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اإلمام الصادق )علية السالم(

حسن اخللق من الدين وهو يزيد 
في الرزق

ص3وثائق مرسبة: حمافظ كركوك املقال سحب »62« مليون دوالر من البرتودوالر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 معارك بني »لويب السالح« ومعارضيه يف أمريكا

إيـــران تـتــحــدث عــن »هـزيــمــة مـدويــة« تـنــتــظـر الـسـعـوديــة 

مفتشية الداخلية تعلن اعادة ومنع هدر أكثر من »126« مليار دينار خالل 2017

القوات األمنية: ثابتون يف الشامل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تالحقت بيان�ات النفي من قب�ل القوات 
األمنية، أمس الس�بت، رّداً عىل إش�اعات 
ع�ن انس�حابها م�ن محافظ�ة كركوك، 
فيما أكدت االس�تمرار بواجبها يف حماية 

املدينة.
وأك�د مرك�ز االع�الم األمن�ي اس�تتباب 

األوضاع األمنية يف كركوك.
وق�ال املرك�ز يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »تناقلت بعض 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ش�ائعات 
واخب�اراً ملفق�ة ع�ن انس�حاب لقوات 

الرشطة االتحادية وباقي القوات األمنية 
املتواج�دة معها من محافظ�ة كركوك«، 
األمني�ة مس�تمرة  »الق�وات  أن  مؤك�داً 
أي  يوج�د  وال  االعتيادي�ة  واجباته�ا  يف 
انس�حاب من قبلها خاص�ة بعد أن القى 
تواجدها ارتياحاً كبرياً من قبل املواطنني 

هناك«.
ودعا املركز، وفق البيان، إىل »توخي الدقة 
والح�ذر يف نقل املعلومات واستس�قائها 

من الجهات االمنية املعنية«.
وزارة الداخلية، بدورها، نفت انس�حاب 
قي�ادة  وقال�ت  كرك�وك،  م�ن  قواته�ا 
الرشطة االتحادية التابعة، يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»ع�دداً من مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
ووكاالت األخب�ار ت�رّوج لنب�أ انس�حاب 
الرشط�ة االتحادي�ة من ناحيت�ي التون 
كوبري وشوان، وتحرّك للبيشمركة لسد 

الفراغ األمني«.
وأش�ار إىل أن »ه�ذه اإلش�اعة واألخبار 
الكاذبة هي جزء من منظومة التشويش 
اإلعالمي الس�لبي املؤّثرة عىل الرأي العام 
يضع�ف  بش�كل  كرك�وك  محافظ�ة  يف 
ثق�ة املواطن�ني بأجهزة الدول�ة وقواتها 

املسلحة«.
التفاصيل ص3

الضغط األمريكي
 يعيـد باكستـان إىل قـائمـة 

متويل اإلرهاب 

نفت الشائعات اليت حتدثت عن »االنسحاب« من كركوك وأطرافها وأكدت االستمرار باحلماية من تهديدات اإلرهاب
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الـعــراق
 يـنــتــج ألول مـرة 

»إسمنتـًا نفطـيـًا«
ص6

»عرائس داعش« تضع أوربا يف دوامة »القلق األمني«
      بغداد / المستقبل العراقي

حذر مسؤولون أوروبيون من إمكانية عودة حوايل 
أل�ف متش�ددة إىل الغ�رب، وهو ما يش�كل خطرا 

حقيقيا عىل أمن وسالمة هذه الدول.
ووفق ما ذكرت�ه صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
ف�إن بروكس�ل تخىش ع�ودة مئ�ات النس�اء مع 
أطفالهن بعد فرارهن من مناطق التوتر يف كل من 

العراق وسوريا وليبيا.
وكش�ف تقرير ص�ادر ع�ن »فرونتك�س«، وهي 
وكال�ة تابعة لالتح�اد األوروبي تخت�ص بمراقبة 

الح�دود الدولي�ة لل�دول األعض�اء، أن التهديد »يف 
تصاعد ويتطور من يوم آلخر«.

وأوضح التقرير أن التهديد قادم من النساء اللواتي 
فق�دن أزواجهن الدواعش خالل املواجهات وكذلك 
من األطف�ال األيتام، مضيفا »م�ن الصعب حاليا 
تقيي�م التهدي�د، لكننا عىل يقني من أنه س�يطول 

أمده«.
وقال�ت فرونتكس »ما يق�در بنحو 30 يف املئة من 
5000 مقات�ل إرهاب�ي أوروبي ع�ادوا إىل بلدانهم 
قادم�ني من س�وريا والع�راق وليبي�ا«. وأضافت 
»حوايل ألف عروس غادرت أوروبا صوب الجماعات 

املتطرفة وخصوصا داعش.. س�يعدن ال محالة إىل 
دولهن«.

ويأتي ذلك يف خضم صدور تقارير »مخيفة« تقول 
إن النساء أصبحن يضطلعن بأدوار »أكثر نشاطا« 
داخل التنظيمات املتطرفة. وشاركت عدة نساء يف 
مؤام�رة ملهاجمة كاتدرائية نوت�ردام يف العاصمة 

الفرنسية يف سبتمرب 2016.
ووجه قضاة التحقي�ق يف قضايا اإلرهاب إىل ثالث 
نس�اء اعتنقن الفك�ر املتطرف تهم�ة الضلوع يف 
محاولة تفجري س�يارة مفخخة بواس�طة قوارير 

غاز يف وسط باريس.

رئيس املؤمتر الوطني : املشكلة التي نواجهها دائام 
هي التهويل وخلط األوراق

احلكيم متحدثـا عن االنتخابات املقبلة: ستنقل العراق 
2من مرحلة تأسيس الديمقراطية إىل بناء الدولة 2

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�غل الكث�ري م�ن املحلل�ني والباحثني، 
الذي�ن عكف�وا عىل رص�د كيفية نش�وء 
تنظيم »داعش« اإلرهابي س�ؤاال تضمن 
»ه�ل داع�ش ه�و نس�ل ح�زب البع�ث 
القدي�م، أم جي�ل جديد؟«، لك�ن يبدو أن 
تقارير توصلت أخ�ريا إىل نتيجة واقعية. 

ورص�دت الباحث�ة واألس�تاذة يف العلوم 
السياس�ية يف جامعة »لي�دن« الهولندية 
مريي�ام بنراد، يف تقرير نرشته عىل مجلة 
»ذا كونفريسيش�ن« الجن�وب أفريقي�ة، 
العالق�ة الت�ي وصفته�ا ب�«املريب�ة« ما 
ب�ني أيديولوجية صدام حس�ني القديمة 
وظهور ونش�أة تنظيم »داعش«. وقالت 
بنراد »دوما ما يكون التساؤل حول إذا ما 

كان داعش ظهر م�ن صلب حزب البعث 
القديم، أم أنه كيان منفصل تماما؟، لكن 
الواق�ع ربم�ا يظهر أن�ه كان مزيجا من 
االثنني مع�ا«. ودللت الباحثة الفرنس�ية 
عن صحة تلك الفرضي�ة، بمجموعة من 
التقاري�ر الت�ي كش�فت ع�ن معلومات 

استخباراتية رسية.
التفاصيل ص3

معلومات جديدة تكشف عن »العالقة املريبة« 
بني »البعث املنحل« وتنظيم »داعش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

اص�در املفتش العام ل�وزارة الداخلية محمد 
مه�دي مصطف�ى بيانا بمناس�بة اإلع�ان عن 
تقريره السنوي لعام 2017 الذي ضمنه مجمل 

نشاطات ومهام مكتب املفتشية خال العام.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب املفت�ش العام ل�وزارة 
الداخلي�ة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، انه »بعد التوكل عىل الله س�بحانه وتعاىل 
وبهمة رج�ال عاه�دوا وطنهم وأبناء ش�عبهم 
عىل العمل باخاص وتفاٍن، مستش�عرين ِعظم 
املس�ؤولية امللق�اة عىل عواتقه�م يف حفظ املال 
الع�ام من أن تنال�ه أيادي العابثني والفاس�دين 
واالرتقاء بعم�ل وزارة الداخلية والنهوض بأداء 
العاملني فيها، مس�تنريين ومس�تندين اىل ركٍن 
وثيق من الرجال املخلصني وبمس�اندة ومباركة 
املس�ؤولني يف الوزارة من تحقيق انجازات كبرية 
ومهم�ة يف عام 2017، ه�ذا العام ال�ذي تكللت 
نهايات�ه بإع�ان الن�ر الكبري والس�احق عىل 
أعداء اإلنسانية والحياة }كيان داعش اإلرهابي{ 
بتطه�ري كامل تراب الوطن من دنس�هم بفضل 
تضحيات أبناء قواتنا األمنية املس�لحة والحشد 
الش�عبي والعش�ائري، وفتوى الجهاد الكفائي 
وتاح�م ووحدة أبناء بلدن�ا«. واضاف » يف هذه 
األج�واء الت�ي كان يس�طر فيه�ا أبن�اء القوات 
األمني�ة والحش�د أروع البط�والت ويحقق�ون 
النر تلو النر بمقارعتهم لإلرهاب وتصديهم 
لفلول الجريمة وعصابات التكفري، كان أبناؤكم 
من ضباط وموظفي ومنتس�بي مكتب املفتش 
الع�ام ل�وزارة الداخلية يخوض�ون حرباً ال تقل 
والفاس�دين،  للفس�اد  تصديه�م  يف  خط�ورة 

يذودون ويدافعون عن املال العام، يس�عون من 
خال جهودهم التفتيشية والتدقيقية والرقابية 
ضبط منظومة العمل يف مفاصل الوزارة وعكس 
الص�ورة املرشقة مل�ا تقدمه ال�وزارة من جهود 

أمنية وخدمية كربى«.
وتابع البيان » وقد تكللت تلك الجهود الكبرية 
التي بذلها مكتب املفتش العام يف تحقيق جملة 
م�ن النش�اطات واملنج�زات لع�ام 2017 كان 
أهمها ه�و مجموع الهيئ�ات التدقيقية املنفذة 
م�ن قب�ل مكتبن�ا لتدقي�ق أعم�ال وحس�ابات 
تش�كيات ال�وزارة بلغ 68 هي�أة تدقيقية وفق 
برنامج تدقيقي مسبق حيث أسفرت عن إعادة 
مبالغ كبرية لخزينة الدول�ة ، والتوصية بإعادة 
أخرى ومنع مبالغ م�ن الهدر، حيث بلغ مجمل 
املبال�غ املعادة لخزين�ة الدول�ة 641,678,252 
د.ع ، و بل�غ مجم�ل املبال�غ امل�وىص بإعادته�ا 
123,534,409,192 د.ع ، وبل�غ مجم�ل املبالغ 

املمنوعة من الهدر 2,321,030,416 د.ع«.
ون�وه اىل انه » ت�م تدقيق مس�ودات العقود 
املربم�ة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود 
واملناقص�ات املدقق�ة م�ن قبل مكتبن�ا كرقابة 
اس�تباقية }206{ مسودة عقد«. واوضح البيان 
» وبلغ مجموع األنشطة التفتيشية يف محافظة 
بغ�داد وباقي املحافظات 4781 نش�اطاً ما بني 
زي�ارة ولجنة تفتيش�ية ولجن�ة تدقيقية ، كما 
بلغ ع�دد امل�ؤرشات الخاصة بالفس�اد اإلداري 
وامل�ايل 5032 إداري و 384 م�ايل يف بغداد وباقي 

املحافظات«.
ون�وه اىل » تش�كيل لجان تق�ي الحقائق 
حيث تم ضبط العديد من الفاسدين واملفسدين 
بالجرم املش�هود فقد بلغت عمليات الضبط 89 

عملي�ة يف محافظة بغ�داد و 47 عملية يف باقي 
املحافظات«. 

ولفت اىل » التحقيق يف حاالت الفساد اإلداري 
وامل�ايل املتعلق باملال العام }الرش�وة واالختاس 

والتزوي�ر وغريه�ا { حي�ث بل�غ ع�دد القضايا 
التحقيقية الت�ي تم انجازه�ا واملصادقة عليها 
}761{ قضي�ة ،و بلغ ع�دد القضايا التحقيقية 
املحالة إىل هي�أة النزاه�ة أو املحاكم عن طريق 

دوائره�م 386 قضي�ة ، كما بلغ ع�دد القضايا 
التحقيقي�ة الت�ي تضمنت عقوب�ات انضباطية 
77 قضي�ة«. واش�ار البي�ان اىل »متابعة قضايا 
التزوير يف الشهادات الدراسية للعاملني يف وزارة 

الداخلي�ة ومتابع�ة صحة صدوره�ا ، حيث تم 
تدقيق 19686 وثيقة دراس�ية حيث تم الكشف 
ع�ن 702 وثيقة دراس�ية ل�م يت�م تأييد صحة 
صدوره�ا وتمت إحالتها إىل آمري الضبط األعىل 
إلج�راء التحقيق فيها«. ونوه البيان اىل انه » تم 
تنفي�ذ 26 لجنة تقييمية بواقع 774 جولة وفق 
خطة مربمجة وقد خرجت بعدة توصيات ، كما 
بلغ مجموع الش�كاوى الواردة عن طريق الخط 
الس�اخن والربي�د االلكرتون�ي 2668 ش�كوى ، 
وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة بالشكاوى الواردة 

كافة«.
ولف�ت اىل ان » مجمل األنش�طة التفتيش�ية 
ملديري�ة حقوق اإلنس�ان 1294 زيارة ، حيث تم 
تفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم 
التقارير ومتابعة اإلجراءات املعنية بالتوصيات 
املنصوص عليها بتلك التقارير، حيث بلغ مجمل 
تلك الزي�ارات 525 زيارة يف بغداد واملحافظات ، 
وقد بلغ عدد الزيارات للتش�كيات اإلدارية 675 
زي�ارة، وبلغ عدد الزي�ارات الخارجية 94 زيارة 
، و رص�د وتش�خيص ح�االت انته�اك لحقوق 
اإلنس�ان يف الدوائ�ر والوحدات التابع�ة لوزارتنا 
بواق�ع 11 حالة انته�اك وتم اتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحق املقرين كافة«.
واوض�ح البي�ان ان�ه » ت�م وض�ع برنام�ج 
تدريبي وتطويري للنه�وض بالخربات وتطوير 
ودورات  عام�ة  دورات  اط�ار  يف  امله�ارات 
تخصصي�ة ومهني�ة، حيث بلغت ع�دد الدورات 
89 دورة شارك فيها 2075 مشرتكاً، كما شارك 
487 متدرباً يف الدورات الخارجية بالتنسيق مع 
الجهات ذات العاقة ، وتمت إقامة }26{ ورشة 

عمل يف مجاالت مختلفة«.

أجرت حوالي مخسة آالف نشاطًا تفتيشيًا يف بغداد وباقي احملافظات 

مفتشية الداخلية تعلن اعادة ومنع هدر أكثر من »126« مليار دينار خالل 2017

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، 
ان الجلس�ة الربملانية املقبلة ستش�هد التصويت 

عىل مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 2018.
ونقل�ت وكالة »الغد برس« ع�ن عضو اللجنة 
سليم ش�وقي القول، ان »الخافات التي حصلت 
حول املوازنة بني النواب الكرد ونواب املحافظات 
الغربية لم نجد له�ا حلوال جذرية، ولكن حصلت 
اتفاق�ات ع�ىل تحقي�ق نص�اب لتمري�ر املوازنة 

والتصويت عليها«.
واض�اف ان�ه »بالفع�ل تم�ت الق�راءة االوىل 
والثانية مل�رشوع القانون وم�ن املؤمل ان تكمل 
املش�اورات فيم�ا بني الرئاس�ات الث�اث لوضع 

اللمسات االخرية عىل املوازنة«.
واشار اىل انه »يف حال اكملت املشاورات سيتم 
التصوي�ت عىل مرشوع قانون املوازنة يف جلس�ة 

يوم الثاثاء املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، أمس الس�بت، 
يف  بالب�رش  لاتج�ار  عصابت�ني  ع�ىل  القب�ض 
القيادة  الكاظمي�ة واالعظمية.وذكرت  منطقتي 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
، ان »الق�وات األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات بغداد، 
الل�واء )44( فرقة املش�اة ال�� )11(، تمكنت من 
القاء القبض عىل متهم صدر بحقه أمراً قضائي 
وف�ق قانون مكافحة االتج�ار بالبرش يف منطقة 

االعظمية«.
وأض�اف البي�ان، انه »ق�وة أخرى م�ن فوج 
ط�وارئ بغ�داد الثام�ن، تمكنت ايضاً م�ن القاء 
القب�ض عىل عصاب�ة مؤلفة م�ن ثاثة مجرمني 
متهمني باالتجار بالب�رش وتحرير املجني عليها، 
يف منطقة الكاظمية«.واكد البيان، انه »تم إحالة 

املتهمني اىل الجهات التحقيقية املختصة. 

عمليات بغداد تعلن
 إلقاء القبض القبض عىل عصابتني لالجتار 

بالبرش يف العاصمة

القانونية الربملانية: 
اجللسة املقبلة ستشهد التصويت عىل 

املوازنة
        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب زعي�م تي�ار الحكمة عمار 
الحكيم، أمس السبت، أن االنتخابات 
املقبل�ة س�تنقل العراق م�ن مرحلة 
مرحل�ة  إىل  الديمقراطي�ة  تأس�يس 
بناء الدولة، فيما دعا مجلس النواب 
إىل تضم�ني منحة الطلب�ة يف املوازنة 

العامة لعام 2018. 
وق�ال الحكيم يف اجتم�اع لتجمع 
طابي يف مكتبه، بحس�ب بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»االنتخابات القادمة س�تنقل العراق 
من مرحل�ة الا اس�تقرار إىل مرحلة 
االس�تقرار وم�ن مرحل�ة تأس�يس 
الديمقراطي�ة إىل مرحلة بناء الدولة، 
الفتا إىل »س�مات املؤسسة الجامعية 

باعتبارها تحتوي كتلة برشية كبرية 
ش�بابية ونخبوية طالب�ة للعلم ولها 
دور كب�ري يف التصحي�ح والتغي�ري«. 
ودع�ا الحكيم، إىل »تغلي�ب املصلحة 

الق�رارات والخطوات«،  العراقي�ة يف 
مش�ددا يف الوقت نفس�ه عىل »إلزام 
العامل�ني  واملس�تثمرين  ال�رشكات 
أو الراغب�ني يف العم�ل داخ�ل العراق 

الش�بابية  بالخ�ربات  باالس�تعانة 
العراقية الكفوءة المتصاص البطالة، 
فضا عن تمكني القطاع الخاص من 

النهوض بالواقع االقتصادي«. 
النواب  الحكيم مجل�س  وطال�ب 
ب�«تضم�ني املوازن�ة العامة للس�نة 
الحالية بمنحة الطلبة كي تكون خري 
معني لهم يف حياتهم الدراسية«، الفتاً 
إىل »أهمي�ة االرتقاء بالواقع الخدمي 
والتعليم�ي عىل مس�توى املختربات 
والس�فرات العلمية والقبول املركزي 
ال�ذي يجرب يف بعض األحي�ان الطلبة 
ع�ىل دراس�ة اختصاص ه�و خارج 
رغباته�م ومج�ال ابداعهم«. يش�ار 
إىل أنه م�ن املقرر إج�راء االنتخابات 
النيابية يف الثاني عرش من شهر آيار 

املقبل.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس القض�اء األعىل عن انجاز حس�اباته الختامية 
للع�ام املايض، الفتا إىل أن نس�ب االنجاز بلغ�ت أكثر 95% برغم 
سياس�ة التقشف وقلة السيولة النقدية. وقال املتحدث الرسمي 
ملجل�س القضاء األعىل القايض عبد الس�تار بريقدار إن »مجلس 
القض�اء األعىل أنج�ز حس�اباته الختامية التي تمث�ل اإليرادات 
واملروف�ات الفعلية للس�نة املالي�ة املنتهي�ة 2017«. وأضاف 
بريقدار، أن »القضاء نرش تلك الحسابات عىل موقعه االلكرتوني، 
وهو املؤسس�ة الوحي�دة التي تلجأ إىل هذا اإلج�راء كونه يندرج 
ضمن إطار الش�فافية بوصفه نهجا سار عليه مجلس القضاء 
األع�ىل منذ إعادة تش�كيله يف ع�ام 2003«. م�ن جانبها، ذكرت 
مدير عام دائرة الش�ؤون االدارية واملالية إن »انهاء الحس�ابات 
الختامية حصل خال شهر كانون الثاني وقبل املوعد املحدد من 
قبل وزارة املالية«. وأوضحت أنه »تم إرس�ال تلك الحس�ابات إىل 
ديوان الرقابة املالية«، مش�رية إىل أنه »رغم قلة السيولة النقدية 
املمولة من قبل وزارة املالية فأن نسب االنجاز بلغت 95% وبدون 

أي تجاوز عىل مخصصات موازنة مجلس القضاء األعىل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املنافذ الحدودي�ة، أمس الس�بت، القبض عىل 
مس�افر أجنبي يف منفذ الش�يب الحدودي، جنوبي العراق، كان 
يروم الدخول للعراق وبحوزته مواد مخدرة«. وقالت املديرية يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املسافر كان 
بحوزته ترياك 2 غرام، وكرستال 50 غرام، وحشيشة 50 غرام، 
وعلبة صغرية تحتوي عىل س�ائل مخ�در«. وأضافت، أن عملية 
القبض تمت »من قبل منتسبي شعبة مكافحة املتفجرات املنفذ 
بالتعاون مع رشطة الكمارك ومفرزة املخدرات التابعة لرشطة 
محافظة ميسان«. ولفتت اىل انه »تم إحالة امللقى القبض عليه 

اىل للقضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقه.

جملـس القضـاء األعـلـى ينجـز 
حساباته اخلتامية

القبض عىل »مسافر اجنبي« بحوزته 
مواد ممنوعة يف منفذ الشيب 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس املؤتم�ر الوطني العراقي آراس 
حبي�ب كري�م ان ال أحد ينكر وجود فس�اد يف 
العراق. الحكومة بش�خص رئيس�ها تتحدث 
ع�ن ذل�ك وتعلن ع�ن إج�راءات ع�ىل طريق 

مكافحته. 
وحني تجمعت الدول والرشكات يف الكويت 
وقدمت ما يع�د فرصاً جيدة إلع�ادة اإلعمار 
كانت تعرف ذلك لكنه�ا من جانب آخر باتت 
تث�ق باإلج�راءات الت�ي تق�وم به�ا الجهات 

املختصة ملحاربته. 
لك�ن املش�كلة الت�ي نواجهه�ا دائماً هي 
التهويل وخلط األوراق والتس�قيط السيايس 
بحيث يبدو املش�هد غارقاً يف السوداوية وهو 

أمر مبالغ فيه. 
يض�اف اىل ذلك أن الفس�اد آفة مجتمعية 

وط�رق مكافحته�ا التقتر ع�ىل إجراءات 
الدول�ة ع�ىل أهميتها، ب�ل تتطلب مش�اركة 

املجتمع للقضاء عليها.
كما ق�ال رئيس املؤتم�ر الوطني العراقي 
»ح�ني طرحن�ا رؤيتنا يف بن�اء  الدولة املدنية 
القائم�ة ع�ىل مب�دأ  العدال�ة اإلجتماعي�ة و 
النهض�ة اإلقتصادي�ة يف وقت مبك�ر كنا وما 
زلنا ندرك أن هذه الرؤية ليست مجرد شعار 
إنتخاب�ي بقدر ماهي آلية كاملة لكيفية بناء 
الدول�ة.  وحي�ث تهيمن فك�رة الدولة املدنية 
العادل�ة عىل األج�واء اإلنتخابي�ة وربما عىل 
صعي�د الحم�ات الدعائي�ة فإننا ن�زداد ثقة 
ورس�وخاً بأهمي�ة م�ا عاهدنا عليه ش�عبنا 
عىل طري�ق تحقيق هذه األه�داف التي بات 
يتعاطاه�ا الجميع بع�د أن أدرك�وا إنها أمل 
املواط�ن العراق�ي ب�رف النظر ع�ن دينه 

وقوميته ومذهبه«.

رئيس املؤمتر الوطني آراس حبيب: املشكلة التي نواجهها دائاًم 
هي التهويل وخلط األوراق والتسقيط السيايس

احلكيم متحدثًا عن االنتخابات املقبلة: ستنقل العراق من مرحلة 
تأسيس الديمقراطية إىل بناء الدولة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلمي عبد الرزاق العيىس، أمس السبت، 
عن عودة 45 ألف طالب نازح إىل جامعاتهم 

يف محافظتي األنبار ونينوى، داعياً 
إىل  األكاديم�ي  الجامع�ي  الوس�ط 
تكثيف الحل�ول والعاجات الكفيلة 
بعودة النازحني إىل مناطقهم.وقال 
العيىس يف كلمته خال املؤتمر الدويل 
الثاني حول الن�زوح والهجرة الذي 
أقامته جامعة الكوفة بالتعاون مع 
كلية الكفيل الجامعة، بحسب بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »االس�تاذ الجامع�ي تقع 
عىل عاتقه مسؤولية تنشيط ثقافة 
املواطنة فضا عن دراسة وتطويق 

االث�ار النفس�ية واالجتماعية التي علقت 
بذاك�رة النازحني وإيج�اد الحلول لها من 

خال البحوث العلمية«.
وأض�اف، أن »ال�وزارة ومؤسس�اتها 
الجامعي�ة أخ�ذت ع�ىل عاتقه�ا إنعاش 

البح�ث  بواب�ات  ع�رب  العراق�ي  الواق�ع 
العلمي وتش�خيص األس�باب واملسببات 
وتفعي�ل آلي�ة النه�وض بواق�ع املناطق 
الت�ي تعرض�ت لهجمات داع�ش«، داعياً 
الوس�ط الجامعي األكاديمي إىل »تكثيف 
الكفيلة بعودة  الحلول والعاج�ات 
النازح�ني إىل مناطقهم«.وتابع، أن 
»ال�وزارة عمل�ت عىل ع�ودة عرشة 
االف طال�ب وطالب�ة إىل جامعت�ي 
الفلوج�ة واالنبار فض�ا عن عودة 
اىل  طال�ب  ال�ف  وثاث�ني  خمس�ة 
جامع�ات محافظة نين�وى«، الفتاً 
إىل »معالج�ة حاالت الطلب�ة الذين 
عن�وان  تح�ت  ظروفه�م  ُدرج�ت 
الن�زوح والتهج�ري وتوف�ري مواقع 
بديل�ة وأجواء جامعية مناس�بة يف 

جامعات املحافظات األخرى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت هيئة االن�واء الجوي�ة، أمس 
الس�بت، استمرار تس�اقط االمطار خال 
االسبوع الحايل، مبينة ان درجات الحرارة 
س�تنخفض قليا ع�ن معدالته�ا. وقالت 

الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »الطقس 
سيكون اليوم السبت يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية غائم جزئي اىل 
غائم مع تساقط امطار متوسطة 
الش�دة وفرصة لح�دوث عواصف 
»الطق�س  ان  مبين�ة  رعدي�ة«، 
س�يكون  الش�مالية  املنطق�ة  يف 
غائم جزئ�ي اىل غائم م�ع فرصة 
لتس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة 
الجبلي�ة«. واضافت  يف اقس�امها 

الهيئ�ة ان »الطق�س س�يكون يف املنطقة 
الوس�طى لي�وم االح�د ب�ني غائ�م جزئي 
وغائم مصحوب بتساقط امطار خاصة يف 
االقس�ام الرشقية يتحول تدريجيا وابتداء 
من االقسام الغربية اىل صحو«، مشرية اىل 
ان »الطقس يف املنطقة الشمالية سيكون 

بني غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط 
امط�ار خاصة يف االقس�ام الجبلية ليا«. 
وتابعت الهيئ�ة ان »الطقس يف املنطقتني 
الوسطى والشمالية ليوم االثنني سيكون 
غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة 
الشدة تكون رعدية احيانا، يف حني سيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبية بني غائم 
جزئ�ي وغائ�م مصح�وب بتس�اقط 
زخات مطر خفيفة متفرقة«. ولفتت 
الهيئ�ة اىل ان »الطق�س يف املنطقتني 
الثاثاء  الوس�طى والش�مالية لي�وم 
س�يكون غائ�م مصح�وب بتس�اقط 
رعدي�ة  عواص�ف  وح�دوث  امط�ار 
يتحول تدريجيا وابتداء من االقس�ام 
الغربي�ة اىل غائ�م جزئ�ي«، موضحة 
ان »درجات الحرارة ستنخفض قليا 

عن معدالتها خال هذه االيام«. 

وزير التعليم يعلن عودة »45« ألف طالب نازح 
إىل جامعاهتم يف األنبار ونينوى

االنواء اجلوية توقع استمرار تساقط االمطار 
خالل األسبوع اجلاري



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن األمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق، أمس الس�بت، أن ش�هر آذار املقبل سيش�هد 
عقد ملتقى للرشكات األجنبية الراغبة باالستثمار يف العراق.

وقال العالق يف كلمة القاها خالل ندوة نظمها معهد التقدم للسياسات االئتمانية، إن “الدعم 
ال�دويل العادة االس�تقرار يف املناطق املح�ررة بلغ 600 مليون دوالر بينم�ا االنفاق الحكومي 
العادة االستقرار بلغ أكثر من هذا الرقم بأضعاف«، مبينا أن »إعادة االستقرار يهدف لتأهيل 

املراكز الصحية واملياه والكهرباء واملدارس وغريها«.
وأض�اف أن »مجلس الوزراء صادق عىل حزمة إجراءات لتنفيذ الرشاكة مع القطاع الخاص 
الذي ناقشناه أيضا يف مؤتمر الكويت«، موضحا أن »املنح التي حصل عليها العراق يف مؤتمر 
الكوي�ت تبل�غ 2 ملي�ار دوالر وقروض ميرسة 11 ملي�ار دوالر والباقي تعهدات لتس�هيالت 
ائتمانية«. وبني العالق أن »ملتقى س�يعقد يف الرشكات التي أبدت االستثمار يف العراق خالل 

الشهر املقبل”، مؤكدا أن أن “العراق يرغب ببناء مجمعات سكنية يف كل محافظة«.

الشهر املقبل.. بغداد حتتضن ملتقى للرشكات األجنبية الراغبة باالستثامر يف العراق

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تالحق�ت بيان�ات النف�ي م�ن قب�ل الق�وات 
األمنية، أمس الس�بت، رّداً عىل إش�اعات عن 
انس�حابها من محافظة كركوك، فيما أكدت 

االستمرار بواجبها يف حماية املدينة.
وأكد مركز االعالم األمني اس�تتباب األوضاع 

األمنية يف كركوك.
وقال املركز يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، »تناقلت بعض مواقع التواصل 
االجتماع�ي ش�ائعات واخب�اراً ملفق�ة عن 
انس�حاب لقوات الرشط�ة االتحادية وباقي 
الق�وات األمنية املتواجدة معها من محافظة 
كركوك«، مؤكداً أن »القوات األمنية مستمرة 
يف واجباتها االعتيادية وال يوجد أي انسحاب 
م�ن قبله�ا خاص�ة بع�د أن الق�ى تواجدها 

ارتياحاً كبرياً من قبل املواطنني هناك«.
ودع�ا املركز، وف�ق البي�ان، إىل »توخي الدقة 
والح�ذر يف نقل املعلومات واستس�قائها من 

الجهات االمنية املعنية«.
وزارة الداخلي�ة، بدوره�ا، نف�ت انس�حاب 
قواته�ا من كرك�وك، وقالت قي�ادة الرشطة 
االتحادي�ة التابعة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »ع�دداً من مواقع 
التواصل االجتماع�ي ووكاالت األخبار ترّوج 
لنبأ انسحاب الرشطة االتحادية من ناحيتي 
التون كوبري وش�وان، وتحرّك للبيش�مركة 

لسد الفراغ األمني«.
وأشار إىل أن »هذه اإلشاعة واألخبار الكاذبة 
هي جزء م�ن منظومة التش�ويش اإلعالمي 
الس�لبي املؤّثرة عىل ال�رأي العام يف محافظة 
كركوك بشكل يضعف ثقة املواطنني بأجهزة 

الدولة وقواتها املسلحة«.
وذهب قائد العمليات الخاصة الثانية وخطة 
فرض القانون يف محافظ�ة كركوك يف تفنيد 
الشائعات، وقال اللواء الركن معن السعدي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
»اننا نطمأن مواطني كركوك جميعا ان قوات 
مكافح�ة االٍرهاب البطلة موجودة يف كركوك 
بكامل قوتها ووجود قوة احتياط لها”، مبينا 
ان “املعلوم�ات التي تناقلتها بعض وس�ائل 
التواصل االجتماعي واملغرضني ال أساس لها 
من الصح�ة والوضع االمني مس�يطر عليها 
من قب�ل مكافحة االٍرهاب والق�وات األمنية 

االخرى”.
الدواع�ش  ستس�حق  “قواتن�ا  ان  واض�اف 
واالنفصالي�ني اذا ماحاول�وا املس�اس بأمن 
مواطن�ي كركوك يف محيط كرك�وك وجميع 
اج�زاء املحافظ�ة”، مش�ريا اىل “انن�ا نؤك�د 
ملواطنين�ا ان الق�وات األمنية التي س�حقت 
الي�د  س�تكون  القان�ون  وفرض�ت  داع�ش 

الضاربة بوجه كل من تسول له نفسه العبث 
بأمن كركوك”.

م�ن جانبها، نف�ت قي�ادة عمليات الحش�د 
انس�حاب القطعات العس�كرية من مناطق 
ش�مال وجنوب كركوك، فيما أكدت استقرار 

الوضع األمني يف املدينة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »االنب�اء الت�ي 
تواردت بخصوص انس�حاب الحشد الشعبي 
والرشط�ة االتحادية من مناطق التون كربي 
واش�وان )ش�مال كرك�وك( ولي�الن )جنوب 

رشق املدينة( غري دقيقة«.
وأشارت إىل أن »األوضاع األمنية داخل مدينة 
كرك�وك مس�تقرة وال يوجد م�ا يعكر صفو 

األمن فيها«.
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  صفح�ات  كان�ت 
االجتماع�ي تداول�ت ش�ائعة أف�ادت بعودة 
انتش�ار نحو 800 عنرص م�ن تنظيم داعش 
يف مناطق بكركوك، واالستعداد إلعالن ساعة 
الصف�ر والهجوم عىل املحافظة إلس�قاطها، 
فيم�ا ذك�رت بع�ض التقاري�ر الصحفية أن 

وحدات من الرشطة االتحادية والجيش بدأت 
االنس�حاب من مناط�ق يف كرك�وك، ما دفع 

قوات البيشمركة إىل إعادة االنتشار فيها.
وتس�يطر قوات مكافحة االرهاب عىل مركز 
محافظ�ة كرك�وك والرشط�ة االتحادية عىل 
االقضية والنواحي بعد عملية فرض القانون 

يف ال�16 من ترشين االول 2017.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

رّسب�ت نائب�ة وثائ�ق تؤك�د س�حب 
محاف�ظ كرك�وك املقال، وال�ذي كان 
مقرباً من مس�عود بارزاني حوايل 62 
ملي�ون دوالر من أموال الب�رودوالر، 
فيم�ا طال�ب ن�واب باس�تعادة نجم 
الدي�ن كري�م ال�ذي ف�ّر إىل الوالي�ات 
املتح�دة األمريكية بعد إقالته وفش�ل 
االستفتاء االنفصايل. وكشفت النائبة 
ع�ن محافظة كرك�وك آال طالباني أن 
محافظ كرك�وك املقال س�حب مبلغ 
مس�تحقات  م�ن  دوالر  ملي�ون   62
البرودوالر. ونقلت وكالة »السومرية 
ني�وز« ع�ن طالبان�ي الق�ول ان »62 
ملي�ون دوالر م�ن أموال مس�تحقات 
برودوالر محافظة كركوك اس�تلمها 
محافظه�ا املقال نجم الدين كريم من 
مبيعات النفط لستة أشهر من حقول 
املحافظ�ة الت�ي كانت تحت س�يطرة 
حكومة االقلي�م و رشكة كار«، مبينة 
ان »االستالم تم وفق وصوالت ووثائق، 
اال ان إدارة املحافظة لم تس�تلم دوالرا 
وأحدا منها«. واضافت »وبعد متابعة 
دقيقة من بعض نواب اللجنة املالية يف 
برملان كردس�تان تبني ان املبلغ مودع 
يف بنك كوردس�تان يف أربيل«، مش�رية 
اىل ان »املضح�ك ه�و ان رئيس برملان 
كردستان خاطب يف ال�22 من شباط 
الح�ايل، البن�ك أع�اله، اال ان االخ�ري 
وبرسع�ة ال�ربق رد يف نف�س الي�وم 
الربمل�ان بالق�ول انه ال يوج�د عندهم 
حس�اب باس�م نجم الدين، حيث جاء 
ال�رد يوم الخميس وال�ذي كان نصف 
دوام«. وتس�ألت طالباني«أي�ن ال�62 

ملي�ون دوالر التي اس�تلمها املحافظ 
املقال«، الفتة اىل ان »هذه االموال هي 
من اس�تحقاق أبناء كركوك«. بدوره، 

طالب االمني العام لالتحاد االس�المي 
لركمان العراق جاسم محمد البياتي 
الحكومة االمريكية واإلنربول بإعادة 

محاف�ظ كركوك »الهارب« نجم الدين 
كريم »مخف�ورا« اىل املحاكم العراقية 
الفق�راء  ألم�وال  »رسقت�ه«  بس�بب 

واملحتاجني يف املحافظة. وقال البياتي 
إن »عىل الحكومة االمريكية واإلنربول 
اعادة نجم الدين كريم محافظ كركوك 

الهارب مخف�ورا اىل املحاكم العراقية 
وتس�ليمه للس�لطات بس�بب رسقته 
أموال الفقراء واملحتاجني من كركوك، 

كونه مواطن أمريكي هرب من العراق 
أن  امري�كا«، موضح�ا  يف  االن  وه�و 
»املبل�غ 60 مليون دوالر ال�ذي أعلنته 
النائب�ة االء الطالبان�ي مؤخ�را يعترب 

ُعرش املبلغ الذي رسقه املحافظ«.
وطال�ب البيات�ي النزاه�ة والجه�ات 
القضائية واملدعي العام ب� »التحقيق 
يف االمر ملعرفة املبلغ الصحيح الذي تم 
ايداعه يف حس�اب املحافظ والذي قام 
بتهريبه خارج العراق«، مش�ريا اىل أن 
»هن�اك 63 ملف�ا باقيا ب�ادراج هيئة 
النزاهة دون تحقيق او قرار قضائي، 
وما ي�زال ع�رشات الفاس�دين الذين 
كان�وا يقننون رسقات نج�م الدين يف 
كرك�وك واإلقلي�م يعيش�ون مطلقي 
اليد، وعىل النزاهة التحقيق يف من كان 
رشي�كا معه يف رسقات�ه وخاصة من 
كان يقنن احالة املشاريع االستثمارية 
لعصابات تابعة للمحافظ وزبانيته«. 
واكد البياتي، أن »وضع كركوك الحايل 
غري مس�تقر وخطري وقد يؤدي يف اي 
لحظ�ة اىل االنفج�ار«، داعي�ا رئي�س 
ال�وزراء اىل »إيج�اد حل رسي�ع لبناء 
الرشاك�ة النموذجي�ة الدارة كرك�وك 
وتوزيع املناصب بني مكونات كركوك 
وفق النظام ال�دارج املتفق عليه %32 
ل�كل مكون لع�ودة الحي�اة الطبيعية 
املستقرة لها وألهلها«. وكشف مقرر 
الربملان نيازي معم�ار اوغلو، يف وقت 
س�ابق، أن محافظ كركوك نجم الدين 
كريم »يستلم 10 ماليني دوالر« شهريا 
من إقليم كردستان كحصة عن النفط 
املص�در من حق�ول املحافظ�ة »دون 
إيداعه�ا«، فيم�ا أش�ار إىل وجود »64 

دعوى قضائية« بحق املحافظ.

نفت الشائعات اليت حتدثت عن »االنسحاب« من كركوك وأطرافها وأكدت االستمرار باحلماية من تهديدات اإلرهاب

القوات األمنية: ثابتون يف الشامل

دعوات برملانية بإعادته »خمفورًا« من أمريكا اليت فر إليها بعد فشل االستفتاء االنفصالي

وثائق مرسبة: حمافظ كركوك املقال سحب »62« مليون دوالر من البرتودوالر

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�غل الكثري م�ن املحلل�ني والباحث�ني، الذين 
عكفوا عىل رصد كيفية نشوء تنظيم »داعش« 
اإلرهابي س�ؤاال تضمن »هل داعش هو نس�ل 
حزب البعث القديم، أم جيل جديد؟«، لكن يبدو 

أن تقارير توصلت أخريا إىل نتيجة واقعية.
ورصدت الباحثة واألستاذة يف العلوم السياسية 
يف جامع�ة »ليدن« الهولندية مريي�ام بنراد، يف 
تقري�ر نرشته عىل مجلة »ذا كونفريسيش�ن« 
الت�ي وصفته�ا  العالق�ة  أفريقي�ة،  الجن�وب 
ب�«املريب�ة« ما بني أيديولوجية صدام حس�ني 

القديمة وظهور ونشأة تنظيم »داعش«.
وقال�ت بنراد »دوم�ا ما يكون التس�اؤل حول 
إذا م�ا كان داعش ظهر من صلب حزب البعث 
القدي�م، أم أن�ه كي�ان منفصل تمام�ا؟، لكن 
الواق�ع ربما يظهر أن�ه كان مزيجا من االثنني 

معا«.
ودلل�ت الباحث�ة الفرنس�ية ع�ن صح�ة تل�ك 
الفرضية، بمجموعة من التقارير التي كشفت 
ع�ن معلوم�ات اس�تخباراتية رسي�ة، تظه�ر 
ارتباط عنارص تابعة لحزب البعث الذي يمتلك 
أيديولوجي�ة ص�دام حس�ني، بتكوي�ن كوادر 

»داعش«.

وأش�ارت إىل أن »فيديو استجواب أجرته قوات 
الثان�ي  الديمقراطي�ة يف 10 كان�ون  س�وريا 
2018، واته�م فيه�ا أح�د عن�ارص التنظي�م 
اإلرهاب�ي، الفرن�ي توم�ا بارنوي�ن، تنظي�م 
داع�ش بأنه اس�تعان بعدد م�ن أعضاء حزب 
البع�ث الس�ابقني، وع�دد من عن�ارص أجهزة 

االستخبارات الغربية لتأسيس كوادره«.
لكن ربما تكون ادعاءاته محسوبة عىل »نظرية 
املؤام�رة«، والقول للباحثة الفرنس�ية، خاصة 
وأنه كان مس�جونا لدى القوات الكردية، التي 

يربطها عداء كبري مع النظام البعثي السابق.
يذكر أن مجل�ة »دير ش�بيغل« األملانية نرشت 
يف 18 نيس�ان، تحقيق�ا حول ش�خصية بارزة 
يف تنظي�م »داعش«، وهو ح�اج بكر، الذي هو 
يف األصل، س�مري محمد الخلف�اوي، الذي كان 
عقي�دا س�ابقا يف الجي�ش العراق�ي، ويمتل�ك 

عالقات قوية مع أجهزة االستخبارات.
وع�ادت بن�راد للحدي�ث »الس�ؤال هن�ا، كيف 
يكون ذل�ك، وفك�رة البعثية، التي بن�ي عليها 
حزب البعث، أصال أيديولوجية علمانية ثورية، 
تم تأسيس�ها يف ب�ادئ األمر عىل ي�د القوميني 
الس�وريني زك�ي العرس�وزي وميش�يل عفلق 
يف أوائ�ل األربعينات، والتي تش�جع عىل إقامة 
دولة عربية واحدة«، موضحة ان »اإلجابة هو 

أن فكرت�ي البعث وداعش واح�دة، إقامة دولة 
واحدة، ولك�ن التنظيم اإلرهاب�ي منح الفكرة 

البعثية صيغة إسالمية«.
الجمه�ور  م�ن  كث�ريا  »داع�ش«  واس�تفاد 
العريض، الذي كان مؤيدا لفكر »البعث«، رغم 
أن »الس�بب الرئي�ي« لظهوره ه�و االحتالل 
األمريك�ي للع�راق، بحس�ب تقري�ر مجلة »ذا 

كونفريسيشن«.
ولكن تقرير سابق لصحيفة »واشنطن بوست« 
األمريكي�ة، بتاري�خ 4 نيس�ان 2015، تح�دث 
ع�ن »وجهة نظ�ر معاكس�ة«، أال وهي وجود 
عالقات قديمة قبل احتالل أمريكا للعراق، كان 
يجهزها نظام صدام حسني لسيناريو االحتالل 
لتأس�يس تلك الجماعة التي عرفت فيما بعض 

ب�«داعش«.
ووصف�ت تلك الخطة بأنه�ا »الخطة ب«، التي 
يمكن من خاللها ق�ادة النظام البعثي الوجود 
يف الصورة بمرشوع سيايس جديد، لكن تطور 

وأصبح مرشوع إرهابي.
أما بن�راد فرأت، أن »االحت�الل األمريكي، كان 
أح�د األس�باب الرئيس�ية يف ظه�ور التنظي�م 
اإلرهاب�ي، خاصة بعدما ص�در يف 2003 قرارا 
بإقالة الضباط والجنود العراقيني، بعدما حلت 
الجيش وع�دد من الهياكل السياس�ية للنظام 

العراقي، ما تس�بب يف انهي�ار الدولة وتصاعد 
العنف املسلح املتطرف«.

وتس�بب ذلك الق�رار يف ترسيح م�ا ال يقل عن 
250 أل�ف جندي عراقي، م�ا دفع الكثري منهم 
لالنضم�ام إىل خندق املتمردين عىل الس�لطات 
املوج�ودة حالي�ا يف البالد، وب�دأ املوالني لحزب 
»البع�ث« يف التواط�ؤ مع الفصائ�ل الجهادية 

قبل الحرب.
وتطرق�ت الباحث�ة الفرنس�ية إىل أن »ص�دام 
حس�ني نفس�ه، دع�ا يف أح�د أب�رز خطابات�ه 
بع�د س�قوط نظام�ه إىل الجهاد ض�د العدوان 
الخارج�ي والخونة، ولكن ل�م يظهر أي دالئل 
حقيقية عىل وجود اتصاالت بأي من الحركات 
الجهادي�ة الدولي�ة قب�ل 2003، كم�ا أنه كان 
محاربا للفكر اإلسالمي املتطرف سواء السني 

أو الشيعي طوال فرة حكمه«.
وأرجع�ت الباحثة يف الجامع�ة الهولندية لجوء 
عدد من قيادات »البعث« إىل التنظيم اإلرهابي، 

إىل ما وصفته ب�«إرث قديم من العنف«.
وأوضح�ت »دوم�ا م�ا كان يس�تخدم ص�دام 
حس�ني الدعاي�ة الديني�ة والغطاء اإلس�المي، 
كبدي�ل للقومية العربي�ة والعراقية، خاصة يف 
أوج الحرب مع إيران يف الفرة من 1980 حتى 

.»1988

التأسيس بدأ قبل عام 2003

معلومات جديدة تكشف عن »العالقة املريبة« بني »البعث املنحل« وتنظيم »داعش«
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الضغط األمريكي يعيد باكستان إىل قائمة متويل اإلرهاب 

         بغداد / المستقبل العراقي

اته�م لوبي األس�لحة القوي يف الوالي�ات املتحدة 
منتقدي�ه باس�تغالل حادثة إطالق الن�ار الدامية يف 
مدرس�ة يف فلوريدا لتحقيق مكاسب سياسية فيما 
اس�تجاب الرئي�س دونالد ترامب ملطالبات بتش�ديد 
قوان�ن حي�ازة األس�لحة مع دع�وة مث�رة للجدل 

لتسليح األساتذة.
ورد رئيس الجمعية الوطنية للبنادق واين البير 
ب�أن اعت�ر األمر »تسييس�ا مخج�ال للمأس�اة« يف 
تصديه لتظاهرات حاش�دة وتزايد األصوات املطالبة 

بتشديد قوانن حيازة األسلحة املتساهلة.
ويف تعليقات�ه األول عىل املج�زرة التي وقعت يوم 
عي�د الح�ب وأودت بحي�اة 17 ش�خصا يف ثانوية يف 
فلوريدا، كرر البير اتهامات طاملا وجهها للمطالبن 
بتشديد قوانن حيازة األسلحة بأنهم يسعون إللغاء 
الح�ق الدس�توري ال�ذي يكف�ل حق حي�ازة وحمل 

السالح.
وق�ال أم�ام مؤتم�ر س�نوي للمحافظ�ن قرب 
واش�نطن »إنه�ا اس�راتيجية كالس�يكية تطرحها 
»اش�راكين  منتق�دا  بالس�م«،  تنض�ح  حرك�ة 
مفرضن« يف اليسار السيايس و«ما يسمى بوسائل 

االعالم االخبارية الوطنية«.
وقال إن املسألة »بالنسبة لهم، ال تتعلق بالسالمة 
ب�ل ه�ي قضية سياس�ية. إنه�م يكره�ون جمعية 
األسلحة ويكرهون التعديل الثاني ويكرهون الحرية 

الفردية«.
الراس�خ ب�أن  وأي�د موق�ع جمعي�ة األس�لحة 
األمركي�ن املس�لحن هم خ�ط الدف�اع األول أمام 
هجم�ات دامية قائ�ال »إن وقف رج�ل رشير يحمل 

سالحا يتطلب رجال صالحا يحمل سالحا«.
وتعزز موقف الجمعية الوطنية لألس�لحة عندما 
أيد ترام�ب يف اجتماعه الثاني يف البيت األبيض حول 
السالمة يف املدارس، خطة للرد عىل مجزرة باركالند 

بوضع املزيد من األسلحة يف املدارس.
وق�ال إن »مدرس�ة بال س�الح تج�ذب األرشار«، 
مقرحا مكافآت لألساتذة الذين يوافقون عىل حمل 

أسلحة غر ظاهرة.
وكان ترامب قد اقرح رفع الس�ن األدنى من 18 
إىل 21 س�نة لرشاء أس�لحة أقوى من املس�موح بها 
حاليا كالبندقي�ة الهجومية التي اس�تخدمها منفذ 
مجزرة فلوريدا نيكوالس كروز وتش�ديد االجراءات 

أمام املرىض العقلين لحيازة أسلحة.
بموج�ب القوان�ن الفدرالية الحالي�ة يحق ألي 
ش�خص فوق س�ن 18 عاما رشاء س�الح من جهة 
خاصة وغر مرخصة رغم أن بعض الواليات حددت 

السن األدنى ب�21 عاما.
واملقرحات التي يمكن أن تواجه صعوبة إلقرارها 
يف الكونغ�رس ال�ذي يس�يطر علي�ه الجمهوريون، 
يمكن أن تضع ترامب يف مواجهة جمعية األس�لحة 

التي قدمت ترعات لحملته وأيدت ترشيحه.
وقال ترامب »أعتقد أن الجمعية الوطنية للبنادق 
تري�د القيام باليشء الصحيح«، مضيفا »أعني إنهم 
قريبون جدا مني وأنا قريب جدا منهم. إنهم رائعون 

جدا، يحبون هذا البلد. متعلقون بوطنهم«.
وأك�د ترامب إن�ه ال يدافع عن تس�ليح كل معلم 
أمرك�ي ب�ل فقط م�ن تلق�وا »تدريبا عس�كريا أو 
خاص�ا« ملمحا إىل أن النس�بة يمكن أن تصل إىل 20 

باملئة من املعلمن.
وهذا يعني أس�لحة لنحو 700 ألف معلم وهو ما 

يعد تجارة رابحة محتملة ملصنعي األسلحة.
وقال ترامب »إن منطقة بال سالح بالنسبة لقاتل 
أوم�ن يريد أن يصب�ح قاتال، هي كالذه�اب لتناول 

املثلجات. كمن يقول ها أنا تعال اقتلني«.
وأضاف »برأي�ي، لن تحصل عمليات اطالق النار 
تلك، ألن هؤالء األشخاص جبناء. لن يدخلوا مدرسة 
إذا كان 20 باملئة من املعلمن مس�لحن. ربما تكون 

النسبة يف تلك املدرسة 10 باملئة وربما 40 باملئة«.
وس�ارعت نقاب�ات املعلم�ن إىل إدان�ة مقرحه 
وقال�ت النقابة األمركية للمعلم�ن إن ترامب يؤيد 

»سباق تسلح من شأنه أن يحول املدارس إىل حصون 
عسكرية«.

وقال رئيس النقابة راندي واينغارتن »أي شخص 
يريد أس�لحة يف املدارس ال يفهم ما يجري يف داخلها 

أو أنه ال يبايل وهذا أسوأ«.
وملخص�ا معارض�ة الكثر من أعض�اء مجلس 
الش�يوخ، وصف الس�ناتور الديمقراطي ريتش�ارد 
بلومنتال فكرة تس�ليح معلمن بأنها »جنون س�ام 
انحراف ع�ن التح�رك املنطقي بدعم م�ن الجمعية 

الوطنية للبنادق«.
وق�ال »إن تس�ليح املعلم�ن جنون وه�و طريق 
يق�ود إىل اطالق ن�ار مته�ور ومثر للذع�ر ورسقة 
األس�لحة وس�واها من املخاط�ر املميت�ة. ال فرصة 

أمامه يف مجلس الشيوخ«.
واس�تمع ترامب إىل ش�هادات مروع�ة من أهايل 
مفجوع�ن وأصدقاء ومراهقن م�ن باركالند نجوا 

بأعجوبة من مجزرة 14 شباط.
وت�دور يف الكونغ�رس األمرك�ي نقاش�ات ل�م 
تتوص�ل إىل نتيج�ة ح�ول قوان�ن األس�لحة، رغ�م 
عمليات اطالق نار جماعي واس�تطالعات تظهر أن 

غالبية األمركين يؤيدون تشديد القوانن.
وبحس�ب اس�تطالع مؤسس�ة غالوب ف�إن 60 
باملئ�ة من األمركين يؤيدون تش�ديد قوانن حيازة 

األسلحة.
وداف�ع ترامب أيضا عن حظر القطع التي تركب 
ع�ىل البن�ادق وتس�مح بتحويلها من س�الح ش�به 

اوتوماتيكي إىل اوتوماتيكي.
وغ�رد ع�ىل توير قائ�ال »ارفع�وا الس�ن إىل 21 
وأوقفوا بيع القطع« التي تحول الس�الح إىل رشاش 

آيل.
وق�ال »الكونغ�رس يف مزاج للقي�ام أخرا بيشء 

حيال املسألة. آمل ذلك«.

بعد جمزرة باركالند وتشديد قوانني حيازة األسلحة

معارك بني »لويب السالح« ومعارضيه يف أمريكا

       بغداد / المستقبل العراقي

ع�زز االتح�اد االوروب�ي يف قم�ة يف بروكس�ل دعمه 
الخم�س  الس�احل  دول  ملجموع�ة  وامل�ادي  الس�يايس 
االفريقية التي تهدف اىل التصدي للمجموعات الجهادية 

الناشطة يف منطقة الساحل.
واجتم�ع 32 رئيس دول�ة وحكوم�ة الجمعة يف مقر 
املفوضي�ة االوروبية حول قادة الدول املش�اركة يف القوة 
)موريتانيا ومايل وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد( الثبات 

دعمهم السيايس لها.
وأكد االتح�اد االوروبي يف االجتماع ق�راره مضاعفة 
دعمه للمجموعة العس�كرية للدول الخمس ورفعها من 
50 اىل مئ�ة ملي�ون يورو اضاف�ة اىل ق�رارات أخرى من 
املتوق�ع االعالن عنها خالل االجتماع، بحس�ب ما أعلنت 
وزي�رة خارجي�ة االتح�اد فيديريكا موغورين�ي. وقالت 

»ندفع يوميا ثمن غياب السالم«.
ويضاف التمويل االخر اىل خمسن مليون يورو كان 

االتحاد اقرها يف حزيران لدعم القوة املشركة.
ويأتي القرار يف وقت تش�هد منطقة الساحل تصعيدا 
يف هجم�ات املتمردين يطرح تحديا امام هذه الدول التي 
تعد من بن االكثر فقرا يف العالم وتش�كل راس الحربة يف 

الحرب ضد الجهادين.
والس�عودية هي اكر ممويل ه�ذه القوة بعد تعهدها 
بمس�اهمة تبلغ مئة مليون ي�ورو، فيما وعدت الواليات 
املتح�دة بمس�اعدة تبل�غ 60 ملي�ون دوالر )49 ملي�ون 

يورو(.
وق�ال رئيس النيجر رئي�س مجموعة الدول الخمس 
محم�دو يوس�فو ان »املعرك�ة الت�ي نخوضه�ا ليس�ت 
موجه�ة ض�د االرهابين يف الس�احل فقط ب�ل من اجل 
العال�م ب�ارسه، لذلك ع�ىل االتحاد االورورب�ي واملجتمع 

الدويل ان يكون داعمن ملجموعة الساحل«.
وتخط�ت قيم�ة الدع�م امل�ايل املوع�ود ملجموعة دول 
الس�احل الخمس 280 مليون يورو )350 مليون دوالر(. 
اال ان الق�وة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتش�كيل 
ق�وة قوامه�ا خمس�ة آالف جن�دي مدرب�ن ومجهزين 
لتسير دوريات يف النقاط االمنية الساخنة واعادة فرض 

السلطة يف املناطق الخارجة عىل القانون.

       بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت إي�ران أن تغ�ادر الس�عودية اليم�ن، بع�د »هزيمة 
مدوية«، الفتة إىل أن الرياض وقعت يف فخ يتعذر عليها انتش�ال 
أنفس�هم منه. وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجي�ة االيرانية 
بهرام قاس�مي، إن »املس�ؤولن الس�عودين دفعوا ثمنا باهضا 
عىل الحرب التي ش�نوها عىل الش�عب اليمني األعزل«، حس�ب 
وكالة »مه�ر« اإليرانية. وأضاف »الس�عودية توهمت يف اليمن، 
ب�أن عدوانها ع�ىل هذا البلد، يمكن تحقي�ق انجازاته يف غضون 
أس�ابيع قليل�ة، ويمكن االس�تيالء علي�ه تمام�ا، إال أن ذلك لم 
يحدث«. وتابع قاس�مي: »الس�عودية تورطت وال تس�تطيع أن 
تنجح يف انتشال نفسها من املستنقع الذي رمت بنفسها فيه«، 
منوها إىل أنها »تس�عى اآلن إىل خلق عدو مفرض، وتتصور أنه 
إذا ل�م ينهزم الش�عب اليمني أو لم يخضع، فم�ن املؤكد أن ذلك 

يعود إىل املساعدات التي يتلقاها خارج هذا البلد«.
وتابع: »هذه األوه�ام ال تمت إىل الواقع بيشء قليل، وكاذبة 
تماما«. وختم »قاس�مي« حديثه، بالقول: »س�يأتي اليوم الذي 

تغادر السعودية اليمن، وقد منيت بهزيمة مدوية«.
وج�راء ح�رب متواصل�ة من�ذ نح�و ث�الث س�نوات، يعاني 
اليمنيون من أوضاع معيشية وصحية مردية للغاية، حتى بات 

أغلبهم بحاجة إىل مساعدات إنسانية، وفق األمم املتحدة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أظه�ر مقطع فيدي�و نرشته وكال�ة »يورو ني�وز«، تعرض 
أعضاء وفد أمركي أثناء مغادرتهم للمركز الفلسطيني للبحوث 
وسياس�ات املسح، للرش�ق بالبيض. واس�تقبل الفلسطينيون 
الوفد األمريكي أيضا بالهتافات، وردد البعض »غر مرحب بكم 
يف فلس�طن«. وحمل املحتج�ون الفتات كتب عليه�ا »الواليات 
املتحدة األمريكية جزء من املش�كلة وليس�ت ج�زء من الحل«، 
وقالت إحدى النساء »ال نريد السماح لهم بزيارة فلسطن، لكي 

نوضح لهم رسالة مفادها أن القدس هي عاصمة فلسطن«.
يش�ار إىل أن الوف�د كان يف زيارة غر رس�مية ملدينة رام الله 
بالضفة الغربية، من أجل فهم رأي الشارع الفلسطيني للوضع 
الح�ايل. وأعل�ن ترامب يف الس�ادس م�ن كان�ون األول االعراف 
بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل، منهيا سياس�ة تتبعه�ا الواليات 
املتح�دة منذ عق�ود وتقيض برضورة تحديد وض�ع القدس من 
خالل مفاوضات بن اإلرسائيلين والفلس�طينين. وقال ترامب 
إنه س�ينقل س�فارة ب�الده إىل الق�دس، األمر ال�ذي أثار غضب 

الفلسطينين.

»رهانات أمنية« تدفع االحتاد األوريب 
إىل زيادة متويله لقوة الساحل

إيران تتحدث عن »هزيمة مدوية« 
تنتظر السعودية 

فلسطينيون يرشقون وفدًا أمريكيًا 
»بالبيض« 

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت أنقرة القائم باالعمال الهولندي وعرت 
ل�ه ع�ن »ادانتها« غ�داة تصوي�ت الرمل�ان الهولندي 
عىل اقراح بش�أن االع�راف بابادة االرم�ن قبل نحو 
مئة عام، حس�ب ما أفاد مس�ؤول يف وزارة الخارجية 

الركية.
ع�رت  الركي�ة  الس�لطات  أن  املس�ؤول  وأك�د 

للدبلومايس الهولندي عن »ادانتها« لهذا التصويت.
وص�ادق الرملان الهولن�دي ب142 صوت�ا مقابل 
ثالث�ة اص�وات ع�ىل توصي�ة ب�ان »يتح�دث الرملان 

بعبارات واضحة عن االبادة االرمنية«.
كما وافق ع�ىل ايفاد ممثل للحكومة اىل يريفان يف 
24 نيس�ان يف ذكرى املجازر الت�ي ارتكبت بن 1915 

و1917.
وترفض تركيا بشكل قاطع استخدام كلمة »ابادة« 
وتتحدث باس�تمرار عن مج�ازر متبادلة خالل حرب 
اهلية ومجاعة اودا بحياة مئات اآلالف من االشخاص 
يف الجانبن. ورّصح الوزير الركي للشؤون االوروبية 
عمر جيلي�ك الجمعة أمام الصحافي�ن »ندين القرار 

ال�ذي اتخذه الرمل�ان )الهولندي(، بالنس�بة الينا انه 
)قرار( يسء وباطل«. وأشار اىل أن الحكومة الهولندية 

نأت بنفسها عن قرار الرملان. وقال »هذا مهم«.
ويف مؤرش اىل االس�تياء الذي اثاره تصويت النواب 
عىل املذك�رة، ذكرت انقرة هولندا باملج�زرة التي راح 
ضحيتها اكثر من ثمانية آالف صبي ورجل مس�لمن 
ووصف�ت   1995 يف  )البوس�نة(  رسيرينيتس�ا  يف 

ب«االبادة« يف قرارات عدة للقضاء الدويل.
وقالت وزارة الخارجية الركية مساء الخميس ان 
»القرارات التي اس�اس لها واتخذه�ا برملان بلد غض 
النظر ع�ن ابادة رسيرينيتس�ا )...( ال م�كان لها يف 
التاري�خ«. وتدهورت العالقات ب�ن هولندا وتركيا إىل 
أدن�ى مس�توى منذ أعلن�ت الهاي يف مطل�ع فراير/

شباط استدعاء س�فرها يف أنقرة ورفضها استقبال 
ممثل دبلومايس ألنقرة عىل أراضيها.

وكان�ت الحكوم�ة الهولندية منع�ت يف اذار 2017 
وزيري�ن تركين من القاء كلم�ة خالل تجمع يف اطار 
حملة االس�تفتاء عىل تعزيز س�لطات الرئيس الركي 
رجب طي�ب أردوغ�ان بن أف�راد الجالي�ة الركية يف 

روتردام.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وس�ائل إع�الم هندي�ة 
ومص�در دبلوم�ايس إن مجموعة 
عاملية معنية بمراقبة غسل األموال 
أعادت باكس�تان مجددا إىل قائمة 
ملراقب�ة عمليات تموي�ل اإلرهاب، 
فيما س�يمثل ع�ىل األرجح رضبة 
وعالقاته�ا  باكس�تان  القتص�اد 

املتوترة مع الواليات املتحدة.
إط�ار  يف  الخط�وة  وج�اءت 
أوس�ع  أمركي�ة  اس�راتيجية 
للضغ�ط ع�ىل إس�الم اب�اد حتى 
تقط�ع م�ا تق�ول واش�نطن إنه 
إس�المين  بمتش�ددين  ص�الت 
يث�رون التوت�رات يف أفغانس�تان 

املجاورة.
ط�وال  واش�نطن  وعمل�ت 
األس�بوع املايض عىل حش�د دعم 
الدول األعض�اء يف مجموعة )قوة 
املهام للعمل املايل( إلدراج باكستان 
عىل ما يعرف »بالقائمة الرمادية« 

لل�دول التي ال تبذل م�ا يكفي من 
جهد ملحاربة تمويل اإلرهاب.

)ريبابلي�ك(  خدم�ة  وقال�ت 

ن�او(  )تايم�ز  اإلخباري�ة وقن�اة 
إن جه�ود  الهن�د  التلفزيوني�ة يف 
بذلته�ا  الت�ي  األخ�رة  اللحظ�ة 

إدراجه�ا عىل  باكس�تان لتجن�ب 
التحفظ  القائم�ة، والتي ش�ملت 
عىل كيان�ات مرتبطة بش�خصية 

إس�المية ب�ارزة، لم تنج�ح. ومن 
املتوق�ع ص�دور بي�ان رس�مي يف 

وقت الحق.
وأك�د مص�در دبلوم�ايس غر 
هندي م�ن إحدى ال�دول األعضاء 
يف املجموعة قرار إدراج باكس�تان 
م�ن جديد عىل القائم�ة. وأدرجت 
باكستان من قبل عىل القائمة ملدة 

ثالث سنوات حتى 2015.
ويشعر املسؤولون األمركيون 
باإلحباط منذ فرة طويلة بس�بب 
ما يرون أنه تخاذل باكس�تان عن 
اتخاذ إجراءات ضد جماعات مثل 
حرك�ة طالبان األفغانية وش�بكة 
حقاني يعتقدون أنها تستغل املالذ 
الباكس�تانية  اآلمن ع�ىل األرايض 

لشن هجمات يف أفغانستان.
لكن مسؤولن أمركين بارزين 
قال�وا إنهم ل�م يروا تغ�را يف دعم 
باكستان للمتشددين رغم زيارات 
ق�ام به�ا مس�ؤولون أمركي�ون 
كبار منهم وزير الخارجية ريكس 

تيلرس�ون للبالد يف الفرة األخرة.
وتق�ول باكس�تان إنه�ا بذلت 
الكثر ملس�اعدة الوالي�ات املتحدة 
وتص�دى  املتش�ددين  تعق�ب  يف 
مسؤولون باكس�تانيون للرد عىل 

االتهامات األمركية.
ويقول خراء إن إدارة الرئيس 
االمرك�ي دونال�د ترام�ب، رغ�م 
اس�تخدامها لعبارات أكثر رصامة 
مع باكستان، ما زال يتعن عليها 
العمل عىل تغير حس�ابات إسالم 
آب�اد ولك�ن إذا ظه�رت الوالي�ات 
املتحدة بمظهر الطرف املستأس�د 

فمن املستبعد أن تحقق نجاحا.
وأطلق�ت الس�لطات يف وق�ت 
إس�المي  متش�دد  رساح  س�ابق 
باكستاني متهم بتدبر هجوم عام 
2008 يف مدينة مومب�اي الهندية 
كان تحت اإلقام�ة الجرية. وقال 
البي�ت األبيض إن إط�الق رساحه 
قد تكون له تداعيات عىل العالقات 

بن واشنطن وإسالم آباد.

الربملان اهلولندي يعرتف بـ »إبادة األرمن« والدبلوماسية الرتكية ترتبك
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REQUEST FOR PROPOSAL 

 
 
 
 
 

 
UNESCO Office for Iraq hereby solicits qualified companies 
being experienced in the field of the social media and 
marketing to submit their proposals for the following tender: 
 
IRQ/RFP/18/01 “RFP for the design and launch of a social 
media and marketing campaign for the Technical Vocational 
Education and Training (TVET) in Iraq” (closing date: 15 
March 2018) 
 
Complete set of solicitation documents can be requested by 
writing to following email addresses: 
 baghdad_proc@unesco.org  
 

 
 
 
 
 
 
 

عطاء للشركات المؤهلة والتي لها خبرة في عن طرح  يعلن مكتب يونسكو العراق
 :لتاليللعطاء ا مجال وسائل اإلعالم اإلجتماعية والتسويق لتقديم إقتراحاتهم

إجتماعية تصميم وإطالق حملة إعالمية وتسويقية "  IRQ/RFP/18/01: عطاء رقم
 من أجل التعليم والتدريب للمهنيين والفنيين في العراق

 
) على ان تكون لديها الخبرة في هذا المجال(على السادة الشركات الراغبة بالمشاركة 

 :مخاطبتنا على البريد اإللكتروني التالي
 

baghdad_proc@unesco.org 
 

١٥/٠٣/٢٠١٨الموافق  الخميسعلما بأن آخر موعد لطلب المعلومات هو يوم   

 
 

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  405/ب /2018                                       
اىل املدع�ى علي�ه / املدي�ر املف�وض 
لرشك�ة مجموعة التطوي�ر العراقية 
مؤنس عباس كاظم اضافة لوظيفته

أق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملرصف 
االقتصاد لالس�تثمار والتمويل مازن 
كامل الياس اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا 
دعوت�ك للمرافع�ة والزام�ك بتأدي�ة 
مبلغ للمدع�ي مقداره مائ�ة وثالثة 
واربعون مليون وخمسمائة وثمانية 
وس�تون  وثماني�ة  وس�تمائة  ال�ف 
دين�ار عن عمول�ة خط�اب الضمان 
ومبل�غ مكش�وف وملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك حس�ب إش�عار مختار محلة 
الجمعي�ة االوىل يف العزيزي�ة واملرف�ق 
العزيزي�ة  رشط�ة  مرك��ز  بكت�اب 
املؤرخ يف 2018/2/13 بالعدد 1262  
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
للحض�ور  رس�ميتن  محليت�ن 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
صباحا  تاسعة  2018/3/1الس�اعة 
وعند عدم حض�ورك أومن ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون  
القايض 

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

فقدان
فق�دت مني هوي�ة املوظف ال�وزارة 
الصادرة من وزارة الكهرباء / املديرية 
العام�ة النت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة 
الجنوب باس�م ) ميثم خل�ف نعمة ( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن
اىل الرشي�ك ) محمد كاظم عبد عيل ( 
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء 

للعقار املرقم 63584 / 3 حي امليالد
اسم طالب اإلجازة

حيدر عبد الخرض كاظم
��������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من غرفة 
التجارة باس�م ) احمد لفت�ة كريم ( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

وزارة العدل
مديرية تنفيذ البرصة

العدد : 102/خ/2017
التاريخ 2018/2/21

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الب�رصة العقار 
العائ�د  العب�اس   14/74 تسلس�ل 
للمدي�ن ع�يل عبي�د مه�دي املحجوز 
لق�اء دين الدائن / ع�يل حمد قدوري 
ملياري�ن   )2010440520( البال�غ 
وعرشة ملي�ون واربعمائ�ة واربعون 
ال�ف وخمس�مائة وع�رشون دين�ار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثن يوم تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة 
باملائ�ة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمة / 14/47 العباس
2 � جنسه ونوعه : ارض العمارة مع 
ابنيتها املكونة من رسداب وخمس�ة 

طوابق/ ملك رصف
3 � ح�دوده واوصافه : من الش�مال 
والش�مال  ع�ام  طري�ق   / الرشق�ي 
الغرب�ي / طري�ق عام وم�ن الجنوب 
الرشق�ي /العق�ار تسلس�ل 74/ 13 
ومن الجنوب الغرب�ي / العقار 96 /

العب�اس والعقار مبلط  بالس�راميك 
وكذل�ك الج�دران ومغل�ف بالس�قف 
الثان�وي وان الطاب�ق االريض يتكون 
من صالة وحم�ام عدد اثنن ومطبخ 
صغ�ر وغرف�ة صغ�رة ع�دد اثن�ن 
ومطبخ والطاب�ق الثاني يحتوي عىل 
اربعة شقق الش�قة االوىل تحوي عىل 
مطبخ مع حمام مع غرفة مع غرفة 
ديلوكس مع حمام مع صالة بقياس 
مائة مرت الش�قة الثانية تحتوي عىل 
مطب�خ  وحم�ام وغرفة ماس�رت مع 
حمام مع صالة خمسون مرت الشقة 
الثالث�ة تحت�وي عىل مطب�خ وحمام 
وغرفة )ماسرت( مع حمام مع صالة 
خمس�ون مرت الش�قة الثالثة تحتوي 
عىل مطبخ وحمام وغرفة )ماس�رت( 
بقياس خمس�ة وسبعون مرت الشقة 
الرابعة صالة ومطبخ وحمام بحدود 
خمس�ن م�رت ويحتوي ع�ىل مخزن 
ع�دد اثنان الطاب�ق الثال�ث والطابق 
الراب�ع غ�ر مكتمالن وم�رتوك وغر 
مس�تغل يتكون كل طابق من سبعة 
ش�قق الش�قة االوىل والثانية والثالثة 
والرابع�ة يتك�ون من صال�ة وغرفة 
وحمام ومطبخ والش�قة  الخامس�ة 
والسادس�ة والس�ابعة تحت�وي  عىل 
صالة وحمام وهذا الوصف للطابقن 
الطاب�ق  ان  علم�ا  والراب�ع  الثال�ث 
االريض واالول والثاني مبلط االرضية 
بالكرانيت ومغلف بالس�قف الثانوي 
والج�دران مطلية بالصب�غ البنتاليت 
والحمامات مغلفة بالس�راميك وان 
البناي�ة مبلط باالش�تايكر  الس�طح 

ودرجة العمران جيدة
املساحة : )381,09(م2

درجة العمران : جيدة
الش�اغل / مرصف بيبلوس / يرغب 

بالبقاء كمستأجر 
القيمة التقديرية : 1,392,180,000 
ملي�ار وثالثمائ�ة واثن�ان وتس�عون 

مليون ومائة وثمانون الف دينار

محكمة بداءة السماوة
العدد  :374/ب/2018
التاريخ : 2018/2/21

اعالن
املدعي / مشتاق ذجر كاظم

اىل  املدعى عليه /نرباس حسن سفيح 
اقام املدعي مشتاق ذجر كاظم الدعوى 
املرقم�ة 374/ب/2018 يطل�ب فيه�ا 
بتأديت�ك ل�ه مبلغ ق�دره )ثالث�ة االف 
وثالثمائ�ة  وملي�ون  امريك�ي(  دوالر 
الف دين�ار عراق�ي وتحميلك الرس�وم  
واملصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م  حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ بتاريخ 2018/1/30 املتضمن 
تع�ذر  تبليغك وملجهولية محل اقامتكم 
فقد تق�رر تبليغك�م بالنرش بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة املوافق الس�اعة التاس�عة من 
صب�اح ي�وم 2018/3/4 وعن�د ع�دم 
حضورك او من ينوب عند قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفقا 

لالصول
القايض

فليح حسن جاسم 
��������������������������������

اعالن 
من / قسم امن افراد بغداد 

اقت�ى   – الهارب�ن  املتهم�ن   / إىل 
حضوركم يف القسم اعاله خالل 30 يوم 
من تاريخ الن�رش اذا كنت داخل العراق 
او خارجه لالجابة عن الجريمة املسندة 
اليك وف�ق املادة 5 من قان�ون عقوبات 
ق�وى االم�ن الداخ�يل رق�م 14 لس�نة 
2008 وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات 
القانونية ضدك استنادا إىل احكام املادة 

65 من ق . أ . د .
ش . م / نجم عبد السادة ادعم هارف.

حس�ن  ع�ودة  مرت�ى   / -مف�وض 
مهاوي .

مه�دي  اس�ماعيل  محم�د   / ع   . -ر 
صالح.

- ن . ع / محم�د عب�د الحس�ن زغ�ر 
رسن السعدي

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة / 122 / 2018 
التاريخ 30 / 1 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / فارس حسن حمعه 
لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار 
مرك�ز رشطة باب الش�يخ بالعدد 389 
يف 16 / 1 / 2018 وتايي�د مختار محلة 
129 انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الرصافة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

صفا عبد املنعم محمد 
اوصاف املحرر : ق�رار محكمة االحوال 
بالع�دد 583  الرصاف�ة  يف  الش�خصية 
 2017  /  12  /  11 يف   2017  / ش   /
املتضمن الزامك بتاديتك للمدعية ش�هد 
صب�اح كامل نفق�ة ماضي�ة مقدارها 
100000 مائة الف دينار شهريا اعتبارا 
 2017  /  5  / ال�رتك يف 1  تاري�خ  م�ن 
ونفق�ة مس�تمرة مقداره�ا 125000 
مائ�ة وخمس�ة وع�رشون ال�ف دينار 
ش�هريا اعتب�ارا م�ن تاري�خ املطالب�ة 
القضائي�ة يف 10 / 10 / 2017 ونفق�ة 
مس�تمرة كل واحد م�ن االطفال ) زينه 
وريت�اج وقائ�د ( اوالد ف�ارس حس�ن 
مبل�غ ق�دره 125000 مائة وخمس�ة 
وعرشون الف دينار ش�هريا اعتبارا من 
تاري�خ املطالبة القضائية يف 10 / 10 / 

2017 وللمستقبل .

اعالن
تعل�ن مديري�ة الوقف الش�يعي عن اج�راء املزايدة 
العلنية اليجار الحوانيت املذكورة اوصافها يف ادناه 
فع�ىل الراغبن بالدخ�ول يف املزاي�دة  مراجعة مقر 
املديرية خالل س�بعة ايام من تاريخ النرش يف احدى 
الصحف املحلية مس�تصحبن معهم املستمسكات 
الثبوتية مص�ورة + اصلي�ة والتامين�ات القانونية 
البالغة ) 20%(  من بدل التقدير .. وستجري املزايدة 
يف تمام الس�اعة  الع�ارشة صباحا  من اليوم االخر 
لالع�الن ويف مق�ر املديرية واذا صادف ي�وم املزايدة 
عطل�ة تجري املزايدة يف الي�وم  الذي يليه من الدوام 
الرس�مي علما ان تسديد بدل االيجار صفقة واحدة 
وخالل ثالثن يوم من تاريخ االحالة وبخالفة يعترب 
ناكال وال يحق ملوظف�ي االوقاف واملدينن واقاربهم 
حتى الدرجة  الرابعة  من دخول املزايدة ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش والداللية واملصاريف 

االخرى

لعدم حصول راغب والحاقا باعالناتنا املرقمه )401( يف 2017/11/22 و )7( يف 2018/1/8 
وبن�اء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / االم�الك املرقم 21267 يف 2017/11/13   
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع ارايض س�كنية املدرجة 
مواصفاتها ادناه العائده اىل مديرية بلدية كميت باملزايدة العلنية   استنادا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة 
مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتر اللجنة وخالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل 
الدوام الرس�مي من اليوم االخر من مدة االع�الن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 

كميت ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطلوبة /

1  � اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان / القانونية وعىل البلدي�ة تبليغ الذين يرغبون 
بدخول املزايدة بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته 
3 � تأييد عدم استفادة له ولزوجته يتم تقديمه قبل موعد املزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3746/ب2017/1

التاريخ: 2018/1/31
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من املحكمة بإزالة ش�يوع العقار املرقم 3/5831 حي العروبة 
يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينه اوصافه وقيمته 
ادن�اه فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )ثالثون( يوم�ا  من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم )7(  يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخر من أالعالن يف 

هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 3/5831 حي العروب�ة يف النجف عبارة عن دار يقع عىل ش�ارع  20 مرت 
ع�ىل س�احة واجهة 10 م�رت ونزال عرشون مرت مف�رزة اىل جزئن بصورة غر رس�مية 
الج�زء االول يحت�وي عىل ممر وغرفتن نوم وصاله واس�تقبال ومطب�خ وصحيات عدد 
2 مس�احة الج�زء املذكور 150 مرت مربع بطابق واحد مش�غول من قب�ل املدعي عليهم 
الثاني والثالث حس�ن ومحمد اوالد نعم�ان كريم درجة عمران الجزء املذكور جيدة جدا 
ام�ا الجزء الثاني يتك�ون من ممر صغر وغرفة نوم ومطبخ واس�تقبال وصحيات عدد 
2  ودرج مس�احة الجزء املذكور 50 مرت مربع درجة عمران الجزء الثاني دون الوس�ط 
ومشغول من قبل املدعى عليه االول عيل نعمان كريم  ان العقار بالكامل مبني بالطابوق 
مسقف بالكونكريت املسلح مبلط بالكايش وان القيمة املقدرة للعقار )103,250,000( 

مائة وثالثة مالين ومائتان وخمسون الف دينار فقط الغرها
������������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 482/ش2018/2

التاريخ 2018/2/22
اعالن

اىل املدعى عليه / مثنى عبد الزهرة خنياب
اقام�ة املدعية هدى حمزة خني�اب الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها 
)تصدي�ق الط�الق الخلعي الذي اوقعه املدع�ى عليه ( وملجهولية مح�ل اقامتك فقد قرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2018/3/6 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1321/ش2018/2

التاريخ 2018/2/21
اعالن

اىل / املدعى عليه  / قيس محسن نارص 
اقامت املدعية )رواء غايل جينه( الدعوى بالعدد 1321/ش2018/2 
امام هذه املحكمة تطل�ب فيها تأييد حضانة االوالد كل من )محمد 
عيل ومحمد باقر  وفاطمة( وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح 
القائم بالتبليغ  واش�عار مختار حي الحسن 2 � القادسية سابقا / 
النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن يوميت�ن وعليك الحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/2/28 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد : 152/س/2018

التاريخ 2018/2/20
اىل االشخاص الثالثه  : دعاء وحوراء بنات حسن جعفر

اعالن
لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل املستأنف صالح طالب 
محمد بخصوص القرار الصادر من محكمة بداءة النجف يف الدعوى 
املرقم�ة 1952/ب2017/5  والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي 
ولثبوت مجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار منطقة حي االشرتاكي عليه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املصادف 2018/2/28 الس�اعة الثامن�ة والنصف صباحا ويف حالة 
ع�دم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة 

بحقكم حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضر سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2328

التاريخ 2018/2/19
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من العقار تسلس�ل 
3736 ب�راق الواقع يف النجف العائ�د للمدين صالح مهدي  
حليل املحجوز لقاء طلب الدائن محي خليل ابراهيم البالغ 
19/648/588 تس�عة عرش مليون وستمائة واربعة الف 
وخمس�مائة وثماني�ة وثمان�ون الف دينار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف / براق 3736
2 � جنسية ونوعها : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مشتمالته :   

العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 12 م�رت يتألف من طابقن 
ورسداب ملغ�ي الطاب�ق االريض ويتأل�ف م�ن ثالثة عرش 
محل عىل ش�كل قيرصية وفقط محلن من ضمن املحالت 
ذو فنرين كونهن اركان يف العقار )وجميع املحالت مغلقة 
اثناء الكش�ف باستثناء محل لبيع الحلويات )زنود الست( 
وس�لم م�ن الكونكريت املس�لح مغلف بال�كايش يؤدي اىل 
الطابق االول ويحتوي عىل خمسة شقق وجميعها مغلقة 
اثناء الكش�ف وضع اليد وتوج�د فتحه من الطابق االريض 
اىل الس�طح مسيجة بسياج حديدي ويوجد سلم يؤدي من 
الطاب�ق االول اىل الس�طح علما ان البيتونة غر مس�قفة 
وس�قف العق�ار م�ن الكونكريت املس�لح ل�كال الطابقن 
وارضية الطابق االريض من االسمنت اما الطابق االول من 
الكايش املؤزئيك املتهالك جدران كال الطابقن جزء اسمنت 

وجزء جص ومصبوغة كال الطابقن مجهز ماء وكهرباء
5 � مساحته 291/90 مرت

6  � درجة العمران : مشغول
7 � الش�اغل :  جمي�ع املح�الت والش�قق كان�ت مغلق�ة 
اثناء الكش�ف باس�تثناء محل يف الطاب�ق االريض الصالح  
الحلويات وافاد ش�اغل املح�ل بعدم بيان رأي�ه من البقاء 

ومن عدمه
8 � 521/474/166 مائ�ة وخمس�ة وع�رشون ملي�ون 
واربعمائ�ة واربعة وس�بعون الف ومائة وس�تة وس�تون 

دينار

بدل االيجارمساحتهحانوت المدرسةت

62800000م2وليد الكعبة1

62250000م2سفير الحسين2

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن ثالث لكافة املواطنني
العدد: 61 

التاريخ: 18/ 2/ 2018

السعر االجماليسعر المتر المربع الواحدالمساحةرقمه القطعة والمقاطعةنوع الملكت

10000000عشرة 50000خمسون الف دينار200م177/5472 مق8قطعة ارض سكنية1
مليون دينار    

10000000عشرة 50000خمسون الف دينار200م17/479مق8قطعة ارض سكنية2
مليون دينار    



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1623( االحد  25  شباط  2018 حمليات6

 

   بغداد / المستقبل العراقي

تداول سلوق العلراق للاوراق املالية اكثر 
من 13 مليار سلهم خال االسبوع املايض 
مسلجل ارتفاعا ملحوظلا يف حجم التداول 
التنفيلذي  املديلر  قيمتها.وقلال  وايضلا 
للسلوق طه أحمد عبد السلام يف بيان ورد 
ل«املسلتقبل العراقي«، ان »سلوق العراق 
لاوراق املالية نظم خال االسلبوع املنتهي 
يف الثانلي والعرشيلن ملن شلباط الحلايل 
ويبلغ علدد اللرشكات املدرجة يف السلوق 
)101( رشكة مساهمة ، منها )73( رشكة 

مدرجة يف السلوق النظامي و)28( رشكة 
مدرجلة يف السلوق الثانلي وتداولت خال 
جلسات االسبوع املايض اسهم )46( رشكة 
يف السوق النظامي و)4( رشكات يف السوق 
الثاني ليصبح علدد الرشكات املتوقفة عن 
التلداول لعلدم التزامها بتقديلم االفصاح 
السلنوي والفصلي للهيئة والسلوق )22( 
رشكة«.باملقابلل بني عبد السلام ان »عدد 
االسهم املتداولة خال االسبوع املايض بلغ 
)13,895( مليلار سلهم مقابلل )7,091( 
مليار سلهم لاسلبوع الذي قبله مرتفعة 
بنسبة )95.94%( فيما بلغت قيمة االسهم 

 )10,683( امللايض  لاسلبوع  املتداوللة 
مليلار دينار مقابلل )7,887( مليار دينار 
لاسلبوع الذي قبله مرتفعلة هي األخرى 
بنسلبة )35.45%( واقفلل مؤرش السلوق 
ISX 60  يف أخلر جلسلة ملن األسلبوع بل 
)641.05( نقطة مرتفعة بنسبة )%1.58( 
علن إغاقله لألسلبوع اللذي قبلله عندما 
أغلق عىل)631.05( نقطة«.وأكد ان »عدد 
الصفقلات املنفلذة لاسلبوع امللايض بلغ 
)2851( صفقلة مقابلل )3209( صفقة 
لألسبوع الذي قبله، وبالنسبة اىل مؤرشات 
تداول املستثمرين غري العراقيني يف السوق 

بني عبد السلام ان عدد األسلهم املشلراة 
ملن املسلتثمرين غريالعراقيني لألسلبوع 
املايض بلغ )1( مليار سهم مرتفعا بنسبة 
15%، بقيملة بلغلت )2( مليلار دينار من 
خلال تنفيلذ )584( صفقلة عىل اسلهم 
)13( رشكلة مرتفعة القيمة بنسلبة %95 
».إما عدد االسلهم املباعة من املستثمرين 
غري العراقيني لألسلبوع امللايض فبلغ )1( 
مليار سلهم مرتفعا بنسلبة 161% بقيمة 
بلغلت )824( مليون دينار من خال تنفيذ 
)216( صفقلة علىل أسلهم )8( رشكات 

مرتفعة القيمة هي األخرى بنسبة %96 .

    االنبار / المستقبل العراقي

بحلث محافلظ االنبلار محملد الحلبلويس، ملع السلفري 
االيطايل يف العراق برونو باسلكونيو آلية مشاركة الرشكات 
االستثمارية االجنبية يف اعادة اعمار املناطق املترضرة جراء 

العمليات اإلرهابية والعسكرية«.

وذكلر املكتلب اإلعاملي ملحافلظ االنبلار، يف بيلان تلقتله 
»املستقبل العراقي«، أن »املحافظ محمد الحلبويس استقبل 
السلفري االيطلايل يف العراق برونلو باسلكونيو وبحث معه 
امكانيلة تقديم الدعم يف عملية اعادة االسلتقرار يف املناطق 
املحررة ومللف عودة النازحني اىل مناطقهلم التي تعرضت 
للتدملري من جراء العمليات العسلكرية التي شلهدتها إّبان 

سيطرة عنارص تنظيم داعش عليها«.

وأضاف البيلان، أن »الحلبويس ناقش مع السلفري االيطايل 
آليلة مشلاركة اللرشكات االسلتثمارية االجنبيلة يف اعادة 
اعملار املناطلق املتلرضرة بعلد ان اصبحلت االنبلار ارضاً 
خصبلة السلتقطاب تللك اللرشكات وتوفلري فلرص عمل 
مناسلبة للعاطلني والخريجني يف ظل ايجاد بيئة استثمارية 
مناسلبة يف اماكلن تتمتع بأوضلاع امنيلة متميزة«.وتابع 
البيلان، أن »الجانبلني تطرقا اىل رضورة املشلاركة الفاعلة 

يف االسلتحقاقات االنتخابية املقبلة ودعم رشيحتي الشباب 
واملرأة وتفعيل دورهما يف صناعة القرار ومشاركتهم يف بناء 
املجتمع«.وطاللب الحلبويس، بحسلب البيلان بل »رضورة 
تقديم الدعم للقوات االمنية العراقية التي حاربت الجماعات 
االرهابية املتطرفة بالنيابة عن العالم اجمع من اجل القيام 
بمهامها القتالية يف الدفاع عن مكتسلباتها االمنية وحفظ 

امن وكرامة االبرياء يف العراق.

سوق االوراق املالية يتداول »13« مليار سهم خالل االسبوع املايض

حمافظ االنبار يبحث مع السفري اإليطايل آلية املشاركة يف اعامر املناطق املترضرة

أمانة بغداد تنفي فرض مبالغ عىل أصحاب 
املحال لتطوير شارع الربيعي

الرافدين يعلن توطني رواتب موظفي 
بعض دوائر النجف األرشف الكرتونيا

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفت امانة بغداد ما تناقلته بعض مواقع التواصل االجتماعي حول 
فلرض مبالغ مالية علىل اصحاب محال شلارع الربيعي لتطويره 
،مؤكلدة ان املبالغ التي يتم اسلتيفائها هي رسلوم املهنة واالعان 
وارضار الطريق حسب قرار 296 املعدل . وذكرت مديرية العاقات 
واالعام ان » دائرة بلدية الغدير بارشت منذ اسبوعني بتأهيل شارع 
الربيعلي برصف االرصفة باملقرنص بعرض 3 أمتار وبطول 1300 
ملر وملد القاللب الجانبي ، نافية ما يشلاع حول فلرض تكاليف 
التأهيلل علىل اصحاب املحلال التجارية ». واكلدت ان » االجراءات 
التلي اتخذتها الدائرة البلدية يف غلق ووضلع الصبات الكونكريتية 
امام بعض املحال هي اجراءات طبيعية كونها ترفض دفع الرسوم 
والغرامات املسلتحقة علىل وفق القانون و قلرار 296 املعدل الذي 
يتيلح المانة بغداد فرض غرامات عىل من تسلبب بارضار الطريق 
بملا ال يقلل عن 200 الف وال يزيد عن مليوني دينار » .    وأشلارت 
اىل ان » تأهيلل ارصفة شلارع الربيعلي وتطويرهلا تتعارض مع 
املخالفلات التي قاملوا بها اصحاب املحلال التجارية بعمل رمبات 
لوقوف سياراتهم عىل االرصفة وإشغال تلك االرصفة بشكل يخالف 

تعليمات أمانة بغداد لذا تزامن محاسبتهم مع اعمال التطوير .

    بابل / المستقبل العراقي

أعلنلت قيادة رشطة محافظة بابل، أن قسلم رشطة حماية اآلثار 
عثلر عىل 75 قطعلة أثرية متنوعة جرفتها سليول األمطار من تل 
الزقورة جنوبي الحلة، فيما أكدت تسلليم جميلع القطع اىل دائرة 
االثلار باملحافظة«.وقال مديلر رشطة حماية اآلثلار العميد أمجد 
العلوادي، يف بيلان للرشطلة، إن »عنلارص حماية املواقلع االثرية، 
وبالتنسليق مع دائرة آثار بابل، عثروا عىل خمسة وسبعني قطعة 
أثريلة يف مواقع مختلقة«.وأوضح، أن »العدد األكثر منها عثر عليه 
يف اثار بوروسليبا بالقرب من مقام النبي ابراهيم )عليه السلام( 
وهي عبارة عن قطع معدنية وأواني فخارية وُرُقماً طينية كانت قد 
جرفتها سيول االمطار الغزيرة االسبوع املايض«.وأضاف العوادي، 
أن »جميلع القطع سللمت اىل دائلرة اآلثار وهي الجهلة املختصة 
واملعنية باملواد«، الفتاً اىل أن »هطول األمطار يف السلنوات السابقة 

تسبب يف اكتشاف العديد من القطع االثرية وبشكل مستمر.

    النجف / المستقبل العراقي

اعللن ملرف الرافدين عن توطلني رواتب موظفلي بعض دوائر 
محافظة النجف األرشف وتسللم رواتبهم الشهرية الكرونياً.وقال 
املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه انه » تم توطني رواتب موظفي تربية النجف األرشف وموظفي 
مقر محافظة النجف األرشف ودائرة اطارات النجف التابعة لوزارة 
الصناعة واملعادن ».واشلار اىل ان » موظفي تلك الدوائر يتسلمون 
رواتبهم الشهرية عن طريق احدى ادوات الدفع االلكروني بدال من 
النقلد اليدوي«.ونوه البيان إىل أن » هذه الخطوة فيها ميزات عدة 
للموظلف من بينهلا امكانية حصوله عىل السللف والقروض التي 
يمنحها املرف اسلوة بموظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة 
االخرى التي تتسللم رواتبها الشهرية من املرف ، فضا عن انها 

تقلل مخاطر الرسقة والسطو عند نقل االموال يدويا.

دائرة ماء البرصة تكشف »السبب املبارش« 
لشحة مياه الرشب 

    البصرة / المستقبل العراقي

كشفت دائرة ماء البرة، عن السبب املبارش لشحة مياه الرشب يف 
اغلب مناطق املحافظة، فيما اتهمت وزارة املوارد املائية بالتقصري.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »شحة املياه 
املوجلودة حاليا يف البرة والتي تسلببت بمشلكلة كبريه يف اغلب 
مناطق املحافظة سببها االشنات املوجودة يف القناة التابعة لوزارة 
املوارد املائيلة،«، مبينة ان »ذلك النبات بدأ بالنمو والتكاثر يف بداية 
الشلهر الثالث ولكن بسبب تغيريات الطقس لهذا العام تكونت تلك 
االشلنات قبل وقتها«.وأضاف البيان، ان »وزارة املوارد املائية بدأت 
بحملة لتطهري تلك املياه، لكنها ليست بمستوى الطموح من حيث 
علدد االليات وكذلك عدد العمال، مما سلبب بتفاقلم االزمه وعدم 
اسلتام مرشوع ماء العباس عىل الكميلات الكافية، لغرض الضخ 
اىل مركلز املدينة، وكذلك اىل قضاء الزبري وام قر وابو الخصيب«.

وتابلع: »كذلك هنلاك نمو ثاني لنبات الشلمبان يف شلهر ترشين 
الثاني 11 مما يتطلب توفري كل املستلزمات لغرض رفع ذلك النبات 

لاستمرار بضخ املاء بأفضل صوره.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعلا وزيلر التخطيلط  سللمان الجميي 
الحكوملة واللرشكات االملانيلة إىل تقديم 
املزيلد ملن الدعلم للعلراق بهلدف توفري 
االعملار  واعلادة  االسلتقرار  متطلبلات 
يف املناطلق املتلرضرة ملن خلال تنفيلذ 
التعليلم  مجلاالت  يف  املهملة  املشلاريع 

والصحة والخدمات االخرى
وافلاد بيلان لللوزارة تلقتله »املسلتقبل 
العراقلي«، ان » ذللك جلاء خلال  لقلاء 
الجميي بالسفري االملاني يف العراق سرييل 
نلون ورئيس املؤسسلة االملانيلة للتنمية 
)GIZ( يوهانلس شلنايدر ،وجرى خال 
اللقاء بحث عدد ملن القضايا املهمة بني 
الجانبني العراقي واالملاني ، ويف مقدمتها 
العاقلات الثنائيلة وتمتينهلا يف املجلال 
 ، والتجلاري  واالسلتثماري  االقتصلادي 

فضلا عن مللف اعادة االعملار وتحقيق 
ودعلم  املحلررة  املناطلق  يف  االسلتقرار 
النازحلني ». واكد الجميي خال اللقاء ان 
»العاقات بني العراق واملانيا عاقات قوية 
ومتميلزة وكان للحكومة االملانية مواقف 
داعملة للعراق خال املرحلة السلابقة يف 
املجاالت االمنية والسياسية واالقتصادية 
ودعم النازحني، مشلريا إىل ان »الحكومة 
العراقيلة  وضعت توجهات واضحة لدعم 
وتطوير وتمكني القطلاع الخاص ليكون 
رشيلكا تنمويا يف عمليات تحقيق التنمية 
املحلررة،  املناطلق  يف  املطلوبلة السليما 
موضحلا ان »هناك الكثلري من االجراءات 
التي اتخذتهلا الحكومة لتكريس مباديء 
الحكم الرشيد  وتعزيز االدارة الامركزية  
والعمل علىل فتح االفاق امام االسلتثمار 
لتنفيذ املشاريع االسراتيجية املهمة التي 
من شلأنها تحقيق التنمية وتوفري فرص 

عملل للشلباب وحمايتهلم ملن التيارات 
املتطرفلة ، فضلا عن تحقيلق املصالحة 
املجتمعية وامليض قدما يف تنفبذ مشاريع 
التنمية يف عموم العراق ». ومىض الجميي 
إىل التاكيلد عىل حاجلة املناطلق املحررة 
امللدارس واملراكلز الصحيلة  إىل  تأهيلل 
واملستشلفيات وبناء الجسور والخدمات 
االخرى لتوفري البيئة املناسلبة لاستقرار 
وعلودة جميلع النازحلني إىل مناطقهم، 
مشددا عىل ان »تحقيق االمن واالستقرار 
يف العلراق ينعكس بنحلو ايجابي واضح 
علىل دول املنطقلة والعاللم اجملع ، الن 
العلراق يعلد مصلدرا مهما ملن مصادر 
الطاقة وهو يمثل موقعلا جغرافيا مهما 
للماحلة الجوية  وقناة جافة بني  الرشق 
والغلرب، داعيا الجانلب االملاني إىل تقديم 
الدعلم املايل واالستشلاري والفني لجهود 
وزارة التخطيلط يف مجال تطوير القطاع 

الخاص وتعزيز االدارة الامركزية وارشاك 
عمليلات  يف  املدنلي  املجتملع  منظملات 
تحقيلق التنميلة يف العلراق ، فضلا عن 
تطويلر املناخ االسلتثماري  واالقتصادي  
وتمكني الشلباب  ، داعيلا الجانب االملاني 
إىل العملل عىل تأهيل االبنيلة الجامعية يف 
املحافظلات املحررة ملا تمثلله الجامعات 
من مراكز علمية وثقافية مهمة تسهم يف 
تجفيف منابع التطلرف وتحقيق التنمية 
يف العراق« . من جانبه اكد السفري االملاني 
سرييل نون ، استعداد باده لتقديم املزيد 
ملن الدعلم والعلون للحكوملة العراقية 
لتمكينهلا من تنفيلذ برامجهلا التنموية 
يف املناطلق املحلررة .. كاشلفا عن وجود 
عدد من املشلاريع التي تمولها الحكومة 
االملانية ملن بينها بناء علدد من املدارس 
 .. نينلوى  محافظلة  يف  واملسلتوصفات 
وهنلاك جهلود مبذولة لدعلم الحكومات 

املحلية يف املحافظات ملسلاعدتها يف تنفيذ 
الخطلط والرباملج الخاصلة بالتنمية .. 
وكذلك هناك مرشوع اخر لدعم منظمات 
املجتملع املدنلي لتكلون حلقلة مهمة يف 
تشلخيص  حاجلات املجتملع للتنميلة. 
إىل ذللك لفلت رئيلس الوكاللة االملانيلة 
للتنميلة )GIZ( يوهانس شلنايدر إىل ان 
الوكالة تعملل عىل تمويلل مجموعة من 
املشلاريع االنسلانية املهملة يف العلراق ، 
السليما يف املناطق املحلررة وخصوصا يف 
مجلال التعليم والصحة وعلودة النازحني 
ودعلم القطلاع الخلاص ودعلم القدرات 
االداريلة واملاليلة للحكوملات املحليلة يف 
املحافظات وتمكني قطاعات التنمية من 
خال االستشلارات وتتطويلر القدرات .. 
مؤكلدا ان الحكومة االملانية تويل اهتماما 
كبلريا للعراق وتسلعى لدعمله يف جميع 

املستويات.

العثور عىل »75« قطعة أثرية التخطيط تبحث إعادة االعامر وحتقيق التنمية مع رشكات املانية
جرفتها سيول األمطار يف بابل

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعلت وزارة النفط محرض تعاون مع رشكة »العرفج 
القابضة« الكويتية لتنفيذ مشاريع استثمارية يف قطاع 

التصفية.
وذكرت اللوزارة يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقي«،ان 
»وزيلر النفط جبار اللعيبي التقى ممثي رشكة العرفج 
القابضة الكويتية، الذي يرأسها سعود العرفج، وجرى 
خلال اللقاء توقيع محرض تعاون ملع الرشكة لتنفيذ 

مشاريع استثمارية يف قطاع التصفية«.
واكد اللعيبي، ان »الوزارة حريصة عىل تنفيذ مشلاريع 
استثمارية النشلاء املصايف داخل العراق لزيادة الطاقة 
االنتاجيلة من املشلتقات النفطية وبملا يغطي ويلبي 
الحاجة الفعلية لاسلتهاك املحلي«، مبينا ان »الوزارة 
لديها طموحات وتوجهات ألنشلاء مصايف خارج الباد 

بالتعاون مع الرشكات العاملية املتخصصة«.
وأضاف، ان »الوزارة ومن خال املشلاريع االستثمارية 

التي طرحتهلا للتنافس امام اللرشكات العاملية تطمح 
بالوصول اىل معدالت انتاج عالية من املنتجات النفطية 

تصل اىل 2 مليون برميل يوميا خال العام 2022«.
وذكلرت اللوزارة، انه »عىل هامش اللقلاء وقعت وزارة 
النفط ممثللة بوكيل الوزارة لشلؤون التصفية فياض 
حسلن نعمة محرض اجتماع مع رشكة العرفج تضمن 
تشلكيل لجنلة تنسليقية بلني الطرفلني تتلوىل تبادل 
املعلومات بشلأن تنفيذ املشلاريع يف املنطقلة والعالم، 
وايضلا تضمن املحلرض رغبلة الرشكة باالسلتثمار يف 
مرشوع اسلتثمار الغلاز املصاحلب وانتلاج امليثانول، 
فضلا عن دعوة الرشكلة لوزارة النفط للمسلاهمة يف 
االستثمار يف مرشوع انشاء مصفاة نفطية يف الهند مع 

مجمع بروكيمياويات«.
وأوضح نعمة، ان »الوزارة ابدت اسلتعدادها يف الدخول 
بمشاريع اسلتثمارية بالتعاون مع الرشكات الكويتية 
لتعزيلز حجم التعلاون والعاقلات بني البلديلن وفتح 

مجاالت واسعة لاستثمار.

النفط توقع حمرض تعاون مع رشكة كويتية لتنفيذ مشاريع استثامرية يف قطاع التصفية

   بغداد / المستقبل العراقي

التقلى وزير العلدل، حيلدر الزامي، 
محافلظ كربلاء عقيلل الطريحلي، 
بعلد توتلر العاقلة بينهملا، فيملا 
اكلد الطرفلان علىل رضورة »تكامل 

األدوار« فيما بينهما.
وذكلر بيان للمكتلب اإلعامي لوزير 
العدل تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»الوزير اسلتقبل يف مكتبه الرسلمي 

محافظ كرباء، عقيل الطريحي«.
وأشار اىل ان »اللقاء بحث عن افضل 
اآلليلات للتعلاون لتحقيلق مصلحة 
رسلمه  اللذي  االطلار  ويف  املواطلن 

القانون«.
وقلال وزير العلدل، وفلق البيان، ان 
»العمل املشلرك والتعلاون البناء يف 
اطلار القانلون بلني وزارات الدوللة 
واالدارات املحلية يف املحافظات يضمن 
تحسني ظروف العمل يف دوائر الدولة 
لتقديلم خدملة افضلل للمواطنني«.

بدوره اكد محافظ كرباء »استعداد 
ادارة املحافظة لتقديم ما من شلأنه 
دعلم دوائلر ومؤسسلات الدوللة يف 
الدوائلر  ضمنهلا  وملن  املحافظلة 
التابعة لوزارة العدل لتحسني الواقع 

الخدمي البناء املحافظة«.

حمافظ كربالء يلتقي 
وزير العدل ويؤكدان 

عىل »تكامل األدوار«
    بغداد / المستقبل العراقي

كشلفت الرشكة العامة للسلمنت العراقية، 
واملعلادن  الصناعلة  وزارة  رشكات  أحلدى 
عن تجهيز الرشكات النفطية بسلمنت آبار 
النفلط بصنفيله ) B ( و )G ) بمواصفلات 
عاملية واسعار مناسبة بعد ان كان يستورد 

من الخارج وباسعار باهضة«.
»املسلتقبل  تلقتله  لللوزارة  بيلان  ونقلل 
العراقلي«، عن معلاون مدير علام الرشكة 
مديلر معاونية السلمنت الجنوبيلة محمد 
حسلن ناجي، تأكيلده »نجاح خطلة ادارة 

الرشكلة التلي اعدتهلا بتوجيله ملن وزير 
الصناعة واملعادن، محمد شلياع السلوداني 
يف انتاج سلمنت ابار النفط يف معمل سمنت 
بابلل كأنتاج غلري نمطي والول ملرة لتلبية 
حاجة اللرشكات النفطيلة التابعلة لوزارة 

النفط بدال من استرياده باسعار باهضة«.
وأشار اىل، ان »االنتاج جاء بجهود وامكانيات 
ذاتية وباالعتماد عىل خربات منتسبي املعمل 
، الفتلا اىل ان معاونيلة السلمنت الجنوبيلة 
وملن خلال معملل سلمنت بابلل جهلزت 
اللرشكات النفطيلة بحدود سلتة االف طن 
خال عام 2017 بمواصفات عاملية واسعار 

مناسلبة ولديها االسلتعداد النتاج الكميات 
املطلوبلة وللصنفلني ) B ( و ) G ( خلال 

العام الجاري«.
وأشلار ناجلي اىل، ان »السلمنت املنتلج يف 
معامل معاونية السلمنت الجنوبية مطابق 
للمواصفلة العراقيلة رقلم 5 لسلنة 1984 
اضافة اىل تحقيق نسلبة تصلل اىل اكثر من 
20% يف االنضغاطيلة لقلوة السلمنت ضمن 
خطة وزارة الصناعة عن املواصفة املعتمدة 
لضملان علدم التاعلب والغلش الصناعي 
واملحافظلة علىل نوعيلة وجودة السلمنت 

املحي املشهود له باملشاريع العمرانية.

العراق ينتج ألول مرة »إسمنتًا نفطيًا«

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثلت وزارة التجلارة العراقيلة، ملع اوكرانيا تنشليط 
التبلادل التجلاري واداملة وتعميلق وتطويلر العاقات 

االقتصادية بني البلدين .
وقال مديلر عام الرشكلة العامة للمعلارض والخدمات 
التجارية يف وزارة التجارة هاشم محمد حاتم يف بيان تلقته 
»املسلتقبل العراقي«، خال لقاءه بالسفري االوكراني يف 
بغداد فيكتور نيدوبلاس، ان »العراق يبحث مع اوكرانيا 
لتنشليط التبادل التجلاري بني البلديلن وادامة وتعميق 
وتطويلر العاقات التجاريلة واالقتصادية ، خصوصا ان 
العراق مقبل عىل حملة إعمار وبناء مدعومة من هيئات 

دولية عىل اثر مؤتمر الكويت للمانحني« .
واكد حاتم عىل »رضورة التعامل مع الرشكات االوكرانية 
التي لديها الرغبة يف االستثمار داخل العراق بشكل مبارش 

وتصدير منتجاتهم املتخصصة يف البناء واإلعمار، مضيفاً 
ان »البلديلن يرتبطان بلأوارص وعاقات طيبلة بتواجد 
علدد كبري من الطلبة العراقني الدارسلني وآخرين لديهم 

رشكات وأعملال يف اوكرانيا، ومشلاركة دولة اوكرانيا يف 
الدورة 45 القادمة ملعرض بغداد الدويل«. 

واشلار اىل ان »رشكة العامة للمعلارض العراقية ترغب 
بتقديم الدعم الكامل للرشكات االوكرانية للمشلاركة يف 
معرض بغداد الدويل وخلق الفرص للمساهمة يف عمليات 
االسلتثمار يف عموم الباد ودعم القطلاع الخاص والعام 

العراقي« . 
ملن جانبله اعلرب السلفري االوكرانلي بحسلب البيان 
عن »رغبلة باده الجلادة يف تطوير العاقلات التجارية 
واالقتصاديلة مع العلراق من خال مشلاركة أكرب عدد 
ملن اللرشكات االوكرانيلة املتخصصلة خال اللدورات 
القادملة ملعرض بغداد الدويل، معربا عن شلكره العميق 
للادارة العليا ملعرض بغلداد الدويل ملا قدمتله من الدعم 
والتسلهيات يف مشلاركة الرشكات االوكرانية يف الدورة 

الدولية السابقة .

مباحثات عراقية اوكرانية لتنشيط التبادل التجاري بني البلدين
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محكمة بداءة البرصة
العدد : 5/انابة / 2017

التاريخ 2018/2/22
اعالن

املدعي / باقر جبار كاظم
املدع�ى عليه / ع�ي وعمار وص�ادق وحيدر 

وعلية وميسون وساعديه اوالد جبار كاظم 
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة عقار تسلس�ل 
القبل�ة ومس�احته )265,26(   )648/818(
م�ر مرب�ع وهو عب�ارة ع�ن عرص�ة خالية 
من املش�يدات تقع يف منطق�ة القبلة بالقرب 
من س�وق املس�طر وبالقرب من جامع سيد 
ع�ي وان�ه قطع�ة ارض خالية رك�ن فمن له 
رغب�ة بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكمة مع 
دف�ع التامين�ات القانونية البالغ�ة 10%  من 
القيم�ة املق�درة  والبالغ�ة ) 206902800( 
مائتان وستة مليون وتس�عمائة واثنان الف 
وثمانمائة دينار  وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثانية عر م�ن ظهر الي�وم الثالثون لليوم 
الت�ايل لنر االع�الن ويتحمل املش�ري اجور 

املناداة
القايض 

علوان بربوت البزوني
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1294/ب2016/3

التاريخ 2018/2/18
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي

املدعى عليها / صبيحة حسني محمد 
الق�رار  اص�درت محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة  
املرقمة 1294/ب2016/3 يف 2017/11/20 
والق�ايض بازالة  ش�يوع العق�ار املرقم 70م 
36 خرناب�ات بيع�ا وباملزاي�دة العلني�ة وعن 
طري�ق ه�ذه املحكم�ة وتوزيع ص�ايف الثمن 
بني ال�ركاء كل حس�ب س�هامه  يف العقار 
عىل  ان تودع حصص القارصين لدى مديرية 
رعاي�ة القارصي�ن املختصة للت�رصف فيها 
وف�ق القانون وتحمي�ل ال�ركاء املصاريف 
القضائية النس�بية وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طري�ق 
يف   16542 بالع�دد  القن�اة  رشط�ة  مرك�ز 
2017/12/10     ومرفقة اشعار مختار حي 
الني�ل محلة 503 زقاق 59 دار 2/43    املدعو 
كريم محمد عي واملصدق  من املجلس املحي 
لح�ي النيل 503   قررت هذه املحكمة تبليغك 
عن طريق النر بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم االع�راض واتباع 
طرق الطعن القانونية س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

راغب سلمان عيدان
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد : 239/ش/2018

التاريخ 2018/2/19
اعالن

اىل / املدعى عليها / حنان طارق ابراهيم
ق�د اقام املدع�ي احمد كاظ�م محمد الدعوى 
والت�ي  239/ش/2018  املرقم�ة  الرعي�ة 
يطلب فيها الحكم بتصديق الطالق الخارجي 
الواق�ع بتاري�خ 2015/10/10 بين�ك وب�ني 
املدعي والتي يصادف موعد املرافعة فيها يوم 
2018/3/5 الساعة الثامنة والنصف صباحا 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب  اش�عار 
املخت�ار ورشح القائم بالتبليغ اقتىض تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض

عباس حميد كريم
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف املسيب
العدد :بال

التاريخ 2018/2/21 
اعالن

فقد الشخص املدعو محمد حسن عي  املبينة 
صورت�ه اع�اله بتاري�خ 2014/10/26 بعد 
دخول الق�وات االمنية اىل ج�رف الصخر ولم 

يعد لحد االن وكان يرتدي تراك ازرق
وهو طوي�ل القامة وابيض البرة وخايل من 
العالمات الفارقة عىل من يعثر عليه مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من ثاني يوم 
الن�ر بالصح�ف املحلية ويف حال�ة  العكس 
س�وف تقوم ه�ذه املحكمة بتنصي�ب والده 
املدعو حس�ن عي عباس قيم�ا لغرض ادارة 

شؤونه واملحافظة عليها 
القايض

امري موىس حميد
�������������������������������������

فقدان
فقدت وصوالت االمان�ة الصادرة من مديرية 
بلدية الرميثة وحس�ب كتاب مكتب التحقيق 
القضائ�ي يف قض�اء الرميثة املرق�م 2480 يف 

 2018/2/20

ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 
االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية 

العدد : 144/اعراض الغري / 2018
التاريخ 2018/2/21

اىل / املتعرض عليهم اعراض الغري :
1 � نعمان جار الله غازي

2 � سلمان جار الله غازي
3  � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بن�اءا ع�ىل  اقامة الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
144/اعراض الغري/ 2018 من قبل املعرض 
اع�راض الغ�ري ) احمد وحي�د رايض( وعليه 
وحي�د رايض ضدكم وذلك لص�دور حكم من 

هذه املحكمة بالعدد 192/ب/2010
يق�ي بال�زام املع�رض عليه كاظ�م جبري 
رايض  برف�ع التج�اوز ع�ن القطع�ة املرقمة 
19/م34 /العباس�ية وسهام ش�ائعة لبقية 
ولتع�ذر  الغ�ري  اع�راض  عليه�م  املع�رض 
تبليغك�م وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
اش�عار املختار عبد الحسن عبد الكاظم عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
الس�اعة   2018/3/4 املواف�ق  االح�د  ي�وم 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضوركم 
او من ين�وب عنكم قانونا س�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) صباح 
مزبان حس�ني( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من )عطبي( اىل )املوس�وي( من لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) احمد عبد 
الخال�ق جري( ال�ذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من )الرحوم( اىل )التميمي( من لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
شعبة البحث االجتماعي

رقم البحث 397/بحث / 2018
التاريخ 18/ 2/ 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / هادي عبد الجواد حسني

اقام�ت املدعي�ة انغام ع�ي عاش�ور الدعوى 
املرقمة 397/بح�ث/2018 ضدك تطلب فيها 
الحكم )تفريق للهجر(  وقد لوحظ من الرح 
ال�وارد من املجل�س البلدي ملنطق�ة )البرصة(   
ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغ�ري معلومة 
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
2018/3/11 امام ش�عبة البحث االجتماعي 
وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا سوف 

تجري بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني
��������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) جمال 
مهدي عبود( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)العطب�ي( اىل )املوس�وي( من لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2077/ب/2017

التاريخ 2018/2/22
اعالن

املدعي  / نزار عزيز عي  
املدعى عليهم / نوفل ونوار اوالد نزار عي

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
1260/18  الجبيلة ومساحته 218م2  و58 سم 
وهو عبارة  عن دار سكن تقع يف منطقة سكنية 
يف منطق�ة دور الضباط تقع عىل ش�ارع فرعي 
وان ال�دار مؤلف�ة من طابقني وان�ه متكون من 
طارمة امامية ومرفق صحي خارجي واستقبال 
ومطبخ وغرفت�ني نوم وحمام داخ�ي يف الغرفة 
ودرج يؤدي الطاب�ق العلوي املتكون من غرفتني 
من�ام وصالة ومطب�خ مع  مش�تمالت الصحية 
بالكونكري�ت  الطاب�وق ومس�قف  م�ن  البن�اء 
واالرضي�ة من الكايش درجة عمران�ه قديم وانه 
مش�غول من قبل املدعي فمن ل�ه رغبة بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع التامين�ات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 
مائتان واثنان وس�بعون مليون وس�بعمائة الف 
دين�ار  وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عر 
من ظهر الي�وم الثالثون ليوم التايل لنر االعالن 

ويتحمل املشري اجور  املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1294/ب2016/3

التاريخ 2018/2/18
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي

اىل االش�خاص الثال�ث : اس�ماء عب�د الرحم�ن 
جاسم

املدعى عليه / 1 � ليىل خرض عباس
2 � خمائل زيد لطيف 

3 � نعيمة عبد الله 
4 � حسام زيد لطيف

5 � وائل زيد لطيف 
6 � عي جابر احمد

7 � قاسم محمد خماس
8 � سهيلة مصطفى عباس

اصدرت محكمة ب�داءة بعقوبة  الق�رار املرقمة 
1294/ب2016/3 يف 2017/11/20 والق�ايض 
بازال�ة  ش�يوع العقار املرق�م 70م 36 خرنابات 
بيعا وباملزايدة العلنية وعن طريق هذه املحكمة 
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ب�ني الركاء كل حس�ب 
سهامه  يف العقار عىل  ان تودع حصص القارصين 
لدى مديرية رعاية القارصين املختصة للترصف 
فيه�ا وفق القانون وتحميل ال�ركاء املصاريف 
القضائية النسبية وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ عن طري�ق مركز رشطة 
خرنابات  بالعدد 1958 يف 2017/12/3 ومرفقة 
اش�عار مخت�ار ناحية العب�ارة / قرية خرنابات 
املدع�و نعمة كاظ�م  عب�اس يف 2017/11/27 
واملصدق من املجلس املحي لناحية العبارة قررت 
هذه املحكمة تبليغك عن طريق النر بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني ويف حال�ة ع�دم 
االع�راض واتباع طرق الطعن القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

راغب سلمان عيدان

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) عبد الكريم 
عبد السادة عبود( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )العطبي( اىل )املوسوي( من لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

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

محكمة بداءة البرصة
العدد : 334/ب/2016

التاريخ 2017/2/22
اعالن

املدعيان / محمد اسماعيل محمد
سعد اسماعيل محمد

املدعى عليه / عي حسني فالح
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 
و22  272م2  ومس�احته  الف�ريس   46/136
س�م وهو عبارة  عن بناية مؤلفه من طابقني 
تقع يف منطقة تجارية عىل ش�ارع الرئيس ذو 
ممرين ق�رب ج�ر الجزائر يحت�وي الطابق 
االول ع�ىل مح�ل كبري لبي�ع املرطبات باس�م 
مرطب�ات الهدايا ومح�ل للصريفة مغلق وقت 
الكش�ف ام�ا الطاب�ق الفوقان�ي يحتوي عىل 
ش�قتني مش�غولة من قبل ولدي املدعى عليه 
كل من باس�م محمد عي حس�ني وحسن عي 
حس�ني وكل ش�قة تح�وي عىل غرفت�ني نوم 
ومطبخ وحمام ومرف�ق صحي واالرضية من 
الكايش املوزئيك ومسقف بالكونكريت املسلح  
وانهم�ا يرغبان بالبق�اء بصفة مس�تاجرين 
بع�د البي�ع ودرج�ة عمرانه�ا جي�دة فمن له 
رغب�ة بالراء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة البالغ�ة ثمانمائة وثمانية وتس�عون 
مليون وثالثمائة وس�تة وع�رون الف دينار 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثاني�ة عر من 
ظهر الي�وم الثالثون ليوم الت�ايل لنر االعالن 

ويتحمل املشري اجور  املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

اعالن
اىل املدعو  / باسم محمد جالب

قدمت املدعية س�لوى عبد عي حسني اىل هذه 
املحكم�ة طلب  بتزويدها بحجة اذن بالس�فر 
باملحض�ون الق�ارص هم�ام  باس�م محمد اىل 
خ�ارج الع�راق لغ�رض الع�الج وعن�د تبليغك 
تب�ني مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب ما ورد 
ب�رح املبلغ القضائي بتاري�خ 2018/1/14 
وال�ذي تايي�د برح املجل�س البل�دي ملنطقة 
حي الجامعة مما اقت�ىض تبليغك بصحيفتني 

يوميتني 
القايض

فالح حسن حصني

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن املديرية 
العام�ة للتنمية الصناعية املرقم�ة ) 397( يف 
1961/11/6 اس�م املروع معم�ل الطابوق 
املثن�ى/  العن�وان  الجمه�وري  امليكانيك�ي 
الس�ماوة باس�م مالك املروع ) سعد عبادي 
حس�ون ورشيك�ه ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1294/ب2016/3

التاريخ 2018/2/18  
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي

املدع�ى علي�ه / 1 � س�اهرة جاب�ر احمد  2 � 
فاطمة جابر احمد  3 � مؤيد نارص جابر

4  � س�ناء نارص جاب�ر  5 � ثايرة نارص جابر  
6 � اير نارص جابر

اص�درت محكمة بداءة بعقوب�ة القرار املرقم 
 2017/11/20 يف  1294/ب2016/3 
والق�ايض بازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 70 م 
36 خرناب�ات بيع�ا وباملزاي�دة العلني�ة وع�ن 
طريق هذه املحكم�ة وتوزيع صايف الثمن بني 
ال�ركاء كل حس�ب س�هامه يف العق�ار عىل 
ان ت�ودع  حص�ص  القارصي�ن ل�دى مديرية 
رعاية القارصين املختصة للترصف فيها وفق 
القانون وتحميل الركاء املصاريف القضائية 
النس�بية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طري�ق مرك�ز رشط�ة 
الرقي بالعدد 812 يف 2018/1/18 ومرفقة 
اش�عار مخت�ار  بعقوب�ة ح�ي رق�م 2 املدعو 
ج�ودت ابراهي�م ناج�ي يف 2/1/15  � 2018 
واملص�دق م�ن املجلس املحي لقض�اء بعقوبة 
يف 2018/1/7 ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
عن طريق النر بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني ويف حالة عدم االعراض واتباع طرق 
الطعن القانوني سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية حسب القانون
القايض

راغب سلمان عيدان
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 256/ب2018/3

التاريخ 2018/2/22  
اعالن

اىل املدعى عليه حسن نعمان حسني
اقام املدعي عباس عبد الرحمن موىس الدعوى 
والت�ي  256/ب2018/3  املرقم�ة  البدائي�ة 
يطالب�ك فيها منع معارضته باالس�تفادة من 
العق�ار املرقم 462/1 رساي والذي س�بق وان 
استأجرته منه ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
كم�ا هو ثاب�ت بموج�ب كتاب مرك�ز رشطة 
 2018/2/1 يف  ق1556/2  بالع�دد  الرق�ي 
ومرفقة ورق�ة تبليغك املوقعة من املبلغ احمد 
محمد كام�ل واقوال الش�هود املدونة اقوالهم 
يف مح�رض جلس�ة 2018/2/21 عليه قررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/3/8 وبخالفة س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد : 105/ج/2018
التاري�خ 2018/2/19

اعالن
اىل / املتهم الهارب ) عالء مهدي زكي جابر 

البطاط(
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمت�ك صباح 
ي�وم 2018/4/29 وف�ق اح�كام الق�رار 
مح�ل  وملجهولي�ة   )1994 لس�نة   39(
اقامت�ك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني للحضور امامها يف اليوم املش�ار 
اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات الهندية
العدد : 33/ج/2018
التاري�خ 2018/2/7

اعالن
اىل / املته�م الهارب ) عادل عليم حمدي ال 
محمد( يس�كن كربالء/ الهندية / الجدول 
الغربي/س�ابقا  / مجهول مح�ل االقامة 

حاليا
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح يوم 
2018/3/28 وف�ق اح�كام امل�ادة )430 
عقوب�ات( وملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني  املحكم�ة 
للحضور امامها يف اليوم املشار اليه اعاله 
وبخالفه س�يتم اج�راء محاكمت�ك غيابيا 

وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد : 2517/ج/2017
التاري�خ 2017/12/28

اعالن
املش�تكي / الحق الع�ام / املمثل القانوني 

لدائرة الحماية االجتماعية
املتهم الهارب / ماجد جاس�م عبد الزهرة 

حسن
اسم االم / وهيبه حسن

تاري�خ التول�د / 1969
بناء ع�ىل الدعوى الجزائي�ة املرقمة اعاله 
حكمت املحكمة عىل املدان )ماجد جاس�م 
عب�د الزهرة حس�ن( بالحبس ملدة )س�نة 
عقوب�ات   )245( امل�ادة  وف�ق  واح�دة( 
حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالع�راض والتمييز 
وافه�م علن�ا يف 2017/12/24 ولص�دور 
ق�رار الحك�م باالدان�ة بحق�ك غيابيا فقد 
تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني رس�ميتني 
ومراجع�ة ط�رق الطع�ن القانونية خالل 
امل�ده القانوني�ة وبخالفه س�يصبح قرار 

الحكم باالدانه بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

عبد الوهاب حنظل فارس
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات الهندية
العدد : 16/ج/2018

التاري�خ: 2018/1/25
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) حيدر عليوي حس�ني 
الهندي�ة /  الكريط�ي( يس�كن كرب�الء/ 
الخ�ريات / س�ابقا مجهول مح�ل االقامة 

حاليا
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمت�ك صباح 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق   2018/3/11 ي�وم 
)1/406 /ز/ عقوب�ات( وملجهولية محل 
اقامت�ك قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني للحضور امامها يف اليوم املش�ار 
اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول
القايض

�����������������������������������
رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات الهندية
العدد : 31/ج/2018
التاري�خ: 2018/2/6

اعالن
اىل / املتهمني الهاربني ) فائز هاشم محمد 
الشهيي وسمري اسماعيل دريبي العكيي(  
قررت هذه املحكمة محاكمتكم صباح يوم 
2018/3/26 وفق احكام املادة )1/406/أ  
( وملجهولية محل اقامتكم قررت املحكمة 
تبليغك�م بصحيفت�ني محليت�ني للحضور 
امامها يف اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمتك�م غيابي�ا وف�ق 

االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات الهندية
العدد : 32/ج/2018
التاري�خ 2018/2/7

اعالن
اىل / املتهمني الهاربني  

1  � رعد احمد شنان الحسوني
2 � مصطفى احمد شنان الحسوني

3 � نصري محمود عيدان املسعودي
4 � جبار خضري عباس الجنابي
5 � ميثاق طالب علوان الجنابي
6 � فاضل محمد نايف الجنابي

ق�ررت ه�ذه املحكمة محاكمتك�م صباح 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق   2018/3/28 ي�وم 
)الرابع�ة /1 من قانون مكافحة االرهاب(    
وملجهولي�ة محل اقامتك�م قررت املحكمة 
تبليغك�م بصحيفت�ني محليت�ني للحضور 
امامها يف اليوم املش�ار اليه اعاله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمتك�م غيابي�ا وف�ق 

االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح الهندية
العدد : 371/ج/2018
التاري�خ 2018/2/19

اعالن
اىل املتهم اله�ارب / عي عبد االمري خضري 

كاظم دايني
اسم االم / صبيحه عبد الرضا

تاريخ التولد : 1966/8/28
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتع�ذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الصادر بحق�ك وفقا 
الح�كام املادة )459( من قانون العقوبات 
يف القضية املقامة ضدك من قبل املش�تكي 
) واثق احمد شكر( قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني للحضور امام 
هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/3/25 
الس�اعة التاس�عة صباحا وبخالفة سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض

عبد الوهاب حنظل فارس

رقم االسماءت
العائديةالمبلغالتاريخالوصل

ياسين خضير 1
بلدية 4509002016/8/17157000جواد

الرميثة

محمد عبد 2
بلدية 4510502016/8/18125000الهادي عليوي

الرميثة

وزارة الصناعة واملعادن
دائرة االستثمارات

تعليمات تنفيذ قرار 492 لسنة 2013 
1  � قرار تنفيذ عقود املشاركة وتعليماته رقم 492 لسنة 2013:

اعتماد  ضوابط ابرام عقود املشاركة بني الركات العامة مع الركات واملؤسسات االقتصادية  وفق االتي :
اوال : تهدف املشاركة مع الركات واملؤسسات االقتصادية العراقية العربية واالجنبية اىل : �

*نقل التكنولوجيا وتطوير امكانيات الركات العامة يف ممارسة نشاطها والدخول بمنتجات جديدة 
*التخفيف من عبء القروض عن كاهل الدولة 

*ايجاد فرص عمل جديدة
*تحقي�ق الت�وازن يف املصالح من حي�ث الحقوق وااللتزامات ب�ني الطرفني املتعاقدين وخل�ق بيئة جاذبة لالس�تثمار يف جمهورية 

العراق
ثانيا � تري هذه الضوابط عىل عقود املشاركة التي تربمها الركات العامة مع الركات واملؤسسات االقتصادية العراقية العربية 

واالجنبية لتنفيذ اعمال ذات عالقة باهداف الركة العامة داخل العراق 
ثالث�ا  � االلتزام باعداد دراس�ة جدوى اقتصادي�ة وفنية متكاملة قبل املبارشة باجراءات التعاقد تع�د من ذوي الخربة واالختصاص 

وتع�رض ع�ىل مجل�س ادارة الرك�ة القراره�ا
رابعا  � ال يجوز ابرام اتفاقيات التعاون املش�رك او مذكرات التفاهم

خامس�ا � ان تعمل الركة العامة والركة املتعاقد معها )الريك( يف ذات النش�اط وان تكون عقود املشاركة منسجمة مع نشاط 
الركة العامة وتخصصها بموجب نظامها الداخي

سادس�ا � يك�ون التعاقد مع ال�ركات الرصينة املصنعة او املنتجة مب�ارشة او وكالئها املعتمدون وال يج�وز التعاقد مع الركات 
الوسيطة او املستوردة ويراعى اعمام االمانة العامة ملجلس الوزراء ذي العدد )د ت /35427/3 يف 2009/5/25( بخصوص تحديد 

معايري الركات الرصينة 
سابعا �  تلتزم الركة واملؤسسة االقتصادية العراقية العربية او االجنبية بعد توقيعها عقد املشاركة مع الركة العامة بفتح فرع 
له�ا يف الع�راق وتحويل مكتبها ان كان لها مكتب اىل فرع مراعاة الحكام البن�د اوال من املادة )3( من نظام فروع ومكاتب الركات 

واملؤسسات االقتصادية االجنبية رقم )5( لسنة 1989
ثامنا � التزام الركة العامة عند ابرام عقود التصنيع باملش�اركة الفعلية يف االنتاج وعدم اقتصار دورها عىل اس�ترياد القطع تامة 
الصنع وتسويقها اىل الجهات املستفيدة وتحديد نسبة القيمة املضافة للمنتج يف العقد بما ال يقل عن )15%( خالل السنتني االوىل من 

تنفيذ العقد عىل ان ال تقل عن )25%( الحقا بما يضمن تحسني مستوى اداء الركة العامة والنهوض بواقعها االقتصادي 
تاسعا � وجود مصادقة الوزير املختص عىل قرار مجلس ادارة الركة العامة املتضمن املوافقة عىل الدخول يف ابرام عقود املشاركة 

استنادا اىل احكام املادة )25( من قانون الركات العامة رقم )22( لسنة 1997
ع�ارشا  � تطبي�ق االح�كام الواردة يف تعليم�ات تنفيذ العقود الحكومي�ة النافذة عىل اج�راءات ابرام هذه العق�ود ولجهات التعاقد 

الصالحية يف اختيار احد اس�اليب التعاقد وفقا ملربراتها الواردة يف التعليمات املذكورة بما ينس�جم مع طبيعة كل  عقد وبما يضمن 
الشفافية واملنافسة يف اختيار الريك وفق االتي :

أ � يتم ابرام عقود املشاركة مع الركات واملؤسسات االقتصادية العراقية ، العربية واالجنبية بموجب عقود تحدد حقوق والتزامات 
الطرف�ني بش�كل واضح مع مراعاة تطبيق االليات الخاصة باجراءات التعاقد املح�ددة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية من حيث 
اعداد دراس�ة الجدوى االقتصادية واالعالن عن رغبة الركة العامة يف املش�اركة لتحسني واقعها االنتاجي وتطوير امكانياتها وفقا 
للضوابط املبينة اعاله فضال عن اجراءات فتح العطاءات وتحليلها وصوال اىل االحالة اىل الريك املناسب وتقديم كفالة حسن االداء 

قبل توقيع العقد
ب � يف حال�ة قي�ام الرك�ة العامة بابرام عقود ثانوية مع الريك لتنفيذ عقد املش�اركة فيتم تطبيق االح�كام الواردة يف  تعليمات  
تنفي�ذ العق�ود الحكومية فيما يخص اعداد صيغة العقد واليات تنفيذه والتامين�ات والغرامات التاخريية والتحميالت االدارية والية 

فض النزاعات بما يضمن حماية املال العام
ج � وج�ود تضم�ني عقود املش�اركة والعقود الثانوية  نصا يقي بتطبيق القوانني العراقية ووالي�ة القضاء العراقي عليها وتطبيق 

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977
الحادي عر : ال تقل مدة عقود املشاركة عن ثالث سنوات

الثاني عر : تتوىل الركات العامة اتخاذ االجراءات الالزمة لتصفية عقود املش�اركة التي لم يتم املبارشة فيها رغم مرور س�نة عىل 
التعاق�د او ل�م تحقق جدواها االقتصادية ولم تنتج اثارها عىل الرغم من انتهاء مدتها واتخاذ االجراءات الالزمة بخصوص الركات 

املخله بتنفيذ التزاماتها التعاقدية
مالحظات :

*تم اضافة الركات العراقية اىل الركات العربية واالجنبية بموجب قانون 28 لسنة 2015 لغرض شمولها بالتعليمات اعاله
*ت�م تحديده�ا بموجب الفقرة )1( م�ن تحديد املعايري الواجب اعتمادها  يف تحديد الركات الرصينة وحس�ب كتاب االمانة العامة 

ملجلس الوزراء العدد د ت /3 /15427 يف 2009/5/25
2  � املعايري الواجب اعتمادها يف تحديد الركات الرصينة :

حسب كتاب االمانة العامة ملجلس الوزراء العدد دت /3 /15427 يف 2009/5/25
1  � ان تكون رشكات مصنعة او وكالئها املعتمدون وليست وسيطة

2 � ان تمتاز منتجاتها بالجودة العالية
3  � ان تك�ون الركة مس�تمرة بنش�اطها التخصيص للس�نوات الخمس�ة املاضية من خالل ع�رض لحجم التزاماته�ا )عقودها( 

للسنوات الخمسة املاضية
4 � ان يكون مؤرش حساباتها الختامية للسنوات الخمسة املاضية ايجابي

5  � ان تكون من الدول التي ترتبط بعالقة تجارية جيدة مع العراق
6 � ان تمتاز بحسن االداء يف تنفيذ التزاماتها )عقودها( السابقة مع اي من الوزارات والجهات الحكومية العراقية 

7  � التاكد من كون الركة غري مدرجة بالقائمة السوداء

تنويه
نر اعالن رشكة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية واملبيدات فرصة استثمارية رقم 2018/1 يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1622 يف 2018/2/22 كان خطأ والصحيح كاالتي :
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الروائية املكسيكية أورا زيلونني: أزمة اهلجرة فجرت ملكايت اإلبداعية

وتؤك�د الكاتب�ة يف ح�وار أجرته معها 
رمبس«األدبي�ة  »ذي  مجل�ة  أخ�راً 
الهج�رة،  م�رارات  أن  املتخصص�ة 
والت�ي خربتها ش�خصياً، تمثل الذخر 
األس�ايس يف عوال�م الكتاب�ة واإلب�داع 
لديها، إذ تكتب ع�ن معاناة املهاجرين 
وم�ا يالقونه م�ن ويالت، الفت�ة إىل أن 
تل�ك حوادث وقصص م�رت بها أيضا، 

عائلتها، وبشكل متكرر.
وتالي�اً نص الحوار الذي أجرته محررة 
املجلة املذكورة، اندريا بنمان- لومييل:

- كي�ف ب�دأت كتاب�ة روايت�ك ؟ ففي 
مقابل�ة م�ع مجل�ة »لي�را لي�ربس« 
ذكرت أن هذا العمل جاء عىل األقل من 

القصص العائلية...
++ ه�ذا صحي�ح، إال أن�ه ال يقت�ر 
م�ن  س�معتها  الت�ي  الرواي�ات  ع�ىل 
عائلتي وإنما من تجربتي الش�خصية 
أيض�ا، والخ�وف والرهبة الت�ي مررنا 
به�ا. وكذلك جمعت بع�ض الحكايات 
من خ�الل التع�رف ع�ىل تفاصيل من 
تجرب�ة جدتي العملية، فهي س�افرت 
إىل الوالي�ات املتحدة كما يس�افر الذين 
ال يحملون أوراق�ا ثبوتية، وعندما تتم 
إعادته�م إىل املكس�يك يتحدث�ون ع�ن 
الخط�ر ال�ذي أحاط بهم كم�ا لو أنهم 

يتحدثون عن وباء.
ويتحدث�ون عن الح�دود كما ل�و أنها 
رضب م�ن أش�كال الجحي�م، وكي�ف 

أنه�م أثناء عبوره�م الصح�راء كانوا 
عوضا عن العرق يتفصدون نارا. ومن 
القصص املهمة ما س�معته من جدي، 
فعندم�ا تم تش�خيص حالته كمريض 
بالس�كري يعاني من م�رض يف قدمه 
تم اس�تئصال إصبعني منها، ما أبقاه 

طريح الفراش طوال عام تقريبا.
وأس�تمع  جانب�ه  إىل  أجل�س  وكن�ت 
إىل قصص�ه، قص�ص ع�ن س�عيه ألن 
يصبح مصارع ث�ران ومالكما والعب 
ك�رة وقسيس�ا وصحافيا وموس�يقيا 
وش�اعرا. لقد كان يتألم يف تلك األثناء، 
ول�م ينتظر حتى تتس�نى ل�ه مغادرة 

الفراش ليرسد حكاياته السياسية.
وبع�د أش�هر قليل�ة م�ن ش�فائه أخذ 
يعاني م�ن االحتش�اء الدماغ�ي، ولم 
يش�َف ومات بعد أربع سنوات. الواقع 
أن جزءاً من التحفيز عىل كتابة روايتي 
أتى من الرغبة يف الحفاظ عىل ما تبقى 
من ذاكرته وذاكرتي التي تستند إليها، 
وم�ن محاولة رس�م ص�ورة ألجدادي 

بشكل أو بآخر.
- ه�ال رشح�ت لنا ش�يئا ع�ن كيفية 
الوصول إىل هذه الش�خصية ليبوريو، 
أنكم�ا مختلف�ان  الواض�ح  تحدي�دا؟ 

كثرا. ما هي التجربة التي ألهمتك ؟
++ رغم أن كل الش�خصيات املوجودة 
يف الرواية تعك�س الكثر من صفاتي، 
آخري�ن  أناس�اً  أيض�ا  هنال�ك  أن  إال 

يشبهونهم.
ليبوري�و  املث�ال: عين�ا  فع�ىل س�بيل 
اللت�ان كانتا تؤملان�ه عندما بدأ بقراءة 
الكتب، لقد كنت أش�عر دوم�ا بحرقة 
يف الع�ني بعد الق�راءة، وكذل�ك فإنني 
أشبه »آيرين« خاصة عندما يأتي ذكر 
والدها املريض، الواقع أنه عندما يتألم 
أحدنا ويتع�ذر عليه التفكر من جهة، 
فإن ذلك يولد لديه شعوراً غريباً، ولكن 

فجأة تمطر السماء وتبكي آيرين.
رئييس من جهة أخرى، يبدو كما لو أنه 
يحرضني عىل القراءة، وهو باملناسبة 
الذي جعلني أقرأ قاموس�ا بأكمله. لقد 
ق�ال يل »إننا نحن اللغة« وأن تعقيداتنا 
الفكري�ة يمك�ن رشحه�ا فق�ط م�ن 
خالل مفردات مش�ابهة. وق�ال أيضا 
»إن أفكارن�ا تنمو أو تنكمش حس�ب 

استخدامنا للغة«.
- ملاذا جعل�ت القصة تدور حول حياة 
مهاج�ر إىل الواليات املتح�دة تحديدا؟ 

ملاذا ال تكون عن بلد آخر؟
أمتعتن�ي،  الت�ي  القص�ة  إنه�ا   ++
أملاني�ا  يف  أقم�ت  فق�د  وباملناس�بة 
كمهاجرة غ�ر رشعية، وبالت�ايل فأنا 
أدرك جي�داً ما أتكلم عن�ه، فعىل الرغم 
من اس�تمتاعي بالحياة هناك، إال أنني 
كنت حذرة وخائفة باستمرار، وأتذكر 
أن خالت�ي كان�ت توبخن�ا ل�و أحدثنا 
إزعاجا يف ش�قتها خش�ية أن يكتشف 

املالك وجودنا.
الجديدة  التحق�ت بمدرس�تي  وعندما 
ل�م أكن أتح�دث اللغة األملاني�ة، وكان 
زمالئ�ي من دول مث�ل تركي�ا والعالم 
العربي والصني ال يعرفون اإلس�بانية، 
فكنا نتواصل باإلش�ارة. وبعد س�نتني 
عدن�ا إىل املكس�يك ليت�م اقتالعي. لقد 
كان�ت حياتي مليئة بالتغير يف مرحلة 
الطفول�ة. والواقع أنني أختار الواليات 
املتح�دة ألنني أراها يف كل مكان، أراها 
يف حكاي�ات جدي وأعم�ال جدتي، ويف 

األفالم ويف قصص أعمامي.
- اللغ�ة والخط�اب ج�زء ال يتجزأ من 
النص، هال قلت لنا ش�يئا عن الرجمة 
وكيف اتفقتما: أنت ومرجمتك أندريا 
روس�نبرغ، عىل ه�ذه الصيغة؟ وهل 
تعتقدي�ن أنها تحدث اآلن األثر نفس�ه 

الذي تحدثه اإلس�بانية يف القارئ؟
تحدي�ا  الرجم�ة  عملي�ة  كان�ت   ++
طوي�ال  وقت�ا  واس�تغرقت  حقيقي�ا 
نسبيا بس�بب اللغة التي أستخدمها يف 
الرواي�ة، ولهذا فأنا ممتنة ألندريا التي 
قامت بعم�ل متقن وكذل�ك ملرجمتي 

الفرنسية: جوليا شاردفوا.
-أعجبتن�ي الطريقة التي تكتبني فيها 
عن شخصياتك النس�ائية، فهن دائما 

واثقات وقويات، هل تتعمدين ذلك؟
++ بالفع�ل، إن آيري�ن قوية عىل نحو 
اس�تثنائي، وكان�ت تعان�ي ع�ىل نحو 
يف�وق معان�اة ليبوري�و، وه�ي امرأة 
جميلة ومتماسكة وال يمكن خداعها، 
ظلت تعمل لكس�ب العي�ش. وصحيح 
أيض�ا أن »ناعومي« متطفل�ة ولكنها 
ملتزم�ة بمبادئه�ا وكان�ت تحلم بأن 
تك�ون محامية تدافع ع�ن املهاجرين 

واستمرت تقاتل من أجل قناعاتها.
»بط�ل الغرينغ�و« رسد مضاد ينتر 

للمعّذبني يف عاملنا
التطرق ملوضوع الهجرة غر الرشعية 
م�ن  ولكن�ه  جدي�دا،  لي�س  األدب  يف 
املوضوعات املتج�ددة التي يتم البحث 
فيها من زوايا عدة. يف هذا اإلطار تأتي 
رواية الكاتبة املكس�يكية أورا زيلونني 
تحت عنوان »بطل الغرينغو«، الصادرة 
ترجمتها من اإلس�بانية إىل اإلنجليزية 

2017 عن دار »«يوروبا املكسيكية».
إىل  للوص�ول  املؤلف�ة  بداي�ة، تس�عى 
توصيف مضاد للصيغة النمطية حول 
الهجرة غ�ر الرشعية واملهاجرين غر 
الرشعيني، وبن�اء عليه فإن مما يلفت 
االنتب�اه إىل كتابتها ميلها إىل أس�طرة 

الظاهرة واختيار أسلوب للتعبر عنها 
هو صيغة تبدو س�ينمائية، وباروكية 

قلقة باحثة يف اإلنسان والعالم.
تس�لط الرواي�ة الض�وء عىل ال�راوي« 
الش�خصية  عام�اً،  ليبوري�و»17 
الرئيس�ية. وهو متوتر، حياته مثرة، 
الوالي�ات  إىل  املكس�يك  م�ن  مهاج�ر 
املتح�دة يتحول إىل مالك�م قوي بفعل 
الهج�رة  مل�ف  وع�رب  الحي�اة،  إرادة 
غ�ر الرشعية تم�رر املؤلف�ة مذكراته 

اليومية.
وحول الرواية يعلق إغناسيو سانتشيز 
ب�رادو، أس�تاذ الدراس�ات اإلس�بانية 
جامع�ة  يف  الالتيني�ة  واألمركي�ة 
واشنطن عىل ترجمة األعمال اإلبداعية 
والثقافية والتاريخية املكسيكية، التي 
باتت تنرش يف أمركا الش�مالية حاليا، 
بقول�ه ال يمك�ن اس�تثناء األدب م�ن 
اإلش�كالية، ويف عال�م دأب عىل إهمال 

الرجمة، أصبحت املكسيك مجهولة.
ومن�ذ س�بعينيات الق�رن العرشين إىل 
الي�وم، ف�إن أعم�االً مهمة ل�م ترجم 
إال ن�ادرا. والواق�ع أن هناك العديد من 
األسباب التي تقف وراء هذا، منها عدم 
ميل القراء م�ن أفراد النخبة األمركية 
إىل اإلطالع عىل ما يتم نرشه عامليا، أما 
اليشء اآلخر فهو هذا النوع من«التعايل 

الثقايف».
والحقيقة أنها صورة منفردة وجماعية 
مع�ا، فكأنما هي الص�ورة ذاتها التي 
يعي�ش يف إطاره�ا الجمي�ع، حياة من 
دون ح�د االقراب، غر رس�مية، وهم 
عىل الرغم من ذلك يقاتلون من أجلها. 
وه�ا ه�و ليبوري�و يتح�ول إىل مالكم 

يومي يف الشوارع.
وقطع�ه  الصح�راء  عب�وره  فبع�د 
لنهر«ريو غراند»س�باحة، يجد نفسه 
يف إحدى مدن الواليات املتحدة، مالحقا 
بالعن�ف واإلي�ذاء الجس�دي م�ن قبل 
عصابات سفاحني وأشخاص يقذفونه 

بألف�اظ طائفي�ة وعنري�ة، أو م�ن 
يضطرونه إىل منازلتهم لتنقل املشاهد 
االجتماع�ي،  التواص�ل  وس�ائل  ع�رب 
وهناك رجال األم�ن الذين يقتفون أثر 
املهاجرين غ�ر الرشعيني، ولكنه رغم 

ذلك يظل صامدا بفضل حذقه.
يتح�دث ليبوريو عن نفس�ه بعصبية 
ودون توق�ف، مس�تخدما لغ�ة هجني 
املكس�يكية  لغت�ه  ب�ني  ممزوج�ة 
الحدودي�ة ولغ�ة أخ�رى تحاك�ي لغة 
النخب�ة االجتماعي�ة األمركي�ة. وبعد 
أن يوجعنا، تخفف الكاتبة عن القارئ 
بأن تذك�ر له تفاصيل ملطفة فتخربه 
بالعالقة بينه وبني« آيرين». كما تذكر 
بع�ض املواق�ف اإلنس�انية ح�ني يمد 
ل�ه م�رشدون أو صحفي�ون أو مدربو 

مالكم�ة، ي�د الع�ون.
لقد ظل يعيش متنقالً بني بيئة وأخرى 
ومهنة وأخرى ورؤساء عمل مختلفني. 
ويف مرة اكتشف أنه يف محل لبيع الكتب 
اإلس�بانية، فحمل�ه ذلك ع�ىل التوقف 
أم�ام العناوي�ن والتهم قاموس�ا للغة 
اإلس�بانية ظنا منه بأن ذلك س�يمكنه 
من فهم الشعر املكتوب بها، ثم بصقه 
وقرأ كت�اب« الع�ر الذهبي للش�عر 
اإلس�باني»ثم ع�رب إىل فرج�ل ودانتي 
وأوس�تن..وغرهم.  وبل�زاك  وهوم�ر 
ولكنه لم يتوقف ع�ن التحدث بلكنته، 
والت�ي تبق�ى لغ�ة زيلون�ني متوت�رة، 

منس�ابة، ال فواصل أحيانا وال فصول.
والواض�ح أنن�ا مع ه�ذا العم�ل، أمام 
نم�وذج اس�تثنائي يطفو عىل س�طح 
أزم�ة ك�ربى: الهج�رة غ�ر الرشعية. 
إن�ه عالم يتش�كل عىل هام�ش عاملنا، 
وهو التحدي، صورة تس�تحق فعالً أن 
تكون فيلماً سينمائياً للكاتبة زيلونني، 
قد نش�اهد فيه األش�ياء التي ال نراها 

بالعني املجردة.
تص�ور لنا الكاتبة ه�ول املعاناة جراء 
الهج�رة غ�ر الرشعية، ع�رب مقاطع 
كث�رة، ومن ذل�ك: »ذات مس�اء، بعد 
اس�تالمنا ملرتباتنا يف مزرع�ة القطن، 
هرعن�ا إىل املدينة ملش�اهدة مباراة بني 
فري�ق البيس�بول املكس�يكي والفريق 

األمركي يف أحد النوادي.
صعدن�ا ش�احنة توجه�ت بن�ا نح�و 
الطري�ق الرسي�ع.. كان�وا يتوقون إىل 
الرشب وإىل مشاهدة الكرة السخيفة، 
أما أن�ا فكن�ت أبحث عن م�كان لبيع 
الص�ودا.. وصلن�ا إىل ن�اٍد.. يف األثن�اء، 
تذكرت اللحظة الت�ي أحرضوني فيها 
إىل املزرع�ة، ثالث�ة رج�ال أنزلوني من 
الش�احنة ووضعوني يف غرفة يف الجزء 
الخلفي م�ن ثكنة بالقرب من منحدر، 
بالكم�ادات  مغط�ى  أجلس�وني  ث�م 
الب�اردة.. أح�د الرج�ال كان يحقنني 
بمضاد كلما استيقظت، ظنا منهم أن 

ذلك سيحفظ جروحي من االلتهاب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الجائزة العاملية للرواية العربية البوكر، 
أمس األربعاء، عن الروايات الست التي وصلت 
إىل القائم�ة القصرة، يف دورته�ا ال�11، لعام 
2018، يف حف�ل أقيم يف مؤسس�ة عبد الحميد 

شومان، يف العاصمة األردنية، عمان.
وذك�ر أعضاء لجن�ة تحكيم الجائ�زة العاملية 
للرواية العربية البوكر، حيثيات اختيار س�ت 
رواي�ات من بني 16 رواي�ة وصلت إىل القائمة 
الطويلة يف هذه ال�دورة، وفيما ييل آراء لجنة 
التحكيم ىف الروايات الس�ت، الت�ي وصلت إىل 

القائمة القصرة لجائزة البوكر 2018:
رواية »س�اعة بغداد« للكاتبة العراقية ش�هد 

الراوي
ذاكرة املكان والهوية، تصوغ يف بساطة وعمق 
املص�ر اإلنس�اني يف عالقة املحل�ة البغدادية 
بالزم�ان مع تقلبات الش�خصية الرئيس�ية، 
وص�درت ه�ذه الرواي�ة ع�ن دار الحكم�ة – 

لندن.
شهد الراوي كاتبة عراقية ولدت يف بغداد عام 
1986، حيث أكملت دراستها الثانوية وانتقلت 
م�ع عائلتها إىل س�وريا حيث أتّمت دراس�تها 
الجامعية يف كلية اإلدارة وحصلت عىل شهادة 
املاجس�تر يف نفس التخصص، وتدرس حاليا 
الدكت�وراه يف مج�ال األنثروبولوجيا واإلدارة 
الحديثة. نرشت روايتها األوىل »س�اعة بغداد« 
عام 2016 والتي ترجم�ت إىل اإلنجليزية لدى 
دار ن�رش »وون ورل�د« يف لن�دن الت�ي تمتلك 

حقوق النرش باإلنجليزية.
رواية »زهور تأكلها النار« للكاتب الس�ودانى 

أمر تاج الرس

تصور ثراء املش�هد اإلنس�اني يف طقوسه، ثم 
وق�وع البن�اء االجتماعي واالقتص�ادي تحت 
س�يطرة الجه�ل واألحادي�ة، وص�درت هذه 

الرواية عن دار الساقي للنرش، يف بروت.
أمر تاج الرس روائي سودانى ولد يف السودان 
ع�ام 1960. يعمل طبيبا لألم�راض الباطنية 
يف قطر. كتب الش�عر مبكرا ثم اتجه إىل كتابة 
الرواي�ة يف أواخر الثمانيني�ات. صدر له أربعة 
وعرشون كتابا يف الرواية والس�رة والش�عر. 
»توت�رات  الصي�اح«،  »مه�ر  أعمال�ه:  م�ن 
القبط�ي« و«العطر الفرن�يس« )التي صدرت 
كلها يف العام 2009(، »زحف النمل« )2010( 
و«صائ�د الرق�ات« )2010( الت�ي وصلت إىل 
القائم�ة القص�رة للجائ�زة العاملي�ة للرواية 
العربي�ة ع�ام 2011 وترجم�ت إىل اإلنجليزية 
واإليطالية. ترشحت روايته »366« )2013( يف 
القائم�ة الطويلة لجائزة العام 2014، وكانت 
ضمن الروايات الفائ�زة بجائزة كتارا للرواية 
العربية للع�ام 2015. وصلت روايته »منتجع 
الساحرات« إىل القائمة الطويلة لجائزة العام 

.2017
رواية »وارث الش�واهد« للكاتب الفلس�طيني 

وليد الرشفا
رواي�ة تمعن الغوص يف أعم�اق معاناة الذات 
اإلنس�انية للواقع�ني تح�ت االحتالل وس�لخ 
الهوي�ة، وص�درت ه�ذه الرواي�ة ع�ن ال�دار 

األهلية.
ولي�د الرشف�ا كات�ب فلس�طينى م�ن مواليد 
نابلس، فلس�طني، عام 1973. أس�تاذ اإلعالم 
والدراس�ات الثقافي�ة يف جامع�ة ب�ر زي�ت، 
فلسطني. حاصل عىل دكتوراه عن األطروحة 
ح�ول الخط�اب عن�د إدوارد س�عيد. أص�در 

مرسحيت�ه األوىل بعنوان »محكمة الش�عب« 
يف املرحلة الثانوية ع�ام 1991. أصدر روايته 
»الق�ادم م�ن القيام�ة« ع�ام 2013 وروايته 
الش�واهد« يف 2017. ترك�ز  الثاني�ة »وارث 

اهتماماته عىل ثقافة الصورة واالسترشاق.
رواي�ة »الحال�ة الحرجة للمدع�و ك« للكاتب 

السعودي عزيز محمد

تص�ف يف رسد ذكي ُيعنى بالتفاصيل الدقيقة 
رصاع مريض بالرسطان ورؤيته للوجود من 

ذلك املنطلق.
عزيز محمد كاتب س�عودي من مواليد مدينة 
الخرب، الس�عودية، عام 1987. كتب يف الشعر 
والقص�ة القص�رة، ول�ه مقاالت س�ينمائية 
ُن�رشت يف مجالت ثقافية ومواق�ع إلكرونية 

متخصص�ة. ص�درت روايت�ه األوىل »الحال�ة 
الحرجة للمدعو ك« عام 2017.

للكات�ب  الثاني�ة«  الكل�ب  »ح�رب  رواي�ة 
الفلسطينى األردنى إبراهيم نر الله

من منظور عجائبي وغرائبي النفس البرشية 
بأس�لوب  والش�خصية  املجتم�ع  وتح�والت 
فانت�ازي، يفيد من أس�لوب الخي�ال العلمي، 

وصدرت عن الدار العربية للعلوم نارشون.
إبراهيم نر الله من مواليد عمان عام 1954 
من أبوي�ن فلس�طينيني اقُتلعا م�ن أرضهما 
ع�ام 1948، عاش طفولته وش�بابه ىف مخيم 
الوح�دات لالجئ�ني الفلس�طينيني يف عّم�ان٬ 
األردن. ب�دأ حيات�ه العملية معلم�ا يف اململكة 
العربية الس�عودية، ع�اد إىل عّم�ان وعمل ىف 
الصحاف�ة، ومؤسس�ة عبد الحميد ش�ومان، 
وتف�رغ للكتابة ع�ام 2006. ن�رش حتى اآلن 
14 ديوان�اً ش�عرياً و 14 رواي�ة م�ن ضمنها 
مرشوعه الروائى امللهاة الفلس�طينية املكون 
من س�بع روايات تغطى 250 عاما من تاريخ 
فلس�طني الحدي�ث. ترجمت له أرب�ع روايات 
وديوان ش�عر إىل اإلنجليزية، من بينها روايته 
»زم�ن الخيول البيضاء« املرش�حة ىف القائمة 
القص�رة للجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربية 
عام 2009، و«قناديل ملك الجليل« املرش�حة 
للجائ�زة ع�ام 2013،  الطويل�ة  القائم�ة  ىف 
ووصل�ت »زمن الخيول البيض�اء« إىل القائمة 
القص�رة لجائ�زة مي�دل ايس�ت مونيتور ىف 
لندن، ألفضل رواية عن فلس�طني عام 2014. 
كما ترجمت له ثالث كتب إىل اإليطالية ورواية 
إىل الدنماركية وأخ�رى للركية. ونرالله إىل 
ذلك، رس�ام ومصور، وقد أقام أربعة معارض 
فردية ىف التصوير. نال نرالله 8 جوائز، من 

بينها جائزة سلطان العويس املرموقة للشعر 
العربى عام 1997؛ واخت�رت روايته »برارى 
الُحّم« من قبل صحيفة الغارديان الربيطانية 
كواح�دة من أهم ع�رش رواي�ات كتبها عرب 
أو أجان�ب عن العالم العرب�ى. عام 2012 نال 
جائ�زة القدس للثقاف�ة واإلب�داع التى تمنح 
ألول مرة تقديرا ألعماله األدبية. فازت روايته 
»أرواح كليمنج�ارو« )2015( بجائ�زة كتارا 

للرواية العربية عام 2016.
رواي�ة »الخائف�ون« للكاتبة الس�ورية ديمة 

ونوس
صور ثنائية املواطن والسلطة وتفضح العالقة 
الش�اذة بينهم�ا، مرك�زة ع�ىل ثيم�ة الخوف 
اللصيقة بحياة الفرد واملجتمع، وصدرت عن 

دار اآلداب للنرش، يف بروت.
ديمة ونوس كاتبة س�ورية من مواليد 1982. 
درس�ت األدب الفرنيس والرجم�ة يف جامعة 
دمش�ق والس�وربون. صدرت له�ا مجموعة 
قصصية بعنوان »تفاصيل« )2007( ترجمت 
إىل األملانية ورواية »كريس« )2008(. كتبت يف 
صحف عدة كالسفر والحياة وموقع »جدلية« 
بوس�ت«.  »واش�نطن  وجري�دة  اإللكرون�ى 
اخترت ضمن أفضل كتاب العرب تحت س�ن 
األربعني يف مس�ابقة بروت 39، سنة 2009. 
تعم�ل حاليا معدة ومقدم�ة لربنامج »أنا من 

هناك« عىل قناة األورينت.
وتتك�ون لجنة تحكي�م جائزة البوك�ر لدورة 
العام 2018 وهم: إبراهيم الس�عافني )رئيس 
اللجن�ة(، إنعام بي�وض، بربارا س�كوبيتس، 
محمود ش�قر وجم�ال محج�وب، الروايات 
الس�ت التي ت�م اختيارها من ب�ني 16 رواية 

وصلت إىل القائمة الطويلة.

»الـبـوكــر« تـعـلـن عـن الـقـائـمـة الـقـصـيـرة لـلـراويـة

           إعداد: مريم جمعة فرج

ش�عبية ومكانة بارزتان عىل مس�توى العالم حازتهما الكاتبة املكسيكية أورا زيلونني، بفضل روايتها »بطل الغرينغو« عن دار »يوروبا«، التي أصدرتها 
بينما ال تزال يف ال�19 من عمرها. وقد حصدت، فور نرشها لهذه الرواية، جائزة »موريسيو« التي تمنح لألصوات الجديدة يف مجال األدب، كما ترجمت 

الرواية إىل ست لغات عاملية.

ع�ن »م����نش���ورات جامعة 
أوكس�فورد«، صدر أخراً، كتاب 
األس�س  باب�ل..  »أركيولوجي�ا 
اإلنسانية«  للعلوم  االس�تعمارية 
ل�� رساج أحمد. يكش�ف الكتاب 
)املع�ريف(  اإلبس�تيمي  التح�ّول 
عملي�ة  عاملي�اً  أحدثت�ه  ال�ذي 
إعادة تركيب اس�تعمارية للغات 
وعاداته�م  األصلي�ني،  الس�ّكان 
وآدابه�م وقوانينهم. هذا التحّول 

يحاج�ج الكات�ب بأن�ه ال ي�زال 
مهيمن�اً عىل براديغم�ات العلوم 
اإلنسانية غربياً، بل وي������صل 
م�ا  م�دارس  إىل  حت�ى  تأث�ره 
واألصولي�ة  الكولونيالي�ة،  بع�د 
الدفاع عن  اإلس�المية، وحركات 
البيئة، التي ترى نفس�ها املقابل 
االس�تعماري  للفك�ر  النق�دي 
ومدارس�ه الوريث�ة يف األكاديميا 

الغربية اليوم.

بغداد / املستقبل العراقي
جدي�دة  عربي�ة  طبع�ة  ص�درت 
م�ن كت�اب »املثقف�ون« للكات�ب 
الربيطاني بول جونسون، برجمة 
طلع�ت الش�ايب، ع�ن »دار رؤية 
للنرش والتوزيع«. يعود جونس�ون 
إىل ش�خصيات فكري�ة م�ن قبيل: 
وس�ارتر،  وراس�ل،  مارك�س، 
وآخري�ن،  وروس�و،  وتولس�توي، 
مح�اوالً اإلجاب�ة ع�ن أس�ئلة من 

قبي�ل: ه�ل املثقف�ون مناس�بون 
إلبداء النصح للبرشية؟ هل تتطابق 
ممارساتهم الخاّصة مع مبادئهم 
الت�ي يش�يعونها يف العموم؟ كيف 
يف  االجتماعي�ة  حياته�م  كان�ت 
البي�ت ومع األصدق�اء؟ وفوق كل 
ذلك يهتّم الكتاب بس�ؤال محوري 
مف�اده: هل يجب علين�ا االهتمام 
بقيم�ة األفكار يف ح�ّد ذاتها بعيداً 

عن األشخاص الذين طرحوها؟

»املثقفون« يف طبعة جديدةأركيولوجيا بابل
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إبنة عمرو دياب: مفاجآت كبرية كشفتها اللقطات
نرشت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب صوراً لوالديها 
التقط�ت لهما بع�د زواجهم�ا مب�ارشة، مما جعل 
الجمه�ور يؤك�د بأنه�ا ترع�ب يف اإلثب�ات وبالدليل 

القاطع عودة املياه ملجاريها بني والديها.
ابنة عمرو دياب ش�اركت متابعيها عىل انس�تقرام 
بصورتني لوالديها بعد زواجهما، حيث ظهر الهضبة 
م�ع زينة عاش�ور وهم�ا يرتديان إطالل�ة كاجوال 

ويبدو إنهما يحتفالن مع أصدقائهما بزواجهما.
ويف ص�ورة أخ�رى ظه�رت زني�ة عاش�ور زوج�ة 
 Just« عم�رو دياب ومكتوب عىل قميصه�ا القطني
Married«، لتنه�ال التعليقات ع�ىل الصور من قبل 
محب�ي الهضب�ة الذين وج�دوا أن الصورت�ني دليل 
قاطع عىل الصلح بني عمرو دياب وزوجته، معلنني 

سعادتهم الكبرية بوقوع الصلح بينهما.
أم�ا األمر الذي أش�عل مواق�ع التواصل بق�وة، هو 
ت�داول صورة حديثة لعمرو دي�اب مع زوجته زينة 
عاشور وابنته كنزي وابنه عبدالله، تردد إنها صورة 
عائلية له�م جميعاً وهم يحتفل�ون بعيد زواجهما.

وظهر عم�رو دياب يف الص�ورة بمالمح�ه الحالية، 
مما دفع محبوه للتأكي�د أن الصلح وقع بينه وبني 

زوجته زينة عاشور، نظراً ألن الصورة حديثة 
وهما لم يطال س�وياً منذ فرتة.وكانت هناك 
ترسيب�ات أملح�ت أن عم�رو دياب يس�عى 
جاه�داً لصلح زوجت�ه زينة عاش�ور بعد 

ف�رتة جفاء بينهما، وه�ذا ما ظهر جلياً 
عندما نرشت فيدي�و ألوالدهما وقامت 
بعمل إش�ارة له، لريد هو اآلخر بنفس 
ذات املقط�ع مما دفعه�ا للتعليق عليه 
برومانس�ية قائل�ة: »مع�اً لألبد«.يذكر 
أن عالق�ة عمرو دي�اب وزوجت�ه زينة 
عاش�ور يش�وبها الكثري من الشائعات، 

خاصة مع ظهور أخبار عىل الس�طح 
تفي�د بوج�ود عالق�ة عاطفي�ة ب�ني 
الهضب�ة ودينا الرشبين�ي، وذلك مع 
ظهورها املتك�رر معه يف ظل غياب 
زوجته بش�كل الفت.عم�رو دياب 
نف�ى وج�ود أي عالق�ة عاطفي�ة 
غ�ري زوجته، من خ�الل حفله يف 
الس�احل الش�مايل بعد أن عاتب 
الجمهور عىل إطالق الشائعات، 

بعد اعت�ذاره يف اللحظات األخرية 
عن عدم مرافقتها لحفل تكريمها، 
ضم�ن فعاليات مهرجان أس�وان 
لسينما املرأة، عّوض الفنان أحمد 
حلمي غيابه برس�الة رومانس�ية 
جّداً موجهة إىل زوجته منى زكي، 

لغل�ق الب�اب أمام ه�واة اصطياد 
املواقف وافتعال األزمات.

املفض�ل  املوق�ع  اخت�ار  حلم�ي 
لزوجته منى زكي »تويرت« وأطلق 
تغريدة رومانس�ية جّداً قال فيها: 
التكري�م للفن�ان يشء رائع .. وملا 

تكون معجب بيه بتفرحله .. إنما 
بق�ي ملا تبق�ي بتحبه فس�عادتك 

بتبقى يف تكريمه.
أض�اف: تكريم�ك يف مهرج�ان 
أس�وان ال�دوىل لس�ينما املرأة 
رائ�ع وفرحن�ي وأس�عدني.. 
إمض�اء... معج�ب فرح�ان 
أن أحمد حلمي  سعيد.يذكر 
إدارة  م�ن  اعت�ذاره  ق�دم 
ال�دويل  أس�وان  مهرج�ان 
بس�بب  امل�رأة،  لس�ينما 
تراجعه عن الس�فر برفقة 
زوجته منى زكي لحضور 
الليل�ة،  تكريمه�ا  حف�ل 
ضمن وقائع افتتاح الدورة 
التي تحمل اس�م  الثاني�ة 
املناضلة جميل�ة بو حريد 
، مؤكدا أن لديه ارتباطات 

خاصة تمنعه من السفر.

أمحد حلمي يعوض منى زكي
برسالة رومانسية

أحيت الفنانة االردني�ة ديانا كرزون حفال يف الكويت 
بمناسبة العيد الوطني للكويت.

ديانا الت�ي ولدت وتربت يف الكوي�ت رفضت ان تاخذ 
اجراً لق�اء غنائها للكويت تقدي�راً منها ومحبة للبلد 
الذي ولدت وعاشت به فرتة من الزمن، األمر الذي اثار 
اعجاب الكويتيني بوفاء كرزون وعربوا عن ش�كرهم 

لهذه املبادرة.
الفنان�ة ديانا كرزون تتواجد من�ذ ايام يف الكويت 
قامت بتسجيل ترت مسلسل »روز باريس« ، املقرر 
عرضه يف شهر رمضان املقبل، واألغنية من كلمات 

دعي�ج الخليف�ة الصب�اح، وألحان وتوزيع جاس�م 
الشايع .

ديانا كرزون تغني جمانًا

تحرص الفنان�ة اللبنانية مايا دياب 
دوم�ا عىل عالقته�ا ووقوفها الدائم 
إىل جان�ب قضاي�ا إنس�انية، تفي�د 
اإلنس�ان واملجتم�ع كذل�ك. ويب�دو 
أّن ه�ذه املرة س�تطلق مايا صوتها 

للدفاع والوق�وف إىل جانب املرأة. إذ 
ن�رشت يف اآلونة األخ�رية عىل إحدى 
صفحاته�ا الخاص�ة ع�رب مواق�ع 
التواصل االجتماعي صورتني علّقت 
أس�اعد  أن  »أري�د  قائل�ة:  عليهم�ا 

وأش�ّجع كل ام�رأة أتمّك�ن م�ن 
الوصول إليها«.

أغنية »ما لقيت« هي أجدد أعمال 
دي�اب، والتي طرحتها بمناس�بة 

عيد العّشاق الفائت.

ن�رشت الفنانة الس�ورية كندة حنا، 
بموق�ع  الرس�مية  صفحته�ا  ع�رب 
إنس�تغرام، مجموعة صور من حفل 

زفافه�ا، احتفاال بالذكرى الخامس�ة 
لزواجها. 

وعلقت »حنا« عىل الصور كاتبة : »اليوم 
عيد زواجن�ا، عقبال كل العزابية، زوجي 
ناج�ي طعم�ي، وكل ما بش�وف الصور 
بق�ول للمبدع�ة املاكيرية س�ارة حس�ن 

مرييس«.
يذك�ر أن »كندة« قد ش�اركت يف الس�باق 
الرمضاني املايض، من خالل الجزء التاسع 
م�ن مسلس�ل »ب�اب الحارة« بمش�اركة 

كوكبة من نجوم الدراما السورية.

قضية مايا دياب هذه املرة هي »املرأة«

كندا حنا حتتفل بعيد زواجها اخلامس

رغم أنها لم تنرش حتى اآلن أّي 
ص�ورة ُتظهر ش�كل طفلتها 
الحديث�ة ال�والدة، إال أّن كاييل 
جين�ر Kylie Jenner رصحت 
بأّن الطفلة تش�بهها كثريًا يف 

طفولتها.
ويف رّد لها عىل أحد رواد مواقع 
ال�ذي  االجتماع�ي  التواص�ل 
سألها :« كيف هي ستورمي«، 
قالت نجم�ة تلفزيون الواقع، 
عائل�ة  يف  األصغ�ر  الش�ابة 
جينر وكارداش�يان »: الطفلة 

أتأملها.. جيدة..أُميض نهاري وأنا 

تشبهني كثريًا عندما كنت طفلة«.
كاييل خالل حملها 

ُيذك�ر أّن ممثل�ة برنام�ج الواق�ع 
 keeping up with« الش�هري 
جين�ر،  كاي�يل   »the kardashian
اس�تطاعت أن تحّطم رقًما قياسيًّا 
يف عدد إعجابات االنس�تقرام، بعد 
أن ن�رشت أول ص�ورة ليد طفلتها 
ال�ربق(  تعن�ي  )والت�ي   stormi
وحقق�ت م�ا يق�ارب 13 ملي�ون 

إعجاب يف يوم واحد.

وكان خرب حم�ل كاييل مخفيًّا عن 
الجمهور، واختفاؤه�ا عن مواقع 
التواص�ل دفع أهم الربامج العاملية 

واملجالت إىل البحث عن السبب.
كاييل رشيقة حتى يف حملها

لك�ّن كاي�يل فّضل�ت أن تبتعد عن 
بخصوصي�ة  لتحظ�ى  الجمي�ع 
خالل ه�ذه الفرتة، وبع�د والدتها 
بأربع�ة أي�ام ن�رشت فيدي�و عىل 
ال�«يوتي�وب« ع�ن ف�رتة الحم�ل، 
ووجهت فيه رس�ائل م�ن عائلتها 
وأصدقائها إىل ابنتها الجديدة، وقد 

قارب عدد مش�اهدات الفيديو 50 
مليون مشاهدة يف يومني.

وقد تزام�ن حمل كاي�يل مع حمل 
أختها كلوي، فنرشت كلوي صورة 
لهما مًع�ا، وكتبت منش�وًرا مؤّثرًا 
تع�رّب في�ه ع�ن امتنانها لل�ه ألنه 
حقق لها هذه األمنية الكبرية، وأّن 
كاييل س�تكون أجمل وألطف أّم يف 
العال�م. وق�د أنجبت كاي�يل ابنتها 
س�تورمي يف بداية ش�هر شباط/

فرباير الجاري.

كاييل جينر: »ستورمي تشبهني«

فتاة تتهم رشيف منري باخليانة ونكران املعروف
ش�ارك النج�م »رشيف من�ري« متابعيه 
ع�رب حس�ابه الش�خيص ع�ىل موق�ع 
»إنس�تغرام«، بص�ورة له مع ش�قيقته 
»نيفني«، ليهنئها بعي�د ميالدها، وبعث 
لها رسالة حب ومودة حيث علق »منري« 
عىل الص�ورة قائاًل: »النهاردة عيد ميالد 
نيفني أختي .. بس هى يف الحقيقة بنتي 
.. أن�ا كنت بعلمها امل�ي .. وبقت بنتي 
بج�د بعد وف�اة أمن�ا وأبونا.. كل س�نة 

وإنتى طيبة يا بنتي« .
وأث�ار النج�م املرصي الج�دل برده عىل 
إحدى الفتي�ات التي علق�ت : »ما احبه 
هاالنس�ان بعد س�الفته مع مرته اكره 
الخون�ة وناكري�ن املع�روف والعرشة » 
، حي�ث هاجمه�ا وكت�ب : » وانتي بقى 
عارف�ة س�الفتي م�ع مراتي..وكم�ان 

خاي�ن وناك�ر معروف.كنت عايش�ة 
خصوصيتنا؟..عي�ب  معانا..عارف�ة 

الكالم ده.. 
كالم ناس تافه�ة ومش محرتمني..
انا كمان ال بحرتمك وال يفرق معايا 

كالمك..
ل�و معجبين�ي من نوعيت�ك..يف اقرب 
صندوق زبالة..معلش..يف ناس كده 
امثالك تحب تتهزأ..وخصوصا كمان 
بعد ماعرفت انك من الش�واذ..بس 
بالش ترمي ش�ذوذك وقرفك عىل 
الناس..انت�ي مالكيش يف الناس 
ماش�فش  املحرتمة..ياري�ت 

خلقت�ك وال تدخ�يل الصفح�ة 
م�ن اصله..بعد ش�وية كده 

بلوك . »

 Jennifer لوران�س  جينيف�ر  النجم�ة  أش�علت 
 Red« حف�ل افتت�اح فيلمه�ا الجدي�د Lawrence
Sparrow« يف لندن، بفستانها الذهبي األنيق من 
Dior.جينيفر لورانس ح�رت حفل افتتاح 
فيلمها يف لندن بفستان من Dior، جاء من 
الل�ون الذهب�ي من نصفه العل�وي، أما 
النصف السفيل فجاء مزيج بني اللون 
الذهب�ي والفيض وال�وردي الالمع، 
وما زاد م�ن أناقة الفس�تان كان 
الخيوط الذهبية التي التفت حول 
الخرص والظهر.وأضافت جينيفر 
لورانس رونقاً إلطاللتها من خالل 
من�ح ش�عرها تموج�ات، م�ع وضع 
مكي�اج من درجات اللون الذهبي، فخطفت 
األنظار بجمالها وأناقتها الالفتتني.ومن املعروف 
 ،Dior ع�ن النجم�ة جينيفر لورانس هو ولعها ب�� ديور
حي�ث إنها منذ عام 2012 وهي تعمل مع الدار كوجه إعالني 
لهم.وكان�ت جينيفر لورانس أطلت بفس�تان م�ن Dior أول 
أم�س، يف حفل جوائ�ز BAFTA 2018، ليتم اختيار إطاللتها 
م�ن أجمل اإلطالالت يف الحفل، إال أن فس�تانها الذهبي جعل 

خرباء املوضة يؤكدوا إنها اإلطاللة األجمل عىل اإلطالق.

لبت الفنان�ة اللبانية م�ي حريري دعوة »بولغ�اري« لحضور 
عرضها الخاص الذي أقيم أمس ملجموعة خريف وشتاء 2018 
يف مي�الن، ومن املقّرر أيضاً أن تكون مي مجودة يف الحفل الذي 
س�نتقيمه الدار يف األوتيل التابع لها إىل حفلها ميالنو، إىل جانب 
حض�ور نجمات عاملي�ات مثل العارضة جيج�ي حديد ونعومي 
كامبل وباريس هيلتون.كما اس�تغلت م�ي فرصة حضورها يف 
ميالن، ولب�ت دعوى عرض أزياء »غوتي«، وقامت مع عدد من 
الش�خصيات التي حرت بزيارة صالة عرض كبرية مخصصة 
لزبائ�ن الدار وال�� »VIP« بعد انتهاء الع�رض، واختارت ما تتاج 
له من مالبس وأكسس�وارات.وتعترب مي م�ن الفنانات اللبنانيات 
القلي�الت اللوات�ي يت�م دعوتهن إىل ع�روض أزياء كب�رية مثل دار 
»غوتي« وغريها. وقامت مي بنرش فيديوهات لها عرب حس�ابها 
الش�خيص ع�ىل »انس�تقرام« وهي تش�اهد مجموع�ة »غوتي« 

الجديدة.

جينيفر لورانس تشعل السجادة 
احلمراء بفستاهنا

هلذا السبب مي حريري 
موجودة يف ميالنو

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية 
العدد : 73/اعرتاض الغري / 2018

التاريخ 2018/2/21
اىل / املتعرض عليهم اعرتاض الغري :

1 � نعمان جار الله غازي
2 � سلمان جار الله غازي
3  � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بن�اءا عىل  اقامة الدعوى البدائي�ة املرقمة 73/اعرتاض الغري/ 
2018 م�ن قبل املعرتض اع�رتاض الغري ) احم�د وحيد رايض( 
وعليه وحيد رايض ضدكم وذلك لصدور حكم من هذه املحكمة 

بالعدد 188/ب/2010
يق�يض بالزام املعرتض عليه محمد عبي�د عباس برفع التجاوز 
عن القطعة املرقمة 19/م34 /العباسية وسهام شائعة لبقية 
املعرتض عليهم اعرتاض الغري ولتعذر تبليغكم وملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب اش�عار املختار عبد الحس�ن عبد الكاظم عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم االحد املوافق 2018/3/4 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك�م او من ينوب عنكم 

قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض  

منترص عبد الحسني دخيل 
����������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/516

التاريخ 2018/2/21
اىل املنفذ عليه فراس محمد عبود

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديري�ة ومختار منطقة الحوراء س�الم صكب�ان الخالدي انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة  )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
االرشف خ�الل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد / 2200/ب2017/4 يف 
2017/9/28 واملتضم�ن الزام�ك مبلغ خمس�ون مليون دينار 

والثابت يف سند الكمبيالة اىل الدائن فالح حسن ناهي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية 
العدد : 69/اعرتاض الغري / 2018

التاريخ 2018/2/21
اىل / املتعرض عليهم اعرتاض الغري :

1 � نعمان جار الله غازي
2 � سلمان جار الله غازي
3  � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بناءا عىل  اقامة الدعوى البدائية املرقمة 69/اعرتاض الغري/ 2018 من 
قب�ل املعرتض اعرتاض الغري ) احمد وحي�د رايض( وعليه وحيد رايض 

ضدكم وذلك لصدور حكم من هذه املحكمة بالعدد 193/ب/2010
يقيض بالزام املعرتض عليه عدنان محيسن سعدون برفع التجاوز عن 
القطعة املرقمة 19/م34 /العباس�ية وس�هام شائعة لبقية املعرتض 
عليهم اعرتاض الغري ولتعذر تبليغكم وملجهولية محل اقامتكم حسب 
اش�عار املختار عبد الحس�ن عبد الكاظم عليه قررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم االحد املوافق 2018/3/4 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك�م او من ينوب عنكم قانونا س�تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفقا للقانون
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 853/ش3 / 2018
التاريخ 2018/2/19

اعالن
اىل / املدعى عليها / صابرين بدر عيل  

اق�ام املدعي )اياد طاهر نجم( الدعوى بالعدد 853/ش2018/3 امام 
هذه املحكمة يطل�ب فيها قطع نفقة ولدك ) ريام (  وملجهولية محل 
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الجامعة/ 
النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2018/3/7 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك  او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر هاشم الطالقاني

����������������������������������������������������
مديرية الزراعة يف النجف االرشف

االستيالء
اعالن

صادر وفق التعليمات رقم )98( لسنة 1985
اىل املدعو الدكتور احمد جابر محمد الطائي بالنظر الستكمال اجراءات 
التدقيق القانوني والفني الخاص بطلب تثبيت عائدية القطعة تسلسل 
)4( مقاطع�ة 1/ الش�بكة ل�دى تقرر تبليغ�ك بمضمون�ة ومن لديه 

اعرتاض عليه تقديمه خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ او النرش
د . مجيد جاسم جياد 

مدير الزراعة يف النجف االرشف
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جوهرة التسيو عىل رادار امللكي
             المستقبل العراقي / متابعة

يراقب مس�ئولو ري�ال مدريد اإلس�باني، 25 
إل�ى 30 العًب�ا في الفت�رة الحالي�ة، الختيار 
أفض�ل العناص�ر لتدعي�م صف�وف الملك�ي 
في فت�رة االنتق�االت الصيفية عق�ب نهاية 
الموس�م الجاري.وكشفت صحيفة “ماركا” 
اإلس�بانية، عن متابعة ري�ال مدريد للصربي 
جوهرة  ميلينكوفيتش-س�افيتش،  سيرجي 
فري�ق التس�يو اإليطالي.وتابع�ت الصحيفة 

أن ميلينكوفيتش )22 عاًما( متوس�ط ميدان 
التس�يو، يعد م�ن أبرز الالعبين ف�ي الدوري 
اإليطال�ي ه�ذا الموس�م، وهو نج�ل نيكوال 
ميلينكوفيت�ش، العب نادي ألميريا الس�ابق 

خالل حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأش�ارت إل�ى أن س�يرجي ينال استحس�ان 
وإعجاب إدارة الميرينجي، التي ترى الصربي 
بأنه العب عظيم ويس�تحق االهتمام، خاصة 
أن�ه فائ�ز مع منتخ�ب ب�الده ب�كأس العالم 
للش�باب تحت 20 س�نة في 2015، كما لعب 

أكثر من 100 مباراة على مستوى 
الكبار مع أندي�ة فويفودينا، جينك 

والتس�يو.وأضافت  البلجيك�ي، 
“ماركا” في نهاية تقريرها، أن أسهم 

س�يرجي ترتف�ع ف�ي الق�دوم لريال 
مدريد في الصيف المقبل بعد المستوى 

الق�وي ل�ه م�ع التس�يو، كما أن�ه يتميز 
بطول القامة )192 سم(.وش�ارك الالعب 
الشاب في 32 مباراة هذا الموسم، سجل 

خاللهم 9 أهداف وصنع 6 لزمالئه.

عبطان حيرض احتفالية موقع مونديال باختياره أفضل شخصية لعام 2017
            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزير الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين عبطان ان 
“الرياض�ة العراقية ستش�هد طفرات كبي�رة خالل عام 
2018 م�ن خ�الل االنجازات الت�ي تحققت والمنش�آت 
الرياضي�ة الت�ي س�ترى الن�ور قريبا”.ج�اء ذل�ك خالل 
حض�ور عبط�ان احتفالي�ة موق�ع موندي�ال باختياره 
افضل ش�خصية لع�ام 2017، في الحفل ال�ذي اقيم في 
فندق المنص�ور ميليا بحض�ور الش�خصيات الرياضية 
واالكاديمي�ة ورج�ال االعالم.وق�ال عبط�ان ف�ي بيان 
للوزارة تلقته “المس�تقبل العراقي”، ان “اختياره افضل 
ش�خصية رياضي�ة لع�ام 2017 ج�اء من خ�الل تعاون 
وتكات�ف وتعاضد الجميع، واليمكن ان نصل الى النجاح 
المنشود، إال عن طريق العمل المشترك بين المؤسسات 
الرياضي�ة، مقدما ش�كره الى موق�ع مونديال واالعالم 
الرياضي الذي يفرد مس�احات واس�عة ال�ى االنجازات 
المتحققة”.وبين ان “عام 2018 سيشهد افتتاح مالعب 
النج�ف والك�وت والكف�ل والعزيزي�ة وقاع�ة بابل الف 
متفرج فضال عن مشاريع اخرى، كما ان الوزارة تواصل 
مس�عاها الكمال مالعب الزوراء وعمو باب�ا والحبيبية 

وقاع�ة ال��7 االف متف�رج، وبانته�اء ه�ذه الص�روح 
الرياضية، فان الرياضة العراقية وكرة القدم س�تنافس 

بقوة على الصعد العربية واالسيوية والدولية”.
ولفت عبطان الى “اهمية مباراة العراق والسعودية 
الت�ي س�تقام ف�ي مدينة البص�رة في ال��28 من 
شهر ش�باط الجاري، كونها ستكون البوابة التي 

ستمهد الطريق الى الرفع الكلي للحصار المفروض 
على المالع�ب العراقية من قبل االتح�اد الدولي لكرة 

القدم )فيف�ا( بعد ان بذل�ت الوزارة واللجن�ة االولمبية 
واالتحاد العراقي لكرة القدم والمؤسس�ات الرياضية 

واالع�الم جهودا كبي�رة من اجل نق�ل الصورة 
الحقيقي�ة لالوض�اع التي نعيش�ها، على 

خ�الف ماينق�ل ع�ن أمور بعي�دة عن 
الواقع، كما الننسى دور الجماهير 

الرياضي�ة الت�ي كان�ت خير عون 
الدولي�ة  المباري�ات  وس�ند ف�ي 
التش�جيع  خ�الل  م�ن  الودي�ة 

المثال�ي ال�ذي اس�هم باخراج 
بحل�ة  الرياضي�ة  االح�داث 

قشيبية اسرت الناظر.

باألرقام.. انتفاضة رونالدو تغري خريطة 2018
         المستقبل العراقي / متابعة

 
البرتغال�ي  اس�تعاد 
كريستيانو رونالدو، مهاجم 
ريال مدريد اإلس�باني، حاسة 
الملكي  الفري�ق  التهديف م�ع 
في المباري�ات األخيرة، بعدما 
سجل 10 أهداف منذ بداية العام 

الجاري 2018.
“آس”  صحيف�ة  وذك�رت 
اإلسبانية، أن كريستيانو رونالدو 
بات ثالث أفض�ل هداف في أوروبا 
هذا الع�ام برصي�د 10 أهداف خلف 
كل م�ن س�يرجيو أجوي�رو، مهاجم 
مانشس�تر س�يتي ونيم�ار جوني�ور، 
مهاج�م باريس س�ان جيرم�ان، اللذين 

سجال 12 هدًفا.
وأضاف�ت أن رونال�دو يتف�وق على لويس 
س�واريز مهاج�م برش�لونة بف�ارق هدف 

واح�د، كما تخطى كاًل م�ن جونزالو هيجواين 
مهاج�م يوفنت�وس وروبرت ليفاندوفس�كي 
مهاج�م بايرن ميون�خ بفارق هدفي�ن، ونجم 

برشلونة ليونيل ميسي بثالثة أهداف.
كما تجاوز النجم البرتغالي العبين آخرين مثل 
إيمومبيلي هداف التس�يو، وباس دوست نجم 
سبورتنج لشبونة، والبرازيلي جوناس مهاجم 

بنفيكا.
ولفت�ت إلى أن “ال�دون” أنهى الع�ام الماضي 
ف�ي المركز الثال�ث لهدافي العال�م برصيد 53 
هدًفا خلف ميس�ي 54 هدًفا، وهاري كين نجم 

توتنهام هوتسبير )56 هدًفا(.
وذك�رت أن نجم ري�ال مدريد حق�ق انتفاضة 
كبي�رة، بعدما اكتفى بتس�جيل هدف واحد في 
أول 12 جول�ة م�ن الليج�ا هذا الموس�م، وبدأ 
انطالق�ة قوية ه�ذا الع�ام بهاتريك ف�ي ريال 
سوس�يداد وه�دف في ري�ال بيتي�س وثنائية 
في فالنس�يا، ومثلها في ش�باك باريس س�ان 

جيرمان.

فريق اجلوية يصل اىل عامن للقاء السويق

حممد صالح حيدد حلمه 
مع ليفربول

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

وصل وف�د ن�ادي القوة الجوي�ة، عص�ر الجمعة، ال�ى العاصمة 
الُعمانية مسقط.ويس�تعد الجوية لمواجهة الس�ويق العماني، 
غدا االثنين ضمن مباريات كأس االتحاد االس�يوي لعام 2018، 
ضمن مباري�ات المجموع�ة االولى لمنطقة غرب آس�يا والتي 
تضم اندي�ة الجزيرة االردن�ي والمالكي�ة البحريني.وأتخذ وفد 
الفري�ق م�ن فندق مج�ان كونتيننتال مق�راً ألقام�ة الفريق في 
العاصمة العمانية مس�قط.وخاض فريق القوة الجوية أول وحدة 

تدريبية مساء امس على مجمع السلطان قابوس .

              المستقبل العراقي / وكاالت
 

كشف الدولي المصري محمد صالح، نجم نادي 
ليفرب�ول اإلنجليزي، حلمه م�ع الريدز، خالل 
المرحل�ة المقبل�ة، مؤك�ًدا أنه يح�اول التطور 
كل يوم.وق�ال صالح لهيئة اإلذاع�ة البريطانية 
“BBC”: “جئت إلى هنا للفوز باأللقاب، أستطيع 
أن أق�ول للجماهير بأنن�ا نبذل قصارى جهدنا كل 
يوم للفوز بش�يء في هذا النادي”.وأضاف: “لقد 
مر وقت طويل جًدا منذ آخر مرة فاز ليفربول فيها 
بلق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي، وحلمي ه�و التتويج بلقب 
البريمييرلي�ج، وأريد الفوز به مع هذا النادي تحديدا”.وتابع: “إذا 
نظرتم إلي اآلن ومنذ خمس سنوات مضت، ستجدون أن كل شيء 
قد تغير سواء عقلًيا أوجسدًيا، أحاول تحسين نفسي كل يوم، وأود 
دائما أن أضع نفسي تحت ضغط للتطور أكثر”.واختتم: “أعطي كل 
حياتي لكرة القدم، وأفكر فقط في كرة القدم، وهذا هو ما في ذهني 
في كل وقت”.وس�جل ص�الح 30 هدًفا ف�ي 36 مباراة م�ع ليفربول 

بجميع المسابقات حتى اآلن هذا الموسم.

إحتاد الكرة يكشف عن ممثيل العراق يف البطولة العربية
              بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئيس االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم، عبد الخالق مس�عود، 
عن موافق�ة االتحاد العربي 
خ�الل إجتم�اع األخي�ر في 

الس�عودية، ان يكون العراق ممثالً في 
البطولة العربية بمقعدين”.

وق�ال مس�عود ال�ذي يش�غل منصب 
النائب الثاني لرئي�س االتحاد العربي، 
في بيان التحاد الك�رة العراقي، تلقت 
“المس�تقبل العراقي”، نسخة منه، ان 

“البطولة سيش�ارك فيها )32( فريقاً 
من عم�وم الوطن العربي، وس�يصار 
ال�ى تحدي�د موع�د إنطالق النس�خة 
األولى ومكان إقامته�ا خالل إجتماع 

الحق”.
وأض�اف، أن “االتح�اد العرب�ي ح�دد 

توجي�ه الدع�وة فيم�ا يخ�ص بالكرة 
العراقية الى بطل الدوري في النسخة 
الماضية )الق�وة الجوية(، والوصيف 
)النفط(، بغض النظر عن إرتباط األول 
ببطولة كأس االتحاد االسيوي والذي 

لن يتعارض مع مشاركته العربية.

كربالء يدعم صفوفه بمهاجم غاين
            بغداد / المستقبل العراقي

 
تعاقدت الهيئ�ة اإلدارية لنادي كربالء، 
مع الالعب الغاني ريتش�ارد زومة، 
لينض�م إل�ى الفري�ق األول لك�رة 

القدم.
وق�ال رئي�س ن�ادي كربالء، 

محمد الموسوي، في تصريحات خاصة لموقع 
ك�ورة الرياض�ي اطلع�ت عليه�ا “ المس�تقبل 
العراق�ي”،: “نجحن�ا ف�ي اس�تقطاب زوم�ة 
ليكون إضافة للخط األمامي لفريق كربالء في 

الجوالت المقبلة”.
وأش�ار إل�ى أن الالعب وصل كرب�الء، وانخرط 
ف�ي تدريبات الفري�ق، بجانب وص�ول بطاقته 

الدولي�ة، موضح�ا أنه س�يكون جاهزا لخوض 
المباريات اعتبارا من الجولة المقبلة، الفتا إلى 
أن اإلدارة تس�عى لتوفير س�بل النجاح للمدرب 
الش�اب حيدر محمود، الذي حق�ق نتائج طيبة 

مع الفريق.
يش�ار إلى أن االنتقاالت الش�توية س�تغلق في 

العراق نهاية الشهر الجاري.

 فريق أرجنتيني حيلم بالتعاقد مع مييس
     المستقبل العراقي / وكاالت

األرجنتيني  التعاقد مع  يعد 
ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة 
اإلس�باني، هدًفا للكثير من األندية 
ح�ول العال�م، نظ�ًرا لم�ا يتمت�ع به 
الالع�ب م�ن ق�درات فني�ة ومه�ارات 

فائقة. 
وانضم بوكا جونيورز األرجنتيني، لألندية 
الحالمة بالتعاقد يوما ما، مع األس�طورة 
ميس�ي، وذلك بعد أن تنتهي مس�يرته مع 

فريقه الحالي برشلونة.

وكان ميس�ي، قد جدد عقده مع برش�لونة 
حتى عام 2021، بشرط جزائي يقدر ب� 700 
مليون يورو، فيما س�يكون عمره 34 عاًما، 

عندما ينتهي عقده الحالي مع البلوجرانا.
وكان ميسي قد اعترف في أكثر من مناسبة 
س�ابقة، بأنه يحب العودة لن�ادي طفولته، 
نيول�ز أولد بوي�ز، بعد انتهاء مس�يرته مع 

برشلونة.
وق�ام أح�د الصحفيي�ن، بس�ؤال جييرم�و 
باروس إسكيلوتو، المدير الفني لفريق بوكا 
جونيورز، عن الالعب الذي يتمنى ضمه من 

فريق آخر، حيث قال  “إنه ميسي”.

الزوراء يصل إىل قطر ملواجهة اجليش السوري
            بغداد/ المستقبل العراقي

وصل وفد الزوراء ، امس السبت، 
إل�ى قط�ر، تحضي�را لمواجه�ة 
إط�ار  ف�ي  الس�وري،  الجي�ش 
الجولة الثانية لكأس اتحاد آسيا.

نائ�ب  الش�رع،  وق�ال س�عدون 
رئيس الهيئة اإلدارية للزوراء، في 
تصريح اطلعت عليه “المستقبل 
العراقي”، إن “ وفد الفريق، الذي 

وصل للدوحة، يضم 23 العًبا”.

وأش�ار الش�رع إلى أن “ الفريق 
العراقي يتطلع لتحقيق أول فوز 
ل�ه ف�ي البطول�ة القاري�ة، على 

حساب الجيش السوري”.
ونوه الى أن “ المباراة، سيقودها، 
م�ع  إيران�ي،  تحكيم�ي  طاق�م 
المراقب بشير شفيق عبد الخالق 

من لبنان”.
ويضم وفد ال�زوراء، عالء كاطع 
عل�ي  وحس�ين  حس�ن  وج�الل 
وحس�ين الجوي�د وندي�م صباغ 

وحي�در عبد األمي�ر ومحمد عبد 
الكري�م وعب�اس قاس�م وأمجد 
كل�ف وحي�در أحم�د وإبراهيم 

باي�ش وأمير صب�اح وحيدر 
صباح وفستون عبد الرزاق 
ول�ؤي ص�الح ومصطفى 
جودة ومهن�د عبد الرحيم 
وصف�اء  ش�اكر  وس�الم 
فاض�ل  وأحم�د  ه�ادي 

وعلي رحي�م وعلي رحيمة 
ومصطفى محمد.

             المستقبل العراقي / وكاالت

نفى يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، 
وجود خالف م�ع آريين روبن، بع�د تصريحات 
األخير، التي أبدى فيها ضيقه من عدم المشاركة 
كأساسي، خالل مواجهة بشكتاش التركي، في 
ذهاب ثم�ن نهائ�ي دوري األبطال.وقال روبن، 
عق�ب نهاي�ة اللق�اء “إذا عبرت عن مش�اعري، 
سأجد نفسي جالس�ا غًدا في مكتب حميديتش 
أو رومينيج�ه، أنا اآلن في عام�ي ال� 34، وهذه 
المباريات التي أس�عى من أجل المش�اركة بها، 
ع�دم اللعب أم�ر مؤلم”.وأوض�ح هاينكس، في 

المؤتم�ر الخاص بمواجهة هيرتا برلين 
بالبوندس�ليجا، موقفه من تصريحات 
روب�ن، وق�ال “لم يحدث ش�يء، األمر 
على ما يرام، الالعب الهولندي نموذج 
يحت�ذى به فيم�ا يتعل�ق بااللت�زام”.

وأضاف “أنا متأكد أننا نستمتع بروبن 
وريبي�ري أيًض�ا، االثن�ان مهم�ان جًدا 

لفريقن�ا الباف�اري، خاصة في األس�ابيع 
المقبلة”.وعن الش�ائعات الت�ي تحدثت عن 

رحيل روبرت ليفاندوفس�كي، أجاب هاينكس 
بقول�ه “بايرن ميونخ س�يحتفظ به، ال يمكنني 

تخيل وجود فرصة لرحيله”.

            المستقبل العراقي / وكاالت

تتوال�ى التقاري�ر الت�ي تتط�رق للغم�وض ال�ذي يحيط 
بمس�تقبل الالع�ب الفرنس�ي، عثمان ديمبل�ي مع نادي 
برش�لونة اإلسباني.وأش�ار موقع كالتشيو ميركاتو إلى 
أن التقارير الواردة من إس�بانيا، تؤكد أن إدارة برشلونة 
في حالة قلق ش�ديد بشأن عدم تطور ديمبلي وانسجامه 
مع الفريق.وُيقال أيًضا أن الفرنسي الشاب، ما زال محل 
اهتم�ام العم�الق اإلنجليزي مانشس�تر يونايتد.وأضاف 

أن فشل ديمبلي في برش�لونة، سيكون صدمة كبيرة 
إلدارة البلوجران�ا، وذل�ك بع�د أن أنف�ق الن�ادي أكثر 
م�ن 100 مليون ي�ورو، لجلبه الصي�ف الماضي من 
بوروس�يا دورتموند األلماني، في محاولة لتعويض 
البرازيل�ي نيمار الذي رحل لباريس س�ان جيرمان.

وانضم عثمان ديمبلي )20 عاًما( لصفوف البارس�ا 
في صفقة قياسية، إال أنه فشل حتى اآلن في التأقلم 
مع الفريق الكتالوني ألسباب عديدة، منها اإلصابات 

المتكررة، وعدم إجادته للغة اإلسبانية.

            المستقبل العراقي / متابعة

أشعل توتنهام اإلنجليزي، الصراع على ضم نجم مانشستر 
يونايتد، خالل فترة االنتق�االت الصيفية المقبلة.وذكرت 
صحيف�ة “مي�رور” أن مفاوض�ات تجديد عق�د المهاجم 
الفرنس�ي الشاب، أنطوني مارسيال مع اليونايتد ال تبشر 
بالخير، علما بأن عقد الالعب الحالي مع النادي س�ينتهي 

الع�ام المقبل.وأضاف�ت أن توتنه�ام مهتم بض�م الالعب 
والذي تراج�ع دوره تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، 
في ظل وجود أسماء عديدة لدى المدرب البرتغالي في خط 
الهجوم، أبرزها الوافد الجديد، النجم التش�يلي أليكسيس 
سانشيز.وأش�ارت إلى أن إنتر ميالن اإليطالي أيضا مهتم 
بصاح�ب ال�22 عاما، والذي كان ق�د انضم لليونايتد عام 

2015 قادما من موناكو الفرنسي.

هاينكس ال يتخيل التفريط
يف ليفاندوفسكي

عمالق إنجليزي يرتقب مصري ديمبيل

توتنهام يشعل الرصاع عىل نجم 
مانشسرت يونايتد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
28-هناك فرق بني كلم�ة )اقعد( و )اجلس(، فكلمة 

اقعد تقال للواقف ، وكلمة اجلس تقال للنائم
29- يوجد نوع من أنواع األسماك يمكنه ابتالع إنسان 

بكاملة و هو السمك الصديف.
30- قائ�ل ل�وال أن امل�وت أتان�ي لجعل�ت كل ال�دول 

األوروبية إسالمية هو صالح الدين األيوبي.
31- الحي�وان الوحي�د ال�ذي يمل�ك أربع�ة أرجل و ال 
يقدر عىل الس�باحة ه�و الجمل. ليش عيل يس�مونه 

سفينة؟؟
32- تس�تبدل فتيات قبيلة الغولة يف الحبش�ة القبعة 

بخلية نحل صغرية حية. الحمدلله احنا مو غوليات
33- عندم�ا ترشق الش�مس ف�وق القطب الش�مايل 
لكوكب اورانوس، يستمر ضوء النهار طيلة 42 عاماً.. 

وعندما تغيب، يحل الظالم طوال 42 عاماً أخرى.
34- ل�و أحصينا ع�دد الدجاج ع�ىل األرض، لتبني أن 
هناك دجاجتني لكل فرد من سكان األرض.... اعرتفو 

منو فيكم ماخذ دياياتي.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

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

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

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

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

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

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

القيمة.

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

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

الوقت

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

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

عىل تبادل الرأي.

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

للرشيك معظم األحيان .

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

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

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

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

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

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

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

العدائي تجاه بعض األمور

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

من املحيط نفسه

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

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

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

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

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

املكاتب الواقفة »تقلل« ذكاء املوظف
املكات�ب  أن  جدي�دة  دراس�ة  وج�دت 
“املرتفع�ة” أو “الواقفة” تؤثر عىل القدرة 
العقلية للموظف، كما تتسبب له يف أرضار 
جسدية، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” 
الربيطانية.وح�ذر خ�رباء من أن�ه بالرغم 
من توجه العديد من املؤسسات والرشكات 
خ�الل الف�رتة األخ�رية إىل االعتم�اد ع�ىل 
املكات�ب الواقفة، غري أن هن�اك أدلة قوية 

تش�دد ع�ىل رضورة تجنبه�ا حفاظا عىل 
س�المة وصحة املوظفني.وأجرى باحثون 
يف جامع�ة كريت�ي يف أس�رتاليا دراس�ات 
مكات�ب  يف  يعمل�ون  مش�اركا   20 ع�ىل 
متواصلت�ني. س�اعتني  مل�دة  “مرتفع�ة” 

وربطت الدراس�ة الجديدة، التي نرشت يف 
مجلة “إرغونوميكس”، االستخدام املطول 
للمكات�ب الواقف�ة بزي�ادة يف آالم الطرف 

الس�فيل باإلضاف�ة إىل نق�ص يف الق�درات 
الدراس�ة  يف  املش�اركون  العقلية.وق�ال 
إنهم ال يش�عرون “بالراح�ة” يف أطرافهم 
الس�فلية خصوصا بعد مرور فرتة طويلة 
ع�ىل وقوفهم.وذكر الباحث�ون أن املكاتب 
الواقفة هي املس�ؤولة عن ت�ورم األوردة، 
والت�ي يمكن أن تع�رض لخط�ر اإلصابة 

بأمراض القلب.

هواتف من أبل »تستنجد« بالرشطة ذاتيًا
ب�دأت رشكة أب�ل التحقيق ملعرفة الس�بب 
وراء تلق�ي رشط�ة النج�دة يف كاليفورنيا 
مئ�ات مكامل�ات االس�تغاثة الوهمي�ة من 
هوات�ف موج�ودة يف مركز للصيان�ة تابع 
ألب�ل، بالتع�اون م�ع الس�لطات بالوالية.

ووفق�ا لتقرير “يس بي إس س�اكرامنتو” 
فإن املكامل�ات الوهمية تتزاي�د منذ أكتوبر 
امل�ايض، لتتع�دى حالي�ا أكث�ر م�ن 1600 
مكاملة استغاثة وهمية عىل الرقم “911”، 

ما أث�ار إزع�اج الرشطة. فتح�ت الرشطة 
تحقيق�ا ملعرف�ة األس�باب الحقيق�ة وراء 
تلقي أكثر من 20 مكاملة اس�تغاثة وهمية 
م�ن نفس املكان يومي�ا، خصوصا أن هذه 
املكامل�ات بدأت تؤثر فعليا عىل وترية العمل 
داخل وحدة تلقي االتصاالت يف مدينة “إلك 
غروف” بوالية كاليفورنيا. وهو ما اعرتفت 
به أبل يف بيان رس�مي، مؤكدة عىل تعاونها 
الكامل مع السلطات ملعرفة األسباب وراء 

املكاملات الوهمية والعمل عىل عدم تكرارها 
مج�ددا. وتش�ري مواقع متخصص�ة إىل أن 
 ”Emergency SOS“ خاصي�ة االس�تنجاد
املتواجدة يف هواتف “آيفون” وساعات “أبل 
ووت�ش” هي الس�بب وراء ه�ذه املكاملات. 
وتسمح الخاصية للمستخدم عند تفعيلها 
االتصال بالرشطة بخطوة واحدة بس�يطة 
عرب الضغط عىل الزر الجانبي أو زر التحكم 

يف مستوى الصوت.

خاصية »مشاركة املوقع املبارش« يف واتساب
لع�ل ما يميز تطبيق واتس�اب س�هولة اس�تخدام مزاياه 
من قبل كبرية من الن�اس، ومن إحدى خصائصه الجديدة 
»مش�اركة املوقع املبارش«، حيث يتيح إمكانية مش�اركة 
املوق�ع الح�ايل مل�دة زمني�ة محددة.يمكن للمس�تخدمني 
مش�اركة موقعه�م الجغ�رايف يف مجموع�ة ما م�ع كافة 
األعضاء املش�اركني فيها، أو مش�اركته م�ع جهة اتصال 
واح�دة من خالل دردش�ة فردية.ولكي يتمكن املس�تخدم 
من مش�اركة هذه امليزة علي�ه أواًل تمكني إعدادات املوقع 
يف الهاتف الذكي والس�ماح لتطبيق واتس�اب باستخدامه، 
بحسب »البوابة العربية لألخبار التقنية«.يمكن للمستخدم 
تفعيل هذه امليزة من خالل الدخول إىل التطبيق ثم الولوج 
إىل املحادثة التي يريد أن يقوم بمش�اركة موقعه الجغرايف 

معها بش�كل مبارش، وبعدها الضغط عىل رمز »املش�بك« يف 
أس�فل الشاش�ة، ثم اختي�ار أيقونة املوقع ث�م الضغط عىل 
خيار مش�اركة املوقع املبارش.كما يتيح التطبيق للمستخدم 
إمكانية تحديد مدة الفرتة الزمنية ملش�اركة موقعه بش�كل 

مبارش، فه�و يملك الخيار ب�ني 15 دقيقة أو س�اعة واحدة 
فقط أو 8 س�اعات، كما يمكن للمستخدم إرفاق املالحظات 
مع املوقع، وتتيح هذه امليزة أيًضا إمكانية إيقاف مش�اركة 
املوقع يف أي وقت يريده املستخدم، وذلك من خالل النقر عىل 
خي�ار إيقاف مش�اركة املوقع ضمن شاش�ة املحادثة.تجدر 

اإلش�ارة إىل أنه عند إيقاف مشاركة املوقع يف مجموعة ما، 
س�يظل آخر موقع تمت مش�اركته ظاهرًا للمش�اركني يف 
هذه املجموعة وس�يتغرّي لون الصورة إىل الرمادي، كما أن 
هذه امليزة محمية من خالل التشفري التام بني الطرفني، ما 
يعني أن ال أحد يمكنه االطالع عىل موقعك الحايل باستثناء 
الذين ش�اركته معهم.ويف حال قمت بمشاركة موقعك مع 
أكثر من دردش�ة فيمكنك إيقاف مش�اركة املوقع املبارش 
يف كافة الدردش�ات من خالل التوج�ه إىل اإلعدادات ضمن 
تطبي�ق واتس�اب ثم الحس�اب ثم بع�د ذلك انق�ر عىل زر 
الخصوصية ثم قم باختي�ار املوقع املبارش، بعد ذلك عليك 
النقر عىل إيقاف مش�اركة املوقع، حيث ستظهر لك نافذة 
منبثق�ة لتأكي�د عملي�ة اإليقاف.ويتيح تطبيق واتس�اب 
للمس�تخدمني الذي�ن ج�رت مش�اركتهم باملوق�ع املب�ارش 
مشاهدة الخريطة عن طريق: عرض الخريطة أو عرض عرب 
القم�ر االصطناعي أو عرض التضاري�س، كما يمكن إظهار 

حركة املرور.

قطعة حتول هاتفك إىل جمهر
التكنولوجي�ا  ط�ور علم�اء م�ن مرك�ز 
املتقدمة يف أس�رتاليا قطع�ة فريدة قادرة 
عىل تحويل الهاتف الذكي ملجهر محمول.

ووفق�ا للعلم�اء فإن�ه »وبفض�ل ه�ذه 
القطع�ة البس�يطة ستس�تطيع عدس�ة 
كام�ريا الهات�ف الذك�ي رص�د األجس�ام 
الصغ�رية الت�ي تص�ل أحجامه�ا حت�ى 
200/1 م�ن امليليمرت، كع�دد من األحياء 
الدقيق�ة وحتى بعض خالي�ا الدم وخاليا 
األنس�جة الحيوانية والنباتي�ة، لتظهرها 
تلك األجس�ام عىل شاش�ة الهات�ف ويتم 
توثيقه�ا يف فيدوه�ات وصور«.وأه�م ما 

يميز هذه القطعة عن املجاهر التقليدية، 
هو عدم حاجتها ملصادر خارجية للطاقة 
إلضاءة الزج�اج الذي توض�ع عليه املواد 
امل�راد دراس�تها، فه�ي تس�تمد إضاءتها 
من املصب�اح الخلفي املوجود بالقرب من 
كامريا الهاتف الذكي.تشبه هذه القطعة 
نوعا ما مجموعة العدسات الصغرية التي 
 »Smart Micro Optics« طرحته�ا رشكة
اإليطالي�ة ع�ام 2016، والت�ي تركب عىل 
الهات�ف الذك�ي لتس�اعد كامريات�ه عىل 
تكبري األجس�ام 80 مرة، وطرحت بسعر 

17 دوالرا فقط.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“ تكف�ي 4 أش�خاص “ - 1 1/2 كوب كب�ري دقيق - 2 بيضة كبرية 

الحجم - 1/4 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( ملح
طريقة التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم يخلط الدقيق و امللح جيدا.
يض�اف البيض اىل مزي�ج الدقيق و يقلب جيدا ث�م يتم العجن باليد 
مل�دة 3 دقائق ع�ىل األقل ثم تغطى بكيس بالس�تيك و ترتك ملدة 30 

دقيقة.
يرش القليل من الدقيق عىل طاولة املطبخ.

تقس�م عجينة الالزانيا اىل اىل نصفني ثم يف�رد كل نصف عىل حدى 
بالنشابة مكوناً عجينة رقيقة.

تقط�ع عجينة الالزانيا اىل رشائح طوليه عريضة الحجم ثم ترتك يف 
الهواء ملدة 30 دقيقة حتى تجف تماما.

يف اناء عىل نار عالية يوضع نصف اإلناء به ماء يغيل.
توضع رشائح الالزانيا يف املاء املغيل ملدة من 5-4 دقائق ثم نخرجها 

من املاء و توضع يف طبق و هي مفرودة.
أصبح�ت الالزاني�ا اآلن جاه�زة للطهي و التي يمكن�ك إعدادها مع 

السوسيس او السبانخ او الجبنة.

الالزانيا بـ »3« مكونات فقط
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كـاريكـاتـير

خالد الناهي 
س�قط الغيث، فأس�تبرشنا خ�راً، وقلن�ا لعل هذه القط�رات تروي 
عط�ش ارضنا، وتنب�ت األزهار من جديد، بعد غي�اب طويل، فيكون 
هذا العام عام النرص، الفرح، و الزهور.  قطرات نس�معها تتساقط، 
فتبعث فينا الحياة، فقد سأمنا املوت واشتقنا للحياة. قطرات تطرق 
نافذت�ي، فتدفعن�ي للخروج ألقف تحتها، وارفع ي�دي اىل األعىل كما 
األطفال، لعيل امس�ك بعض القطرات. نعم هذه املرة أصوات عالية، 
وض�وء يخطف األبصار، لكنه يختلف عن تل�ك األصوات التي تعودنا 
س�ماعها منذ س�نني، او اضواء األنفج�ارات التي ل�م تفارقنا طوال 
الس�نني العجاف ، انها اصوات واضواء تأتي بأمر من رب هذا الكون 
، الذي ال يظلم عنده احد تغرت رائحة األرض، فراح عبرها يش�دوا 
يف كل م�كان، بعد اعوام م�ن رائحة الدم التي تزك�م األنوف. تذكرنا 
اناش�يد الطفول�ة التي كنا نرددها مطر مطر مط�ر يف النعمة أنهمر 
أنه املطر الذي اش�تقنا اليه، كأش�تياق الصائم يف ش�هر تموز للماء 
تأملنا خراً، وقلنا بهذه القطرات، تغسل ارضنا من الدماء، ويختلط 
عطاء الله بعطاء الشهداء، فتنبعث حياة جديدة، لبلد تعود ان تسقى 
ارضه بالدم. قلنا بعد هذا املطر، قد تكتفي ارض الس�واد منا، وترتك 
قرابينها التي طاملا كانت تطلبها، ودائماً ما كنا نلبي لها ما تطلب. 

لك�ن هيه�ات ان تقبل، ف�ا لون غر ل�ون الدم يعجبه�ا، وال رائحة 
غ�ر رائحة املوت تتنفس�ها. قرروا اعداء الحياة ان يس�لبوا فرحتنا، 
فاستبدلوا قطرات املطر، بقطرات الدم، وان يجعلوا اضواء األنفجارات 
بدالً عن ضوء الربق. فغدروا كما غدر اجدادهم بأبي عبدالله، وحولوا 
فرحنا باملطر، اىل حزن وهمس بارد، ال تكاد تس�مع منه األ القبيح. 
ش�باب راح ضحية ملن يأبى ان ينعم العراق بالسام والحياة، شباب 
قت�ل ألنه يريد الحياة، من اش�خاص اقل ما يقال عنه�م انهم اعداء 
الحياة شباب قتل ليزرع بسمة، وشباب يقتل ليصنع دمعة، وشتان 

بني من يصنع الحياة وبني من يصنع املوت.
ان قتان�ا يف الجن�ة، وقتاهم بالنار، لكن الس�ؤال هنا  اال يس�تطيع 
الشاب ان يدخل الجنة دون ان يقتل؟. اال يستطيع الطفل ان يحىض 
بدع�م ورعاي�ة دون ان يكون ابن ش�هيد؟. اال يمكن للزوجة ان توىف 

جزاء الصابرات، وهي تربي ابناؤها، دون ان تكون زوجة لشهيد؟.
نع�م كل ذل�ك ممك�ن، وممكن ج�داً، لكن اع�داء الحي�اة يأبون ذلك 
كلم�ة قالتها س�يدة املقاومة منذ اكثر من ال�ف وثاثمائة عام، وما 
زال صداها يرهق اذان الظلمة، ويقلق نومهم  ) اس�عى سعيك، وكد 
كيدك، فوالله لن تمحوا ذكرنا( وهي حتماً ال تقصد ال البيت وحدهم، 

انما تقصد جميع من يسلك طريقهم اىل يوم القيامة.
فناموا قريري العني أيها الشهداء، فقد التحقتم بسيد الشهداء. 

ام�ا انت أيها العراق العظيم، نس�تحلفك باألنبي�اء الذين دفنوا فيك، 
واألئمة الذين س�فك دمهم عىل ترابك  األ كففت يدك عن شبابنا، لقد 
ارهقته�م واتعبتهم، وما زلت ترصخ ه�ل من مزيد، فقد اعطينا بما 
فيه الكفاية، ولم يعد بالوس�ع أن نعط اكثر اترك دمنا، و ارتوي من 

قطرات املطر.  فلم يعد هناك املزيد  .

ام�ضاءات

مهس بارد جدًا 

أعل�ن القضاء األملاني إط�اق ماحقات بحق ثاث�ة باحثني يف معهد 
ماك�س بانك املرموق عىل خلفية تعاملهم بوحش�ية مع قردة خال 

تجارب عىل الدماغ.
وُيته�م الخ�رباء الثاثة يف مخت�رب يف توبينغن بأنهم تأخ�روا كثرا يف 
إنه�اء تجاربهم ما أدى إىل »تعري�ض الحيوانات لعذابات دائمة لفرتة 

طويلة«، وفق ما أوردت النيابة العامة املحلية يف بيان.
وأش�ارت النيابة العامة إىل إمكان فرض غرامة ع�ىل العلماء الثاثة. 
وتصل عقوبة املمارس�ات الوحشية يف حق الحيوانات بحسب قانون 

العقوبات األملاني إىل السجن ثاث سنوات بحسب خطورة الوقائع.
ويف الحال�ة املذك�ورة، تم�ت املوافق����ة ع�ىل التج�ارب من جانب 
السلطات لكن برشط وقفها يف حال باتت املعاناة الاحقة بالحيوانات 
ظاه�رة. وأضافت النيابة العامة »خاف�ا للقواعد املحددة آنفا إلنهاء 
التجرب�ة، تأخر )املتهم�ون( يف إنهاء حياة الحيوانات ما تس�بب لهم 

بأذى كبر ودائم«.

ح�رت امللك�ة اليزابيت الثاني�ة للم�رة االوىل احد عروض اس�بوع 
امل�����وضة يف لندن وجلس�يت اىل جانب رئيسة تح�����رير مجلة 
»ف�وغ« آنا وينتور.وجلس�ت امللكة يف الص�ف االول وحرت عرض 
الصمم الربيطاني الش�اب ريتشارد كوين الذي سلمته »جائزة امللكة 
اليزابي�ث الثاني�ة للموضة« الت�ي تمنح للمرة االوىل. وس�تمنح هذه 

الجائزة سنويا من االن وصاعدا ملوهبة جديدة يف قطاع املوضة.
وق�د ارتدت امللكة بزة زرقاء فاتحة وبدت احيانا حائرة امام تصاميم 
ريتش�ارد كوين التي ضمت بزات ملفت��ة رسمت عليها نبتات فيما 
اعتمرت العارضات خوذات درجات نارية او فساتني ثقيلة مصنوعة 
من الجلد. وقالت قبل تس�ليمها الجائزة »انا س�عيدة جدا ان أكون يف 

اسبوع املوضة يف لندن«.
واضافت »من تويد جزر هربيديز اىل دانتيا نوتينغهام مرورا بكارنابي 
س�رتيت، تش�تهر اوس�اط املوضة عندنا بمهارتها االس�تثنائية منذ 

سنوات كثرة وتستمر يف انتاج اقمشة راقية وتصاميم مبتكرة«.

امللكة اليزابيث حترض اسبوع املوضةالقضاء األملاين يالحق علامء  »غرامة« عىل أب حاول هتريب طفله

البرش يطورون جني »هناية إدمان الكحول«

قض�ت محكمة إس�بانية يف جيب س�بتة يف 
ش�مال املغرب بتغريم عيل وتاره من ساحل 
الع�اج بمبلغ بس�يط ق�دره 92 ي�ورو، بعد 
ضب�ط حقيب�ة كان طفله البال�غ من العمر 
ثمان�ي س�نوات مختبئ�ا فيه�ا لتهريبه إىل 
أوروب�ا. فف�ي الس�ابع م�ن أيار م�ن العام 
2015، ضب�ط عن�ارص الجم�ارك اإلس�بان 
حقيبة تحملها شابة مغربية، ودهشوا حني 

عثروا فيها عىل طفل متكّور حول نفسه.
وأوق�ف األب ع�يل وت�اره البالغ م�ن العمر 
45 عام�ا، وطلب�ت النياب�ة العام�ة يف البدء 
سجنه ثاث س�نوات »لتعريضه حياة طفله 
للخط�ر« ووضعه »بش�كل غر إنس�اني يف 
حقيبة صغرة من دون تهوئة«.لكن يف آخر 

املحاكمة، عاد املدعي العام وطلب له عقوبة 
دفع غرامة قدرها 224 يورو عىل اعتبار أنه 
ربما لم يعل�م طبيعة هذه الظروف.وانتهت 
املحاكمة بالحكم علي�ه بدفع غرامة قدرها 
92 يورو، نظرا ألنه أمىض شهرا يف التوقيف 

عىل ذمة التحقيق.
واس�تندت املحكمة إىل ش�هادة الفتى البالغ 
م�ن العمر اليوم ع�رشة أع�وام، والتي جاء 
فيه�ا أن والده عه�د إىل أش�خاص بتهريبه 
إىل أوروب�ا لكن�ه ل�م يكن يع�رف أن تهريبه 
س�يكون بهذا الش�كل.الوالد أس�تاذ س�ابق 
للفلس�فة واللغة الفرنس�ية يف ساحل العاج 
وصل إىل إس�بانيا يف العام 2006 خلسة عرب 

البحر عىل غرار آالف األفارقة سنويا.

وجدت دراس�ة جدي�دة أن هناك احتم�اال لتطور 
جني »نهاية آثار رشب الكحول« لدى البرش القادر 
عىل وضع حد لإلدمان عىل الكحول يف املس�تقبل. 
وعمل باحثان يف جامعة بنس�لفانيا بالتعاون مع 
زمائهم، عىل تحليل بيانات تضم 2500 شخص، 
م�ن م�رشوع »1000 جينوم«، الذي اس�تمر بني 
عام�ي 2008 و2015 وأنش�أ أك�رب فه�رس عام 

للتباي�ن البرشي والبيان�ات الوراثي�ة. ومن أجل 
الرتكيز ع�ىل املتغرات الجيني�ة، درس الباحثون 
املتغ�رات، التي ظهرت لدى الكثر من الس�كان، 
وفق�ا ل�� New Scientist. وكت�ب الباحث�ون يف 
دراس�تهم، التي ُنرشت يف مجل�ة الطبيعة البيئية 
والتط�ور، أن تحدي�د األحداث الوراثية املش�رتكة 
بني الس�كان، يمكن أن تحدد الجينات والصفات 

البرشية الهامة يف التاريخ الحديث يف جميع أنحاء 
العالم. وشملت الدراسة املتغرات الجينية الناشئة 
يف مختلف التجمعات الس�كانية، عىل سبيل املثال 
يف كل م�ن غرب أوروبا وأوروبا الرشقية.  واختار 
الباحثون هذه املتغرات ألنها قادرة عىل االنتشار 
برسع�ة عرب مواق�ع جغرافية مختلف�ة، أو تأتي 

بشكل مستقل وتبقى مع مرور الوقت.

وج�د بحث جديد أن الدم�اغ البرشي يصاب 
ب�«الش�يخوخة« بع�د س�ن ال��25 عام�ا، 
حيث أن الس�ائل النخاعي املتواجد يف الدماغ 
والنخاع الش�وكي يغر رسع�ة حركته لدى 

أولئك األكرب سنا من منتصف العرشينيات.
وترتب�ط الح�ركات مث�ل التنف�س ومع�دل 
رضب�ات القلب بالتغرات يف حركة الس�ائل 
النخاع�ي، والتي ترتب�ط بدورها مع حاالت 
ش�ائعة مثل التصلب املتعدد وارتفاع ضغط 
ال�دم. وقالت مع�دة البحث، الربوفيس�ورة 
أنيت�ا ستيفانوفس�كا من جامعة النكس�رت 
بإنجل�رتا: »أظه�رت النتائ�ج األولية وجود 
أدل�ة عىل ضع�ف حرك�ة الس�ائل النخاعي 
لدى املشاركني يف الدراسة فوق سن ال�25« 
، مش�رة إىل أن ش�يخوخة الدماغ قد تبدأ يف 

وقت سابق مما كان متوقعا.
وتابعت: »الدراس�ات املس�تقبلية يمكن أن 
توف�ر املزيد من االكتش�افات ع�ن مختلف 
ذات  والش�يخوخة  العصبي�ة  األم�راض 

الصلة«.
إذا كان�ت ه�ذه  وم�ن غ�ر الواض�ح م�ا 
التغيرات يف حركة الس�ائل النخاعي ترتبط 
باضطرابات الدم�اغ التي عادة ما تؤثر عىل 

كبار السن، مثل الخرف.
وتشر البحوث الس�ابقة إىل أن حجم ووزن 
الدماغ يبدآن يف االنخفاض بنحو 5% يف العقد 
الواحد عندما يصل الشخص إىل سن ال�40.

وأش�ارت الربوفيس�ورة ستيفانوفس�كا إىل 

أن النتائج التي ت�م التوصل إليها تحتاج إىل 
إج�راء املزيد م�ن البحوث وأنه�ا »قد تفتح 
آفاق�ا جدي�دة يف فهم وتش�خيص األمراض 
العصبية املختلفة والش�يخوخة ذات الصلة 

لتحسني إجراءات التشخيص للمرىض«.

ول�د وحيد ق�رن ابي�ض وثاثة نم�ور بنغال 
بيض�اء وهم�ا نوع�ان مه�ددان بالصيد غر 
الرشع�ي يف العال�م، مطلع ش�باط يف حديقة 
حيوانات يف ش�مال رشق فرنسا عىل ما قالت 

حديقة الحيوانات .
وولدت انثى وحيد قرن ابيض تدعى »ارينكا« 
يبل�غ وزنه�ا 85 كيلوغرام�ا »يف االول م�ن 
ش�باط/فرباير بعدما حملت بها هيكاو مدة 
15 شهرا« عىل ما اوضحت حديقة الحيوانات 

يف امنيفيل يف شمال رشق فرنسا.
واضاف�ت الحديق�ة ان الوال�د »ه�و عم�اق 
يبل�غ وزنه الطنني تقريب�ا«. وتضم الحديقة 
»واح�دة من اكرب مجموعتني لوحيد القرن يف 

اوروبا«.
وارين�كا ه�و رابع وحي�د قرن يول�د يف هذه 
الحديق�ة. وكان اول وحي�د قرن رأى النور يف 
االول م�ن كانون االول/ديس�مرب 2014 وقد 
انتق�ل الخمي�س امل�ايض اىل بيك�ي برغن 
س�افاري ب�ارك يف هولن�دا من اج�ل التكاثر 

واملحافظة عىل تنوع جيني.
وش�هدت حظرة نمور بنغ�ال البيضاء والدة 
ثاثة صغار هما ذكر وانثيان يف الخامس من 

شباط/فرباير.

وجاء يف بيان الحديقة ان وحيد القرن والنمور 
البيضاء »نوعان يتعرضان لصيد غر رشعي 
قاتل يف العالم يذهب ضحيته اربعة حيوانات 

وحيد قرن يف الي�وم وبات عددها اقل من 25 
الفا يف الطبيعة فيما عدد النمور البيضاء اقل 

من اربعة االف من بينها الفا نمر بنغال«.

شيخوخة الدماغ تبدء من سن الـ 25 والدة حيوانات تواجه »االنقراض«

جوسلين إيليا
التكنولوجيا يف أيامنا هذه تتفوق عىل نفس�ها ورسعتها تفوق رسعة املرحومة 
طائ�رة ال�»كونكورد« فوق الصوتية، وركوب موجة التكنولوجيا صعب للغاية، 
بغ�ض النظر عن املهن�ة واملكان�ة االجتماعية وحتى الس�ن. والتط�ور التقني 
بوترت�ه فائقة الرسعة أتى بطريق�ه عىل الكثر من ط�رق التعامل واملعامات 
التقليدي�ة التي أصبحت اليوم ش�يئاً م�ن املايض، وأبرز مثال عىل ذلك س�يطرة 
التكنولوجيا عىل العمات النقدية، حيث حلت مكانها طريقة الدفع عىل طريقة 
ال��»Contactless« أو »عدم اللمس«، ول�م تعد هناك حاجة حتى لوضع بطاقة 
االئتمان داخل املاكينة الخاصة للدفع، ويكفي تمريرها برسعة لكي تتم عملية 
تحويل املبلغ. ففي مقاهي القهوة بلندن مثل »ستاربكس« لم تعد هناك حاجة 
للوق�وف يف طابور طويل لطلب القهوة أو غرها، فيكفي أن تس�جل طلبك عىل 
التطبيق الخاص لتجد طلبك جاهزاً وبانتظارك عىل املنصة دون الحاجة لحمل أي 
عملة. حياتنا اليوم قليلة التماس بشكل عام، فهي أصبحت افرتاضية أكثر منها 
حقيقية وفعلية تعتمد عىل اللقاءات الشخصية والتفاعل الحيوي بسبب وسائل 
التواصل االجتماعي، وتعدت هذه املش�كلة أشواطاً لم تكن يف الحسبان، بحيث 
أصبحت األوراق النقدية عملة صعبة باملعنى املجازي. وما شدني إىل اختيار هذا 
املوض�وع ما قرأته يف صحيفة بريطاني�ة محلية، تحكي قصة مرشد من أصول 
ألباني�ة يدعى فابيان يبلغ من العمر خمس�ني عاماً، يعت�اش من بيع مجلة »ذا 
بيغ إشو« The Big Issue املعروفة يف بريطانيا كونها مجلة خرية يقوم ببيعها 
املرشدون يف الش�وارع، ومع عدم توفر املال يف جيوب املارة يف الش�وارع انحدرت 
نس�بة املبيعات بشكل هائل، مما زاد وضع املرشدين س�وءاً، ألن الرتتيب معهم 
هو رشاء املجلة من دار النرش بقيمة جنيه و25 س�نتاً وبيعها للعموم بجنيهني 
ونصف الجنيه، وبهذه الطريقة يحتفظ املرشد بالفرق ليساعده عىل رشاء قوته 
كفاف يومه. إال أن فابيان الذي عمل يف بيع املجلة ملدة سبع سنوات بالقرب من 
جامعة بريس�تول فكر مراراً وتكراراً بحل يستطيع من خاله بيع املجلة وجني 
املال ولو بنس�بة متواضعة، فخطرت بباله فكرة مواكب�ة التكنولوجيا بطريقة 
بس�يطة من خال اس�تثمار مبلغ 30 جنيهاً إس�رتلينياً يف ماكين�ة تخول املارة 
م�ن تمرير بطاقاتهم االئتمانية لرشاء املجل�ة، وتحققت أمنية فابيان، وها هو 
الي�وم يبيع مئ�ات األعداد يف الطريق، وحلمه التايل هو رشاء حافلة يقيم فيها يف 
ألبانيا والس�فر إىل مختلف أصق�اع العالم للتعرف عىل ثقاف�ات العالم. يف هذه 
القص�ة عربة تتعدى م�ا فعله املرشد فابيان، إنما تثبت ب�أن التكنولوجيا رش ال 
بد منه، ومهما تظاهرنا بعدم االكرتاث بها فس�نراها تاحقنا، وتفرض نفوذها 
علين�ا. قد يك�ون الدفع عىل طريقة »ع�دم اللمس« ليس رائج�اً يف جميع دولنا 
العربي�ة »بعد«، إنما صدقوني فهو عىل وش�ك الوصول، ال ب�ل إنه عىل األبواب. 
فمن املجدي التأقلم مع حالنا الرقمي، وإال فس�نصبح رقماً سهاً وليس صعباً، 
ال بل سنفقد هويتنا لنتحول إىل مجرد رقم ال يقدم وال يؤخر. وال توقعوا باللوم 
ع�ىل التكنولوجيا فنحن من خلقها، وبذكائنا اآلدمي خلقنا الذكاء االصطناعي، 
وفكرن�ا بكل يشء إال بيشء مهم جداً أال وهو: ه�ل يتفوق الذكاء الصناعي عىل 
ال�ذكاء الطبيع�ي ويجعله تماماً مثل العملة النقدية ش�يئاً م�ن املايض؟ األكثر 
خطورة يف الحياة هو خلق ما يس�تطيع التف�وق علينا ذكاء وأداء، وبما أننا كنا 
وراء خلق التكنولوجيا، فا بد أن نجعلها مثل العجينة يف يدنا بدالً أن نحولها إىل 

عماق يحطمنا تحت قدميه ويلغي الحاجة إىل وجودنا.

م�ضاحة للراأي

عرص »عدم اللمس«


