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ال تعتد مبودة أحد حتى تغضبه
 ثالث مرات

ص3حركة النزوح يف العراق: »3.3« ماليني عائد و »2.5« باالنتظار

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الرياض تستقدم »قوات باكستانية« حلامية آل سعود

ص3

ص2

ص2

ص2

ص4 الرئيس االيراين: لن نتهاون ابدا مع اعامل العنف واالساءة للرشطة

الكويـت تدعو اىل إتباع »هنج جـديـد« للحصول عىل استحقاقاهتا 

رئاسة الربملان تدعـو لبنـان إىل »االستثمـار« يف املناطـق املحـررة
مكتب رئيس الوزراء حيّمل الربملان مسؤولية »فرض استقطاعات الرواتب« ضمن املوازنة

ص3 موسكو تتحدث عن صعوبة »جتاوز اخلالفات« مع واشنطن

محلة ناجحة عىل »اخلاليا النائمة« شامل وغرب العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شنت الس�لطات األمنية العراقية حملة عىل 
الخالي�ات النائم�ة يف ع�دد م�ن املحافظات 
الش�مالية والغربي�ة، وفيما ت�م اإلعالن عن 
إحب�اط محاولة تس�لل مجموعة انتحاريني 
لتنظي�م »داع�ش« م�ن االرايض الس�ورية 
إىل العراقي�ة وقتله�م جميع�اً، بح�ث وزير 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعف�ري مع س�فري 
الجمهوريَّ�ة العربيَّة الس�وريَّة ل�دى العراق 
صطام الدندح، مل�ف اإلرساع بعقد اجتماع 
اللجن�ة املُش�َركة لتطوي�ر العالق�ات ب�ني 

البلدين، وضبط الحدود.

وقالت قيادة قوات الحش�د الشعبي، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن ق�وات اللواء الس�ابع بالحش�د الش�عبي 
احبطت عملية تس�لل مجموع�ة انتحاريني 
األرايض  م�ن  »داع�ش«  لتنظي�م  تابع�ني 
الس�ورية إىل العراقية يف غرب مدينة املوصل 
الش�مالية، حي�ث ترابط هذه الق�وات عىل 
حدود البلدين البالغ طولها 605 كيلومرات 
مؤكدة قتل جميع هؤالء االنتحاريني، الذين 
ل�م تذكر عددهم. وع�ىل الصعيد ذاته، بحث 
وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع سفري 
الجمهوريَّ�ة العربيَّة الس�وريَّة ل�دى العراق 
صطام الدندح، مل�ف اإلرساع بعقد اجتماع 

اللجن�ة املُش�َركة لتطوي�ر العالق�ات ب�ني 
البلدين، وضبط الحدود.

وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن املكت�ب االعالم�ي 
للجعف�ري، وتلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
َّم رسالة من نظريه  نسخة منه، انه »تس�ل�
الس�وري ولي�د املعلم م�ن خ�الل الدندح يف 
�يَّة  نت الرسالة التأكيد عىل أهمِّ بغداد، وتضمَّ
تكثي�ف الُجُه�ود، والتعاون م�ن أجل ضبط 
الُح�ُدود، وتعزي�ز أمن، واس�تقرار املنطقة، 

وتبادل الزيارات بني مسؤويل البلدين«.
واضاف، ان »الرس�الة تضمنت التأكيد عىل 

�يَّة تكثيف الُجُهود. أهمِّ
التفاصيل ص3

احلشد الشعيب يطيح بـ »انتحاريني« لداعش تسللوا من سوريا.. واخلارجية تبحث مع دمشق تأمني احلدود

»افواج مدربة« يف البرصة تالحق »أهداف« متورطة بقضايا تتعلق باإلرهاب واملخدرات

حمافظ البرصة يكشف عن تنسيق تام 
بني القطعات العسكرية واجلهد االستخباري 

يف العملية العسكرية املرتقبة
ص6

حمافظ بغداد يشارك بوضع اكليل 
من الزهور عىل نصب اجلندي املجهول 

بحضور رئيس اجلمهورية اللبنانية
ص2

         بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة يف البحرين بس�جن ناش�ط 
يف مج�ال حقوق اإلنس�ان خمس س�نوات 
النتق�اده الحكوم�ة البحريني�ة وحكوم�ة 
الس�عودية، يف حس�ابه ع�ىل موق�ع توير، 
بحس�ب ما قاله محاميه ونشطاء. وأدانت 
وه�و   - رج�ب  نبي�ل  الناش�ط  املحكم�ة 
ش�خصية ب�ارزة يف االحتجاج�ات املؤي�دة 
للديمقراطي�ة التي ه�زت البحرين- بتهمة 

ن�ر معلوم�ات كاذب�ة بعد أن كش�ف عن 
ممارسة التعذيب يف سجن يف البحرين، وندد 
بالحملة العسكرية السعودية يف اليمن. وما 
زال رجب يقيض حاليا حكما بالسجن مدته 
عامان بس�بب اتهامه بنر بيانات »كاذبة 
وض�ارة« ع�ن الس�لطات يف الب�الد. وكانت 
مفوضية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة قد 
دعت العام امل�ايض إىل إطالق رساحه بدون 
رشوط. وترج�ع التهم الت�ي أدين بها رجب 
م�ن قبل إىل مقابل�ة تمت يف كان�ون الثاني 

2015، أشارت إليها النيابة، وادعي أنه قال 
فيها إن البحرين تحتجز سجناء سياسيني 
يتعرض�ون للتعذي�ب. وق�ال آن�ذاك س�ليل 
ش�يتي، األمني العام ملنظمة العفو الدولية، 
إن »س�جن نبيل رجب للتعبري عن رأيه يعد 
انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، وهو أيضا 
جرس إنذار يشري إىل أن السلطات البحرينية 
تمادت يف إسكات منتقديها«. وقىض رجب، 
البال�غ من العمر 52 س�نة، عاما يف الحبس 

االحتياطي قبل إجراء املحاكمة.

البحرين حتكم بسجن نبيل رجب النتقاده »التعذيب« والسعودية
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         بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الربملان سليم الجبوري، 
أمس األربع�اء، مع رئي�س جمهورية 
لبنان ميش�ال عون العالق�ات الثنائية 

بني البلدين.
وقال املكتب اإلعالم�ي للجبوري يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري اس�تقبل، رئيس الجمهورية 
اللبنان�ي العماد ميش�ال ع�ون والوفد 
املراف�ق له الذي ضم ع�ددا من الوزراء 
واملس�ؤولني اللبناني�ني، بحضور عدد 

من النواب العراقيني«.
وأض�اف املكت�ب، أن »اللق�اء بحث 
العالق�ات الثنائية بني الع�راق ولبنان 
وس�بل تعزيزه�ا بما يضم�ن مصلحة 
واالوض�اع  الش�قيقني،  الش�عبني 
الع�راق  يف  واألمني�ة  السياس�ية 
»الجانب�ني  أن  مبين�ا  واملنطق�ة«، 
اس�تعرضا مل�ف االعمار واالس�تثمار 
والجهود املحلية واإلقليمية املس�تمرة 

بمكافحة االٍرهاب«.
وأك�د الجب�وري، بحس�ب البي�ان،  
»ح�رص العراق ع�ى إدام�ة العالقات 
مع محيطه العربي وخاصة مع لبنان 
التي يتطلع ان يكون لها دور يف مرحلة 
اع�ادة االعم�ار وبن�اء املناط�ق الت�ي 
تدمرت بفعل ممارسات تنظيم داعش 
االرهاب�ي«. وتابع، »نرغ�ب بمزيد من 
التنس�يق يف ملف�ي مكافح�ة االٍرهاب 

والفساد اللذين يعدان من أبرز امللفات 
التي نسعى للقضاء عليها وبمساعدة 

الدول الصديقة واملجتمع الدويل«.
أن  إىل  املجل�س،  رئي�س  وأش�ار 
»املرحلة املقبلة تعترب حاسمة للشعب 
العراق�ي والعرب�ي ع�ى حد س�واء يف 
التصدي ل�كل انواع االٍره�اب الفكري 
والنف�ي والثقايف الذي يحاول زعزعة 
امن واس�تقرار املنطقة«، مشددا عى 
»رضورة توحي�د الجهود العربية ونبذ 
الخالف�ات وال�روع بح�وارات بناءة 

وهادفة تبعد األزمات عن املنطقة«.
اللبنانية  ودعا الجبوري، الركات 
واملس�تثمرين ل�«الدخ�ول اىل الع�راق 
اع�ادة  يف  لالس�تفادة م�ن خرباته�م 
االعمار وتأهيل املناطق املحررة، كذلك 
يفيِ باقي املجاالت الحيوية التي تس�عى 
الحكومة والربمل�ان النهوض بها وبما 
يتناس�ب مع حجم الع�راق يف املنطقة 

والعالم«.
الن�واب،  مجل�س  رئي�س  وثم�ن 
»موقف لبنان الداع�م للعراق يف حربه 
ض�د االٍره�اب وكل التس�هيالت الت�ي 
أسهمت يف حفظ سيادة وأمن البالد«.

من جانبه، أك�د رئيس الجمهورية 
اللبنان�ي والوف�د املراف�ق ل�ه، »دع�م 
حكومته للش�عب العراقي وعى كافة 

املستويات«.
ووصل رئيس الجمهورية اللبناني، 
ميسال عون، الثالثاء، يف زيارة رسمية 

تستغرق 48 ساعة إىل بغداد.

اجلبوري حتدث لعون عن »املرحلة احلامسة« للعرب

رئاسة الربملان تدعو لبنان إىل »االستثامر« يف املناطق املحررة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكال�ة أنب�اء sura الروس�ية، أمس 
االربعاء، أن العراق أرسل وفدا إىل روسيا ملناقشة 

.»400-S« رشاء نظام الدفاع الجوي
وبحس�ب الوكال�ة، فق�د تغ�رت األولوي�ات 
بالنس�بة للع�راق ال�ذي اهت�م يف الف�رة األخرة 
بالحص�ول ع�ى األس�لحة الرضوري�ة ملكافحة 
تنظيم »داعش« اإلرهاب�ي. أما اآلن فريد العراق 
مواكب�ة الج�ران الذي�ن يملكون أنظم�ة الدفاع 
الج�وي املتط�ورة، ويتطلع إىل توف�ر أقىص قدر 
من الحماي�ة ألجوائه.وكان الع�راق أبرم صفقة 
أسلحة تبلغ قيمتها أربعة مليارات و700 مليون 
دوالر مع روسيا، وقد تسلم شحنات من األسلحة 
تتضم�ن  الروس�ية.ولم  العس�كرية  واملع�دات 
الصفق�ة رشاء أنظم�ة الدف�اع الج�وي. وأخرا 
أرسل العراق وفدا إىل روسيا ملناقشة ابتياع نظام 

.»400-S« الدفاع الجوي املتطور

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة الجناي�ات يف باب�ل حكم�اً 
بالس�جن سبع سنوات بحق مدان بانتحال صفة 

قاض.
وق�ال القايض عبد الس�تار برق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األع�ى إن »الهيئ�ة 
الثاني�ة يف محكم�ة جنايات بابل نظ�رت قضية 
مته�م بانتحال صفة قاض يف الحلة«، الفتا إىل أن 
»ه�ذه التهمة ثبتت باعراف املتهم أمام محكمة 

ل يف محكمة الجنايات«. التحقيق واملؤوَّ
الجناي�ات  »محكم�ة  أن  برق�دار  وأض�اف 
دقق�ت يف األدلة ومحارض الضب�ط بينها كارتات 
مزيفة تحوي تعريف وعنوان قاض وكتب تحمل 
توقيعه، كما اس�تمعت املحكم�ة إىل أقوال ممثل 
مجل�س القضاء األعى لتتوص�ل إىل قناعة كافية 
قب�ل إصدار الق�رار«. وأكد املتحدث الرس�مي أن 
»املحكمة أصدرت حكما بالس�جن سبع سنوات 
بحق املتهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، 

والقرار قابل للطعن التمييزي«.

جنايات بابل: السجن سبع سنوات 
ملنتحل صفة قاض

توجه وفد عراقي
 اىل روسيا للتعاقد عىل منظومة

»S-400« الدفاع اجلوي 
        بغداد / المستقبل العراقي

هنأت الواليات املتحدة األمركية، أمس األربعاء، 
العراق بإعادة افتتاح أكاديمية طران القوة الجوية 
العراقي�ة يف قاعدة بلد الجوية، وفيما أكدت عزمها 
دع�م األكاديمية، بينت أن األكاديمية س�ركز عى 
تطوير قدرات ضباط الصيان�ة وطياري املقاتالت 
واالستطالع والنقل. وقالت السفارة األمركية لدى 
بغ�داد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »تهن�ئ الوالي�ات املتح�دة حكوم�ة العراق 
والقوة الجوية العراقية عى إعادة افتتاح أكاديمية 

طران القوة الجوية العراقية يف قاعدة بلد الجوية 
اليوم«. وأضاف البيان، »س�تقوم الواليات املتحدة 
والتحالف ال�دويل لهزيمة داعش، بدعم األكاديمية 
الجدي�دة من خالل تقديم االرش�اد إىل الدورة األوىل 
من متدربي األكاديمية يف مواضيع تتعلق بس�المة 
املالح�ة الجوية واالنضباط عند الطران وصوال إىل 
التطوير املهني للضباط واإلملام بالتعليمات الفنية 
الخاص�ة بالطائرات«. وأوضح، أن�ه »عقب اعالن 
رئي�س ال�وزراء العراقي حي�در العب�ادي التحرير 
الكام�ل ل�أرايض العراقية من س�يطرة داعش يف 
كان�ون األول 2017، اتخ�ذت الحكوم�ة العراقي�ة 

خطوات إلعادة افتتاح االكاديمية قبل املوعد املحدد 
من خالل إنشاء موقع تدريب تجريبي يف قاعدة بلد 

الجوية اىل حني إنشاء مجمع رئيي نهائي«.
وتاب�ع البي�ان، أن »األكاديمي�ة س�ركز ع�ى 
تطوير قدرات ضباط الصيان�ة وطياري املقاتالت 
واالستطالع والنقل، وسيقوم الطيارون العراقيون 
بالت�درب ع�ى طائ�رات من ط�راز سيس�نا 172 
أول  وس�يبدأ  ت-50،  و  ت-6  و   208 وسيس�نا 
40 متدرب�ا دراس�تهم يف آذار وبع�د التخ�رج م�ن 
التدري�ب  ع�ى  الطي�ارون  س�ركز  األكاديمي�ة، 

املتخصص يف مواقع مختلفة يف العراق«.

         المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ش�ارك محافظ بغداد املهندس عطوان 
العطوان�ي بوضع اكليل م�ن الزهور عى 
نص�ب الجندي املجهول بحض�ور الرئيس 

اللبناني العماد ميشيل عون.
وذكر بي�ان اورده املكتب االعالمي ان 
الس�يد املحافظ حرض املراس�م اليوم التي 
اقيمت عند النصب وس�ط العاصمة بغداد 

ترحيب�ا بزيارة الرئي�س اللبناني اىل 
العراق.

ح�رض  ان�ه  البي�ان:  واض�اف 
املراس�م امني بغ�داد ووكي�ل وزير 
الداخلي�ة وممث�ل عن وزي�ر الدفاع 

وعدد من املسؤولني.
ويذك�ر : ان رئي�س الجمهورية 
اللبناني�ة يق�وم بزيارة رس�مية اىل 

العراق وتستمر ملدة يومني.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكماً بالس�جن خمس�ة 
وثالثني عاماً بحق املدان }هيثم ميس كاظم{ 24 عاماً الرتكابه 

خمسة جرائم رسقة يف املحافظة.
كما أصدرت املحكمة بحس�ب بي�ان لرطة ذي قار »حكماً 
بالس�جن خمس سنوات بحق رشيكه املدان }رداد محمد لفته{ 
25 عاماً إلش�راكه مع املدان برسقة واحدة« مبينا ان »االحكام 

صدرت وفق 443 ق. ع«.
ولف�ت البي�ان اىل، ان »املتهمني القي القب�ض عليهما بوقت 
س�ابق م�ن قبل مكت�ب مكافحة اج�رام النارصي�ة بعد ضبط 
بحوزتهما مواد مرسوقة من منازل خالل فرة س�فر أصحابها 

ألداء مراسم الزيارة األربعينية يف كربالء املقدسة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت دول�ة الكويت، أم�س األربع�اء، اىل إتباع نه�ج جديد 
ومبتكر يف التعامل مع إستحقاقاتها واإللتزامات عى العراق.

وأش�ار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت، 
صباح خالد الحمد الصباح، يف ترصيح صحفي، اىل »االلتزامات 
الدولية واملس�ائل اإلنس�انية املتبقية واملتعلقة باملفقودين من 
الرعاي�ا الكويتي�ني ورعايا البلدان الثالث�ة واملمتلكات الكويتية 

املفقودة بما فيها املحفوظات الوطنية.
وقال »يف إطار متابعتنا املستمرة لهذه اإللتزامات من خالل 
التقاري�ر الدوري�ة لأمني الع�ام واالحاطات املس�تمرة للممثل 
الخاص لالمني العام يف العراق بموجب الفقرة رقم 4 من القرار 
2107 لع�ام 2013 فإن�ي أجدد الدعوة إىل ب�ذل املزيد من الجهد 
وإتباع نهج جديد ومبتكر يف التعامل مع االلتزامات املس�تحقة 

تجاه الكويت الحراز تقدم«.
ورأى الصباح ان »املحفوظات الوطنية تشكل ثروة تاريخية 
وإرثا هاما للذاكرة الوطنية بالنسبة لدولة الكويت عمال بالقرار 
2107 }2013{ وأدع�و اىل ب�ذل املزيد من الجه�د إلنهاء معاناة 

ذوي األرسى واملفقودين املستمرة منذ أكثر من 27 عاما«. 
وأض�اف »نأمل بأن يس�تمر التعاون والعم�ل بنفس الروح 
االخوي�ة م�ع جمهوري�ة الع�راق الش�قيق رغب�ة من�ا بإنهاء 
االلتزام�ات املتبقي�ة يف إط�ار اللجن�ة الثالثية واللجن�ة الفنية 
املنبثقة عنها برئاسة مقدرة من اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ووفقا لقرارات مجلس االمن ذات الصلة من أجل تحقيق نتائج 

جوهرية وملموسة«.

جنايات ذي قار حتكم باملؤبد لسارق 
ومخس سنوات سجن لرشيكه

الكويـت تدعو اىل إتباع »هنج جـديـد« 
للحصول عىل استحقاقاهتا عىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

لرئيس  االعالم�ي  املكت�ب  حّم�ل 
مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
االربع�اء، الربمل�ان مس�ؤولية فرض 
اس�تقطاعات عى روات�ب املوظفني 

واملتقاعدين، الفتاً إىل امكانية رفعها 
م�ن قان�ون املوازنة قب�ل التصويت 

عليه.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
املتحدث باس�م املكتب سعد الحديثي 
الق�ول إن »مجل�س الن�واب هو من 

وضع اس�تقطاعات رواتب املوظفني 
واملتقاعدي�ن بوصفه خياراً تريعياً 

له، وذلك يف موازنة 2016«.
»موازن�ة  أن  الحديث�ي  وأض�اف 
الع�ام الس�ابق قد اعتم�دت عى هذا 
التوج�ه باالبق�اء عى االس�تقطاع، 

وعدم رفعه«.
الن�واب  »مجل�س  أن  إىل  وأش�ار 
بامكانه العدول عن موقفه السابق، 
ورفع االس�تقطاعات قبل التصويت 
ع�ى قان�ون املوازن�ة، ال�ذي نتأم�ل 

اقراره يف القريب العاجل«.

مكتب رئيس الوزراء حيّمل الربملان مسؤولية »فرض استقطاعات 
الرواتب« ضمن املوازنة

حمافظ بغداد يشارك بوضع اكليل من الزهور عىل نصب اجلندي املجهول 
بحضور رئيس اجلمهورية اللبنانية

الواليات املتحدة هتنأ العراق بافتتاح أكاديمية القوة اجلوية: 
سندعم بـ »اإلرشاد« والتعليامت الفنية  

      بغداد / المستقبل العراقي

دعت قوات الحشد الشعبي يف محافظة 
اىل  االيزيدي�ني  االربع�اء،  أم�س  نين�وى، 
العودة ملناطقهم يف قضاء س�نجار بعدما 

تم فرض االمن فيه.
يف  س�نجار  قاط�ع  مس�ؤول  وق�ال 
الل�واء 40 بالحش�د الش�عبي اب�و حيدر 
الحريش�اوي، يف ترصيح لإلعالم الحشد، 
ان »قض�اء س�نجار مؤمن بش�كل كامل 
والقوات االمنية والحشد الشعبي يعمالن 
عى حمايته وال يس�محان بأي خروقات 

امنية««.
ودع�ا اه�ايل س�نجار م�ن االيزيديني 
املتواجدين خارج القض�اء اىل »العودة اىل 

مناطقهم«.
واض�اف ان »القض�اء لم يس�جل اي 

خ�رق منذ تحريره وحت�ى االن، والحدود 
مس�يطر عليها بش�كل كام�ل فضال عن 
الس�يطرة عى املناطق املج�اورة للقضاء 
من زمار وربيعة وتلعفر والبعاج«.يش�ار 

إىل أن الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي 
تحبط بني الحني واالخر محاوالت لتس�لل 
عن�ارص من تنظي�م داعش م�ن االرايض 

السورية اىل العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

الن�واب ع�ن  ع�دت عض�و مجل�س 
النيابي�ة  الحكم�ة  كتل�ة 
الحس�يني،  اح�الم  النائ�ب 
أم�س األربعاء، ع�دم تقديم 
الخ�����تامية  الحس�ابات 
للموازنة الس�ابقة، من قبل 
الحكومة مخالفة دستورية 
للفس�اد. وقالت  واستراء 
تلق�ت  بي�ان  يف  الحس�يني 
نسخة  العراقي«  »املستقبل 
البل�د  »الع�راق  ان  من�ه، 
الذي يق�ر موازناته  الوحيد 
م�ن دون تقدي�م حكومت�ه 
وعدم  الختامية،  للحسابات 
للفساد  اس�تراء  تقديمها 

ان  الدوالرات«.اضاف�ت  مللي�ارات  وه�در 
»ذل�ك يق�ود لخل�ق ف�وىض اقتصادي�ة 
عاشها ويعيشها العراق عى مدار السنني 

املاضي�ة، واصبحت ظاهرة ع�دم تقديم 
الحس�ابات الختامي�ة ام�ر طبيع�ي بل 
وصل االم�ر اىل ان املطالبة بتقديمها هو 
الظاهرة الغريبة!«.واشارت 
الحسيني اىل ان »عدم تقديم 
العبادي للحسابات  حكومة 
للموازن�ات  الخت����امي�ة 
السابقة يعد مخالف للمادة 
الدستورية الثانية والستون 
ع�ى  تن�ص  والت�ي  أوالً 
تقديم املوازنة والحس�ابات 
الختامي�ة من قب�ل مجلس 
ال�وزراء اىل مجل�س النواب 
كما أكدت عى رضورة بيان 
جدية الحكوم�ة يف محاربة 
الفس�اد من خالل تقديمها 

لحسابات الختامية«.

احلشد الشعبي: سنجار مؤمن بالكامل وندعو االيزيديني 
اىل العودة ملناطقهم

احلسيني تعد عدم تقديم »احلسابات اخلتامية« خمالفة 
دستورية  و »استرشاء للفساد«
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن الس�فري العراقي يف روس�يا حيدر هادي، أم�س األربعاء، ان وفدا 
صناعي تجاري رويس سيزور بغداد الشهر املقبل.

ونقلت وكالة س�بوتنك الروس�ية عن هادي قوله ان »وفدا روس�يا من 
رجال األعمال يرأس�ه نائب وزي�ر الصناعة والتجارة الرويس س�يزور 
بغداد منتصف الش�هر القادم«، مبينا ان »هذه الزيارة س�تكون هامة 

للوفد«.
واضاف ان »زيارة الوفد تأتي لعقد اجتماعات رس�مية يف بغداد إلدخال 

فرص االستثمار، وإمكانيات دخول السوق من العراق«.
وتابع ان »الزيارة سيس�بقها انعقاد الدورة السابعة للجنة الحكومية 
العراقية الروسية التي ستعقد يف موسكو االسبوع املقبل«، موضحا ان 

»وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سيقود وفدا عراقيا اىل موسكو«.

وفد صناعي جتاري رويس سيزور بغداد الشهر املقبل لطرق باب السوق العراقي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�نت الس�لطات األمنية العراقية حملة عىل 
الخالي�ات النائم�ة يف ع�دد م�ن املحافظات 
الش�مالية والغربي�ة، وفيما ت�م اإلعالن عن 
إحباط محاولة تس�لل مجموع�ة انتحاريني 
الس�ورية  االرايض  م�ن  »داع�ش«  لتنظي�م 
إىل العراقي�ة وقتله�م جميع�اً، بح�ث وزي�ر 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعف�ري م�ع س�فري 
الجمهوريَّ�ة العربيَّة الس�وريَّة ل�دى العراق 
صطام الدن�دح، مل�ف اإلرساع بعقد اجتماع 
اللجن�ة املُش�َركة لتطوي�ر العالق�ات ب�ني 

البلدين، وضبط الحدود.
وقالت قيادة قوات الحش�د الشعبي، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
قوات اللواء السابع بالحشد الشعبي احبطت 
عملي�ة تس�لل مجموع�ة انتحاري�ني تابعني 
لتنظي�م »داع�ش« من األرايض الس�ورية إىل 
العراقي�ة يف غ�رب مدينة املوصل الش�مالية، 
حيث ترابط هذه الق�وات عىل حدود البلدين 
البال�غ طوله�ا 605 كيلوم�رات مؤكدة قتل 
جمي�ع ه�ؤالء االنتحاري�ني، الذين ل�م تذكر 
عدده�م. وع�ىل الصعي�د ذات�ه، بح�ث وزير 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعف�ري م�ع س�فري 
الجمهوريَّ�ة العربيَّة الس�وريَّة ل�دى العراق 
صطام الدن�دح، مل�ف اإلرساع بعقد اجتماع 
اللجن�ة املُش�َركة لتطوي�ر العالق�ات ب�ني 

البلدين، وضبط الحدود.
وذك�ر بي�ان ص�در ع�ن املكت�ب االعالم�ي 
العراق�ي«  »املس�تقبل  وتلق�ت  للجعف�ري، 
َّم رس�الة من نظريه  نس�خة منه، انه »تسل�
الس�وري ولي�د املعل�م م�ن خ�الل الدندح يف 
�يَّة  نت الرسالة التأكيد عىل أهمِّ بغداد، وتضمَّ
تكثي�ف الُجُه�ود، والتعاون م�ن أجل ضبط 
الُح�ُدود، وتعزيز أم�ن، واس�تقرار املنطقة، 

وتبادل الزيارات بني مسؤويل البلدين«.
واضاف، ان »الرس�الة تضمن�ت التأكيد عىل 
�يَّ�ة تكثيف الُجُه�ود، والتعاون من أجل  أهمِّ
ضب�ط الُح�ُدود، وتعزي�ز أم�ن، واس�تقرار 
املنطق�ة، وتب�ادل الزي�ارات ب�ني مس�ؤويل 
البلدي�ن«. واك�د البي�ان ان الطرف�ني بحث�ا 

»ُس�ُبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبني 
الش�قيقني، واإلرساع بعق�د اجتم�اع اللجنة 
املُش�َركة العراق�يَّة-الس�وريَّة؛ مل�ا له�ا من 
أث�ر كب�ري يف فت�ح آف�اق جدي�دة يف ُمختلِف 
املجاالت«. يف الغضون، قالت وزارة الدفاع إن 
اس�تخباراتها العس�كرية وبعملية استباقية 
نوعي�ة تمكن�ت من اخ�راق خلي�ة ارهابية 
نائمة ل�«داعش« واس�تدراج احد عنارصها 

والقب�ض علي�ه واالش�تباك م�ع مجموع�ة 
أخرى واقتحام مضافتني لتنظيم »داعش« يف 
بساتني االسيود بمحافظة ديإىل شمال رشق 

بغداد.
وأضافت أن العملية اس�فرت عن العثور عىل 
حزامني ناس�فني و4 عبوات ناسفة حرارية 
وجه�از البتوب رام 2 كي�كا بايت، هاون 60 
ملم، ورشاشة احادية 14،5 ملم، و8 قذائف 

هاون 60 ملم، و5 قذائف هاون 81 ملم، و5 
مدافع ه�اون 60-81 ملم، ومالبس مختلفة 
وق�د ت�م تفج�ري األحزم�ة والعب�وات تحت 

السيطرة من قبل كتيبة الهندسة.
ومن جهتها، أشارت قيادة عمليات بغداد إىل 
العثور عىل مواد متفجرة وإلقاء القبض عىل 

مطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة. 
وقال�ت إن القوات االمني�ة تمكنت من تنفيذ 

واج�ب تفتيش ضم�ن منطق�ة )الختيمية( 
جن�وب بغداد، نت�ج عنه العث�ور عىل راجمة 
داع�ش،  تنظي�م  مخلف�ات  م�ن  صواري�خ 
باالضافة إىل تفكيك عبوة ناس�فة موضوعة 
ق�رب دار اح�د املواطنني يف منطق�ة الغزالية 
ق�رب بغداد وب�دون ح�ادث، فيما ت�م القاء 
القبض ع�ىل عدد م�ن املطلوبني وف�ق مواد 
قانوني�ة مختلف�ة احده�م يس�تقل عجل�ة 

مرسوق�ة يف بغ�داد.  كم�ا اعتقل�ت الق�وات 
االمني�ة عنرصين من داعش، احدهما قيادي 
يف املوصل، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
اللواء سعد معن يف بيان إن فوج الرد الرسيع 
التابع لرشطة نينوى ألقى القبض عىل اثنني 
من عنارص داعش يف حي�ي القدس والتأميم 
يف الجانب االيرس للمدينة، واحدهما قيادي يف 

التنظيم.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

دعت األم�م املتحدة إىل رضورة تمكني 
النازح�ني العراقيني من املش�اركة يف 
االنتخاب�ات املقبلة، مؤك�دة أن هؤالء 
الذي�ن اضط�ّروا للن�زوح له�م حق يف 
التصويت غرُي قابٍل للترّصف، جاء ذلك 
فيما كش�فت منظمة الهجرة الدولية 
عن ع�ودة أكثر م�ن 3.3 ماليني نازح 
إىل مناطقه�م األصلية، يف حني ال يزال 

هناك 2.5 مليون نازح.
وش�ّددت نائبة املمث�ل الخاص لألمني 
الع�ام لألم�م املتحدة يف الع�راق خالل 
زيارتها امس األربعاء إىل مخيٍم موقٍت 
للنازح�ني يف كرك�وك يف ش�مال رشق 
بغداد عىل أن العراقيني الذين اضطّروا 
للنزوح جرّاء النزاع األخري، لهم حٌق يف 
التصويت غري قابٍل للترّصف، وينبغي 
تمكينه�م م�ن املش�اركة يف االق�راع 
املقب�ل املق�رر يف 12 أي�ار املقبل، وأن 
يك�ون لهم صوٌت يف رس�م مس�تقبل 
بالده�م. وهدف�ت زيارُة نائب�ة املمثل 
الخاص لألمني الع�ام لألمم املتحدة يف 
العراق للشؤون السياسية واالنتخابية 
أليس وولبول للنازحني يف مخيم ليالن 
-1 يف كركوك إىل إبراز أهمية مشاركة 
النازح�ني يف االنتخابات وتش�جيعهم 
اختي�ار  يف  حقه�م  ممارس�ة  ع�ىل 
ممثليهم يف الربملان، حيث التقت األرس 
النازح�ة، واغتنم�ت الفرصة لإلطالع 

عىل استعداداتهم للتصويت.
وأك�دت وولبول، الت�ي كانت قد زارت 
مخيم�ات أخرى للنازح�ني يف أطراف 
بغ�داد، عىل الدعوة لش�مول النازحني 
وغريه�م من الفئات األكث�ر ضعًفا يف 
عملية انتخابات حرة ونزيهة. وقالت 
»ما زلُت أش�ّدد ع�ىل األهمية املركزية 

االنتخاب�ات  يف  النازح�ني  ملش�اركة 
املقبلة«.  وأكدت عىل الحاجة إىل اتخاذ 
تدابرَي خاصٍة لضمان تمكني الناخبني 
الشباب الذين صار يحّق لهم التصويت 
للمرة األوىل والفئاِت األكثر ضعفاً من 
التس�جيل والتصوي�ت يف االنتخاب�ات 

املقّرر إجراؤها يف 12 مايو 2018.
م�ن جهت�ه، طم�أن مدي�ر املفوضية 

العليا املس�تقلة لالنتخابات يف كركوك 
قيس محمد خورشيد سّكان املخّيم إىل 
أن املفوضي�ة س�توّفر آلياٍت لتصويت 
النازح�ني يف مراكَز مخّصص�ٍة داخل 
مخيماته�م. وقال أن فرق التس�جيل 
املتنقلة ستجري زيارة أخرى إىل املخيم 
لغ�رض تمك�ني أولئ�ك الذين ل�م يتم 
تس�جيلهم بعد من إضافة أسمائهم، 

يف وق�ت تواصل األمم املتح�دة تقديم 
الدع�م الفني واملش�ورة إىل املفوضية 

بشأن االستعدادات لالنتخابات.
وشددت وولبول عىل الحق الدستوري 
يف  املش�اركة  يف  العراقي�ني  لجمي�ع 
الناخب�ني  وش�جعت  االنتخاب�ات، 
عىل ب�ذل جهده�م للتوج�ه إىل اإلدالء 
بأصواتهم. وقالت »س�أواصل الدعوة 

إىل تمك�ني النازحني من التصويت من 
أجل مس�تقبل العراق. ويف الواقع، أنا 
أش�ّجع بق�ّوٍة جمي�ع الناخب�ني عىل 
إظهار التزامهم بمستقبل بالدهم من 
خالل التوج�ه للتصويت بأعداٍد كبريٍة 
يف يوم االنتخابات«. ويتزامن ذلك، مع 
إع�الن منظمة األمم املتح�دة للهجرة 
إنه مع اختتام مؤتم�ر الكويت الدويل 

إلع�ادة إعمار العراق ال�ذي عقد أخريًا 
يف الكوي�ت، ف�إن ع�رشات اآلالف من 
النازحني العراقي�ني يواصلون العودة 

إىل ديارهم.
ووفًقا ألحدث تقرير للمنظمة الدولية 
للهجرة لتتبع الن�زوح، فإنه حتى 31 
كان�ون الثان�ي 2018، ع�اد أكثر من 
3.3 ماليني نازح عراقي إىل مناطقهم 

األصلي�ة، يف ح�ني ال يزال هن�اك 2.5 
مليون ن�ازح ينتظرون. وتبنّي األرقام 
الحديثة للمنظم�ة أن حركات العودة 
مس�تمرة، ففي يناير امل�ايض وحده 
ت�م تحديد 125 ألف عائ�د آخر، حيث 
رجع�وا إىل املحافظ�ات األرب�ع نينوى 

وصالح الدين وكركوك واألنبار.
وأش�ارت إىل أن�ه منذ بداي�ة األزمة يف 
أوائل عام 2014، بعدما سيطر تنظيم 
داع�ش عىل أج�زاء كبرية من وس�ط 
الع�راق، والحقه�ا الرصاع الس�تعادة 
ه�ذه املناطق، ن�زح ح�واىل 6 ماليني 
عراقي، حيث عان�ت مجتمعاتهم من 
دم�ار وأرضار واس�عة النط�اق. ويف 
يناي�ر املايض، وللم�رة األوىل منذ أكثر 
من ثالث سنوات، تجاوز عدد العائدين 

عدد النازحني. 
املاضي�ة،  الث�الث  الس�نوات  فف�ي 
تلق�ت محافظة األنب�ار أكرب عدد من 
العائدين، وذلك بفضل تحسن الوضع 
األمني وإع�ادة تأهيل الخدمات وبناء 

الهياكل األساسية.
ويف يناي�ر كان�ت املحافظ�ات الث�الث 
التي س�جلت أكرب انخف�اض يف أعداد 
نين�وى  محافظ�ة  ه�ي:  النازح�ني 
وبغ�داد  املائ�ة(،  يف   6-( الش�مالية 
العاصم�ة يف الوس�ط )-12 يف املائة(، 
واألنب�ار غرًب�ا )- 17 يف املائة(، وهي 
تش�كل مًعا نحو ثلث�ي انخفاض عدد 
النازحني عىل الصعيد املحيل أي )أكثر 

من 145 ألف شخص(. 
م�ن ب�ني بقي�ة النازح�ني يف العراق، 
والبال�غ عددهم 2.47 مليون نازح، ال 
يقطن س�وى نصفه�م )51 يف املائة( 
يف أماكن خاص�ة، يف حني ال يزال أكثر 
من ربعهم )26 يف املائة( يعيش�ون يف 

املخيمات.

احلشد الشعيب يطيح بـ »انتحاريني« لداعش تسللوا من سوريا.. واخلارجية تبحث مع دمشق تأمني احلدود

محلة ناجحة عىل »اخلاليا النائمة« شامل وغرب العراق

وفد من األمم املتحدة زار النازحني ودعا احلكومة إىل متكينهم للمشاركة باالنتخابات

حركة النزوح يف العراق: »3.3« ماليني عائد و »2.5« باالنتظار

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن�ت الق�وات االمني�ة، أم�س األربع�اء، عن 
القبض ع�ىل عرشي�ن مطلوباً وف�ق املادة »4 
اره�اب« ومواد اخ�رى، يف محافظ�ة البرصة، 
وتزام�ن ذلك م�ع الحديث عن حمل�ة أمنية يف 
منطق�ة صغرية يف املحافظ�ة الجنوبية، بينما 
أصدر القض�اء أحكاماً عىل عدد من املتورطني 

بقضايا مختلفة.
وقال قائد عمليات البرصة الفريق الركن جميل 
الش�مري، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »معلومات استخبارية دقيقة 
واه�داف موج�ودة، ق�ادت اىل الق�اء القب�ض 
عىل عرشي�ن هدف لح�د االن وه�ذه االهداف 
ذات اهمي�ة كب�رية منها ما ه�و مطلوب وفق 
امل�ادة الرابع�ة اره�اب ومطلوبني وف�ق املادة 
قتل واملخ�درات وكلها اه�داف نوعية تم القاء 
القبض عليها. واضاف الشمري، ان »الفعالية 
التي قام�ت بها هذه االفواج ه�ي مدربة لهذا 
الجانب وبمهنية كاملة ولم تس�مح ألي هدف 
باله�روب ويف الحقيق�ة كان�ت هن�اك أهداف 

أرادت اله�روب من خالل الس�طوح لكنهم لم 
يستطيعوا فالقوة املشركة لديها تكتيك خاص 
ولديه�م طائ�رات مس�رية وكلها اس�تخدمت 
اللقاء القبض املطلوبني«. وأشار قائد عمليات 
الب�رصة اىل ان »العملي�ات ستس�تمر بهك�ذا 
نوعي�ة حس�ب توجيه رئي�س ال�وزراء القائد 
العام للقوات املسلحة حدير العبادي، والذي تم 
التبليغ ب�ه من قبل رئي�س اركان الجيش لكل 
القادة املوجودين وأعطى دالئل عىل اس�تخدام 
القوة باتج�اه املطلوبني وس�يبقى العمل بها 
بش�كل مهن�ي«، الفت�ا اىل ان »توجي�ه رئيس 
اركان الجي�ش يف ان كل العمليات تكون تحت 
س�قف قيادة عمليات الب�رصة وكان اليوم هو 
تنفيذ مبارش وله خاصية عدم مداهمة اي دار 
غري مطلوب وانما كانت هناك عمليات احرام 

ومعاملة طيبة للناس«.
وتاب�ع ان »هن�اك انس�يابية وحرك�ة طبيعية 
للسيارات وهناك ممر لخروج املوظفني والناس 
ومح�ال البيع مس�تمرة والقطعات تجوب كل 
الش�وارع وكل املناط�ق يف القبل�ة للقبض عىل 
املطلوب�ني«. وش�دد ع�ىل ان�ه »ال يوجد فرض 

قانون وإنما عملي�ات نوعية وتكتيكية وقوية 
ومبارشة وال يوجد اي تسمية لفرض القانون 
وانم�ا عملي�ة باتجاه اه�داف موج�ودة لدى 
االستخبارات وقيادة العمليات لغرض اعتقالها 

وابقاء الشارع البرصي بشكل امن.
 ب�دوره، أفاد مصدر أمن�ي يف البرصة بأن قوة 
من الجيش والرشطة بارشت يف س�اعة مبكرة 
من صب�اح األربع�اء بتنفي�ذ عملي�ة أمنية يف 
منطقة القبلة الواقع�ة ضمن مركز املحافظة 
بحثاً عن مطلوبني وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وق�ال املصدر إن »قوة مش�ركة م�ن الجيش 
والرشط�ة قام�ت بتطويق أجزاء م�ن منطقة 
القبل�ة، ث�م ب�ارشت بالتفتي�ش«، مبين�اً أن 
»العملية ته�دف اىل مالحقة مطلوبني للقضاء 

ومصادرة األسلحة الثقيلة واملتوسطة«.
ولف�ت املص�در الذي طلب عدم نرش اس�مه اىل 
أن »العملية هي جزء من حملة أوس�ع لتعزيز 

األمن وفرض القانون يف املحافظة«.
وشهدت محافظة البرصة خالل األيام املاضية 
وصول قوات من خارجها تمهيداً لتنفيذ عملية 
أمنية ته�دف اىل تعزيز األمن وفرض النظام يف 

املحافظة التي تواجه مشاكل أمنية، من أبرزها 
كث�رة النزاعات العش�ائرية املس�لحة، وتكرار 
حاالت تفجري عبوات صوتية عىل دور س�كنية 

ومقاه شبابية، وانتشار تجارة املخدرات.
يف الغضون، اص�درت محكمة جنايات البرصة 
حكم�ا يقيض باالعدام ش�نقا حتى املوت بحق 
متهم�ني اثنني وف�ق احكام امل�ادة الرابعة من 
قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لس�نة 2005 

وبداللة املادة الثانية / 1 و 8 منه”.
محكم�ة  رئاس�ة  يف  مخ�ول  مص�در  وق�ال 
استئناف البرصة االتحادية يف ترصيح صحفي 
ان »املتهم�ني قام�ا بتاري�خ 16 / 5 / 2007 
وباالش�راك م�ع متهم�ني اخري�ن باختطاف 
مجن�ى علي�ه وقتل�ه واختطاف مواط�ن اخر 

واطالق رساحه بعد عده ايام”.
واض�اف املص�در ان الح�ادث وق�ع يف منطقه 
السالم – قرية البوعزيز يف محافظة دياىل بهدف 

زعزعة االمن وتحقيقا لغايات ارهابية”.
واك�د املص�در ان املحكمة احتس�بت موقوفية 
املتهم�ني وقررت ارس�ال الدع�وى اىل محكمة 

التمييز االتحادية لتدقيقها تمييزا”.

نفذت عملية أمنية »صامتة« أسفرت عن اعتقال )20( مطلوبًا للعدالة

»افواج مدربة« يف البرصة تالحق »أهداف« متورطة بقضايا تتعلق باإلرهاب واملخدرات
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نق�ل موق�ع »ميدل إيس�ت آي« 
الربيطان�ي ع�ن محلل�ن قوله�م، 
االس�تعانة  ق�ررت  الس�عودية  إن 
بقوات باكس�تانية؛ لحماية األرسة 
الحاكمة، بعد عمليات التطهري التي 
ش�نَّها ويل العهد محمد بن سلمان، 

األمر الذي جعلها عرضة للخطر.
وبحسب املوقع الربيطاني، فإن 
الصحف الباكس�تانية ما زالت ترى 
يف ق�رار إرس�ال ق�وات باكس�تانية 
إىل الس�عودية »لغ�زاً«، حي�ث ق�رر 
السياس�يون يف باكس�تان استدعاء 
وزير الدفاع الباكستاني ومساءلته 
عن األس�باب التي دفعته إىل إرسال 

قوات إىل اململكة.
ق�رار  ع�ى  أي�ام  ع�دة  وبع�د 
باكستان إرسال أكثر من ألف جندي 
إىل الس�عودية، ف�إن تفاصي�ل م�ا 
س�يفعلونه هناك ما زالت غامضة، 
خاص�ًة أن قرار إرس�ال تلك القوات 
يأتي بعد نحو ثالثة أعوام من رفض 
إسالم آباد إرس�ال قوات إىل اململكة 
لالنضم�ام إىل التحال�ف الذي قادته 

الرياض للتدخل يف اليمن.
أعل�ن  الباكس�تاني  الجي�ش 
سل إىل  رس�مياً، أن القوات التي سترُ
الس�عودية س�تتوىل مهمة التدريب 
وتقديم املش�ورة، »ولن يتم نرشها 
يف  وخصوص�اً  اململك�ة،  خ�ارج 
اليم�ن«، بحس�ب م�ا أعلن�ه وزير 
الدفاع خرم دس�تغري، أمام مجلس 
الش�يوخ الباكس�تاني، ال�ذي أق�ر 
بوج�ود 1600 جندي باكس�تاني يف 

السعودية أصالً.
الرغ�م م�ن ترصيح�ات  وع�ى 
اً  دس�تغري، ف�إن األمر م�ا زال محريرِّ
للسياس�ين يف باكس�تان؛ فرئي�س 
مجلس الش�يوخ الباكستاني، رضا 
ربان�ي، ق�ال إن ترصيح�ات وزي�ر 

الدفاع ال تعطي تفس�رياً كافياً لألسباب التي دفعته 
إىل اتخاذ هذا القرار، كما أن بيان الجيش غري كاٍف.

ويقول املوق�ع الربيطان�ي إن املحللن يتوقعون 
أن قرار إرس�ال القوات الباكس�تانية إىل الس�عودية 
إنما ج�اء لحماية العائلة الس�عودية الحاكمة، بعد 
ر من حملة االعتقاالت التي طالت أمراء وأثرياء  أشهرُ

ومسؤولن بسبب الفساد، حسبما أعلنت الرياض.
ويقول كمال عالم، الزميل الزائر يف املعهد امللكي، 
إن الس�عودين يعتقدون أن هناك أزمة ثقة داخلية؛ 
ومن ث�م فإنهم يرغب�ون يف الحصول ع�ى خدمات 

الباكستانين.
وهذه ليس�ت هي املرة األوىل التي تس�تعن فيها 
السعودية بالباكس�تانين لحماية العائلة الحاكمة؛ 

ففي أوائل الس�بعينيات، طوَّر املل�ك فيصل ورئيس 
ال�وزراء الباكس�تاني آن�ذاك، ذو الفقار ع�ي بوتو، 
عالق�ات البلدين، التي ش�هدت أول وجود عس�كري 

باكستاني يف السعودية.
ويف ع�ام 1982، وبطل�ب م�ن املل�ك الس�عودي 
الراحل فهد بن عبد العزيز، أرس�ل رئيس باكس�تان 

آنذاك، ضياء الحق، لواء مدرعاً إىل السعودية.
وبحس�ب بروس ري�دل املحلل الس�ابق يف وكالة 
املخاب�رات املركزية، ف�إن قوة النخبة الباكس�تانية 
س�ل إىل الس�عودية، هي لص�درِّ أي عدوان،  التي سترُ

داخي أو خارجي.
وأضاف ريدل أن االنتشار الجديد سوف يرُستخدم، 
يف املق�ام األول، كق�وة حرس ش�خيص ل�ويل العهد 
الس�عودي محمد بن س�لمان، ولدعم ق�وة الحرس 

امللكي الشخيص.
وتاب�ع »الوح�دة الجديدة س�تكون مخلصة لويل 
العهد وباكس�تان فقط، يف حال�ة أي تحرُّك لالعتداء 
ع�ى بن س�لمان أو الس�عي لإلطاحة ب�ه. لقد خلق 
ح�ول نفس�ه الكثري م�ن األع�داء، حتى م�ن داخل 

العائلة املالكة«.
رئيس أركان الجيش الباكس�تاني، الجنرال عمر 
جاوي�د باجوا، الذي توىل القي�ادة يف نوفمرب من عام 
2016، س�عى لبناء عالقات جيدة م�ع دول الخليج 
وضم�ن ذلك مع إي�ران، وقد يؤدي ق�رار نرش قوات 
باكس�تانية جدي�دة يف الس�عودية إىل تعطي�ل تل�ك 
الجهود، خاصة أن له عالقات جيدة مع قطر وإيران 

وتركيا.
كم�ا أن م�ن ش�أن إرشاك ق�وات باكس�تانية يف 

الحرب السعودية باليمن ضد الحوثين، قد يؤدي إىل 
إثارة التوترات الطائفية يف باكس�تان، التي تضم 35 
مليون ش�يعي من مجموع 200 مليون نسمة، كما 

أن لباكستان حدوداً مشتكة مع إيران.
ويق�ول كمال عالم، الزميل الزائر باملعهد امللكي، 
إنه من غري املرجح نرش قوات باكس�تانية يف اليمن، 

إال إذا كانوا يتكلمون العربية.
ولك�نَّ الحدود الس�عودية مع اليم�ن ربما تكون 
أيض�اً مكان�اً لن�رش ق�وة باكس�تانية؛ فف�ي العام 
املايض تحدثت أنباء عن وجود نية إلرسال باكستان 
ل�واء قتالياً لحماية الحدود الس�عودية من هجمات 

الحوثين.
وأوضح املوقع الربيطاني أن السفارة السعودية 

يف لندن رفضت التعليق أو الرد عى استفساراته.

بعد محلة االعتقاالت اليت طالت أمراء وأثرياء ومسؤولني

الرياض تستقدم »قوات باكستانية« حلامية آل سعود
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كش�ف نش�طاء بحراني�ون ب�أن رشكات بريطاني�ة 
س�لمت أدوات جديدة ترُس�تعمل يف الوقت الحارض داخل 
الس�جون الخليفية يف البحرين، بم�ا يف ذلك أدوات تقييد 
الس�جناء وبع�ض اله�راوات الت�ي ترُس�تعمل يف رضب 

السجناء واالعتداء عليهم.
وأوضح س�جناء يف س�جن ج�و املركزي ب�أن أدوات 
جدي�دة بدأت إدارة الس�جن اس�تعمالها وخاصة القيود 
)األفك�ري(، ونقل الس�جناء بأن مرتزقة الس�جن أبدوا 
“الفرح” باستالم الدفعات الجديدة من األدوات واألسلحة 

الربيطانية.
وأوضح ناش�طون – الذين تبلغوا بمعلومات إضافية 
حول اس�م الرشك�ة الربيطاني�ة – إن ه�ذه الدفعة من 
األدوات الربيطانية وأس�لحة القمع املمنوحة للس�جون 
يف  “املش�بوه”  الربيطان�ي  ال�دور  تؤك�د  البحري�ن؛  يف 
عمليات القم�ع والتعذيب التي تجري عى نطاق واس�ع 

يف السجون.
وأك�دت مص�ادر حقوقية ب�أن الدفع�ة الجديدة من 
األدوات الربيطانية للس�جون يتم التحقيق فيها بش�كل 

“جدي” يف بريطانيا من قبل جماعات حقوق اإلنسان.
ومنذ الع�ام 2012م أنفقت اململك�ة املتحدة أكثر من 
رف ب�”املساعدات  5 مالين جنيه اس�تليني ضمن ما عرُ
الفني�ة” للنظ�ام يف البحري�ن، ق�د ت�م تخصي�ص مبلغ 
1.5 ملي�ون جنيه اس�تليني هذا لعام لدعم املؤسس�ات 
الحكومية املعنية بمتابعة أوضاع الس�جون و”ش�كاوى 
الس�جناء”، وهي مؤسسات أوضحت منظمات حقوقية 
دولية “فشلها عى نحو واضح يف إنهاء التعذيب املتفيش 
بش�كل واس�ع، ويف مس�اءلة الجناة”، وذكرت التقارير 
الحقوقي�ة بأن “برنامج املس�اعدة التقنية )الربيطاني( 
لم يخدم سوى تبييض س�جل النظام )الخليفي( املروع 

لحقوق اإلنسان”.

       بغداد / المستقبل العراقي

تدرس بريطانيا إقامة حضور عس�كري دائم لها يف الكويت، 
وفق ما أكده موقع »فورسز« الربيطاني.

وبحس�ب م�ا نقلته صحيف�ة »القب�س« اإللكتوني�ة، فإن 
املوقع الربيطاني نقل عن س�فري بريطانيا لدى الكويت، مايكل 
ديفنب�ورت، تش�ديده عى أن ذل�ك ال يعني نرش ع�دد كبري من 

القوات يف البالد.
وأض�اف ديفنبورت: »ندرس كل االحتماالت، لكننا ال نتحدث 
عن انتشار كبري للقوات الربيطانية، فال أعتقد ذلك، لكننا نبحث 

ما يمكن أن يكون مفيداً لكال البلدين«.
وأش�ار الس�فري إىل أن األم�ر »ال ي�زال يف مرحل�ة مبك�رة«، 
وس�ترُبحث املس�ألة يف إط�ار ما يرُع�رف ب��«مجموع�ة التوجيه 
املش�تكة«، الت�ي تضم لجنة مختص�ة بالتع�اون الدفاعي بن 

البلدين.
ووص�ف العالق�ات الدفاعي�ة بأنها »محوري�ة« يف العالقات 

الربيطانية – الكويتية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جهاز أم�ن الدولة اللبناني أم�س األربعاء، عن توقيف 
س�وري كان مس�ؤوال عما يس�مى ب�«جباية األم�وال« لصالح 

جماعة »داعش« الوهابية. 
وأوضحت املديرية العامة ألمن الدولة، يف بيان، إنه »اثر توفر 
معلوم�ات عن تواجد أحد املش�تبه بانتمائهم لتنظيم إرهابي يف 
رساي طرابلس، قام�ت دورية بتوقيفه، وتبننّ من التحقيق أنه 
يدعى )س�عود.م( س�وري الجنسية، ويتنقل مس�تخدما هوية 

شقيقه محمد«.
وبحس�ب البيان، فإننّ املوق�وف »اعتف بأنه كان مس�ؤوالً 
عن جباية األموال لصالح جماعة »داعش« اإلرهابية يف منطقة 
البوكم�ال رشقي س�وريا عى الح�دود مع الع�راق، الفتا إىل أن 
املوقوف جرى نقله إىل الس�جن املركزي يف روميه، بناء عى قرار 

القضاء.

       بغداد / المستقبل العراقي

حكم�ت محكم�ة جناي�ات غرداي�ة جن�وب الجزائ�ر ع�ى 
الجاس�وس اإلرسائيي عالم الدين فيصل باإلع�دام يف قضية ما 

يعرف ب«شبكة التجسس اإلرسائيلية«. 
وقالت قن�اة »النهار« )مقربة من الس�لطات الجزائرية( إن 
فيصل يحمل الجنس�ية الليبريية، وهو م�ن أصول لبنانية، وأنه 
تم�ت إدانة باقي أفراد الش�بكة املنحدرين من جنس�يات مالية 

غانية غينية ب�10 سنوات سجن.
ونقلت وس�ائل إع�الم جزائري�ة العام امل�ايض أن أمن والية 
غرداي�ة أوق�ف 10 أفارقة يش�تبه يف تورطهم يف تكوين ش�بكة 

تجسس تعمل لصالح االحتالل اإلرسائيي.
وذكرت أنه بعد ورود معلومات بوجود مجموعة أفارقة تقيم 
بشكل غري قانوني، وبعد مداهمة املنزل الذي يقطنون به عثرت 
قوات األمن عى3  أجهزة اتصال من نوع ثريا وجهاز حاس�وب 

وجهاز تسجيل صوتي وأجهزة تقنية أخرى.

       بغداد / المستقبل العراقي

دان رئي�س الجمهورية حس�ن روحاني اعم�ال العنف التي 
ارتكبته�ا احدى الفرق الصوفي�ة يف العاصمة طهران وقال، اننا 
لن نتهاون ابدا مع اعمال العنف واالساءة لعنارص الرشطة التي 

تصون نظم وامن املجتمع. 
ج�اءت ترصيح�ات الرئيس روحان�ي عى هام�ش اجتماع 
مجلس الوزراء، أمس االربعاء، حيث رفع وزيرا الداخلية واالمن 
تقاريرهما بش�ان االحداث االخرية واعمال الشعب التي ادت اىل 
استشهاد ثالثة من عنارص قوى االمن الداخي وتعبوين اثنن.

وقدم الرئي�س روحاني التعازي لعوائل الش�هداء معربا عن 
مواس�اته معهم مش�يدا يف نفس الوقت ب�اداء عنارص الرشطة 

وادارتهم لالحداث بحكمة وحنكة .
وضم�ن تاكي�ده عى انن�ا نحتم جمي�ع االف�كار والعقائد 
ومنفتحون ع�ى التعددية الفكرية والثقافية، ش�دد عى اننا يف 
نف�س الوقت لن نتهاون م�ع اي اعمال عنف او اس�اءة لقوات 

الرشطة التي تصون نظم وامن املجتمع .

بريطانيا تزود سجون البحـرين
 بـ »قيود األيدي« و »اهلراوات«

بريطانيا تدرس نرش »قوات دائمة«
 إىل الكويت

اجليش اللبناين يلقي القبض عىل مسؤول 
جباية اموال »داعش« السوري 

اجلزائر حتكم اإلعدام ملتهم بالتخابر 
لصالح »إرسائيل«

الرئيس االيراين: لن نتهاون ابدًا مع 
اعامل العنف واالساءة للرشطة

         بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت مس�ؤول رويس أم�س االربع�اء أن�ه 
س�يكون »صعب�ا للغاي�ة« تحس�ن العالق�ات 
الروس�ية االمريكي�ة الت�ي تدهورت ملس�تويات 
اشبه بزمن الحرب الباردة بعد اتهامات بالتدخل 
يف االنتخاب�ات االمريكي�ة وبس�بب األزم�ات يف 

سوريا واوكرانيا.
واتهم نائب وزير الخارجية سريغي ريابكوف 
الوالي�ات املتح�دة بمحاولة التدخل يف الش�ؤون 
الداخلي�ة الروس�ية قب�ل االنتخابات الرئاس�ية 
املقررة الشهر املقبل، بعد أن اتهمت واشنطن 13 
روس�يا بمحاولة التدخل يف االنتخابات الرئاسية 

االمريكية يف العام 2016.
وق�ال ريابك�وف لوكال�ة انب�اء انتفاك�س 
»للمفارق�ة، االمريكيون يتخ�ذون خطوات نحو 
التدخل يف ش�ؤوننا الداخلية ويفاقمون التوتر يف 
العالقات الثنائية قبل االنتخابات الرئاس�ية« يف 
18 اذار. واضاف »عى الرغم من ذلك، يستمرون، 
دون اي أس�اس او دلي�ل، يف الق�اء الل�وم علينا 

بش�أن التدخ�ل يف عملياتهم االنتخابي�ة«. وأكد 
»بالطبع نحن يف موسكو نأسف لكل ذلك«.

وأش�ار إىل أنه »س�يكون م�ن الصعب للغاية 
امل�ي قدما يف العالقة مع الوالي�ات املتحدة من 

وضعها الحايل«.
وتحقق ع�دة لجان يف الكونغ�رس االمريكي 
واملدعي الع�ام األمريكي الخاص روبرت مولر يف 
معلوم�ات حول تدخل رويس يف انتخابات 2016 
وتواطؤ محتم�ل لحملة الرئي�س دونالد ترامب 
مع روس�يا. ونفت موسكو مرارا لعب أي دور يف 

االنتخابات االمريكية.
ويشتبك الغريمان منذ عهد الحرب الباردة يف 
أزمات دولية مشتعلة يف اوكرانيا وسوريا وايران، 
كما تبادال طرد دبلوماسين من أراضيهما العام 

الفائت.
ويف اعقاب ضم روس�يا ش�به جزي�رة القرم 
من اوكراني�ا يف العام 2014 والحرب الدائرة بن 
كيي�ف واملتمردين املوالن لروس�يا يف رشق البلد 
الس�وفيتي السابق، فرضت واش�نطن عقوبات 

اشد رصامة عى موسكو.

األجهزة األمنية يف غزة تنفذ »مناورة شاملة« لفحص اجلاهزية
       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الداخلي�ة الت�ي 
تديرها حرك�ة »حماس« يف قطاع 
غزة ع�ن رشوع أجهزتها األمنية، 
أم�س األربع�اء، يف تنفي�ذ مناورة 
ش�املة. وقال�ت ال�وزارة، يف بيان 
لها، إن »املناورة تأتي ضمن خطة 
الضبط والسيطرة يف كافة مناطق 
قطاع غزة تس�تمر لعدة س�اعات 
وذلك لفحص الجاهزية يف التعامل 

مع حاالت الطوارئ«.
وذك�رت أن »املن�اورة تتضمن 
األم�ن  لق�وات  مكث�ف  انتش�ار 
والرشطة، وزيادة للحواجز األمنية 

يف الشوارع واملنافذ الختبار كفاءة األجهزة األمنية 
والرشطي�ة«. عى صعيد آخر، فتحت الس�لطات 
املرصية معرب رفح الربي مع قطاع غزة للسفر يف 
االتجاهن للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري 

عى أن يعمل ألربعة أيام.
وتجم�ع املس�افرون الفلس�طينيون يف صالة 

»أبويوس�ف النجار«، يف مدينة خانيونس جنوب 
قط�اع غ�زة من�ذ س�اعات الفج�ر األوىل تمهيدا 

لنقلهم إىل معرب رفح بالحافالت.
ويخصص السفر عرب املعرب للحاالت اإلنسانية 

والطلبة وأصحاب اإلقامات الخارجية.
وكان�ت الس�لطات املرصي�ة فتح�ت املعرب يف 
الس�ابع من الش�هر الجاري ملدة يوم�ن وكانت 

امل�رة األوىل منذ بداي�ة العام، فيما 
جرى فتحه قراب�ة 21 يوما العام 

املايض.
وج�اء فتح املع�رب فيما يجرى 
وفد من حركة »حماس« برئاس�ة 
رئيس مكتبها السيايس »إسماعيل 
هني�ة« مباحث�ات يف م�رص من�ذ 
التاس�ع من الشهر الجاري بشأن 
تفاق�م األزمة اإلنس�انية يف قطاع 

غزة.
»هآرت�س«  صحيف�ة  وقال�ت 
اإلرسائيلي�ة إن جه�از املخاب�رات 
املرصية يمارس ضغوطا ش�ديدة 
ع�ى »حم�اس« م�ن أج�ل املي 
م�ع  املصالح�ة  اتف�اق  يف  قدم�ا 
حركة »فتح« وتس�ليم الس�يطرة عى قطاع غزة 

إىل السلطة الفلسطينية التي تقودها »فتح«.
وقال مس�ؤولون يف الس�لطة الفلسطينية إنه 
بسبب هذا الضغط، طالت مدة الزيارة عن ما هو 
معتاد، وتم اس�تدعاء العديد م�ن أعضاء املكتب 

السيايس ل�»حماس«.

موسكو تتحدث عن صعوبة »جتاوز اخلالفات« مع واشنطن
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2980/ب2017/2

التاريخ 2018/2/7
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 3705/1 حي القادسية يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة  هذه املحكمة خالل )ثالث�ون يوم( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة  املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 1/3705 حي القادس�ية يف النجف عبارة 
عن دار س�كنية تقع عىل ش�ارعني  كل واحد بعرض 8 
مرت عىل س�احة بواجهة 11 مرت ونزال 20 مرت تتكون 
من غرفتني نوم ومطبخ مغلف بالس�رياميك وصحيات 
مغلف�ة بالس�رياميك ومخ�زن مس�قف بالكونكري�ت 
املسلح ومجهز باملاء والكهرباء مبلط بالكايش القديم 
والكراج مبلط بالش�تايكر  مس�احة العقار االجمالية 
220 م�رت مس�احة البناء 140 مرت وغري مش�غول من 
اي اح�د درجة عمران الدار دون املتوس�ط وان القيمة 
ثالثمائ�ة    )305,000,000( مبل�غ  للعق�ار  الكلي�ة 

وخمسة مليون دينار الغريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3202/ب2017/4

التاريخ 2018/2/8
اعالن

بن�اءا ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 3188/136 حي السعد يف النجف 
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينة اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة  ه�ذه املحكم�ة خ�الل )ثالث�ون( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة  املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 3188/136 حي الس�عد يف النجف عبارة 
ع�ن دار يقع  عىل ش�ارع  بعرض 10 مرت حي الس�عد 
بالقرب من مرقد الس�يد محمد باق�ر الحكيم وتتكون 
من طابق واحد تحت�وي عىل ثالث غرف نوم باالضافة 
اىل استقبال وصالتني )خارجية وداخلية( وممر جانبي 
يقع خارج البناء  بمس�احة مرتين عرض والدار مبنية 
بالطابوق ومس�قفة بحديد الش�يلمان مجه�زة باملاء 
والكهرب�اء ومبلط�ة بال�كايش وان  الكراج والس�احة 
الخارجية مبلطة بالش�تايكر  درجة عمران الدار جيدة 
مش�غولة من قب�ل املدعي جبار عيل عبد وان الش�اغل 
يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بصفة مس�تاجر بع�د البيع 
وان القيمة املقدرة للعقار )677,475,000( س�تمائة 
وسبعة وسبعون مليون واربعمائة  وخمسة وسبعون 

الف دينار فقط ال غريها 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3875/ب2017/4

التاريخ 2018/2/19
اىل / املدعى عليها ) كريمة موىس حسن ( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3875/ب2017/4 
يف 2017/11/29 واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدع�ى 
عليهم�ا كل م�ن كريمة موىس حس�ن ومس�لم خلف 
ناه�ي بالتضامن والتكافل بينهم�ا بتأديتهما للمدعي 

   CHF    املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
الف�ان   )$2770( ق�دره  مبل�غ  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
وسبعمائة وسبعون دوالر امريكي(  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
بداءة البرصة ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن عىل 
الق�رار املذكور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
���������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة : 467/ت/2017

التاريخ 2018/2/12
اعالن

تبيع مديري�ة تنفي�ذ الدجيل العقار تسلس�ل 217/1 
مقاطع�ة العبايجي الواق�ع يف العبايجي العائد للمدين 
ش�امل وعام�ر وس�مار وج�واد اوالد كاظ�م علي�وي 
املحجوز لقاء طلب الدائن فخرية محمد محمود البالغ 
)60,000,000( دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة  وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 217/1 مقاطعة العبايجي
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية + دور سكنية

3 � حدوده واوصاف�ه : ملك رصف تحده من الجنوب 
قن�اة 25 ومن الش�مال الحي العس�كري ومن الرشق 

ارض زراعية ومن الغرب ارض زراعية 
4 � مشتمالته : دور سكنية + ارض زراعية

5 � مساحته : 5 دونم
6  � درجة العمران :

7 � الشاغل : املدين نفسه
8 � القيم�ة املق�درة ) 60,000,000( س�تون ملي�ون 

دينار عراقي 
منفذ العدل

حميد جليل حبرت

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 838 / ش / 2018  
التاريخ 21 / 2 / 2017 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / محمد طاهر حس�ن يس�كن 

التاجي ام الجدايل
اقامت ن�ور زياد ط�ارق الدع�وى املرقمة اعاله 
واملس�تمرة  املاضي�ة  بالنفق�ة  فيه�ا  تطال�ب 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 27 
/ 2 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 728 / ش / 2018 
التاريخ 21 / 2 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / حس�ني عيل جاس�م ) الكاظمية 

االنباريني محلة 423 زقاق 62 دار 43 (
اقام�ت املدعي�ة بش�ائر طال�ب ابراهي�م الدعوى 
املرقمة اع��������اله تطالب فيها تأييد حضانة 
االطف�ال ع�يل تول�د 2011 و مياده تول�د 2012 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام������ام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 28 / 2 / 2018 ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 879 / ش / 2018  

التاريخ 21 / 2 / 2018 

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا / ش�هد احم�د فخ�ري عب�د 

الجبار 
رغد احمد فخري عبد الجبار

اقام املدعي احمد فخري عبد الجبار الدعوى املرقمة 
اع�اله يطالبكم�ا فيها قط�ع النفق�ة املفروضة 
لكما وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 27 
/ 2 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة غيابي�اً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

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

االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد  /1568/ب/2017
التاريخ /2018/2/19

اعالن مزايدة
عطف�ا عىل الحكم الص�ادر من محكمة 
بداءة السماوة بالعدد 1568/ب/2017 
يف 2017/11/21 املتضمن ازالة  شيوع 
العق�ار املرق�م 109/5 مقاطع�ة 5 ام 
التلول والجالج�ه باملوصوف ادناه بيعا 
باملزايدة العلنية ملدة  ثالثني يوما اعتبارا  
من الي�وم التايل للنرش واذا صادف اليوم 
االخري عطلة رس�مية فتكون املزايدة  يف 
الي�وم التايل ال�ذي يليه يف تمام الس�اعة 
الراغب�ني  فع�ىل  الثاني�ة ع�رش ظه�را 
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة يف تمام 
الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة البالغ�ة )مائتان 
وثمنمائ�ة  ملي�ون  واربع�ون  واربع�ة 
وخمس�ة وس�بعون الف دين�ار( بصك 
مصدق م�ع تقديم هوية االحوال املدنية 
وشهادة الجنس�ية العراقية  ان لم يكن 

من الرشكاء 
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف 

االرض  املش�يد عليها دار سكنيه مبنيه 
ومس�قفه  واإلس�منت  الطاب�وق  م�ن 
بالكونكريت املسلح بناءها قديم وفيها 
بع�ض االرضار يف الس�قوف  واالرضي�ة 
مكون�ه م�ن طابق�ني يش�تمل الطابق 
االريض عىل غرفة استقبال وهول واربعة 
غرف ن�وم ومجموعة صحية ويش�تمل 
الطابق االول عىل س�تة غرف نوم وهول 
ومطب�خ ومجموعة صحية ارضية الدار 
مبلط�ه بال�كايش وقس�م بالكونكريت 
وقس�م من االبواب غري موجودة وكذلك 
زجاج النوافذ غري مش�غول من احد عند 

اجراء الكشف جنس العقار ملك رصف

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة  البداءة يف الدجيل
العدد : 266/ب/2017

التاريخ 2018/2/19
اىل / املستأنف عليه / محمد عيل حسني

تبليغ بطعن استئنايف
قدم املس�تأنف عودة مجالد طاهر ضدكم 
الطع�ن االس�تئنايف بتاري�خ 1/9/ 2018 
امام ه�ذه املحكم�ة للطعن بق�رار هذه 
املحكمة بالع�دد 266/ب/2017  وتاريخ 
ب�رد  الزام�ك  واملتضم�ن   2017/12/26
دع�وى املس�تأنف )املدع�ي( وموضوعها 
)25,000,000( خمس�ة  بمبل�غ  )دي�ن( 
وع�رشون مليون دينار عراقي لتس�ليمها 
لهيئة الحج والعم�رة ولعدم معرفة محل 
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني للحضور 
ام�ام محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
بموع�د  االصلي�ة   بصفته�ا  االتحادي�ة 
املرافع�ة املوافق ي�وم 2018/2/28 وعند 
ع�دم حض�ورك يص�در القرار االس�تئنايف 

غيابيا بحقك وفقا للقانون
القايض

جاسم محمد داود
����������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
أقام املدعي )هادي مهدي سلمان( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الزاميل( بدال 
م�ن )املج�رم( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

.2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 4/ش2018/2
التاريخ 2018/2/21

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء محمد شالل

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد 4/
املتضم�ن   2018/1/21 يف  ش2018/2 
ش�اكر  دالل  للمدعي�ة  بتأديت�ك  الزام�ك 
رزاق نفقة ماضية مبلغ مقداره خمس�ة 
وس�بعون ال�ف دينار ش�هريا وملدة س�نة 
سابقة القامة هذه الدعوى يف 2018/1/3  
ونفقة مس�تمرة مبلغ مق�داره مائة الف 
دينار شهريا والغراضها الثالثة اعتبارا من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2018/1/3 ولحني 
زوال اس�باب فرضها الرشعية والقانونية 
وكذلك الزامك بتأديتك نفقة مستمرة لكل 
واح�د م�ن االوالد حس�ني وش�مس مبلغ 
مقداره مائة الف دينار شهريا والغراضها 
الثالثة اعتب�ارا من تاري�خ اقامة الدعوى 
اس�بابها  زوال  ولح�ني   2018/1/3 يف 
الرشعية والقانونية وتخويل املدعية دالل 
شاكر رزاق  باس�تالمها وانفاقها اصوليا 
وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف 
وبضمنه�ا اتع�اب محاماة وكي�ل املدعية 
املحام�ي عامر الكويف مبل�غ قدره عرشة 
االف دين�ار وصدر القرار اس�تنادا الحكام 
املواد ) 23 و 24 و 58 و 59 و 63(  احوال 
ش�خصية )22 و 76 و 140( اثبات واملواد 
) 156 و 161 و 177 و 203( مرافع�ات 
مدني�ه 63 محام�اة معدلة حكم�ا غيابيا 
بح�ق املدعى عليه ولتبليغ�ك بقرار الحكم 
الغياب�ي بتاري�خ 2018/1/23 م�ن قبل 
املبل�غ القضائ�ي املدع�ى س�الم عب�اس 
واشعار مختار منطقة الجديدة عبد االمري 
الكرع�اوي بتاري�خ 2018/1/23  عطية 
واملتضمن انتقال�ك اىل جهة مجهولة عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
وعن�د عدم اعرتاض�ك عىل الق�رار املذكور 
ضم�ن امل�دة القانونية فس�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد / 153/س/2018

التاريخ 2018/2/20
اىل / االش�خاص الثالث�ه  ) دع�اء وحوراء 

بنات حسن جعفر( 
اعالن 

لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكمة  
من قب�ل املس�تأنف صالح  طال�ب محمد  
بخص�وص الق�رار الص�ادر م�ن محكمة 
ب�داءة النجف يف الدع�وى املرقمة 1952/

ب2017/5 والذي يطلب فيه فسخ الحكم 
البدائ�ي ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتكم 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار  حس�ب رشح 
مختار منطقة حي االش�رتاكي عليه تقرر 
تبليغك�م اعالن�ا  بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املصادف 2017/2/28 
الساعة الثامنة والنصف صباحا ويف حالة 
عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما 
س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م حضوريا 

وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
بصفته�ا  االس�تئنافية  الهيئ�ة  رئي�س 

االصلية
����������������������������������

املرصف الزراعي فرع ابو صخري
اعالن

اىل املق�رتض م�ن امل�رصف الزراع�ي فرع 
ابو صخري مس�لم شاكر شمخي بناء عىل 
تخلف�ك عن تس�ديد ما بذمتك م�ن  ديون 
والبالغ�ة 2400000 دين�ار وعندة تبليغك 
من قبل  مختار منطقة حي القاس�م 7 ب 
تب�ني انك مجهول االقام�ة لذا تقرر نرشك 
اعالنا  يف صحيفت�ني يوميتني للحضور اىل 
امل�رصف الزراع�ي فرع اب�و صخري خالل 
30 ي�وم من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف تتخذ بحقك االجراءات القانونية 
املدير

عيل عبد الحر نارص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3531/ب2017/2 

التاريخ 2018/2/19
اعالن

اىل / املدعى عليه ) فاضل عبد الله بدر( 
/3531 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب2017/2 يف 2017/11/29 املتضمن الحكم بابطال 
القيد املرقم 71 ش�باط 1997 مجل�د 796 الوارد عىل 
العق�ار املرق�م 10427 / 3 مقاطع�ة 4 جزيرة  نجف 
والذي تم بموجبه تس�جيل العقار بأسم  املدعى عليه  
الثاني فاضل عبد الله بدر واعتبار القيد 114 ش�باط 
1989 مجلد 383 املسجل بأسم العراقي موىس محمد 
ن�ارص مورث املدعيني ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
الريم�وك / 2 اس�عد طال�ب الزيادي لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

موىس طارش لفته
��������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك�ة ) رنا صالح مه�دي ( يرجى حضورك إىل 
بلدية س�بع البور النجاز معامل�ة اجازة بناء القطعة 

الم قمة 1 / 6298 7 البور
��������������������������������������������

اعالن
قدم املواطن )ريس�ان س�اير مدل�ول( طلبأ يروم فيه 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الش�مري( بدال م�ن الفراغ 
واس�تنادأ اىل اح�كام امل�اده 24 من قان�ون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة للمعارض والخدمات 
التجاري�ة العراقي�ة يف وزارة التج�ارة ع�ن 
»اس�تمرارها  باص�دار اج�ازات االس�ترياد 
والتصدي�ر وف�ق تعليم�ات لجن�ة الش�ؤون 
االقتصادي�ة يف مجل�س ال�وزراء وتوصيات 
الجهات الحكومي�ة االخرى املعنية بعمليات 

االسترياد والتصدير«.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة هاش�م محمد 
حاتم يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان 
»رشكت�ه منحت خالل ش�هر كان�ون الثاني 
املايض (6216 )إجازة إسترياد و)66( إجازة 

تصدي�ر لتجار وموردي�ن عراقيني , مبيناً ان 
»منح اإلجازات كانت إلس�ترياد مواد غذائية 
وم�واد متنوع�ة وس�يارات ، أم�ا إج�ازات 
التصدي�ر فمنحت لتصدير مواد متنوعة مثل 
)براي�م كوت ، اس�فلت ، النفثا ، زيت الوقود 
، كارب�ون مس�تهلك ، هيدرولي�ك ، أحماض 
أميني�ة ، دبس ، تمر زهدي ، رايش ، رز عنرب 
، م�اش عراق�ي ، مخلف�ات كربوني�ة ، جلد 
غن�م ، صوف ، جلد بقر ، بنزين طبيعي ( اىل 
ع�دة دول مثل ) االرجنتني ، االردن، س�وريا، 
امري�كا، االم�ارات، اي�ران، لبن�ان، م�ر، 

ايطاليا، الهند، املانيا وتركيا«.
واشار بأن »أقيام تلك املواد خالل شهر كانون 

الثاني املايض بلغ�ت )371.005.436.294( 
أي بزي�ادة عن ش�هر كان�ون االول املنرم 
بنسبة 66.087% ، ويعود سبب إرتفاع أقيام 
املواد املصدرة خالل الش�هر أعاله اىل تفعيل 
عم�ل صن�دوق دع�م التصدي�ر ال�ذي يقدم 
املعونة املالي�ة للمنتج�ات العراقية املصدرة 
الت�ي تحت�اج اىل الدع�م ، اضاف�ة اىل ارتفاع 

تصدير املواد الكيمياوية«.
ذاك�راً ان م�ن أولوي�ات مه�ام رشكت�ه هي 
تنظي�م عملي�ة االس�ترياد والتصدي�ر والتي 
تقع م�ن ضمن املهام املوكلة لوزارة التجارة 
يف رسم السياس�ات االقتصادية والخارجية 

للبالد .

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمرار لجهودها الحثيثة يف تنفيذ  املشاريع املكلفة بها 
تواصل كوادر رشكة آش�ور العامة للمقاوالت االنش�ائية 
إحدى تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة 

اعماله�ا يف عدد من املحافظات حيث أكد مدير  مش�اريع 
الرشكة  خليل إبراهيم عن توصل العمل يف مرشوع  مدخل 
طري�ق العكيكة م�ن قبل ك�وادر إدارة مش�اريع ذي قار 
ومديرها املهندس توفيق عواد وهذا املرشوع ينفذ لصالح 
بلدي�ة املحافظة هن�اك  ».وأضاف » لقد ت�م إنجاز العديد 

من املراحل يف هذا املرشوع والعمل متواصل هناك ويشمل 
 B  ه�ذا املرشوع تس�وية وف�رش الحىص الخاب�ط صنف
الكمية 11000م2 وكذلك االكساء بمادة األساس القرسي 
والكمي�ة 10000م2 وبس�مك 10س�م  وتبل�غ كلف�ة هذا 
امل�رشوع 240 مليون دينار وبمدة إنجاز  ش�هرين ».وأكد 

أن »جميع مش�اريع الرشكة مس�تمر العمل فيها حسب 
الوقت املحدد لها واملواصفات املطلوبة وان الرشكة عازمة 
عىل تنفيذها حسب املخطط له لتأكيد دورها الحقيقي يف 
عملي�ة االعمار  وبما عرف عن هذه الرشكة من دور رائد 

يف الواقع الخدمي والعمراني يف عراقنا العزيز .

التجارة تعلن منح اجازات تصدير ملنتوجات عراقية متنوعة خالل كانون الثاين املايض

رشكة اشور تواصل أعامهلا يف مرشوع طريق العكيكة يف ذي قار

ضبط عجلتني حمملتني بـ »3988« قنينة 
وعلبة مرشوبات كحولية شاميل ذي قار

الرافدين يعلن توطني رواتب 
موظفني يف االنبار

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة ذي قار،ع�ن ضب�ط عجلت�ني محملتني 
ب��)3988( قنينة وعلب�ة مرشوبات كحولية ش�مايل املحافظة«.

وذكرت املديرية يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »بعد فشل 
العنارص املنحرفة الس�اعية وراء كسب أموال السحت الحرام من 
ادخ�ال مواد ممنوع عرب الطرق املعروفة وس�عيهم إليجاد بدائل، 
تمكن�ت حيث تمكن�ت خلية اس�تخبارات املهم�ات الخاصة من 
احب�اط محاولة إلدخال مرشوبات كحولي�ة عرب منطقة الغابات 
ش�مايل املحافظة«.واضاف�ت ان »العملي�ة اس�فرت ع�ن ضب�ط 
عجلت�ني حمل االوىل نوع فول�گا حمل يقودها املته�م )م.ع.ج�( 
45 عاما يس�كن قض�اء الش�طره بداخله�ا )558( قنينة وعلبة 
مرشوبات كحولية«، الفتة اىل ان »السيارة الثانية من نوع تويوتا 
حم�ل يقودها )ع.ع.س( يس�كن قضاء الش�طرة ضبط بداخلها 
)3430(, حيث تم تس�ليم املتهمني واملضبوطات اىل مركز رشطة 
الفجر إلكمال االجراءات القانونية الالزمة«.تجدر االش�ارة اىل ان 
هذه هي العملية الثانية التي يتم احباطها بعد استخدام املهربني 
للطرق النيس�مية والصحراوية، التي اس�تطاع من خاللها مكتب 
مكافحة مخ�درات الرفاعي من القاء القب�ض عىل ثالث متهمني 

من محافظة املثنى ضبط بحوزتهم كمية من االقراص املخدرة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أرسلت وزارة الهجرة و املهجرين، 66 شاحنة محملة بمواد اغاثية 
تمثل�ت بالس�الت الغذائية و الصحي�ة واملفروش�ات والبطانيات 
والوس�ادات اضاف�ة اىل املفروش�ات األرضية.ونقل بي�ان للوزارة 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه عن مدير عام دائرة شؤون 
الفروع ستار نوروز قوله، ان »فرق الوزارة العاملة بدائرة الفروع 
أرس�لت 87 ألفاً و960 حصة من املس�اعدات االغاثي�ة لتوزيعها 
ب�ني األرس النازح�ة يف محافظ�ة االنبار تضمنت املس�اعدات 33 
الف حصة من املس�اعدات الغذائية و9 االف حصة من املساعدات 
الطبي�ة فضال ع�ن 16 الف بطانية و2500 وس�ادة كما تضمنت 
املس�اعدات املرس�لة 1600 حص�ة من املفروش�ات و950 حصة 
من املفروش�ات األرضية«.وبني نوروز، ان »الوزارة سرتس�ل بعد 
غد 33 ش�احنة أخرى محمل�ة باملواد ذاتها لغ�رض توزيعها بني 
األرس النازحة يف املخيمات بمحافظة االنبار فضال عن استمرارها 
باغاثية االرس النازح�ة كافة يف أماكن تواجدهم التي نزحوا اليها 

لحني عودتهم الطوعية اىل مناطقهم االصلية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مرف الرافدين ع�ن توطني رواتب موظف�ي دائرة صحة 
االنبار لتسلم رواتبهم الشهرية الكرتونياً«  .وقال املكتب االعالمي 
للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم 
توط�ني رواتب موظفي دائرة صحة االنبار وذلك لتس�لم رواتبهم 
الش�هرية عن طريق احدى ادوات الدفع االلكرتوني بدال من النقد 
اليدوي«.وأش�ار البي�ان إىل أن »ه�ذه الخطوة فيه�ا ميزات عدة 
للموظ�ف من بينها حصوله عىل الس�لف والقروض التي يمنحها 
املرف اسوة بموظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة االخرى 
التي تتس�لم رواتبها الش�هرية من املرف. فض�ال عن انها تقلل 

مخاطر الرسقة والسطو عند نقل االموال يدويا .

جملس الوزراء يوافق عىل اتفاقية قرض مرشوع 
جتهيز املياه والرصف الصحي يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس ال�وزراء يوافق عىل اتفاقية ق�رض مرشوع تجهيز 
املي�اه وال�رف الصحي يف العاصم�ة بغداد.وذكر بي�ان لألمانة 
العام�ة ملجل�س الوزراء تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مجل�س الوزراء، خول وكيل وزارة املالي�ة وكالًة ماهر حماد 
جوه�ان صالحي�ة توقيع اتفاقي�ة قرض م�رشوع تجهيز املياه 
وال�رف الصح�ي يف بغ�داد ع�ىل اال تدخل حي�ز النف�اذ اال بعد 
إقرار قان�ون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للس�نة 
املالي�ة 2018«.وأوضح البيان، ان »ق�رار مجلس الوزراء يتضمن 
بهذا الش�أن عىل اع�داد وزارة الخارجية وثيق�ة التخويل الالزمة 
بأس�م حكومة جمهورية العراق لوكي�ل وزارة املالية وكالة وفقا 
للس�ياقات املعتمدة ورفعها اىل األمانة العامة ملجلس الوزراء من 

اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدي�ر مدينة اإلمام�ني الكاظمني 
الرحم�ن  عب�د  الدكت�ور  الطبي�ة  )ع( 
اسماعيل جودة املحمداوي عن »افتتاح 
وح�دة الس�ونار ع�ىل الجن�اح الخاص 
. ويت�م فيه�ا فح�ص جمي�ع الحاالت 
للراغب�ني الفحص بنف�س اليوم مقابل 
مبال�غ مدعوم�ة وبذل�ك يق�ل الزخ�م 
الحاص�ل يف الس�ونار الخارجي«.وم�ن 
جان�ب اخ�ر ب�ني استش�اري االمراض 
النفس�ية و مس�ؤول العيادة النفس�ية 
الدكت�ور )ش�عالن  الطبي�ة  املدين�ة  يف 
جودة( يف بيان العالم دائرة صحة بغداد 

الكرخ تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن 
»اس�تقبال )3،287(ال�ف مراجع خالل 
)253 ش�هري)  وبمع�دل   2017 ع�ام 

مراجع موضح�اً ان العالج ينقس�م اىل 
قس�مني االول دوائ�ي والثان�ي نف�ي 
س�لوكي )جلس�ات نفس�ية( ويتم ذلك 
بمس�اعدة االختص�ايص النف�ي بع�د 
دراسة الحالة و تحليل املشكلة كما يتم 
ارشاك االهل للوصول اىل نتائج ايجابية 
املري�ض ».وبدورها اش�ارت  يلمس�ها 
الباحثة االجتماعية )رواء(تتدرج حاالت 
املرىض بني األكتأب و القلق واضطرابات 
امل�زاج و الصدمات النفس�ية التي يمر 
به�ا املري�ض ، وبع�د اج�راء الفح�ص 

من قب�ل الطبيب االختص�اص ورصف 
املعالج�ة  اىل  املري�ض  يح�ول  الع�الج 
النفس�ية التي تعمل عىل تقيم الحالة و 
معرفة االسباب واملش�اكل االجتماعية 
و النفس�ية وتقديم العالجات النفسية 
و ه�و الع�الج االس�نادي و اإلرش�ادي 
».واضاف�ت ان »العي�ادة االستش�ارية 
النفس�ية تضم وحدة معالجة وفحص 
األطف�ال حي�ث تق�وم بتحفي�ز الطفل 
وبمساعدة العائلة ومن ثم يقيم الطفل 
و  العاطفي�ة  االضطراب�ات  معرف�ة  و 
النفس�ية بع�د ذل�ك يج�رى ل�ه العالج 
التحلييل باالتفاق مع عائلة الطفل عىل 

الجلسات العالجية.

صحة الكرخ  تعلن افتتاح وحدة السونار يف »اجلناح اخلاص« 
بمدينة اإلمامني الكاظمني »ع« الطبية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة امل�وارد املائية ع�ن ارتفاع 
معدالت املياه يف بحرية الثرثار يف محافظة 
األنبار إىل 5000 م3 ، مشرية إىل أن االرتفاع 
كان بس�بب هط�ول األمط�ار األخ�رية يف 

العراق« .
وقال مدير قسم املش�اريع يف الوزارة عيل 
الطالقان�ي ل�«ع�ني الع�راق ني�وز«، إن« 
األمط�ار األخ�رية الت�ي هطلت يف ش�مال 
ووسط العراق أدت إىل ارتفاع مياه بحرية 
الثرث�ار إىل 5 االف م3  ،الفتا اىل ان »وضع 
البحرية كان يشهد نسبة جفاف متوسطة 

قبل هطول األمطار األخرية«.

وأض�اف أن » أغل�ب مي�اه األمط�ار التي 
هطل�ت يف نهر الزاب وس�دة س�امراء تم 
خزنها يف بحرية الثرثار ، مبينا« إن إيرادات 
س�يتم اس�تثمارها يف معالج�ة التصح�ر 
للمحافظ�ات  مائي�ة  إطالق�ات  وفت�ح 

الوسطى والجنوبية«.
 وأوض�ح الطالقاني أن« ال�وزارة تطمأن 
جمي�ع املواطن�ني الذين يس�كنون بقرب 
األنهر يف املحافظات الش�مالية والشمالية 
أخط�ار  أي  وج�ود  بع�دم  الرشقي�ة 
للفيضانات، مشريا أن خالل األيام القليلة 
املقبل�ة س�تضع الوزارة خطة الس�تغالل 
جميع األمط�ار املخزون�ة إلرواء األرايض 

الزراعية 

ارتفاع منسوب بحرية الثرثار إىل مخسة 
اآلف مرت مكعب بعد موجة األمطار األخرية

إرسال »66« شاحنة حمملة
 بمواد اغاثية للنازحني يف االنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، عن »املبارشة بتخفيض أس�عار 
س�عات االنرتنت القديم�ة أو املضافة حديثا، بنس�بة %50 
للرشكات املتعاقدة مع الرشكة العامة لإلتصاالت والرشكة 
للمعلومات«.وق�ال  الدولي�ة  الش�بكة  لخدم�ات  العام�ة 
الناطق الرس�مي باس�م الوزارة، حازم محم�د عيل يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزارة االتصاالت بارشت 
بتنفيذ خطتها بتخفيض أس�عار س�عات االنرتنت القديمة 
أو املضاف�ة حديثا، وبنس�بة 50% لل�رشكات املتعاقدة مع 
الرشك�ة العام�ة لإلتص�االت والرشك�ة العام�ة لخدم�ات 
الش�بكة الدولي�ة للمعلوم�ات وتقديم ع�روض للرشكات 
الجدي�دة وفتح املجال للمس�تثمرين، ومعالجة املش�كالت 
الحالية يف خدمات اإلنرتنت«.وأضاف محمد عيل، ان »هذه 
اإلجراءات جاءت خالل ترأس وزير االتصاالت حسن الراشد 
اجتماع هيئة الرأي الذي عقد يف مقر الوزارة حيث تم اتخاذ 
عدد من القرارات املهمة ومنها تخفيض أس�عار السعات« 

مبينا ان »الوزارة تأمل بانعكاس هذه السياس�ة السعرية 
الجديدة عىل املس�تفيدين، وأن يكون هناك تحسن وكفاءة 
يف مستوى الخدمات املقدمة إىل كافة املواطنني واملؤسسات 
الحكومية«.وأكد محمد عيل، »االتصاالت تس�عى اىل إيجاد 
أرضي�ة راس�خة للتعامل م�ع الرشكات من خ�الل عرض 
التسهيالت والتخفيضات بغية إعطاء خدمة أنرتنت متميزة 
ذات ج�ودة عالي�ة، وتحقيق اس�تقرار س�عري يف الس�وق 
وخلق أجواء املنافسة التي تدفع اىل تطوير نوعية الخدمات 
املقدم�ة« موضح�ا ان ال�وزارة تعم�ل ع�ىل »إتخ�اذ كافة 
اإلجراءات القانونية بح�ق الرشكات املتلكئة والتي ال تقدم 
خدمة أنرتنت بشكل جيد ومراقبة عملها ونوعية ومستوى  
الخدمات التي تقدمه�ا للمواطنني، لغرض النهوض بواقع 
الخدم�ات وتعظيم امل�وارد املالي�ة للوزارة«.ولفت الناطق 
الرس�مي باس�م وزارة االتصاالت، اىل ان »الوزارة سبق وأن 
خفضت أس�عار س�عات اإلنرتنت وألكثر من مرة للرشكات 
املجهزة من أجل تقديم أحسن وأفضل خدمات األنرتنت بما 

يلبي متطلبات املواطن العراقي.

اإلتصاالت تقرر ختفيض أسعار سعات اإلنرتنت بنسبة »%50«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أغلق�ت الهيئة العليا للحج والعمرة 
مناف�ذ من�ح بطاق�ة التقدي�م عىل 
قرع�ة الح�ج اإللكرتوني�ة لألعوام 
الخمسة املقبلة التي إفتتحتها ملدة 

45 يوماً.
باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الهيئة حس�ن فهد الكناني، يف بيان 
ل�ه تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الهيئ�ة أغلقت منافذه�ا يف بغداد 
بتدقي�ق  وس�تقوم  واملحافظ�ات 
معلوم�ات املتقدم�ني ع�ىل القرعة 
للضواب�ط  املخالف�ني  واس�تبعاد 

والتعليمات«.
وأش�ار اىل ان »موعد اجراء القرعة 
اإللكرتوني�ة س�يتم تحدي�ده بع�د 
تنظي�م قاعدة بيان�ات املتقدمني،« 
مؤكداً ان »القرعة ستجري بإرشاف 
القض�اء األع�ىل وبحضور  مجلس 

وسائل األعالم املتنوعة«.
وكان�ت هيئة الح�ج والعم�رة، قد 
افتتح�ت يف وق�ت س�ابق أكثر من 
160 منف�ذاً يف بغ�داد واملحافظات 
لتسجيل املواطنني عىل قرعة الحج 
-2021-2020-2019  ( لألع�وام 

.)2023-2022

احلج تغلق منافذ 
التسجيل عىل قرعة 

األعوام اخلمسة املقبلة
    البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرة اس�عد عبد االمري العيداني اليوم 
» الس�بت » ع�ن تنس�يق تام ب�ني القوات االمني�ة خلية 

الصقور والجهد االستخباري يف العملية املرتقبة .
وق�ال العيدان�ي يف تريح صحف�ي ان » س�بب دخول 

ه�ذه القوات اىل البرة جاء بس�بب نقص العدة والعدد 
للق�وات االمنية املتواج�دة يف املحافظة وكثرة الخروقات 
الت�ي حصلت مؤخراً.اض�اف العيدان�ي ان » مهمة هذه 
الق�وات تأتي لحف�ظ االم�ن واالس�تقرار والقضاء عىل 
عن�ارص الجريمة بالتنس�يق مع خلي�ة الصقور والجهد 

االستخباراتي.

حمافظ البرصة يكشف عن تنسيق تام بني القطعات العسكرية 
واجلهد االستخباري يف العملية العسكرية املرتقبة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرب�اء عن، قرب مبارشتها 
مع نظريتها الكويتية، مد أبراج نقل الطاقة 
بني البلدين ملس�افة تمت�د اىل 50 كم، لتزويد 
الع�راق باكثر م�ن 200 ميغ�اواط كمرحلة 
أوىل«.وق�ال الناطق باس�م وزارة الكهرباء، 
مصع�ب امل�درس، يف تريح اطلع�ت عليه 
»املستقبل العراقي«، ان »الوزارة وقعت مع 
الجان�ب الكويتي مذكرة تفاهم خالل زيارة 
وف�د كويتي محافظ�ة الب�رة،« مبينا ان 
»االتفاق يقيض باس�ترياد طاق�ة كهربائية 
من الكويت«.وأش�ار اىل، ان »امل�دة القريبة 

املقبل�ة، ستش�هد م�د اب�راج نق�ل الطاقة 
ملسافة خمسني كيلو مرتاً لرتتبط بمنظومة 
الكهرباء الوطنية،« مرجحا ان »يتم استرياد 
اكث�ر م�ن 200 ميغاواط«.واضاف املدرس، 
ان »الوزارة مس�تمرة باس�ترياد الطاقة من 
اي�ران بواقع اربعة خط�وط، وتجهز العراق 
بطاق�ة تصل اىل 1200 ميغاواط«.ولفت اىل، 
ان »إمكاني�ة اس�ترياد الطاقة م�ن الجانب 
الس�عودي حالي�اً غ�ري متاحة وذل�ك لعدم 
وجود ابراج لنقل الطاقة بني البلدين وتباعد 
املس�افات، الس�يما ان الوزارة تفكر بايجاد 
حلول آنية وان مرشوع الربط مع السعودية 

ممكن ان يتم عىل املدى البعيد.

الكهرباء تعلن قرب املبارشة مع نظريهتا الكويتية
بمد أبراج نقل الطاقة بني البلدين
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013. فع�ى م�ن يرغب باالش�راك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدي�ة  الكوفة أو اللجنة 
خ�الل )30( يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء 
بالقان�ون أنف�ا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عى املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عى األمالك التي 

تؤجر لهم.

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

الديوانية  
أق�ام املدعي )جبار عبطان س�لمان( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
م�ن  ب�دال  الحس�ني(  )الرشي�ف 
)املرميض( فمن لدي�ه حق االعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدع�وى وفق احكام 
البطاق�ه  قان�ون  م�ن   )22( امل�اده 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )عبدالس�اده ملب�س 
بس�تان( دعوى قضائية لتبديل لقبه 
وجعله )الخالدي( بدال من )السالمي( 
فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق اح�كام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

 أق�ام املدعي )فاه�م عليوي عبطان( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
م�ن  ب�دال  الحس�ني(  )الرشي�ف 
)املرميض( فمن لدي�ه حق االعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل خمس�ة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدع�وى وفق احكام 
البطاق�ه  قان�ون  م�ن   )22( امل�اده 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

ملب�س  )عبدالرض�ا  املدع�ي  أق�ام   
بس�تان( دعوى قضائية لتبديل لقبه 
وجعله )الخالدي( بدال من )السالمي( 
فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق اح�كام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )سالم جياد رديد( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )العنزي( 
ب�دال م�ن )كرغ�ول( فم�ن لديه حق 
االعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املاده )22( من قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

ق�دم املواط�ن )ع�واد ناج�ي ع�يل( 
طلب�أ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الطوال( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل 
احكام املاده 24 م�ن قانون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املعدل 
ولغرض نرش هذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�ميه فم�ن لديه ح�ق االعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )جبال جياد رديد( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )العنزي( 
ب�دال م�ن )كرغ�ول( فم�ن لديه حق 
االعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املاده )22( من قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف 
الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )ب�ردان حامد س�هر( 
دعوى قضائية لتبديل اس�مه وجعله 
)يوس�ف( ب�دال م�ن )ب�ردان( فم�ن 
لديه ح�ق االع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق اح�كام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

الديوانية  
 أق�ام املدعي )نزال جياد رديد( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )العنزي( 
ب�دال م�ن )كرغ�ول( فم�ن لديه حق 
االعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوماً م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق 
احكام املاده )22( من قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�������������������������������
فقدان

فقد مني س�ند العق�ار املرقم 17619 
/ 3 ح�ي الن�ر باس�م ) زي�د خليل 
ابراهيم ( عى من يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار
�������������������������������

فقدان
 ( املرقم�ة  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
0639193 ( و  الصادرة من/أعدادية 
النر املركزية/املديرية العامة لربية 
محافظ�ة النج�ف االرشف واملعنونة 
العل�وم  جامعةالكوفة/كلي�ة  اىل/ 
السياسية بأسم ) أبراهيم مردان عبد 
زيد ( فع�ى من يعثرعليها تس�ليمها 

لجهة اإلصدار
�������������������������������

فقدان
فقد من�ي وصل القب�ض الحكومي ) 
امان�ات ( الصادر م�ن بلدية البرة 
املرقم ) 461911( بمبلغ ) 650،000( 
ال�ف دين�ار امل�ؤرخ يف 2015/2/15 
باس�م ) حس�ن عبد العب�اس عاتي ( 
عى م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

اىل املدين / حيدر عبد هاني 
م / انذار 

بتس�ديد  قيامك�م  لع�دم  بالنظ�ر 
مابذمتكم من ديون لصالح مديريتنا 
عن م�دة ايج�ار املحل ) 11 ( س�وق 
 620  /  225  ( والبالغ�ة  املصطف�ى 
( س�تمائة وع�رشون ال�ف ومائت�ان 
وخمس�ة وعرشون دين�ار لذلك تقرر 
حضورك�م اىل مق�ر دي�وان مديريتنا 
لتس�ديد مابذمتكم م�ن ديون لصالح 
مديريتن�ا ويف حالة عدم حضوركم او 
ارس�ال وكيل عنكم خالل 10 ايام من 
تاريخ النرش فسوف يتم حجز اموالكم 
املنقول�ة وغري املنقول�ة وودائكم لدى 
املص�ارف وفق قانون تحصيل الديون 

الحكومية ويعمم عى الوزارات .
املنذر 

مديرية بلدية الوحدة
�������������������������������

مجلس القضاء االعى
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرصافة 
العدد 704 

اعالن
قدم املدعو / حس�ني عيل محمد طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة بنصب�ه قيما عى 
ش�قيقه / عصام عيل محمد لفقدانه 
منذ 1 / 4 / 1980 ولحد االن واليعرف 
مصريه حي�ا كان ام ميت�ا فمن لديه 
اعراض الحضور امام هذه املحكمة 
اعتبارا من الي�وم التايل للنرش لتقديم 
اعراضه او اعالمنا باي معلومات تديل 
عنه وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
�������������������������������

مجلس القضاء االعى
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرصافة 
العدد 688

اعالن
قدم املدعو / حس�ني عيل محمد طلبا 
إىل ه�ذه املحكم�ة بنصب�ه قيما عى 
والدته / صبيحة جايش عبد الحس�ني 
لفقدانه منذ 1 / 4 / 1980 ولحد االن 
واليع�رف مص�ريه حي�ا كان ام ميتا 
فم�ن لدي�ه اع�راض الحض�ور امام 
هذه املحكمة اعتب�ارا من اليوم التايل 
للن�رش لتقدي�م اعراض�ه او اعالمنا 
ب�اي معلوم�ات ت�ديل عن�ه وبخالفه 
س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون.
القايض 

سالم روضان املوسوي 
�������������������������������

مجلس القضاء االعى
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرصافة 
العدد 710

اعالن
ق�دم املدع�و / حس�ني ع�يل محم�د 
طلبا إىل ه�ذه املحكم�ة بنصبه قيما 
ع�ى ش�قيقته / اخالص ع�يل محمد 
لفقدان�ه من�ذ 1 / 4 / 1980 ولح�د 
االن واليع�رف مص�ريه حي�ا كان ام 
ميتا فمن لديه اعراض الحضور امام 
هذه املحكمة اعتب�ارا من اليوم التايل 
للن�رش لتقدي�م اعراض�ه او اعالمنا 
ب�اي معلوم�ات ت�ديل عن�ه وبخالفه 
س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون.
القايض 

سالم روضان املوسوي

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية 
)الكوف�ة(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءه�ا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعى من يرغب باالش�راك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف 
املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول 
إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون 
أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل  النتهاء  مدة اإلعالن البالغة 
)30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

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

2 � عى املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الح�رف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

5  � يلزم املتقدم عى تاجري مس�احة من االرض النش�اء مخزن للديكور عليها والواردة بالفقرة )1( من االعالن بتنفيذ كش�ف البلدية البالغ 
)96,946,000( دينار عى ان تؤول كافة املشيدات للبلدية بعد انتهاء مدة االيجار دون املطالبة باي تعويض

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 57
التاريخ: 2018/2/18

العدد : 55
التاريخ 2018/2/14

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
عماره البلدية)3×3(م75 ـ 92حوانيت1
شارع السكة)2,15×5,6(م1/50حانوت2
السراي)3,5×3,3( م  7/111حانوت3
مجاور سياج المستشفى)2,2×0,5(م2حانوت4
مجاور سياج المستشفى)2×0,6(م25حانوت5

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتعلى جزء من القطعة 60019/5338م2بالمساحة من ارض النشاء مخزن لمواد الديكور1
سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م2+ مساحة مضافة 185م22 أكشك2
سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م2+ مساحة مضافة 135م22كشك3
سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م2+ مساحة مضافة 68م32كشك4
سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م2+ مساحة مضافة 175م52كشك5
سنة واحدةشارع الكورنيش12م2+ مساحة مضافة 168م2بالغرفة6
سنة واحدةشارع الكورنيش12م2+ مساحة مضافة 268م72كشك7
سنة واحدةشارع الكورنيش12م2+ مساحة مضافة 196م102كشك8
سنة واحدةشارع الكورنيش6م2+ مساحة مضافة 80م62 أكشك9
سنة واحدةشارع الكورنيش238م2بالسقف10
سنة واحدةشارع الكورنيش12م2+ مساحة مضافة 168م112كشك11
ثالث سنواتعلى جزء من القطعة 198513/1508م2بالسكلة لبيع المواد االنشائية12
سنة واحدةعمارة البلدية)3,2×3,9(م110حانوت13
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»عار«لستيف ماكوين: حني يصبح اجلسد أداة لتدمري الذات

 كل بطريقت�ه الخاص�ة يف تدمري ال�ذات. هو 
براندون، األخ )مايكل فاسبندر( وهي سييس، 
األخ�ت )كاري موليغان(، هما الش�خصيتان 
املحوريت�ان يف الفيل�م. ل�كل منهم�ا إدمان�ه 
الخاص وأمله الخاص. براندون يحاول إخماد 
حرائ�ق جحيم�ه الداخ�ي بإدم�ان الجن�س، 
إدمانه ممارس�ة واستمناء ومشاهدة، ولكنه 
جنس بال متعة وبال بهجة وبال تواصل روحي، 
جنس هو عبارة عن رصخة ألم ممتدة أو بديل 
لالنتحار أو الشجار. أما سييس، فلها إدمانها 
الخاص: تتع�دد محاوالتها لالنتح�ار وإليذاء 
الجس�د. تنغم�س ه�ي األخ�رى يف الجن�س، 
لكنه�ا ال تخف�ي احتياجه�ا املل�ح للعاطف�ة 
والح�ب، س�واء كان ذلك بااللتص�اق بأخيها 
أو باالحتي�اج النفيس البالغ ال�ذي تظهره يف 

العالق�ات العاطفي�ة العارض�ة يف حياته�ا.
ال يكشف لنا ستيف ماكوين أسباب عطبهما 
النف�يس وأملهما، وتدور عدة س�يناريوهات يف 
مخيلتنا ونحن نشاهد الفيلم، يمكن إيجازها 
جميعا يف قول س�ييس »لس�نا أناس�ا سيئني، 

ولكننا نأتي من مكان سيئ«.
اختار ماكوي�ن لفيلمه عن�وان »عار«، ولكن 
الش�عور األقرب الذي نستش�فه من براندون 
هو شعوره باالشمئزاز من النفس، االشمئزاز 
الذي يتبدى يف محاوالته امللحة لتنظيف الحمام 
قبل أن يتبول أو يستمني أو يف قراره املفاجئ 
يف التخلص من كل امل�واد البورنوغرافية التي 
يحتفظ بها يف البيت. هو شعور بالعار يتبدى 
من اللحظات األوىل يف الفيلم، حيث يبدأ الفيلم 
بنهوض براندون من فراش�ه صباحا، لُيكَتب 
اس�م الفيلم »عار« عىل حش�ية الفراش. هو 
عار مصدره يف حالة براندون هو هذا الفراش 
وم�ا يجري فوقه. وما ي�رز معضلة براندون 

ومدى وحش�ة روحه هو ذلك التناقض البالغ 
ب�ني عطب�ه الداخ�ي وحيات�ه العملي�ة التي 
يطم�ح إليه�ا الكثريون. ش�اب وس�يم أنيق 
ج�ذاب يعم�ل يف وظيفة مرموق�ة ويعيش يف 

ش�قته األنيقة يف نيويورك. للوهلة األوىل يبدو 
أن�ه ال ينقصه يشء وأنه حق�ق ما يصبو إليه 
الكث�ريون. ولكنه يش�عر بأل�م ال مهرب منه 
وال خالص. املرة الوحيدة التي نستش�عر فيها 

إحس�اس براندون ببعض العاطفة واإلعجاب 
الحقيق�ي بزميلة له يف العم�ل، نجده يخفق 
إخفاقا جنسيا تاما معها. كأنه حتى يمارس 
الجنس يجب أن يك�ون ذلك بدون أي عاطفة 

وبدون أي مشاعر؛ العاطفة بالنسبة له تعني 
أمرا يخفق يف التعامل معه. العاطفة أمر ليس 

لديه الطاقة النفسية عىل منحه.
ندوب ال ترأ عىل معصم س�ييس من محاوالت 

انتحار س�ابقة وإدم�ان للجنس ال فكاك منه 
لدى بران�دون. وينتهي الفيلم بنظرة ش�هوة 
يف امل�رو، ف�ال براء لران�دون م�ن إدمانه وال 

خالص له.
إدم�ان بران�دون للجن�س ه�و إدم�ان لفعل 
الجنس ذاته وليس مل�ا يصاحبه من حميمية 
نفسية أو التقاء روحي أو أي نوع من اإلشباع 
أو البهجة. إنها ممارس�ة تزيد الروح وحشة 
وأمل�ا. إدم�ان ح�ول نظ�رة بران�دون للجنس 
ع�ارا ووصم�ة يجب أن يواريه�ا عن اآلخرين 

ويمارسها خلسة.
تحاول سييس أن تخلق صلة مع شقيقها وأن 
تش�عره باحتياجها النفيس له، ولكنه ال قبل 
له ب�أي صلة عاطفة أو صلة روحية. يش�عر 
بأن احتياج ش�قيقته له ع�بء يثقله. كما أن 
زيارته�ا له يف بيته تحرمه من مالذه بنفس�ه 
من نفس�ه، ففي وجودها ال يس�تطيع إغراق 
أمله ووحشته بمش�اهدة املواد اإلباحية. صلة 
براندون بش�قيقته تتمث�ل يف التخي والجفاء 
ومحاوالت إقصائها عنه، رغم أننا نستش�عر 
يف لحظات أنه يكن لها حبا يبعده كلما ش�عر 

به.
يف بداي�ات الفيل�م ن�رى بران�دون يف املرو يف 
طريقه للعمل يرص عىل مطاردة شابة جميلة 
بنظراته، رغم ما يبدو عنها من رفض لتحديقه 
فيها، فهو من يس�عى للهدف وللجنس بدون 
أن يك�ون للعواط�ف أو الرغب�ة أي مج�ال. 
وي�دور الفيلم دورت�ه وينتهي بمش�هد مواٍز 
يف امل�رو، وبراندون وحي�د يف املدينة الكبرية، 
يعيش الوحشة والغربة واالغراب الروحي يف 
نيويورك، ويبق�ى بعيدا عن الحب والعاطفة، 
مربصا بالجميالت من أجل دقائق يغرق فيها 

يف املزيد من الوحشة.

        بغداد / المستقبل العراقي

إلري�ك  كت�اب  واقعي�ة«  »طوباوي�ات 
ألني راي�ت، أحد كب�ار علم�اء االجتماع 
االم�ريكان، يق�رح فيه بوصل�ة جديدة 
البتكار ما بعد الرأس�مالية وممارسته، 
دون انتظار أيام أفضل أو غد مرشق. ملاذا 
وكيف الخروج من الرأس�مالية؟ ما هي 
البدائل املوجودة منذ اآلن؟ هل نستطيع، 
وهل تنبغي إعادة ابتكار االشراكيات عن 
طري�ق إنجازات ملموس�ة؟ بأي أدوات، 
بأي أش�كال عمل، وأي مؤسس�ات؟تلك 
أس�ئلة عريضة، متماس�كة فيما بينها، 
يح�اول هذا الكتاب القي�م اإلجابة عنها 
بوضوح، كحصيلة لبحث عاملي مشرك 
اس�تغرق إنج�ازه ع�دة س�نوات حول 
نظري�ات االنفتاح األكثر راهنية، وكذلك 
عدة مش�اريع حية لتح�ول راديكايل، أو 
متدرج، س�بق أن رأت الن�ور يف املجاالت 
االقتصادي�ة واالقتصادية والسياس�ية. 
انطالقا م�ن البحث حول تجارب ما بعد 
الرأسمالية املعارصة، يتبدى تصور جديد 
للتقدم ووس�ائله املمكنة، وكذلك لرؤية 
علمية ألنماط تجاوز الرأس�مالية. هذه 
الطوباوي�ات الواقعية ليس�ت للمثاليني 
وال للواقعي�ني، بل هي تجارب معيش�ة، 

وتص�ورات جريئة تضع من اآلن ظروف 
مس�تقبل ممكن وأسس�ه وأش�كاله.يف 
»املجتمع امللتهم ذاته« يهتم أنسيلم جاب 
بالذات النرجس�ية التّيام�ة التي يعرّفها 
برأس�مالية  الخاص�ة  الذاتي�ة  بكونه�ا 
األزمة، حيث توّس�ع »أزمة القيمة« هنا 
خطابها ليش�مل دائرة البنى النفس�ية، 
بحثا عن تيمية البضاعة. ينطلق الكاتب 
م�ن أس�طورة إيروزيخت�ون، امللك الذي 
التهم نفس�ه ألنه لم يعد يجد ما يش�بع 
نهم�ه، كعقوب�ة ربانية عن إس�اءته إىل 
الطبيع�ة، ليش�به ب�ه اندف�اع املجتمع 
نح�و هالكه، ويص�وره كنقطة انطالق 

املجتم�ع امللتهم ذاته، مس�تهديا كما يف 
كتب�ه الس�ابقة بنظري�ات ماركس عىل 
ضوء »نق�د القيمة«، ليب�ني أن املجتمع 
الحديث قام أساسا عىل العمل التجريدي 
وامل�ال، البضاعة والقيم�ة. ولكن كيف 
يعي�ش األفراد يف هذا املجتمع الس�لعة؟ 
وأي نوع من الذاتية تنتج الرأس�مالية؟ 
لفه�م ذل�ك يعود بن�ا الكات�ب إىل فرويد 
وإريخ فروم وكريستوفر الش، ليستنتج 
أننا مدعوون إىل التخي عن الفكرة التي 
أوجده�ا الفكر الحديث ع�ن كون الفرد 
حرا ومس�تقال، ألنه يف الواقع يس�تبطن 
الرأس�مالية.»لغات  إرغام�ات خلقته�ا 
غامض�ة« كتاب طري�ف لداني�ال هيلر 
روازن، يستكش�ف فيه ظاه�رة غريبة 
لم تنل يف رأيه ما تس�تحق من عناية، أال 
وهي حرص البرش عند الحديث بلغة ما 
إىل ابت�كار لغات رسية، ق�د تكون جادة 
أو مس�لية، وق�د تك�ون ألعاب�ا موجهة 
لألطف�ال وق�د تكون عمال مع�ّدا للكبار 
عس�ري الفه�م ُع�ر اللغ�ات األجنبية. 
ويذكر بأن ظه�ور تلك اللغات الغامضة 
عمدا بدأ مع النهضة األوروبية، وقاومها 
النح�اة واملرشعون والفقه�اء معترين 
أن أشكال الخطاب الجديدة تلك هي أداة 

جريمة. 

         قيس مصطفى 

رأس الغول
�َبُه.   أتري�َن الحقَل الكب�ري؟ أن أحّبِك: أن أعشِّ
أتري�َن البرَئ املطمورَة، وقص�َب األحياِء القائِم 
ماِء إىل األرض  عىل ُعصاراِت املوتى، أنابيُب السَّ
َوأصُل كلِّ مزمار؟ أن أحّبِك: أن أعرَص القصَب، 

وأن أصنَع منه سطوحاً ال تتأثر بالرِّمايات.
ال أنادي أحداً بأن أرفع صوتي وأقول: يا..

َجر، وال  نِي الضَّ وال أفعُلَه�ا وعنق�ي تحَت س�كِّ
أفعُلَه�ا، وحويل مغّنني أش�دَّ وثنّي�ًة من فكرٍة 
مج�رََّدٍة، وال أب�دأُ قصيدت�ي بانقطاعاٍت، وال 
أضّمنها انقطاعاٍت، وال أُنِهيها. وأن أحبَّك، أن 
تكوني مثي، تريَن عن كثٍب، حقالً كبرياً وبرئاً 
مطمورًة، ورجاالً، ونس�اًء، يمضوَن فتسقُط 

لما ابتعدوا. ألوانهم كَّ
أق�وُل ألبن�اء الش�يِح املُح�ارَص: ال تكنس�وا 
الُطرق�ات، املالئك�ُة ال تميش حافي�َة األقدام. 
ومن العظيم لكم أني معكم. وأني أسأُل امرأًة 

كانت ستصري منكم:  
املطم�ورَة،  والب�رَئ  الكب�ري؟  الحق�َل  أتري�َن 
ب  والذاهبني خلسًة إىل ش�فٍق محدوٍد، وتتشعَّ
منهم ظالل، وتسقَط منهم ألوانهم، وأنا ثابٌت 

عىل قلبي، نجٌم وينتظُر املغيب..
منكب الجوزاء

. وما  �مس؟! كالَّ ب�اُح، أْن ترشَق الشَّ  وما الصَّ
ب�اُح، أن تف�رَك عيني�َك بأصاب�َع بال�كاِد  الصَّ
. كاُنوا ِط�واَل الَّليل ُيلْقوَن قنابَل  تتحرَّك؟! كالَّ
�ماء، وكان�ِت ُت�رشُق األن�واُر  مضيئ�ًة يف السَّ
الحربيَُّة م�ن ِجِهِة التِّ�الِل العالي�ِة، وأنا أفرُك 
عين�يَّ دائماً حنَي ال أُصدُِّق ما أَرى، وحنَي أَنِزُل 

باُح إذاً؟ من امتطاِء درَّاجٍة ناريٍَّة. فما الصَّ
ب�اِح. كأن تقوَل:  ب�اَح هو عالماُت الصَّ إنَّ الصَّ
هريِة ُكْن�ٌه. أو أْن َتُعّب  للِّي�ِل َدأٌب، وملِا بع�َد الظَّ
أوكس�جيناً زائداً عن حاجتَك للنَف�ِس الواِحِد، 
فتق�ول: للُغ�ُروِب ِس�ْيماء. مخط�ٌئ إن قلَت: 
�مِس ع�ن الوُصول. أو إنَّ  لَّ امتناُع الشَّ إِنَّ الظِّ

الُخسوَف هو تموُضٌع. فما هما إذاً؟!
�لُّ يأكُل  �لُّ ه�و الظِّ هم�ا أش�ياٌء بذاِته�ا. الظِّ
ثالَث وجباٍت يف النَّهار. والُخُس�وُف موس�ميٌّ 

كالفاكهِة. ثمَّ ماذا؟!
ال طائ�َل م�ن الجلوِس، وأن�َت تعل�ُم، أنَّك من 
س�ننَي ما زلَت َجالِساً، عىل بطنَك، مثَل حرشِة 
ر بألحاٍن يغنِّيها  كاف�كا. والًعمل؟! ال يشء. فكِّ
موسيقيٌّ بارٌع عىل الريغول، وأَنََّك تشوي أَرنباً 
اصطدتَّه، عىل ناٍر هي ناٌر أنَت أش�علَتها، وأَنََّك 
ترشُب خم�راً مصنَّعاً، وتنتظُر ُحبَّ�ًا َيُهبُّ من 
إِح�دى الجه�ات. كّل هذا؟! نعم. خِذ األش�ياَء 

د«. كما هي و»اقتصْد يف الرَّ
املرأة املسلسلة

، بعدِك، كأّن�ه املُجرَّد، أو  ع�اَش دون أن ُيح�بَّ
كأنَّه عش�بٌ ما ضائٌع يف كثرٍي من عشٍب آخَر، 
ونام، حنَي عاد من مش�واٍر يف ال�رِد. وال كأنَُّه 
ل  غنَّى يوماً م�ا، أغنياٍت قديم�ٍة، وال كأنَُّه بجًّ
أناش�يد. وعاَش دوَن أن ُيحبَّ ألنَُّه دوماً شديُد 
اإلِغراق، وُمضيِّ�ُع أوِردٍة، وما ش�ابَه، وُخطًى 

تقوُد إىل ضالالٍت شتَّى.
وم�ا م�اَت إىل اللحظ�ِة إال ألنَّ�ُه مزي�داً عاَش 
ِر.  ، وألنَُّه ش�ديُد اإلطالِة يف التَّذكُّ دوَن أن ُيح�بَّ
ال زادُه م�ن ذاَك ال�ذي يش�في نه�َم الجائِع، 
وال م�اُؤُه الدَّافَئ يروي م�ن القحِط، وأَحياناً، 
�قوُط يف حننٍي  وليَس كثرياً، ينتاُبُه الُبعُد، والسُّ
إىل مخ�اوَف. م�ن ِضلِع�ِه املق�وَُّس يش�دُّ وتراً 
ويصوُِّب إىل دريئ�ٍة ما يف الرُّؤى، والقلوُب التي 
يف حياداته�ا. س�الماً، وناراً، وم�اًء عليه حني 
يفيُق م�ن إغف�اءٍة وال يعرُف إىل أي�َن يميض، 
�ْكِر، ويف رأس�ِه  وح�نَي يف جوف�ِه تعٌب من السُّ

رغبٌة أن يرشَب بحراً وامتداداِتِه.
، بعدِك، كأنَّ�ُه املُحدَُّد، أو  ع�اَش دوَن أن ُيح�بَّ
ة قطاٍر وال تنتهي احتكاكاُتها حني  كأنَُّه ِس�كَّ
تع�ُر قط�اراٌت ُتِقلُّ من ال ُيدِهش�هم قطاراٌت 

شماليٌَّة تجعُل األقاص أقاِص لغريهم.
كانْت حياُت�ه ُغفالً، دونِك، وقصائ�دُه، ُغفالً، 
دونِك، وكلُّ أُنش�ودٍة أنَش�َدها، ع�ن أنهاٍر كاَن 
يري�دِك معها، صاعدًة من أرِض لألس�اطرِي إىل 

أرٍض بال حكاياٍت ُتقلُّ الدَّهش�َة وآالَم القلوِب 
إىل مقابَر فوضويَّة، وأخرى، شديدِة التَّنسيق

، بع�دِك، باعتياديٍِّة، وماَت  عاَش دوَن أن ُيحبَّ
يف عيشتِه املديدِة ألنَّه أحبَِّك.

صدر الدجاجة.. ذنب الدجاجة
الزَّنبق�ُة يف األَِصيِص األَس�وُد أكلَتها الدَّجاجُة 
املَُزرَكش�ة. وأن�ا كن�ُت أنتظ�ُر الزَّنبق�ة بقلٍب 

أخرَض. ثمَّ مدحُت خرابي وأسباَب خرابي،
 تعايل بقمٍح كثرٍي،

ويف كلِّ األنح�اِء وم�ا جاَورها ما س�معُت عن 
أحٍد اصطاَد ُحّباً،  

يرمي�ُه البحُر عادًة، أو تذروُه يف وجهَك الرِّيح. 
يأتي فتفتَح له شّقًة ولو مهدَّدًة بالهدِم، تزيُل 
الّشيَح من دربه، وتقلع األساطرَي القديمَة عن 

الهوى من لّثة الذِّكريات.
ومن ثّم، أقول لَك: ما س�معُت عن أحٍد اصطاد 
ُحّب�اً، وال عن أحٍد رمى ِش�َباكاً فتداَفَعْت إليها 
حوريَّاٍت وِحس�اٍن، وال عن ام�رأٍة كانْت ألحٍد 

فمَضْت إىل غريِه
ومن ث�ّم  أقول لَك: إِنَّ الح�بَّ ال يحصُل هكذا. 
علي�َك أن تكون أنَت قلب�اً، أو قمراً، أو نهراً، أو 

طارقّياً ال يرجُع من درٍب ولو مات
سمعُت عن كثرييَن اصطادوا كثرياٍت

وماسمعُت عن أحٍد اصطاَد حباً،
عليَك أن تصدَّقني..

بني رف الكتب: حقائق مستقبلية
 أم طوباويات؟ 

ال  أنــادي  أحـــدًا

صدرت حديثا الطبع�ة الثانية من 
كتاب »الحصان األبيض« املجموعة 
القصصي�ة للكات�ب والس�ينمائي 
امل�رصي صالح هاش�م ، ع�ن دار 
إيزي�س للفنون والن�رش يف مرص. 
وتضم 9 قصص قصرية، نرشت يف 
فرة الستينيات يف جريدة »املساء« 
الت�ي كان ي�رشف ع�ىل صفحتها 

األدبية عبد الفتاح الجمل.
يهدي صالح هاش�م مجموعته إىل 
زه�رة اللوت�س وطنه م�رص: »إىل 

زهرة اللوتس، وهي تتطهر يف املاء 
املقدس من تسلط األشياء القديمة 
املس�تنقعات  وروائ�ح  العالق�ة 
إىل  النس�يم.  يف  وتدخ�ل  العفن�ة، 
األقدام وهي تتحسس للمرة األوىل 
األرض املتشققة فتري قشعريرة 
إىل  امل�رددة.  األوىل  البداي�ات  كل 
الرغبة يف التوحد والتحليق يسكنان 
فين�ا رحم ال�روح. ال قيمة للقطة 
ال تظه�ر فيها الس�ماء والس�حب 

الراحلة.. وكيف تميض أنت؟«.

           نسرين سيد أحمد

يف فيلمه »عار« ) Shame( 2012 يجرد املخرج الريطاني ستيف ماكوين الجنس من لذته الحسية ومن إشباعه أو أي إحساس مصاحب له من البهجة، 
ليحوله إىل إدمان يدمر الذات تدمريا وإىل محاولة معطوبة للفرار من الوحش�ة.أخ وأخت، معطوبان، ذلك العطب الذي ال فكاك منه وال دواء له، يحاوالن 

تخدير األلم لفرة وجيزة،

»احلصان األبيض« لصالح هاشم 
يف طبعة ثانية

اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  عي صالح 
ضيف الل�ه الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من 
)العطبي( اىل ) املوس�وي(  من لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء مهدي نعمة الوائي

مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
العامة

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 210/ب/2017
التاريخ  2018/02/18

اعالن
تبيع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية  
العق�ار املرق�م 2442/2307 الرب�اط الكبري 
وهو عبارة عن عرصة خالية نوعه ملك رصف 
مس�احته 200م2 تقع عىل شارع فرعي غري 
مبلط يف منطقة حي الغدير ) ياسني  خريبط(  
وه�ي ضم�ن منطقة س�كنية فمن ل�ه رغبة 
بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة يف بناية 
ق�رص القض�اء يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الثالثني التايل لنرش هذا االعالن 
القانوني�ة  التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
البالغ�ة 10% م�ن  قيمة العق�ار املقدرة مائة 

وعرشون مليون دينار
القايض عالء حسني صيهود

�������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو

العدد : 104/ش/2018
التاريخ: 2018/2/21

اعالن
اىل / املدعى عليه :  بهجب عبد الله محمود 

اقامت زوجتك املدعية )كاظمية س�الم عبود 
( دع�وى الرشعية امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيها )التفري�ق القضائي للهجر ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ علي�ه تق�رر تبليغ�ك نرشا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني للحضور امام  
محكمة االح�وال الش�خصية يف الفاو صباح 
يوم 2018/3/11 ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا  وحسب االصول
القايض معتز صالح الحسن

�������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة 
فرع ابو صخري

اعالن
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلني�ة للعق�ار املوص�وف ادن�اه 
والعائد للراهن )بسالة فضيخ جر( والكفيل 
) س�تار رب�اط( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
امل�رصف الزراع�ي التعاوني ف�رع ابو صخري 
والبالغ ق�دره ) 12000000 ملي�ون  دينار( 
عدا الفوائد فعىل الراغبني باالش�راك مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة )  ( ي�وم اعتب�ارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�رش ه�ذا االعالن 
مستصحبني معهم تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل  ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للبي�ع البالغ�ة )84000000( مليون 
دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرشا ظهرا 
م�ن اليوم االخري ل�ذا تعتر املزاي�دة مفتوحة 

ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ االعالن
املواصفات :

1 �  التسلسل او رقم القطعة 13399/2
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة 

3 � الجنس : دار
4 � النوع : ملك رصف

5 � املساحة : 200م
6 � املش�تمالت : داري�ن مف�رزة بصورة غري 
رسمية كل دار تحتوي عىل غرفة نوم وصالة 

وحمام ومطبخ ومرافق صحية 
7  � مقدار البيع : 84000000

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
املن�اذرة  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
باملزاي�دة العلنية للعقار املوص�وف ادناه والعائد 
للراه�ن )كري�م عب�د الزه�رة رسداج( والكفي�ل 
) نفس�ه( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن امل�رصف 
الزراع�ي التعاوني فرع ابو صخ�ري والبالغ قدره 
) 8500000 ملي�ون  دين�ار( ع�دا الفوائ�د فعىل 
الراغب�ني باالش�راك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ) 15 ( يوم اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�رش هذا االع�الن مس�تصحبني معه�م تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل  عن %10 
من القيمة املق�درة للبيع البالغة )800000000( 
مليون دين�ار وان املزايدة س�تجري الثانية عرشا 

ظهرا من اليوم االخري  
املواصف�ات :

1 �  التسلسل او رقم القطعة 1251/1
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة  : م/33

3 � الجنس : دار
4 � النوع : ملك رصف

5 � املساحة :  
6 � املش�تمالت : غرفت�ني نوم وصالة واس�تقبال 
وصحي�ات يف االريض وغرفت�ني ن�وم وصال�ة يف 

الطابق العلوي
7  � مقدار البيع : 80000000 مليون
 مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة 
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مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

املن�اذرة  يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
باملزاي�دة العلنية للعقار املوص�وف ادناه والعائد 
 ( والكفي�ل  ياس�ني(  مه�دي  )محم�د  للراه�ن 
الدائ�ن املرته�ن امل�رصف  نفس�ه( لق�اء طل�ب 
الزراع�ي التعاوني فرع ابو صخ�ري والبالغ قدره 
) 10000000 مالي�ني  دين�ار( ع�دا الفوائد فعىل 
الراغب�ني باالش�راك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
م�دة ) 15 ( يوم اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�رش هذا االع�الن مس�تصحبني معه�م تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل  عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للبيع البالغ�ة ) 50000000( 
مليون دين�ار وان املزايدة س�تجري الثانية عرشا 

ظهرا من اليوم االخري  
املواصف�ات :

1 �  التسلسل او رقم القطعة  : م/51 اللهيبات
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة  : 107/1

3 � الجنس : دار
4 � النوع : ملك رصف

5 � املساحة :  
6 � املش�تمالت : غرفت�ني نوم وصالة واس�تقبال 

مسقف بالشيلمان
7  � مقدار البيع : 50000000 مليون
 مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة 

الحقوقي 
عامر ثاني ظاهر املحنه
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مديرية التسجيل العقاري العامة

مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلني�ة للعقار املوص�وف ادناه والعائ�د للراهن 
)فاضل عيدان كاظم( والكفيل ) نفسه( لقاء طلب 
الدائن املرتهن املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو 
صخري والبالغ قدره ) 18000000 مليون  دينار( 
ع�دا الفوائ�د فعىل الراغب�ني باالش�راك مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خالل م�دة ) 15 ( ي�وم اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل  عن 10% م�ن القيمة املقدرة للبيع البالغة 
) 50000000( مليون دينار وان املزايدة ستجري 

الثانية عرشا ظهرا من اليوم االخري  
املواصف�ات :

1 �  التسلسل او رقم القطعة 744/1 الحرية
م/51   : املقاطع�ة   واس�م  ورق�م  املحل�ة   �  2

اللهيبات
3 � الجنس : دار

4 � النوع : ملك رصف
5 � املساحة :  

6 � املش�تمالت : غرفت�ني نوم وصالة واس�تقبال 
وصحيات  

7  � مقدار البيع : 18000000 مليون
 مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة 

الحقوقي
عامر ثاني ظاهر املحنه
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد 692

اعالن
ق�دم املدعو / حس�ن عيل محم�د طلبا إىل ه�ذه املحكمة 
بنصبه قيما عىل ش�قيقه / حسن عيل محمد لفقدانه منذ 
1 / 4 / 1980 ولحد االن واليعرف مصريه حيا كان ام ميتا 
فمن لديه اعرتاض الحضور امام هذه املحكمة اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه او اعالمنا باي معلومات 
ت�ديل عنه وبخالفه س�وف تنظ�ر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد 700

اعالن
ق�دم املدعو / حس�ن عيل محم�د طلبا إىل ه�ذه املحكمة 
بنصب�ه قيما عىل ش�قيقته / اف�راح عيل محم�د لفقدانه 
من�ذ 1 / 4 / 1980 ولح�د االن واليع�رف مصريه حيا كان 
ام ميت�ا فمن لديه اع�رتاض الحضور امام ه�ذه املحكمة 
اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش لتقدي�م اعرتاضه او اعالمنا 
ب�اي معلومات تديل عنه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد 696

اعالن
ق�دم املدعو / حس�ن عيل محم�د طلبا إىل ه�ذه املحكمة 
بنصب�ه قيما ع�ىل والده / ع�يل  محمد س�جامة لفقدانه 
من�ذ 1 / 4 / 1980 ولح�د االن واليع�رف مصريه حيا كان 
ام ميت�ا فمن لديه اع�رتاض الحضور امام ه�ذه املحكمة 
اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش لتقدي�م اعرتاضه او اعالمنا 
ب�اي معلومات تديل عنه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة الرصافة
العدد  1424/ب /2017 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ايم�ان ع�يل مه�دي

أق�ام املدع�ي مظف�ر عيل مه�دي الدع�وى املرقم�ة أعاله 
يطالبك فيها بازالة ش�يوع العقار املرقم 247 جديد حسن 
باش�ا ملجهولية مح�ل اقامتك علي�ه تقرر تبليغ�ك بالنرش 
اعالنابصحيفت�ن محليت�ن يوميتينللحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يوم 2018/3/5 الس�اعة التاس�عة صباحا  وعند 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة  

بحقك غيابيا وعلناووفق االصول
  القايض االول

غانم عبدالله زناد
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 468 

م / نرش مفقود 
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املستدعي ) طالل احمد عبد 
الل�ه ( والذي يطلب فيه املوافقة ع�ىل نصبه قيم عىل ولده 
املفقود احمد طالل احمد الذي فقد بتاريخ 10 / 4 / 2014 
يف مدين�ة الرمادي – عليه ق�ررت هذه املحكمة مفاتحتكم 
لغرض ن�رش املفقود اعاله يف جريدت�ن محليتن واعالمنا 

تاريخ النرش .
القايض

محمد مطلب عبد

اعالن 
ملجهوي�ة مح�ل اقامة رشك�ة املقاول�ون الع�رب العراقية 

للمقاوالت العامة املحدودة 
فقد تقرر تبليغكم بالصحف املحلية 
اىل/رشكة املقاولون العرب العراقية 

لخدم�ات  الب�ي  )رشك�ة  موكلتن�ا  تعاق�دت  ان  س�بق 
املش�اريع( معكم بموجب عقد )اعمال توريد مواد تجهيز 
خرس�انات( امل�ؤرخ 2015/2/16 للقي�ام بتنفي�ذ اعمال 
توري�د مواد الخرس�انية ملحطة خلط الخرس�انة الجاهزة 
يف محط�ة مياه الب�رة بالهارثة )رم�ل وحىص مكرس/

وفقا  االضاف�ات(  زلط/سن/واالسمنت/س�يليكا/ومواد 
لقائم�ة الكمي�ات بالبن�د الراب�ع ع�رش من العق�د بقيمة 
مقداره�ا)11,454,000000( احد ع�رش مليار واربعمائة 
واربع�ة وخمس�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي قابل�ة للزيادة 
والنقصان حس�ب الكمي�ات املنفذة ع�ىل ان تنفذ الرشكة 
املدعية عمليات التوريد طبقا للربنامج الزمني الحتياجات 
الرشك�ة املدعى عليها املبلغ الينا منكم وابرام ملحق للعقد 
بالرقم1يف2015/8/31 وقد قامت موكلتنا باعمال التجهيز 
وفقا للمطلوب ووفقا للجداول الزمنية املطلوبة من قبلكم 
اىل ان قمتم بايق�اف العقد واعتباره منتهيا عىل الرغم من 
وج�ود كميات كبرية وفقا ما مثبت يف الجدول ادناه لم يتم 
تنفيذ العقد بالنس�بة اليها فحرمت�م موكلتنا )رشكة البي 
لخدمات املشاريع( من حقوقها التعاقدية يف انجاز متبقي 
الكميات املتفق عليها والسبب هو اختالف االسعار والرغبة 
يف االس�تحواذ ع�ىل فروقاتها م�ن قبلكم مم�ا الحق رضرا 
بالغا بموكلتنا وحيث ان العقد رشيعة املتعاقدين ويتوجب 
ع�ىل العاقدين تنفي�ذه وفقا ملا يقتضيه مبدأ حس�ن النية 
يف تنفي�ذ العقود وحيث اذا نفذ العق�د كان الزما وال يجوز 
الح�د العاقدي�ن الرجوع عنه وال تعديل�ه اال بمقتىض نص 
يف القانون او بال�رتايض )املادة1/146من القانون املدني( 
وحي�ث )ايا كان املحل الذي يرد علي�ه التعاقد فان املتعاقد 

يجرب عىل تنفيذ التزامه )املادة145 من القانون املدني( 
ل�ذا ننذركم بوجوب تمكن موكلتن�ا )رشكة البي لخدمات 
املش�اريع( م�ن ان تق�وم بتنفيذ متبق�ي العق�د وتجهيز 
الكمي�ات املطلوبة س�واء املذكورة يف الج�دول امللحق بهذا 
االنذار او اية كمي�ات اخرى يحتاجها مرشوع ماء البرة 
الذي احي�ل اىل موكلتنا اعمال تجهيزه بمواد الخرس�انات 
بالكامل وفقا للعقد املش�ار اليه اعاله وان يتم اعالنكم عن 
تمكن موكلتنا من تجهيز املتبقي وتبليغها بالبدء بالتنفيذ 
وابداء االس�تعداد الس�تالم املواد املجه�زة املتبقية من قبل 
موكلتن�ا خالل )5(خمس�ة اي�ام من تاري�خ تبليغكم بهذا 
االن�ذار وبخالفه فان موكلتنا س�تكون مضط�رة اىل اقامة 
الدعوى عليكم لطلب فس�خ العقد وتعويضها عما اصابها 
م�ن رضر بس�بب اخاللك�م بالتزاماتك�م التعاقدي�ة وفقا 

للم�ادة )1/177( م�ن قان�ون املدن�ي العراق�ي 
وقد اعذر من انذر 

املنذر: رشكة البي لخدمات املشاريع 
وكيلها املحامي:غيث داود سلمان 

رقم هوية نقابة املحامن)68830(بتاريخ2014/9/18 
الع�دل  الكات�ب  دائ�رة  الص�ادرة م�ن  الوكال�ه  بموج�ب 
بالع�دد)32281(س162  املرقم�ة  الرشق�ي  الب�اب  يف 

بتاريخ2017/12/19 
كاتبة العدل 

ليىل عبد محمد 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 155 / ش / 2018

اعالن 
املدعية : فاطمة نصيف جاسم 

املدعى عليه : ليث عدنان محمد 
اقامت املدعية الدعوى الرشعية املرقمة 155 / ش / 2018 
موضوع الدعوى ) تفريق للهجر ( وعند ارسال ورقة تبليغ 
املدع�ى علي�ه بموعد املرافع�ة ، اعيدت الينا ورق�ة التبليغ 
بموج�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة يث�رب املرقم بالع�دد 238 
يف 4 / 2 / 2018 ومرفق�ة ورق�ة التبليغ واش�عار مختار 
منطق�ة البو منصور املدعو كامل هادي حس�ن مرشوحا 
عليه�ا ارتحالك إىل جهة مجهول�ة وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتن محليتن بموعد املرافعة 
املوافق يوم 6 / 3 / 2018 يف الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحضوريا وفق القانون .
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط

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

االتحادية
محكمة بداءة  شط العرب

العدد :  350/ب/2017
التاريخ 2018/2/18

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا )رقي�ة س�لمان العب�د 
الجليل( بناءا عىل الدعوى البدائية املقامة 
م�ن قبل املدعي كريم نصي�ف حمد قررت 
هذه املحكمة تبليغك�م اعالنا بصحيفتن 
يوميتن محليتن ملجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي بالقرار الص�ادر من هذه املحكمة 
بالعدد 350/ب/2017 يف 2017/12/28 
واملتضم�ن ازال�ة  الش�يوع ع�ىل العق�ار 
جزي�رة   18 مقاطع�ة   150/6 تسلس�ل 
الصك�ر الثالث�ة بيعا وتوزيع ص�ايف الثمن 
بن الرشكن حس�ب س�هامهما يف س�جل 
النس�بية  املص�ارف  وتحميلهم�ا  العق�ار 
واتعاب محاماة لوكي�ال املدعي املحاميان 
حسن ياسن العواد وعبد اللطيف وطبان 
نسبة 10% من حصة موكلها عىل ان التزيد 
عن خمسمائة الف دينار مناصفة بينهما 
وص�در القرار اس�تنادا للم�واد 1070 من 
القانون املدني 22 و 125 و140 من قانون 
االثب�ات و 156 و161 و166 و177 و203 
من قانون املرافع�ات املدنية و2/63/اوال  
من قان�ون املحام�اة حكما غيابي�ا قابال 
لالعرتاض والتميز وافهم علنا يف 10/ربيع 
الثاني / 1439 ه� املوافق 2017/12/28

القايض
واثق عبود عبد الكاظم

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

 بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد طالب 
عبود خضري ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )صبي�ح( اىل ) املوس�وي(  م�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016  
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة  شط العرب

العدد : 349/ب/2017
التاريخ 2018/2/18

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا )رقي�ة س�لمان العب�د 
الجليل( بناءا عىل الدعوى البدائية املقامة 
م�ن قبل املدعي كريم نصي�ف حمد قررت 
هذه املحكمة تبليغك�م اعالنا بصحيفتن 
يوميتن محليتن ملجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي بالقرار الص�ادر من هذه املحكمة 
بالعدد 349/ب/2017 يف 2017/12/28 
واملتضم�ن ازال�ة  الش�يوع ع�ىل العق�ار 
جزي�رة   18 مقاطع�ة   214/6 تسلس�ل 
الصك�ر الثالث�ة بيعا وتوزيع ص�ايف الثمن 
بن الرشكن حس�ب س�هامهما يف س�جل 
النس�بية  املص�ارف  وتحميلهم�ا  العق�ار 
واتعاب محاماة لوكي�ال املدعي املحاميان 
حسن ياسن العواد وعبد اللطيف وطبان 
نسبة 10% من حصة موكلها عىل ان التزيد 
عن خمسمائة الف دينار مناصفة بينهما 
وص�در القرار اس�تنادا للم�واد 1070 من 
القانون املدني 22 و 125 و140 من قانون 
االثب�ات و 156 و161 و166 و177 و203 
من قانون املرافع�ات املدنية و2/63/اوال  
من قان�ون املحام�اة حكما غيابي�ا قابال 
لالعرتاض والتميز وافهم علنا يف 10/ربيع 
الثاني / 1439 ه� املوافق 2017/12/28

القايض
واثق عبود عبد الكاظم

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف بلدية بعقوب�ة املركز وللم�رة االوىل عن تاجري 
ارضي�ات اكش�اك ع�دد )13(  واملبين�ة تفاصيله�ا ادناه وفق اح�كام قانون 
بي�ع وايج�ار  ام�وال الدولة املرقم 21  لس�نة 2013 وملدة ثالث س�نوات فعىل 
الراغبن باالش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة سكرتري  اللجنة يف بلدية بعقوبة 
خ�الل )30( ثالثون يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش يف احدى الصحف املحلية 
اليومية مستصحبن معهم التامينات القانونية ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديري�ة من بدل االيجار لكام�ل مدته بصك مصدق الم�ر بلدية بعقوبة او 
نقدا مع جلب املستمس�كات املطلوبة ) بطاقة سكن مع هوية االحوال املدنية 
وشهادة الجنس�ية العراقية ( وستجري املزايدة يف اليوم التايل بعد انتهاء املدة 
املذكورة يف االعالن الساعة العارشة صباحا يف بلدية بعقوبة واذا صادف اليوم 
املذك�ور جمعة او عطلة رس�مية فالي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور لجنتي التقدير والبيع وااليجار واملصاريف االخرى .
الرشوط :

1 � يلزم املستاجر بتشييد الكشك من مواد غري ثابتة  من االملنيوم او الخشب  
الصاج 

2 � يلتزم املستاجر باملساحة املؤجرة وعدم استغالل مساحة  اكثر باي شكل 
وبعكسه يفسخ العقد بعد االنذار 

3 � يلتزم املستاجر باستحصال املوافقات االمنية وبعكسه ال يحق له بمطالبة 
البلدية بفسخ عقد االيجار او اعادة بدالت االيجار او املطالبة باي تعويض

تعل�ن رشكة مص�ايف الجنوب )رشكة عامة( عن اج�راء املزايدة العلنية لبيع 
الفقرات املدرجة تفاصيلها وتأميناتها ادناه يف تمام الساعة )9( من صباح 
يوم )االثنن( املصادف 2018/3/19   فعىل الراغبن االشرتاك باملزايدة العلنية 
الحض�ور باملكان والزم�ان املحددين مس�تصحبن معهم مبال�غ التأمينات 
املدرج�ة ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور ن�رش االعن والداللية 
وعىل املش�رتك باملزايدة جلب  نس�خة مصورة  من هوية االح�وال املدنية او 
البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن وان ترفع املواد خالل )15( خمسة عرش 
يوما من تاريخ االحالة القطعية وخالف ذلك يتحمل غرامة قدرها )25,000( 

خمسة وعرشون الف دينار عن كل يوم تأخري اعتبارا من تاريخ االحالة
اوال : اعالن للمرة الثالثة

ثانيا : اعالن للمرة الثانية :

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

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد : 2631/ب/2017
التاريخ 2018/2/4

اعالن
اىل / املدع�ى عليه /حس�ن ع�يل محمد 

صالح
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 
 2017/12/14 يف  2631/ب/2017 
املتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتأديته اجر 
مثل للمدعيات فاطمة وزينب بنات عيل 
محمد صالح للفرتة م�ن 2011/4/28 
وق�درة  مبلغ�ا   2017/6/8 لغاي�ة 
ثالث�ة ع�رش مليون وس�بعمائة وس�تة 
وخمسون الف وستون دينار بواقع ستة 
مالي�ن وثمانمائ�ة وثمانية وس�بعون 
ال�ف وثالث�ون دينار لكل واح�دة منهما 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس املحيل يف 
منطقة الجمهورية ح�ي الرافدين عليه 
قررت  ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولكم حق 
االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال
التاريخ  2018/1/15

اعالن مفقود
اسم املفقود //  هدى حسن صالح

بتاريخ 2018/2/15 قدم زوجك املدعو 
)حاف�ظ حس�ن صال�ح ( يطل�ب في�ه 
نصب�ه قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2017/4/15 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة ع�رش يوم من 
تاريخ النرش سوف  ينصب )زوجك( قيم 

عليك إلدارة شؤونك
القايض

شيماء عباس عيل
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 881/ب/2017
التاريخ  2018/01/24

اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزايدة 
العلنية العقار املرقم 2014/3 مقاطعة 
37 ارايض امليناء الخالية وهو عبارة عن 
دار سكن مساحتها 1 اولك و86,66 م2 
تقع يف منطقة االبلة وهو عبارة عن دار 
س�كن مفرزة بص�ورة غري رس�مية اىل 
قسمن القس�م االول يحتوي عىل باحه 
خارجي�ة  وموزع صغ�ري وحمام وهول 
داخيل وغرفتي ن�وم ويحتوي ايضا عىل 
صال�ة وهول ومطب�خ والقس�م الثاني 
يحتوي ع�ىل مدخل وغرفة ن�وم واحدة 
وغرفة اس�تقبال صغرية وهول وحمام 
ومرفق صح�ي وان درجة عمران عموم 
العقار متوسطة علما ان شاغيل العقار 
ال يرغبون بالبقاء فيه بصفة مستأجرين 
بعد بيعه فمن له رغبة بالرشاء الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف بناي�ة  ق�ر 
القض�اء يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
م�ن ظهر اليوم الثالث�ن التايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبن معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من قيمة العقار 
املق�درة مائة وواحد وخمس�ون مليون 

وخمسمائة وخمسون الف دينار
 القايض

اعالن
 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
س�الم جابر ش�مخي الذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب م�ن )املنص�وري( اىل ) 
املوس�وي(  من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
�������������������������������

اعالن
 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
محم�د عب�ود خض�ري ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللقب من )صبي�ح( اىل ) 
املوس�وي(  من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد / 379/ش2018/3
التاريخ 2018/2/21

اىل املدعى عليه � يعقوب عبد الحافظ 
حسن
اعالن

)اس�تربق  زوجت�ك  املدعي�ة  اقام�ت 
عب�د ال�ودود عب�د الواح�د( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة بالعدد اع�اله امام 
يف  الش�خصية   االح�وال  محكم�ة 
بعقوب�ة ومضمونه�ا تفري�ق للهجر 
ولكونك مجهول مح�ل االقامة  وعدم 
توف�ر املعلوم�ات عنك وحس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة املفرق بالع�دد 826 يف 
2018/1/21 واشعار مختار منطقة 
املجم�ع الصناع�ي معد كريم جاس�م 
واملصدق من املجلس املحيل يف بعقوبة  
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
محليتن بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2018/3/4 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ا ين�وب عن�ك قانون�ا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

ووفق القانون االصول 
القايض

شيماء عباس عيل
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد / 83/ب/2018
التاريخ 2018/2/19

اىل / املدعى عليه ) احمد طه يوسف( 
اق�ام املدع�ي )مدي�ر بلدي�ة املقدادية 
اضافة لوظيفته(  امام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقمة 83/ب/2018 والتي 
يطل�ب فيها الزامك بتس�ديد اجر املثل 
البالغ 3025000 ثالثة مالين وخمسة 
وعرشون ال�ف دين�ار وتحميلك كافة 
الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل 
اقامتكم  حسب رشح القائم بالتبليغ  
وكتاب مركز رشط�ة املقدادية بالعدد 
127 يف 2018/2/12 واش�عار مختار 
منطق�ة املقدادي�ة / ح�ي فلس�طن 
واملص�دق من املجل�س  املحيل لقضاء 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  املقدادي�ة 
نرشا بصحيفتن محليتن  رس�ميتن 
بالحض�ور يف موع�د املرافع�ة املوافق 
التاس�عة   الس�اعة    2018/2/26
صباحا ويف حالة ع�دم  حضوركم  او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

خضري عباس التميمي
�������������������������������

 اعالن
 بناء عىل الطلب املقدم من السيد  عبد 
الكريم عبد السادة عليوي   الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )العطبي( اىل ) 
املوس�وي(  من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 769/ب2018/5
التاريخ 2018/2/21

اىل / املدع�ى عليهم�ا )محم�د ع�ادل 
عبيس وعادل عبيس عبود( 

اق�ام املدع�ي )لي�ث حس�ن ج�واد( 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
ضدكما والتي يطلب الحكم بالزامكما 
املذك�ور مبلغ�ا  للمدع�ي  بتأديتكم�ا 
دين�ار  ملي�ون  اربعمائ�ة  مق�داره 
بموجب الص�ك املرقم )0000032( يف 
2017/8/1 واملس�حوب عىل مرف 
اي�الف االس�المي ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح املبلغ 
ح�ي  مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي 
الجامعة / 2 جابر محمد الطريف عليه 
قررت هذه املحكم�ة تبليغكما اعالنا 
بصحيفت�ن  محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/2/28 
وعن�د عدم حضوركما  او ارس�ال من 
ين�وب عنكم�ا قانون�ا س�وف تجري 
املرافع�ة بحقكم�ا غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبري

العدد : 2473/ش/2017
التاريخ: 2018/2/19

اىل / املدع�ى عليه /محمد عماد الدين 
خلف
اعالن

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية 
يف الزب�ري ق�رار الحك�م بالع�دد اعاله 
الحك�م  املتضم�ن   2017/12/28 يف 
بالتفري�ق للهج�ر بينك وب�ن املدعية 
سارة رعد ياسن ولدى تبليغك بموجب 
كت�اب محكم�ة االح�وال الش�خصية 
يف البي�اع بالع�دد 440 يف 2018/2/8 
تب�ن ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة 
ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
يوميتن ويف ح�ال عدم  اعرتاضك عىل 
الحكم املذكور خالل عرشة ايام سوف 

يكتسب الدرجة القطعية 
القايض

فاضل حسن خضري

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

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال

التاريخ:  2018/2/21
اعالن مفقود

اىل املفقود //  عيل حسن عيىس
بتاري�خ 2018/2/21 قدمت زوجتك 
املدع�وه )عاصفه عادل اس�ماعيل ( 
تطل�ب فيه نصبها قيم�ا عليك لكونك 
خرجت بتاريخ 2015/3/20 ولم تعد 
لح�د االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش ي�وم من تاري�خ النرش 
س�وف  تنصب )زوجت�ك( قيمة عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

����������������������������
اعالن 

 م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرة

رقم االخطار 
2012/374

امج�د  ش.م   ( اله�ارب  املته�م   / اىل 
مزع�ل س�الم ( املنس�وب اىل مديري�ة 
رشط�ة محافظ�ة الب�رة مل�ا كنت 
متهم�ا وف�ق امل�ادة 5 م�ن ق ع د عن 
تهمة الغياب عن مقر عملك من تاريخ 
2009/5/17 ولحد االن وبما ان محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبرة خالل م�دة ثالثون  يوما من 
تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االع�الن  يف محل 
اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهه 
ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري  محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز 
اموال املنقولة والغري  املنقولة ويطلب 
من املوظفن العمومين القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية والزام االهلين الذين 
باخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا  من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

����������������������������
اعالن

 بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
ش�اكر كاظ�م كنيه�ر ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللقب من )صبي�ح( اىل ) 
املوس�وي(  من لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق 
اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016  
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رة 
االتحادية

محكمة بداءة البرة 
العدد : 272/ب/2018
التاريخ  2018/2/20

اىل / املدع�ى عليه�م :  1 � عبد الجبار 
جعف�ر هادي  2  � فوزي�ة  3  � زهرة   
4 � ه�دى 5 � مه�ا   6 � فخري�ة   7 � 
انع�ام   8  � ن�دى   9  � محمد س�عيد  

اوالد جعفر هادي
اعالن

اق�ام املدع�ي محم�د حس�ن جعفر 
هادي الدع�وى البدائية املرقمة 272/

ب/2018 ضدك�م وال�ذي يطلب فيها 
فسخ عقد االيجارات للعقارات 1345و 
887 و 702 جميع�ا يف ح�ي الزه�راء 
باع�ادة   والزامك�م  االرشف  النج�ف 
كامل املبلغ يف العقد وقدره تس�عمائة 
واثنان وس�بعون مليون دينار عراقي 
مح�ل  ملجهولي�ة  تبليغك�م  ولتع�ذر 
اقامتكم  حس�ب رشح مبلغ محكمة 
التبليغات القضائي�ة محكمة  وح�دة 
استئناف بغداد الكرخ واملجلس البلدي 
ملنطقة حي العدل عليه تقرر تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2018/3/4 وعند 
ع�دم حضورك�م او ارس�ال من ينوب 
عنكم  قانونا  وبعكس�ه سوف تجري 
املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول 
القايض

حمافظة دياىل 
مديرية بلدية بعقوبة / املركز

الشعبة : االمالك / جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

جلنة البيع واالجيار اموال الدولة

املهندس
حيدر حسن امني

مدير بلدية بعقوبة املركز / رئيس اللجنة

اعالن اعالن

الموقعالقيمة التقديرية السنويةالمساحةرقم الملكت

1
ارضيات اكشاك عدد 
)13( على القطعة 
)132/391( تكية

500000 خمسمائة الف 6م2
دينار لكل ارضية كشك

تكية

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

التاميناتفقرات المواد المعلنةت
7,750,000مواد مخزنية فائضة وراكدة1
8,500,000مواد مخزنية فائضة وراكدة2
8,100,000مواد مخزنية فائضة وراكدة3
7,300,000مواد احتياطية فائضة وراكدة4
5,000,000مواد احتياطية معادة واجهزة5
2,000,000اثاث مع عدد ولوازم اخرى6

التاميناتفقرات المواد المعلنةت

3,000,000مواد مخزنية فائضة وراكدة1

6,500,000مواد احتياطية معادة واجهزة2

2,000,000اثاث مع عدد ولوازم اخرى3
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الشباب توقع اتفاقية تعاون مع اليونسيف لدعم الربامج التنموية
             بغداد/ المستقبل العراقي

االربع�اء،  ام�س  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  وقع�ت 
اتفاقية تعاون مش�تركة مع منظمة اليونسيف الدولية 
لوض�ع خطة عمل لدعم البرام�ج التنموية التي تختص 
بالش�باب واليافعين. وقال وزير الشباب والرياضة عبد 

الحس�ين عبطان خالل توقي�ع االتفاقية في بيان تلقته 
“المس�تقبل العراقي”، ان “ال�وزارة اصبحت محل ثقة 
للمنظم�ات الدولي�ة بعد الجه�ود الكبيرة الت�ي قدمتها 
ف�ي انجاح العديد م�ن البرامج فضال عن س�رعة االداء 
والتنفي�ذ من خ�الل التواصل م�ع المنظمات”.واضاف 
عبط�ان ان “دعم البرامج التنموية من أولويات الوزارة 

والس�يما بم�ا يتعل�ق بالش�باب واليافعي�ن، مبين�ا ان 
االتفاقية ستسهم بش�كل كبير في تعزيز السلم األهلي 
ومحاربة البطالة والمتس�ربين من الدراس�ة”.واوضح 
ان “ه�ذه االتفاقية تش�مل خطة عم�ل متكاملة لوضع 
عدداً م�ن البرام�ج االقتصادية واالجتماعي�ة والمدنية 
والعلمية فضال عن الصحة العامة التي ينفذها الش�باب 

واليافعين”.م�ن جانبه�ا ثّمن�ت نائب�ة رئي�س منظمة 
اليونس�يف حمي�دة رمضاني ال�دور الكبير ال�ذي تبذله 
وزارة الش�باب والرياضة في تنفي�ذ العديد من البرامج 
الش�بابية والعلمية م�ع المنظمات الدولي�ة، مؤكدة ان 
اليونسيف ستقدم الدعم الكامل للوزارة من اجل انجاح 

االتفاقية والبرامج المقبلة.

سانشيز عقبة يف طريق فيدال نحو مانشسرت يونايتد

القيثارة يرفض اهلدية ويتعادل

الساموة يفاجئ الزوراء والطلبة يسقط أمام النجف
            المستقبل العراقي / عادل الالمي

تمكن فريق السماوة لكرة القدم، امس االربعاء، 
من خطف نقطة ثمينة من ضيفه فريق الزوراء، 
عندم�ا اجب�ره عل�ى الخ�روج بالتع�ادل ب�دون 

أهداف.
الفريقي�ن ف�ي ملع�ب  المب�اراة بي�ن  وج�رت 
السماوة، ضمن منافسات الدور 16 من المرحلة 

االولى للدوري العراقي الممتاز.
وفي ضوء نتيجة التع�ادل اصبح رصيد الزوراء 
40 نقط�ة بص�دارة ال�دوري، بينما ب�ات رصيد 

السماوة 19 نقطة بالمركز 11.
وحق�ق فري�ق النجف نتيجة كبي�رة بفوزه على 
فري�ق الطلبة بثالثة أهداف مقاب�ل هدف واحد، 
حيث تن�اوب على اح�راز اهداف الف�وز للنجف 
الالعبون علي اياد وفرحان شكور وعلي كاظم.

ورف�ع الفوز رصيد فريق النج�ف الى 23 نقطة 
بالمركز الس�ادس، في حين تجم�د رصيد فريق 

الطلبة عند 22 نقطة بالمركز العاشر.
وضمن الجول�ة ذاتها، تغلب فريق القوة الجوية 

على الح�دود بهدفين مقابل ه�دف واحد، حيث 
سجل هدفي الفوز عماد محسن وحمادي احمد، 
ليرف�ع الصقور رصيدهم الى 31 نقطة بالمركز 
الثال�ث، بينم�ا بق�ي رصي�د الح�دود 17 نقطة 

بالمركز 14.
م�ن جانب آخر خطف فري�ق النفط لكرة القدم، 
نقطة ثمينة من فريق الشرطة، بتعادلهما بدون 
اه�داف، في اللق�اء الذي جرى بينهما لحس�اب 
الدور 16 م�ن المرحلة االولى لل�دوري العراقي 

الممتاز.
ولم ينجح العبو الفريقين في هز الش�باك طيلة 
دقائق المباراة، وس�ط عرض متوس�ط منهما، 
فيما شهدت الدقيقة االخيرة طرد العب الشرطة 
أمجد وليد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية 

بداعي التمثيل داخل منطقة جزاء النفط.
وف�ي ضوء نتيج�ة التعادل بقي فريق الش�رطة 
ثاني�ا بج�دول الترتي�ب برصيد 38 نقط�ة، ولم 
يستفد من تعادل الزوراء امام السماوة بالنتيجة 
ذاته�ا، فيم�ا اصب�ح رصي�د النف�ط 29 نقط�ة 

بالمركز الرابع.

شباب السكك.. استعدادات متواصلة 
لالستحقاقات املقبلة ووعود بنتائج ممتازة

ميالن حيدد ميزانيته لصفقة دجيكو

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

يعد فريق ش�باب نادي السكك من الفرق المتطلعة للمش�اركة في البطوالت المحلية لتحقيق نتائج 
متمي�زة خاصت�اً وان الفريق يش�رف عليه رئيس النادي س�الم هاش�م ويدربه الكابتن غس�ان بدر 
ومس�اعده احمد عبدالعالي ويضم بين صفوفه الالعبين نمير رحيم وحس�ين قاس�م وعمران ظافر 
وجعفر س�عد وس�جاد حس�ين وعلي مكرم ومرتضى عّواد واحمد عزيز وس�جاد رياض ويوس�ف 
مرتض�ى وتمار عبي�س ومحمود عادل ونور صباح وغيث كاظم و ك�رار هيثم وعلي عباس ويحيى 

بلو واحمد حسين وعلي خالد.
امنياتنا لهذا الفريق الشاب تحقيق االنجازات ورفد الكرة العراقية بالمواهب.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

بدأ نادي إيه س�ي ميالن اإليطالي، تحركات جادة للتفاوض بشأن إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم 
البوسني، إيدين دجيكو، نجم فريق إيه إس روما عقب نهاية الموسم الجاري.ووفًقا لصحيفة توتو 
س�بورت اإليطالي�ة، فإن ميالن يجهز عرًضا قيمته 25 مليون ي�ورو للحصول على دجيكو، بما يقل 
ب�5 ماليين يورو عن المبلغ الذي تقدم به نادي تشيلس�ي اإلنجليزي لضم النجم الس�ابق لمانشستر 
سيتي خالل فترة االنتقاالت الشتوية، الشهر الماضي.وأضافت أن إدارة الروسونيري، استقرت أيًضا 
على تخصيص راتب س�نوي لدجيكو، قدره 4 ماليين و500 ألف يورو بخالفات المكافآت والحوافز 

المالية.

              المستقبل العراقي / وكاالت

ربطت تقارير صحفية، التشيلي أرتورو 
في�دال، نج�م باي�رن ميون�خ األلمان�ي، 
يونايت�د  مانشس�تر  إل�ى  باالنتق�ال 
االنتق�االت  فت�رة  ف�ي  اإلنجلي�زي، 

الصيفية المقبلة.
الكولومب�ي  النج�م  لك�ن 

أن  ي�رى  اس�بريا،  فاوس�تينو  الس�ابق 
الصفق�ة ل�ن تت�م بس�بب الع�داء بي�ن 
فيدال، ونجم اليونايتد الجديد أليكسيس 

سانشيز.
وكانت تقارير قد ربطت فيدال باالنضمام 
لليونايت�د الصي�ف المقب�ل، خاصة بعد 
تعاق�د باي�رن م�ع لي�ون جوريتس�كا، 
موريني�و،  جوزي�ه  البرتغال�ي  ورغب�ة 

مدرب الش�ياطين الحمر، في دعم وسط 
ميدانه قبل الموسم المقبل.

وأوضح اس�بريا في تصريح�ات نقلتها 
بي�ن  “الع�داء  “إكس�بريس”:  صحيف�ة 
أليكس�يس سانش�يز،  في�دال ومواطنه 
ق�د يمنع إدارة اليونايت�د من التعاقد مع 
الالع�ب، خوفا م�ن أن يتس�بب ذلك في 

عدم استقرار الفريق”.

وتابع: “سانشيز مازال غاضبا من أزمته 
مع فيدال في بطولة كوبا أمريكا 2015، 
وتزاي�د التوت�ر بين الالعبين، بعد فش�ل 

تشيلي في التأهل لكأس العالم 2018”.
وواص�ل: “ال أع�رف م�ا كان ي�دور في 
غرف خلع مالبس منتخب تشيلي، ولكن 
من الخارج يبدو األمر، وكأنه صراع بين 

أصدقاء فيدال، وأصدقاء سانشيز.

املوسوي : مدينة البرصة الرياضية جاهزة
لتضييف االشقاء السعوديني

            بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مدير عام دائرة شؤون المحافظات 
واالقاليم في وزارة الش�باب والرياضة 
كاف�ة  “اكم�ال  الموس�وي  طال�ب 
الفنية واالدارية واألمنية  االستعدادات 
الس�تقبال المنتخب السعودي الشقيق 
وإقام�ة المب�اراة الدولي�ة الودي�ة مع 
منتخبن�ا الوطن�ي ف�ي ملع�ب البصرة 
الدول�ي ف�ي ال��28 من ش�هر ش�باط 
ف�ي  الموس�وي  الجاري”.وأض�اف 
بي�ان ورد ل�”المس�تقبل العراقي”، ان 
“جه�ود م�الكات ال�وزارة اس�تنفرت 

بن�اءا عل�ى توجيه�ات وزير الش�باب 
عبط�ان،  الحس�ين  عب�د  والرياض�ة 
بوجوب إنج�اح المباراة وتامين جميع 
التنس�يق  عل�ى  مش�ددا  متطلباته�ا، 
الكبي�ر بين المؤسس�ات الرياضية من 
اج�ل الوصل الى نتائ�ج إيجابية ألنهاء 
ملف رف�ع الحظر الكلي ع�ن المالعب 
العراقية”.وبين مدير عام دائرة شؤون 
المحافظ�ات واالقالي�م انه م�ن اليوم 
الع�راق  بي�ن  المب�اراة  الع�الن  األول 
والسعودية، شرعت الوزارة على اعداد 
برنامج متكامل من اجل تهيئة المدينة 
الرياضية ومالعبها الجاهزة من جميع 

النواح�ي وه�ي تحتض�ن مب�اراة على 
درج�ة كبيرة من األهمي�ة، مؤكدا على 
توفي�ر كاف�ة المس�تلزمات الضرورية 
الكري�م  للجمهورن�ا  والخدمي�ة 

المدين�ة  تظه�ر  حت�ى  وللفريقي�ن 
حله.واوض�ح  باجم�ل  الرياضي�ة 
الموسوي ان “الوزارة بالتعاون مع 
مجلس محافظة البصرة عملت على 
زراع�ة وتهيئة المناط�ق المحيطة 
بالمدين�ة الرياضي�ة لتضي�ف رونا 

آخ�ر على مالعبنا التي باتت تضاهي 
المالعب العالمية.

مولر يواصل سلسلته الذهبية مع بايرن ميونخ
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
واصل توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، سلس�لته 
الذهبية مع الفريق البافاري، بعد الفوز على 
بش�كتاش )0-5(، في ذه�اب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة “أوبتا” لإلحصائيات، 
ف�إن باي�رن ميون�خ ل�م يتل�ق أي 
هزيم�ة، ف�ي آخ�ر 62 مب�اراة، 
س�جل خاللها مولر، وذلك في 

مختلف المنافس�ات.ومن جهة أخ�رى، أحرز بايرن 
ميون�خ هدفين على األقل، خالل 8 مباريات خاضها 

في كل المسابقات، منذ بداية عام 2018.
وحق�ق البافاري االنتصار، في المب�اراة ال�14 على 
التوالي، بجميع البطوالت، ليعادل سلسلته السابقة، 

عام 1980.
وسيس�عى باي�رن لحس�م التأه�ل أمام بش�كتاش، 
بشكل رسمي، في لقاء اإلياب على ملعب “فودافون 
أرينا”، معقل “النس�ور الس�وداء”، يوم 14 مارس/

آذار المقبل.

كونتي: نستحق أكثر من التعادل
          المستقبل العراقي / وكاالت

 
كونت�ي،  أنطوني�و  اإليطال�ي  انه�ال 
المدير الفني لفريق تشيلسي اإلنجليزي، 
بالمدي�ح على العبي�ه بالرغم م�ن التعادل 
مع برشلونة اإلس�باني، بهدف لكل منهما في 

ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.

 ”BT Sport“ وق�ال كونتي ف�ي تصريحات لش�بكة
البريطاني�ة: “كن�ا عل�ى مقربة من خ�وض مباراة 
مثالية أمام برش�لونة، ارتكبن�ا خطأ وحيدا وعندما 
تخطئ أمام فريق مثل برشلونة، الذي يمتلك ميسي 

وإنييستا وسواريز فمن الطبيعي أن تدفع الثمن”.
وتاب�ع: “إن�ه أمر مؤس�ف، لك�ن أنا فخ�ور بالعبي 
تشيلس�ي اليوم، الذي�ن قاموا باألش�ياء التي تدربنا 

عليها، لكن غاب عنا الحظ في مواجهة برشلونة”.
وأضاف: “قدمنا مباراة مثالية، وخطتنا كنت جيدة، 

وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر من التعادل”.
واختت�م: “مب�اراة اإلياب أمام برش�لونة س�تكون 
صعبة للغاية، وأمام خصم قوي ورائع، ولكن التأهل 
متاح للفريقين، واألداء اليوم يمنحنا الثقة لمحاولة 

القيام بشيء ال يصدق في اإلياب.

             المستقبل العراقي / وكاالت

نجح البرغوث األرجنتيني ليونيل ميسي، 
الع�ب برش�لونة اإلس�باني، ف�ي معادلة 
النتيجة لفريقه أمام تشيلس�ي اإلنجليزي 
)1�1(� ف�ي ذهاب دور ال��16 من دوري 
ميس�ي،  ليوني�ل  أوروبا.وكس�ر  أبط�ال 

صيامه التهديفي أمام تشيلس�ي 
بعد 8 مباريات س�ابقة لم يهز 
البلوز.وذك�رت  ش�باك  فيه�ا 
لإلحصائيات،  “أوبتا”  ش�بكة 

أن ميسي أحرز هدفه األول في 
تشيلس�ي بعد 30 تس�ديدة على 

مرمى البلوز في 9 مباريات.

            المستقبل العراقي / متابعة

أك�د نجم ك�رة القدم اإليطال�ي المعت�زل، أندريا 
بيرلو، أنه سيخوض مباراة الوداع في ميالنو، 21 
مايو/آيار المقبل.وقال بيرلو، النجم السابق في 
صفوف ميالن واإلنت�ر ويوفنتوس “لقد اخترت 
ملعب س�ان سيرو في ميالنو، ألنها المدينة التي 
شهدت أغلب مس�يرتي”.وأنهى بيرلو، الفائز مع 
منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006، مسيرته 
في تش�رين ثان/نوفمبر الماضي، بعد موسمين 
قضاهما مع نيويورك سيتي أف سي في الدوري 
األمريكي.وش�ارك بيرل�و، خ�الل مس�يرته ف�ي 

حوال�ي 755 مباراة ل�كل األندية الت�ي لعب لها، 
س�جل خاللها 73 هدفا وصن�ع 86 آخرين.ومع 
منتخ�ب إيطاليا، لعب بيرلو، 116 مباراة دولية، 
س�جل خاللها 13 هدفا وصنع 23 آخرين.وفاز 
بيرلو بجائزة أكثر صانع لألهداف في مونديال 
2006، والك�رة البرونزي�ة كثالث أفضل العب، 
وكذلك اختير ضمن فريق البطولة، وحصل على 
جائزة رج�ل مباراة نهائي المس�ابقة، واختير 
ضمن فري�ق األفضل لعام 2006.وتواجد بيرلو 

في قائمة المرش�حين للك�رة الذهبية 3 مرات، 
حصل على المركز التاسع عام 2006، والخامس 

لسنة 2007، والسابع في 2012.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

دخلت ثنائية أندريس إنييستا وليونيل ميسي، 
العب�ي برش�لونة اإلس�باني، تاري�خ دوري 
أبطال أوروبا، برقم جديد، في ظل تواجدهما 
بالتش�كيل األساس�ي للفريق الكتالوني أمام 
تشيلسي، في ذهاب دور ال�16 بدوري أبطال 
أوروبا على ملعب “ستامفورد بريدج”.وذكر 

حس�اب “ميستر شيب” اإلسباني، أن ثنائية 
ميسي وإنييستا أصبحت األكثر مشاركة في 

دوري أبط�ال أوروب�ا ب��97 مباراة.وأضاف 
الحس�اب أن تلك الثنائية تتفوق على تشافي 

هيرنانديز وكارليس بويول مع برشلونة 
جونزالي�س  وراؤول  مب�اراة(،   96(

وروبرت�و كارل�وس م�ع ري�ال مدريد 
ب�94 مباراة.

مييس يكرس عقدة تشيليس

بريلو خيوض مباراة الوداع 
يف سان سريو

ثنائي برشلونة يدخلون تاريخ أبطال أوربا

إيمري يتوعد ريال مدريد بسالح ملحمة »93«
         المستقبل العراقي / متابعة

 
إيم�ري،  أون�اي  وج�ه 
لباري�س  الفن�ي  المدي�ر 
س�ان جيرمان الفرنسي، 
لري�ال  تحذي�ر  رس�الة 
مدري�د اإلس�باني، قبل لق�اء اإلياب 
بي�ن الفريقين يوم 6 م�ارس/أذار 
المقب�ل بملعب “حديق�ة األمراء”، 
بعد الخس�ارة 3-1 في س�انتياجو 
برنابي�و بذه�اب دور ال�16 لدوري 

أبطال أوروبا.
وقال إيمري في رس�الة عبر موقعه، 
نشرتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
معظ�م  ف�ي  أقوي�اء  أنن�ا  “أثبتن�ا 
المباري�ات هذا الموس�م، خاصة في 
ملعبن�ا حديق�ة األمراء، نك�ون أكثر 

قوة، الذي حققنا به 17 انتصاًرا”.
وأض�اف: “مارس�يليا وري�ال مدريد 

يعلمان أن عليهما القدوم إلى باريس، 
ولك�ن ال يعرف�ون م�اذا ينتظره�م، 
سنبذل أقصى جهد لدينا، وسندون في 

أيام 25 و28 هذا الش�هر، والس�ادس 
من الش�هر المقبل، س�طًرا جديًدا في 

تاريخ باريس سان جيرمان”.

وتاب�ع: “ل�ن نفك�ر ف�ي الماضي أو 
المس�تقبل، بل التركيز ف�ي مباراتي 
الكالس�يكو أم�ام مارس�يليا، وكذلك 
مواجهة ريال مدريد، والقتال وس�ط 

جماهيرنا حتى النهاية”.
وع�اد أون�اي إيم�ري ف�ي رس�الته 
للفري�ق  الكبي�رة  للف�وز  بالذاك�رة 
المدري�دي  نظي�ره  عل�ى  الباريس�ي 
أوروب�ا منتص�ف  1-4 ف�ي بطول�ة 
 18 “ف�ي  موضًح�ا:  التس�عينيات، 
م�ارس/أذار 1993، هز جينوال ووايا 
وكومبواري�ه وفال�دو ش�باك ري�ال 
مدري�د بأربعة أه�داف، كم�ا تفوقنا 
بهذا الملعب على مارس�يليا أكثر من 
20 م�رة”. وأت�م المدرب الباس�كي: 
“لدينا إصرار كبير على تحقيق الهدف 
من المباريات الثالثة، ونثق كثيًرا في 
قدراتنا وملعبنا حديقة األمراء .. كلنا 

باريس.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
15- أن القدم�اء كانوا يعتق�دون أن هنالك عصبا صغريا 
يصل بني اإلصبع املس�ماة بالبن�ر يف اليد اليرسى وبني 
القلب ، وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية ، لذلك 
كان وم�ا زال خاتم الزواج يوضع يف هذه اإلصبع للس�بب 

املذكور.
16- أن النم�ل العامل والنش�يط هو من اإلناث. بعد حتى 
رياييل النمل يبون حريمهم تش�تغل بداله�م. والله حاله 
ابتلش�نا فيك�م يالرياييل .. ال وآخرتها بع�د ماتكرب املراه 

يروحون يتزوجون عليها.
17- يت�وىل ذكر البطريق احتضان البيض�ة الوحيدة التي 
تضعه�ا انثاه, وخ�ال فرتة االحتضان التي تس�تمر ملدة 
ش�هرين ال يأكل ذكر البطريق أي يشء, ولذلك فانه يفقد 

نحو 40% من وزنه.
18- أن اسم األرجنتني باللغة العربية معناه أرض الفضة 

.
19- إن األس�د ي�رتك اللب�ؤة لتق�وم باصطي�اد 90% من 
الفرائس, وقبل أن تبدأ اللبؤة بأكل فريس�تها تضع جانبا 

حصة األسد. ردينا عىل كسل الرياييل. 
20- هناك 3 دول فقط يتألف نشيدها الوطني من 4 أبيات 

فقط وتلك الدول هي اليابان واألردن وسان مارينو.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: أنت بحاجة إىل الحصول عىل دورات تدريبية خال 
الفرتة املقبلة لصقل مواهبك واكتساب املزيد من الخربة

عاطفياً: حياتك العاطفية بحاجة إىل بعض التجديد حتى 
ال تنجرف إىل امللل الزوجي.صحياً: إدمان التدخني سيقيض 

عليك عاجاً أم آجا، اتخذ القرار الصحيح باإلقاع عنه

مهنياً : ال تفرّط بمركزك املهني من أجل أمور تافهة، وإال 
دفعت ثمن اندفاعك غري املربَّر

عاطفياً: مس�اعدة الرشيك يف محنته النفس�ية مهم جداً، 
وإيجاد عامل االرتياح بينكما مفيد أيضاً

صحياً: حاول أن ال تناول أكثر من ثاث وجبات يومياً

مهنياً: أنت بحاجة للخروج من الجو الرس�مي الش�ديد يف 
عاقتك بزماء العمل وبناء صداقات جيدة

عاطفي�اً: الحب وحده ال يكفي إلقام�ة عاقات عاطفية 
س�وية، تحت�اج إىل إعطاء رشي�كك بع�ض االهتمام لكي 

يشعر بوجودك

مهنياً: نجاح املش�اريع بتفوق يس�لط الضوء عىل ذكائك 
املتوقد، لكن حذار الثعالب املتسرتة بأثواب الحمان

عاطفياً: الوحدة غري مستحبة، سارع إىل مراضاة الرشيك 
قبل فوات األوان وخروج األمور عن السيطرة

صحياً: العصبية تهد صحتك

مهني�اً: تنتظر عرضاً مهماً لتويل منصب راق يف العلم، فا 
ترتدد يف تس�لم املهّم�ة وخصوصاً أنك تمتل�ك القدرة عىل 

ذلك.
عاطفياً: ال تحّمل الرشيك مسؤولية كل األخطاء القديمة، 

وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة

مهني�اً: تبدالت جذرية يف مهنتك تك�ون يف مصلحتك، لكن 
تريث وستجد بانتظارك صفحات بيضاً بالجملة

عاطفي�اً: التن�ازالت املتبادلة بينك وبني الرشيك تؤّس�س 
لثقة أكرب يف املحيط العائيل، وتمنح األفضلية للمستقبل

صحياً: آن الوقت لتعتمد نظاماً غذائياً محدداً

مهنياً: ال تترّسع يف الحكم عىل اآلخرين إذا لم تكن متأكداً، 
فق�د تج�د نفس�ك يف مواجهة مع الش�خص غ�ري املعني 

باملواجهة
عاطفياً: الص�رب هو من أبرز صفاتك، وه�ذا يجعلك أكثر 

قرباً من الناس ومثاالً يحتذى يف هذا املجال

مهني�اً: تطورات ايجابي�ة عىل الصعيد املهن�ي، وكن عىل 
استعداد تام ملرحلة مرشقة

عاطفي�اً: لن يجديك اقن�اع الرشيك بوجهة نظ�رك نفعاً، 
ربما تكون مخطئاً وتدفع ثمن استخفافك به

مهني�اً: تنش�ط كثرياً ه�ذا اليوم عىل مس�توى االتصاالت 
وتب�ادل املعلومات، وتؤدي عماً مش�رتكاً ومثمراً مع أحد 
الزماء.عاطفي�ًا: يس�عدك الرشي�ك باقرتاحات�ه الجّيدة، 
فتطمنّئ ويس�اعدك عىل تخطي العقبات التي كنت تخىش 

مجرّد ذكرها

مهنياً: الظروف تساعدك عىل تحديد خياراتك املستقبلية، 
فحاول استغال عامل الوقت لاستفادة قدر املستطاع

عاطفياً: غرية الرشيك غري مربرة، فما عليك سوى توضيح 
بعض النقاط التي تسبب غريته لوضع حد لذلك

مهني�اً: األجواء تدعم كل خطواتك مهم�ا تكن صعوبتها، 
لذلك عليك أن تستغل كل الظروف لجعل حياتك أفضل

عاطفي�اً: تث�ري إعج�اب بع�ض األش�خاص املحيطني بك 
وتأرسهم بسحرك وأناقتك وإطالتك املميزة

صحياً: يف غمرة الجهود الفائقة تنىس جسمك وحقه

مهني�اً: ش�خص مه�م ونافذ يخّف�ف عنك أعب�اء كثرية، 
ويجعلك تحتل أفضل املراتب يف مجالك املهني

عاطفياً: تتبّنى مواقف الرشيك املنطقية وتجدها واقعية، 
وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش املجدي معه.

احلوتالعذراء

»يوتيوب« يستجيب لرغبة متابعيه
 ذك�ر موق�ع مجل�ة “ب�ي يس ماغازين” 
التقني بأن غوغل، الرشكة املالكة ليوتيوب 
س�تتخىل أبريل املقب�ل ع�ن الفيديوهات 
اإلعانية الطويلة بعد تذمر الكثريين منها 

واعتبارها األسوأ.
وق�ال متحدث باس�م غوغ�ل إن الرشكة 
ملتزمة بتقدي�م اإلعانات بش�كل أفضل 

للمس�تهلكني، لذل�ك س�تلغى اإلعان�ات 
الطويلة، ويف املقابل س�يكون هناك شكل 
جديد لإلعان�ات مفيد للجمهور واملعلنني 

عىل حد سواء.
الفيديوه�ات  ع�ىل  يوتي�وب  وس�يبقي 
اإلعاني�ة التي ترتاوح مدته�ا بني -6 20 

ثانية.

احذروا كوارث »الذكاء الصناعي«
حذر خ�رباء بريطانيون م�ن أن اإلرهابيني 
التط�ورات  يس�تغلون  ق�د  واملجرم�ني 
املتس�ارعة يف مج�ال ال�ذكاء االصطناعي، 
لتنفيذ أعمال رسق وقتل وتشويه للسمعة.

“تلغ�راف”  صحيف�ة  أوردت  م�ا  ووف�ق 
خب�ريا   26 ف�إن  األربع�اء،  الربيطاني�ة، 
م�ن معه�د مس�تقبل البرشي�ة يف جامعة 
أكسفورد ومركز دراسات مخاطر املحتملة 
من تكنولوجيا املستقبل بجامعة كامربيدج 

أصدروا تقريرا يستعرض املخاطر الجانبية 
للذكاء االصطناعي خصوصا يف الس�يارات 
الذاتية القيادة.وقالوا الخرباء إن االستخدام 
“الخبيث” للذكاء االصطناعي سيمثل خطرا 
واضحا ع�ىل املجتمع، مرجح�ني أن يظهر 
ذلك الخطر خال العقد املقبل.وأش�اروا إىل 
أن اإلرهابيني قد يس�تغلوا السيارات الذاتية 
القي�ادة يف تنفي�ذ هجمات ص�دم أو دهس 
واس�عة النطاق.وح�ذر التقرير م�ن الثقة 

الزائدة يف الس�يارات الذاتي�ة القيادة، الفتا 
إىل دالئل تشري إىل إمكانية التاعب بها، مثل 
التحكم يف توقف السيارة عند إشارات املرور، 
أو إطاق طائرات مسرية لتنفيذ هجمات يف 
الجو.ويقول التقرير إن الذكاء االصطناعي 
يتطور ع�ىل نحو غري مس�بوق، لكن هناك 
مخاوف بش�أن قدراتها عىل إلحاق الرضر، 
ال س�يما مع احتمال أن يستغل اإلرهابيون 

هذه التطورات لغاياتهم.

ماذا فعل رجل بامرأة عندما أغضبته؟
يواج�ه رجل من والي�ة نيوهامبش�ري األمريكي�ة اتهاماً 
باالعت�داء عىل ام�رأة ودفعها إىل األرض بطريقة بش�عة 

أمام املأل، حيث رصدته كامريا يف الطريق العام.
ورم�ى الرجل باملرأة إىل كومة م�ن الثلج وهو يخرج من 
سيارته، يف حالة من الغضب، يف حني قال إن ترفه كان 

مجرد دفاع عن النفس.
وقد اعتقلت الرشطة الرجل، ويدع�ى ريكاردو مونتانيز 
)28 عام�اً( وه�و من هدس�ون، حي�ث وقع�ت الحادثة 
بش�ارع امهريس�ت وطريق هنرى بورك�ي الرسيع يوم 

األحد املايض.
وذكرت الرشطة أن املش�هد وقع بع�د حادث طفيف بني 
س�يارتني يف املوق�ع، وقال�ت إنه ت�م أخذ أقوال الش�هود 

ومراجعة الفيديو ملعرفة دواعي ما حدث بالضبط.
وقد غادرت املرأة كما يظهر يف الفيديو سيارتها – عىل ما 
يب�دو بعد الحادثة الطفيف�ة – وذهبت لتتكلم مع الرجل 
الس�ائق يف الس�يارة األخ�رى، ال�ذي لم يمنحه�ا فرصة 

للحدي�ث وقام بدفعها عىل الش�ارع بكلتا يديه وبطريقة 
وحشية، استنكرها الذين شهدوا الواقعة.

وتق�ول جنيفر نيدهام الش�اهدة عىل ما ج�رى: »عندما 
رأيت أنه تم دفعها ع�ىل األرض، لم أصدق ما يحدث، هل 

وقع ذلك فعاً؟!« معقبة: »هذا أمر محزن جدا.«
وتق�ول امل�رأة التي تع�رض لاعت�داء يف رس�الة بالربيد 

اإللكرتون�ي ملحطة تلفزيونية محلي�ة إن مونتانيز تعمد 
الرجوع للخلف ليصدم سيارتها، وعندما خرجت لتطلب 

منه عدم التحرك من التقاطع، قام بفعله هذا.
وقالت: »لقد خرج ودفعني بهذه الطريقة التي أفقدتني 

توازني فسقطت أرضاً«.
رواية الرجل

لك�ن مونتانيز ير ع�ىل أن املرأة كانت تس�تخدم منبه 
السيارة بطريقة مزعجة وباستمرار وتزاحمه من الخلف 

بسيارتها ماركة تويوتا بريوس.
وقال: »لم تك�ن لرتفع يديها عن الب�وري )املنبه( وكأنه 

بوق، وتكاد تلتصق بسيارتي«.
وأض�اف: »ومن ثم بجنونها أدت لحدوث التصادم بيننا.. 
ومن ثم جاءت إىل س�يارتي ورضب�ت عىل الزجاج بعنف، 

قبل أن تفتح الباب«.
وقال متس�ائاً: »ماذا كنت سأفعل، س�وى أن أدافع عن 

نفيس، فقد كانت يف غاية العصبية.

سامسونج تسجل براءة اخرتاع جديدة
حصلت رشكة سامس�ونج ع�ىل براءة 
اخرتاع جديدة لشاشة تطفو يف الهواء، 
وذل�ك بعدم�ا تقّدمت بطلب التس�جيل 

منذ عام 2016 تقريًبا.
املُس�تندات، ف�إن الشاش�ة  وبحس�ب 
م�ن  بمجموع�ة  ُم�زّودة  س�تكون 
امل�راوح لرفعها يف اله�واء، عىل أن ُتزّود 
بمجموعة من املُستشعرات منها واحد 
الستكشاف الحواجز وتجاوزها، وآخر 
لتتبع حركة املُستخدم، ورأسه، ويديه، 
إضافة إىل ُمستش�عر لي�زري قادر عىل 
تتّبع حركة بؤبؤ العني لضبط الشاشة 

وميانه�ا بأفضل ش�كل ُممكن لعرض 
املحتوى.

وُيمك�ن للجهاز الجديد أن يكون عبارة 
ع�ن مجموعة م�ن شاش�ات الهواتف 
الذكي�ة أو الحواس�ب اللوحية، أو حتى 

شاشات الحواسب املحمولة.
لتل�ك  الواق�ع  أرض  ع�ىل  وكتطبي�ق 
الشاشة، ُيمكن مثًا أن ُتستخدم لعرض 
إعانات يف الشوارع أو لتتّبع املستخدم 
أثن�اء تجّول�ه يف املن�زل لاس�تمرار يف 
ُمتابع�ة املحت�وى دون الحاج�ة لحمل 

الجهاز بشكل يدوي.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي ش�خصني” - 4 رشائح توس�ت أبي�ض - 2 بيضة - نصف 
كوب حليب سائل - 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 مقاه واس�عة غ�ري قابلة لإللتص�اق وعىل نار متوس�طة، نضع 
الزبدة حتى تذوب وتسخن.

نض�ع التوس�ت يف املق�اه 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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القاضي علي كمال
إن احرتام الخصم وحقوقه الدستورية يف الدعوى الجزائية يمثل حجر 
الزاوية إلقامة رصح عدالة جنائية فعالة تأخذ بعني االعتبار املعاملة 
االنسيانية كصفة مميزة لها وتوفير اكرب قدر ممكن من الضمانات 
التي يقرها القانون لتحقيق التوازن بني الفعالية الجنائية والرشعية 
االجرائيية وهذا ميا يربره ان املتهم هو الطيرف الضعيف يف الدعوى 
الجزائية حيث يجد نفسيه وحيدا يف مواجهة إحدى سيلطات الدولة 

سواء الضبطية القضائية او قايض التحقيق ومحكمة املوضوع.
 والن كل سيلطة لهيا إجراءات تختليف اختالف املرحلية التي تكون 
عليهيا الدعوى والهدف منها وما تنطوي عليه من مسياس بالحرية 
الفرديية يكون قانون أصيول املحاكميات الجزائية املرآة العاكسية 
ألهميية وقيمة الحريات والحقوق والضمانات املكرسية للوصول اىل 

الحقيقة خدمة للمجتمع وتوطيدا و ارساء لدعائم دولة القانون.
 وعىل هذا األساس تم استبعاد األساليب غر املرشوعة لبناء الحقيقة 
ما أدى بالكثر من الفقهاء اىل اعتبار قانون األصول الجزائية قانون 
الرشفياء الن املتهم يبقى بريئا خالل مراحيل الدعوى الجزائية حتى 
يصدر ضده حكم باإلدانة لذلك نجد ان أساس الرشعية اإلجرائية هو 
اليرباءة ذات األهمية القصوى إن لم نقل املحور األسيايس الذي تدور 

حوله آليات اإلثبات الجنائي.
 اذ ال يعقيل انزال عقوبة بتهم دون ثبوت وجود جريمة واسيناد تلك 
الجريمية ماديا ومعنويا اليه فسيلطة االتهيام ضمانا للحق العام – 
ملزمة بإثبات الجريمة ونسيبتها للمتهم إما هذا األخر فغر مكلف 
بإثبات براءته النها متأصلة فيه ونابعة من حريته االساسيية وهذا 
ميا يربر حقه يف االمتنياع عن الترصيح حول الوقائع املنسيوبة إليه 
املكرسة لهذا الحق نجد ان املتهم له الحرية الكاملة يف االدالء باقواله 
ان اراد ذليك وعلييه فيال يجيوز اكراهه عيىل القيول والترصيح بأي 
يش مهميا كانت جسيامة األفعال وخطورتها وهذا ميا قد يدفعه اىل 
انكار الحقيقة والتزام موقف سيلبي باالمتناع عن الترصيح حماية 
ليه عند مبيارشة الدعوى الجزائيية فيكون له الحيق يف االمتناع عن 
الترصيح والكذب والحق يف السيالمة الجسيدية والنفسية والحق يف 
الخصوصيية. ومن هنا تظهر اهمية هذا الحق عند ممارسية املتهم 
لحقوقه يف الدفاع عن نفسيه السيتناده عىل قرينة الرباءة من جهة 
ومدى احرتامها من طرف املحقق من جهة ثانية سواء عىل املستوى 

اإلجرائي او املوضوعي.
 فقرينية الرباءة هيي اكرب ضمان لحقوق املتهيم يف الدفاع حيث اننا 
ال نجيد فقيها او أسيتاذا يتحدث يف هذا املوضيوع او يحاول صياغة 
نظرية بشيأنه اال وعرج عىل قرينة اليرباءة واعتربها من املقتضيات 
الرئيسية إلرسائه وتأصيله ومنها حق املتهم يف االمتناع عن الترصيح 
اليذي اعتربته معظم الترشيعيات التي تمس االجيراءات الجزائية يف 
حالية عيدم احرتامه غر ان املالحيظ عىل املتهمني انهيم ال يلجؤون 
اىل وسيائل الدفاع االخرى لتعلق هذا الحق بجوانب نفسية داخلية ال 
يمكن فهمها بسهولة والرتباطها بمشاعر واحاسيس بالغة التعقيد 
يف الوصول اىل مفهومه الن طبيعة األمور تشير اىل ان اإلنسيان وجد 
ليتكليم ويعرب عما ييدور بخلده وميا فهمه من االمور واملشيكالت 

املحيطة به فقد تفرد بهذه الفضيلة عن باقي مخلوقات الله.
 فلنيا ان نالحيظ اذن ان الصمت والكالم مرتبطيان بواقع اجتماعي 
يتطليب يف الكثير من االحييان التعبر عنيه بأشيكال مختلفة لذلك 
فاالمتنياع عن الترصيح يطيرح يف نفس الوقت وبنفيس الحدة عدة 
افرتضات تلوح بالغميوض واللبس عند اللجوء اليه مع امتالك اللغة 
التي ترشح ما هو قابل للرشح او هو إحساس بالخوف من السلطات 
الرسمية او اسيتعماله كوسيلة مراوغة بهدف إخفاء الحقيقة تبدو 
كظاهيرة معربة عن خيربة الشيخص بالواقع واملواقيف التي يوجد 
بها خصوصا اذا كان مين محرتيف اإلجرام غر ان الرضورة الواقعية 
والقانونية التي تفرض تمكن املتهم من حقوق دفاعه كاملة اعطت 
لهذا الحق مكانة يف سياحة االجراءات يلجأ اليه ابعادا للترسع واخذا 
للوقت الكايف لتحضر دفاعه فالطبيعة السيلبية الخالصة لهذا الحق 
تجعله غر صالح الن يكون شكال من أشكال التعبر النه ال يمكن ان 
نعيرف من خالله ان املتهم سيليم اإلرادة او مصاب بمانع من موانع 
املسيؤولية لذليك ال يمكن ان تتولد عنيه الثقية يف ان يصلح دليال يف 
الدعيوى الجزائيية فال يسيتطيع القايض بذلك ان يفيرسه يف اتجاه 
االدانة او يرتب عليه اية مسيؤولية انما يجب علية ان يراعيه يف حق 
الصمت حتى يضمن له كافة حقوقه والجو املناسيب لالدالء باقواله 
اسيتنادا اىل حيق املجتمع يف االمن فاملمتنع عن اليكالم لم ينطق ولم 
يعرب عن إرادته باي شيكل او اشارة متداولة عرفا وبذلك فال دليل يف 
هذا االمتناع حيث يظهر الشكل فيه والذي يتناىف مع التعبر الرصيح 

الذي يفرتض عدم ترك اي مجال للشكل فيما يقصده املتكلم.
 كما تكمن الصعوبة ايضا يف صياغة اشيكالية متكونة من مجموعة 
من التساؤالت تحدد القيمة االقناعية لهذا الحق كوسيلة لدرء التهمة 
عين املتهم واملحافظة عىل براءته وحريته اىل اخر لحظة من لحظات 
املحاكمية الن االصل يف الدفاع ان يقوم به الشيخص بنفسيه عندما 

يوجه اليه االتهام .

ام�ضاءات

حق املتهم يف الصمت

تبادل نحو 4400 زوج من العشاق القبل أمام قصور تاريخية وحدائق يف 
والية بادن-فورتمبرغ األملانية، خالل األسبوع الذي حل فيه عيد الحب 
)الفاالنتايين(، وذلك من أجل زيارة تلك املواقيع مجانا. وكانت اإلدارات 
املعنية بتلك املواقع سيمحت بالدخول املجاني للعشاق، إذا قاموا بتبادل 

القبالت أمام شباك التذاكر.
وأعلين القائمون عىل تنظيم الحملية أن 4385 زوجا من املحبني دخلوا 
مجانيا بهذه الطريقة. تجدر اإلشيارة إىل أن هذه امليرة الثانية التي يتم 

فيها تنظيم هذه الحملة التي تحمل اسم »قبلني! يف القرص«.
وبليغ عدد األزواج الذيين تفاعلوا مع هذه الحملية العام املايض 3815 
زوجا. وسيجل قرص »لودفيغسيبورغ« هذه املرة أعىل عدد يف العشياق 
الذيين حصلوا عىل تذاكر مجانيية مقابل تبادل القبل، حيث بلغ عددهم 

1016 زوجا.
وبحسيب البيانات، اضطر القيرص لتقديم 15 جولية تعريفية إضافية 

لتلبية الطلب املتزايد عىل زيارته.

حصيل العلماء عىل نتائج غير متوقعة أبدا من اختبيار معدات اللياقة 
البدنية املوسيقية ملعرفة تأثرها يف مستوى شعور الريايض باأللم.

وضيع علماء من أملانييا منظومة »جيمني« املوسييقية الرياضية، التي 
تبعث نغمات موسييقية مختلفة تتناسب ووتائر حركة الريايض خالل 
قيامه بتمارين اللياقة البدنية، حيث يبدو األمر وكأنما الريايض يشحن 
شخصيا موسيقى ترافق وتائر حركاته الشخصية. وقد اكتشف علماء 
معهد ماكس بالنك للعلوم املعرفية والعصبية يف مدينة اليبزغ ، أن هذه 
الطريقية يف تنفييذ تماريين اللياقية البدنية تخفض من حدة الشيعور 
باأللم، حيث بعد 10 دقائق من التدريب انخفض الشيعور باأللم بنسبة 
10 باملئة وعند بعضهم بلغت هذه النسبة 50 باملئة. ويذكر أن دراسات 
سيابقة أكدت انخفاض الشعور باأللم عند ممارسية الرياضة. بيد أنه 

مع هذه املنظومة الجديدة يبدو هذا التأثر أكثر وضوحا.

أكيدت الحكومة الصينية، مؤخرا، عزمها التحيرك لوقف إقامة عروض 
الرقص شبه العارية يف جنائز املوتى بعدد من مدن البالد.

وبحسيب ما نقليت »تلغيراف«، يقيم بعض سيكان البيوادي يف الصني 
حفالت رقص شبه عارية حتى يجلبوا أكرب عدد من املعزين، ويعتقدون 

أنهم يكرمون روح الراحل عندما يقومون بذلك.
وأعلنت وزارة الثقافة الصينية، يف يناير املايض، نيتها استهداف أي أداء 
إباحي أو بذيئ أو فاحش، سواء يف الجنائز أو األعراس واحتفاالت السنة 

الجديدة.
وانتيرشت عيادة الرقص العاري يف الجنائز، بشيكل الفيت، خالل العقد 
االخر، وتنوي السيلطات محاربة الظاهرة يف 19 مدينة، ويرى باحثون 
أن الصينيني باتوا أكثر إنفاقا يف شيتى املناسيبات، بميا يف ذلك لحظات 
الوفاة الحزينة. وال تقف الظاهرة عند حدود الصني، ففي العام املايض، 
جرى تشييع رجل سياسة شهر يف فيتنام، وسط العرشات من راقصات 

شبه عاريات فوق السيارات.

»القبلة« ثمن دخول قرص تراثي

املوسيقى ختفض الشعور باأللـم 
بنسبة 50 باملئة

الصني تتحرك ملنع ظاهرة »اجلنائز اإلباحية« حزب املاين يوافق عىل منح عضوية لكلبة

ال تفكر هبذا العدد وإال حتول دماغك إىل ثقب أسود!

قيال حيزب أملانيي إنه لين يسيمح لكلبة 
عمرها ثالث سنوات، بالتصويت عىل اتفاق 
للدخول يف ائتالف ميع املحافظني بزعامة 
املستشارة إنجيال مركل، وذلك عىل الرغم 

من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.
ونرشت صحيفة »بيلد«، األوسيع انتشارا 
يف البيالد، صيورة لكلبة تدعى ليميا لونها 
أبييض وبنيي وتضيع وشياحا أحمير، يف 
الديمقراطيي  الحيزب  ليون  إىل  إشيارة 
االشيرتاكي األملانيي. وكتبيت الصحيفية 
تحيت الصورة تعليقا يقيول »يمكن لهذه 
الكلبية التصويت عيىل االئتيالف الكبر«. 

وأشيارت بيلد إىل كيفية حصول الكلبة ليما 
عىل بطاقة عضويية الحزب، بعد أن تقدمت 
الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة 

يف السادس من فرباير.
وتضمنيت التفاصييل الشيخصية يف الطلب 
النيوع، وورد يف خانة الوظيفية أنها عاطلة 
عن العمل وعمرها 21 سينة، وهو ما يعادل 

3 سنوات يف عمر الكالب.
وذكر متحدث باسم بيلد، يف بيان، »ال يتعلق 
األمير بالكلبة ليما بل كييف أثبتنا نحن يف 
بيليد أن مين املمكن بسيهولة اسيتخراج 
بطاقيات عضويية الحيزب الديمقراطيي 

االشرتاكي، وبالتايل التصويت«. 
ويحق ليكل أعضياء الحيزب التصويت يف 
اقيرتاع يتم عين طريق الربيد، بيدأ الثالثاء 
وينتهيي يف الثانيي مين ميارس، للتعبير 
عين رأيهم يف اتفاقيية ائتالفية يف أملانيا قد 
تحدد مسيتقبل ميركل.  ويف حيال رفض 
أعضياء الحيزب االتفاق، فلين يتمكن من 
تقاسيم السلطة مع املحافظني ومن املرجح 
حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل 

حكومة أقلية.

يمكن أن يتشيكل ثقب أسيود يف الجزء الخلفي 
مين الدماغ، يف حيال كنت تحياول حفظ ثابت 

ريايض محدد، وفقا لبعض العلماء.
وأجيري هذا التنبيؤ الغرييب من قبيل العلماء 
 Physics( الفليك  عليم  فيزيياء  موقيع  عيىل 
Astronomy(، حييث يعتقدون أن عقلك يمكن 

أن ينفجير عند محاولة حيرش جميع األرقام يف 
الدماغ. وُيعرف هذا العدد باسم »عدد غراهام«، 
وهيو رقم فلكي وكبر جدا، وال توجد مسياحة 
كافيية يف الكون كله لكتابته. وجاء يف املوقع ما 
ييي: »إذا حاولت حتيى أن تتخيل عدد غراهام، 
سيتشيكل ثقب أسيود يف دماغك، لعيدم القدرة 

عىل تخزين املعلومات املطلوبة لتصور ذلك«.
وتقول قوانني الفيزياء إن الكثر من املعلومات 
يمكن تخزينها يف مسياحة محيدودة، ويف حال 
تجاوزت مسيتوى معينا، سيينهار الدماغ كما 
يحدث مع النجوم امليتية، التي ينتهي بها األمر 

إىل تشكيل الثقوب السوداء.

أطلقت األمم املتحدة تحذيرا، بمناسيبة اليوم 
العاملي للغات األم، قاليت فيه إن نصف لغات 
العاليم قيد تواجيه احتميال االندثار بسيبب 
العوملة، مشيرة إىل أن األمر قد يمتد إىل »محو 

ثقافات« بأكملها.
ونرشت األمم املتحدة عىل موقعها اإللكرتوني 
دراسية، تشير إىل مخاوفها من سيطرة عدد 

من اللغات عىل حساب أخرى.
وقالت إن 96 يف املئية من اللغات املوجودة، ال 
يتحدث بها سوى 4 يف املئة من سكان العالم، 
أميا اللغيات التي يتيم اسيتخدامها يف أنظمة 
التعلييم، فيال يزييد عددها عىل بضيع مئات، 
ويقيل املُسيتخدم منها يف العاليم الرقمي عن 

مائة لغة.
وترى دراسات عدة أن فقدان لغة يعني اندثار 
ثقافية كاملية، وربميا القضياء عيىل تاريخ 

وتقاليد شعوبها.
وتبذل املنظمات املعنيية جهوداً كبرة لتعزيز 
التعايش بني 7 آالف لغة، يسيتخدمها سكان 
الكرة األرضية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، 
خصصيت األمم املتحدة واليونسيكو يوماً كل 
عيام، لجذب االنتبياه إىل دور اللغيات يف نقل 

املعرفة وتعددها.

ويف هذا السياق، ال تبدو لغات الرشق األوسط 
بعيدة عن خطر االختفاء.

فاللغية اآلراميية الحديثية، التيي يتحدث بها 
سيكان املوصيل ومنطقية سيهل نينيوى يف 
العيراق، دخليت ضمين منطقية الخطر مثل 

اللغية اآلراميية القديمية، التيي كانيت لغية 
رسيمية يف بعيض دول املنطقة مثل سيوريا 
وفلسيطني،  حيث يحاول الكثر من ناطقيها 
كتابتهيا وحفظها باملخطوطيات، حماية لها 

من االندثار.

األمم املتحدة: نصف لغات العالـم يف خطر

دينا عبد العليم 
يأتينا الوجع فيفاجئ كل منا بردة فعله، هذا الذي يظن نفسه قويا 
ينهار من شدة األلم، وهذا الذي يعتقد أنه أضعف من االحتمال يبدو 
كالصخيرة الصلبة، كل منيا يعرب عن وجعه بطريقية غر متوقعة 
حتيى لذاتيه، حتيى مع تحصني نفسيه بتخييل كل سييناريوهات 
لحظات الوجع واالسيتعداد النفيس لها، فعندما يحل الوجع تضيع 
كل السييناريوهات وتنهيار كل االسيتعدادات وتبقيى وحييدا ميع 
وجعك.يأتينيا الوجع فمنا من يرصخ بأعىل الصوت ومنا من يمطر 
دمعيا يف صمت، منا من يهرب باالستسيالم واالسيتلقاء وإغماض 
العني وسيد اإلذن ومنيا من يقف صامدا وكأنه قويا متماسيكا ويف 
الحقيقة داخله ممزق، يتظاهر بالقوة حتى يقوى من حوله أو عىل 

أقل تقدير ال يكون سبباً يف مزيد من الوجع.
يأتينيا الوجع أشيكاالً وأنواعاً ودرجيات، فهذا يغيدر، وهذا يخون 
وهيذا يتخىل وهيذا يظلم وهذا ينكر حقك وهيذا يتكالب عليك وهذا 
يقيف متفرجا، وغرهيم وغرهم، وأنت تتحمل ميرة وتضعف مرة 
وتسيامح أخرى وترد الرضبات بقوة وتنتقم وكله وجع يتحول مع 
الوقت ملمارسية يومية عادية، تعتاد عليها وال تتوقف عندها كثرا، 
ال تزعجيك تفاصيليه وال تأخذ من وقتك املزييد، وال يغر من روحك 
وقلبيك مادمت قويا، لكن هناك نوع من الوجع مختلف تماما وهو 
وجع فيراق األحبة.يأتينا هذا الوجع فال تنفع معه قوة وال يشيفع 
لنا عنده شجاعة، وال يكون لتجاربنا القاسية يف الوجع ذكر أمامه، 
نعجيز أمامه مهما كانت قوانا، هيو الوجع القاهر، الوجع الذي لن 
يتحيول ألمر عادي، هيو الوجع الذي يبدل مالميح وجهك ويضيف 
عليها عرشات السينوات، يتيبس معه قلبك ويرسى الذبول يف روحك 
وتيدرك تماما ان الحياة لن تعود لسيابق عهدهيا أبدا، وأن مالمحك 
من الداخل والخارج قد تغيرت لألبد.يأتينا هذا الوجع فنفقد جزءاً 
مين اليروح بفقد الحبيب، سيواء كان أبا أو أخا أو زوجيا أو ابنا أو 
أما، فهذا وجع لن تطيبه األيام وحتى لن تخف منه، سيبقى بنفس 
الدرجة وبنفس القوة، سيتتألم منه يوميا وستشعر بقوته وضعف 
نفسك أمامه لنهاية عمرك، فيصر كالرفيق وتدرك وقتها أن الوجع 
هو أفضل معلم عىل اإلطالق، فوجع الفقد يعلمنا التمسك بما نملك، 
ووجيع الخيانية يعلمنا الحرص مين البرش، ووجع الفيراق يعلمنا 
الصرب والتيأىس ووجيع إدراك الضعف يعلمنا التسيرت عىل األوجاع 

وعىل ضعف الغر.
هيو كما وصفيه يل حبيبيي وأبي ومعلميي، وجع كامليرض املزمن 
ال عيالج له، لن يشيفى ابدا وسيرافقنا ما تبقى لنا مين العمر، لذا 
علينا فقط ان نتعايش معه، ال نستسلم له حتى ال نغرق ىف أعماقه 
وبالطبيع لن نقاومه النه األقوى ولن نهزميه مهما مرت األيام، لذا 
فالحيل الوحيد هو التعايش معيه واإلدراك بانه لن يزول، نفعل كل 
ما بوسعنا لتخفيفه عىل الروح وهوانه عىل القلب، لذا عندما يأتيك 
هذا الوجع الذى سييبقى معك لألبد ال تتخلص منه، فقط تعود عىل 

العيش معه.

م�ضاحة للراأي

ال تتخلص من األلـم فقط 
تعود عليه


