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لن تكونوا مؤمنني حتى تعدوا البالء نعمة 
والرخاء مصيبة

ص3الربملان يناقش تغيري »أسامء املحافظات« وخيصص جلسة لـ »أزمة املياه«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اإلمارات تستقدم »أفارقة« للقتال يف اليمن

نائب أمريكي: حقوق اإلنسان يف البحرين تتدهور والقمع يتصاعد

اخلارجية الربملانية حتذر من »خروج االهوار« من الئحة الرتاث العاملي

العراق يفتش يف ميونخ عن »دعم مايل« وتدريب عسكري
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يفّت�ش الع�راق يف مؤتمر ميون�خ الدويل 
لألم�ن، وال�ذي يعق�د يف مدين�ة ميونخ 
الدع�م امل�ايل والتدري�ب  األملاني�ة، ع�ن 
العس�كري، فض�ًا ع�ن تقوي�ة العراق 
بال�دول الغربّي�ة واإلقليمي�ة، والبح�ث 
ع�ن تب�ادل املعلوم�ات بش�أن اإلرهاب، 
إال أن الوض�ع الداخيل للع�راق بدا أنه له 
حض�ور يف املؤتم�ر الدويل.وق�ال رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي ان العراق مستمر 
يف محارب�ة تنظي�م داع�ش، معرب�ا عن 
اعتزازه بالعاقات العميقة مع فرنس�ا 

لوقوفها مع العراق حتى هزيمة داعش.
وقال املكتب اإلعامي لرئيس الوزراء، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان العبادي اس�تقبل بمقر اقامته 
يف مدينة ميون�خ األملانية، رئيس الوزراء 
الفرن�ي ادوارد فيلي�ب والوف�د املرافق 
ل�ه، حيث اعرب عن اعت�زازه بالعاقات 
العميقة ب�ن العراق وفرنس�ا ووقوفها 

مع العراق حتى هزيمة »داعش«.
وأك�د العب�ادي خ�ال اللق�اء اس�تمرار 
الع�راق بماحق�ة عنارص داع�ش وبناء 
القدرات، مشريا اىل ان »الحكومة تتطلع 
اىل استمرار التعاون األمني واالقتصادي 

والتج�اري وباألخ�ص يف مج�ال إع�ادة 
االس�تقرار، وهي مهمة اساس�ية التقل 

اهمية عن الحرب ضد االرهاب«.
 وأوضح العبادي خال البيان، ان »العراق 
اعط�ى مثاال مش�عاً يف مواجه�ة داعش 
ودح�ره ويف ن�وع العاق�ة املتميزة بن 
الق�وات املحررة واملواطن�ن والتي كانت 
مقدم�ة لكس�ب الس�ام واالس�تقرار«. 
من جانب�ه، قال رئيس الوزراء الفرني، 
س�عيدة  »ب�اده  ان  فيل��ي�ب،  ادوارد 
بالتق�دم املده�ش الذي حققت�ه القوات 

العراقية.
التفاصيل ص3

باريس وبرلني.. 
الدفـع باجتاه »االستقـالل 

الدفاعي« عن واشنطن

رئيس الوزراء يلتقي وزراء أوربيني وأمني عام »الناتو«.. والنقاش بشأن أزمة إقليم كردستان ينتقل إىل املانيا
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موقع عاملي: املواطن العراقي ينفق امواله عىل )7( أشياء خالل الشهر الواحد

نواب البرصة: املعتدون عىل الشبان العرب يف اربيل »فئة« ال متثل الشعب الكردي
احلـشـد والـشـرطـة االحتـاديــة يبحـثـان التنسيـق لـحـمـايـة كركـوك

الفروف متحدثا عن الوجود األمريكي يف العراق: لن يقل وسيزداد 

ص4

حمافظ بغداد 
يـوجـه بحملـة واسعـة 

لترصيف املياه
ص6

رئيـس جملـس القضـاء االعـلـى يعـقـد 
»اجتامعا استئنائيا« مع قضاة بغداد

السيد احلكيـم لواليتـي: العـراق مقبـل
2 عىل انتخابات مصريية 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت مدينة املوص�ل املرحل�ة الثانية من 
الحرب عىل »اإلره�اب« بعد دحر عنارصه 
تأث�ريات  لتفني�د  محاول�ة  يف  عس�كرياً، 
دورات  خ�ال  م�ن  الفكري�ة،  التنظي�م 
تثقيفي�ة ينظمها أش�خاص يعملون عىل 
نرش مفاهيم التعايش. وبعد س�تة أش�هر 

من انتهاء املعارك يف أعقاب ثاث س�نوات 
تبن�ت  »داع�ش«،  تنظي�م  س�يطرة  م�ن 
مجموعة م�ن العلماء اإلس�امين عملية 
إعداد »ألوية« تتوىل محو األفكار التي بثها 
تنظي�م »داعش« بن أبن�اء املوصل، والتي 
كانت العاصمة املزعومة ملا يسمى ب�«دولة 
الخافة« يف العراق. وقال مصعب محمود، 
وه�و عام�ل بأجر يوم�ي يبلغ م�ن العمر 

30 عام�اً، وتاب�ع إحدى تلك ال�دورات، إن 
»املوصل يجب أن تتحرر فكرياً من داعش، 
بعدم�ا تح�ررت عس�كرياً. لق�د انخدعنا 
بأف�كار داع�ش، واآلن نس�عى إىل تحري�ر 
أنفسنا من تلك العقيدة املسمومة«. فهؤالء 
الذين يحاولون محو تأثريات »داعش« هم 

من مختلف االتجاهات واملهن.
التفاصيل ص3

دورات يف املوصل لـ »حمو الداعشية الفكرية« 
من عقول السكان

أتقدم بأسمي ومنتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش  
)جري�دة املس�تقبل العراقي ووكالة انباء املس�تقبل( بأح�ر التعازي 
واملواس�اة اىل االس�تاذ القايض الس�يد ماجد االعرجي رئيس محكمة 
اس�تئناف الرصاف�ة االتحادية، بوف�اة املغفور له ان ش�اء الله جده 
)السيد موىس الس�يد رشيف االعرجي( واىل الس�ادة االعرجين كافة 
بهذا املصاب الجلل سائاً العيل القدير ان يسكن الفقيد واسع رحمته 

علي الدراجيوان يلهم ذويه الصرب والسلوان .
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يعزي االستاذ القايض
 السيد ماجد االعرجي رئيس حمكمة استئناف الرصافة االحتادية 

بوفاة جده »السيد موسى السيد رشيف االعرجي« 
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         بغداد / المستقبل العراقي

عقلد رئيلس مجللس القضلاء االعلى 
السلبت،  أملس  زيلدان،  فائلق  القلايض 
التحقيلق  بقضلاة  اسلتثنائياً  اجتماعلاً 
والجنح والجنايلات واعضاء االدعاء العام 
يف محاكلم العاصمة بغداد ملناقشلة العمل 

القضائي.
وقال املتحدث الرسلمي ملجلس القضاء 
االعى القايض عبد السلتار بريقدار يف بيان 
تلقت »املسلتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»اجتماعا اسلتئنائيا عقده رئيس مجلس 
القضاء األعى القلايض فائق زيدان خارج 
أوقلات اللدوام الرسلمي بقضلاة املحاكم 
الجزائية يف بغداد ملناقشلة العمل القضائي 
وطبيعة التحديات التلي يواجهها القضاة 

وأعضاء االدعاء العام«.
وأضلاف بريقلدار أن »القلايض زيلدان 
أماكلن  اىل  االنتقلال  يف  بلاإلرساع  وجله 
ايلداع املوقوفلن إلجراء التحقيلق امليداني 
ومراجعة قضاياهم بغية رسعة حسلمها 
وفلق القانلون، ودعلا اىل رضورة توخلي 
الدقلة يف إصلدار مذكرات القبلض وتنفيذ 
نصوص القانون التي تقيض بإطالق رساح 
املوقوفلن بكفاللة لحلن محاكمتهم بدل 
ايداعهلم التوقيلف واسلتغاللهم من ذوي 
النفوس الضعيفة وما يسببه التوقيف من 

إرهاق ملؤسسات الدولة املعنية بذلك«. 
وأفلاد بريقلدار بلأن »رئيلس مجللس 
القضلاء وجله أيضا بلرورة اسلتخدام 
محاكلم الجنايلات والجنلح صالحياتهلا 

بخصلوص تقديلر العقوبلة بما يتناسلب 
ومراعلاة  املرتكبلة  الجريملة  وجسلامة 

الجانب اإلنساني يف جميع األحوال«. 
وذكر بريقدار أن »القايض زيدان أشلاد 
ملن جهة أخلرى بوحدة مكونلات مجلس 
القضلاء األعلى وحلرص جميلع السلادة 
القضاة وأعضاء االدعاء وتعاونهم يف سبيل 

تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع«. 
وأوضلح بريقلدار أن »القلايض زيلدان 
شدد عى ان يفتح السادة القضاة وأعضاء 
املعنيلن  املام  أبوابهلم  العلام  االدعلاء 
بالدعاوى وذويهم لالستماع منهم مبارشة 
إىل مشلاكلهم وافهامهلم يف الوقت نفسله 
بطبيعلة العملل القضائي لقطلع الطريق 
املام السلمارسة وممن يحاول اسلتغالل 
مصطلح )العالقات( للوصول ألغراض غري 
مرشوعة تيسء للمؤسسة القضائية بدون 

وجه حق«. 
وأكمل بريقدار أن »القايض فائق زيدان 
وجه بالتعامل بشلكل دقيق ملع القضايا 
التلي تخلص السياسلين خلالل املرحللة 
املقبللة، وان ال يسلتغل القضلاء كجلر 
لتحقيلق أهداف سياسلية بسلبب احتدام 

التنافس االنتخابي«. 
كما أشلاد رئيس مجلس القضاء االعى 
مجللس  يف  القانونيلة  »اللجنلة  بجهلود 
النلواب بخصلوص ترشيع القوانلن التي 
تخلص عملل القضلاء وفق رؤيلا مجلس 
القضاء وبما ينسلجم مع ما تعارف عليه 
العمل القضائي منذ بداية تأسليس النظام 

القضائي يف العراق« بحسب بريقدار.

وجه بالتأني يف اصدار اوامر القبض تالفيًا حلاالت تشابه االمساء    

رئيس جملس القضاء االعىل يعقد »اجتامعا استئنائيا« مع قضاة بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكلر موقع نومبيلو العاملي الذي يعنى باملسلتوى 
املعيلي للدول العاللم، ان نفقلات املواطلن العراقي 
خالل شلهر واحد ترتكز بشكل اسايس يف سبعة امور. 
وقال املوقع بحسلب آخر تحديث له يف شهر شباط ان 
»االسواق التي تشلمل الغذاء االسايس له تحتل املرتبة 
االوىل يف نفقلات املواطلن العراقلي حيث تحتل نسلبة 
32.2% من محصوله الشلهري، يليه االيجار وبنسلبة 
21.4%«. واضلاف ان »املطاعم تحتلل املرتبة الثالثة يف 
نفقات املواطن العراقي وبواقع 14.5%، يليها وسلائل 
النقلل بواقلع 11.2% ، فيملا تحتلل نفقلات الرياضة 
والراحة على املرتبة الخامسلة وبنسلبة 9.8%، تليها 
الخدمات بواقع 8.1%«. واشار اىل ان »املواطن العراقي 
ينفلق ما نسلبته 2.8% فقط عى املالبلس واالحذية«. 
ويعتلر موقلع numbeo هلو احلد املواقلع اللذي تم 
اطالقله يف علام 2009، كمصلدر من قبلل العديد من 
الصحلف واملجالت العاملية بما يف ذلك بي بي يس، تايم، 
ذي فوركلس، فوربس، ذي إكونوميسلت، بوسلينيس 
إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، 

ذي تلغراف وعرشات املواقع ووسائل االعالم األخرى.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة ذي قار، أمس السلبت، 
عن صدور حكم بالسجن سلبع سنوات وغرامة 

مالية بحق مدان بحيازة املخدرات يف املحافظة.
وقاللت املديريلة يف بيلان تلقلت »املسلتقبل 
العراقي« نسلخة منله، إن »محكمة جنايات ذي 
قار أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة 
ماليلة قدرها علرشة مالين دينلار عراقي بحق 

املدان خالد وحيد عبد فليح 38 عاما«.
وأضافت ان »ذلك جاء اسلتنادا إلحكام املادة 
)28( ملن قانلون مكافحة املخلدرات واملؤثرات 
العقليلة رقلم 50 لسلنة 2017 الرتكابه جريمة 
حيازة مواد مخدرة بقصلد املتاجرة، والذي القي 
القبض عليه بشهر أب عام 2017 من قبل مكتب 

مكافحة مخدرات الرفاعي«.

ذي قار: السجن )7( سنوات وغرامة 
مالية بحق مدان بتجارة املخدرات 

موقع عاملي: 
املواطن العراقي ينفق امواله عىل 

)7( أشياء خالل الشهر الواحد

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية الرويس سلريغي الفروف، 
أن موسكو تعتقد بأن الوجود األمريكي يف العراق 
سيزداد رغم الترصيحات األمريكية املبكرة حول 
االنسحاب الكامل للقوات املسلحة من هذا البلد.

وقلال الفلروف يف مقابللة ملع قنلاة »يورو 
نيوز«: »هذا يقلقنا، ورشكاؤنا يف آسيا الوسطى، 
وينبغي أن يقلق أوروبلا، ألن املخدرات تذهب إىل 

هناك أيضا، اإلرهابيون ينترشون يف جميع أنحاء 
العالم دون معرفة أي حدود«.

وأضلاف الفلروف »نفلس الليء يحلدث يف 
العراق، وحتى يف ظل رئاسلة باراك أوباما، أعلنت 
الواليات املتحدة االنسلحاب الكامل من العراق«، 
مشريا اىل انه »اآلن قد اسلتؤنف الوجود، وسوف 

يزداد«.
وأكلد الفلروف على إن »الوجلود الخارجلي 
للواليلات املتحدة ال ينحر فحسلب، بل يتسلع 

أيضلا يف البعلد العسلكري«، موضحلا ان »ملن 
بلن اللدول التي تحتفلظ فيها الواليلات املتحدة 

بوجودها، سوريا وأفغانستان«.
من جهة ثانيلة، رصح الفروف بأنه »يتوجب 
على الواليات املتحدة إغالق منطقة منع نشلوب 
الرصاعلات التي يبلغ قطرهلا 55 كيلومرتا حول 
بللدة التنف بسلوريا، والتي يقلع داخلها مخيم 
الركبان لالجئن، والذي يسلتخدم، وفقا لحقائق 

عديدة، يف تدريب وترفيه املسلحن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس التحالف الوطنيالسيد 
عملار الحكيم، ملع مستشلاِر قائد 
الثورة اإلسلالمية يف ايران للشلؤوِن 
الدوليلة عيل أكلر واليتي تطلوراُت 
األوضلاع السياسلية والعالقاُت بن 
البلدين وسلبُل تعزيزهلا والتحدياُت 

التي تواجُه املنطقة.
وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسخة منه، ان 
السيد عمار الحكيم، أكد خالل اللقاء 
»عى أنَّ العراَق مقبٌل عى استحقاٍق 

نلا عن  انتخابلّي مصلريّي، وقلد عرَّ
تفاؤلِنلا بمسلتقبٍل أفضل والسليما 
أنَّ الجميلَع اليلوم يرفُع الشلعاراِت 
التخندقلاِت  غلادَر  وقلد  الوطنيلَة 
الطائفيلة«. كما أكد »أيضلاً حرَص 
العراق عى إقامِة أفضل العالقات مع 
جريانِه وال سليما الجلارُة إيران التي 
كانْت لها وقفلًة حقيقيًة مع العراِق 

يف حربِه ضدَّ اإلرهاب«.
الحكيلم  عملار  السليد  وجلدد 
»الدعوَة إىل الحلواِر اإلقليمي وإنهاِء 
حاللة التوتلر التي تعيشلها منطقُة 

الرشق األوسط«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بحثلت قيادة الحشلد يف محور الشلمال، أمس السلبت، مع 
قيادة الفرقة الخامسة التابعة للرشطة االتحادية والتي وصلت 
اىل قاطع كركوك مؤخراً التنسليق لحمايلة املدينة من تهديدات 

فلول داعش.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نسلخة منه، ان »اجتماعا ضم قيادات الحشلد الشعبي محور 
الشمال بقيادة ابو رضا النجار وقيادة الفرقة الخامسة الرشطة 
االتحاديلة التي وصلت اىل قاطع كركوك مؤخراً للتنسليق حول 

التعاون يف حماية املدينة من تهديدات فلول داعش«.
واضلاف البيلان، ان »الوفلد اللذي زار مقلر قيلادة الفرقة 
الخامسلة للرشطلة االتحادية يف معسلكر كي 1 شلمال رشق 
املدينة كان برفقته ممثل عمليات هيئة الحشد ابو عيل الشمري 
وآمر اللواء 16 وممثل آمر اللواء 22 للحشد وضباط ركن القيادة 

وآمر فوج اللواء 15«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت السللطات األملانيلة القبض عى شلاب عراقي بتهمة 
باإلرهاب، واإلعداد لتنفيذ عمليات تهدد أمن البالد.

وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية، أن السللطات األمنية ألقت 
القبلض عى شلاب عراقي يبلغ ملن العمر 17 عاملاً، يف مدينة 
إشلفبجه بوالية هيسلن غربي البالد لالشلتباه بصلته بتنظيم 

»داعش«.
وأشلارت إىل أن االدعلاء العام األملانلي يف فرانكفورت، أعلن 
أن املتهلم يقبع يف السلجن عى ذمة التحقيق منلذ يوم الثالثاء 
امللايض. ويتلوىل التحقيق يف القضية االدعاء العلام االتحادي يف 

مدينة كارلروه.
وبحسلب الصحيفة، يجري االدعاء العلام تحقيقات بتهمة 
»االشلتباه يف اإلعلداد لجرائم عنلف تعرض أملن الدولة لخطر 
جسليم«. وبينت أن املتهم كان عى »اتصال بصناع قرار بارزين 
يف تنظيلم داعش وحصل عى إرشلادات لتصنيع مواد ناسلفة 
لتفجلري سليارات عن بعد«. وبحسلب بيانلات االدعلاء العام، 
حرزت السللطات خالل تفتيش منزل املشتبه به هاتفاً محموالً 
وجهاز كمبيوتر. ولفتلت الصحيفة إىل أن املتهم وصل إىل أملانيا 

يف خريف 2015 كالجئ.

احلشد والرشطة االحتادية 
يبحثــان التنسيـق حلاميـة كركوك 

من هتديدات فلول »داعش«

األمن األملاين يعتقل »عراقي اجلنسية« 
بتهمة اإلرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

حذرت لجنة العالقات الخارجيلة 
النيابيلة، أملس السلبت، من خروج 
اهلوار العلراق ملن الئحلة اللرتاث 
العاملي عاجال ام اجال بسلبب تفاقم 

ازمة املياه .
وقال عضو اللجنة هالل السهالني 
يف بيان تلقلت »املسلتقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »ازمة شح املياه هي 

القضية االخطر التلي تواجه العراق 
عموما، وال تقل حساسلية عن ملف 
املوازنة العامة والخالفات السياسية 
االخلرى يف السلاحة العراقيلة، النها 
تهدد املسلتقبل البيئي الهوار العراق 
وعموم االرايض الزراعية يف محافظات 

الجنوب والفرات االوسط«.
وحذر من ان »العراق سيخسللر 
اللرتاث  االهلوار على الئحلة  ادراج 
العاملي عاجال ام اجال بسلبب تفاقم 

ازملة امليلاه«. وبلن السلهالني ان 
»ملف امليلاه مسلألة تنفيذية بحتة 
تتعللق بالجهلات الحكوميلة لكلن 
الرمللان بصلدد اعلداد صيغلة قرار 
الجلاد  بالتحلرك  الحكوملة  يلويص 
ان »مللف  االزملة«، مبينلا  لتلدارك 
املياه سليبقى مطروحلا عى اجندة 
االجتماعات املشرتكة للجان النيابية 
ملع الجهلات التنفيذيلة املعنية بعد 
اختتام اعمال مؤتمر املانحن العادة 

االعملار العراق يف الكويت االسلبوع 
امللايض«. وتابلع بالقلول ان »هناك 
توجها الستضافة الوزراء املعنين يف 
اجتماعات اللجلان النيابية اذا تعذر 

حضورهم يف جلسات الرملان«.
ودعا السهالني الحكومة اىل »عقد 
اتفاقلات مشلرتكة ملع دول الجوار 
تستند عى الروتوكوالت واملعاهدات 
الدولية برورة الرشاكة والعدالة يف 

توزيع املياه«.

اخلارجية الربملانية حتذر من »خروج االهوار« من الئحة الرتاث 
العاملي بسبب »أزمة املياه«

الفروف متحدثًا عن الوجود األمريكي يف العراق: لن يقل وسيزداد 

السيد احلكيم لواليتي: العراق مقبل عىل انتخابات مصريية

      بغداد / المستقبل العراقي

طاللب نواب محافظلة البرصة، أمس 
باعتقلال  كردسلتان  حكوملة  السلبت، 
املعتدين عى شبان يف اربيل وتقديم اعتذار 
لذويهم، فيما اشلار اىل ان هؤالء املعتدين 

هم نفر متهور ال يمثل الشعب الكردي.
وقال النائب عن البرصة زاهر العبادي 
خلالل مؤتملر صحفي مشلرتك عقد بن 
نواب البرصة ونواب التحالف الكردستاني 
بشان االعتداء الذي حصل قبل يومن عى 
شلباب يف اربيل، ان »بعلض النفر املتهور 
الذي قام باالعتداء عى بعض الشباب من 
ابنلاء البرصة يف محافظلة اربيل هم نفر 
ظال وال يمثلون ابناء الشلعب الكردي بل 
فئة ضئيلة جدا«، مبينا »اننا نسعى دائما 

لتوحيد الصف وبناء الوحدة العراقية«.

اقليلم  حكوملة  العبلادي  وطاللب 
كردستان بل«القاء القبض عى املتهورين 
الذين قاموا باالعتداء عى الشباب البرصي 
وارسلال وفد من اهايل املعتدين وممثلن 
عن حكومة اربيل لتقديم االعتذار اىل ذوي 
املعتدى عليهم، وان تتحمل حكومة اربيل 
كافلة االلتزاملات القانونيلة واملعنويلة 
والخسائر املالية التي تعرض لها الشباب 
املعتلدى عليهلم«، مشلددا على »اهمية 
ان تاخلذ حكوملة اربيلل هلذه املطالب 
على محمل الجد وان نسلعى دائما اىل لم 
الصلف واالبتعلاد عن الفرقلة والتهور يف 
كافة املجاالت«.ملن جانبه، اعرب رئيس 
الكردسلتاني  الديمقراطي  الحلزب  كتلة 
عرفات كرم عن شلكره لل«نواب البرصة 
عى تكاتفهلم وتعاونهم من اجل درء اي 
فتنة يحاول البعض القيام بها«، الفتا اىل 

ان »كردستان وعر السنن كانت نموذج 
جميل من التعايش السلمي بن القوميات 
املر معللوم  واملذاهلب وهلو  واالديلان 
تاريخيلا وتلم اثباتله باسلتمرار والدليل 
ان كردسلتان اسلتقبلت جميع املكونات 
واملذاهلب واالديلان ملن غلري تمييلز«.

واضلاف كرم »اننلا نعتقد ان االنسلانية 
هي فوق كل شلئ والقيملة للحياة اذا لم 
تكن فلسلفتها قائمة عى حرية االنسان 
وكرامته«، الفتلا اىل ان »ماحصل بتاريخ 
14 شلباط املايض يف اربيل هي مشاجرة 
بلن مجموعلة بلن الشلباب وهلو امر 
مؤسلف ونرفض تسيسلها وسنقف ضد 
كل ملن يهدد سلمعة كردسلتان الرائعة 
كنموذج للتعايش السللمي، فكردسلتان 
وطن ملن الوطن لله وترحب باي زائر من 

اي بقعة بالعراق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشلف مكتب املفتلش العام للوزارة 
الداخلية يف محافظة كركوك، أمس السبت، 
علن إحباط عمليلة تهريلب مخطوطات 
وآثلار تقلدر قيمتها بل 13 مليلون دوالر 
اىل تركيلا، الفتلًا إىل إلقلاء القبلض على 
املتورطن بالعملية وتسلليمهم اىل جهاز 

املخابرات الوطني.
وذكر بيان للمفتشية تلقت »املستقبل 
العراقلي، نسلخة منله ان »العملية تمت 
بعلد ورود معلوملات اىل مكتلب املفتش 
العلام يف كركلوك ملن جهلاز املخابلرات 
الوطني مفادها وجود مخطوطات وآثار 

مروقة لدى أشخاص يف املحافظة«.
واضلاف »على الفلور شلكل املكتب 
مفرزة خاصة برئاسة مدير املكتب تقوم 

بمهملة التحلري والضبط ، وبعلد التأكد 
من صحة املعلوملة القت املفرزة القبض 
بحوزتهملا  وضبطلت  شلخصن  على 
مخطوطلات أثريلة تقلدر قيمتهلا بل 8 

ماليلن دوالر وتمثلال لرأس أثلري يقدر 
بمبلغ 5 مالين دوالر«.

واوضح البيان »حيلث نظمت املفرزة 
محر ضبط اصويل ودونت افادة املتهمن 
الذَّّين اعرتفا بجريمة امتهانهما التهريب، 
وانهما اتفقا مع أحد األشلخاص يف تركيا 
التمام العملية واستالم اآلثار عى الحدود 
الرتكيلة، وأفلادا أيضلاً أنهملا ينتظلران 
وصول شلحنة من مادة )الزئبق األحمر( 
عى الحلدود الرتكية ومصوغلات ذهبية 
وأمللاس تعلودان لزوجة الرئيلس املقبور 

)ساجدة( تقدر بمالين الدوالرات«.
اىل ذللك سللّم مكتلب املفتلش العلام 
لوزارة الداخلية بحسلب البيان »املتهمن 
واآلثلار املضبوطلة اىل جهلاز املخابلرات 
الوطنلي اصوليلاً السلتكمال االجلراءات 

القانونية بحقهما«.

نواب البرصة: املعتدون عىل الشبان العرب يف اربيل 
»فئة« ال متثل الشعب الكردي

مفتشية الداخلية حتبط عملية هتريب »آثار« من كركوك 
إىل تركيا تقدر بـ)13( مليون دوالر
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باريس وبرلني.. الدفع باجتاه »االستقالل الدفاعي« عن واشنطن

         بغداد / المستقبل العراقي

تحت س�تار العمل ب�ركات »أمني�ة إماراتية«، 
وبع�روض مالية مغرية، تجند أبوظبي أبناء القبائل 
العربية بوس�ط أفريقيا، من أجل املشاركة يف حرب 
اليمن، املس�تعرة منذ أكثر من 3 س�نوات، دون أفق 

واضح إلنهائها.
ناش�طون، كش�فوا أن اإلمارات، الدول�ة الغنية 
بالنف�ط، تغري ش�باب قبائل »التب�و« و»الطوارق« 
املنت�رة يف كل م�ن ليبيا وتش�اد والنيجر بوس�ط 
أفريقي�ا، وال�ذي يعيش�ون ع�ى الرع�ي وتج�ارة 
التهريب، بجنس�ية إماراتية ورواتب شهرية ترتاوح 

بني 900 و3000 دوالر.
ه�ذه اإلغراءات، حس�ب »هاف بوس�ت«، قلبت 
حياة الش�باب األفارقة رأس�ا عى عقب، كون أنهم 
فقراء يحلمون بفرصة حت�ى وإن كانت عن طريق 

الهجرة غري الرعية إىل أوروبا.
10 آالف ش�اب، عى األقل م�ن بني هذه القبائل، 
تم تجنيدهم خ�ال الفرتة األخرية، بعدما انكش�ف 
دور رج�ال األعم�ال اإلماراتي�ني يف كان�ون الثان�ي 

2018، يف زيارتهم للنيجر.
مصادر مقربة من عائات املجندين، الذين سافروا 
إىل اإلمارات مؤخرا، قالت إن أبوظبي اتجهت مؤخراً 
لتجنيد أبناء القبائل العربية التش�ادية والنيجريية، 
وإلباس�هم الزي العس�كري اإلماراتي، ثم توزيعهم 
عى جبهات القتال يف اليمن عى أساس أنهم عنارص 
من الجيش اإلماراتي، وقبل ذلك توظيفهم وتدريبهم 

يف رشكات أمن خاصة.
وتق�ول عائات املجندين إن أبناءها يتم خداعهم 
ع�ر إقناعهم بأنه�م ذاهبون إىل اإلم�ارات للعمل يف 
الركات األمنية املوج�ودة هناك بمبالغ وامتيازات 
خرافي�ة، وحني وصولهم يتم أخذهم وإرس�الهم إىل 

الجبهات الساخنة مع الحوثيني كجنود إماراتيني.
وبعد اكتشاف هذا األمر، بحسب مصادر العائات، 
أصبحت اإلمارات تعتمد عى وكاء يف التجنيد، منهم 
ش�خصية دبلوماس�ية تشادية، س�افرت مؤخرا إىل 
النيجر إلقناع القبائل العربية هناك، عر مفاوضات 
مب�ارشة، بإلحاق أبنائها بالجي�ش اإلماراتي مقابل 

امتيازات مالية.
مواصفات معينة يختارها الوسطاء يف املجندين، 
عى رأس�ها رضورة أن ينتموا إىل قبائل التش�اديني 
العرب الرعاة، الذين يمكن من سحنتهم أن يتحولوا 
إىل إماراتي�ني، وخاصة عى الح�دود الليبية يف مدينة 
س�بها جنوبا، التي تقطنها العديد من قبائل الرحل 

العرب املتنقلني بني النيجر والتشاد.
ويعرض الوسطاء عى الشباب إما عقود عمل يف 
رشكات الحراس�ة ليجدوا أنفسهم بساحات الحرب 
يف النهاي�ة، وإما مبالغ مالية تصل إىل 3 آالف دوالر، 
تعرض عليهم مبارشًة إذا ما قبلوا الذهاب إىل القتال 

يف اليمن.
ويف مقابل ذلك، انطلقت حملة وس�ط الناشطني 
التش�اديني عى اإلنرتنت، تحذر الش�باب من العمل 
لصالح اإلمارات، أبرزها فيديو للناشط »محمد زين 
إبراهيم«، حذر فيه الش�باب التشادي والنيجري من 

عروض العمل تلك.
ويف الفيديو، قال »إبراهيم«، إن عقود العمل هذه 
ما هي إال تجنيد للمش�اركة يف حرب اليمن ومقاتلة 

شعبها العربي واملسلم من أجل دوالرات بخسة«.
وأض�اف أن »ع�رب الخلي�ج، خاص�ة اإلم�ارات 
والس�عودية، لم يكلفوا أنفس�هم يوماً عناء التعرف 
عى ع�رب الصح�راء، والي�وم يدعونه�م لنرصتهم 

والقتال إىل جانبهم يف اليمن«.
وزي�ن إبراهيم، ناش�ط تش�ادي ب�ارز، اعتاد يف 
صفحته عى »فيس�بوك«، أن ين�ر مقاطع فيديو 
تتناول قضايا تمس الشباب التشادي الناطق باللغة 

العربية.
وأض�اف إبراهي�م أن دوافعه لعمل ه�ذا الفيديو 
جاءت من كونه يملك معلومات موثقة عن عمليات 
تجنيد تس�تهدف القبائل العربية يف تش�اد، وترف 
عليها جهات رسمية تتكسب منها مع تجار البر.

وتابع أنه اكتشف ما سماه »املؤامرة«، إثر عودة 
دفعة من »املغرَّر بهم من التشاديني الذين أُرسلوا إىل 
اإلمارات بعد أن تم خداعهم«، فعقود عملهم موضح 
فيه�ا أنهم ذاهبون لحراس�ة آب�ار النف�ط واملباني 
الحيوي������ة هناك مقاب�ل مبالغ طائلة، وعندما 
تم عرضهم عى اإلماراتيني طلبوا إعادتهم إىل تش�اد 
وجن�وب ليبيا؛ ألن����هم ليس�وا باملواص�����فات 

التي تريدها اإلمارات.
وبالنس�بة إىل »إبرهيم«، فإن ح�رب اليمن، التي 
كانت تظنها اإلمارات والس�عودية نزهة عس�كرية، 
تحول�ت إىل »ح�رب اس�تنزاف، ومس�تنقع يصعب 
عليهم�ا الخروج منه بأقل الخس�ائر العس�كرية«، 
خاصة مع رفض أغل�ب الدول املنضوية يف التحالف 
العرب�ي مش�اركتهما القتال براً واختيار املش�اركة 

رمزياً.
أما الناش�ط الحقوقي التشادي »رشيف جاكو«، 
املقي�م يف باريس، أكد هذه املعلوم�ات، وقال: »لديَّ 
معلومة ب�أن اإلمارات اس�تطاعت، ع�ر وكاء من 
رج�ال األعمال األفارق�ة املقيمني بالخلي�ج، تجنيد 
أكثر من 150 ش�اباً تش�ادياً م�ن الجالي�ة املقيمة 
بمدين�ة س�بها )جن�وب ليبي�ا(، والذي�ن يتحدثون 
العربي�ة بطاق�ة، ومامحهم تش�به إىل ح�د كبرٍي، 

مامح اإلماراتيني«.
»جاكو«، أضاف أن املجندين تم الزج بهم يف حرب 
اليمن، وأنه كناشط حقوقي يتابع هذه القضية من 
مدة، معترا أن م�ا تقوم به اإلمارات يندرج يف إطار 

»الرق واإلتجار بالبر«.
ال�دويل  الحقوق�ي، املجتم�ع  الناش�ط  وطال�ب 
بالتح�رك العاج�ل ملن�ع ه�ذه »الجريم�ة املروعة، 
القائم�ة ع�ى اس�تغال الفقراء وزّجه�م يف حروب 

دموي�ة ليموتوا لصالح األغني�اء«، ويؤكد أنه يتوفر 
عى ملفات موثقة لش�باب تم »خداعه�م والتغرير 

بهم وزّجهم يف املناطق الساخنة باليمن ليموتوا«.
وتعي�ش يف كل من تش�اد والنيج�ر قبائل عربية 
كبرية، مشرتكة مع ليبيا والسودان، تقدَّر نسبتها يف 

تشاد ب�40%، ويف النيجر ب�%20.
ورغ�م ذلك، ف�إن الدولتني خ�ارج جامعة الدول 
العربي�ة، رغ�م أن تش�اد، عى س�بيل املث�ال، ينص 
دستورها عى أن اللغة العربية لغة رسمية إىل جانب 

الفرنسية.
يش�ار إىل أن اإلمارات، كانت قد خصصت لتشاد 
150 ملي�ون دوالر يف مؤتم�ر املانح�ني، ال�ذي أقيم 
بباري�س، قبل أش�هر قليلة، مكافئ�ًة لها عى قطع 

العاقات مع قطر.
وتقات�ل اإلمارات ضم�ن التحالف ال�ذي تقوده 
السعودية يف اليمن، وبدأت مؤخراً بدعم االنفصاليني 
الرعي�ة  الحكوم�ة  يقاتل�ون  الذي�ن  الجنوبي�ني 

املدعومة من التحالف.
وبع�د ط�ول زم�ن الح�رب يف اليم�ن وتفاق�م 
الخس�ائر البرية خاصة، اتجهت أبوظبي للتجنيد 
وسط الدول األفريقية الفقرية، وخصوصاً تلك التي 
أظهرت تعاوناً معها يف أزمتها مع قطر، وعى رأسها 

تشاد والنيجر.

تستغل الفقر يف تشاد والنيجر لدفع الشباب إىل احلرب

اإلمارات تستقدم »أفارقة« للقتال يف اليمن

       بغداد / المستقبل العراقي

بعدما فتحت حدودها للمهاجرين، ش�ددت الس�ويد 
إىل ح�د كبري رشوط االس�تقبال ومنح اللج�وء، كما قال 
املف�وض األوروب�ي لحقوق االنس�ان يف مجل�س أوروبا 

داعيا ستوكهولم إىل الرتاجع عن هذا التوجه.
وق�ال نيلز مويزنيك�س يف تقرير نر »مع االش�ادة 
بجهود الس�ويد يف مس�اعدة طالب�ي اللج�وء والاجئني 
خصوصا يف أوج تدفقهم يف 2015، يشعر املفوض بالقلق 

من القيود التي فرضت«.
وس�جلت الس�ويد ح�واىل 400 ألف طلب لج�وء منذ 
2012 أي واحد لكل 25 نسمة وهو رقم قيايس يف أوروبا. 
ووصل ع�دد الطلبات إىل الذروة يف 2015 عندما بلغ 162 

ألفا ثلثها من السوريني.
وللحد من تدفق الاجئني مع بلوغ أقىص قدرتها عى 
االس�تقبال من مراكز إي�واء ومكتب الهجرة والش�ؤون 
االجتماعية وغريها، أعاد هذا البلد االسكندينايف إجراءات 
التدقي�ق ع�ى الح�دود يف يناير/كان�ون الثان�ي 2016 
وفرض بعد ستة أشهر من ذلك إجراءات يفرتض أن تردع 

املرشحني للهجرة عن دخول أراضيها.
وح�دد املف�وض ثاثة إج�راءات تطرح مش�كلة هي 
انتهاء إمكانية الحصول عى سكن ومساعدة اجتماعية 
وطبية لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم أطفال ورفضت 
طلباتهم والحد من لم شمل العائات ومعاملة القارصين 

الذين ال يرافقهم بالغون.
وح�ول ه�ذه النقط�ة األخرية، تش�كل مهل دراس�ة 
امللف�ات ومواكب�ة الق�ارص وادخاله إىل املدرس�ة وكذلك 
اللجوء إىل تشخيص الطب الرعي لتحديد سنه »ثغرات« 

يف نظر املفوض.
ويف 2015 يف السويد كان واحد من كل خمسة طالبي 

لجوء يقول إنه قارص وصل با مرافق.
وحول سن طالبي اللجوء، دعا مويزنيكس السلطات 
الس�ويدية إىل »عدم االعتماد عى الفحص الطبي وحده 
ب�ل وضع إج�راءات تنظيمية والتأكد من أن الش�ك يعود 

ملصلحة القارصين«.

       بغداد / المستقبل العراقي

نق�ل موقع “يو أس نيوز” األمريكي عن وكالة “رويرتز” أن 
الباكستان قررت ارسال قوات عسكرية اىل السعودية.

واعلن قائد عس�كري باكس�تاني أن باده سرتسل قوات اىل 
الس�عودية يف “مهمة تدريب وتقديم مش�ورة”، وذلك بعد ثاث 
س�نوات من قرارها عدم ارس�ال جن�ود لانضم�ام اىل العدوان 

العسكري الذي تقوده السعودية يف اليمن. 
وحس�ب بيان صادر عن الجيش أنه “لن يتم توظيف القوات 

يف اي مهمات خارج السعودية” .
ويت�وىل الجن�رال الباكس�تاني املتقاعد رحي�ل رشيف قيادة 

التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

       بغداد / المستقبل العراقي

نق�ل موقع »بولن�دا بالعرب�ي«، عن جهاز األم�ن الداخيل يف 
بولن�دا، قوله إنه ت�م إيقاف موقع إنرتنت يحم�ل نطاق بولندي 

»PL.« استخدمه تنظيم »داعش« لبّث إذاعة عر اإلنرتنت.
وبحسب األمن البولندي، فإن »داعش« أطلق اإلذاعة بتاريخ 
10 ش�باط الجاري، واس�تمّر البّث أليام، قبل أن يكتشف األمن 

الداخيل موقع اإلنرتنت، ويقوم بتعطيله عى الفور.
وذك�رت الصحيفة أن »داعش«، وعر إذاع�ة »البيان«، نر 
م�واده الصوتية، إضافة إىل تس�جيات للق�رآن، وبرامج بلغات 

مختلفة.
وبحس�ب مواق�ع مخصص�ة يف تقديم معلوم�ات عن ُماك 
نطاق املوقع، اتضح أن الركة املالكة للموقع ُمسجلة عى أنها 
بأملاني�ا. وكان تنظيم »داع�ش« قد نر الراب�ط الجديد إلذاعة 
البيان، بالنطاق البولندي، وذلك عر قناته الرسمية عى تطبيق 

»تليغرام«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كلّفت الحكومة الرازيلية قائداً عس�كرياً يف الجيش بالقيام 
بمهام الرطة يف والية ريو دي جانريو؛ يف أعقاب تصاعد وترية 
عنف العصابات املسلّحة. وشبه الرئيس الرازييل، ميشيل تامر، 
العنف ب� »رسطان«، وقال إن الجريمة املنّظمة انترت انتشاراً 
واس�عاً بالوالية. واس�تغاث حاك�م ريو دي جان�ريو بالحكومة 
للمس�اعدة يف مواجهة الجريمة بالوالية؛ بعد وقوع أعمال عنف 
يف أحد املهرجانات السنوية الشهرية، قائاً إن التدّخل العسكري 

هو السبيل الوحيد ملواجهة العصابات املدّججة بالساح.
وس�يرف عى العملية األمنية الواسعة الجنرال والرت سوزا 

براغا نيتو، قائد املنطقة الرقية العسكرية يف الجيش.
ويحظ�ى نيت�و بإش�ادة واس�عة؛ ل�دوره يف التنس�يق م�ع 
األجه�زة األمني�ة لتأم�ني أوملبي�اد ري�و 2016. م�ن جهته قال 
الرئيس الرازييل، ميشيل تامر، بحسب ما ذكرت »هيئة اإلذاعة 
الريطانية«، وهو يوقع مرس�وم تكليف الجيش باإلرشاف عى 
األمن، إنه بصدد اتخاذ »إجراءات صارمة« ألن الظروف استدعت 
ذلك.وأضاف: إن »الحكومة س�رتّد بكل  قوة ورصامة، وستتخذ 
كل التداب�ري الازم�ة الس�تئصال الجريمة املنّظم�ة«. واندلعت 
أعم�ال عن�ف وف�وىض خ�ال مهرجان ري�و الش�هري، ووقعت 
اش�تباكات باألس�لحة النارية وأعمال س�لب ونهب، وُقتل ثاثة 

ضباط رشطة يف االشتباكات العنيفة.
وأذاع�ت ن�رات األخب�ار يف التلفزي�ون الحكوم�ي لقطات 

لحصار بعض العصابات وحوادث رسقة سائحني.
وُيج�ري الجي�ش اآلن دوري�ات أمني�ة منتظم�ة يف عدد من 
أخط�ر املناط�ق يف ريو دي جان�ريو، وهي املناطق الت�ي تتمّتع 
فيها العصابات بنفوذ كبري، وُيتوّقع أن ينتر الجيش يف جميع 
أنحاء املدينة املركزية، البالغ عدد س�كانها 12 مليون ش�خص، 
يعيشون يف الوالية الواسعة. ويقول مراسلون إن هذه هي املرة 
األوىل التي يحتّل فيها الجيش مكانة بارزة منذ عودة الرازيل إىل 

الديمقراطية عام 1985، بعد 21 عاماً من الحكم العسكري.

قيود السويد عىل الالجئني تثري 
غضب جملس أوربا

باكستان ترسل »قوات عسكرية« 
اىل السعودية

إذاعة لـ »داعش« تبث
من دولة أوربية

اجليش الربازييل يستيجب لـ »استغاثة 
احلاكم« ويتوىلىّ األمن يف العاصمة

         بغداد / المستقبل العراقي

قال عض�و الكونغ�رس األمريك�ي، النائب 
جيمس ماكغفرن، إن أوضاع حقوق اإلنس�ان 

يف البحرين تتدهور، وإن حدة القمع تتصاعد.
ج�اءت ترصيح�ات ماكغف�رن، يف افتت�اح 
جلس�ة للجن�ة النتوس الت�ي يرأس�ها، تحدث 
فيها ناشطون وحقوقيون يف الذكرى السنوية 
السابعة للتحركات التي طالبت بالديمقراطية 
يف البحري�ن. وأض�اف ماكغف�رن أن »حقيقة 
الخام�س يف  األس�طول  البحري�ن  اس�تضافة 
البحرية األمريكية تحمل عى اعتقاد أن اإلدارة 
األمريكي�ة ق�ادرة ع�ى ممارس�ة ضغوط عى 

الحكومة البحرينية«.
وحس�ب مص�ادر صحفي�ة، فإن الجلس�ة 
ش�هدت مش�اركة ممثل�ني لهيئ�ات حكومية، 
بينه�ا لجنة الحري�ات الديني�ة األمريكية، كما 
أن لجن�ة النتوس تض�م أعض�اء ديمقراطيني 

وجمهوريني. 
ويف الس�ياق نفس�ه، قال منت�دى البحرين 

لحقوق اإلنس�ان إنه وثَّق 145 انتهاكاً لحقوق 
اإلنس�ان بالبحرين يف يوم واح�د، بالتزامن مع 
الذكرى الس�نوية الس�ابعة ألحداث 14 فراير 
2011. وأش�ار املنت�دى، يف تقري�ر ل�ه، إىل أن 
االنتهاكات توزعت بني االعتقاالت التعس�فية، 
وقمع االحتجاجات السلمية، واإلخفاء القرسي، 

واملداهمات، واملحاكمات غري العادلة. 
وأضاف التقري�ر أن البحرين ش�هدت أكثر 
من مئة فعالية احتجاجي�ة يف أربعني منطقة، 
وع�رات  س�لمية  تجمع�ات  ب�ني  توزع�ت 
الفعالي�ات االحتجاجي�ة؛ ما تس�بب يف إصابة 

عرة أشخاص.
وقبل أس�بوع، قال منتدى البحرين لحقوق 
اإلنسان إنه رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق 
اإلنس�ان يف الباد خ�ال يناير املايض، تش�مل 

اعتقاالت وتعذيباً واختفاء قرسياً.
وكان عرات تظاهروا، األربعاء، بعدة قرى 
بحريني�ة، يف ذكرى احتجاج�ات 2011، وقعت 
عى أثرها مواجهات بني قوات األمن واملحتجني 

الذين ردَّدوا هتافات مناهضة للسلطات.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترت وزيرتا الدفاع الفرنس�ية 
واألملاني�ة انه ع�ى أوروب�ا أن تملكا 
»اس�تقالية إس�رتاتيجية« يف مجال 
الدف�اع م�ع اإلبق�اء ع�ى انخراطها 
يف الحل�ف األطل�ي، يف ح�ني تب�دي 
واش�نطن قلقه�ا من م�روع دفاع 

أوروبي.
الفرنسية  وأكدت وزيرة الجيوش 
فلورن�س ب�اريل أثناء مؤتمر س�نوي 
حول األم�ن يف ميونيخ »عندما نكون 
مهددين عى مستوى جوارنا املبارش 

خصوص�ا جنوب�ا، يج�ب أن نك�ون قادرين عى 
مواجهة األمر، حتى عندما تكون الواليات املتحدة 

او الحلف )األطلي( يحبذان انخراطا اقل«.
لن�ا  تك�ون  أن  يتع�ني  »ولذل�ك  وأضاف�ت 
اس�تقاليتنا اإلس�رتاتيجية دون إجب�ار الواليات 
املتح�دة ع�ى أن تأت�ي ملس�اعدتنا ودون تحويل 
وسائلها )االستخبارات واملراقبة( او تموينها عن 

مهام أخرى«.
وأطل�ق االتح�اد األوروب�ي يف كان�ون األول/

ديس�مر 2017 »تعاونا« عس�كريا غري مسبوق 
)تعاونا بنيويا دائما( لتطوير تجهيزات وتسليحا 

او تسهيل عمليات خارجية«.
ويدع�و الرئي�س الفرني ايمانوي�ل ماكرون 
بقوة إىل تش�كيل ق�وة أوروبية مش�رتكة للتدخل 
قادرة عى التحرك خارج الهياكل القائمة للحلف 

األطلي او االتحاد األوروبي.
ه�ذه  أن  إىل  الفرنس�ية  الوزي�رة  وأش�ارت 
املب�ادرة األوروبية للتدخل س�تتيح »بروز ثقافة 
إس�رتاتيجية مش�رتكة بني األوروبي�ني« واصفة 

الحدي�ث عن »تع�ارض ب�ني الحلف 
األطل�ي واالتح�اد األوروب�ي« بأنه 

»نقاش خاطئ«.
من جانبه�ا أكدت وزي�رة الدفاع 
األملانية اورسوال فون دير ليني »نريد 
الحفاظ ع�ى العاقات عر األطلي، 
نصب�ح  أن  نري�د  ذات�ه  الوق�ت  ويف 

أوروبيني أكثر«.
وأضاف�ت »األم�ر يتعل�ق بأوروبا 
ق�ادرة ع�ى أن تزن أكثر م�ن وجهة 
نظ�ر عس�كرية ويمكنه�ا أن تكون 
أكثر اس�تقالية وتحمل مسؤوليات 
اكر داخل الحلف األطلي خصوصا. 

هذا تحدي يتعلق باملستقبل األوروبي«.
وك�رر األم�ني الع�ام للحل�ف األطل�ي ينس 
س�تولتنرغ الجمع�ة يف ميوني�خ الق�ول أن دفع 
أوروب�ا قدم�ا يف املج�ال الدفاعي يج�ب أال يمس 

بصاحيات الحلف األطلي.
وق�ال »نح�ن نحيي ه�ذه الجهود طامل�ا أنها 
ال تناف�س جهود الحلف األطلي ب�ل تكملها« يف 
تلميح للقل�ق الذي أبدته واش�نطن أثناء اجتماع 

الحلف األطلي األربعاء والخميس بروكسل.

نائب أمريكي: حقوق اإلنسان يف البحرين تتدهور والقمع يتصاعد
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التامينات االولية بمبلغ مقطوع مقداره  )7000 $( س�بعة االف دوالر او )8750000( ثمانية ماليني وس�بعمائة 
وخمس�ون ال�ف دينار عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضم�ان صادر من مرصف عراق�ي معتمد من  )الرشكة  
العامة لصناعات النسيج والجلود � مصنع النسيجية /حلة ( علما ان اخر موعد لتقديم طلب رشاء وثائق العطاء 

هو الساعة الثانية عرش ليوم 2018/3/13 
2 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )مصنع النس�يجية / حلة 
� القس�م التجاري ( من يوم االحد اىل الخميس خالل س�اعات الدوام الرس�مي وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات 
3 � تقب�ل ع�روض الرشكات بموجب املناقص�ة املعلنة وفق متطلب�ات التاهيل والتقييم ال�واردة يف ورقة بيانات 

العطاء
4  � وبام�كان ال�رشكات االجنبية تقديم خطاب ضم�ان مرصيف غري مرشوط مغطى ماليا ح�ني الطلب من احد 
املص�ارف االجنبي�ة املعتمدة  او الت�ي لديها فروع يف الع�راق او مفاتحة املرصف االجنبي الص�دار خطاب ضمان 
مقاب�ل التامينات االولية اىل اح�دى املصارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وارفاق نس�خة من 

االشعار ويكون نافذا ملدة )28( يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء
 يمكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل :

عىل موقع الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود االلكرتوني :
)www.scli.industry.gov.iq(

وعىل  موقع مصنع النسيجية /الحلة االلكرتوني 
www.hndtextile.industry.gov.iq

E- mail: info@hndtextile.lndustry.gov.iq
او موقع الوزارة االلكرتوني :

www.industry.gov.iq
او موقع وزارة الخارجية �  املكتب االعالمي 

press@mofa.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2537/ب2017/1

التاريخ: 2018/2/14
اىل / املدعى عليها )حوراء زهري خضري( 

اقامت املدعية )ازهار زهري خضري( عليك واملدعى 
عليهم االخرين )حميده رضا عباس وجماعتها( 
الدع�وى  البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي تطلب  
الحك�م فيها بإزالة ش�يوع العقار املرقم 10564 
/2 ح�ي عدن وتوزيع ص�ايف الثمن عىل الرشكاء 
كال حسب سهامه ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
ح�ي الس�الم / 4 ع�ي كاظ�م الحس�ناوي عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/2/25 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
����������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )احمد عامر 
طه( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من )العاني( 
اىل )العات�ي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

 مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

����������������������������������������
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )ش�جت جابر 
ش�مخي( ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل )اللقب( من 
)املنصوري( اىل )املوس�وي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

 مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

����������������������������������������
تنويه

جاء س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي  بالعدد 
1603 م�ن ي�وم االح�د املص�ادف 2018/1/28 
و2017/7/2   2017/1/2 للمزاي�ده 
و2017/12/2   2017/ و11/2  و2017/9/2 
و2017/19/2 و2017/21/2  لبي�ع عق�ارات 
واقعه يف منطقة االس�فلت تسلسل 8 رقم العقار 
1714/1 خطأ والصحيح 1/ 1737 وتسلسل 15 

رقم العقار 1/ 1541 خطأ والصحيح 1618/1

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 1105

التاريخ: 2018/2/15
اعالن 

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/2/4 لتس�جيل تمام العق�ار املرقم )785( 
محل�ة )رش�ادية( يف الكوفة اىل طالب  التس�جيل 
املجدد ) حسن هادي عبد( تسجيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املل�ك والحائز للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذكورة له تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري )43( لس�نة 
1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

����������������������������������������
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري  يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءه الكوفة 

العدد / 4/تسجيل مجدد/2018
التاريخ 2018/1/30 

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ 
2018/1/30 اس�تنادا ملح�ر تثبي�ت العائدي�ة 
امل�ؤرخ يف 2018/1/30 وال�ذي يق�ي بتثبي�ت 
عائدية العق�ار املرقم )2619(  محلة )رش�ادية( 
جن�س العق�ار) دار( ويف االضب�ارة املرقم�ة )4/

تس�جيل مج�دد/2018( بتس�جيله باس�م طالب 
التس�جيل املجدد العراقي )ميسون عباس بجاي( 
وفق�ا الحكام امل�ادة )49( م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 املع�دل لذا نعلن 
القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتني محليتني 
يوميتني فعىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور  
خالل مده  االع�الن البالغة  ثالثون يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ ن�رشه يف الصح�ف املحلي�ة تقديم 
اعرتاض�ه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل املده املذكورة 
ويف حال�ة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة 
االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها 
فس�وف يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية 
وس�تبارش مديرية التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب 

االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ه يف محكم�ة بداءة 

الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 592/ب2018/5

التاريخ: 2018/2/15
اىل / املدعى عليه )حيدر معني خضري( 

اق�ام املدع�ي )رزاق ش�مران زعي�ل( الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله ض�دك والتي يطلب  الحكم فيها بفس�خ 
العقد املربم بني املدعي اعاله  وبينك بخصوص استئجار 
العق�ار املرق�م 2/3401 حي الغدير ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
ح�ي الغري / 3 عىل مظل�وم الجبوري عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني  
بموع�د املرافعة املص�ادف يف ي�وم 2018/2/25  وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن

����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 565/ش2018/5
التاريخ: 2018/2/7 

اعالن
اىل / املدعى عليه/ عصام محسن محمد حسني

اقامت املدعيه  )دعاء مهدي عبد الكاظم( الدعوى بالعدد 
565/ش2018/5 امام هذه املحكمة وموضوعها نفقة 
ماضية ومس�تمرة للمدعية ومس�تمرة الوالدها كل من 
)فاطم�ة ومحم�د حس�ني( وملجهولية مح�ل اقامتكم 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي 
الريم�وك / النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني  وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2018/2/14 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

����������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد : 1009
التاريخ: 2018/2/13

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2018/1/14 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م )1469( 
محل�ة الرش�ادية يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املجدد 
)فاضل ش�اكر عبد الزهره ( لتس�جيله مجددا باس�مه 
بصفت�ه املال�ك حائزا  للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة له�ا وتمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
القان�ون تس�جيل العق�اري )43( لس�نة 1971 قررن�ا 
اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او 
حق�وق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التايل للنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري  يف اليوم املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام 

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد /1077

التاريخ 2018/2/14
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 2018/1/15 
لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م )606( محلة ) الرش�ادية( يف 
الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املج�دد )ورثه صاح�ب رضا عبد 
الحسني( لتسجيله مجددا باسمه بصفته املالك والحائز للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري 43 لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة ع�ىل هذا العق�ار تقديم ما لدي�ه من بيان�ات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذل�ك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�جري يف اليوم املذكور لهذا 
الغ�رض بموجب قس�ام رشعي ص�ادر من محكم�ة االحوال 

الشخصية يف الكرادة
بالعدد / 777 يف 2016/8/22 باعتبار 80 سهم

10 سهم رضية عبد الرضا حسني
14 سهم كاظم اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني

14 سهم رضا اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني
7سهم وفاء اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني

7 سهم عواطف اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني
7 سهم صباح اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني
7 سهم نهاية اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني
7 سهم كفاح اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني

7 سهم مها اوالد وبنات صاحب رضا عبد الحسني
املدير

عبد النارص جواد كاظم
���������������������������������������������������

فقدان باج
فقد الباج الصادر من وزاره الصحه دائره مدينه الطب بأسم 

)محمد وليد سالم ( من يعثر عليه تسليمه جهه األصدار.
���������������������������������������������������

محكمة جنح املعقل 
العدد:297/ج/2017

التاريخ: 2018/2/14
اعالن 

اىل املتهم الهارب / باجو عي آصفار / بنغالدييش الجنسية
حي�ث تبني إنك مجهول اإلقام�ة والعنوان، كونك مطلوب امام 
املحكم�ة يف القضية املرقمة 297/ج/2017 وفق احكام املادة 
)1/23 م�ن قان�ون املرور( فق�د اقتىض تبلغ�ك يف صحيفتني 
محليتني وبالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة 
املوافق 2018/3/15 لتجيب عن التهمة املوجهة اليك وبخالفه 

سوف تجري محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض/اسيل صالح معتوق

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان االمالك املرقم  )  2769يف 8/ 2/ 
2018( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري امللك املدرج  
مواصفات�ه ادناه والعائده اىل  املجر الكبري باملزايدة العلنية والبالغ عددها )1( 
ملك   اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل 
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري 
اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل 
الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان االمالك املرقم  ) 2671يف 6/ 2/ 
2018( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري امللك املدرج  
مواصفات�ه ادناه والعائده اىل  املجر الكبري باملزايدة العلنية والبالغ عددها )1( 
ملك   اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل 
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري 
اللجن�ة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل 
الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

محكمة جنح البرصة 
العدد:651/ج2017/1
التاريخ: 2018/2/15

اعالن 
اىل املتهم الهارب / وسام كاظم حسني بنيان

حيث تب�ني إنك مجهول اإلقامة والعن�وان، وكونك مطلوب 
امام املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 651/ج2017/1 
اح�كام امل�ادة )459( من قان�ون العقوب�ات. فقد اقتىض 
تبلغ�ك بصحيفتني محليتني بالحض�ور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2018/3/28 لتجي�ب عن التهمة املوجهة اليك 

وبخالفه سوف تجري محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض/ اياد احمد سعيد الساري

���������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

لجنة تثبيت امللكية يف الكوت 
العدد  1 / تثبيت ملكية  /2018  

تش�كلت لجنة تثبيت امللكية يف الكوت بتاريخ 2018/2/8 
من قاضيها الس�يد عمار حس�ن عبد عي املاذون بالقضاء 

باسم الشعب واصدرت الحكم االتي 
طالبة التسجيل املجدد /حمدية عبيد شاطي 

القرار 
للطل�ب املقدم من قب�ل طالبة التس�جيل املج�دد العراقية 
حمدية عبيد شاطي والذي تطلب فيه تسجيل العقار املرقم 
1130 محلة العزة باسمها استنادا الحكام املادة 2/43/ب 
و ه( م�ن قانون التس�جيل العقاري رقم 41 لس�نة 1971 
املعدل واس�تنادا اىل محر الكش�ف املؤرخ يف 2018/2/8 
واجتماع اللجنة اىل البينة  الش�خصية واقوال مختار محلة 
العزة واط�الع اللجنة اىل اوليات العقار واطالع عىل اضبارة 
التس�جيل املجدد ولعدم وجود موانع قانونية من التسجيل 
واس�تنادا اىل الصالحيات املخولة لن�ا بموجب املادة 48 من 
قانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971 املعدل قررت 
تثبي�ت العائدية لتم�ام العقار تسلس�ل 1130 محلة العزة 
والبالغ�ة مس�احته 20 و97 م 2 باس�م طالب�ة التس�جيل 
املجدد العراقية حمدية عبيد ش�اطي وصدر القرار استنادا 
الح�كام املواد 2/43/ب ه ( و )44 و 45و46 و47 و 48 و 
49 و50 ( م�ن قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 املعدل قرارا قابل للتمييز وافهم علنا يف 2018/2/8 

القايض 
عمار حسن عبد عي 

رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الكوت

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود ـ مصنع النسيجية /حلة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

اعالن

العدد: 54 
التاريخ: 13/ 2/ 2018

العدد: 55 
التاريخ: 13/ 2/ 2018

امحد عبد اهلل نجم
عـ / املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

بدل التقدير السنوي المساحةرقم الملكنوع الملكت
السابق

بدل  اعادة التقدير 
السنوي الحالي

مدة 
االيجار

محل مواد 1
50م6089/112احتياطية 

350000 ثالثمائة 
وخمسون الف 

دينار 

325000 ثالثمائة 
وخمسه وعشرون الف 

دينار

ثالث 
سنوات

نوع ت
الملك

رقم 
بدل اعادة التقدير بدل التقدير السنوي السابقالمساحةالملك

السنوي الحالي
مدة 

االيجار

سوق 1
تجاري

 453
1530/99سراي

8651500 ثمانية ماليين 
وستمائة وواحد وخمسون 
الف وخمسمائة دينار    

 25000000
خمسة وعشرون 
مليون دينار   

سنتان
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد ع�ن »اس�تنفار كامل 
ملالكاته�ا الخدمية لترصيف مي�اه األمطار 

التي هطلت بغزارة عىل مدينة بغداد ».
 وذكرت مديرية العالقات واإلعالم يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » الدوائر البلدية 
األرب�ع ع�رة يف جانب�ي الك�رخ والرصافة 
و  التخصصي�ة  الياته�ا  اس�تنفرت جمي�ع 
مالكاتها البرية والتواجد امليداني ملديريها 

العام�ن ومعاونيه�م والعامل�ن بمعيته�م 
لترصي�ف مياه األمطار الت�ي تهطل بغزارة 
ع�ىل مدينة بغ�داد منذ ليلة ام�س الخميس 
وضمان رسعة السيطرة عليها ونقلها بشكل 

آني عرب الشبكات والخطوط الناقلة ».
وأضافت » غرفة عمليات ش�كلت  برئاس�ة 
امين�ة بغداد وتض�م يف عضويته�ا الوكيلن 
الفن�ي والبل�دي وع�دد م�ن امل�دراء املعنين 
وبارشت عملها منذ مس�اء ام�س الخميس 
لإلرشاف عىل عمليات ترصيف مياه االمطار 

ع�رب الش�بكات والخطوط الناقل�ة املنترة 
يف عم�وم مناط�ق العاصمة بغ�داد ومتابعة 
جهود وأعمال  الدوائر البلدية ودائرة مجاري 

بغداد يف هذا اإلطار ».
ودع�ت امانة بغ�داد »املواطن�ن اىل التعاون 
مع املالكات الخدمية وفس�ح املجال أمامها 
لترسي�ع عملي�ة ترصي�ف مي�اه األمطار« 
مؤك�دة »أهمية االبتعاد ع�ن أبراج وخطوط 
نق�ل الطاق�ة الكهربائية وأس�الك املولدات 
األهلي�ة منعا لحدوث الصعق�ات الكهربائية 

أثناء هطول األمطار ».
واهاب�ت باملواطنن اىل  »ترش�يد اس�تهالك 
املاء الص�ايف وتقنينه وفق�ًا للحاجة الفعلية 
، مش�رًة اىل أن »زيادة استهالك املاء الصايف 
اىل جان�ب كمي�ات األمط�ار الغزيرة تش�كل 
ضغطاً كبراً عىل خطوط وش�بكات الرصف 

الصحي«.
واشارت اىل تخصيص الرقم الرباعي املجاني 
5628 بثالث�ة خط�وط الس�تقبال ابالغ�ات 
املواطن�ن ع�ن وجود ح�االت لتجم�ع مياه 

االمطار من اجل التح�رك الرسيع ملعالجتها 
من خالل الدوائر البلدية املختصة ».

وبينت أن »أمانة بغداد ورغم عزارة األمطار 
الت�ي تهطل ووج�ود بع�ض االنقطاعات يف 
التي�ار الكهربائي املغ�ذي ملحطات ترصيف 
مي�اه ال�رصف الصح�ي األمط�ار  قام�ت 
بتشغيل مولدات التيار الكهربائي املخصصة 
للط�وارئ عىل أمل أن تنج�ز وزارة الكهرباء 
هذه االعطال يف الخطوط الكهربائية بارسع 

وقت ممكن .

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التجارة، عن تعاقدها ل�راء 150 الف طن 
من الحنطة من مناشئ كندية واسرتالية وامريكية يف اطار 
خطته�ا لتعزيز مف�ردات البطاق�ة التموينية.وق�ال وزير 
التجارة وكالة س�لمان الجمييل، يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«، ان »لجن�ة التعاقدات املركزي�ة يف ديوان الوزارة 
احال�ت رشاء 150 ال�ف طن من م�ادة الحنطة اىل رشكات 
امريكية وكندية واس�رتالية، خالل اجتماع لها ناقشت فيه 
عددا من العروض املقدمة لها، واحالت تلك الكميات يف اطار 
الضوابط والتعليمات والصالحيات املمنوحة للوزارة للتعاقد 
ورشاء متطلبات البطاق�ة التموينية«.واضاف الجمييل، ان 

»التعاقد تم م�ع رشكات امريكية وكندية بش�كل كامل يف 
ح�ن ننتظر موافقة الركة االس�رتالية عىل الروط التي 
وضعته�ا لجنة التعاقد املركزي�ة الن موافقة االحالة كانت 
وف�ق ضواب�ط مروط�ة حددته�ا اللجنة مس�بقا بهدف 
الحصول عىل افض�ل العطاءات ويوفر افض�ل النوعيات«.

واش�ار الجمييل، بحسب البيان، اىل ان »وزارة التجارة تبذل 

جهودا كبرة للحصول عىل االموال والتخصيصات من اجل 
التعاقد مع رشكات عاملية معروف�ة لتأمن الرز والحنطة، 
فيما تس�تمر بالتعاقد مع املناش�ئ الوطنية لتوريد مادتي 
الس�كر والزي�ت«، مبينا ان »ال�وزارة حقق�ت بذلك تقدما 
واضحا كون ذلك اس�هم يف الحد نهائيا من مظاهر الفساد 

ودعم املنتج الوطني كرضورة ملحة يف املرحلة الراهنة.

امانة بغداد تستنفر مالكاهتا لترصيف مياه االمطار

التجارة: تعاقدنا مع رشكات عاملية لرشاء »150« الف طن من احلنطة

املنافذ احلدودية: ضبط شاحنة حتمل 
»51« طنًا من املواد املغشوشة يف طريبيل

توزيع أكثر من ألف قطعة سكنية بني جرحى 
احلشد الشعبي واإلرهاب يف واسط

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة املنافذ الحدودية، عن »ضبط شاحنة تحمل 51 طناً من 
الصفائح املعدنية تحمل م�واداً مختلفة مختومة بعالمات تجارية 
يف منف�ذ طريبي�ل الحدودي«.وذك�ر بيان للهيئة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان » القوات االمنية يف منفذ طريبيل الحدودي، بالتعاون 
م�ع مركز كمرك طربيل،تمكنت من ضبط ش�احنة تحمل 51 طن 
صفائ�ح معدني�ه مختوم�ة بعالم�ات تجاري�ه مختلفه«.واضاف 
البي�ان، ان »هذه املواد هي )حلي�ب املراعي الخرضاء، زيت محرك 
تيوت�ا، زيت محرك روتيال ش�ل، زي�ت محرك موبي�ل، زيت محرك 
تيتان، قاتل حرات ري�د(، مبيناً ان »املواد املضبوطة تعترب نصف 
مصنعه  وتكتمل بمجرد تقطيعها عىل اش�كال عبوات حيث يدخل 
ذل�ك من باب الغش الصناعي«.ولف�ت اىل، انه »تم إتخاذ االجراءات 

القانونية بحق املواد إحالتها اىل القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

 نظم�ت املديرية العامة لتوزيع كهرباء الوس�ط ن�دوة تثقيفية توعو ية  
ع�ن مروع الخدمة والجباية عىل قاع�ه دائرة التدريب و لعدد كبر من 
منتسبيها  تحدث يف الندوه كل من عباس الشطري مدير قسم العالقات 
واالعالم يف املديرية  ورنا هالل ومحمد  فاخر  من قسم العالقات واالعالم 
يف  التدريب و التطوير  عن مروع الخدمة والجباية الذي تنفذه الوزارة 
موظفن بانه احد االس�باب التي لجات اليها الوزارة لحل املش�اكل  التي 
تواج�ه منظومة الطاقة الكهربائية كون�ه يحد من الضائعات و الهدر يف 
تجهيز خدمة الكهرباء  فضال عن صيانة ش�بكات التوزيع  بشكل ارسع 
اضافة اىل جباية اجور اس�تهالك الطاقة املجهزة للمواطنن  و باالسعار 
املدعوم�ة من قبل الحكومة ».مبينن االس�س و القوان�ن التي اعتمدها 
الوزارة للحفاظ عىل حقوقها ومصلحة املواطنن معا و موضحن نسبه 
الدع�م الكبرة الت�ي اقرها مجلس الوزراء اخرا  يف س�عر تعرفة الوحدة 
الكهربائيه والتي تخدم مصلحة املواطن بشكل واضح  اضافة اىل استناد 
هذه العقود عىل الفقرات 1٤ و15من  املوازنة االتحادية لس�نه2017  و 
امل�ادة22  التي اش�ارت اىل الزام الحكومة لعدد من ال�وزارات الخدميه يف 
استحصال اجور الخدمة املقدمة اىل املواطنن ». كما قدم يف الندوة رشح 
مفصل عن اس�اليب ترش�يد اس�تهالك الطاقهةالكهربائية  ومن الجدير 

بالذكر ان هذه الندوة الرابعة التي تنظمها املديرية ملنتسبيها .

    المستقبل العراقي/ الغانم

وزع محاف�ظ واس�ط محم�ود عبدالرضا مال ط�الل رئيس لجنة 
التخصيص العليا يف املحافظة أكثر من 1050 قطعة أرض سكنية 
يف مدين�ة الكوت بن جرحى الحش�د الش�عبي وجرح�ى اإلرهاب 
وموظفي مؤسس�ة الش�هداء وتقنيي التخدير والرواد الرياضين 
وامل�ادة 1٤0 ».واوضح أن »الحكومة املحلية س�تعمل عىل إيصال 
الخدم�ات إىل املكان الذي وزعت فيه تل�ك القطع وذلك يف غضون 

األيام القادمة.

سوق االوراق املالية العراقية خيتتم 
جلسته عىل انخفاض بنسبة %0.15

    بغداد/ المستقبل العراقي

اختتم س�وق العراق لالوراق املالية جلس�ة نهاية االس�بوع، عىل 
انخفاض بنس�بة 0.15٪ عند النقطة 631.99.وقالت ادارة سوق 
العراق لالوراق املالية يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »سوق 
االوراق املالية اختتم جلس�ة نهاية االسبوع عىل انخفاض بنسبة 
0.15٪ عن�د النقط�ة 631.99«، الفتا اىل ان الس�وق ش�هد تداول 
1,992 ملي�ار س�هم بقيمة بلغ�ت 1,728 مليار دينار. وش�هدت 
الجلس�ة تداول أس�هم 33 رشكة من أصل 101 رشكة مدرجة يف 
الس�وق«.واضاف البيان ان »اسهم رشكة اس�يا سيل لالتصاالت 
ارتفعت بنس�بة 10.00٪ وأسهم االس�تثمارات السياحية بنسبة 
9.90٪ وأس�هم فنادق املنص�ور بنس�بة 2.7٤٪، فيما انخفضت 
اسهم املعدنية والدراجات بنسبة 9.٤8٪ وأسهم الهالل الصناعية 
بنسبة 6.25٪ وأسهم بغداد للمروبات الغازية بنسبة ٪2.27«.

واشار اىل ان »عدد االسهم املشرتات من املستثمرين غر العراقين 
بلغت )11٤,٤٤1( مليون س�هم بقيمة بلغت )113,296( مليون 
دينار من خالل تنفيذ )60( صفقة عىل اسهم )5( رشكات، بينما 
بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غ�ر العراقين )160( 
مليون س�هم بقيمة بلغ�ت )12٤( مليون دينار م�ن خالل تنفيذ 

)٤1( صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
عن قيامها بتصدي�ر كميات كبرة 
م�ن م�ادة الرباي�م ك�وت املنتج�ة 
للصناع�ات  العام�ة  الرك�ة  يف 
التعديني�ة اىل االمارات«.وقال مدير 
مرك�ز االع�الم والعالق�ات العامة 
يف ال�وزارة عبدالواحد الش�مري يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«, 
إنه ويف اطار توج�ه الحكومة نحو 
دعم وتش�جيع الص�ادرات وتنفيذا 
فق�د  الوزي�ر  الس�يد  لتوجيه�ات 
اتخ�ذت هيئة الرأي يف الوزارة قرارا 
يق�ي بتفعيل صالحي�ة مجالس 
ادارات ال�ركات العام�ة باتج�اه 
ولكاف�ة  التصدي�ر  مناف�ذ  فت�ح 
ادارات هذه  منتجاته�ا وتش�جيع 
ال�ركات للعمل باتج�اه التصدير 
وفت�ح منافذ تصديرية لدول العالم 
م�ع ب�ذل الجه�ود بالتنس�يق مع 

الس�فارات وامللحقي�ات التجاري�ة 
».واش�ار إىل أن »الرك�ة العام�ة 
اس�تطاعت  التعدينية  للصناع�ات 
خ�الل عام 2017 من تصدير كمية 
اكث�ر م�ن )352٤( ط�ن وكمي�ة 
)33782( م�رت مكع�ب م�ن مادة 
الربايم كوت اىل االمارات فيما قامت 
خالل ش�هر كان�ون الثاني املايض 
من العام الحايل بتصدير كمية اكثر 
من )1915( ط�ن وكمية تجاوزت 

ال� )3395( مرت مكعب«.
ولف�ت إىل أن »ه�ذه املادة س�ائلة 
وتس�تخدم يف رش الش�وارع خالل 
الرك�ة  وان  االكس�اء  عملي�ة 
يف  توس�عات  اج�رت  املذك�ورة 
الخط�وط االنتاجية له�ذه املادة يف 
معاملها الواقعة يف بغداد والبرصة 
لرفع الطاقة االنتاجية اىل )31( الف 
طن س�نويا بهدف تغطية الحاجة 

املحلية وطلبات التصدير.
ملتزم�ة  »ال�وزارة  أن  »وب�ن 

الحكومي�ة  الق�رارات  بتنفي�ذ 
الص�ادرة والقاضي�ة بمنع تصدير 
م�واد س�كراب الحدي�د وس�كراب 
البطاري�ات املس�تهلكة ومخلفات 
والحدي�د  النح�اس  م�ن  املع�ادن 
وال�رباص  والرص�اص  واالملني�وم 
اضاف�ة اىل الكاؤول�ن والبنتونايت 
وخ�ام الحدي�د ومل�ح الغلوبرايت 
والبوكسايت والطن الفلنتي ورمل 
االتابلغاي�ت  واطي�ان  الفلدس�بار 
والربوس�لينات واطي�ان حديثة ». 
واك�د الش�مري عىل امل�ي يف بذل 
الجهود واملساعي الدؤوبة والحرص 
عىل الس�ر وتنفيذ الخطط والرؤى 
املرس�ومة والتي تبناه�ا وانتهجها 
وزي�ر الصناعة واملع�ادن املهندس 
محمد ش�ياع الس�وداني يف اب من 
ع�ام 2016 وحت�ى بل�وغ االهداف 
املنش�ودة والرامية اىل بناء صناعة 
عراقي�ة راف�دة وداعم�ة لالقتصاد 

الوطني .

الصناعة تعلن فتح باب التصدير لكافة املنتجات الوطنية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر النفط جب�ار عيل اللعيب�ي عن تمكن 
الجه�ود الوطني�ة يف وزارة النف�ط بالتع�اون مع 
العامل�ن يف الرك�ة العام�ة للس�كك الحديد من 
اس�تئناف عملية تحميل ونقل وتفري�غ املنتجات 
النفطية بحوضيات قطار شبكة السكك الحديدية 
من مصف�ى الدورة يف بغ�داد اىل محافظة البرصة  
بع�د توق�ف دام لس�نوات عدة.وق�ال  اللعيب�ي يف 
بي�ان لل�وزارة تلق0ته »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»الجه�ود الوطني�ة املخلص�ة للعامل�ن  يف رشكة 
مصايف الوس�ط والجهات الس�اندة لها  قد أثمرت 
عن اإلرساع يف انجاز  وتاهيل شبكة السكك الحديد 
املمتدة من مصف�ي الدورة التي ترتبط بالش�بكة 
الوطني�ة للس�كك الحديدي�ة واملتوقف�ة من�ذ عام 
2003 ، فضال عن انج�از منظومة تحميل القطار 
والت�ي تش�مل منصات تحمي�ل وتفري�غ وقياس 

املنتج�ات  النفطية من حوضيات وعربات القطار 
».واك�د وزير النفط ان »هذا االنج�از  الذي يهدف 
اىل نق�ل كمي�ات م�ن  ) 1000 ( م�رت مكع�ب من 
زيت الوقود واملش�تقات االخ�رى  وصوال اىل معدل 
) ٤000 ( مرت مكعب باليوم ،  س�وف يحقق فوائد 
اقتصادي�ة كبرة ، منها انس�يابية عالية يف عملية 
النق�ل ، التقلي�ل من الكل�ف املالي�ة ، والتقليل من 
األرضار البيئية ، والتخفيف من التأثرات السلبية 
عىل الطرق والجسور، والتخفيف من االزدحامات 
التي تتس�بب بها عملي�ة نقل املنتج�ات النفطية  
بالحوضي�ات ، فضال عن اخت�زال الزمن والجهد ، 
ومن�ع تكدس زيت الوقود يف املصفى« .وثمن وزير 
النف�ط جه�ود العاملن مطالبا اياه�م ببذل املزيد 
من العطاء دعما لالقتصاد الوطني . وكانت رشكة 
مصايف الوس�ط ق�د بارشت  يف اس�تئناف عمليات 
نق�ل زيت الوق�ود من مصف�ى الدورة ببغ�داد اىل 

محافظ البرصة .

النفط تعلن انجاز منظومة حتميل الوقود 
بالقطار واستئناف عمليات النقل

توزيع كهرباء الوسط تنظم ندوة تثقيفية 
توعوية عن مرشوع اخلدمة واجلباية

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اعلنت الهيأة العامة للمياه الجوفية عن انجاز )77( برئا 
خالل شهر كانون الثاني املايض يف عموم املحافظات. 

وافاد مصدر اعالمي يف الهيأة ل�«املستقبل العراقي«، انه 
»تجدد الهيأة العامة للمياه الجوفية يف مطلع عام 2018 
نش�اطها  يف بذل أقىص الجهود س�عياً منها لالس�تفادة 
القص�وى من املياه الجوفية يف بلدنا العزيز واس�تثماره 
لألغ�راض الزراعي�ة والبري�ة املختلف�ة باالضاف�ة اىل 
االستخدامات الصناعية باالضافة اىل تاكيدها عىل ايجاد 
الحلول الرسيعة والجادة للقضاء عىل ظاهرة شحة املياه 
وخاصة يف املحافظات الجنوبية كما أكد املصدر اإلعالمي 
يف الهيئة حيث  كان�ت حصيلة هذه الجهود انجاز )77( 
برئ خالل ش�هر كانون الثاني باالضافة اىل فحص )81( 

برئ ونصب )13( برئ  موزعة عىل اغلب املحافظات«.
وقال املص�در انه »يف العاصمة بغداد ت�م انجاز )5( ابار 
باعم�اق ترتاوح ماب�ن ) 2٤�30( م يف ق�رى متعددة يف 

املحافظ�ة، مبين�ا ان�ه »يف محافظ�ة ذي قار ت�م انجاز 
)60( ب�رئ خالل ش�هر كانون الثاني وفح�ص )51( برئ 
للمس�اهمة يف معالجة ش�حة املياه يف املحافظة وتامن 
توفر الحصص املائية للمحافظة واستخدامه لالغراض 

البرية والزراعية املختلفة« .
واضاف »اما يف محافظة ميس�ان فقد تم انجاز )2( برئ 
وفح�ص )2( ب�رئ باالضاف�ة اىل نص�ب )2( طاقم ضخ 
للتأكي�د  ،موضح�ا انه »يف محافظ�ة النجف االرشف تم 
حفر )2( برئاحدهما برئ محطة التحلية يف قرية ال زيرج 
من قبل فرق�ة حفر )61( وبعم�ق )95( م باالضافة اىل 

فحص )٤( ابار .
وتاب�ع »ويف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة تم حف�ر واحد 
خالل ش�هر كانون الثاني بجهود العاملن يف فرقة )93( 
التابع�ة لفرع كرب�الء  وهو ب�رئ الفوج الثان�ي لواء 33 

بعمق )160(م ملساندة قواتنا العسكرية البطلة ».
وختم قائ�ال انه جهود الحفر ش�ملت ايضا صالح الدين 

واملثنى والبرصة.

املياه اجلوفية تنجز »77« بئرًا خالل شهر كانون الثاين

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ع�ن »افتتاح 
الرق�ي  الحم�زة  قض�اء  يف  فرع�ه 
افض�ل  لتقدي�م  الديواني�ة  بمحافظ�ة 

الخدمات املرصفية للمواطنن«.
وذك�ر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان 
تابعته »املس�تقبل العراقي«،  ان »مدير 
عام املرصف خولة طالب جبار افتتحت 
فرع الحمزة الرق�ي بحضور عدد من 

املسؤولن ووجهاء وشيوخ العشائر«.
واش�ار البيان اىل ان »افتتاح الفرع يأتي 
ضمن جهود املرصف وخططه لهذا العام 
يف توسيع عمله يف كافة املحافظات وذلك 
لغرض تقديم خدمات وتسهيالت مالية 
للمواطنن واملوظف�ن واملتقاعدين من 
رصف رواتب وفتح الحس�ابات الجارية 
ومن�ح  املرصفي�ة  والودائ�ع  والتوف�ر 

السلف والقروض بكافة انواعها.

مرصف الرافدين يفتتح 
    المستقبل العراقي / طالب ضاحيفرعًا له يف الديوانية

وج�ه محافظ بغ�داد، عط�وان العطواني، بحملة واس�عة 
لترصيف مياه االمطار يف مناطق اطراف العاصمة بغداد.

وذكر مكتبه االعالمي أن »العطواني، وجه بحملة واس�عة 
لترصيف مياه االمطار يف مناطق اطراف العاصمة بغداد«، 
مبين�اً أن »املحاف�ظ وجه ك�وادر البلدية وامل�الكات الفنية 
والهندس�ية يف املحافظة للمش�اركة يف تنفيذ هذه الحملة 

وبالتعاون مع االهايل«.
الج�رس  ناحي�ة  مناط�ق  ش�ملت  »الحمل�ة  أن  وأوض�ح 
والكرغولي�ة والوردي�ة وح�ي الرس�ول وجاب�ر واألنصار، 
حيث ش�ملت س�حب املاء من شارع 60 وش�ارع االطفاء 
وتس�ليك خطوط مجاري املاء وفتح اإلنسدادات فضال عن 
اعادة الش�بكة الكهربائي�ة«، الفتاً إىل »تهيئة الغطاس�ات 
واملضخ�ات الخاصة برف�ع املاء وتوفر كمي�ات كبرة من 

الكاز واآلليات والحوضيات.

حمافظ بغداد يوجه بحملة واسعة لترصيف املياه

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الكهرب�اء، املواطن�ن يف ح�ال 
ح�دوث ع�وارض فني�ة تزامن�اً م�ع هطول 
األمطار.وقال املتحدث باس�م الوزارة مصعب 
املدرس يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي، 
وجه باس�تنفار مالكات ال�وزارة يف مديريات 
التوزي�ع العامة يف بغ�داد واملحافظات إلعادة 
املغذي�ات الت�ي ق�د تتوق�ف نتيج�ة هط�ول 
االمطار، اىل جانب اس�تنفار املالكات العاملة 
يف مديريات نقل الطاقة الكهربائية ومديريات 
االنتاج، فضال عن إس�ناد دوائ�ر امانة بغداد 
والدوائر البلدية يف املحافظات، ومنح األولوية 
محط�ات  اىل  الكهربائي�ة  الطاق�ة  لتجهي�ز 
الرصف الصح�ي من اجل اس�تيعاب كميات 
املي�اه التي ق�د تتجمع ج�راء اإلمط�ار التي 
تش�هدها العاصمة بغداد وعموم محافظات 

البالد هذه األيام«.وأضاف املدرس ان الوزارة 
»تناش�د املواطن�ن بتوخي الحيط�ة والحذر 
م�ن التعام�ل م�ع ش�بكات توزي�ع الطاقة 
الكهربائي�ة، واللجوء اىل فرق الصيانة يف حال 

ح�دوث ع�وارض فني�ة وقطوعات م�ن اجل 
الحف�اظ عىل حياتهم، مهيب�ة بهم باالتصال 
الف�وري بقطاعات الصيانة وحس�ب املواقع 
الجغرافي�ة، أو االتص�ال بأرق�ام الش�كاوى 

أدن�اه لإلخب�ار ع�ن أي عارض فني بس�بب 
الصيان�ة  لف�رق  ليتس�نى  الظ�روف،  ه�ذه 
اتخ�اذ الالزم«.وأش�ار امل�درس، اىل أن »أرقام 
الش�كاوى، للمديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 
الك�رخ هو }157{، واملديري�ة العامة لتوزيع 
كهرباء الرصافة هو }158{، واملديرية العامة 
لتوزي�ع كهرباء الص�در }1012{، واملديريات 
العام�ة للتوزيع يف املحافظ�ات هو }159{«.

وبننّ املدرس، أن »املالكات الهندسية والفنية 
العاملة يف مديريات نقل الطاقة الكهربائية قد 
كثفت جهودها بمراقبة خطوط نقل الطاقة، 
والكش�ف عن االبراج من أج�ل تاليف أية حالة 
انفص�ال ألحد الخط�وط، فضالً ع�ن اصالح 
الع�وارض الفنية يف ح�ال حدوثها«.وأكد، أن 
»املالكات الهندسية والفنية يف مديريات انتاج 
الطاق�ة الكهربائي�ة تبذل الجه�ود املتواصلة 
للحفاظ عىل محطات التوليد لضمان ديمومة 

عملها اثناء هطول االمطار.

الكهرباء تستنفر مالكاهتا وتصدر حتذيرًا للمواطنني من العوارض الفنية
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بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  عن بيع االمالك )للمرة االوىل( املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية زرباطية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
زرباطي�ة خ�الل ف�رتة 30 ثالثون يوما تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصح�ف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة القيمة التقديرية بصك 
مص�دق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االع�الن يف مقر البلدية اعاله يف 
تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 
بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية به�ذا الصدد وفق املادة )15( من قانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تن�ص )يجري االعالن عن بيع الدور 
او الش�قق او االرايض الس�كنية العائ�دة اىل الدولة بما فيها اموال الدول�ة العائدة لدواوين 
االوقاف اىل منتس�بي الدولة والقطاع العام املتزوج�ني الذين ال يمكلون هم او ازواجهم او 
اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا 

عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االس�بقية ملنتسبي الدائرة التي تعود 
لها الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.

ف�اذا لم يتقدم لها احد من منتس�بي ال�وزارة او الدائرة املعنية او بقى قس�م منها فتعلن 
مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.

ويف حال�ة ع�دم حص�ول راغب بالرشاء منه�ا او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل 
املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض 

السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنس�بة ملوظفي وزارة البلديات واالس�كان واالشغال 

العامة.
تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  406/ب/2018

 اىل املدعى عليه  / املدير املفوض لرشكة اضواء 
الهالة للمقاوالت العامة املحدودة

شهيد عزيز عويف /  أضافه لوظيفته  
اعالن

اق�ام املدع�ي  املدير املفوض مل�رف االقتصاد 
لالس�تثمار والتموي�ل م�ازن كام�ل الي�اس / 
أضاف�ه لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله والتي 
يطل�ب دعوتك للمرافع�ة والزام�ك بتاديه مبلغ 
عم�والت تمديد خطابي الضمان والبالغة س�تة 
ملي�ون وثنمائ�ة وثماني�ة عرش ال�ف وثنمائة 
وخمسون دينار  وملجهولية محل اقامتك حسب 
اشعار املختارين قضاء النعمانية املرفق بكتاب 
مركز رشط�ة النعمانية امل�ؤرخ 2018/2/12 
تبليغ�ك   بصحيفت�ني  بالع�دد 1528   تق�رر 
محليت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/2/26 الس�اعة التاس�عة صباح�ا  
ويف حال�ة عدم حضورك اومن ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض 

عمار حسن عبد عيل  
���������������������������������������

فقدان باج
فقدالب�اج الص�ادر م�ن وزاره الصح�ه دائره 
مدينه الطب بأس�م )أحم�د محمد محمود( من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهه األصدار
���������������������������������������

تنويه
وردا سهوا يف اعالن )52( املورخ /13/2/2018 
العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  واملنش�ور 
بخصوص تسلسل )6( رقم امللك الصحيح )64( 

لذا اقتىض التنويه 
مديريه بلديات ميسان 

لجنه البيع واإليجار
���������������������������������������

اعالن
ق�دم املواط�ن )عالء ثام�ر فرهود( طلب�أ يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعله )الحسناوي( بدال من 
الفراغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون 
البطاق�ه الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املعدل 
ولغ�رض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرس�ميه 
فمن لدي�ه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

���������������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) زي�د ع�يل عب�ادي ( توج�ب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار 
اجازة بناء للعقار املرقم 56784 / 3 حي النداء 
خ�الل ع�رشة اي�ام  وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك
���������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية املوظف الوزارية الصادرة من 
وزارة الكهرباء مديرية مش�اريع ش�ط البرة 
الغازية باس�م ) نوفل س�مري عبد الكريم ( عىل 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيني باس�م املهندس ) غس�ان عبداللطيف 
كديمي( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان 
 فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن الجامعة 
اإلس�المية قس�م / هندس�ة تقني�ات التربي�د 
والتكييف بأس�م الطالب ) كرار سعدون جبار ( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدعي )هالل عيل مدلول( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الش�مري( ب�دال م�ن 
)الشبالوي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وفق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )عبدالواحد عيل مدل�ول( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الش�مري( بدال 
م�ن )الش�بالوي( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدعي )عدي رزاق رشيف( دعوى قضائية 
لتبديل لقبه وجعله )امليايل( بدال من )خزاعل( 
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 

3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدعي )سالم جياد رديد( دعوى قضائية 
لتبديل لقبه وجعله )الغزي( بدال من )كرغول( 
فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاري�خ النرش 
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 

3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )هاش�م مهاوي ريش�ان( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املالكي( بدال من 
)املساعدي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وفق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ش�اكر فاض�ل ن�ارص( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )املالكي( بدال من 
)حس�ني( فمن لدي�ه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وفق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدع�ي )نارص عنرب هريس( دع�وى قضائية 
لتبديل لقبه وجعله )الجب�وري( بدال من )كرغول( 
فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من 

قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2017/1052
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام م�ن العقار 
تسلس�ل 2/607 محل�ة الحويش الواق�ع يف النجف 
العائ�د للمدين محمد عيل محمد س�لطان املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن حس�ني ب�ن احم�د ب�ن موىس 
البال�غ 352,500,000 ثالثمائة وخمس�ون مليون 
وخمسمائة الف دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية 
عىل املشرتي عدد السهام املراد بيعها 218031688 

سهم من اصل االعتبار الكيل 758891200 سهم
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف محلة الحويش 2/607
2 � جنسه ونوعه : خربة

3 � حدوده وواصافه : بلدية النجف
4 � مشتمالته : العقار يقع عىل شارع فرعي يؤدي  
من شارع السور اىل سوق الحويش وبعرض مرتين 
ق�رب رضيح بن�ات الحس�ن � ع �  ) الس�يدة امنة 
بنت االمام الحس�ن - ع( وهو عبارة عن خربة ايله 
للس�قوط الس�قف من جذع النخي�ل ويحتوي عىل 
غرفة يف الطابق االريض وساحة وغرفتني يف الطابق 

االول
5 � مساحته : 133م

6 � درجة العمران : خربة
7  �الشاغل : ال يوجد

8 � القيمة املقدرة : قيمة س�هام املدين املراد بيعها 
85,975,410 خمس�ة وثمانون مليون وتس�عمائة 
وخمس�ة وس�بعون ال�ف واربعمائة وع�رشة االف 

دينار
����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1050

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام من حق الترف 
يف العقار تسلسل 77/5 شواطئ بحر النجف الواقع 
يف النج�ف العائد للمدين محمد عيل محمد س�لطان 
البالغ�ة 13140 س�هم م�ن اص�ل االعتب�ار ال�كيل 
13200 س�هم املحج�وزة لقاء طل�ب الدائن توفيق 
بن عبد املحس�ن بن حس�ني  البالغ 274,333,333 
مائتان واربعة وس�بعون ملي�ون وثالثمائة وثالثة 
وثالثون الف وثالثمائة وثالث�ة وثالثون دينار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي  
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : نجف/ش�واطئ بح�ر النجف 
   77/5/

2 � جنسه ونوعه : زراعية
3 � حدوده وواصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : وه�ي عب�ارة ع�ن ارض زراعي�ة 
مج�اورة لجدول االم�ري غازي من جه�ة ومواجهة 
لجه�ة البح�ر ومدفون�ة باالنق�اض وتحت�وي عىل  

خمسة عرش نخلة تمام االرض لوازرة املالية
وأربعمائ�ة  دون�م  س�تة   6450  : مس�احته   �  5

وخمسون مرت 
6 � درجة العمران : اليوجد

7  �الشاغل : ال يوجد
8 � القيمة املقدرة : قيمة س�هام املدين املراد بيعها  
ثمان�ون ملي�ون ومائتن�ان وثالث�ة وثمان�ون الف 

واربعمائة وتسعه دنانري 80,283,409 مليون

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1051

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من حق 
الت�رف يف  العقار تسلس�ل 76/5 ش�واطئ 
بحر النج�ف  الواقع يف النج�ف العائد للمدين 
محمد عيل محمد س�لطان البالغ�ة 184800 
س�هم من اصل االعتبار الكيل 369600 س�هم  
املحج�وزة لقاء طلب الدائن ادم بن حس�ن بن 
ع�يل البال�غ 308,699,700 ثالثمائة وثمانية 
ملي�ون وس�تمائة وتس�عة  وتس�عون ال�ف 
وس�بعمائة دين�ار    فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي  
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف شواطئ بحر النجف 
76/5/

2 � جنسه ونوعه : بستان
3 � حدوده وواصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : وهي عبارة عن ارض زراعية 
ممل�ؤة باالنقاض وتحتوي عىل خمس�ة عرش 
نخلة ويحي�ط بها جدول االمري غازي  و تمام 

االرض مل�ك ل�وزارة  املالي�ة  
5 � مس�احته : 3,2150 ثالث�ة دون�م واول�ك 

وخمسون مرت 
6 � درجة العمران : اليوجد

7  �الشاغل : ال يوجد
8 � القيم�ة املقدرة : اربع�ون مليون وثلثمائة 
وثالث�ة وثمان�ون ال�ف واح�د ع�رش دين�ار 

40,383,011
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2671/ب2017/2

التاريخ 2018/2/12
اعالن

بناءا ع�ىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازل�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 3/26421 حي 
الجامع�ة يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )خمسة عرش يوم ( يوما 
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموج�ب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من 
االع�الن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي جلب 
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :

العق�ار املرق�م 3/26421 ح�ي الجامع�ة يف 
النجف عبارة عن دار س�كن يقع عىل ش�ارع 
ع�رض 10 م�رت يحتوي ع�ىل س�احة امامية 
ومطب�خ وكلي�دور وغرفت�ي ن�وم وصحيات 
ام�ا يف  االريض  الطاب�ق  يف  ومراف�ق وصال�ة 
الطاب�ق العلوي يحتوي ع�ىل غرفة وصحيات 
الدار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املسلح وان درجة عمرانه  متوسطة ومشغول 
م�ن قب�ل الوري�ث محمد عب�د ال�رؤوف وهو 
يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة 
مس�تأجر وان القيم�ة املق�درة  للعق�ار مبلغ 
مق�داره )300,000,000( ثالثمائ�ة ملي�ون 

دينار الغريها

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للسمنت العراقية

تنويه
االعالن املنشور يف صحيفة  :

املراقب العراقي العدد 1838 يف 2018/1/30
صحيفة الدستور العدد 4083 يف 2018/1/30

صحيفة املستقبل العراقي العدد 1605 يف 2018/1/30
تكون الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة املرقمة 1/س 
م ش /2018 )تجهي�ز 3 مح�ركات ضغ�ط ع�ايل لطاحونة 
الس�منت وامل�واد ملعم�ل س�منت ب�ادوش الجدي�د ( بمبلغ 
900000 دوالر )تس�عمائة ال�ف دوالر ( بدال من 1200000 
دوالر وبذل�ك التامينات االولية املطلوب�ة 11250000 دينار 

بما يعادل 9000 دوالر 
)الرشكة العامة للسمنت العراقية (

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2018/258  

 إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت حصة املدين يف العقار املرقم  76/2م37 أم هليل الواقع يف الكوت 
العائد للمدين حسني عيل هنيدي املحجوز لقاء طلب الدائن ابراهيم محمد جواد  البالغ سبعة 
ع�رش مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / كوت ام هليل / قرب سيطرة كوت- بغداد / رقمه 76/2م37 أم هليل   
2- جنسة ونوعه / ارض زراعية تسقى بالواسطة   

 3- حدودة واوصافه / مملوكة للدولة واملساحة املحجوزة خالية من البناء واملغروسات 
  4- مساحته / 30 دونم  

5- الشاغل / الرشكاء 
6- القيمة التقديريه / الس�هام البالغ من حصة املدين تبلغ 1220س�هم بما يعادل 1220م2 

بمبلغ تسعة عرش مليون وخمسمائة وعرشون الف دينار 
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
ناحية زرباطية 298,66م15/12م1 جزمانقطعة ارض سكنية1
ناحية زرباطية 300م22/12م1 جزمانقطعة ارض سكنية2
ناحية زرباطية 300م203/172م1 جزمانقطعة ارض سكنية3

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 688 

التاريخ: 2018/2/7
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الديمقراطية يف خطر.. سخط عاملي ونتائج مفزعة

 ويف مقدمته�ا قضية فلس�طني وحالة 
ال  اإلرسائي�ي  الفلس�طيني-  ال�راع 
باعتباره رصاعاً بني طرفني متكافئني، 
ولك�ن بوصف�ه نزاعاً بني ط�رف ظالم 
علي�ه  مجن�ي  وط�رف  )إرسائي�ل( 

)الفلسطينيون(.
يف ضوء هذا كله.. يكتس�ب الكتاب الذي 

نعايشه يف هذه السطور أهميته ألسباب 
شتى، منها: إنه من أحدث ما صدر حاوياً 
أفكار الربوفيس�ور نعوم تشومس�كي، 
س�طور الكتاب جّس�دت الح�وار الذي 
دار عرب العديد من الجلس�ات الحوارية 
التي ضمت تشومس�كي م�ع اإلعالمي 
األمريكي البارز ديڤيد بارساميان الذي 

أصدر بدوره عدة كتب مهمة مش�اركاً 
يف تأليفه�ا مع ش�خصيات بارزة أخرى 

مثل: إدوارد سعيد وطارق عي.
كم�ا أن ح�وارات كتابنا ج�اءت لتصدر 
ع�ن نظ�رة استش������رافية ال تحيل 
كث�رياً إىل دفاتر املايض بق�در ما تحاول 
استطالع ما يمكن أن تؤول إليه األوضاع 

واألح���داث يف امل��س��ت��ق��بل.
وهناك س�مة رئيس�ية نوعية، تتمثل يف 
كون هذه النظرة لتشومس�كي تتس�م 
أيض�اً بطابع الش�مول، فصحي�ح أنها 
ال تفت�أ تحيل إىل املش�هد األمريكي الذي 
يس�توعبه جي�داً كل م�ن الربوفيس�ور 
بارس�اميان  واملح�اور  تشومس�كي 

عرب س�طور ه�ذا الكت�اب. ولكن هذه 
املحاورات تهت�م بالرتكيز عىل موضوع 
أس�ايس ما ب�رح يحوز اهتم�ام العالم، 
وهو ما يلخصه العنوان الفرعي لكتابنا 
يف العبارة التالية: التهديدات املتصاعدة 

ضد الديمقراطية.
أما العنوان الرئي�ي للكتاب، فلخصته 
يمك�ن  أخ�رى  عب�ارة  يف  املح�اورات 
ترجمتها عىل النحو التايل: أوجه السخط 

عىل مستوى العالم.
حواري�ة.  مقابل�ة   12 الكت�اب  يض�م 
ويتجس�د محوره األس�ايس يف محاولة 
ترم�ي إىل ت�دارس وتأم�ل ما آل�ت إليه 
أحوال عاملنا الراه�ن- »هذا العالم الذي 
س�نرتكه ألحفادن�ا«، ع�ىل ح�د تعب�ري 
تشومس�كي، رغم أن أحواله وأوضاعه 
تدعو- موضوعياً - إىل اإلش�فاق. وكيف 
ال.. وق�د أصب�ح عاملن�ا مه�دداً بخطر 
تغريات املناخ الكوكبي، فضالً عن تزايد 
إمكانية نشوب ما يمكن أن يوصف بأنه 

»الحرب النووية«.
تتط�رق هذه املحاورات أيض�اً إىل أبعاد 
املش�هد العوملي الراهن، الذي يعايش�ه 
س�كان عاملن�ا ابت�داًء م�ن املس�ؤولني 
وجموع املثقفني، وليسن انتهاًء بالبرش 

- الناس العاديني.
كتابن�ا  ح�وارات  أهمي�ة  ت�زداد  ث�م 
إىل  ح�ني تتط�رق أف�كار تشومس�كي 
قضاي�ا راهن�ة: ما ب�ني تفاق�م أوضاع 
الن�اس  ب�ني  االقتصادي�ة  الالمس�اواة 
والدول والش�عوب..وإىل أحوال وتقلبات 
رئاس�ة دونالد ترامب للواليات املتحدة، 
وإىل األوض�اع الحالية يف منطقة الرشق 

األوس�ط، وه�ي املنطق�ة التي تش�كل 
موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب.

وضم�ن الفص�ل املح�وري م�ن كتابنا 
ال�رشق  يف  ب�»جول�ة  املوس�وم  ه�ذا، 
األوسط«، نجد أن املحاور يطرح السؤال 

الجوهري:
- دكتور تشومسكي: ملاذا تّر الواليات 
املتحدة عىل مواصلة تأييدها لسياسات 

إرسائيل؟
ثم يأتي رد تشومسكي : تتمثل األسباب 
الجيوسرتاتيجية،  العوامل  األساسية يف 
فض�اًل ع�ن أن إرسائي�ل تربطها صالت 
ودوائ�ر  العس�كرية  بالدوائ�ر  وثيق�ة 

االستخبارات يف الواليات املتحدة.
ومن ثم يرسد تشومس�كي عدة أسباب 

ت�رّبر ه�ذه الص�الت الحميم�ة، ومنها 
ما يتس�م بطابع املكاس�ب االقتصادية 
من ناحي�ة، وبطابع الوش�ائج الدينية 
املتمثلة فيما يوصف، بأنه املس�يحية - 
الصهيونية من ناحية أخرى. ويؤكد أن 
»البيزنس« هو فعليا من يحكم أمريكا.

أخرياً.. يس�رتعي أنظارن�ا كقارئني، أنه 
ينظر تشومس�كي إىل املش�هد السيايس 
نظام�اً  بوصف�ه  أم�ريكا،  يف  الداخ�ي 
الحزب�ني:  ديمقراطي�ة  ع�ىل  يق�وم  ال 
الديمقراط�ي والجمه�وري، بق�در م�ا 
أنه مج�رد نظام من ح�زب واحد ولكن 
منقس�م إىل فصيلني، وه�و يطلق عليه 
حزب البيزن�س - بمعنى حزب مصالح 

رجال التجارة واألعمال.

        مفيد نجم 

ع�ىل هامش التطور الكبري الذي ش�هدته 
النظري�ات النقدية واألدبية الحديثة، ثمة 
قضاي�ا تس�تدعي التوق�ف عنده�ا حول 
املفاهي�م الجدي�دة، الت�ي قدمته�ا هذه 
النظري�ات. يف بداية ه�ذه القضايا تأتي 
مس�ألة العالق�ة ب�ني الن�ص والنقد، ألن 
ه�ذه املناهج وع�ىل الرغم م�ن تطورها 
الكبري، ظلت يف إطار محاولة قراءة النص 
أو معرف�ة  بنيت�ه،  وتفس�ريه وتفكي�ك 

دالالته وقيمته الجمالية.
انطالقا من فه�م هذه العالقة بني النص 
والنقد فإن املفاهيم، التي جاءت بها هذه 
املناهج كانت أدوات يستخدمها الناقد أو 
ال�دارس يف مقاربته للن�ص، وفهم آليات 

اش�تغاله وتش�كله، وما يحمل�ه ذلك من 
قيمة أدبية. إن محورية النص يف اشتغال 
هذه املناهج والدراسات، قد أعطت للنص 
قيمة خاصة، وأولوية جعلت النقد يجتهد 
باس�تمرار الكتش�اف مفاهيم ونظريات 
جدي�دة تعين�ه يف فه�م دينامي�ات عم�ل 
الكتابة، وتطور أشكال التعبري فيها، عىل 
خالف ما كان الحال عليه يف النقد القديم. 
من هذه النظريات كان التناص ومفهوم 
الن�ص املفتوح، ال�ذي يلغ�ي الحدود بني 
األجن�اس األدبية، ويس�تفيد من تقنيات 
الفن�ون األخ�رى يف الكتاب�ة ج�زء م�ن 
املفاهي�م الجدي�دة يف ه�ذه النظري�ات. 
والس�ؤال هل كانت هذه املفاهيم حديثة 
ع�ىل الن�ص أم أن الن�ص القدي�م ش�عرا 
ونث�را كان قد عرفها؟ قب�ل اإلجابة ال بد 

من اإلش�ارة إىل أن هذه املفاهيم ليس�ت 
جدي�دة، فقد ظهرت بش�كلها الجنيني يف 
نقدنا العربي القديم، كذلك مفهوم النص 
املفتوح، حيث كان يتداخل النثر والش�عر 
والرواية أو الرسد يف النص القديم، يف حني 
أن وج�ود ال�رسد والتصوي�ر يف القصيدة 
العمودي�ة كان مألوف�ا. كل ه�ذا ال ينفي 
التكامل املنهجي يف املفاهيم والرؤية التي 

صاغتها النظرية النقدية الحديثة.
لق�د كان امل�رسح الش�عري واح�دا م�ن 
األمثلة عىل تداخل هذه األجناس، وكذلك 
ال�رسد الحكائي يف القصيدة، واملش�هدية 
املتحرك�ة كانت حارضة يف وصف النابغة 
الذبيان�ي للمتج�ردة، أو وص�ف الغيم أو 

الربيع عند البحرتي.
لق�د كان لتط�ور الفن�ون وظه�ور الفن 
الس�ينمائي تأث�ريه الواض�ح يف الكتاب�ة 
الش�عرية الحديثة، إال أن مخيلة الش�اعر 
القدي�م ل�م تك�ن بعي�دة عن رس�م هذه 
األنث�وي  الجس�د  لحرك�ة  املش�هدية 
وغواياته، أو لعنارص الطبيعة والحيوان، 
واألمثلة التي يمكن الوقوف عندها يف هذا 
الصدد كثرية. إن هذه املقاربة للمعطيات 
الحديثة للنظرية النقدية، ليست محاولة 
محتدم�ا  كان  ال�ذي  الج�دل  الس�تعادة 
وم�ا زال ح�ول أولوي�ة الن�ص أو النقد، 
عىل الرغ�م من معرفتن�ا أن النقد جاء يف 
مرحلة الحقة بعد ظهور الكتابة، يف حني 
أن النص بصورته الشفاهية، كان سابقا 

لهذه املرحلة بكثري.

         أسامه محمد لبيب / قصاص 
 

ىف يوم يوليوى قائظ، كان الشارع خالياً 
إال م�ن بضعة أوزات تصط�ك أجنحتها 
من وهج الح�ر، حينما أرهفت العجوز 
»فتات�ة« الس�مع لط�ارق ي�دق بابها، 
فنهض�ت العجوز التى تقي�م بمفردها 
ونظ�رت من خص�اص الب�اب فوجدت 
الطارق س�ائالً فزمت ش�فتيها وعادت 
إىل موقعه�ا من املوقد الخش�بى تراقب 
غلي�ان امل�اء الذى ستس�لخ في�ه أرنباً 
عثرت علي�ه نافقاً صباح اليوم ىف منور 

الجار. 
»فتات�ة« ه�ى أش�هر عج�وز بالقرية، 
فهى بخيلة قح�ة، وهى مرابية تقرض 
تح�ت  ويتك�دس  بالفائ�ظ،  الن�اس 
رسيره�ا الحجرى أوان�ى النحاس التى 
رهنته�ا النس�وة عنده�ا ملوع�د والتى 
تصادرها عند حل�ول األجل وعدم وفاء 
نه�م  لديه�ا  بالدي�ن، وكان  صاحبه�ا 
جنون�ى ىف اغتيال القط�ط، ولها ىف ذلك 
حيل�ة عجيبة تتوس�ل به�ا ىف اصطياد 
القط إىل ال�دار، إذ بمجرد أن تلحظ قط 
يم�ر بالش�ارع كان�ت تلوح ل�ه بفأرة 
ميتة تربطها بخي�ط رفيع ينتهى إليها 

وكان�ت تجهزها لهذا الغ�رض وتجذب 
ب�ه الق�ط إىل باحة الدار ث�م تغلق عليه 
الب�اب وتنهال عىل رأس القط بعصاتها 
املعقوف�ة ىف رضبات متتالي�ة محكمة 
فترعه ثم تلقى به ىف وس�ط الشارع 

مهشم الرأس والعظام.
 وقد أمل�ت بمحمود العس�كرى ضائقة 
مالية فنزعت زوجته صفية فردة الحلق 
من أذنها وذهبت اىل العجوز تس�رتهنه 
لديه�ا مقاب�ل جني�ه واح�د فاختربت 
العجوز فردة الحلق بني طاقم أس�نانها 
وقب�ل أن تمن�ح صفي�ة الجنيه رضبت 

له�ا موع�داً ىف أول رج�ب:
� يعنى شهر بالتمام والكمال بعدها ال 

تسألينى عن حاجتك. 
وحل املوع�د املرضوب ول�م تف صفية 
باملبل�غ ورهن�ت ف�ردة الحل�ق الباقية 
وأخذت جنيها آخر وطلبت أجالً واس�عاً 
حت�ى تس�دد الجنيه�ني دفع�ة واحدة 
وتس�رتد حلقه�ا لك�ن فتات�ة ال تعرف 
األعذار وهى وحده�ا من تحدد مواعيد 
الس�داد واملواعيد كالس�يف قاطعة وال 

تلوم الضحية إال نفسها. 
لك�ن حادث�ة جل�ل وقعت صب�اح يوم 
ل�م يكن عادياً إذ س�مع الن�اس رصاخ 

العجوز فتاتة وهو يكاد يش�ق األجواء 
صخباً وحرسة، فقد سطا اللصوص عىل 
دارها ورسقوا صندوق أموالها، وفوهت 

األنظار نحو محمود العسكرى وزوجته 
صفي�ة وج�اء الخف�ر واقتادوهما من 
الدار وكان الرجل حينها طريح الفراش 

م�ن حم�ى أصابت�ه، وتم حبس�هما ىف 
حجرة التليفون ببيت العمدة وجاء نفر 
من الهجامة السود وراح يرضب الرجل 

وزوجت�ه بالكرباج حت�ى ينتزع منهما 
اعرتافاً بالجريمة ولكن دون جدوى.

 وبعد فرتة أطلق رساح محمود العسكرى 
وزوجته فقد أثبتت التحقيقات أن اللص 
ال�ذى رسق النقود لم يك�رس باب الدار 
وال يمكن أن يمرق من فتحة املنور كما 
أن العج�وز ال تب�ارح دارها ألى س�بب 
ويرجح أن الواقعة تمت وهى موجودة 

بالدار ثم ضد مجهول قيدت القضية. 
وطفق�ت العجوز ألي�ام ولي�ال تجوب 
الشوارع حارسة الرأس، عارية القدمني، 
تسأل كل من يقابلها أين نقودي، زهوة 
العمر وتعب الس�نني فأخافت األطفال، 
ووجلت منها النساء، وتجنبها الرجال، 
وكان يتناه�ى كل حني رصاخها امللتاع 
ىف هدأة اللي�ل الغميق، فتقض مضاجع 
النائم�ني، حت�ى عثروا عليه�ا ذات يوم 
ميت�ة عن�د الس�اقية القبلي�ة، و كانت 

الغربان تنكأ جثتها.
وزع�م الناس وقتها أن قطاً من القطط 
الت�ى دأبت عىل رصعهم كانت تتلبس�ه 
روح جني�ة مريدة، عزم أهلها عىل الثأر 
ممن اغتال ابنتهم غيلة، فرسقوا مالها 
ورسق�وا عقله�ا ث�م قتلوها ج�زاء بما 

فعلت.

الـنـص والـنـقـد

قصة قصرية.. لعنة السيدة العجوز

         دنيا ميخائيل

ً كانت تسّميه نهرا
وتسّمي نفَسها سمكة

ويف يوم
بعثْت له رسماً

فيه سمكة عىل اليابسة
وإشارة X عىل النهر

فجفَل من هذا الفراق املفاجىء
يبَس هناك يف مكانِه متسائالً

إن كان قصُدها بأنه مّيت بالنسبة 
لها؟

أم قصدها بأنها ميتة
من دونِه؟

           محمد الخولي

عندما يرد عىل الخواطر واللس�ان اس�م نعوم تشومس�كي، فإن االس�م يش�ري عىل الفور إىل مثقف أمريكي مس�تنري، ورائد متفرد يف علم األلسنية �� 
اللغويات والصوتيات يف اللغة اإلنجليزية.. وأيضاً، وهذا هو األهم - كما نتصور-، يرتبط اسم الربوفيسور تشومسكي، األستاذ يف معهد ماساشوستس 
يف أمريكا بمواقفه كمفكر ومعلّم يتبع باس�تمرار نهج املوضوعية يف نظرته إىل قضايا العالم، ويف معالجته ملختلف املش�اكل التي ما برحت تؤرق هذا 

العالم يف الوقت الحارض.

رســم

يقيم »ن�ادي العقل النقدي للقراءة« أمس�ية ثقافية يف »رواق بريوت« 
عند الثامنة من مساء الغد، حيث تجري مناقشة كتاب »دوائر الخوف« 

للمفكر املري الراحل نر حامد أبو زيد )2010-1934(.
تأتي تجربة النادي يف س�ياق محاوالت فردية مختلفة يف بريوت للبحث 
عن فضاءات بديلة وبعيدة عن املؤسسات املهيمنة ثقافياً، فضاء يصل 
العامل�ني؛ االف�رتايض بالواقعي، ويك�ون منصة تفاعلي�ة مفتوحة، يف 
املدينة التي تعرف اتجاها بدأ يصبح مكرس�ًا، حيث توجه املؤسس�ات 
واملراك�ز الثقافية يقرتب م�ن الفنون املعارصة وامل�رسح، ويبتعد عن 

الكتاب.
تق�وم فكرة الن�ادي عىل اقرتاح سلس�لة من الكتب وه�ي يف الحقيقة 
محاور يصّب معظمها يف املعرف�ة والحداثة العربية واملفكرين العرب، 
فاألولوية بحسب بيان النادي للعربية، علماً أن مناقشة الكتب املعرفية 

املرتجمة إىل العربية ممكنة أيضاً.
يخّصص النادي لكل ثالثة أشهر ثالثة كتب عىل أن تكون ضمن محور 
واح�د، أما اختيار هذه الكت�ب فيجري من خالل صفح�ة النادي عىل 
فيس�بوك، حي�ث يتّم اقرتاح�ه عىل املتابعني ث�م ُينتخ�ب الكتاب الذي 

يصّوت عليه متابعو الصفحة.
يوضح بيان النادي أن »الهدف األول من املرشوع هذا هو إطالق نقاشات 
منهجية بني كل االش�خاص املهتمني، خارج السياق األكاديمي، ودون 
أي تقديس أو تمجيد. فهذه الكتب مناسبات للنقاش والتداول وليست 

سلطة يف يشء«.
يقول الريس مازن الس�يد، مؤس�س الن�ادي، ل� »العرب�ي الجديد« إن 
»املرشوع ما زال يف بدايته، وأن املواضيع التي تهم النادي هي تلك التي 

لها امتدادات واسعة يف مجتمعنا«.
يضي�ف »طموحنا أن يبدأ املش�اركون باقرتاح الكت�ب واملواضيع التي 
ي�وّدون قراءته�ا ومناقش�تها ك�ي نك�ون كمنّظمني مجرّد مس�هلني 

للعملية«.
املناقش�ة األوىل الت�ي تبحث يف »دوائ�ر الخوف« يديرها مازن الس�يد، 
حي�ث يعترب أن كتاب أبو زيد ينقد التأويل الس�ائد ملوقع املرأة يف الفكر 

اإلسالمي، من داخل السقف العام لإلسالم.
يتابع »ليس�ت أهمية ه�ذه املقاربة مقترة عىل إغن�اء موارد النهج 
النقدي اإلصالجي أو التحرري داخل الفكر اإلسالمي، بل هي قد تساعد 
يف فهم اآلليات التي أفرزت نهجاً قمعياً س�لطوياً ازاء املرأة، من ناحية 

عالقاته�ا م�ع التاري�خ وال�رتاث والرشعي�ة الديني�ة«.
وكان�ت صفح�ة النادي اقرتح�ت املحاور التالي�ة؛ »الحداث�ة املعرفية 
وال�رتاث الدين�ي«، وله�ذا املح�ور اقرتحت كت�ب »قصة اإليم�ان: بني 
الفلسفة والعلم والقرآن« لنديم الجرس، و«البطل بألف وجه« لجوزيف 
كامبل، و«ح�ول األخالق الربوتس�تانتية والروح الرأس�مالية« ملاكس 

فيرب.
أم�ا مح�ور »الجن�س، الجندر والس�لطة«، فيق�رتح »النظ�ام األبوي 
وإش�كالية الجنس عند العرب« البراهيم الحي�دري، و«الجنس اآلخر« 
لس�يمون دو بوف�وار و«رس�ائل يف النظرية الجنس�ية« لس�يمغموند 

فرويد.
وأخرياً محور »علم النفس االجتماعي«، واقرتحت فيه كتب »علم نفس 
الجماه�ري« لفرويد، و«التحلي�ل النفي للذات العربي�ة« لعي زيعور، 

و«مدخل إىل سيكولوجيا اإلنسان املقهور« ملصطفى حجازي.

»نــادي الـعـقـل الـنـقـدي«: 
مـحـاولـة أولـى



www.almustakbalpaper.net

العدد )1618( االحد  18  شباط  2018
فنون9

كارول احلاج: »نرسين« تشبهني لكنني لست هبذه املثالية
تطّل املمثل�ة اللبنانية كارول الح�اج حالياً يف بطولة 
مسلس�ل »كل الحب كل الغرام« الذي يجمعها للمرة 
الثانية بثنائية تمثيلية الفتة مع النجم اللبناني باسم 
مغني�ة، وذلك بعدم�ا التقيا للمرة األوىل يف مسلس�ل 
»ياس�مينا« الذي حظَي ب�دوره بنجاٍح الفت، إاّل أنها 
تؤّكد يف ح�واٍر خاص ل� »الجمهوري�ة« أّن االختالَف 
بني الثنائّيتني كبرٌي وإن كان االنس�جاُم ينسحب عىل 
كليهما، معربًة عن س�عادتها بأصداء العمل وتقّبلها 
لالنتقاد رشط أن يكون بّناًء.ال تخفي املمثلة اللبنانية 
كارول الحاج س�عادتها باألص�داء التي تحققها عن 
دوره�ا يف مسلس�ل »كل الح�ب كل الغ�رام« للكاتب 
الراحل مروان العبد من إخراج إييل معلوف وإنتاجه، 
معت�رًة أّن متعة العمل ال يضاهيها أهمية بالنس�بة 
إليها سوى س�ماع التعليقات اإليجابية من الناس يف 

الشارَعني الحقيقي واالفرتايض.

ترّددُت في البداية
املمثل�ة املحرتف�ة التي تق�ارب ش�خصياتها بمهنية 
عالية تؤّكد أّن األش�خاص الذين تقابلهم يف الش�ارع 
هم امليزان الحقيقي بالنس�بة اليه�ا لتقويم أيِّ عمٍل 
النه�م يقولون رأيهم م�ن دون مواربة أو حس�ابات 
معّين�ة، وه�م يعّرون ع�ن محّبتهم بش�كل مجاني 
وال ينتظ�رون أيَّ يش يف املقابل.وتع�رتف: »هذا أكثر 
ما ُيس�عدني ولكن�ه يحّملن�ي مس�ؤوليًة مضاَعفة 
أيض�اً«.ال تنفي الح�اج ترّدَدها يف قب�ول الدور بداية 
ألنها ملس�ت فيه تشابهاً مع شخصّيات مثالية أخرى 
أّدتها يف أعمال مثل »ياس�مينا« و«مريانا«. وتقول يف 
هذا الخصوص: »مريانا كانت ابنة قرية جبلّية وهي 
فت�اة طّيبة غري متعلّمة، وهذه الصف�ات تتمّتع بها 
»نرسي�ن« أيضاً لكّن الش�خصّيتني تختلف�ان إذ لكل 
منهما قصته�ا املختلفة، فنرسين ال أهَل لها وتعيش 
قص�ة حّب، وس�ياُق القصة يأخذ املُش�اهد إىل أجواٍء 
مغايرة مختلفة تماماً عن قصة »مريانا««.وتكشف: 
»حني ُعرض عيّل دور »نرسين« يف مسلسل »كل الحب 
كل الغرام«، فك�رُت ملياً قبل قبول العرض ألّن الدور 
يشبه »مريانا« قليالً كما يشبه املثاليات املطروحة يف 
مسلسل »ياسمينا«، ولكنَّ نصَّ مروان العبد الجميل 
ومحب�ة الن�اس لهذا النوع م�ن األدوار الت�ي أقّدمها 

جعلني أؤّدي الدور بكّل شغٍف واندفاع.
وردوُد الفع�ل اإليجابية عىل املسلس�ل ومحبُة الناس 
تداّلن عىل أّن خياري كان صحيحاً، وربما لو لم أوافق 
عىل أداء الدور لندمُت الحقاً. فقد جّسدُت شخصياٍت 
مختلفة القت النجاح، إاّل أّن الناَس باملجمل تعاطفوا 
م�ع األدوار املثالي�ة الت�ي قّدمُتها والتي تش�به دوَر 

»نرسين««.

نسرين تشبُهني
وع�ن خصوصية دور ياس�مني، تقول: »هي ال تش�به 
نماذَج نس�ائّية موجودة الي�وم وال حتى يف الزمن الذي 
ت�دور فيه أح�داُث املسلس�ل فه�ي ش�خصية مميَّزة 
ومثالية إىل درجة كبرية، إذ إنها إنسانة صالحة وطّيبة 
وُمحبة.فف�ي زمنه�ا الش�اعرية كانت موج�ودة أكثر 
وكان�ت للح�ب قيمة أكر ف�كان أجم�ل، وكان يعيش 
الحبيبان قصة حّب رومانس�ية كبرية. ولكن يف الحياة 
الحقيقية، ال يوجد الكثري من األش�خاص مثل نرسين. 
وهذا النوع من الش�خصيات وه�ذه الروح، كان يحّب 
الراح�ل م�روان العب�د إدخالَه�ا إىل نصوص�ه، وكان 
حريصاً عىل إب�راز الخري ضد الرش«.وتعرتف: »نرسين 
تشبُهني ولكن ليس بكل صفاتها، ويمكنني القول إنها 
أفضل مني فأنا لس�ُت مثالية إىل هذه الدرجة. ولكنها 
تشبُهني بوفائها وبإخالصها لحّبها وبتقديرها للناس 
الذين يس�اعدونها«.وتؤّكد: »هذا النّص للكاتب الكبري 
مروان العبد هو أحد األسباب األساسية التي شّجعتني 

للتعاق�د عىل ه�ذه املسلس�ل، فالنّص جمي�ل ويعمل 
عىل الش�خصيات بتفاصيلها الدقيق�ة، ومن النادر أن 
أج�د نصاً جمي�اًل وجيداً ومش�غوالً إىل ه�ذه الدرجة. 
فال ُيمك�ن قراءة نّص ملروان العب�د وعدم القول »بدي 
ك�ون بهاملسلس�ل«.وعّما إذا كان لديه�ا حنني للزمن 
املايض تقول: »أنا من األش�خاص الذين يحّبون األرض 
والطبيع�ة، وكّل ما ه�و قديم وفيه نوس�تالجيا، وألتّذ 
بها، فحتى حني أوّد كمش�اِهدة أن أش�اهد أحد األفالم 
أو املسلس�الت أحّب أن يكون عمالً قديماً أو أن يتناول 

حقبًة تاريخيًة من املايض«.

نعمل بإخالص ومن كل قلبنا
وع�ن تج�ّدد ثنائّيته�ا التمثيلية مع باس�م مغنية بعد 
مسلس�ل »ياسمينا«، الذي كان من كتابة مروان العبد 
أيضاً، تقول: »نحن اإلثنان نعمل بطريقة مهنّية يف كل 
عمل نقوم به، كما أّن كاّلً منا يشتغل بإخالص ومن كل 
قلب�ه عىل دوره، ويحرص عىل تأدي�ة دوره كما يجب 
وأن يعطيه من نفس�ه وكلَّ ما يلزم ليصل إىل املُش�اهد 

بطريقة صحيحة، وح�ني يعيش كل ممثل دوَره 
فع�اًل ويؤّديه بص�دق وباح�رتام للممثل 

الذي يقابله، سينتج عن ذلك عمٌل جيٌد 
وجميٌل.أّما اإلضافة عىل هذه الثنائية 
فه�ي أّن مسلس�ل »ياس�مينا« كان 
العم�ل األول ال�ذي يجمعن�ا، يف حني 
يأت�ي عمُلن�ا مع�اً يف »كل الحب كل 
الغ�رام« بعد معرفة أعمق إنس�انياً، 
املمث�ل  صف�ات  معرف�ة  أّن  كم�ا 
كإنس�ان وميزات�ه الحس�نة تؤث�ر 

إيجاباً يف العمل«.

بعُض النقد ُمضحك
وع�ن تقّبله�ا لالنتقادات تق�ول: »ال 

أتابع كل ما ُيكتب عر السوشال ميديا 
وال ما ُيعرض عر التلفزيون، فأنا بعيدٌة 

جداً من ه�ذه األجواء، وأكتفي بالتمثيل 
فقط، وال أفّكر بأيِّ يشٍء آخر. ولكن أحياناً 

ينقل يل البعض ما ُيقال، وبعض التعليقات 
التي تصلني تكون مضحكة وأرى أنها فعالً 

»مهضومة«، كما أنني مثل كّل شخص يطّل 
عر الشاش�ة، أن�ا ُمعرَّضة للنق�د وهذا أمٌر 

ُمتوّق�ع، وعلينا تقّبل�ه فاألراُء تك�ون أحياناً 
متفاوت�ة والناُس ال يمك�ن أن يّتفقوا عىل كل 

يشء. ولذل�ك ال يجب أن يعلّ�ق املمثل كثرياً عىل 
االنتقادات، ويف الوقت نفس�ه علي�ه التوقف عند 

بعضها والتفكري بها جّدياً ال سّيما إن كانت ضمن 
سياق النقد املوضوعي والبّناء«.

وعن تطّور األحداث يف الحلقات املقبلة تكش�ف: »أعد 
املش�اهدين بالكث�ري م�ن التط�ّورات، فالقصة تحمل 
عة، كما س�تتغرّي أموٌر  أحداث�اً جديدة لن تك�ون متوقَّ
كث�رية يف الحلق�ات القليل�ة املقبل�ة وأتمّن�ى أن يحبَّ 

املشاهدون هذه التغرّيات املفاِجئة«.

تعّرضُت للعنف
وعن صعوبة أداء املش�اهد التي تعرّضُت فيها للرضب 
والتعنيف، تفصح: »يف بعض املشاهد تمكّنا من إيجاد 
مخ�رج تقني لها ك�ي ال أتعرّض لل�رضب فعلياً وكي 
ال ينت�ج عن ذلك ألٌم جس�دي، ولكن يف مش�اهد أخرى 
تعرّضُت فعالً للعنف، وأنا باملجمل أخاف من مش�اهد 
العنف وُتقلقني ولكنها رضورية يف سياق النص وعيّل 
تأديُته�ا«. أما عن جديدها للف�رتة املقبلة؟ فتؤّكد أنها 
تص�ّب حالياً كّل تركيزها عىل مسلس�ل »كل الحب كّل 
الغرام« ال�ذي تطاول حلقاُته الثمانني حلقة كاش�فًة 
أنه�ا تدرس عروض�اً تمثيلية لم تس�تقّر بعد عىل أيٍّ 

منها.

نف�ت النجم�ة الرتكي�ة فهري�ة أفجان 
ووس�ائل  الصح�ف  تداولت�ه  م�ا 
اإلع�الم املحلية، ح�ول حملها من 
النج�م الرتك�ي بوراك  زوجه�ا 

أوزيجيفت.
وكان غي�اب أفج�ان ع�ن 
الساحة الفنية وابتعادها 
من املش�اركة يف األعمال 
الدرامي�ة، أث�ار األقاويل 

والشائعات حول حملها.
ونق�ل موق�عGecce الرتكي 
رد أفجان، التي أوضحت أن س�بب 
اختفائه�ا عن الس�احة الفني�ة هو عدم 

وجود أي عمل فني مناسب لها.
األعم�ال  معظ�م  إن  فهري�ة  وقال�ت 
والس�يناريوهات التي ُتع�رض عليها ال 
تتناس�ب معها، ولألسف أنها ال تجد أي 
عمل جيد لتخوض به الدراما من جديد.

وذك�رت مواقع تركية أخ�رى، أن أفجان 
تعي�ش حالة م�ن القلق والحزن بس�بب 
عدم انجابه�ا، اىل جانب معاناتها بش�دة 
م�ع حماتها جيه�ان أوزيجيفت، بس�بب 
رغب�ة حماته�ا يف أن يك�ون لديه�ا حفي�د 

بأرسع وقت ممكن.
مايا نرصي تعود اىل الغناء

أعلنت الفنان�ة اللبنانية مايا نرصي عودتها 
اىل عال�م الغناء والكليبات املصورة، بعد فرتة 

غياب دامت نحو 10 سنوات.
وق�ررت مايا ط�رح مجموعة غنائي�ة جديدة 
بعن�وان »كمل لوحدك«، وقدمت إحدى أغنياته 
»ي�وم  يف  عن�ه  للرتوي�ج  حكال�ك«  »مح�دش 

الحب«.
وأوضحت نرصي أن األلبوم يتضمن 8 أغنيات، 7 
منها باللهجة املرصية وواحدة باللبنانية، مشرية 
إىل أنه�ا س�تعود للقاه�رة خالل نيس�ان )ابريل( 
املقبل، بعد انش�غالها أخرياً ب�والدة طفلتها الثالثة 
مانوي�ال، وذلك لحض�ور العرض الخ�اص لفيلمها 
الجديد »قسطي بيوجعني« الذي تشارك يف بطولته 
م�ع املمثل هاني رم�زي، وهو من كتاب�ة واخراج 

إيهاب ملعي.

فهرية أفجان
خترج عن صمتها

نرشت املمثلة الفرنس�ية صويف مارسو، 51 عاماً، صورة 
لها مع بيار ريش�ار عر حسابها يف إنس�تغرام، وأرفقت 
الص�ورة بعب�ارة تش�ري إىل التحضري ملرشوع س�ينمائي 
 Mrs جديد. فقد أعلنت مارس�و أنه�ا يف صدد إخراج فيلم
Mills ال�ذي يتوقع ص�دوره يف الصاالت الفرنس�ية يف 7 

آذار/مارس املقبل.غابت مارسو أشهراً عدة عن محبيها، 
وعادت لتخرهم أنها يف صدد إخراج ثالث فيلم سينمائي، 
إذ س�بق وأخرج�ت فيلَم�ي Parlez-moi d>amour عام 
 .2007 ع�ام   La Disparue de Deauvilleو  ،2002
الفيل�م الجديد من بطولة مارس�و وبيار ريش�ار، وهو 

من الن�وع الكوميدي.يف هذا الفيلم، تؤدي مارس�و 
دور »إيلني«، نارشة كتب تنقلب حياتها بس�بب 

وص�ول جارة غريبة األطوار )الس�يدة ميلز( 
للعي�ش قربه�ا. فتل�ك الج�ارة األمريكية 

تهيمن ش�يئاً فش�يئاً عىل حي�اة هيلني، 
وتتس�ارع األحداث ليّتضح للمشاهدين 
أحياناً...تج�در  خادع�ة  املظاه�ر  أن 
اإلشارة إىل أن مارسو ممثلة ومخرجة 
 17 يف  باري�س  يف  ُول�دت  فرنس�ية، 
ترشي�ن الثاني/نوفمر 1966، وبدأت 
التمثي�ل ح�ني كان عمرها ثالثة عرش 
 ،)1980 /La Boum عاماً فقط )فيلم
وجّس�دت يومه�ا ش�خصية املراهق�ة 

الجميلة والرومانس�ية. حققت مارسو 
شهرة كبرية بعد مشاركتها يف ذلك الفيلم، 

وانهال�ت عليه�ا الع�روض الس�ينمائية، فكرّت س�بحة 
النجاح�ات والجوائ�ز العاملية.وعىل الصعيد الش�خيص، 
تزوجت مارس�و من املخرج البولندي زوالواس�كي وهي 
عمر العرشي�ن، وبقيا معاً ملدة 17 عام�ًا، قبل االنفصال 
اس�مه  واح�د  طف�ل  لهم�ا   .2001 ع�ام 
فينسان. وكان ملارسو بعدها العديد 
م�ن العالق�ات العاطفية التي 
ل�م تكلَّ�ل بال�زواج، لكنها 
أنجبت ابنته�ا جوليات 
عام 2002 من عالقة 
لها مع املنتج جيم 

لوميل.

صويف مارسو تعود إىل السينام

أعلن�ت الفنان�ة اللبنانية مايا ن�رصي عودتها اىل 
عالم الغن�اء والكليبات املص�ورة، بعد فرتة غياب 

دامت نحو 10 سنوات.
وقررت مايا طرح مجموعة غنائية جديدة بعنوان 
»كم�ل لوحدك«، وقدمت إح�دى أغنياته »محدش 

حكالك« للرتويج عنه يف »يوم الحب«.
وأوضح�ت نرصي أن األلبوم يتضمن 8 أغنيات، 7 

منها باللهجة املرصية وواحدة باللبنانية، مشرية 
إىل أنها س�تعود للقاه�رة خالل نيس�ان )ابريل( 

املقب�ل، بعد انش�غالها أخ�رياً ب�والدة طفلتها 
الثالثة مانويال، وذلك لحضور العرض الخاص 
لفيلمه�ا الجديد »قس�طي بيوجعني« الذي 
تش�ارك يف بطولته مع املمثل هاني رمزي، 

وهو من كتابة واخراج إيهاب ملعي.

مايا نرصي تعود اىل الغناء

عب�د  ش�ريين  النجم�ة  رشت 
الوه�اب ص�ورة عر حس�ابها 
إنس�تغرام،  على�ال  الش�خيص 
ملتابعيه�ا  برس�الة  أرفقته�ا 

بمناسبة عيد الحب كتبت فيها: 
»كل ع�ام وإحن�ا بنح�ب بعض 
وبنخاف عىل بعض ويارب دايماً 

يف سعادة وفرح«.

وظهرت شريين يف الصورة 
وناعمة،  جميل�ة  باطالل�ة 
تفاع�ال  كلماته�ا  والق�ت 

واسعا من جمهورها.

ملن قالت شريين: كل عام
واحنا بنحب بعض؟

كشفت لني زوجة النجم معتصم النهار يف لقاء أجرته 
ضمن برنامج املختار أنها ال تغار عليه أبًدا.

كم�ا وقالت: »يف البيت هو منظ�م ومرتب اكثر مني«. 
أما عن عادته الس�يئة فرصحت: »من عاداته السيئة 
ان�ه يطلب البي�ض عىل الفط�ور يومياً«.يذكر أن لني 

ومعتصم لديهما طفلة تدعى »ساندرا«.

زوجة معتصم النهار 
تتحدث عن غريهتا!

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 27/ب/2018
التاريخ: 2018/2/15

اعالن
اىل املدعى عليه / سلطان مطرش جريد

اقام املدعني كال م�ن صالح وفالح وفراج 
ويوس�ف ابن�اء مط�رش جري�د الدع�وى 
ام�ام  27/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة 
والت�ي  الخصي�ب  اب�ي  ب�داءة  محكم�ة 
يطلبون فيها الحكم بازاله ش�يوع العقار 
تسلس�ل 345 مقاطع�ة 46 ك�وت جفال 
والب�ز ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د 
مخت�ار املنطق�ة تقرر تبليغ�ك بالحضور  
اىل ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2018/2/28 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ن�رشا ويف صحيفت�ني يوميت�ني ويف حالة 
عدم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 
وعلن�ا وف�ق القانون ويف حال�ة  مصادفة 
موعد املرافعة عطلة رسمية يؤجل املوعد 

لليوم الذي يليه
القايض

����������������������������������
فقدان

فقدت الهوية الوزارية الصادرة من  وزارة 
الكهرباء مش�اريع انتاج الغازية بأسم  ر 
. مهندسني )بشري جاسم محمد( عىل من 

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

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة 
الكهرباء / مش�اريع انتاج الغازية بأسم 
)عبد االمري حاتم دينار /رئيس مالحظني 
فنيني( ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/2/7
اعالن مفقود

اسم املفقود // كمال حبري حسن 
زوجت�ك  قدم�ت   2018/2/7 بتاري�خ 
املدعوه ) ش�يماء محم�ود مزعل( تطلب 
في�ه نصبه�ا قيم�ة عليه لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2014/6/5 ول�م تع�د لح�د االن 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة ع�دم حضورك خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من الي�وم الثان�ي من تاري�خ النرش 
سوف  تنصب )زوجتك( قيمة عليك الدارة 

شؤونك
القايض

مؤيد محمود الشمري
����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )شهاب 
جاب�ر ش�مخي( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( من )املنصوري( اىل )املوس�وي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

 مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

العامة

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

االتحادية
محكمة بداءة سفوان

العدد :126/ب/2017
التاريخ: 2018/1/29

اىل / املدع�ى علي�ه / املدي�ر املفوض 
لتج�ارة  ق�رص  ام  ينابي�ع  لرشك�ة 
امل�واد االنش�ائية املح�دودة / اضافة 

لوظيفته
اصدرت هذه املحكمة قرارها املؤرخ 
الدع�وى  يف  غيابي�ا   2017/12/28
املتضم�ن  126/ب/2017   املرقم�ة 
الحك�م بالزام�ك بتاديت�ك للمدعي /

املدي�ر الع�ام ورئيس مجل�س االدارة 
للرشك�ة العامة للس�منت العراقية /

اضافة لوظيفته مبلغ سبعون مليون 
وتس�عمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار 
وتحميلك رس�وم ومصاريف الدعوى 
وبعد اجراء  التبليغات القانونية تبني 
انك مجه�ول محل االقام�ة ومرتحل 
اىل جهة غ�ري معلومة وذلك اس�تنادا 
اىل رشح القائ�م بالتبلي�غ وممثلي�ه 
املجل�س املح�يل يف محل�ة 909 كرادة 
، ومخت�ار محل�ة 909/ك�رادة عمار 
رزوق�ي حم�ادي عليه تق�رر تبليغك 
بالقرار اعالن�ا يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعند عدم االع�رتاض عليه 
خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 
القرار الدرجة القطعية وفق القانون

القايض
اسامة داخل سلمان

����������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سفوان

العدد : 2017/165
اىل املنفذ عليه / عباس محمد محسن 

البدران 
تبليغ

لقد تحقق له�ذه املديرية من )كتاب 
مركز رشط�ة املعقل بالع�دد 747 يف 
2018/1/21 واملرف�ق مع�ه مذكرة 
االخبار بالتنفيذ املرقمة 2017/165 
يف 2018/1/18 وال�رشح م�ن قب�ل 
مبل�غ مرك�ز رشطة املعق�ل املفوض 
طارق حس�ن م�وزان واملؤيد من قبل 
املجل�س البل�دي يف منطق�ة املعق�ل(  
ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه )عن�وان وهمي( 
اس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا  بالحض�ور يف 
مديرية  تنفيذ س�فوان خالل خمسة 
عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجري 

وفق القانون:
املنفذ العدل 

حمزة قيص احمد شاكر
اوص�اف املح�رر :

وصل امانة غري رسمي
بتاريخ 2016/2/7

االستحقاق حني الطلب 
بمبلغ وقدره 

22000000 اثنان وعرشون مليون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 28/ب/2018
التاريخ 2018/2/15

اعالن
اىل املدعى عليه / سلطان مطرش جريد

اق�ام املدعني كال م�ن صالح وفال�ح وفراج 
ويوسف ابناء مطرش جريد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 28/ب/2018 ام�ام محكمة بداءة 
اب�ي الخصيب والت�ي يطلبون فيه�ا الحكم 
بازاله ش�يوع العقار تسلسل 308 مقاطعة 
ولثب�وت  املعاري�ف  وحم�دان  الجدي�دة   47
مجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأييد مختار املنطقة تقرر تبليغك 
بالحضور  اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة   2018/2/28 املواف�ق 
صباح�ا ن�رشا ويف صحيفت�ني يوميت�ني ويف 
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 
وعلنا وفق القانون ويف حالة  مصادفة موعد 
املرافع�ة عطلة رس�مية يؤج�ل املوعد لليوم 

الذي يليه
القايض

����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ االسكندرية
رقم االضبارة : 2017/410

التاريخ / 2018/2/14
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ االس�كندرية العق�ار 
تسلس�ل 83/17 م9 ه�ور الخ�ان الواق�ع 
يف القري�ة العرصي�ة خلف حس�ينية القرية 
العرصي�ة العائ�د للمدي�ن )محم�د ابراهيم 
ش�اكر( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن عيل 
مزه�ر جب�ار البال�غ )25,750,000( دينار 
فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : القرية العرصية / خلف 
القري�ة العرصي�ة  /83/17 م9   حس�ينية 

هور الخان حي االنتفاضة
2 � جنسه ونوعه : دار سكنية

3 � حدوده واوصافه : كما يف الخارطة
4 � مش�تمالته : يتك�ون الدار من اس�تقبال 
ومطبخ وصحي�ات وغرفة عدد )1( مش�يد 
م�ن البلوك مس�قف بالش�يلمان ارضية من 

الكايش موزائيك موصول باملاء والكهرباء
5  � مساحته :

6 � درجة العمران : 
7 � الش�اغل : احم�د محس�ن ع�يل وه�و 

املستأجر 
8  � القيمة املقدرة : 45,000,000 دينار 

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب

العدد /بال
التاريخ 2018/2/14

اعالن 
فق�د الش�خص املدع�و س�ماح حس�ن عيل 
املبينة صورته اعاله بتاريخ 2014/10/26 
بع�د دخول القوات االمني�ة اىل جرف الصخر 
ول�م يع�د لح�د االن وكان يرتدي دشداش�ة 
بيضاء وهو متوس�ط القامة واسمر البرشة 
وخ�ايل من العالم�ات الفارقة ع�ىل من يعثر 
علي�ه مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل ثالثون 
يوم�ا من ثاني يوم الن�رش بالصحف املحلية 
ويف حالة العكس س�وف تقوم هذه املحكمة 
بتنصي�ب زوجت�ه املدع�وه اله�ام حم�ادي 
عودة قيما لغرض ادارة ش�ؤونه واملحافظة 
عليها وعىل اوالده القارصين يارس ويوسف 

وابراهيم وملياء
القايض

امري موىس عمري
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عبطان يستقبل الوفد الريايض القطري و جيدد دعوته للدول العربية 
واآلسيوية لزيارة بغداد ودعم ملف رفع احلظر الكيل

             بغداد/ المستقبل العراقي

ج�دد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان ، دعوته المؤسسات الرياضية العربية 
واالس�يوية ال�ى زيارة الع�راق و االطالع عن 
قرب على المنش�آت الرياضية و حجم الثورة 
العمرانية ف�ي المجال الرياض�ي و دعم ملف 

رفع الحظر عن الكرة العراقية”. 
ج�اء ذل�ك خ�الل اصطح�اب الوف�د القطري 
برئاس�ة رئيس اتحاد الكرة في قطر الش�يخ 

حمد ال ثاني الى ملعب الشعب الدولي 
تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  ق�ال عبط�ان ف�ي  و 
ينع�م  “بلدن�ا  ان  العراق�ي”،  “المس�ختقبل 
باالم�ان و االس�تقرار ف�ي مختل�ف مجاالت 
الحي�اة و ال س�يما في المج�ال الرياضي وان 

العاصمة بغداد نبض بالحياة”.
الوف�د  “زي�ارة  ان  وأض�اف 
الرياض�ي القط�ري ال�ى بغ�داد 
دلي�ل حي على حجم االس�تقرار 
و األمان ف�ي العاصمة فضال عن 
ايجابي�ة ه�ذه الزي�ارة التاريخية 
العراقية  للكرة  بالنسبة  والمهمة 

و ملف رفع الحظر الكلي “.
و بي�ن وزي�ر الش�باب والرياضة 

ان “الجان�ب القط�ري داع�م كبير 
الق�دم  ك�رة  و  العراقي�ة  للرياض�ة 

تحديدا و س�يتم تفعيل االتفاقية المشتركة 
بين الجانبين والتي أبرمت في الدوحة بهدف 

ترجمته�ا عل�ى ارض الواق�ع ف�ي عدي�د من 
المفاصل الرياضية.

سان جريمان حيسم اجلدل حول مستقبل نيامر
            المستقبل العراقي / متابعة

رد باري�س س�ان جيرم�ان الفرنس�ي، عل�ى 
محاوالت نادي ريال مدريد اإلسباني، للتعاقد 
م�ع البرازيل�ي نيم�ار دا س�يلفا، ف�ي فت�رة 
االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة.وأكدت صحيفة 
س�ان  باري�س  إن  الكتالوني�ة،  “س�بورت” 
جيرمان يرفض نهائيا التفريط في نيمار في 
الفترة المقبلة.وقال مصدر من باريس س�ان 
جيرم�ان للصحيف�ة ع�ن رحيل نيم�ار: “كم 

العب مهم رحل عن سان جيرمان منذ 2010، 
في إش�ارة لعدم رغبة الفريق الباريس�ي في 
بيع البرازيلي أو أي العب آخر مهم بالفريق”.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة حاول التعاقد 
م�ع العبين مهمين في س�ان جيرم�ان أمثال 
تياجو س�يلفا وماركينيوس وماركو فيراتي 
ودي ماري�ا، لكن س�ان جيرم�ان أجهض كل 
إن كلم�ة  الكتالوني�ة. وتابع�ت  المح�اوالت 
“بي�ع” موجودة ف�ي باريس س�ان جيرمان 
بخص�وص الالعبي�ن غير المهمين فحس�ب.

الصحيفة  وأب�رزت 
في نهاية تقريرها 
أن باري�س س�ان 
يريد  ال  جيرم�ان 
الذي  بيع نيم�ار، 

كان أفض�ل الع�ب 
في الفريق أمام ريال مدريد األربعاء الماضي 
في ذهاب دور ال� 16 من دوري أبطال أوروبا، 
ورحيله يعني االستس�الم بش�أن حلم النادي 

في تحقيق لقب “التشامبيونزليج”.

هيجواين يوجه رسالة ملنتقديه
              المستقبل العراقي / وكاالت

 
واص�ل جونزالو هيجواين، مهاج�م يوفنتوس اإليطالي، 
الرد على منتقديه، بعدما أضاع ركلة جزاء، في المباراة 
الت�ي انته�ت بتعادل فريق�ه مع توتنهام هوتس�بير 
اإلنجليزي 2-2، مساء الثالثاء الماضي، في ذهاب 

دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
وكتب هيجواين رس�الة عبر حس�ابه الشخصي 
بموق�ع “انس�تاجرام”: “نتطل�ع لألم�ام دائًما، 

ونستمع للنقد البناء، ليس االنتقادات الهادمة”.
وأض�اف المهاج�م األرجنتين�ي: “الش�كر ل�كل من 

تعاطف معنا في رسائله، أتمنى يوًما جّيًدا للجميع”.
وكان هيجواين س�خر من حملة االنتقادات ضده، في اليوم التالي 
للقاء توتنهام، واعتبرها آراء غير منطقية، علًما بأنه س�جل هدفي 

اليوفي في مرمى الفريق اللندني.

مورينيو يستعد لغزو ريال مدريد
              المستقبل العراقي / متابعة

 
كش�فت تقارير صحفية، أن جوزي�ه مورينيو، المدير الفني لمانشس�تر 

يونايتد اإلنجليزي، ينوي إبرام صفقة من نظيره ريال مدريد اإلسباني.
ووفق�ا لصحيف�ة إكس�بريس، ف�إن الم�درب البرتغال�ي يري�د التعاقد مع 
الكروات�ي لوكا مودريتش أو األلماني تون�ي كروس، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن مورينيو يريد اس�م كبير في وس�ط الميدان، 
استعداًدا العتزال المخضرم مايكل كاريك، باإلضافة إلى تخفيف الضغط 

على الفرنسي بول بوجبا.
م�ن ناحية أخرى، نوهت الصحيفة، أن تعاقد مورينيو مع العب وس�ط 
من طراز عالمي الموسم المقبل، قد يعني رحيل أندير هيريرا عن ملعب 
أولد ترافورد.يذكر أن مودريتش، لديه خبرة في الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، حيث سبق ولعب مع توتنهام هوتسبير، أما توني 
ك�روس كان على وش�ك االنضمام للش�ياطين الحمر عام 

2014، إال أن الصفقة لم تتم.

جلنة املسابقات حتدد موعد انطالق اجلولة »16« من الدوري املمتاز
              بغداد/ المستقبل العراقي

االتح�اد  ف�ي  المس�ابقات  لجن�ة  اعلن�ت 
العراقي لكرة القدم، ع�ن “مواعيد الجولة 
ال�16 من ال�دوري العراقي الممتاز 

لكرة القدم.
مباري�ات  وس�تفتتح 

الجولة، غ�داً االثنين، حيث س�يواجه نفط 
الجن�وب فري�ق البح�ري ف�ي عل�ى ملعب 

الزبير.
وفي اليوم التالي، يس�تضيف نادي كربالء 
ضيفه الديوانية على ملعب كربالء الدولي، 
فيم�ا س�يالقي فريق بغداد ضيف�ه الميناء 

على ملعب بغداد.

ارب�ع  المقب�ل،  االربع�اء  ي�وم  وس�تقام 
مباري�ات، إذ س�يالعب فري�ق النجف على 
ملعب�ه ضيف�ه الطلب�ة، بينم�ا يس�تضيف 
الس�ماوة المتص�در ال�زوراء عل�ى ملعب 
الس�ماوة، وس�يحل فري�ق الق�وة الجوية 
ضيف�اً على الحدود في ملعب التاجي، فيما 
س�يحتضن ملعب الش�عب الدول�ي مباراة 

القمة بين الشرطة والنفط.
وتختت�م مباري�ات الجول�ة ي�وم الخميس 
المقبل، حيث س�يحل الكهرباء ضيفا على 
زاخ�و ويالع�ب نفط الوس�ط فري�ق نفط 
ميسان على ملعب النجف، وسيواجه فريق 
الحس�ين فريق الصناعات الكهربائية على 

ملعب التاجي.

إحصائيات صادمة لبنزيام حتت قيادة زيدان

أندية الليجا ترفع ميزانية صفقات الشتاء »7« أضعاف

تألق صالح هيدد مساعي ليفربول
            المستقبل العراقي / متابعة

 
قال�ت تقاري�ر صحفي�ة، إن تألق النج�م المصري 
محم�د ص�الح، قد يتس�بب في ع�دم ق�درة ناديه 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي، عل�ى إتمام صفق�ة مميزة، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وكان�ت تقارير قد ربطت ليفرب�ول بالحصول على 

خدم�ات البرازيل�ي أليس�ون بيكر، ح�ارس مرمى 
فريق روما اإليطالي.

ووفق�ا لصحيف�ة “ديل�ي تليج�راف”، ف�إن روم�ا 
يش�عر بأنه تم خداع�ه من جانب ليفرب�ول، بعد أن 
اش�ترى النادي اإلنجليزي الجن�اح المصري محمد 
صالح الصيف الماضي مقابل نحو 36 مليون جنيه 
إسترليني، في حين أن قيمته السوقية الحالية أكبر 

من ذلك بكثير.
ول�ن تتخل�ى إدارة روم�ا ع�ن الح�ارس أليس�ون 
لليفرب�ول إال ف�ي حال دف�ع الريدز لمبلغ قياس�ي 
قد يصل ل��70 مليون جنيه إس�ترليني، وهو ما قد 
يضطر يورجن كلوب المدي�ر الفني للفريق لصرف 
النظر عن الصفقة، مفضال تجديد الثقة في حارسه 

الحالي لوريس كاريوس.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

عاني الفرنسي كريم بنزيما، العب ريال مدريد 
اإلسباني، من تراجع شديد في مستواه خالل 
الموس�م الج�اري، األمر الذي جع�ل جماهير 
الملكي تهاجمه في مباريات الفريق.وذكرت 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية، أن كريم بنزيما 
لم يعد لمستواه القوي في لقاء باريس سان 

جيرمان يوم األربع�اء الماضي، بل واصل أدائه 
المخي�ب أمام الجماهير الملكية بالرغم من ثقة 
ودع�م مواطنه زي�ن الدين زي�دان له.وأضافت 
الصحيفة أن ريال مدريد دون شك سوف يتعاقد 
مع مهاجم في الصيف المقبل، في ظل مستوى 
بنزيما الس�يء.وتابعت الصحيفة إن بنزيما في 
الموس�م الجاري سجل 6 أهداف في 26 مباراة، 
ولم يحرز أي هدف في 21 مباراة منها.وأشارت 

إل�ى أن بنزيم�ا يعاني تهديفيا م�ن يناير 2017 
بعدم�ا لعب 54 مباراة س�جل  خاللها 15 هدفا، 
ولم يس�جل في 41 مباراة.وأضاف�ت أن بنزيما 
س�جل 37 هدفا في 93 مباراة تحت قيادة زيدان 
بينم�ا كريس�تيانو رونال�دو 93 هدف�ا ف�ي 99 
مب�اراة، وبي�ل 29 هدفا في 64 مب�اراة، ليكون 
الفرنس�ي الحلقة األضعف ف�ي الثالثي “بي بي 

سي” بالنظر إلى معدل التهديف.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

رفعت األندية اإلسبانية نفقاتها في سوق االنتقاالت الشتوية 
إلى 361.3 مليون دوالر، أي سبعة أضعاف ما أنفقته في سوق 
يناير/كان�ون ثان 2017 بحس�ب تقري�ر لالتح�اد الدولي لكرة 
الق�دم )فيفا( يظهر أن الفرق االنجليزي�ة، أنفقت 482.8 مليون 
دوالر.وأوضح التقرير أن %39.2 من الصفقات في إسبانيا كانت 
على س�بيل اإلعارة.وأشار إلى أن إسبانيا استقبلت العبين من 54 

اتحاًدا مختلًفا، بينما جلبت فرنسا العبين من 36 دولة، وألمانيا من 
31 وإيطالي�ا م�ن 30 وإنجلترا من 29.وتمت ف�ي الدوريات الخمس 
الكب�رى، إنجلترا وإس�بانيا وألمانيا وفرنس�ا وايطاليا، 530 صفقة 
بإجمال�ي 979.1 ملي�ون دوالر، بزي�ادة %70.6.ومثل�ت الزي�ادة 
)%181.1+( ف�ي األندي�ة االنجليزية و)%560.4+( في اإلس�بانية 
ف�ي حين انخفضت قيمة التعاقدات في ألمانيا )%42.6-( وفرنس�ا 
)%76.4-( وإيطالي�ا )%46.2-(.وأش�ار التقرير إلى أنه تم إجمالي 

ثالثة آالف و317 صفقة في ال�211 اتحاًدا األعضاء بالفيفا.

اختتام بطولة كربالء األوىل بالبليارد

العراق يواجه السعودية
بدون 13 العبًا حمرتفًا

معركة مرتقبة بني برشلونة 
وعاملقة أوربا

             المستقبل العراقي / علي ابراهيم

بحض�ور نائ�ب محافظ كرب�الء علي 
الش�باب  مل�ف  مس�ؤول  الميال�ي 
بالمحافظ�ة وع�دد م�ن  والرياض�ة 
الرياضية اختتمت على  الش�خصيات 
قاعة منتجع حي الحس�ين الترفيهي 
 ، بالبلي�ارد  األول�ى  بطول�ة كرب�الء 
حيث أسفرت النتائج عن فوز الالعب 
حس�ين ماجد بالمركز األول والالعب 
عالء موسى بالمركز الثاني والالعب 
أحم�د م�ازن بالمركز الثال�ث”. وفي 
تصريح خص به “المستقبل العراقي” 
ق�ال المدي�ر المف�وض لمنتجع حي 
الحس�ين الترفيه�ي والمش�رف على 
البطول�ة أحم�د ح�ازم الح�ذاف ان�ه 
“إيماننا منا بدعم الش�باب الكربالئي 

وتنمي�ة قدراته�م الذهني�ة والرياضي�ة وبالتع�اون مع 
مديرية الش�باب والرياضة بالمحافظة 
أقيمت على قاعة منتجع حي الحسين 
األول�ى  كرب�الء  بطول�ة  الترفيه�ي 

بالبليارت”.
هك�ذا  مث�ل  “أقام�ت  أن  واض�اف 

بط�والت محلية الغ�رض منها 
إيجاد مناخا رياضيا سليما 

للش�باب  ومتنفس�ا 
الكربالئ�ي  الرياض�ي 

ص�والت  ل�ه  ال�ذي 
وجوالت في مختلف 
الرياضي�ة  األلع�اب 

مؤك�دا دعم�ه الكامل 
للش�باب  والمس�تمر  

الرياض�ي الكربالئي الذي 
يستحق كل التقدير اإلحترام.

             بغداد/ المستقبل العراقي

يخوض منتخب العراق مباراته التجريبية 
أمام المنتخب السعودي، المقرر إقامتها 
ف�ي البص�رة، بالالعبي�ن المحليين.وقال 
المدير اإلداري للمنتخب العراقي، باس�ل 
كوركي�س، في تصريح�ات لموقع كورة 
الرياضي تابعتها “المس�تقبل العراقي”،: 
“13 العًبا محترًفا  سيغيبون عن المباراة 
الدولي�ة الودي�ة الت�ي س�تجمع منتخبنا 
الوطني بنظيره السعودي، والتي  ستجري 
في البصرة، يوم 28 من الشهر الجاري”.

وأوض�ح: “االتحاد العراقي تس�لم ردوًدا 
رسمية من 13 نادًيا، رفضوا فيها التحاق 
العبينا  بصفوف منتخب العراق، تحضيًرا 

إلى  المذكورة”.وأش�ار  للمب�اراة 
أن الالعبي�ن ال�13 هم، جس�تن 
أحم�د  ن�وري،  ب�روا  مي�رام، 
ياس�ين، ش�يركو كريم، ريبين 
سوالقه، فرانس بطرس، سعد 
ناط�ق، عل�ي عدنان، بش�ار 

رس�ن، ريبين أس�عد، علي 
 عكل�ة، س�عد عب�د األمير 

فضالً ع�ن الالعب أحمد 
إبراهيم. يذكر أن باسم 
قاس�م المدي�ر الفني 
للعراق، سيبدأ تجميع 
الالعبي�ن اعتباًرا من 
فبراي�ر/  25 ي�وم 

شباط الجاري.

              المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية، ع�ن أن نادي 
برشلونة اإلسباني، قد يدخل في صراع 
س�اخن م�ع عمالق�ة أوروبا، م�ن أجل 
التعاق�د م�ع واحد م�ن أب�رز المواهب 

الشابة في القارة العجوز.
وكان رئي�س أولمبيك ليون الفرنس�ي، 
جان ميش�يل أوالس، قد طل�ب من والد 
الالعب لودوفيك جيوبلز، االستجابة في 
أق�رب وقت، لعرض نادي�ه، لتوقيع أول 
عقد احترافي في مسيرة النجم الشاب.

ورغ�م ذل�ك، ووفًق�ا لصحيف�ة موندو 

ديبورتيف�و، ف�إن لودوفي�ك 
جيوبلز، ال�ذي ربطته تقارير 

فرنس�ية مؤخ�را باالنضم�ام 
لصف�وف اليبزي�ج األلماني، هو 

العمالق اإلس�باني  محل اهتم�ام 
برشلونة.

نف�س  ف�ي  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الوقت، إلى أن حصول برش�لونة على 

الجوه�رة الش�ابة لن يكون س�هال، 
حي�ث أن أندي�ة كبي�رة أخ�رى في 
الق�ارة العج�وز، تهت�م بالالع�ب، 
خاصة الثنائي اإلنجليزي مانشستر 

يونايتد وآرسنال.

خاميس رودرجييز حيدد رشط العودة او الذهاب للربيمرليج
           المستقبل العراقي / متابعة

 
كش�فت تقاري�ر صحفية، عن أن صان�ع األلعاب 
خامي�س رودريجيز، حس�م مس�تقبله م�ع فريق 

ريال مدريد اإلسباني.
ووفًق�ا لصحيفة مي�رور، فإن النج�م الكولومبي 
الذي يلع�ب حالًيا لصالح باي�رن ميونخ األلماني، 
على س�بيل اإلعارة، ينوي الع�ودة للنادي الملكي، 
نهاي�ة الموس�م الحالي، ولك�ن في حال�ة واحدة 

فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب ال� 26 عاما، لن 
يع�ود لريال مدري�د، في حال اس�تمرار زين الدين 
زي�دان، كم�درب للملكي، حيث س�يفضل بدال من 
ذلك االنتقال للبريمييرلي�ج، من بوابة ليفربول أو 

آرسنال.
وعان�ى خامي�س م�ن قلة المش�اركات ف�ي ريال 
مدريد تحت قيادة المدرب الفرنس�ي، والذي هناك 
ع�دة ش�كوك بش�أن اس�تمراره كم�درب للفريق 
األبيض، بع�د أن ودع كأس الملك، وفقد األمل في 

التتويج بالليجا، لصالح الغريم برشلونة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أطول نهر يف العالم هو نهر النيل طوله 6695 كلم ثم نهر 

االمازون ) امريكا الجنوبية ( طوله 2437 كم .
اق�دم مبنى يف انجلرتا هو املنارة التي توجد يف ميناء دوفر 

والتي اقامها الرومان منذ حوايل 2000 سنة .
عاصمة والية االسكا االمريكية هي مدينة جونو الصغرية 

بينما يقطن اغلبية سكان الوالية يف مدينة انكوريدج .
مرك�ز ثقل الكره االرضيه يقع يف مكه املكرمه وبالذات يف 

الكعبه املرشفه وقد أثبتت ذلك عدة بحوث علمية.
البحر امليت سمي بامليت لكثرة األمالح فيه وقلة األوكسجني 

يف مياهه مما يجعل حياة الكائنات فيه معدومة .
ألباني�ا الدولة األوروبية الصغرية التي تقع عىل الش�اطئ 
الرشق�ي للبلق�ان يدي�ن اكث�ر م�ن 65% م�ن س�كانها 

باإلسالم.
جاء اس�م العراق يف اللغة العربية من عراق وهو ش�اطئ 
املاء والن ارض العراق تقع عىل ش�اطئ دجلة والفرات لذا 

سميت كذلك .
خ�الل عودة مك�وك الفض�اء واخرتاق�ه الغ�الف الجوي 
ل�أرض، تصل حرارة هيكله الخارجي من جراء اإلحتكاك 

بالهواء إىل 1260 درجة مئوية .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً:تعرف اليوم الكثري من النجاحات و التطورات 
الواعده

عاطفياً:ال تعطي الحبيب وعود ال تس�تطيع أن تفي 
بها.

مهنياً:تش�عر بالرتدد اليوم بشأن بعض القرارت وال 
تعرف ما هو الصواب 

عاطفياً:ال تدع هموم العمل تنعكس عىل عالقتك مع 
الحبيب. 

مهنياً:ق�د تضطر اليوم اىل إلغ�اء العديد من املواعيد 
بسبب إنشغالك بقضية هامة 

عاطفياً:تش�عر أن مزاجك معك�ر اليوم وتصب جام 
غضبك عىل الحبيب.

مهنياً:تح�اول أن تغ�ري من مجال�ك املهني اىل مجال 
أوسع وأشمل 

عاطفياً:تشعر بالرتدد بش�أن عالقتك مع الحبيب و 
تفكر يف اإلنسحاب.

مهني�اً:ال تت�رع باتخاذ ق�رارات حاس�مة قبل أن 
تستشري أحد الخرباء 

عاطفياً:مشكلتك أنك دائماً توجه اللوم اىل الحبيب و 
تنىس أخطائك. 

مهنياً:تعي�ش أجواء مربكه اليومفي العمل وتش�عر 
أنك تمر بفرتة عصيبة 

عاطفي�اً:ال تفرض آرائ�ك عىل الحبيب واس�تمع اىل 
وجهة نظره. 

مهنياً:تخ�وض اليوم ميادي�ن ومجاالت عمل جديدة 
تخترب من خاللها العديد من التجارب

عاطفياً:أحوال�ك العاطفي�ة مس�تقره م�ع الحبيب 
وتشعر بالسعاده بقربه.

مهنياً:تضطر اىل الس�فر فجأة من أجل إنجاز بعض 
األعمال 

عاطفي�اً:ال تك�ن قلي�ل الص�رب وانتظر حت�ى يفكر 
الحبيب بموضوع اإلرتباط جدياً.

مهنياً:معنوياتك ترتاجع اليوم بسبب بعض التغريات 
يف العمل 

عاطفياً:اضب�ط أعصابك وال تتش�اجر م�ع الحبيب 
بسبب أمور تافهة.

مهنياً:ال تدع الشائعات يف العمل تؤثر عىل معنوياتك 
وكن قوياً 

عاطفياً:تواج�ه بعض املش�اكل املادي�ة مع الحبيب 
وتحاوألن تجد لها حلول.

الحوت

بع�ض  وتواج�ه  باس�تحقاقاتك  مهنياً:تطال�ب 
الصعوبات يف تحصيلها 

عاطفي�اً:ال تكن أناني�اً يف حبك م�ع الحبيب وأعطه 
بعض الحرية. 

مهنياً:األوضاع املادية يف طريقها اىل التحسن واألمور 
تسري لصالحك

عاطفياً:عليك أن تحافظ عىل خصوصية الحبيب.

احلوتالعذراء

زّوجته من صديقتها ثم قاضته
بع�د تش�خيص أخ�ري اكتش�فت مهت�اب 
اإليراني�ة )35 عام�ا( -وه�ي أم لطفلني- 
أنها مصابة بالرط�ان، فما كان منها إال 
أن أجربت زوجها عىل الزواج من صديقتها 

قبل أن تتوىف.
وبع�د أن حمل�ت الزوجة الجدي�دة تبني أن 
تش�خيص إصابة مهت�اب بالرطان كان 
خاطئ�ا، فم�ا كان منه�ا إال أن طلب�ت من 

زوجه�ا تطلي�ق زوجته الجدي�دة، وهو ما 
رفضه الزوج.وأمام إحدى محاكم األرسة، 
تق�ول مهتاب إنه�ا لم ترد س�وى األفضل 
التش�خيص  ألرسته�ا، وبالت�ايل يف ض�وء 
الخاطئ يجب عىل الزوجة البديلة املغادرة، 
وتعترب هذه القضية مجاال جديدا حتى عىل 
التقرير،  املخرضمني.وبحس�ب  املحام�ني 
يق�ول ال�زوج محم�د ع�ي إن�ه وزوجت�ه 

الجديدة غ�ري موافقني عىل اقرتاح مهتاب، 
ولكنهما أجربا عىل ال�زواج تلبية لرغبتها.

ويضيف أن�ه ال يمكن ل�ه أن يلقي زوجته 
الجديدة الحامل يف الشارع، وأبدى موافقته 
عىل العناية باالثنتني والعيش معهما. وهذا 
وض�ع قانوني ومقب�ول يف إيران بحس�ب 
الرشيعة اإلسالمية، ولكن مهتاب تعارض 

هذه الخطة.

رشكة حتفز موظفيها بـ »144« بيضة
 ك�ي يحصل املوظفون عىل البيض عليهم 
الوص�ول يف الوقت املح�دد وأال يغيبوا عن 
نوب�ات العم�ل وأن يرتدوا مالب�س أنيقة 

)غيتي(
تتطلع رشكة لأمن يف فنزويال إىل اجتذاب 
موظفني بعالوة تحفيزية هي 144 بيضة 

مع راتب عرشة دوالرات يف الشهر.
ومع إدراكها أن الس�لع الغذائية شحيحة 
واألس�عار تقف�ز يف اقتص�اد يعاني أزمة 

تس�عى رشك�ة “إطالس س�يكيورتي” يف 
والية زوليا بغرب البالد إىل توظيف حراس 
لأمن براتب شهري يبلغ مليوني بوليفار 
)10 دوالرات بس�عر الس�وق الس�وداء(، 

إضافة إىل عالوة تحفيزية من البيض.
ولكي يحصلوا كل أس�بوع عىل 36 بيضة 
)قيمته�ا نح�و دوالرين بس�عر الس�وق 
الس�وداء( يتعني عىل العامل�ني أن يصلوا 
يف الوق�ت املح�دد وأال يغيبوا ع�ن نوبات 

العم�ل وأن يرت�دوا مالب�س أنيقة.وق�ال 
مدي�ر املوارد البرشي�ة يف الرشكة لرويرتز 
“تلقين�ا الكثري من الطلبات منذ أن نرشنا 
اإلع�الن، نحن نعم�ل بروح االبت�كار، إنه 
حاف�ز جيد”.وأصبح�ت ع�الوات الغ�ذاء 
الفنزويليني  واملواصالت رضورية للعمال 
بعد أن انهارت العملة املحلية إىل درجة أن 
الحد األدنى لأجور يبلغ حاليا نحو دوالر 

واحد شهريا بسعر السوق السوداء.

هل حقًا النساء ثرثارات؟
يقول املثل اإلنجليزي القديم »لس�ان املرأة يهتز كذنب 
الحم�ل«، وإذا كتبت متس�ائال يف خان�ة البحث بموقع 
غوغل عب�ارة »ملاذا النس�اء..«، فس�يكمل ل�ك محرك 

البحث الجملة »كثريات الكالم«.
فقد نش�أ الكثري م�ن الناس عىل االعتقاد بأن النس�اء 
ه�ن الثرث�ارات، وأن كلماته�ن -س�واء كان�ت مهدئة 
أو موبخ�ة- ه�ي الغ�راء واللصاق االجتماع�ي الرابط 
للمجتمع�ات الصغ�رية واألرس عىل حد س�واء. ونحن 

نفرتض أن النساء يتحدثن أكثر من الرجال.
ونظرا للحظر املفروض عىل كالم النس�اء الذي استمر 
طوال العصور الوسطى، وحتى الزيادة الكبرية يف محو 
األمية بني النس�اء الغربيات، فقد اس�تغرق األمر حتى 
القرن العرشين لتكوين فكرة إيجابية موازية وهي أن 
املرأة ق�د تكون أفضل بيولوجيا يف انتقاء الكلمات بناء 

عىل السياق.
االجتم�اع  علم�اء  أب�رز  م�ن  واح�دة  خلص�ت  وق�د 

الربيطانيني، وهي ديب�ورا كامريون، يف تتبع عىل مدى 
عرشين عاما، إىل أن الرج�ال هم الذين يكونون محور 
االنتب�اه يف كثري من األحيان يف املحادثات املختلطة بني 

الجنس�ني، إال إذا كان املوض�وع يدخ�ل يف نطاق خربة 
املرأة، كالعالقة باألطفال الرضع عىل سبيل املثال، وهذا 
ليس ألن الرجال يتفوقون عىل املرأة يف الكالم ولكن ألن 

النساء يف كثري من األحيان يذعن لهم.
وأكث�ر م�ن ذل�ك، كم�ا يف املواق�ف الرس�مية العام�ة 
كاجتماعات العمل واملناقش�ات السياس�ية واملقابالت 
التلفزيوني�ة، هو أن الرجال هم الذين يتحدثون تقريبا 
أكثر من النس�اء. وهذا أيضا أمر يتعلق باملكانة، إذ إنه 
كلما كان ع�دد الرجال الذين يش�غلون املناصب العليا 
أكرب من النس�اء كان صوت الرجل أعىل وبش�كل أكثر 
انتظام�ا. وه�ذا األم�ر يبدو أكث�ر وضوح�ا يف الربملان 

الربيطاني.
وتتضح الصورة أكثر عندما نعلم أن تويرت، رغم وجود 
55% من املس�تخدمني للموقع م�ن اإلناث، فإنه مجال 
للذكور. وخالصة القول إن النس�اء لسن ثرثارات بهذا 

الشكل الكبري كما يوصمن من وجهة نظر الباحثة.

سافر إىل باريس بخيالك
»اربطوا أحزم�ة مقاعدكم يف الرحلة املتجهة 
إىل باري�س لك�ن ال تنتظروا أن تقل�ع بكم«, 
هكذا أبلغت رشكة »فريست إيرالينز« اليابانية 
ال�ركاب الذي�ن أقدم�وا عىل تجرب�ة الرحالت 
الرشكة.وه�ذا  تنظمه�ا  الت�ي  االفرتاضي�ة 
بالضبط ما فعله 12 راكبا هذا األسبوع حيث 
اس�رتخوا عىل مقاعد الدرج�ة األوىل والدرجة 
االقتصادية، وقدمت لهم الرشكة وجبة عشاء 
قب�ل أن يرشعوا يف رحل�ة افرتاضية إىل معالم 
باريس ومزاراتها.وقال تاكايش ساكانو )39 
عام�ا( يف أوىل رحالته االفرتاضي�ة، إن القيام 
برحل�ة حقيقي�ة أم�ر مزع�ج يف تحضرياته 

وباهظ التكلفة ويستهلك الوقت، لذلك أعتقد 
أن من الجيد االستمتاع بكل ذلك دون إزعاج.

وُحجزت مقاعد الرشكة بالكامل منذ أن بدأت 
العمل يف 2016 ألن س�عر الرحلة االفرتاضية 
التي تس�تغرق س�اعتني فقط هو 6600 ين 
)62 دوالرا(، وه�و م�ا يقل كث�ريا عن تكلفة 
الرحل�ة الفعلية.وق�ال مدير رشكة فريس�ت 
إيرالين�ز، هريواك�ي آب�ي، »لدين�ا الكثري من 
الزبائ�ن املس�نني الذين يريدون الس�فر لكن 
حالته�م البدنية ال تس�مح لهم«، مش�ريا إىل 
أن أغل�ب املقبلني عىل هذه الرحالت هم كبار 

السن من مختلف أنحاء البالد.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي 8 أش�خاص” - 8 قطعة ه�وت دوج مق�ي - 8 رشائح رومي 
مدخ�ن او النش�ون - 1 ك�وب دقيق أبي�ض - كوب إال رب�ع حليب - 1 
بيضة - 1 ملعقة صغرية ملح - رش�ة فلفل أس�ود - أس�ياخ خشبية - 

زيت للقي
طريقة عمل ميني بيتزا بالسوسيس 

طريقة التحضري:
نض�ع الدقي�ق يف بول�ة كب�رية، ونضي�ف إليه املل�ح والفلفل االس�ود، 

ونقلبه.
نضيف إليه الحليب والبيض، ونخلطهم جيدا باس�تخدام مرضب سلك 

حتى يتجانسوا، نحصل عىل عجينة شبه سائلة.
نصب الخليط يف كوب لسهولة غمس الهوت دوج.

نضع الالنشون عىل سطح صلب، ونضع فوقه الهوت دوج.
نلف الالنش�ون عىل الهوت دوج ليغطيه، مع الضغط برفق ليتماس�ك، 

وننغز األسياخ الخشبية يف الهوت دوج.
نكرر الخطوة “5،4” حتى انتهاء الكمية، ثم نضعه يف الفريزر ملدة ربع 

ساعة.
نضع زيت غزير يف مقالة عىل نار متوسطة حتى يسخن “يقدح”.

نق�ي الكورن دوج يف الزيت، ونقلبه عىل الجانبني حتى يكتس�ب اللون 
الذهبي.

يرفع الكورن دوج عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
يقدم مع الكاتش�اب واملايونيز والبطاطس املقلية. 15 وصفة لتحضري 

السوسيس

كورن دوج لألطفال
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كـاريكـاتـير

خالد الناهي 
جميل ان تسمع صوتك، واألجمل ان يكون لهذا الصوت سحر . 

لي�س كل األص�وات العالية مرح�ب بها، بعضها عند س�ماعها ال 
يكون امامك خيار سوى األبتعاد عنها

لل�كالم أداب، كم�ا للص�وت داع ومواق�ف، فمتى م�ا تعلمنا متى 
وكي�ف واين نتكلم ونس�مع صوتن�ا، تمكنا ان ندي�ر الحديث كما 
نريد وكيفما نش�اء األنتخابات عىل األبواب، واألصوات النشاز غري 
مرح�ب بها، هي تعرف انها ان تحدث س�وف ل�ن تجد من يصغي 
اليها، لذلك ستس�عى جاه�دة لجرنا للحديث بياب�ة عنها بصورة 

مبارشة او غري مبارشة.
لذل�ك س�وف يعمل ع�ىل القاء رس�الة او اش�اعة يف احد وس�ائل 
التواصل ويرتكها، وهو يدرك ان هناك من س�وف يروج لها، سواء 

كان مؤيد لها، او بالضد منها. 
م�ن يؤيدها س�وف يداف�ع عنها، وم�ن يقف بالضد منها س�وف 
يحاول اثبات عدم صحتها، لكن يف كال الحالتني يكون ترويج لهذا 
الص�وت غري مرحب به، فنك�ون صداه الذي يبح�ث عنه دون ان 

نعلم. 
يف الغال�ب يحصل هذا بحس�ن نية من البع�ض، بحجة الدفاع عن 

رمزية شخص، او الدفاع عن مبدأ ومروع معني.
غالب�اً هذا الدفاع تكون نتائجه محس�ومة، لصال�ح مروج الخرب 
الكاذب او األش�اعة، لذلك يجب ان يكون املتصدي يمتلك فن الرد، 
ومه�ارة األقن�اع، واال يجب علي�ه ان ال ييسء، من حي�ث يريد ان 

يحسن.
لم يبقى س�وى ثمان�ون يوماً، والخصوم او املتنافس�ون س�وف 
يعملون عىل كسب ود جمهور مشرتك، لذلك اعتقد املنافسة سوف 
لن تكون رشيفة، والقوائم واملرش�حني سوف لن يرتكوا بداً ألقناع 

الناخب بأنهم األفضل،اما األخرين فجميعهم سيئني.
مم�ا يؤدي يف كثري م�ن األحيان، باملرش�ح او القائمة ان ترتك كل 
القي�م واملثل الريفة، فتكيل األتهامات الباطلة،وتزيف الحقائق، 
وتكون مستعدة لفعل اي يشء من اجل كسب الصوت األنتخابي.

ه�والء تكون ع�ادة غايتهم م�ن بث األش�اعة او الخ�رب الكاذب، 
لي�س فق�ط ابعاد الن�اس عن الخصوم واملنافس�ني، انم�ا الهدف 
منها تش�كيك املؤيدين لألحزاب والتيارات املنافس�ة، بأن خيارهم 
كان خاط�ئ، وكس�بهم اىل صفه�م، وان لم يكس�بوهم عىل األقل 

يوقفوهم عىل التل.
عدم التفاعل مع األش�اعة او الخرب املفربك، يجعله يموت رسيرياً 
ان ل�م يك�ن موت نهائ�ي اما تناقله يف وس�ائل التواص�ل او حتى 
الحدي�ث عنه يف الكواليس ينعش�ه ويمنحه الحياة، حتى وان كان 

بحجة الدفاع.
لذل�ك البد للقوائم الوطنية ان ترتك الرد عىل مثل هذه األش�اعات، 
وتوجه ابناؤها عىل ترك املهاترات والردود املتش�نجة، واألنش�غال 

بالرتويج للربنامج األنتخابي واملرشحني.

ام�ضاءات

ال تـكــن صـدى 
لصوت غريك 

واص�ل طفل صغري )3 أع�وام( الرصاخ عىل طول رحل�ة جوية، انطلقت من 
أملاني�ا باتج�اه الواليات املتح�دة األمريكي�ة. واس�تمر رصاخ الطفل ثماني 
ساعات )مدة الرحلة(، مما تسبب بغضب جميع ركاب الطائرة التابعة لركة 
الخطوط الجوية األملانية »لوفتهانزا«، كما ذكر موقع »شبيغل« اإللكرتوني. 
وأوض�ح موقع املجلة األملانية أن فيديو منش�ور عىل موقع »يوتيوب« ُيظهر 
كي�ف أزعج الصبي ال�ركاب عىل طول الرحلة، حي�ث كان يصعد عىل كرايس 
الطائ�رة وينتقل من م�كان إىل آخر، فض�ال عن رصاخ�ه املتواصل، وأضاف 

املوقع أن أحد ركاب الطائرة وصف الصبي ب�«الطفل الشيطاني«.
م�ن جهة أخرى، أش�ار موقع »ش�بيغل« إىل أن والدة الصب�ي حاولت تهدئة 
ابنه�ا، إذ طلب�ت م�ن مضيفة ط�ريان تزويده�ا بتقنية االتصال الالس�لكية 
»الواي فاي«، لتش�غيل حاس�وبها اللوحي آيباد، وأضاف أن األم كان تأمل يف 
أن ُيس�اعد هذا الجهاز اإللكرتوني الصبي عىل الهدوء. بيد أن الطفل، حس�ب 

نفس املصدر، واصل رصاخه ولم يتوقف عن إزعاج الركاب.
 وكم�ا يظهر يف فيديو صوره أحد الركاب، فقد تفاقمت األمور بش�كل كبري 
بع�د ذل�ك. وأخذ ع�دة أطفال كان�وا أيضا عىل مت�ن »لوفتهان�زا« يف الرصاخ 

والجري يف ممر الطائرة الضيق.

كان حيوان »األرخص« -من ساللة الثريان- هو أكرب الحيوانات آكلة العشب 
يف أوروبا يف نهاية العرص الجليدي. كما كان بجلده الداكن، وأكتافه الواسعة 
وقرونه املنحنية، مصدر إلهام متكرر لرس�امي الكهوف يف فرنس�ا يف القرن 
الس�ادس عر. ومنذ فرتة طويلة انقرضت حيوان�ات األرخص - وكان آخر 
حيوان معروف منها قد أطلق عليه الرصاص يف بولندا يف 1627 - ولكن العلماء 
يف مدينة لورش بوس�ط أملاني�ا يريدون اآلن إحياء واحد م�ن أكثر مخلوقات 
القارة إثارة لإلعجاب. وعىل أرايض دير لورش، وهو أحد مواقع الرتاث الثقايف 
العامل�ي التابعة لليونس�كو، يجري حاليا تنفيذ امل�روع الذي من املنتظر أن 
تولد فيه حيوانات األرخص خالل 10 إىل 15 عاما حسبما أكد رئيس املروع 
كل�وز ك�روب. و أوضح كروب أنه س�وف تولد حيوانات »تش�به إىل حد كبري 
ثريان األرخص حيث أن قطعان حيوانات األرخص بعاداتها الغذائية، ساعدت 
عىل خلق مواقع طبيعي�ة بها ثروة كبرية من التنوع البيولوجي الذي اختفى 
اآلن من أوروبا تقريبا«. ويتمثل أحد أهداف مروع التكاثر يف ضخ املزيد من 
التنوع البيئ�ي يف البيئة. ومن املقرر إقامة معرض يف دير لورش تحت عنوان 
»األرخ�ص - البحث عن آثار« الحيوانات الربية آكلة النباتات ويس�تمر حتى 

السادس من أيار لرح مروع التكاثر. 

طائرة حتلق »8« ساعات وسط رصاخ طفل هندية انتحلت »صفة رجل« وتزوجت امرأتنياملانيا حتاود إعادة »ثور منقرض« 

»تلسكوب ناسا« يكتشف )95( كوكبًا جديدًا

يف قص�ة أغ�رب من الخي�ال، اس�تطاعت امرأة 
هندي�ة انتحال صفة رجل، والزواج بس�يدتني، 
بغرض الحصول ع�ىل أموال املهور، كما تقيض 

عادات محلية.
 Hindustan  « صحيف�ة  أوردت  م�ا  وحس�ب 
Times«، فقد اتخذت س�ويتي س�ني، 25 عاما، 
هيئ�ة رج�ل، بعدم�ا قص�ت ش�عرها وبات�ت 
ترت�دي مالبس الذك�ور، وأنش�أت صفحة عىل 
»فيسبوك« باسم شاب يدى »كريشنا« من أجل 

تنفيذ خطتها.
فحس�ب تقاليد هندي�ة، يدفع الزوج�ة وأهلها 
أم�وال املهر أو يقدمون كمية من الذهب للزوج 
بعد إتمام مراس�م الزواج، ورغم أن الس�لطات 
منعت هذا األمر قبل عقود، إال أنه مازال يحدث 

يف أماكن بالهند.
العث�ور  واس�تطاعت س�ويتي س�ني بالفع�ل 

عىل س�يدة وافق�ت عىل ال�زواج، وقالت الحقا: 
»تزوجن�ا يف 2014، بعدما كان�ت تترصف مثل 
الرج�ال، فق�د كانت ت�رب الكح�ول وتدخن 

وترضبني«.
لك�ن الزوجة م�ا لبثت أن اكتش�فت »الخدعة« 
فتقدمت بشكوى إىل الرطة، قائلة إن »الزوج 

املزيف« طلب مهرا بقيمة 16 ألف دوالر.
ويف 2016 »تزوجت« سويتي سني بسيدة ثانية، 
وضعتها مع الزوجة األوىل يف غرفة واحدة، قبل 
أن تكتش�ف الزوج�ة الثانية رسيع�ا أن زوجها 
امرأة وليس رجال، وُتجرب لفرتة عىل إبقاء األمر 

طي الكتمان.
وقد وج�دت الس�لطات أرقام 200 س�يدة عىل 
رق�م الهات�ف الخاص بس�ويتي س�ني، وأكدت 
أنها تحدثت مع س�يدات آخريات يف أرجاء الهند 

تمهيدا لزيجات أخرى عىل ما يبدو.

ق�ال علماء إنه�م اكتش�فوا 95 كوكب�ا جديدا 
ت�دور يف أفالك ح�ول نجوم خ�ارج مجموعتنا 

الشمسية.
وجاء اكتش�اف الكواكب الجديدة عرب تلسكوب 
الفض�اء »كيبلر«، الذي أطلقت�ه وكالة الفضاء 
والط�ريان األمريكي�ة »ناس�ا« قب�ل نح�و عقد 
 ،»gizmodo « م�ن الزمن، وف�ق ما أورد موق�ع
التقني، الخميس. وأكد العلماء وجود الكواكب 

ال�95 بعد أن درسوا بيانات 275 جرما سماويا 
جمعها التلسكوب.

وتع�زز االكتش�افات األخ�رية آم�ال العلماء يف 
اكتشاف كواكب شبيهة بكوكبنا.

وأجريت الدراس�ة الجديدة بواسطة فريق دويل 
يق�وده الباحث أندرو مايو م�ن املعهد الوطني 

للفضاء يف الجامعة التقنية بالدنمارك.
وقال مايو إنه مع ازدياد عدد الكواكب املكتشفة، 

فإن ذلك سيساعد العلماء يف تحليل وفهم أعمق 
للكواكب الخارجية خاصة الصغرية منها.

وكانت »ناس�ا« أطلق�ت املس�بار »كيبلر« عام 
2009، ورغ�م تعرض�ه لعطل فن�ي عام 2013 
إال أن املس�بار الفضائي اس�تطاع االستمرار يف 

العمل، وإرسال الصور إىل األرض.
وتمكن » كيبل�ر« من العثور يف 2016 عىل 100 

كوكب جديد بينها 4 صالحة، نظريا، للحياة.

هددت محكمة بلجيكية رشكة فيسبوك، بغرامة تصل 
إىل 125 مليون دوالر، إذا اس�تمرت يف مخالفة قوانني 
الخصوصي�ة م�ن خ�الل تتبع زي�ارات املس�تخدمني 

ملواقع أخرى.
ويف قضي�ة رفعته�ا هيئ�ة مراقب�ة الخصوصي�ة يف 
بلجيكا، قضت املحكمة أيضا بأنه يتعني عىل فيسبوك 
حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غري قانوني 
عن املواطنني البلجيكيني، بما يف ذلك األش�خاص غري 

املستخدمني لفيسبوك بأنفسهم.
وقالت رشكة فيسبوك، التي سيتم تغريمها 310 ألف 
دوالر يومي�ا، أو م�ا يصل إىل 125 ملي�ون يورو إذا لم 

تمتثل مع حكم املحكمة، يف بيان، إنها سوف تستأنف 
الحكم.

وقال�ت املحكم�ة إن مجموع�ة التواص�ل االجتماعي 
تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك األشخاص عرب 
اإلنرتنت إذا لم يكونوا عىل املوقع اإللكرتوني للركة، 
م�ن خالل وضع ملفات تعري�ف االرتباط ونقاط غري 

مرئية عىل مواقع طرف ثالث.
وقالت رشكة فيسبوك إن التكنولوجيا التي تستخدمها 
تتماىش م�ع معاي�ري الصناعة، وتمنح املس�تخدمني 
الح�ق يف رف�ض جمع البيان�ات عىل مواق�ع اإلنرتنت 

والتطبيقات عىل برنامجها املستخدم لإلعالنات.

بلجيكا »هتدد« فيسبوك بغرامة هائلة 

آصف ملحم
يصعد ويهبط اهتمام املسؤولني الغربيني بحقوق اإلنسان 
وقي�م الحرية والعدالة وفقاً ملصالحهم السياس�ية، ووفقاً 
لتط�ورات األوض�اع امليدانية يف املناطق املتوت�رة، وخاصًة 

منطقة الرق األوسط.
فف�ي 23 كان�ون الثان�ي من ه�ذا الع�ام، وبمب�ادرة من 
باريس،استضافت األخرية مؤتمراً إلطالق ما تمت تسميته 
ب� )الراكة الدولية ضد الحصانة يف اس�تخدام األس�لحة 
الكيميائية(؛ حيث تم إصدار )إعالن مبادئ( هذه الراكة، 
كم�ا تم أيضاً إط�الق موقٍع إلكرتوني باللغت�ني اإلنكليزية 
والفرنسية، تألف شعاره من أربعة كلمات مثرية: األسلحة 

الكيميائية ... ال حصانة!
إال أّن املظاه�ر الدبلوماس�ية الراقي�ة والعناوي�ن الجميلة 
ه�ي منتهى برص األعمى، بالرغم م�ن رضورتها يف العمل 
الس�يايس؛ إذ أّننا لم نَر ممثيل الوالي�ات املتحدة وبريطانيا 
وفرنس�ا مجمعني يوماً إال عىل باطٍل مؤّكد،ٍ وال نافرين إال 
م�ن حٍق ظاهٍر؛ فهم يطالب�ون باالقتصاص يف جرٍم كانوا 
أول مرتكبي�ه، ويحرصون عىل عدالٍة ل�م تتحقق مرًة عىل 
أيديه�م. لذلك فإّنن�ا نعتقد أّن وظيفة هذه املؤسس�ة هي 
خلق رشعية جديدة واالنقالب عىل الرعية الدولية املتمثلة 
باألم�م املتح�دة ومجلس األم�ن؛ ففي هاتني املؤسس�تني 
الدوليتني ال يس�تطيعون االنفراد والتحكم يف عملية تمرير 
الق�رارات الدولي�ة، نظ�راً لوج�ود دول عديدة ق�د تقف يف 

وجههم.
يف الواق�ع، حرصمنظم�و هذا املؤتمرعىل اس�تيفاء عنرص 
)الدولي�ة( وإضفاءمس�حٍة م�ن )الرعي�ة( أيض�اً ع�ىل 
حفلته�م السياس�ية هذه؛ فلقد ُدعي إىل ه�ذا املؤتمر دوالً 
)غري مشاغبة( من كافة قارات العالم، كما أّن ممثلون عن 
األمم املتحدة، وتحديداً الس�يد أحمد أوزومجو، املدير العام 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية كان أيضاً من املدعوين.

لذل�ك ال عج�ب يف ع�دم دعوته�م لبع�ض ال�دول العربية، 
كالع�راق ولبنان ومرص، بالرغم من عالقات الصداقة التي 
تربط فرنس�ا بها، فهذه الدول قد تعارض ما ائتمروا عىل 

رشعنته.
ع�الوة عىل ذلك، بعملية حس�ابية بس�يطة نجد أن نس�بة 
مجموع س�كان ال�دول، الت�ي اجتمعت عىل إط�الق هذه 
الراكة، إىل مجموع س�كان العال�م ال يتجاوز 16%؛ وهذا 
يعن�ي ببس�اطة ش�ديدة أن حوايل س�دس س�كان العالم 
يري�دون تنظي�م ش�ؤون العالم كل�ه دون النظ�ر إىل رأي 
األغلبي�ة الباقية، ه�ذا إذا افرتضنا أن ش�عوب هذه الدول 
موافقة عىل س�لوك حكامها أصالً، وه�ذا من عجائب هذا 

الزمان!
لم يم�ِض عىل هذا املؤتمر س�وى بضعة أي�اٍم، حتى بدأت 
الترصيح�ات األوروبي�ة والغربي�ة تتواىل، متهمًة س�وريا 
باس�تخدام غاز الكل�ور والس�ارين، ومتهمًة روس�يا بأّن 
دعمه�ا ل�� )النظ�ام الس�وري( كان عام�اًل مش�ّجعاً له 
الس�تخدام السالح الكيميائي ضد ش�عبه، ولقد بدت هذه 
الترصيح�ات جميعه�ا وكأنه�ا ج�ٌس للنبض وتحس�ٌس 
ل�ردات الفع�ل؛ وهذا ما يع�زز نتيجتنا الس�ابقة بأن هذه 
)الدبلوماس�ية السوداء( تهدف حقيقًة إىل خلق مؤسسات 
جديدة موازية للمؤسسات الدولية املعتمدة، وبالتايل إقناع 
الجمهور األمريكي واألوروبي برعي�ة قراراتهم املعادية 
لسوريا، خاصًة بعد يأسهم من فعل ذلك يف مجلس األمن.

ختام�اً، نتوج�ه إىل منّظم�ي ه�ذه )الحفلة السياس�ية( 
بالق�ول: إّننا نقّدر ونثّمن عالياً حرصكم وحماس�كم عىل 
تطبيق العدالة، ونش�كر جهودك�م املبذولة  يف االقتصاص 
من املجرمني؛إاّل أّننا استكماالً ل�)مساعيكم الخرّية(هذه، 
وكب�ادرٍة أوليٍةلتعزي�ز ثقة الش�ارع العرب�ي وغري العربي 
بمؤسس�تكم الولي�دة، ندعوك�م إىل تأس�يس )جمعي�ٍة(، 
وظيفته�ا فق�ط االعرتاف،وليس أكثر،بجرائم االس�تعمار 
الغربي للدول العربي�ة، وخاصًة االحتالل الصهيوني، الذي 
م�ا زال حت�ى ه�ذه اللحظة يعي�ث إجرام�اً وإرهاباً بحق 

الشعب الفلسطيني املظلوم.

خبير في مركز األوضاع االستراتيجة في موسكو

م�ضاحة للراأي

الدبلوماسية السوداء 
والرشعية املوازية


