإن 
سياس�ات »ترامب« تزيد بشكل كبري من احتمال أن 

تكون هذه التغريات معادية ألمريكا.
ثالث�ا، وأخ�ريا، إذا نجح »ترام�ب« - إىل حد ما - 
يف إع�ادة بناء رشاكات تقليدية يف املنطقة، فقد كان 
له أثر معاكس عى حلفائنا األوروبيني الذين يشكل 
دعمهم لنا قوة مضاعفة ومصدرا للرعية الدولية. 
فع�ى س�بيل املث�ال، أدت التهدي�دات باالنس�حاب 
من االتف�اق النووي اإليراني إىل دف�ع األوروبيني إىل 
التفك�ري يف طريقهم الخاص يف االتفاق، والتخيل عن 

سياسة الواليات املتحدة يف إيران. 
وبالنظ�ر إىل الع�ام الثاني ل� »ترام�ب«، ال يوجد 
س�بب ُيذك�ر للتف�اؤل. وقد ق�ام موظف�و الخدمة 
املدنية باختبار بعض أس�وأ غرائ�ز الرئيس يف العام 
األول، وذل�ك - جزئيا - ألنه�م كانوا الوحيدين الذين 
يعرف�ون كيفي�ة تش�غيل آلي�ة الدولة. وم�ع مرور 
الوق�ت، من املرجح أن يتم تعيني السياس�يني الذين 
يتقاس�مون وجهات نظ�ر ترامب بش�كل حقيقي، 
أو يتغاض�ون عنه�ا يف عملية السياس�ة الخارجية، 
وبالتايل يصبحون أكثر مهارة يف النهوض بأولويات 
الرئيس، مما يزيد من احتمال التحركات الطائش�ة 

من قبل اإلدارة.
وكان الرق األوسط، بالنسبة لكافة االضطرابات 
التي وقعت العام املايض، خاليا من األزمات نس�بيا. 
ويف أوق�ات األزم�ات - وال س�يما تلك الت�ي تنطوي 
عى بعد عس�كري - كان�ت اإلدارة هي األكثر حرية 
يف الت�رصف. وب�دون التقليل م�ن أزم�ة الخليج أو 
وض�ع القدس، ال يزال »ترامب« ل�م يخترب أي حالة 
ط�وارئ عس�كرية. فكي�ف ستس�تجيب اإلدارة لو 
رضب صاروخ ألنصار الله هدفا رئيسيا يف الرياض، 
أو أطلق�ت )إرسائيل( حربا جديدة يف لبنان؟ ال يشء 
يف ه�ذا التحليل يوحي بالثق�ة يف قدرة »ترامب« عى 
إدارة مث�ل ه�ذه الحاالت. ويف نهاي�ة املطاف، مهما 
كان�ت األمور س�يئة العام املايض، فم�ن املمكن، بل 

وعى املرجح أن تزداد سوءا يف العام الجديد.

دعم الديكتاتوريات الصاعدة يف الشرق األوسط ونفذ وعوده الراديكالية يف املنطقة

عام ترامب: أرباح قصرية األجل و»كوارث« مستقبلية

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الق�وات املس�لّحة املرصي�ة، أم�س االثنني، يف 
بي�ان نقله التلفزيون الرس�مي، إنها قتلت 12 فرداً ممن 
وصفته�م ب� »العنارص التكفريي�ة«، وألقت القبض عى 
92 م�ن املطلوب�ني واملش�تبه بهم، ودّم�رت 60 هدفاً، يف 

إطار عملية عسكرية واسعة يف سيناء.
وأطل�ق الجيش امل�رصي، الجمعة، بتكلي�ف رئايس، 
عملية عسكرية عرب تدّخل جوي وبحري وبري ورشطي، 
تس�تهدف مواجهة عنارص مس�لّحة يف ش�مال ووس�ط 

سيناء ومناطق أخرى.
وق�ال البيان إن العملية أس�فرت ع�ن »رصد القوات 
الجوية وتدم�ري 60 هدفاً لإلرهابي�ني، والقضاء عى 12 
فرداً من العنارص التكفريية املسلّحة خالل تبادل إلطالق 
النريان مع القوات املكلّفة بأعمال املداهمة، والقبض عى 
92 من املطلوبني جنائياً واملشتبه بهم، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم«.
وبدأت »العملية الش�املة سيناء 2018« قبل أسابيع 
من انتهاء مهلة ثالثة أشهر حّددها الرئيس، عبد الفتاح 

السييس، لتأمني شبه جزيرة سيناء، تنتهي آخر فرباير.
وش�هدت م�رص، خ�الل الس�نوات األرب�ع املاضي�ة، 
عمليات قالت الس�لطات املرصية إنها »إرهابية«، طالت 
دور عبادة ومدنّيني وقوات رشطة وجيش بعدة مناطق، 
ال س�يما س�يناء. وتأتي العملية العسكرية األخرية هذه 
قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البالد، املقّرر إجراؤها 

يف مارس املقبل.

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت الحملة الدولية ملقاطعة اإلم�ارات إىل مواجهة الحملة 
اإلعالمية التي تشنها حكومة أبوظبي عى هيئات األمم املتحدة 

املعنيَّة بحقوق اإلنسان.
وقالت يف رسالة إىل الدول األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان 
إن اإلمارات تح�اول الهروب للخلف من خ�الل »محاولة رضب 
مصداقية مؤسسات دولية مرموقة؛ لحفظ ماء الوجه وتغطية 

جرائمها«.
وأشارت الرسالة إىل ما تقوم به اإلمارات من »تحريض« ضد 
عم�ل املجلس، خاصة البعثة األممية التي أصدرت تقريراً رفَض 
الحصار املفروض عى قطر، وقالت إن ذلك التحريض دليل جديد 

عى فقدان أبوظبي أهلية البقاء يف مجلس حقوق اإلنسان.
وأب�دت الحمل�ة اس�تغرابها من »س�لوك اإلع�الم اإلماراتي 
الحكوم�ي، ال�ذي ش�ن حمل�ة ممنهجة من�ذ عدة أش�هر ضد 
األمم املتحدة ومؤسس�اتها، خاصة مقرري حقوق اإلنس�ان يف 

جنيف«.
ووفق الحمل�ة، فإن تلفزيون أبوظبي فق�د توازنه اإلعالمي 
مؤخراً حينما اتهم املنظمة األممية بتلقي رىش من دولة قطر. 

ووصف�ت املنظمة االتهام بأنه »ش�ديد الخط�ورة ومحاولة 
لرضب رشعية عمل املنظمة الدولية التي تنتقد أبوظبي يف أكثر 

من مكان، خاصة يف حربها ضد الشعب اليمني«.
ورأت الحملة أن جهود اإلمارات تلك تصب يف مسعى »محاولة 
فاش�لة لتهيئة الرأي العام الدويل واملحيل للمزيد من االنتهاكات 

والجرائم داخل الدولة وخارجها، دون محاسبة أو نقد«.
وكان تقري�ر البعث�ة الفني�ة للمفوضي�ة الس�امية لحقوق 
اإلنس�ان باألم�م املتحدة ق�د أدان يف يناير امل�ايض، التدابري التي 
اتخذته�ا دول الحص�ار ضد دولة قطر بع�د 5 يونيو املايض وما 

نتج عنها من انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان.
وأكد التقرير أن ما تعرضت له قطر ليس مجرد قطع عالقات 
دبلوماس�ية، وإنما انتهاكات ترقى إىل عقوب�ات جماعية بحق 

املواطنني واملقيمني يف قطر ومواطني دول مجلس التعاون.

       بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف وزير الخارجية الرتكي مول�ود جاويش أوغلو، أمس 
االثن�ني، عالقات بالده م�ع الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة بأنها 
وصل�ت ل�«نقطة حرجة« للغاية. وقال جاويش أوغلو، يف كلمة 
له بمؤتمر املراجعة الثان�ي للعالقات الرتكية-األفريقية بمدينة 
إس�طنبول: »عالقتنا مع أمريكا يف نقطة حرجة للغاية، فإما أن 
يت�م إصالحها وإما أنها ستس�وء تماماً«. ويف تعليقه عى الدعم 
ال�ذي تقدم�ه القوات األمريكي�ة ملس�لحي »ب ي د/ب ك ك« يف 
ش�مال س�وريا، قال الوزير الرتكي: إنهم »يتذرع�ون بمحاربة 
داع�ش )تنظي�م الدولة( من أج�ل مواصلة دع�م )ي ب ك(، إال 
أنهم ال يقرتبون من الجي�وب املتبقية للتنظيم«. وأمس االثنني، 
اع�رتف وزير الدفاع األمريكي، جيمس ماتيس، بأّن قس�ماً من 
مس�لحي »ب ي د«، التي تدعمها واش�نطن تحت اس�م »قوات 
س�وريا الديمقراطية«، توج�ه إىل عفرين من املناطق األخرى يف 
سوريا الخاضعة لس�يطرتها، بعد عملية »غصن الزيتون«. ويف 
ترصيحات تزامنت مع إطالق العملية العسكرية بعفرين يف 20 
يناير امل�ايض، قال إدوارد إريكس�ون، املؤرخ العس�كري البارز 
بجامعة س�الح مش�اة البحرية، إن أمريكا ارتكبت خطأً فادحاً 

من خالل دعمها تنظيم »ب ي د« يف سوريا.

اجليش املرصي
 يـعـلـن قـتـل )12( مـسـلـحـًا 

واعتقال )94( يف سيناء

محلة دولية لـ »طرد« اإلمارات 
من جملس حقوق اإلنسان

تركيـا تعلن وصـول عالقتهـا 
مع واشنطن إىل »نقطة حرجة«

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البيت األبيض أن االتهامات بالعنف األرسي 
الت�ي أدت إىل اس�تقالة اثن�ني من املوظفني ش�كلت 
»صدمة وانزعاجا« للرئيس األمريكي دونالد ترامب 
الذي اعترب يف وقت سابق أن حياة الناس يتم تدمريها 

بسبب اتهامات قد تكون خاطئة.
وقال�ت مستش�ارة الرئي�س األمريك�ي كيلي�ان 
كون�واي إن ترامب أجرب املوظفني ع�ى التنحي بعد 

تلقيه أدلة ذات مصداقية ضدهما.
كذلك أيد كبار مساعدي الرئيس طريقة معالجته 

للجدل األخري عرب اجرائه تعديال يف ادارته.
وقال�ت كون�واي يف مقابل�ة م�ع قن�اة »ايه بي 
يس« التلفزيوني�ة »أعتقد أن الرئيس مثلنا، صدمته 

االتهامات وأزعجته«.
وقال�ت كونواي إن منصب كب�ري موظفي البيت 
األبيض ج�ون كييل ليس مهددا عى خلفية معالجة 
هذه املس�ألة، بع�د أن كانت ُوجهت إلي�ه انتقادات 

لسوء ادارته لهذه الفضيحة.
وردا عى س�ؤال لش�بكة يس ان ان حول تغريدة 

ترامب ب�أن »هناك أش�خاص ُتدم�ر حياتهم ملجرد 
اتهامات. بعضها صحي�ح وبعضها خاطئ«، قالت 
كون�واي إن�ه »ليس هناك ما يدع�و إىل عدم تصديق 
النس�اء«، خصوصا بعد تقديمهن أدلة تحت القَسم 

ملكتب التحقيقات الفدرايل.
وفيم�ا ل�م ي�أت ترام�ب ع�ى ذك�ر الزوجت�ني 
الس�ابقتني أو املزاع�م ع�ن العن�ف األرسي، أك�دت 
كون�واي أن الرئيس األمريكي »رج�ل يبدي تعاطفا 

كبريا مع النساء وتفهما لهن«.
وق�دم كات�ب الخطابات يف البي�ت األبيض ديفيد 
سورنس�ن وس�كرتري موظفي البي�ت األبيض روب 
بورت�ر اس�تقالتيهما ه�ذا األس�بوع ع�ى خلفي�ة 

اتهامات ضدهما بالعنف األرسي.
ونفى سورنسن اتهامات زوجته بالعنف األرسي 
وذل�ك بعد س�اعات عى توجي�ه انتق�ادات لرتامب 
بس�بل تمنياته لروب بورتر »مس�رية رائعة« عقب 

استقالته وسط اتهامات مماثلة.
وبورتر الذي ينفي اتهامات زوجتيه السابقتني، 
إحداهما نرت صورة لها وحول عينها كدمة، عمل 
يف قل�ب البي�ت األبيض خالل الس�نة األوىل من إدارة 

ترامب رغم عدم حصوله عى ترصيح أمني كامل.
وكانت تقارير س�ابقة قد أشارت إىل فوىض تعم 
البيت األبيض يف ظل خالفات وانقس�امات بني كبار 

موظفيه.
وع�نّي الرئي�س األمريك�ي ج�ون كي�يل لتنظيف 
الفوىض بالبيت األبيض، لكن يبدو أن متاعب ترامب 
ل�م تنته�ي مع تفج�ر قضي�ة العن�ف األرسي التي 

أطاحت باثنني من املوظفني.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الدف�اع األمريكي جيم�س ماتيس 
أن سياس�ة املغازلة التي تعتمدها كوريا الشمالية 
يف دورة األلعاب األوملبية، ستفش�ل يف إثارة خالف 
ب�ني كوري�ا الجنوبي�ة والوالي�ات املتح�دة. وقال 
ماتي�س إن هناك من »يبحث عن إيجاد خالف بني 
كوريا الجنوبي�ة والواليات املتحدة. لكن ليس ثمة 
خ�الف«. وكان ماتي�س يتحدث عى مت�ن طائرة 
تقلّه إىل روما، التي تش�كل أول محطة له يف جولة 
أوروبية ستقوده أيضاً إىل بروكسل وميونيخ، وفق 
ما نقلته وكالة »فرانس برس«. وتابع وزير الدفاع 
األمريك�ي: »من املبكر القول ما إذا كان اس�تغالل 
األوملبياد لتخفيف التوتر سُيثمر بعد انتهاء األلعاب. 
ال يمك�ن قول ذلك اآلن«. وذّكر ماتيس بأن الزعيم 
الكوري الش�مايل، كيم جونغ-أون، نّظم الخميس، 
عش�ية افتت�اح أوملبي�اد بيون�غ تش�انغ، »عرضاً 
عسكرياً سلّط الضوء عى صواريخه الباليستية«. 
واعت�رب أن كيم جون�غ-أون اختار بذل�ك »تاريخاً 
غريب�اً جداً«. وكان نائ�ب الرئيس األمريكي، مايك 
بنس، ق�د أعلن أن م�ن الرضوري »االس�تمرار يف 

عزل كوريا الش�مالية اقتصادياً ودبلوماسياً«. ويف 
حديث�ه إىل الصحفيني بطريق عودت�ه إىل الواليات 
املتحدة بعد حضوره افتتاح دورة األلعاب األوملبية 
الش�توية يف بيونغ تش�انغ، قال بنس إن الواليات 
املتح�دة وكوري�ا الجنوبية م�ا زالت�ا مّتحدَتني يف 
معارضتهم�ا للربنامج النووي لكوريا الش�مالية. 
وأض�اف بن�س أن�ه أّك�د م�ع الرئي�س الك�وري 

الجنوب�ي، مون جاي-إن، خالل لقاء جمعهما، أن 
واش�نطن وسيئول س�تواصالن »الوقوف بثبات«، 
برنامَج�ي  وسُتنّس�قان جهودهم�ا يف مواجه�ة 
كوريا الش�مالية الباليس�تي والنووي. تأتي هذه 
الترصيح�ات األمريكي�ة يف الوق�ت ال�ذي دعا فيه 
زعيم كوريا الش�مالية، كيم جونغ-أون، الس�بت، 
نظريه الكوري الجنوبي، م�ون جاي-إن، إىل قمة 
يف بيونغ يانغ، وفقاً ملا أعلنته س�يئول. وس�تكون 
هذه القم�ة، يف حال حصوله�ا، الثالثة من نوعها 
بع�د لقاءين بني كيم جونغ-إيل والد الزعيم الحايل 
لكوريا الشمالية، والكوريَّني الجنوبيَّني؛ كيم داي-

جون�غ، وروه مو-هيون، عام�ي 2000 و2007، 
يف بيون�غ يان�غ. وترص واش�نطن عى أن�ه يتعني 
ع�ى بيونغ يانغ، التي فرض مجل�س األمن الدويل 
ع�دة حزم من العقوبات عليه�ا، أن تتخذ خطوات 
ملموس�ة تثبت م�ن خالله�ا أنها مس�تعدة لنزع 
أسلحتها النووية، قبل أي مفاوضات. وبعد صمت 
داَم أش�هراً بش�أن م�ا إذا كانت كوريا الش�مالية 
ستش�ارك يف دورة األلع�اب األوملبي�ة الش�توية يف 
بيون�غ تش�انغ، تبني أن األوملبياد ش�كل مناس�بة 

لتحقيق تقارب بني الكوريتني.

البيت األبيض مربك نتيجة »العنف األرسي« ملوظفيه
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    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة املواد االنش�ائية ، عن اس�عار 
البي�ع املب�ارش ملادة الس�راميك امل�ري )كيلوبرتا (

امل�ورد  والديك�ور  واالرضي�ات  الج�دران  وبانواع�ه 
لحسابها ».

وقال مدير عام الرشكة وكالة س�عيد حس�ن عايد يف 
بيان تلقته » املس�تقبل العراقي »، ان« االس�عار ملادة 
س�راميك االرضيات حجم50x50 للمرت املربع الواحد 

10.000 عرش االف دينار وس�راميك ارضيات  حجم 
45x45 ب� 9,750 تس�عة االف وسبعمائة وخمسون 
الف دينار وحجم 40x40 ب�9,000 تس�عة االف دينار 

.«
وأض�اف انه »بالنس�بة لس�راميك الج�دران حددت 
الرشكة س�عر امل�رت املرب�ع الواحد لحج�م 25x75ب� 
11,000 ال�ف دينار و25x60 ب��10,750 عرش االف 
وسبعمائة وخمسون الف دينار و25x50 ب�10,000 
ع�رش االف دين�ار وحج�م 30x60ب��9,750 تس�عة 

االف وسبعمائة وخمس�ون الف دينار اما بخصوص 
س�راميك الديكور ح�ددت الرشكة س�عر املرت املربع 
الواح�د لحج�م 30x60 ب��13,750 ثالث�ة عرش الف 
وسبعمائة وخمسون دينار وحجم 15x60 ب�13,750 
ثالثة عرش الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار وحجم 
 25x75 25 ب�15,000 خمس�ة عرش الف وحجمx60
ب�15,250خمسة عرش الف ومائتان وخمسون دينار 
». ودعا مدير عام الرشكة ، املواطنن الراغبن باقتناء 

املادة مراجعة معارض البيع يف بغداد واملحافظات.

التجارة تعلن عن اسعار البيع املبارش ملادة السرياميك »الكيلوبرتا« املورد حلساهبا

بدء نقل خام كركوك اىل ايران 
بمعدل »60« الف برميل يوميًا

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن 
أزمة املياه يف ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ كركوك راكان الجبوري ، أن العراق س�يبدأ تصدير 
النفط من حقول ش�مال كركوك إىل إيران هذا الش�هر بمعدل 60 

ألف برميل يوميا.
وأدىل الجبوري بتلك التريحات خالل مؤتمر إلعادة إعمار العراق 

يف الكويت ».
واتف�ق العراق مع إيران يف ديس�مرب كانون األول ع�ى مبادلة ما 
يص�ل إىل 60 ألف برميل يومي�ا من الخام املنتج من كركوك بنفط 
إيراني للتس�ليم يف جنوب العراق، مع نقل النفط بالش�احنات إىل 

كرمانشاه يف إيران.
وكان من املقرر أن يبدأ النقل يف أواخر يناير كانون الثاني وامتنع 
مس�ؤولو نفط ع�ن ذكر أس�باب التأخ�ر بخالف أن�ه يرجع إىل 
س�بب فني. وبدأت القوات العراقية عملية أمنية عى طول املسار 
املزمع لنقل النفط األسبوع املايض إلخالء املنطقة من مجموعات 

مسلحة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االتص�االت، عن »تش�كيل لجان تحقيقي�ة ملتابعة 
بغ�داد  يف  االتص�االت  منظوم�ات  ش�بكات  ع�ى  التج�اوزات 

واملحافظات«.
وذك�ر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »تم تش�كيل 
خمس�ة فرق ولجان تحقيقية وتدقيقية ألجراء تحقيقات ادارية 
موسعة ملتابعة تلك التجاوزات عى شبكة ومنظومات االتصاالت، 
وضمان عدم التجاوز عى البنى التحتية لالتصاالت وعدم تكراره 

مستقبالً«.
م�ن جانب اخر، اش�ار البي�ان اىل ان »جه�ود امل�الكات الفنية يف 
مديرية اتصاالت النجف تواصل حملتها الواسعة إلزالة التجاوزات 
املوجودة عى الشبكة الهاتفية يف محافظة النجف، بالتنسيق مع 

االجهزة االمنية واالدارية يف املحافظة.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئيس مجلس الوزراء حي�در العبادي، يوجه بوقف التجاوز 
ع�ى الحص�ص املائي�ة وزي�ادة حص�ة املي�اه لقض�اء املج�ر يف 

ميسان«.
وذكر بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »العبادي وجه االمكانات 
واآلليات اليقاف حالة التجاوز عى الحصص املائية ولزيادة حصة 

املياه لقضاء املجر يف محافظة ميسان«.
واض�اف، ان�ه »وجه ايض�ا بمتابعة موض�وع امل�وارد املائية مع 
الجهات ذات العالقة والتوجي�ه بايجاد الحلول الالزمة وباألخص 

يف هذا املوسم الذي يشهد شح االمطار«.
وتتع�رض محافظ�ات جنوبي الع�راق إىل أزمة مي�اه هي األكثر 
س�وءا منذ س�نوات، وباتت تهدد بتوقف مشاريع املياه الصالحة 
للرشب، بعد أن أثرت بش�كل كبر عى جميع األنشطة الزراعية يف 

املحافظات التي تعتمد عى مياه نهري دجلة والفرات.

وزير املوارد املائية: كل العراق مهدد 
بشحة املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر املوارد املائية حس�ن الجناب�ي، أن جمي�ع املحافظات 
العراقية مهددة بشحة املياه.

وق�ال الجناب�ي خالل مؤتمر عق�ده يف محافظة كرب�الء إن »كل 
العراق مهدد بش�حة املياه«، مبينا ان »هناك إختناق معن يف نهر 

املجر الكبر/ وكذلك يف الكحالء واملرشح«.
واضاف، أن »هناك تحرك مس�تمر ونقاش�ات وزي�ارات منتظمة 
لبحث هذه االزمة«، كاش�فا عن »زيارة مرتقب�ة اىل تركيا لبحث 
ملف س�د اليسو الرتكي عى دجلة«، موضحا انه »سيتم استغالل 

املفاوضات لحل هذه االزمة«.
اىل ذل�ك نف�ى وزير املوارد املائية يف وقت س�ابق جفاف نهر دجلة 
ونهر املجر الكبر، مبينا ان الش�ائعات الت�ي ذهبت بهذا االتجاه 
هي اقتطاع الحداث من سياقات اكرب ، فيما اشار اىل ان ما يجري 
هو قيام اليات الوزارة بإزالة العرائش واالدغال من قاع نهر املجر 

الكبر.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات الب�رة، الفريق الركن، 
جمي�ل الش�مري، ع�ن »ضب�ط أدوي�ة غر 
معروف�ة املنش�أ، دخل�ت البلد بص�ورة غر 

رشعية عن طريق املهربن«.
وقال الش�مري يف تري�ح صحفي تابعته » 
املس�تقبل العراقي«، ان�ه »بعد االنتصار عى 

داع�ش نق�وم اآلن بحم�الت تفتي�ش التقل 
أهمية ع�ن محاربة داعش، وه�ي مكافحة 
الفس�اد والغش الدوائي واالس�تهانة بحياة 

أبناء البلد«.
وأضاف أنه »منذ يومن وبعد ورود معلومات 
اس�تخبارية ع�ى أدوية مهربة ومغشوش�ة 
وجدن�ا أدوي�ة غ�ر معروف�ة البلد املنش�أ، 
وقام�ت ق�وة بقي�ادة العمليات باالش�رتاك 

م�ع صحة البرة قس�م التفتيش وش�عبة 
املؤسسات الصحية باعتبارها الجهة الفنية 
الخاص�ة ومديرية االس�تخبارات يف البرة 
االقتصادية واألمن الوطني«، مؤكداً »العثور 

عى أدوية  مجهولة املنشأ«.
وأش�ار الش�مري إىل أن »خروج ه�ذه القوة 
جاء عى ضوء اعرتافات نائب نقيب الصيادلة 
يف الب�رة مرتىض الديون�ي بأن لديه مكتب 

علم�ي«، مبين�اً أن�ه« ت�م ضب�ط أدوية غر 
معروفة البلد املنش�أ، وأدوية مهربة وداخلة 
إىل البلد بصورة غر رشعية، فضالً عن وجود 
م�واد ممنوعة التداول وذل�ك لثبات رضرها 

وتأثرها السلبي عى حياة املواطن«.
 وأوض�ح أن »هن�اك مخالف�ات إدارية كون 
املكتب العلمي التابع لنقيب الصيادلة محمي 
من قبل النقابة كونه ال أحد يقوم بمسائلته«، 

موضحاً أنه »تم ضبط أختام ووصوالت لبيع 
ملذاخر غر موجودة يف محافظة البرة مثل 

مكتب الفارس  وغرها يف بغداد«.
وبن قائد عمليات البرة أن »هذه الحمالت 
التخص الصيادلة وبإمكانهم العمل بش�كل 
طبيع�ي، إنما هذا يخ�ص املذاخر التي تقوم 
بغش األدوية واستخدام األدوية املهربة الذي 

رضرها مبارش عى املواطن العراقي.

قائد عمليات البرصة يكشف تفاصيل عملية ضبط أدوية مغشوشة غري معروفة املنشأ

الرافدين يعلن حصيلة القروض التي تم منحها 
للمواطنني يف شهر كانون االول 

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين ع�ن انجاز 
أنواعه�ا  بكاف�ة  الق�روض  ومن�ح 
للمواطنن خالل ش�هر كانون االول 

املايض.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ، ان »حصيلة القروض 
الت�ي تم منحها للمواطنن يف ش�هر 
امل�ايض  الع�ام  م�ن  االول  كان�ون 
تمثلت بمنح ق�روض البناء وقد بلغ 
ع�دد معامالت املن�ح ) 59 ( معاملة 
وقروض املش�اريع الصغرة البالغة 
15 ملي�ون دينار حيث تم منح ) 17 

( قرض« .واش�ار البي�ان اىل انه »تم 
اق�راض املواطن�ن الراغب�ن برشاء 
شقق بس�ماية الس�كني اذ تم منح 
) 75 ( معامل�ة للمواطنن.. كما تم 

من�ح ق�روض الس�يارات اىل ) 119 
معامل�ة   130 واق�رض  معامل�ة   )
لتس�هيالت مالية .باإلضافة اىل ذلك 

تم منح قروض لقطاعات أخرى.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الرتبية، محمد اقبال الصيديل، بإعطاء 
10 درج�ات للمش�اركن يف امتحان�ات اإلرشاف 

الرتبوي«.
وقالت مدي�ر العالقات العامة واالعالم يف الوزارة 
زينب طارق يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
إن�ه »س�بق وان وج�ه الوزي�ر بتش�كيل لجن�ة 
م�ن االرشاف الرتب�وي وإدارة مكتب�ه الخ�اص 
للق�اء املتقدم�ن واالس�تماع إىل املش�اكل الت�ي 
رافقت االمتحان�ات واملقابالت، وعى اثرها وجه 
باتخ�اذ عدة معالجات دعم�اً للمتقدمن، ومنها 
إعط�اء ك�رف 10 درج�ات للممتحن�ن، ومنح 
اصح�اب الدرجات دون الخمس�ن فرصة إعادة 

االمتحان«.

وأضاف�ت ان�ه »وجه بإع�ادة املقاب�الت وإعادة 
النظر باألس�ئلة التي قدمت يف املقابالت، وتوزيع 
لجان املرشفن التي تقابل املتقدمن وجعلها من 

كل املحافظات تحقيقاً للعدالة«.
وكشف الصدييل عن »إعداد رزمة تدريبية جديدة، 
م�ع وضع رشط دخول املرشفن دورة كل س�نة 
، ع�ى ان يرتتب عى م�ن ال يتجاوز تل�ك الدورة 
اج�راءات تربوية وادارية س�تبلغ به�ا املديريات 
يف وقت قادم«، مؤكدا »العمل عى تنش�يط جهاز 
اإلرشاف م�ن أج�ل محارب�ة الفس�اد والضعف 

الحاصل يف بعض مفاصل العملية الرتبوية«.
وتمن�ى الصي�ديل »املوفقي�ة لجمي�ع املتقدمن 
وتجاوز االختبارات بما يخدم املس�رة الرتبوية، 
وأهمية اس�تثمار هذه الفرصة بشكل جيد دون 

التفريط بها.

الرتبية متنح »10« درجات »كريف« للمشاركني بامتحانات 
االرشاف الرتبوي وشموهلم بامكانية اعادة االمتحان

تشكيل جلان حتقيقية لكشف 
التجاوزات عىل شبكات االتصاالت

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناعة واملعادن ع�ن مجموع وطبيعة 
الس�لع واملنتجات املحلية املنتجة يف ال�رشكات واملعامل 
التابع�ة له�ا املتخصصة بمختل�ف املج�االت الصناعية 
الغذائي�ة والدوائي�ة والهندس�ية والنس�يجية والجلدية 
وااللكرتوني�ة  والكهربائي�ة  واالنش�ائية  والكيمياوي�ة 
وامليكانيكي�ة والبالغ�ة اكثر م�ن )270( منتج و)360( 
مس�تحرض دوائي ذات نوعيات وجودة عالية ومطابقة 

للمواصفات القياسية املعتمدة .
واش�ار مدير مركز االعالم والعالق�ات العامة يف الوزارة 
عبدالواح�د علوان الش�مري اىل ان ه�ذه املنتجات ُتنتج 
بنسب تصنيع وقيم مضافة ترتاوح بن )25% اىل %100( 
وبطاق�ات عالية تلب�ي احتياجات وزارات ومؤسس�ات 
الدول�ة ومتطلبات الس�وق املحلي�ة ، الفت�ا اىل ان العام 

املايض ومطلع العام الحايل ش�هد طرح العديد من املنتجات 
الجديدة نتيجة االنجازات امللموسة والواضحة التي تحققت 
بعد تس�نم املهندس محمد ش�ياع الس�وداني مهام الوزارة 

وتبنيه لخطط اصالحية ورؤى س�رتاتيجية س�ليمة تمثلت 
يف مراجعة العقود االستثمارية وعقود الرشاكة واالستثمار 
واالنفت�اح عى القط�اع الخ�اص الجاد واملتمك�ن ومااثمر 
عن�ه من افتتاح للكث�ر من املش�اريع واملصانع والخطوط 

االنتاجي�ة ذات الج�دوى االقتصادي�ة وكذل�ك تفعي�ل 
قوان�ن حماية املنتج�ات املحلية والتعرف�ة الكمركية 
واص�دار الترشيع�ات والق�رارات الداعم�ة للصناع�ة 
واملنت�ج الوطني للتص�دي ومجابهة سياس�ة االغراق 
املتعمد للس�وق العراقية بالبضائع والسلع املستوردة 
وغره�ا م�ن الخط�ط واملس�اعي الهادف�ة اىل تطوير 

قطاع الصناعة يف العراق .
واس�تعرض الش�مري ع�دد من ه�ذه املنتج�ات التي 
بام�كان رشكات ال�وزارة تلبية الحاج�ة املحلية منها 
وفق الكمي�ات واملواصف�ات املطلوبة ومنه�ا وحدات 
ال�رف  مي�اه  املي�اه ووح�دات معالج�ة  تصفي�ة 
الصح�ي يف رشكة الفارس العام�ة واالنابيب امللحومة 
حلزوني�ا يف الرشكة العامة للحديد والصلب واالس�الك 
الهوائية والقابل�وات الكهربائي�ة والهاتفية ومقاطع 
وصفائ�ح االملني�وم يف رشك�ة اور العام�ة وكذلك املاء 
الصح�ي واملقط�ر والغ�ازات الصناعي�ة وال�واح الطاق�ة 
الشمسية وملفات محركات الجهد العايل ومرشحات الهواء 
للمحط�ات الكهربائي�ة يف رشك�ة الزوراء العام�ة واملطاط 

املطح�ون ومط�اط معاد الحيوي�ة والصون�دات يف الرشكة 
العام�ة للصناعات املطاطية واالط�ارات اضافة اىل حامض 
الكربيتيك املركز واملخفف يف رشكة الفرات العامة واالكياس 
البالس�تيكية يف الرشكة العامة للصناع�ات البرتوكيمياوية 
وسماد اليوريا يف الرشكة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية 
والس�منت الع�ادي واملق�اوم يف الرشك�ة العامة للس�منت 
العراقية فضال عن منتجات الزبد والقشطة والجبن الطري 
واملطبوخ والحليب بعبوات بالستيكية وسكائر سومر اليت يف 
الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية والخوذة والدرع واحذية 
الس�المة املهنية والعس�كرية والرياضية واكياس النفايات 
والحقائب والقماصل والبالس�رت والقطن الطبي والش�اش 
يف الرشك�ة العام�ة لصناعات النس�يج والجل�ود ومحوالت 
التوزيع والقدرة واملقاييس الكهربائية والقابلوات الضوئية 
يف رشك�ة دياىل العام�ة واملحاليل امللحية واللباد االس�فلتي 
البوليمري يف الرشك�ة العامة للصناع�ات التعدينية وكذلك 
املس�بوكات الحديدية واعمدة االنارة واالختام البالستيكية 
يف الرشك�ة العامة للصناعات الفوالذي�ة وغرها الكثر من 

املنتجات االخرى يف رشكات الوزارة كافة .

الصناعة تكشف عن امكانية رشكاهتا انتاج »270« منتج حميل و »360« مستحرض دوائي

    النجف / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية بلدية النجف، عن اطالقها 
حملة كربى لرفع التجاوزات من االرايض 
الحكومية التابعة للدولة يف منطقة شارع 
املطار م�ن قبل لجنة التج�اوزات التابعة 
للوح�دة الصناعية«.وق�ال مدي�ر بلدي�ة 
النجف االرشف، وس�ام ساجت نارص، يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«،ان »بلدية 
املحافظ�ة اطلق�ت ، حمل�ة ك�ربى إلزالة 
التجاوزات املش�يدة ع�ى االرايض التابعة 
للدولة واملخصصة لتشييد مباٍن ومنشآت 
حكومية يف منطقة ش�ارع املطار التابعة 
ان  االرشف«.واض�اف  النج�ف  ملدين�ة 
»الحملة منذ انطالقها حتى االن اس�فرت 
عن رف�ع نحو عرشات التج�اوزات ملنازل 
وجدت مشيدة عى ارايض تابعة للدولة«، 
مش�را اىل ان »الحمل�ة مس�تمرة إلزال�ة 
جمي�ع املبان�ي العش�وائية ع�ى االرايض 

الحكومية يف مدينة النجف االرشف.

بلدية النجف تنفذ محلة 
كربى لرفع التجاوزات 

عن أرايض الدولة
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

حذرت محافظة بغداد من مغبة انتش�ار حاالت 
االصاب�ة بم�رض الع�وز املناعي ) االي�دز( بعد 
رص�د عدد من الح�االت املصابة به�ذا املرض يف 

العاصمة ».
بيان ملحافظة بغداد افاد ان » دائرة صحة بغداد 
الكرخ س�جلت عدد من الحاالت املصابة بمرض 
العوز املناعي مع بداية ه�ذا العام ، موضحا ان 
يف الع�ام امل�ايض تم رصد عدد م�ن الحاالت وتم 

تطويقها ».
واض�اف البي�ان » ان دائرة صحة بغ�داد الكرخ 
اك�دت خالل زيارة تفقدية اجراها مدير الصحة 
الدكتور جاس�ب لطي�ف اىل اح�د مراكز فحص 
الع�وز املناع�ي للوافدين واالجانب وجود س�تة 

حاالت مصابة بمرض العوز املناعي ثالثة منها 
ت�م تأكيده�ا يف املركز ب�وزارة الصح�ة والثالث 
الباقي�ة بانتظار التأكيد ، مبينا ان هذه الحاالت 

كان من بينها اربعة عراقين واثنان اجانب ».
ولف�ت البي�ان اىل ان » رصد مثل ه�ذه الحاالت 
يعد مؤرشا خطر لتزايد الحاالت بش�كل رسيع 
الح�االت  ه�ذه  متابع�ة  رضورة  اىل  منوه�ا   ،
واالهتم�ام بها بش�كل كب�ر للحد منه�ا ومنع 
انتشارها ورعايتها من قبل الجهات العليا وذات 

العالقة ».
فيم�ا س�بق ملحافظة بغ�داد ان أرس�لت كتاب 
لعملي�ات بغ�داد لغل�ق أكثر م�ن عرشين مركز 
مس�اج كونها التحمل تراخيص وعدد منها لدى 
أصحابها إجازات مزورة داعية األجهزة األمنية 

اىل التحري عنها بشكل دقيق.

حمافظة بغداد حتذر من تزايد حاالت االصابة بمرض العوز املناعي »اآليدز«

    المستقبل العراقي / صفية المغيري

قام�ت ف�رق الرقابة الصحي�ة يف قطاع 
الكرخ للرعاي�ة الصحية األولي�ة التابع 
لدائ�رة صحة بغ�داد / الكرخ وبإس�ناد 
م�ن األم�ن الوطن�ي وعملي�ات بغ�داد 
اللح�وم  م�ن  كب�رة  كمي�ات  بإت�الف 
الحمراء والبيضاء وم�واد غذائية أخرى 
يف دور مستخدمة لتحضرها يف منطقة 
املنص�ور وغلقه�ا ملخالفته�ا لل�رشوط 
الصحية« .وبن مدير اعالم صحة الكرخ 

أن »م�الكات ش�عبة  الحي�دري  احم�د 
الرقابة الصحية يف قطاع الكرخ و التابع 
لدائرتن�ا قام�ت بحملة رقابي�ة صحية 
حيث ت�م خالله�ا أتالف كمي�ات كبرة 
من اللحوم الحمراء والبيضاء املطبوخة 
ونص�ف املطبوخة فضال ع�ن املعجنات 
وقطع الكيك املجهزة وكميات كبرة من 
املقب�الت يف ع�دد من الدور املس�تخدمة 

كمحالت تحضر للمطاعم«.
واوض�ح ان�ه »ت�م غل�ق ه�ذه ال�دور 
وتش�ميع األبواب وأعداد محارض اتالف 

أصولية فيها وبحضور أصحاب العالقة 
حي�ث كان ع�دد الدور ثالث�ة فضال عن 
إغالق ع�دد من املقاهي والكويف ش�وب 
) الكوفيه�ات (غ�ر املج�ازة و ختمه�ا 
بالش�مع األحمر ».واش�ار خالل حديثه 
اىل أن »م�الكات ش�عب الرقابة الصحية 
متواصل�ة يف عمله�ا الرقاب�ي ولكاف�ة 
مح�الت بي�ع امل�واد الغذائي�ة واملطاعم 
واملعام�ل ويف جان�ب الكرخ م�ن مدينة 
بغ�داد وذل�ك لضم�ان س�المة وصح�ة 

املواطن .

صحة الكرخ: أتالف كميات كبرية من مواد غذائية خمالفة للرشوط الصحية
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املستوى العلمي ملدارس البرصة احلكومية واألهلية وآفاق تطويره

          تحقيق/ مهدي السبهان

لذا حرصت جريدة )املستقبل العراقي( 
ع�ى متابعة ه�ذا النجاح ال�ذي تحقق 
وإعطاء صورة كاملة للقارئ عن حجم 
امل�دارس بنوعيه�ا  ال�دور ل�إدارات يف 
الحكوم�ي واأله�ي وال�كادر التدرييس 
فيهما للوقوف عى االسباب التي أهلتها 
لهذا النجاح وكان اللقاء االول مع مدير 
ع�ام تربي�ة محافظة الب�رة الدكتور 
عبد الحسني سلمان عبد الحسن تحدث 

قائال .
تمي�زت مدارس�نا له�ذا الع�ام وخ�الل 
علم�ي  بمس�توى  املاضي�ة  الس�نوات 
نتائ�ج  افرزت�ه  م�ا  وه�ذا  متق�دم 
االمتحان�ات النهائي�ة للمراحل املنتهية 
للطالب والطالبات يف امل�دارس الثانوية 
الحكومية واألهلية،  اختتمت هذا العام 
بأع�ى معدل عى الع�راق وكان الطالب 
االول من مدارس�نا يف املحافظة ، فضال 
عن س�تة ع�ر طالبا تص�دروا املراتب 
االوىل ع�ى ط�الب املحافظ�ات األخرى، 
كمقي�اس معي�اري للدرج�ات العام�ة 
خاص�ة االعداديات التي أهل�ت طلبتها 
لدخ�ول املجموعة  الطبية والهندس�ية 

والكليات االخرى . 
االهلي�ة خصوص�ا  امل�دارس  وتمي�زت 
الع�رب  وش�ط  الفراهي�دي  م�دارس 
بمس�توى تعليم متق�دم ومميز نتيجة   
الجهود املثمرة إلدارات املدارس والكوادر 
التدريس�ية ومتابعة وحرص من أولياء 
االم�ور وكذلك الجه�ات املعنية يف تربية 
محافظة البرة التي اعتنت بمس�توى 

التعليم .
وتأكي�د  الرتبي�ة  وزارة  توصي�ات  وأن 
معايل الوزير عى رفع املس�توى العلمي 
وخاصة يف املدارس الحكومية وقد اولينا 
له�ا االهتمام ع�ى املس�تويات الثالثة، 
التدري�يس والخدمي واملناهج التي قمنا 
بتوفريه�ا منذ بداي�ة الع�ام اضافة اىل 
توف�ري الرح�الت املدرس�ية الت�ي بلغت 
اكث�ر من تس�عة عر ال�ف رحلة جزء 
كبري منها تم الت�رع به من قبل االهايل 
وم�ن قبل ال�ركات الحكومي�ة النفط 
والنق�ل وبع�ض الجهات االخ�رى كما 
حققنا الغط�اء االمني من قبل االجهزة 
ذات العالق�ة خاص�ة قي�ادة العمليات 
دور  اىل  باالضاف�ة  الرط�ة  وقي�ادة 
الحكومة املحلية وتعاونها مع مديريتنا 
اس�فرت هذه املشرتكات بتميز العملية 
الرتبوية والدراسية عن مثيالتها يف بقية 

املحافظات بتفوق املس�توى العلمي , إذ 
واجهنا جمي�ع التحديات وتغلبنا عليها 
وبجهود مش�رتكة مع الحكومة املحلية 
الت�ي قام�ت بالتصوي�ت ع�ى عق�ود 
املعلم�ني والتدريس�يني ونح�ن بأم�س 
الحاجة اليه�م وبدورن�ا خاطبنا وزارة 
الرتبي�ة باالم�ر ونطال�ب بتوف�ري اكر 
ع�دد ممكن م�ن التدريس�يني وخاصة 
يف املناط�ق النائي�ة اضاف�ة اىل حاجتنا 
املاس�ة اىل االبنية املدرس�ية للتغلب عى 
الدوام الثالثي وس�د العج�ز الحاصل يف 
بعض املناطق مما يتطلب بناء اكثر من 

ستمائة مدرسة جديدة .
وم�ن جهة اخرى تح�دث مدير مدراس 
الفراهيدي النموذجي�ة  الدكتور توفيق 

مهدي ماجد قائال:
تش�كلت م�دارس الفراهيدي يف الس�نة 
الدراس�ية يف ع�ام 2004 كأول مدارس 
اهلي�ة يف بلدن�ا العزي�ز وحصلن�ا ع�ى 
املرتب�ة الثالث�ة والخامس�ة والع�ارشة 
وتأهل ثالثون طالبا للمجموعة الطبية 
وبعدها اوعز الينا وزير الرتبية يف حينها 
باالط�الع ع�ى واق�ع التعلي�م يف الدول 
املج�اورة بغي�ة دراس�ة س�بل النجاح 
وهذا ينس�جم مع االفكار التي أنش�أت 
من اجلها الفراهي�دي والرامية اىل رفع 
املستوى العلمي , فاستقطبنا الطاقات 
العلمية الكفوءة من ذوي الخرة وبدأنا 
باس�تخدام مناه�ج اثرائي�ة وهي كتب 

ساندة للمهنج العراقي واولينا االهتمام 
م�ع  املنس�جمة  املتط�ورة  بالتقني�ات 
املع�ارصة وبدأ اعداد الطلب�ة املتقدمني 
يف تزايد مستمر يرافقه ارتفاع مستوى 
املع�دالت م�ن خ�الل تأس�يس جه�از 
س�ري  يت�وىل  وال�ذي  العلم�ي  االرشاف 
التدريس بكاف�ة االختصاصات وترقية 
مف�ردات املنهج املقرر وتش�كيل فريق 
لرفع املس�توى العلمي للطلبة الضعفاء 
وهذا م�ن االس�باب الرئيس�ية الرتقاء 
الفراهي�دي خ�الل الس�نوات املنرمة 
. كما س�اهمنا بإعداد خط�ة تطويرية 
لكوادرن�ا التدريس�ية عى امل�الك الدائم 
بأيفاده�م داخل وخ�ارج البالد لغرض 

تدريبهم وإعدادهم ككوادر متميزة. 
كل ه�ذه التنظيم�ات االداري�ة أهلتن�ا 
للحص�ول ع�ى نط�ام األي�زو يف االدارة 
والرتبي�ة , وابرمت الفراهيدي عقدا مع 
مؤسسة بريطانية ضمن برنامج خاص 
يس�اعد عى اتص�ال ال�كادر التدرييس 
االثرائي�ة  االس�ئلة  وايض�اح  بالطلب�ة 
الهام�ة لتصل للجمي�ع وبأمكان اولياء 
االمور من خ�الل الرنامج االطالع عى 
املس�تويني الرتبوي والعلم�ي واالتصال 
ب�أدارة املدرس�ة فض�ال ع�ن ذل�ك فإن 
قب�ول طلبتنا لم يكن عش�وائيا بل عر 
ثالث�ة اختبارات يتجاوزه�ا الطالب من 
قبل لجان متخصص�ة ويجب ان يكون 

معدله االدنى خمس وثمانون درجة .

الفراهي�دي  م�دارس  نج�اح  ارسار  ان 
ضواب�ط  اس�تخدامنا  ه�و  االهلي�ة 
ب�وزارة  الخ�اص  التعلي�م  وتعليم�ات 
الرتبية وبالتايل فانن�ا نحقق يف كل عام 
من خمسة اىل س�بعة طالب هم االوائل 
ع�ى الع�راق , وال ننىس ال�دور الرتبوي 
الذي يقوم به اولياء االمور إلعداد طلبة 
بهذا املس�توى الذي يضاهي بل يتجاوز 
كث�ري م�ن البل�دان . وال نن�ىس مناهج 
وزارة الرتبية الحديثة والتي تتماىش مع 

التطورات العلمية والتكنلوجية .
وعى الصعيد ذاته حدثنا مدير االعدادية 
املركزية الحكومية االستاذ حامد محمد 
ناج�ي ال�ذي تمي�ز بمهنيت�ه وحرصه 
الكب�ري عى رف�ع مس�توى التعليم وما 
يتناسب مع االعدادية املركزية والجذور 
التاريخي�ة للمدينة كراف�د علمي اتحف 
الجامع�ات العراقي�ة بالطلبة املتميزين 

خالل العقود املاضية قائال :
ان التعاون بني االدارة والكادر التدرييس 
خلق اجواء مناس�بة له مخرجات لنمو 
املعرف�ة العلمي�ة ل�دى الطلب�ة وتخرج 
املئ�ات بمس�توى ع�اٍل ويف ه�ذا الع�ام 
حصل اح�د طلبتنا تسلس�ل الرابع عى 
الع�راق فضال ع�ن مع�دالت املجموعة 
الطبية والهندس�ية وكذلك يف الس�نوات 
الس�ابقة هي االخرى تميزت بمستوى 
ع�ال من التعلي�م ويف احداها كان االول 
ع�ى الع�راق م�ن اعداديتن�ا وخم�س 

ع�رة باملائ�ة م�ن الطلبة ت�م قبولهم 
باملجموع�ة الطبي�ة وبع�د تغ�ري نظام 
السادس االعدادي االحيائي والتطبيقي 
اختلفت معدالت القبول بني كلية الطب 
والهندسة يف عموم العراق , فاملجموعة 
الهندس�ية قبل�ت ه�ذا الع�ام مع�دالت 
م�ن الثمانني فصاعدا عكس الس�نوات 
الس�ابقة واعتقد ان هذا النظام يحتاج 
اىل دراس�ة اكثر عمق�ا . والحال ينطبق 

عى تغيري املناهج . 
نصب�و اىل التنس�يق م�ع قس�م االعداد 
والك�وادر  الرتبي�ة  وزارة  يف  والتدري�ب 
املتمي�زة من أجل تنظي�م ورش يتم من 
خالله�ا معرف�ة املتغ�ريات ومناقش�ة 
االيجاب والس�لب لدمج كت�ب الكيمياء 
والفيزي�اء واألحياء بكتاب واحد اضافة 
اىل االهتمام بالكوادر التدريسية وزجهم 
يف دورات تطويرية ستثمر دون شك عن 
رف�ع املس�توى العلم�ي خصوص�ا وان 
مناهجنا الدراسية تمتاز برقيها العلمي 
, وتبق�ى آراء الك�وادر التدريس�ية تزيد 
وتث�ري التجرب�ة العلمية وم�ن خاللها 
نتج�اوز االخط�اء ان حصل�ت وال بد يل 
م�ن االش�ارة اىل ان نجاح كل مدرس�ة 
من مدارس�نا يبنى عى اساس التعاون 
ب�ني ادارة املدرس�ة وال�كادر التدرييس 
وأولياء االمور, واقدم الش�كر واالمتنان 
لصحيفة املس�تقبل العراق�ي ملتابعتها 

الهامة ملواضيع بهذا املستوى.

وأشاد مدير مدرسة مسلم بن عوسجة 
االس�تاذ حس�ن خ�ري الله كاظ�م بدور 
مديرية تربية البرة ورعايتها للكوادر 
لرف�ع  املبذول�ة  والجه�ود  التدريس�ية 

املستوى العلمي للطلبة مبينا :
م�ا حققته مدرس�تنا من نج�اح علمي 
يع�ود للك�وادر التدريس�ية الت�ي تبذل 
جهود اس�تثنائية مع الطلبة مما حقق 
نتائ�ج عالي�ة يف نس�ب النج�اح االم�ر 
ال�ذي ق�اد اىل تزاي�د اع�داد املتقدم�ني 
م�ن الطلب�ة رغم وجود م�دارس اخرى 
ضمن الرقع�ة الجغرافية وبالتايل زيادة 
االعداد الطالبية زاد من حاجة املدرس�ة 
امللح�ة لبناء صف�وف اخرى تخفف من 
الزخم الحاص�ل عى املقاعد الدراس�ية 
ورغ�م قناعتي بتمي�ز مناهجنا وخالل 
متابعاتي ملدارس الدول املجاورة ارى ان 
نزج الكوادر التعلمية بدورات تطويرية 
خ�الل العطل�ة الصيفية حت�ى ال يؤثر 
ع�ى منهاج املعلم اليوم�ي وبالتايل فإن 
املكس�ب من ذلك تقدم وتطور اكثر مما 
نح�ن علي�ه االن . وانني اتاب�ع كل يوم 
مع الكادر التعليمي وبش�غف كبري رفع 
املس�توى العمي للطلب�ة والتواصل مع 
اولياء االمور لتفادي املعوقات التي تحد 
م�ن االرتقاء بمس�توى الطالب . ونحن 
نحقق نس�ب نجاح مئة يف املئة وس�بب 
ذلك هو التعاون الكبري بني ادارة املدرسة 
وكوادرها العلمي�ة وأولياء االمور. قمنا 

بجهودن�ا الش�خصية وجه�ود طوعية 
اخرى ل�راء الخش�ب وتجهيز مقاعد 
الدراس�ة وكذلك العمل عى تهيئة مكان 
مناس�ب وصحي تدع�م الطالب وترفع 

مستوى التعليم لديه .
والتقين�ا مدير متوس�طة ع�ى الهادي 
للبنني االس�تاذ خالد حسني عي يف حي 

الجزائر الذي تحدث قائال:
هنال�ك ط�رق علمي�ة لتحقي�ق النجاح 
والتق�دم وتنش�ئة جي�ل م�ن الط�الب 
املتفوقني تس�تند اىل اس�اس رصني تبدأ 
من  املراحل الدراس�ية االوىل وفق منهج 
دقيق يع�زز م�ن مس�توياتهم العلمية 
باالس�تحقاق  إلعداده�م  والرتبوي�ة 
الطبيعي للدخول للتعليم املتوس�ط ويف 
جعبت�ه مكتن�ز م�ن املعلوم�ات تؤهله 
للتنافس الريف م�ع اقرانه لذا يرتتب 
ع�ى ادارات امل�دارس االبتدائية بتكثيف 
الجهود لنكمل بعدهم املس�ار ومع ذلك 
فإننا نحتاج اىل مزيد من الوقت يف بعض 
ال�دروس لتكثي�ف املعلوم�ات بع�د ان 
اصبح يوم الس�بت عطلة رسمية حيث 
فقدنا بذلك اربع س�اعات من الدوام لم 
نج�د آلية لتعويضها وتوزيع س�اعاتها 
ع�ى االيام االخ�رى . نضط�ر احيانا اىل 
تدريس الطلبة بالوقت االضايف ولو كان 
لدين�ا غط�اء قانوني لكثفنا الس�اعات 
االضافي�ة وال ب�د ان نحق�ق للتدرييس 
الوق�ت ال�كايف والغط�اء القانون�ي, لذا 
اق�رتح اقامة دورات تقوية لطلبتنا يوم 
السبت وبموافقة مديرية تربية البرة 
ب�دون مقاب�ل م�ادي او اج�ور رمزية 

للكادر التدرييس وهذا الس�ماح سيعزز 
م�ن س�بل النج�اج والتف�وق العلمي . 
ونح�ن ال ندخ�ر جهدا من اج�ل طلبتنا 
وما نحقق�ه كل عام من نجاح هو خري 
دلي�ل ع�ى جه�ود كوادرن�ا . وال بد من 
توفري وس�ائل تعليمية وسفرات علمية 
ومخت�رات تعت�ر مس�اندة رضوري�ة 
ومهمة جدا إليصال املعلومات للطلبة . 

ومن قضاء الزبري تحدث مدير مدرس�ة 
االرتق�اء االهلي�ة لنفتح اب�واب الحوار 
مع االس�تاذ  قاس�م عبد املحسن حسن 

قائال:

ان رفع مس�توى التعليم يتطلب جهود 
اس�تثنائية دون ش�ك وتب�دأ بالركي�زة 
االس�اس وه�و املعل�م , ففعلن�ا كل ما 
يف وس�عنا لتحفيز قدراته�م ومتابعتنا 
املستمرة لهم ونظامنا االداري اثمر عن 
جهود مباركة من خالل برنامج التواصل 
مع اولياء امور الطلبة والكتب االثرائية 
الرديفة للمنهج واسلوب تحبيب الطالب 
باملدرس�ة حققنا نس�ب نجاح متقدمة 
وأحد طلبتنا حس�نني عم�اد حصل عى 
معدل مئة يف املئة ويعتر من االوئل عى 
الع�راق للمرحلة االبتدائي�ة اما  الطالب 

عبدالل�ه مهند  يف متوس�طتنا كان  من  
االوائل  عى محافضتنا . 

ت�م  تطوي�ر ق�درات الطلبة م�ن خالل 
املتابع�ة  الدائم�ة وبرنام�ج التواص�ل 
االلكرتوني الذي يقدم كل املعلومات عن 
الطالب م�ن حضور وغياب ومس�توى 
علم�ي وحتى النتائج تس�تلم من خالل 
ه�ذا الرنام�ج حت�ى ل�و كان�ت ارسة 
الطال�ب يف س�فرة خارج الب�الد اضافة 
لدين�ا لجن�ة متابع�ة للطلب�ة م�ن قبل 
التدريس�يني وموظف�ني مختصني بهذا 
املوض�وع فالطال�ب ال�ذي لم يش�ارك 

بالدرس يسجل اس�مه من قبل االستاذ 
وتسلم االسماء مع ورقة الغياب للجنة 
املتابعة وبدوره�ا تقوم بإبالغ ويل االمر 

ملعالجة االخفاق .
الطبي�ة  املجموع�ة  ب�ردف  قمن�ا 
والهندس�ية بطاق�ات طالبية س�يكون 
لهم ش�أن علمي ذات ي�وم ونحن نبذل 
كل ما بوس�عنا لتق�دم التعليم ومراعاة 
الصفوف املنتهية يف كل املراحل , وكتبنا 
االثرائي�ة نجح�ت بش�كل كب�ري وه�ي 
واح�دة م�ن االس�باب التي تع�زز قدرة 
الطالب االس�تيعابية وم�ن اجل تطوير 
التعلي�م يف عم�وم الع�راق ال ب�د لنا من 
دراسة املش�اكل وإيجاد سبل لحلحلتها 
ومنها زيادة الكوادر التدريسية وزيادة 
امل�دارس ومنح املدرس غط�اء وحماية 
بامل�دارس  اكث�ر  واالهتم�ام  قانوني�ة 
االهلية فهي رافد مهم للتعليم يقلل من 
زخم املدارس الحكومية . ولكننا نواجه 
مشاكل رضيبية عالية وأجور الكهرباء 
ه�ي االخ�رى وتس�هيل ط�رق تجدي�د 
االجازة الس�نوية وهذا يص�ب للصالح 

العام .
وأض�اف مدي�ر م�دارس االم�ام الباقر 
االهلية االستاذ محمد عارف عمران من 

قضاء القرنة قائال : 
منذ تأس�يس مدارس�نا ونحن نس�عى 
لرفع املس�توى العلم�ي للطلبة ونبارش 
بكل ما من ش�أنه دف�ع العجلة العلمية 
لالم�ام ونح�ث الخط�ى للس�ري قدم�ا 
دون ه�وادة فأنش�أنا برنامج�ا صارما 
لالنضب�اط وااللت�زام بأوق�ات ال�دوام 

لطلبتن�ا االع�زاء ولكوادرنا التدريس�ية 
الت�ي ال تس�تثني جهدا يف س�بيل تقدم 
املستوى العلمي لدى الطلبة . وأن كفاءة 
الكوادر التدريسية وعالقتنا الحميمة يف 
ما بيننا كان الس�بب يف تجاوزنا جميع 
العقب�ات حيث وضعن�ا خططا للنجاح 
وبارشنا بقط�ف ثمار التف�وق العلمي 
لطلبتن�ا االع�زاء وحققنا نس�ب نجاج 
مائ�ة يف املائة للمرحلة االبتدائية وكذلك 

يف مرحلة املتوسطة. 
نح�ن لدين�ا منهجنا الخ�اص يف تقديم 
املحارضات ووس�ائل تش�جيع وتكريم 
بتقدي�م  وقمن�ا   . املتفوق�ني  الطلب�ة 
س�يارات هدية لطلبتن�ا االوائل والجهد 
ال�ذي تحقق م�ن خ�الل ارصارهم عى 
التف�وق وااللت�زام بإرش�ادات ال�كادر 
التدري�يس واملواظبة عى منه�ج قراءة 
صحيح فضال عن تع�اون اولياء االمور 
مع االدارة التي تتواصل معهم الكرتونيا 
بش�كل دائم ومس�تمر ملعالج�ة اخفاق 
الطالب وس�بل تطوير القدرات العقلية 
الكامنة بذات االنسان اضافة اىل وسائل 
التعلي�م املتط�ورة  واملخت�رات العلمية 
الت�ي نوزعها  واملطبوع�ات االيضاحية 
ع�ى طلبتن�ا االع�زاء , وهذه االس�باب 
بجملته�ا جعلت م�ن مدارس�نا تحقق 
نس�ب النجاح  الباهرة . ونحن نس�عى 
اىل تقدي�م املزيد م�ن العطاء ومن خالل 
زيارتن�ا لل�دول الت�ي تح�ذو حذون�ا يف 
التعليم االهي استقطبنا كل ما هو نافع 
ومفيد واس�تثمرنا الخرات للوصول اىل 

املس�توى الرفيع .

مدين��ة البصرة حضيت بمميزات كثي��رة جعلها في الصدارة في مجاالت عدة ثقافية وفنية وعلمية واقتصادية مثلما هي مدينة 
التاريخ والتراث واآلثار وقد حققت تقدما ملموس��ا على مس��توى التعليم في المدارس الحكومية واألهلية عبر االدارات المتميزة 
في خلق جو دراسي رصين وعبر خبرات الكوادر التدريسية المؤهلة علميا في ايصال المنهج بطرق جديدة والحرص على تحقيق 
نسب نجاح عالية وقد نالت مدارس المحافظة المراتب االولى على العراق وخالل االعوام الماضية بتفوق سبعة طالب كانوا االوائل 

على العراق فضال عن قبوالت المجموعة الطبية والهندسية.

العراقي العراقي

مدارس الفراهيدي أمنوذجًا يف رحاب التعليم بالبصرةالعراقي
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»أنا.. قبلك« جلوجو مويس: اجلسد املقهور خارج الطاعة

 ولم تكن النصوص األدبية ال سيما امللحمة 
وم�ن ثم الرواي�ة بمنأى عن ه�ذا النقاش 
ح�ول جدلي�ة الحي�اة وامل�وت، ب�ل تحول 
املوت إىل ثيمة أساسية يف كثري من األعمال 
الروائية، غري أن املقاربة والصيغ يف تناول 
هذا املَوض�وع تتخ�ُذ مس�تويات ُمتباينة  
بإخت�اف الغاية والرؤي�ة، من الواضح أن 
القالب الروائي يستقبُل التجارب اإلنسانية 
بم�ا فيه�ا الرصاع م�ع امل�رض والعاهات 
رحل�ة  تدوي�ُن  مؤخ�راً  راَج  إذ  املُزمن�ة، 
املصابني بمرض عض�ال يف أعمال روائية، 
هنا يمكن أن نذكر رواية “الحنني إىل نكهة 
الصبا” للطاهر بن جل�ون، “بذلة الغوص 
والفراشة” للفرنيس جون دومينيك، “عام 
الرسطان” لس�املة صالح، م�ا يجمُع بني 
هذه العناوين هو سبك املادة الروائية بناًء 
عىل املعايش�ة م�ع تجربة امل�رض وآثاره 

املَُشَخصة عىل الجسد.
رسدنة املرض

للروائي�ُة  قبل�ك”   … “أن�ا  رواي�ة  تن�زُل 
الص�ادرة  موي�س،  جوج�و  الربيطاني�ة 
بالعربية ع�ن دار التنوير-ب�ريوت 2017، 
ضمن ما يمكن تسميته برسدنة املرض، إذ 
تتناول تقلبات ناجمة يف حياة املرِء نتيجَة 
إصابته بالش�لل الُرباعي حيُث أن الشعور 
باإلحباط يتفاقُم لدى املريُض عندما تعود 
به الذاكرُة إىل زمن ما قبل املرِض حيُث كان 
ُيمارُس الحياة ُمندفعاً يف خوض املُغامرات 
ُمقتنصاً ما يلب�ي رغابته طبعاً هذا الزمُن 
يك�ون ُمَتصادم�اً م�ع زم�ن ترس�ُف فيه 
الطموح�ات داخل جس�د كس�يح، هذا ما 
يعانيه البط�ُل وليام جون ترينر الذي كان 
مثاالً لش�اب طموح وناجح نش�أ يف أرسة 

مرتف�ة وذاق طع�م أصن�اف املل�ذات لكَن 
حياتُه تنقلُب رأساً عىل العقب عندما يفقُد 
القدرة عىل الحركة بعدما ُيصاب بالش�لل 
الرباعي إثر حادث الس�ري، تفوض املؤلفة 
إحدى شخصيات الرواية وهي كارك لويز 
برسد ُمعظم أجزاء الرواية ُمنجمًة، وبما أن 
األخرية تصاحُب املريض بوصفها جليسة 
ل�ه لذلك ف�إنَّ الوظيف�ة ترش�حها لتأخذ 
موقع الراوية، إذ تقيض ستة أشهر بجوار 
ويل وتش�هُد حياًة اإلثنني خال هذه املدة 
أبعادا جديدة لكن ما ال يتغرُي يف املشهِد هو 

ش�بح املوت الذي يحوُم يف فضاء النص.
الجسد املقهور

ينطل�ُق الرسُد من لحظة الحدث املؤس�س 
ال�ذي تنتظُم م�ن خاله وح�دات الرواية، 
وبمج�رد ق�راءة املقدم�ة املؤرخة بس�نة 
2007 يدرك املتلق�ي أن املؤلفة تعتمُد عىل 
التكني�ك الس�ينمائي، إذ م�ا تطالع�ه هو 
رسد بإيق�اع رسيع للحظ�ة وقوع الحدث 
عندما يتع�رض البطل لحادث الس�ري من 
خ�ال الراوي املراقب ومن ُثمَّ يبدأُ مش�هد 
آخر منفص�ل عما مرَّ علي�ك يف املقدمة إذ 
تركز العدس�ة عىل أرسة كارك وما تعانيه 
من التوتر نتيجة فقدان ابنتها للعمل، هنا 
تنضُم ش�خصيات جديدة يف إطار الرواية، 
وُيْفَه�ُم م�ن الحوار ال�ذي ي�دور بني تلك 
الشخصيات يف هذا املِْفصل أن أرسة كارك 
لويزا مح�دودة الدخل، وم�ا ُيثقل كاهلها 
أكث�ر هو ُمتطلب�ات الجد ال�ذي يحتاُج إىل 
املراعاة هذا فضاً عن أن ابن كاترينا التي 
انفصلت ع�ن صديقها أضاف مس�ؤولية 
أخ�رى إىل األرسة.  ه�ذه الحالُة تحتُم عىل 
كارك أن ال تتأخ�ر يف العث�ور ع�ىل عم�ل 

جدي�د، بع�د أْن ُتج�رَب العم�ل يف مصن�ع 
لتحض�ري الدج�اج كم�ا تقيض إس�بوعني 
الوجب�ات الرسيع�ة  يف مطع�م لسلس�لة 
تلتح�ُق بأرسة ترين�ر لتق�وم برعاية ويل 
الذي أصبح�ت حياته رهن كريس ُمتحرك، 
تس�تمُع الجليس�ة م�ن الس�يدة ترينر ما 
يج�ُب عليها أن تتبعُه يف التعامل مع ابنها. 
يف البداي�ة تزعُم بأنها ال تطيُق أن تس�تمَر 
ستة أش�هر غري أن ترينا تشجعها عىل أن 
ال ُتفرط يف هذه الفرصة، تتآلف كارك مع 
طبيعة وي�ل وحساس�يته املفرطة بمرور 
الزمن، وتنم�و رغبة الحديث لدى من كان 
مقاطع�اً للجميع يف ملحق البيت، وتحاوُل 

كارك أن ترع�ى ب�ذور األم�ل عن�د املُعوق 
ع�ىل رغ�م ُمعانات�ه مع جس�د مقهور لم 
َيع�ْد يطيعُه. لكن ما تعرفه الجليس�ة من 
خ�ال ما تناهى إىل س�معها م�ن ُمحادثة 
بني كاميا ترينر وابنتها جورجينا العائدة 
م�ن أُس�رتاليا ُتفزعها إذ ت�درك الرس وراء 
تحديد م�دة العمل لس�تة أَْش�ُهٍر وإنتهاء 
ال�ذي  أغس�طس   12 بتاري�خ  مهمته�ا 
س�يكون ويل بحلول ه�ذا اليوم عىل موعد 
مع املوت الطوع�ي يف عيادة )ديجينتاس( 
يف سويرسا، ال تتحمُل كارك لويزا فرضية 
تورطها يف هذا الطقس املأتمي بمش�اركة 
نايث�ن مقدم الرعاي�ة الصحي�ة لويل وأم 

األخري أكث�ر من ذلك تتعج�ب من موافقة 
كامي�ا ترينر عىل قرار االب�ن لكن ال تدوُم 
مقاطع�ة كارك كثرياً حيُث تعود إىل منزل 
غرانت�ا بعدم�ا تتف�ق م�ع الس�يدة ترينر 
للعم�ل عىل تأقلم ويل مع حالته وثنيه عن 
امليض يف التمس�ك بقرار امل�وت اإلختياري، 
ول�م تك�ْن موافقة األم عىل ه�ذا القرار إال 
مناورة لكس�ب الوقت وإقناع ويل بالكف 
ع�ن محاول�ة اإلنتح�ار .  وبذل�ك يتأرجح 
إيقاع ال�رسد بني قتامة املوت وضوء األمل 
املُتمثل بوجود كارك التي ستكون ُمتفانيًة 
يف مس�اعيها لتفويت ذاك املوعد مع املوت 
حيُث تستعنُي بخربة من تكيف مع اإلعاقة 

وتفت�ُح قن�وات التواص�ل مع ه�ؤالء عرب 
غرف الدردش�ة، من بني تت�وارد عليها من 
النصائح والتوصي�ات تلفت جملة غريس 
البالغ�ة من العمر 31 عاما عندما رصحت 
ب�أنَّ ما ينف�ع يف ه�ذه الحالة ه�و الحُب 
فقط. كما تتعرُف عىل تجربة ثاث سنوات 
لاعب كرة القدم لي�و مع اإلعاقة، قبل أن 
ينهى حياته يف )ديجينتاس(، بموازاة ذلك 
ترافق كارك ويل إىل مشاهدة سباق الخيل 
وحفات املوس�يقى كما ال ُتمانع أن تكون 
بجانب�ه يف حفل�ة زفاف حبيبته الس�ابقة 
أليسا، تدخُل العاقة بني الطرفني إىل طور 
جدي�د حيُث ما إنفكْت كارك تازم ويل إىل 
درج�ة تفضله عىل صديقه�ا باتريك وذلك 
ما يولد الش�ك والريبة ل�دى األخري وتتخذ 
هذه العاقة الُثاثي�ة صورة مركبًة إىل أن 
ينسحُب باتريك تماماً من املشهد. ويظهُر 
وجه آخ�ر مما يربُط بني وي�ل وكارك وال 
يق�ف األمُر عن�د من هو ُمع�اق يحتاج إىل 

الرعاية ومن يتكفل القيام بهذا الدور.
موعد مع املوت

تتوس�ُم كارك خ�ريا م�ن الرحل�ة الت�ي 
نظمتها إىل جزر يف املُحيط الهادي وتوقعت 
ب�أن األجواء املرحة التي وفرتها تلك البيئة 
أْن تؤدي تخىل وي�ل من قراره غري أن بعد 
الع�ودة يتأكد للجميع ب�أن ويل ُمرص عىل 
إنهاء حياته هنا تقاطعه كارك مرة أخرى 
تؤن�ب نفس�ها ألنَّ محاوالتها فش�لت مع 
ويل، لك�ن رغُم كل ذلك األل�م تلبي رغبته 
بأن تك�ون بصحبت�ه يف اللحظات األخرية 
قبل أن ي�ودع الحياة وبذلك تكتيس الرواية 
طابعا رومانسياً كئيباً تضمُر هذه الرواية 

س�ؤاالً وهو هل س�يكون املوت حاً؟  

ص�درت ع�ن دار “هاش�يت أنطوان/ 
نوف�ل” رواية “الس�قوط م�ن عدن” 
للكاتب اللبناني قاس�م مرواني، وذلك 
القصصي�ة “وج�ه  بع�د مجموعت�ه 
مارغري�ت القبيح” التي تركت أصداء 

إيجابية لدى الكّتاب والنقاد.
تأتي الرواية يف 200 صفحة، مشحونة 
بأح�داث وش�خصيات تتاقى يف رسد 
متني صلب ومتماس�ك، ب�ني البدايات 
والنهاي�ات، ب�ني املوت والحي�اة، بني 
األل�م والح�ب، ب�ني الش�هوة واملل�ل. 
ينبض أسلوب قاس�م مرواني الغارق 
يف القسوة واملتخيَّل، بلغة سلسة عذبة 

وعميقة يف الوقت ذاته.
ويوظ�ف مرواني هذه اللغ�ة املكّثفة 

لس�لوك  الدقي�ق  وصف�ه  خدم�ة  يف 
الش�خصية وأبعاده�ا النفس�ية وما 
تم�ّر به م�ن عثرات. ويش�عر القارئ 
بكل التفاصي�ل خاصة الحزن املتملك 
بالراوي ال�ذي يقدم الحكاية كاملجهر 
الذي يراق�ب الحي�اة ومكنوناتها من 
بعي�د ويتوّقف عن�د تفاصيلها، ليعود 

فيكتبها.
“السقوط من عدن” هي قصة يف قلب 
قص�ة، ت�دور أحداثها بني أش�خاص 
يف  الع�اج  ونس�ج  امل�رض  جمعه�م 
املستش�فى عاق�ات إنس�انية متينة 
بينه�م. فل�كل واح�د م�ن ش�خوص 
مروان�ي قصة. حتى ال�راوي له قصة 

تظلّل قصصهم. 

“ع�ودة آدم” للش�اعر املغرب�ي عبدالرحي�م 
الخصار الصادرة ضمن سلس�لة براءات عن 
منش�ورات املتوس�ط .. يصح أن نطلق عليه 
“كتابا شعريا” بدل مجموعة شعرية، إذ هو 
عب�ارة عن ن�صٍّ واحد ُمطوَّل، نجت�اُز عتبته 
وقد ُرِس�مت أمامنا جغرافي�ا اللَّحظة األوىل، 
ش�غف االكتش�اف األول، ومصائر اإلنس�ان 
األشّد أملاً يف هذا العالم. كما لو أنَّنا نقرأ سرية 
ذاتي�ة آلدم الّس�ابق، الحايل والاّحق. س�ريٌة 
ُتمح�ى فيها الح�دود بني األزمن�ة واألمكنة، 
بني األشياء املرئية وغري املرئية، بل إنَّها سريٌة 

تتبنَّى ضم�ري املتكلِّ�م، بصيغ�ِة املفرد، حني 
يعلن الخصار منذ السطر األول:

ُل رُجٍل ع�ىل َه�ِذِه األرض/ أْوَمأَ  أن�ا آَدُم/ أوَّ
مس وَناَداَها باسِمها. للشَّ

يم�يض عبدالرحيم الخص�ار يف رصد تحوُّالت 
آدِم�ه، م�ن خ�ال تفاصي�ل التَّي�ه والوحدة 
والبح�ث عن س�بٍب يجع�ُل لوج�وده املتوتِّر 
د اإلجابة عن  معن�ًى. لك�نَّ الش�اعر س�يتعمَّ
أس�ئلة آدم بإقحاِمه يف التجرب�ة، ُيحيله عىل 
ُمس�اءلِة كلَّ املوجودات، ومحاولِة اإلمس�اك 

بأيِّ يشٍء. 

          مفيد نجم 

املشاركة النس�وية يف الحياة األدبية العربية الراهنة 
ال تحتاج إىل بحث كثري ملعرفة التطور الذي ش�هدته 
مشاركة املرأة عىل مستوى الرواية والشعر والقصة 
والدراس�ات النقدي�ة، م�ا يعن�ي محدودي�ة ه�ذه 

املش�اركة، الت�ي كان�ت يف العق�ود 
الس�ابقة ال عاقة لها بهوية جنس 
بالظ�روف  ب�ل  املبدع�ة،  املب�دع/ 
والتعليمية  االجتماعية  املوضوعية، 
والثقافية، وبنضال املرأة نفسها من 
أجل تعزيز هذا الحضور وتطويره. 
يف مطل�ع النصف الثان�ي من القرن 
امل�ايض كان عدد الكاتبات العربيات 
يع�د ع�ىل األصاب�ع، وكان بعضهن 
مس�تعارة،  أس�ماء  وراء  يتخف�ى 
الكاتب�ة  امل�رأة  أصبح�ت  ح�ني  يف 
اآلن تناف�س الكات�ب الرج�ل بقوة 
يف ش�تى مج�االت اإلب�داع، وتحقق 
حضورها الفاعل حتى عىل املستوى 
األكاديم�ي، الذي يضي�ف إىل رصيد 
اإلب�داع العرب�ي الكثري. يف الس�احة 
النقدي�ة العربي�ة كان هن�اك قب�ل 
عقود قليلة بعض األس�ماء النقدية 
النس�ائية مرشقا ومغربا، وأغلبهن 

من األكاديميات، اللواتي ال يمارس�ن النقد كهواية، 
أو وقف�ن بعمله�ن ع�ىل املج�ال األكاديم�ي. هناك 
مس�اهمات نقدية الفتة، تنظ�ريا وتطبيقا تنضاف 
إىل رصيدهن، وتع�زز من دورهن يف هذا امليدان، كما 
يف ش�تى مجاالت األدب والثقافة األخ�رى. أمام هذا 
التط�ور الافت لحضور املرأة اإلبداع�ي والثقايف، لم 

يكن غريبا أن تتبوأ املرأة هرم املس�ؤولية الثقافية يف 
أكثر م�ن وزارة ثقافة عربي�ة وأن يكون هذا املوقع 
موضع تقدير واحتفاء يف الوس�ط الثق�ايف العام، ال 
بسبب شخصيتها الثقافية وحسب، وإنما كاعرتاف 
بال�دور الحي�وي ال�ذي تلعب�ه يف الحي�اة الثقافي�ة 
وبقدرتها عىل تطوير واقع العمل الثقايف وتحفيزه. 

إن ه�ذا التح�ول يف دور املرأة س�اهم إىل حد ملحوظ 
يف تغي�ري رؤية الرجل املثقف إىل املرأة ودورها الثقايف 
والعلم�ي، عىل الرغ�م من كل مح�اوالت إعادة املرأة 
العربي�ة إىل ع�رص الحريم والتبعي�ة، وتجريدها من 
مكاس�بها التحررية التي حققتها ع�ىل مدى عقود 
طويل�ة. وإذا كان ه�ذا اإلنجاز يتوق�ف عىل مقدرة 
املرأة املبدع�ة واملثقفة عىل مواصلة 
ه�ذا ال�دور وتطويره، ف�إن تنمية 
ه�ذا الواق�ع يرتبط بتحقي�ق القيم 
الديمقراطي�ة مفهوم�ا وممارس�ة 
يف الحي�اة الثقافية، كم�ا يف ميادين 
الحي�اة العام�ة األخ�رى. املبدعات 
العربي�ات يف حقبة الس�تينات كان 
يشار إليهن بالبنان ملحدوديتهن، أما 
اآلن فمن الصعب حرص أس�مائهن، 
كما أن م�ن الصعب تحديد القضايا 
الت�ي تش�غلهن يف م�ا قدم�ن م�ن 
تج�ارب، بع�د أن أنخرط�ت املرأة يف 
ش�تى ميادي�ن الحي�اة السياس�ية 
واالجتماعية.  والرتبوي�ة  والثقافية 
يف هذا املنجز املتعدد املعرب عن وعي 
املرأة املثقفة الجدي�د، لم تعد حرية 
املرأة قضية تخصها وحدها، عندما 
أدرك�ت أن قضية الحري�ة يف الواقع 

كل ال يتجزأ.

»الـسـقـوط مـن عـدن«

عــودة ادم

الـمـرأة الـكـاتـبـة

          هيثم حسين 

يف  الخ�وف  األدب�اء  يواج�ه  كي�ف 
مقارباتهم وتحلياتهم؟ هل باإلمكان 
أنس�نة الخ�وف والتعايش مع�ه؟ إىل 
أّي ح�ّد يمكن تقلي�م أظافره وتحّمل 
تأثرياته؟ هل يخت�صّ الخوف بجانب 
محدد أم تراه يتشّعب ويتخلّل مجمل 
التفاصيل؟يص�ف البولندي زيغمونت 
باوم�ان )1925 – 2017( الخ�وف يف 
كتابه “الخوف الس�ائل” بأنه االس�م 
الذي نس�مي ب�ه حالة الايق�ني التي 
نعيش�ها، وهو االس�م الذي نسمي به 
جهلنا بالخطر، وربما يجب فعله ملنع 
الخطر، وبما يمكن فعله ملنعه وبما ال 
يمكن فعله، أو بما يمكن فعله لصده 
إذا لم تكن لنا طاقة بمنعه. كما يلفت 
إىل أن الحداث�ة كانت القف�زة الكربى 
إىل األم�ام بعي�دا عن ذل�ك الخوف، إىل 
عالم خال م�ن القدر األعم�ى املغلق، 
ومن ذلك املوط�ن الطبيعي الذي تنمو 
فيه�ا املخاوف، ف�كان فيكتور هوغو 
يتحرق ش�وقا، ويتغنى بزمن يقودنا 
في�ه العل�م، ويتحول املنرب الس�يايس 
إىل من�رب علم�ي، ويأتي زم�ن تنتهي 
وأنم�اط  واألوه�ام  املفاج�آت  في�ه 
الحي�اة الطفيلي�ة. زمن خ�ال من كل 
يشء يص�در عن�ه الخ�وف، لكن يبدو 
أن الطري�ق إلي�ه دائري يعي�د املرء إىل 
املكان نفس�ه، ويب�دو أن الخوف دائم 
يف كل مكان، وأن الزمن الذي نعيش�ه 

هو زمن الخوف مرة أخرى.
هن�اك البوس�نّي س�افيدين آفيدتش 
روايت�ه  يف  يح�ي  ال�ذي   )1969(
“مخاويف الس�بعة” قائم�ة باملخاوف 
الت�ي تجتاح اإلنس�ان، وه�ي الخوف 
من: املوت، امل�رض، الفقر، الزواحف، 
مس�احات املاء الواسعة، االرتفاعات، 
حّي�ا،  يدف�ن  أن  م�ن  امل�رء  وخ�وف 
باإلضاف�ة إىل الخ�وف م�ن الوح�دة. 
ويج�د أن م�ن ال�رورة مواجهته�ا 
وع�دم  كله�ا،  وتحّديه�ا  ومغالبته�ا 

االرتكان لسطوتها املدّمرة.
جوزب�ه  اإليط�ايل  كذل�ك  وهن�اك 
كاتوتس�يا ال�ذي يتق�ى يف روايت�ه 
“ال تق�ويل إّنك خائفة” حي�اة العداءة 
وأثن�اء  عم�ر،  س�مية  الصومالي�ة 
اس�تقصائه ينبش ب�ؤر املخاوف التي 
يف  الحي�اة  تتلبس�ها، ورع�ب  كان�ت 
أفريقيا والحرب والعنرصية والهروب 
والهج�رة واللجوء وال�رصاع من أجل 
الفوز ونيل االستحقاق والجدارة، وما 
يصاحب ذل�ك كلّه من خ�وف متجدد 
متعاظم.أما النمس�اوي بيرت هاندكه 
فق�د جعل الخ�وف يف روايت�ه “خوف 
ح�ارس املرمى عن�د رضب�ة الجزاء” 
مدخا ملقاربة أسئلة وجودية تتناهب 
بطل روايت�ه بلوخ ال�ذي كان حارس 
مرمى س�ابقا، يجد نفسه يف مواجهة 
مخاوف الواقع واملستقبل التي تتفوق 
ع�ىل طيف خ�وف يلوح ل�ه يف ذاكرته 

وماضيه.

           كه يالن ُمحَمد 

ظل املوَت تحدياً بالنسبة لإلنسان وال فكاك من هذا املصري املحتوم. وما تكبده العلماُء والفاسفة من مجهود إلدراك غموضه وتفسريه لم 
يؤت ما يشفي غليلهم. فاكتفى البعض منهم بالقول أنَّ مشكلتنا ليست مع املوت إنما يكمُن التحدي األكرب يف أسلوب الحياة واإلجابة عىل 

سؤال كيف نعيُش؟

 فاطمة شاوتي / المغرب

 تلك القصيدة. ..التي. ...

قصيدتي. ..

تلك القصيدة. ..

رغيف مخفوق. ..

تسكب املداد يف فوهة النار. ..

وتكتب :

هنا كانت بردا وساما

هناك كانت رمادا ودخانا

تلك القصيدة. ..التي. ..

قصيدتي. ...

شهدت

حرب البسوس وحرب طروادة

وحرب اإلخوة األعداء

منحت الثقة للذئبة التي أرضعت

ابن روسينوس ضد ثعلبة الرأس. ..

ونامت عىل ثدي أفعى

دون أن تمتد يد الرغيف

لتنتشل الجوع من براثن الحرب. ..

تلك القصيدة...التي. ..

ليست قصيدتي. ...

األدب وحتدي اخلوفقرينة الرباءة...
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2018/65
التاريخ 2018/1/18

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / احم�د عاد 

فاهم محمد الفتالوي
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه 
املحكمة الجراء محاكمتك حول 
التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 
342 بدالل�ة مواد االش�راك 47 
، 48، 49 م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامتك 
ملكافح�ة  املش�خاب  وش�عبة 
املحكم�ة  وه�ذه  االج�رام 
بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

2018/7/18
الرئيس 

حليم نعمة حسني 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1231/ب2015/5
التاريخ 2018/2/11 

اىل / الش�خص الثال�ث )محمد 
عمران كاظم( 

اق�ام عليك  )الس�يد مدير بدلية 
لوظيفت�ه(  اضاف�ة  النج�ف 
الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله 
ضد املدعى عليهم )الس�يد وزير 
العدل اضاف�ة لوظيفته وعباس  
كاظ�م  وهيث�م  عب�ود  كاظ�م 
عبود( والذي يطل�ب ابطال قيد 
العق�ار املرق�م 3/ 81747 حي 
الجامعة واعادة تسجيل العقار 
املدع�ي  باس�م  اع�اله  املرق�م 
املذكور وقد تم ادخالك ش�خصا 
ثالثا لغ�رض االس�تيضاح منك 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف 
محكم�ة ب�داءة الزه�ور بالعدد 
علي�ه   2015/12/9 يف  ب�ال 
تبليغك  املحكم�ة  ق�ررت ه�ذه 
يوميت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
ي�وم 2018/2/18 وعن�د ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
تج�ري  س�وف  قانون�ا  عن�ك 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد : 2018/73
التاريخ 2018/1/21

اعالن
اىل املتهم الهارب / سعد عاشور 

عبد املهدي جابر الحدراوي
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه 
املحكمة الجراء محاكمتك حول 
التهمة املس�ندة اليك وفق املادة 
342 بدالل�ة مواد االش�راك 47 
، 48، 49 م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامتك 
ملكافح�ة  املش�خاب  وش�عبة 
املحكم�ة  وه�ذه  االج�رام 
بالحض�ور امامه�ا صب�اح يوم 

2018/7/18
الرئيس 

حليم نعمة حسني

تنويه
6m/2017 املناقصة املرقمة

تاهي�ل مراح�ل التورباي�ن للوحدت�ني )2&1( ملحط�ة كهرب�اء 
النارصية البخارية 

إش�ارة اىل  املناقصة اعاله والتي تم اعالنها بموجب كتابنا املرقم 
192   يف 2018/1/9 

� تع�دل الفقرة الخاصة بف�رة العمل لتك�ون )90 يوما للوحدة 
الواحدة( بدال من )90يوم( 

� نرف�ق نس�خة م�ن املواصف�ات الفني�ة بع�د ترجمته�ا للغ�ة 
االنكليزية 

مالحظة / الي استفس�ار او توضيح يرج�ى االتصال عىل الربيد 
nass_comm@yahoo.com االلكروني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 243/ج/2018
التاريخ 2018/2/7

اعالن
اىل املتهم الهارب /عدنان حسن 

عبود العيساوي
الدع�وى  يف  مته�م  ان�ك  حي�ث 
243/ج/2018(    ( املرقم�ة 
) احم�د  باملش�تكي  والخاص�ة 
عب�د االم�ر كاظم( وف�ق املادة 
العقوبات  1/459 م�ن قان�ون 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور 
املص�ادف  املحاكم�ة  موع�د  يف 
ي�وم 2018/3/23 وعن�د ع�دم 
حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 249/ج/2018
التاريخ 2018/2/7

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / عيل كاظم 

اسد الخفاجي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 
والخاص�ة  249/ج/2018(    (
باملش�تكي )حسني عبيد مجيد( 
وفق امل�ادة 1/459 م�ن قانون 
مح�ل  وملجهولي�ة  العقوب�ات 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
املحاكم�ة  موع�د  يف  الحض�ور 
 2018/3/23 ي�وم  املص�ادف 
س�وف  حض�ورك  ع�دم  وعن�د 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 329/ج/2018
التاريخ 2018/2/11

اعالن
اىل املتهم الهارب / محمد ياسني 

عبد عون
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 
والخاص�ة  329/ج/2018(    (
باملشتكي ) س�تار عبد كريدي( 
وفق املادة ) 1/459( من قانون 
مح�ل  وملجهولي�ة  العقوب�ات 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
املحاكم�ة  موع�د  يف  الحض�ور 
 2018/3/22 ي�وم  املص�ادف 
س�وف  حض�ورك  ع�دم  وعن�د 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

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

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 195/ج/2018
التاريخ 2018/1/21

اعالن
اىل املته�م الهارب / جعف�ر مجيد محمد 

الشمرتي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
باملش�تكي   والخاص�ة  195/ج/2018(  
عيل كريم خنفور عىل  وفق املادة 1/459 
م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا 
هذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا  بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2018/2/28 وعن�د عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون 
القايض

محمد كريم جابر

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد : 4/ج/2018

التاريخ 2018/1/23
اعالن

اىل املته�م الهارب / مكي حمزة س�اجت 
يعقوب

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
4/ج/2018(  واملش�تكية  فيه�ا لطي�ف 
نعم�ة عبي�د   وف�ق امل�ادة 1/459 م�ن 
ق ع    وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة الدعوى 
تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة املوافق 
2018/2/25 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود 

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد : 67/ج/2018
التاريخ 2018/1/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / رعد عبد الرضا محمد

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
67/ج/2018(  واملش�تكي   فيه�ا رزاق 
حسني علوان   وفق املادة 459/  عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك   تق�رر تبليغك 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة  بموع�د 
املحاكم�ة املوافق 2018/2/20 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد : 59/ج/2018
التاريخ 2018/1/18

اعالن
اىل املتهم الهارب / سامر فالح مهدي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
67/ج/2018(  واملش�تكي  فيه�ا مقداد 
خليل محمد   وفق املادة 1/459 عقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة  بموع�د 
املحاكم�ة املوافق 2018/2/20 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 103/ج/2018
التاريخ 2018/1/25

اعالن
اىل املتهم الهارب /عدنان جاسم متعب

اعالن غيابي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة ) 103/

ج/2018(  واملش�تكي  فيه�ا عماد مري 
حم�ادي وفق امل�ادة 446ق ع  وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعا ر املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدعوى  تق�رر تبليغك  بموعد 
املحاكم�ة املوافق 2018/2/25 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد : 3/ج/2018

التاريخ 2018/1/22
اعالن

اىل املته�م الهارب /رعد عبد الرضا محمد 
جابر 

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
3/ج/2018(  واملش�تكي  فيه�ا باس�م 
محمد عبد الله وفق احكام املادة 1/459 
عقوب�ات  وملجهولية مح�ل اقامتك  تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2018/2/25 
ويف حالة عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد : 102/ج/2018
التاريخ 2018/1/25

اعالن
اىل املتهم الهارب /عبد فريد غالم حسني 

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة ) 
102/ج/2018(  واملشتكي  فيها مهيمن 
محم�د ج�واد وف�ق اح�كام امل�ادة 453  
ق ع  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة الدعوى   
تق�رر تبليغك بموع�د املحاكم�ة  املوافق 
2018/2/27 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3386/ب2016/3
التاريخ 2018/2/11

اعالن
نتيجة  للمزايدة العلنية التي جرت يف هذه 
املحكمة بتاريخ 2018/2/7 والتي احيل 
بموجبه�ا العقار املرق�م 3/13612 حي 
ص�دام يف النج�ف بعهدة املش�ري حمزة 
حسن ابو نارص ببدل قدره 95,000,000 
دينار فقط خمسة وتسعون مليون دينار 
ال غره�ا ولطل�ب الض�م املق�دم من قبل 
طالب الضم زيد ماجد محمد بنس�بة %5 
من البدل االخر اعاله ليكون قيمة العقار 
اعاله بعد  الضم  مبلغا قدره 99,750,000 
دين�ار فق�ط تس�عةذ وتس�عون ملي�ون 
وسبعمائة وخمسون الف دينار ال غرها 
وبعه�دة طال�ب الض�م عليه تعل�ن هذه 
املحكمة عن بيع العقار املرقم 3/13612 
ح�ي ص�دام يف النجف املبين�ه اوصافه يف 
ادن�اه باملزاي�دة العلنية  والتي س�تجري 
يف ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش من ظه�ر اليوم الثالث لنرش االعالن 
فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور يف املكان 
والزم�ان الحقيقيني مس�تصحبني معهم 
تامين�ات قانونية نس�بة 10% من القيمة 
املقدرة للعقار البالغ 114,900,000 دينار 
مائة واربعة عرش مليون وتس�عمائة الف 
دين�ار ال غرها بموجب صك مصدق المر 
محكمة ب�داءة النجف صادر من مرصف 
الرافدي�ن يف النج�ف رقم )7( وس�تجري 
الس�اعة  يف  النهائي�ة  واالحال�ة  املزاي�دة 
الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم الثالث لنرش 
االعالن مع جلب شهادة الجنسية العراقية 

وهوية االحوال 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3/13612 ح�ي صدام يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 
12 م�ر وبواجهة 13 م�ر ونزال 21 مر 
وبمس�احة كلية 273 مر مربع ويحتوي 
ع�ىل س�احة امامي�ة مبلطة بالش�تايكر  
بمس�احة 12×6 مر فيها كراج سيارات 
واس�تقبال  صغ�ر  ومدخ�ل  وتوالي�ت 
بمس�احة 5×4  بمس�احة 5×6 وصال�ة 
مر وغرفتي نوم بمس�احة 4×4 مر لكل 
غرفة ن�وم ومبط�خ بمس�احة 5×4 مر 
وحم�ام يف الطابق االريض ام�ا يف الطابق 
العلوي يحتوي عىل غرفة نوم واحدة جزء 
من س�قفها مه�دم وان بن�اء العقار من 
الطابوق ومسقف بالش�يلمان ومشغول 
م�ن قب�ل املدع�و ك�رار كاظم م�ع افراد 
عائلته وهو يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تاجر وان العقار مجهز 
باملاء والكهرباء وان القيمة املقدرة للعقار 
)114,900,000 دينار( مائة واربعة عرش 

مليون وتسعمائة الف دينارالغرها

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
2/

اعالن تبليغ مدين مجهول محل االقامة
اىل الراهنني نصرعزيز محمد

محمد عزيز محمد 
نوع التبليغ اول /نهائي

التسلسل او رقم القطعة : 3/36820
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : حي 

السالم 
الجنس : عمارة تجارية

رقم االبواب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:

مق�دار الدي�ن ) 450000000( ملي�ون 
اربعمائة وخمسون مليون دينار فقط

اسم الدائن املرتهن  مرصف جيهان
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

وصف س�جل التامينات العينية : 16  / 
2013  جلد 17 

محل االقامة املبني بالعقد : السالم
بناء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله 
وطلب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامت�ك يف املحل املبني بالعقد وانه ليس 
ل�ك مح�ل اقامة معل�وم غ�ره فتعترب 
بذل�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة فعلي�ه 
قررنا تبليغ�ك بلزوم دفع الدين وتوابعه 
خالل 15 يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
عبد الكريم جهادي خرض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 3946/ش 2017/4
التاريخ 2018/2/8

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / اوه�ام عبد االمر 

عبد الهادي
اقام�ت املدعي�ة )ملي�اء مس�لم مجيد( 
3946/ش2017/4  بالع�دد  الدع�وى 
امام هذه املحكمة تطلب فيها التفريق 
للهجر وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
السالم � الشقق / النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموع�د 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
الس�اعة   2018/2/22 ي�وم  املواف�ق 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/369

التاريخ 2018/2/12
اىل / املنف�ذ عليه/ عبد الل�ه كاظم عبد 

الله
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
رشح املبل�غ القضائ�ي ملديري�ة تنفي�ذ 
النج�ف ومخت�ار املنطقة ح�ي الجهاد 
عب�اس زغ�ر الجليحاوي ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل
احمد مسافر الخالدي

اوصاف املحرر : 
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 503/

واملتضم�ن   2017/7/5 يف  ب2017/3 
الزام املدع�ى عليه عبد الل�ه كاظم عبد 
الله بتأديه مبلغ مقداره واحد وعرشون 
مليون وتسعمائة واربعة االف دينار اىل 
املدعي خضر مط�رود محمد باالضافة 
اىل اتعاب املحامات وكيل املدعي املحامي 
حس�ني مصطفى الرشيفي مبلغ قدره 

خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :3825/ب2017/4

التاريخ 2018/2/12
اىل / املدعى عليه )ماجد دحام كريم( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3825/
واملتضم�ن   2017/11/29 يف  ب2017/4 
الحكم )بالزام املدعى عليهما كل من محمد 
عبود علوان وماج�د دحام كريم بالتضامن 
والتكاف�ل بينهما بتأديتهم�ا للمدعي املدير 
 CHF املفوض ملؤسسة االس�كان التعاونية
اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره )$748 ( 
سبعمائة وثمانية واربعون دوالر امريكي( 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
بغداد الجديدة واش�عار املجلس املحيل لحي 
البلدي�ات ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  املذك�ور 
ولك حق الطع�ن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :3877/ب2017/4

التاريخ 2018/2/12
اىل / املدعى عليه )عباس عبد نبهان( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3877/
واملتضم�ن   2017/12/21 يف  ب2017/4 
الحكم )بالزام املدعى عليهما كل من عباس 
عبد نبهان وصالح باس�م جب�ار بالتضامن 
والتكاف�ل بينهما بتأديتهم�ا للمدعي املدير 
 CHF املفوض ملؤسسة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته مبلغ قدره )1360$ ( الف 
وثالثمائة وس�تون دوالر امريكي   ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة البرصة واش�عار 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية وبعكس�ه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :3877/ب2017/4

التاريخ 2018/2/12
اىل / املدعى عليه )صالح باسم جبار( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3877/
واملتضم�ن   2017/12/21 يف  ب2017/4 
الحكم )بالزام املدعى عليهما كل من عباس 
عبد نبهان وصالح باس�م جب�ار بالتضامن 
والتكاف�ل بينهما بتأديتهم�ا للمدعي املدير 
 CHF املفوض ملؤسسة االس�كان التعاونية
اضافة لوظيفته مبلغ قدره )1360$ ( الف 
وثالثمائ�ة وس�تون دوالر امريكي  ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة البرصة واش�عار 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية وبعكس�ه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :3515/ب2017/1

التاريخ 2018/2/12
اىل / املدع�ى علي�ه )نج�م عب�د ابراهي�م 

الجنابي( 
املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
 2018/  1/2 يف  3515/ب2017/1 
واملتضمن الحكم )بالزام املدعى عليه  نجم 
عبد ابراهيم  بتأديته  للمدعي حيدر عزاوي 
عب�د الله   مبلغ قدره عرشة ماليني دينار و 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي   واش�عار  مختار الجديده 
الكوف�ة املختار عبد االمر عطيه الكرعاوي  
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية وبعكس�ه 
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

عيل حميد  الحيدري

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

يف النارصية
الشؤون التجارية

املهندس
مجال غالم عيل

املدير االعام وكالة

الرقم / 1474
التاريخ 2018/2/11
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جلنة املسابقات حتدد مباريات اجلولة 
الـ »15« للدوري املمتاز

           بغداد/ المستقبل العراقي

حددت لجنة المس�ابقات باتح�اد الكرة، مواعيد 
مباريات الجولة ال�15 للدوري، والتي س�تنطلق 

غدا األربعاء “.
وقال مدير لجنة المس�ابقات، ش�هاب أحمد، في 
تصري�ح اطلع�ت علي�ه “المس�تقبل العراق�ي”، 
إن األربع�اء ، سيش�هد افتت�اح الجول�ة، حي�ث 
يس�تضيف النجف، نفط الجن�وب، فيما يحتضن 

ملعب الزبير، لقاء البحري وكربالء.
وأوض�ح “س�تلعب، الخمي�س ، 5 مواجهات، إذ 
يستضيف نفط ميس�ان فريق الشرطة، ويلتقي 

ف�ي ملع�ب الصناع�ة، الصناع�ات الكهربائي�ة 
والحدود.

وس�تقام مباراة الكهرباء والديوانية، في ملعب 
التاجي، بينما يستقبل نفط الوسط، أمانة بغداد، 
وفي ملعب المدينة الرياضية، بمحافظة البصرة، 

ستقام مباراة الميناء والسماوة.
وأض�اف أحم�د أن يوم الجمعة، سيش�هد مباراة 
واحدة بين فريقي، النفط والحس�ين، في ملعب 

الصناعة.
ُيذكر أن مباراتي الزوراء والطلبة، والقوة الجوية 
م�ع زاخ�و، ق�د تأجلت�ا الرتب�اط ممثل�ي الكرة 

العراقية، ببطولة كأس االتحاد اآلسيوي.

ريال مدريد حيتفي برقم زيدان يف الليجا
              المستقبل العراقي/ وكاالت

ن�ادي ري�ال مدري�د، برق�م مدرب�ه  احتف�ى 
الفرنس�ي زين الدين زيدان، في بطولة الليجا، 
خالل االنتصار على ريال سوس�ييداد، الس�بت 

الماضي بخماسية مقابل هدفين.
وبحس�ب الموقع الرس�مي لريال مدريد، فإن 
زي�دان وص�ل لمبارات�ه رق�م 80 ف�ي الليجا، 
وأصب�ح ضمن قائمة المدربي�ن الذين خاضوا 
أكب�ر عدد من المباريات ف�ي البطولة مع ريال 

مدريد.
وع�ادل زيدان رصيد فابي�و كابيلو 80 مباراة، 
وأمامه في الترتيب 9 مدربين، حيث األقرب له 

اآلن دي ستيفانو 83 مباراة، ويتصدر القائمة 
ميغيل مونوز ب�424 مباراة.

وتول�ى زيدان القيادة الفني�ة للميرنجي في 9 
يناير 2016، وحق�ق االنتصار في لقائه األول 

على ديبورتيفو الكورونيا بخماسية نظيفة.
وحقق المدرب الفرنس�ي، 58 انتص�اًرا، و14 
تعادالً، فيما تلقى 8 خسائر، كما سجل فريقه 

219 هدًفا واستقبل 78 هدفا.
ويملك زيدان واحدة من أفضل نسب الفوز في 
الليجا، بين مدربي ريال مدريد، حيث حقق 29 
انتصارا خالل 38 مباراة بنس�بة تفوق 76 %، 
وق�اد الفريق لتحقيق لق�ب الليجا رقم 33 في 

تاريخ الملكي.

رئيس االحتاد القطري يزور العراق اخلميس املقبل
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
يصل وفد رياضي قطري رفيع المستوى 
برئاسة الش�يخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
رئيس االتح�اد القطري لك�رة القدم الى 
العراق يوم الخميس المقبل.وقال رئيس 
االتحاد العراق�ي لكرة القدم، عبد الخالق 
مس�عود، في تصريح تابعته “المستقبل 
ع�دة  س�يعقد  الوف�د   “ إن  العراق�ي”، 
اجتماعات، م�ع القطاعات الرياضية في 
العراق”.وأشار إلى أن “ الزيارة، تأتي في 
إطار تعزي�ز الروابط، التي تجمع البلدين 
الش�قيقين، في مختلف الجوانب، ومنها 
الرياضي”.وأك�د مس�عود أن “ الجان�ب 
القط�ري، دائما م�ا كان وال ي�زال داعما 
لالتح�اد العراقي، في مختل�ف المحافل، 
وف�ي مقدمته�ا ال�دور الفاع�ل لتعزي�ز 
الجهود الرامية، بخص�وص رفع الحظر 

عن المالعب العراقية”.
وسيضم الوفد القطري أيًضا، نائب رئيس 
االتحاد، س�عود المهن�دي، وهاني طالب 
بالن، الرئيس التنفيذي لمؤسس�ة دوري 
نجوم قط�ر، وعل�ي داود نصي�ب، مدير 
مكت�ب رئيس االتحاد، إل�ى جانب العديد 
من المسؤولين اآلخرين.واعتبر مسعود 
أن “ الزي�ارة، س�تكون له�ا انعكاس�ات 
إيجابية، على عملي�ة االنفتاح الرياضي، 
الذي تش�هده الع�راق حالًيا”.وأوضح أن 
اتح�اد الكرة، س�يحدد موع�دا في وقت 
الح�ق، بعد وص�ول الوفد، لعق�د مؤتمر 
صحفي مشترك، الس�تعراض جملة من 
األم�ور، التي تخص كرة القدم، والجهود 
المشتركة في عملية التطوير، واالرتقاء 
بواقع الكرة في البلدين، عالوًة على تبادل 
الخب�رات، وتفعيل جوان�ب البروتوكول 

الموقع بين الطرفين مؤخرا.

الشباب تطلق استامرة املشاركني يف مرشوع 
دعم الشباب العراقي املترضر

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

اطلقت وزارة الش�باب والرياضة – دائرة الرعاية العلمية اس�تمارة الشباب المشارك 
ف�ي مش�روع دعم الش�باب العراق�ي المتضرر، من خالل مليء اس�تمارة االس�تبيان 
الخاصة بالش�باب النازحين والعاطلين عن العمل والمتسربين من المدارس ولالعمار 

مابين 15 و29 سنة ولكال الجنسين.
ووافاد بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه ، انه “بعد مليء االستمارة 
وتدقي�ق البيانات س�يتم تنفي�ذ ورش عمل تدريبية للمش�اركين لمعرف�ة مدى نجاج 

الجدوى االقتصادية من المشروع.

نادال حيافظ عىل صدارة التصنيف العاملي

جوارديوال يضع رشطًا لفوز دي بروين بالكرة الذهبية
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
وضع بيب جوارديوال، مدرب مانشس�تر 
سيتي، ش�رطا لفوز صانع ألعاب فريقه 
كيفن دي بروين، بجائ�زة الكرة الذهبية 

ألفضل العب في العالم.
دورا  عام�ا(،   26( بروي�ن  دي  ولع�ب 
محوري�ا في هيمنة فريق�ه على الدوري 
اإلنجلي�زي بع�د أن صن�ع 14 هدف�ا من 
بينه�ا ثالث�ة ف�ي ف�وز فريق�ه الس�بت 

الماضي 1-5 على ليستر سيتي.وردا على 
س�ؤال حول فرص الالعب البلجيكي في 
الفوز بالجائزة الكبي�رة، قال جوارديوال 
للصحفيين “ال ش�ك ف�ي ذل�ك.. تألقه ال 
يقتصر على مباراة واحدة بل هو مستمر 
طوال الموس�م، كل ثالثة أيام يقدم نفس 
األداء”.وأضاف المدرب اإلسباني: “لكنه 
يع�رف والكل يع�رف أن المنافس�ة على 
الجائزة تستلزم الفوز باأللقاب وبالمزيد 
من األلقاب واأللقاب وخاصة لقب بعينه، 

لكن�ه يقدم أداء يصعب التفوق عليه 
على المس�توى األوروب�ي حاليا”.

وأحرز دي بروين 11 هدفا وأس�هم 
في صنع 18 هدفا آخر على مستوى 
جمي�ع المنافس�ات خالل الموس�م 

الحالي ليس�اعد فريقه على االنفراد 
بالص�دارة بفارق 16 نقطة عن أقرب 

مالحقيه، لكن الالعب البلجيكي 
يقول إن�ه ال يهتم فقط 

بالمجد الشخصي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حاف�ظ النج�م اإلس�باني ن�ادال، عل�ى موقعه في 
ص�دارة التصني�ف العالم�ي لالعبي التنس 
الص�ادرة  نس�خته  ف�ي  المحترفي�ن، 
ام�س اإلثنين.ويحت�ل ن�ادال، المركز 
يلي�ه  نقط�ة،   9760 برصي�د  األول 
ف�ي  في�درر  روج�ر  السويس�ري 
المركز الثاني برصيد 9605 نقاط.

ويتأه�ب فيدرر للمش�اركة ف�ي بطول�ة روتردام، 
ويكفي�ه الوصول لدوره�ا قبل النهائ�ي كي ينتزع 
ص�دارة التصني�ف العالمي، في حين يس�تمر غياب 
نادال عن المالعب بسبب إصابته.وفي حالة انتزاع 
المرك�ز األول، س�يكون في�درر، الحائ�ز على 20 
لقبا في بطوالت “جراند س�الم”، أكبر العب س�نا 

يتصدر التصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين.
وصعد األلماني ألكس�ندر زفيريف إلى المركز الرابع 

على حساب البلغاري جريجور ديميتروف.

أوديشو: حققنا هدفنا أمام العهد

كافاين: نمر بفرتة عظيمة

             المستقبل العراقي / وكاالت

أعرب المدير الفني للزوراء العراقي، 
أيوب أوديشو، عن رضاه بالتعادل مع 
مضيفه العهد اللبناني )1-1(، اليوم 
االثني�ن، ف�ي مس�تهل بطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي. وقال أوديشو، في 

تصريحات صحفية: “حققنا الهدف، 
ألن العهد فريق ق�وي، وال يمكن أن 
تتخط�اه بس�هولة، نظ�را لمهارات 
العبيه، وألنه يلعب على أرضه وبين 
جمهوره”.واض�اف: “ضغ�ط العهد 
ف�ي ش�وط المب�اراة األول، وتفوق 
علين�ا بالهجم�ات، وبذلنا كل جهدنا 

إليقافه، خصوصا أننا كنا السابقين 
للتهديف”.وختم المدرب بقوله: “في 
الشوط الثاني، كنا أصحاب المباراة، 
ومراقب�ة  الدف�اع  بي�ن  وخلطن�ا 
مفاتيح العه�د، واالنطالق بهجمات 
مدروسة، أوصلتنا إلى مرماه، حيث 

شكلنا بعض الخطورة”.

            المستقبل العراقي / متابعة

أك�د األوروجوياني إيدنس�ون كافان�ي، مهاجم 
باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، أن�ه يتمنى أن 
يس�جل في ش�باك ريال مدريد، خ�الل مواجهة 
الفريقين المرتقبة، ضمن منافس�ات دور ال�16 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
لصحيف�ة  تصريحات�ه  خ�الل  كافان�ي،  وق�ال 
“ماركا” اإلس�بانية:”الجميع يعل�م أن مواجهة 
ريال مدريد ستكون موقعة صعبة، كما ستكون 
لها هيبتها، س�تكون مب�اراة خاصة ألنك تواجه 
ري�ال مدري�د الذي ل�ه تاري�خ طويل، ه�ذا يثير 
الشغف والحماس�ة لديك، يعطيك الرغبة للنزول 
إل�ى الملعب”.وتاب�ع “لكنها س�تكون مواجهة 

فنح�ن  نواج�ه منافس�ا لديه معق�دة، 

باع طويل والعب�ون بإمكانهم صناعة الفارق 
في أي توقيت”

وواصل: “نحن نمر بفترة عظيمة، وكل شيء 
يسير بش�كل جيد في كل المس�ابقات، على 
الرغم م�ن إمكانية خس�ارة مباراة بس�بب 
قلة التركيز وانخفاض المستوى، ولكن هذا 

يساعدنا على االستيقاظ ونحن نعمل على 
التحس�ن يوما تلو اآلخر”.وأضاف: 

“الفري�ق الحالي ه�و األفضل منذ 
انضمامي لباري�س؟ لقد تعاقدت 
اإلدارة مع العبي�ن مهمين وهذا 
يس�اعدنا كثيًرا، ويمن�ح الفريق 
الثقة والحماس م�ن أجل خوض 
ضمنه�ا  وم�ن  المنافس�ات،  كل 

يومان تفصل برشلونة عن ذكرى دوري األبطال بالتأكيد.
رقمه الغريب

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تمر يوم�ان وتحديًدا يوم 14 
فبراير/شباط الجاري، ذكرى 
خاصة عل�ى نادي برش�لونة 
اإلس�باني، فيما يتعلق برقمه 
وذك�رت  بالليج�ا  الغري�ب 
صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية، 
أن ي�وم 14 م�ن الش�هر الجاري 
سيكون برشلونة قد تخطى عامين 
على آخر ركلة جزاء احتسبت ضده 

بالليج�ا، وتحدي�ًدا كانت أمام س�يلتا 
فيج�و في نفس الي�وم من عام 2016 
باللق�اء ال�ذى انته�ى بف�وز البارس�ا 
الصحيفة:  )1-6(.وأضاف�ت  بنتيج�ة 
“من�ذ ذل�ك الوق�ت ل�م تحتس�ب ضد 
برش�لونة أي ركلة جزاء، وتحديًدا بعد 
م�رور 76 جولة م�ن الليجا”.وتابعت 
الصحيف�ة أن ح�كام الليجا احتس�بوا 
خالل عامين 224 ركلة جزاء ضد فرق 
الدوري اإلس�باني باستثناء برشلونة.

وأوضح�ت أن فالنس�يا يعتب�ر أكث�ر 

الف�رق التي احتس�بت ضدها 
ركالت جزاء خالل تلك الفترة 
برفقة سيلتا فيجو برصيد 18 

ركل�ة، وفي المركز الثاني ريال 
سوسيداد )16(، بينما احتسبت 

ضد ريال مدريد 8 ركالت وأتلتيكو 
مدريد )7(.

              المستقبل العراقي / متابعة

أبرزت تقاري�ر صحيفة إس�بانية، احتدام الصراع 
على لق�ب الحذاء الذهبي في الق�ارة العجوز، هذا 

الموسم.
وقال�ت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و، إن ليوني�ل 

ميس�ي، نجم برشلونة، لم يستطع زيادة حصيلة أهدافه 
أمام خيتافي، حيث يملك 20 هدًفا في الليجا هذا الموسم.

وأضافت “هاري كين الذي سجل في الديربي ضد آرسنال، يتصدر 
الترتي�ب برصي�د 23 هدفا، ويتبع�ه المصري محم�د صالح الذي 

سجل ضد س�اوثهامبتون برصيد 22 هدًفا في البريمييرليج هذا 
الموسم”.

وتابع�ت الصحيف�ة “كم�ا اقت�رب األرجنتين�ي س�يرجيو 
أجوي�رو من الصراع مجدًدا، إذ يحتل المركز الثالث، 

بعد رباعيته ضد ليستر سيتي”.

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

يعتق�د أنطوني�و كونت�ي، م�درب تشيلس�ي بطل 
الدوري اإلنجلي�زي الممتاز لكرة القدم، إنه يحتاج 
لق�وة إقن�اع أكب�ر عندما يطلب م�ن ناديه 

شراء العبين جدد.
وأوضح المدرب اإليطالي، أنه فشل تماما 
في محاول�ة إقناع اإلدارة بإتمام صفقات 

جديدة في يناير / كانون الثاني الماضي.
وقاد كونتي تشيلس�ي للفوز بلق�ب الدوري 
اإلنجلي�زي في الموس�م الماضي، لكن فش�ل 
الفري�ق في تك�رار أدائه في الموس�م الماضي 
آثار أس�ئلة كثيرة ح�ول حجم ونوعي�ة الفريق 

الذي يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 50 نقطة 
متخلف�ا بف�ارق 22 نقطة عن مانشس�تر س�يتي 

المنفرد بالصدارة.
ونقلت وس�ائل إعالم بريطانية ع�ن كونتي قوله: 
“مهمتي هي العمل على تحسين أداء كل العب في 
كل جان�ب وفيما يتصل بالجانب الذهني لكل العب 

أيضا وأنا أجيد هذا العمل تماما”.
وأضاف: “لكني أعتقد أنني فشلت في إقناع النادي 
بش�راء العبين ج�دد وأعتقد أنه يمكنني تحس�ين 

أدائي في هذا الجانب بصورة أكبر”.
وأردف: “الب�د لي من التعلم من المدربين اآلخرين 
الذي�ن يجي�دون إقن�اع األندي�ة بش�راء الالعبي�ن 

الجدد.

كونتي يعرتف بفشله أمام إدارة تشيليس

كني وصالح
يتقدمان عىل مييس 

يف سباق احلذاء 
الذهبي
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2058/ ب2017/4
التاريخ 2018/2/8

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم 
3/5352 ح�ي العروب�ة يف النج�ف 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن 
بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
خالل )ثالثون يوم ( يوما من اليوم 
الثاني لنر االعالن  مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
املزايدة واالحالة  النجف وس�تجري 
يف الس�اعة الثاني�ة عر م�ن اليوم 
االخ�ر من االعالن  يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جل�ب هوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية العراقية  

القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العقار املرقم 3/5352 حي العروبة 
يف النج�ف عبارة ع�ن دار يقع  عىل 
طري�ق عام بع�رض 10 مر مفرزة 
اىل جزئ�ني بص�ورة غ�ر رس�مية 
الج�زء االول يتك�ون م�ن غرفت�ني 
نوم وصالة ومم�ر ومطبخ وحمام 
وصحيات مش�غولة من قبل املدعي 
عليه الخامس حس�ن داخل حس�ن 
واملدعى عليها االوىل زريقة س�اهي 
راهي ولحظة  الكشف املدعى عليها 
االوىل حارضة واف�ادة انها واملدعى 
علي�ه الخامس ال يرغبان بالبقاء يف 
العقار بصفة مستاجران بعد البيع 
والج�زء املذك�ور مبن�ي بالطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح مجهز 
باملاء والكهرباء الدار مبلطة بالصب 
غ�ر املس�لح ع�دا املم�رات مبل�ط 
بالش�تايكر اما الجزء الثاني يتكون 
م�ن غرف�ة ن�وم  وصال�ة ومطبخ 
وصحي�ات ومم�ر صغ�ر وتواليت 
والدار  بالسندويج  خارجي مسقف 
مسقفة بالكونكريت املسلح مبلطة 
ال�دار  عم�ران  ودرج�ة  بال�كايش 
بالكامل دون الوس�ط مع مالحظة 
وجود ارضار  والجزء الثاني مشغول 
من قب�ل املدع�ى علي�ه الرابع امر 
داخل حس�ن وهو ال يرغب بالبقاء 
يف العقار بصفة مستاجر بعد البيع 
وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ 
وثمان�ون  واح�د   )81,750,000(
مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف 

دينار فقط ال غرها

تنويه 
نر يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
 2018/2/12 يف   )1614( بالع�دد 
/2885 الدع�وى  رق�م  ذك�ر 

ب2016/2 خط�أ والصحي�ح ه�و 
2885/ب2017/2  وذكر مش�غول 
م�ن قب�ل املدع�ي خط�أ والصحيح 
هو مش�غول من قبل ابن املدعي لذا 

اقتىض التنويه

تنويه
ورد س�هوا اس�م املدين املنش�ور يف 
صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1609 لي�وم2018/2/5 حيث ذكر 
عبد الهادي جب�ار جويد والصحيح 
عب�د اله�ادي جب�ار جوي�ر- ل�ذى 

اقتىض التنويه .

اعالن
اىل الريك�ه / س�هيله عبدالجب�ار 

عبود
اقت�ىض حض�ورك اىل دائ�رة عق�ار 
الكاظمية/2 لغرض استخراج سند 

للقطعه املرقمه1/2892
الريك 

زينب عبد فارس

اعالن
اىل الريكه / ش�يماء حسوني عبد 

الله
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
البن�اء  اج�ازة  اس�تخراج  لغ�رض 
س�بع   –  7715 املرقم�ة  للقطع�ة 

البور 
الريك 

زينة عبد الرزاق فاضل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
تنفيذ 2012/631

التاريخ 2018/2/4
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف تمام 
العقار تسلسل 3/3191 حي العروبة 
الواق�ع يف النجف العائ�د للمدين عبد 
الزهرة حسني عيل املحجوز لقاء طلب 
الدائن كاظم الزم فيض البالغ خمسة 
وخمسون مليون دينار 55,000,000 
ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب  بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل املدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنر 
مستصحبا معه  التامينات القانونية 
عرة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
مش�تمالته / العقار يقع عىل شارع 
فرع�ي وه�و مف�رز اىل ثالث�ة اجزاء 

بصورة غر رسمية
الج�زء االول : ويتال�ف م�ن س�احة 
امامية ضمنها صحيات مبلطة كايش 
موزائييك واس�تقبال وكليدور ضمنه 
مطب�خ وحم�ام وتوالي�ت مش�ركة 
وغرف�ة  واح�دة  ومكش�وفة وام�ام 
املكشوفة كليدور صغر  السقف من 
الكونكري�ت املس�لح واالرضية كايش 
موزائي�ك الجدران ب�ورك ومصبوغة 
ووج�ود س�قف ثانوي يف االس�تقبال 
وسلم يؤدي اىل الطابق االول ويحتوي 
عىل غرفة واحدة الس�قف كونكريت 
مس�لح كال الطابق�ني مجه�ز م�اء 
مغل�ف  الس�لم  ان  علم�ا  وكهرب�اء 

بالكايش موزائيك 
الج�زء الثان�ي : وكان مغل�ق اثن�اء 
الكش�ف وعىل  لس�ان ش�اغل الجزء 
االول ويحت�وي ع�ىل مطب�خ وغرفة 
وصحيات وصالة الس�قف كونكريت 
مس�لح واالرضية كايش ومجهز ماء 

وكهرباء 
الج�زء الثال�ث : يحتوي عىل س�احة 
امامي�ة ضمنها صحيات مس�قفات 
من الطابوق والشيلمان وممر مبلط 
بالكايش ويحتوي عىل كليدور صغر 
الس�قف م�ن  واس�تقبال وغرفت�ني 
الكونكري�ت  املس�لح االرضية كايش 
موزائيك متهالك الجدران بورك مجهز 

ماء وكهرباء
املنفذ اعلدل
املواصفات 

1  � موقع�ه ورقم�ه : نج�ف يف حي 
العروبة 3/3191

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مشتمالته
5  �مساحته : 300م2

6 � درج�ة العم�ران ثالثة اجزاء دون 
املتوسط

7 � الشاغل : الجزء االول عبد الزهرة 
حس�ني عيل والج�زء الثان�ي املرتهن 
احم�د كاظ�م عب�د الحس�ني والجزء 
الثال�ث  يش�غله كاظم حس�ني  عيل 
وجميعهم يرغبون بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستاجرين 
8  � القيم�ة املق�درة :  مائ�ة وثالثة 
وثالث�ون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف 

دينار 133,500,000 دينار عراقي

فقدان 
فقد الوصل املرق�م 706005 واملؤرخ 
2013/10/13 بمبل�غ 425000 ألف 
دين�ار والصادر من محافظة البرة 
– قس�م حس�ابات املحافظة باسم/ 
رسم�د فاي�ق فليح. فم�ن يعثر عليه 

يسلمه اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

باب�ل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املسيب
اعالن 

فق�د الش�خص املدعو حي�در كاظم 
حم�زة املبينة صورته اع�اله بتاريخ 
داره  مغادرت�ه  بع�د   2016/11/3
الكائن�ة يف منطق�ة املس�يب /الحي 
العس�كري ولم يع�د لح�د االن وكان 
يرتدي تيش�رت وبنطلون صحراوي 
وهو متوس�ط القامة وابيض البرة 
وخايل من العالم�ات الفارقة عىل من 
يعث�ر علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل ثالثون يوما من ثاني يوم النر 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة العكس 
س�وف تقوم هذه املحكمة بتنصيب 
زوجته املدعوة ختام امانة مرزة قيما 
لغرض ادارة شؤونه واملحافظة عليها 
ابراهي�م  القارصي�ن  اوالده  .وع�ىل 

ويوسف ورتاج وديمة .
القايض 

امر موىس حميد

دائرة تسجيل الركات
قسم الركات املحدودة واالشخاص 
اىل / كاف�ة مس�اهمي رشك�ة حول 
املحدودة  العالم للس�فر والس�ياحة 

ورثة امر فرج جميل .
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 87 / ثالث�ا 
لس�نة   21 ال�ركات  قان�ون  م�ن 
1997 املع�دل تقرر دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العام�ة املقرر عقده 
يف مق�ر ) دائرة تس�جيل الركات ( 
الكائ�ن يف املنصور / مع�رض بغداد 
الدويل الس�اعة العارشة صباحا يوم 
الخمي�س املواف�ق 15 / 2 / 2018 

ملناقشة جدول االعمال .

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

االتحادية 
 / الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخالص 
العدد 18 / ب / 2015 

اعالن 
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر من 
محكمتن�ا يف الدع�وى املرقمة 18 / 
ب / 2015 وامل�ؤرخ يف 24 / 12 / 
2015 واملكتس�ب الدرج�ة القطعية 
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
985 / 5 نف�س الخالص منصورية 
بيعا ولعدم وجود مزايد تقرر االعالن 
ع�ن بيع�ه يف الصح�ف املحلي�ة مرة 
ثانية ملدة خمس�ة ع�ر يوم اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر فع�ىل من 
لديه الرغب�ة يف الراء مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيمة 
املق�درة ل�ه والبالغ�ة ) 000 ، 000 ، 
60 ( س�تون مليون دينار اذا لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحال�ة القطعية 
الس�اعة  يف  االخ�ر  املزاي�د  بعه�دة 
الثانية عر من يوم املزايدة ويتحمل 
املش�ري اج�ور االع�الن والداللي�ة 

والرسوم .
القايض 

عدنان حسني عيل 
االوصاف :

1 – العق�ار / يحمل الرقم 985 / 5 
نفس الخالص وهي عبارة عن قطعة 
ارض خالية من املشيدات مساحتها 

75 ، 302 م2 .
2 – الوارد الس�نوي / 000 ، 200 ، 1 

مليون ومائتان الف دينار .
3 – الشاغل / اليوجد .

4 – القيمة التقديرية / 000 ، 000 ، 
60 ستون مليون دينار الغرها .

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

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 
العدد 98 / ب / 2015 

اعالن 
تنفي�ذا لقرارن�ا الص�ادر م�ن هذه 
املحكم�ة يف الدعوى املرقمة 98 / ب 
/ 2015 وامل�ؤرخ يف 7 / 5 / 2015 
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 
بيع�ا   – الخال�ص  نف�س   6  /  985
ولعدم وجود مزايد تقرر االعالن عن 
بيعه يف الصح�ف املحلية ملدة ثالثون 
يوم�ا من اليوم التايل للنر فعىل من 
لدي�ه الرغبة بال�راء مراجعة هذه 
املحكمة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيمة 
املقدرة ل�ه والبالغة ) 0000000 12 
( مائ�ة وع�رون مليون دين�ار اذا 
لم يك�ن رشي�كا وس�تجري االحالة 
القطعي�ة بعه�دة املزاي�د االخر بعد 
الساعة الثانية عر من يوم املزايدة 
االع�الن  اج�ور  املش�ري  ويتحم�ل 

والداللية ورسم التسجيل .
القايض 

عدنان حسني عيل 
االوصاف :

قطع�ة ارض مس�احتها ) 2 ( اول�ك 
مش�يد عليه�ا دار س�كن ذو ث�الث 
طواب�ق ويحتوي الطاب�ق االول عىل 
ممر خارجي وكراج وطارمة صغرة 
ويف بدايت�ه مرافق صحي�ة وكليدور 
واستقبال وهول وغرفة نوم ومسلك 
ومطبخ والطابق الثاني يحتوي عىل 
ثالث غ�رف نوم ومجموع�ة صحية 
والطاب�ق الثالث يحت�وي عىل غرفة 
ن�وم وان ال�دار مش�غولة والش�اغل 
اليرغب بالبقاء والوارد السنوي للدار 
) 00000 24 ( مليون�ان واربعمائ�ة 
الف دينار – علما ان القيمة التقديرية 
للعقار ه�ي ) 0000000 12 ( مائة 
وعرون ملي�ون دينار عراقي ارضا 

وبناءا .

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من  وزارة 
للمنتوجات  العام�ة  النفط الركة 
النفطية باسم)خليف عبيد كاطع( 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر  فم�ن 
مصدرها او االتص�ال عىل املوبابيل 

07704305775

فقدان
فق�دت الهويه الص�ادره من وزارة 
الكهرباء دائره انتاح كهرباء الفرات 
 74361298 واملرقم�ه  األوس�ط  
 ( باس�م   27/5/2013 بتاري�خ 
حس�ني جليل خلي�ل ( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الري�ك ) عالوي حس�ن عليوي 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض   )
االسكان فرع النجف الكائن يف حي 
الغدير باملوافقه عىل قيام رشيكك ) 
مرتىض رزاق حس�ني ( بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
ح�دود  الس�الم  ح�ي   3  /  33186
بلديه النجف لغرض تسليفه قرض 
االسكان خالل مده اقصاها خمسه 
ع�ر يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر 

خارج العراق

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
املتنب�ي  متوس�طة  م�ن  الص�ادرة 
للبنني واملعنون�ة اىل وزارة الداخلية 
/ مديري�ة ادارة التطوع واملرقمة ) 
ذي   2014  /5  /15 يف   )0642445
العدد ) 26( بأس�م ) س�يف حسني 
عيل ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د مني وص�ل اي�رادات حكومي 
صادر م�ن بلدي�ة الب�رة واملرقم 
 2017/10/16 يف   )  470333   (
بمبلغ ) 1،125،000( باسم ) مهند 
عاش�ور داود( ع�ىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الري�ك ) فوزي�ة عط�ا مطر ( 
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
لغرض استخراج اجازة بناء للقطعة 

املرقمة ) 11116( سبع البور 
الريك

ثائر ماجد طاهر

اعالن 
يعلن املتويل طه نور ناجي عن اجراء 
مزاي�دة العلني�ة اليج�ار محل رقم 
6 وق�ف الس�يد ناجي س�يد عباس 
يف الس�ماوة ملدة س�نة واحدة فعىل 
الراغب�ني الحض�ور املزاي�دة جل�ب 
تامين�ات قدره�ا 10% م�ن القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة بعد عر 
اي�ام بع�د ن�ر االع�الن يف مديرية 
الوق�ف الش�يعي يف املثنى الس�اعة 

العارش صباحا  
املتويل

طه نور ناجي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد /16/ب/2018
التاريخ 2018/2/12

اعالن
اىل املدع�ى عليه )عالء عب�د الكريم 

عبد الرضا( مجهول االقامة :
اق�م املدع�ي )عباس كري�م جابر ( 
) املرقم�ة )16/ب/2018  الدعوى 

يطالب�ك فيها )بدف�ع مبلغ مقداره 
س�بعة وع�رون ملي�ون دين�ار( 
وقد حدد ي�وم 2018/2/22 موعدا 
للمرافع�ة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة النجيبية 
والنتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة قرر 
محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
يوميت�ني رس�ميتني ويف ح�ال عدم 
حض�ورك يف اليوم املح�دد للمرافعة 
فانها س�تجري بحق�ك غيابيا وفق 

القانون
القايض

عالء حسني صيهود

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد /72/ب/2018
التاريخ 2018/2/12

اعالن
جب�ار  )محم�د  علي�ه  املدع�ى  اىل 
عطيوي( بناءا عىل الدعوى البدائية 
املقامة من قبل املدعي )عيل مرزوق 
املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت  عاش�ور( 
تبليغكم اعالنا بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني ملجهولية مح�ل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البل�دي للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املصادف 
الع�ارشة  الس�اعة   2018/2/27

صباحا 
القايض

احمد خلف نعمة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 

االتحادية
يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املعقل
العدد /2797/ش/2017

التاريخ/ 2018/2/12
اعالن

س�امي  )ك�رار  علي�ه  املدع�ى  اىل 
مزهر( 

قد اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكما 
غيابي�ا بحق�ك بالدع�وى املرقم�ة 
 2017/12/11 بتاري�خ  اع�اله 
يق�يض بال�زام املدع�ى علي�ه كرار 
س�امي  مزه�ر بتس�ليم للمدعي�ة 
وفاء عبد الس�تار عبد الزراق االثاث 
الزوجي�ة العائ�د له�ا ق�رارا قاب�ال 
لالعراض والتمييز وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د  املعق�ل  رشط�ة  مرك�ز  يف 
املجل�س البل�دي منطقت�ي الجنينة 
 2018/1/25 بتاري�خ  واالندل�س 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة الن�ر يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك 
الحق االعراض والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض

جاسم محمد املوسوي

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

االتحادية
يف  الش�خصية   االح�وال  محكم�ة 

الوجيهية
العدد /3/ش/2018
التاريخ 2018/2/7

اىل / املدعى عليه )ياس�ني حس�ني 
عيل( مجهولة محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة )روي�دة محم�ود 
لفت�ه( يف الدع�وى املنظ�ورة  امام 
بالع�دد  واملرقم�ة  املحكم�ة  ه�ذه 
3/ش/2018 والت�ي يطل�ب فيه�ا 
الحك�م باثب�ات نس�ب االطفال كل 
م�ن خالد تولد 2006 وحس�ام تولد 
ملجهولي�ة  وبالنظ�ر  الي�ك   2004
محل اقامتك حس�ب اشعار املختار 
ورشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر 
تبليغك ن�را يف صحيفتني يوميتني 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  محليت�ني 
املحكمة يف الساعة التاسعة صباحا 
يف 2018/2/19 وبعكس�ه س�وف 
ينظر يف الدعوى غيابا وعلنا حسب 

القانون
القايض

عيل سلمان ابراهيم

فقدان
فق�دت ش�هادة تكيي�ل ص�ادة من 
رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
/ هيئ�ة توزي�ع الجن�وب والعائدة 
السيارة املرقمة 61426 بغداد حمل 
ومالكها )حس�ن ج�ر مهدي( عىل 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان 
فقدت الهوي�ة الوزاري�ة  للموظف 
)ج�واد كاظ�م لطي�ف( م�ن وزارة 
الكهرب�اء مديري�ة توزي�ع كهرباء 
البرة بأسم )جواد كاظم لطيف( 
عىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية غرفة تج�ارة البرة 
بأس�م )نش�وان نائ�ل احم�د( عىل 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2013/1483

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرة 

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ن.ع 
داود سلمان ساجت عبد / مديرية 

رشطة محافظة البرة 
 : وتاريخه�ا  الدع�وى  رق�م 

2013/1970
 : الجريم�ة   ارت�كاب  تاري�خ 

2008/10/9
تاريخ الحكم : 2013/11/21

امل�ادة القانوني�ة / 35/ اوال م�ن 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة عىل املج�رم )ن.ع داود 
سلمان ساجت عبد( باسم الشعب 

بما ييل :
1 �  بالسجن ملدة ) سبع سنوات( 
وفق املادة 35/ اوال من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 الختالسه املسدس 
 )X36383Z( املرق�م  الحكوم�ي 
نوع برتا ايطايل مع كافة ملحقاته 
مع )16( اطالقه من نوعه بتاريخ 
مبل�غ   وتضمين�ه   2008/10/9
خمس�ة   )5105000( مق�داره 
ماليني ومائة وخمس�ة االف دينار 
ع�ن قيم�ة املس�دس وملحقات�ه 
اس�تنادا للفق�رة ثانيا م�ن املادة 
35 ق.ع.د عن قيمة املس�دس مع 
املوصوفة اعاله يستوىف  ملحقاته 

بالطرق التنفيذية 
2 � اعتب�ار جريمت�ه اعاله مخلة 
بالرف اس�تنادا للمادة 21 / أ 6 

من ق.ع. رقم 111 لسنة 1969
3 � ط�رده م�ن الخدمة اس�تنادا 
للمادة 41/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وع�دم جواز اع�ادة تعيينه 
يف دوائ�ر الدول�ة والقط�اع الع�ام 
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة 

املنحل املرقم 18 لسنة 1992
4 � اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حق�ه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثانيا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
5 � ال�زام املواطن�ني باالخبار عن 
محل اختفاء استنادا الحكام املادة 
69 /ثالثا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 

2008
6  � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغر 
املنقولة اس�تنادا الح�كام املادة /

رابع�ا م�ن ق.ا.د رق�م 17 لس�نة 
2008

7  �تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنتدب ماجد ه�ادي جخيم مبلغ 
قدره ثالث�ون الف دين�ار ترف 
له بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة 

العدد /260/ب/2018
التاريخ 2018/2/11

اىل / املدع�ى عليه / كفاية رش�م 
رسن
اعالن

اقام املدعني ذكرى  محمد محسن 
واحم�د فائق رش�يد وبن�ني فائق 
رش�يد وايات فائق رش�يد الدعوى 
260/ب/2018  املرقم�ة  البدائية 
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القاضي عبد المطلب حمدان
الشك أن القاعدة القانونية هي وليدة املجتمع اإلنساني 
وهي انعكاس لحاجة رئيسية فيه وهي الحاجة لالمن 
م�ن أي تهديد محتم�ل ومعالجته عرب إن�زال العقوبة 

بمن يهدد االمن االنساني واملجتمعي.
ونظ�را لك�ون القواع�د القانوني�ة م�ن وض�ع البرش 
أنفس�هم فإنه�ا يمك�ن أن تأت�ي قارصة ع�ن تغطية 
الحاجة الرئيس�ية التي ارشنا إليها آنفا وهي الحاجة 
األمنية التي أخذت تتزايد بشكل مضطرد نتيجة لكثرة 
عوامل الخطورة والتهدي�دات املختلفة داخل املجتمع 
اإلنس�اني، عندها يمك�ن أن يلجأ امل�رشع الوطني اىل 
معالج�ة ه�ذا القصور ع�رب اآللي�ات القانوني�ة التي 

يرسمها الدستور او الترشيع العادي.
ولع�ل ابرز م�ؤرش يمكن اللج�وء الي�ه ملعرفة قصور 
او كم�ال النص القانون�ي هو التطبي�ق العميل لهذه 
النص�وص القانونية فالنص قب�ل تطبيقه عبارة عن 
ح�رب وكلم�ات يف داخل املتون القانوني�ة فإذا ما طبق 
ع�ى ارض الواق�ع م�ن قب�ل القايض املخت�ص برزت 

عيوبه وكماالته.
ومن النصوص القانونية التي ارغب الوقوف عندها يف 
ه�ذا املقام هو نص املادة )381( من قانون العقوبات 
العراق�ي رق�م 111 لس�نة 1969 والذي ج�اء يف باب 
الجرائم املتعلقة بالبنوة ورعاية القارصين حيث نص 
عى ان )يعاقب بالحبس م�ن ابعد طفال حديث العهد 
بال�والدة عمن لهم س�لطة رشعية علي�ه او اخفاه او 
ابدل�ه باخر او نس�به زورا اىل غري والدت�ه( هذا النص 
تضم�ن قيدا واضحا ورصيح�ا إلمكانية تطبيقه وهو 
)ان يك�ون الطف�ل املبع�د او املخف�ي حدي�ث العه�د 
بالوالدة ( وحداثة العهد بالوالدة رغم انها مسألة فنية 
طبية ينبغي الرج�وع فيها اىل ذوي االختصاص اال ان 
محكمة التمييز املوقرة اتجهت اىل ان هذا العهد هو يف 

عمر سنتني يف االتجاه املعروف عنها.
الس�ؤال املطروح هو اذا كان عمر الطفل ثالث سنوات 
فما فوق واىل نهاية السنة العارشة وهي سن الحضانة 
املع�روف ه�ل نطب�ق النص املع�روض؟ ام ان�ه يقف 
عاجزا امام هذه الفرضية؟ الجواب...لو ش�ئنا الدقة 
يف تطبيق الن�ص القانوني فأن النص املذكور ال يمكن 
تطبيق�ه ع�ى حالة طفل ت�م ابع�اده أو إخفاؤه من 
حاضنه الرشعي اذا كان عمره ثالث او اربع اوخمس 
س�نوات واىل حد الس�نة العارشة م�ن العمر ألنه ليس 
حدي�ث العهد بالوالدة وبالتايل يقف النص عاجزا امام 

تغطية هذه الفرضية.
ولذلك يلجأ الس�ادة قض�اة التحقي�ق اىل معالجة هذا 
االم�ر عن طري�ق االس�تعانة بنص�وص ال عالقة لها 
بهذه الجريمة املرتكبة كالذهاب اىل املادة )240 ق ع( 
وهي املادة الخاصة بمخالفة االوامر والتعليمات رغم 
اننا امام جريمة واضح�ة االركان واملعالم وهي ابعاد 
طفل عن حاضنه او حاضنته الرشعي وليس فيها أي 

اوامر وتعليمات تم مخالفتها.
ومن جانب آخر نجد ان املرشع العراقي يف املواد الالحقة 
للم�ادة مدار البحث وتحديدا املادتني )382_383ق ع( 
اورد كلم�ة طفل مطلق�ة دون ان يقيدها بقيد حداثة 
العه�د بالوالدة رغ�م ان كال م�ن املادت�ني املذكورتني 
تناول�ت حال�ة لها خصوصي�ة معينة فالطفل س�واء 
كان حديث العهد بالوالدة ام كان يف سن الحضانة هو 
جدي�ر بالحماية القانونية املغلظة كونه كائن ضعيف 

يجب ابعاده عن مشاكل االهل واالقرباء.
وختام�ا مل�ا تق�دم اق�رح ان يت�م تعديل ن�ص املادة 
)381ق ع( موض�وع البح�ث ليصب�ح بالش�كل االتي 
)يعاقب بالحبس من ابعد طفال يف سن الحضانة عمن 
لهم س�لطة رشعية علي�ه او أخف�اه او بدله بآخر او 
نس�به زورا اىل غ�ري والدته( لكي يصبح نصا ش�امال 
لكافة األعمار ويبعد الس�ادة القضاة عن املش�اكل يف 

تطبيقه.

ام�ضاءات

وقـفـة مـع الـمـادة 381 
من قانون العقوبات

ع�ادت س�فينة س�ياحية ادراجها اىل س�يدني بس�بب عراك وق�ع يف طابور 
االنتظار للدخول اىل مراحيض الرجال حطمت خاللها راكبة روسية زجاجة 
عى رأس احدهم. ونش�ب العراك بني رجال ع�دة كانوا ينتظرون للدخول اىل 
املراحيض عى متن س�فينة »باسيفيك إكس�بلورر« التابعة لرشكة »بي اند 
او«. وقالت رشطة مقاطعة نيو س�اوث ويل�ز يف بيان »خالل العراك رضبت 
عى ما يبدو امرأة يف الس�ابعة والثالثني وهي صديقة احد الرجال، بزجاجة 
نبي�ذ فارغة رجال آخ�ر يف الحادية والعرشين ما ادى اىل اصابته بجرح. وقام 

حراس بالفصل بني املتعاركني«. 
وعادت الس�فينة اىل س�يدني التي كانت ابحرت منها وس�لمت س�تة رجال 
واملرأة اىل الرشطة التي افرجت عنهم بكفالة وطلبت منهم املثول يف التاس�ع 
من اذار امام محكمة املدينة. وكانت الس�فينة تقوم برحلة من ثالثة ايام يف 

املياه االسرالية.

اقفل مطار لندن س�يتي االقرب اىل العاصمة الربيطانية موقتا اثر اكتش�اف 
قنبلة من مخلفات الحرب العاملية الثانية.

وقال املطار يف بيان ان الرشطة اقامت »منطقة حظر من 214 مرا احرازا« 
ما »ادى اىل إقفال املطار« مضيفا انه طلب من املس�افرين االتصال برشكات 

الطريان املعنية وتجنب التوجه اىل املطار.
وعث�ر ع�ى القنبلة خ�الل اش�غال عى رصي�ف يقع ق�رب م�درج الهبوط 

الوحيد.
ويقع املطار يف رشق لندن قرب حي االعمال كاناري وارف وهو يؤمن رحالت 
للمس�افات القصرية. واوضح�ت الرشطة من جانبها ان القنبلة اكتش�فت 
االحد قرابة الس�اعة الخامس�ة بتوقيت غرينيتش وان منطقة حظر اقيمت 
عند الس�اعة 22,00 ت غ »للتمكن من العم�ل عى العبوة بكل آمان«.والقى 

سالح الجو االملاني االف القنابل عى لندن بني ايلول 1940 وايار 1941.

»عراك يف املراحيض« يعيد سفينة 
سياحية إىل ادراجها 

قنلة من »احلرب العاملية« الثانية
 تقفل مطار لندن-سيتي 

مقتل وأصابة »فيلة« مهددة باالنقراض عىل سكة قطار

عالقة »خطرة« تربط اللحوم باألورام الرسطانية

لقيت أربعة فيل�ة مرصعها حني صدمها 
قط�ار ركاب يف منطقة من ش�مال رشق 
الهند تجتاز الس�كك الحدي�د فيها ممرات 
الفيل�ة. ول�م يصب أي م�ن ركاب القطار 
بأذى، يف ه�ذا الحادث ال�ذي وقع يف والية 
أس�ام والذي أخرج القاطرة عن الس�كة، 
بحس�ب ما أف�اد متح�دث باس�م رشكة 

القطارات وكالة فرانس برس.
وإضافة إىل الفيلة األربعة التي قىض عليها 
الح�ادث، أصي�ب في�ل خام�س بجروح. 
وكان�ت ه�ذه الفيلة ضمن قطي�ع ينتقل 

من منطقة إىل أخرى.
وتضم والية أس�ام 30 ألف فيل آس�يوي، 
وه�و نوع مهدد باالنق�راض، وهو يعاني 

أيضا من اجتياز الس�كك الحديد للمناطق 
التي يسلكها يف تنقالته.

وكان�ت الس�لطات فرض�ت عى س�ائقي 
االلت�زام برسع�ات مح�ددة،  القط�ارات 
لكن ذل�ك ال يب�دو أنه كفي�ل بوقف هذه 
الحوادث. ففي كانون األول، قتلت خمسة 

فيلة يف حادث مماثل.
وبس�بب قط�ع أش�جار الغاب�ات وتمدد 
العمران تضطر الفيلة لالنتقال ملس�افات 

طويلة بحثا عن الغذاء.
يف العام 2017، قتل يف أس�ام س�تون فيال 
مقاب�ل 110 يف العام 2016، وذلك بس�بب 
األسالك الكهربائية التي يضعها املزارعون 

لحماية حقولهم.

اللح�وم  تن�اول  أن  جدي�دة  دراس�ة  وج�دت 
واألس�ماك يمك�ن أن يزي�د م�ن خط�ر مرض 
الرسط�ان، م�ن خالل املس�اعدة عى انتش�ار 

الورم يف جميع أنحاء الجسم.
وتوص�ل علماء جامعة كامربي�دج، بعد إجراء 
االختبارات ع�ى الف�ران، إىل أن خفض كمية 
أو  األميني�ة  األحم�اض  )أح�د  األس�باراجني 
لبن�ات البناء الت�ي تس�تخدمها الخاليا لصنع 

األطعم�ة  يف  بكث�رة  املوج�ود  الربوتين�ات(، 
البحري�ة واللح�وم والدواج�ن، يح�د من قدرة 

الرسطان عى االنتشار.
الذي�ن  أن األش�خاص  وكش�ف تحلي�ل آخ�ر 
يمتل����كون جينات أقل نش����اطا يف إنتاج 
األس�باراجني، يس�جلون مع�دالت بقاء أفضل 
عن�د اإلصاب�ة برسط�ان ال�����ث�دي والكى 

والرأس والرقبة.

وأوضح�ت تقارير مجل�ة الطبيعة، أن خفض 
كمي�ة األس�باراجني ل�دى الفران، س�اهم يف 
الحد من انتشار الرسطان، ولكنه لم يؤثر عى 

تطور الورم الرئيس.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن معظم مرىض الرسطان 
ال يموت�ون ج�راء اإلصاب�ة بالورم األس�ايس، 
ولكن بسبب انتشار الخاليا املصابة إىل الرئتني 

أو الدماغ أو العظام أو األعضاء األخرى.

يبدأ يف ترشين األول العمل بجهاز علمي جديد يف 
تش�ييل مخصص للبحث بدقة عالية عن كواكب 

مشابهة لألرض.
ويتوقع أن يش�كل ه�ذا الجهاز لقي�اس الطيف 
الضوئي املس�ّمى »إسربس�و« أداة ال غنى عنها 
للعلماء الذين يمسحون الفضاء بحثا عن أي أثر 

لحياة خارج األرض.

س�يبدأ ه�ذا الجهاز عمله يف الخري�ف املقبل من 
صحراء أتاكاما يف ش�مال تشييل، عى بعد 1200 
كيلومر شمال العاصمة، وهو موقع ترّكز فيه 
املراصد واألجهزة الفضائية ملا فيه من خاصيات 

مساعدة، منها جفاف الجو ووضوح السماء.
وُيتوّقع أن تضّم تش�ييل 70 % م�ن أجهزة رصد 

الفضاء يف العالم، بحلول العام 2020.

وس�يكون »إسربس�و« تابع�ا ملرص�د باران�ال، 
ال�ذي تأس�س يف الع�ام 1998، ليعم�ل يف خدمة 
التلسكوبات العمالقة األربعة التي تشّكل املرصد 

األوروبي الجنوبي.
ويق�ول عال�م الفض�اء اإليط�ايل غاس�باري لو 
األوروب�ي وأح�د  املرص�د  يف  املس�ؤول  كورت�و 
املرشف�ني ع�ى امل�رشوع »س�يكون إسربس�و 
موصوال بالتلس�كوبات األربعة يف آن واحد، وهو 
أمر لم يكن ممكنا من قبل، ولذا س�يزيد احتمال 
العث�ور عى كواكب مش�ابهة ل�ألرض من حيث 
الحجم والوزن والظروف التي تجعل الحياة فيها 

ممكنة«.
وه�ذا الجهاز الجدي�د يبدو وكأنه علبة س�وداء 
بسيطة، لكنه قادر عى جمع كّل الضوء امللتقط 

من نجم ما بواسطة التلسكوبات.
ومن خالل تحليل حرك�ة النجوم، يمكن معرفة 
عدد الكواكب التي ت�دور حولها، ومن ثم تحليل 
هذه الكواكب من حي�ث الغالف الجوي ووجود 
امل�اء واألكس�جني والنيروج�ني وثاني أكس�يد 
الكرب�ون، وغريه�ا م�ن العن�ارص الت�ي يمكن 
أن ت�ؤرش إىل وج�ود حي�اة حالية أو س�ابقة، أو 
إمكانية أن يكون الجرم مناسبا لظهور كائنات 

حّية عليه وتطوّرها.

تشييل تبحث عن كواكب مشاهبة لألرض

اكتشف علماء أمريكيون قدرة الّنمل عى التصدي ألكثر االلتهابات خطرا 
لوجود خصائص فّعالة يف سوائل جهاز دوران هذه الحرشات.

ووجد علماء األحياء من جامعة كاروالينا الش�مالية أن جسم الّنمل قادر 
عى قمع ش�ّتى االلتهابات لوجود الدملمف )الس�ائل الذي يحل مان الدم 
يف جه�از الدوران ل�دى بعض مفصليات األرجل كالّنم�ل يتكون من الدم 
واللم�ف( ال�ذي يحتوي عى ع�دد كبري من مض�ادات البكترييا املس�ببة 

لألمراض.
ويؤكد البيولوجيون أيضا عى وجود مضادات الجراثيم يف تركيبة الغطاء 
الخارجي لجسم الّنمل، ما يفرس املقاومة العالية ألنواع البكترييا املختلفة 

لدى هذه الحرشات النشيطة.
ويخط�ط العلم�اء إلنت�اج مض�ادات حيوية من س�وائل أجس�ام النمل 
املعروف�ة بعد دراس�ة فعاليتها يف قت�ل البكترييا والجراثي�م التي تصيب 

البرش، وإنتاج أدوية تختلف جذريا عن كل العقاقري املستخدمة حاليا.

النمل يرشد العلامء إىل دواء فعال!

إنعام كجه جي 
يف ن�دوة أدبية، ُطرح س�ؤال ع�ن دور الكاتب يف تغيري الواق�ع. وبعد أن أدىل 
كٌل بدلوه وصل الدور إىل القاص والروائي املرصي محمد البساطي. ابتسم 
ربع ابتس�امة وأجاب: »وملاذا التغيري؟ إحنا ك�ده عال العال«. قالها بهدوء 
وهو يجاهد كي ال يبدو عليه أنه يستخف بالسؤال. كان ذلك يف عهد الرئيس 
مبارك. وبعدها بثالث س�نوات حّل الربي�ع العربي. تّنحى الرئيس وتحرّكت 
أمور إىل أمام وإىل وراء. وبعدها بس�نة تالية رحل البس�اطي، س�اخراً كما 
الع�ادة، وبقي الس�ؤال: م�ا دور »املثقف« فيم�ا يجري؟ ُتس�تعاد الحادثة 
بمناس�بة ما نرشته صحيفة »لوموند« الفرنس�ية، قب�ل أيام، عن القضية 
التي تش�غل املثقفني منذ ظهور التعريف�ات األوىل ملفردة ثقافة »كولتور«. 
ما دوره�م يف الفضاء العام؟ وكان مانش�يت الصفح�ة األوىل »ماكرون يف 
مواجه�ة املثقف�ني الذين يأخذون ال�كالم«. ففي الس�نوات األخرية، طغى 
خطاب زعماء األحزاب وأصح�اب رؤوس األموال عى صوت املثقف. وبدت 
فرنسا بعيدة عن رصخة إميل زوال »إني أتهم«، وعن كتابات مالرو ومواقفه 
ضد الفاشية، وعن تمرد سارتر ورفضه جائزة »نوبل«، وعن شجاعة بطلة 
املقاومة جريمني تّيون لفضح التعذيب الذي مورس ضد مجاهدي الجزائر، 
وع�ن تضامن الراهب العج�وز األب بيري مع النائمني يف الع�راء. تلك أزمنة 
مض�ت ليأتي زمن »الفيلس�وف الجدي�د« الذي اعراه الِق�دم، برنار هنري 
ليفي، املُحرّض عى ش�ّن الحروب والناصب نفس�ه مستش�اراً لسياسيني 
بائس�ني، حيثم�ا وجد موطئ�اً لش�هرة. تبرّشن�ا »لوموند« بع�ودة املثقف 
الجماع�ي. أي ذاك الذي يضع توقيعه عى بيانات تتبنى مواقف احتجاجية 
واضحة، يصوغه�ا مجموعة من الكت�اب والفنان�ني واألكاديميني، وتأخذ 
طريقه�ا إىل الصحف. ما الذي أيقظ التمس�اح من هدأت�ه؟ انهار الحزبان 
الكب�ريان، االش�راكي والجمهوري�ون، يف فرة قياس�ية ال تتج�اوز العام. 
خرجا من االنتخابات الرئاسية يف مشهد يليق بالراجيديات الكربى. ومرّت 
النقابات القوية بأزمات قلصت من أدوارها التاريخية. يعرض الشيوعيون 
واالش�راكيون مق�رات أحزابهم للبي�ع واليمينيون ينتظ�رون املُخلّص. ال 
معارضة يف الس�احة. عند هذا املف�رق، طلعت أصوات املثقفني يف مواجهة 
ماكن�ة الس�لطة وانحرافاته�ا. ه�ل توق�ع رئي�س الجمهوري�ة، الحصان 
الجامح وفلتة الس�باق، أن أديباً منزوياً مثل لوكليزيو، س�يقف لالعراض 
عى سياس�ة غربلة املهاجرين، ويصفها بأنه�ا »ُمقرفة«؟ واملعرض ليس 
أياً كان بل من الفائزين بجائزة »نوبل«. كانت السفارة األمريكية يف باريس 
ق�د أعلنت عن إهداء منحوتة للفنان األمريكي الطليعي جيف كونز لتوضع 
أم�ام متحف الفن الحديث يف العاصمة الفرنس�ية. لك�ن، حال نرش صورة 
العمل الفني الس�اذج، تحّرك عرشات الفنانني واألدباء واملعماريني ومديري 
املتاح�ف والصاالت الفنية ونرشوا بياناً يعرضون فيه عى الهدية البش�عة 
و»املس�مومة«. فالفنان األمريكي لم يترّبع إال بالفكرة، أي املُجسم الصغري 
للعم�ل، يف ح�ني ت�رك لبلدية باريس مهم�ة تنفيذه يف معم�ل أملاني حدده 
بنفس�ه، وتمويله بكذا مليون يورو. وختم املوقعون بيانهم بعبارة: »نحن 

ُنقّدر الهدايا إنما من دون رشوط«.

م�ضاحة للراأي

املثقف البلبل


