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اإلمام الصادق )علية السالم(

أربعة من أخالق األنبياء )عليهم السالم( البر والسخاء 
والصبر على النائبة والقيام بحق املؤمن

ص3»داعش« حياول تنفيذ عمليات إرهابية بـ »400« مليون دوالر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 حتقيق مولر خيرتق »جدار الصمت« يف فريق ترامب

اجـتـمـاع عربـي أوروبـي ملـواجـهـة القـرار األمـيـركـي بـشـأن الـقـدس

زيارة القايض فائق زيدان إىل الدوحة حتظى باهتامم وسائل اإلعالم القطرية

»الفرصة األخرية« لتمرير موازنة 2018
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخوض القوى السياسية العراقية نقاشاً 
أخرياً بدعم من الرئاسات الثالث من أجل 
تمري�ر املوازنة، وهو ما عّد فرصة أخرية 
لتمري�ر املوازنة الت�ي تعاني من خالفات 
سياسية حاّدة، مع اقرتاب انتهاء الدورة 
الحالية للربملان والذه�اب إىل االنتخابات 

لتشكيل برملان وحكومة جديدتني.
وق�ال مق�رر الربمل�ان عم�اد يوخن�ا أن 
اجتم�اع مرتقب للرئاس�ات الثالث خالل 
الس�اعات ال�48 املقبلة س�يعقد لحس�م 
الخالف�ات بش�أن قان�ون املوازن�ة قب�ل 

جلسة يوم األربعاء املقبل.
 وق�ال يوخن�ا بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الرئاس�ات 
الث�الث )الجمهوري�ة وال�وزراء ومجلس 
الن�واب( س�تجتمع خالل ال� 48 س�اعة 
املقبلة لوضع اللمسات األخرية عىل اتفاق 
س�يايس بش�أن تمرير املوازنة بش�كلها 

النهائي«.
وأض�اف يوخن�ا، أن�ه »يف ح�ال اتفق�ت 
الرئاس�ات الث�الث س�يتم إدراج املوازنة 
عىل التصويت خالل جلس�ة يوم األربعاء 

املقبل وتمريرها«.
بدوره، اكد النائب عن تيار الحكمة فرات 

التميم�ي ان�ه يف حال لم يص�وت الربملان 
املوازن�ة خ�الل االس�بوع  ع�ىل قان�ون 
الجاري فان س�نة 2018 ستكون خالية 

من املوازنة.
وقال التميمي »يف حال لم يصوت مجلس 
النواب عىل قانون املوازنة فانها س�رتحل 
اىل الدورة الربملانية املقبلة”، منوها اىل ان 
»الربمل�ان الجديد لن يس�تطيع التصويت 
عىل قان�ون املوازنة هذا العام النش�غاله 
بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء 

والربملان وتسمياتها«.

التفاصيل ص3

احلرس اجلمهوري السوري 
حيبط هجومًا انتحاريًا بسيارة 

مفخخة عىل القابون

الرئاسات الثالث حتاول التوصل إىل »اتفاق« قبل »ترحيل« القانون إىل الربملان اجلديد
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بأمر املحافظ.. قوة مسلحة متنع مدير التسجيل العقاري االوىل يف كربالء من دخول الدائرةاملحكمة االحتـاديـة العليـا تصـدر حكام بشـأن األثر الزمني الحكامهـا
مـجـلـس الـقـضــاء يـحـكــم بــاالعـــدام لـ »16« امـــرأة تــركــيــة فريق ايراين يوقف البحث عن رفات ضحايا حرب الثامنينات إىل إشعار آخر

برملاين بريطاين: 
دماء الروهنغيا ليست أرخص 

من دماء األوروبيني
ص4

سواريز
 يـتـقـدم فـي قـائـمـة 

العظامء العرشة
ص4

مكافحة إجرام البرصة 
تلقـي القبـض عىل عصابـة 

لتسليب املواطنني 
ص2

إغالق »كنيسة القيامة«: إرسائيل تريد إهناء الوجود املسيحي
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن ممثلو الكنائس يف الق�دس املحتلة، أمس 
األحد، إغالق كنيس�ة القيامة حتى إشعار آخر، 
إىل أن ترتاج�ع إرسائي�ل ع�ن ق�رار الحجز عىل 

الحسابات املرصفية لكنائس بالقدس.
وق�ال زعماء كنائ�س الروم الكاثولي�ك والروم 
س�تغلق  الكنيس�ة  إن  واألرم�ن  األرثوذك�س 
»حت�ى إش�عار آخر«. واته�م الزعم�اء يف بيان 

إرسائي�ل »بهجوم ممنه�ج لم يس�بق له مثيل 
ع�ىل املس�يحيني يف األرض املقدس�ة« يف إط�ار 
سياس�تها الجديدة للرضائ�ب وقانون مقرتح 
لتخصي�ص األرايض. وكانت س�لطات االحتالل 
اإلرسائي�ي أم�رت يف وق�ت س�ابق من ش�باط 
الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة، 
يف محاول�ة إلجباره�ا عىل دف�ع رضيبة أمالك 

لبلدية االحتالل.
وتق�ول إرسائيل إن هناك ديونا مس�تحقة عىل 

كنائس الق�دس ب��200 ملي�ون دوالر. ويأتي 
القرار اإلرسائيي رغم أن الكنائس كانت معفاة 

طوال تاريخها من الرضائب.
وتحتج الكنائس املقدس�ية أيضا عىل محاوالت 
لسن قانون إرسائيي يسمح بمصادرة أمالكها. 
وي�رى ممثلو الكنائ�س أن الخطوة اإلرسائيلية 
تأت�ي يف س�ياق تصفي�ة الوج�ود املس�يحي يف 
الق�دس والضغ�ط ع�ىل الكنائ�س يف القضايا 

الوطنية.

حمافظ البرصة: املحافظة سجلت انخفاضا 
بالنزاعات العشائرية خالل اسبوع

حمافظ بغداد يعقد اجتامعا طارئا ملناقشة االثار اجلانبية 
6التي سببتها االمطار يف العاصمة 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تش�هد مدن إقلي�م كردس�تان تظاهرات 
احتجاج�اً ع�ىل تأخ�ر روات�ب املعلمني، 
فض�اًل ع�ن تظاه�رات أخ�رى احتجاجاً 
عىل العملية العس�كرية الرتكية يف مدينة 
عفرين السورية ضد التنظيمات الكردية 
املسلحة. وش�هدت مدن إقليم كردستان 

تظاه�رات تن�دد بالهج�وم الرتك�ي عىل 
مدين�ة عفرين يف س�وريا. ونظمت لجنة 
املؤتم�ر القومي الكردس�تاني تظاهرات 
تحت اسم »إقليم كردستان يدعم مقاومة 
عفري�ن« يف م�دن أربي�ل، الس�ليمانية، 

حلبجة، كوية، رانيا.
وعرب املتظاهرون عن دعمهم ومساندتهم 
أله�ايل عفرين، مطالب�ني املجتمع الدويل 

بوقف الهجمات الرتكية وحماية املدنيني. 
بدوره�م، تظاه�ر املئات م�ن املعلمني يف 
مدن السليمانية ورانية وكركوك وكفري 
للمطالبة ب�رصف رواتبه�م، حيث أكدوا 
ع�ىل اس�تمرار مقاطع�ة ال�دوام لح�ني 

االستجابة ملطاليبهم.

التفاصيل ص3

تظاهرات يف إقليم كردستان: احتجاجًا عىل تأخر الرواتب 
وقصف تركيا لعفرين
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         بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س مجل�س القضاء األعىل 
العراق�ي الق�ايض فائق زي�دان دولة 
قطر يف التاسع عرش من شباط الحايل  
بدع�وة رس�مية من نظ�ره القطري 
العام�ري  محم�د  مس�عود  الق�ايض 
اس�تمرت ع�دة أي�ام بح�ث خالله�ا 
الطرف�ان أوارص التع�اون والعوام�ل 
املش�ركة ب�ني النظام�ني القضائيني 
للبلدين الشقيقني، السيما بعد صدور 
قان�ون رق�م )45(  لع�ام 2017 الذي 
يتوىل بموجبه رئاس�ة مجلس القضاء 
األعىل رئيس محكمة التمييز االتحادية 

وهو النظام املعمول به يف البلدين.
اللق�اء  خ�الل  الطرف�ان  وبح�ث 
التؤام�ة وتب�ادل الزي�ارات والخربات 

خاصة يف املجال التجاري.
وتناولت وس�ائل إعالمية عدة خرب 
زي�ارة رئي�س مجلس القض�اء األعىل 
مل�ا لها م�ن تأثر ع�ىل العالق�ات بني 
الدولت�ني الش�قيقتني الس�يما هن�اك 
العديد من القضايا القانونية  املشركة 
بني البلدي�ن. وتناولت صحيفة العرب  
ي�وم  الص�ادر   )10847( عدده�ا  يف 
الخميس الثاني والعرشين من شباط 
يف صفحتها األوىل خرب الزيارة وبعنوان 
»محكمة قطر الدولية والقضاء األعىل 
العراقي يعززان التعاون« جاء ضمنها 
ان أستقبل فيصل بن راشد  السحوتي 

الرئيس التنفيذي  ملحكمة قطر الدولية  
الق�ايض فائ�ق زيدان رئي�س املجلس 
وجرى خالل اللقاء بحث س�بل تعزيز  
التع�اون ب�ني محكم�ة قط�ر الدولية 
ومجل�س القض�اء األع�ىل العراقي يف 

األمور العدلية والقانونية.    
وذكرت الصحيفة ان السحوتي أكد 
ع�ىل أهمية زيارة وفد مجلس القضاء 
االع�ىل العراق�ي يف تطوي�ر العالق�ات 
القضائي�ة ب�ني البلدي�ن، معرب�ا عن 
استعداد املحكمة للتعاون مع املجلس 

يف املجال القضائي. 
م�ن جانب�ه، أورد موقع  لوس�يل 
قط�ر  إىل  زي�دان  زي�ارة  اإلخب�اري 
التنفي�ذي ملحكمة  بالرئيس  ولق�اءه 
قط�ر الدولية وال�ذي رشح فيها للوفد 
العراق�ي تجربة دولة قطر يف  القضاء 
املتخص�ص من خالل إنش�اء محكمة  
قطر الدولي�ة املتخصص�ة بالنزاعات 
التجارية واالس�تثمارية الناش�ئة عن 
عمله�ا  وطبيع�ة  املالي�ة  التعام�الت 
والتقني�ات املتوف�رة فيه�ا ودرج�ات 

التقايض.  
 كم�ا ورد خرب الزي�ارة عىل موقع 
وموق�ع  القط�ري  القض�اء  مجل�س 
صحيف�ة الراي�ة االلكروني�ة وموقع 
ش�بكة املحامني العرب والذي تضمن 
تفاصي�ل الدع�وة الرس�مية واللقاء، 
مش�را اىل الرقب للتع�اون القضائي 

املشرك بني البلدين.

زيـارة القاضـي فائـق زيـدان إلـى الدوحـة حتظـى باهتمـام 
وسـائـل اإلعـالم القطـريـة

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكم�ة االتحادية العلي�ا أن االحكام 
الص�ادرة عنها نافذة من تاري�خ صدورها ما لم 

تنص تلك االحكام عىل موعد اخر.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس 
الس�اموك إن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا تلقت 
طلباً من االمان�ة العامة ملجلس الوزراء عن االثر 

الزمني الحكامها«.
يف  أك�دت  »املحكم�ة  أن  الس�اموك  وأض�اف 
أن   ،)2018 اتحادي�ة/   /28( بالع�دد  حكمه�ا 
االح�كام والق�رارات الصادرة عنه�ا تكون نافذة 
من تاريخ صدورها، ما ل�م ينص يف تلك االحكام 
والقرارات عىل رسي�ان نفاذها من تاريح محدد، 

ويف واقعة محددة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكمة جنايات باب�ل حكما باإلعدام 
بح�ق تاج�ر مخ�درات ضب�ط بحوزت�ه كميات 
هائلة من املواد املخ�درة، وأصدرت أيضا أحكاما 

بالسجن والغرامة ألربعة من املروجني.
وق�ال القايض عبد الس�تار برق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الهيأة األوىل 
يف محكم�ة جناي�ات بابل قضت حكم�ا باإلعدام 
ش�نقا حت�ى املوت بح�ق تاجر مخ�درات«، الفتا 
إىل أن »املته�م اع�رف يف دور التحقي�ق بالقي�ام 
بعمليات متاجرة كبرة باملخدرات بني املحافظات 

تصل قيمتها إىل ماليني الدنانر«.
وأض�اف برقدار إن »الق�وات األمنية ضبطت 
بحوزته كميات هائل�ة من املخدرات منها 1500 
حبة مما يس�مى محليا }صف�ر - واحد{ وكمية 
من مادة الكريستال وأنابيب بالستيكية ومعدنية 
وأن�واع مختلف�ة من امل�واد املخ�درة«، مؤكدا أن 
»الحكم جاء اس�تناداً إىل أحكام امل�ادة 27 / أوال 
من قانون املخ�درات واملؤث�رات العقلية رقم 50 

لسنة 2017«.

جنايات بابل تقيض 
باعدام تاجر خمّدرات والسجن والغرامة 

ألربعة من املروجني

املحكمة االحتادية العليا تصدر حكاًم 
        بغداد / طالب ضاحيبشأن األثر الزمني الحكامها

 عقد محاف�ظ بغداد املهندس عط�وان العطواني 
اجتماع�ا طارئ�ا يف مبن�ى املحافظة ملناقش�ة االثار 
الجانبي�ة الت�ي س�ببتها االمط�ار يف العاصمة خالل 
اليومني املاضي�ني  بحضور وكيل ام�ني بغداد ومدير 

عام ماء ومج�اري بغداد وم�دراء بلدية الصدر 
االوىل والثاني�ة وممثل عن وزارة امل�وارد املائية 
الدوائ�ر الخدمي�ة يف املحافظة.بي�ان  وم�دراء 
اورده املكتب االعالمي للسيد املحافظ افاد بأن 
الس�يد املحافظ خ�الل املؤتم�ر الصحفي الذي 
عقد عق�ب نهاية االجتماع واصف�ا اياه باملهم 
حيث تم مناقش�ة كيفية اس�تثمار واس�تغالل 
قن�اة الرشطة هذه القناة التي انش�أت لتمرير 
مي�اه الفيضانات من نهر دجل�ة اىل نهر دياىل. 
وعرب العطواني: عن اسفة الشديد لتحويل هذه 
القناة لتمرير مياه املجاري واالمطار فضال عن 

حصول تج�اوزات عليها م�ن هنا وهن�اك ببناء دور 
س�كنية فيها.مضيفا: كما تم اخذ االخاديد والسدود 
الرابية املوجودة يف القناة والتي كانت س�ابقا بحدود 
٦ او4 امتار واليوم اصبحت بحدود ٦0 سم االمر الذي 
يجعل القناة التستطيع استيعاب كمية االمطار التي 
تلق�ى فيها وبالتايل يؤدي لت�رر املناطق املتجاورة.

واك�د الس�يد املحاف�ظ ع�ىل اتخ�اذ ع�دة توصي�ات 
بالتع�اون بني املحافظة وامانة بغ�داد ووزارة املوارد 
املائي�ة اهمها تعزي�ز الجهد االيل الذي س�ينطلق غدا 
م�ن خالل هذه الجهات مع تعلية االكتاف والس�دود 
الرابي�ة فضال عن فتح قناةKZD م�ع قناة الرشطة 
بشكل مؤقت استعدادا ألس�تقبال مياة االمطار التي 
ستسقط يف اليومني القادمني بحسب ماتناقلته 
االنواء الجوية.  ويف ختام االجتماع ناشد السيد 
املحاف�ظ مجددا دولة رئيس ال�وزراء باالرساع 
باطالق التخصيصات املالي�ة للمحافظة .الفتا 
:بان هناك جهد وطني ش�كل بموافقتة النشاء 
وتطوير قضاء الحسينية وناحية الجرس واليزال 
هذا الجهد متوقف لحد االن عىل الرغم من تلبية 
جمي�ع متطلباتة و االجتماع�ات املتكررة التي 
عقدت يف االمان�ة العامة ملجلس الوزراء وهيئة 
املستش�ارين ممايوقعن�ا يف الح�رج م�ع اهايل 

قضاء الحسينية وناحية الجرس.

        المستقبل العراقي / علي ابراهيم

قام�ت ق�وة أمنية مس�لحة بأمر 
م�ن محافظ كربالء عقيل الطريحي، 
دائ�رة  مدي�ر  بمن�ع  االح�د،  ام�س 
التسجيل العقاري يف كربالء املقدسة 
وق�ام  الدائ�رة.  مبن�ى  م�ن دخ�ول 
الطريحي، منتصف األسبوع املايض، 
بإجبار مدير التس�جيل العقاري عىل 
تقدي�م طلب إعفاء م�ن منصبه عىل 
إث�ر خ�الف قد ح�دث بني أح�د أفراد 
حمايت�ه ومدير التس�جيل العقاري. 

ويف خ�اص ل�«املس�تقبل العراقي »، 
ق�ال عضو مجل�س محافظة كربالء 
الشيخ حس�ني اليس�اري أن »إعفاء 
مدي�ر التس�جيل العق�اري م�ن قبل 
محاف�ظ كرب�الء ج�اء بع�د حصول 
خالف ب�ني أحد أفراد حماية املحافظ 
ومدير التسجيل العقاري حيث طلب 
الحماي�ة من مدي�ر الدائرة تس�جيل 
قطع�ة أرض مس�احتها أربعة دوانم 
تق�ع يف منطق�ة ب�اب بغ�داد وه�ي 
منطق�ة حيوي�ة وتجاري�ة مهمة«. 
واض�اف »بعد رف�ض املدي�ر الطلب 

معل�ال رفض�ه ب�أن ه�ذه القطع�ة 
ه�ي من القطع املحج�وزة وال يجوز 
تسجيلها توعد حماية املحافظ مدير 
الدائرة بالويل والثب�ور وبعد أقل من 
س�اعة قام�ت ق�وة أمنية مس�لحة 
يرافقه�ا املحاف�ظ بتطوي�ق مبن�ى 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف كربالء 
واحتجزت مديرها ألكثر من ساعة ثم 
أمره املحافظ بتقديم طلب إعفاء من 
منصبه«، مضيفا أن »القوة نفس�ها 
قام�ت بمداهم�ة منزل مدي�ر دائرة 
التس�جيل العقاري دون أمر قضائي 

والعبث بمحتوياته«. وأكد اليس�اري 
يف خت�ام ترصيحه عىل أن »ما قام به 
محافظ كرب�الء وأف�راد حمايته أمر 
مرفوض تماماً وإن مجلس املحافظة 
يدرس عقد جلس�ة طارئة ملناقش�ة 
تداعي�ات ه�ذه القضي�ة«. يذكر أن 
وزي�ر العدل أم�ر باعادة فت�ح دائرة 
التسجيل العقاري يف كربالء بعد قرار 
سابق بغلقها وعودة مديرها للمزاولة 
عمله خدم�ة لكربالء وأبناءها، إال أن 
محافظ كربالء أمر بمنعه من دخول 

مبنى الدائرة مجدداً.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مسؤول محيل يف محافظة دياىل، أمس االحد، 
توقف عملية بحث الفريق االيراني عن رفات ضحايا 
الحرب العراقية- االيرانية خالل الثمانينات يف حدود 
املحافظة اىل اش�عار آخر. ونقلت وكالة »الغد برس« 
ع�ن عضو املجلس املحيل لناحية منديل حيدر س�تار 
الق�ول  إن »عم�ل الفريق االيراني ال�ذي دخل مطلع 

الش�هر الج�اري اىل ح�دود منديل مع اي�ران، رشقي 
دي�اىل، للبحث ع�ن رفات ضحايا الح�رب العراقية - 
االيرانية خالل ثمانين�ات القرن املايض، أوقف عمله 
اىل اش�عار آخر، بسبب ما ش�هدته منديل من سيول 
وامط�ار غزيرة خالل االي�ام املاضي�ة«. وأضاف أن 
»آليات الفريق التزال مروكة يف موقع عملية البحث 
ع�ىل جبل كومة س�نك بأطراف من�ديل«، الفتا اىل انه 
»من املحتمل ان يس�تأنف عملي�ة بحثه خالل االيام 

املقبل�ة«. وكان مص�در امني قد كش�ف يف الخامس 
من ش�باط الج�اري عن دخ�ول فري�ق اإليراني مع 
ألياته الثقيل�ة والخفيفة وهي عب�ارة عن )٦ أليات 
تحتوي عىل 15 ش�خص( عرب منفذ منديل الحدودي 
التاب�ع لقضاء بل�دروز )رشقي دي�اىل(، للبحث عن 
رف�اة الح�رب اإليراني�ة العراقية، فيما اش�ار اىل ان 
عملي�ة البحث تتم عىل الرشي�ط الحدودي وبأرشاف 

الحكومة العراقية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء االع�ىل، أمس االحد، عن اصدار احكام 
باالعدام بح�ق 1٦ امرأة يحملن الجنس�ية الركية وفرن الدعم 

اللوجستي لعنارص »داعش«.
وقال املتحدث الرسمي للمجلس القايض عبد الستار برقدار، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة 
الجنائي�ة املركزية نظرت قضايا 1٦ امرأة تركية ثبت انتماؤهن 

لتنظيم داعش اإلرهابي«.
وأض�اف برق�دار، أن »املتهم�ات اعرف�ن يف دور التحقي�ق 
بانتمائه�ن إىل التنظي�م اإلرهاب�ي، وأقدم�ن ع�ىل ال�زواج من 

عنارصه وتوفر الدعم اللوجستي لهم«.
وذك�ر برقدار، أن »املحكمة بعد تدقيق االدلة قضت احكاما 
باإلع�دام بحق النس�اء املدانات وفقا ألحكام امل�ادة الرابعة /1 
م�ن قانون مكافحة اإلرهاب«، الفتا إىل أن »الحكم ابتدائي قابل 

للطعن يف محكمة التمييز االتحادية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�وىل محافظ االنبار محمد الحلب�ويس، أمس االحد، منصب 
مدير بلدية قضاء الفلوجة من »موقع أدنى«، فيما عقد اجتماعاً 

بوجهاء ومختاري القضاء فور استالمه ملنصبه. 
وذك�ر املكت�ب االعالمي للحلبويس، يف منش�ور عىل صفحته 
الرس�مية يف »فيس�بوك«، ان االخر اجتمع بوجه�اء ومختاري 
قض�اء الفلوجة »فور اس�تالمه مهام مدير بلدي�ة القضاء من 

موقع ادنى«. 
واش�ار اىل ان االجتماع حره مدير رشطة الفلوجة العقيد 

جمال صالح الجمييل وعدداً من الضباط. 
واكد الحلبويس، بحس�ب املنشور، عىل »رضورة تفعيل دور 
املختارين والقيام بمهامه�م كونهم صمام االمان يف مناطقهم 
عىل حد وصفه، ولهم الدور الرئيس يف الحفاظ عىل امن املواطن 
واس�تقراره من خ�الل تفاعلهم مع الق�وات االمنية ورصدهم 

للحاالت املشبوهة«. 
وتوىل الحلب�ويس مهام مدير بلدية الفلوجة من موقع ادنى، 
ملتابع�ة الواقع الخدمي يف املدينة بعد ان ش�هدت هطول امطار 

غزيرة، فضال عن متابعة املشاريع املقرحة واملنجزة.

جملس القضاء حيكم باالعدام 
لـ)16( امرأة تركية

حمافظ االنبار 
يتوىل منصب مدير بلدية قضاء الفلوجة 

من »موقع ادنى«

بأمر املحافظ.. قوة مسلحة متنع مدير التسجيل العقاري االوىل يف كربالء من دخول الدائرة

فريق ايراين يوقف البحث عن رفات ضحايا حرب الثامنينات إىل إشعار آخر

حمافظ بغداد يعقد اجتامعًا طارئًا ملناقشة االثار اجلانبية التي سببتها االمطار يف العاصمة

      بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، أمس األح�د، عن ضبط 100 

حزام ناس�ف وألفي كبس�ولة 
وس�بحة تفج�ر و25 عب�وة 

ناسفة يف هيت.
بي�ان  املديري�ة يف  وقال�ت 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة من�ه إن�ه »بمنهاجنا 
ألتع�ريض الفع�ال للبحث عن 
ومخازن  مس�تودعات  أماكن 
ومضاف�ات عصاب�ات داعش 
اإلرهابية، وبعملية اس�تباقية 
املعلومة  نوعية اعتمدت ع�ىل 
االستخبارية الدقيقة والتحرك 
الرسي�ع نح�و اله�دف تمكن 

أبطال االس�تخبارات العسكرية يف الفرقة 
الس�ابعة وبالتع�اون م�ع أبط�ال اللواء 
)29( م�ن الفرقة ذاتها م�ن ضبط واحداً 
من أهم مس�تودعات الدواعش عىل شكل 

مضاف�ة يف أح�د األنفاق بصح�راء هيت 
بني منطقتي هي�ت والبغدادي بمحافظة 
االنبار«.وأضاف�ت انه »عث�ر بداخله عىل 
للتفج�ر،  مع�د  ناس�ف  ح�زام   )100(
تفج�ر  كبس�ولة  و)1000( 
تفج�ر  س�بحة  و)1000( 

.»vs50 و)150( لغم
وتابع�ت ان�ه »عث�ر ايضا 
عب�وة   )25( ع�ىل  بداخل�ه 
ناسفة و)٦( برميل وقود)2( 
دراج�ة ناري�ة ودري�ل همر«، 
مش�رة اىل انه »تم العثور عىل 
حقائ�ب ومجموع�ة مالب�س 
خاص�ة بالدواع�ش، وق�د تم 
تدم�ر املضاف�ة وم�ا احتوته 
من قبل هندسة ميدان الفرقة 

السابعة.

      بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت مكافحة اج�رام البرصة، من 
الق�اء القبض عىل اثنني من افراد عصابة 

قاموا بتسليب احد املواطنني 
تحت تهديد السالح.

وأفاد بيان ملديرية رشطة 
الب�رصة، تلقت »املس�تقبل 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
ان�ه »خ�الل عملي�ة نوعية 
واس�تباقية تمك�ن أبط�ال 
الب�رصة  إج�رام  مكافح�ة 
م�ن القبض ع�ىل اثنني من 
أفراد العصاب�ة الذين قاموا 
بتس�ليب أح�د املواطنني يف 
ال�� 19 من الش�هر الجاري 
بعد اس�تئجاره من منطقة 

الجنين�ة وكان�ت نوع س�يارته )هونداي 
النرا( ويف منتصف الطريق قاموا بش�هر 
الس�الح عليه ومن ثم أخذه عىل الطريق 

التعاوني وتركه يف مكان مقطوع«.

وأض�اف ان�ه« بع�د التح�ري وجم�ع 
املعلومات تم التعرف عىل مكان تواجدهم 
والق�اء  ومداهمته�م  العزي�ر  قض�اء  يف 
القب�ض عليه�م وبع�د التحقي�ق معه�م 
الجريمة  بارت�كاب  اعرفوا 
م�ن  انه�م  تب�ني  حي�ث 
وينفذون  ميسان  محافظة 
عمليات تسليب يف محافظة 

البرصة«.
رشط�ة  أن«  اىل  وأش�ار 
البرصة عازمة عىل مواصلة 
تحقي�ق  نح�و  رس�التها 
أم�ن واس�تقرار املحافظة، 
وتفخر بأداء دورها الوطني 
بما يبذله رجال الرشطة من 
جه�د وتضحي�ات يف أدائهم 

لواجبهم املقدس.

االستخبارات العسكرية تعلن ضبط )100( حزام ناسف 
و)25( عبوة يف هيت

مكافحة إجرام البرصة تلقي القبض عىل عصابة 
لتسليب املواطنني 
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت الورش�ة الدولي�ة الخاص�ة بقص�ص النجاح 
العراقية، أمس األحد، مناقش�ة سيناريوهات األعمال 
الفني�ة والقصص الت�ي عرضها الكت�اب والروائيون 
واملخرجون العراقيون. وقال املتحدث باس�م الورش�ة 
حيدر العب�ودي يف بيان إن »الورش�ة الدولية الخاصة 
بقصص النجاح العراقية ناقشت سيناريوهات األعمال 
الفني�ة والقصص الت�ي عرضها الكت�اب والروائيون 
واملخرجون العراقيون«، مبيناً أن »املش�اركني سّجلوا 
خالل الورش�ة التي تحتضنها العاصم�ة بغداد للمدة 
من 25 اىل 28 شباط 2018 مالحظاتهم ومقرتحاتهم 
باتج�اه املعالج�ة والحبك�ة الرسدي�ة لالح�داث التي 

سيتعامل معها املنتجون يف رشكة هوليوود«. وأضاف 
أن »الحارضي�ن اتفقوا عىل صناعة أفالم ذات رس�الة 
فنية تحمل ثيمة املشهد العراقي وتخاطب الرأي العام 
العاملي وتعزز مضمون تلك الرسالة يف ذاكرة االنسانية 
وتعشق صورة شعب دافع عن العالم وقدم تضحيات 
ال يمكن اغفالها او تناس�يها مما يوجب التزاما دوليا 
لدعم العراق وشعبه يف ايصال صوت بطولته ومواقفه 
االنس�انية التي واج�ه بها ق�وى داع�ش االرهابية«. 
من جانب�ه، أع�رب فريق هولي�وود عن »اس�تعداده 
الكامل لدعم القصص العراقية تمويال ومعالجة فنية 
وتسويقا عامليا يعضد قيم الحب والتسامح والتعاطي 
االيجاب�ي م�ع تج�ارب الش�عوب التي خل�دت موقفاً 

إنسانياً وانتصاراً تاريخياً«.

بطوالت وانتصارات القوات األمنية يف طريقها إىل هوليوود

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تخ�وض القوى السياس�ية العراقية نقاش�اً 
أخ�راً بدعم من الرئاس�ات الث�الث من أجل 
تمري�ر املوازن�ة، وهو م�ا عّد فرص�ة أخرة 
لتمري�ر املوازن�ة الت�ي تعان�ي م�ن خالفات 
سياس�ية حاّدة، مع اق�رتاب انته�اء الدورة 
الحالي�ة للربمل�ان والذه�اب إىل االنتخاب�ات 

لتشكيل برملان وحكومة جديدتني.
وق�ال مقرر الربملان عم�اد يوخنا أن اجتماع 
مرتق�ب للرئاس�ات الثالث خالل الس�اعات 
ال�48 املقبلة سيعقد لحسم الخالفات بشأن 
قان�ون املوازن�ة قب�ل جلس�ة ي�وم األربعاء 

املقبل.
 وقال يوخنا بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »الرئاسات الثالث )الجمهورية 
والوزراء ومجلس النواب( ستجتمع خالل ال� 
48 ساعة املقبلة لوضع اللمسات األخرة عىل 
اتفاق سيايس بش�أن تمرير املوازنة بشكلها 

النهائي«.
وأضاف يوخنا، أنه »يف حال اتفقت الرئاسات 
الث�الث س�يتم إدراج املوازنة ع�ىل التصويت 

خالل جلسة يوم األربعاء املقبل وتمريرها«.
ب�دوره، اك�د النائب عن تي�ار الحكمة فرات 
التميم�ي انه يف حال لم يص�وت الربملان عىل 
قان�ون املوازنة خالل االس�بوع الجاري فان 

سنة 2018 ستكون خالية من املوازنة.
وق�ال التميم�ي »يف حال لم يص�وت مجلس 
الن�واب ع�ىل قان�ون املوازنة فانها س�رتحل 
اىل ال�دورة الربملاني�ة املقبل�ة”، منوها اىل ان 
»الربملان الجديد لن يس�تطيع التصويت عىل 
قانون املوازنة هذا العام النش�غاله بتشكيل 
الحكوم�ة واختي�ار رئيس ال�وزراء والربملان 

وتسمياتها«.
واض�اف ان »تاجي�ل املوازن�ة غ�ر قانون�ي 
وعىل الكتل السياس�ية ان تكون عىل قدر من 
املس�ؤولية وتتج�اوز مش�اكلها فيما يخص 

مطالب الكتل الكردستانية واتحاد القوى«.
إال أن النائب�ة عن اتحاد القوى نورة البجاري 
كش�فت عن تحلحل من قبل القوى السنية، 
وأش�ارات اتفاق تحالف الق�وى مع التحالف 

الوطني بشأن التصويت عىل املوازنة.
وأوضح�ت البج�اري، إن »التحال�ف الوطني 
تباح�ث مع تحالف القوى وتوصلوا اىل نتائج 
مرضي�ة بش�أن التصوي�ت ع�ىل املوازن�ة«، 
مبينة أن “املوافقة ستكون مرشوطة بتنفيذ 
مطالب نواب املناطق املستعادة من داعش«.

وأضاف�ت أن »االتف�اق ب�ني التحالف�ني ت�م 
بش�كل مبدئي، حيث الزال الكثر من النواب 

وضمنه�م ن�واب املحافظ�ات املت�ررة من 
داعش، ل�م يوافقوا بعد ع�ىل تمرير املوازنة، 
مطالب�ني بحقوق مناطقه�م وتوفر االموال 

العمارها واعادة النازحني اليها«.
ويأت�ي ذل�ك فيم�ا ما ت�زال الق�وى الكردية 
رافض�ة للتصويت ع�ىل املوازن�ة، فيما نفى 
مكت�ب رئي�س ال�وزراء التوص�ل ألي اتفاق 

م�ع القوى الكردي�ة.  وقال س�عد الحديثي، 
املتح�دث باس�م املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
الوزراء حي�در العب�ادي، إن »املوازنة العامة 
للبالد لعام 2018 أرس�لت منذ نحو أسبوعني 
إىل الربمل�ان، وهو الجه�ة الوحيدة حالياً التي 
بإمكانه�ا إجراء تعديالت عليه�ا من إضافة 
أو ح�ذف للفق�رات«. وأش�ار الحديثي إىل أن 

»الحكوم�ة ل�م تق�م بتعديل أي م�ن فقرات 
املوازنة أو إضافة أموال عليها مؤخراً«.

يف غض�ون ذلك، أكد النائب عن حركة التغير 
مس�عود حي�در ان النواب الكرد ل�ن يصوتوا 

عىل املوازنة بصيغتها الحالية.
وق�ال حي�در ان »الن�واب الكرد ل�ن يصوتوا 
عىل املوازن�ة االتحادي�ة بصيغته�ا الحالية، 

دون الحص�ول عىل حقوق اقليم كردس�تان 
منها ول�و عىل ادنى قيمة منه�ا وهو عرشة 
تريلي�ون دينار« مبينا ان »جلس�ة الربملان يف 
ي�وم الثالثاء الق�ادم، اذا لم تش�هد تعديالت 
ع�ىل املوازنة وبتعهدات م�ن الحكومة فأنها 

لن تمرر«.
وتاب�ع »يجب ان يحصل اتف�اق وتفاهم بني 

املكون�ات العراقي�ة املعرتضة ع�ىل املوازنة، 
خصوص�ا ن�واب املحافظات املنتج�ة للنفط 
ون�واب اقليم كردس�تان وتحدي�د االضافات 
والتعدي�الت واجرائها عىل املوازنة والحصول 
عىل موافق�ة الحكومة بتعهد خطي من اجل 
س�المة هذه التعديالت وع�دم الطعن عليها 

بعد تمرير املوازنة«. 

       بغداد / المستقبل العراقي

رغ�م انهي�ار خالفته�م املزعوم�ة يف 
عن�ارص  ك�ّدس  والع�راق،  س�وريا 
اس�تعداداً  طائل�ة  مبال�غ  »داع�ش« 

لخوض معارك أخرى.
»إيكونوميس�ت«  مجل�ة  وتق�ول 
الربيطاني�ة، إن الزم�ن ال�ذي رفرفت 
فيه راي�ة »داعش« الس�وداء فوق ما 
يزيد عن ثلث مس�احة العراق، وقرابة 
نص�ف س�وريا ق�د وىل. فق�د ُس�حق 
»داعش« وفقد مساحة دولته الزائفة. 
كم�ا قتل حوايل 70 ألف�اً من مقاتليه، 
قدر عدده�م يف أوج انتش�ار التنظيم 
ب� 100 أل�ف.  وهرب آالف من هؤالء، 
فيما بقي بعضهم يف العراق وسوريا، 
وتس�لل آخرون إىل تركي�ا، أو التحقوا 
بف�روع ل�«داع�ش« يف م�ر وليبيا 

وجنوب رشق آسيا.
ويعتق�د أن نح�و 10 آالف من مقاتيل 
التنظي�م األجان�ب قد غ�ادروا الرشق 
زال  م�ا  املجل�ة،  وحس�ب  األوس�ط. 
العازمون عىل اإلرهاب يملكون وسائل 
تس�اعدهم عىل تحقيق إرهابهم. فقد 
كدس »داع�ش« ماليني الدوالرات عرب 
املنطقة. واس�تثمر أموال�ه يف العراق، 
واش�رتى الذه�ب يف تركي�ا، وواص�ل 

تحويل األموال إىل فروعه.
ويق�ول تاجر أس�لحة س�ابق ش�ارك 
يف تحوي�ل أم�وال إىل »داع�ش«: »ل�ن 

تص�دق حج�م األم�وال الت�ي خرجت 
م�ن مناط�ق داع�ش«. ويق�ول نائب 
عراق�ي إن »داعش« تمكن من تهريب 
م�ا يقدر ب� 400 ملي�ون دوالر، خالل 
انس�حابه من العراق وسوريا. وتشر 
»داع�ش«  لبن�اء  »إيكونوميس�ت« 

احتي�اط م�ن األم�وال النقدي�ة عن�د 
الع�راق  يف  مناط�ق  ع�ىل  س�يطرته 
وس�وريا. فقد باع النف�ط من حقول 
استوىل عليها، وفرض رضائب ورسق 
م�ن حكمهم، واس�توىل عىل م�ا يقدر 
ب�� 500 ملي�ون دوالر م�ن مص�ارف 

عراقية، ما جعله أغنى تنظيم إرهابي 
يف التاريخ. ويف عام 2015، قدر إجمايل 
دخل »داعش« بنحو 6 مليارات دوالر.

وتلفت املجلة لفش�ل الوسائل العادية 
اإلرهابي�ني ع�رب  املتبع�ة يف تجوي�ع 
من�ع التربع�ات الخارجية. ول�ذا قاد 

داع�ش،  ض�د  تحالف�اً  األمريكي�ون 
وقصفوا مص�ايف تكرير وناقالت نفط 
خاص�ة بالتنظي�م، ودم�روا مخ�ازن 

ألمواله، واغتال مسؤوليه املاليني.
وتوقفت الحكوم�ة العراقية عن دفع 
رواتب موظفني يف الحكومة يف مناطق 

س�يطرة »داعش«، ملن�ع التنظيم من 
الحصول عىل حصة منها.

تل�ك  إن  إيكونوميس�ت  وتق�ول 
االس�رتاتيجية حقق�ت أهدافها، فقد 
أج�رب »داع�ش« عىل تخفي�ض أجور 
عن�ارصه، ولكن�ه ظ�ل ق�ادراً ع�ىل 

االستفادة من موارد مناطق خاضعة 
لسيطرته. ويقول مسؤول أمريكي يف 
مكافحة اإلره�اب: »اتضح لنا أن أهم 
وس�يلة للتصدي لتمويل داعش تكمن 

يف طرده من مناطق سيطرته«.
ولك�ن، يبدو أن عنارص داعش توقعوا 
هزيمته�م. فق�د أمر التنظي�م يف أيار 
املايض باس�تخدام عملت�ه الخاصة يف 
رشق س�وريا، وهو أمر امتد ألصحاب 
محالت الصرف�ة والتحويالت املالية. 
وسمح ذلك لداعش بجمع مبالغ كبرة 

من اللرات السورية والدوالرات.
الع�راق، م�ول »داع�ش« مئ�ات  ويف 
وش�اركت  الصرف�ة.  مؤسس�ات 
عرشات من تلك املؤسسات يف مزادات 
أجراها امل�رف املرك�زي العراقي يف 

عامي2014 و 2015.
وتنقل املجلة عن تجار العملة، يف مدن 
تركية محاذية للحدود مع سوريا، أن 
»داعش« دأب، منذ بداية العام املايض، 
عىل نق�ل مبال�غ مالية كب�رة خارج 
مناطق�ه نح�و تركي�ا. وتدفق�ت تلك 
األم�وال عرب نظام الحوال�ة، الذي يتم 
عرب ش�بكة م�ن مح�ال الصرفة غر 

املرخصة والتي يصعب تنظيمها.
ومنذ بداية الحرب الس�ورية، اتسعت 
ش�بكة مح�ال الح�واالت، م�ا مك�ن 
الجئ�ني وتجار أس�لحة ومهربي نفط 
وجماع�ات معارضة، من نقل األموال 

من سوريا إىل خارجها.

الرئاسات الثالث حتاول التوصل إىل »اتفاق« قبل »ترحيل« القانون إىل الربملان اجلديد

»الفرصة األخرية« لتمرير موازنة 2018

التنظيم حّول »األموال القذرة« إىل تركيا

»داعش« حياول تنفيذ عمليات إرهابية بـ)400( مليون دوالر هرهبا قبل هزيمته يف املوصل

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تشهد مدن إقليم كردستان تظاهرات احتجاجاً 
عىل تأخر رواتب املعلمني، فضالً عن تظاهرات 
أخرى احتجاجاً عىل العملية العسكرية الرتكية 
يف مدين�ة عفري�ن الس�ورية ض�د التنظيمات 

الكردية املسلحة.
وشهدت مدن إقليم كردس�تان تظاهرات تندد 

بالهجوم الرتكي عىل مدينة عفرين يف سوريا.
ونظم�ت لجنة املؤتم�ر القومي الكردس�تاني 
تظاهرات تحت اس�م »إقليم كردس�تان يدعم 
مقاوم�ة عفرين« يف مدن أربيل، الس�ليمانية، 

حلبجة، كوية، رانيا.
وع�رب املتظاهرون ع�ن دعمهم ومس�اندتهم 
ألهايل عفرين، مطالب�ني املجتمع الدويل بوقف 

الهجمات الرتكية وحماية املدنيني.

بدوره�م، تظاه�ر املئات من املعلم�ني يف مدن 
الس�ليمانية ورانية وكركوك وكفري للمطالبة 
ب�رف رواتبه�م، حيث أك�دوا عىل اس�تمرار 

مقاطعة الدوام لحني االستجابة ملطاليبهم.
وذك�رت تقارير إعالمي�ة ان املئات من الكوادر 
التدريس�ية خرج�ت يف الس�ليمانية وكرك�وك 
وراني�ة ومناط�ق اخ�رى للمطالب�ة ب�رف 
رواتبهم كاملة، حيث أشاروا إىل ان احتجاجات 
املعلمني واملدرس�ني ستستمر لحني االستجابة 
ملطالبه�م، مؤكدي�ن يف الوقت نفس�ه مواصلة 
مقاطعة الدوام يف املدارس للضغط عىل حكومة 

اإلقليم لإلستجابة ملطاليبهم.
وقال أحد املتظاهرين إن املواطنني فقدوا الثقة 
بحكومة اإلقليم، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي اىل االيف�اء بوع�وده ب�رف رواتب 
املعلم�ني يف اإلقلي�م. وكان مجل�س محافظ�ة 

الس�ليمانية، دع�ا الخمي�س امل�ايض، معلمي 
وم�دريس يف ح�دود محافظ�ة الس�ليمانية إىل 
إنه�اء مقاطع�ة ال�دوام، محذرا م�ن أن واقع 

التعليم يف املحافظة عىل حافة الخطر.
الس�ليمانية  محافظ�ة  ان  بالذك�ر  الجدي�ر 
ومناطق أخرى ش�هدت خالل األشهر املاضية 
احتجاج�ات ومظاه�رات للمعلم�ني والكوادر 
التدريس�ية، للمطالب�ة بدف�ع رواتبه�م حيث 
أعلنوا عن مقاطعته�م للدوام يف املدارس حتى 

تحسني أوضاعهم ورصف رواتبهم كاملة.
ويف س�وريا أيضاً، ش�هدت ناحي�ة كركي لكي 
»املعب�دة« تظاه�رات منددة بالهج�وم الرتكي 

عىل عفرين.
واجتم�ع الع�رشات م�ن املقاتل�ني اس�تعداداً 
إدان�ة  إىل  الهادف�ة  التظاه�رة  يف  للمش�اركة 
هجم�ات الجيش الرتك�ي وفصائ�ل املعارضة 

الس�ورية املس�لحة ع�ىل منطق�ة عفري�ن يف 
كردستان سوريا.

وانطلق آالف من الش�باب والنساء يف الشوارع 
مرددي�ن العديد م�ن الهتافات الت�ي تعرب عن 

مساندتهم ألهايل عفرين.
وقالت صباح�ة وهي إح�دى املتظاهرات«لقد 

خرجنا تأييداً لعفرين«.
ومن�ذ 20 كان�ون الثان�ي امل�ايض، يس�تهدف 
الجيش الرتكي بالتعاون مع فصائل معارضة، 
منطق�ة عفري�ن يف س�وريا، وأعل�ن يف وق�ت 
س�ابق أن »عدد النقاط الت�ي حررتها العملية 
من�ذ انطالقه�ا، وص�ل إىل 100، بينه�ا مرك�ز 
ناحي�ة، و72 قري�ة، و6 م�زارع، و20 جب�اًل 
وتلة اس�رتاتيجية، وقاعدة عس�كرية واحدة«، 
ولم يتس�ن التأكد من صحة ه�ذه األرقام من 

مصادر مستقلة.

املعلمون مستمرون يف اإلضراب .. واحلكومة حتذر من احندار قطاع التعليم

تظاهرات يف إقليم كردستان: احتجاجًا عىل تأخر الرواتب وقصف تركيا لعفرين
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جيبويت تنتقد اتفاقية مع اإلمارات: تنتهك سيادتنا  

         بغداد / المستقبل العراقي

غيت�س  ريتش�ارد  اع�رف 
املستش�ار الس�ابق يف فريق حملة 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب 
باإلدالء بش�هادة كاذبة وباالحتيال 
امل�ايل، موافق�ا ع�ى التع�اون مع 
املدع�ي الخ�اص روب�رت مول�ر يف 
التحقي�ق املتش�عب ال�ذي يق�وده 
يف قضي�ة التدخ�ل الرويس يف س�ري 

االنتخابات الرئاسية عام 2016.
ثال�ث  غيت�س  يك�ون  وبذل�ك 
مستشار سابق لرامب يوافق عى 
االع�راف بالذن�ب لق�اء تخفيض 
الته�م املوجهة إليه يف تحقيق مولر 
الذي ينظ�ر كذلك يف احتمال تواطؤ 
فريق حملة ترامب مع روس�يا ويف 
إمكاني�ة أن يك�ون الرئيس س�عى 
لعرقل�ة  مرشوع�ة  غ�ري  بص�ورة 

التحقيق الجاري.
ومع الصفقة التي عقدها غيتس 
يف محكم�ة فدرالي�ة يف واش�نطن 
لتخفيض التهم املوجهة إليه، تزداد 
الضغ�وط ع�ى رشيكه الس�ابق يف 
األعمال رئي�س فريق حملة ترامب 
الس�ابق ب�ول ماناف�ورت ال�ذي ال 
يزال يرفض الرضوخ ملولر واإلقرار 

بالذنب لقاء صفقة.
وقدم مانافورت بدوره شكوى 
ض�د مول�ر متهم�ا املدير الس�ابق 
ملكتب التحقيقات الفدرايل )إف بي 
آي( بتخطي مجال التفويض الذي 

حددته وزارة العدل لتحقيقه.
وذك�رت الئح�ة اته�ام جدي�دة 
أصدره�ا مولر بح�ق مانافورت أن 
األخري دف�ع رسا أكثر م�ن مليوني 

ي�ورو )2.5 ملي�ون دوالر( إىل مجموع�ة من كبار 
السياس�يني األوروبي�ني الس�ابقني لحش�د التأييد 
فيكت�ور  الس�ابق  األوكران�ي  الرئي�س  لحكوم�ة 

يانوكوفيتش املوايل لروسيا.
وكان مولر وجه باألساس إىل غيتس ومانافورت 
يف 30 ترشي�ن األول 2017 عدة تهم بتبييض أموال 
بقيم�ة 75 ملي�ون دوالر والته�رب الرضيب�ي عى 
ارتباط بعملهما لحس�اب يانوكوفيتش بني 2006 

و2014.
كما اتهما بتمثي�ل مصالح حكومة أجنبية هي 
الحكوم�ة األوكرانية بصفة غري قانونية يف س�ياق 
عملهم�ا يف الرويج لصالحها بدون التس�جل لدى 

الحكومة األمريكية كعميلني أجنبيني.
غ�ري أن غيت�س اع�رف بتهمت�ني هم�ا التآمر 
الختالس أموال م�ن الحكومة األمريكية جراء عدم 
اإلبالغ بحس�ابات مرصفية له يف الخ�ارج والكذب 

بشأن عمله كعميل أجنبي لحساب أوكرانيا.
وكل من التهمتني تعرضه لعقوبة الس�جن ملدة 

أقصاه�ا خمس س�نوات وغرامة قدره�ا 250 ألف 
دوالر.  غري أن العقوبة تتوقف عى مدى تعاونه مع 
تحقيق مولر واس�ع النطاق الذي ركز عى أوساط 
ترام�ب بم�ا يف ذل�ك مس�اعدون حالي�ون يف البيت 

األبيض وأفراد من عائلته.
وتأت�ي الصفق�ة م�ع غيت�س بع�د صفقت�ني 
مماثلتني مع مستش�ارين س�ابقني لرامب وافقا 

عى اإلقرار بالذنب لقاء تخفيض التهم بحقهما.
واعرف كل من مستش�ار ترامب السابق لألمن 
القوم�ي ماي�كل فلني واملستش�ار الس�ابق لحملة 
ترامب يف السياسة الخارجية جورج بابادوبولوس 

بتهمة اإلدالء بإفادات كاذبة.
كم�ا يواجه غيت�س ومانافورت تهم�ة منفردة 
قدمه�ا مولر الخميس يف محكم�ة بوالية فرجينيا، 
باالحتي�ال الرضيبي واملرصيف ع�ى ارتباط بكيفية 
إع�ادة األرباح الت�ي كانا يكس�بانها يف أوكرانيا إىل 

الواليات املتحدة.
وس�جل تحقيق مول�ر الذي بدأ يف أيار تس�ارعا 

خالل األسابيع األخرية.

ووجه مولر األسبوع املايض التهمة رسميا إىل 13 
روسيا بالوقوف خلف حملة مدعومة من الكرملني 
تهدف إىل التضليل اإلعالمي وبلبلة سري االنتخابات 

الرئاسية عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وقرر محام يتخ�ذ مقرا له يف لندن وعى ارتباط 
بروس�يا الثالثاء اإلقرار بتهم�ة الكذب عى عنارص 
اإلف ب�ي آي. أم�ا ماناف�ورت، ف�ال ي�زال يتح�دى 

التحقيق رافضا إبرام صفقة مع مولر.
وبحس�ب الئحة االتهام الص�ادرة الجمعة، فإن 
مانافورت دفع املال ملجموعة السياسيني املعروفة 
باس�م »مجموع�ة هابس�بورغ« من أج�ل »اتخاذ 
مواق�ف مؤيدة ألوكراني�ا بما يف ذل�ك الضغط عى 
الواليات املتحدة« وال سيما عى برملانيني ومسؤولني 

يف البيت األبيض.
وأعلن�ت النياب�ة العامة األوكرانية الس�بت أنها 
تن�وي التع�اون م�ع واش�نطن يف التحقي�ق بحق 

مانافورت.
وق�ال مس�ؤول التحقيقات الخاص�ة يف النيابة 
العام�ة س�ريغي غورباتيوك »نري�د أن نفهم كيف 

س�يتعاونون معن�ا«، مؤك�دا أن التحقيق�ات التي 
تس�تهدف مانافورت يف الواليات املتح�دة تتقاطع 

مع التحقيقات الجارية يف أوكرانيا.
وأوضح املسؤول أن املدعني العامني األوكرانيني 
كان�وا يري�دون اس�تجواب ماناف�ورت قب�ل بضع 
س�نوات، غري أن الس�لطات األمريكية لم تس�تجب 
لطلب رسمي قدمته كييف بهذا الصدد، مضيفا أن 
النيابة العامة س�توجه رس�الة يف األي�ام املقبلة إىل 

مولر لطرح مسألة هذه التحقيقات األوكرانية.
غ�ري أن مانافورت قال يف بيان »بمعزل عما أقر 
به ريك غيت�س اليوم، ما زلت متمس�كا برباءتي«، 
مؤك�دا أن »ه�ذا ال يؤث�ر ع�ى التزام�ي الدفاع عن 
نف�ي يف وج�ه الته�م الكاذب�ة ال�واردة يف الته�م 

املوجهة إيل«.
ويف رس�الة إىل العائل�ة واألص����دقاء نرشتها 
بعض وس�ائل اإلع�الم األم����ريكية، كتب غيتس 
أن�ه كان يعتزم الدفاع عن نفس�ه، ل����كنه »بدل 
رأيه« وبات عى اس�تعداد لتلقي »إهانة علنية« من 

أجل حماية أوالده.

الئحة اتهامات جديدة تواجه مقربني من ترامب

حتقيق مولر خيرتق »جدار الصمت« يف فريق ترامب

       بغداد / المستقبل العراقي

قال النائب الربيطاني يف الربملان األوروبي واجد خان، 
إّن م�ا يج�ري يف اقلي�م أراكان بميانم�ار، يع�د من أبرز 
مظاهر التطهري العرقي، وأّن دم سكان أراكان ال يختلف 

عن دماء األوروبيني. 
وأثناء زيارة أجراها إىل مخيمات اللجوء يف بنغالديش، 
دع�ا خ�ان املجتمع ال�دويل إىل عدم الت�زام الصمت حيال 

املجازر التي تطال سكان اقليم أراكان.
وأوض�ح أّن أكثر م�ن مليون روهنغ�ي اضطروا منذ 
ب�دء األزمة اإلنس�انية يف أراكان أواخر آب املايض، للجوء 
إىل بنغالدي�ش هرباً من ظلم امليليش�يات البوذية وجيش 

ميانمار.
وأش�ار إىل وج�ود 27 أل�ف يتيم أراكان�ي يف مخيمات 
اللج�وء بمدين�ة كوكس ب�ازار البنغالي�ة، وأكثر من 60 
أل�ف إمرأة حامل يحاولون البقاء عى قيد الحياة وس�ط 

ظروف معيشية صعبة.
وتابع قائالً »رؤي�ة املآيس التي يعاني منها الالجئون 
األراكانيون، أمر محزن جداً، واملنظمات اإلغاثية الركية 
تأت�ي يف طليع�ة املنظم�ات اإلنس�انية التي س�ارعت إىل 

تقديم املساعدات لهؤالء الالجئني«.
امليانماري�ة  الحكوم�ة  ممارس�ات  خ�ان  ووص�ف 
وجيش�ها بحق س�كان إقلي�م أراكان، باإلب�ادة، وأّن ما 
يجري يف أراكان يعت�رب من أبرز مظاهر التطهري العرقي 

والتهجري القرسي.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل�ت الس�لطات املوريتاني�ة، أم�س األحد، ش�ابا متهما 
بمبايعة تنظيم »داعش« يف مدينة نواذيبو أقىص شمال البالد.

وق�ال مصدر أمني، إن »املتهم محمد ول�د أحوبيب، تم نقله 
إىل العاصمة نواكش�وط الس�تكمال التحقيق معه«. وأضاف أن 
»سبب االعتقال هو تدوينات نرشها الشاب عى مواقع التواصل 
االجتماع�ي تش�يد بتنظيم داع�ش، وُيعلن يف إحداه�ا مبايعته 
للتنظي�م«. وقال مص�در عائيل مق�رب من املته�م، إن »عملية 
االعتق�ال تم�ت بعد س�اعات م�ن ن�رش تدوينة مبايع�ة زعيم 
داع�ش«، وأكد أن صفح�ة املتهم تعرض�ت للقرصنة، وليس له 
أي صلة بتنظيم داعش. وكانت السلطات املوريتانية قد فككت 
ثالث خاليا لها صلة بتنظيم »داعش«، وبدأت محاكمة أول خلية 
بداي�ة العام الج�اري ويتهم فيها 11 ش�خصا، وجهت لهم تهم 
»التفاهم عى تأس�يس تجمع يهدف للتحض�ري الرتكاب جرائم 
إرهابية، والدعوة إىل االنضمام لتجمع له صلة بأعمال إرهابية، 

وقيادة تجمع قام بهدف التحضري الرتكاب أعمال إرهابية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ص�ّدت قوات الح�رس الجمهوري يف س�وريا، محاولة ش�نها 
مس�لحون بواسطة انتحاري يقود س�يارة مفخخة الخراق حي 
القابون قرب دمش�ق، انطالقا من حي جوبر التي تس�يطر عليها 
التنظيمات املس�لحة. وذكر مراس�ل وكالة »نوفوستي« الروسية 
أم�س األح�د، أن االنتحاري ال�ذي كان يقود س�يارة ركاب مليئة 
باملتفج�رات، اق�رب من حاجز لق�وات الح�رس الجمهوري عى 
الطري�ق العام وهو يقود س�يارته برسعة جنوني�ة، لكن الجنود 
الذين الحظوا رسعته املريبة، فتحوا النار عى س�يارته من مدفع 
رش�اش عيار كبري يف الوقت املح�دد، فتم تفجري املركبة بمن فيها 
قبل وصولها إىل الحاجز. ووقعت محاولة الهجوم اإلرهابي بهذه 
الس�يارة املفخخة بمئات الكيلوغرامات من املواد املتفجرة، أثناء 
صالة املغرب يف مس�جد »الغفران« ال�ذي يقع بجوار مكتب الربيد 
يف القاب�ون. ولم يتعرض أي من املدنيني والعس�كريني يف املنطقة 
لألذى. وعقب ذلك ش�ن اإلرهابيون هجوم�ا باتجاه املنطقة التي 
استهدفها االنتحاري بسيارته املفخخة، فتم صّدهم من قبل قوات 
الحرس الجمهوري دون أن يتعرض أي من املدنيني أو العسكريني 
يف املنطقة ألذى. وقال ممثل املركز الرويس للمصالحة بني األطراف 
املتحاربة يف س�وريا، يوري يفتوش�ينكو، إن املسلحني أطلقوا 27 
قذيفة وصاروخني عى دمشق والبلدات واألحياء املحيطة بها، ما 

أسفر عن مقتل أربعة مدنيني وإصابة 51 آخرين.

برملاين بريطاين: 
دمـاء الروهنغيـا ليسـت أرخص

 من دماء األوروبيني

مـوريتـانيـا تعتقـل متهـم 
بمبايعة »داعش« 

احلرس اجلمهوري السوري حيبط هجومًا 
انتحاريًا بسيارة مفخخة عىل القابون

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مرص عقد اجتماع عربي أوروبٍي عى 
مس�توى وزراء الخارجية، االثنني يف بروكسل، 
لبحث تداعيات قرار واش�نطن بش�أن القدس 
ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس 

املحتلة يف ايار يف الذكرى السبعني للنكبة.
كم�ا س�يناقش االجتم�اع الس�بل الكفيلة 
الفلس�طينيني  ب�ني  الس�الم  بإحي�اء عملي�ة 

واإلرسائيليني.
بي�ان  يف  املرصي�ة  الخارجي�ة  وأوضح�ت 
أن االجتم�اع س�يضم وزراء خارجي�ة اللجنة 
يف  دول  ونظرائه�م م�ن  العربي�ة  السداس�ية 
االتح�اد األوروبي )لم تحدده�ا(، عى أن يعقد 

بمقر مفوضية االتحاد بالعاصمة البلجيكية.
واللجن�ة الوزاري�ة السداس�ية، تتكون من 
واإلم�ارات  واألردن  م�رص  خارجي�ة  وزراء 
والس�عودية واملغ�رب وفلس�طني إضاف�ة إىل 

األمني العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
وتش�كلت اللجن�ة عقب االجتم�اع الطارئ 
ل�وزراء خارجي�ة ال�دول العربي�ة يف كان�ون 
األول 2017 لتقييم املوق�ف وتحديد الخطوات 

القادم�ة للدف�اع ع�ن وضعي�ة الق�دس، بع�د قرار 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب يف كان�ون األول 

2017، اعتبار املدينة املحتلة عاصمة إلرسائيل.
وكان مس�ؤوالن ب�إدارة ترام�ب، قد كش�فا أن 

عملية نقل س�فارة واش�نطن ل�دى إرسائيل من تل 
أبيب إىل القدس، ستجري منتصف ايار بالتزامن مع 

حلول الذكرى السبعني للنكبة )قيام ارسائيل(.
وعقبها بساعات أعربت الخارجية األمريكية عن 
حماس�ها تجاه نقل س�فارتها لدى إرسائيل من تل 

أبيب إىل القدس. ويحيي الفلس�طينيون يف الخامس 
عرش من مايو/آيار م�ن كل عام ذكرى النكبة التي 
وقعت أحداثها يف 1948 وجرى خاللها تهجريهم من 
أراضيه�م، بينما يحتفل اإلرسائيليون بما يس�مونه 

»عيد االستقالل ال�70« هذا العام.

واس�تنكر األم�ني الع�ام للجامع�ة العربية 
أحمد أبوالغيط »بأش�د العبارات« إعالن وزارة 
الخارجي�ة األمريكية اعتزام الوالي�ات املتحدة 
نقل س�فارتها من تل أبيب إىل مدينة القدس يف 

ايار.
وأعت�رب أبوالغي�ط يف بي�ان أن ق�رار اإلدارة 
وخط�رية  جدي�دة  حلق�ة  »ُيمث�ل  األمريكي�ة 
يف مسلس�ل االس�تفزاز والق�رارات الخاطئ�ة 
املس�تمر من�ذ كان�ون األول )2017( وال�ذي 
يوشك أن يقيض عى آخر أمل يف سالم وتعايش 

بني الفلسطينيني واإلرسائيليني«.
وأضاف أن »القرار األمريكي بنقل السفارة 
يف ذات تاريخ النكبة يكش�ف عن انحياز كامل 
للط�رف اإلرسائييل وغي�اب أي قراءة رش�يدة 
لطبيعة وتاري�خ الرصاع القائم يف املنطقة منذ 

ما يزيد عن سبعني عاما«.
وقال أبوالغيط إن هذا القرار »يفقد الطرف 
األمريك�ي فعليا األهلية املطلوبة لرعاية عملية 

سلمية ُتفيض إىل حل عادل ودائم للنزاع« .
وأعلنت املتحدثة باسم الخارجية األمريكية 
هي�ذر ن�اورت أن مق�ر الس�فارة األمريكية يف 
ارسائيل سينقل رسميا من تل أبيب إىل القدس 

يف ايار بالتزامن مع الذكرى السبعني للنكبة.
وقال�ت ن�اورت يف بي�ان »نح�ن بغاي�ة الرسور 
لقيامنا بهذا التقدم التاريخي وننتظر بفارغ الصرب 

االفتتاح يف ايار«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال نجيب عيل طاهري املستشار اإلعالمي للرئيس 
الجيبوتي إن االتفاقية التي وقعت مع مجموعة موانئ 
دبي العاملية تنتهك الس�يادة الجيبوتية، مش�ريا إىل أن 

بالده تعترب رفض اإلمارات تعديل االتفاقية تعسفا.
وأك�د طاه�ري يف لقاء م�ع الجزي�رة أن االتفاقية 
مجحفة لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا 
أنه ملا تم التطرق إىل توسيع وبناء موانئ جديدة »قيل 
لن�ا ليس لن�ا الحق، وتب�ني أن هن�اك ملحقات رسية 

تعطي دبي الحق يف تنفيذ ما تريد«.
وكش�ف أن مدير املوانئ الجيبوتية س�ابقا )وهو 
مهن�دس الصفق�ة واملقي�م باإلم�ارات حالي�ا( عب�د 
الرحم�ن بوري كان يتلق�ى مليون دوالر س�نويا من 
مجموعة موانئ دبي العاملية بصفته مستشارا فيها، 
يف الوق�ت ال�ذي كان فيه ه�و املف�اوض الرئيي عن 

جيبوت�ي. وأكد أنه باس�تطاعة جيبوت�ي إدارة امليناء 
بج�دارة حت�ى بعد انس�حاب دب�ي العاملية وس�حب 
موظفيها م�ن املوانئ الجيبوتية، وقال إن مس�اعينا 
منصب�ة فقط ع�ى اس�تعادة حقوقن�ا الوطنية بعد 

الكشف عن أن االتفاقية تنتقص هذه الحقوق.
وكان املفتش العام يف حكومة جيبوتي ومس�ؤول 
ملف املفاوضات مع موانئ دبي حس�ن عيىس أكد أن 
بالده أنهت االتفاق مع موانئ دبي، بعد أن استنفدت 
كل الط�رق القانونية، مش�ريا إىل أن القرار نهائي وال 

رجعة فيه.
وأض�اف عي�ىس أن ق�رار إنه�اء االتفاقي�ة ج�اء 
الس�رداد حقوق جيبوت�ي التي أخ�ذت بالتحايل من 

خالل اتفاقيات غري قانونية.
ويقيض عقد االمتياز بأن تشغل الرشكة اإلماراتية 
محط�ة »دورالي�ه« للحاويات يف مين�اء جيبوتي ملدة 

خمسني عاما.

وسبق أن أبلغ مس�ؤولون جيبوتيون الجزيرة نت 
بتفاصي�ل جديدة ع�ن أس�باب إلغ�اء إدارة اإلمارات 

ملحطة حاويات »دوراليه«.
وقالوا إن مالحق عق�د االمتياز الذي كان ممنوحا 
لرشك�ة موان�ئ دب�ي وتفاصيل�ه تضمن�ت رشوط�ا 
مجحف�ة، كما كش�فوا أن أرض الصوم�ال يمكن أن 

تتخذ قرارا مماثال يف إنهاء اتفاق بينها وبني دبي.
ومن الرشوط املجحفة -بحس�ب املسؤولني- منع 
توس�عة مباني امليناء أو إقام�ة أي مبان جديدة، كما 
أن حص�ص التملك املتفق عليها لم تكن هي نفس�ها 
يف توزي�ع األرب�اح، فضال ع�ن جع�ل اإلدارة املالية يف 
ي�د رشك�ة موانئ جب�ل ع�يل بمجموع�ة موانئ دبي 

العاملية.
وأض�اف املس�ؤولون الجيبوتيون أنهم اكتش�فوا 
الحقا أن نس�بة 20% من األرباح كان�ت تذهب إىل كل 
بوري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العاملية سلطان 

أحمد بن س�ليم، مما اضطر الحكوم�ة الجيبوتية إىل 
رفع قضي�ة لرد حقها عام 2012، كم�ا لجأت إىل أبو 
ظبي التي أخربته�ا أن هذا األمر يخص حكومة دبي، 

وال شأن لها به.
وقال املسؤولون الجيبوتيون أيضا إن رشكة موانئ 
دب�ي ذهب�ت إىل إثيوبياوعرضت عليها نس�ب تملك يف 
ميناء عصب ومين�اء أرض الصومال، رشيطة التخيل 

عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف اإلرضار به.
وذك�روا أنه يف لق�اء بدبي يوم 15 فرباير/ش�باط 
الج�اري جمع ب�ني وزراء م�ن جيبوتي ومس�ؤولني 
إماراتيني، هددهم ابن س�ليم بأن رشكته سوف تعيد 
مين�اء جيبوتي كم�ا كان ع�ام 2005 مج�رد مرىس 

بدائي.
يف املقاب�ل، اعت�ربت الرشك�ة اإلماراتي�ة الق�رار 
اس�تيالء غري قانوني عى املحطة، وقالت إنها رشعت 

يف إجراءات للتحكيم يف لندن لحماية حقوقها.

اجتامع عريب أورويب ملواجهة القرار األمريكي بشأن القدس
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1ـ  يـر رشكـة الحفر العراقية ـ  رشكة عامة  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ )تفكيك 
وتحميل ونقل وتفريغ ونصب معدات  اجهزة الحفر وبعدد )جهازين 58/54 ـ IDC( مع نقل املخيم الحقيل  للجهازين (

2  ـ تتوفـر ملـدى )رشكة الحفر العراقية  ـ رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشـغيلية وينوي اسـتخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات ) بـ تفكيك وتحميل ونقل وتفريغ ونصب معدات اجهزة الحفر  وبعدد )جهازين 58/54 ـ IDC( مع نقل املخيم الحقيل  للجهازين 

)
3 ـ بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء  وثائق  العطاء اللغات )  اللغة العربية ( بعد تقديم طلب تحريري اىل )رشكة الحفر العراقية  ـ 
الهيأة التجاريةـ  قسـم العقود اللوجسـتية  ـ  يف محافظة البرصة  ـ  الزبري ـ  الربجسـية ( وبعد دفع قيمة بيع الوثائق غري املسرتدة البالغة 

)100,000( مائة الف دينار عراقي بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف ادناه : 
4 ـ اخر يوم لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي )رشكة الحفر العراقية يف البرصة   ـ الزبري ـ الربجسية ـ مقرر لجنة فتح العطاءات الثانية / 
يف  املوعد املحدد / يوم االربعاء املصادف  2018/3/14 ( الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 
بحضـور مقدمـي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور  يف العنوان االتي ) البرصةـ  الزبريـ  الربجسـيةـ  مقر رشكة الحفر العراقية ـ  
لجنـة فتـح العطاءات الثانية يف الزمان والتاريخ  / السـاعة الثانيـة عرش ظهرا من  يوم االربعاء  املصـادف 2018/3/14 يجب ان تتضمن 
العطاءات ضمان  للعطاء خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة وبمبلغ )8,892,000( ثمانية مليون وثمانمائة واثنان وتسعون 

الف دينار عراقي
ـ اخـر موعـد لـرشاء وثائـق املناقصـة يـوم )االحـد( املصـادف 2018/3/11  5

6 ـ يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس 
اليـوم املحـدد لغلـق املناقصـة 

ـ الكلفـة التخمينيـة لتنفيـذ االعمـال هـي كاالتـي :  7
أـ  الكلفـة التخمينيـة لنقـل الجهـاز الحفـر )54  ـ  IDC( و  املخيم الحقيل التابع له تبلـغ )144,400,000( مائة واربعـة واربعون مليون 

واربعمائة الف دينار عراقي وبمدة )20( يوم
بـ  الكلفـة التخمينيـة لنقـل الجهاز الحفر )58  ـ  IDC( و  املخيم الحقيل التابع له تبلغ )152,000,000( مائة واثنان وخمسـون  مليون  

دينار عراقي وبمدة )20( يوم
ج  ـ الكلفة التخمينية االجمالية للفقرتني )أ ـ ب( تبلغ )296,400,000( مائتان وستة وتسعون مليون وأربعمائة الف دينار عراقي 

8  ـ يحق لرشكة الحفر العراقية تجزئة االحالة عىل رشكة او اكثر
9 ـ يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

تعلـن الرشكـة العامـة الدارة النقل الخاص عـن اجراء مزايـدة علنية 
لتاجري  املشـيدات املدرجة ادناه يف محافظة )كربالء املقدسة(  يف اليوم 
)الثالثـني(    تبدا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع 
وايجـار امـوال الدولة املرقم )21( لسـنة 2013 والـرشوط التي يمكن 
الحصول عليها من قسـم الرشكة اعـاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري 
قابلـة للـرد فعىل الراغبني الحضور  يف السـاعة الحادية عرش يف قسـم 
الرشكـة يف )محافظـة كربالء( عـىل ان يقدم املزايد كتـاب يؤيد براءه 
ذمتـه من الرضيبة معنـون اىل )الرشكة العامـة الدارة النقل الخاص( 
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة( 
وبطاقة السـكن )النسـخ االصلية( وبدفع التامينات القانونية البالغة 
20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه 
املزايـدة اجور خدمة بنسـبة 2% وكذلك يتحمل  النـاكل فرق البدلني يف 
عدد سـنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري 

املزايدة يف اليوم التايل. 

مدة االيجار ملدة سنتان .. يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة 
مالحظة / يلتزم من ترسو عليه املزايدة اعمال الصيانة الدورية

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 194 / ش / 2018 
التاريخ 25 / 2 / 2018 

اعالن
املدعيـة / زينب داخل خنجر 

املدعى عليـها / عبد الوهاب احمد عيل
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
حكمـاً غيابياً بحقك بالرقـم 194 / ش / 2018 
والـذي يقيض تصديـق عقـد الـزواج الخارجي 
الغيابـي بني املتداعيني وملجهوليـة محل اقامتك 
تقـرر تبليغـك بالنـرش يف صحيفتـني يوميتـني 
محليتـني وعـدم اعرتاضـك عىل الحكـم الصادر 
بحقك ضمـن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً 
اعتباراً من تاريخ النرش فسـوف يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية . 

القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 948 / ش / 2018 
التاريخ 22 / 2 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء فرحان جمعه 

اقامت املدعية حنان وحيد حبيب الدعوى املرقمة 
اعـاله امام هـذه املحكمـة تطالبك فيهـا تأييد 
حضانتها للطفله عسل ملراجعة الدوائر الرسمية 
وملجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح القائم 
بالتبليـغ وتأييد املجلـس املحيل لذا قـرر تبليغك 
اعالنـًا بصحيفتـني محليتني يوميتـني للحضور 
امـام هذه املحكمـة يوم املرافعـة املصادف 5 / 
3 / 2018 السـاعة التاسـعة صباحـاً ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سـتجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق االصول

القايض / اياد كاظم رشاد

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 479 / 2018 
التاريخ 25 / 1 / 2018 

اىل املنفذ عليه / سميه حسن سلامن تسكن الكرادة قرب فندق 
قرص احلياة 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مديرية تنفيذ الكرادة 
املرقـم 299 يف 22 / 2 / 2018 ورشح املبلـغ القضائـي 
وتأييـد مختـار محلـة 905 السـيد صباح عبـد الخالق 
حمود انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري
قرار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 2112 / ب / 2017 
يف 26 / 12 / 2017 واملتضمـن الزامـك بتأديـة مبلـغ 
مقداره تسـعة واربعـون الف دوالر امريكـي اىل املدعي 

هاشم محمد عباس

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

الهيأة االستئنافية الثانية
العدد 360 / س / 2018  
التاريخ 25 / 2 / 2018   

اعالن  
اىل / املستأنف عليه :- زهري منذور فارس

بناءاً عىل الطعن االستئنايف الواقع عىل قرار الحكم 
البدائـي املرقم 138 / ب / 2018 واملؤرخ يف 16 / 
1 / 2018 القايض برد دعوى ) املدعي ( املستأنف 
يوسـف سـامي يوسـف وملجهولية محـل اقامتك 
قـررت املحكمـة تبليغـك بصحيفتـني محليتـني 
يوميتني واسـعتي االنتشـار للحضـور امام هذه 
املحكمـة يف موعد املرافعة 4 / 3 / 2018 السـاعة 
الثامنـة والنصـف صباحاً وعند عـدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك 

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

فقدان
فقـدت منـي الوثيقـة الدراسـية الصـادرة مـن كليـة 
الفارابـي الجامعـة بالعـدد )312 والصـادرة بتاريـخ 
)2017/12/14رقم الجلد/17/048478 بأسم )محمد 
أمـني احمـد( يرجى من يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االدار ولكم وافر الشكر والتقدير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 

العدد 468 
م / نرش مفقود 

بنـاءا عـىل الطلب املقـدم من قبـل املسـتدعي  ) طالل 
احمـد عبد الله ( والـذي يطلب فيـه املوافقة عىل نصبه 
قيـم عىل ولـده املفقود ) احمد طالل احمـد ( الذي فقد 
بتاريخ 10 / 4 / 2014 يف مدينة الرمادي – عليه قررت 
هـذه املحكمة مفاتحتكم لغرض نـرش املفقود اعاله يف 

جريدتني محليتني واعالمنا تاريخ النرش .
القايض 

محمد مطلب عبد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة بداءة الخالدية 
العدد 52 / ب / 2018 

إىل / املدعى عليهم السـادس حنان عبد كاظم – السابع 
كرار سمري جديع – الثامن ذو الفقار سمري جديع .

م / تبليغ 
بنـاء عىل الدعوى املرقمـة 52 / ب / 2018 املقامة من 
قبل املدعني ) رسـمية عفـات رشـيد وجماعتها ( امام 
هـذه املحكمـة للمطالبـة بتمليك سـهامكم يف القطعة 
املرقمـة 34 م 4 زوية الذبان وملجهوليـة محل اقامتكم 
تقـرر تبليغكـم بواسـطة صحيفتـني محليتـني بموعد 
املرافعة املوافق  6 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضوركم 
او ارسـال من ينوب عنكم سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

محمد مطلب عبد

اىل محكمة الزهور / الحسينية 
فقدان 

فقـد املدعو ) محمد كاظم حسـني ( بتاريـخ 28 / 7 / 
2007 خرج اىل عمله يف بوب الشـام ولم يعد كان يرتدي 
بنطلون ازرق وقميص ابيض طويل القامة اسمر الوجه 
فمن لديه معلومات االتصال عىل الرقم 07717862937 
او التبليغ عن طريق مركز رشطة بوب الشـام وله االجر 

والثواب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة 392 / خ / 2017 
اعالن 

تبيـع مديريـة تنفيـذ البياع العقـار تسلسـل 3 / 187 
مقاطعة 4 كرارة الواقع يف الدورة العائد للمدين شـاكر 
محمـود احمد املحجـوز لقاء طلب الدائن عبد الحسـني 
هامل اسفيح البالغ ) 000 / 700 / 43 ( ثالثة واربعون 
مليـون وسـبعمائة الـف دينار ماعـدا رسـم التحصيل 
فعـىل الراغب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 
ثالثـني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املواصفات : 

1 – موقعـه ورقمـه : الـدورة / 3 / 187 مقاطعـة 4 
كرارة.

2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض .
3 – حـدوده واوصافـه : كمـا مثبـت يف صـورة القيـد 

والخارطة .
4 – مشتمالته : خايل من املشيدات .

5 – مسـاحته : ) 300 ( مرت مربع وسهام املدين ) 150 
( مرت مربع .

6 – درجة العمران : ...... 
7 – الشاغل : خايل من الشواغل .

8 – القيمة املقدرة : ) 000 / 000 / 130 ( مائة وثالثون 
مليـون دينار لعموم قطعة االرض وحصة املدين املباعة 
) 150 ( مـرت مربـع قدرت بمبلـغ ) 000 / 000 / 65 ( 

خمسة وستون مليون دينار .
9 – ان يكون الراغب بالرشاء موظف يف القطاع النفطي 

حرصا وعىل املالك الدائم .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة من تربية كربالء اعدادية 
الحسـن التجارية بأسـم / نذير صفوك عبد املهدي فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 

العدد 39 / 2018 
اعالن 

تعلن هـذه املحكمة عن فقدان املدعو عبد لطيف محمود الذي 
خـرج مـن داره بتاريـخ 29 / 2 / 2016 ولـم يعـد لحد نرش 
االعالن فعـىل من تتوفر لديـه معلومات عن املفقـود مراجعة 
هذه املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ النرش وبعكسـه فانه 

املحكمة ستستمر باالجراءات القانونية وفق االصول.
القايض 

ميالد عبد علوان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة 392 / خ / 2017 
اعالن 

تبيـع مديرية تنفيـذ البياع العقار تسلسـل 3 / 187 مقاطعة 
4 كـرارة الواقع يف الـدورة العائد للمدين شـاكر محمود احمد 
املحجـوز لقاء طلب الدائن عبد الحسـني هامل اسـفيح البالغ 
) 000 / 700 / 43 ( ثالثـة واربعـون مليون وسـبعمائة الف 
دينـار ماعدا رسـم التحصيل فعـىل الراغب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معـه التامينـات القانونيـة عرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املواصفات : 

1 – موقعه ورقمه : الدورة / 3 / 187 مقاطعة 4 كرارة .
2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض .

3 – حدوده واوصافه : كما مثبت يف صورة القيد والخارطة .
4 – مشتمالته : خايل من املشيدات .

5 – مسـاحته : ) 300 ( مرت مربع وسـهام املدين ) 150 ( مرت 
مربع .

6 – درجة العمران : ...... 
7 – الشاغل : خايل من الشواغل .

8 – القيمـة املقـدرة : ) 000 / 000 / 130 ( مائـة وثالثـون 
مليـون دينار لعموم قطعة االرض وحصة املدين املباعة ) 150 
( مرت مربع قدرت بمبلغ ) 000 / 000 / 65 ( خمسة وستون 

مليون دينار .
9 – ان يكون الراغب بالرشاء موظف يف القطاع النفطي حرصا 

وعىل املالك الدائم .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2399 

  إعالن
تبيع مديريـة تنفيذ الكوت العقار تسلسـل  1302/2م44 
السـفحة  الواقع يف الكوت العائد للمدين صالح عبدالسادة 
فهيـد املحجوز لقـاء طلب الدائـن فاضل جرب عـيل  البالغ 
خمسة وسبعون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مـدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمـه / كـوت / حـي الجهـاد رقـم العقار 
1302/2م44 السفحة    

2- جنسة ونوعه / ارض الدار مع البناء   
 3- حـدودة واوصافـه / يقع عىل شـارع الرئييس بعرض 
10م وأخـر فرعي بعرض 6م ويحتوي عىل طابقني الطابق 
السـفيل يحتوي عىل مطبخ 4×4م2 غري مغلف بالسرياميك 
واستقبال 8,5×5م2 وهول وغرفة نوم 4×3,5م2 ومغطاة 
بالسرياميك عىل ارتفاع 130سـم وارضية مغطاة بالكايش 
موزاييـك القديـم وكذلك وجود سـلم مغطاة بالسـرياميك 
ووجـود حمـام داخيل ووجـود طارمة امامية امـا الطابق 
العلوي هو نفس الطابق السـفيل من حيـث الغرف والبناء 
فأنـه اليحتـوي عىل السـرياميك بالنسـبة للجـدران وجود 
طارمـة اماميـة وصحيـات مغطـاة بالسـرياميك والبناء 
مجهـز باملاء والكهرباء ومشـغول من قبـل املدين وعائلته 
وان االبواب مصنوعة من الخشـب والشبابيك مصنوعة من 

الحديد 
  4- مساحته / 200م2   

5- الشاغل / املدين صالح عبدالسادة فهيد وعائلته
6- القيمة التقديريه / خمسة وتسعون مليون دينار

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقدت الهويـة )عظم عاج( الصـادرة من رشكة توزيع 
املنتجـات النفطيـة/ هيـاة توزيـع بغـداد والخاصـة 
باملوظف )عمر سـالم سلمان( من يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها وشكرا.

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  70/ش /2018

اىل االشـخاص الثالثة / 1- داليا سـعد محمد عيل  
2- عيل سعد محمد عيل

أقـام املدعي سـعد محمـد عـيل الدعـوى املرقمة 
للمرافعـة  أعـاله والتـي يطلـب فيهـا دعوتكـم 
والحكـم باسـقاط النفقة عنكـم وملجهولية محل 
إقامتكم حسـب إشـعار مختار منطقة حي االمام 
عـيل  واملرفق بكتاب مركـز رشطـة الكوت بالعدد 
اقامـة  محـل  وملجهوليـة   2018/2/18 2154يف 
املدعيـة عليهـا رنـا عـيل حسـني تقـرر تبليغكم 
بواسـطة صحيفتني محليتني رسميتني عىل موعد 
املرافعة  2018/3/4السـاعة تاسعة صباحا وعند 
عـدم حضوركم أومن ينـوب عنكم قانونا سـوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

محمد كامل حسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الزراعة
مديرية زراعة محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد  :3970

التاريخ 2018/2/25
انذار

اىل الفالح )بيدي عبد برهان( املوزع عليه مسـاحة 
10 دونـم ضمـن القطعة املرقمـة 4/10 مقاطعة  
1/ املويهـي بموجـب قـرار التوزيـع املرقـم 1 يف 
1962/11/19 بالنظر الرتحالك وعدم اسـتغاللك 
املسـاحة املوزعـة عليك بموجـب القـرار وتركها 
عرضـة للتجـاوزات واسـتغاللها مـن قبـل الغري 
لـذا ننـذرك بوجـوب التقييد بمـا اوجبـه القانون 
واسـتغاللك املساحة املذكورة خالل عرشة ايام من 
تاريخ النـرش يف الجريدة ومراجعة قسـم االرايض 
واملسـاحة يف مديريتنـا وبخالفـه سـنقوم بإلغاء 

التوزيع وفق االصول
د. مجيد جاسم جياد

مديرية زراعة محافظة النجف االرشف

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

اعالن رقم )2662(

المالحظاتالتامينات اسم العقارت

محل رقم )17( في مرأب كربالء 1
الموحد /باب الدخول

 106288.2
 مليون دينار

نموذج اعالن دعوة تقديم العطاء
وزارة النفط /رشكة احلفر العراقية  ـ رشكة عامة

اىل / رشكات النقل املتخصصة 

اعالن املناقصة املرقمة 3/ خدمات /2018
نوع املوازنة )تشغيلية ( نوع التبويب ـ استئجار االت ومعدات

عـ . املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
نارص نتيش وايل

وكيل مدير اهلياة التجارية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة عن »وصول ث�اث بواخر اىل 
املوان�ئ الجنوبي�ة محمل�ة ب�االف االطنان 
م�ن الحنط�ة االمريكي�ة لحس�اب البطاقة 
التمويني�ة وذل�ك ضم�ن تعاقدات ال�وزارة 

لتوريد هذه املادة« .
واضاف مدير عام الرشكة نعيم املكصويص 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، بانه »من 
املتوقع وص�ول اربع بواخر اخ�رى محملة 
بالحنطة ومن املناىش االمريكية واالسرتالية 

وال�رز االرغوان�ي واالمريك�ي حيث بارشت 
م�اكات رشكت�ه العاملة يف امليناء بس�حب 
الفح�ص  الج�راءات  الخضاعه�ا  النم�اذج 
وصاحيته�ا  س�امتها  لبي�ان  املخت�ري 
تفريغه�ا  ث�م  وم�ن  الب�رشي  لاس�تهاك 
وتحميله�ا ملواق�ع الرشك�ة يف محافظ�ات 
الباد وضمن الخطة التسويقية املعدة لهذه 

البواخر بعد ظهور نتائج الفحص ».
واش�ار اىل ان »البواخ�ر الواصل�ة وحس�ب 
 SEA( موقف يوم 2/21 للتفريغ هي الباخرة
RISING ( محملة باكثر من )50( الف طن 
 ATLANTIC( حنط�ة امريكي�ة والباخ�رة

 )51( باكثرم�ن  محمل�ة   )  HORIZON
والباخ�رة  امريكي�ة  حنط�ة  ط�ن  ال�ف 
 )52500( ب��  محمل�ة   STAR DANAI((
طن حنط�ة امريكي�ة اما البواخ�ر االخرى 
 NAVIOS ( املتوق�ع وصوله�ا هي الباخ�رة
ASTERRIKS( محمل�ة ب�� )50( الف طن 
 )SFLTRENT( حنط�ة امريكية والباخ�رة
محملة باكثر من )31( الف طن رز امريكي 
محم�ة   )CMBKRISTINE( والباخ�رة 
ب�� )31( الف ط�ن رز اورغوان�ي والباخرة 
ب��  محمل�ة   )PEDHOULASFIGHTER(

)52500( طن حنطة اسرتالية .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد 
ش�ياع الس�وداني، مع نظ�ره الس�عودي عيل 
الغفي�ص عىل هامش املؤتمر االس�امي لوزراء 

العمل املنعقد بمدينة جدة يف اململكة الس�عودية 
اطر التعاون بني البلدين .

وقال السوداني انه “تم التطرق اىل اهمية ايجاد 
برنامج عمل مش�رتك بني البلدين الش�قيقني يف 

قطاع العمل والشؤون االجتماعية”.

واض�اف انه “ت�م االتفاق عىل ارس�ال وفد فني 
من وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية العراقي 
اىل الس�عودية لاطاع عىل تجرب�ة وزارة العمل 
هن�اك، وبنفس الوقت ع�رض التجربة العراقية 
به�دف معرفة اهم املش�رتكات وتبادل الخرات 

بني الجانبني”.
وتاب�ع ان “وزير العم�ل الس�عودي اكد حرص 
ب�اده وبناًء ع�ىل توجيهات س�مو ويل العهد يف 
االنفتاح ع�ىل الع�راق وفتح اف�اق التعاون مع 

الوزارة.

التجارة تعلن وصول بواخر حمملة بآالف االطنان من احلنطة والرز املستورد حلساب البطاقة التموينية

وزير العمل يبحث مع نظريه السعودي أطر التعاون املشرتك بني البلدين

املوارد املائية: السدود العراقية تستوعب »96« مليار 
مرت مكعب واملخزون احلايل »9« مليار فقط

حمافظ واسط يوجه بتنفيذ محلة عمل واسعة لتطوير 
وتأهيل اخلدمات يف قرية اجلرس التابعة لناحية الزبيدية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكدت وزارة املوارد املائية، أن »مخزون املياه يف الس�دود العراقية 
يبل�غ 9 ملي�ارات مرت مكعب من املاء فق�ط، يف حني تصل الطاقة 
االستيعابية لتلك السدود ل�96 مليار  مرت مكعب«.وقال مستشار 
وزي�ر امل�وارد ظاف�ر عبد الله حس�ني يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن املياه املوجودة يف خزين الس�دود العراقية ال تتعدى 
ال��9 ملي�ارات مرت مكعب يف عموم الس�دود«.وذكر، أن »الس�عة 
التخزينية لجميع الس�دود العراقي�ة تصل ل�96 مليار مرت مكعب 
من املاء، مشرا إىل أن مياه اإلمطار أضافت أكثر من نصف مليار 
مرت مكعب للمخزون املائي.وأوضح، أن املخزون املائي يوفر مياه 
الرشب ملحافظات الوس�ط والجنوب ملوس�م الصيف املقبل فقط، 
منوهاً إىل أن الع�راق يعتمد عىل 70% من مخزونه املائي يف ذوبان 

الثلوج املرتقبة خال األشهر الثاثة املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العدل ، مبارشتها بتوزيع رواتب موظفيها عىل بطاقة 
ماس�رت كارد عن طريق مرصف التنمية االستثماري الدويل.وقالت 
ال�وزارة يف بيان تلقته«املس�تقبل العراقي« ، ان« ه�ذا االجراء جاء 
تنفي�ذا لتعليمات األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، وعىل توجيهات 
وزي�ر العدل د.حي�در الزام�يل، مؤك�دة ان موظفيها س�يتمتعون 
بحساب مرصيف يمنحهم سهولة استام رواتبهم من جميع املراكز 
باإلضاف�ة اىل تيس�ر عملية س�حب الق�روض املرصفي�ة ومناقلة 
االموال والتسوق عن طريق تسديد الفواتر.وأوضحت الوزارة ، ان« 
هذه العملية اكثر اماناً بالنسبة لتوزيع الرواتب وستساهم بتقليل 
الجهد الحس�ابي للدولة، مؤكدة ان عملي�ة التوزيع كانت بإرشاف 
وكيل الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية االس�تاذ عبد الكريم فارس 
السعدي.يش�ار اىل ان وزارة العدل من ال�وزارات االوىل التي طبقت 
ه�ذا الرنامج يف توزي�ع مرتبات موظفيه�ا ايماناً منه�ا باعتماد 

االنظمة الحديثة يف عملها وظيفيا وخدميا.

    المستقبل العراقي/ الغانم

تفق�د محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا ما ط�ال اوضاع قرية 
الجرسالتابع�ة اىل ناحية الزبيدية وتعرف عىل احوال املواطنني فيها 
،فيما استمع ملطالبهم التي خصت الجوانب الخدمية .وافاد مصدر 
اعام�ي يف مكتب�ه ان » ما طال، اوعز اىل الدوائ�ر الخدمية بتنفيذ 
حمل�ة عمل واس�عة لتطوير وتأهي�ل الخدمات واالس�هام الجاد يف 
تحسني واقعها الخدمي« .واضاف املصدر ان توجيه املحافظ بتنفيذ 
حمل�ة عمل واس�عة لتطوير وتأهي�ل الخدمات فيه�ا ضمن أعمال 
حمل�ة ) الوفاء لواس�ط ( واكد خال لقائه ع�ددا من املواطنني عىل 

تلبية طلباتهم وحاجاتهم املختلفة خاصة التي تعنى بالخدمات.

أعالن موعد رصف تعويضات مترضري نينوى

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجن�ة املركزي�ة لتعوي�ض املترضرين ج�راء العمليات 
الحربي�ة واالخط�اء العس�كرية والعمليات اإلرهابي�ة يف األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء، ان مبال�غ التعويض�ات للمواطن�ني 
املترضرة ممتلكاته�م يف محافظة نينوى، الذين صادقت اللجنة 
املركزي�ة عىل معاماته�م التعويضية قبل تاري�خ 2014/6/9، 
سيتم رصفها من قبل حس�ابات املحافظة حال تخصيصها من 
قب�ل وزارة املالية«.وذكر بيان لامانة العامة تلقته طاملس�تقبل 
العراقي«، ان “اللجنة املركزية كانت قد اوعزت مؤخرا اىل اللجنة 
الفرعي�ة يف محافظة نينوى باملبارشة ب�رصف مبالغ التعويض 
الخاص�ة بمعام�ات املواطن�ني املت�رضرة ممتلكاته�م نتيج�ة 
العملي�ات اإلرهابية واالخطاء العس�كرية والبالغ عددها 2780 
معامل�ة، والتي تمت املصادق�ة عليها من قب�ل اللجنة املركزية 
لتعويض املترضري�ن قبل تاريخ 2014/6/9 “.واضاف البيان ، 
ان “املبال�غ املص�ادق عليها بانتظار تخصيصه�ا من قبل وزارة 
املالية اىل حسابات محافظة نينوى، ليتم توزيعها عىل املواطنني 
املعلنة أسماؤهم عر نظام تعويض املترضرين املتاح عىل موقع 
األمان�ة العام�ة ملجلس الوزراء، او اللجن�ة الفرعية يف املحافظة 
املذكورة”.وج�ددت اللجنة املركزية لتعويض املترضرين دعوتها 
املواطن�ني املترضرة ممتلكاتهم يف محافظ�ة نينوى اىل مراجعة 
اللجن�ة الفرعي�ة الت�ي ش�كلت مؤخ�را والوح�دات االداري�ة يف 
املحافظة ، لرتويج معاماتهم عن الرضر الذي لحق بممتلكاتهم 

جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وكيل وزارة الكهرباء لش�ؤون 
االنت�اج واملش�اريع ع�ادل جري�ان, 
وفداً ض�م نائب وزير الطاقة الرويس 
كريل مولودتس�وف, وسفر روسيا 
االتحادية مكس�يم ماكس�يموف، يف 
مكتب�ه بمق�ر الوزارة لحل املش�اكل 
واملعوقات التي تواجه عمل الرشكات 

الروسية«.
وذك بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
اللق�اء مناقش�ة  اثن�اء  ان�ه »ج�اء 

التعاون وتطوير العاقات وحل جميع 
املش�اكل واملعوقات الت�ي تواجه عمل 
الرشكات الروسية يف العراق, اىل جانب 

للجان�ب  املعلوم�ات  كاف�ة  اعط�اء 
ال�رويس للتدخ�ل يف حله�ا, وكذل�ك 
تطوير العاقات والعمل املش�رتك يف 
مج�ال الطاق�ة الكهربائي�ة والقيام 
الحكومة الروس�ية بتمويل مشاريع 
ال�رشكات م�ن خال البن�ك املركزي 

الرويس«.
واضاف ان�ه »يف نهاية اللقاء ش�كر 
نائب وزي�ر الطاقة ال�رويس والوفد 
حف�اوة  ع�ىل  الوكي�ل  ل�ه  املراف�ق 
بح�ل جميع  االس�تقبال, ومتعه�داً 
املشاكل واملعوقات التي تواجه عمل 

الرشكات الروسية يف العراق .

الكهرباء تناقش التعاون وتطوير العالقات
مع روسيا

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البنك الدويل، أمس األح�د، عن تجاوز 
العراق تحقيق الش�مول املايل قياسا بالبلدان 
العربية بنس�بة 11%.وذك�ر البنك يف بيان، ان 
»الع�راق عمل مؤخ�را بنظام الش�مول املايل 
به�دف مواصل�ة التقدم املايل وامل�رصيف الذي 
يعم�ل علي�ه العال�م الي�وم، وال�ذي وصل اىل 
مس�تويات متقدمة جدا«.واظهرت البيانات، 
بحس�ب البنك، ان »العراق يحتل نس�بة %11 
من االنتشار للنظام املايل فيما كانت السودان 
15.3 %، ويف الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 
النسبة 24.2 %، ويف األردن بلغت النسبة 24.6 

%، ويف تون�س بلغ�ت النس�بة 27.3 %«.وعىل 
مستوى العالم فتقدمت كندا عىل دول العالم 
حيث بلغت نس�بة االنتش�ار للنظام بنس�بة 
املتح�دة  اململك�ة  99.2 %، وج�اءت بعده�ا 
واسرتاليا بنسبة 98.9 % يف كليهما، ثم املانيا 
بنس�بة 98.8 %، ثم اليابان وفرنس�ا بنس�بة 
96.6 % يف كليهما.والشمول املايل أو ما يعرف 
باالنتش�ار املايل هو قدرة النظام املرصيف عىل 
تقديم خدمات مرصفية ألكر عدد من رشائح 
املجتم�ع بتكالي�ف معقولة، ويمك�ن التعبر 
عنه بعدة مقاييس أبرزها نسبة األفراد فوق 
سن 15 س�نة الذين لديهم حسابات بنكية يف 

النظام املرصيف.

البنك الدويل: العراق حيقق تقدمًا 
يف الشمول املايل

العدل تعلن اعتامد البطاقة الذكية 
لتوزيع رواتب موظفيها

    البصرة / المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي، أن »املحافظة 
لم تش�هد اي نزاعات عش�ائرية منذ اس�بوع تزامنا مع 
انطاق عملية فرض االمن، مش�را اىل أن »حجم الديون 

املرتتبة عىل املحافظة بلغت 160 مليار دينار«.
وق�ال العيداني يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن 
»املحافظ�ة عليه�ا دي�ون مرتاكمة تص�ل اىل 160 مليار 
دين�ار وتفاقمت االزمة بعد الغ�اء البرتو دوالر الذي كان 
يخصص بالسنوات الس�ابقة باالضافة اىل تأخر املوازنة 
االتحادية بس�بب روتني وزارة املالية القاتل يف تخصيص 
االم�وال«، مبين�ا أن »املحافظ�ة تعان�ي م�ن مش�اكل 
كب�رة اهمه�ا البطال�ة والحلول تكمن بخطة خمس�ية 

ملعالجتها«.
وأض�اف، أن »هناك اهمية لتفعيل االس�تثمار يف البرصة 
باعتبارها رشيان الع�راق االقتصادي«، الفتا إىل رضورة 
أن »تك�ون البرصة املنطقة التي ينطلق منها االس�تثمار 

باالضاف�ة اىل ان االس�تثمار يج�ب ان يش�مل الرشكات 
النفطية املس�تثمرة بنفط املحافظة وه�و منحها الدور 
الع�ادة املنطق�ة الخرضاء التي تحولت اىل س�وداء بفعل 

عوامل االهمال والحروب والهجرة«.
وأش�ار العيدان�ي، إىل أن »زي�ارة رئيس مجل�س الوزراء 
حي�در العبادي االخرة للمحافظ�ة مهمة حتى لو كانت 
انتخابية لكنها تكمن يف اهمية البرصة وقد تمت مناقشة 
عدة ام�ور اهمها مس�تحقات البرصة م�ن البرتو دوالر 
وادارة ع�دد م�ن الحق�وق النفطية فضا ع�ن الحد من 
النزاعات العش�ائرية التي تنطل�ق باملحافظة بني الفينة 

واالخرى«.
وأك�د املحاف�ظ، أن�ه »منذ اس�بوع م�ع تزام�ن انطاق 
العمليات العس�كرية لفرض االمن باملحافظة لم يش�هد 
اي نزاع�ات لغايات اآلن«، مش�را إىل »إلقاء القبض عىل 

20 مطلوبا بمختلف الجرائم«.
وشدد العيداني، عىل »حرص الساح املوجود لدى العشائر 

لدى الدولة ومصادرة غر املرخص منه.

حمافظ البرصة: املحافظة سجلت انخفاضًا بالنزاعات العشائرية خالل اسبوع

   بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت وح�دة الصحة العامة يف مستش�فى 
الفرات الع�ام حمات توعية للمراجعني ضد 
اإلم�راض من اجل نرش الوع�ي الصحي بني 
املراجع�ني حيث ت�م توعيتهم ض�د إمراض 
األنفلون�زا املوس�مية وط�رق الوقاي�ة منها 
وعن هشاشة العظام والوقاية من السقوط 
عند كبار السن وكيفية تجنبها و عن مرض 
الجدري املائي وط�رق الوقاية والتحذير من 
ارضار التدخني وارش�ادهم اىل ابسط الطرق 
لإلقاع عنه وبيان اهمية اجراء الفحوصات 
ما قبل الزواج وطرق تغذية املس�نني وفوائد 
الرضاعة الطبيعية«.وافاد بيان لدائرة صحة 
بغداد الكرخ تلقته »املستقبل العراقي«، ان » 
الوحدة اجرت حمل�ة لقاح للماكات الطبية 
والتمريضية والخدمية يف املستش�فى ملن لم 
يأخذوا جرعات لقاح الكبد الفرويس نمط ) 
B ( والذين لم يكملوا الجرعات وتم تسليمهم 

كارت خاصة ال كمال بقية الجرعات .

صحة الكرخ: مستشفى 
الفرات جتري محلة لقاحات 

ضد مرض الكبد الفريويس
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امان�ة بغداد عن »قرب انجاز 
أك�ر مدين�ة ألع�اب مائي�ة مغلقة 
بجان�ب الك�رخ بمنطق�ة الس�يدية 

تنفذ من طريق االستثمار«.
وذك�رت مديرية العاق�ات واالعام 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان » قسم االس�تثمار يف أمانة بغداد 
ي�رشف ع�ىل اعم�ال تنفي�ذ مدينة 
ألعاب مائي�ة مغلقة مجهزة بأحدث 

األلع�اب العاملي�ة من قب�ل ماكات 
فني�ة متخصص�ة ضم�ن م�رشوع 
ألع�اب  مدين�ة  وتأهي�ل  تطوي�ر 
الكرخ الذي تنف�ذه إحدى الرشكات 

االستثمارية » .
واضاف�ت ان » الرشك�ة املس�تثمرة 
ش�ارفت عىل اكمال اعمال املرشوع 
بعد نص�ب جميع األلع�اب الحديثة 
التي تم استرادها وعمل تصاميمها 
جان�ب  اىل  عاملي�ة  من�ايشء  م�ن 
تنفي�ذ صالة بلي�اردو ون�اد صحي 

ري�ايض ومطع�م ومقه�ى وموقف 
للسيارات«.

واش�ارت اىل ان »م�ن املتوقع اكمال 
تنفيذ امل�رشوع يف ش�هر آذار املقبل 
وافتتاحها امام املواطنني قبل موسم 

الصيف » .
وبين�ت ان » أمانة بغ�داد تطمح اىل 
زيادة االماكن الرتفيهية يف العاصمة 
باإلعتماد عىل الرشكات االستثمارية 
والقطاع الخ�اص عر تفعيل حركة 

االستثمار .

أمانة بغداد تعلن قرب انجاز اكرب مدينة ألعاب »مائية مغلقة« بجانب الكرخ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، انطاق البعثة االوىل من الطلبة العراقيني 
للدراس�ة يف األكاديمي�ة العربي�ة للعل�وم والتكنولوجي�ا يف 

مرص«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« انه 
»برعاية وتوجي�ه وزير النفط جبار ع�يل اللعيبي انطلقت، 
اليوم الس�بت، البعث�ة االوىل من الطلبة العراقيني للدراس�ة 
يف االكاديمي�ة العربي�ة للعل�وم والتكنولوجي�ا البحري�ة يف 
جمهورية مرص العربية«، مش�رة اىل أن�ه »ذلك يأتي ضمن 
بن�ود العقد ال�ذي أبرمته رشكة ناقات النف�ط العراقية مع 

الرشكة البحرية لنقل البرتول«.

وأضاف�ت ال�وزارة، أن »البعث�ة االوىل تض�م 100 طالب من 
مختل�ف املحافظ�ات العراقي�ة من اصل 700 طالب س�يتم 
ارس�الهم كبعث�ات الحق�ة«، مبين�ة أن »م�دة الدراس�ة يف 
االكاديمي�ة العربي�ة للعل�وم والتكنولوجيا البحري�ة، اربع 
س�نوات للحص�ول ع�ىل ش�هادة ضاب�ط بح�ري )ماحة( 
ومهندس بحري ثالث«.وبينت الوزارة، أن »املتخرجني سيتم 
تدريبه�م وتش�غيلهم عىل متن اس�طول الناق�ات العراقية 
املزمع انش�اؤه يف الس�نوات املقبلة«، الفتا اىل أن »الدراس�ة 
س�تكون عىل نفقة الرشك�ة العربية البحري�ة لنقل البرتول 
بحس�ب ما نص عليه العق�د املرم معها يف الع�ام املايض«.

يذكر أن االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية تم 
تأسيسها من قبل جامعة الدول العربية يف عام 1972.

النفط تعلن ارسال »100« طالب كوجبة أوىل للدراسة
يف االكاديمية العربية بمرص
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اعالن
تعلن هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني  /مالحظية امالك 
الوقف الس�ني يف القادس�ية عن اجراء مزايدة علني�ة اليجار القطع 
املدرج�ة ادن�اه  والواقعة يف حي النهضة ويك�ون موعد املزايدة بعد 
س�بعة ايام من تاريخ النرش يف الجريدة يف الساعة العارشة من مقر 
املالحظي�ة مقابل بناي�ة املحافظة علما ان اجور ن�رش االعالن عىل 
املزايد االخري مع جلب املستمس�كات  الرسمية للمزايد ويكون دفع 
االيجار عىل من ترسو عليه املزايدة صفقة واحدة مع مالحظة املادة 
الثامن�ة عرش من نظام املزايدات الخاصة باالوقاف لس�نة )1969( 
املعدل الت�ي منعت املس�ؤولني يف االوقاف واقرباءه�م حتى الدرجة 

الرابعة من دخول املزايدة

اعالن
تعلن عمادة كلية الرتبية / جامعة القادس�ية ع�ن اجراء مزايدة علنية 
لتأجري كش�ك رق�م )5( املدرجة تفاصيله ادناه للع�ام الدرايس 2017 � 
2018 باملزايدة العلنية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 فعىل الراغبني باإليجار مراجعة وحدة الحس�ابات لالطالع 
عىل  الرشوط مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق مع جنس�ية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة 
السكن وبطاقة تموينية وبراءة ذمة من الرضيبة واجازة صحية وعدم 
محكومية والترصيح االمني  وملدة س�بعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الجريدة الرسمية وستجري املزايدة يف قاعة الفراهيدي الساعة 
التاس�عة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعد املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 281/ب2018/2
التاريخ 2018/2/25

اىل / املدعى عليه )رايض جواد بايش(
محم�د  )رايض  املدع�ي  علي�ك  اق�ام 
حس�ن(  الدعوى البدائية املرقمة 281/

ب2018/2 وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم 
)بإلزام�ك بدف�ع مبلغ مق�داره عرشة 
مالي�ني واربعمائة واربع�ون الف دينار 
بموج�ب الصك املرق�م 11 املؤرخ 29 / 
2018/1 املس�حوب عىل مرصف املتحد 
لالس�تثمار( ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار النج�ف املرك�ز ناظم 
حس�ني الفي�داوي علي�ه ق�ررت ه�ذه 
اعالن�ا بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني 
املصادف يف يوم 2018/3/8 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد : 98/ب /2018
التاريخ 2018/2/22

اىل / املدعى عليه )فالح مهدي جبار(
تبليغ

الزه�رة  عب�د  )حس�ن  املدع�ي  اق�ام 
محمد( الدع�وى املرقمة 98/ب/2018 
واملتضمن�ة طلب�ه الزامك حكم�ا بدفع 
بدالت االيجار للف�رتة املطالب بها عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
رس�ميتني محليت�ني يوميتني واس�عتي 
االنتش�ار للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املصادف 2018/3/4 
الس�اعة الثامنة صباح�ا ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

كفاح بطاح الظاملي
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2014/314

التاريخ 2018/2/22
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
العقار تسلس�ل س�هام املدي�ن بالعقار 
376/5م5 ام التل�ول والجالج�ه الكائن  
السماوة / أل جعفان االوىل العائد للمدين 
ج�واد كاظم عب�اس لقاء طل�ب الدائن 
مكية عبد االم�ري البالغ 7911110000   
سبعة ماليني وتسعمائة واحد عرش الف 
ومائ�ة وع�رشة دينار 80% م�ن القيمة 
املق�درة ل�ذا تق�رر تمدي�د املزاي�دة ملدة 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش 
فع�ىل الراغ�ب يف ال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية البالغة عرشة 
من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�و التسجيل 
والداللي�ة عىل املش�رتي وذلك اس�تنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
أل   / س�ماوة   : ورقم�ه  موقع�ه   �   1
جعف�ان االوىل � ملك رصف 376/5 م5 

ام التلول والجالجه 
2  � جنسه ونوعه : دار سكنية كاملة

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته : تتك�ون من اس�تقبال 
وه�ول وث�الث غ�رف ومراف�ق صحية 
ومطب�خ  وكلي�دور يف الطاب�ق االريض 
وغرفت�ني وصال�ة ومراف�ق يف الطاب�ق 

العلوي 
5 � مس�احته : 77 م�رت مرب�ع /3/4 

اولك 
6 � درجة العمران : جيدة

7 � الش�اغل : عائل�ة املدين جواد كاظم 
عباس وامه واخوته

8  � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدي�ن 
23,782,432 ثالث�ة وع�رشون مليون 
ال�ف  وثمان�ون  واثن�ان  وس�بعمائة 

واربعمائة واثنان وثالثون الف دينار 
9  � بدل املزايدة االخري :

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

املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 27/ش/2018

التاريخ : 2018/2/25
اعالن

رايض  )توفي�ق  علي�ه   املدع�ى   / اىل 
ضيغم(

اقامت مطلقت�ك املدعي�ة )زينب رحيم 
رزيج( الدع�وى املرقمة 27/ش/2018 
والتي تطلب فيها نفقة مستمرة للطفلة 
)ارساء( وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافعة 
املص�ادف 2018/3/11 ويف ح�ال عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون
القايض

ميثم عبد عيل الزريجاوي

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط )للمرة االوىل( عن بيع االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة 
وف�ق قان�ون بي�ع وايجار اموال الدول�ة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية الصويرة 
خ�الل فرتة 30 ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة   
التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013لذا اقىض 
التنويه  التي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور او الشقق او االرايض السكنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف 
اىل منتس�بي الدول�ة والقط�اع العام املتزوجني الذي�ن ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او ش�قة او ارضا س�كنية عىل وجه 

االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الرشوط:

يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال     
فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.

ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.
املستمسكات املطلوبة:-

تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
املستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

لع�دم حص�ول راغب والحاقا بإعالناتن�ا املرقم�ة  )461 يف 24/ 12/ 2017 و467 يف 2017/12/25 و 435 يف 2017/12/11  (   تعلن 
لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )23( ملك 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية املجر الكبري  اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 

مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1080/ب/2016
التاريخ: 2018/2/15

اعالن 
اىل املدعى عليه / حيدر قاسم هاشم

أص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م 1080/ب/2016 واملؤرخ 
2017/12/14 حكماً غيابياً يقيض الحكم بتعويض املدعي مدير 
بلدية البرصة /إضافة لوظيفته مبلغاً وقدره مائتا مليون دينار 
للف�رتة من 2011/6/2 تاريخ إحالة العقد ولغاية تاريخ فس�خ 
العقد يف 2012/12/16، ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة واملجلس البل�دي ملنطقة دور 
الضب�اط. عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض / علوان بربوت البزوين

رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة بداءة البرصة

العدد: 2087/ب/2017
التاريخ: 2018/2/15

اعالن 
اىل املدعى عليه / حيدر قاسم هاشم

أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2087/ب/2017 وامل�ؤرخ 
2017/10/25 حكم�اً غيابي�اً يق�يض الحكم بتعوي�ض املدعي مدير 
بلدي�ة البرصة/إضافة لوظيفته مبلغاً وق�دره اثنان وعرشون مليون 
وس�بعمائة أل�ف دينار للف�رتة م�ن 2011/6/2 تاريخ إحال�ة العقد 
ولغاية تاريخ فسخ العقد يف 2012/12/16، ولتعذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة 
الجنين�ة واالندل�س. علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالناً بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.

القايض / علوان بربوت البزوين

رقم القطعةت
11606/22 م18 صدر اليوسفية 1
3488/22 م18 صدر اليوسفية 2
11605/22 م18 صدر اليوسفية 3
3870/22 م18 صدر اليوسفية 4
5450/22 م18 صدر اليوسفية 5
4785/22 م18 صدر اليوسفية 6
4983/22 م18 صدر اليوسفية 7
3596/22 م18 صدر اليوسفية 8
4598/22 م18 صدر اليوسفية 9

نوع 
العقار

الصنف 
والموقع

القيمة التقديرية 
لاليجار السنوي

بدل المزايدة 
مبلغ التاميناتنسبة الضماالخير

كشك 
رقم 
)5(

حلويات 
/مقابل 
قسم 

الفيزياء

 11,463,500
احدى عشر مليون 
واربعمائة وثالثة 
وستون وخمسمائة 

دينار

 9,300,000
تسعة ماليين 
وثالثمائة الف 

دينار

15% ويكون المبلغ 
 10,695,000
عشرة ماليين 

وستمائة وخمسة 
وتسعون الف دينار

 2,139,000
مليونين 

ومائة وتسعة 
وثالثون الف 

دينار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد: 446 

التاريخ: 2018/2/22
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع واالجيار
العدد: 62 

التاريخ: 18/ 2/ 2018

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
البطلية200م1730/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 1
البطلية198,66م1831/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 2
البطلية198,66م1832/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 3
البطلية198,66م1833/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 4
البطلية198,66م1834/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 5
البطلية200م1835/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 6
البطلية200م1836/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 7
البطلية200م1837/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 8
البطلية200م1838/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 9

البطلية200م1839/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 10
البطلية200م1841/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 11
البطلية200م1842/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 12
البطلية200م1843/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 13
البطلية200م1844/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 14
البطلية200م1845/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 15
البطلية200م1846/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 16
البطلية200م1848/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 17
البطلية200م1849/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 18
البطلية200م1854/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 19
البطلية198,66م1855/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 20
البطلية198,66م1856/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 21
البطلية198,66م1866/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 22
البطلية198,66م1881/12م29 بطليةقطعة ارض سكنية 23

مدة التاجيربدل التاجير الحالي بدل التاجير السابقالمساحة رقم العقار  نوع الملكت
محل مواد 1

350000 ثالثمائة وخمسون 50م6169/112احتياطية
الف دينار

 325000 ثالثمائة وخمسة 
ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 2
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6162/112سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 3
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6085/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 4
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6157/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 5
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6059/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 6
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6052/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 7
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6155/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل مواد 8
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6295/112احتياطية

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 9
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6336/112سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

 محل مواد 10
575000 خمسمائة وخمسة 600000 ستمائه الف دينار175م6113/11انشائيه

ثالث سنواتوسبعون الف دينار

 محل مواد 11
575000 خمسمائة وخمسة 600000 ستمائه الف دينار175م6115/11انشائيه

ثالث سنواتوسبعون الف دينار

 محل مواد 12
575000 خمسمائة وخمسة 600000 ستمائه الف دينار175م6117/11انشائيه

ثالث سنواتوسبعون الف دينار

محل تصليح 13
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6356/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 14
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6419/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 15
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6354/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 16
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6368/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 17
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6385/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

محل تصليح 18
350000 ثالثمائة وخمسون 50م6374/11سيارات 

الف دينار
 325000 ثالثمائة وخمسة 

ثالث سنواتوعشرون  الف دينار

جزء من الفضله حانوت19
955000 تسعمائة وخمسة 9مالمرقمة 1605

وخمسون الف دينار
1500000 مليون وخمسمائة 

ثالث سنواتالف دينار

جزء من الفضله حانوت20
955000 تسعمائة وخمسة 9مالمرقمة 1605

وخمسون الف دينار
1500000 مليون وخمسمائة 

ثالث سنواتالف دينار

جزء من الفضله حانوت21
955000 تسعمائة وخمسة 9مالمرقمة 1605

وخمسون الف دينار
1500000 مليون وخمسمائة 

ثالث سنواتالف دينار

جزء من الفضله حانوت22
955000 تسعمائة وخمسة 9مالمرقمة 1605

وخمسون الف دينار
1500000 مليون وخمسمائة 

ثالث سنواتالف دينار

171 قرب بناية تربية كشك23
350000 ثالثمائة وخمسون 202000 مائتان والفان دينار6مالمجر الكبير

ثالث سنواتالف دينار



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1624(  االثنين 26 شباط 2018

»كتـاب األحـالم«.. فيللينـي متحدثـًا عـن بيكـاسـو

الت�ي  الغزي�رة  الرس�ومات  ه�ذه 
رافقت األحالم ُتعرض اآلن يف متحف 
جن�وب  مالغ�ة،  بمدين�ة  بيكاس�و 
إس�بانيا، يف مع�رض يض�م ص�وًرا 
وأفالًما ورسومات، باإلضافة لوثائق 
أخرى عن املخرج اإليطايل، وترافقها 
لوحات ورسومات ومنحوتات لبابلو 
بيكاسو، وبمش�اهدة كليهما يمكن 
مقارن�ة الحساس�ية العالي�ة الت�ي 
يتمتع بها هذان الفنانان العظيمان.  

»كتاب األحالم«
بابل�و بيكاس�و يف  أول م�رة ظه�ر 
أح�الم فيللين�ي كان يف 22 يناي�ر/

كان�ون الثاني 1962، حينها رأى أنه 
وزوجته جوليت�ا مازينا يزوران بيت 
الفنان اإلسباني ويجلسان يف مطبخ 
يف مش�هد يوحي بالصداقة العميقة. 
ويؤكد املخ�رج اإليط�ايل يف مذكراته 
»كن�ا يف مطب�خ، وكان مطب�خ بيته 
ب�كل وض�وح، مطبخا كب�را حافال 
باألطعمة واللوحات واأللوان. وظللنا 
نتحدث ط�وال الليل«. ثم يف 18 يناير 
س�نوات،  خم�س  بع�د  أي   ،1967
يحلم ببيكاس�و من جدي�د ويدّون يف 
كراس�ته: »قضي�ت اللي�ل كاماًل مع 
بيكاس�و، وظللنا نتكلم ونتكلم، كنا 
صديق�ن مقرب�ن، وأب�دى يل محبة 
كب�رة كأخ كب�ر، كأب فن�ي، وكان 
زمياًل يرفعني لدرجته، كان رجاًل من 

عائلتي، من نفس الدم«.
يف عام 68 يحلم حلًما جديًدا، حلًما لم 
يرسمه لكنه يكتبه، وكان يدور حول 
خرب كاذب بموت بيكاسو. ثم يف عام 
80 يص�ف فيللين�ي غرفة بيكاس�و 
يف حلمه األخر، حي�ث عادا للحديث 
وكأس�تاذ:  كصدي�ق  أخ�رى  م�رة 
»حلمت ببيكاس�و، كان معتاًل بعض 
اليشء ومس�تهلًكا، لكنه كان يتمتع 
بحماس�ه املعت�اد، ول�م يتوقف عن 

الكالم أبًدا«.  
رسومات

تتناول رس�ومات فيلليني وبيكاسو 
املعروض�ة موضوع�ات الجنس�انية 
وتمجيد الحياة واملسوخ، ومرسومة 

بتصميمات فري�دة. وتعلق الدكتورة 
أودري نورثي�ا، أس�تاذة تاريخ الفن 
لجري�دة  املع�رض،  ع�ى  واملرشف�ة 
»أوبيني�ون دي مالغة« ب�أن كاًل من 
فيلليني وبيكاس�و يثبت�ان لنا يف كل 
مرة أنهم�ا أصحاب أعم�ال عظيمة 
ورؤيوية، »وال يمكن قراءة أعمالهما 
بأنها مقارنة، إنما حوار بن فنانن، 
والرسومات هي العنرص الذي يجمع 
كليهما، رغم أنهم�ا لم يلتقيا أبًدا إال 

يف األحالم«.
 تب�دأ الجول�ة م�ن »كت�اب األحالم« 
وتواص�ل ع�رب طري�ق مارغوت�ا دي 
روم�ا، وه�و الش�ارع ال�ذي ع�اش 
في�ه كالهم�ا يف لحظ�ات مختلف�ة 

م�ن حياتيهم�ا ويقربهما م�ن األثر 
الص�ور  في�ه  وتظه�ر  الكالس�يكي 
بش�خصياتها  والرومانية  اإلغريقية 
األس�طورية. وع�ى طريق�ة التأمل 
ح�ول حضور املرأة الطاغي يف أعمال 
كليهم�ا، تب�دأ رحل�ة حلمي�ة تظهر 
فيها النس�اء بص�ور إلهي�ة، جميلة 
وس�امية، تتس�لط عى البعد الحيس 
والجس�دي. لقد كانت املرأة بالنسبة 
لفيلليني وبيكاس�و مص�در اإللهام، 

وكان السرك مكاًنا لتالقح الثقافات 
املفاج�أة  يض�م  عامل�ا  الش�عبية، 
والفكاه�ة والك�ذب والتح�ول الذي 

يمثله األكروبات والبهلوانات.
 كان فيللين�ي ي�رى عالق�ة وطي�دة 
ب�ن الرس�م والس�ينما، وأن كليهما 
ذات  وق�ال  بالض�وء،  إال  يتم�ان  ال 
مرة »الس�ينما هي الصورة والضوء 
عنرص أس�ايس«، »الضوء يف السينما 
أيديولوجي�ا، مش�اعر، أل�وان، نربة، 

يق�دم  هك�ذا  ورسد«.  ج�و  عم�ق، 
املع�رض العملي�ات اإلبداعي�ة عن�د 
املبدعن. وطوال حياته، كان فيلليني 
يكت�ب ملحوظ�ات عن العال�م الذي 
يحيطه عرب رس�ومات غروتس�كية، 
ث�م يضيف إليه�ا تعليًق�ا، ورغم أنه 
إال  كاريكات�ر،  رس�ام  حيات�ه  ب�دأ 
إن الس�ينما رسع�ان ما اس�تحالت 

طريقته للتعبر الفني.
أخرج فيلليني أفالًما منذ الخمسينات 
وحتى التس�عينات، وإن كان نجاحه 
الكبر كسينمائي تحقق يف الستينات 
وبداي�ة الس�بعينات. وتلقى كل نوع 
من الجوائز العاملية عن أفالمه، وكان 
»الثامن�ة والنص�ف« بداي�ة مرحل�ة 
جدي�دة يف س�ينماه، حي�ث احتل�ت 
الس�وريالية  واملالم�ح  الفانتازي�ا 
الس�بعينات  ويف  عمل�ه.  خلفي�ات 
والثمانينات، مع أف�الم مثل »روما« 
و«مدينة النساء« و«السفينة«، بات 
واضًحا أس�لوبه الشخيص وبصمته 
املميزة، بأسلوب حر بشكل متطرف. 
وع�ام 93، وقب�ل موته بقلي�ل، حاز 
مجم�ل  ع�ن  الخامس�ة  األوس�كار 
مس�رته الفنية. وذات م�رة اعرتف 
املخ�رج اإليط�ايل بأن�ه كان يس�عى 
ألن تكون س�ينماه طريقة للرس�م، 
والرسم لديه كان مرتبًطا ببيكاسو.

 وع�ى الجانب اآلخر كانت الس�ينما 

ج�زًءا من حي�اة بيكاس�و، وأثرت يف 
رس�وماته. كانت باريس هي املدينة 
الت�ي اكتس�ب منها خربت�ه الحديثة 
الرتي�اد الس�ينما، كما تؤك�د جريدة 
»ال أوبينيون«، وهك�ذا غّرت األفالم 
نظرت�ه للف�ن وتاريخ�ه. بداي�ة من 
ع�ام 1909، اعتاد صاالت الس�ينما 
والتف�ت لتكنيكها: تفكي�ك الحركة، 
مؤثرات الرسعة، تشظي الصور عى 
الشاش�ة، كل ذل�ك كان يلتق�ي م�ع 

مشغوالته الفنية يف تلك الفرتة.
عى هامش معرض فيلليني، ُعقدت 
من�ذ أي�ام ن�دوة تتن�اول العملي�ات 
اإلبداعي�ة للمخ�رج اإليطايل، ش�ارك 
مس�اعد  موري�ن  جرال�د  فيه�ا 
فيلليني، وإيساكي الكويستا مخرج 
س�ينمائي، وخ�وان أنطوني�و بيغار 
مدير مهرجان مالغة، من بن أسماء 

أخرى لفنانن تشكيلين.
وس�يطبع كذل�ك كت�اب »وفيللين�ي 
حلم ببيكاسو« يف جزأين. األول يضم 
نصوص فيلليني، ونًصا كمدخل عن 
»كت�اب األحالم«، ومقال�ة للعارضة 
أودري نورثي�ا، ومقالة للمدير الفني 
ملتح�ف بيكاس�و بمالغ�ة خوس�يه 
ليربي�روس، ومختارات م�ن عبارات 
وص�ور للمخ�رج اإليط�ايل. والج�زء 
الثاني توس�عة لألول سيضم مقاالت 

ملتخصصن.

         مادونا عسكر/ لبنان

- أّوال الّنّص:
»عندما أخرُّ عاشًقا

أقتفي أثَر الكون املطلق
من العمر الرّسيع..
ال أتعّجل الّنهايات

حتًما سُيغلق الباُب.. ال
يبقى إالّ السقف بال جدران

ال أرى فيه
سوى زوايا الحّب القائمة

يف رقصة غافية
بفستان غّض«..!

- ثانياً القراءة:
»يف حرضِة من أهوى

َعَبثت بي األشواق
حّدقُت بال وجٍه

ورقصُت بال ساق« )محمد الفيتوري(
يقتفي الّشاعر محمد بن جماعة يف هذا الّنّص الّشعرّي 
آثار الّصوفّين الكبار الّذين بلغوا ما بلغوه من مقام 
عشقي يرتقي بكيانهم إىل ذرى األعايل اإللهّية. يتيهون 
عشقاً يف حرضة الحّب الحقيقة، ينطقونه، ويدخلون 

دائرته بروحانّية عالية يطوّعون من خاللها إنسانهم 
جسداً وروحاً.

الّرؤيوّي  األدب  ضمن  الّنّص  هذا  إدراج  يمكن 
يشبه  بما  الّنّص  يفتتح  فالّشاعر   ،)  Apocalypse(
أمام حالة  لكّننا هنا  االنكباب عى األرض والّسجود. 
أخرُّ  )عندما  الّشاعر  يقول  إذا  الّسجود،  من  أقوى 
عاشًقا(. قد تعرّب هذه الحالة عن صوفّية الحالة الّتي 
وصل إليها الّشاعر، كأّني بنسمات إلهّية تجتاح قلبه 
فيسقط أمام الحقيقة، حقيقة الّرؤيا. وبالّتايل فنحن 
الّتجربة  عمق  يف  أدخله  للّشاعر  عميق  اختبار  أمام 
عشقه  واّتخذ  داخله  من  الّرؤيا  فانبعثت  الّصوفّية. 

بعداً كونّياً اّتسم بأبعاد ثالثة:
- البعد األّول: أريّض/ سماوّي

وال  املطلق.  الكون  أثر  ليقتفي  عاشقاً  الّشاعر  يخّر 
ريب أّنه عنى بالكون املطلق، ما كان قبل الكون وما 
سيكون بعده. بل عنى أيضاً تحّوله من ماّدة إىل حالة. 
يحاول  أو  الّشاعر  يتأّملها  كونّية  نظرّية  أمام  فلسنا 

ولوجها. وإّنما الّشاعر يف عمق هذا الّتحّول.
عندما أخرُّ عاشًقا أقتفي أثَر الكون املطلق

من العمر الرّسيع..
العشق سبيل إىل الحقيقة، إىل جوهر الفكر والوجود. 
ليأخذ  كونه،  إىل  الّشاعر  يميض  خاّصة  حركة  ويف 

هذا  عى  الّشاعر  استدّل  ولقد  وفيه.  منه  مكانته 
الجوهر الّذي قادته إليه الحالة العشقّية. وكشف عن 
عن  يتحّدث  أّنه  مع  البدايات  املرتّقبة  العشق  سكرة 

نهايات.
ال أتعّجل الّنهايات

حتًما سُيغلق الباُب...
لكّنها نهايات مفتوحة عى الوالدة الجديدة. أو لعلّها 
الّشاعر  فقلب  الّشخص.  بالعشق  الحتمّي  اللّقاء 
عى  لينفتح  للعشق  الّتسليم  بمعنى  حتماً  سيغلق 

األرسار الكونّية. 
- البعد الّثاني: سماوّي/ سماوّي

إذا كانت الّنهايات مفتوحة عى البدايات فألّن الّشاعر 
امتزج بالعشق الّذي أنار عينه الّثالثة لرى ما ال ُيرى. 
فتنكشف له معالم الكون املطلق )ال يبقى إالّ الّسقف 
بال جدران(. يشر لفظ )الّسقف( إىل الّذروة العشقّية 
من  واملتحّرر  القيود،  من  املتفلّت  الّشاعر  بلغها  الّتي 
سجن العالم. فها هو يتطلّع إىل فوق باملعنى الكيانّي 
إاّل داللة عى  )الّسقف(  لفظ  الحيّسّ وحسب. وما  ال 
أرحب.  عالم  نحو  ذاته وتخّطيها  الّشاعر من  خروج 

عالم مقّدس خّر الّشاعر ساجداً بل عاشقاً أمامه.
نفسه.  من  الّتفلّت  حّد  بالعشق  الّشاعر  امتزج  لقد 
الّشاعر حّي  العشق، من يحيا به ال  أي  فأصبح هو، 

بذاته. ولعلّها اللّحظة الّذروة الّتي يصل إليها املتصّوف. 
لحظة الّتماهي مع العشق حّتى يصر االثنان واحداً.

ال أرى فيه
سوى زوايا الحّب القائمة

وهي  بالّشاعر.  الحّب  استحكام  عن  الّزوايا  تعرّب 
يسكنه  املعالم،  حقيقّي  اللّغة،  مجازّي  بناء  بمثابة 
أمر،  عى  )رأى(  الفعل  دّل  وإن  به.  ويلتحم  الّشاعر 
فال  ممجّداً.  الحّب  ومعاينة  مكاشفة  عى  يدّل  فهو 
الّرؤيا  الّرؤيوّي، حيث تتالحم  الحيّسّ بل  يبلّغ معناه 
والّشاعر. فيدور يف فلكها، كصويفّ يف غمر الّتجّل. )يف 
الّصويف  كان  وإذا  غّض«..!(  بفستان  غافية/  رقصة 
يف رقصته يصبو إىل بلوغ الحالة العشقّية. فشاعرنا 
بعد  ما  ليبلغ  العشقّية  الحالة  عمق  يف  يدور  صويفّ 

العشق.
- البعد الّثالث: الّشعر/ الكون املطلق

ابتنى الّشاعر نّصه يف لحظة مكاشفة، فحمل الّنّص 
وبن  الّشاعر.  إليه  ينتمي  الّذي  الّشعر  لعالم  تعريفاً 
الّسجود عشقاً وحركة الرّقص الغافية تجلّت مالمح 
عالم الّشعر. فالّشاعر لم يرتِق تدريجّياً سلّم العشق 
الّنّص فيه فجّسده كالماً. نطَق  الّنّص. وإّنما حّل  يف 
رقصة  يف  العشقّية  مقطوعته  الّشاعر  فتال  الّشعر 

غافية.

قـراءة فـي نـص لـلـشـاعـر التـونـسـي مـحـمـد بـن جـمـاعــة
االرتقاء املطلق يف حضرة العشق

           أحمد عبد اللطيف

ذات صباح من عام 1962 اس�تيقظ املخرج اإليطايل الش�هر فيديريكو فيلليني ودّون لقاًء بينه وبن بيكاس�و يف كتابه »كتاب األحالم«، وهي مجموعة 
كراس�ات تضم مختارات حلمية كتبها ورس�مها بطلب من محلله النفيس إرنس�ت برنهارد، أحد تالمذة يونغ. ويف الفرتة من 1960 و1990 كان فيلليني 

قد أتم كتابن كبرين بأحالم عن شخصيات وصور، استخدم بعضها يف مشاهد من أفالمه التي ال تنىس.

يتواصل املعرض الجماعي الذي ينظمه غالري 
»املرخية« يف الدوحة، ملجموعة من التشكيليات 

العربيات، حتى 19 آذار/ مارس املقبل.
الفنان�ات اللواتي تح�رض أعمالهن يف املعرض 
ال�ذي افتت�ح الثالث�اء امل�ايض، ه�ن ابتس�ام 
الصفار وفاطمة الشيباني ووضحى السليطي 
من قطر، وفتوح ش�موه م�ن الكويت، وآمنة 
النصري من اليمن، وجنو شويري ومنى نحلة 
م�ن لبنان، ودين�ا مطر من فلس�طن، وهيلدا 
الحياري من االردن، وإيمان الحاصباني، وريم 
يسوف من سورية. املشرتك بن هذه التجارب 
معارصتها للراهن يف أمكنتها وأوطانها، وقربها 
م�ن هواجس املرأة العربية وهمومها. يف لوحة 
جنو ش�ويري مثالً، نرى عين�ي امرأة محاطة 
بالسواد تتلصص عى العالم من خلفية ليلكية 
تحيط بها، كأن الحياة يف الخارج ليست قريبة 
ومن الصع�ب اخرتاق املس�تطيل املغل�ق الذي 

يؤطر العينن.
فيما تذهب منى نحلة إىل التجريد، وترسم ثالث 
ش�خصيات، اثنتنان منها يف حالة مواجهة مع 
ش�خصية امرأة تمثل السلطة األمومية وليس 

البطريركية.
أما دينا مطر فتعيد إنتاج البيئة الفلس�طينية 
الريفي�ة بألوانها وأزيائها، وترس�م عالقة األم 
باالبن�ة واألرض، يف لوح�ة مكتظ�ة باألل�وان 
القوية.بالنس�بة لري�م يس�وف، فتعم�ل عى 
ثيمته�ا املعروفة يف لوحة يهيم�ن عليها اللون 
األبي�ض ويتخللها البن�ي بتدرجاته والرمادي، 
تص�ّور فيه�ا أربعة أش�باح أو أرواح تصعد إىل 
الس�ماء محلقة تلتمس شيئاً وتوجه أصابعها 
إىل األعى لعل الحياة هي يف مكان آخر بعيد عن 

الحرب الدائرة عى األرض.
منحوتات فاطمة الشيباني تفاجئناً بتصويرها 
للمرأة، مجس�دة الزي التقلي�دي للمرأة مفرغاً 
من امل�رأة، ن�رى الزي م�ن دون الجس�د الذي 
يحمل�ه، يف ث�الث منحوت�ات زجاجية س�وداء 

مطعم�ة بالذهب�ي يف مح�اكاة ألل�وان غطاء 
الرأس املألوف.

لوح�ة الفنان�ة فت�وح ش�موة تذه�ب إىل أفق 
مختلف، حي�ث تعيد توظيف الرموز املألوفة يف 
قالب جديد، املرأة املكتملة الجمال لكنها بال فم 
وتمسك خلفها بطائر، وثمة بيت يطر بدالً من 
العصفور. فيما تش�ارك هيل�دا الحياري بعمل 
من التوجه الذي س�لكته يف الس�نوات األخرة، 
املرأة ذات القناع، التي تشبه شخصيات املرسح 
اليابان�ي يف مكياجه�ا، وهي ام�رأة تحاول أن 
ترمي بطائرة من ورق، لكن ومن خالل وقفتها 

والتفاتتها يبدو أن ثمة يشء يقاطعها.
انفردت وضحى الس�ليطي بعمل حرويف، يبدو 
فيه الخط وتداخل الحروف مثل س�تارة تخفي 
خلفها ظل امرأة. أما ابتس�ام الصفار فتشارك 
ب� بورتريه مموه املالمح لسيدة تتداخل حدود 
وجهه�ا م�ع التفاصيل م�ن حوله�ا، وتحمل 
ألوانا انطباعية فتظهر كما لو كانت بقعة من 

العشب وخلفها بحرة.
يف ح�ن تخل�ط آمن�ة النص�ري ب�ن النب�ات 
والحيوان، فتجس�د العصافر عى شكل أوراق 
األشجار يف الخريف، الربتقايل واألخرض الباهت، 

ويف الخلف ثمة ليل وقمر يحاول الظهور.
أما لوحة إيمان الحاصباني املشاركة، فتجسد 
الضحية يف س�ورية، الدمية ه�ي الطفل وهي 
اإلنس�ان الذي ال تكرتث به الح�رب وتحوله إىل 
جثة، والذباب الذي يجتمع حول الضحية يمثل 
كل من يس�تفيد م�ن صور الضحاي�ا العزل يف 

الحروب.
ليس�ت هذه هي امل�رة األوىل الت�ي ينظم فيها 
»املرخي�ة« معرض�اً يقّدم فرص�ة لالطالع عى 
تجارب مختلفة للمرأة العربية، إذ يبدو أن ثمة 
حرصاً ل�دى الغالري عى توفر منصة ألجيال 
وتج�ارب مختلف�ة، بمجموعه�ا تمث�ل قطع 
املوزاييك يف تجربة التشكيل العربية لهذا الجيل 

أو ذاك.

فنانات عربيات معارصات يف »املرخية«
 استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجراالمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعى الراغبن باالشرتاك يف املزايدة 
مراجعة س�كرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30(  ثالثون يوما  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة ان ال تقل عن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ 
النرش وعى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عى ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( 

عرشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسين
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء من 225/118 ورشة تصليح رقم 12
نهر دجلة

857م2
 

12000000 مليون ومائتان 
3سنواتالف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 731/240 ورشة تصليح رقم 215
3سنوات700000 سبعمائة الف دينار100م2نهر دجلة  

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 225/118 ورشة تصليح رقم 321
3سنوات3000000 ثالثة ماليين دينار70م2نهر دجلة  

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 225/118 ورشة تصليح رقم 422
1100000مليون ومائة الف 70م2نهر دجلة  

3سنواتدينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 255/118 ورشة تصليح رقم 525
21500000 مليونان ومائة 100م2نهر دجلة  

3سنواتوخمسون  الف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 708/240 ورشة تصليح المكائن رقم 1   6
2275000 مليونان ومائتان 928م2نهر دجلة  

3سنواتوخمسة وسبعون الف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 708/240 ورشة تصليح المكائن رقم 2   7
2500000 مليونان وخمسمائة 802م2نهر دجلة  

3سنواتالف دينار

الصناعية القديمة /مخزن البلدية جزء من 708/240 ورشة تصليح المكائن رقم 3   8
2500000 مليونان وخمسمائة 880م2نهر دجلة  

3سنواتالف دينار

الصناعية القديمة /طريق النفط جزء من 225/118 ورشة تصليح ميزانية وبلنص9
نهر دجلة  

12500000مليون ومائتان 
3سنواتوخمسون الف دينار

1100000 مليون ومائة الف 246م2الصناعية القديمة جزء من 250نهر دجلة  ورشة تصليح وسمكرة السيارات 10
3سنواتدينار

1200000 مليون ومائتان 65م2الصناعية القديمة جزء من العقار  427/118 نهر دجلة    ورشة تصليح االطارات وتبديل الدهن11
3سنواتالف دينار

3سنوات1000000 مليون دينار594م2الصناعية   جزء من العقار 293/118 نهر دجلة  ورشة تصليح االجهزة والمركبات الثقيلة12

رشوط التأجر
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد: 8038 
التاريخ: 2018/2/22 

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالن



www.almustakbalpaper.net

العدد )1624( االثنين  26  شباط  2018
اعالنات9

رئاسة محكمة استئناف البرصة
محكمة بداءة البرصة

العدد: 2448/ب/2017
التاريخ: 2018/2/14

اعالن 
اىل املدعى عليه / حمدان سيد حسني

أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2448/ب/2017 واملؤرخ 
2017/12/27 حكماً غيابياً يقيض الحكم بإلزام املدعي عليه 
/ حمدان سيد حسني بتأدية للمدعي مدير بلدية البرصة إضافة 
لوظيفته مبلغاً قدره ثالثة ماليني دينار عن اجر املثل للفرتة من 
2013/2/1 ولغاي�ة 2014/6/24، ولتع�ذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطقة املفتية والسايلو. عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض / علوان بربوت البزوين

وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة
اعادة اعالن

مناقصة استريادية رقم
2017/24 م/د تجهيز  )مغري فولتية بالرقم الرمزي                   بكمية )3000 ( قطعة حسب 

املواصفات الفنية وبموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء
 أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 72000( دوالر ) اثنان وسبعون الف دوالر فقط ( واصل 

مخازن الرشكة 
 ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 2160( دوالر )الفان ومائة وس�تون دوالر 

الغريها ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراق�ي ) فقط مائة الف دينار 
الغريه�ا( غري قاب�ل للرد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تع�اد ثمن الوثائق  

فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
)معلنة للمرة الثالثة (

تاريخ الغلق ) 2018/4/3(
ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دي�اىل العامة( بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهلني 
وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  عىل املناقصات اعاله بموجب الوثائق القياس�ية للمادة مع  

مالحظة ما يأتي :
اوال -ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية االتصال 
)رشك�ة دي�اىل العامة ( وعرب املوق�ع  االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com( وخالل ايام 
الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا وحتى الساعة 
الثانية بعد الظهر مس�اءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات عىل ان يتم اس�تخدام 
نماذج  صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء(  ويجب ان يتم تعبئة النموذج 
بالكام�ل دون اي تغي�ري يف ش�كله ول�ن تقب�ل اي بدائل كما ويج�ب تعبئة جمي�ع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل 

تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
ثانيا - متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

ثالث�ا - يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي ) رشكة دياىل العامة /طري�ق بغداد بعقوبة 
الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الساعة الثانية ظهرا 
من تاريخ غلق املناقصة ليوم 2018/4/3 وان العطاءات  املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح 
العط�اءات ليوم 2018/4/4 بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف 
العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  
فتح املناقصة   ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي 

هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية 

العدد 209 / ش / 2018 
إىل / املدع�ى عليه /  ميس�ون محمود 

كيطان 
اقامت املدعي عدنان فاروق عبد الواحد 
ام�ام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 
209 / ش / 2018 والت�ي يطلب فيها 
بتصدي�ق الط�الق الخارج�ي الواق�ع 
وتحميل�ك   2018  /  2  /  11 بتاري�خ 
كافة الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية 
مح�ل اقامتك واش�عار مختار منطقة 
املقدادي�ة الث�وره / 1 واملص�دق م�ن 
املجلس املحيل لقضاء املقدادية وكتاب 
مركز رشطة شهربان بالعدد 55 يف 12 
/ 2 / 2018 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
ن�رشا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 5 / 
3 / 2018 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول .
القايض 

عدي فاضل احمد 
�������������������������������

اعالن
قدم املواط�ن )عباس داخل ش�مران( 
طلبأ ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)النائ�يل( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل 
احكام امل�اده 24 من قان�ون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املع�دل 
ولغرض ن�رش هذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�ميه فم�ن لدي�ه ح�ق االعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد/ 1125/ب/2017
التاريخ: 2018/2/12

ع�يل  غان�م  عليه/وطب�ان  اىل/املدع�ى 
حسني

م/ اعالن
للدعوى البدائي�ة املقامة من قبل املدعي 
السيد )وزير الداخلية- إضافة لوظيفته(

موضوعها إعادة س�الح وبالنظر لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ ر-ع )س�الم عيل حسن( 
بتاريخ 2018/1/25 املنس�وب اىل مركز 
 2018/1/25 بتاري�خ  الع�زة  رشط�ة 
بموج�ب كتاب مرك�ز رشط�ة املعتصم 
 2018/1/29 يف   2018/183 املرق�م 
واملتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة 
واشعار مختار طريش�ة واملصدق بختم 
املجل�س املح�يل علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
املرافعة املص�ادف 2018/2/26  بموعد 
وعند عدم حض�ورك يف موعد املرافعة او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانون�اً او تقديم 
معذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون.
القايض 

احمد مهدي محمد
���������������������������������

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

الديوانية  
 أقام املدعي )رحمن عبدالكاظم شامان( 
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه 
)الطيار( بدال م�ن )الخزعيل( فمن لديه 
حق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن 
دعوة مس�اهمي رشكة مرصف املرشق العربي االس�المي لالس�تثمار /م.خ لحضور اجتماع الهيئة 

العامة التاسييس 
بالنظر لصدور ش�هادة التاس�يس املرقمة )م.ش.أ/ 01-000089976( واملؤرخة يف 2017/10/3 
الصادر عن دائرة تس�جيل الرشكات واس�تنادا الحكام املادة )-87 اوال( من قانون الرشكات رقم21  
لس�نة 1997  املعدل وبناء عىل الدعوة املوجهة من قبل رئيس لجنة املؤسس�ني اىل املس�اهمني كافة 
لحضور اجتماع الهيئة العامة التاسييس للمرصف والذي سيعقد يف الساعه العارشة من صباح يوم 
)الخميس( املصادف 2018/3/15 يف قاعه االجتماعات يف )بغداد/السعدون/ش�ارع 9 بنارية رقم 
142/ مقاب�ل فندق بغداد ( ملناقش�ة فقرات جدول االعمال املبني تفاصيله�ا ادناه واتخاذ القرارات 
املناسبة بشأنها ويف حالة عدم اكمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان 
املبين�ني اعاله يف االس�بوع التايل يف صباح يوم )الخميس( املص�ادف 2018/3/22 راجني حضوركم 
وم�ن ينوب عنكم من املس�اهمني بصك انابة او من غريهم بوكال�ة مصدقة من كاتب العدل عىل ان 
يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع ومراعاة احكام 

املادة )91( من قانون الرشكات النافذ وادناه تفاصيل جدول االعمال : 
جدول االعمال: 

1 -مناقشة تقرير لجنة املؤسسني وأقرار املبالغ املرصوفة.  
2 -تعي�ني مراقبي الحس�ابات لتدقيق حس�ابات الرشكة لعام 2017 وفقا لتعليم�ات البنك املركزي 

العراقي وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس املهنة ملراقبة وتدقيق الحسابات. 
3 -أنتخاب أعضاء مجلس االدارة )خمسة( أصليني ومثلهم أحتياط. 

4 -تعيني اعضاء هيئة الرقابة الرشعية والبالغ عددهم )5( عمال بأحكام املادة )-7اوال( من قانون 
املصارف االسالمية رقم 43 لسنة 2015 

5 -تعيني لجنة مراجعة الحسابات 
6 -ابراء ذمة لجنة املؤسسني ازاء الخدمات املالية التي اتخذتها لغاية تاريخ االجتماع

محكمة بداءة البرصة
العدد / 2678/ب/2017

التاريخ 2018/2/22
اعالن

املدع�ي / عب�د الرضا محس�ن عيل  2 � ديان�ا برجانيك 
اوهان

املدع�ى عليه  /1 � عامر عب�د الرحمن  2  � اصيلة بنت 
السيد رجب

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 2/219 
مناوي باشا ومس�احته 150 م2 وهو عبارة عن قطعة 
ارض خالية من املش�يدات تقع يف منطقة مناوي باش�ا 
ضمن منطقة س�كنية ومسيجة بسياج جينكو بالقرب  
من فندق مناوي باش�ا فمن له رغب�ة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املق�درة والبالغة مائتان وس�بعة واربعون 
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار الم�ر ه�ذه املحكمة 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
الثالث�ون لي�وم التايل االع�الن ويتحمل  املش�رتي اجور 

املناداة 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد  :بال
التاريخ 2018/2/22

اعالن مفقود
اىل املفقود // حسني محمد عجيل

بتاريخ 2018/2/22 قدمت امك املدعوه احالم خش�ان 
حم�دان تطلب فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2016/9/10 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

امك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد  /2804/ب/2017
التاريخ 2018/2/25

اىل املدعى عليه / حسن عبد الرحمن النورجي 
اعالن

اق�ام املدع�ي نارص ف�ارس ابراهي�م الف�ارس الدعوى 
البدائية املرقم�ة 2804/ب/2017 ض�دك والذي يطلب 
فيها ازالة شيوع العقار تسلسل 50/44 )الكزارة( بيعا 
لع�دم قابليته للقس�مة ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطقة حي عمان عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/3/7 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

علوان بربوت البزوني

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

محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية

العدد : 113/ش/2018
التاريخ 2018/2/25

اىل املدعى عليه /  صالح خضري عباس
اعالن

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف املقدادية بحقك 
قرار  الحك�م املرق�م 113/ش/2018 يف 2018/2/18 
والق�ايض بتاييد حضان�ة املدعيه فاطم�ة فاضل ذياب 
لولده�ا الطفل مهن�د صالح خض�ري يف الوقت الحارض 
وله�ا الحق يف مراجع�ة كافة دوائ�ر الدولة بم�ا يتعلق 
بحضانة  الطفلة اعاله عدا دائرة الجوازات او السفر به 
خارج القطر وتحميلك الرس�وم واملصاريف وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وكتاب مركز 
رشطة سنس�ل  بالعدد 1004 يف 2018/2/21 واش�عار 
مختار منطقة قرية اس�يود واملصدق من املجلس املحيل 
لقض�اء املقدادية والذي يؤدي ارتحالك اىل جهة مجهولة 
وعليه قرر تبليغكم بالحكم الغيابي بصحيفتني يوميتني 
محليتني بق�رار الحكم اعاله ويف حال�ة عدم االعرتاض 
واتب�اع طرق الطع�ن القانوني س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون
القايض

عدي فاضل احمد

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

فق�دت هوية الصادرة م�ن املعهد التقني برصة بأس�م 
)س�ماء عبد الكريم بدر( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

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

فقدت هوية نقابة املهندس�ني العراقيني باس�م )حسن 
مع�د غال�ب( ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعية )ش�فاء ساجت عبد( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبه�ا وجعل�ه )ال محس�ن( ب�دال م�ن 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )نعيم س�اجت عب�د( دعوى قضائية 
م�ن  ب�دال  )ال محس�ن(  لقب�ه وجعل�ه  لتبدي�ل 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعية )جليله س�اجت عبد( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبه�ا وجعل�ه )ال محس�ن( ب�دال م�ن 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعية )يرى ساجت عبد( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبه�ا وجعل�ه )ال محس�ن( ب�دال م�ن 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������������������
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
ق�دم املواطن حم�ادي عيل حس�ن طلب�ا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله 
)ال بق�ر الش�ام( وعم�ال باح�كام  امل�ادة 24 من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
تق�رر نرش الطلب باح�دى الصح�ف املحلية فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل فرتة 
عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

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

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد محم�د جواد 
كاظم الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من صبيح اىل 
املوسوي فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة  

  2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من غرف�ة التجارة 
باس�م ) عبد الرضا حسني صحني ( املدير املفوض 
لرشك�ة مش�اريع املدين�ة ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

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

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )فيص�ل ادليم�ي جاس�م( دع�وى 
قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله )الكعب�ي( بدال من 
)الجعب�ي( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )فليح لفته حس�ني( دعوى قضائية 
لتبديل لقبه وجعل�ه )الكعبي( بدال من )الجعبي( 
فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق اح�كام املاده )22( 

من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )مرت�ى س�اجت عب�د( دع�وى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )ال محس�ن( بدال من 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )جليل س�اجت عب�د( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )ال محس�ن ( ب�دال م�ن 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعية )حكمه ساجت عبد( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبه�ا وجعل�ه )ال محس�ن( ب�دال م�ن 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )كريم س�اجت عب�د( دعوى قضائية 
م�ن  ب�دال  )ال محس�ن(  لقب�ه وجعل�ه  لتبدي�ل 
)الربكع�اوي( فم�ن لديه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد  :بال

التاريخ 2018/2/22
اعالن مفقود

اىل املفقود // محمد عجيل خلف
بتاريخ 2018/2/22 قدمت زوجتك املدعوه 
احالم خشان حمدان تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2016/9/10 
ولم تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب زوجتك  قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
������������������������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد / 54/ب/2016
التاريخ 2018/2/22

اعالن
املدعي / محمود عبد الوهاب محمود

املدع�ى علي�ه  /1 � عب�د الوه�اب محم�ود 
ومحمد عبد اللطيف وس�عد سعدون وخليل 
عب�د الوه�اب وس�مرية س�عيد  اس�ماعيل 
وس�مراوالد  وس�وزان  ورسم�ت  وس�مية 
س�عدون محمود  االش�خاص الثالثة محمد 
وبيدر وملى وبس�مة وامنة واسماء اوالد عبد 

اللطيف محمود 
/اضاف�ة  القارصي�ن  رعاي�ة  ع�ام  مدي�ر 

لوظيفته
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
94/59 كزارة  ومس�احته 3 دونم و13 اولك 
و76م2 و 75 س�م   وه�و عب�ارة عن قطعة 
الس�يارات  لتاج�ري  كك�راج  متخ�ذه  ارض 
ويحتوي واجه العقار  عىل اربعة عرش محل 
مشيد ومشغولة من قبل الغري   فمن له رغبة 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة م�ع دفع 
التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة والبالغة تس�عة عرش ملي�ار واثنان 
وتسعون مليون واثنا عرش الف وخمسمائة 
دينار  وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
من ظهر الي�وم الثالثون لي�وم التايل االعالن 

ويتحمل  املشرتي اجور املناداة 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 2 اطفاء/ ب2017/2

التاريخ: 2018/2/25
اعالن

اىل املطل�وب االطف�اء ضده�م / 1  � امين�ة 
محمود االحمد  2  � كريم محمود االحمد 3 / 
زهرة داود سالم  4 / عواشة محمود االحمد  
5 / اسماء محمود االحمد 6 / خريية شهاب 
العبد الله  7 / نعيمة خلف ابراهيم  8 / حمد 
ش�هاب احمد  9 / عيىس شهاب االحمد  10 
/ صالح ش�هاب االحمد 11/كرجية شهاب 
احم�د  12/ع�ز الدين هاش�م ش�هاب 13 / 
محي الدين هاشم شهاب  14 / بهية هاشم 
ش�هاب 15 / حس�يبة هاشم ش�هاب  16 / 
جواد كاظم  ش�اكر  17 / داود كاظم شاكر 
18 / مهدي صالح روضان 19 / ليلة صالح 
روضان  20 / ش�هاب احم�د ابراهيم  21 / 
مصطفى احمد ابراهيم  22 / محمد نصيف 

الهزام  23 / حازم محمد مجيد
بتاريخ 2018/1/28 اصدرت محكمة بداءة 
بعقوب�ة  قرارها يف الدع�وى البدائية املرقمة 
2 اطف�اء /ب2017/2 والذي يقيض باطفاء 
حقوقكم الترصفية ملس�احة 3000م2 ثالثة 
االف مرت مرب�ع من القطع�ة املرقمة 1/22 
مقاطع�ة 31 منصوري�ة الحكيم لق�اء بدل 
ق�دره ثالثون مليون دينار ولجريان املرافعة 
بحقك�م غيابيا وفق االصول تق�رر تبليغكم 
بق�رار الحك�م الغيابي بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم اعرتاضكم 
عىل القرار او ارس�ال من ينوب عنكم سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية بميض املده 
القانونية ويتم تنفيذه بحقكم وفق االصول

القايض
وميض عادل عبد القادر

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد  :بال
التاريخ 2018/2/25

اعالن مفقود
اىل املفقود // عمر عزيز عبد عيل

بتاريخ 2014/8/6 قدم�ت زوجتك املدعوه 
الهام محمد علوان تطل�ب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرج�ت بتاري�خ 2014/8/6 
ولم تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنصب زوجت�ك الهام محم�د علوان 

قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد  :بال

التاريخ 2018/2/25
اعالن مفقود

اىل املفقود // عامر عبعوب حسني
بتاريخ 2018/2/25 قدمت زوجتك املدعوه 
انتصار احمد جاسم  تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2017/1/15 
ولم تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب زوجتك  قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم : 945

التاريخ 2018/2/22
اعالن

طلب تسجيل  عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/2/21 لتس�جيل تمام العقار 
تسلس�ل 652 محلة الشمال باس�م / هيثم 
عبد الودود قاس�م مجددا باعتب�ار حائزا له 
بصف�ة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43 لس�نة 
1971 املع�دل قررنا  اعالن ه�ذا الطلب فعىل 
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خالل مدة ثالث�ني يوما من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من الي�وم الت�ايل  النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

نجم عبد الله حسني

رئيس جلنة املؤسسني 
صادق كاظم باقر

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام/وكالة

ورئيس جملس االدارة
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سيميوين يرد عىل أنباء رحيل توريس إىل الصني
             المستقبل العراقي / وكاالت

رد األرجنتيني دييجو س�يميوني، مدرب 
أتلتيك�و مدري�د، أنب�اء رحي�ل فرنان�دو 
توري�س إلى الدوري الصين�ي، قبل نهاية 
الشهر الجاري. وقال سيميوني، إنه ليس 
لدي�ه “أي إخطار من جانب النادي” حول 
إمكاني�ة رحيل مهاجم�ه المخضرم قبل 
نهاي�ة فبراير الجاري.وتابع س�يميوني: 
“البلجيكي يانيك كاراسكو يتفاوض حاليا 
ح�ول موقف�ه )من ع�رض ن�ادي داليان 
يفانج الصين�ي(، أما بخصوص فرناندو، 
الن�ادي”. فلي�س ل�دي أي إخط�ار م�ن 

وواص�ل: “ تدربن�ا جميع�ا بش�كل جي�د 
للغاية اس�تعدادا للمباراة أمام إش�بيلية.. 
بع�د يوم 28 من فبراير/ش�باط الجاري، 

حين يغلق سوق االنتقاالت )في الصين(، 
س�نقيم ما يمكن أن يحدث”.ولم يشارك 
كاراسكو في تدريبات اليوم بعد أن حصل 

على إذن من النادي المدريدي أمس لحسم 
موقفه من االنتقال إلى الصين قبل نهاية 
الشهر، بينما تدرب توريس بشكل طبيعي 

م�ع زمالئ�ه اس�تعدادا للتوج�ه لموقعة 
بيزخ�وان”. سانش�يز  “رام�ون  ملع�ب 

وأب�دى الم�درب األرجنتيني أس�فه لعدم 
توافق فترات االنتقاالت في كل الدوريات 
بالعالم، مما يش�عر “المدربي�ن واألندية 
والالعبي�ن” بالقل�ق وع�دم االس�تقرار، 
داعيا لتوحيد موعد الميركاتو الش�توي.

أن  أك�د س�يميوني  وم�ن جه�ة أخ�رى 
االختيار حق مطلق لكل شخص، موضحا 
“ال يفاجئن�ي أي ش�يء في ك�رة القدم.. 
نحن جميعا معرض�ون لهذه االحتماالت 
وعلين�ا االختي�ار، ث�م عل�ى كل من�ا أن 
يختار ما يعتقد أن�ه األفضل”.وأضاف أن 
األتليتي قد يكمل بقية الموس�م بالعبين 
قالئل حال تأكد رحيل العبين آخرين، في 
إش�ارة الهتمام نفس النادي بضم العب 

جايت�ان. نيك�والس  الوس�ط 
وبخصوص مواجهة إش�بيلية 
غ�دا ف�ي الجول�ة ال��25 م�ن 
القدم،  الدوري اإلس�باني لكرة 
قال سيميوني: “مباراة مهمة.. 
فهو منافس تط�ور كثيرا منذ 
تل�ك المب�اراة ف�ي ال�كأس”، 
أتلتيك�و  خس�رها  والت�ي 
منتصف الش�هر الج�اري على 

ملعب�ه )وان�دا ميتروبوليتانو( 
بنتيج�ة 2-1.وأوضح أن فريقه 

خاض مران اليوم في ظل غياب 3 
العبين، هم: س�تيفان سافيتش 

بس�بب  هيرنانديز  ول�وكاس 
اإلصاب�ة، وكاراس�كو ال�ذي 

يتفاوض حول انتقاله.

الشباب تكمل مستلزمات استقبال الوفد 
السعودي والضيوف

رئيس االحتاد اآلسيوي يؤكد حضوره مباراة العراق واململكة

            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د مدير عام دائرة العالق�ات والتعاون 
الدولي في وزارة الشباب والرياضة احمد 
الموسوي “اكمال التحضيرات الستقبال 
والضي�وف  الس�عودي  المنتخ�ب  وف�د 
الذي�ن س�يتوافدون على مدين�ة البصرة 
لحض�ور مباراة العراق والس�عودية يوم 

االربع�اء المقب�ل المص�ادف ال��28 من 
شهر ش�باط الجاري.واضاف الموسوي 
في بيان تلقته “المس�تقبل العراقي”، ان 
اإلج�راءات المتعلق�ة بالفن�ادق واصدار 
س�مات الدخ�ول ت�م تهيئته�ا، مبينا ان 
رئي�س االتحادي االس�يوي لك�رة القدم 
الشيخ سلمان بن ابراهيم ووزير الشباب 
الج�ودة  هش�ام  البحرين�ي  والرياض�ة 

ورئي�س االتحاد المص�ري عضو االتحاد 
الدول�ي لك�رة الق�دم ورئي�س االتح�اد 
الس�عودي والسفير  السعودي والسفير 
البحريني سيحضرون الى المباراة فضال 
ع�ن وفد اعالمي كبير س�يغطي المباراة 
م�ن مختل�ف وس�ائل االع�الم العربي�ة 
والعالمية قوامه 55 صحفي رياضي من 

السعودية والبحرين.

مواجهة تشيليس وبرشلونة متتد إىل سوق االنتقاالت
              المستقبل العراقي / متابعة

يب�دو أن المواجه�ة الحالي�ة بي�ن نادي�ي 
وبرش�لونة  اإلنجلي�زي  تشيلس�ي 

اإلس�باني في ثم�ن نهائي دوري 
أبط����ال أوروبا، 
أيض�ا  س�تمتد 

لسوق االنتقاالت.
ووفق�ا لصحيف�ة مي�رور فإن تشيلس�ي 
ينوي منافس�ة برش�لونة على الفرنس�ي 
الش�اب ي�ان كرام�و مهاج�م إنت�ر ميالن 
االيطال�ي والمعار للنيرات�زوري من نادي 

كان الفرنسي.
ولف�ت صاحب ال��19 عاما األنظ�ار اليه 

بتألقه هذا الموس�م من خالل مش�اركاته 
م�ن على مقاعد البدالء قبل أن يبدأ  مؤخرا 
في المشاركة كأساسي مع فريق المدرب 
لوتش�يانو س�باليتي. وانضم كرامو إلنتر 
عل�ى س�بيل اإلع�ارة لم�دة عامي�ن بداية 
الموس�م الحالي، وينوي األفاعي ش�راؤه 
بش�كل دائم ف�ي نهاي�ة الموس�م المقبل 

2019-2018، اال أن هذا لم يمنع برشلونة 
وتشيلس�ي من مطاردة الالعب االيفواري 
األص�ل. واخيرا أش�ار ت الصحيفة الى أن 
الالع�ب أخب�ر مقربين منه بأنه س�يفضل 
االنتق�ال إلنجلت�را، ورغم ذلك ف�إن إدارة 
تشيلسي تعرف جيدا أن الحصول عليه في 

ظل اهتمام البارسا لن يكون سهال.

دي خيا يستغل ريال مدريد لفرض رشوطه عىل مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن أن ح�ارس المرم�ى 
دافي�د دي خيا، ح�دد الدارة ناديه مانشس�تر يونايتد 
االنجلي�زي ش�رطا يج�ب تحقيق�ه، اذا أرادوا منه أن 
يرفض أي عرض قادم له من العمالق اإلس�باني ريال 
مدريد.ويعتب�ر دي خيا من أبرز األس�ماء المرش�حة 
لالنضم�ام لري�ال مدريد الصي�ف المقب�ل، حيث من 
المتوق�ع أن يقوم النادي الملكي بتغييرات كبيرة في 
صفوفه بع�د النتائج المتذبذبة هذا الموس�م.ووفقا 
لصحيفة ذا صن فإن دي خيا طلب من ادارة اليونايتد 

اثب�ات أنهم يقدرونه بالفعل، وذلك من خالل منحه عقدا 
كبيرا سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي خيالي يقدر 
ب�350 ألف جنيه إسترليني، ليتساوى مع نجمي الفريق 
بول بوجبا وأليكسيس سانشيز.ويتقاضى دي خيا حاليا 
راتبا أس�بوعيا يقدر ب� 180 ألف جنيه إس�ترليني، وفقا 
لعقده الذي سينتهي العام المقبل 2019، علما بأن هناك 
بند يسمح الدارة اليونايتد بتمديد عقده لعام إضافي آخر.

وتأل�ق البالغ من العم�ر 27 عاما  م�ع اليونايتد مؤخرا، 
في المباراة خارج األرض ضد إش�بيلية اإلسباني، ضمن 
ذه�اب ثمن نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، والت�ي انتهت 

بالتعادل بدون أهداف.

بلدية كربالء: اختتام بطولة النرص والسالم الكروية
            المستقبل العراقي / محمد حسين الموسوي

اختتمت بطولة النصر والس�الم الكروي�ة التي أقامتها 
مديري�ة بلدي�ة كرب�الء المقدس�ة وجمع�ت المب�اراة 

النهائي�ة فريقي ش�عبة تنظي�م المدن وش�عبة اآلليات 
وانته�ت المب�اراة بفوز ش�عبة تنظيم المدن بخمس�ة 
اهداف مقابل الش�يء بعد ان قدم الفريق مستوى رائع 
ف�ي االداء وقد ت�م تتويج الفريق الفائ�ز االول بالكأس 
وس�ط احتفال حضره عدد من موظفي مديرية البلدية 
وق�د وزع الجوائز معاون المدير العام للش�ؤون الفنية 
المهن�دس محمد فاضل عبد العباس النصراوي  للفريق 

الفائز االول والثاني كما تم توزيع الجوائز االخرى “.
كما تم اختيار الالعب عل�ي جعفر كافضل هداف خالل 
البطول�ة واختيار الالعب حس�ين رياض افضل حارس 
مرمى كما وزعت الهدايا التقديرية للحكام الذين رافقوا 
جمي�ع المباري�ات وه�م كل من الالع�ب محمد عجمي 

جابر وعلي زبيل راضي ومحمد حسين علي كاظم “.
من جانبهم عبر الالعبون عن شكرهم وتقديرهم لمدير 

البلدية لدعمهم وتشجيعهم على ممارسة النشاطات 
الرياضية متمنين ان تكون بمستوى اكبر ومشاركة 

العديد من دوائر المحافظة .

شنيشل: طموح الفريق ينصب
عىل الفوز

اوديشو: الفريق جاهز ونسعى للفوز

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد م�درب نادي الق�وة الجوية بك�رة القدم راضي 
شنيشل، أن طموح الفريق ينصب على الفوز.

وقال شنيشل خالل المؤتمر الصحفي لمباراة القوة 
الجوي�ة و الس�ويق العمان�ي ان “طموحن�ا النقاط 
الث�الث ال غي�ر في مب�اراة الي�وم”، مبين�ا ان “الفريق 
س�يدخل المباراة وعينه على األهداف التي رسمها قبل 
اللقاء وهي الفوز”.بدوره، قال الالعب س�امح س�عيد، 
خ�الل المؤتم�ر، “س�نلعب بش�خصية البطل م�ن اجل 
الحف�اظ على اللقب”.وأش�ار إلى أن “طم�وح الالعبين 
هو االس�تمرار بتقديم مستوى آس�يوي مميز والتتويج 
بالنجمة الثالثة”.يش�ار الى ان القوة الجوية س�يرتدي 
الِزي “األزرق” الجديد، الموشح باألصفر امام السويق 
العماني وس�يرتدي ح�ارس المرمى الِزي االس�ود 

الموشح باألخضر.

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد مدرب فريق الزوراء الكروي ايوب اديشو، عن نيتهم لتقديم اداء يليق 
بس�معة الفريق في كأس االتحاد اآلسيوي.وقال اوديشو خالل المؤتمر 
الصحفي ان “فريقه جاهز للمباراة من اجل الفوز وتحقيق مستوى يليق 
بالكرة الزورائية في مباراة اليوم امام الجيش السوري”. وأضاف “نمتلك 
معلومات كافية عن خصمنا ونسعى للفوز للتمسك بفرصة الصعود كبطل 
للمجموعة”.م�ن جانبه أش�ار المهاج�م مهند عبد الرحيم ال�ى أن “الفريق 
يس�عى لتحقيق اول انتصار بعد التعادل مع العهد وحضرنا من اجل تحقيق 
النقاط الثالث”.وس�يواجه الزوراء الجيش السوري اليوم االثنين في الساعة 

السادسة في الجولة الثانية من بطولة كاس االتحاد االسيوي.

سواريز يتقدم يف قائمة العظامء العرشة
            المستقبل العراقي / متابعة

 
مهاج�م  س�واريز،  لوي�س  حق�ق 
إنجاًزا مميًزا، بتسجيله  برش�لونة، 
هاتري�ك ف�ي مرم�ى جيرون�ا، في 
المب�اراة الت�ي انتهت بفوز كاس�ح 
للبارسا بنتيجة 1-6، في الجولة 25 

من الدوري اإلسباني.
وذك�رت صحيفة “مون�دو ديبورتيفو” 
الكتالوني�ة أن س�واريز رفع رصي�ده بهذه 

الثالثي�ة إل�ى 144 هدًف�ا بقميص البارس�ا، 
ليتج�اوز النجم الس�ابق، باوليني�و ألكانتارا 
)143 هدًف�ا(، ويصبح النجم األوروجوياني 

سادس هدافي برشلونة على مدار التاريخ.
وأضاف�ت الصحيفة أن أرقام س�واريز )31 
عاًم�ا( مذهل�ة مع برش�لونة في الموس�م 
الجاري، بعدما سجل 20 هدًفا في 22 مباراة 
بالدوري، إضافة إلى 3 أهداف في 5 مباريات 
بكأس ملك إس�بانيا، لكنه غاب عن التهديف 

بدوري األبطال.

وأش�ارت إلى أن س�واريز سجل في موسمه 
األول م�ع برش�لونة 25 هدًف�ا وصن�ع 24، 
وزاد المعدل في الموسم الثاني إلى 59 هدًفا 
وصناع�ة 26، وفي الثالث س�جل 37 وصنع 
20 لزمالئه.ويتص�در ليونيل ميس�ي قائمة 
هدافي برش�لونة عبر التاريخ ب�537 هدف، 
يلي�ه س�يزار 232، كوب�اال 194، س�اميتير 
184، إيس�كوال 167، ثم س�واريز وباولينيو 
ألكانت�ارا، وخلفهما صامويل إيتو وريفالدو 

130، وأروكا 127.

بوجبا يربط مصريه بمورينيو
         المستقبل العراقي / متابعة

 
تتوال�ى التقارير التي تتحدث عن 
إمكاني�ة رحي�ل العب الوس�ط 
بول بوجبا عن نادي مانشستر 
الصي�ف  يونايت�د اإلنجلي�زي 
المقب�ل، وذلك ف�ي ظل توتر 
جوزي�ه  بمدرب�ه  عالقت�ه 

مورينيو.
ووفق�ا لصحيف�ة ذا صن 
مق�رب  مص�در  ف�إن 
كش�ف  الالع�ب  م�ن 
الفرنس�ي  الدول�ي  أن 
ق�د ق�رر الرحي�ل عن 
الصي�ف  اليونايت�د 
ف�ي ح�ال  المقب�ل 
اس�تمرار مورينيو 

مع الفريق األحمر، وذلك بعد أن تجاهله 
المدرب البرتغالي في أكثر من مناس�بة 
ف�ي اآلون�ة األخي�رة، ولم يع�د يعتبره 
ضمن النج�وم األساس�يين على ملعب 

أولد ترافورد.
ووفق�ا للصحيف�ة ف�إن المص�در قال 
“األمور أصبحت جدا سيئة بين الثنائي، 
ب�ول أعلنه�ا بوض�وح، هو لن يس�تمر 
هن�ا في ه�ذا الن�ادي، طالم�ا مورينيو 

موجود”.
وكش�فت الصحيفة أيضا عن أن الوكيل 
الشهير مينو رايوال بدأ بالفعل محادثات 
م�ع نادي ريال مدريد اإلس�باني، لبحث 
امكانية انضمام موكل�ه صاحب ال�24 
الموس�م  الميرنج�ي  لصف�وف  عام�ا 
المقبل، علم�ا بأنه قد يعود أيضا لناديه 

القديم يوفنتوس اإليطالي.

            المستقبل العراقي / وكاالت

واصل برشلونة اإلس�باني سطوته في الليجا 
من�ذ انطالق�ة الموس�م الحالي، إذ لم يخس�ر 
الفري�ق أي مب�اراة ف�ي النس�خة الجارية من 
ش�يب”  “ميس�تر  حس�اب  المس�ابقة.وقال 
لإلحصائيات إن برشلونة وصل إلى 32 مباراة 
دون خسارة في الدوري اإلسباني للمرة األولى 
في تاريخه.ولم يخس�ر برش�لونة ف�ي الليجا 

هذا الموسم في 25 مباراة، كما لم ينهزم 
في آخر 7 جوالت من الموس�م الماضي، 
وال�ذي كان بطله ري�ال مدريد.وأوضح 
الحس�اب إن برش�لونة عل�ى بعد س�ت 
مباريات من معادلة الرقم القياسي في 
عدد المباريات المتتالية بدون خسارة، 
والذي يملكه ريال سوس�يداد، الذي لم 
ينهزم في 38 مباراة على التوالي بين 

عامي 1979 و1980.

            المستقبل العراقي / وكاالت

س�جل الفرنس�ي كريم بنزيم�ا، الهدف 
الراب�ع لريال مدريد في مب�اراة الفريق 
ضم�ن  أالفي�س،  ديبورتيف�و  أم�ام 
ال�دوري  م�ن   25 الجول�ة  منافس�ات 
اإلس�باني.وقال الموقع الرسمي لريال 
مدريد إن بنزيما سجل اليوم هدفه رقم 

126 ف�ي مس�ابقة الدوري اإلس�باني، 
ليع�ادل س�ابع أفضل هداف ف�ي تاريخ 
ريال مدريد ف�ي مس�ابقة الليجا.ومنذ 
انضمام�ه للفريق في عام 2009 قادًما 

من ليون الفرنسي، خاض الفرنسي 
263 مب�اراة م�ع البالنك�وس ف�ي 
ال�دوري اإلس�باني، وس�جل ف�ي 
المواس�م التس�عة ل�ه م�ع ري�ال 
مدري�د ف�ي الليجا.وأصب�ح كريم 
اإلس�باني  م�ع  متع�اداًل  بنزيم�ا 

باك�و خينت�و، مهاجم ري�ال مدريد 
األس�طوري وال�ذي يمل�ك 126 هدًف�ا 
للفري�ق في الليج�ا، وهما ف�ي المركز 
الس�ابع في تاريخ هداف�ي ريال مدريد 
في المسابقة.وياتي بنزيما وبوشكاش 
خلف كريس�تيانو رونال�دو 300 هدف، 
 ،216 س�تيفانو  ودي   ،228 وراؤول 
وسانتيانا 186، وهوجو سانشيز 164، 

والمجري بوشكاش 156.

»6« مباريات تفصل برشلونة
عن رقم تارخيي يف الليجا

بنزيام يتساوى مع أسطورة 
ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
35- أبرز معالم كوكب املشتري العمالق، بقعة 
حمتراء عرضها25ألف و800 ميل.. وهي عبارة 
عتن اعصتار هائتل يعصتف بتلتك املنطقة من 

الكوكب منذ أكثر من سبعمائة عام.
36- يوجتد عىل ستطح كوكب عطتارد بحريات 
متجمدة، رغم أن الجانب املواجه للشمس تصل 
حرارتته إىل 427 درجتة مئويتة، أي متا يكفي 

لصهر معدن الرصاص.
37- القمتر يف متداره حتول األرض يتباعد عن 

كوكبنا بمقدار 5 ر2 سنتيمر سنوياً.
38- متن الغريب واملدهتش أن الرصصور، بعد 
احتكاكه باإلنسان، يستارع إىل مخبئه لتنظيف 

نفسه.
39- تبتدأ املحترات حياتها ذكتوراً . . ثم تتحول 
إىل إنتاث . . وتستتعيد ذكورتها مجتدداً يف وقت 

الحق.
40- النمله اذا عطست ماتت

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنيتاً: تنهي عمالً جامعيتاً تنال عىل أثتره عالمة عالية 
تستتحق عليهتا تنويهتاً وتهنئة.عاطفياً: ال تكتن مردداً 
يف متا يتعلتق باالهتمام بالرشيتك، فهو متالذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفقتد اتزانك وال تحاول أن تفترض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفيتاً: 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 
لته بتدورك االهتمام التكايف، وتقدم له الكثري متن الهدايا 

القيمة.

مهنيتاً: خّفف النمتط وال تبتادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفيتاً: تنعم بنهاية يوم ستعيد بعدما أمضيتت 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 تستتفيد من وضع 
جيتد له. يكون مزاجتك رائقاً وتبدو أكثتر انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفيتاً: أنت قليل الصرب وقايس القلتب وتميل إىل إثارة 
العدائيتة والتوّتتر أينمتا حللت. وهتذا ما يستبب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تستتعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أستهل من الستابق، تتمتع بثقتة عالية بالنفتس وتقرر 
إدخال تعديل مناستب عتىل حياتك، فتتختذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جميتاًل 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.

عاطفيتاً: يمنحك الحظ قدرة مهمتة عىل تحقيق التقارب 
متع التزوج، وإذا كنتت عازبتاً يكتون الحتب يف مقدمتة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهنيتاً: تبترش األوضتاع بتحّستن ملمتوس، ذلتك لغياب 
املعاكستات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفيتاً: يدعوك الرشيتك إىل أن تتخىل قليتاًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهنيتاً: لن تترّدد يف توجيته املالحظات الجارحة، تشتتّد 
الضغتوط ورّبما تضطر إىل إهمال عملتك واالهتمام بأحد 
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركتز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أشتخاص 
من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري

مهنيتاً: تتيتح لك الظتروف التعبري بستهولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفيتاً: أفتكارك واضحتة وأستلوبك مستالم 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 
بتأن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفيتاً: تحتتاج إىل رضتا الرشيك ال ستيما أنتك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

أرضار وضع رجل فوق أخرى أثناء اجللوس
ُيعترب الجلوس ووضتع رجٍل عىل 
أخرى، عادة يومّية لدى السّيدات، 
كما أّنها موجودة بشكٍل متفاوت 
لدى الرجال، إال أن دراستة حديثة 
كشتفت أنته ، قتد يرفتع ضغتط 

الدم.
 BBC يف هذا الستياق نترش موقع
الربيطاني دراستة حديثة تكشف 

تأثتري هتذه الوضعّية عتىل صّحة 
وسالمة اإلنسان.

وضتع  أّن  الدراستة  وأوضحتت 
ستاٍق عىل أخرى أثنتاء الجلوس، 
قد يرفتع ضغط التدم، ويؤّدي اىل 
بعض التشّنجات يف الرجل وتنميل 

يف األطراف.
وأظهرت دراسة أخرى أّن الوضعّية 

نفستها قد ُتستّبب مشتاكل عىل 
مستوى الرقبة والظهر، اضافًة اىل 
بعض اآلثار الستلبّية عىل العامود 

الفقري ومنطقة الحوض.
وأشتار املركتز الطبتي لجامعتة 
أّن  اىل  دراستته  يف   Rotterdam
هذه الوضّية ُتستاعد عىل تشغيل 

وتمديد عضالت الساق كاّفة.

ال ترشبوا شاي الفواكه بني الوجبات
كشفت دراسة طبية أن تناول شاي الفواكه 
واملرشوبتات التتي ال تحتوي عىل ستكر بني 
الوجبتات يمكتن أن تضاعتف ألحتد عترش 
مترة من عملية تتآكل األستنان.كما حذرت 
الدراستة، التتي أعدهتا فريتق متن جامعة 
كينز كوليدج يف لندن، من تناول املقرمشات 
اململحة أو تلتك املطعمة بالخل خاصة وأنها 
متن األطعمة التتي تحتوي عىل مستتويات 
عاليتة من األحماض التي يمكن أن تضاعف 

من عملية نخر األسنان.ونبهت من أن تناول 
املرشوبات الحمضية - مثل شاي الفواكه أو 
الحامتض مع املاء - بني الوجبات يعد واحدا 
متن أكثر اآلثتار الضارة عىل بنية األستنان.

وتعد هذه العتادات الغذائية من األمور التي 
تزيد من تآكل األستنان بشكل كبري، مقارنة 
باستتهالك هتذه املرشوبتات متع وجبتات 
الطعتام، والتتي يمكن أن يقلتل رضرها إىل 
النصف يف حال تناولهتا بني الوجبات.ووجد 

البحتث أيضا أن املرشوبتات الغازية الخالية 
من السكر يمكن أن تعمل عىل تآكل األسنان 
مثل املرشوبات املحالة بالسكر أيضا.ولفتت 
الدراستة، التي نرشت يف مجلة طب األسنان 
الربيطانيتة، أن أطباء األستنان يرون أعدادا 
متزايدة من املرىض الذيتن يعانون من تآكل 
األستنان، والتي قتد تكون مرتبطتة بتغيري 
أنماط األكل، مثل زيتادة الوجبات الخفيفة 

لدى األطفال والبالغني عىل السواء.

نصائح قبل رشاء أي هاتف ذكي
تضتم غالبيتة الهواتتف الذكيتة التتي تتم 
إطالقهتا ختالل 2018 الكثري متن املميزات 
الراقية، ورغم أن نستبة العرض إىل االرتفاع 
18: 9 ليتس لهتا تأثتري حقيقتي عتىل أداء 
الجهتاز، إال أنها تضيتف بالتأكيد مزيدا من 
الجاذبيتة الجماليتة للهاتف، ومع انتشتار 
الكثري من املميزات فهذا يجعل املستتخدم يف 
حرية كبرية، إال أن هنتاك بعض األمور التي 
ينبغي عىل املستتخدمني مراعاتها عند رشاء 
أي هاتتف خالل 2018 والتتي نرصد أبرزها 

كما ييل:
3000mAh بطارية ال تقل عن

متن األمتور التتى يجب عتىل أى مستتخدم 
مراعاتهتا رضورة أال تقتل ستعة البطارية 
عن 3000mAh  خاصة وأن شاشتة الهاتف 
تستتهلك الكثري من الطاقتة خاصة إذا كان 

ذات دقة عالية.
كامريا مزدوجة

أمتا فيما يتعلق بالكامريا، فقد أصبح معيار 

الكامتريا املزدوجتة هتو املعيتار األدنتى يف 
مواصفات الكامتريا، حيث يجب أن يحرص 
املستتخدم عىل امتتالك كامتريا خلفية ذات 

عدسة مزدوجة.
ذاكرة داخلية ال تقل عن 64

ستواء كان الهاتتف الذكتى يدعتم بطاقات 
تقتل  أال  يجتب  ال،  أم  الخارجيتة  الذاكترة 
مستاحة الذاكرة الداخليتة األصلية للهاتف 
عن 64 جيجا بايت، خاصة مع وجود الكثري 
متن التطبيقات التتي يحتاج املستتخدمني 
لتثبيتهتا، إضافة إىل استتهالكها الكثري من 

مساحة التخزين.
 ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت

ظهرت العديد من الهواتف التي تمتلك ذاكرة 
وصول عشوائي تصل إىل 6 أو 8 جيجا بايت، 
ومتع انتشتار الكثري متن التطبيقتات التي 
يكون املستتخدمني بحاجة لتشغيلها، فإنه 
يجتب أال تقل مستاحة الرامات عن 4 جيجا 

بايت.

سيلفي يكلف صاحبه 4.4 ماليني دوالر
اتهمتت الستلطات الصينية شتابا أمريكيا 
متن  محتارب  تمثتال  إبهتام  برسقتة 
»الترياكوتا«، بعد التقاطه صورة »سيلفي« 
مع التمثتال التذي كان معروضا يف متحف 
بالواليات املتحتدة، وطالبت الصني بتوقيع 
أقتى عقوبتة عىل الشتاب، حيتث طلبت 
تعويضا بقيمة املعروضتات التي تبلغ 3.2 
ماليتني جنيه إسترليني )4.4 ماليني دوالر 
أمريكتي(، والتتي كانتت ُتعترض يف معهد 
فرانكلتني.كان مايتكل روهانتا البالتغ من 
العمتر 24 عاما، يحرض حفلتة »أزياء عيد 
امليالد القبيحة« يف املعهد يوم 21 من شتهر 

ديستمرب 2017، وقرر الذهتاب إىل املعرض 
الخاص باملتحف التذي عرضت فيه تماثيل 
محاربي الترياكوتا، ووفقا للوكالة الصينية، 

نقتال عتن »إف بتي أي«، »فقتد استتخدم 
الشتاب هاتفا خلويتا كمصبتاح كهربائي 
ونظر يف مختلف املعروضتات التي عرضت 
يف صالتة العرض املغلقتة يف ذلك الوقت، ثم 
صعتد إىل منصة تدعم أحد التماثيل والتقط 
صورة ستيلفي معه«.اعرف الشتاب بأنه 
وضع يده عىل اليد اليرسى للتمثال، ويبدو 
أنه كرس شتيئا ما من يتد الفارس اليرسى 
ووضعته يف جيبه، ثم غادر، األمر الذي دفع 
مركتز »الرويج للراث الثقايف« يف شتنيش، 
التذي نّظم إعارة 10 متن التماثيل للمعهد، 

إىل إدانة الشاب واتهامه بالرسقة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
1 قطعة ستمك ستلمون - 1/4 كوب رشائتح زيتون - 1/4 
كوب فلفل اخرض مقطع - 1/4 كوب بصل مقطع - 5 ثمرة 
طماطم شتريي ، مقطعة اربع - 1/4 كوب دريسينج سلطة 

كريمي
طريقة التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
ضعي السلمون عىل ورقة فويل.

اخلطي الدريسينج و الزيتون و الفلفل و قلبي جيدا.
اضيفي الطماطم و البصل اىل مزيج الدريسينج و قلبي حتى 

تمام اإلختالط.
ضعي مزيج الدريسينج و الطماطم و الفلفل عىل السلمون.

ضعي السلمون يف الفرن ملدة من 20-18 دقيقة.
قدمتي الستلمون بالفلفتل و الزيتون متع األرز بالتكاري و 

الزبيب.

السلمون بالفلفل و الزيتون
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كـاريكـاتـير

نور عبد الكريم البليخ
بع�د انتظ�ار دام ش�هراً ونصف الش�هر جئت برفقة أم�ي إىل طبيب 
السكري الذي لم نعرف عنه شيئا غري اسمه ومكان عيادته، رغم أننا 
انتظرنا موعدنا معه مدة طويلة إال أننا اعتدنا عىل أن مواعيد األطباء 
يف أوروب�ا طويل�ة األمد وعىل املريض االنتظار حت�ى وإن كان يعاني 
مرض�اً متأزم�اً.. كنت أظ�ن أن يف بالد الغرب كل يشء يس�ري كدقات 
الس�اعة بانضباط وترتيب لكنني فوجئت بالكثري من األشياء هنا يف 

النمسا حيث أقيم. 
دخلن�ا العي�ادة وإذ بالكثريين قد أخذوا أمكنة ألنفس�هم ووجوههم 
شاحبة حزينة وبقايا دموعهم عىل وجناتهم املتعبة من آثار األوجاع 
الت�ي آملتهم بها أوطانهم، أحدهم كان يتأل�م مثنياً ركبتيه إىل معدته 
برفق�ة أخيه ال�ذي يش�اركه أنينه اله�ادئ، كان يكربه بحس�ب ما 
تب�ن من مالم�ح وجهيهم�ا وأحذيتهما املتش�ابهة وطولهما املوحد 
وعيونهم�ا املتماثلة. أما تلك العج�وز األجنبية لم أكن أظنها مريضة 
وإنما حسبت زوجها الذي يمسك يدها متكئاً بوجه هزيل يعاني من 
يشء ما، ولكن بعد برهة صاح�ت املمرضة للعجوز لتخربها بنتيجة 
التحليل الذي قامت به منذ أس�بوع، اندهش�ُت حينها بنسبة السكر 
لديها ألنه�م يف بالد الغرب يمارس�ون الرياضة بش�تى أنواعها فمن 
الصع�ب علينا أن نتوقع أعمارهم أو نالحظ عىل وجوههم س�قماً إال 
ما ندر. اليشء الوحيد الذي كان يختلجني هو ش�عور الدهش�ة لعدد 
الشباب املوجودين يف تلك العيادة التي تعنى بمرىض السكري مندمجاً 
بش�عور الحزن ال�ذي جعلني أفكر وأنا جالس�ة ع�ىل كريس مخميل 
مزركش يهدئ من روع املرىض، بالظروف التي جعلت أولئك الشباب 
تؤول أحوالهم اىل ما هم عليه اآلن، اىل أن قطع زحمة أفكاري أحدهم 
حي�ث دخ�ل املكان وهو يرصخ م�ن أمله قيل إن لديه آالماً ش�ديدة يف 
حالبي�ه فق�د كان طبيب تل�ك العيادة يداوي مرىض ال�كىل واملجاري 
التناسلية أيضا. كنت أراقب بعينن مضطربتن وأمامي بوابة العيادة 
ذات الزجاج الشفاف التي يستطيع أن يرى الشخص من خاللها مارة 
الشارع وكل يش يف الخارج، كانت أوجاع املرأة التي تجلس عىل حافة 
الرصي�ف خارجاً ال تقل عن أوجاع م�رىض العيادة بل تزيد، لكنها لم 
تك�ن تملك ماالً. كانت ترتجي كل مار أمامها ليتصدق عليها بس�نت 

واحد علها تشرتي ما تسد به رمقها.
تحتف�ي العي�ادات واملستش�فيات بمرضاه�ا كم�ا تحتف�ي قاعات 
االجتماع�ات السياس�ية بالق�ادة والزعم�اء الذي�ن يختلفون بيشء 
واح�د ع�ن امل�رىض العادين، بأن�ه ال يس�تطيع طبي�ب يف العالم أن 
يعالجهم، لكن ربما ذات يوم تصحو عقولهم فيش�فون، فهم مدمنو 
ك�رايس جلدية يجلس�ون عليها ثم ينق���ل�ون عدواهم وجراثيمهم 
يف مجتمعاته�م ليع�م الخراب وتغدو حيواتنا أس�وأ، تن�ر فيها كل 
فريوسات الفساد والجاهلية التي ال يخلفها سوى مرىض السياسية 

املستعيص عالجهم.

ام�ضاءات

عيادة الطبيب 

أعلنت مصادر مقربة من رشكة بيجو الفرنس�ية عن نية الركة طرح 
سيارة »508« الفارهة يف معرض جنيف-2018 العاملي.

وبالنظ�ر للص�ور والفيديوه�ات التي رسب�ت لهذه الس�يارة يمكن أن 
نالح�ظ أنها غاي�ة يف الفخامة واألناق�ة وبتصميم يجعله�ا واحدة من 

أجمل السيارات املطروحة يف األسواق.
وأكث�ر ما يميزها هو انس�يابية الهيكل التي تمازجت بش�كل فريد مع 
الخط�وط الجانبي�ة واملصابيح امل�زودة بتقني�ات »LED« التي أضفت 

عليها طابعا رياضيا.
ووفقا للمعلومات فإن »508« الجديدة س�تأتي بعدد من أنظمة التحكم 
بالقيادة واألمان التي س�توفر أكرب قدر من الراحة والرفاهية للس�ائق، 
وتنبهه ألي جس�م غريب أو سيارة قد تظهر فجأة عىل الطريق، وتعمل 

أنظمة املكابح أوتوماتيكيا تفاديا لوقوع أي حادث.

ن�رت رشك�ة نيس�ان مقط�ع فيدي�و ترويجي�ا يؤك�د نيته�ا ط�رح 
النموذج الجديد من س�يارات »Altima« الش�هرية، يف 28 مارس املقبل، 

بنيويورك.
وبالنظ�ر للفيديوه�ات الت�ي نرته�ا الركة له�ذه الس�يارة، يمكن 
مالحظ�ة أن تصميمه�ا الخارج�ي قريب نوع�ا ما من تصميم س�يارة 

»Vmotion 2.0« التي استعرضتها نيسان مؤخرا.
نص�ف  متط�ور  توجي�ه  نظ�ام  ع�ىل  الجدي�دة   »Altima« وحصل�ت 
أوتوماتيك�ي »ProPilot«، يمكنه�ا م�ن الس�ري بالوجه�ة املح�ددة لها 
مس�بقا دون االس�تعانة بالس�ائق، فضال ع�ن أنه يس�اعدها عىل ركن 

نفسها أوتوماتيكيا.
وزودت السيارة بنوعن من املحركات: بسعة 2.5 لرت وعزم 179 حصانا، 

وبسعة 3.5 لرت بعزم 270 حصانا.

نيسان تطرح »Altima« اجلديدةبيجو تطرح أفخم سياراهتا ايطالية تتحول إىل نجمة بعد تطوعها للعمل يف ميتم 

ما ال تعرفه عن الذرة املعدلة وراثيًا

تبلغ إيرما الثالثة والتسعن وقد 
انطلقت للقي�ام بعمل تطوعي 
م�دة ثالث�ة اس�ابيع يف ميتم يف 
يف  نجم�ة  فاس�تحالت  كيني�ا 
ايطالي�ا بعدما نرت حفيدتها 
صورت�ن لها وبعض االس�طر 

عىل شبكة »فيسبوك«.
وكتب�ت الي�زا كول�رتو »ه�ذه 
جدتي إيرما الش�ابة البالغة 93 
عام�ا الت�ي انطلق�ت اىل كينيا 
ليس لزيارة منتجع سياحي بل 
ميت�م« مرفقة ص�ورة لجدتها 
تتك�ئ عىل عصا وتج�ر حقيبة 
صغرية.واضاف�ت  حم�راء 
الشابة »اعرفكم عليها الن عىل 
كل واحد من�ا ان يتمتع ببعض 

الالوعي لكي يعي�ش، بدال من 
مجرّد تمضي�ة الوقت، انظروا 
اليها... من قادر عىل لجمها؟«. 
يف اق�ل من يوم�ن وردت االف 

التعليقات الحماسية.
االيطالية  الصح�ف  وش�غفت 
ب«الج�دة إيرم�ا« الت�ي روى 
اقارب لها انها ترملت يف س�ن 
السادس�ة والعري�ن ورب�ت 

بمفردها اوالدها الثالثة.
وبعدم�ا دعمت لف�رتة طويلة 
ميتما يف كينيا اسس�ه مرس�ل 
م�ن منطقته�ا القريب�ة م�ن 
البندقي�ة، ق�ررت الذه�اب اىل 
العم�ل  يف  للمس�اعدة  هن�اك 

السابيع قليلة برفقة ابنتها.

أظه�رت دراس�ة أجراه�ا علم�اء إيطالي�ون 
خصائص جديدة للذرة املعدلة وراثيا وتأثريها 
عىل صح�ة اإلنس�ان. واخت�ار الباحثون 79 
دراسة من قائمة التحليل التي شملت  6006 
بحث�ا يف ه�ذا املج�ال، وقارنوا فيه�ا كميات 

محصول الذرة ومع�دل تحلل الكتلة الحيوية 
لل�ذرة املعدلة وراثي�ا والذرة العادي�ة. وأثبت 
العلم�اء خالل ه�ذه الدراس�ة الت�ي امتدت 
20 عام�ا )1996-2016(، أن ال�ذرة املعدل�ة 
وراثيا تكون أكثر مقاومة للس�موم الفطرية 

املختلفة بنسبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة 
العادي�ة. يذكر أن الس�موم الفطرية تش�كل 
خطرا عىل الصحة بش�كل ع�ام وخاصة عىل 
وظائ�ف الكىل، كما أنها تلع�ب دورا يف زيادة 

خطر اإلصابة باألمراض الرسطانية.

بغداد / املستقبل العراقي
استقبلت املكسيك نحو 39,3 
ملي�ون س�ائح خ�الل العام 
2017 وه�و ع�دد قي�ايس يف 
هذا البلد عىل ما اعلنت وزارة 

السياحية.
وزاد ع�دد الزوار بنس�بة 12 
ش�خص  مالي�ن   4,2 أي   %
مقارنة بالع�ام 2016 عندما 

بلغ عدد السياح 35 مليونا.
وكان نحو 60 % من الس�ياح 
الذين اتوا ج�وا، من الواليات 
املتح�دة و10 % من كندا و16 
% م�ن ام�ريكا الالتينية و11 
% م�ن اوروب�ا و4 % من دول 

اخرى يف العالم.
وق�د در هؤالء يف العام 2017 
ح�واىل 21 ملي�ار دوالر ع�ىل 

خزينة البالد اي بارتفاع نسبته 8,7 % مقارنة 
بالعام 2016 عندما حققت السياحة عائدات 

قدرها 19 مليارا.
وبات قط�اع الس�ياحة يحتل املرتب�ة الثالثة 
ع�ىل صعيد عائدات الب�الد بالعمالت الصعبة، 

وراء صناعة السيارات وتحويالت املكسيكين 
املقيمن يف الخارج ال سيما يف الواليات املتحدة 

اىل افراد عائالتهم يف املكسيك.
الوجه�ات املفضل�ة للس�ياح، ايس�ال  وم�ن 
موخريي�س وكانك�ون عىل س�احل الكاريبي 
)جن�وب رشق( فض�ال عن نويف�و فايارتا يف 

مقاطعة ناياريت )غرب(.
واش�ارت الس�لطات يف تقريرها اىل ان مدينة 
س�ان ميغيل آييندي يف مقاطع�ة غواناخواتو 
)وس�ط( باتت تجذب الكثري من السياح وقد 
اختارته�ا مجل�ة »ترافل+ليج�ر« االمريكي�ة 

العام 2017 افضل مدينة يف العالم من قبل.

أظه�رت دراس�ة حديثة هي 
األوىل من نوعها التي تس�تند 
إىل أعم�ال مراقب�ة باألقم�ار 
م�ن  أكث�ر  أن  االصطناعي�ة 
عرض�ة  املحيط�ات  نص�ف 
بس�فن،  الصناع�ي  للصي�د 
والس�يما تلك التي ترفع علم 

الصن.
يف  الدراس�ة  ه�ذه  ون�رت 
مجلة »س�اينس«، واستندت 
إىل معلوم�ات جمعتها أقمار 
اصطناعي�ة لتعّق�ب حرك�ة 
الصي�د الصناع�ي، وخصلت 
إىل أن ما ال يقّل عن 55 % من 
س�طح املحيط�ات ق�د جرى 

تمشيطه.
لك�ن املس�احة الت�ي رضبها 

الصي�د الصناع�ي ُيرّجح أن تك�ون أكرب، وقد 
تكون 73 % من املحيطات، ألن بعض املناطق 
م�ن األرض ال تغطّيه�ا األقم�ار االصطناعية 

كما يجب، وفقا للباحثن.
ومعظم هذه الس�فن املفرطة يف الصيد تعود 
إىل خمسة بلدان هي إسبانيا وتايوان واليابان 

وكوريا الجنوبية والصن، إذ تشّكل مجتمعة 
85 % من إجمايل س�فن الصيد تتحّمل الصن 

وحدها مسؤولية نصفها.
وق�ال ديفي�د كرودس�ما مدي�ر األبح�اث يف 
منظمة »غلوبال فيش�ينغ ووتش« األمريكية 
لوكال�ة فران�س ب�رس »اإلنس�ان يصطاد يف 
املحيطات منذ 42 ألف عام، لكن حتى اآلن لم 

يكن لدينا خريطة لألماكن التي 
يجري فيها الصيد ومتى«.

وتب�ّن أن أك�رب مواق�ع الصي�د 
ترتّك�ز يف ش�مال رشق األطليس 
وش�مال غرب املحي�ط الهادئ، 
باملغّذي�ات  غنّي�ة  مناط�ق  ويف 
قبالة س�واحل أمريكا الجنوبية 

وإفريقيا الغربية«.
الس�فن  وُح�ّددت ط�رق تحرّك 
تعتم�د  ه�ي  ألنه�ا  الك�ربى 
باألقمار  نظاما مالحيا متص�ال 
الس�فن  أم�ا  االصطناعي�ة، 
الصغرية الت�ي تصطاد الكميات 
األكرب من الس�مك ح�ول العالم 
فلم يكن ممكن�ا اإلحاطة بها يف 

الدراسة.
خالص�ات  أن  الباحث�ون  ورأى 
دراس�تهم يمك�ن أن يك�ون لها أث�ر يف إعادة 
تش�كيل األنظمة الدولية ملكافحة الصيد غري 

القانوني.
ويدّر الصي�د الصناعي 160 مليار دوالر حول 
العال�م، لكنه يوش�ك أن يه�دد البيئة البحرية 

ويقيض عىل أنواع من السمك.

املكسيك استقبلت سياح بلغ عددهم »39.3« مليونا  الصيد الصناعي يصيب »55 %« من سطح املحيطات

إنعام كجه جي 

م�ضاحة للراأي

تليفون أم حسن

وقف�ة ثانية عند مذك�رات الكاتب املرصي محمد س�لماوي، طريفة هذه املرة 
عىل رغم ما يف السجون من عذابات ومظاليم. فقد جرى اعتقال سلماوي، أيام 
الس�ادات، بتهمة عشوائية هي املش�اركة يف املظاهرات التي عرفت بانتفاضة 
الخبز، ش�تاء 1977. وس�واء كانت التهمة حقيقية أو مصنوعة، ظلت تجربة 
االحتج�از داخل الزنازين حافزاً لنصوص أدبي�ة عاملية، عىل مدى العصور. وال 
ش�ّك أن تقييد الحرية لحظة خاصة، تتناوب عىل صاحبها مشاعر متباينة من 
الخوف والضيق والجوع والربد واألمل واالش�تياق لألحباب والشمس والنسمة 
الطليق�ة. يتميز س�جن االس�تئناف، الواقع خل�ف مديرية أم�ن القاهرة، بأنه 
الوحي�د من بن س�جون مرص الثالث�ن، آنذاك، الذي فيه غرف�ة خاصة لتنفيذ 
عقوب�ة اإلع�دام. وإىل جان�ب وص�ف الغرف�ة وعملية الش�نق ونوعي�ة الحبل 
وشخصية الجالد األزيل »عشماوي«، يتوقف صاحب املذكرات عند الهاتف الذي 
س�مح للمعتقلن باالتصال بذويهم. و»مكان التليفون س�طح بيت أم حس�ن 
التي كانت تس�كن وراء مبنى الس�جن يف منطقة درب س�عادة. وكان من يريد 
أن يخاطب أحد املساجن، خارج أوقات الزيارة، يصعد إىل سطح بيت أم حسن 
ليتحدث إىل الس�جن املطلوب من ش�باك الس�جن«. ولم يك�ن االتصال مجانياً 
أو لوج�ه الله ب�ل مقابل مبلغ تتقاض�اه صاحبة البيت، يتصاع�د كلما طالت 
املكاملة. يكتب س�لماوي: »ال بد أن أم حس�ن صنعت لنفس�ها ث�روة كبرية من 
تليفونه�ا. فقد كان الس�طح يض�ج بالزيارات طوال اليوم، ما كان يس�بب لنا 
مش�كلة، حيث كثرياً ما يكون فوق الس�طح 10 أو 12 زائ�راً يتحدث كل منهم 
إىل س�جينه يف الوقت نفسه، فتتداخل املكاملات ما بن من جاءت تطلب الطالق 
م�ن زوجها وتدعو عليه أال يخرج من الس�جن، وبن من جاء يخطر ش�قيقه 
أن والدهم�ا قد توفاه الل�ه ويطلب منه عمل توكيل رس�مي إلتمام اإلجراءات 
القانونية. كانت ش�تائم الزوج لزوجته الت�ي تطلب الطالق تختلط مع كلمات 
املواس�اة ملن تويف أبوه، وتشتبك أسالك التليفونات بعضها مع البعض فتتدخل 
أم حس�ن نفس�ها يف املكاملة ملحاولة التوفيق بن الزوج وزوجت�ه، أو لتكيل له 
الش�تائم ألن�ه أذاق زوجت�ه املّر، كما كان�ت تتدخل لتقول ألحد ال�زوار إن مدة 
املكامل�ة انقضت، وإن�ه إذا أراد االس�تمرار عليه أن يدفع أج�راً إضافياً«. اليوم 
يجري تهريب الهواتف النقالة إىل مراكز االحتجاز فيحادث الس�جن أهله وهو 
ممدد يف زنزانته. لكن يف تلك األيام »كان ال بد للس�جن من الوصول إىل الش�باك 
الواق�ع يف أع�ىل الزنزانة املطلة عىل بيت أم حس�ن. إن ارتف�اع الحائط 4 أمتار 
عىل األقل، فكيف الس�بيل لتس�لقه والوصول إىل الكّوة؟ يصنع املس�اجن حبالً 
من البطانيات يعلقون طرفه يف قضبان الشباك، يتسلقه أحدهم ويجلس عليه 
كاألرجوح�ة. وعىل الرغم من صغر الش�باك فإن املتزاحم�ن عليه كثر، ويظل 
املعتقلون اآلخرون ممس�كن بالبطاطن من أس�فل حتى ال يسقط صاحبهم، 
من فوق، وتنكرس رقبت�ه. صدرت املذكرات عن دار الكرمة يف القاهرة بعنوان: 
»يوماً أو بعض يوم«. وفيها إضافة ملا اصطلحنا عىل تسميته، يف أوطاننا الحرة 
السعيدة، ب�»أدب السجون«. ومنذ ظهور مفهوم الجريمة والعقاب كان هناك، 
وراء القضب�ان، بعض األدب والكثري من قل�ة أدب. إهانات واعتداءات وتعذيب 
ومرارة. ويبدو أن أدب الس�جون سيبقى مزدهراً ما بقيت البرية، ال فرق بن 
عالم ثالث وأول، بن رشق املتوسط وغربه. هذا رغم ثورات التحرر وانتفاضات 

الخبز وشتاءات العصيان وخريفات الغضب وربيعات طفحان الكيل.


