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اإلمام الصادق )علية السالم(

ستة ال تكون في مؤمن العسر والنكد 
واحلسد واللجاجة والكذب والبغي

ص3الربملان »تداول« بشأن »أزمة املياه« مع وزير املوارد: التخصيصات املالية سببا يف الشحة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 معركة إلكرتونية »وشيكة« بني دول اخلليج

شــعــبــيــة الــرئــيــس الــفــرنــســـي تــهــوي إلــى دون »%50« 

اليابان متول مرشوع »فاو« يف العراق بأكثر من مليون دوالر

العراق لألردن: نريد املطلوبني أمنيا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحث وزير الداخلي�ة العراقي مع نظريه 
األردن�ي يف عّم�ان، أم�س األح�د، قضايا 
مكافح�ة اإلرهاب واملخ�درات والجريمة 
الح�دود  األم�ن ع�ى  املنظم�ة وتعزي�ز 
املش�ركة، إضاف�ة إىل مل�ف املطلوب�ن 
العراقي�ن يف األردن واملتهم�ن بقضاي�ا 

فساد مايل وأخرى أمنية.
وبحث العراق واألردن أيضاً منح س�مات 
الدخول لرعايا البلدين وأوضاع السجناء. 
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة العراقية 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 

ان »وزير الداخلية قاس�م األعرجي الذي 
ي�زور عمان حالي�اً ع�ى رأس وفد يضم 
وكيل ال�وزارة لش�ؤون األم�ن االتحادي 
ومدي�ر  الح�دود  ح�رس  ق�وات  وقائ�د 
الجنس�ية العامة ومدير دائ�رة العالقات 
واالع�الم عق�د اجتماع�اً يف مق�ر وزارة 
الداخلي�ة األردنية وترأس�ه ع�ن الجانب 
االردن�ي وزي�ر الداخلي�ة غال�ب الزعبي 
وبحض�ور وزير النقل وأم�ن عام وزارة 
الصناع�ة ومدير األمن العام وقادة األمن 
الداخلية«.وأض�اف  وزارة  يف  والرشط�ة 
البي�ان انه »ويف بداية االجتماع نقل وزير 
الداخلي�ة تحي�ات رئيس ال�وزراء حيدر 

العب�ادي لجاللة املل�ك االردني ولحكومة 
وش�عب اململكة مقدما ش�كره عى كرم 
الضيافة وحفاوة االستقبال وجرى خالل 
االجتماع بحث عددا من املواضيع األمنية 
ذات االهتم�ام املش�رك والتي تنعكس�ا 
ايجابي�ا عى مصلحة البلدين الش�قيقن 
ومنها التي تتعلق بمنح س�مات الدخول 
ب�ن البلدي�ن والتعام�ل باملث�ل واوضاع 
الجالي�ة العراقي�ة يف االردن«. كما ناقش 
بمنف�ذي  الخاص�ة  »األم�ور  الجانب�ان 
طريبيل والكرامة باإلضافة إىل مناقش�ة 

أوضاع السجناء.
التفاصيل ص3

وزير الداخلية يف عمان للنقاش بشأن تنشيط املنافذ احلدودية ومكافحة املخدرات ومنح »الفيزا باملثل«
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مرصف الرافدين يفاتح وزارات ودوائر الدولة لتوطني رواتب موظفيهمجملس »إنقاذ األنبار« يتحدث عن »نية« عنارص من »داعش« الرتشح لالنتخابات 
اجلعفري وواليتي يؤكدان عىل أمهـية تضافر اجلهود الستقرار املنطقة الشيخ محودي: بوصلة املسلمني جيب أن تتجه ملواجهة املخططات الصهيونية

زيــدان
 يتجـه للـرحيـل عـن 

ريال مدريد

رئيسة وزراء بريطانيا 
تستعجل التوصل إىل »اتفاق أمني« 

مع أوربا بعد بريكست
ص4

خالل زيارتة لقضاء النهراون.. 
مـحـافـظ بغـداد يشـرف شخصيـًا 

عىل عملية ترصيف مياه االمطار
ص6

املحكمة االحتادية : املادة »249« 
من قانون اصول املحاكامت اجلزائية

 ال تتعارض مع حقوق االنسان
ص2

كريي: االتفاق النووي مع إيران »مهم جدًا« للعالـم
      بغداد / المستقبل العراقي

اعترب وزير الخارجية األمريكي الس�ابق جون 
ك�ريي، أم�س األح�د، أن�ه م�ن امله�م ألوروبا 
والعالم، التمسك باالتفاق النووي الذي أبرمته 

القوى الكربى مع إيران عام 2015. 
ويف كلمت�ه خالل اليوم الثال�ث بمؤتمر ميونخ 
لألمن، قال كريي ال�ذي كان أحد مهنديس ذلك 
االتفاق »أعتقد أنه مهم ج�دا ألوروبا والعالم، 

التمسك باالتفاق النووي والتأكد من استمرار 
العمل به«. 

وتابع متس�ائال »هل البدي�ل الرجوع للخلف.. 
نعلم كي�ف يبدو العالم ب�دون االتفاق النووي 
م�ع إي�ران«، موضح�ا »العالم ال يب�دو مكانا 

أفضل بدون ذلك االتفاق«. 
تأت�ي ترصيحات ك�ريي بعد وق�ت قصري من 
انتق�ادات وجهه�ا رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل 

بنيامن نتنياهو لالتفاق النووي.

ففي 14 تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة 
»5+1« )ال�دول دائمة العضوية بمجلس األمن 
إضافة إىل أملانيا(، االتفاق النووي الذي يلزمها 
بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع 
العقوب�ات املفروض�ة عليها، وذل�ك بعد نحو 

عامن من التفاوض. 
وبموجب االتفاق، وافقت طهران عى خضوع 
منش�آتها النووي�ة لتفتي�ش دوري للتأكد من 

التزامها بتنفيذه. 

رئيس املؤمتر الوطني: أزمة املياه حتولت إىل قضية مصريية 
ومتثل جرس إنذار بمنتهى اخلطورة

احلكيم يكرم عددا من املبدعني: جيب االهتامم 
2هبذه الرشحية  2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

دع�ا رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس 
األحد، الرشكات األملانية إىل استثمار الفرص 
الكب�رية املتاحة يف الع�راق املقبل عى حملة 
إعادة بناء وإعمار، والذي يش�هد اس�تقرارا 
ملحوظ�ا خاص�ة بع�د النرص ع�ى داعش. 
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء، يف 

بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، ان العبادي اس�تقبل بمق�ر إقامته يف 
ميونخ، املدي�ر التنفيذي لرشكة »جيزيك اند 
ديفرن�ت«، هان�س فولفغان�ك كن�ت، حيث 
ترك�ز اللقاء ع�ى أهمي�ة االرساع بمرشوع 
انجاز الج�واز العراقي االلكروني والبطاقة 
املوحدة داخل العراق. كما استقبل العبادي، 
رئي�س لجنة العالق�ات الخارجية يف الربملان 

االملان�ي نوربورت رتفن، حي�ث جرى خالل 
اللقاء استعراض تطور العالقات بن البلدين 
ال�رشكات  وتش�جيع  توس�يعها  ورضورة 
االملانية عى استثمار الفرص الكبرية املتاحة 
يف العراق املقبل عى حملة اعادة بناء وإعمار 
والذي يشهد اس�تقرارا ملحوظا خاصة بعد 

هزيمة داعش.
التفاصيل ص3

رئيس الوزراء يدعو دولتني عربية وأوربية الستثامر
  »الفرص الكبرية« يف العراق
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         بغداد / المستقبل العراقي

بفضل الدعم املقدم من حكومة اليابان، ستتوفر قريبا لألرس 
الهش�ة يف املناطق املس�تعادة من تنظيم داعش الوسائل الالزمة 
إلنت�اج الخ�روات الطازجة واملغذية. يس�تفيد من ه�ذا الدعم 
والبالغ 1.5 مليون دوالر امريكي، ثالثة آالف ش�خص يف املناطق 
املتررة من النزاع يف كل من محافظات األنبار وكركوك ونينوى 

وصالح الدين. 
وس�تحصل هذه االرس س�واء التي لم تغادر مناطقها أو تلك 
التي عادت اليها مؤخرا عىل مدخالت العملية االنتاجية ومعداتها 
والتدريب الخاص عىل البستنة واالنتاج الزراعي يف الفناء الخلفي 
والبيوت الزجاجية املنتجة للمحاصيل عىل مدار الس�نة وذلك من 
أج�ل توفري األغذية وتحس�ن مس�توى التنوع الغذائ�ي وتعزيز 

الدخل واالعتماد عىل الذات.
وقال السيد فوميو إيواي سفري اليابان لدى العراق: »هذه هي 
الس�نة الرابعة عىل التوايل منذ أن بدأت اليابان بتقديم املس�اعدة 
إىل الس�كان العراقي�ن والس�ورين املتررين من ج�راء اعمال 
داعش من خ�الل ميزانيتها االضافية.  ان هذه املس�اعدة تظهر 
مدى التزام اليابان القوي واملخلص لتلبية االحتياجات األساسية 
يف املخيم�ات ومناط�ق العودة يف العراق«. وأضاف أن »املس�اعدة 
املقدم�ة إىل منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة يف العراق تأتي 
كج�زء من الحزمة الجديدة والبالغ�ة مئة مليون دوالر والخاصة 
بدعم جهود املس�اعدة اإلنس�انية وتحقيق االس�تقرار يف العراق. 
إن الياب�ان مصم�م ع�ىل خدمة النازح�ن والعائدي�ن والالجئن 
واملجتمعات املس�تضيفة يف العراق، وكذلك دعم جهود العراق من 
أجل التنمية«. س�يحصل نحو 1260 ش�خصا من األرس الهش�ة 
غذائي�ا، بم�ا يف ذلك األرس التي ترأس�ها النس�اء، ع�ىل مجموعة 
االدوات الخاص�ة بالبس�تنة يف الفناء الخلف�ي )حاويات زراعية 
وبذور وخروات وأس�مدة وأدوات البس�تنة اليدوية( باإلضافة 
اىل التدريب الخاص بها. وكذلك س�يدعم املرشوع 1740 ش�خصا 
آخرين من خالل مجموع�ة البيوت الزجاجية وتزويدهم بالبذور 

واألدوات واألس�مدة، وتدريبهم من قبل املنظم�ة ووزارة الزراعة 
عىل إنت�اج الخروات، بما يف ذلك الحص�اد والتخزين والتجهيز 
والتس�ويق، وستبقى البيوت الزجاجية ملكا للمجتمعات املحلية 

يف نهاية املرشوع.
واش�ار الس�يد فاضل الزعبي ممثل املنظم�ة يف العراق اىل ان 
دعم اليابان القوي واملس�تمر ملنظم�ة األغذية والزراعة يف العراق 

يأتي يف وقت حرج بالنسبة للبالد.
 وذكر انه مع نهاية عام 2017، ومع اس�تعادة العراق لجميع 
املناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، فإن الرتكيز تحول نحو 
االنتع�اش والقدرة ع�ىل الصمود والتكيف م�ن خالل خلق فرص 
العمل، وتحس�ن الدخل والقوة الرشائية لألفراد. ونوه اىل ان هذا 
املرشوع يهدف اىل دعم االس�تقرار االجتماعي واالسهام مبارشة 
يف االنتعاش الريفي املستدام لهذه املناطق، باإلضافة اىل الحد من 
خطر الهجرة من الريف إىل الحر بحثا عن فرص جديدة لكسب 
ال�رزق من خالل إعادة إدخ�ال التدفقات النقدي�ة إىل املجتمعات 
املحلية املت�ررة من النزاع، وتنش�يط األس�واق املحلية، بحيث 
ي�ؤدي ذلك إىل دفع عجلة التنمي�ة االقتصادية، واحجام املزارعن 
عن بيع األصول األساسية لديهم مثل املاشية أو املعدات الزراعية 

أو األرايض، لتلبية احتياجاتهم الغذائية.
يف إط�ار خطة االس�تجابة االنس�انية للمنظمة لع�ام 2018 
وبرنام�ج التعايف من الكوارث والقدرة عىل الصمود للفرتة 2018 
-2019، تدع�و املنظمة املجتمع الدويل واملانحن إىل تمويل عاجل 
بمبلغ 107 مليون دوالر ملس�اعدة 2.2 مليون ش�خص من خالل 
ح�زم العائ�دات النقدية متع�ددة االغراض، واملدخ�الت الزراعية 
والنقد مقابل العمل بهدف اعادة تأهيل مرافق التخزين والتجهيز، 
والبنية التحتية واألصول التابعة لوزارة الزراعة، والعمل عىل ومنع 
انتش�ار اآلفات واألم�راض الحيوانية والنباتية العاب�رة للحدود، 
وكذلك تعزيز إدارة املوارد املائية. ان عمل املنظمة بالتنس�يق مع 
الحكومة العراقية، يدعم العائدين إىل املناطق املس�تعادة، واألرس 
التي لم تغادرها أثناء النزاع، والنازحن، واملجتمعات املستضيفة 

لها وتحسن سبل العيش لالجئن السورين يف تلك املناطق.

لتوفري الوسائل الالزمة إلنتاج اخلضروات الطازجة واملغذية

اليابان متول مرشوع »فاو« يف العراق بأكثر من مليون دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د األمن الع�ام لح�زب املؤتمر الوطن�ي العراقي 
آراس حبي�ب، إن قضية املياه خصوص�اً يف محافظات 
الوس�ط والجنوب تحولت اىل قضي�ة مصريية وطنية ، 
وإن جزء كبري منها بال شك خارج إرادة الجهات املعنية 
وأقص�د بذل�ك الحكومة ممثلة بوزارة امل�وارد املائية أو 
الزراع�ة أو إدارات املحافظات.وق�ال حبي�ب يف بيان له 
ان »هذه القضية تمثل ج�رس إنذار بمنتهى الخطورة 
س�واء لجهة كيفية الخ�روج من هذه األزم�ة الحالية 
بأق�ل الخس�ائر خصوص�ا يف أش�هر الصي�ف أو كيف 
يمكن أن نبحث عن حلول مس�تقبلية تجنبنا مثل هكذا 
أزمات«. وأض�اف ان »الجفاف بس�بب إنحباس املطر، 
وقلة ما يردنا من مياه بس�بب مصادر أنهارنا يف بلدان 
مج�اورة وعدم عق�د إتفاقيات ملزم�ة، يتطلب خطط 
إسرتاتيجية تبدأ من مياه الرشب إىل الزراعة بحيث نبدأ 
نحسب حساب لقطرة املاء الواحدة بعد أن عشنا قروناً 

طويلة ُتهدر مياهنا بدون حسيب وال رقيب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د املتح�دث الرس�مي باس�م قائم�ة الحكم�ة 
الوطني محمد املياحي، أمس األحد، ان 90% من نسبة 
املرشحن وجوه جديدة واغلبهم من الشباب.  واشار 
املياح�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، اىل »جود نس�بة 90% من مرش�حن القائمة يف 
عموم املحافظات وجوه جديدة ممن يرشحون ألول 
مرة«. وبن ان »هذه االنتخابات تعترب املمارسة االوىل 
لهم وأغلبهم من الشباب واملستقلن جاء ذلك لفسح 
املج�ال للكف�اءات العلمية الت�ي س�تتبنى الربنامج 

االنتخابي لتيار الحكمة لألربع سنوات القادمة«.

تيار احلكمة يتحدث عن مرشحيه: )90( % 
منهم وجوه جديدة وأغلبهم شباب

رئيس املؤمتر الوطني: 
أزمة امليـاه حتولـت إىل قضيـة مصرييـة 

        بغداد / المستقبل العراقيومتثل جرس إنذار بمنتهى اخلطورة

كرم الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني 
عددا من املبدعن يف مجال العلوم والفنون والرياضية 
، مشددا عىل رضورة رعاية املبدعن واالهتمام بهذه 

الرشيح�ة وتوفري كل امكاني�ات االب�داع والتواصل. 
س�ماحته، خ�الل اس�تضافته ع�ددا م�ن املبدع�ن 
يف مكتب�ه ببغ�داد، اك�د عىل اهمي�ة الف�ن يف الحياة 
وامكاني�ة ايصال االفكار برسع�ة اكرب وتوثيق اكثر، 
فضال عن الدور الذي تلعبه الرياضة يف تهذيب النفس 

واش�اعة ثقاف�ة التنافس باالضاف�ة اىل روح الفريق 
والرتكيز عىل االهداف ، مش�ددا عىل رضورة التواصل 
مع املبدعن والس�ماع منه�م افكارهم وطموحاتهم 
واملعوقات التي يواجهوها ، مبينا يف الوقت نفس�ه ان 

مهمة رعاية االبداع مهمة الجميع دولة ومجتمع.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت النائبة عن ائتالف دول�ة القانون زينب 
ع�ارف الب�ري، أمس األح�د، من ان�دالع »حرب 
قومية« يف حال عدم محاس�بة املقرين يف حادثة 
االعتداء عىل ش�باب ع�رب يف أربي�ل، داعيًة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ووزي�ر الداخلية قاس�م 

األعرجي إىل فرض سلطة الدولة يف أربيل.
وقال�ت الب�ري يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، »نطال�ب رئي�س الوزراء 
بالتدخل الفوري للتحقيق يف قضية أبناء محافظة 
الب�رة الذين تعرض�و للرب امل�ربح يف أربيل«، 
داعيًة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية 
قاس�م األعرجي إىل »التدخل بشكل مبارش وفرض 

س�لطة الدول�ة ع�ىل أربي�ل باعتباره�ا محافظة 
عراقية«.

وأضاف�ت البري، أنه »يف ح�ال عدم التحقيق 
ومحاس�بة املقرين يعني إدخال العراق يف حرب 
قومي�ة وهذا أم�ر خط�ري«، ماضي�ًة إىل القول إن 
»ما جرى يف اإلقليم ه�ي محاولة من االنفصالين 
الدخ�ال الع�راق يف ح�رب أهلية وقومي�ة من أجل 
تحقيق ما تبتغيه األجهزة املخابراتية الخارجية«.

وكان ناش�طون تداول�وا عرب مواق�ع التواصل 
االجتماعي خ�الل األي�ام القليل�ة املاضية مقطع 
فيدي�و يظهر في�ه مجموعة من األش�خاص وهم 
يعتدون بالرب املربح عىل أكثر من شابن يف أحد 
ش�وارع محافظة أربيل، واتضح الحقاً أن املعتدى 
عليه�م عددهم خمس�ة، وهم من أبن�اء البرة، 

وانهم تعرضوا اىل كسور وكدمات شديدة من جراء 
االعتداء.

وأعل�ن محافظ أربيل نوزاد هادي مولود ضمن 
كت�اب رس�مي أرس�له إىل محافظ البرة أس�عد 
العيدان�ي، أمس الس�بت )17 ش�باط 2018(، عن 
أس�فه واعت�ذاره ملواطن�ن من الب�رة تعرضوا 
اىل اعت�داء بال�رب املربح ل�دواع عنرية يف أحد 

شوارع أربيل.
وأك�د وزي�ر الداخلية قاس�م األعرج�ي، أمس 
الس�بت )17 ش�باط 2018(، أن القان�ون يج�ب 
أن يأخ�ذ مج�راه يف حادث�ة االعت�داء ال�ذي وقع 
عىل ش�باب م�ن البرة يف اربيل، معت�رباً أن هذه 
الترفات لن تؤث�ر عىل عالقات األخوة والتعايش 

يف الوطن الواحد.

         بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرف الرافدين فروعه يف بغداد واملحافظات بمفاتحة 
وزارات ودوائ�ر الدول�ة الت�ي لديها حس�ابات مالية يف املرف 
لغ�رض توطن رواتب موظفيهم واصدار البطاقات االلكرتونية 

لهم لتسلم رواتبهم الشهرية عن طريقها.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرف يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »ت�م توجيه كافة ف�روع املرف 
العامل�ة يف العراق بمخاطب�ة وزارات ودوائر الدولة والتي لديها 
حس�ابات مفتوح�ة بتوط�ن روات�ب موظفيهم ل�دى املرف 

لغرض تسلم رواتبهم الشهرية الكرتونيا«.
واش�ار اىل ان »توط�ن الرواتب لدى امل�رف له ميزات عدة 
من بينه�ا منح موظفي الدولة الس�لف والق�روض والخدمات 

املرفية االخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس مجلس »إنقاذ األنبار« حميد الهايس، أمس األحد، 
إن ع�ددا من عنارص تنظيم داعش ينوون الرتش�ح لالنتخابات 

املمقبلة املقرر إجراؤها يف  ال� 12 من شهر أيار املقبل.
ونقل�ت وكالة »س�بوتنيك« الروس�ية، عن الهاي�س، قوله، 
»رصدن�ا ترش�ح نحو س�تة إىل ثمانية ش�خصيات لالنتخابات 
الربملاني�ة، وهم من الذين كان�وا ينتمون لتنظيم داعش وبينهم 

من املؤيدين للتنظيم يف محافظة األنبار، غرب العراق«.
وأوض�ح الهاي�س، »نح�ن نعمل عىل ج�رد األس�ماء، ونعد 
العدة له�ؤالء العنارص الدواعش، وس�نزود الحكومة االتحادية 

باسمائهم«.
وبش�أن األنباء التي تتحدث عن عودة بعض عنارص داعش 
إىل مناط�ق يف األنب�ار، أك�د الهايس، انه�ا صحيح�ة، مبينا أن 
الع�رشات من »الدواعش«عادوا إىل املحافظة من خالل الفس�اد 
وب�ن النازحن«. وخت�م رئيس مجلس »إنق�اذ األنبار«، حديثه 
بالق�ول إن »عائ�الت عنارص وق�ادة تنظيم داع�ش، عادت إىل 
مختلف مناطق األنبار بعد استعادتها من سيطرة التنظيم، أما 
العنارص قس�م منهم عاد بعد إطالق رساحه لعدم كفاية األدلة 

املتوفرة، وقسم بوساطة تزكية أو الفساد«، عىل حد قوله.

مرصف الرافدين يفاتح 
وزارات ودوائر الدولة لتوطني رواتب 

مـوظفيهـم »الـكـتـرونـيـًا«

جملس »إنقاذ األنبار«
 يتحدث عن »نية« عنارص من »داعش« 

الرتشح لالنتخابات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عض�و هيئة رئاس�ة مجلس 
الن�واب همام حم�ودي، أمس األحد، 
رضورة أن تتج�ه بوصلة املس�لمن 
ملواجه�ة »املخطط�ات الصهيونية«، 
معتربا أن تقارب الش�عبن السوري 
والعراقي أثمر انتصارات شهدت لها 
جميع دول العالم، فيما أش�ار مفتي 
س�وريا احم�د ب�در الدين الحس�ون 
ب�«مح�اوالت  وصفه�ا  م�ا  أن  اىل 
الكي�ان اإلرسائييل« لن تفلح بتفريق 
طوائفهم ومكونات سوريا والعراق. 
وقال مكتب حمودي يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نيوز نس�خة 
اس�تقبل مفت�ي  »األخ�ري  إن  من�ه، 
العربية السورية الشيخ  الجمهورية 

احمد بدر الدين الحسون«.
ونق�ل البيان عن حم�ودي قوله، 
إن »اإلرهاب يستهدف املسلمن أينما 
كانوا والبد م�ن مواجهته بالوحدة«، 
مؤك�دا وج�وب أن »تتج�ه بوصل�ة 
املسلمن يف مشارق األرض ومغاربها 

ملواجهة املخططات الصهيونية«. 
وأش�ار حم�ودي اىل أن »تق�ارب 
أثمر  الس�وري والعراق�ي  الش�عبن 
انتص�ارات ش�هدت له�ا جميع دول 
ال�دويل  املجتم�ع  داعي�ا  العال�م«، 

س�وريا  اس�تقرار  ع�ىل  ل�«العم�ل 
وإعادة الالجئن لوطنهم األم«.

وب�ارك س�ماحته بم�ن وصفهم 
طائرتي  إلس�قاطهم  ب�«الش�جعان 
ثم�رة  »ذل�ك  معت�ربا  الصهاين�ة«، 

إنجازاتهم عىل األرض«.
»انن�ا  الق�ول،  حم�ودي  وتاب�ع 
انترن�ا بمعرك�ة اإلره�اب وعلينا 
التط�رف  مواجه�ة  بالوح�دة 

والتكفري«. 
م�ن جانبه أش�اد مفتي س�وريا 
ب�«االنتصارات والبط�والت العراقية 
ضد داعش«، مبينا، أن »قوة س�وريا 
والع�راق ه�ي ق�وة لألم�ة العربي�ة 

واإلسالمية بأكملها، ونحن مع بغداد 
ش�عب واحد، ول�ن تفل�ح محاوالت 
الكيان اإلرسائي�يل بتفريق طوائفهم 

ومكوناتهم«. 
كب�ري  »أملن�ا  بالق�ول،  واختت�م 
بك�م بمواجه�ة التحدي�ات القائمة 
يف الع�راق واملنطق�ة«.  وكان رئيس 
هم�ام  اإلس�المي  األع�ىل  املجل�س 
حمودي وصف، الثالثاء )13 ش�باط 
2018(، الثورة اإليرانية ب�«املعجزة« 
يف ظل ظرف كان العالم فيه »خاضعا 
لهيمن�ة القوى الك�ربى«، معتربا أن 
إرسائي�ل »ال تن�ام إال وه�ي خائفة« 

من هذه الثورة ونموذجها.

الشيخ محودي: بوصلة املسلمني جيب أن تتجه ملواجهة املخططات الصهيونية

برملانية حتذر من اندالع »حرب قومية« وتدعو إىل فرض
 »سلطة الدولة« يف أربيل

احلكيم يكرم عددًا من املبدعني: جيب االهتامم هبذه الرشحية 

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
ومستشار املرشد االعىل يف ايران عيل أكرب 
واليتي، أم�س االحد، ع�ىل اهمية تضافر 

الجهود والتعاون الستقرار املنطقة. 
وق�ال مكتب الجعف�ري يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزير 
الخارجي�ة العراق�ية ابراهي�م الجعفري 
استقبل ببغداد عيل أكرب واليتي مستشار 
قائد الثورة اإلس�المية اإليرانية للُش�ُؤون 
الدوليَّ�ة، والوف�د املراف�ق ل�ه«، مبينا أنه 
»جرى يف اللقاء استعراض سري العالقات 
الثنائيَّ�ة ب�ن بغ�داد وطه�ران، وُس�ُبل 
تعزيزه�ا بم�ا يخ�دم مصالح الش�عبن 

الصديقن«.
واش�ار البيان اىل أنه »ت�م التأكيد عىل 

�يَّ�ة تضاف�ر الُجُه�ود، والتعاون من  أهمِّ
أج�ل تعزي�ز أم�ن، واس�تقرار املنطق�ة، 
واالس�تمرار بالتنس�يق يف ُمواَجهة خطر 

اإلرهاب«. وكان واليتي قد وصل اىل بغداد، 
السبت 19 شباط 2018، يف زيارة رسمية 

التقى خاللها كبار املسؤولن العراقين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أن 
املادة )249( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية رقم )23( لسنة 1971 ال تتقاطع 
م�ع مب�ادئ حق�وق االنس�ان والحريات 

الواردة يف الدس�تور، الفتة إىل أن 
الق�رارات االعدادية الصادرة من 
قايض التحقيق بموجبها ليس�ت 

محّصنة من الطعن.
إياس  الرسمي  املتحدث  وقال 
الساموك إن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا عقدت جلس�تها بحضور 
االعض�اء كاف�ة ونظ�رت دعوى 
الفقرتن  الطعن بعدم دستورية 
)ب( و)ج( م�ن املادة )249( من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم )23( لسنة 1971«.
دع�واه  يف  ذك�ر  »املدع�ي  أن  وتاب�ع 
أن الفقرت�ن تمس�ان حق�وق وحري�ات 
املواطن�ن من خالل من�ع الطعن ببعض 

قرارات قايض التحقيق«.
وأضاف الساموك ان »املحكمة وجدت 

أن تل�ك امل�ادة وضع�ت لتأم�ن رسع�ة 
حس�م الدعاوى والحيلولة دون التسويف 
واملماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان 
القرارات االعدادية الصادرة وفق الفقرتن 
املذكورت�ن ال تع�ّد محصن�ة، وانم�ا غري 
محصنتن من الطع�ن، وخاضعة للطعن 
م�ع الق�رار الفاص�ل يف الدعوى 
امام املحكمة املختصة بالطعن«. 
وبن أن »حكم املحكمة االتحادية 
العليا أورد أن الفقرتن املطعون 
بع�دم دس�توريتهما ال تخالفان 
مبادئ حقوق االنسان والحريات 
الواردة يف الدستور، وإنما العكس 
فه�ي ت�رّسع وص�ول الحق�وق 
إىل اصحابه�ا، ومن ث�َم تقرر رد 
الدعوى لعدم اس�تنادها إىل سند 

من الدستور«.

اجلعفري وواليتي يؤكدان عىل أمهـية تضافر 
اجلهود الستقرار املنطقة

املحكمة االحتادية العليا: املادة »249« من قانون اصول املحاكامت 
اجلزائية ال تتعارض مع حقوق االنسان واحلريات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كشفت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس األحد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء 
بإط�اق القروض اىل املواطن�ن ألغراض بناء او تأهيل الوحدات الس�كنية التي 

ترضرت جراء العمليات اإلرهابية والعسكرية.
وذك�ر بيان لألمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »وزارة املالية 
تتحم�ل مبالغ الفوائد املرتتبة ع�ى تلك القروض للس�نوات الخمس األوىل، وان 

تقرتن املوافقة عى اإلقراض بمصادقة لجان التعويض املختصة«.
وأش�ار اىل ان »وزارة املالية تتوىل إعداد تعليمات لتسهيل تنفيذ القرار بالتنسيق 
م�ع وزارة االعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات واالش�غال العامة، والبن�ك املركزي 
العراق�ي«. ولف�ت اىل ان »قرار مجل�س الوزراء جاء بناًء ع�ى ما عرضه رئيس 
مجل�س الوزراء بش�كل طارئ خال جلس�ة اجتماع مجلس ال�وزراء، ولتقديم 

أفضل الخدمات للمواطن العراقي«.

جملس الوزراء يطلق قروض املواطنني املترضرة منازهلم جراء العمليات اإلرهابية والعسكرية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث وزي�ر الداخلي�ة العراقي م�ع نظريه 
األردني يف عّمان، أمس األحد، قضايا مكافحة 
اإلرهاب واملخدرات والجريمة املنظمة وتعزيز 
األمن عى الحدود املش�رتكة، إضافة إىل ملف 
واملتهم�ن  األردن  يف  العراقي�ن  املطلوب�ن 

بقضايا فساد مايل وأخرى أمنية.
وبح�ث الع�راق واألردن أيض�اً منح س�مات 
الدخ�ول لرعاي�ا البلدين وأوضاع الس�جناء. 
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلي�ة العراقية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »وزير 
الداخلي�ة قاس�م األعرجي الذي ي�زور عمان 
حالي�اً ع�ى رأس وف�د يض�م وكيل ال�وزارة 
لش�ؤون األمن االتحادي وقائ�د قوات حرس 
الحدود ومدير الجنس�ية العامة ومدير دائرة 
العاقات واالعام عقد اجتماعاً يف مقر وزارة 
الداخلية األردنية وترأسه عن الجانب االردني 
وزير الداخلي�ة غالب الزعبي وبحضور وزير 
النق�ل وأم�ن ع�ام وزارة الصناع�ة ومدي�ر 
األم�ن العام وقادة األم�ن والرشطة يف وزارة 

الداخلية«.
وأض�اف البيان ان�ه »ويف بداية االجتماع نقل 
وزي�ر الداخلية تحيات رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي لجال�ة املل�ك االردن�ي ولحكوم�ة 
وش�عب اململك�ة مقدم�ا ش�كره ع�ى كرم 
الضياف�ة وحف�اوة االس�تقبال وجرى خال 
االجتماع بحث عددا من املواضيع األمنية ذات 
االهتمام املش�رتك والتي تنعكسا ايجابيا عى 
مصلحة البلدين الشقيقن ومنها التي تتعلق 
بمنح س�مات الدخول ب�ن البلدين والتعامل 

باملثل واوضاع الجالية العراقية يف االردن«.
كما ناقش الجانبان »األمور الخاصة بمنفذي 
طريبي�ل والكرام�ة باإلضاف�ة إىل مناقش�ة 
أوضاع السجناء وبحث تعزيز أوارص العاقة 
ب�ن البلدي�ن يف قضاي�ا مكافح�ة اإلره�اب 
واملخدرات والجريمة املنظمة وتعزيز التعاون 
يف موضوع الحدود املش�رتكة التي تبلغ ١٨١ 

كلم«.
وناق�ش املجتمعون أيض�اً »توقيع اتفاقيات 

أمني�ة بينهما وتبادل الزيارات لتعزيز الخربة 
بن أجهزة الرشطة واألمن يف البلدين«.

وط�رح األعرجي خ�ال االجتم�اع موضوع 
تش�كيل منظومة أمنية مش�رتكة يف املنطقة 
تعمل ع�ى تعزيز األمن العربي واس�تقراره 

وخاص�ة أم�ن املنطق�ة وكذلك االتج�اه اىل 
إقامة موتمر أمني لدول الجوار العراقي عى 

مستوى وزراء الداخلية«.
بدوره�ا، نقلت صحيفة »الغ�د« األردنية عن 
مصادر سياسية عراقية أن محادثات الوزير 

العراق�ي يف األردن س�ترتكز ع�ى »التع�اون 
األمني واالستخباراتي وتبادل املعلومات بن 

البلدين وتعزيز أمن الحدود املشرتكة«. 
وأشارت إىل أن املباحثات ستتناول كذلك آليات 
توس�يع العم�ل يف منف�ذ طريبي�ل الحدودي 

الستيعاب النشاط التجاري واالقتصادي بن 
البلدي�ن وتقديم التس�هيات املمكنة النتقال 
البضائع واملنتجات واألش�خاص بن العراق 
س�يبحث  األعرج�ي  أن  إىل  واألردن.ولفت�ت 
كذلك مل�ف املطلوبن العراقي�ن املتواجدين 

يف اململك�ة، ومنهم املتهمون بقضايا فس�اد 
مايل أو املطلوبون أمنًيا الرتباطهم بجماعات 

إرهابية أو من املمّولن لجرائم اإلرهاب.
يذك�ر أن البلدي�ن أع�ادا أخ�رًيا فت�ح منف�ذ 
طريبي�ل الحدودي بينهما لتطوير وتوس�يع 
حجم التبادل التج�اري، كما أصدرت اململكة 
قراًرا أخريًا بتعين س�فري جديد لها يف بغداد، 
فضًا عن مش�اريع مش�رتكة يف طريقها إىل 

التنفيذ.
وكان الع�راق أصدر يف مطلع الش�هر املايض 
قائمة بأس�ماء ش�خصيات مقيمة يف األردن 
مطلوب�ة لدي�ه أمنًي�ا، تتقدمه�ا رغ�د ابن�ة 
الرئي�س العراق�ي الس�ابق ص�دام حس�ن، 
والتي تستضيفها الحكومة األردنية، إضافة 
إىل أخ�رى متهمة بقضايا فس�اد، ويتقدمها 
األم�ن الع�ام الس�ابق ل�وزارة الدف�اع زياد 

القطان املعتقل يف األردن.
إىل ذل�ك، رج�ح وزي�ر الصناع�ة والتج�ارة 
والتموي�ن، يع�رب القض�اة، الب�دء بتطبيق 
ق�رار إعف�اء 54١ منتجا أردنيا من الرس�وم 
الجمركي�ة العراقي�ة قريب�ا ب�دون أن يحدد 

موعدا لذلك.
وقال القضاة، إن »الوزارة تتواصل باستمرار 
مع الس�لطات العراقية من أجل تطبيق قرار 
إعف�اء املنتج�ات األردنية من الرس�وم التي 
كانت فرضتها عى جميع مستورداتها نهاية 

العام 20١6 بنسب وصلت إىل 30 %«.
وأش�ار اىل ان »البدء بتطبيق قرار إعفاء 54١ 
منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية 

سيكون قريبا بدون أن يحدد موعدا لذلك«.
بدوره�م، أكد صناعيون أردنيون »اس�تمرار 
الس�لطات العراقية استيفاء رسوم جمركية 
ع�ى البضائ�ع رغ�م صدور ق�رار م�ن قبل 
السلطات العراقية، قبل نحو شهرين، بإعفاء 

املنتجات األردنية من تلك الرسوم«.
إعف�اء  ع�ى  مؤخ�را  واف�ق  الع�راق  وكان 
قائم�ة تضم 54١ منتجا أردنيا من الرس�وم 
الجمركية التي فرضتها بنس�بة 30 % نهاية 
الع�ام 20١6 م�ن أصل قائم�ة تتضمن 750 

كان سلمها األردن للعراق.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اس�تضاف الربملان يف جلس�ة تداولية 
برئاس�ة س�ليم الجبوري وزير املوارد 
املائية حس�ن الجنابي والوفد املرافق 

له ملناقشة ازمة املياه.
ويف مس�تهل الجلس�ة، اعل�ن الرئيس 
الجبوري منح اللجنة املالية اس�بوعاً 
واح�داً لحس�م املوازن�ة املالي�ة لعام 
20١٨، مش�رياً اىل الني�ة الج�راء لقاء 
مع رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 
اللجنة املالية لحس�م املوازنة، الفتا اىل 
انه سيتم دعوة النواب اىل عقد جلسة 

يوم الثاثاء بعد املقبل.
ورحب رئيس الربمل�ان بالوزير والوفد 
املرافق ل�ه، مش�ريا اىل رضورة ايجاد 
الس�بل الكفيل�ة ملواجهة ازم�ة املياه 
وترصيفها، الفتا اىل اس�تعداد املجلس 
لاس�تماع اىل مطال�ب الوزارة بش�ان 
امللق�اة ع�ى عات�ق  املهم�ة  طبيع�ة 
مجليس النواب والوزراء ملفاتحة دول 

الجوار.
واثن�ى وزير امل�وارد املائي�ة عى دور 
املي�اه،  قضي�ة  متابع�ة  يف  الربمل�ان 
املنب�ع  دول  اج�راءات  مس�تعرضاً 
وان�دالع الح�روب وموج�ات الش�حة 
وح�االت الفيضان�ات الت�ي يتع�رض 
له�ا العراق عى م�دى العقود املاضية 
وتاثريها عى التنمية، منوها اىل وجود 
س�رتاتيجية تعمل عليها الوزارة حتى 
املائ�ي  الواق�ع  ع�ام 2035 لضم�ان 
والزراع�ي والغذائ�ي م�ع التغي�ريات 
الت�ي تجري خصوصا ان وزارة املوارد 
املائية مسؤولة عن ادارة املياه وليس 

استخدامها.
واوضح وزير املوارد املائية بان حاجة 
الع�راق الفعلي�ة تص�ل اىل 50 ملي�ار 
س�نويا تتيح يف حال توفرها تنفيذ كل 
ما يتعلق باملياه، مش�ريا اىل أن شحة 

املياه قلت حدته�ا مع موجة االمطار 
االخرية.

ون�وه الوزير اىل توقع الوزارة بحدوث 
ش�حة مياه يف الباد منذ ش�هر ايلول 
امل�ايض، مش�ريا اىل ان نج�اح الوزارة 
بعد لقاءات عديدة مع الجانب الرتكي 
يف تأجي�ل ملئ س�د اليس�و الرتكي اىل 
ما بعد ش�هر حزيران املقبل، مش�يدا 
بالدبلوماس�ية والتعام�ل املهني الذي 
م�ع  العراقي�ون  املس�ؤولون  ق�اده 

الجهات الرتكية.
وأك�د الجناب�ي ع�ى رضورة تداخ�ل 
كون�ه  تركي�ا  م�ع  املائي�ة  املصال�ح 
س�يضمن للع�راق حص�ول الحصص 
املائي�ة كامل�ة، الفتا اىل تش�كيل اربع 
لجان فني�ة عالية املس�توى للتواصل 

م�ع الجان�ب الرتك�ي لزي�ادة تب�ادل 
التعاون الثنائي.

وب�ن وزير املوارد املائي�ة بأن االتفاق 
ع�ى الي�ة تش�غيل س�د اليس�و بع�د 
امتاءه س�يضمن للع�راق الحصص 
املائية الكاملة اس�تنادا ع�ى القانون 
ال�دويل الذي ينصف الع�راق بأعتباره 

دولة مصب.
وأشار الوزير اىل كرس الشحة املتوقعة 
والنج�اح يف الخطة الش�توية املقبلة، 
داعيا اىل زي�ادة التخصيصيات املالية 
يف املوازن�ة النش�اء محط�ات تحلي�ة 
املياه يف بعض املحافظات التي تعاني 
من الش�حة، مش�ددا عى اهمية ازالة 
التجاوزات عى االنه�ر، موضحا قيام 
ال�وزارة برف�ع 923 تج�اوزا واقام�ة 

7٨0 شكوى ضد املتجاوزين وتنظيف 
300 كيل�و م�رت م�ن االعش�اب م�ن 
قنوات الري.ونوه الجنابي اىل ان س�د 
دربنديخ�ان اصبح خارج الخدمة بعد 
اله�زة االرضي�ة الت�ي رضب�ت الباد 
ويحت�اج اىل 30 مليون دوالر لتأهيله، 
ان ١00 ملي�ار دين�ار كان�ت  مبين�ا 
مخصصة يف املوازنة لدرء الفياضانات 
تم حذفها االمر الذي يتطلب ارجاعها 

لدرء الفيضان ومعالجة شحة املياه.
وت�م يف الجلس�ة التي ادارها الش�يخ 
هم�ام حم�ودي النائ�ب االول لرئيس 
مداخ�ات  ط�رح  الن�واب،  مجل�س 
النواب، اذ طالب النائب فرات التميمي 
رئيس لجنة املي�اه واالهوار بتضمن 
مبل�غ ١00 مليار دين�ار تحت بند درء 

الفيضان وش�حة املياه ضمن قانون 
موازنة 20١٨، مش�ريا اىل عقد اللجنة 
لقاءات عديدة مع وزارة املوارد املائية 

لبحث ازمة املياه .
وتس�ائل النائب عبود العيس�اوي عن 
س�بب اط�اق الخزين املائي من س�د 
املوص�ل قبل اش�هر واملق�در بنحو 7 

مليار مرت مكعب.
زين�ب  النائب�ة  طالب�ت  بدوره�ا، 
الطائي ملعرف�ة االجراءات املتخذة مع 
ال�دول الثاثة املتش�اطئة م�ع العراق 
بخص�وص حصص املي�اه فضا عن 
رضورة معرفة الخطة القصرية االمد 
والخطة الس�رتاتيجية للوزارة بش�أن 
املياه.ولف�ت النائب حس�ن س�الم اىل 
غي�اب اي حلول دبلوماس�ية ملعالجة 

ازمة املياه مطالبا بأستثمار حقيقي 
ملياه االمطار وعدم هدرها.

وحث النائ�ب حامد الخرضي مجلس 
النواب ع�ى االرساع يف ترشيع قانون 
املجل�س الوطن�ي االعى للمي�اه لحل 
ازمة املياه س�واء داخلي�ا او مع دول 
الجوار فضا عن اهمية تطوير السعة 

الخزنية للمياه.
واق�رتح النائ�ب عب�اس البياتي ربط 
ملف املي�اه بملفي التج�ارة والطاقة 
اتفاقي�ات  م�ع دول الج�وار واب�رام 
مائي�ة م�ع دول الج�وار، مح�ذرا من 
نشوب حرب املياه مما يتطلب اعتماد 

سرتاتيجية واضحة.
ونوه�ت النائب�ة رشوق العبايجي اىل 
الحاج�ة لحمل�ة مجتمعي�ة ملعالج�ة 

ازمة املياه.
ويف مع�رض رده ع�ى املداخات، اكد 
وزي�ر امل�وارد املائية ع�ى ان املطالبة 
ببناء الس�دود يعتمد ع�ى وفرة املياه 
اال ان العراق يعاني من شحة للمياه، 
مش�ريا اىل الحاج�ة لصيانة الس�دود 
القائمة وبش�كل دوري كم�ا اليمكن 
الخ�زن يف مناطق الجنوب او يف ش�ط 
الع�رب كون االرايض مس�طحة واملاء 
موضح�ا  مالح�ا،  س�يكون  املخ�زن 
بان مش�كلة املياه يف الب�رصة ترتبط 
بانقط�اع املي�اه العذب�ة م�ن انه�ار 
كانت تص�ب فيها مثل نهري الكارون 

والكرخة وغريها.
وب�ن وزير امل�وارد املائي�ة ان الوزارة 
وبالتع�اون م�ع ال�وزارات املختص�ة 
اتخذت 24 اجراء ملعالجة ازمة املياه، 
مؤك�دا اىل ان ال�وزارة قام�ت بحف�ر 
نحو 90 ال�ف برئ للمي�اه الجوفية يف 
جميع انحاء العراق ملعالجة الش�حة، 
مش�ددا عى ان ال�وزارة تمل�ك خزينا 
مائي�ا يمكنه�ا م�ن تج�اوز الصي�ف 
ترش�يد  اهمي�ة  اغف�ال  دون  املقب�ل 
االستهاك، موضحا ان سكان االهوار 
يعان�ون نتيج�ة انخفاض مناس�يب 
املي�اه والجف�اف مما يتطل�ب تقديم 
مس�اعدات اغاثية، نافي�ا وجود مياه 
ضائع�ة تص�ل اىل مي�اه الخليج ففي 
ح�ال وجودها س�تعالج ملوحة مياه 

محافظة البرصة.
ونوه الس�يد وزي�ر امل�وارد املائية اىل 
امتاك الوزارة ملش�اريع س�رتاتيجية 
النشاء قناة تش�به قناة السويس من 
اج�ل ايص�ال مياه البح�ر اىل االرايض 
الصحراوية س�واء يف محافظة املثنى 
دع�م  يف  يس�اهم  بش�كل  غريه�ا  او 

الزراعة ودخول السفن.
بعده�ا تق�رر رف�ع الجلس�ة اىل يوم 

الثاثاء 2/27/20١٨.

وزير الداخلية يف عمان للنقاش بشأن تنشيط املنافذ احلدودية ومكافحة املخدرات ومنح »الفيزا باملثل«

العراق لألردن: نريد املطلوبني أمنيا

العراق توصل إىل »اتفاق« مع تركيا لتأجيل مأل سد »اليسو«.. ومطالبات حبملة لـ »ترشيد االستهالك«

الربملان »تداول« بشأن »أزمة املياه« مع وزير املوارد املائية: التخصيصات املالية سببا يف الشحة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

دع�ا رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس األحد، 
الرشكات األملانية إىل اس�تثمار الفرص الكبرية 
املتاح�ة يف العراق املقبل ع�ى حملة إعادة بناء 
وإعم�ار، وال�ذي يش�هد اس�تقرارا ملحوظ�ا 

خاصة بعد النرص عى داعش.
وذك�ر املكت�ب اإلعام�ي لرئي�س ال�وزراء، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان العب�ادي اس�تقبل بمقر إقامت�ه يف ميونخ، 
املدير التنفي�ذي لرشكة »جيزيك اند ديفرنت«، 
هانس فولفغان�ك كنت، حيث تركز اللقاء عى 
أهمية االرساع بمرشوع انجاز الجواز العراقي 

االلكرتوني والبطاقة املوحدة داخل العراق.

كما اس�تقبل العبادي، رئيس لجن�ة العاقات 
الخارجي�ة يف الربملان االملان�ي نوربورت رتفن، 
حيث ج�رى خ�ال اللق�اء اس�تعراض تطور 
توس�يعها  ورضورة  البلدي�ن  ب�ن  العاق�ات 
وتش�جيع ال�رشكات االملاني�ة ع�ى اس�تثمار 
الف�رص الكب�رية املتاحة يف الع�راق املقبل عى 
حملة اعادة بناء وإعمار والذي يشهد استقرارا 

ملحوظا خاصة بعد هزيمة داعش.
وأك�د العب�ادي ان »الع�راق يمك�ن ان يك�ون 
انموذجا مرشقا لاستقرار االجتماعي واعتماد 
مبدأ املواطنة ونبذ الطائفية«، مبينا ان القوات 
األمنية اآلن استطاعت ان تكسب قلوب الناس 

بتعاملها االنساني الفريد.
وكان العبادي التقى أيضا يف مقر إقامته وزير 

الخارجية املرصي س�امح ش�كري، الذي نقل 
تهاني الرئيس عبد الفتاح السييس، باالنتصار 
ع�ى داع�ش وحف�ظ وح�دة العراق وش�عبه 
وتعزيز دور املؤسسات واعتزازه بأهمية الدور 

االسايس للعراق يف املنطقة وحل ازماتها.
فيما دعا رئيس ال�وزراء، إىل مزيد من التعاون 
االقتصادي والتج�اري وتبادل املصالح والعمل 
مع رشكات القطاعن العام والخاص والتعرف 
عى ف�رص االس�تثمار املتاح�ة يف املحافظات 

العراقية كافة.
واس�تقبل العب�ادي، يف وقت س�ابق، أمن عام 
الجامع�ة العربية احمد ابو الغيط، حيث جرى 
التباح�ث يف اوضاع املنطقة واالزمة يف س�وريا 
وأهمي�ة تفعي�ل دور الجامع�ة بتحقي�ق امن 

واس�تقرار ال�دول العربية ووق�ف التدخات يف 
شؤون الدول وخيارات شعوبها.

من جانبه أش�اد ابو الغيط، بنج�اح العراق يف 
خروج منترصا وموحدا ومحافظا عى تماسك 
شعبه وبالدور االيجابي الذي يلعبه يف املنطقة، 
مؤك�دا وق�وف الجامع�ة العربية م�ع العراق 
وتطلعها ملضيه بلعب دوره االيجابي والناجح 
الع�راق  مصلح�ة  ملافي�ه  وخارجي�ا  داخلي�ا 
واملنطقة. ووصل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
الجمعة، إىل ميونخ للمشاركة يف مؤتمر ميونخ 
لألم�ن، حيث التقى بعدد من املس�ؤولن هناك 
وبح�ث معهم العاق�ات الثنائية، كم�ا أكد أن 
الحكوم�ة ماضي�ة يف تهيئة االجواء املناس�بة 

لاستثمار وإعادة بناء الدولة.

حث حكوميت املانيا ومصر إىل دفع شركاتها للعمل يف املناطق احملررة

رئيس الوزراء يدعو دولتني عربية وأوربية الستثامر »الفرص الكبرية« يف العراق
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حـروب املستقبـل القريـب: »أسلحـة تقـاتـل مـن تلقـاء نفسهـا«

         بغداد / المستقبل العراقي

ت�ي املناقش�ات بني »خدم�ات أم�ازون ويب« 
واململك�ة العربية الس�عودية إلقام�ة وجود مبارش 
يف البالد بجهود تجارية أوس�ع للس�يطرة عىل سوق 

التجارة اإللكرتونية يف مجلس التعاون الخليجي.
ويف ح�ني يهدف قس�م الحوس�بة الس�حابية يف 
»أمازون«، يف البداي�ة، إىل فتح مراكز بيانات جديدة 
يف اململكة، فإن االتفاق من املرجح أن يعجل بتوسيع 

مستودعات »أمازون« وسوق الطرف الثالث.
وتكش�ف هذه التط�ورات التجارية ع�ن وجود 
قط�اع ديناميك�ي وتناف�ي للتج�ارة اإللكرتوني�ة 
يص�وغ العالق�ات التجارية ب�ني ال�دول يف منطقة 

الخليج.
وستس�اعد الدخول الكبرية يف املتناول، والتغلغل 
القوي لالتصاالت يف دول مجلس التعاون الخليجي، 
عىل زيادة س�وق التج�ارة اإللكرتوني�ة، التي تقدر 
بنح�و 20 ملي�ار دوالر بحل�ول ع�ام 2020، وفق�ا 

ملؤسسة »إيه تي كريني« االستشارية.
وتوقع�ت تقدي�رات »ب�اي ف�ورت« أن أس�واق 
التج�ارة اإللكرتوني�ة يف اإلم�ارات العربي�ة املتحدة 
واململكة العربية السعودية سوف تنمو إىل 27 مليار 

دوالر و22 مليار دوالر عىل التوايل.
ويوجد يف الس�وق مجال للتوس�ع؛ حيث تساهم 
التج�ارة اإللكرتونية بأقل م�ن 0.5% يف االقتصاد يف 

دولة اإلمارات مقارنة ب�3% يف األسواق الناضجة.
وترغب الحكومات اإلقليمية، والرشكات متعددة 
الجنس�يات، ونخبة الجه�ات الفاعل�ة التجارية، يف 
قطعة من الكعكة االقتصادية، ويعكس هذا الطلب 
اتجاه�ا أوس�ع نطاق�ا لالس�تثمارات الجدي�دة مع 
رشكاء التكنولوجي�ا والبني�ة التحتية يف جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وس�تظل اإلم�ارات والس�عودية هم�ا الدولت�ان 
الرئيس�يتان اللتان تش�كالن اس�تثمارات جديدة يف 
قط�اع التج�ارة اإللكرتوني�ة، يف ح�ني تتحمل دول 
مجلس التعاون الخليجي املتبقية أدوارا مس�اندة يف 

محيط السوق.
وع�الوة عىل ذلك، ف�إن فتح اقتص�ادات مجلس 
التعاون الخليجي ع�ىل رشكات التجارة اإللكرتونية 
الالزم�ة يع�د  الرقمي�ة  التحتي�ة  البني�ة  وتطوي�ر 
باضطرابات يف قطاع التجزئة، ما يزيد من احتمالية 
الحكوم�ات  ع�ىل  س�لبية  سياس�ية  انعكاس�ات 

اإلقليمية.
وتمثل إمارة دبي مركزا طبيعيا لرشكات التجارة 
اإللكرتونية، وتتميز ببيئتها التسويقية املدعومة من 
قبل املس�ؤولني الحكومي�ني، كمدينة رائدة يف مجال 
االبت�كار، وتمتلك بني�ة تحتية متقدم�ة يف املنطقة 
الح�رة، وخ�رة يف مج�ال الخدم�ات اللوجس�تية، 

وسمعة عاملية كمركز تجاري.
وقد أنفقت اإلمارة، مؤخرا، أكثر من 735 مليون 
دوالر ع�ىل »دبي كومرس�يتي«، وه�ي منطقة حرة 
ترك�ز ع�ىل التج�ارة اإللكرتونية، تق�ع بالقرب من 

مطار دبي الدويل.
وتعتر املنطقة الحرة الجديدة مرشوعا مشرتكا 

ب�ني إدارة املنطق�ة الح�رة بمطار دب�ي ومجموعة 
»وص�ل« إلدارة األصول، وهي رشك�ة إدارة عقارية 
أنش�أتها مؤسس�ة دبي العقارية، ويشغل »مكتوم 
ب�ن محمد آل مكتوم« نائب حاك�م دبي ابن الحاكم 

الحايل رئيس »وصل«.
وكانت كل من رشكة »سوق دوت كوم« و»نون« 
التي تعد من أكثر الرشكات الواعدة يف مجال التجارة 

اإللكرتونية يف املنطقة، قد بدأتا من دبي.
واشرتت »أمازون« »س�وق« مقابل 579 مليون 
دوالر ع�ام 2017، األم�ر ال�ذي س�مح ل�»أمازون« 
بالوص�ول إىل املس�تهلكني الناطق�ني بالعربية، مع 

الدفع بالعمالت املحلية.
ويخط�ط امللياردي�ر »محم�د العبار« م�ن دبي، 
رئي�س إح�دى أك�ر رشكات التطوي�ر العق�اري يف 
العالم، وه�ي »إعمار« العقارية، ملنافس�ة »س�وق 
أم�ازون« برشكته للتجارة اإللكرتونية، »نون«، وقد 
اس�تثمر صندوق االس�تثمارات العامة يف السعودية 
ملي�ار دوالر يف »نون«، ما أض�اف طبقة جديدة من 
التعقيد ع�ىل مفاوضات »أم�ازون« الجارية للعمل 
مبارشة داخل الس�عودية، ولي�س من خالل مزودي 

الطرف الثالث.
وتعتر الجغرافيا والس�یموغرافیا يف الس�عودیة 
مزایا جوھریة لج�ذب رشکات التجارة اإللكرتونیة، 
وه�ي الدولة العض�و الوحي�دة التي تمتل�ك روابط 
برية - إما أرض�ا أو جرسا - مع جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي األخرى.
وم�ن حيث الرتكيبة الس�كانية، تضم اململكة ما 
يقرب من 60% من سكان مجلس التعاون الخليجي، 

ونحو 80% من مواطني املجلس.
وم�ع ذل�ك، ف�إن ويل العه�د األم�ري »محم�د بن 

س�لمان« حريص ع�ىل أن تصبح الس�عودية مركزا 
للتكنولوجي�ا الواقعي�ة، ب�دال من أن تك�ون مجرد 

سوق استهالكية.
وخ�الل ع�ام 2016، اهت�م ويل العه�د بمغازل�ة 
الرؤساء التنفيذيني لرشكات التكنولوجيا يف الواليات 
املتحدة، ووافق عىل تقدي�م 45 مليار دوالر أمريكي 
لتموي�ل برنامج »س�وفت بن�ك« اليابانية عىل مدى 

األعوام ال�5 املقبلة.
ومن املخطط بناء مدينة »نيوم« التي أعلن عنها 
ويل العه�د أواخر عام 2017 بقيمة 500 مليار دوالر 
عىل س�احل البح�ر األحم�ر، لتكون بذلك مس�احة 
الخاص�ة  الروبوت�ات  مس�تقبلية يس�يطر عليه�ا 

برشكات التجارة اإللكرتونية.
وتعتزم »س�وفت بنك« اس�تثمار 15 مليار دوالر 
يف »نيوم«، و10 مليارات دوالر إضافية يف مش�اريع 
سعودية أخرى، مع توقع إعادة تدوير االستثمارات 

السعودية يف االقتصاد املحيل.
وع�الوة عىل ذلك، تهدف رؤي�ة البالد لعام 2030 
إىل »زي�ادة مس�اهمة التج�ارة الحديث�ة والتج�ارة 
اإللكرتوني�ة إىل 80% من قط�اع التجزئة بحلول عام 

.»2020
وت�ؤدي قواع�د املس�تهلكني الصغ�رية، والبنية 
التحتي�ة املتخلف�ة، والعالقات السياس�ية املتوترة، 
إىل إبع�اد دول مجلس التع�اون الخليجي املتبقية إىل 
مكانة ثانية يف ديناميات س�وق التجارة اإللكرتونية 

يف املنطقة.
وم�ن املرجح أن تعم�ل هذه البل�دان كجزء من 
ش�بكة أوس�ع من مراكز الدعم والتوزي�ع الرقمية 
املرتبطة بمجموعات التجارة اإللكرتونية يف اإلمارات 
والس�عودية. وتعتزم »خدمات أمازون ويب« إنشاء 

3 مراك�ز بيان�ات يف البحري�ن بحلول ع�ام 2019، 
ومع ذلك، سوف تتضاءل أهمية البحرين التاريخية 
كنقطة دخول ليرالية اجتماعية إىل الس�عودية مع 
عمل املزيد من رشكات التجارة اإللكرتونية مبارشة 

داخل السوق السعودية.
وتش�ّغل عمان »واحة املعرفة« بمس�قط، وهي 
منطقة خالية من التكنولوجيا، ولكنها مركز رئيي 

للتجارة يف املنطقة.
وسوف يسهم س�وق الكويت املحلية، متوسطة 
الحجم، يف دفع الطلب عىل التجارة اإللكرتونية، لكن 
البالد تفتقر إىل املكانة كمركز تكنولوجي ناش�ئ يف 

منطقة الخليج.
وأخريا، ف�إن الحص�ار االقتصادي ال�ذي تعاني 
منه دول�ة قطر الصغرية يعقد الجه�ود التي تبذلها 
سالس�ل  لتحس�ني  اإللكرتوني�ة  التج�ارة  رشكات 

التوريد يف جميع أنحاء املنطقة.
وقد يؤدي فتح الس�وق املحلية لرشكات التجارة 
اإللكرتوني�ة إىل زيادة التوترات السياس�ية املحيطة 
بقضايا العمالة، وعىل سبيل املثال، تسعى السعودية 
م�ن خالل »رؤي�ة 2030« إىل إضاف�ة مليون فرصة 
عم�ل يف مجال التجزئة للمواطن�ني، وأصدرت وزارة 
العم�ل والتنمية االجتماعية أمرا، يف أبريل/نيس�ان 
2017، يطل�ب توظيف املوظفني يف مراكز التس�وق 

فقط من الرجال والنساء السعوديني.
ومع ذلك، فإن تكاثر رشكات التجارة اإللكرتونية 
الرئيس�ية يف اململكة ق�د يعقد املب�ادرات الحكومية 
قط�اع  يف  للس�عوديني  األدوار  م�ن  املزي�د  لتولي�د 

التجزئة.
وقد تؤدي االختالالت الكرى يف الصناعات كثيفة 
العمال�ة، خاصة تل�ك التي يحتفظ به�ا للمواطنني 
الس�عوديني م�ن خ�الل التدخل الحكومي يف س�وق 

العمل، إىل عواقب سياسية سلبية داخل اململكة.
لذلك، يجب عىل رشكات التجارة اإللكرتونية التي 
تأمل يف الحصول عىل دعم الحكومة للعمليات داخل 
اململك�ة، أن تؤكد قيمته�ا الداخلية عر املس�اهمة 

الكلية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
وال ت�زال املخ�اوف املتعلق�ة بالعمالة أق�ل إثارة 
للج�دل يف اإلمارات، حيث إن 10% فقط من س�كان 
البالد هم من املواطن�ني اإلماراتيني، وال يمثل قطاع 

التجزئة مجاال رئيسيا للعمل ملواطنيها.
مث�ل  اإللكرتوني�ة،  التج�ارة  رشكات  وتمث�ل 
»أم�ازون« و»نون«، فرصا اس�تثمارية جذابة لدول 
مجل�س التعاون الخليجي، خاصة تلك التي تس�عى 
إىل تقديم أدلة ملموس�ة عىل التقدم االقتصادي عر 

التنويع.
ومع ذل�ك، ق�د يتطل�ب ج�ذب رشكات التجارة 
اإللكرتونية إىل أسواق دول املجلس امتيازات تجارية 
وبدء تغي�ريات هيكلية أطول أجال يف أس�واق العمل 
الخليجية، وهو ما يتعارض مع سياسات الحكومة 

لحماية امتيازات الرشكات القائمة واملواطنني.
ومن ث�م، ينبغي عىل حكوم�ات دول املجلس أن 
تقيس بعناية تكاليف وفوائ�د تعزيز قطاع التجارة 
اإللكرتوني�ة، وأن تقّيم بش�كل واقع�ي قدرتها عىل 

التحكم يف التقدم املطرد للقطاع يف املنطقة.

للسيطرة على سوق التجارة يف جملس التعاون

معركة إلكرتونية »وشيكة« بني دول اخلليج

       بغداد / المستقبل العراقي

أظه�ر اس�تطالع رأي جديد تراجع رىض الفرنس�يني 
ع�ن أداء الرئيس إيمانويل ماك�رون، ألقل من 50%، هو 

أدنى مستوى منذ أكتوبر املايض.
وتأتي نتائج االس�تطالع التي ن�رشت، أمس األحد، يف 
الوق�ت ال�ذي تميض فيه باري�س قدماً يف خط�ط تعديل 

جهازها الحكومي.
وجرى االستطالع عر مؤسسة »إيفوب« الستطالعات 
ال�رأي، وذلك خالل الف�رتة م�ن 7 إىل 17 فراير الجاري، 

ونرشته صحيفة »جورنال دو ديمانش«.
وقال 44% ممن ش�ملهم االستطالع إنهم راضون عن 
ماكرون برتاجع س�ت نقاط عن االستطالع السابق الذي 

أجرته )إيفوب( يف يناير املايض.
ويعتر هذا أدنى معدل موافقة عىل أداء ماكرون منذ 

أكتوبر 2017 عندما سجل هذا املعدل %42.
وأعلن�ت الحكومة الفرنس�ية خطط�اً يف أوائل فراير 
لتحدي�ث اإلدارة العامة يف بلد ب�ه واحد من أعىل معدالت 

اإلنفاق العام يف العالم. 
وقال رئيس ال�وزراء الفرني إدوارد فيليب، إنه ليس 
ل�دى الحكوم�ة أي هواج�س بش�أن إجراء تغي�ريات يف 

القطاع العام حتى إذا واجهت مقاومة.
وكان ماك�رون )39 عام�اً(، وه�و مرش�ح الوس�ط 
إيمانويل، قد فاز يف االنتخابات التي جرت يف مايو 2017، 
عىل منافس�ته مرش�حة اليمني املتط�رف مارين لوبان، 

بعدما حصد أكثر من 66% من أصوات الناخبني.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس االحد مقتل فلسطينيني 
اثنني برصاص الجيش االرسائييل يف قطاع غزة بعد تفجري أسفر 
عن ج�رح جنود ارسائيليني عىل الحدود م�ع القطاع ردت عليه 

الدولة الصهيونية بغارات عىل مواقع لحماس.
وه�ذا التصعيد للعنف هو األخطر عىل الح�دود بني إرسائيل 

وقطاع غزة منذ نهاية الحرب األخرية يف العام 2014.
وقال�ت املصادر ان الفلس�طينيني هما س�الم محمد صباح 
وعبد الله ايمن أبو شيخة، وكالهما يف السابعة عرشة من العمر، 

قتال يف رشق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وذك�ر ش�هود عي�ان فلس�طينيون ان الفلس�طينيني أصيبا 
بالرصاص يف اطالق نار بالقرب من الحدود بني ارسائيل وقطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال الجيش االرسائييل انه اطلق »عيارات تحذيرية« باتجاه 
مجموعة من الفلس�طينيني كانت تقرتب بشكل »يثري الشبهة« 

من السياج الحدودي.
واوضح الجيش االرسائييل انه ش�ن رضب�ات جوية عىل 18 

»هدفا ارهابيا يعود لحماس« يف قطاع غزة.
وكان الجيش االرسائييل يرّد بذلك عىل تفجري عبوة ناسفة يف 
وقت س�ابق السبت ادى اىل جرح اربعة جنود ارسائيليني اصابة 
اثن�ني منهم »بالغة« وذلك لدى مرور آليتهم قرب س�ياج يفصل 
االرايض االرسائيلية عن قطاع غزة، وفق ما افاد الجيش يف بيان. 

وذكر انها وضعت خالل التظاهرات القريبة من الحدود.
وج�اء الرد م�ن دبابة ارسائيلي�ة اس�تهدفت بنريانها مركز 
مراقبة غري بعيد من م�كان التفجري وتحديدا رشق خان يونس 

يف جنوب قطاع غزة. 
ويف بي�ان، اك�دت كتائب عز الدين القس�ام الجناج املس�لح 
لحرك�ة حم�اس انه�ا تص�دت للطائ�رات االرسائيلي�ة. غري ان 

كونريكوس نفى ذلك.
وبعي�د الغارات االرسائيلي�ة، تحدث الجي�ش االرسائييل عن 
عملية اطالق ُيرجح أنها لصاروخ عىل جنوب ارسائيل من قطاع 
غزة.وم�ن ميونيخ حيث يح�ر املؤتمر الس�نوي حول االمن، 
وصف رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتانياهو ما حصل بانه 

»خطري«. وقال يف بيان »سنرد يف الشكل املالئم«.
وي�رسي يف قط�اع غزة وقف ه�ش الطالق النار من�ذ انتهاء 
حرب العام 2014 بني ارسائيل وحركة حماس. ومطلع شباط/

فراير، ش�ن الط�ريان االرسائييل غارات عىل جن�وب قطاع غزة 
بعد اطالق صواريخ عىل االرايض االرسائيلية.

وينس�ب اطالق هذه الصواريخ عموما اىل جماعات س�لفية 
منش�قة ع�ن حم�اس. وينترش الجي�ش االرسائييل ع�ىل حدود 
القطاع الصغري الذي تسيطر عليه حركة حماس االسالمية منذ 

عام 2007، ويفرض عليه حصارا بريا وبحريا وجويا خانقا.

شعبية الرئيس الفرنيس هتوي
 إىل دون )%50( 

جيش االحتالل اإلرسائييل يقتل شابني 
فلسطينيني عىل حدود غزة

         بغداد / المستقبل العراقي

دعت رئيس�ة ال�وزراء الريطانية ترييزا م�اي إىل إيالء 
األهمي�ة للتوقيع بصورة عاجلة عىل اتفاق التعاون األمني 
م�ع االتحاد األوروبي بعد بريكس�ت محذرة م�ن أن األمر 

يشكل مسألة حياة أو موت بالنسبة لكثري من املواطنني.
ويف خطاب أمام مؤتمر األمن يف ميونخ، أقرت ماي بأنه 
ال يوج�د يف الوقت الحارض اتفاق بني االتحاد األوروبي وأي 
دولة ثالثة »يعر تماما عن عمق وامتداد عالقتنا القائمة«. 
لكنها قالت إنها ال ترى سببا يمنع الطرفني من التوصل إىل 

طرق عملية إلقامة »رشاكة )أمنية( عميقة وخاصة«.
وأضافت »ال يمكننا تأخري املناقشات بهذا الشأن«.

ونبهت األوروبيني من تحبيذ السياسة عىل التعاون ضد 
الجريمة واإلرهاب.

وقالت لجمهور ضم رئي�س املفوضية األوروبية جان-
كل�ود يونكر »هذا ليس وقت يتيح ألي منا أن يس�مح بأن 
يعي�ق التع�اون بيننا ويه�دد أم�ن مواطنين�ا تنافس بني 

الرشكاء وقيود مؤسساتية أو أيديولوجيات متجذرة«.
وحذرت من أنه يف حال لم يتم التوصل إىل اتفاق أمني يف 
الوقت الذي تنسحب لندن رسميا من التكتل يف آذار 2019، 

»س�تتوقف« عمليات تس�ليم املوقوف�ني الرسيعة بموجب 
مذكرات االعتقال األوروبية.

وأضافت أنه يف حال لم تعد بريطانيا جزءا من الرشطة 
األوروبية »يوروبول«، فإن ذلك سيعرقل مشاركة املعلومات 
ما سيقوض بدوره الحرب عىل اإلرهاب والجريمة املنظمة 

والهجمات االلكرتونية.
وقالت »س�يكون ذلك مؤذيا لكال الطرفني وس�يعرض 
جميع مواطنينا إىل خطر أكر«، داعية القادة األوروبيني إىل 
إظهار »بعض اإلبداع والطم�وح الحقيقيني« عر التوصل 

إىل اتفاق أمني فريد بني بريطانيا واالتحاد األوروبي.
وقالت »علينا التحرك اآلن بش�كل عاجل إلبرام معاهدة 

تحمي جميع املواطنني األوروبيني أينما كانوا يف أوروبا«.
لك�ن بع�ض الخ�راء ح�ذروا م�ن أن رف�ض بريطانيا 
الخض�وع ملحكم�ة العدل األوروبية بعد بريكس�ت قد يحد 

التعاون األمني بني لندن واالتحاد األوروبي.
تأت�ي ترصيح�ات م�اي بعدم�ا ح�ذر رؤس�اء وكاالت 
اس�تخبارات بريطاني�ة وفرنس�ية وأملاني�ة يف بي�ان نادر 
مش�رتك من أنه يج�ب االس�تمرار يف مش�اركة املعلومات 
االس�تخباراتية والتع�اون حت�ى بع�د مغ�ادرة بريطاني�ا 

التكتل.

       بغداد / المستقبل العراقي

دفع الذكاء االصطناعي وتأثريه عىل االس�لحة 
يف املس�تقبل وزير الدفاع االمريكي جيم ماتيس اىل 

التشكيك يف نظرياته الخاصة حول الحرب.
وردا عىل س�ؤال عن تأثري ال�ذكاء االصطناعي 
يف املس�تقبل عىل النزاعات املس�لحة، قدم الجنرال 
الس�ابق يف مش�اة البحري�ة االمريكي�ة )املارينز( 
درسا مرتجال عن نظرية الحرب للصحافيني الذين 
يرافقونه يف جولته التي تستمر اسبوعا يف اوروبا.

وبعدما ذك�ر بمؤلفاته املنش�ورة، قال ماتيس 
ان�ه يميز بني طبيعة الحرب الجوهرية وهي ثابتة 

النها برشية، وطابعها املتغري.
وقال ماتيس يف الطائرة التي أقلته اىل واشنطن 
ان »الطبيع�ة الجوهري�ة للح�رب ه�ي التجهي�ز 
وتكام�ل  والكف�اءة  والش�جاعة  والتكنولوجي�ا 
الق�درات والخ�وف والجبن، كل ه�ذه االمور التي 
تمن�ح طبيع�ة جوهري�ة للح�رب الت�ي ال يمك�ن 

التكهن بها«.
وأض�اف ان »طابع الح�رب يتغري باس�تمرار. 
كان رجل املاني مس�ن يسميها حرباء النها تتغري 

لتتكيف مع زمنها ومع التكنولوجيا ومع امليدان«، 
مشريا بذلك اىل منظر من القرن الثامن عرش يدعى 

كالوس فون كالوزيفيتز.
وأوضح أن الطائرات بدون طيار يتم تس�يريها 
عن بعد اليوم، لكن غدا االس�لحة يمكنها أن تتعلم 

وتتكيف وتعمل من تلقاء نفسها.
وتاب�ع ان »الس�الح املوجود يف ترس�انتنا الذي 
يطل�ق علي�ه أكثر االس�ماء خطأ ه�و الطائرة بال 
طي�ار«، موضح�ا انه »ق�د ال يكون هن�اك أحد يف 
قم�رة القي�ادة، لك�ن هناك م�ن يق�ود اىل جانب 
الذي�ن يقومون بتحميل املعلومات والذين يقررون 

تزويدها بقنابل وكامريات مراقبة«.
ورأى ماتيس انه »اذا وصلنا اىل يوم يس�ري فيه 
كل يشء بقيادة آلية، فس�نصبح كلنا مش�اهدين. 
هذا لن يخدم هدفا سياس�يا بعد ذل�ك«. وتابع ان 
»اي ن�زاع ه�و مش�كلة اجتماعية تتطل�ب حلوال 

اجتماعية، حلوال برشية«.
ويف نهاي�ة املط�اف ق�ال ماتيس »ال اس�تطيع 
الرد عىل س�ؤالكم. لكن بالتأكيد اش�كك يف فكرتي 
االساس�ية عن الطبيعة الجوهرية للحرب التي لن 

تتغري. اليوم علينا ان نشكك يف ذلك«.

رئيسة وزراء بريطانيا تستعجل التوصل إىل »اتفاق أمني« مع أوربا بعد بريكست
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تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء  املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )ثالث س�نوات( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية 
أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل 
املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم الت�ايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

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

الهيأة االستئنافية الثانية
العدد 326 / س / 2018  
التاريخ 15 / 2 / 2018   

اعالن
اىل / املستأنف عليه :- عامر كاظم عويد

بناء عىل الطعن االستئنايف الواقع عىل قرار الحكم البدائي 
املرق�م 2217 / ع / 2017 وامل�ؤرخ يف 11 / 1 / 2018 
القايض بأبطال الحكم الغيابي املرقم 2217 / ب / 2017 
املؤرخ 13 / 8 / 2017 ورد دعوى ) املدعي ( املس�تأنف 
محم�د خزعل جاس�م وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار للحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
26 / 2 / 2018 الس�اعة الثامنة والنصف صباحاً وعند 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانوناً فس�وف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
هيثم عبد اهلل خليل
عضو اهليأة االستئنافية الثانية

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين  االتحادية

محكمة بداءة بلد
رقم الدعوى 356 / ب / 2014 

التاريخ 26 / 11 / 2017 

اعـالن
بن�اءاً ع�ىل الدعوى املرقم�ة 356 / ب / 2014 واملقامة م�ن قبل املدعيان 
جعفر وحسن ابناء عيل مهدي ضد املدعى عليها زكيه عيل مهدي ولصدور 
قرار الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 12 / 1194 من املقاطعة 45 بني 
س�عد بتاري�خ 12 / 3 / 2015 والكتس�ابه الدرج�ة القطعي�ة فقد قررت 
ه�ذه املحكمة بيع العقار اعاله باملزايدة العلني�ة واملدرجة اوصافه ادناه 
فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة بعد مرور ثالثون يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة وسيتم تسجيل العقار باسم املزايد االخري  

االوصاف :-
القايض / حازم محمد احمد  

1- موقع العقار – بلد / الش�ارع الحويل ال�ذي يربط الحي الصناعي بحي 
الفارس

2- جن�س العق�ار – ارض زراعي�ة مملوك�ة للدول�ة – وزارة املالية وحق 
الترصف للمدعني واملدعى عليها

3- االوصاف – ارض زراعية مستغلة باملحاصيل املوسمية 
4- املشتمالت – ارض خالية 

5- املالكون – جعفر وحسن وزكيه ابناء عيل مهدي  
6- املساحة – 4 دونم  

7- القيمة التقديرية – ستة وثالثون مليون دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

رقم االضبارة 1583 / 2014 
التاريخ 18 / 2 / 2018 

اعــالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة العقار تسلس�ل 18 / 538 م عطيفي�ه الواقع ف��ي 
العطيفية العائد للمدين عبد كريم خش�يت املحجوز لقاء طلب الدائن يارس عبد الرضا 
كريم البالغ 1,436,541,780 مليار دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري  
1- موقعه ورقمه :- العطيفية تسلسل 18 / 538 م عطيفيه 

2- جنسه ونوعه :- بناية بالقرب من محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل  
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مش�تمالته :- العق�ار عب�ارة عن بناية مكونه م�ن اربعة طواب�ق الطابق االريض 
عب�ارة عن مح�الت متخذ كصيدلية باس�م ريحانة املدينة وعيادة طبي�ب ومحل لبيع 
املالبس النس�ائية واملحل االخري بأس�م الكوخ . الطابق االول مكون من س�بع ش�قق 
قس�م منها كبرية عبارة عن ش�قتني مدمجة مع بعضها تحتوي عىل غرفتني وحمام 
ومطب�خ ومرافق صحية . الطابق الثاني عبارة عن قاعة كبرية كاملة غري مش�غولة . 
الطاب�ق الثالث ايضاً عبارة عن قاعة كبرية قيد التش�ييد وغري كاملة البناء الس�قوف 
من الكونكريت املس�لح واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك املطعم باملرمر والدرج من 
الكرانيت . االبواب والش�بابيك واملحجرات الخاصة بالبناية من الحديد وان العقار يقع 

عىل الشارع العام موقع تجاري درجة العمران جيدة .       
 5- مساحته :- 468 م2                           

 6 - درجة العمران :- جيدة   
 7- الشاغل :- عدة مستأجرين ويرغبون بالبقاء بعد البيع       

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ارضاً وبناءاً 1,872,000,000 مليار وثمنمائة واثنان 
وسبعون مليون دينار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 64 / ش / 2018 
التاريخ 15 / 2 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل ضياء فاضل حسن – مجهول 

محل االقامة
الدع�وى املرقم�ة 64 / ش /  ملقتضي�ات حس�م 
2018 املقام�ة من قبل املدعي�ة ورود صالح مهدي 
واملدع�ى عليه ع�يل ضياء فاضل والت�ي مضمونها 
طلب التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
لغرض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 27 / 2 / 
2018 ويف حال�ة عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق 

االصول
القايض / عيل منديل خريبط

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 34 / ش / 2018 
التاريخ 14 / 2 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / احمد محمود عيل – مجهول محل 

االقامة
ملقتضيات حسم الدعوى املرقمة 34 / ش / 2018 
املقام�ة من قبل املدعية ناديه حس�ن عبد واملدعى 
علي�ه احمد محم�ود ع�يل والت�ي مضمونها طلب 
التفريق للهجر بينك وبينها وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني لغ�رض حضورك بي�وم املرافعة املصادف 
25 / 2 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق االصول
القايض / عيل منديل خريبط

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 960 / ش / 2018 

التاريخ 18 / 2 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليها / ايمان صباح حمد

اقام املدعي باس�م عبد الواحد فال�ح الدعوى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكم�ة تطالبك فيها الحكم بقطع 
النفق�ة املفروضة علي�ه البنه مرت�ى بموجب قرار 
الحك�م بالع�دد 2287 / ش / 2014 وملجهولية محل 
اقامتك و حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
املح�يل ل�����ذا ق�����رر تبليغ�ك اعالناً بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور ام�����ام ه������ذه 
املحكمة يوم امل����رافع�ة املصادف 26 / 2 / 2018 
الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً و وفق االصول  
القايض / اياد كاظم رشاد

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 303/ش2018/3
التاريخ 2018/2/18

اعالن 
كاظ�م  غال�ب   ( علي�ه  املدع�ى  اىل 

جدوع( 
اقام�ت املدعية )صربية لوتي س�عد( 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكم�ة تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
الث�الث  وإلغراضه�ا  ومس�تمرة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د قرر 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
2018/3/4 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

������������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد / 7/تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/2/13
اعالن

ق�رار تثبي�ت عائدية عقار تس�جيل 
مجدد

اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها 
اس�تنادا   2018/2/13 بتاري�خ 
ملح�ر تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 
2018/2/13 وال�ذي يق�ي بتثبيت 
عائدي�ة العقار املرق�م )191( محلة 
)بل�وش( جن�س العق�ار )دار(  ويف 
اإلضبارة املرقمة )7/تسجيل مجدد/ 
طال�ب  باس�م  بتس�جيله   )2018
التس�جيل املجدد العراقي )عادل عبد 
جاب�ر عبي�س( وفق�ا الح�كام املادة 
)49( م�ن قانون التس�جيل العقاري 
رق�م )43( لس�نة 1971 املع�دل ل�ذا 
نعل�ن الق�رار اعاله بواس�طة نرشه 
يف صحيفت�ني يوميتني فعىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور خالل مدة 
االعالن البالغة ثالثون يوما من اليوم 
التايل لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية 
تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها 
التمييزي�ة خ�الل املدة املذك�ورة ويف 
حال�ة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار املذكور لدس�ها فس�وف يكون 
القرار قد اكتس�ب الدرج�ة القطعية 
العقاري  التسجيل  وستبارش مديرية 
يف الكوفة بتسجيل العقار وفقا لقرار 

تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة 

بداءة الكوفة

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 1158/ش2017/1

التاريخ 2018/2/18
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / عبد الله جابر 
مجيل

اقام�ت املدعي�ة )وفاء مه�دي عبد 
/1158 بالع�دد  الدع�وى  االم�ري( 

ش2018/1 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
لل�رر  التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب 
اقامتكم وحس�ب  وملجهولية محل 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
مختار حي التحدي / كربالء قررت 
املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2018/2/25
صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 268/ش2018/3

التاريخ 2018/2/18
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / احم�د نج�م 
عزيز

حبي�ب  )رضي�ه  املدعي�ة  اقام�ت 
عب�د الل�ه(  الدعوى بالع�دد 268/

ش2018/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
تطلب فيها نفقة مس�تمرة لولدها 
) محم�د ع�يل ( وملجهولي�ة مح�ل 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامتك�م 
ح�ي  مخت�ار  واش�عار  بالتبلي�غ 
الحوي�ش حويل � ح�ي العامرية  / 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  النج�ف 
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني عليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2018/2/26 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 565/ش2018/5
التاريخ 2018/2/18

اعالن
اىل / املدع�ى عليه / عصام محس�ن 

محمد حسني 
اقام�ت املدعي�ة )دع�اء مه�دي عبد 
/565 بالع�دد  الدع�وى  الكاظ�م( 

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2018/5 
تطلب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعي�ة ونفق�ة مس�تمرة الوالدها 
كل م�ن )فاطم�ة ومحمد حس�ني ( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الريموك / النجف  قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
ي�وم 2018/2/25  املواف�ق  الق�ادم 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

السماوة
العدد : 91/ش /2018

التاريخ 2018/2/18
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / هيم�ن رحي�م 
عزيز

اقام�ت املدعي�ة حن�ان محم�د خدر 
الدعوى املرقمة 91/ش/2018 امام 
ه�ذه املحكمة طل�ب فيه�ا التفريق 
للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مختار منطقة ح�ي الزهراء 
وكت�اب التبليغ�ات القضائي�ة املرقم 
63 يف 2018/1/24 ل�ذا قررت  هذه 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/2/27 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املحاكم�ة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
������������������������������

تنويه 
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 1614 يف 2018/1/12 اعالن 
مديرية تنفيذ النجف الخاص بالعقار 
3900/ براق جدي�دة ذكر يف اوصاف 
الجزء االول يك�ون النزول اليه نصف 
خط�أ والصحي�ح هو نص�ف مرت لذا 

اقتى التنويه

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 56

التاريخ 2018/2/18

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
الشارع الحولي االيسر على القطعة 20797/275م72/22  ـ33/2اكشاك1
الشارع الحولي االيسر على القطعة 24797/275م28/22  ـ29/2  ـ32/2اكشاك2
الشارع الحولي االيسر على القطعة 85797/275م30/22كشك3
الشارع الحولي االيسر على القطعة 5,52797/275م31/22كشك4
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة األن�واء الجوية والرصد 
الزلزايل، أم�س األح�د، إنتهاءالحالة 
الجوي�ة املمط�رة الت�ي اث�رت ع�ى 
الع�راق يف أغل�ب مناط�ق الوس�ط 
والجنوب وحصيلتها مئات امللمرتات 

من االمطار.
وقال مدير عام االن�واء الجوية ثائر 
الغراوي يف بيان له تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الحالة 
الجوي�ة املمط�رة الت�ي أث�رت ع�ى 
العراق خالل ال� 72 س�اعة السابقة 
أنتهت يف اغلب مناطق وسط وجنوب 
البالد وس�تعاود بش�كل خفيف عى 

العاصم�ة بغ�داد اليوم ليالً حس�ب 
الخرائط الطقس�ية وص�ور االقمار 
الصناعي�ة يف قس�م التنبؤ الجوي يف 

الهيئة«.
»املجم�وع  ان  الغ�راوي،  وب�ن 
ال�كيل لالمط�ار تج�اوز 2400 ملم 
انح�اء  كاف�ة  يف  تقريباً،توزع�ت 

العراق«.
األمط�ار  »كمي�ات  ان  واوض�ح 
انقس�مت كانت يف العاصم�ة بغداد 
}71.7{ ملم، ويف املنطقة الوس�طى 
كان�ت كمي�ات االمط�ار يف كرب�الء 
النج�ف  ويف  مل�م   }42{ املقدس�ة 
االرشف }27{ مل�م يف ح�ن بلغت يف 

مدينة الديوانية }17{ ملم«.

املنطق�ة  يف  »أم�ا  الغ�راوي  وتاب�ع 
الجنوبي�ة فقد بلغ�ت كمية االمطار 
يف العمارة }4,5{ ملم ، بينما سجلت 
يف  بينم�ا  مل�م،   }2.4{ الب�رة  يف 
املنطق�ة الغربي�ة من الب�الد وصلت 
كميات االمطار املس�جلة يف الرمادي 
اىل }63.4{ مل�م ويف الرطبة }9{ ملم 

ووصلت يف حديثة اىل }31.6{ ملم«.
ولف�ت اىل، ان »الحص�ة األك�ر من 
الع�راق  كان�ت يف ش�مال  األمط�ار 
فس�جلت كميات االمطار يف كركوك 
 }11.3{ ده�وك  ويف  مل�م   }54.7{
ملم وس�جلت يف بيج�ي }42.5{ ملم 

وبلغت يف سد حمرين }110{ ملم«.
ونوه اىل ان »أعى كمية تم تسجيلها 

خالل }72{ س�اعة كان�ت يف مدينة 
الس�ليمانية وبلغ�ت }183.5{ ملم، 

واقل كمية يف مدينة النارصية جنوب 
البالد }0.2{ ملم«.

وأك�د مدي�ر ع�ام االن�واء الجوي�ة 
»إس�تمرار الحال�ة الجوي�ة املمطرة 
يف مناطق ش�مال البالد اىل بعد ظهر 
غد األثنن، حيث يواصل قسم التنبؤ 
الج�وي يف الهيئة بمراقب�ة الخرائط 
الطقس�ية وتحليل البيانات املرسلة 
من كافة محط�ات الرصد الجوي يف 

البالد وصور االقمار الصناعية«.
وأشار الغراوي اىل، ان »فريقاً علمياً 
متخصص�اً قد ت�م تش�كيله مؤخراً 
يف الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوي�ة 
والرص�د الزل�زايل ملتابع�ة الح�االت 
الجوية املتطرفة وان اغلب ما يصدر 
م�ن تقارير هي حصيل�ة جهود هذا 

الفريق وباقي اقسام الهيئة«.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت رس�الة ماجس�تري يف كلية العلوم بجامعة 
دي�اىل, دراس�ة الصفات البلورية الس�ائلة لبعض 
املركبات العضوية وتقييم كفاءة اس�تخدامها يف 

االجهزة البرية, للطالبة شهد عدنان.

وتضمن�ت الرس�الة تحض�ري املرك�ب)S1( م�ن 
مفاعلة الثايوس�يميكاربا أزايد مع ثنائي كريتيد 
الكاربون وبوج�ود كاربونات الصوديوم الالمائية 
وااليثان�ول املطل�ق كمذي�ب , وم�ن ث�م تحضري 
املرك�ب ))S2 عن طريق مفاعل�ة الهيدرازين مع 
ثنائي كريتيد الكاربون وبوجود االيثانول املطلق 

وث�م تحضري املركب )S3( عن طريق صهر موالت 
متساوية من املركب S1(( مع فثاليك انهيدريد يف 
حمام زيتي عند درجة حرارة 190-200(( درجة 

مئوية .
وبينت الرسالة ان تحضري قواعد شيف ومركبات 
االزو املحتوي�ة ع�ى املرك�ب )2-امينو-5-ثايو-

هالي�دات  م�ع  ومفاعلته�ا  4,3,1-ثاياداي�ازول 
الكيل اذ تم تحديد الخواص الفيزيائية مثل درجة 
االنصهار واللون باستخدام تقنيات مختلفة مثل 
طيف األش�عة تح�ت الحم�راء )FT-IR( , وطيف 
 )1H-NMR( الرنن النووي املغناطييس للروتون

.)13C-NMR( والكاربون ,

األنواء اجلوية تعلن إنتهاء حالة األمطار وتصدر احصائية بكمياهتا

جامعة دياىل تبحث الصفات البلورية السائلة يف االجهزة البرصية

العراق والكويت يناقشان تذليل العقبات 
للتبادل التجاري وانسياب السلع

أمانة جملس الوزراء تنفي فرض رضائب 
عىل من يبلغ راتبه 750 ألف دينار فأكثر

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش وفد م�ن املجلس االقتص�ادي العراق�ي برئاس�ة إبراهيم 
املس�عودي م�ع املدي�ر العام للهي�أة العام�ة للصناع�ة الكويتية 
عبدالكريم تقي تعزيز العالقات يف املجالن االقتصادي والصناعي 

بن البلدين الشقيقن.
وذكرت الهي�أة العامة للصناع�ة الكويتية يف بي�ان ان »الجانبن 
ناقش�ا أوجه التع�اون يف املج�ال الصناعي بن البلدي�ن وعقبات 

التبادل التجاري وانسياب السلع«.
وأض�اف« كما ناق�ش الجانبان تفعيل مذك�رة التفاهم املرمة يف 

مجال أنشطة التقييس«.

    بغداد / المستقبل العراقي

انهت الكوادر الهندس�ية يف محافظة نين�وى، أمس االحد، أعمال 
االعمار االساس�ية للجرس العتيق يف مدين�ة املوصل، معلنة اعادة 
افتتاح�ه خالل الش�هر الجاري.وقال مدير صيان�ة الجرس حامد 
محم�د، ان »الك�وادر الهندس�ية انهت اعمال االعمار االساس�ية 
للجرس العتي�ق يف مدينة املوص�ل، وبارشت باالعم�ال الثانوية«.

واضاف ان »الجرس العتيق سيتم اعادة افتتاحه امام حركة السري 
خالل الشهر الجاري«.واش�ار اىل ان »الجرس يعد اول جرس يعمر 
من الجسور الخمسة يف املوصل، وله مكانة خاصة بن املوصلين 
ومختل�ف العراقين لقدمه«.يش�ار إىل أن طائرات التحالف الدويل 
ضد تنظيم داعش، قصفت يف ش�هر كان�ون االول 2016، الجرس 
العتي�ق لقطع خطوط امدادات داعش ب�ن جانبي املوصل االيمن 
وااليرس.وأنشئ الجرس العتيق يف مدينة املوصل خالل العقد الثالث 
م�ن القرن املايض، عى يد رشكة إنجليزية، ويعتر معلماً تاريخيا 
حضاريا يربط ضفتي نهر دجلة، ويتوس�ط الجس�ور الخمس�ة 
للمدين�ة، وهو من الحدي�د الخالص، طوله 260 م�رتاً وعرضه 9 

أمتار وارتفاعه 6 أمتار.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء، أم�س األحد، األنب�اء التي 
تحدثت ع�ن نية الحكومة فرض رضائب عى من يبلغ راتبه 750 
ألف دين�ار فأكثر، داعيًة وس�ائل اإلعالم إىل توخ�ي الدقة يف نرش 

األخبار.
وقالت األمانة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إنها 
»تنف�ي نفي�اً قاطعاً ملا تداولته بعض وس�ائل اإلعالم بش�أن نية 

الحكومة فرض رضائب ملن يبلغ راتبه 750 ألف دينار فأكثر«.
ودعت األمانة وس�ائل اإلعالم، إىل »الدق�ة يف نرش االخبار واعتماد 

املصادر الرسمية ألخذ املعلومة واعتمادها«.

حمافظ نينوى: الكوادر اخلدمية بارشت بأعامهلا 
يف احلرض وقريبًا يتم حسم قرار العودة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ نينوى نوفل العاكوب، أمس االحد، عن بدء الكوادر 
الخدمية بحملة تنظيف واسعة يف قضاء الحرض غربي نينوى.

ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« ع�ن العاك�وب الق�ول ان »الكوادر 
الخدمي�ة ب�ارشت اعمالها يف قض�اء الحرض بينما ب�دءت كوادر 
الكهرباء بأعادة تشغيل املحطة«، مبينا ان »الدوائر الصحية ايضا 
بارشت اعمالها بالتنس�يق مع قوات الحشد الشعبي املتواجدة يف 

القضاء«.
واش�ار اىل ان »يوم الثالثاء املقبل س�يجري اجتماعا امنيا لغرض 

بحث امكانبة عودة نازحي القضاء اىل منازلهم من عدمها«.

   المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

صدق�ت محكمة التميي�ز االتحادية قراراً 
يق�ي بتفريق ام�رأة عن زوجها س�ّبب 
لها رضراً بسبب املراس�الت الغرامية مع 

عشيقاته.
ويف تفاصي�ل الق�رار أن »إح�دى املحاكم 
اس�تقبلت دعوى تفريق من امرأة س�بب 
له�ا زوجه�ا رضراً معنوي�ا ال يمكن معه 
اس�تمرار الحياة الزوجية بعد اكتش�افها 
بوجود عالقات له مع نساء أخريات بدليل 

الرسائل والصور املوجودة يف هاتفه«.
وأضاف الق�رار أن »املحكمة عندما أتمت 
إج�راءات التحقي�ق بش�أن س�المة هذه 
الرس�ائل والصور وصحتها وأقوال الزوج 

ال�ذي أك�د عائدي�ة الهات�ف ل�ه وصح�ة 
محتوياته، أصدرت قرارا ملصلحة الزوجة 
بالتفري�ق، ألنه�ا وجدت ال�رضر املوجب 
للتفري�ق قد تحق�ق وأن ال�زوج قد أرض 
بقرينته رضراً جسيما ال يمكن معه دوام 

العرشة«.
التميي�ز  محكم�ة  رأت  جانبه�ا،  م�ن 
األح�وال  محكم�ة  ق�رار  أن  االتحادي�ة 
الش�خصية بالتفري�ق صحي�ح ومواف�ق 
للرشع والقانون، ألن الزوج »شّكل رضرا 
أصاب مش�اعر الزوجة وعواطفها يتعذر 
معه دوام العرشة الزوجية ويكون موجبا 
للتفري�ق طبقا للم�ادة 1/40 من قانون 

األحوال الشخصية العراقي«.
وتعليقاً عى القرار يقول القايض مرتىض 

امللف�ات  بنظ�ر  املتخص�ص  الغريب�اوي 
الرشعي�ة إن »امل�رشع العراق�ي أعط�ى 
للق�ايض باعتباره صاح�ب الوالية الحق 
يف إنه�اء العالق�ة الزوجية تحت مس�مى 

التفريق«.
وأضاف الغريباوي يف حديث إىل »القضاء« 
أن »حق التفريق أتاح�ه املرشع للزوجن 
األح�وال  قان�ون  م�ن   1  /40 امل�ادة  يف 
الش�خصية العراقي بع�د أن أورد رشوطا 
منه�ا أن ي�رض أح�د الزوج�ن باآلخر أو 
بأبنائه رضرا تصبح معه الحياة الزوجية 

مستحيلة«.
وتابع الغريباوي أن »الترشيع نجح يف أنه 
لم يحدد ماهية هذا الرضر وصوره وترك 
للق�ايض الحق يف تحديد الرضر«، الفتا إىل 

أن »ه�ذه املرونة أتاحت للق�ايض اعتبار 
الرسائل الغرامية وما سببته للزوجة من 
أذى نف�يس رضرا ال يمكن معه اس�تمرار 
الحي�اة الزوجي�ة، كاإلدم�ان وممارس�ة 

القمار يف بيت الزوجية مثالً«.
وذه�ب إىل أن املحكمة رأت أن »الرس�ائل 
الغرامي�ة ل�أزواج خارج إط�ار الزوجية 
تعت�ر رضرا جس�يما يف مجتم�ع رشقي 
إس�المي ملت�زم بأخالقي�ات تحت�م عى 

الزوجن إتباعها«.
لك�ن الغريب�اوي ي�رى أن »ل�كل حال�ة 
ظروفه�ا وهذا ما تأخذه محكمة التمييز 
املوق�رة بع�ن االعتب�ار، ومق�دار تحديد 
ال�رضر قد يختل�ف من مجتم�ع إىل آخر، 
فمثال املجتمع الريفي املتحفظ يختلف عن 

املجتمع الحرضي املنفت�ح وما قد يكون 
رضراً هنا قد ال يكون رضراً هناك«. وعن 
ن�وع التفريق ذك�ر أن »املحكمة لم تفرق 
الزوج�ة باعتبار الدع�وى خيانة زوجية، 
ألن الخيان�ة يف الترشيع العراقي تش�رتط 
رشوطاً غري متوفرة يف هذه الدعوى منها 
الشهود األربعة ومشاهدة فعل الزنا يف دار 
الزوجي�ة«، موضحا أن »الخيانة بمعناها 
الش�ائع موجودة، لكنها قانونيا وبحسب 
الترشي�ع العراق�ي غري موج�ودة يف مثل 

حالة هذه الدعوى«.
 فيما الم الغريباوي »املرشع العراقي«، إذ 
ي�رى أن »نقصا ترشيعا يف قانون األحوال 
الش�خصية يف ما يتعلق بمفهوم الخيانة 

الزوجية«.

الرسائل الغرامية يف هواتف األزواج قد متنح قريناهتم حق الطالق

االنتهاء من اعامر اجلرس العتيق 
يف املوصل

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

عط�وان  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  اج�رى 
العطوان�ي جول�ة تفقدي�ة لقض�اء النهراون 
ضمن سلسلة جوالتة املستمرة ملناطق اطراف 
العاصمة وارشف شخصيا عى عملية تريف 
مياه االمطار يف القضاء.بيان للمكتب االعالمي 
للس�يد املحافظ افاد » ان السيد املحافظ خالل 
الجولة التي رافقه فيها مدراء الدوائر الخدمية 
يف املحافظ�ة اثن�ى ع�ى اهايل املنطق�ة لطول 
صره�م  عى الدولة بس�بب ت�ردي الخدمات 

مقدما ش�كره وتقديره لتعاونهم مع الدوائر 
الخدمي�ة بموارده�م الخاص�ة ومش�اركتهم  
االمطار.واوض�ح  مي�اة  تجفي�ف  عملي�ة  يف 
العطوان�ي : ان وض�ع املنطق�ة افض�ل م�ن 
السابق قياسا بالس�نوات املاضية حيث كانت 
مياة االمطار االس�نة تبقى ملدة ش�هرا او اكثر 
واليوم بتعاون االه�ايل وجهد املحافظة املركز 
املتمث�ل بالدوائر الخدمية يف القضاء نجد اثارة 
واضح�ة وموجودة.الفت�ا: اىل ان�ه ت�م توجيه 
الكوادر الخدمي�ة بزي�ادة ومضاعفة الجهود 
من خالل توفري م�ادة الكاز واضافة محطات 

اضافية لترسيع عملية تريف املياة االسنة.
مؤكدا: عى ان هناك تواصل وتنس�يق مستمر 
مع دوائر الكهرباء يف جانبي الكرخ والرصافة 
والصدر لتأم�ن الطاق�ة الكهربائية يف عموم 
العاصم�ة. واختت�م الس�يد املحاف�ظ حديث�ة 
باهمي�ة ايصال ص�وت اهايل القض�اء مجددا 
لرئيس الوزراء لالرساع يف اطالق التخصيصات 
الالزم�ة للمحافظةللمبارشة بانش�اء محطة 
وشبكة املجاري التي طاقتها التصميمية تقدر 
ب100 ال�ف مرت مكعب يف الي�وم والتي تغطي 

قضاء النهروان واملناطق املجاورة.

حمافظ بغداد يرشف شخصيا عىل عملية 
ترصيف مياه االمطار

خالل زيارتة لقضاء النهراون

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة الب�رة، أمس األحد، 
استقبال 14 حالة اختناق كحصيلة أولية 

جراء موجة غبار اجتاحت املحافظة.
وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »مستش�فيات 
البرة اس�تقبلت، صباح اليوم، 14 حالة 
اختن�اق كحصيلة أولية جراء موجة غبار 

شهدتها املحافظة«. 
وأضافت، »تم إس�عاف الح�االت وتماثلت 

للشفاء التام«. 
يذكر أن عموم محافظات العراق وبالذات 
الجنوبي�ة منها، غالبا ما تش�هد موجات 
غب�ار وعواص�ف ترابي�ة ج�راء الجفاف 
الس�نوات  يف  النبات�ي  الغط�اء  وتقل�ص 
األخ�رية، م�ا ي�ؤدي اىل حص�ول ح�االت 
اختن�اق ل�دى املصاب�ن بأم�راض الربو 

والحساسية.

صحة البرصة تعلن
معاجلة »14« حالة اختناق

جراء موجة الغبار
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحب�وب يف وزارة التجارة 
ع�ن زيارة لجنة فنية مش�رتكة من مهنديس القس�م الفني 
يف الرشك�ة ملطاحن محافظة نين�وى التي اعيدت للعمل بعد 

تحرير املحافظة من عصابات داعش االرهابية .
اك�د ذل�ك مديرع�ام الرشك�ة املهن�دس طه ياس�ن عباس 
واضاف ان لجانا فنية ش�كلت الج�راء تقييم فني وتوصيف 
لجميع املطاح�ن العاملة الخذها بنظ�ر االعتبار يف عمليات 
االنت�اج والتوزيع ملادة الطحن التي ترشف عليها الرشكة يف 
تنفي�ذ برنامج البطاقة التموينية .مضيف�اً ان اللجنة زارت 
جميع املطاح�ن التي اعيدت للعمل بعد تأهيلها يف محافظة 

نين�وى والبالغ عدده�ا 22 مطحنة بجانب�ي مدينة املوصل 
واقضية تلكيف والشيخان وسميل يف دهوك وناحية ربيعة , 
الفتا اىل استمرار اعمال التأهيل والنصب والرتكيب للمعدات 
يف بقي�ة املطاح�ن املت�رضرة واملدم�رة خالل ف�رتة احتالل 
داعش للمحافظ�ة .من جانب اخرتفق�د مدير عام الرشكة 
موقع مجمع افران بغداد الحكومية واملخازن املركزية يف تل 
محم�د وتجول خالل الزيارة يف املس�قفات املخزنية لالطالع 
ع�ى موجودات املخازن املركزية من ادوات احتياطية ومواد 
اولي�ة و قدم مدير املخ�ازن املركزية رشحا ع�ن املوجودات 
وكمياتها وموج�زاً عن االعمال اليومي�ة املتمثلة باملدخالت 
واملخرج�ات وتم اللقاء ب�ادارة ومالك املجم�ع الفني لبحث 

الية العمل وسبل تطويره .

التجارة تعلن عن زيارة جلان فنية لتوصيف وتقييم املطاحن يف نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف قط�اع 
املحمودية للرعاية الصحية األولية عن اتالف 
)12( طن من مادة الزيتون لعدم صالحيتها 

لإلستهالك البرشي يف قضاء املحمودية
ذكر ذلك مدير ش�عبة االعالم يف دائرة صحة 
بغ�داد الك�رخ االس�تاذ )احم�د الحي�دري( 
ت�م تش�كيل فريق من قب�ل ش�عبة الرقابة 
الصحي�ة يف دائ�رة صحة بغ�داد / الكرخ و 

ش�عبة الرقابة الصحية يف قطاع املحمودية 
تم خاللها اتالف )12( طن من مادة الزيتون 
و ذل�ك اس�تنادا اىل قان�ون الصح�ة العامة 
املرقم )89( لس�نة و ملخالفتها للمواصفات 
القياسية العراقية )1847( حيث تم اتالفها 
يف موق�ع الطمر الصحي يف اليوس�فية و تم 
االت�الف بمحرض رس�مي و حضور صاحب 
العالقة و اتخاذ اإلجراءات القانونية حس�ب 
قانون الصحةمبينا ان تلك الحمالت هي من 
ضمن حمالت شعب الرقابة الصحية املكثفة 

لرصد الحاالت املخالفة للرشوط الصحية يف 
مختل�ف املناط�ق ضمن الرقع�ة الجغرافية 

التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ
موكدا أن جهود الرقابية الصحية مس�تمرة 
حفاظاً عى صحة املواطنن من اإلس�تغالل 
والغ�ش التجاري من بع�ض التجار ضعاف 
النفوس،داعي�اً يف الوق�ت نفس�ه املواطنن 
لإلب�الغ ع�ن أي حال�ة مخالف�ة للضواب�ط 
الصحية ومحاس�بة املخالف�ن وفق قانون 

الصحة العامة للرقابة الصحية.

صحة الكرخ تعلن اتالف »12« طن من الزيتون غري صاحلة لالستهالك 
البرشي يف املحمودية
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بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات /االمالك املرقم )2479 يف 2018/2/4(  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن 
تأجلر االملالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والعائده اىل مديرية بلدية الكحالء باملزايدة العلنية  والبالغ عددها )30( ملك 
اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسلنة 2013. فعىل من يرغب االشلراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميسلان – سلكرتر اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مسلتصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % 
من القيمة املقدرة وسلتجري املزايدة خالل الدوام الرسلمي من اليوم االخر من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 

الكحالء ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املهندس

صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان

رئيس اللجنة
)محرض لجنة التقدير والتثمني( )ايجار( 

اسلتنادا الحلكام امللادة )8,7( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013 )املعدل( قامت اللجنة املشلكلة بموجب احكام 
املادتني اعاله بالكشلف املوقعي عىل العقار املبينة تفاصيله ادناه والعائده اىل مديرية بلدية )الكحالء( وقامت بوضع القيمة له حسلب 

ما مبني ادناه :

تعللن رشكلة التاملني الوطنية /رشكلة عامة علن اجراء 
مزايدة علنيلة وللمرة الثانية لتأجلر قطعة ارض الرشكة 
املرقملة 7385/3 واملقام عليها ثالث غرف نوم  مع مطبخ 
وهلول ومرافق صحية والبناء من الثرمسلتون والسلقف 
من السلندويج بنل مساحتها تبلغ 388,85 م2 والكائنة يف 
محافظلة كربلالء ل حي الضباط وببدل ايجار سلنوي - / 
2500000 دينلار وملدة تاجر سلنتني وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسلنة 2013 املعدل فعىل 
الراغبلني بالتأجلر مراجعلة مركز الرشكة يف بغلداد  ل او 
مكتبها يف كربالء لتسلديد التأمينات القانونية البالغة %40 
من القيملة املقدرة واالشلراك باملزايدة التي  سلتجري يف 
السلاعة العارشة من صباح يوم )15( تبدأ من اليوم التايل 
لنرش االعالن ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسلمية 
يكون اليوم الذي يلي العطلة موعدا للمزايدة  ويتحمل من 
ترسلو عليه املزايلدة 2% من مصاريف املزايدة وال يسلمح 
للمزايلد بدخلول املزايدة ما للم يتم ابراز كتاب التحاسلب 

الرضيبي للسنة الحالية 
املدير العام

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية التنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة / 147 / خ / 2017 

اعالن 
تبيلع مديريلة تنفيلذ الرصافلة سلهام ملن 
العقلار تسلسلل 1 / 1 م 27 كريعلات الواقع 
يف الكريعلات العائد للمدين ..... املحجوز لقاء 
طلب الدائن هادي جواد سكندر البالغ 562 / 
898 / 174 مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خلالل مدة ثالثني يوما 
تبلدا من اليوم التلايل للنرش مسلتصحبا معه 
التامينلات القانونيلة علرشة ملن املائلة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسلم التسلجيل والداللية عىل املشري  جمع 
سهام املدين كل من بدور جسام مجيد واحمد 
وعي وابراهيم ومنتظر وعبد الكريم ورضغام 

اوالد قاسم حسن باقر 
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
1 – موقعه ورقمه : الكريعات الشلارع املطل 

عىل نهر دجلة رقم 1 / 1م 27 كريعات .
2 – جنسه ونوعه : بستان .

3 – حلدوده واوصافه : كملا مثبت يف صورة 
القيلد والخارطة – عبارة عن بسلتان مشليد 
عليها دور عدد 14 دار وعمارات عدد 4 تتكون 
كل عملارة ملن طابقلني االريض تجلول عىل 
محالت واحداها هيلكل وتحتوي عىل رسداب 
والبنلاء ملن الطابوق والكونكريت املسللح – 
درجلة العمران / جيلدة واللدور تحتوي عىل 

هول وحمام ومرافق صحية وغرفة نوم .
4 – الشلاغل : مسلتاجرين ورشكاء يرغبون 

بالبقاء بعد البيع .
5 – املسلاحة : 20 / 14 / 23 دونلم لعملوم 

العقار .
6 – القيملة املقلدرة : 611 / 173 / 310 / 1 

مليار دينار حصة املدين .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2399 

  إعالن
تبيلع مديريلة تنفيلذ الكوت العقار تسلسلل  
1302/2م44 السبحة  الواقع يف الكوت العائد 
للمدين صالح عبدالسادة افهيد املحجوز لقاء 
طللب الدائن فاضلل جرب عي  البالغ خمسلة 
وسلبعون مليون دينار فعلىل الراغب بالرشاء 
مراجعلة هلذه املديريلة خلالل ملدة ثالثون  
يوملا تبدءا من اليوم التايل للنرش مسلتصحبا 
معه التأمينلات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقعة ورقمه / كلوت / حي الجهاد رقم 
العقار 1302/2م44 السبحة    

2- جنسة ونوعه / ارض الدار مع البناء   
 3- حلدودة واوصافله / يقلع علىل شلارع 
الرئييس بعلرض 10م وأخر فرعي بعرض 6م 
ويحتوي عىل طابقني الطابق السلفي يحتوي 
علىل مطبلخ 4×4م2 غر مغلف بالسلراميك 
نلوم  وغرفلة  وهلول  8,5×5م2  واسلتقبال 
4×3,5م2 ومغطاة بالسلراميك علىل ارتفاع 
130سلم وارضية مغطاة باللكايش موزاييك 
القديم وكذلك وجود سللم مغطاة بالسراميك 
ووجود حملام داخي ووجلود طارمة امامية 
املا الطابق العلوي هو نفس الطابق السلفي 
ملن حيث الغلرف والبناء فأنله اليحتوي عىل 
السلراميك بالنسلبة للجدران وجلود طارمة 
امامية وصحيات مغطاة بالسلراميك والبناء 
مجهلز بامللاء والكهربلاء ومشلغول من قبل 
املديلن وعائلتله وان االبلواب مصنوعلة ملن 

الخشب والشبابيك مصنوعة من الحديد 
  4- مساحته / 200م2   

5- الشلاغل / املدين صالح عبدالسادة افهيد 
وعائلته

6- القيملة التقديريله / خمسلة وتسلعون 
مليون دينار
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف واسط الثانية
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بنلاءا عىل طلب املقدم اىل هلذه الدائرة بتاريخ 
2018/2/1 لتسلجيل تملام العقار تسلسلل  
185 شيخ سعد بأسم الورثة ) بشار عبدالغني 
علرار ( مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك 
للملدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
رقم 43 لسلنة 1971 املعدل . قررنا اعالن هذا 
الطللب علىل كل من يدعلي بوجلود عالقة او 
حقوق معينلة عىل هذا العقلار تقديم مالديه 
من اثبلات اىل هلذه الدائرة خالل ملدة ثالثني 
يوملا اعتبارا من اليوم التايل للنرش هذا االعالن 
وكذللك الحضلور يف موقع العقار يف السلاعة 
العارشة صباحلا من اليوم التلايل النتهاء مدة 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف يوم املذكور لهذا الغرض   
نصر حليو بشيت

مدير التسجيل العقاري يف واسط الثانية
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت منلي الهويلة الصلادرة ملن الجامعة 
االسالمية / قسم هندسلة الحاسبات املرحلة 
الرابعة باسلم الطالب ) مالك سلمر محمد ( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  584/ش /2018 

اىل املدعى عليها / ازهار حسني سعود
أقلام املدعلي احسلان جميلل عطيلة الدعلوى 
املرقمة أعاله والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة 
والحكم بتصديلق الطالق الرجعي الواقع بتاريخ 
2018/1/24 وملجهوليلة محل اقامتك  حسلب 
اشلعار مختار منطقة الفالحيلة واملرفق بكتاب 
رشطلة الفالحية بالعلدد 2497يف 2018/2/12 
عليه تقرر تبليغك بواسلطة صحيفتني محليتني 
رسلميتني للحضور إملام هلذه املحكمة صباح 
يوم  2018/2/26 السلاعة تاسعة صباحا وعند 
علدم حضلورك أومن ينلوب عنك قانونا سلوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  

القايض 
حيدر شعيوط سدخان

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 432 / 2018 
م / نرش فقدان 

قدمت املدعوة قاهره خضر لطيف طلبا اىل هذه 
املحكملة تدعي فيله فقدان زوجهلا عمر هيجل 
احمد ميلزان الفراجلي والذي فقلد يف محافظة 
صلالح الديلن – قضاء بللد بتاريلخ 28 / 12 / 
2014 بعلد ان تلم اختطافه وللم يعرف أي يشء 
علن مصره لحد االن وهو من سلكنة محافظة 
صلالح الدين – قضاء بلد – منطقلة عزيز بلد – 
فعلىل من لديه معلومات عنله االتصال بذويه او 

بهذه املحكمة او بأي مركز للرشطة .
القايض 

عي منديل خريبط

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقلام املدعلي )محملود عبدااللله ناجلي( دعوى 
قضائيلة لتبديل لقبله وجعله )العبيلدي( بدال من 
)البومفرج( فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسلة عرش يوملًا من تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده 
)22( ملن قانلون البطاقله الوطنيه رقم 3 لسلنه 

2016 اللواء
مهدي نعمه الوائي

مدير الجنسية العام
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكملة بلداءة الكلوت
العدد  418/ب /2018

اىل املدعى عليه / ثائر عبداالمر جعفر
أقاملت املدعيلة خمائل رضا عبلد  الدعوى املرقمة 
أعلاله والتي تطلب فيها دعوتلك للمرافعة والحكم 
بالزاملك بدفع مبللغ مليونلان واربعمائلة وواحد 
واربعون الف وسبعمائة واربعون دينار وملجهولية 
محلل إقامتك حسلب إشلعار مختار محللة العزة 
الجديلدة واملرفلق بكتلاب مركللز رشطلة العلزة 
بالعدد 2438 يف 2018/2/4 تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني رسميتني للحضور إملام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/2/27السلاعة تاسلعة 
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا 
سلوف تجري املرافعلة بحقلك غيابيلا وعلنا وفق 

القانون  
القايض 

عدنان نهر الزامي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
تعلن ادارة وقف مصطفى خان عن 
اجراء املزايدة العلنية للمحل املدرجة 
اوصافله يف ادنلاه فعلىل الراغبلني 
مراجعة ادارة الوقف الكائن يف حي 
املهندسلني لغرض دفلع التأمينات 
بلدل   )%20( البالغلة  القانونيلة 
التقدير وكذلك جلب املستمسلكات 
وهويلة االحلوال املدنيلة + بطاقة 
السلكن اصلية ومصورة مع براءة 
ذملة ملن الهيئة العاملة للرضائب 

2018
وستجري املزايدة خالل مدة عرشة 
ايام من اليوم الذي يي تاريخ نرشه 
يف الجريدة يف مقر الوقف الشليعي 
العلارشة  السلاعة  يف  النجلف   يف 
صباحا وال يجلوز ملوظفي األوقاف 
واقاربهلم من الدرجلة الرابعة من 
الدخلول املزايلدة واذا صلادف يوم 
املزايلدة عطلة رسلمية اليوم الذي 
يليله موعلد للمزايلدة ويتحمل من 
ترسلو عليله اإلحالة اجلور النرش 
والداللية واملصاريلف االخرى علما 
ان تسديد بدل االيجار  واحد وخالل 
ثالثلون يوملا منلذ تاريلخ االحالة 
وبعكسله يعترب نلاكال رقلم املحل 
2/80 املسلاحة 4م2 بلدل االيجار 
18,000,000 ثمانيلة عرش مليون 

دينار 
املتويل للوقف 

كمال مصطفى خان
وكيله املحامي مؤيد قاسم محمد

فقدان
فقدت هوية الطالب الصادرة من معهد 
التدريلب النفطي  ل قسلم امليكانيك  ل 
الصناعية بأسلم  اختصاص السلالمة 
)صالح حسلن علودة ( عىل ملن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت هويلة الطاللب )علادل كريلم 
عبلد ( ملن املعهلد التقنلي بلرة  ل 
قسلم االلكرونيك عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار 
لللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان 
فقدت هوية املوظلف الوزارية - وزارة 
النفط معهد التدريب النفطي  ل برة 
بأسلم )جاسلم حميد جاسم( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
بنلاء علىل الطللب املقلدم من السليد 
)مهدي غازي عبد الزهرة(  الذي يطلب 
فيله تبديل اللقب ملن )العبداني( اىل ) 
العيدانلي(  من لديله اعراض مراجعة 
هلذه املديريلة خلالل ملدى اقصاهلا 
خمسلة علرش يلوم وبعكسله سلوف 
تنتظلر هلذه املديريلة يف الطللب وفق 
احلكام امللادة 22 من قانلون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائي
والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديلر 

واالقامة العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء  االعىل 
البلرة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سفوان

العدد  :73/ش/2018
التاريخ : 2018/2/13

املدعلى عليله /كاظلم رويلض  اىل / 
كاظم

اقامت املدعية فائزة عطية بدر الدعوى 
املرقملة 73/ش/2018 تطللب فيهلا 
التفريق بينك وبينها للهجر  وملجهولية 
محل اقامتك فقد قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتلني محليتلني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يوم 2018/2/25 ويف 
حالة عدم حضورك سوف تجري بحقك 

املرافعة غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

سيف عبد الجبار سلمان
لللللللللللللللللللللللللللللللل

 اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )كريم 
جابر شلمخي(  الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )املنصوري( اىل ) املوسلوي(  
فملن لديله اعلراض مراجعلة هلذه 
املديريلة خلالل مدى اقصاها خمسلة 
عرش يوم وبعكسله سوف تنتظر هذه 
املديريلة يف الطللب وفق احلكام املادة 
22 من قانلون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائي
والجلوازات  املدنيلة  االحلوال  مديلر 

واالقامة العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
ديلاىل  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة املنصورية
العدد  /318/ب/2017
التاريخ/ 2018/2/13

اعالن 
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة 
يف الدعوى اعاله والقايض بازالة شيوع 
امللك املوصوف ادناه بيعا والعائد للسيد 
/ املدعلي مصطفلى فلاروق عبلاس 

ورشكاؤه.
والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االعلالن عن بيعله يف الصحلف املحلية 
ملدة )خمسلة عرش ( يوملا اعتبارا من 
اليلوم التايل للنرش فعىل ملن له الرغبة 
مراجعلة هلذه املحكملة مسلتصحبا 
البالغلة  القانونيلة  التأمينلات  معله 
)10%( ملن القيمة املقدرة لله البالغة 
وعلرشون  خمسلة   )25,000,000(
مليون دينار بصك مصدق لحساب هذه 
املحكملة ان لم يكن رشيكا وسلتجري  
االحالة القطعية بعهدة الراغب  االخر 
بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
املزايدة وان الداللية  ورسلوم التسجيل 

عىل املشري
القايض

ثامر حسني وهاب
االوصاف :

1  ل نلوع املللك ورقمله : رصف قطعة 
33/م26 املنصورية

2 ل الصنف / بستان
3 ل املشتمالت / ال يوجد

لللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

البلرة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة   
رقم الدعوى  /714/ش/2018

التاريخ 2018/2/13
اعلالن اىل / املدعى عليله / اميد جمال 

اسماعيل
اقاملت املدعيلة )صبلا علي حسلني(  
/714 املرقملة  الرشعيلة  الدعلوى 

ش/2018 ضدك تطللب فيها التفريق 
محلل  وملجهوليلة  للهجلر  القضائلي 
اقامتلك حسلب رشح القائلم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي  منطقة )مناوي 
باشلا( انك مرتحل لجهلة مجهولة لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني  للحضور للمرافعة امام هذه 
 2018/2/25 يلوم  صبلاح  املحكملة 
او ارسلال وكيل عنك وبعكسله سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

فالح حسن حصني

عي سامراء
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
الديلن  صلالح  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 93/ش/2018
التاريخ: 2018/2/18

اىل املدعى عليه/كاظم محمد صالح 
قدمت املدعية )وجدان اسماعيل خالد(الدعوى 
املرقملة وملجهوليلة 93/ش/2018  تطاللب 
فيها تثبيلت الزواج الخارجي وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ ومختار 
واختياريلة سلامراء/الجبرية  فقلد قلررت 
املحكمة تبليغك بواسلطة صحيفتني يوميتني 
محليتلني برضورة حضلورك موعلد املرافعة 
املوافق  2018/2/28 وبعكسله سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً.. مع التقدير 
القايض

قير عباس رشيد
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

الديلن  صلالح  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة بداءة سامراء

العدد : 2370/ ب / 2017 
التاريخ : 2018/2/15 

اىل املدعى عليه / محمد فرحان مجيد 
أصلدرت محكمة بلداءة سلامراء ويف الدعوى 
املرقمة 2370/ب/2017 قلراراً غيابياً بحقك 
قابلاًل لألعلراض والتمييز واملتضملن الزامك 
بدفلع مبللغ قدره سلبعة آالف وخمسلمائة 
دوالر امريكلي للمدعلي نافلع مدللول احمد 
وبالنظر لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ ر- ع إبراهيم محمد عي 
املنسلوب اىل مركز رشطلة الركة يف سلامراء 
واملصدق بختم املجلس املحي لقضاء سامراء 
عليله قلررت املحكملة تبليغلك بصحيفتلني 
محليتني يوميتني بقرار الحكم أعاله ويف حال 
علدم االعلراض او التمييلز خالل شلهر من 
النرش فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

بحقك .
القايض 

احمد مهدي محمد
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

الديلن  صلالح  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 1165
التاريخ: 2018/2/6

نرش اعالن
قدم املسلتدعية )ارساء محمود محمد( طلب 
اىل هلذه املحكملة تطللب فيله اصلدار حجر 
وقيموملة لزوجها املفقلود )محملد ابراهيم 
حسلني( واللذي فقلد بتاريلخ 2014/9/14 
عليه واستنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكملة نرشه بصحيفتلني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود .... مع التقدير
القايض 

أنور جاسم حسني
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقدت مني الهويو الوزارية الصادرة من وزارة 
العدل دائرة االصالح العراقية باسلم ) سلتار 
جبار مانع ( عىل من يعثر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
اىل الرشيلك ) حيلدر رحيلم هانلي ( اقتلى 
حضورك اىل دائرة بلدية النجف لغرض اصدار 
اجلازة بناء الخاصة بالعقلار 3/67200 حي 
النداء عن طرق رشيكك ) سعد مجي عفاص( 

مع الشكر والتقدير

وزارة املالية
رشكة التامني الوطنية 

رشكة عامة
مركز الرشكة / قسم االستثامر

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: 53 
التاريخ: 13/ 2/ 2018 

اعالن

نوع البلدية ت
الملك

رقم العقار 
وموقعه

المساحة )بالمتر 
المربع(

بدل التقدير )السابق( رقما وكتابة )للسنة 
الواحدة(

بدل التقدير )الحالي( رقما وكتابة 
المالحظاتمدة التاجيرالغرض من التاجير)للسنة الواحدة(

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م175سرايكشكالكحالء1

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م 176 العلوةكشكالكحالء2

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م177سرايكشكالكحالء3

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م178سرايكشكالكحالء4

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م179سرايكشكالكحالء5

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م180سرايكشكالكحالء6

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م181سرايكشكالكحالء7

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م182سرايكشكالكحالء8

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار253,000 مئتان وثالثة وخمسون الف دينار2×3م183سرايكشكالكحالء9

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م184سرايكشكالكحالء10

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار265,000مئتان وخمس وستون الف دينار2×3م185سرايكشكالكحالء11

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار285,000مئتان وخمس وثمانون الف دينار2×3م187العلوةكشكالكحالء12

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار285,000مئتان وخمس وثمانون الف دينار2×3م188العلوةكشكالكحالء13

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م189 العلوةكشكالكحالء14

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م191 سرايكشكالكحالء15

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار285,000مئتان وخمس وثمانون الف دينار2×3م192 سرايكشكالكحالء16

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م195 العلوةكشكالكحالء17

سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م197 سرايكشكالكحالء18

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م198سرايكشكالكحالء19

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م199العلوةكشكالكحالء20

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م200العلوةكشكالكحالء21

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م201 سرايكشكالكحالء22

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م205 سرايكشكالكحالء23

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار252,000 مئتان واثنان وخمسون الف دينار2×3م206 سرايكشكالكحالء24

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م207 سرايكشكالكحالء25

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار260,000مئتان وستون الف دينار2×3م208سرايكشكالكحالء26

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار270,000مئتان سبعون الف دينار2×3م209سرايكشكالكحالء27

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار270,000مئتان سبعون الف دينار2×3م210سرايكشكالكحالء28

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار265,000مئتان وخمس وستون الف دينار2×3م211سرايكشكالكحالء29

 سنة واحدةزيادة الواردات 400,000 اربعمائة الف دينار270,000مئتان سبعون الف دينار2×3م212سرايكشكالكحالء30
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»اخليط الومهي«... غرام اخلّياط بني الثوب وامللهمة

يف الرشي�ط الجديد هيمن أندرس�ون مخرجاً 
وكاتب�اً ومص�وراً أيض�اً، وحافظ ع�ى إيقاع 
برصي بال�غ الهدوء، مكتفي�اً بتهيئة األجواء 

ألدق انفعاالت الشخصيات.
حبكة استقصائية

ربما لن يروق للكثريين الذين أعجبوا بتحوالت 
»س�يكون هناك دم«، أن الرشي�ط الجديد بال 
قفزات أو تح�والت دراماتيكية. فالرصاع هنا 
س�اكن، والكامريا متمرك�زة ملراقبة خلجات 
خياط املشاهري »رينولدز وودكوك« أو دانيال 

داي- لويس.
رينول�دز ش�خصية ليس�ت س�وية، لذلك ظل 
الس�يناريو بحبكته االستقصائية ُيعمق وعي 
املتلق�ي به، حي�ث متابع�ة روتين�ه اليومي، 
وإيقاع�ه البط�يء، وعذاب�ه املت�واري خل�ف 
الصمت والهدوء. فه�ي حبكة لتعميق الوعي 
بالشخصية، وليس باألحداث التي تكاد تكون 

شحيحة.
وألنه متوحد مع نفس�ه، تصدرت »الطاولة« 
معظ�م املش�اهد وال�كادرات، يف حي�ز ضيق 
غلبت عليه اللقطات املتوس�طة، سواء طاولة 
العم�ل حيث يقوم بقص وحياك�ة الثياب، أو 

طاول�ة الطع�ام.
وعى عكس ما تطلّبه دوره يف »سيكون هناك 
دم« م�ن حيوي�ة وحرك�ة عنيفة، ف�إن دور 
»الخّياط« تطلب من دي لويس سيطرة هائلة 
عى جس�ده، كأن�ه صن�م ش�حيح الحركة، 

يعتني بارتداء ثيابه كما يليق بمصمم أزياء.
رغ�م ه�ذا الس�كون، نج�ح الفن�ان يف إيهام 
املتف�رج بأن ثم�ة غلياناً يم�ر يف داخله، كأي 
مبدع ينظر إىل »الث�وب« كعمل فني، ويطمح 

إىل الكمال طموحاً مرضياً ال يقبل بأي خطأ.
عالقة مضطربة مع املرأة

ثم�ة جانب آخ�ر يتمثل يف عالقت�ه املضطربة 
باملرأة، وهو ما يتكش�ف عرب حواراته القليلة 
واس�تدعاءات لحظ�ات من حياته، س�واء يف 
عالقت�ه بأم�ه التي علمته مهن�ة الحياكة، أو 
أخته »سريل« )ليزيل مانفيل املرشحة ألوسكار 
أفضل ممثل�ة دور ثاٍن(، أو بالنس�اء اللواتي 
يحطن ب�ه عى الدوام. رينولدز »تزوج« عمله 
حرفي�اً، وأصبح »الث�وب« موضوعه الجمايل، 
ومصدر إلهامه وس�عادته.. وألن أخته تعرفه 
تماماً، فهي توفر له بيئة ش�ديدة الهدوء كي 

يعمل بال انقطاع.
ال يبدو مش�غوالً بالشهرة، وال إطراء الزبائن، 
وال كونه�ن من طبقة املل�وك والنبالء، كما ال 
يب�دو املال هماً أو نهماً بالنس�بة إليه.. كل ما 
يشغله سحر »الثوب« الذي اعتاد منذ طفولته 
أن ُيخف�ي يف بطانت�ه كلم�ة أو اس�ماً أو رساً 
يخص�ه. حيل�ة ال يدركها من يرتدي�ه، لكنها 
كاشفة عن هوسه بأن يبقى تاريخاً مشرتكاً 

بينه وبني إبداعه.
وألن الث�وب بمثابة روح�ه، طموحه وعذابه، 
فإنه ال يتس�اهل كثرياً إذا رآه ُيهان، أو ش�عر 
أن م�ن ارتدته ال تس�تحقه. فجس�د املرأة أو 
العارضة بمثابة »حامل« يجب أن يكون الئقاً 

بإبداعه.
رشارة الحب

يح�دث التحول األس�ايس يف ش�خصية البطل 
بظهور النادلة »آملا« أو فيكي كريبس، عندما 
رآه�ا يف مطع�م. كان�ت بشوش�ة، خج�ول، 
لكنه�ا ال تخلو من ج�رأة واندفاع أحياناً. رأى 
فيه�ا ملهمته التي يبحث عنه�ا، و »الحامل« 
املث�ايل ألزيائه، فرسعان ما ضمه�ا إىل حياته 
الصارمة، أو لعبته القاس�ية- كما قالت هي- 

»ثمة رشارة حب لكن ال أمل يف الزواج«.

اإلث�ارة  إىل  رينول�دز  ش�خصية  تفتق�ر 
والديناميكية، فهي ب�ال مفاجآت، وتحوالتها 
ال تكاد ُتلحظ، وال تعلن عن أهداف تس�عى إىل 
تحقيقها، لذلك ارتبطت حيوي�ة الفيلم دائماً 

بمش�اهد »آملا«، فامل�رأة منبع خط�ر لإلبداع، 
أو لتدم�ريه أيضاً. ففي أحد املش�اهد يعرتف 

ألخته بخوفه من تأثريها عى عمله.
»آمل�ا« كان�ت الوحي�دة الفاعلة درامي�اً طيلة 

الرشي�ط، فهي من�ذ البداية تب�دي تمرداً عى 
لعبت�ه، تقط�ع الزب�د بالس�كني ع�ى مائدة 
اإلفط�ار بطريق�ة تزع�ج صمت�ه، فينهرها 
متعلالً بأن صوت الس�كني يش�به قطيعاً من 
الخيول يمر يف الغرفة. وهنا تتدخل »س�ريل« 
لضب�ط إيقاع العالقة وتق�رتح عليها أن تأكل 

وحدها.
صحي�ح أنها وقع�ت يف حب صانعه�ا، لكنها 
ال تري�د أن تبق�ى مج�رد دمية تحم�ل أثوابه 
وتسري بها أمام اآلخرين. وال أن تظل عالقتها 
به مجرد »ملهمة« س�يمل منه�ا ويبحث عن 

غريها.
خاض�ت آمل�ا رصاعه�ا األول ض�د »س�ريل« 
إلزاحتها وكرس جداره�ا العازل الذي تفرضه 
ح�ول أخيها، لذلك طلبت منه�ا مغادرة البيت 
ك�ي تبقى وحدها معه يف س�هرة رومانس�ية 

رغم تحذير سريل »من النتيجة«.
بالفع�ل انته�ت الس�هرة بالش�جار، أح�س 
رينول�دز كأن�ه مت�ورط يف فخ رتبت�ه الفتاة، 
كي يجاريها كحبيب، ويف أحد أجمل املش�اهد 
عى طاولة العش�اء، تبارى االثنان يف مناقشة 

العالقة من منظورين مختلفني.
آملا ال تستس�لم بس�هولة، فهي ت�درك أن هذا 
الرج�ل الناجح هو يف حقيقة األمر خائف من 
التورط فيها، ضعي�ف يتظاهر بالقوة. هكذا 
انتقلت بالرصاع إىل مستوى آخر، فبعد تنحية 
س�ريل من الفضاء املشرتك، بات رصاعها مع 
رينولدز نفس�ه، ووج�دت ضالتها يف عش�بة 
»الفطر« املس�مومة، إذ دس�ت قلي�اًل منها يف 

طعام�ه، م�ا أدى إىل توعك�ه.
أخ�رياً استس�لم واعرتف بضعف�ه واحتياجه 
إليه�ا. وألول مرة أحس�ت أن قلب�ه معلق بها 

أكثر من أثوابه وتصاميمه.

الباب السحري للحب
ك�ررت آمل�ا فعلته�ا م�رة أخ�رى، ك�ي تعيد 
االس�تمتاع باحتياجه إليه�ا، ودفعته للزواج 
منه�ا رس�مياً، وكأنه�ا عث�رت ع�ى الخيط 
الوهمي الذي يربطها به.. أو الباب الس�حري 

الغامض الذي يسمح بالتواصل والحب.
الديناميكي�ة  الوحي�دة  الش�خصية  وألنه�ا 
أحدث�ت الف�ارق ونجح�ت يف اخ�رتاق قوقعة 
الخي�اط العبق�ري، لذل�ك منحها أندرس�ون 
صوت ال�راوي، حيث يظه�ر وجهها يف لقطة 
مك�ربة يف أول مش�هد وس�ط إض�اءة دافئ�ة 
وهي تحكي عن عالقتها بالبطل، عى األرجح 
ألح�د الصحافيني. ثم تكرر ذلك أكثر من مرة، 
وإن كان م�ا ترويه ال يضيف ش�يئاً ذا أهمية 
للقصة، ول�و تم حذف تلك املش�اهد لن يتأثر 
البناء الفيلمي. ولعل أندرسون منحها بضعة 
مش�اهد ك� »راوية«، لكرس الرتابة البرصية 
للرشيط.ال يكتس�ب الفيلم قيمته من حكاية 
معقدة، أو كش�ف مبهر يف نهايته، بل من ذلك 
الرصاع الس�اكن بني بطليه.. من انفعاالتهما 
وحواراتهما.. لحظ�ات اقرتابهما وافرتاقهما. 
وكل هذا بمصاحبة موسيقى جوني غرينوود 
الت�ي يتصدره�ا البيان�و، واملدعومة يف بعض 
اللحظات الحميمة والش�جية بالكمان. ولعل 
هيمنة البيانو عى املوسيقى التصويرية، ألنه 
اآلل�ة األكث�ر ارتباطاً بالحياة األرس�تقراطية 
آنذاك، خصوصاً أن األحداث تدور يف خمسينات 

القرن املايض.
ورغ�م ترش�ح الفيل�م ألوس�كار املوس�يقي 
لكنه�ا تب�دو أحيان�اً عالي�ة الن�ربة يف بعض 
املش�اهد وحارضة بذاتها، به�دف دعم حوار 
الس�اكن  الش�خصيات، واالرتف�اع باإليق�اع 

للرشيط.

        بغداد / المستقبل العراقي

رحل مس�اء الخميس يف مدينة تطوان 
)ش�مال املغرب(، األكاديم�ي واألديب 
املغرب�ي محم�د أنقار عن عم�ر ناهز 
ال�� 72 عام�اً. وق�ال الناق�د املغرب�ي 
منش�ور  يف  ماجدول�ني  الدي�ن  رشف 
عى صفحت�ه ب� فيس�بوك إن الثقافة 

اس�تثنائياً  »كاتب�اً  فق�دت  املغربي�ة 
وباحثاً فذاً، وإنس�اناً بسجايا نادرة«. 
ول�د أنقار عام 1946 بتط�وان، وفيها 
تدّرج دراسياً لينتقل إىل فاس، ويحصل 
ع�ى اإلج�ازة يف »األدب العرب�ي« م�ن 
جامعته�ا عام 1967، ويعمل مدّرس�اً 
بمدينت�ي القنيطرة وتطوان من س�نة 
1967 إىل س�نة 1982، ث�م بعد ذلك إىل 

الرب�اط حيث حّصل درج�ة الدكتوراه 
يف »األدب املقارن« من »جامعة محمد 
الخام�س« يف الع�ام 1992، ليع�ود إىل 
مسقط رأس�ه أستاذاً يف »كلية اآلداب« 
ب�«جامع�ة عبد املالك الس�عدي«.ترك 
ابن »الحمام�ة البيضاء« خلفه رصيداً 
رسدي�ًا وبحثياً ل�ه مكانت�ه يف املكتبة 
املغربية. إذ أن له يف القصة: »زمن عبد 
الحلي�م« )1994(، و«مؤن�س العليل« 
ويف   ،)2005( و«األخ�رس«   ،)2003(
الرواية: »امل�رصي« )2003(، و«باريو 
مالق�ة« )2008(. وهي أعمال »تركت 
صدى وأث�راً وتلقياً كبرياً ل�دى املتلقي 
داخل املغرب وخارج�ه«، كما عرّب عن 
ذلك بي�ان ل� »اتح�اد كت�اب املغرب«. 
أكاديمي�اً، دّرس أنقار مادت�ي الرواية 
وامل�رسح، وووضع دراس�ات يف الرسد 
وامل�رسح وأدب األطف�ال، م�ن بينها: 
»بناء الصورة يف الرواية االستعمارية: 
ص�ورة املغ�رب يف الرواية اإلس�بانية« 
)1994(، و«بالغ�ة الن�ص املرسحي« 
)1996(، و«قصص األطفال باملغرب« 
)1998(، و«ص�ورة عطيل« )1999(، 
و«الرتكي: الرجل الذي طار بالدراجة« 
بالغ�ة  أو  ال�روح  و«ظم�أ   ،)2000(
الس�مات يف رواية »نقطة النور« لبهاء 

طاهر« )2007(.

         سمر عبد الجابر
 

ال أعرف كي�ف ترى أن�ت عاملك الخاص 
داخل نفسك. هل كما أرى عاملي الخاص؟ 
ال أعرف، هل تس�تطيع بسهولٍة تحديد 
أس�ماء ملش�اعرك، أم أّنك مث�ي، تتلعثم 

أمام  كّل ذلك الّدفق من األحاسيس؟ 
لكن فلنح�اول الع�ودة إىل البداية. كيف 
يب�دأ كّل ذل�ك؟ رّبما هي نقط�ٌة واحدة 
)كلم�ة واح�دة، موق�ف واح�د، صدفة 
)خ�ارج  الخ�ارج  يف  تب�دأ  واح�دة…( 
الجس�د( ثّم تت�رسب نحو ال�رّأس نحو 
داخ�ل الّداخل حي�ث تتكاث�ر، وتتخّبط 
كموٍج كان محبوس�اً، إىل أن تطفو عى 
الجس�د: أل�ٌم مفاجٌئ يف الكت�ف، صداٌع 
ح�اّد، نغ�زة خفيف�ٌة يف القل�ب. لكّنه�ا 
ال تتوّق�ف هن�اك. تع�ود م�رّة أخرى إىل 
الداخ�ل، أق�وى وأعنف. ث�ّم تطفو مرّة 

جديدًة أملاً أقوى. 
ق�ال  املستش�فى.  إىل  باألم�س ذهب�ت 
الطبيب أّن كل يشء عى ما يرام. والقلب 
كذلك؟ س�ألته. بدا يل أّن�ه أطلق ضحكًة 

ساخرة: ال دخل للقلب، قال. 
كي�ف »ال دخل للقلب«؟ ملاذا إذن أش�عر 

أّنه عى وشك التوّقف؟ باألمس، أردت أن 
تخ�رتق يدي صدري ألتفّقده. ألهتّم به. 
ألحافظ عليه. ذهبت إىل املستشفى وهو 
ينّئ وأنا أئّن. وخف�ت أن يخذلني فجأًة. 
يف رأيس، كتب�ت ألف وصّي�ة، وخفت أن 
أرسلها ألحد. وخفت أن ال أرسلها ألحد. 

********
كيف ترى عاملك الخاص؟ هل تضيع فيه 
كم�ا أضيع يف عاملي؟ ه�ل تميض ثوانَي 
ودقائق وس�اعات وأس�ابيع محاوالً أن 
تعرف م�ا الّ�ذي يزعج�ك بالتحديد؟ ما 
هو املصدر لكآبٍة ما إن تبدأ حّتى تش�عر 
أّنه�ا كانت هن�اك طيلة الوق�ت.. كأّنها 
ل�م تغ�ادر أصالً. كآب�ًة مألوف�ًة لدرجٍة 
مزعج�ة، بحيث يصب�ح غيابها، لبضع 
س�اعات، أو أّي�ام يف أحس�ن األح�وال، 
مس�تغرَباً. كآبٌة دائرّيٌة كبلّورٍة سحرّية 

أحّدق فيها طويالً وال أتقن قراءتها.
هل تش�عر، مثي، أّنك تم�يض حياتك يف 
تفكيك عملّية حسابية ال حّل لها أصالً؟ 
ه�ل تش�عر أّن�ك تح�اول أن تس�توعب 
الحياة، أن تفهمه�ا، أن تدرك زواريبها، 
فتن�ى أن تعيش؟ وال تعرف كيف تقلع 
عن ذلك كلّه. ه�ل تالزمك رغبٌة بالعودة 

إىل بداية البدء. إىل ما قبل الخلق. ما قبل 
الوج�ود. م�ا قبل اللّ�ه. حيث الّس�كون 

املطلق؟
********

ه�ل يفيد؟ أن أس�كب كّل ذلك عى ورٍق 
ثّم أرس�له إليك. أم أّنك ستستشعر كآبًة 
يف كلماتي تجعلك أكث�ر قلقاً، فتجعلني 
أكث�ر كآب�ًة، فأس�كبها ع�ى ورٍق آخر 
وأرسله إليك.. هل يفيد أن نعيد ذلك كلّه؟ 
مرّة تلو األخرى؟ كأّني عالقٌة يف حفرٍة. 
أنت تش�ّدني إليك لرتفعني، فأش�ّدك إيلّ 
فأس�قطك. فتق�وم فرتفعن�ي فأش�ّدك 
فأس�قطك. هكذا ن�دور ح�ول بعضنا، 
كقصيدٍة فراهيدّيٍة تكّرر ذات الّشطر يف 
كّل أبياتها، كشاعٍر يبحث فيها عن بيت 

البداية والنهاية.
 ********

هل تتملّكك اآلن، مثي، 
رغبة باالستلقاء

تحت شمٍس خفيفٍة 
يوماً كامالً  

بينما الرّأس فارٌغ، 
ملرّة واحدة، 

من كّل يشء؟

مـحـمـد أنـقـار.. رحـيـل »الـرجـل
 الذي طار بالدراجة«

عـالـم خــاص

ص�درت ع�ن دار “آف�اق” للن�رش 
بالقاهرة الرتجم�ة العربية لكتاب 
الفالس�فة  نق�رأ  “مل�اذا  بعن�وان 
العرب؟” للفيلس�وف الفرنيس عي 
ب�ن مخل�وف، وأنج�ز الرتجمة إىل 

اللغة العربية الدكتور أنور مغيث.
ويتط�رق الكتاب إىل أن الفلس�فة 
العربية، ال سيما من القرن الثامن 
إىل القرن ال�15، هي جزء ال يتجزأ 

من التاريخ الفكري لإلنسانية.
ويشهد الكتاب عى انتقال الفلسفة 
العربية إىل العالم األوروبي، إذ يؤكد 

املؤلف أننا “نستخدم اليوم حججا 
من فلسفة العرص الوسيط العربية 
دون أن نعرف أن�ه تمت صياغتها 
منذ نح�و 10 قرون مضت يف عالم 

يمتد من قرطبة إىل بغداد”.
ويدلل كتاب “ملاذا نقرأ الفالس�فة 
الع�رب؟” عى أننا يمك�ن أن نأخذ 
ع�ى س�بيل املث�ال التميي�ز ب�ني 
الجوه�ر والوجود ال�ذي يرسي يف 
الفلس�فة الكالس�يكية يف القرنني 
صاغ�ه  وال�ذي  وال��18  ال��17 

فيلسوف القرن العارش ابن سينا.

يتناول هذا الكتاب الرتاث العلمي 
لإلسكندرية، منذ نشأته بني أروقة 
مؤسس�اتها الثقافي�ة يف الحقبة 
الهلينستية، الذي دّون باليونانية، 
لغة العلوم والثقافة آنذاك، وحتى 

انتقل إىل اللسان العربي.
وت�درس الباحث�ة د.رضوى زكي 
جميع املوضوع�ات يف الخصوص 
عل�وم  »إحي�اء  عن�وان  تح�ت 
اإلس�كندرية.. م�ن اليوناني�ة إىل 
العربي�ة«، ع�رب 5 فص�ول ترصد 
رحلة العلم اليوناني، منذ انطالقه 
يف أرض اإلس�كندرية إبان العرص 

البطلمي فإىل وصوله ملستقره يف 
بغداد؛ عاصمة الخالفة العباسية، 
موضحة أنه بقيت علوم مدرس�ة 
اإلس�كندرية ن�ورا أض�اء لعلماء 

العصور الوسطى درب املعرفة.
علومه�م  يأخ�ذوا  ل�م  فالع�رب 
مبارشة ع�ن الحض�ارة العراقية 
حي�ث  غريهم�ا،  أو  املرصي�ة  أو 
وف�دت إليهم عن طريق الحضارة 
يف  انصه�رت  الت�ي  الهلينس�تية 
بوتقته�ا العلوم القديم�ة بالقلم 
اليوناني، واتخذت من اإلسكندرية 

مستقرًا لها.

           شريف صالح

يف الع�ام 2007 كان فيل�م »س�يكون هناك دم« للثنائي دانيال دي لويس الذي حاز عنه عى أوس�كار أفضل ممثل، واملخرج بول توماس أندرس�ون الذي رش�ح 
ألوسكار أفضل مخرج آنذاك. وبعد عرش سنوات ترقب الجمهور عودة الثنائي يف فيلم »الخيط الوهمي«، خصوصاً مع إعالن دي لويس أنه سيكون فيلمه األخري، 

مقرراً اعتزال التمثيل من بعده. ومثل املرة السابقة ترشح االثنان لألوسكار، إضافة إىل أربعة ترشيحات أخرى منها أفضل فيلم.

»علوم اإلسكندرية« ورحلة العلم ملاذا نقرأ الفالسفة العرب؟
اليوناين إىل احلضارة العربية
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إهلام شاهني: هلذا السبب دافعت عن شريين وأمحد الفيشاوي
هي امرأة فوق العادة، عاش�قة للفن الذي 
وقعت يف غرامه منذ صغرها، ولذلك ال تبخل 
علي�ه بأموالها، عن طريق إنتاج العديد من 
األف�ام التي تحم�ل قيمة فنية ورس�الة، 
إليمانها الش�ديد بدور الفن وليس من أجل 
املمثل�ة التي بداخله�ا. انحيازه�ا اىل املرأة 
وقضاياها ومشاكلها ملحوظ وواضح، ويف 
مقّدم اختياراتها، س�واء من خال أدوارها 
ورصيدها السينمائي والتلفزيوني الكبري، 
أو حت�ى يف العن�ارص الفني�ة الت�ي تعتمد 

عليها يف أي عمل تقدمه.
النجمة إلهام ش�اهني، التي صنعت بصمة 
فني�ة مختلف�ة يف مش�وارها وب�ني أبن�اء 
جيله�ا، وخاص�ة به�ا، س�تظل عام�ة يف 
تاريخه�ا الفني. عن الف�ن والحياة فتحت 
إلهام ش�اهني قلبه�ا ل� »له�ا«، من خال 
ه�ذا الحوار الذي اعرتف�ت فيه بالكثري من 

األرسار.
- يف البداي�ة، ه�ل كن�ت تتوقع�ني حص�د 
فيلمك األخري »يوم للس�تات« أكرب عدد من 

الجوائز؟
الفيلم نج�ح يف حصد 17 جائ�زة من أكثر 
من مهرجان دويل، وأثناء فرتة العمل عليه 
كن�ا نعلم جميع�اً أننا نقدم فيلم�اً مرشفاً 
الس�م م�ر يف املهرجان�ات، ألن�ه يحمل 
رس�الة مهمة، وهي الدفاع عن حرية املرأة 
خصوص�اً وحرية اإلنس�ان بعام�ة، وهي 
معان يتفق عليها العالم كله، كما أنه يضم 
تس�عة نجوم ونجمات كبار م�ن أكثر من 
جيل، إىل جانب مخرجته املتميزة كاملة أبو 
ذكري، ومديرة التصوير نانيس عبدالفتاح، 

والكاتبة هناء عطية.
أم�ا ال�17 جائزة، فلم تكن لعنر واحد يف 
العمل، بل نس�تطيع الق�ول إن كل عنر 
حص�ل ع�ىل جائ�زة، ليحص�ل الفيلم عىل 
جوائز من األلف إىل الياء، عىل س�بيل املثال 
أحسن سيناريو وأحسن تصوير... وأعتقد 

أن كل ممثل حصل عىل جائزة أيضاً.
- ه�ل عوضك نجاح الفيل�م يف املهرجانات 

عن إيراداته يف السينما؟
أوالً، نح�ن ل�م نق�دم فيلم�اً تجاري�اً يبيع 
يف ش�باك التذاك�ر، لذلك لم أش�عر بصدمة 
بس�بب إيراداته، وال أس�تطيع أن أحس�ب 
مكاس�ب العمل م�ن خال ش�باك التذاكر 
فق�ط، ألن هن�اك دورة أخ�رى، وهي بيعه 

للقنوات املشفرة وبعدها املفتوحة، لذلك ال 
يمكن أن نحدد املكسب أو الخسارة إال بعد 

فرتة طويلة.
»ي�وم  فيل�م  تجرب�ة  تصف�ني  بم�اذا   -

للستات«؟
»يوم للس�تات« دعوة اىل الس�ام والحرية، 
وحرية املرأة أن تحص�ل عىل حقوقها مثل 
الرجل، وجاء حمام السباحة واملاء مسألة 
رمزي�ة لحري�ة الجس�د، بينم�ا الش�مس 
والهواء للتنّفس بشكل طبيعي وعدم وضع 
املرأة يف علب مغلقة، والحرية والس�ام من 
حقوق اإلنس�ان بش�كل عام ولي�س املرأة 
فق�ط، لذلك يع�ّد الفيلم ترس�يخاً لحقوق 
اإلنسان البس�يطة ودعوة جميلة اىل الحب 
ولف�ظ مّدع�ي الدي�ن الذي جس�ده أحمد 

الفيشاوي والتمّسك بالحق.
واألف�كار  الظاه�ري  التدّي�ن  نم�وذج   -
املش�ّوهة أصب�ح منت�رشاً، فم�ن أين جاء 

هؤالء بأفكارهم يف رأيك؟
من أفكار مغلوط�ة واجتهادات من بعض 
األشخاص يف تفسرياتهم، وهؤالء يف النهاية 

برش، فأحياناً تكون تفسرياتهم متضاربة، 
وهن�ا تختلط األف�كار الخاطئة مع غريها 
وتدخ�ل العقول، وتك�ون النتيج�ة تعامل 
الناس مع الدين بش�كل غري صحيح، لذلك 
علين�ا أن يكون مرجعن�ا األول واألخري هو 

القرآن الكريم، ألنه من عند رب العباد.
- ما رس إس�ناد العمل بالكامل اىل عنارص 

نسائية؟
ال أنكر أنني متحيزة بش�كل قوي اىل املرأة، 
وهو ما يدفعن�ي اىل الرتكيز عىل قضاياها 
ومش�اكلها وهمومه�ا، إليمان�ي الش�ديد 
بدوره�ا يف املجتم�ع، وأيض�اً للعمل معها، 
فكل العنارص األساس�ية من صناع العمل 
كانت من النساء، فاملخرجة هي كاملة أبو 
ذكري، ومديرة التصوير نانيس عبدالفتاح، 
والكاتبة هناء عطي�ة، وأيضا املنتج الفني 

واملخرج املنفذ من النساء.
- يف نظ�رك، ه�ل نجحت امل�رأة يف أن تأخذ 
حقه�ا يف املجتمعات العربي�ة وتتحرر من 

القيود؟
لي�س بش�كل كام�ل، فع�ىل س�بيل املثال 

للم�رأة املس�تقلة املتعلم�ة والعاملة كيان 
قوي تس�تقل به عن الرج�ل، وبالتايل فهي 
قادرة عىل أن تأخذ حقها يف الحياة، أما من 
تجمع بني الجه�ل والفقر فيدفعها ذلك إىل 
أن ترض�خ للرجل، والرجل هذا ليس الزوج 
فقط، ب�ل األب واألخ، وحتى االبن، ويكون 
هو املسيطر وتصبح هي مجرد كائن يقوم 

بتحريكه وقتما ومثلما يشاء.
- البع�ض يض�ع هدفاً ما نص�ب عينيه يف 

اإلنتاج، فما هو هدفك إذاً؟
بالطبع ل�دي أهدايف وحس�اباتي الخاصة، 
حيث رأي�ت أن الس�ينما دخل�ت يف منحى 
خط�ري يف ظل النوعية املوجودة يف الس�وق 
وابتعاد املنتجني عن تقديم األفام الهادفة 
خوف�اً م�ن أال تحق�ق أي نج�اح، وأصبح 
اعتماده�م ع�ىل توليفة بعينه�ا مضمونة 
املكس�ب وتحقق اإليرادات، إذاً من سيقف 
إىل جان�ب صناع الس�ينما س�وى صناعها 
الفنانني الحقيقيون الذين يقدمون نوعية 
مغايرة للنوعية املوجودة يف السوق، تعتمد 
عىل مستوى فني عاٍل وتمثل اسم بلدها يف 

املهرجانات؟! لذلك اتخذت القرار بالوقوف 
إىل جانب الس�ينما التي أعش�قها، وتقديم 
أف�ام للس�ينما املري�ة وليس�ت إله�ام 
شاهني وحدها، والدليل اعتماد األفام التي 
أقدمها عىل عدد كبري من البطات واألبطال 
من النج�وم، ألنني تش�بعت منها وقدمت 
بطوالت عدي�دة وأدواراً ونوعيات مختلفة، 
وحص�دت العدي�د م�ن الجوائ�ز ورصيدي 

يصل إىل 100 فيلم.
- ه�ل معن�ى ذلك أن املكس�ب ال يش�غلك 

كمنتجة؟
بالتأكي�د، ألن هديف من األس�اس لم 

يك�ن دخول اإلنتاج الس�ينمائي 
من أجل املكسب، وطبعاً ليس 

الخسارة، عىل األقل تعويض 
م�ا قم�ت برف�ه، وه�ذا 
بالتأكي�د ال ي�ريض املنتج 
العادي ويعتربه خس�ارة 
حت�ى لو ع�اد إلي�ه املبلغ 
الذي رصفه، كل ما أريده 
هو أن أضي�ف اىل تاريخي 

به�ا  أعت�ز  أفام�ًا 
أنتج�ت  كمنتج�ة 
أفام�اً  للس�ينما 

مثلم�ا  قيم�ة  ذات 
كممثل�ة،  قدم�ت 

وهذا ما يشغلني.
- م�ا رس اهتمام�ك الكب�ري بتقدي�م 
البطوالت الجماعية عىل مدار تاريخك 

الفني؟
الجماعية،  بالبطوالت  الشديد  إيماني 
التي أعتربها مكس�باً فنياً ملا تتضّمنه 
من مباراة فنية، وقدمت هذه النوعية 
كث�رياً، وعملت مع غالبي�ة النجمات، 
وحققنا نجاحاً كبرياً يف هذه األعمال، 
مثال عىل ذلك قدمت فيلم »دانتيا« مع 

ي�را ، و«الرغبة« مع نادي�ة الجندي، 
و«القت�ل اللذيذ« مع مريفت أمني ومنى 

زك�ي، وأيض�اً »يا دني�ا ي�ا غرامي« مع 
ليىل عل�وي وهالة صدقي، وه�ذا الفيلم 
تحدي�داً أعتز به ج�داً وأعتربه األقرب اىل 
قلب�ي، وحتى األفام الت�ي أنتجتها مثل 
»يوم للس�تات« و«هز وسط البلد« كلها 
أعمال بطول�ة جماعية تضم عدداً كبرياً 
من النج�وم، واألهم أن جيلنا تربى عىل 

ن�رشت النجم�ة غادة عب�د الرازق عرب حس�ابها الش�خيص ع�ىل موقع 
“إنستقرام”، رس�الة وصفتها بأنها موجهة للحاقدين، واكتفت بنرشها 
دون تعليق.ودونت غادة عىل الورقة التي وردت يف الصورة: 
“أي مكان عمل بيبقى مليان نفسيات وأحقاد.. 
التحدي إنك يف ظ�ل كل الحركات الدنيئة اليل 
بتشوفها، مش بس إنك ما تتحولش زيهم.. 
التح�دي إن�ك تحاف�ظ ع�ىل بي�اض قلبك 
وصفاته، وإن قلبك يتميل رحمة وش�فقة 
عىل اليل بيعادوا إخواتهم عشان الرزق اليل 
ربن�ا ضمنه لكل واحد م�ن قبل ما يتولد”.

وشاركت غادة عبد الرازق، مؤخرا، يف فيلم 
“كارما”، الذي أعاد املخرج خالد يوس�ف 
م�رة ثانية للحياة الس�ينمائية بعد غياب 
طويل، العمل بطولة عمرو س�عد، وزينة، 
ووفاء عامر، وماجد املري، وحسن الرداد، 
وخال�د الص�اوي، ودالل عب�د العزي�ز، ومن 

تأليف محمد رفيع.

غادة عبد الرازق
ترد عىل احلاقدين!

ش�اركت النجم�ة روجين�ا جمهورها، عرب حس�ابها 
“إنس�تقرام”، ص�ورة م�ن  الش�خيص ع�ىل موق�ع 
كواليس أحدث أعمالها الفنية الذي يحمل اس�م “ضد 

مجهول”.
وظه�رت “روجين�ا” يف الص�ورة برفقة الفن�ان أحمد 

س�عيد عبد الغني، ومخرج املسلس�ل طارق رفعت، 
وعلقت عىل الصورة: “ش�خصية مايا ىف مسلسل 
»ض�د مجه�ول«، بإذن�ك ي�ا رب تجع�ل رزقن�ا 

النجاح”.
مسلس�ل “ضد مجه�ول” بطولة: غ�ادة عبد 
الرازق، وروجينا، ويخوض السباق الرمضاني 
املقب�ل، وكتبه أيمن س�امة، وإخراج طارق 
رفعت، وإنتاج رشكة س�ينرجي اللمملوكة 

للمنتج تامر مرىس.
مسلس�ل  يف  مؤخ�را،  روجين�ا،  وش�اركت 
“الطوفان”، الذي حقق نجاحا كبريا، بطولة 
أحم�د زاه�ر، وماجد امل�ري، وفتحي عبد 
الوهاب، ووف�اء عامر، وأحم�د بدير، وأيتن 
عامر، وعبري صربي، ورام�ي وحيد، ونجاء 
ب�در، وس�يد رجب، وعب�ري ص�ربي، ومحمد 

ع�ادل، وإيهاب فهمي، وع�دد آخر من النجوم، 
ومن تأليف بش�ري الدي�ك، وس�يناريو وحوار 

محمد رجاء، وإخراج خريي بشارة.

روجينا تكشف عن شخصيتها يف »ضد جمهول«

تلّق�ت الفنانة اللبنانية قمر س�ياً م�ن االنتقادات 
بعدم�ا نرشت منذ أياٍم قليل�ٍة مجموعة من الصور 
املثرية لها استفزّت جمهورها بخاصٍة حني ظهرت 
بواحدة منها وهي ترفع اصبعها األوسط للكامريا. 
وبعد االنتقادات الكثرية التي تلقتها، قّررت قمر أن 
ترّد ع�ىل املنتقدين من خال صورة جديدة نرشتها 
عرب حس�ابها الرس�مي ع�ىل انس�تغرام وأرفقتها 

بتعليق استفّز الكثريين. 
وكتب�ت قمر يف تعليقها »كل يش فرنجي برنجي«.. 
اليوم وبعد تجربة شخصية أتأكدت من هاملقولة.. 
أنا اليوم فنانة مني محس�وبة عىل أي فئة أو بلد أو 
شعب أو طائفة.. أنا فنانة بقدم فن لكل العالم عىل 
الكرة األرضية.. كتري دايقكن موضوع الصورة اليل 

نزلتها مبارح؟!«

وتوّجهت قم�ر يف تعليقها إىل املنتقدي�ن قائلة لهم 
»لها كم شخص اليل انزعجوا من الصورة للراحة 

ما عارفة شو بتتسمو.. هل انتو جهلة؟ او بتدعو 
ال�رشف ومخباي�ني ورا اصبعك�ن!!!! بتزقف�و 

للفنانني االجانب ال�يل بيعملوا اكرت من هيك 
وم�ا بتتقبلوا ص�ورة قدمته�ا بحجة انو 

نحنا بمجتمع عربي!!!«
وأضاف�ت قمر »ع�ن اي مجتمع عربي 
ع�م تحك�وا وبتس�تقبلو االجانب اليل 
بيعملوا اكرت بحفات عندكن وبتقولوا 
واو كتري حلو... له�ل كم معاق اليل ما 
عاجبوا صفحتي وش�و بنزل يطلع من 

عندي او بعمل�و بلوك.. هيدي انا وهيدي 
صورتي وهيدا فني!!

قمر ترد عىل منتقدي صورهتا

أغل�ب النس�اء ينتابه�ن الفزع قب�ل أيام 
قليل�ة من ال�زواج، ويتس�اءلن هل كنت 
موفق�ة يف اختي�اري؟، هل نس�تطيع أن 
نتحمل ضغوط الحياة س�وًيا؟، لكن ماذا 
ل�و كان زوجك هو أم�ري اململكة املتحدة، 
هل س�تخافني أيًضا من ضغ�وط الحياة 
بع�د الزواج؟ س�واء كنت غف�رًيا أو أمريًا 
فاملس�ألة سواء.تش�عر “ميغان ماركل” 
بأنه�ا “مقيدة” م�ن ِقبل الحي�اة امللكية 
ووجودها كأمرية يف قر “كنسينغتون”، 
قب�ل ف�رتة قليل�ة م�ن زواجه�ا باألم�ري 
“ه�اري”، حيث انتابته�ا نوبة رعب هذا 
األس�بوع، ولكن “كاميليا”، زوجة األمري 
“تشاريل”، هدأتها.يتمتع األمري “هاري” 
وخطيبت�ه “ميغان” بش�عبية هائلة بني 

دائم�ا  ويظه�ران  الربيطان�ي،  الش�عب 
كمحب�ني واثقني أم�ام الجماهري، لكن 
ع�ىل م�ا يبدو ف�إن قن�اع الثق�ة الذي 

ترتديه “ميغان” أمام الجمهور تخفي 
وراءه قلق�ا هائ�ا خل�ف األب�واب 
موق�ع  أورده  مل�ا  املغلقة.ووفًق�ا 

“م�ريور” الربيطان�ي، ُيق�ال أنها 
تش�عر “باإلرهاق” م�ن منظور 

يف  كعض�و  الجدي�دة  حياته�ا 
املالك�ة، لكنها كانت  األرسة 

مطمئن�ة من ِقب�ل محادثة 
“كاميلي�ا”،  م�ع  طويل�ة 
والتي  دوقة”كورن�وال”، 
امللكي�ة  الحي�اة  دخل�ت 

ك�”مطلقة”

ميغان ماركل مرعوبة من مستقبل 
حياهتا امللكية!

أعلنت النجمة جينيفر أنيس�تون 
ث�ريو  جاس�تن  وزوجه�ا 
انفصالهما بعد أقل من ثاثة 
أع�وام م�ن زواجهم�ا وهو 
األمر الذي أثار تكهنات بأن 
بطلة مسلس�ل »فريندز« 
إىل  الس�ابقة ربما تع�ود 
زوجها األول املمثل براد 
الزوج�ان  بيت.وق�ال 
يف بي�ان مش�رتك »لقد 
إع�������ان  قررن�ا 
انفصالنا«. وأضاف���ا 
»الق���������رار  أّن 

مش�رتك واُتخ�ذ بحب نهاي�ة العام 
وثريو  أنيس�تون  املايض«.وتزوجت 
ال�ذي يصغرها بثاثة أع�وام يف آب 
2015.ول�م يرش البيان إىل أس�باب 
االنفص�ال. وق�ال البي�ان: »نح�ن 
صديق�ان حميمان قررنا االنفصال 
كزوج�ني لكنن�ا نتطل�ع لاحتفاظ 
بصداقتن�ا العزي�زة. بطبيعة الحال 
كن�ا نتمنى إتم�ام األمر رسا لكن يف 
ظل أن صناعة النميمة ال تستطيع 
مقاومة الفرص�ة للتكهن والتأليف 
الحقيق�ة  توصي�ل  قررن�ا  فإنن�ا 

مبارشة«.

جينيفر أنيستون تنفصل عن زوجها

تعرض نجمة تلفزيون الواقع األمريكية “كيم كارداشيان” 
200 قطعة مابس من خزانتها الش�خصية، للبيع يف مزاد 
علن�ي؛ تخص�ص عوائده لألعم�ال الخريية، وذلك بحس�ب 
 phot-gallery-icon200.الربيطاني�ة “إندبندن�ت”  صحيفة 
قطع�ة م�ن مابس�ها يف م�زاد علن�ي )1(200 قطع�ة م�ن 
مابس�ها يف مزاد علني )2(200 قطعة من مابس�ها يف مزاد 
علني )3(200 قطعة من مابس�ها يف مزاد علني )4(وأفادت 
الصحيفة بأن 10 % من عائدات املزاد، ستذهب إىل مستشفى 
األطفال يف لوس أنجلوس؛ من أجل مس�اعدة املرىض.وليس�ت 
ه�ذه املرة األوىل التي تفعل فيها واحدة من عائلة كارداش�يان 
الش�هرية ذلك، حيث عقدت كورتني كارداش�يان شقيقة كيم، 
م�زادا للجمعيات الخريي�ة يف عام 2016.وتضم التش�كيلة من 
خزانة النجمة البالغة من العمر 37 عاما، عددا من القطع التي 
ترتاوح أس�عارها بني 2.50 دوالر و485 دوالرا.وأثارت بعض 
القطع املعروضة سخرية البعض، حيث تم تشبيهها باملابس 
القبيحة من العر الفيكتوري، وش�ملت القطع صندل بنعل 

من الفراء، وحقيبة من غوتيش، وغريها من القطع.

كيم كارداشيان تبيع 
200 قطعة من مالبسها

اعان
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عمار ناظم حس�ني(  
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )اللطيف( اىل ) املوسوي(  
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنتظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )رياض دهش عبد( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الخال�دي( بدال من )العيايش( فمن لديه 
حق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )غالب دهش عبد( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الخال�دي( بدال من )العيايش( فمن لديه 
حق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )طالب دهش عبد( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )الخال�دي( بدال من )العيايش( فمن لديه 
حق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام املاده )22( م�ن قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعان
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدعي ) رايض مخور س�لطان ( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعله )الش�مري( بدال م�ن )كرغول( 
فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال 
خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام امل�اده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدع�ي )عبداألله امني يوس�ف( دعوى قضائية 
لتبديل لقب�ه وجعله )البياتي( بدال م�ن )الحيل( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خال 
خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام امل�اده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )محمد حس�ني رشاد( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعله )الش�مري( بدال م�ن )قراغويل( 
فمن لديه حق االع�رتاض مراجعة هذه املديرية خال 
خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام امل�اده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

��������������������������������������������
اعان

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )مهدي جبار محس�ن( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الرشيف الحس�ني( ب�دال من 
)املرم�ي( فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال خمس�ة عرش يوم�ًا من تاري�خ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق اح�كام املاده 
)22( من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.

 اللواء
مهدي نعمه الوائيل

مدير الجنسية العام
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مدرب الكاظمية عمر االجودي:

تشكيلة فريقنا تضم سبعة العبني من املحافظات ونعتمد عىل الشباب يف الدوري
أجواء املباريات الودية ختتلف كليًا عن التنافسية

           حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

التق�ت صحيف�ة )الُمس�تقبل العراق�ي( 
ُم�درب فري�ق ن�ادي “الكاظمي�ة” بُكَرة 
الق�دم عمر األج�ودي في ملع�ب النادي 
َوتح�ّدث لنا عن إس�تعدادات َوُمش�اركة 
فريق�ه ف�ي دوري الدرج�ة األّولى َوعن 
مواضيع أُخرى تطالعونها في الس�طور 

االتية.
* كيف تصف لنا إستعدادات “الكاظمية” 

لهذا الموسم؟
- بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدء أشكر 
َعلَ�ى  العراق�ي(  )الُمس�تقبل  صحيف�ة 
متابعتها ل�دوري الدرج�ة األّولى. كانت 
إس�تعداداتنا جّيدة َوخضن�ا أكثر ِمن 20 
ُمَب�اَراة وّدية قبيل ال�دوري َوالِعبونا في 
ات�م الجاهزية، َوال س�يما الالِعبين الذين 
اس�تقطبناهم ِم�ن ُمحافظ�ات األنب�ار، 
البصرة َوواس�ط، َوهم الِعبون ملتزمون 
َويمت�ازون  َومنضبط�ون  ع�ال  بش�كل 
بلياقته�م البدنية. بع�د الُمَباريات الوّدية 
التي لعبها الفريق اس�تطعنا ان نس�تقر 
َعلَى التش�كيلة التي س�تدافع عن ش�عار 
ُمنافس�ات  ُم�ّدة  ط�وال  “الكاظمي�ة” 
الدوري. َوان ش�اء الله، س�يتم تشخيص 
األخط�اء َوتالفيها أثناء الدوري، الن كما 
تعرفون، ان األجواء في الُمباريات الوّدية 

تختلف ُكلياً عن الُمباريات التنافسية.
* كي�ف ت�رى مجموعة ناديك�م في هذا 

الدوري؟
- كم�ا تعرف�ون، ان ف�رق دوري الدرجة 
األّولى متقاربة بالُمس�توى َوثمة عوامل 
أُخرى ُتساعد الفريق الضعيف بان يكون 
في ملعبه قوّياً، كس�وء أرضي�ة الملعب 
غي�ر الصالح�ة للع�ب، تأثي�ر الجماهير 

َوبع�ض الح�كام ليس�وا بالُمس�توى 
المطلوب َوبعض قراراتهم تكون مؤثرة 
ف�ي النتائ�ج. بغ�ض النظ�ر ع�ن ف�رق 
“التاج�ي”،  “الخط�وط”،  مجموعتن�ا: 
“المصلح�ة”، “ش�باب العدل”، “ش�باب 
العم�ل”، “الرصافة” َو“اإلس�كان” التي 
ُتنافس َعلَى خطف ِبطاقتي التأهل للدور 
الُمقبل إال ان جميع الفرق تمتلك ُمستوى 

مماث�اًل َوه�ذا يجع�ل صعوب�ة بالتكهن 
بالفرق المرش�حة بشكل ُمبكر َوال يوجد 

فريق قوّي أو ضعيف.
* م�ا حظ�وظ “الكاظمي�ة” ف�ي ه�ذه 

المجموعة؟
- حظوظ فريقنا مازالت موجودة َوقوية 
بالّرغم ِمن تعرضنا للخس�ارة أمام نادي 
“شباب العدل” )0:2( َوكنا األفضل طوال 

ش�وطي الُمَباَراة التي اقيمت َعلَى ملعب 
“الج�والن”، لك�ن ه�ذا التعث�ر وارد في 
افتتاح الُمنافسات َونوعد ُجمهور مدينة 
الكاظمي�ة بتحقي�ق النتائ�ج االيجابي�ة 
في اللِق�اءات الُمقبلة َوحصد النقاط في 

جميع الُمباريات.
* َه�ل اث�ر تأخ�ر انط�الق ال�دوري َعلَى 

فريقكم؟

- طبعاً، تأخر انطالق ُمباريات الدوري اثر 
بشكل كبير َعلَى فريقنا خاّصًة اذا تأهلنا 
للمرحلة الُمقبلة، فسنلعب في شهر ايار 
َوحزيران تقريب�اً َوتعرفون تأثير حرارة 
الطقس َوحلول ش�هر رمض�ان الُمبارك. 
َوِم�ن الُمحتمل، ان نخس�ر جهود بعض 
الالِعبي�ن بداع�ي اإلصاب�ة َوكثرة ضغط 
الُمباريات بالتأكيد هذا الدوري س�يكون 

صعباً علينا َوَعلَى جميع الفرق.
* م�ا خط�ة الجه�از الفن�ي ف�ي ه�ذا 

الموسم؟
- بصراحة القول، لُكّل حادثة حديث، لكن 
الصورة اتضحت لدينا بنسبة %100 بما 
يتعل�ق بالتش�كيلة َوالالِعبي�ن. اذ وجدنا 
بعض الالِعبين يمتلكون المهارة بالّرغم 
ِمن جلوس�هم َعلَى مقاعد البدالء َوسيتّم 
اش�راكهم ف�ي الُمباريات َوااليف�ادة ِمن 

جهودهم في خدمة الفريق.
* م�ا رأيك بدوري الدرج�ة األّولى ضمن 

ُمنافسات عاصمتنا؟
- أكثرية األندية الُمشاركة في الدوري هي 
الحكومية.  بالمؤسس�ات  أندية مرتبطة 
بالنسبة لنادي “الكاظمية” ُهَو ناد أهلي 
غي�ر مرتب�ط حالي�اً بأّية مؤسس�ة. في 
وقت س�ابق كنا نتلقى الدع�م ِمن العتبة 
الكاظمي�ة الُمقّدس�ة َومنح�ة مالية ِمن 
وزارة الشباب َوالرياضة َوحالياً ال يوجد 
أّي دعم مالي لفريق ُكَرة القدم. اما األندية 
األخرى: “الصناعة”، “آليات الش�رطة”، 
“الُمهندس�ين”،  الجوي�ة”،  “الخط�وط 
المدن�ي” َوغيرها  “اإلس�كان”، “الدفاع 
تتلقى الدعم ِمن الوزارات َوالمؤسس�ات 

المرتبطة بالحكومة.
* ِم�ن خ�الل تواجدك م�ع فري�ق “أبناء 
مدين�ة الجوادين”، ايهما أفض�ل الفريق 

الحالي أم فرق المواسم السابقة؟
- ُكّل موسم له ظروفه َوليس ِمن السهل 
ان ُنحدد أّي فريق كان األفضل أو األقوى، 
غي�ر ان ه�ذا الموس�م تش�هد تش�كيلة 
“الكاظمي�ة” وج�ود س�بعة الِعبين ِمن 
ُمحافظات األنبار، البصرة َوواسط: زياد 
خلف، مصطف�ى طارق، عل�ي نجم، اياد 
حس�ين، حس�ين ش�ميل، أيم�ن إبراهيم 

َوأحمد المهدي، فضالً عن الِعبين ًش�بان 
يمتلك�ون مق�درة َعلَ�ى اح�داث الفارق. 
َوالِم�الك التدريبي بقي�ادة الُمدرب األّول 
عب�اس عبدالحس�ين يع�ّول كثي�راً َعلَى 
التش�كيلة الش�بابية ف�ي هذا الموس�م. 
َو“الكاظمي�ة” في ه�ذا الموس�م يمتلك 
روح الُمنافس�ة َوقادر َعلَ�ى قول كلمته 

في الدوري َوالنتائج ستكون الدليل.  
* كي�ف ترى حج�م الدع�م الُمق�ّدم ِمن 

الهيئة اإلدارية للنادي؟
- الدعم المالي قليل للغاية َونشكر األستاذ 
س�عد عب�ادي التميم�ي ُمش�رف الفريق 
َوأيض�اً إدارة فندق زم�زم َعلَى تقديمهم 
الدعم الم�ادي َواللوجس�تي للفريق منذ 
خمسة أش�هر َوإلى هذه اللحظة. نتمّنى 
ان يكون دعم إدارة النادي الجديدة بشكل 
يليق بفريق ُكَرة الق�دم الذي ُيعّد واجهة 

النادي َومدينة الكاظمية الُمقّدسة.
* كيف تكّونت مسيرتك التدريبية

- عمل�ُت م�ع “الكاظمي�ة” ط�وال ثالثة 
مواس�م م�ع الُم�درب َوالالع�ب الدولي 
محمد هادي، َوالُم�درب َوالالِعب الدولي 
عبدالحس�ين ج�واد َوحالي�اً أعم�ل م�ع 
الُمدربي�ن: عب�اس عبدالحس�ين، أحم�د 

مظلوم َوُمدرب الحراس ماجد مكي.
* ِمن ترشح لخطف كأس العالم 2018؟

- مونديال موسكو سيكون بين ُمنتخبي 
يك�ون  ان  َواتوّق�ع  َوألماني�ا  البرازي�ل 

ُمنتخب بلجيكا الحصان األسود.
الُمنتخب�ات  ُمش�اركة  ت�رى  كي�ف   *

العربية؟
- ُممكن ان ُينافس ُمنتخب مصر.

* َوماذا عن ُمنتخبات آسيا؟
- اتوق�ع ُمنتخ�ب اليابان س�يقّدم نتائج 

جّيدة.

مييس عىل أعتاب دخول تاريخ الليجا
بإنجاز جديد

           المستقبل العراقي / متابعة
 

تمكن األرجنتيني ليونيل ميس�ي، نجم نادي برش�لونة، 
من معادلة رقم ميش�يل جونزالي�س، العب ريال مدريد 
السابق، وأصبح على أعتاب دخول تاريخ الليجا، بإنجاز 
جديد.وصنع ميس�ي هدف برش�لونة األول الذي سجله 
لوي�س س�واريز، أمام إيب�ار، ف�ي المباراة الت�ي انتهت 

بفوز الفريق الكتالوني بثنائية دون رد.وذكرت صحيفة 
“س�بورت” اإلس�بانية أن البرغ�وث تمكن م�ن  صناعة 
هدفه رقم 11 هذا الموسم، وال�147 طوال مسيرته في 
الليجا، ليعادل رقم ميش�يل جونزاليس.وتخطى ميس�ي 
بذلك رقمه في الموسم الماضي، بينما يحتاج لصناعة 8 
أهداف أخرى هذا الموسم بالليجا لمعادلة أفضل أرقامه 

التي حققها موسم 2015-2014 بصناعة 19 هدًفا.

كافاين: االحتاد عند املعاناة سمة الكبار
              المستقبل العراقي / وكاالت

قال األورجواياني إدينسون كافاني، مهاجم 
باريس س�ان جيرم�ان الفرنس�ي، إن على 
الفريق أن يضع الخس�ارة م�ن ريال مدريد 
)3-1( خلف�ه، ويركز عل�ى العمل الجماعي 

في المباريات المقبلة.

وأضاف كافاني في تصريحات لقناة “كانال 
بلس” بع�د مباراة ستراس�بورج، “نعلم أنه 
كان يج�ب علينا الفوز لتغيير األجواء قلياًل، 

أعتقد أننا لعبنا لقاء كبيرا”.
بع�د  متوت�رة  األج�واء  “بقي�ت  وأض�اف 
الخس�ارة أم�ام ري�ال مدري�د ولك�ن األمر 
طبيعي، لكن علينا أن نترك هذا األمر خلفنا، 

أهم ش�يء هو العمل مًعا والفوز مًعا، نحن 
فري�ق كبير وعندم�ا تعاني الف�رق الكبيرة 

تبقى متحدة”.
يذكر أن كافاني سجل هدفين في المباراة 
التي جمعت فريقه اليوم بستراسبورج، 
وانتهت بفوز الفريق الباريسي بخمسة 

أهداف مقابل اثنين.

سيميوين يوجه جلريزمان رسالة عاطفية

زيدان يتجه للرحيل عن ريال مدريد
            المستقبل العراقي / متابعة

 
يفكر الفرنس�ي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال 
مدريد اإلس�باني، ف�ي الرحيل ع�ن الن�ادي الملكي في 

الفترة المقبلة.
وبحس�ب ما نش�رته صحيفة “آس” اإلسبانية، فإن 
زي�دان ال ينوي اس�تكمال مهمته في ري�ال مدريد، 
الموس�م المقبل، بغ�ض النظر عن نتائ�ج الفريق 
في الموس�م الجاري.وأضافت الصحيفة أن زيدان 
س�وف يجتمع م�ع فلورنتينو بيري�ز، رئيس ريال 

مدريد في نهاية الموس�م الجاري لحسم مصيره مع 
الفريق.

وأب�رزت الصحيفة ف�ي نهاي�ة تقريرها ب�أن هدف 
زيدان هو تدريب المنتخب الفرنس�ي بعد الرحيل عن 
الفريق الملكي، رغم أن ديديه ديشامب جدد عقده في 
أكتوبر/ تشرين األول الماضي حتى 2020.وأوضحت 

أن بطول�ة كأس العالم في روس�يا، يوني�و/ حزيران 
المقبل، س�تكون حاس�مة بالنس�بة لزيدان وديشامب.

وتول�ي زيدان تدري�ب ريال مدريد، في 4 يناي�ر/ كانون الثاني 
2016، وحقق 8 ألقاب مع الفريق الملكي.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

م�درب  س�يميوني،  دييج�و  س�لط 
أتلتيك�و مدري�د، الض�وء عل�ى أهمي�ة 
أنط�وان جريزم�ان ف�ي الفري�ق وبي�ن 
الالعبين، مش�يًرا إلى أنه لو كان مش�جًعا 
للروخيبالنك�وس، لفعل كل ما هو ممكن لكي ال 

أفقد المهاجم الدولي.
وق�ال س�يميوني: “أعرفه ألنه ل�دي كل يوم، إنه 
ش�اب رائع وطموح ومتواضع ولدي�ه قلب كبير 

تج�اه الفري�ق، دائًما م�ا يمأل الفري�ق بالحماس 
والسعادة كل يوم”.

وأضاف الم�درب األرجنتيني: “لو كنت مش�جًعا 
ألتلتيك�و مدري�د لفعلت كل ما ه�و ممكن لكي ال 
أفقده، س�أدعوكم للتفكير في الفريق، من وجهة 

نظر المدرب والنادي والجماهير”.
وتابع: “إنه العب حاس�م وفي إطار الحرية التي 
يحتاجها دائًما، يريد، حين يكون في حالة جيدة، 
أن يختار دائًما بشكل جيد”. وأشار سيميوني إلى 
أنه خالل تولي�ه مهمة تدريب الفريق، رأى الكثير 

من الالعبين يتطورون مثل لوكاس هرنانديز 
وتوماس بارتي و يان أوبالك وخوسيه ماريا 

خيمنيز وساؤول نيجيز. وأكد سيميوني أنه 
لم يحدد التش�كيلة األساسية التي سيخوض 

بها اللقاء أمام أتلتيك بيلباو. وواصل: “سأرى 
كيف يتعافى الالعبون م�ن المباراة التي بذلوا 

فيه�ا جه�ًدا كبي�ًرا أم�ام كوبنهاج�ن، وبعدها 
سأقرر غًدا ما سنفعله”. وحقق الفريق المدريدي 
4 انتص�ارات متتالي�ة، آخرها الخمي�س الماضي 

بنتيجة 4-1 أمام كوبنهاجن.

لوكاكو وسانشيز حيققان رقمني مميزين

برشلونة »فالفريدي« 
يعادل إنجاز جيل 2011

             المستقبل العراقي / وكاالت

حقق البلجيكي روميلو لوكاكو والتش�يلي أليكس�يس 
سانش�يز، ثنائ�ي ن�ادي مانشس�تر يونايت�د، رقمي�ن 
مميزين، بعد مباراة هيديرس�فيلد تاون في ثمن نهائي 
مهاج�م  لوكاك�و  اإلنجليزي.وس�جل  االتح�اد  كأس 
مانشستر يونايتد، هدفي فوز فريقه أمام هيديرسفيلد 
تاون، ليعبر بالشياطين الحمر إلى ربع نهائي البطولة.
وقالت شبكة “س�كواكا” اإلنجليزية إن لوكاكو وصل 

إل�ى الهدف رق�م 11 في آخر 10 مباري�ات لعبها في 
كأس االتحاد اإلنجليزي.وأضافت الشبكة أن سانشيز 
ال�ذي صنع الهدف الثاني اليوم اش�ترك في 16 هدًفا 
خالل آخر 16 مباراة له بكأس االتحاد، حيث سجل 8 

أهداف وصنع مثلها.

سواريز يتفوق عىل أساطري برشلونة
             المستقبل العراقي / وكاالت

واص�ل الدول�ي األوروجوايان�ي، لويس 
سواريز، تألقه مع برشلونة، في الدوري 
اإلس�باني، بتس�جيله له�دف التقدم على 

إيبار.
وفي ه�ذا الصدد، قال حس�اب “ميس�تر 
ش�يب” اإلس�باني، إن لوي�س س�واريز، 

تاري�خ  ف�ي  الع�ب  خام�س  أصب�ح 
برش�لونة، يص�ل إل�ى 100 ه�دف مع 

الفريق، في الليجا.
ويمتلك ليونيل ميسي 368 هدًفا، وإيتو 
108، وكوباال 131، وسيزار 190، فيما 
س�جل س�واريز 100 ه�دف، ف�ي 118 
مب�اراة، وه�و بذلك أس�رع العب يصل 

للمئوية، مع برشلونة في الليجا.

             المستقبل العراقي / وكاالت

حقق برشلونة فوًزا مهًما بهدفين نظيفين 
على مضيفه إيبار في منافسات الجولة 24 

من الدوري اإلسباني.
وقال�ت ش�بكة “أوبت�ا” لإلحصائي�ات إن 
برش�لونة وصل إلى المب�اراة رقم 31 على 
التوالي في الليجا بدون خسارة، 24 مباراة 
ف�ي الموس�م الحال�ي، و 7 ف�ي الموس�م 

الماضي.
وأك�د الحس�اب أن برش�لونة ع�ادل أفضل 
أرقامه التاريخي�ة في الليجا، والذي حققه 
بي�ب جوارديوال مع الفريق في عام 2011، 
حيث وصل إلى 31 مباراة دون خسارة في 
الليجا برصيد 27 ف�وزا و 4 تعادالت، بينما 
رقم برش�لونة الحالي مع فالفيردي وصل 

إلى 26 فوزا وخمس تعادالت.

وكان م�ن الممك�ن أن تك�ون أرق�ام 
النسخة الحالية من متصدر الليجا هي 
األفضل لوال خسارة الفريق في ذهاب 
ربع نهائي كأس الملك أمام إسبانيول 
عل�ى ملع�ب “كورنيال إل ب�رات” في 
17 يناير/كان�ون ثان الماضي، األولى 

للفريق هذا الموسم.
وحت�ى ذاك التاريخ، خ�اض الفريق 29 

مباراة في جميع المسابقات: 19 مباراة 
ف�ي الليجا، وأربعة في كأس الملك و6 في 

دور المجموعات بدوري األبطال.
بينم�ا ال يزال لوي�س إنريكي ه�و صاحب 
الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية 
دون خس�ارة ولكن في جميع المس�ابقات 
ب��39 مب�اراة حققه�ا في موس�مه األول 
)16-2015( حي�ث حق�ق 32 انتص�ارا و7 

تعادالت.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
عندما ترشق الش�مس فوق القطب الش�مايل لكوك�ب اورانوس، 
يس�تمر ضوء النهار طيلة 42 عام�اً.. وعندما تغيب، يحل الظالم 

طوال 42 عاماً أخرى
يوجد عىل سطح كوكب عطارد بحريات متجمدة، رغم أن الجانب 
املواجه للش�مس تصل حرارته اىل 427 درجة مئوية، أي مايكفي 

لصهر معدن الرصاص .
يفوق وزن الكرة األرضية 5974 وإىل يمينها 18 صفراً طن. ويزداد 
وزنه�ا بمق�دار 10 أطنان يومي�اً بفعل الغبار الكوني املتس�اقط 

عليها من الفضاء الخارجي
أبرز معالم كوكب املش�ري العمالق، بقعة حمراء عرضها25ألف 
و800 مي�ل.. وهي عبارة عن اعصار هائ�ل يعصف بتلك املنطقة 

من الكوكب منذ أكثر من سبعمائة عام.
تعرض�ت جزي�رة إيش�يجاكي الياباني�ه ع�ام 1971م ملوجة مد 
عمالق�ة، ارتفاعه�ا 278 قدما حمل�ت معها كتلة م�ن الصخور 

املرجانية تزن 850 طنا عىل مسافة 3ر1 ميل داخل اليابسة .
املشري، عمالق الكواكب الشمس�ية، قطره88 ألفاً و700 ميل . 
. ول�و افرضنا أن ع�داء يجري برسعة 6 أميال يف الس�اعة، فإنه 

سيحتاج اىل خمس سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .
اللغات املتداولة بني ش�عوب العالم ال تقل عن 2796 لغة اشهرها 
48 لغ�ه يف اوروب�ا 153 يف اس�يا ، و 118 يف افريقي�ا، و424 يف 

االمريكيتني، و 117 يف جزر املحيطات.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

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

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

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

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

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

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

القيمة.

مهني�اً: خّفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

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

الوقت

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

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

عىل تبادل الرأي.

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

للرشيك معظم األحيان .

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

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

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

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

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

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

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

العدائي تجاه بعض األمور

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

من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار

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

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

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

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

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

إعادة إحياء حيوان األرخص املنقرض!
يف نهاي�ة الع�رص الجلي�دي األخ�ري، كان 
“األرخص” هو أكرب الحيوانات آكلة العشب 
يف أوروبا. وكان الحيوان، مع جلده الداكن، 
وكتفيه الواسعتني وقرونه املنحنية، مصدر 
إلهام متكرر لرس�امي الكهوف يف فرنس�ا 
يف القرن الس�ادس عرش.من�ذ فرة طويلة 
انقرض�ت حيوانات األرخ�ص – وكان آخر 
حيوان معروف منها أطلق عليه الرصاص 

يف بولن�دا يف 1627.ولك�ن العلماء يف مدينة 
لورش بوس�ط أملاني�ا يري�دون اآلن إحياء 
الحي�وان العمالق. وعىل أرايض دير لورش، 
وه�و أحد مواق�ع ال�راث الثق�ايف العاملي 
التابع�ة لليونيس�كو، يجري حالًي�ا تنفيذ 
مرشوع لتكاث�ر األرخص وإعادته للحياة.

ويحس�ب رئيس املرشوع كل�وز كروب أنه 
خالل 10 إىل 15 عاًما، سوف تولد حيوانات 

“تشبه إىل حد كبري األرخص”.
حيوان�ات  قطع�ان  إن  ك�روب  ويق�ول 
األرخ�ص بعاداتها الغذائية، س�اعدت عىل 
خل�ق مواق�ع طبيعية بها ث�روة كبرية من 
التن�وع البيولوج�ي الذي اختف�ى اآلن من 
أوروبا تقريًبا.ويتمثل أحد أهداف مرشوع 
التكاثر يف ضخ املزيد م�ن التنوع البيئي يف 

البيئة.

نقل البكترييا من مريض آلخر جيلب األمراض
ش�اعت يف الس�نو ات األخرية عملية نقل 
بكترييا نافعة من أمعاء سليمة إىل الجهاز 
الهضمي ملرىض مصاب�ني بأنواع خطرية 
من العدوى، مثل عدوى الكلوس�ريديوم 

دفيسيل أو التهاب القولون الغشائي.
وهن�اك اآلن مئات من أف�الم الفيديو عىل 
االنرن�ت تبنّي كيف يس�تطيع الش�خص 
أن يم�ارس عملية نقل ه�ذه البكترييا إىل 
معدته بنفس�ه.لكّن علم�اء متخصصني 

يف امليكروبي�وم أو األحي�اء الدقيق�ة التي 
تس�كن املعدة واألمع�اء البرشي�ة أعربوا 
عن خش�يتهم م�ن أن نقل ه�ذه األحياء 
إىل ش�خص آخ�ر يمك�ن أن تنق�ل معها 
اضطرابات النوم ومرض السفر والبدانة، 
بل وحت�ى نقل أم�راض املناع�ة الذاتية، 
مث�ل تصل�ب األنس�جة املتع�دد أو مرض 

الباركنسون.
قال الربوفيسور روب نايت املتخصص يف 

ط�ب األطفال وعلم الكومبيوتر يف جامعة 
كاليفورني�ا األمريكي�ة إن نق�ل البكترييا 
من أمعاء ش�خص إىل آخر ظاهرة مقلقة 
“يف س�ياق حماس�ة الجمهور” ملثل هذه 
العملية.وأوض�ح الربوفيس�ور ناي�ت أن 
العملي�ة تتطلب فحص املان�ح للتأكد من 
ع�دم إصابت�ه بالتهاب الكب�د أو فريوس 
اإلي�دز أو غري ذلك من األمراض التي ُتنقل 

عن طريق الدم.

68% من الرجال يبحثون عن الزوجة املوظفة
أظهر اس�تطالع أعدته صحيفة »الوط�ن« البحرينية أن 
68% من الرجال املس�تطلعة آراؤهم يشرطون أن تكون 
زوجاته�م موظف�ات، فيم�ا ق�ال 32% من أف�راد العينة 

البالغة 1886 فرداً إنهم ال يشرطون ذلك.
ويف حني كان رشط الرجل للزواج سابقاً أال تعمل زوجته 
بعد ال�زواج يبدو أن اآلية انقلب�ت اآلن، ما يدلل عىل تغري 

اجتماعي عميق.
وعىل هامش االس�تطالع، قال الشاب عبدالله إن »الحياة 
تغريت كثرياً وأصبحت مشاركة بني الزوجني لذلك أنا مع 
فكرة أن تعمل زوجتي لتعيل نفس�ها وتعني يف مرصوف 
املنزل«.فيم�ا قال�ت »ن.و« »أن�ا طالب�ة جامعية وتقدم 
لخطبتي رجل اشرط أال أعمل مستقبالً فأكون ربة منزل 
وينفق هو عيل لكني رفضت طبعاً ألن املستقبل مجهول 
ومن الرضوري تأمني نفيس بش�هادة و عمل يحمياني«.

وعارضته�ا »ن.ر« بالقول »من واجب�ات الرجل اإلنفاق 
حتى إن كنت مس�تقلة مادياً لذلك اشرطت عليه مؤخراً 

عالي�اً ألضمن مس�تقبيل. ولبي�ت رغبته بع�دم العمل«.
الطالبة الجامعية نورة قالت »أعمل ألحقق ذاتي وأستقل 
مادي�اً مما يوفر ع�ىل زوجي مرصويف فيدخ�ره للعطلة 

الصيفية لنسافر بكل اريحية بال مديونية أو قروض«.
يف حني قال أحمد )40 عاماً( »أعرض عىل عمل زوجتي. 
اخرتها جامعية لربي أوالدنا و تكون قادرة عىل التكيف 
مع الحياة املتغرية وأن�ا أتكفل بجميع احتياجاتها مهما 
اختلف�ت ظرويف. وأعتق�د بأن قرارنا صحي�ح ألن األبناء 
بحاج�ة لعناي�ة ومراقبة دائمة ولو كن�ا نعمل كالنا فلن 
نس�تطيع متابع�ة أمورهم«.ول��«م.ن« )23 عاماً( رأي 
مختلف تماماً عربت عن�ه بالقول »ما زلت عزباء وأعمل 
يف مجال دراس�تي. لو اخرت أن أكون ربة منزل وأعتني 
بعائلت�ي لكانت حياتي متوقفة تمام�اً. نصيبي لم يحن 
بعد لذلك قراري س�ليم وعميل يضمن اس�تقراري وإعالة 
نفيس«.فيما قالت س�ارة »عندما تزوجت اش�رطت عىل 
زوجي أن أعمل و اتفقنا عىل ذلك. و اليوم أش�ارك زوجي 
بمرصوف املن�زل وقضاء حاجات أبنائ�ي وزوجي ينفق 
عىل حاجيات املنزل و يعيل والدته وأخته اللتني تساعداننا 

دائماً برعاية أبنائنا لحني عودتنا من العمل«.

»أبل« توجه رسالة عاجلة ملطوري التطبيقات
أرس�لت رشكة »أب�ل« األمريكية رس�الة 
عاجل�ة ملالك�ي التطبيق�ات ومطوريها، 
التطبيق�ات  تعدي�ل  رضورة  تضمن�ت 
الجدي�دة بحي�ث تك�ون مالئمة لشاش�ة 

هاتف »آيفون إكس«.
عم�الق  أن  إع�الم  وس�ائل  وأوردت 
التكنولوجي�ا األمريكية أبلغ�ت املطورين 
ب�رضورة إج�راء التعدي�الت قبل إرس�ال 
التطبيقات إىل متجر »أبل«، عىل أن تطبيق 

التعديل سيبدأ يف األول من أبريل املقبل.
وهذا يعن�ي أن عىل مط�وري التطبيقات 
أن يتم�وا تعديله�ا بحيث توافق شاش�ة 

»آيفون X« التي تغطي الواجهة األمامية 
للهواتف.

والح�واف النحيف�ة والش�ق املوج�ود يف 
األعىل.

ولم تضع »أبل« مهلة محددة للتطبيقات 
املوجودة من أجل إج�راء التحديثات التي 

طلبتها من التطبيقات الجديدة.
ودعت الرشكة املطورين يف الرس�الة التي 
بعثت بها عن طريق الربيد اإللكروني إىل 
االستفادة من مزايا أحدث إصدارات نظام 
التش�غيل الجديد، iOS 11، الذي تقول إنه 

سيساعد عىل إعادة تصميم التطبيقات.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي ش�خصني” - 4 رشائح توس�ت أبي�ض - 2 بيضة - نصف 
كوب حليب س�ائل 2 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” زبدة - 2 ملعقة 
كب�رية “ملعقة طعام” س�كر أبي�ض - 1 ملعقة صغ�رية “ملعقة 
ش�اي” قرفة ناعمة - نصف ملعقة صغرية “ملعقة شاي” فانيليا 

سائلة - رشة جوزة الطيب مطحونة - عسل أبيض للتقديم
ملحوظة:

يجب أن تكون كل املقادير بدرجة حرارة الغرفة.
بان كيك الخوخ بالقرفة 

طريقة التحضري:
يف بولة متوس�طة، نضع البيض والحليب والس�كر والقرفة وجوزة 

الطيب والفانيليا، ونخلطهم جيداً.
نغمس التوست األبيض يف الخليط من الجانبني.

يف مقاله واس�عة غ�ري قابلة لإللتص�اق وعىل نار متوس�طة، نضع 
الزبدة حتى تذوب وتسخن.

نض�ع التوس�ت يف املق�اله ملدة دقيق�ة وحتى يحمر، ث�م نقلبه عىل 
الجانب اآلخر.

نرفع التوست عىل الطبق، ونوزع فوقه العسل األبيض.
نقدم فرنش توست بالقرفة دافئ مع املرشوب املفضل.

فرنش توست بالقرفة
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كـاريكـاتـير

القاضي عماد عبد الله
باإلضاف�ة إىل الس�لطات الترشيعي�ة والتنفيذي�ة والقضائي�ة هناك 
سلطة رابعة تأخذ صداها من خالل دورها اإلعالمي املؤثر يف املجتمع 

وهي اإلعالم.
 يعرف اإلعالم بأنه أي وس�يلة او تقنية او مؤسس�ة خاصة او عامة 
رس�مية او غري رس�مية مهمتها نرش األخبار ونقل املعلومات، حيث 
لالع�الم دور كب�ري يف نق�ل االف�كار واألنب�اء اىل اذه�ان املتلقي من 

الجمهور.
ويعترب الهدف الس�امي لإلع�الم هو إظهار ما ي�دور يف املجتمع من 
حال جيد واإلشادة به او الحال السيئ والرتكيز عليه بغية معالجته، 
حيث يلعب االعالم دورا اساس�يا يف مكافحة الفساد والتصدي لهذه 
الظاهرة التي باتت منترشة يف املجتمع. أن اإلعالم من خالل تسليطه 
الض�وء عىل بؤر الفس�اد يس�اعد الحكومة عىل التصدي للفاس�دين 
ويشري الفساد اىل حاالت انتهاك مبدأ النزاهة وتختلف جرائم الفساد 
فمنه�ا ماه�و صغ�ري يرتكبه صغ�ار املوظف�ن مثل جرائ�م الرىش 
البس�يطة ومنها ما هو كبري يصل إىل كبار املوظفن ليش�كل جرائم 
تتعلق بمبالغ طائلة. إن مس�ؤولية النخب املثقفة واإلعالم البّناء هو 
غ�رس ثقاف�ة النزاهة يف املجتم�ع والتي تقف بوجه ثقافة الفس�اد 
حيث ان النزاهة هي مس�ألة أخالقية وحماية مال الفرد واملال العام 
هي واجب وطني إلشاعة األمن واالستقرار يف املجتمع. وهنا تكتسب 
التوعية اإلعالمية بمضار الفس�اد اهميتها من خالل إش�اعة ثقافة 
النزاهة لدى موظفي القطاع العام بهدف التخيل عن السلوك املرتبط 
بالفساد والبد من االشارة اىل ان هناك جهودا دولية اعالمية ملكافحة 
الفس�اد م�ن خ�الل التوعي�ة اىل وج�ود تع�اون دويل ملكافحة هذه 
الظاه�رة الخطرية.  والبد من توظيف االعالم توظيفا س�ليما بحيث 
يكون إعالماً ينقل الحقيقة ويعرب عن ضمري الشعب، ويلعب اإلعالم 
دوره يف مكافح�ة الفس�اد م�ن خالل تنظي�م حمالت توعي�ة للرأي 
الع�ام لدعم الجه�ود الحكومية ملكافحة الفس�اد والبد من ان يتحىل 
اإلعالم�ي باملصداقية يف نق�ل الخرب وان يعرف بأن�ه إعالمي مهمته 
نقل الخرب وتأشري مواطن الخلل وان يرتك مهمة التحقيق واملحاسبة 
اىل الجه�ات املختصة. لق�د أصبح اإلعالم اليوم مهم�ة خطرة بفعل 
التكنولوجيا الحديثة التي بات املواطن من خاللها عىل اتصال مبارش 
باإلع�الم من خالل التلفاز او مواقع التواصل االجتماعي وبذلك يؤثر 
بش�كل مبارش عىل آراء الناس ويفضح مواطن الفساد لذلك نجد انه 
م�ن الرضوري ان يركز االعالم عىل اش�اعة روح املواطنة يف املجتمع 
وان يوص�ل الفك�رة الصحيح�ة اىل املتلقي بان ه�ذا الوطن هو بيت 
الجمي�ع وان اي خلل يهدد هذا البيت يضعف املجتمع بأرسه ويؤدي 
اىل ضياع الحقوق واشاعة الفوىض. ويأتي دور االعالم النزيه مكمال 
لعمل الس�لطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية التي تأخذ دورها 
يف مكافح�ة الفس�اد من خالل مالحقة الفاس�دين قضائي�ا واجراء 
املحاكم�ات العادلة بحقهم عرب أحكام قضائية عقابية بحق املدانن 

ورادعة بحق غريهم من أصحاب النفوس الضعيفة . 

ام�ضاءات

السلطة الرابعة ودورها
 يف مكافحة الفساد

اختار سارق سيارات بولندي مطلوب من العدالة، ان يسلم نفسه يف يوم 
عيد العش�اق اىل الرشطة موضحا انه سئم من التشاجر مع حبيبته عىل 

ما اعلنت رشطة وارسو.
وطرق الرجل البالغ 34 عاما باب مفوضية الرشطة يف وس�ط العاصمة 

البولندية ليل الثالثاء االربعاء.
وجاء يف بيان »طلب من عنارص الرشطة توقيفه النه سئم التشاجر مع 

رشيكة حياته واالختباء. وقال انه متعب ويحتاج اىل راحة«.
وقد كان له ما اراد. فقد حكم عليه يف العام 2016 بالس�جن 17 ش�هرا، 
فوضع يف الس�جن فورا فيما سيس�مح لحبيبه بزيارته لثالث ساعات..

يف الشهر.

عثر عىل آلة كمان عريض )تش�يلّو( تع�ود إىل القرن الثامن عرش ثمنها 
أكث�ر من مليون ي�ورو، وقوس يعود إىل القرن التاس�ع عرش يف منطقة 

باريس بعدما رسقا من عازفة محرتفة.
وقالت املوسيقية أوفييل غايار »لقد تلقيت اتصاال من مجهول قال يل ان 

التشيلّو امام منزيل يف سيارة. وقد عثرت عليه يف املقعد الخلفي«.
وق�د رسق الكم�ان من العازفة الش�هرية أمام منزلها يف بانتان ش�مال 

رشق العاصمة الفرنسية من قبل رجل مسلح بسكن.
وصنع�ت االلة يف العام 1737 يف اودينه يف ايطاليا من قبل فرانشيس�كو 
غوفريل�ر. وهي مع�ارة اىل الفنانة من قبل مرصف »يس اي يس« ويقدر 

ثمنها ب1,3 مليون يورو.
وكان مصدر مطلع عىل التحقيق قال لوكالة فرانس برس »هذه االلة ال 

تباع بسهولة. وينبغي ان تطرح يف اوساط معينة«.
وق�د رسق ايض�ا القوس العائ�دة ملكيت�ه للفنانة واملصن�وع يف القرن 

التاسع عرش من توقيع جان ماري بريسوا.

بولندي فار من العدالة سئم من حبيبته 
فسلم نفسه اىل الرشطة

أدوية شائعة قد تسبب اجللطة الدماغيةالعثور عىل كامن ثمنه مليون دوالر

)23( فردًا من عائلة خيوضون عراك فتقرر سفينة طردهم!

خل�ص علم�اء جامع�ة أبردي�ن الربيطانية بعد 
دراس�ة مجموعة من األدوية الش�ائعة االنتشار 
الت�ي يتناوله�ا متقاع�د ب�ن كل ثالث�ة إىل أن 
الفالي�وم واإليمودي�وم والكودي�ن ق�د تضاعف 
احتمال جلطة الدماغ.وبينت نتائج الدراس�ة أن 
األش�خاص الذين يتعاطون هذه األدوية بكثرة 
يتعرض�ون لإلصابة بالجلطة الدماغية بنس�بة 
59 يف املئ�ة أكثر من اآلخرين ويتوفون بس�ببها 
بنسبة 86 باملئة. وأكد فريق الباحثن الربيطاني 
أنه ال يوجد بن هذه األدوية يشء مشرتك سوى 
تأثريها يف النظام الكوليني للجس�م الذي يضبط 
عم�ل القل�ب وأعض�اء الجس�م املهم�ة األخرى 
كاألمعاء.وتبن س�ابقا لفري�ق العلماء املذكور، 
أن هذه األدوية تسبب فقدان الذاكرة  وتزيد من 

احتمال فق�دان التوازن، كما اثبتوا بعد دراس�ة 
ح�االت 22000 ش�خص أنها تزيد م�ن احتمال 
تخثر الدم املس�بب للجلط�ة الدماغية. ويف بيان 
صدر عنه، كت�ب فريق العلماء: »االس�تنتاجات 

الت�ي توصلن�ا إليها مهم�ة جدا، ألن�ه يف كل 22 
ثانية هناك من يتوىف بسبب الجلطة الدماغية يف 
العالم. األدوية املذكورة تلعب دورا مهما يف عالج 
أمراض مختلفة، لذل�ك نحن ال ندعو إىل االمتناع 
عن تناوله�ا نهائيا، لكننا نش�دد عىل وجوب أن 
نتذكر بأنه ليس هناك دواء سحري ألن لكل دواء 
فوائ�د وأرضار. نتائ�ج بحثنا ستس�اعد املرىض 
واألطب�اء عىل التفكري بعناية عند وصف األدوية 
التي تسبب الجلطة الدموية«. النظام الكوليني- 
هو مجموعة من الخاليا العصبية املرتابطة التي 
تفرز األس�تيل كول�ن املوجود يف بع�ض األجزاء 
األمامي�ة للدم�اغ وتنت�رش محاوره�ا يف جميع 
أنح�اء الق�رشة الدماغية مع أك�رب تمثيل لها يف 

املناطق الحواف حولها.

عمدت الرشطة االسرتالية اىل اجالء 23 فردا 
م�ن عائلة واحدة من س�فينة س�ياحية اثر 
ع�راك ادى اىل س�قوط عدة جرح�ى عىل ما 

ذكرت وسائل اعالم اسرتالية.
وانزل هؤالء الركاب وبينهم نس�اء واطفال 
يف ح�ن كان�ت الس�فينة التي تق�وم برحلة 
تستمر عرشة ايام، راسية يف سيدني، احدى 

محطاتها.
واظهرت ارشط�ة فيديو صوره�ا ركاب ان 
اكثر من عرشة اش�خاص شاركوا يف العراك. 
وح�اول افراد م�ن الطاقم التدخ�ل لكن من 
دون جدوى. وافادت مصادر اخرى ان هذه 
املجموعة ارعبت ال�ركاب االخرين عىل مدى 
ايام. وروى احد الشهود لصحيفة »ذي هريالد 

صن«، »كان الن�اس يخرجون اطفالهم من 
حوض الس�باحة النهم كانوا يبكون بسبب 
الخوف« وقالت راكبة اخرى لهيئة االرس�ال 
االرستالية »أيه بي يس »العامة انها شهدت 

سبعة شجارات مختلفة خالل الرحلة.
وقالت الرشطة انها فتحت تحقيقا لكنها لم 

توجه اي اتهام.

أصدرت منظمة الصحة العاملية قائمتها 
السنوية ملس�ببات األمراض القاتلة التي 
ينبغي ع�ىل الباحثن تتبعها ودراس�تها 
برسعة، ألنها تشكل أكرب تهديد »عاجل« 

للبرشية.
وجاء يف ص�دارة القائمة فريوس�ا إيبوال 
وزيكا اللذان تس�ببا بأوبئة فتاكة خالل 
الس�نوات األربع املاضية، وسط مخاوف 

من احتمال عودتها للتفيش مرة أخرى.
وتضمنت القائمة أيض�ا فريوس »حمى 
الق�رم الكونغ�و النزفية« والذي تس�بب 

يف مقت�ل 40% م�ن املصابن ب�ه، وتم رصده 
مؤخرا يف أوغندا.

ف�ريوس  بش�أن  بالقل�ق  الخ�رباء  ويش�عر 
»مارب�ورغ« ال�ذي يعت�رب واح�دا م�ن أكث�ر 
مس�ببات األمراض فتكا يف الوجود، حيث هز 

دوال إفريقية عدة، يف نوفمرب املايض.
كما تش�مل قائمة الفريوسات القاتلة »حمى 
الس�ا« وفريوس »كورونا«، وفريوس متالزمة 
االلته�اب الرئوي الحاد »س�ارس«، وفريوس 

»نيباه« وأيضا »حمى الوادي املتصدع«.
وللم�رة األوىل ع�ىل اإلط�الق، ذك�رت منظمة 
 Disease( »الصحة العاملي�ة »املرض »إك�س

X( ال�ذي يعت�رب عامال ممرضا غ�ري معروف 
للعلماء حاليا.

وش�دد الخرباء عىل رضورة تعجي�ل البحوث 
الت�ي تدرس ه�ذا املرض، حيث يش�ري تقرير 

املنظمة إىل أنه قد يسبب وباء دوليا خطريا.
وحذراملدي�ر الع�ام ملنظمة الصح�ة العاملية، 
الدكت�ور تي�دروس أدهان�وم، يف وقت س�ابق 
من هذا األس�بوع، من أن اإلنس�انية معرضة 

لتفيش أمراض يمكن أن تقتل املالين.
وق�ال بي�ان املنظم�ة ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت: 
»ترتي�ب األم�راض يف هذه القائم�ة ال يعتمد 
عىل األولوية«، بل جميعها ذات أولوية، فضال 
ع�ن أن القائمة ال تش�ري إىل األس�باب األكثر 

احتماال يف التسبب يف الوباء املقبل.
وقد تم إسقاط متالزمة الحمى الشديدة 
 Severe( مع نق�ص الصفائح الدموي�ة
 Fever with Thrombocytopenia
Syndrome( م�ن القائم�ة له�ذا العام، 
والتي رصدت للم�رة األوىل يف الصن منذ 
7 س�نوات، إال أن املنظم�ة ح�ذرت أيضا 
من خطورة هذا الفريوس و14 فريوس�ا 
آخر، تش�كل حس�ب اعتقاده�م تهديدا 
للبرشية، إال أن األبحاث بش�أنها ال تعترب 

مستعجلة.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، ت�م إدراج اإلنفلون�زا يف 
قائم�ة األم�راض ذات األولوية حيث تس�بب 
هذا الفريوس »القاتل« يف إحداث فوىض حول 

العالم يف هذا الشتاء.
وقد شملت قائمة األمراض ذات األولوية أيضا، 
حم�ى »تش�يكونغونيا« و«ج�دري الق�ردة« 
وداء  )إنتريوف�ريوس(  األمع�اء  وفريوس�ات 
الربيمي�ات وحمى الضنك والحم�ى الصفراء 

وفريوس نقص املناعة البرشية »اإليدز«.
وتم تصنيف السل واملالريا والجدري والكولريا 
وداء الليشمانيات وفريوس غرب النيل وحتى 

الطاعون، ضمن قائمة ثانوية.

»10« فريوسات قاتلة هتدد البرشية!

يقدم اكثر من ثالثة االف مطعم يف 150 بلدا قوائم طعام »فرنسية« يف 21 
اذار يف اطار النس�خة الرابعة من مبادرة »غو دو/غود فرانس« بدفع من 

وزارة الخارجية الفرنسية والطاهي االن دوكاس.
وتهدف هذه العملية اىل تعزيز إش�عاع فرنس�ا الثقايف والسياحة وتشارك 
فيها الس�فارات ايضا حيث س�تنظم فيها مآدب عش�اء. وسيعد الطاهي 
ميش�ال روستان وابنته كارولن عشاء يف سفارة موسكو وغي مارتان يف 

بكن وتيريي ماركس يف طوكيو عىل ما اعلن املنظمون.
وُش�جع الطهاة املشاركون عىل ادراج طبق مس�توحى من بول بوكوز يف 
قائمة الطعام تكريما مللك فن الطبخ الفرنيس الذي تويف يف كانون الثاني.

ويف باريس يشارك نحو 1400 مطعم يف العملية.
واملبادرة مس�توحاة من »موائد ابيكوروس« التي اطلقها الطاهي الشهري 
اوغوست إيسكوفيه العام 1912 وتقوم عىل تقديم قائمة الطعام نفسها 
يف يوم محدد يف عدة مدن يف العالم. واطلق الطاهي االن دوكاس النس�خة 
االوىل م�ن ه�ذه املبادرة العام 2015 وقد ش�ارك فيه�ا 1300 مطعم عرب 

العالم.
وحدد الرئي�س الفرنيس إيمانوي�ل ماكرون هدفا بالوصول اىل مش�اركة 
ع�رشة االف مطع�م يف الع�ام 2020 ع�ىل م�ا اش�ارت وزارة الخارجي�ة 

الفرنسية.
وق�ال االن دوكاس »انه كفاح اقتصادي. نريد تصدير الثقافة الفرنس�ية 

ودمغة املطبخ الفرنيس واملذاق الفرنيس«.

قائمة طعام »فرنسية« توزع 
يف ثالثة االف مطعم

عبدالرضا الساعدي 
بع�د انتهاء مرحلة مهم�ة من مراحل البلد املصريي�ة والتاريخية ، 
وهي الحرب عىل داعش اإلجرامي واالنتصار عليه بفضل تضحيات 
أبن�اء الع�راق الكبرية ، وه�ي املرحلة التي اعتربه�ا العالم ، نقطة 
تحول كربى يف مس�رية البلد نحو األمن واالس�تقرار والبناء ..بدأنا 
ننتظ�ر مرحلة أخ�رى أهم وأكرب ؛ وه�ي مرحلة البن�اء واإلصالح 

والقضاء عىل الفساد.
لك�ن حجم التدم�ري والخ�راب الناتج عن ه�ذه املعرك�ة الطويلة 
والش�اقة ، جس�يم وهائ�ل يف بع�ض املناط�ق ، عىل صعي�د البنى 
التحتية والسكانية والخدمات ، وهناك مشاكل مرتتبة عديدة جراء 
ما حدث ، اقتصادية وصحية ومعيش�ية وإنس�انية ،لتشمل حتى 
املحافظات البعيدة ع�ن جو املعركة املبارش؛ بمعنى أن املحافظات 
الجنوبية من العراق والتي قدمت أبناءها وخدماتها وإمكاناتها يف 
س�بيل مواجهة داعش يف نينوى وص�الح الدين والرمادي ، وغريها 
من املحافظات األخرى،كانت متأثرة ومترضرة بش�كل غري مبارش 
أيضا ، وتس�تحق أن يش�ملها االهتمام والرعاية واإلصالح .. ولكن 

؟!
لق�د وصفْت معركة العراق ض�د داعش ، كمعركة تحدث نيابة عن 
العالم ب�أرسه ، العالم الذي كان مهددا من قبل هذا الوباء الخطري 
، له�ذا كانوا ينظرون باهتمام غري عادي إىل نتائجها واملرحلة التي 
تليه�ا ، ولهذا ب�دأت فصول  مؤتم�ر املانحن الذي أقي�م مؤخرا يف 
الكوي�ت .. فكيف يمكن تقيي�م هذا املؤتمر ، وكيف يراه الش�ارع 

اليوم ؟
 كثر الحديث والجدل حول إقامة هذا املؤتمر ، الذي أرشفت عليه 5 
جهات من بينها العراق ، إضافة إىل الدولة املضيفة له وهي الكويت 
، وصن�دوق النقد الدويل ، واالتح�اد األوربي ، واألمم املتحدة ، وكان 
س�قف التوقعات والتكهنات املقرونة بالنتائج ،قبل انعقاده ، أكرب 
بكثري لدى السياس�ين العراقين والخرباء االقتصادين واملحللن ، 
له�ذا ج�اءت ردود الفعل متباين�ة ، متفاوتة ، بع�د انتهائه ، حيث 
كان�ت قيم�ة األرضار املقدرة من قب�ل الجانب العراق�ي ما يعادل 
ال 88 ملي�ار دوالر ، بينما خرج املؤتمر ب 30 مليار مقس�مة  بن 
قروض واس�تثمارات وائتمانات ، كتعهدات من قبل الدول املانحة ،  
حيث يمكن أن توصف نتائجه من قبل بعض املحللن والسياسين  
، كرسا ألفق التوقع املحيل بشكل مخيب ،  وربما كانت لدى بعضهم 
اآلخ�ر ، منطقية ومرضية وملبية للحاجة . . أما القس�م اآلخر من 
اآلراء فق�د خرج عن إط�اره املادي واالقتص�ادي لريبطه بالجانب 

االنتخابي ، فقد اعترب املؤتمر دعاية انتخابية للس�يد العبادي !   
ت�رى ملاذا حصل ه�ذا ؟ .. وما ه�ي العوامل التي جعل�ت النظر إىل 
املؤتمر فيه الكثري من االرتياب والشكوك أو عدم االرتياح ، والعكس 

صحيح أيضا ،
ه�ل كونه  لي�س ملبيا لحاجة العراق الحقيقي�ة والفعلية يف البناء 
واإلصالح ، أم املؤتمر انحرف عن مساره املفرتض ،  أم أنه لم يرِض 
البع�ض من الذين كان�وا يتوقعون أن املُنح س�تدفع لهم كأموال ، 

بشكل مبارش هكذا ! _ بحسب وصف السيد رئيس الوزراء _ !..؟
 أم م�اذا ؟ .. لك�ن الش�ارع ي�كاد أن يكون متفقاً يف ال�رأي عىل أن 
الفس�اد املسترشي يف املؤسس�ات الحكومية والترشيعية كان أحد 
العوام�ل املهمة التي أوصلت املؤتمر إىل نتائج�ه التي انتهى إليها ، 
كما أنه راح يتساءل عن مدى جدية هذه الدول التي ساهم بعضها 
يف تموي�ل داعش خالل املواجهة ،يف اإليف�اء بتعهداتها ،  إضافة إىل 
قناعات هذا الش�ارع وإيمانه أن مهمة بن�اء البلد وإعادة إصالحه 
وتعمريه هي من مهمات أبنائه باس�تثمار قدرات البلد وإمكاناته 
الذاتي�ة ، ب�دال م�ن ارتهانه لرشوط وقي�ود وديون ثقيل�ة من هنا 
وهن�اك ،قد تكون غري مجدية يف النهاية ،  وهناك تجارب س�بقتنا 
يف ه�ذا املج�ال ، وعىل س�بيل املثال ال الحرص ، تجرب�ة الجمهورية 
اإلس�المية يف إي�ران ، بع�د الح�رب ، كي�ف اعتمدت ع�ىل قدراتها 
وإمكاناتها الذاتية يف البناء  واإلعمار والتطور ، من دون اللجوء إىل 
االس�تعانة بالغري ، فخرجت قوية من محنتها ومؤثرة يف محيطها 

الدويل واإلقليمي ، فلماذا لم نستفد من هذه التجربة ؟   
يف املس�توى اآلخ�ر ، يش�ري بع�ض املحلل�ن إىل أهمي�ة املؤتمر من 
الجانب الس�يايس واإلعالمي الذي سلط الضوء عىل قضية العراق ، 
وتغري االتج�اه والنظرة  والتعامل معه ، من قبل بعض الدول التي 
كانت بالضد من  النظام الس�يايس بعد 2003 ، وهذا يعترب مؤرشا 
إيجابيا قد يس�هم يف تحسن العالقات وتطويرها ومن ثم انعكاسه 
عىل الجانب األمني والسيايس واإلعالمي ، وما بن السلب واإليجاب 
وم�ا بن الحقيق�ة واالفرتاض هناك فواصل زمني�ة وحدود عملية 
ستتضح فيما بعد وتتبن من خاللها كل األوجه الحارضة والغائبة 
للقضي�ة ،متعلقن بآمال وتطلع�ات أكثر قوة ورس�وخا للوصول 
للمس�تقبل امل�رشق، حتى وإن س�بقتها القراءات واالس�تنتاجات 
املتفاوت�ة واملتناقضة ، أو بذلنا من أجل ذل�ك التعب والدماء ، ألننا 
بحاج�ة لوط�ن يليق بأبنائ�ه املضح�ن املخلصن ، ولي�س مرتعا 

للفاسدين . 

م�ضاحة للراأي

 مـؤتـمـر الـمـانـحـيـن .. 
ماله وما عليه ؟


