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ستة ال تكون في مؤمن العسر والنكد 
واحلسد واللجاجة والكذب والبغي

ص3عملية يف االنبار ملالحقة »فلول داعش« وتنظيف املدن من املخلفات احلربية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 االشرتاطات األمريكية تعطل احلوار مع كوريا الشاملية

داعيـة تـونسـي البـن سلمـان: االرهـاب و»داعـش« و»القاعـدة« مـن نتـائجكـم

رئيس الربملان لوزير خارجية قطر: حريصون عىل متتني عالقاتنا مع دول اجلوار

مطارات كردستان يف »حظر« لثالثة أشهر أخرى
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قال�ت اربي�ل، أم�س االثنني، ع�ن تمديد 
حظ�ر  بغ�داد  يف  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الط�ران اىل مط�اري اقلي�م كردس�تان 
الش�مايل الدولي�ني ثالث�ة اش�هر اخرى، 
ويأتي ذلك، فيم�ا تقول أحزاب كردية أن 
اإلقليم يش�هد تدهوراً غر مس�بوق منذ 

إجراء االستفتاء االنفصايل.
وقال�ت مدي�رة مط�ار أربيل ال�دويل تالر 
فائق أن الس�لطات العراقية مددت حظر 
الرحالت الجوية الدولية من وإىل مطاري 
أربي�ل والس�ليمانية الدولي�ني يف إقلي�م 

كردس�تان ثالثة اشهر اخرى حتى نهاية 
أيار املقبل. 

واش�ارت يف ترصيح�ات نقلته�ا وكاالت 
انب�اء كردية إىل ان هذا الحظر ال يش�مل 

الرحالت الجوية الداخلية للمطارين.
بدوره�ا، علن�ت ادارة الط�ران الفيدرايل 
توق�ف  تمدي�د  موقعه�ا  يف  االمريكي�ة 
لجمي�ع  والس�ليمانية  اربي�ل  مط�ارات 
الرح�الت املدنية والعس�كرية واألغراض 
تاري�خ  م�ن  واإلنس�انية  الدبلوماس�ية 

٢٠١٨/٢/٢٨ اىل تاريخ ٢٠١٨/٥/٣١ .
وتعت�ر إدارة الط�ران الفدرالي�ة وه�ي 
إدارة تابع�ة ل�وزارة النق�ل يف الوالي�ات 

ع�ن  واملس�ؤولة  األمريكي�ة  املتح�دة 
التنظي�م واإلرشاف ع�ى جمي�ع جوانب 
الطران املدني يف الواليات املتحدة وكذلك 
الرتخيص لرشكات الطران التجاري. تم 
تكوينه سنة ١9٥٨ تحت مسمى »الوكالة 
 Federal Aviation« »االتحادية للطران
Agency«، واعتمد اس�مها الحايل يف عام 
١967 عندم�ا أصبح�ت جزءا م�ن وزارة 

النقل األمريكية.
ورّداً عى ذلك، قال املتحدث باس�م وزارة 
النق�ل واالتصاالت يف حكومة كردس�تان 

أوميد محمد صالح .
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االحتاد األوريب يعد »عقوبات« ضد جنراالت بجيش ميانامر
      بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق وزراء خارجي�ة دول االتح�اد األوروبي، 
أمس االثنني، عى إعداد عقوبات ضد جنراالت 
يف جي�ش ميانمار بس�بب االضطه�ادات التي 

يتعرض لها مسلمو الروهينغا يف البالد.
ودعا الوزراء يف بيان لهم، إىل »إجراءات دقيقة 
لف�رض قي�ود ع�ى كب�ار الضب�اط يف القوات 
املس�لحة مليانمار، املس�ؤولني ع�ن انتهاكات 

جدية وممنهج�ة لحقوق اإلنس�ان، وذلك من 
دون أي مماطلة«.

وكان وزراء خارجي�ة دول االتح�اد األوروب�ي 
خالل اجتماع س�ابق لهم األس�بوع املايض قد 
طلب�وا من املفوضة العليا للش�ؤون الخارجية 
واألم�ن فيديري�كا موغرين�ي إع�داد قائم�ة 
بأسماء األشخاص الذين سيتم تجميد أصولهم 

وسيحظر دخولهم إىل االتحاد األوروبي.
باإلضافة إىل ذلك، يس�عى ال�وزراء األوروبيون 

إىل تش�ديد حظر توريد األس�لحة إىل ميانمار، 
القائم منذ تسعينات القرن املايض.

ويأتي ذلك وس�ط أنب�اء عن اكتش�اف مقابر 
جماعي�ة يف أعق�اب عملي�ات تطه�ر عرق�ي 
محتملة يف والية راخني جنوب غربي ميانمار، 
الت�ي يقطنه�ا مس�لمو الروهينغ�ا. وكان�ت 
الواليات املتحدة وكندا قد فرضت عقوبات عى 
مس�ؤولني عس�كريني يف ميانم�ار عى خلفية 

االتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان.

وزير الداخليـة يوجـه بتسهيـل معامـالت 
املراجعني يف مرور الديوانية

احلكيم: تعدد القوائم يف الساحة الواحدة واحلديث 
2بالوطنية »تطور سرتاتيجي« 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

يف  الصامت�ى  األمني�ة  الحمل�ة  دخل�ت 
محافظة البرصة يومها السادس، وتهدف 
تهري�ب  ش�بكات  مالحق�ة  إىل  الحمل�ة 
عصاب�ات  ورضب  والنف�ط  املخ�درات 
الرسقة والس�طو املس�لح والخطف التي 
انت�رشت، أخ�راً، باملحافظ�ة النفطي�ة 

املطلة عى مياه الخليج العربي. 
ووأّكد مسؤول يف جهاز الرشطة بالبرصة، 
أّن »ما ال يق�ل عن ٥٠ مطلوباً تم اإليقاع 
به�م يف مناطق مختلفة من البرصة، كما 
تمت مصادرة كميات كبرة من املخدرات 
والس�الح والعث�ور ع�ى تج�اوز يف أح�د 
أنابيب النفط، كانت من خالله تتم رسقة 
النفط وبيعه«. وعن الحملة األمنية، قال 

املس�ؤول األمني إّن »الحملة قد تستغرق 
أكث�ر م�ن ش�هر بس�بب تع�دد أهدافها 
واتس�اع رقعة بؤر العصاب�ات والجرائم 
يف املحافظ�ة«، مش�دداً ع�ى أن »الحملة 
لم تص�ل حت�ى اآلن إىل موضوع س�حب 

السالح من العشائر«. ووفق املصدر.

التفاصيل ص3

العملية األمنية يف البرصة مستمرة: اعتقال جتار خمدرات 
ومهريب نفط
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         بغداد / المستقبل العراقي

رأى الس�يد عم�ار الحكيم رئي�س التحالف 
الوطن�ي ان تع�دد القوائم يف الس�احة الواحدة 
العراقي�ة والحديث بالوطني�ة من قبل الجميع 
تطور سرتاتيجي يف العراق، الفتاً إىل ان املواطن 
العراق�ي ب�ات ع�ى درج�ة عالي�ة م�ن الفهم 

والوعي والنضج السيايس.
وق�ال الحكيم، خالل لقائ�ه الوفد االعالمي 
الس�عودي الذي ي�زور بغداد بمكتب�ه يف بغداد 
االحد، ان الديقراطية يف العراق يف تطور ونصج 
ودلي�ل ذلك ان الجميع ال يمل�ك تصورا واضحا 
مخرجات العملية االنتخابية القادمة، الفتاً اىل 
انه�ا انتخاب�ات مفصلية وس�تنقل العراق من 
مرحلة الالاستقرار اىل مرحلة االستقرار وبناء 
الدول�ة، مؤكدا ان مخرجات العملية االنتخابية 
س�ليمة  مخرج�ات  اىل  افض�ت  اذا  القادم�ة 
ستضع العراق عى الس�كة الصحيحة وتراكم 

االيجابيات.
وعن مفه�وم الوطنية، قال الس�يد الحكيم 
أن الوطنية ال تلغ�ي الخصوصيات انما تحرتم 
الخصوصي�ات تح�ت مظل�ة مصلح�ة العراق 
والعراق اوال وهذا مدخل س�ليم لبناء املواطنة، 
ع�ادا الطوائ�ف مص�در اث�راء وتن�وع ثق�ايف 
وحض�اري، فيم�ا اش�ار اىل االنتص�ارات التي 
حققها الع�راق خالل اكثر من عقد من الزمن، 
وق�ال انها انتصارات عس�كرية ع�ى االحتالل 
الداع�ي م�ع بق�اء الخالي�ا النائم�ة والفكر 
املتط�رف كتح�د يحت�اج اىل معالجات اوس�ع 
واالنتص�ار الثاني هو االنتص�ار املجتمعي عى 
الطائفية والنع�رات الضيقة واخر االنتصارات 

كان انتصار الوحدة الوطنية.
وأوضح الس�يد الحكي�م أن »التحدي الرابع 
ه�و تحدي بن�اء الدول�ة واملؤسس�ات وتقديم 
الخدم�ات وهو الضام�ن واملحافظ عى جميع 
االنتص�ارات التي تحققت«، ع�اداً العراق مهيأ 
للنجاح يف التحدي الرابع وهناك رغبة ومصلحة 

اقليمية ودولية كي يستعيد العراق مكانته.
وعن الواقع االقليمي، اكد الحكيم ان العراق 
مهي�أ للعب ادوار التواصل ب�ني املتخاصمني يف 
املنطق�ة بحك�م موقعه ومكانته ومش�رتكاته 
مع الجميع، مش�راً اىل ان الع�راق منفتح عى 
الجمي�ع ويس�عى القامة افض�ل العالقات مع 
دول املنطق�ة والعالم الس�يما دول الجوار ولن 
يك�ون م�ع مح�ور ما انم�ا مصلحت�ه بعالقة 

متوازنة مع الجميع.
واش�ار رئي�س التحال�ف الوطن�ي اىل م�ا 
تعرضت له التجربة العراقية من تدافع اقليمي 
وتبع�ات وهواج�س، مس�تدركا لك�ن الع�راق 
ع�ض عى جراحه وتحمل االرهاب واملفخخات 
الت�ي قطع�ت الناس يف االس�واق وامل�دارس ال 
ل�يء اال لكونه�م عراقيون، مبين�ا ان العراق 
يختلف عن ما يرصد او ينقل يف وس�ائل االعالم 
فاالش�كاليات ج�زء من الحقيقة وليس�ت كل 
الحقيقة وهي موج�ودة يف كل مكان بما فيها 
م�ا يث�ار ح�ول الفس�اد.  ويف ما يخ�ص تيار 
الحكمة الوطني، قال السد الحكني أن التيار ولد 
من رح�م التحديات وقراءة الواق�ع الديمغرايف 
ونس�ب الشباب فيه، مش�را اىل ان التيار مكن 
الش�باب يف مفاص�ل مهم�ة ومكن امل�رأة عرب 
الكوتة ويمتاز باالعتدال والوس�طية والوطنية 

وبحضور جميع املكونات العراقية فيه .

استقبل وفد اإلعالميني السعوديني وحتدث عن أهمية التعاون اإلقليمي

احلكيم: تعدد القوائم يف الساحة الواحدة واحلديث بالوطنية »تطور سرتاتيجي«

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت وزارة الداخلية، أم�س االثنني، كتابا 
بشأن املنتسبني املشمولني بالعفو العام.

وجاء يف الوثيقة التي اصدرتها الوزارة عدد من 
النقاط تضمنت »عدم قبول اس�تقبال املتناسبني 
الهاربني بع�د ٢٠١٧/٢/١، والتأكيد عى حس�م 
موضوع املنتسبني املشمولني بقانون العفو رقم 

٢٧ لسنة ٢٠١٦«.
واضافت ال�وزارة، أن »الوثيقة تضمنت ايضا 
ع�دم اص�دار االوام�ر االداري�ة الخاص�ة بقبول 
املب�ارشة اال بعد توف�ر االعتماد املايل والتنس�يق 
م�ع مديرية الش�ؤون املالي�ة واس�تكمال كافة 

االجراءات االدارية والقانونية واالمنية«.
وتابعت ال�وزارة، أن »الوثيق�ة تضمنت ايضا 
أنه يتحمل املدراء مس�ؤولية تأخر انجاز االوامر 
املنتس�بني  الخاص�ة بقب�ول مب�ارشة  االدراي�ة 

وبخالف ذلك يتم اتخاذ االجراءات بحقهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املحكمة االتحادي�ة العليا ردها دعوى 
اقامه�ا وزي�ر النق�ل/ اضافة لوظيفت�ه للطعن 

بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة إي�اس 
الس�اموك إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا نظرت 
دعوى وزير النقل/ اضافة لوظيفته التي اقامها 

عى رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته«.
وتابع الساموك أن »املدعي طلب الحكم بالغاء 
االس�تجواب الصادر عن مجلس الن�واب بتاريخ 

.»٢٠١٧ /5 /١4
وأش�ار إىل ان »املحكم�ة ردت الدعوى بعد أن 
تحققت من توفر ش�كلية االستجواب املنصوص 
عليه�ا يف امل�ادة )٦١( من الدس�تور ومطابقتها 
للنظ�ام الداخيل ملجلس النواب، وأكدت يف حكمها 
أن تقييم الوقائع من الناحية املوضوعية يختص 

بتقديرها مجلس النواب«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى للطعن 
باستجواب وزير النقل

الداخلية تصدر كتابًا 
بشـأن املنتسبيـن املشمـوليـن 

بالعفو العام
        بغداد / المستقبل العراقي

شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس 
االثنني، أن العراق »حريص عى تمتني عالقاته« مع 
دول املنطق�ة بعد مرحلة »داعش«، فيما أكد وزير 
الخارجي�ة القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 

حرص بالده عى »إدامة التواصل« مع العراق.
وق�ال املكتب االعالمي للجب�وري يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
مجلس النواب س�ليم الجبوري التقى، يف العاصمة 
القطرية الدوحة، وزير الخارجية القطري الش�يخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني«.

واض�اف املكت�ب، أن�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء 
اس�تعراض التحدي�ات الت�ي تش�هدها املنطق�ة، 
واهمية التع�اون بني الدول االقليمية لحفظ االمن 
وتحقيق االس�تقرار، ورضورة الرك�ون اىل الحوار 
والتنسيق العايل لتجاوز جميع االزمات واملشاكل«، 
موضح�ا »كما تن�اول اللقاء دور العراق يف رس�م 
خارط�ة الس�لم يف املنطق�ة بع�د ان تمك�ن دح�ر 
تنظيم داعش االرهابي وانقاذ الشعوب من خطره 

ورشوره«.
وأك�د الجب�وري، حس�ب البي�ان، أن »الع�راق 
حري�ص بع�د مرحلة داع�ش عى تمت�ني عالقاته 
مع جرانه واش�قائه واصدقائه ع�ى النحو الذي 

يفعل عوامل التنمية االقتصادية ويحقق تطلعات 
الشعب العراقي«. من جانبه، اعرب وزير الخارجية 
القطري عن »حرص بالده عى ادامة التواصل مع 
العراق وتطوير العالق�ات الثنائية بني البلدين بما 

يحقق طموحات الشعبني الشقيقني«.
وكان مكت�ب رئي�س الربمل�ان س�ليم الجبوري 
اعلن، االحد، أن االخر وصل اىل العاصمة القطرية 

الدوحة يف زيارة رسمية.
يذكر ان رئيس الربملان سليم الجبوري زار يف )4 
حزي�ران ٢٠١٧(، دولة قطر ع�ى رأس وفد نيابي، 
وتباحث مع املس�ؤولني فيها العالقات الثنائية بني 

البلدين واالوضاع التي تشهدها املنطقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري، 
أم�س االثنني، ع�ودة اكث�ر 5٠٠ عائل�ة نازحة اىل 

أطراف قضاء الحويجة جنوب غربي املحافظة.
ونقلت وكالة »الغد ب�رس« عن املحافظ القول 
ان »وجبة جديدة من نازحي غرب وجنوب كركوك 
عادوا اىل مناطق سكانهم«، مبينا ان »عدد العوائل 
العائ�دة اىل مناطقها بل�غ 5٠٢ عائلة عقب تدقيق 

امني من قبل اللجان الرئيسّية والفرعية«. 

واضاف انه »تم تش�كيل لج�ان فرعية اضافة 
اىل الرئيس�ّية يف األقضية والنواح�ي لتدقيق أوراق 
النازح�ني الراغب�ني بالع�ودة«، مش�را اىل انه »يف 
الوقت الذي نحن لس�نا راضني عى الوضع األمني 
يف بع�ض مناط�ق الحويج�ة لك�ن العوائ�ل لديها 
رغب�ة بالعودة وهي تق�وم باالتصال م�ع أقرانها 
املتواج�دة هناك وال نس�تطيع ايقافه�ا كما توجد 
هناك مناط�ق العودة اليها طبيعية وهناك مناطق 
بحاجة اىل وقت«. من جانبه، اكد قائممقام قضاء 
الحويجة، س�بهان الجب�وري ل�«الغ�د برس«، ان 

»نس�بة ٧٠٪ من سكنة القرى عادوا اىل مناطقهم 
والي�وم نحن نطمح بعودة الجمي�ع لكن برغبتهم 
وبشكل طوعي«، الفتا اىل انه »تم تقديم لهم الدعم 
اللوجيس�تي لضمان عودتهم اىل مناطقهم بشكل 

سليم وآمن«.
كم�ا ع�ربت العوائ�ل النازح�ة ع�ن رسوره�ا 
لعودتها اىل مناطقها، اما العوائل املتبقية فقد دعت 
الجه�ات ذات العالقة ل�«اإلرساع يف إكمال وتدقيق 
األوراق االمني�ة لتلتحق هي االخرى بقريناتها من 

العوائل التي عادت اىل أطراف الحويجة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س املؤتم�ر الوطن�ي العراق�ي آراس حبي�ب كريم 
ان »تأخ�ر إق�رار املوازن�ة كل هذه الش�هور لم يع�د يمنح أي 
ط�رف معارض مهما كان�ت حججه ومربراته الح�ق يف عرقلة 
تمش�يتها.  كنا أعلنا موقفنا منذ البداي�ة وهانحن نعيد التأكيد 
أن املوازنة ليست ميداناً مناس�باً للمناكفات السياسية السّيما 
أن موعد نهاية ال�دورة الترشيعية بات قريباً ومثله بدء الحملة 
اإلنتخابي�ة.  ح�ان الوقت أم�ام الجميع للوص�ول إىل تفاهمات 
مش�رتكة قبل ف�وات اآلوان حتى اليتكرر م�ا حصل عام ٢٠١4 

وهو أمر يتعارض وصلب مهمات الربملان. 
فاملوازن�ة أه�م القوانني غر القابلة للمس�اومة أو الترصف 
بها حسب األهواء واألمزجة والخالفات السياسية التي بعضها 

ليست وليدة اليوم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أمس االثنني، ان الحكومة اليابانية قدمت مس�اعدات مالية 
للنازحني العراقيني والالجئني السوريني.

وقالت املفوضية يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »اليابان تعهدت بتقديم ١9 ملي�ون دوالر للنازحني يف 
العراق وس�وريا خالل الع�ام الحايل ٢٠١8«، مش�رة إىل ان ١5 
مليون دوالر تقدم�ت بها اليابان ملس�اعدة النازحني يف العراق، 

بينما خصصت 4 ماليني اخرى ملساعدة الالجئني السوريني«.
وأعلنت السفارة اليابانية يف بغداد، يف وقت سابق، ان اليابان 
وافق�ت عى منح العراق قرضا إلصالح البنية التحتية للكهرباء 

وال سيما يف املناطق املستعادة من سيطرة تنظيم داعش.
وكان�ت اليابان قدمت يف وقت س�ابق، مس�اعدات مالية إىل 
الع�راق، ووص�ل إجمايل م�ا قدمته منذ بدء الح�رب ضد تنظيم 

داعش يف العام ٢٠١4 إىل نحو ٧3 مليون دوالر أمركي.

رئيس املؤمتر الوطني : املوازنة أهم 
القوانني غري القابلة للمساومة 

اليابان تقدم )15( مليون دوالر ملساعدة 
النازحني العراقيني

        بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية قاسم االعرجي ، امس 
االثن�ني، مديري�ة م�رور الديواني�ة واص�در 

توجيها بشأن معامالت املراجعني.
تلق�ت  االعرج�ي،  ملكت�ب  بي�ان  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، انه »زار 
والوف�د املرافق مديرية مرور الديوانية وكان 
يف استقباله اللواء عامر العزاوي مدير املرور 
الع�ام وعمي�د املرور ناظم بري�ر عبود مدير 

مرور الديوانية«.
الوزي�ر اج�رى جول�ة  واض�اف ان » 
تفقدي�ة يف اروق�ة املديري�ة مطلع�اً عى 
حج�م الخدمات التي تقدمه�ا للمواطنني 
ووج�ه بتقديم العون الكام�ل للمواطنني 
وتس�هيل معامالته�م اثن�اء مراجعته�م 

لهذه الدائرة«.
واس�تمع االعرجي بحس�ب البيان اىل 
»ايج�از قدمه مدي�ر م�رور الديوانية عن 

ابرز الواجبات واملهام املناطة بمديريته.

وزير الداخلية يوجه بتسهيل معامالت املراجعني يف مرور الديوانية

حمافظ كركوك يعلن عودة اكثر من )5٠٠( عائلة نازحة اىل احلوجية

رئيس الربملان لوزير خارجية قطر: حريصون عىل متتني 
عالقاتنا مع دول اجلوار

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة رشطة محافظة ميسان، 
أم�س االثن�ني، ع�ن اعتق�ال نح�و ٢١٠ 
اش�خاص بته�م جنائي�ة مختلفة خالل 
عملي�ات أمني�ة نفذت بمناط�ق متفرقة 

من املحافظة.
وقال قائ�د رشطة محافظة ميس�ان 

الحقوق�ي  الل�واء  واملنش�آت 
ظافر عبد رايض دواي يف بيان 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
»األجه�زة  إن  من�ه،  نس�خة 
تش�كيالتها  بكاف�ة  األمني�ة 
وبإرشافن�ا املب�ارش وبمتابعة 
الخط�ة األمني�ة بم�ا يحق�ق 
ألق�ت  االس�تقرار  و  األم�ن 
القبض عى عدداً من املتهمني 
بجرائم جنائية مختلفة  خالل 
عملي�ات أمنية واس�تباقيه يف 

املحافظة خالل سبعة  أيام املاضية«.  
وأض�اف دواي إن »ع�دد املتهمني بلغ 
)٢١٠( مته�م بجرائم جنائية تنوعت بني 
ال�رشوع و القت�ل العم�د ، والرسق�ات و 
التهديد و اإليذاء العمد ، وجرائم االحتيال 
و التزوير وتج�ارة وتعاطي املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية، ومود قانونية مختلفة 
أخرى، وأش�خاص مش�تبه بهم، وآخرين 

ال يحملون مستمسكات ثبوتية«، مشراً 
إىل »ضب�ط أس�لحة و أعت�دة، و العدي�د 
املخالف�ة،  الدراج�ات  و  املركب�ات  م�ن 
ومواد مخدرة وأدوات تس�تخدم لتعاطي 
املخدرات، تم إلقاء القبض عليهم من قبل 
مفارز رشطة ميس�ان يف مناطق متفرقة 

يف مركز واقضيه ونواحي املحافظة«.  
واش�ار دواي إىل »ن�رش مف�ارز ليلية 
يف جمي�ع مناط�ق املحافظ�ة 
املش�بوهة  الح�االت  ملتابع�ة 
وإلق�اء القبض عى الرساق يف 
املناطق الس�كنية، سعياً منها 
لتطبيق حفظ األمن واألمان يف 

املحافظة«. 
ميسان  محافظة  وتش�هد 
ب�ني الح�ني واآلخ�ر عملي�ات 
أمني�ة تش�نها ع�ى مناط�ق 
متفرقة م�ن املحافظ�ة بحثاً 

عن مطلوبني.

      بغداد / المستقبل العراقي

االيراني�ة  التجاري�ة  الغرف�ة  اعلن�ت 
العراقية، أمس االثنني، ان صادرات ايران 
للعراق بش�أن الس�لع غر النفطية تبلغ 
اكث�ر من 5 مليارات دوالر، مبينة ان هذه 

الصادرات خالل ١١ شهرا.
وق�ال األم�ني الع�ام للغرف�ة حام�د 

صحيف�ة  م�ع  مقابل�ة  يف  حس�يني 
فايننش�ال تريبي�ون، ان »الص�ادرات 
االيراني�ة اىل الع�راق خ�الل الفرتة من 
١١ ش�هرا بلغ�ت اكثر م�ن 5 مليارات 
دوالر«، مبينا ان »هذه الصادرات هي 

للسلع غر النفطية«.
واضاف ان »املواد الغذائية والفواكه 
والخ�روات ومواد البن�اء كانت من 
الس�لع الرئيس�ية املص�درة اىل العراق 

من ايران«.
م�ن جانب�ه، اك�د رئي�س منظمة 

ترويج التجارة االيرانية مجتبى خرسوتاج 
ان »ايران كان�ت ثالث اكرب رشيك تجاري 

للعراق يف عام ٢٠١٦«.
وبحس�ب وكالة االنب�اء االيرانية فان 
تركيا، التي تمتلك ٢٢ يف املائة من التجارة 
رشي�ك  اك�رب  تع�د  للع�راق،  الخارجي�ة 
تجاري لبغداد تليها الصني بنس�بة ٢٠ يف 
املائة وايران بنس�بة ١٦ يف املائة. وأش�ار 

خرسوت�اج إىل أن »الص�ادرات الغذائي�ة 
ش�كلت ١9٪ م�ن ص�ادرات إي�ران غ�ر 
النفطية إىل العراق خالل الس�نوات الثالث 
املاضي�ة تليها املنتج�ات الزراعية )١5٪( 
واملنتج�ات الكيماوي�ة )١5٪( ومنتجات 
الطاقة )١١٪( ومواد البناء )١٠٪ ، واآلالت 
واملركبات )5٪(، واألجهزة املنزلية )٪4(، 
واملنس�وجات )3٪( وغرها من املنتجات 
)١8٪(«. وتاب�ع ان »اي�ران صدرت يف 
املتوسط سلع بقيمة ٦ مليارات دوالر 
س�نويا للبالد املجاور خالل الس�نوات 
الث�الث املاضية الن صادرات العراق اىل 
ايران كانت منخفضة وترتاوح بني 5٠ 
و ٦٠ مليون دوالر«. يذكر ان مس�اعد 
وزي�ر الصناع�ة واملناج�م والتج�ارة 
االيران�ي مجتب�ى خرسوت�اج اعلن يف 
وقت سابق، ان قيمة صادرات للعراق 
بلغ�ت 4 ملي�ارات دوالر خالل ٢١ آذار 

اىل ٢٢ ترشين االول ٢٠١٧.

رشطة ميسان تعلن اعتقال )21٠( اشخاص بتهم جنائية ايران: صادراتنا غري النفطية للعراق تبلغ »5« مليارات دوالر
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن عض�و لجنة النف�ط والطاق�ة النيابية إبراهيم بح�ر العلوم، أم�س االثنني، عن 
موافق�ة رئاس�ة مجلس الن�واب عىل إدراج قان�ون رشكة النف�ط الوطنية عىل جدول 
اعم�ال جلس�ات االس�بوع للتصويت عليه، مؤك�دا أنه س�يكون للعراقيني نصيب من 
ارب�اح هذه الرشكة. ونقلت وكتلة املعلومة عن بحر العلوم القول إن “اللجنة الفرعية 
املشكلة من لجنة النفط والطاقة النيابية اكملت ترشيع قانون رشكة النفط الوطنية 
ورفعته إىل هيئة رئاس�ة مجلس النواب”، مبينا أن “هيئة الرئاس�ة وافقت عىل إدراج 

القانون عىل جدول اعمال جلسات االسبوع املقبل للتصويت عليه”.
وأض�اف بحر العل�وم، أن “إقرار قانون رشك�ة النفط الوطنية سيش�كل نقلة نوعية 
وكبرية يف القطاع النفطي وس�ينعكس إيجابا عىل القطاع االس�تخراجي والتس�ويقي 
الذي س�يكون تحت مظلة هذه الرشكة”، الفتا إىل أنه “س�يكون للعراقيني نصيب من 

ارباح هذه الرشكة”.

جلنة برملان تتحدث عن اقرتاب التصويت عىل قانون رشكة النفط وتعد املواطنني بنصيب من االرباح

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قالت اربيل، أمس االثنني، عن تمديد الحكومة 
االتحادي�ة يف بغداد حظر الطريان اىل مطاري 
اقليم كردستان الشمايل الدوليني ثالثة اشهر 
اخ�رى، ويأتي ذلك، فيما تقول أحزاب كردية 
أن اإلقلي�م يش�هد تدهوراً غري مس�بوق منذ 

إجراء االستفتاء االنفصايل.
وقال�ت مدي�رة مطار أربيل ال�دويل تالر فائق 
أن الس�لطات العراقية مددت حظر الرحالت 
الجوي�ة الدولي�ة م�ن وإىل مط�اري أربي�ل 
والسليمانية الدوليني يف إقليم كردستان ثالثة 

اشهر اخرى حتى نهاية أيار املقبل. 
واش�ارت يف ترصيحات نقلته�ا وكاالت انباء 
كردي�ة إىل ان هذا الحظر ال يش�مل الرحالت 

الجوية الداخلية للمطارين.
الفي�درايل  الط�ريان  ادارة  علن�ت  بدوره�ا، 
االمريكي�ة يف موقعها تمدي�د توقف مطارات 
اربيل والس�ليمانية لجميع الرح�الت املدنية 
الدبلوماس�ية  واألغ�راض  والعس�كرية 
واإلنسانية من تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨ اىل تاريخ 

. ٢٠١٨/٥/٣١
وتعت�ر إدارة الط�ريان الفدرالي�ة وهي إدارة 
تابع�ة ل�وزارة النق�ل يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية واملس�ؤولة عن التنظيم واإلرشاف 
عىل جميع جوانب الطريان املدني يف الواليات 
املتح�دة وكذلك الرتخيص ل�رشكات الطريان 
التجاري. تم تكوينه سنة ١9٥٨ تحت مسمى 
 Federal« للط�ريان«  االتحادي�ة  »الوكال�ة 
Aviation Agency«، واعتم�د اس�مها الحايل 
يف عام ١967 عندما أصبحت جزءا من وزارة 

النقل األمريكية.
ورّداً عىل ذلك، قال املتحدث باسم وزارة النقل 
واالتصاالت يف حكومة كردستان أوميد محمد 
صال�ح »لم نك�ن نتوقع أن تمدد الس�لطات 
العراقية ق�رار الحظر عىل الرح�الت الدولية 
يف مطارات كردس�تان وكنا ننتظر إلغاء قرار 

الحظر«.
وكانت بغداد وافقت يف ١٣ من الش�هر الحايل 
ع�ىل اس�تئناف جزئ�ي لرحالت الط�ريان اىل 
مط�اري االقلي�م لنق�ل املعتمري�ن اىل مك�ة 

املكرمة.
وفرض�ت الحكوم�ة العراقي�ة حظ�راً جوياً 
ع�ىل الرحالت الدولية م�ن واىل مطاري أربيل 
والس�ليمانية يف ٢9 أيلول بعد أربعة ايام من 

تنظيم س�لطات االقليم الس�تفتاء االنفصال 
من طرف واحد عن العراق يف ٢٥ من الش�هر 

نفسه ثم فرضت عقوبات اخرى.
وق�د ُعق�دت ع�دة اجتماعات ب�ني وفود من 
حكومتي بغ�داد وأربيل إضافة إىل اجتماعني 
آخرين ب�ني رئيس الحكوم�ة العراقية حيدر 
العب�ادي ورئي�س وزراء االقلي�م نيجريف�ان 
بارزان�ي أحدهما يف بغ�داد واآلخر يف دافوس 

بتشجيع من جهات دولية.
وقد قال رئيس ال�وزراء حيدر العبادي خالل 

مؤتمرصح�ايف مؤخ�را ع�دم وج�ود حصار 
ع�ىل إقليم كردس�تان وأن حكومت�ه تواصل 
تعزيز س�لطتها االتحادية عىل مناطق البالد 
وبضمانه�ا املنافذ واملطارات يف الس�ليمانية 
وأربيل مش�ددا عىل أنه يف جمي�ع دول العالم 

املنافذ الحدودية هي مسؤولية اتحادية.
إىل ذلك، أك�د القيادي يف الجماعة االس�المية 
الكردستانية ش�وان رابر أن إقليم كردستان 
تعرض لتدهور كبري عىل االصعدة السياسية 
إجرائه�ا  بع�د  واالجتماعي�ة  واالقصادي�ة 

االستفتاء يف العام املايض.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن رابر 
القول إن »إقليم كردس�تان تع�رض لتدهور 
كب�ري عىل االصع�دة السياس�ية واالقصادية 
واالجتماعي�ة بعد اجراء االس�تفتاء يف العام 
امل�ايض«، مبين�ا أن »االقلي�م س�يكون أمام 
إنهي�ار س�يايس يف ح�ال إس�تمرار الوض�ع 

الحايل«.
وأضاف رابر أن »الظروف املعيش�ية ملواطني 
االقليم سيئة جدا إذ أن حجم الفقر والبطالة 

تتفاق�م يوما بعد آخ�ر«، الفت�ا اىل أن »هذه 
االوض�اع إنعكس�ت ع�ىل وح�دة الصف بني 
األطراف السياسية الكردية التي لم تستطيع 

تشكيل قائمة إنتخابية موحدة«.
وتابع رابر أن »الش�عب بات ي�درك بأن بقاء 
االوض�اع الحالي�ة يف االقلي�م غ�ري مقبولة«، 
معت�را أن »االنتخاب�ات املقبلة فرصة كبرية 
أم�ام مواطني إقليم كردس�تان إلجراء تغيري 

يف الخارطة السياسية لإلقليم«.
ويعاني إقليم كردس�تان من أزمة سياس�ية 

داخلي�ة واقتصادي�ة عق�ب إجراء اس�تفتاء 
االس�تقالل يف ٢٥ أيلول املايض، فيما تش�هد 
العالق�ة ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة وإقلي�م 
كردس�تان توت�را كب�ريا، بع�د إج�راء األخري 
استفتاء عىل االنفصال يف الخامس والعرشين 
م�ن أيلول امل�ايض، ما دفع رئي�س الحكومة 
املركزي�ة حي�در العبادي إىل ف�رض إجراءات 
عدة بينها إيقاف الرحالت الدولية يف مطاري 
أربيل والس�ليمانية، ومطالبة اإلقليم بتسليم 

املنافذ الحدودية الرية كافة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�ّنت القوات األمنية حمل�ة أمنية يف 
االنبار خ�الل األي�ام القليل�ة املاضية 
للقض�اء ع�ىل م�ا تبق�ى م�ن فل�ول 
»داع�ش« يف املحافظ�ة الت�ي تح�اول 
العودة الحياة بعد سنوات من سيطرة 
اإلره�اب عليها. وأعل�ن مركز اإلعالم 
األمني عن تدمري مضافتني ل�«داعش« 
يف االنب�ار، وق�ال املرك�ز يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قي�ادة عمليات الجزي�رة تتمكن من 
تدم�ري مضافت�ني لعصاب�ات داع�ش 
اإلرهابي بداخلهم�ا كميات كبرية من 
العب�وات واالحزمة الناس�فة وتقتل ٣ 
ارهابيني انتحاريني رشق حي البكر«.

يف  عس�كري  مص�در  أف�اد  ب�دوره، 
محافظة األنبار بأن مقاتيل العش�ائر 
قتل�وا ثالث�ة عن�ارص م�ن »داع�ش« 
غ�رب مدينة الرم�ادي. وق�ال املصدر 
إن »مقاتيل عش�رية البو نم�ر وبدعم 
يف  الجي�ش نف�ذوا واجب�اً  ومس�اندة 
الصحراء ش�مال مدينة هيت )7٠ كم 
غ�رب الرم�ادي(«. وأض�اف املص�در، 
ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، 
أن »املقاتل�ني تمكن�وا من قت�ل ثالثة 
عن�ارص م�ن داع�ش كان�وا مختبئني 
داخ�ل مضاف�ة يف الصح�راء ش�مال 
هي�ت«. وتش�مل العملي�ة املخلف�ات 
العس�كرية الت�ي خلفه�ا »داع�ش«، 
حيث اعلن قائممق�ام قضاء الرمادي 
إبراهيم العوس�ج عن تفج�ري القوات 
األمني�ة مخلفات ل�«داع�ش« جنوبي 
املدين�ة. وق�ال العوس�ج، إن »الجه�د 

الهن�ديس لطوارئ رشط�ة األنبار قام 
جنوب�ي  داع�ش  مخلف�ات  بتفج�ري 
املدين�ة«.   مرك�ز  خ�ارج  الرم�ادي، 
وأضاف العوس�ج، أن »تل�ك املخلفات 
عب�ارة عن عبوات ناس�فة تم جمعها 
خ�الل عمليات تطهري بع�ض املناطق 

م�ن جنوب�ي الرمادي«، مش�ريا اىل أن 
دون  علي�ه  مس�يطر  كان  »التفج�ري 
خس�ائر مادية او برشي�ة«. كما أعلن 
مركز االع�الم االمني ع�ن العثور عىل 
مضاف�ة تابعة ل�«داع�ش« يف االنبار، 
فيما اشار اىل ان طريان التحالف الدويل 

دمر كهف�ا يف املحافظة. وق�ال املركز 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه انه »بع�د ورود معلومات 
استخباراتية دقيقة عن وجود مضافة 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة جن�وب 
قاعدة االسد باتجاه كبيسة يف منطقة 

جبلية تحيط بها املوانع«. واضاف انه 
»تم توجيه قوة من لواء املشاة ٢9 وبعد 
تطويق املكان وتفتيشه تم العثور عىل 
٢٠ عبوة ناس�فة و ١٠٠ حزام ناسف 
و ١٠٠٠ سبحة تفجري و ١٠٠٠ قداحة 
و١٥٠ عب�وة قف�از و 6٠ عبوة الصقة 

ودراجت�ني ناريت�ني و ٨ براميل وقود 
و ١٠ جلكان�ات يس فور ومواد اخرى 
ومالب�س لعصاب�ات داع�ش«. وتابع 
املرك�ز ان »الق�وة ذاته�ا عث�رت عىل 
كهف )مغارة(«، مش�ريا اىل انه »جرى 
التنس�يق مع ط�ريان التحال�ف الدويل 

وتم تدمري الكهف بالكامل«. يف غضون 
ذل�ك، اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات 
ح�زام   ١٠٠ ضب�ط  ع�ن  العس�كرية 
ناس�ف يف مس�تودع ل�«داعش« غربي 
االنب�ار. وقالت املديري�ة يف بيان تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
التع�ريض  وبمنهجه�ا  »املديري�ة  ان 
الفعال للبحث عن أماكن مس�تودعات 
ومخازن ومضاف�ات عصابات داعش 
االرهابي�ة، وبعملية اس�تباقية نوعية 
اعتم�دت ع�ىل املعلومة االس�تخبارية 
الدقيق�ة والتحرك الرسيع نحو الهدف 
تمكن ابطال االس�تخبارات العسكرية 
يف الفرق�ة الس�ابعة وبالتع�اون م�ع 
ابطال اللواء ٢9 م�ن الفرقة ذاتها من 
ضب�ط واح�داَ م�ن أهم مس�تودعات 
الدواع�ش عىل ش�كل مضاف�ة يف احد 
االنف�اق بصحراء عيت ب�ني منطقتي 
هيت والبغ�دادي بمحافظ�ة االنبار«. 
واضافت املديرية انها »عثرت بداخلها 
ع�ىل ١٠٠ حزام ناس�ف معد للتفجري، 
و١٠٠٠  تفج�ري،  كبس�ولة  و١٠٠٠ 
سبحة تفجري، و١٥٠ لغم vs٥٠، و٢٥ 
عب�وة ناس�فة، و 6 برمي�ل وقود، و٢ 
دراجة نارية، و١ دريل همر، وحقائب 
ومجموعة مالبس خاصة بالدواعش«، 
مبين�ة ان�ه »تم تدم�ري املضاف�ة وما 
احتوته من قبل هندسة ميدان الفرقة 

السابعة«. 
يذك�ر ان القوات االمنية تعثر بني فرتة 
واخرى ع�ىل مضافات وانف�اق تابعة 
لتنظي�م »داعش« يف مناط�ق متفرقة 
م�ن الب�الد، حي�ث تت�م تدم�ري تل�ك 

املضافات واالنفاق بشكل كامل.

استثناء »الرحالت الداخلية« من التمديد.. وأحزاب كردية تتحدث عن »انهيار سياسي« يف اإلقليم

مطارات كردستان يف »حظر« لثالثة أشهر أخرى

ضبط مضافات يف الصحراء وتفجري »أحزمة ناسفة« حتت السيطرة

عملية يف االنبار ملالحقة »فلول داعش« وتنظيف املدن من املخلفات احلربية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

دخلت الحمل�ة األمنية الصامت�ى يف محافظة 
الب�رصة يومها الس�ادس، وته�دف الحملة إىل 
مالحق�ة ش�بكات تهري�ب املخ�درات والنفط 
ورضب عصاب�ات الرسق�ة والس�طو املس�لح 
والخط�ف الت�ي انت�رشت، أخ�رياً، باملحافظة 

النفطية املطلة عىل مياه الخليج العربي. 
ووأّكد مس�ؤول يف جه�از الرشط�ة بالبرصة، 
أّن »م�ا ال يقل عن ٥٠ مطلوب�اً تم اإليقاع بهم 
يف مناط�ق مختلف�ة م�ن الب�رصة، كم�ا تمت 
مصادرة كميات كبرية من املخدرات والس�الح 
والعثور عىل تجاوز يف أحد أنابيب النفط، كانت 

من خالله تتم رسقة النفط وبيعه«.
وع�ن الحملة األمنية، قال املس�ؤول األمني إّن 
»الحملة قد تستغرق أكثر من شهر بسبب تعدد 
أهدافها واتساع رقعة بؤر العصابات والجرائم 
يف املحافظ�ة«، مش�دداً ع�ىل أن »الحمل�ة ل�م 
تصل حتى اآلن إىل موضوع س�حب السالح من 
العش�ائر«. ووفق املصدر، ف�أن »األيام املقبلة 

قد تش�هد مداهمات ألوكار بع�ض العصابات 
املتواج�دة خ�ارج مرك�ز الب�رصة«، الفت�اً إىل 
أن »األه�ايل زودوا الق�وات األمني�ة بمعلومات 
عن تمرك�ز قيادات وعن�ارص بعصابات القتل 
والخط�ف والجريمة يف عدد م�ن القرى النائية 

بالبرصة«.
وق�ال املصدر، الذي رفض اإلش�ارة إىل اس�مه، 
أّن »اقتح�ام مثل هذه املناطق يتطلب دراس�ة 

أوضاع املنطقة بشكل متكامل«.
وأوض�ح أّن »نص�ب نق�اط تفتي�ش وتكثيف 
حرك�ة الدوري�ات األمني�ة يف ش�وارع البرصة 
للتضييق عىل حركات الجماعات الخارجة عىل 
القانون«. ولفت إىل أن »الحملة ش�هدت خالل 
األي�ام الس�ابقة اعتق�ال عرشات األش�خاص 

والعثور عىل كميات كبرية من األسلحة«.
يف الس�ياق ذات�ه، قال رئي�س اللجن�ة األمنية 
يف مدين�ة الزب�ري مه�دي ري�كان، يف ترصي�ح 
صح�ايف، إّن »القوات العراقي�ة اعتقلت، األحد، 
١4 مطلوباً للقض�اء وصفوا بالخطرين ضمن 
عملية ف�رض القانون يف الب�رصة«، مؤكداً أن 

»االعتق�االت تمت بناء عىل أوامر قضائية، وأن 
عملية مالحقة املطلوبني ستستمر«.

وتس�تخدم القوات األمنية املردعات يف العملية 
األمني�ة، وقال املتحدث باس�م القي�ادة، يحيى 
رس�ول، يف مقابلة متلفزة، ان »عمليات فرض 
األم�ن يف الب�رصة س�ببها وج�ود العدي�د من 
النزاع�ات العش�ائرية، باإلضاف�ة اىل انتش�ار 
تجارة املخ�درات، وعنارص الجريم�ة املنظمة 
»ه�ذه  ان  مؤك�داً  والخط�ف«،  القت�ل  مث�ل 
العمليات ليس�ت عس�كرية انما ه�ي عمليات 
تفتيش والقاء القبض عىل أش�خاص خارجني 
عن القانون«. وأوضح رس�ول، ان »اس�تخدام 
املدرعات والدبابات يف هذه العمليات رضوري، 
ألنن�ا نق�وم بتفتي�ش وتطوي�ق للمناط�ق يف 
املحافظ�ة، ونحت�اج اىل االليات واألش�خاص، 
كم�ا ان مش�اهدة ه�ذه املدرع�ات س�يجعل 
املواطن مطمئناً، لوجود قوة امنية تحميه من 

الخارجني عن القانون«.
ولفت رس�ول، اىل ان »األيام األوىل من عمليات 
فرض االمن، ش�هدت القبض ع�ىل العديد من 

املطلوبني صدر بحقهم أوامر قضائياً«، مشريا 
اىل ان »الي�وم األول م�ن انطالق العملية ش�هد 

القاء القبض عىل ١٢ مطلوب للقضاء«.
وحول انتشار األسلحة يف البرصة، نوه املتحدث 
باس�م العملي�ات املش�رتكة، إىل ان »الق�وات 
األمنية س�تقوم بس�حب جميع األس�لحة غري 
املرخص�ة، او خارج إدارة الدولة وس�لطتها يف 

املحافظة، كما سيتم محاسبة من يمتلكها«.
وكش�ف رس�ول، ان »العملي�ات املش�رتكة لم 
تص�در أي بي�ان او رس�الة او ترصيح بوجود 
ه�ذه العملية، لك�ن اثن�اء تناق�ل القطاعات 
العس�كرية يف الب�رصة قام بعض األش�خاص 
من مجل�س املحافظ�ة وعس�كريني بترسيب 

املعلومات حولها«.
واألربع�اء امل�ايض، انطلقت املرحل�ة األوىل من 
العملية األمنية لفرض القانون يف البرصة بأمر 
من القائد العام للقوات املسلحة، رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، ملالحق�ة املطلوبني والخارجني 
عن القانون، وإنهاء ظاهرة انفالت الس�الح يف 

املحافظة.

اعتقال )50( مطلوبًا يف اليوم السادس.. وتوقعات باستمرار عمليات املالحقة حلوالي شهر

العملية األمنية يف البرصة مستمرة: اعتقال جتار خمدرات ومهريب نفط
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         بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة إن تحس�ن 
العالق�ات بني كوري�ا الجنوبي�ة وكوريا الش�مالية 
يتوقف عىل حل مش�كلة برنامج بيونغيانغ النووي، 
لك�ن األخ�رية ع�رت م�رارا ع�ن عزمه�ا مواصلة 

برنامجيها النووي والصاروخي.
ومن شأن االش�راطات األمريكية التي تأتي بعد 
أن أب�دت كوري�ا الش�مالية اس�تعدادها للحوار مع 
الوالي�ات املتحدة، أن تعيد األزم�ة إىل مربع التوتر يف 

شبه الجزيرة الكورية.
وقال متحدث باس�م الخارجي�ة األمريكية »نحن 
عىل اتص�ال وثيق مع جمهورية كوريا بش�أن ردنا 
املوح�د عىل كوريا الش�مالية. وكم�ا رصح الرئيس 
)الكوري الجنوبي( مون فإن تحس�ن العالقات بني 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ال يمكن أن يتقدم 
بش�كل منفصل عن تس�وية أزمة الرنامج النووي 

لبيونغيانغ«.
ودع�ا البي�ت األبيض األحد إىل اس�تمرار الضغط 
عىل كوريا الشمالية من خالل العقوبات االقتصادية 

إلنهاء برنامجها النووي.
رس�الة  كان�ت  إن  »س�نرى  بي�ان  يف  وأض�اف 
بيونغيانغ بأنها مستعدة إلجراء محادثات تمثل أوىل 

الخطوات عىل طريق نزع السالح النووي أم ال«.
وقال »يف الوقت نفسه يجب عىل الواليات املتحدة 
واملجتم�ع الدويل االس�تمرار يف توضي�ح أن الرامج 
النووية والصاروخية لكوريا الش�مالية ال مستقبل 
له�ا ». وق�ال مس�ؤولون ب�ارزون م�ن بيونغيانغ 
يزورون كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية مستعدة 

إلجراء محادثات مع الواليات املتحدة. 
وجاء االعالن الكوري الش�مايل بعد س�اعات من 
اتهام بيونغيانغ لواشنطن بمحاولة إثارة الرصاعات 

يف شبه الجزيرة الكورية بفرض عقوبات جديدة.
وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية يف بيان إن وفدا 
من كوريا الش�مالية يزور بيونغيانغ لحضور حفل 
خت�ام دورة األلعاب األوملبية الش�توية قال كذلك إن 
تطور العالقات بني ش�طري كوري�ا يجب أن يكون 
بالتوازي مع تطورها بني كوريا الشمالية والواليات 

املتحدة.
واجتم�ع الوفد مع رئيس كوري�ا الجنوبية مون 

جيه-إن يف مكان غري معلوم يف املدينة األوملبية.
ويف وقت س�ابق اتهم بيان نرشته وسائل اإلعالم 
الحكومي�ة يف كوري�ا الش�مالية واش�نطن بإث�ارة 
مواجهة يف شبه الجزيرة الكورية بإعالنها عقوبات 

جديدة يوم الجمعة.
وح�ر حفل ختام دورة األلع�اب األوملبية مون 
ووفد م�ن كوريا الش�مالية وإيفانكا ابن�ة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ضمن ش�خصيات بارزة 

أخرى.
وكان�ت دورة األلع�اب األوملبي�ة الش�توية ق�د 
دعمت التواصل بني شطري كوريا بعد تصاعد حدة 
التوت�ر ع�ىل مدى أكثر م�ن عام بس�بب االختبارات 
الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية وتجربتها 
النووي�ة السادس�ة واألكر ع�ىل اإلط�الق متحدية 

عقوبات األمم املتحدة.
وخيم ع�ىل األيام األخرية لل�دورة إعالن الواليات 
املتحدة يوم الجمعة فرض أكر حزمة من العقوبات 
حت�ى اآلن عىل كوريا الش�مالية لحملها عىل التخيل 

عن برامجها النووية والصاروخية.
ونقل�ت وكالة األنباء املركزية الكورية عن وزارة 
الخارجي�ة يف بيونغيانغ قوله�ا »تعاونت الكوريتان 

معا ونجح األوملبياد«.
وأضافت الوكالة الرسمية »لكن الواليات املتحدة 
أيقظ�ت ش�بح الح�رب يف ش�به الجزي�رة الكورية 
بعقوب�ات جدي�دة واس�عة النطاق ع�ىل جمهورية 
كوريا الش�عبية الديمقراطية قب�ل الحفل الختامي 
لكوري�ا  الرس�مي  االس�م  مس�تخدمة  لألوملبي�اد« 

الش�مالية. ويف وقت س�ابق فش�ل نحو 100 محتج 
م�ن كوريا الجنوبي�ة يف محاولة لس�د الطريق أمام 
موك�ب يقل كب�ار الش�خصيات الزائرة م�ن كوريا 
الشمالية لحضور حفل ختام دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية، واتهموا رئيس الوفد كيم يونج تشول بأنه 
وراء هجوم عىل سفينة حربية عام 2010 تسبب يف 

إغراقها ومقتل 46 بحارا.
وس�ار املوكب يف طريق مختل�ف مما دفع حزب 
الرئي�س  إدارة  الته�ام  املع�ارض  الحري�ة  كوري�ا 
م�ون »باس�تغالل نفوذه�ا وبارت�كاب عم�ل يصل 
إىل ح�د الخيانة« بتغيري مس�ار الوف�د وحمايته من 

املتظاهرين.
وقالت حكومة كوري�ا الجنوبية يف بيان إن مون 
اجتمع مع كيم يف بيونجتشانج حيث أقيمت الدورة 

قبل حفل الختام.
رئي�س  بإيف�اد  الش�مالية  كوري�ا  ق�رار  وكان 
مخابراتها العسكرية السابق عىل رأس الوفد قد أثار 
غضب أرس البحارة القتىل وهدد مناخ التقارب الذي 
تسعى سول لتهيئته يف الدورة األوملبية التي تصفها 
بأنها »دورة الس�الم«. وتنفي كوريا الش�مالية أنها 

كانت وراء غرق السفينة.
وشارك الجنرال الكوري الشمايل كيم يونغ شول 
وايفان�كا ابن�ة ترام�ب يف الحفل الختام�ي لأللعاب 
األوملبي�ة يف كوري�ا الجنوبي�ة وحرص�ا ع�ىل ع�دم 
االلتقاء وسط حمالت كالمية متبادلة بني واشنطن 

وبيونغيانغ.
ووفق�ا لص�ور التقط�ت يف جناح الش�خصيات 
املهم�ة يف االس�تاد االوملب�ي صاف�ح رئي�س كوريا 
الجنوبية مون جاي ايفانكا ترامب وبعدها الجنرال 

كيم الذي كان جالسا خلف ابنة الرئيس األمريكي.
وأك�د مس�ؤول يف اإلدارة األمريكية أنه لم يحصل 
أي اتص�ال ب�ني ممثيل كوري�ا الش�مالية والواليات 

املتحدة.
وكان الوفد الكوري الشمايل برئاسة الجنرال كيم 
الذي تتهم�ه املعارضة الكوري�ة الجنوبية بارتكاب 
»جرائم حرب«، التق�ى نائب وزير خارجية التوحيد 
الك�وري الجنوب�ي ش�ون هاي س�ونغ، ع�ىل معر 

دوراسان الحدودي بني الكوريتني.
وم�ع أن هذا الجن�رال غري مس�تهدف بعقوبات 

مجل�س االمن ف�ان العقوب�ات الكوري�ة الجنوبية 
تستهدفه.

وكانت كوريا الش�مالية أحدث�ت مفاجأة عندما 
اعلن�ت يف األول م�ن كان�ون الثان�ي عزمه�ا ع�ىل 
املشاركة يف األلعاب األوملبية يف بيونغ شانغ يف كوريا 

الجنوبية.
وبع�د عامني من التوتر الش�ديد ب�ني الكوريتني 
بسبب توجه بيونغيانغ الواضح نحو تعزيز ترسانتها 
النووية، أرادت كوريا الشمالية بمشاركتها يف هذه 
االلع�اب القي�ام بحملة دبلوماس�ية لكس�ب تأييد 

املجتمع الدويل لخطوة االنفتاح هذه.
وخ�الل الحف�ل االفتتاح�ي لأللع�اب االوملبي�ة 
الش�توية ارس�ل الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ 
اون ش�قيقته كي�م يو جونغ التي جلس�ت عىل بعد 
مقاعد قليلة من نائب الرئيس األمريكي مايك بنس.

وخ�الل زيارتها إىل الجنوب دع�ت كيم يو جونغ 
الرئي�س الكوري الجنوبي لزي�ارة بيونغيانغ، إال أن 

األخري تمهل يف الرد عىل هذه الدعوة.
والتق�ى مون الس�بت امل�ايض الجن�رال كيم ملدة 
ساعة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية 

من دون تقديم تفاصيل.
ويعتر عدد من الخراء أن كوريا الش�مالية عر 
سياس�ة االنفتاح ه�ذه باتج�اه الجنوب، تس�عى 
إىل تحس�ني صورته�ا للحص�ول ربما ع�ىل تخفيف 
للعقوبات الدولية املفروضة عليها بس�بب برامجها 
العس�كرية وربم�ا تس�عى أيض�ا لب�ث الخالف بني 

واشنطن وسيول.
ويف دلي�ل اض�ايف عىل بق�اء التوتر ب�ني البلدين، 
قال مايك بنس خالل تجمع لناش�طني محافظني يف 
واش�نطن ان الجنرال الكوري الشمايل كيم يو جونغ 

هو »احد اركان النظام االكثر قمعا يف العالم«.
وس�ارعت بيونغيان�غ اىل ال�رد بالق�ول انه »لن 
تحص�ل اب�دا محادث�ات مبارشة م�ع الذي�ن اهانوا 

كرامة قائدنا االعىل«.
حاول�ت  الجنوبي�ة  الكوري�ة  الرئاس�ة  ان  اال 
التخفيف من حدة هذا التوتر واعلنت انه خالل لقاء 
الرئي�س الكوري الجنوبي مع وفد كوريا الش�مالية 
اعرب االخري عن »اس�تعداده« إلجراء محادثات مع 

الواليات املتحدة.

وأض�اف البيان الصادر عن الرئاس�ة يف س�يول، 
أن الوفد الكوري الش�مايل »اعت�ر أن املحادثات بني 
الكوريت�ني وعالقات الش�مال مع الوالي�ات املتحدة 

يجب أن تتحسن يف الوقت نفسه«.
وذك�رت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت نق�ال عن 
جواس�يس  أن  أمريكي�ة  اس�تخباراتية  مص�ادر 
عسكريني من روسيا اخرقوا مئات الحواسيب التي 
اس�تخدمها منظمو دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
يف كوري�ا الجنوبية وحاولوا إظه�ار األمر وكأنه من 

فعل كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الجنوبية أش�ارت إىل أنها تحقق يف 
سبب توقف عدد من املواقع االلكرونية ونظم البث 
املرتبط�ة باألوملبياد مع انطالق حف�ل االفتتاح يف 9 

شباط.
وذكرت الصحيفة أن مديرية املخابرات الرئيسية 
الروس�ية تمكنت من الس�يطرة مطلع ش�باط عىل 

300 حاسوب مرتبط بتنظيم األوملبياد.
ونتيجة ذلك، لم يتمك�ن العديد من الحضور من 
طباع�ة تذاكرهم من أجل الحفل، ما خلف عددا من 

املقاعد الفارغة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ال�روس اخرقوا عددا 
من أجهزة توجيه الحواسب الكورية الجنوبية حيث 
زرع�وا نوعا م�ن الرمجيات الخبيثة التي س�محت 

لهم بجمع املعلومات وتعطيل الشبكة.
واس�تخدم الروس م�زود انرنت كوريا ش�ماليا 
الهج�وم ص�در ع�ن كوري�ا  األم�ر وكأن  ليظه�ر 
الش�مالية يف ما يطل�ق عليه »عملية ان�ذار كاذب«، 

وفقا لواشنطن بوست.
وفيما لم يتمك�ن املس�ؤولون األمريكيون الذين 
نقلت عنهم الصحيفة من تحديد إن كان املخرقون 
ش�غلوا الرمجيات الخبيثة، فإنهم قالوا إن الهجوم 

االلكروني الذي استهدف االوملبياد يعتر مقلقا.
وكان الفريق الريايض الرويس منع من املشاركة 

فيه بسبب فضيحة املنشطات.
ويعتق�د املحلل�ون أن الهج�وم االلكرون�ي كان 

تحركا انتقاميا ضد الحظر.
الش�توية  األوملبي�ة  األلع�اب  دورة  وش�هدت 
ع�دة مب�ادرات هدف�ت إىل تخفيف ح�دة التوتر بني 

الكوريتني.

االتهامات املتبادلة مستمرة بني الطرفني

االشرتاطات األمريكية تعطل احلوار مع كوريا الشاملية

        بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس، إن القوات 
املس�لحة والرشط�ة املرصية ل�ن يس�محا ألي عدو من 
االقراب م�ن مرص أو العبث باملرشوع�ات القومية التي 
يت�م تنفيذها، موجًها إنذاًرا ش�ديد اللهجة إىل الجماعات 

املسلحة يف سيناء.
وخ�الل كلمت�ه يف افتت�اح مق�ر قي�ادة رشق القناة 
ملكافحة اإلرهاب، علق الس�ييس عىل العملية العسكرية 
الش�املة الت�ي تق�وم به�ا الق�وات املس�لحة والرشطة 
املرصي�ة »س�يناء 2018«، قائ�اًل: »ي�ا هنهزمه�م ي�ا 
هنهزمهم.. يا هنزمهم يا نموت«. وأصدر السييس، الذي 
ظهر بالزي العسكري، توجيهات إىل رئيس أركان القوات 
املس�لحة الفريق محمد فريد، قائالً: »يتش�الوا من فوق 
وش األرض بكل قوة وعنف يا محمد، واليل يس�لم نفسه 

يتحاكم طبقاً للقانون، ولكن اليل يرفع السالح ال«.
وافتت�ح الرئيس امل�رصي، األحد، قي�ادة قوات رشق 
القناة ملكافحة اإلره�اب، وذلك بحضور املهندس رشيف 
إس�ماعيل رئيس مجل�س الوزراء، والفري�ق أول صدقي 
صبحي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات 
املس�لحة، وعدد م�ن الوزراء واملحافظ�ني، وقادة األفرع 

الرئيسية وكبار قادة القوات املسلحة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�ن الداعية التونيس بشري بن حس�ن هجوما عنيفا عىل 
وزير الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبري، مؤكدا بأن اإلرهاب 
والتط�رف لم يخ�رج للعالم إال من الس�عودية، وذلك ردا عىل 
وصف “الجبري” لحركة حماس الفلسطينية ب�”املتطرفة”. 

وق�ال “ب�ن حس�ن” يف تدوينات ل�ه عر حس�ابه بموقع 
التواص�ل االجتماع�ي “فيس�بوك”:” ع�ادل الجب�ري وزي�ر 
الخارجي�ة الس�عودي يواصل يف تش�وية أس�ياده من رجال 

املقاومة الفلسطينية باتهامهم بالتطرف واالرهاب !!”.
وأض�اف موجه�ا حديث�ه ل�”الجب�ري” قائال: “م�ا خرج 
االره�اب اال وم�ن بالدك�م وقراءتك�م الديني�ة و م�ا داعش 

والقاعدة اال من نتاجكم “.
ويف تدوينة اخرى، ش�ن “بن حس�ن” هجوم�ا عنيفا عىل 
ويل العهد الس�عودي محمد بن سلمان، واصفا ما تعرضت له 
املدينة املنورة من س�قوط “الرد الكب�ري” والذي ادى لوقوع 

عديد من األرضار يف املمتلكات بأنه غضب من الله.
وتاب�ع قائ�ال: “عه�د محمد ب�ن س�لمان الطاغي�ة عهد 
مش�ؤوم عىل بالد الحرمني الرشيفني اسال الله القوي العزيز 

أن يريحنا منه”.

الرئيس املرصي يتوعد اإلرهابيني 
من سيناء: سنسحقكم

داعية تونيس البن سلامن: االرهـاب 
و »داعش« و »القاعدة« من نتائجكم
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ملنظم�ة  التنفيذي�ة  اللجن�ة  دع�ت 
التحرير الفلس�طينية الحكومة اىل وضع 
آليات واضحة لالنفصال >أمنيا وسياسيا 

واقتصاديا< عن الجانب االرسائييل.
التنفيذي�ة  اللجن�ة  عض�و  وكش�ف 
ملنظمة التحرير الفلس�طينية واصل أبو 
يوس�ف أن لجن�ة متابعة تنفي�ذ قرارات 
املجل�س املركزي الفلس�طيني قد رفعت 
توصيات للرئيس محمود عباس تتضمن 
إرسال ثالثة آالف رشطي إىل قطاع غزة. 
وق�ال أب�و يوس�ف إن اللجن�ة الت�ي 
عقدت اجتماعها االحد يف رام الله أوصت 
بإرسال ثالثة آالف رشطي فلسطيني إىل 
قطاع غزة الستالم مراكز الرشطة هناك 
بالتوازي مع تحديد موعد إلرس�ال قوات 

من الحرس الرئايس الستالم معر رفح.
وكان�ت حركتا فتح وحم�اس اتفقتا 
يف القاهرة عىل سلس�لة من الخطوات لم 
تجد طريقه�ا للتنفيذ منه�ا إعادة ثالثة 

آالف رشطي يتبعون للحكومة للعمل.
وش�ّكلت اللجن�ة التنفيذي�ة ملنظمة 
التحري�ر لجن�ة خاص�ة ملتابع�ة تنفي�ذ 
ق�رارات ص�درت ع�ن املجل�س املركزي 
ملنظم�ة التحري�ر يف خت�ام اجتماع�ه يف 
مدينة رام الله الش�هر املايض ومن بينها 
إتمام املصالحة وتكليف اللجنة التنفيذية 
للمنظم�ة بإيج�اد آلي�ات لف�ك االرتباط 
م�ع االحت�الل االرسائي�يل. ويفرض أن 
يتم تقدي�م توصيات اللجن�ة إىل اجتماع 
مرتقب للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
األس�بوع املقب�ل. ومن غ�ري املعروف ما 
إذا كان اللجن�ة التنفيذية للمنظمة التي 

الفلس�طيني محمود  الرئيس  يتزعمه�ا 
عباس ستقبل هذه التوصيات.

كم�ا ال يعرف رد فع�ل حركة حماس 
الت�ي م�ا ت�زال تحك�م قط�اع غ�زة يف 
الفلس�طينية  القي�ادة  اعتم�اد  ح�ال 
له�ذه التوصي�ات. وتعّث�ر تطبيق اتفاق 
املصالح�ة ال�ذي وقعت�ه حركت�ا فت�ح 
وحماس يف ديس�مر/كانون أول املايض 

بسبب نش�وب خالفات حول عدة قضايا 
منه�ا »تمكني الحكومة« وملف موظفي 
غزة الذين عينتهم حماس خالل حكمها 
للقط�اع.  وفيم�ا يتعلق بق�رار املجلس 
املركزي ف�ك االرتباط م�ع ارسائيل، قال 
أب�و يوس�ف لوكال�ة األناض�ول الركية 
لالنباء إن اللجن�ة أوصت بمواصلة عمل 
الحكوم�ة من أجل »وضع آليات واضحة 

لالنفص�ال أمني�ا وسياس�يا واقتصاديا 
ع�ن الجان�ب االرسائي�يل«. ويف موضوع 
آخر كش�ف أبو يوس�ف أن اللجنة قررت 
عض�و  الق�دوة  ن�ارص  تكلي�ف  أيض�ا 
اللجن�ة املركزي�ة لحركة فت�ح واملندوب 
الفلس�طيني الس�ابق يف االم�م املتح�دة 
بتقديم مقرح�ات حول »توفري الحماية 
الدولي�ة للفلس�طينيني والحص�ول عىل 

العضوية الكاملة يف األمم املتحدة وتفعيل 
القن�وات القانونية بم�ا فيها طلب الرأي 
االستش�اري ملحكم�ة الع�دل الدولية يف 
الهاي بخصوص هذه القضايا«. وأشار 
أبو يوس�ف إىل أن اللجن�ة أوصت بإحالة 
العدوان  »ملف�ات االس�تيطان وجرائ�م 
ع�ىل قط�اع غ�زة إىل محكم�ة الجنايات 

الدولية«.

منظمة التحرير الفلسطينية تويص بإرسال ثالثة آالف رشطي اىل غزة
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قال الس�فري السعودي لدى فرنس�ا خالد بن محمد العنقري 
اإلرسائيلي�ة  الدولت�ني  لح�ل  باري�س  مؤتم�ر  انط�الق  ح�ول 
والفلس�طينية، إن الس�عودية أكثر من أي وقت مىض مستعدة 

إلحياء جهود السالم املجمدة وخلق األجواء لحل الجانبني. 
وأض�اف العنق�ري يف مقابلة م�ع بي بي يس أن الس�عودية 
قامت بإجراءات مختلفة لتوفري مصالح املس�لمني بفلس�طني 
منها املفاوضات التي جرت بينها وبني الجانب اإلرسائييل والتي 
كانت عملية الس�الم العربية من ثمارها، مؤكدا أن هذه الخطة 
يف ب�ادئ األمر كانت بها عن�ارص إيجابية ولكن طال أمدها أكثر 

مما ينبغي.
وأبدى هذا الس�فري أس�فه الش�ديد لراجع الدول اإلسالمية 
خاص�ة الحكومة الفلس�طينية وش�عبها عن مواقفه�ا املثالية 
حيال قضايا فلس�طني وتحريرها من الصهاينة مختتما كالمه 
بأن نظ�را للظروف الراهنة، الس�عودية ال ترص ع�ىل اجراء كل 
بنود املب�ادرة املقرحة من قبل امللك الس�عودي الراحل عبد الله 
ب�ن عب�د العزيز واآلن اململك�ة تبذل قص�ارى جهودها بباريس 
بمش�اركة األم�م املتح�دة وجامع�ة ال�دول العربي�ة واالتح�اد 
األوروب�ي للحصول عىل اتفاق ش�امل بما في�ه رشوط إرسائيل 

لتسوية نزاع بني البلدين.

السفري السعودي يف فرنسا:
 ال رغبة لدى »الدول اإلسالمية« بالدفاع 

عن فلسطني!
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تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد 
إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة  أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى 
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 

املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

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

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 852 / ش / 2018  

التاريخ 26 / 2 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / حميد غياض عبود

اقام�ت املدعي�ة زينب عبد الحس�ني تاي�ه الدعوى 
املرقم�ة اعاله تطالب�ك فيها تأيي�د حضانة االوالد 
س�جاد و عيل اوالد حميد غياض عب�ود وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر 
تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 11 / 3 / 2018 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانوناً 

سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

فقدان 
فقد مني الباج الصادر من معهد االدارة الرصافة 
بأس�م / زينب عب�اس حمزه عكل�ه فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة 759 / ت / 2017 

اىل / املنفذ عليه املدين / حميد عيل عباس عبيد 
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ بل�د خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل 

حميد خليل حبرت 
اوصاف املحرر : 

قرار الحكم املرقم 259 / ب / 2017 يف 16 / 10 
/ 2017 الصادر من محكمة بداءة بلد املكتس�ب 
الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن ال�زام املدين حميد 
عيل عب�اس بمبلغ ق�دره مليونني وخمس�مائة 

الف دينار .
����������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

العامة 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حامد 
حاش�وش ع�يل ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب�ه ( من ) 
العجي�يل ( اىل ) العام�ري ( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
العامة 

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي ) 
عم�اد رع�د حم�زة  ( يطلب ) تبدي�ل لقبه ( من 
) العجي�يل ( اىل ) الحدي�دي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة العامة 
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدعي ) مط�اع حمزة عيل  ( يطلب 
) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) العجييل ( اىل 
) الحدي�دي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة العامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدع�ي ) ع�يل رعد حم�زة  ( يطلب 
) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) العجييل ( اىل 
) الحدي�دي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 
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وزارة الداخلية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة العامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قبل 
املدعي ) نص�ري رعد حمزة  ( يطلب 
) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) العجييل ( اىل 
) الحدي�دي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) حمزة رعد 
حم�زة  ( يطل�ب ) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) العجييل ( اىل ) 
الحدي�دي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) رياض رعد 
حم�زة  ( يطل�ب ) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) العجييل ( اىل ) 
الحدي�دي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عيل حس�ني 
ع�يل  ( يطل�ب ) تبدي�ل لقب�ه ( م�ن ) العجي�يل ( اىل ) 
الحدي�دي ( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدع�ي ) خرض 
حس�ني عيل  ( يطلب ) تبديل لقبه ( من ) العجييل ( اىل 
) الحديدي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) خرض 
حس�ني عيل  ( يطلب ) تبديل لقبه ( من ) العجييل ( اىل 
) الحدي�دي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدع�ي ) حردان 
هاشم عليوي  ( يطلب ) تبديل لقبه ( من ) الزبيدي( اىل 
) الحياني ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 
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وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) نوار عويد 
حم�زة  ( يطل�ب ) تبدي�ل لقبه ( م�ن ) الغريري( اىل ) 
الش�ماطي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حردان هاشم 
علي�وي  ( يطل�ب ) تبديل لقب�ه ( من ) الزبي�دي( اىل ) 
الحيان�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة العامة 
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) اركان عوي�د حمزة  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( م�ن ) الغري�ري( اىل 
) الش�ماطي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) رعد عدنان هاش�م  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( من ) الزبي�دي( اىل ) 
الحياني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) كنعان موجر كاظم  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( من ) الزبي�دي( اىل ) 
العنزي ( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) حم�زة حس�ان حس�ني  ( 
يطلب ) تبديل لقب�ه ( من ) الزبيدي( 
اىل ) الخفاج�ي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
 ) ) س�نجار عوي�د حم�زة   املدع�ي 
يطل�ب ) تبديل لقبه ( من ) الغريري( 
اىل ) الش�ماطي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة العامة 
املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) عبد الرحم�ن عويد حمزة  ( 
يطل�ب ) تبديل لقبه ( من ) الغريري( 
اىل ) الش�ماطي ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) عدن�ان عويد حمزة  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( م�ن ) الزبي�دي( اىل 
) الش�ماطي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) ش�امل حمزة ع�يل  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( من ) العجي�يل( اىل ) 
الحديدي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدعي ) حيدر عبد الله جدوع  ( يطلب 
) تبدي�ل لقب�ه ( من ) الزبي�دي( اىل ) 
العبديل ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة العامة 

املدني�ة والجوازات  مديري�ة االح�وال 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل 
املدع�ي ) رفع�ت عب�د الله ج�دوع  ( 
يطلب ) تبديل لقبه ( من ) الزبيدي( اىل 
) العبديل ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 64

التاريخ: 2018/2/25

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

مساحة من االرض النشاء مشتل لبيع 1
383,5م2بالالزهور عليها

في الجزرة الوسطية)29,5×13(م

عمارة البلدية /شارع )5,85×2,5( م  1  ـ2 ـ 3حوانيت2
السهلة

عمارة البلدية)3×6(م97حانوت3

شارع السكة)2×1(م1/65حانوت 4

1  ـ2 ـ 4  ـ5  ـ6 ـ 7 ـ 23  ـ27  ـ28 ـ 29 ـ حوانيت5
المجمع التسويقي)3×3(م30 ـ 36  ـ62 ـ 63 ـ 64  ـ65 ـ 67  ـ68

المجمع التسويقي)3×3(مبالغرفة6
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   بغداد / المستقبل العراقي

اع�دت امان�ة بغداد دراس�ة لتطوير ش�ارع 
جامع�ة بغ�داد وتنفي�ذ ع�دد من املش�اريع 

االستثمارية فيه.
وذكر بيان ملديرية العالقات واالعالم يف امانة 
بغداد تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان دائرة 

التصاميم أكملت االجراءات واملس�ح امليداني 
واملتطلبات الخاصة بدراس�ة تأهيل وتطوير 
ش�ارع جامع�ة بغ�داد ع�ر تنفيذ ع�دد من 

املشاريع االستثمارية«.
إس�تثمار  تتضم�ن  »الدراس�ة  ان  واض�اف 
رصيف الش�ارع بعرض » 12 » مرتا النش�اء 
مرائب لوقوف السيارات وكافرتيات ومطاعم 

مفتوح�ة بتصاميم تضاهي ما معمول به يف 
ال�دول املتقدمة مع اضفاء ملس�ات تجميلية 

للشارع«.
وب�ن ان »املرشوع الي�زال يف طور الدراس�ة 
وستتم مناقشته مع اللجنة املرورية وعرضه 

أمام منظمات املجتمع املدني«.

    ذي قار / المستقبل العراقي

وج�ه النائ�ب االول ملحافظ ذي ق�ار عادل 
الدخييل االجه�زة الرقابية ونقابة الصيادلة 
ورص�د  الصيدلي�ات  عم�ل  متابع�ة  ع�ى 
املخالفات القانونية بسوء استخدام االدوية 

والح�د من ارتفاع اس�عارها جاء ذلك خالل 
االجتماع املوس�ع الذي ضم نقابة الصيادلة 
واالمن االقتصادي ودائرة التفتيش واملديرية 

العامة لصحة ذي قار ». 
خل�ص  »االجتم�اع  ان  الدخي�يل  واوض�ح 
اىل ع�دة نق�اط مهم�ة ووض�ع الي�ة عمل 

مش�رتكة مع جمي�ع الدوائ�ر ذات العالقة 
ضمن السياقات القانونية لعمل الصيدليات 
ورص�د املخالف�ات التي تحدث ب�ن الحن 

واالخر بسوء استخدام االدوية ».
وش�دد عى »رضورة االرساع بحس�م ملف 
تس�عرية االدوية وتوحيد اسعارها ليتسنى 

لنقاب�ة الصيادل�ة والجه�ات الرقابية ذات 
االختصاص بمراقبتها وتطبيقها عى ارض 

الواقع . 
وب�ن نائ�ب محاف�ظ ذي قار » ع�ى وزارة 
الصح�ة العراقي�ة وض�ع خط�ط ناجع�ة 
يف  املوج�ودة  االدوي�ة  لفح�ص  ورسيع�ة 

االس�واق املحلي�ة وااليع�از اىل الجهات ذات 
الغ�رض لوض�ع ضواب�ط ألت�الف االدوي�ة 
املنتهي�ة الصالحية يف الصيدلي�ات ومذاخر 
االدوي�ة االهلية لغ�رض التخلص منها عى 
ان ال يكون اتالفها ملوثاً للبيئة حفاظا عى 

سالمة املواطنن .

االمانة تعد دراسة لتطوير شارع جامعة بغداد وتنفيذ عدد
من املشاريع االستثامرية

ذي قار توجه بمتابعة عمل الصيدليات وخمالفات استعامل االدوية وارتفاع االسعار

النفط تعلن صادرات وإيرادات 
العراق لشهر كانون الثاين

انطالق فعاليات معرض ميسان الدويل 
للطاقة واالعامر واالستثامر

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، عن »مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشهر كانون الثاني املايض«.

وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »مجموع الكميات املصدرة 
من النفط الخام لش�هر كانون الثاني املايض بلغت )108( مليونا 
و)190( الفا و)68( برميال، بايرادات بلغت )6( مليارات و)772( 
مليون�ا و)229( ال�ف دوالر، يف ح�ن ل�م تس�جل االحصائي�ة اي 

صادرات نفطية من حقول كركوك«.
واوض�ح جهاد ان »معدل س�عر الرميل الواحد بل�غ  )62,596( 
دوالرا، مش�ريا اىل ان »الكمي�ات املص�درة ت�م تحميله�ا من قبل 
)31( رشكة عاملية مختلفة الجنسيات، من موانئ البرصة وخور 

العمية والعوامات االحادية عى الخليج.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة 
عن »انجاز  80% من أع�م�ال ت�ه�ي�ئة ال�م�وق�ع الخاص 
ب�أي�م��ن  ٱألل�م�ان��ي  ال�م�س�ت�ش��ف�ى  إلن�ش��اء 

ال�م�وص�ل«.
وذك�ر املرك�ز االعالمي لل�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »مديري�ة بلدي�ات نين�وى التابع�ة ملديري�ة 
البلديات العامة احدى تش�كيالت ال�وزارة انجزت 80% من 
اعم�ال تهيئة املوقع الخ�اص )ملستش�فى كرفاني االملاني  
والعذب�ة( بواق�ع من 150 رسي�ر يف املجمع الطب�ي بأيمن 

املوصل بالتعاون مع صحة نينوى«.
 يذكر ان بلديات نينوى تواصل اعمالها عى قدم وس�اق من 
اج�ل تقديم افضل الخدم�ات ملواطني مدين�ة املوصل كون 

الصحة من اهم القطاعات الخدمية.

    ميسان / المستقبل العراقي

انطلق�ت فعالي�ات ومؤتم�ر مع�رض ميس�ان ال�دويل، يف دورته 
الخامسة للطاقة واالعمار واالستثمار.

وق�ال مدير اعالم رشكة نفط ميس�ان رشكة نف�ط خالد واهم يف 
بي�ان تلقته«املس�تقبل العراق�ي«، ان »فعالي�ات مؤتمر معرض 
ميس�ان ال�دويل انطلق�ت يف دورته الخامس�ة، للطاق�ة واالعمار 
واالس�تثمار، للفرتة من 23 ش�باط الجاري ولغاية 1 آذار املقبل، 
تحت شعار )نرصنا.. ثروتنا(، وبرعاية وزير النفط ودعم حكومة 
ميس�ان املحلية، معت�را، ان املعرض حدثا مهما وأصبح س�نويا 
لجذب الرشكات االس�تثمارية من خالل طرح الفرص املوجودة يف 

قطاع االستثمار بمختلف االختصاصات«.
واض�اف واه�م، ان »املعرض تش�رتك فيه أكثر م�ن )60( رشكة 
أجنبي�ة وعربي�ة ومحلي�ة وس�تتنافس للحصول عى املش�اريع 
االس�تثمارية، الفتا اىل ان رشكة نفط ميس�ان تعمل عى تشجيع 
ج�ذب املس�تثمرين األجان�ب الذين س�يكون لهم األث�ر الكبري يف 

إنعاش االقتصاد من خالل إقامة هكذا معارض دولية .

اعادة تأهيل وتشغيل جممع ماء الضلوعية
بعد توقفه ألعوام

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة ماء محافظ�ة صالح الدي�ن، أم�س االثنن، عن 
إعادة تأهيل وتشغيل مجمع ماء ضلوعية والبدء بعملية تشغيله 

وارجاعه اىل الخدمة.
وذكر مس�ؤول ش�عبة التش�غيل يف مديري�ة م�اء املحافظة نائل 
ناجي، يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »اعمال 
الصيان�ة والتاهيل تمت بجهود منتس�بي مركز ماء س�امراء من 
ذوي الكف�اءة والخ�رة املرتاكم�ة، حي�ث تمكنت من اس�تكمال 
عمليات تأهيل مجمع ماء الضلوعية والواقع بن ناحية املعتصم 
وبن قضاء ضلوعية وإيصال املاء الصالح للرشب بزمن قيايس«.

من جانبه، اكد مدير ماء صالح الدين محمد الجبوري، ان »كوادر 
مركز ماء س�امراء بذلت جهودا الع�ادة تأهيل املجمع فضال عن 
س�د احتياجات قضاء الضلوعية وقرية معمل الطابوق من املياه 

الصالحة للرشب«.

   بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  ح�ذرت 
االجتماعي�ة من وج�ود بعض ضعاف 
النفوس الذين ينتحلون صفة موظفن 
يف وزارة العمل ويحتالون عى املواطنن 
وبع�ض منظم�ات املجتم�ع املدن�ي يف 
تروي�ج معام�الت الش�مول بالحماية 
االجتماعي�ة او قروض دعم املش�اريع 
الصغرية او اصدار البطاقة االستشارية 
للباحث�ن ع�ن العم�ل مقاب�ل مبال�غ 
مالية«. وق�ال املتحدث باس�م الوزارة 
عمار منع�م يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، انه »ن�ود اع�الم املواطنن 
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي كافة انه 
سبق وان ارشنا اىل رضورة التبليغ عن 
اي ح�االت تالعب او ابت�زاز او احتيال 
وخاص�ة فيما يتعلق بمعامالت االعانة 
االجتماعي�ة او معام�الت القروض او 
منح البطاقة االستش�ارية للباحث عن 
العم�ل كونه�ا بطاق�ة مجاني�ة تمنح 
بمجرد التسجيل عر املوقع االلكرتوني 
لل�وزارة ». وأش�ار منع�م اىل »امكانية 
التبلي�غ عنه�م »عر الرق�م املخصص 
القي�ام  اج�ل  م�ن   07904337679
باإلجراءات القانونية بحق املخالفن«. 

كما دعا الجه�ات املختصة اىل » القيام 
باإلج�راءات املناس�بة لتحدي�د هوي�ة 
املشكو منه ومحاسبته وفق القانون«.

واك�د ان »هن�اك بوس�ت منش�ور عر 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي يحم�ل 
اعالن�ًا ورقم هاتف )07719700075( 
للعاطل�ن  معام�الت  تقدي�م  يدع�ي 
ع�ن العم�ل من عم�ر 18 اىل 40 س�نة 
للتسجيل عى راتب الرعاية االجتماعية 
م�ن تأري�خ 2018/3/15، مش�ريا اىل 
ان هذا ال�كالم عار ع�ن الصحة جملة 
وتفصي�اًل وصاحب ه�ذا الرقم نصاب 

ومحتال ونحذر من التعامل معه.

العمل حتذر من »حمتالني« ينتحلون صفة 
موظفني يف الوزارة

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرض م�رصف الرافدي�ن، خدماته 
املالية عى دوائر ومؤسسات الدولة التي 
يتم توط�ن رواتب موظفيه�ا الكرتونيا 
وتس�لمهم بطاقة املاس�رت كارد الدولية 
الت�ي م�ن خاللها يت�م س�حب رواتبهم 

الشهرية.
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان 
له تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
، ان »وف�د املرصف حرض ندوة عقدت يف 
الجامعة العراقية احدى تشكيالت وزارة 
التعلي�م العايل والبحث العلمي ملناقش�ة 

موظفيه�ا  روات�ب  توط�ن  موض�وع 
الكرتونيا«.

أبع�اد  تناول�ت  »الن�دوة  ان  اىل  وأش�ار 
عملي�ة التوط�ن باعتبار تل�ك الخطوة 
تمثل تجرب�ة ناجحة وهو مرشوع مهم 
بالنس�بة للدول�ة بعيدا عن نق�ل االموال 
يدويا اضاف�ة اىل انها تحد من املش�اكل 
والروت�ن يف توزي�ع روات�ب املوظف�ن 

يدوياً«.
التوط�ن فيه�ا  ان »عملي�ة  اىل  ولف�ت 
مي�زات ع�دة م�ن بينه�ا من�ح املوظف 
السلف والقروض والتسهيالت املرصفية 

األخرى.

الرافدين يستعرض خدماته املرصفية من قروض 
وسلف يف توطني رواتب موظفي الدولة

االعامر تنجز أعامل هتيئة املوقع اخلاص 
إلنشاء املستشفى األملانـي بأيمن املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة 
التجارة عن »مناقشة اس�تعداداتها للموسم 
التسويقي املقبل ملحصول الحنطة« .واضاف 
مدير ع�ام الرشك�ة نعيم املكص�ويص خالل 
ترؤسه الجلسة الرابعة الجتماع اللجنة العليا 
للتس�ويق يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
بانه »تم توجيه االقسام ذات العالقة برضورة 
اع�داد وتهيئ�ة الضوابط واملواق�ع والتواصل 
م�ع دوائ�ر الزراعة واع�ادة تنطي�م االعمال 
لتجاور املعوقات واملشاكل التي ترافق املوسم 
التسويقي« .موكداً الرضورة اىل تضافر جهود 
االقس�ام املتخصصه والعم�ل اىل اعداد قاعدة 
بيانات متكاملة للمواقع يمكن الرجوع اليها 
اثن�اء وبع�د فرتة التس�ويق .م�ن جانب اخر 
اش�ار املكصويص اىل استمرار فرع الرشكة يف 

كركوك بتجهيز املطاحن بكميات من الحنطة 
املحلي�ة املخصصة لدع�م مف�ردات البطاقة 
التموينية حيث بلغ�ت الكمية )15169( طن 
من اصل الكمية املق�ررة والبالغة ) 17691( 
ط�ن وتجهي�ز مطاح�ن الس�ليمانية بكمية 
)10672( طن من اجم�ايل الكمية )11034( 
ط�ن .اما يف صومعة خان ضاري فقد واصلت 
امل�الكات العامل�ة اس�تالم وتفري�غ الحنطة 
األمريكي�ة املحول�ة من مين�اة ام قرص حيث 
تم تفريغ 31 س�يارة محملة بكمية )1235( 
اضافة اىل تجهيز مطاحن بالحصة الثانية من 
الحنط�ة ضمن الخلطة املعتم�دة حيث بلغت 
الكمية املجهزة )829( طن ملطاحن الفارس. 
ارض الف�الح. الرياض. الخنس�اء.. الزهاء .. 
واملدينة املنورة إضافة إىل ان تم تجهيز وكالء 
املواد الغذائية م�ن مادة الرز الفيتنامي حيث 
بلغ�ت الكمية املجهزة لل�وكالء) 5.942( طن 

وعى ذات السياق واصل سايلو الدورة تجهيز 
املطاح�ن بالحنط�ة ألكمال الحص�ة املقررة 
حي�ث تم تجهي�ز املطاحن االهلي�ة بالحنطة 
ألكم�ال حصة ش�هر كان�ون الثان�ي كاملة 
وبواق�ع 39 ش�احنة وبكمي�ة أجمالية بلغت 
مايقارب 2109 طن وكذلك تم تجهيز الوكالء 
بم�ادة الرز املس�تورد ) فيتنامي ( وللمناطق 
الرش�يد  ومنطق�ة  واليوس�فية  املحمودي�ة 
ولحصة ش�هر كان�ون الثاني ايض�اً وبكمية 
اجمالي�ة بلغ�ت 187 طن .مش�رياً اىل تجهيز 
وكالء محافظة صالح الدين بالرز حيث بلغت 
الكمية املجهزة للوكالء 1249طن و للنازحن 
341 ط�ن لحصة كانون الثاني 2018 اضافة 
اىل تجهي�ز املطاحن من مجم�ع حبوب العلم 
وبكمي�ة 10851 ط�ن لش�هر كان�ون الثاني 
2018 وت�م مناقلة حنط�ه محليه من مجمع 

حبوب الدور اىل الرمادي بلغت 4829 طن .

التجارة تناقش استعداداهتا للموسم التسويقي املقبل ملحصول احلنطة

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح االمن العام ملجلس الوزراء العراقي 
مهدي العالق 10 مدارس جديدة يف مدينة 
املوص�ل ش�مايل العراق ش�يدت م�ن قبل 
الجمعية الطبية العراقية املوحدة لالغاثة 
وبتمويل من الجمعية الكويتية لالغاثة«.

وقال مدير الجمعية الطبية العراقية احمد 
الهيت�ي لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان 
س�ت مدارس ش�يدت يف الس�احل االيمن 
من املوصل بينما ش�يدت امل�دارس االربع 
االخرى يف الس�احل االيرس«.وبن ان »كل 
مدرسة تس�ع ل 640 طالبا وهي مجهزة 
بكامل االثاث امل�دريس مع مولد كهربائي 
واجه�زة تكييف فضال ع�ن دورات املياه 
وبقي�ة املس�تلزمات الرضوري�ة االخرى.

وكان�ت الحكوم�ة العراقية ق�د اعلنت يف 
وق�ت س�ابق ان حج�م الدعم االنس�اني 
الكويت�ي للعراق فاق دعم ال�دول العربية 
مجتمع�ة منوه�ة بحمالت بن�اء املدارس 
واملراك�ز الصحي�ة يف عم�وم املحافظات 

العراقية.

افتتاح »10« مدارس جديدة 
يف املوصل بتمويل كويتي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة معمل اس�منت ب�ادوش يف املوص�ل، أمس 
االثن�ن، ان اع�ادة تأهي�ل املعم�ل وصل�ت اىل املراح�ل 

النهائية.
وقال مدير معمل اس�منت بادوش خال�د محمد ل�«الغد 
برس«، ان »نس�بة التأهيل وصل�ت اىل 95 باملئة بجميع 

االقسام الخاصة باملعمل«.

واض�اف ان »االعم�ال النهائي�ة ظلت يف انج�از املحطة 
»الورش�ة  ان  مبين�ا  باملعم�ل«،  الخاص�ة  الكهربائي�ة 
الخاصة باملعمل والتي س�يتم افتتاحه�ا لغرض تصنيع 

قطع االفران ستكون االوىل يف العراق«.
واشار اىل انه »خالل ايام يتم اعادة العمل باملعمل بشكل 
كامل«.وتع�رض معم�ل اس�منت ب�ادوش اىل دمار كبري 
ج�راء الحرب عى »داع�ش« وهو ما اس�تدعى اىل اعادة 

ترميمه بشكل كامل.

ادارة بادوش: اعادة معمل االسمنت للعمل
يتوقف عىل انجاز املحطة الكهربائية

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة الصناعة واملعادن 
اح�د معام�ل صناع�ة االكي�اس 
الورقية لتعبئة االسمنت يف معمل 
الكوفة، وحرض مراسيم  س�منت 
افتتاح املعمل وكيل وزير الصناعة 
محمد هاش�م ومدير عام الرشكة 
العامة لالس�منت العراقية حسن 

الخفاجي«.
ورد  بي�ان  يف  هاش�م  وق�ال 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »هذا 
املعم�ل انج�ز بجه�ود ذاتي�ة من 
قبل كوادر معمل س�منت الكوفة 
مبال�غ  اي  ال�وزارة  تكل�ف  ول�م 

مالية واعتم�دت عى املواد االولية 
املوج�ودة واملتوف�رة يف مخازنه�ا 
مبين�ا ان ه�ذا االنج�از يأت�ي يف 
ظروف مالية صعبة تمر بها البالد 
والوزارة اذ ان املوازنة االستثمارية 
للوزارة تكاد تكون صفر، واضاف 
معم�ل  ه�ذا  ان  الوزي�ر:  وكي�ل 
االكي�اس سيس�د حاج�ة معم�ل 
االسمنت يف الوقت الحايل ونأمل يف 
املستقبل ان يوفر االكياس لباقية 

معامل االسمنت يف العراق ».
واش�ار مدير عام رشكة االسمنت 
العراقي�ة اىل ان »الطاقة االنتاجية 
له�ذا املعمل ه�و 60 مليون كيس 
ورق�ي يف الس�نة بواق�ع تش�غيل 

8 س�اعات يومي�ا وج�اءت فكرة 
تشغل خذا املعمل لحاجة معاملنا 
لالكي�اس الورقية الرتف�اع كلفة 
الكي�س املس�تورد اذ بلغ�ت 400 
دين�ار للكي�س املس�تورد الواحد 
بينما ال يكلف انتاج الكيس يف هذا 
املعمل اكثر من 250 دينار« مبينا 
ان »االيراد املتحقق لرشكتنا فقط 
ملعم�يل س�منت النج�ف والكوفة 
الت�ي تبل�غ 20 ملي�ون كي�س يف 
الس�نة ال تق�ل عن ثالث�ة ونصف 
فائ�ض  محقق�ن  دوالر  ملي�ون 
مايل لرشكتنا يف ذات الوقت يمكن 
بيع الفائض م�ن االنتاج اىل باقي 

املعامل.

افتتاح معمل النتاج االكياس الورقية بطاقة »60« مليون كيس يف السنة بالنجف
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديري�ة بلدية العم�ارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأج�ر االمالك املبين�ة يف ادناه  
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتر 
اللجن�ة يف مق�ر بلدي�ة العمارة خالل ف�رة )30( ثالثون يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة ان ال تقل ع�ن )25 %( من القيمة 
التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف الي�وم التايل النتهاء 
امل�دة اعاله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون 
علي�ه مراجعة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرة )10( عرشة ايام م�ن تاريخ املصادقة 

الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجر
يس�لم املل�ك اىل البلدية عن�د الحاجة اليه وخالل ف�رة التأجر او عند انته�اء العقد دون 

املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

تعل�ن رشك�ة ما ب�ني النهرين العامة للبذور احدى  تش�كيالت وزارة الزراعة  ع�ن اعادة اعالن بيع 
مخلفات الشعر )كناسة( كوجبة اوىل )كرس قرار( يف مركز استالم الحيدري وحسب الكمية املؤرشة 
يف الج�دول قابلة للزيادة والنقصان وس�تباع يف املوقع املذكور وذلك يف تمام الس�اعة الحادية عرش 
صباحا من يوم )الثالثاء( املوافق 2018/3/13 ويف حالة مصادفة  يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 
اليوم التايل هو يوم املزايدة فعىل املزايدين الراغبني باالش�راك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان 
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من قيمة املزايدة بموجب صك مصدق 
المر الرشكة ودفع مبلغ )5000 دينار( غر قابلة للرد عن املشاركة  باملزايدة عىل ان تستكمل باقي 
التأمينات عند رس�و املزايدة  م�ع جلب هوية االحوال املدنية او البطاق�ة الوطنية املوحدة وبطاقة 
الس�كن )اصلية ومصورة ( وتأييد من املجلس البلدي حس�ب سكن املزايد ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اج�ور نرش االعالن  والداللية البالغة 2% من بدل االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنصوص 
عليه�ا بموج�ب قانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 21 لس�نة 2012 ومبل�غ 1% تعظيم موارد 
الوزارة عىل ان يتم رفع املواد خالل مدة اقصاها )15( يوم من تاريخ التبليغ باالحالة ويف حالة عدم 
رف�ع املال املباع س�تتخذ الرشكة االجراءات القانونية املنصوص عليه�ا يف قانون بيع وايجار اموال 
الدولة  املذكور اعاله والتي تراها الرشكة  مناس�بة وان االشراك باملزايدة يعترب اقرار بمعاينة املال 
بحالته املعروض بها ويعترب قبوال به وال يحق له االعراض الحقا ولالستفسار عن قيمة التأمينات 

القانونية مراجعة املوقع املذكور يف ادناه 
مخلفات الشعر

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة صالح

اعالن
تعلن دائرة التسجيل العقاري يف قلعة صالح والخاص بالبيانات 
الخاصة والعائدية يف الس�جل بما يخص تسلس�ل )395( محلة 
الحس�ينية وتنفيذا الحكام البند  )1( م�ن املادة )50 مكرر( من 
قانون التسجيل العقاري رقم )40( لسنة 1971 لذا تقرر االعالن 
عن املبارشة باجراءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة اعاله 
وفق�ا الحكام الفقرة )2( م�ن املادة )45( م�ن القانون املذكور 
فعىل م�ن يدعي بامللكية او اية حق�وق عقارية يف هذا العقارات 
تقدي�م م�ا لديه من بيانات اىل الدائرة خ�الل مده )30 ( يوم من 
تاري�خ نرش االع�الن والحضور يف موق�ع العقار الس�اعة )10( 
صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء ف�رة ) 30( ي�وم وذلك الثبات 
ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل 
العق�ار م�ن قبل لجنة تثبي�ت امللكية وبحض�ور املجاورين التي 

تقرر اللجنة حضورهم.

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/460

 إىل املنف�ذ علية / املدين  رياض داخل عيل مجهول محل 
االقامة حس�ب كتاب مركز رشطة حي الجهاد وبالعدد 
2431/10 يف 2018/2/13 واملرفق�ه اش�عار مخت�ار 

محلة حي الجهاد
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من جه�ة ذات االختصاص 
م�ن القائم بالتبلي�غ انك مجهول محل�ة اإلقامة وليس 
لك موطن دائ�م أو مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدءا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل 
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الكوت املرقم 45/ب/2018
يف 2018/2/1

��������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/461

 إىل املنف�ذ علية / املدين حس�ني فخ�ري عزيز مجهول 
محل االقامة حس�ب كتاب مرك�ز رشطة العزة وبالعدد 
2282 يف 2018/2/12 واملرفقه اش�عار مختار منطقة 
العزة لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات االختصاص 
م�ن القائم بالتبليغ انك مجهول محلة اإلقامة وليس لك 
موط�ن دائ�م أو مؤق�ت أو مختار يمكن إج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوت خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدءا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل 
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الكوت املرقم 47/ب/2018
يف 2018/2/1

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  187/ب /2018

اىل املدع�ى عليه / املدير املفوض لرشكة الغدق 
للمقاوالت واالستشارات الهندسية

أق�ام املدع�ي احم�د س�لمان فره�ود الدعوى 
املرقم�ة أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوت�ك 
للمرافعة والحكم والزام�ك بتأدية مبلغ  قدره 
خمس�ة ماليني  دينار وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار محلة 904 حي الوحدة 
يف بغداد ش�ارع الكرادة واملرفق بكتاب مرك�ز 
رشط�ة العلوية بالعدد 2850  يف 2018/2/19 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
رسميتني للحضور إم�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/3/5الس�اعة تاسعة صباحا وعند 
عدم حض�ورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون  
القايض 

عدنان نهر الزاميل
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  204/ب /2018

اىل املدع�ى عليه / املدير املفوض لرشكة الغدق 
للمقاوالت واالستشارات الهندسية

أقام املدعي ش�اكر عزيز عودة الدعوى املرقمة 
أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م والزام�ك بتأدي�ة مبل�غ  قدره س�تة 
وثالثون مليون دين�ار وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار محلة 904 حي الوحدة 
يف بغداد ش�ارع الكرادة واملرفق بكتاب مرك�ز 
رشط�ة العلوية بالعدد 2850  يف 2018/2/19 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
رسميتني للحضور إم�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/3/5الس�اعة تاسعة صباحا وعند 
عدم حض�ورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون  
القايض 

عدنان نهر الزاميل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد 153 / 2018 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدع�وة ) من�ى مظهر عبد ( طل�ب نصبها 
قيمة عىل زوجها املفقود ) جمال حنيطان محمد ( 
الذي فقد بتاريخ 5 / 4 / 2015 يف منطقة يثرب ولم 
يت�م العثور عليه  - وعليه تقرر نرشه يف صحيفتني 
محليتني رس�ميتني ومن لديه معلومات عن املفقود 
عليه الحض�ور إىل هذه املحكمة خ�الل عرشة ايام 
من تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك سوف يتم 

نصب زوجتك قيما عليك وبحسب االصول .
القايض

فائق مشعل صالح 
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكم�ة ب�داءة الك�وت
العدد  202/ب /2018

اىل املدع�ى علي�ه / املدي�ر املف�وض لرشك�ة الغدق 
للمقاوالت واالستش�ارات الهندس�ية

أقام املدعي خضر كصيور محسن الدعوى املرقمة 
أع�اله والتي يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
والزامك بتأدي�ة مبلغ  قدره اربعة وعرشون مليون 
دينار وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
محل�ة 904 ح�ي الوحدة يف بغ�داد ش�ارع الكرادة 
واملرفق بكتاب مرك�ز رشطة العلوية بالعدد 2850  
يف 2018/2/19 تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحضور إم�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2018/3/5الس�اعة تاس�عة صباحا 
وعن�د عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

عدنان نهر الزاميل

فقدان 
فقدت هوي�ة املوظفني الص�ادرة من صومعة 
الصويرة وحدة الذاتية بتاريخ 29 / 1 / 2018 
بأس�م / كاظم عب�اس لبيد فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة  استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 433 / ب / 2017 

اعالن 
بتاريخ 26 / 11 / 2017 اصدرت محكمة بداءة 
الخالص قرار الحك�م بالدعوى املرقمة 433 / 
ب / 2017 واملكتس�ب الدرجة القطعية والذي 
قض�ت بموجبه ازالة ش�يوع العقار املرقم 1 / 
514 – م 57 عليب�ات بيعا – عليه تقرر االعالن 
عن بيع�ه يف الصحف املحلية ومل�دة 30 ثالثون 
يوم�ا عىل ان يكون البي�ع يف هذه املحكمة عن 
طريق املزايدة العلنية التي س�تجري يف الساعة 
12 الثاني�ة عرش م�ن اليوم الثالث�ون تبدا من 
اليوم التايل للنرش ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطل�ة رس�مية يكون موع�د املزاي�دة يف اليوم 
التايل للعطلة الرس�مية وعىل الراغبني بالرشاء 
ايداع التامينات القانونية البالغة نسبتها 10 % 

من بدل البيع ان لم يكونوا رشكاء .
اوصاف العقار موضوع املزايدة :

1 – رقم العقار : 1 / 514 – م 57 عليبات .
2 – جنس العقار : ملك رصف .
3 – مساحة العقار : 240 م2 .

4 – الشاغل الحايل للعقار : خالدة شاكر عبد / 
لؤي صالح عدنان .

ملي�ون   1600000  : الس�نوي  ال�وارد   –  5
وستمائة الف دينار عراقي .

6 – القيم�ة التقديري�ة للعق�ار : 85000000 
خمسة وثمانون مليون دينار عراقي .

القايض 
عدنان حسني عيل

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي ) 
هاني حسني شيال  ( يطلب ) تبديل لقبه ( من 
) العجي�يل( اىل ) املالكي ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 
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وزارة الداخلية 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
العامة 

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عمر 
عيل حسني  ( يطلب ) تبديل اسم ( من ) عمر( 
اىل )حس�ن ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق 
احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

محكم�ة األح�وال الش�خصية يف ابي 
الخصيب 

العدد: 123/ش/2018 
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
ولي�د  حس�ني   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

عبدالكريم
اقام�ت املدعي�ة اف�راح ولي�د احم�د 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة أعاله امام 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا بتأييد 
كال  القارصي�ن  ألوالدك  حضانته�ا 
م�ن )ن�وره ومصطف�ى( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي لقضاء 
اب�ي الخصيب. عليه ق�ررت املحكمة 
الن�رش بصحيفتني  تبليغك بواس�طة 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة يف 
2018/3/14 ويف حالة عدم الحضور 
او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري 

املرافعة بحقك غياباً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

�������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 507 /ب/2017
التاريخ: 2018/2/26

إعالن 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة أب�ي الخصيب 
 49 مقاطع�ة   173 املرق�م  العق�ار 
املحيلة وذلك يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش م�ن ظه�ر الي�وم الثالث�ني من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن. فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه 
املحكمة مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املق�درة وبص�ك مص�دق إن ل�م يكن 
رشيكا وان أجور املنادي عىل املشري 

كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان 
تس�قى س�يحا بمياه املد مس�احته 
10 أول�ك 25 م2 نوع�ه مل�ك رصف 
وان العق�ار يق�ع عىل ش�ارع فرعي 
مبلط وانه مس�يج بسياج من البلوك 
م�ن واجهت�ه االمامية ومش�يد عليه 
دار قديم�ة البن�اء وتتك�ون من ثالث 
غرف منام وبضمنها االس�تقبال مع 
مشتمالت وانه مزود باملاء والكهرباء 
ومش�غولة م�ن قب�ل املدع�ي وانه ال 
يرغ�ب البقاء بالدار بع�د البيع. قدرة 
قيمة الدون�م الواحد من االرض مبلغ 
مائ�ة ملي�ون دين�ار فتك�ون قيم�ة 
األرض مبلغ 41000000 مليون دينار 
فتكون القيمة العمومية للعقار ارضاً 
ومش�يدات 56000000 مليون دينار 

ال غرها.
 �������������������������������

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 120/ب/2018
التاريخ: 2018/2/20

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
أعاله واملقامة من قبل املدعي )صالح 
عبدالله عثمان( ضد املدعى عليهم كل 
من )عبدالله عثم�ان الصالح وجمال 
ومساعد ونارص أوالد عبدالله عثمان 
والس�يد رئيس ديوان الوقف السني / 
إضافة لوظيفت�ه(. والتي يطلب فيها 
تصفية العقارات املرقمة 41 مقاطعة 
7 كوت الك�وام و68 و2 و1 مقاطعة 
9 العجراوية الش�مالية. عليه قررت 
املحكم�ة اإلع�الن عن ذل�ك بالصحف 
املحلي�ة، ومن ل�ه عالق�ة بالعقارات 
أع�اله مراجع�ة محكمة بداءة ش�ط 
الع�رب يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 
2018/3/19 وبعكسه سوف تجري 

املرافعة غيابياً بحقكم.
القايض/ واثق عبود عبدالكاظم

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

وزارة الزراعة 
رشكة ما بني النهرين العامة للبذور

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعادة اعالن رقم )1( )كرس قرار(

اعالن
العدد: 8037 

التاريخ: 2018/2/22

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات12.000.000 اثنا عشرمليون دينار2112م2شارع دجلةكازينو رقم 110

3سنوات10.000.000 عشرة مليون دينار2344م2شارع دجلةكازينو رقم 211

3سنوات10.000.000 عشرة مليون دينار2675م2شارع دجلةكازينو رقم 312

م .ر. مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

مدير التسجيل العقاري
قلعة صالح يف ميسان

المالحظاتالكمية /طنالمركزت
30الحيدري1  ـ

الكمية قابلة للزيادة والنقصان
30طنالمجمـــــوع
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أصوات شابة من الشعر اللبناين: مضامني متعددة وشكل واحد

م�ا يجم�ع الدواوي�ن األربع�ة توجهها 
نح�و مضامني متع�دِّدة، واهتم�ام أكثر 
بم�ا هو ش�خيص. وعىل الصعي�د الفني 
تنحاز جميعها إىل ش�كل قصي�دة النثر، 
م�ع تباينات بقدر ما يف مس�توى هضم 
هذا الش�كل، ومع ه�ذا يمكن ملس تباين 
يف تجلي�ه م�ن خ�ال األداء الفني داخل 
قصي�دة كل من ه�ذه األص�وات. وبهذا 
املعن�ى تمن�ح ه�ذه املجموع�ات األربع 
مش�هداً م�ن الفسيفس�اء داخ�ل لوحة 

واحدة.
�ي »كأنني  عن�وان مجموع�ة م�اك مكِّ
أس�ابق صخ�رة- دار النهض�ة العربية« 
ص مجمل ما تقوم عليه اسرتاتيجية  يلخِّ
كتابتها وأعني: املفارقة، فالصخرة تحيل 
إىل »عن�اء س�يزيفي« وإن ب�دت هن�ا يف 
حالة معاكس�ة من الحركة إىل السكون، 
لكنها بقيت تشري بجاٍء إىل عبث املسعى 
وخيب�ة الوصول، وتعتمد ماك يف معظم 
قصائدها عىل الجمل الشعرية القصرية، 
لك�ن مثل ه�ذه الجم�ل ليس�ت كافية، 
وحده�ا، لخلق قصيدة، فما هي س�وى 
شلٍو من جسد القصيدة ال يتيح الكشف 
عن هوية الجسد كله. وإىل جوار القصائد 
ذات الجمل الخاطفة املكونة من س�طر 
أو اثن�ني، ثم�ة بض�ع قصائد تس�تغرق 
، وقصي�دة  يف ال�رد، وتلتب�س بالق�صِّ
موضوعه�ا  »نس�وية«  قصي�دة  م�اك 
ينوس ب�ني األنوثة والطفول�ة، باألحرى 
ب�ني رموزهما الخارجي�ة ال يف باطنهما 

الكيل: نكهة الشوكوال وشجرة الليمون، 
والفراشات، والزهور والجدة، والبالونات 
امللون�ة، وقص�ص م�ا قب�ل الن�وم، إزاء 
النظ�ارة، والتن�ورة، والقميص، وربطة 
الش�عر...، وقد تعكس مثل هذه األشياء 
ص�ورة تقريبية للش�خصية وتش�ري إىل 
عاق�ة ش�يئية معه�ا، لكنه�ا غالب�اً ما 
تبقى )أش�ياء( يف حيزها الخارجي ولذا 
سيكون مهماً للشاعرة أن تتجّنب الحذر 
�ب الخط�ر يف التج�رؤ ع�ىل اللغة  وتتنكَّ
ويف الق�ول الش�عري، وتحدي�داً يف ع�دم 
اإلفراط باملجازي عىل حس�اب التفريط 

بالح�ي: »أحت�اُل ع�ىل النَّه�اِر وأُبقيِه 
خ�ارَج الُغرفِة/ بينما يتك�دَُّس االنتظاُر 
ف�وَق َجَس�دي« ذلك أن أغل�ب قصائدها 
تخطيطات عاجلة لحاالت ش�خصية، يف 
ب�وح خافت وهادئ وربما متلعثم لكنها 
ال تبلغ مدى الرصخة القادمة من الداخل 
وال يس�تهويها االعرتاف. ومن الطبيعي 
أن تك�ون املفارقة القوام األس�اس الذي 
تق�وم عليه مث�ل هذه القصائ�د، لكنها 
مفارقة ق�د تقع يف االلتباس أو باألحرى 
االرتب�اك كما يف جمل�ة: »ال َداِعي للمفّر 
منه!«معج�م ماك رومان�يِّ »نظيف«، 

إذ ال تب�دو مرتاب�ة بما في�ه الكفاية من 
اللغ�ة. وهي »تكتف�ي بحي�اة واحدة يف 
بالون ملوَّن يسافر بها إىل الفضاء« وإذا 
كانت متلعثمة أحياناً يف مقاربة تجربتها 
بعم�ق، فإنها ال ُيرت�ُج عليها حني تكتب 
ا حولها، من آخرين ومش�اهد عامة  عمَّ
وحاالت مرئيِّة، وهنا يغدو ش�عرها أكثر 
ج�اًء، وعىل هذا النحو ف�إن ماك مكي 
س�تحتاج أن تدي�ر عدس�تها إىل الداخل 
وأن تفتحه�ا أكث�ر عىل ذلك امل�كان من 
أجل إض�اءة ظامها الداخ�يل واإلصغاء 

له جيداً.

وفاء أخرض: »لست بخري أبداً«
ع�ىل اخت�اف مع م�اك مكي، تس�عى 
وفاء أخرض يف ديوانها )لست بخري أبداً- 
دار النهض�ة العربي�ة( إىل رس�م صورة 
أس�طورية لألنث�ى بأل�وان ح�ارة ولغة 
أكث�ر صخباً س�واء عىل صعي�د املفردة، 
أو العبارة ويف س�عيها هذا تبدي ش�غفاً 
بالنم�وذج البدئ�ي، مقرون�اً بُمحرَّم�ّي: 
الجن�س واملق�دَّس، فتتجول يف س�االت 
ش�تَّى: من عش�تار إىل مريم، وتس�تعري 
أرحام�اً أخ�رى. »أحت�اُج أْن أع�وَد أنثى 
عادي�ًة/ م�ن الزمِن األوَّل/ تط�رُق بابَك 

بخفر/ وكلُّ م�ا فيها يدع�وَك إىل وليمِة 
حّب. »أن�ا ِمْن ضلعِه وه�و من َرحمي/ 
ل�ه أْن يحُضنني ويل أن أحتويه« و »ألدك 
مرَّات« بل ال تتوانى عن استعارة هويات 
ذكوري�ة قلق�ة: »أن�ا هامل�ت وأدوي�ب 
والغري�ب ومس�خ كافكا« غ�ري أن مثل 
التدف�ق ملياه الينابي�ع الداخلية عادة ما 
يكون مصحوباً بوحل النهر قبل أن يصل 
، بمعنى أن طاق�ة وفاء واضحة  املص�بَّ
لكنها أش�به بطاقة ِحَمٍم تقذف بكل ما 
تنطوي عليه من مادة خام تعوزها تنقية 
أكثر. وهذا ينطبق عىل اإليروسية القلقة 
يف بن�اء العاق�ات ب�ني مف�ردة وأخرى، 
وب�ني الطغيان والعصي�ان فهي تحتفي 
باألنوث�ة، وتهج�و الذك�ورة ب�ل ترتعب 
إزاءها: »كنت دوماً أخىش الذكر: أتخيله 
بندقي�ة أتخيله س�وطاً أو خازوفاً!«وإذا 
كان يف ش�عر ماك مكي براءة وشفافية 
فهن�ا ثم�ة غضب ورف�ض، بلغ�ة حادَّة 
دة األندلسية:  وُغلمة رصيحة تذكرنا بوالَّ
ها  »َجَسدي جزيرٌة بكٌر ُمشتهاٌة/ ال يؤمُّ

إال تائهوَن وُغزاة.«
وثيق�ة  بوصف�ه  الش�عر  قرأن�ا  ول�و 
شخصية، فإن ش�عر وفاء يمكن أن يعدَّ 
نموذج�اً ممت�ازاً العرتاف�ات ام�رأة عىل 
كريس القصيدة، لكن أهي مجرد مؤلِّفة 
هن�ا؟ أم البطلة؟ إنِّها تس�تخدم خطاب 
املتكل�م يف مقارب�ة جانٍب من املس�كوت 
ال  السادس�ة/  أو  الخامس�ة  »يف  عن�ه: 
أذك�ُر/ نادتني ابنُة الجرياِن/ المس�ْتني 

بحناٍن/ ل�م أقاوْم/ أرادتن�ي با ثياٍب/ 
ْد/ كاَن مأتم�اً/ كان ُعرس�اً«.  ل�م ات�ردَّ
كم�ا تظه�ر إش�كالية العاق�ة بني األب 
واألم يف أكث�ر م�ن موض�ع وبصي�غ ال 
ي فيِه  تخل�و من عدمية: »عالُم أب�ي وأمِّ
معاهداٌت ومابس�اٌت وِع�راٌك/ وأطفاٌل 
كثٌر يسقطوَن سهواً يف املرحاض«. شعر 
وفاء فيه الكثري من القول، وإذ تنجح يف 
التجوال داخل رساديبها وتلتقط منها ما 
يتاح، فإنه�ا تبقى يف حاج�ة إىل العناية 
بكيفية الق�ول، وألنها تتحدث من داخل 
ب�ركان فق�د ج�اءت عباراته�ا ش�ظايا 
متوهج�ة، ولم تمس�ك بالقصيدة بعد... 
ومثل هذا اإلمس�اك س�يأتي مع شاعرة 

َتعُد باملزيد.
دارين حوماني: »العبور با ضوء«

ت�ويل دارين حومان�ي يف ديوانها »العبور 
ب�ا ض�وء/ فواصل للن�ر« عناية أكثر 
للقصي�دة مما ل�دى س�ابقتيها، ويبدو 
ه�ذا األمر طبيعي�اً مع ش�اعرة ال تقدم 
ف�إن  هن�ا  وم�ن  األوىل،  مجموعته�ا 
اختافه�ا عنهم�ا ليس معياري�اً تماماً، 
بمعنى أنه ال يتمثل يف املستوى، وإنما يف 
الطبيعة والدرب�ة، فاللغة هنا أكثر أناقة 
ونق�اًء، والص�ور مش�يَّدة بحرص حيث 
تهت�م بالتق�اط حرك�ة الخارج لرتس�م 
مشهدية أكثر عمقاً وبضجيج أقّل وهي 
أكثر انتباهاً للتفاصي�ل فتلتقطها بعني 
بصرية وتحيكها بروية لتخلق قصيدتها 

وعىل رغم تمكنها من أدواتها بالعموم.

         زياد منى

يرتبط موضوع كتاب »األموال الخفية - التاريخ الري 
 Dark( »ألصحاب املليارات خلف صعود اليمني املتطرف
 Money: the hidden history of the billionairs
 behind the rise of the radical right. doubleday,
new york 2016.( إىل حد ما، بمادة املؤلف الس�ابق عن 
األوليغارش�ية يف الوالي�ات املتحدة. الكاتب�ة جني ماير، 
صحافي�ة متخصص�ة يف بح�ث املواضي�ع اإلش�كالية. 
عملت مدة عرين عاماً يف صحيفة »نيويوركر«، ونالت 

جوائز عدة عن أعمالها، علماً بأن هذا مؤلفها الرابع.
الس�ؤال الذي تطرح�ه الكاتبة، ومعها كث�ري من القراء 
واملعلقني: ما مسبب وقوع أمريكا يف رشك عدم املساواة 
االقتصادي�ة متواصلة التوس�ع؟ وما س�بب إخفاق كل 
محاوالت وضع سياسة خاصة ملحاربة التغري املناخي؟ 
ومل�اذا ن�رى أن أصح�اب امللي�ارات يف الوالي�ات املتحدة 

يدفعون رضائب أقل عىل نحو مس�تمر؟
ش�كل فوز دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية رافعة 
مهّم�ة لليم�ني يف الوالي�ات املتحدة: باملناس�بة، ياحظ 
املرء تزايد نفوذ األح�زاب اليمينية يف معظم دول العالم 
الغرب�ي، م�ع زي�ادة يف تأثريه�ا وتمكنه�ا م�ن فرض 

سياسات توافق عقيدتها.
تبدأ الكاتبة بحثها عن إجابات عن األس�ئلة آنفة الذكر 
وغريه�ا بالعودة إىل تاريخ العائل�ة األكثر ثراًء يف تجمع 

أصح�اب امللي�ارات، وه�ي عائل�ة ُكخ. األب املؤس�س، 
ْفرِد ُك�خ، اخرتع طريقة محس�نة لتكرير النفط الخام 

واستخاص البنزين منه.
بعده�ا انتقل ْف�رِد ُكخ إىل االتحاد الس�وفيتي إبان عهد 
س�تالني، وأرشف عىل بن�اء مصايف نفط عدي�دة هناك، 
وقدم النصيحة لبناء الكثري منها يف مختلف أنحاء الباد. 
فع�ل ذلك، مع أن�ه أعلن معادات�ه املطلقة للش�يوعية. 
بع�د ذل�ك، انتقل األب املؤس�س إىل أملاني�ا النازية وقدم 
خدمات�ه لهتلر حي�ث أقام محطة تكري�ر نفط بالقرب 
م�ن هامبورغ كانت تنتج البنزين عايل الصفاء الخاص 
بمح�ركات الطائ�رات، وهو مس�اهم بالت�ايل يف خطط 

الحرب العاملية الثانية.
األب املؤس�س هذا كتب رس�الة يف عام 1938 إىل صديق 
ل�ه ع�ر فيها عن رأي�ه بأن أملاني�ا )النازي�ة( وإيطاليا 
)الفاش�ية( والياب�ان )العدواني�ة( ال�دول الوحي�دة يف 
العال�م. ما يعني، يف ظننا، أنه يتطلع لليوم الذي تتحول 

فيه باده إىل نظام مماثل.
تنتقل الكاتبة بعدها إىل ترش�ح أحد أبناء األب املؤسس، 
وهو ِديِفد ُكخ، ملنصب نائب الرئيس ضمن الئحة الحزب 
الليرتايل )libertarian(، وفش�له يف الحصول عىل أكثر 
من 1% من األصوات، مما دفعه هو وش�قيقه تش�ارلز 
إىل اتب�اع طريق مختلف ه�و التأثري يف الناخب األمريكي 
وبالتايل الس�يطرة عىل أجهزة القرار السيايس يف الباد. 
ت�م ذلك ع�ر إقامة تجم�ع ألصحاب امللي�ارات يف الباد 

بهدف توحي�د جهودهم للس�يطرة عىل أجه�زة الدولة 
ومنها مجلس�ا النواب والش�يوخ. تمكن�وا من الوصول 
إىل هذا األمر يف عهد أوباما عندما أنهوا س�يطرة الحزب 

الديمقراطي عىل املجلسني.
رشكاء األخوين ُكخ ضموا أسماء مجموعة من أصحاب 
املليارات املعروفني ومنهم عىل سبيل املثال رترد سكيف 
وريث مرصف »ملن« و»غلف أويل«، وهري وليند براديل 
املستحوذين عىل عقود دس�مة للقطاع الحربي، وجون 
أُلني أحد عمالقة الصناع�ات الكيميائية والذخائر ومن 
عائلة كروز املمس�كة بإنتاج الجعة، وعائلة دُفس التي 

أسست رشكة »أم وي« الشهرية.
اجتماع�ات التجم�ع اليمين�ي كانت رسي�ة للغاية، ما 
يصع�ب من محاول�ة التعرف عىل أس�ماء املش�اركني، 
باس�تثناء مرة واحدة. املش�اركون يف مؤتمرات التجمع 
اليمين�ي، التي كان�ت تلتئم مرتني س�نوياً، كان عليهم 
االلت�زام بالرية التام�ة والخضوع لتعليم�ات أجهزة 
األم�ن املناط بها حماية رسي�ة االجتماعات. ومن ذلك، 
عىل س�بيل املث�ال، مص�ادرة أجهزة الخلي�وي الخاصة 
ومنعه�م من التواصل ع�ر الفضاء االف�رتايض مع أي 

كان بخصوص االجتماع وكل ما يتعلق به.
تق�ول الكاتبة إّن كافة املش�اركني، كان�وا من أصحاب 
امللي�ارات املحدود عدهم، إىل املئ�ات من أصحاب املايني 
الذي�ن كان�وا يترع�ون ملختلف مؤسس�ات ما يس�مى 
املجتم�ع املدني، ومن ذلك مؤسس�ات البحث املس�ماة 

)thinktank(، م�ا يؤدي إىل الس�يطرة عليه�ا يف نهاية 
املطاف.

ذلك التجمع، الذي عرف يف الواليات املتحدة باسم الواحد 
باملئة )1%( هو يف الحقيقة ال� 01ˏ0، وهو يسيطر عىل 

نحو ثلث الثروات يف تلك الباد.
انطلق�ت الكاتبة م�ن مرحلة التأس�يس تل�ك لتناقش 
كل خط�وة قام بها ذلك التجمع، برئاس�ة األخوين ُكخ 
وإداراتهم�ا يف س�بيل الهيمنة عىل التفكري الس�يايس يف 
الواليات املتحدة وبالتايل الس�يطرة عىل مفاصل الحكم 

يف الباد.
املقص�ود هن�ا أن االنعطاف نح�و اليمني الذي تعيش�ه 
واش�نطن لم ينتج من ف�راغ وإنما نتيج�ة جهد طويل 
ألصح�اب امللي�ارات الذي�ن يس�عون لف�رض عقيدتهم 
الليرتالي�ة، أي التح�رر الت�ام م�ن تدخ�ل الحكومة يف 
االقتص�اد، ع�ىل الدولة. فق�د قدموا مئ�ات املايني من 
الدوالرات لدعم اليمني يف مختلف االنتخابات التي جرت، 
وف�ق املقول�ة: »الث�روة تولد الس�لطة، والس�لطة تولد 
الثروة«، ومبدأهم يقول: كل ما أريده هو الحصول عىل 
حصتي العادلة، وهي كل يشء! باملناس�بة، مقدار ثروة 
أصحاب املليارات املشاركني يف تجمع األخوين ُكخ يبلغ 

نحو 222000000000 دوالر.
يح�وي املؤلف تفاصي�ل كث�رية مهمة لنا عند دراس�ة 
صناعة القرار يف واشنطن نظراً لتأثري سياسات األخرية 

يف منطقتنا وأثرها يف حيواتنا ومستقبلنا.

الـيـمـيـن الـمـتـطـرف عـائـمـًا عـلـى الـمـلـيـارات

           محمد مظلوم  

تتيُح قراءة هذه املجموعات الش�عرية ألربعة أصوات جديدة من الش�عر اللبناني، االطاع عىل راهن املشهد الشعري الجديد يف عاصمة الحداثة الشعرية 
العربية يف الخمسينات والستينات. وعاصمة الصحافة العربية كذلك، وهذا ما يمكن أن ينعكس بتأثري ال يخفى للصحافة عىل القصيدة سواء يف شكلها 

ا عليه األمر يف بقية العواصم العربية. أو لغتها أو حجمها... ومثل هذا األثر ربما يختلف عمَّ

واقفان يف رشفتها العالية
ُنطّل عىل املتنزّه. تقول:

ال طي�وَر تحل�ق يف س�ماء ه�ذه 
املدينة

لكّنها فوق ذي الحدائق تجد مجااًل 
للَنَفِس.

أش�جارها الكثيفة تقّوض كهرباء 
البنايات

فرتِّف أجنحتها يف هواء طري 
انظر!

نرى عصافري صفراء
ويماًم�ا يه�دل، يحّط بج�وار برك 

نائمة
تلتمع الشمُس عىل أسطحها

اللوت�س  أوراق  ع�ىل  وتنطف�ئ 

العريضة.
أقول:

مخطئٌة أنِت
فخارج حدود سماء الحديقة 

ِحدآن ورخمات 
تحلُّق فوق املدينة بأرسها

ويف أعاٍل شاهقة
لُتفلَت من التيارات املشحونة

واألزيز املُمغنط للغوِنا.
انظري!

تحوّم سوداَء وهائلة
 وال جثة نافقة يف األفق

إال املدينة نفسها.
لكّنها طيور أيًضا يا عزيزتي

وإن أكلت الجيف.

األغاني التي صغتها عر السنني
من نثار كلمات حائرة 
تطّن يف أذنّي قبل النوم

كالعمل الرديء  .
تلّح

يف هذيان الحمى
فرتجح كفة غثاثتها 

أمام كفة الحياة
 يف ميزان الحرارة.

أغان مثقوبة
ال يشء وراءها

سوى طهو الكلمات 
يف عجني لغوي

يلتمس ألحاًنا ضالة.
إيقاع ينفجر 

خلف كّل كلمة
لُيبِطَل فعلها

كزّر ينقُر عصب املعنى
يف سديم جهاز معطل
فيزداد العطل كثافًة.

وكل إيقاع ينفجر عيٌد
بأضحيات فوق محارقها

ونساء يغرقن يف نهر
وفاح�ني يقطع�ون صخ�رًا

يف محجر 
تحت شمس تبث دفأها

ألن�اس ع�ىل الجه�ة األخ�رى من 
اليوم

يحتفلون بعيد آخر   .

وبعد كل انفجار
تهمد حزمة من الُعصاب

وتنرصف األسنان عن رصيفها
ويسرتخي الفُك عىل الفِك
فتسقط كلمة عىل األرض

ُكريًة مدماة
تفسح الطريق النفجار التالية

بعد اختمارها.
جئناك بالُهراء

أيها العالم يا ُحبي!

مــوهـبـةمساحة خرضاء
هل يمكن التعرف عىل حضارة بأكملها 
من خ�ال فنونها؟ ال س�يما إن كانت 
ه�ذه الحض�ارة تمت�د ع�ىل جغرافيا 
شاس�عة، تختلف البلدان التي تضمها 
والحضاري�ة  الثقافي�ة  خلفياته�ا  يف 
وماضيه�ا، وهذا ينطبق بش�كل كبري 
عىل الحضارة اإلس�امية التي صهرت 
داخله�ا ثقاف�ات مختلف�ة، ب�دءاً من 
املرق واملغ�رب العربي، وحتى أقىص 
رشق آسيا ثم أوروبا، إىل جانب امتداده 

يف عمق أفريقيا.
يقيم متحف اللوفر يف باريس، معرضاً 
وسلس�لة من الندوات، بعنوان »إعادة 
اكتش�اف الفن اإلس�امي«، يعمل من 
خاله�ا ع�ىل ق�راءة جدي�دة للف�ن يف 
الحضارة اإلس�امية وعاقته بجوانب 
مختلف�ة م�ن الحي�اة، وال س�يما فن 
البورتري�ه، من خال مح�اور الندوات 
وأسئلتها يعيد األكاديميون املشاركون 
اإلس�امي  الدي�ن  عاق�ة  اكتش�اف 
بتمثي�ل  املتعلق�ة  والقي�م  بالفن�ون 
اإلنسان يف عصور الحضارة اإلسامية 
الذهبية واختافها يف الثقافات العربية 

والرتكية والفارسية.
ال يمكن فص�ل هذه التظاه�رة، التي 
تتواص�ل حت�ى الثاني م�ن آذاراملقبل، 
ع�ن الوقت والس�ياق الذي تق�ام فيه، 
حي�ث تزدهر اإلس�اموفوبيا والخوف 
من اآلخر املختلف يف املجتمع الفرني، 
ويجري بناء وتكريس نظرة س�طحية 
ل�� الثقافة اإلس�امية فيها الكثري من 
املغالط�ات والخل�ط، وتجري�د ه�ذه 
الحض�ارة م�ن كل قيمه�ا الجمالي�ة 
وصاح�ب  املؤث�ر  الثق�ايف  وتاريخه�ا 
الفض�ل ع�ىل أوروب�ا، توجه كرس�ته 
وس�ائل اإلع�ام الفرنس�ية املختلفة، 

فهل يمك�ن للمؤسس�ات الثقافية أن 
تكون تياراً مقاباً موضوعياً لوس�ائل 
اإلعام، لربما يكون س�ؤاالً جديراً بأن 

يجري البحث يف واقعيته.
الن�دوات واملحارضات هي اس�تكمال 
لسلس�لة أخ�رى، أقامه�ا اللوفر تحت 
املس�مى نفس�ه، العام امل�ايض، والتي 
كان�ت مخصص�ة لثيمة »الص�ورة يف 
العال�م اإلس�امي«، يف ح�ني يخصص 
املتحف برنامج هذه الدورة ل�«تجسيد 
الش�خصيات الدينية واملقدسة يف الفن 
اإلسامي«، ويحرص فرتة األعمال التي 
يتناوله�ا ب�دءاً من العصور الوس�طى 

وحتى بدايات القرن العرين.
لي�س مس�تغرباً أن يخص�ص اللوف�ر 
ال�ذي  املوض�وع،  له�ذا  ندوات�ه  دورة 
يم�س جانب�اً م�ن الج�دل يف أوروب�ا، 
ألسباب ليس�ت مجهولة، حيث يطرح 
املح�ارضون األس�ئلة التالية: هل كان 
من املسموح رسم ونحت الشخصيات 

الدينية؟ هل جرى تجسيد النبي محمد 
يف الرسومات اإلس�امية؟ كيف تطور 
فن البورتريه يف الفن اإلس�امي؟ ومن 
هم أبرز فنانيه ومن هي الش�خصيات 

التي كان ينجز لها البورتريه؟
س�تكون املحارضة األخ�رية، يف الثاني 
م�ن آذاراملقب�ل، حول »ف�ن البورتريه 
من املخطوط إىل العمارة« وتركز هذه 
الجلسة عىل هذا الشكل الفني يف لوحة 
املخطوطة، ورسومات الكتب، والرسم 
ع�ىل قم�اش والجداري�ات. وتخصص 
والهن�دي  اإليران�ي  للف�ن  النق�اش 
والرتك�ي، وتتناول الفرق بني الش�كل 

املثايل يف البورتريه والصورة الواقعية.
أم�ا املح�ارضة الت�ي أقيم�ت فكانت 
بعنوان »تجس�يد نبي اإلس�ام« )ص( 
والتي تطرق�ت إىل تصوير النبي محمد 
واملع�راج  اإلرساء  )ص( يف رس�ومات 
التي هيمنت عىل معظ�م املخطوطات 
الرتكية والفارس�ية، حيث كانت غالباً 
ما تتن�اول القص�ص الديني�ة يف فرتة 
تمت�د ما بني ع�ام 1300 و1600، كما 
تستكش�ف املحارضة ف�ن األيقونة يف 

الحضارة اإلسامية.
بالنسبة إىل الجلسة التي افتتحت هذه 
التظاه�رة، منتصف الش�هر الجاري، 
فقد كانت بعن�وان »الصور واألصنام: 
نق�اش ط�ال أم�ده«، ورك�زت ع�ىل 
املناقش�ات املتعلقة باألصنام والفنون 
التصويرية، مع تس�ليط الضوء بشكل 
خ�اص ع�ىل وص�ف الق�رآن لألصنام 
وكذلك األحاديث والنصوص التريعية. 
كما استكشفت املحارضة أعمال رسم 
ونح�ت وفوتوغرافي�ا تمتد ع�ىل أكثر 
م�ن ألف ع�ام م�ن التعب�ريات الفنية 

التصويرية يف الثقافة اإلسامية.

»اللوفر« يعيد قراءة البورتريه يف الفن اإلسالمي
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محكمة بداءة البرصة 
العدد: 2629/ب/2017

التاريخ: 2018/2/26
اعالن 

املدعي / عيل زكي نوري
املدع�ى عليه�م / مه�دي ومحمد وس�عاد 
ويوس�ف وخديج�ة وزينب واحم�د وآمنة 

وفاطمة أوالد زكي نوري. 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 
الكب�ر ومس�احته  الرب�اط   2342/2071
474م2 وه�و عبارة عن دار س�كن تقع يف 
منطقة س�كنية يف منطق�ة الجمعيات عىل 
شارع فرعي غر مبلط متكون من حديقة 
وطارم�ة وان ال�دار مؤلف�ة من اس�تقبال 
وهول وغرفتني من�ام وحمام ومطبخ، ويف 
الطابق العلوي متكون من غرفتني وحمام 
ومرفق صحي، البناء من الطابوق ومسقف 
بالكونكري�ت واالرضي�ة مبلط�ة بالكايش 
درج�ة عمرانه قديم وانه مش�غول من قبل 
محم�د زكي ال�ذي يرغ�ب بالبق�اء بصفة 

مستأجر بعد البيع. 
من له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دفع التأمينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة البالغة اربعمائة وثمانية 
وتس�عون مليون واربعمائة وخمسون ألف 
دين�ار، وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
ع�رش من ظهر الي�وم الثالثني للي�وم التايل 
لن�رش اإلع�الن، ويتحم�ل املش�ري أج�ور 

املناداة.
القايض / علوان بربوت البزوني

�����������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة بدرة

العدد49/ ب/2009 
اعالن

تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن هذه 
يف  49/ب/2009  بالع�دد  املحكم�ة 
ش�يوع  ازال�ة  املتضم�ن   2009/12/30
العقار 3/33 م3 نه�ر وقراوي فقد تقرر 
اعالن عن بيع�ه باملزايدة العلنية خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما تب�دءا من الي�وم التايل 
للنرش وعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة  مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيمة 
املقدرة مال�م يكونوا من الرشكاء وس�وف 
تج�ري املزايدة يف اليوم االخ�ر واذا صادف 
اليوم االخر عطلة رسمية فاليوم الذي يليه 
موعد املزايدة وعىل من ترسوا عليه املزايدة 

يتحمل اجور النرش واملناداة 
القايض 

ياسني خضر الدريعي 
املواصفات

1- جن�س العق�ار / ارض زراعية تس�قى 
سيحا 

2- نوع العقار / مملوكة للدولة 
 1063 اول�ك  و9  م   83,91/ املس�احه   -3

دونم
 4- القيم�ة التقديري�ة / ثالثمائ�ة وثالثة 
وثمان�ون ملي�ون واربع�ة وثالث�ون ال�ف 

ومئتان وسبعة دينار
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة  استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 52/ ب / 2015 

اعالن 
بتاري�خ 15 / 9 / 2015 اص�درت محكمة 
بالدع�وى  الحك�م  الخال�ص ق�رار  ب�داءة 
واملكتس�ب   2015  / ب   /  52 املرقم�ة 
الدرج�ة القطعي�ة وال�ذي قض�ت بموجبه 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 1 / 198– م 
57 عليب�ات بيعا – عليه تق�رر االعالن عن 
بيع�ه يف الصحف املحلية وملدة 15 خمس�ة 
ع�رش يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش 
وتكون املزايدة يف هذه املحكمة الساعة 12 
الثانية عرش مظهرا ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية يكون املوعد يف اليوم 
الت�ايل للعطل�ة وعىل الراغب بال�رشاء ايداع 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10 % من بدل 

البيع اذا لم يكن رشيكا .       
اوصاف العقار موضوع املزايدة :

1 – ن�وع املل�ك : ملك رصف رقمه 1 / 198 
– م57 – عليبات .

2 – جنسه : دار سكن
3 – االوص�اف : دار س�كن يحت�وي ع�ىل 
طابقني يحتوي االول عىل هول واس�تقبال 
وطعام وغرفة نوم وحمام ومرافق صحية 
م�ع مخ�زن ويحت�وي الطاب�ق الثاني عىل 
ثالث غ�رف نوم ومخزن م�ع صحيات وان 
ال�دار مبن�ي من م�ادة الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان ) عكادة ( ومسكوف بالكايش 
ويحت�وي ع�ىل حديقة فيها اش�جار نخيل 

عدد 11 نخلة واشجار اخرى .
4 – الشاغل الحايل للعقار : املدعى عليها / 

ف�ردوس مجي�د ذن�ون .
5 – القيمة التقديرية للعقار : 250000000 
مائتان وخمسون مليون دينار عراقي قيمة 

االرض والبناء .
القايض 

عدنان حسني عيل
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 270/ش/2018

التاريخ: 2018/2/25
اعالن

اىل / املدعى عليها / برشى نارص عواد
اق�ام املدعي عيل لطيف معي�وف الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  270/ش/2018  املرقم�ة 
للهج�ر  التفري�ق  املحكم�ة طل�ب فيه�ا 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار منطقة بس�اتني ال�رشق وكتاب 
معاوني�ة رشط�ة الس�ماوة املرق�م 934 
يف 2018/2/4 ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/3/6 وبعكس�ه س�وف 
تج�ري املحاكم�ة غيابي�ة بحق�ك وف�ق 

القانون
القايض

حسني حبيب سهر

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 54/ش2018/6
التاريخ: 2018/2/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / سعد احمد عباس 

اقام�ت املدعي�ة )احالم حس�ني هادي( 
الدعوى بالع�دد 54/ش2018/6  امام 
هذه املحكمة تطلب فيها تصديق طالق 
خلعي وملجهولية محل اقامتكم وحسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار 
ح�ي الوف�اء / النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموع�د 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
الحض�ور  وعلي�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
ام�ام ه�ذه  املحكمة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2018/3/6 الساعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2139/ب2017/2
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بازالة  ش�يوع  العق�ار املرقم 
1534 حي الحسني يف النجف عليه تعلن 
هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل )خمسة عرش( يوما من 
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق  
الم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
م�رصف الرافدي�ن رق�م )7(  يف النجف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخر من االعالن 
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املش�ري جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

 العق�ار املرق�م 1534 حي الحس�ني يف 
النجف عب�ارة عن دار يقع عىل ش�ارع 
30 م�ر بواجهة 11 م�ر ونزال 20 مر 
ومفرزة اىل جزئني بصورة غر رس�مية 
الج�زء االول طابقني يحت�وي عىل ممر 
طوي�ل دوالن بعرض مر وطول 10 مر 
ومدخل وهول ومجموعة صحية ومطبخ 
بالنس�بة للطاب�ق االريض ام�ا الطاب�ق 
العلوي يحت�وي عىل غرف�ة واحدة وان 
بناء  هذا الجزء من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان وان الجزء املذكور مشغول 
من قبل املستأجر حسني محمد رسحان 
وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع 
بصفة مس�تاجر وان درجة عمران هذا 
الجزء وس�ط اما الج�زء الثاني يحتوي 
عىل غرفة واحدة واس�تقبال وصحيات 
ومش�غول م�ن قب�ل املس�تأجر باس�م 
الخفاجي حسب ما افاد به وكيل املدعي 
وهو يرغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع 
بصفة مستاجر وان بناء هذا الجزء من 
الطابوق ومس�قف بالش�يلمان ومجهز 
باملاء والكهرباء درجة عمران هذا الجزء 
دون الوسط  وان القيمة املقدرة للعقار 
وثالث�ة  ثالثمائ�ة   )353,400,000(
وخمسون مليون واربعمائة  الف دينار 

فقط الغرها
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2046/ب2017/3
التاريخ 2018/2/26

اىل / املدعى عليه  )حميد كريم عودة( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2017/8/23 يف  2046/ب2017/3 
واملتضمن الحكم )بالزام املدعى عليهما 
حميد كريم عودة وحسني محمد مردان 
مبل�غ   بتأديت�ه  والتضام�ن  بالتكاف�ل 
مق�داره الفي دوالر امريك�ي ما يعادل 
مليونان وثالثمائة وثمانية وستون دينار 
للمدع�ي مصطفى حي�در خليفة املدير 
املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية(  
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
كرب�الء واش�عار مخت�ار الرم�وك  � 2 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني  ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
الق�رار املذك�ور  وبعكس�ه سيكتس�ب 

درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة فقدان    
التاريخ 2018/2/22

اىل / املدعو عباس ايوب قنرب
اعالن

ق�دم طالب حجة الفق�دان فاطمة جميل 
ع�يل طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه 
اص�دار حجة فقدان بحق�ك كونك مفقود 
وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 
االعالن وبخالفة سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
�����������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) جنان حسني محسن ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 54825 / 
3 ح�ي الن�داء خالل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك
طالب االجازة

عادل مظلوم عبد
�����������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره من املعهد 
التقني يف النجف /قس�م سياحه و فندقه 
باس�م ) محمد عبد الرضا وحيد ( عىل من 

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

فقدان
فقدت مني دفر تجهيز الوقود الصادر ن 
هيئ�ة توزيع الفرات االوس�ط فرع املثنى  
/ قس�م التوزيع وحدة املعدات واملزارعني 
باس�م ) حس�ني فرحان ح�ايش( عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )احمد عيدان شامان( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الطيار( بدال 
م�ن )الخزعيل( فمن لدي�ه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش 
يوم�اً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم 
النظ�ر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

اىل الرشي�ك ) رحيم خل�ف رحيم ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض اصدار اج�ازة بناء للعقار 67198 
/ 3 ح�ي النداء خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك
  طالب االجازه 

عباس عيل هاشم
�����������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة 
م�ن  الص�ادرة   2016/10/31 يف   )49  (
مديرية تربي�ة املثنى املعنون�ة اىل جامعة 
الكوف�ة كلية العلوم السياس�ية باس�م ) 
احم�د جليل دي�يل ( عىل من يعث�ر عليها 

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

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  485/ب /2018
خض�ر  جن�ان   / عليه�ا  املدع�ى  اىل 

وجماعتها
أقام املدعي حسني خضر عباس  الدعوى 
املرقمة أعاله والت�ي يطلب فيها دعوتكم 
بتأدي�ة  والزامك�م  والحك�م  للمرافع�ة 
مبل�غ  ق�دره خمس�ة وع�رشون مليون 
دين�ار وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
الفالحيةواملرفق  اش�عار مختار منطق�ة 
بكت�اب مرك�ز رشط�ة الفالحي�ة بالعدد 
تبليغك�م  تق�رر   2018/2/22 يف   3256
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني 
للحضور إم��ام هذه املحكمة صباح يوم 
2018/3/7الس�اعة تاسعة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك أوم�ن ينوب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق القانون  
القايض 

عدنان نهر الزاميل
�����������������������������������

قرار تصفية رشكة محدودة 
بن�اء ع�ىل ماج�اء بق�رار الهيئ�ة العامة 
لرشك�ة ) الطريق الثاب�ت للتجارة العامة 
املح�دودة ( املتخذ بتاري�خ 4 / 7 / 2017 
املتضم�ن وض�ع الرشكة تح�ت التصفية 
وتعي�ني املحام�ي ) احم�د عب�د رج�ب ( 

مصفيا لها .
اني مس�جل الرشكات صادقت عىل القرار 
املذك�ور اع�اله ع�ىل ان يتم ن�رشه طبقا 
الحكام امل�ادة 160 من قان�ون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف الي�وم الثال�ث من ش�هر 

جمادي االخر لسنة 1439 ه� - 
املواف�ق للي�وم التاس�ع ع�رش من ش�هر 

شباط لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/2/25
اعالن مفقود

اىل املفقود // عيل نصيف جاسم  
بتاري�خ 2018/2/25 قدم�ت )زوجت�ك( 
املدع�وه )ارساء جاس�م حس�ني ( تطلب 
في�ه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت 
بتاريخ 2016/7/22 ولم تعد لحد االن لذا 
تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
عدم حض�ورك خالل خمس�ة ع�رش يوم 
من الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف 
تنصب )ارساء جاسم حسني( قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :732/ش2018/4

التاريخ: 2018/2/26 
اىل / املدعى علي�ه / هاوزين صالح الدين 

عبد الكريم 
اعالن

ع�يل  )هدي�ل  زوجت�ك  املدعي�ة  اقام�ت 
نج�م( الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد 
اع�اله ام�ام محكمة االحوال الش�خصية 
يف بعقوب�ة ومضمونه�ا تصدي�ق الطالق 
الخارجي الواق�ع بينكما ولكونك مجهول 
مح�ل االقام�ة وع�دم توف�ر املعلوم�ات 
عن�ك وحس�ب ورق�ة التبلي�غ الص�ادرة 
من وح�دة التبليغ�ات يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف دياىل االتحادية واشعار مختار 
منطقة حي رقم 19 قاس�م محمد ش�حل 
واملص�دق  م�ن املجلس املح�يل يف بعقوبة 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2018/3/11 ويف حال�ة عدم حضورك او 
ما ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 
القان�ون  ووف�ق  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك 

االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :622/ش2018/4

التاريخ: 2018/2/26 
اىل / املدعى عليه / حازم ابراهيم حسني

اعالن
اقام�ت املدعي�ة زوجتك )خال�دة ابراهيم 
جمعة( الدعوى الرشعي�ة املرقمة بالعدد 
اع�اله ام�ام محكمة االحوال الش�خصية 
يف بعقوب�ة ومضمونه�ا تفري�ق للهج�ر  
ولكونك مجهول محل االقامة وعدم توفر 
املعلوم�ات عن�ك وحس�ب ورق�ة التبليغ 
الص�ادرة من وح�دة التبليغات يف رئاس�ة 
محكمة استئناف دياىل االتحادية واشعار 
مختار منطقة حي رقم 19 قاس�م محمد 
ش�حل واملص�دق  م�ن املجل�س املحيل يف 
بعقوبة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2018/3/7 ويف حال�ة عدم 
حضورك او م�ا ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا ووفق 

القانون االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ: 2018/2/26
اعالن مفقود

اىل املفقود // محمد حميد جاسم  
بتاري�خ 2018/2/26 قدم�ت )والدت�ك( 
املدع�وه )برشى محمود جاس�م ( تطلب 
في�ه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2014/11/25 ولم تعد لحد االن 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة ع�دم حضورك خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من الي�وم الثان�ي من تاري�خ النرش 
س�وف تنص�ب )    والدت�ك( قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ: 2018/2/26
اعالن مفقود

اىل املفقود // محمد عبد مجيد  
بتاري�خ 2018/2/26 قدم�ت )زوجت�ك( 
املدعوه )امل س�ليمان حميد ( تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2014/5/27 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي م�ن تاريخ النرش س�وف تنصب ) 

زوجتك    ( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ: 2018/2/26
اعالن مفقود

اىل املفقود // الفاروق جليل يعقوب   
)زوجت�ك(  قدم�ت   2018/2/6 بتاري�خ 
املدع�وه ) زين�ة خال�د عبد الل�ه  ( تطلب 
في�ه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 2016/6/5 ولم تعد لحد االن لذا 
تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
عدم حض�ورك خالل خمس�ة ع�رش يوم 
من الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف 
تنصب ) زينة خال�د عبد الله( قيمة عليك 

إلدارة 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 // عيل مطرود جامل  
بتاري�خ 2018/2/25 قدم�ت )زوجت�ك( 
املدعوه )ابتس�ام عباس بدع ( تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2014/8/24 ول�م تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنصب 
)زوجتك ابتس�ام عباس بدع ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد  :2100/ب/2016
التاريخ: 2018/2/25

اعالن
املدع�ني / 1 � عب�د الكريم وع�الء ونجله 
اوالد عبد ال�رزاق جعفر ونبي�ل وعواطف 
ن�ارص  اوالد  ومن�ى  وابته�ال  وانتص�ار 

ساجت
املدعى عليه / مهدي سلطان حسن

العق�ار  الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  تبي�ع 
تسلسل 24/89 البلوش ومساحته 2 اولك 
و 34  ، 36 م2 يق�ع يف منطق�ة الب�رصة 
البل�وش  ع�ىل ش�ارع فرع�ي غ�ر مبلط 
رك�ن مقابل مرك�ز رشطة الب�رصة وانه 
متكون م�ن طابقني الطابق االول متكون 
من طارمة امامي�ة وكراج ومرفق صحي 
خارج�ي واس�تقبال وهول وث�الث غرف 
منام ومطبخ وحمام ومرفق صحي ودرج 
يؤدي اىل الطابق العلوي والذي يتكون من 
ث�الث غرف من�ام ومس�قف بالش�يلمان 
واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش وقس�م من 
الس�راميك ودرجة عمرانه متوسط وانه 
مش�غول م�ن قب�ل املدع�ى علي�ه مهدي 
س�لطان حسن الذي يرغب بالبقاء بصفة 
مستأجر بعد البيع فمن له  رغبة بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة ودف�ع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
مائتان وواحد وستون مليون وخمسمائة 
وس�بعون ال�ف دين�ار مصدق الم�ر هذه 
املحكمة وستجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظهر الي�وم الثالثني التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشري
القايض

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

رقم االخطار 
2012/437

اعالن
الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة   / م�ن 

الخامسة بالبرصة 
اىل / املته�م اله�ارب )م.اول اس�امة عيل 
رشط�ة  مديري�ة  اىل  املنس�وب   ) جمي�ل 
البرصة ملا كن�ت متهما وفق املادة /5 من 
ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ك عن 
مقر عملك من تاري�خ 2008/4/9 ولحد 
االن واملادة 35 ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
 fwt( الختالس�ك املسدس الحكومي املرقم
665 ( ن�وع كلوك م�ع كافة ملحقاته مع 
)45( اطالق�ه من نوعه مع عمد تس�ييج 
وجعب�ه مزدوجه وبم�ا ان محل اختفائك 
مجه�ول اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االع�الن 
ع�ىل ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن 
الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة و 
خ�الل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب عن 
التهمة املوجهه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز 
اموالك املنقولة والغر املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني الق�اء القبض عليك 
اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وال�زام االهليني الذي�ن يعلمون 
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالث�ا 
ورابع�ا  م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى االم�ن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

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

فق�دت االج�ازة املرقم�ة 6674 والعائدة 
للمخب�ز نور الزه�راء وموقع�ه املدينة /

السوق بأسم )داود عبد احمد حبيب( 
ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس : 

 2015/883
اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن  الداخيل 

الخامسة بالبرصة
 اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي مرتى 
س�الم بريس�م طه / مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/784

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/7/11
تاريخ الحكم : 2015/6/21

املادة القانونية 5 ق ع د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
عىل امل�دان الغائ�ب ) الرشطي مرتى س�الم 

بريسم طه ( باسم الشعب بما ييل : 
1  � بالحبس البس�يط ملدة  )ستة اشهر ( وفق 
امل�ادة 5 ق ع د  رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة 
املادت�ني 61/اوال و69/اوال  من ق.ا.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2008/7/11 ولحد االن
2  � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقة اس�تنادا الحكام املادة  69 ثانيا من ق ا 

د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء  
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
4 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا 
الحكام املادة 69 رابعا  من ق.ا.د رقم 17 لسنة 

2008
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/

ثانيا ق .ع. د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
ماجد ه�ادي جخيم مبلغ ق�دره عرشون الف 
دين�ار  ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  ق.ا.د  م�ن  61/اوال  امل�ادة  الح�كام 

لالعراض وافهم علنا يف   /  /2015م
عميد الرشطة الحقوقي

رئيس املحكمة
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد  :472/ش/2018

التاريخ: 2018/2/25
اعالن

اىل / املدعى عليها /صابرين عيل عبد الهادي
قدم املدعي عبد الرضا شهيد عبد الرضا الدعوى 
الرشعية املرقمة 472/ش/2018 يطلب فيها 
قط�ع نفقة ول�ده القارص س�جاد وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب الرشح القائ�م بالتبليغ 
من مرك�ز رشطة املهندس�ني وتايي�د املجلس 
البلدي ملنطقة املهندسني بذلك عليه قرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة صباحا 
ي�وم 2018/3/6 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا  ستجري  املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض

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

فقدت هوي�ة غرفة تجارة بأس�م )خالد جواد 
كاظم( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة نقابة املهندس�ني بأس�م )عيل 
املرتى عبد الرضا كاظم(  عىل من يعثر عليها 

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

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )حس�ن مط�ر حس�ني( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعل�ه )اليارسي( بدال 
م�ن )الصبغان�ي( فم�ن لديه ح�ق االعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )ماهرعبدالكاظم شامان( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الطيار( بدال من 
)الخزع�يل( فمن لديه ح�ق االعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )نوم�اس عبدالكاظم ش�امان( 
دع�وى قضائية لتبديل لقب�ه وجعله )الطيار( 
بدال م�ن )الخزعيل( فمن لدي�ه حق االعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )ع�يل عي�دان ش�امان( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الطيار( بدال من 
)الخزع�يل( فمن لديه ح�ق االعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
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رشكة أملانية تنتج فيلاًم عن حياة توين كروس
             المستقبل العراقي / وكاالت

والب�ث  اإلنت�اج  ش�ركات  إح�دى  أعلن�ت 
التلفزيون�ي بمدينة كولوني�ا األلمانية، أنها 
س�تنتج فيلم�ا وثائقيا س�تعرضه في دور 
الس�ينما في العام المقب�ل عن حياة الالعب 
األلمان�ي تون�ي ك�روس، نجم ن�ادي ريال 

مدريد اإلسباني لكرة القدم.
وتبلغ مدة الفيلم 100 دقيقة ويش�ارك فيه 
أفراد من عائل�ة كروس والعبون ومدربون 

رافقوه خالل مسيرته.
وس�يتم تصوير بعض أج�زاء الفيلم ولمدة 
خمسة أيام في والية مكلنبورج فوربومرن، 

التي ولد بها توني كروس قبل 28 عاما.

األلماني�ة  الش�ركة  وقام�ت 
التي س�تنتج الفيلم الخاص 
أف�الم  بإنت�اج  بك�روس 
وثائقي�ة لرياضيين بارزين 

المالكمي�ن  مث�ل  آخري�ن 
األوكرانيين الش�قيقين فيتال�ي وفالديمير 
كليتش�كو والعب كرة السلة األلماني ديرك 
نوفيتزكي.ويبتعد كروس في الوقت الراهن 
عن المش�اركة في المباري�ات إثر تعرضه 
اللتواء في الركبة خالل مباراة ريال مدريد 
في ذهاب دور الس�تة عشر لبطولة دوري 
أبطال أوروبا أمام باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي، والتي أقيمت قبل أس�بوعين 

تقريبا.

إحتاد الكرة: »5« اآلف دينار تذكرة ودية 
السعودية ومنع التالعب باإلسعار

            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د رئيس االتحاد العراق�ي لكرة القدم, 
عب�د الخال�ق مس�عود, ان االتحاد س�بق 
وان اك�د في اكثر من مناس�بة ان تذكرة 
دخ�ول مباراة الع�راق والس�عودية يوم 
غ�د االربعاء المقبل لن تتجاوز ال�5 االف 
دين�ار عراق�ي حس�ب العق�د المبرم مع 

المتعهد.
تلقت�ه  االتح�اد  الع�الم  بي�ان  ونق�ل 

“المس�تقبل العراقي”، عن مسعود قوله 
“عل�ى جماهيرن�ا الراغب�ة ف�ي حضور 
المب�اراة والت�ي م�ن المتوق�ع ان تملئ 
ملعب البص�رة الدول�ي, ان تبلغ الجهات 
المختص�ة في ح�ال تش�خيص اي حالة 
اس�تغالل للجماهير من خالل رفع سعر 

التذكرة”.
وأضاف “تم االتفاق مع مدراء الش�رطة 
في مختلف المحافظات وعبر منافذ بيع 
التذاكر باتخاذ ق�رارات صارمة بحق كل 

من تس�ول له نفسه ان يستغل الجماهير 
منتخ�ب  لمس�اندة  العاش�قة  العراقي�ة 
بالده�ا ف�ي الكرنف�ال ال�ذي ستش�هده 

البصرة”.
ودعا مس�عود “الجميع الى التكاتف من 
أجل إظه�ار المباراة بالش�كل الذي يليق 
بالتاري�خ الناص�ع للك�رة العراقية وبما 
يت�الءم والرس�الة ال�ى االتح�اد الدولي 
لتعزيز الجه�ود الرامية لرفع الحظر عن 

مالعبنا.

عبطان يبارك انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي صالح الدين الريايض
              بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
الحس�ين عبط�ان، انتخ�اب هيئ�ة 
ادارية جديدة لن�ادي صالح الدين 

الرياضي.
ونق�ل مدير ع�ام دائ�رة التربية 
عب�د  ع�الء  والرياض�ة  البدني�ة 
لل�وزارة  بي�ان  بحس�ب  الق�ادر 

تلقته “المستقبل العراقي”، تحيات الوزير، خالل حضوره 
انتخ�اب الهيئ�ة االدارية الجدي�دة للنادي الت�ي اقيمت في 
تكريت، موضحا ان “االدارة الجديدة س�تأخذ على عاتقها 
اعادة الحياة الرياضية لنادي صالح الدين بعد حقبة داعش 

االرهابية”.
واض�اف عب�د الق�ادر ان “الهيئ�ة االداري�ة الجدي�دة التي 
سيترأس�ها محمد خليل ستاخذ على عاتقها تطوير النادي 
واالهتم�ام برياضة المحافظة وان الوزارة س�تقدم الدعم 

واالسناد بغية تطوير الواقع الرياضي.

العب سوري ينضم رسميًا إىل نفط الوسط
            بغداد/ المستقبل العراقي

وصل الالعب الس�وري عالء الش�بلي، إلى مطار النجف 
لالنضمام إلى فريق نفط الوسط، خالل الفترة المتبقية 
من الموس�م الكروي.وقال فراس بحر العلوم، مشرف 
الفري�ق في تصري�ح صحفي اطلعت عليه “المس�تقبل 
االش�رف،  للنج�ف  وص�ل  “الش�بلي  إنَّ  العراق�ي”، 
وس�يخوض غًدا أول مران له مع الفريق”، الفًتا إلى أنَّه 
“ أضيف رس�ميا لقائم�ة الفريق”.وأضاف ان “البطاقة 
الدولي�ة لالعب قد تصل خالل يومين، ليمثل الفريق في 
المب�اراة المقبل�ة أمام النف�ط، المقررة ف�ي األول من 

مارس/آذار المقبل”.
وأش�ار إلى أنَّ “عالء الشبلي س�بق ومثَّل نفط الوسط، 

في مواسم س�ابقة، ومسألة انسجامه مع الفريق 
ستكون س�ريعة وهذا ما س�يصب في مصلحة 

لفت�رة  احت�رف  الش�بلي،  أنَّ  الفريق”.يذك�ر 
قصيرة ف�ي الزمالك المص�ري، قبل أن ينهي 

عقده، ويعود مجدًدا لنفط الوسط.

إيمري يكشف موقف نيامر بعد االصابة
         المستقبل العراقي / متابعة

 
تحدث أوناي إيمري، المدير الفني لباريس س�ان جيرمان، عن 
إصابة العب�ه نيمار دا س�يلفا، خالل مواجهة مارس�يليا، 
في الكالس�يكو الفرنس�ي، الذي جمعهما بالجولة ال�27 
م�ن الدوري.وقال إيمري في تصريح�ات نقلتها صحيفة 
“ليكي�ب”: “الفحوصات األولية كش�فت عن وج�ود التواء 
في الكاحل، وس�نقوم بفحوص�ات إضافية”.وأضاف المدرب 
اإلس�باني: “اللح�اق بمواجه�ة ري�ال مدري�د؟ يج�ب أن أتحل�ى 
بالتف�اؤل، وإذا كان يج�ب أن أرد اآلن بنع�م أو ال، فس�أقول نع�م 
سيلحق بالمباراة”.وتعرض نيمار، إلصابة قوية، اضطر على إثرها 
للخ�روج من الملعب محموال على نقال�ة، قبل نهاية مباراة فريقه 
مع مارس�يليا.وجاءت اإلصابة دون أي احتكاك مع العبي الخصم، 
حيث شعر نيمار باأللم وهو يحاول اقتناص الكرة من العب مارسيليا 
بونا س�ار، لكنه س�قط فجأة عل�ى األرض وبدأ في البكاء من ش�دة األلم.

ويس�تقبل العمالق الباريسي، ضيفه ريال مدريد يوم 6 مارس المقبل بملعب حديقة 
األمراء، ويأمل في تعويض خسارته ذهاًبا 3-1 في ملعب سانتياجو برنابيو.

            بغداد/ المستقبل العراقي

ق�رر اتحاد الك�رة العراقي المرك�زي، بث مباراة 
العراق والسعودية الودية بشكل مجاني.

وذك�ر بي�ان ألتح�اد الك�رة تلقت�ه “المس�تقبل 
العراق�ي”، ان “هذا القرار جاء اعت�زازاً باالخوة 
العرب واش�قائنا في المملكة العربية السعودية 
ولغرض الس�عي أليص�ال الفائدة م�ن االحتفاء 

بالمنتخب السعودي في مدينة البصرة”.
واضاف ان “بث المباراة سيكون بشكل مجاني 
لجميع القنوات المحلي�ة والعربية واالجنبية، 
وس�يكون ذل�ك االم�ر بالتنس�يق عبر ش�ركة 

عشتار الناقلة”.
يش�ار الى ان المنتخب العراقي الوطني سيلعب 
مع نظيره الس�عودي وديا يوم االربعاء المقبل 

على ملعب جذع النخلة في البصرة.

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار 
الثقي�ل، بخصوص رغبة باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي، في إبرام صفق�ة تبادلية مع نظيره 

برشلونة اإلسباني.
“مون�دو  صحيف�ة  نش�رته  م�ا  وبحس�ب 
ديبورتيف�و”، ف�إن س�ان جيرم�ان يفك�ر ف�ي 
الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، 
نج�م برش�لونة، مقاب�ل التخلي عن الفرنس�ي 
كيلي�ان مبابي للفري�ق الكتالوني، ف�ي الصيف 

المقبل. 
وذكرت الصحيفة، أن أحد أعضاء الجهاز الفني لسان 
جيرمان، عرض على برش�لونة، األس�بوع الماضي، 
فكرة ضم مبابي والحص�ول على مبلغ مالي، مقابل 

السماح برحيل كوتينيو لحديقة األمراء.
وتابع�ت الصحيفة، م�ن مصادر داخ�ل باريس 
س�ان جيرم�ان، أن مبابي س�وف يتف�وق على 
زميل�ه نيم�ار، في س�باق الحصول عل�ى الكرة 

الذهبية مستقباًل، مما يضع نجم السامبا في 
ورطة.

وأب�رزت الصحيف�ة ف�ي نهاي�ة تقريره�ا، بأن 
مانشستر سيتي يريد ضم مبابي، في صفقة لن 

تقل عن 300 مليون يورو، أما برش�لونة ال يفكر 
في إنفاق تلك األموال، المتالكه فيليب كوتينيو، 

الذي تربطه عالق�ة صداقة بمواطنه نيمار.
يش�ار إلى أن كوتينيو انضم لبرش�لونة، 

مقاب�ل  الماض�ي،  الش�هر 
ي�ورو،  ملي�ون   160

أم�ا باريس س�ان 
س�وف  جيرمان 
يفعل خي����ار 
مباب�ي  ش�راء 
موناكو،  م��ن 
الصيف المقبل، 

مقاب�����ل 180 
مليون يورو.

احتاد الكرة يقرر بث مباراة العراق 
والسعودية بشكل جماين

سان جريمان يفكر يف صفقة تبادلية 
مع برشلونة

وصول حمرتف سوري لالنضامم للساموة

سواريز يضع فالفريدي يف حرية

              بغداد/ المستقبل العراقي
 

وص�ل المحترف الس�وري، عدنان التقي، إل�ى العاصمة ، بغ�داد، لالنضمام إلى فريق 
الس�ماوة.وقال مدي�ر أعمال الالعب، محمد الموس�وي، في تصري�ح صحفي تابعته 

“المستقبل العراقي”، إن “ التقي وصل بغداد، قادما من األردن”.
ونوه الى أن “ التقي سينخرط في تدريبات الفريق العراقي، اعتبارا من اليوم اإلثنين، 

تمهيدا لتمثيله في الموسم الحالي”.
وأوضح أن “ بطاقة الالعب الدولية، جاهزة بعد إنهاء تعاقده مع نادي ظفار العماني 
بالتراضي”.يش�ار إلى أن نادي السماوة، يحتل المركز ال� 12 في الدوري 

الكروي، برصيد 19 نقطة، ويقوده المدرب حازم صالح.

المستقبل العراقي / وكاالت              
 

فالفيردي،  إرنس�تو  يعي�ش 
لفري�ق  الفن�ي  المدي�ر 
برش�لونة، حال�ة م�ن الحي�رة 
الشديدة، قبل خوض مباراة الس 
بالم�اس، الخمي�س المقب�ل، في 
إطار الجولة ال� 26 من منافسات 
الدوري اإلسباني.وذكرت صحيفة 
بي�ن  حائ�ر  فالفي�ردي  أن  “آس”، 

بمهاجم�ه  لويس س�واريز، أو إراحت�ه أمام الس الدف�ع 
بالم�اس، خوًفا م�ن حصوله على البطاق�ة الصفراء الخامس�ة، التي 
س�تمنعه من اللع�ب ضد أتلتيك�و مدريد، األح�د المقبل، ف�ي الكامب 
نو.وتابع�ت الصحيف�ة، أن لوي�س س�واريز يعي�ش أفض�ل لحظاته 
الفنية مع برش�لونة، بعدما س�جل 20 هدًفا في الليجا هذا الموسم.

وأش�ارت الصحيفة إلى أن لويس س�واريز تخطى نفس الموقف في 
نص�ف نهائ�ي كأس الملك، عندما لع�ب أمام فالنس�يا، وهو مهدد 
بالغياب عن المباراة النهائية، لكنه أنهى اللقاء دون الحصول على 
بطاق�ات ملونة.ويمتل�ك فالفيردي، البديل الجيد لس�واريز، وهو 
باكو ألكاس�ير، بجانب المس�توى القوي الذي قدمه الثنائي فيليب 

كوتينيو وعثمان ديمبلي مع الفريق الكتالوني.

اجتامع امني يف البرصة للوقوف
عىل آخر االستعدادات ملباراة السعودية

       البصرة / المستقبل العراقي

عقد وزير الشباب والرياضة 
عب�د الحس�ين عبط�ان، ام�س 
االثنين، اجتماع�ا امنيا في ملعب 
البص�رة الدولي للوقوف على اخر 
المنتخ�ب  لمب�اراة  االس�تعدادات 
الوطني العراقي ونظيره المنتخب 

السعودي الشقيق”.

االجتم�اع  خ�الل  عبط�ان  وش�دد 
تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  بحس�ب 
عل�ى  العراق�ي”،  “المس�تقبل 
“التع�اون الكام�ل م�ع الجماهي�ر 
وتس�هيل اج�راءات وصوله�م الى 
الملعب في ي�وم المب�اراة، مضيفا 
ان الجه�ود الت�ي تبذله�ا ال�وزارة 
تصب في رس�م البس�مة في وجوه 
الجماهير العراقي�ة الرياضية وهم 

ي�رون منتخبه�م يلعب عل�ى ارضه 
وبين جماهيره”.

واض�اف ان “ال�وزارة انه�ت كافة 
اس�تعدادتها للمب�اراة الت�ي تعتب�ر 
االخيرة قبل قرار رفع الحظر الكلي 
عن المالعب العراقية والذي نأمل ان 
يصدر خالل اجتماع االتحاد الدولي 
لك�رة الق�دم ) الفيف�ا ( منتص�ف 

الشهر المقبل .

خاميس رودرجييز عىل أعتاب إنجاز تارخيي
              المستقبل العراقي / متابعة

 
خامي�س  الكولومب�ي  اقت�رب 
باي�رن  الع�ب  رودريجي�ز، 
م�ن  األلمان�ي،  ميون�خ 
تحقيق إنجاز تاريخي، مع 

الفريق البافاري.

ويعتلي البايرن حامل اللقب، صدارة 
جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 60 
نقط�ة وبف�ارق 20 نقطة عن أقرب 
مالحقيه بوروسيا دورتموند، حيث 
اقترب من حصد اللقب السادس على 

التوالي وال�28 في تاريخه.
“م�اركا”  صحيف�ة  وبحس�ب 

اإلس�بانية، ف�إن خامي�س ل�و توج 
البايرن بالبوندس�ليجا سيكون أول 
العب كولومب�ي ف�ي التاريخ يتوج 
بلقبين للدوري من الدوريات الخمس 
واأللمان�ي(  )اإلس�باني،  الكب�رى 
باإلضاف�ة للتتوي�ج ب�دوري أبطال 

أوروبا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان أول معمل لتكرير البرتول كله كان يف 

مرص سنة 1913م.
أول طائ�ر ع�رف يف األرض ه�و  ان  ه�ل تعل�م 

الغراب.
ه�ل تعلم ان أول من وضع أس�س علم النحو هو 

أبو األسود الدؤيل.
هل تعلم ان أول دولة عرفت جهاز التلفزيون هي 

أمريكا.
ه�ل تعلم ان أول س�يارة ت�دور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م.
هل تعل�م ان أول جامعة مرصية باملعنى الحديث 

هي جامعة امللك فؤاد األول 1908م.
هل تعلم ان أول من استعمل ساعة اليد من الرجال 

هم الجنود الربيطانيون يف الحرب العاملية األوىل.
هل تعلم ان أول من اكتش�ف هواء الزفري الس�ام 

هو بنيامني فرانكلني.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزي�زي برج الحم�ل، عليك الحذر وخاص�ة من أصدقائك 
واملقرب�ني من�ك، فالخيانة س�وف تكون موض�وع اليوم، 
انتب�ه للعمل فق�د تالقي معارض�ة كبرية م�ن زمالئك يف 
نفس العمل يغارون م�ن تقدمك ومن عملك مما يدفعهم 

لعمل يشء يرضك.

ال أتمنى أن أكون امامك اليوم وخاصة من كان من مواليد 
ش�هر كان�ون الثاني، فأن�ت يف وضع ال تحس�د عليه، وال 
تتحم�ل اي تعليق أو س�ؤال موجه إليك، ل�ن تكون هادئا 
والعصبية س�وف تأخذ قدرا ال ب�أس به من يومك، ترتاكم 

االعمال لديك وتشعر بالضغط وبعض امللل من الروتني.

وج�ود القمر يف برج الجدي اليوم يعطي�ك اكثر من فائدة 
ودفع�ة إىل األمام، لكن التهور والش�عور بح�ب رد الصاع 
صاعني س�وف يكون�ان اكث�ر املؤثرين عليك له�ذا اليوم، 
فس�وف تش�عر بالندم يف الكثري من االحيان عىل افعال قد 

قمت بها.

ي�وم جديد تش�عر بالكثري م�ن الحماس، ق�د يكون بطل 
يوم�ك املكامل�ات الهاتفية، وقيادة الس�يارة بكثرة. تنتقل 
كثريا وتش�عر بنش�اط كبري، يوم مناسب لتقديم امتحان 
للجامعي�ني وخاص�ة يف ف�رتة الظه�رية وما بعده�ا. وقد 

يعرض عليك اليوم عمل مميز ففكر به جيداً.

»فرق كبري« بني االمس واليوم، لكن اليوم واعد لكل مواليد 
هذا الربج وباألخص اذا كنت من مواليد شهر أيار، فسوف 
تحق�ق الكثري م�ن االنتص�ارات والتقدم ع�ىل الصعيدين 
العم�ي واملايل، مع بق�اء االمور بوضع غري مس�تقر عىل 

الجبهة العاطفية

ترك�ز اهتمامك اليوم ع�ىل وضعك امل�ايل والعاطفي، فلن 
ترك�ز ابدا يف العم�ل، ويراك اآلخ�رون هائم�ا تفكر كيف 
ستس�دد ديونك وما عليك من مسؤوليات، قد تحصل عىل 
خ�رب جيد عىل الناحية املالية يوع�دك بمبلغ جيد يف نهاية 

األسبوع.

»أب�دا ليس بيوم�ي« هذه هي الجملة الت�ي ترددها طول 
الي�وم، ال يوج�د يشء تفعله اليوم يس�ري كم�ا تريد، فكل 
االم�ور تم�ي بري�اح تعاكس�ك، مش�كلة ق�د تصحب�ك 
بالصباح ومن ث�م االعمال لن ترتكك وحدك لتضغط عليك 

وحتى ساعة متأخرة

أي�ن كنت وأين أن�ت اآلن، من املؤكد فرق كب�ري بني االيام 
املاضي�ة واليوم، لك�ن ال تتوقع يا عزي�زي أن يحصل كل 
يشء برسعة، ومعامالتك املتوقفة منذ االمس س�وف تبدأ 
باالنح�الل يف ف�رتة الظهرية وم�ا بعدها فاص�رب وال تكن 

عجوالً.

س�وف تفكر اليوم بكيفية تحس�ني عالقتك مع حبيبك أو 
رشي�ك حياتك، فاملش�اكل التي عانيتها يف االي�ام املاضية 
كان�ت كفيلة بإرجاع العالقة اىل نقط�ة الصفر بينكما، ال 
تك�ن مزاجيا، وعرب ع�ن عاطفتك بكل ترج�ل ولطف وال 

تعترب ان الحب هو الضعف.

األم�ور العائلية تأخ�ذ منحنى خطريا اليوم، بس�بب تأزم 
االمور بينك وبني أحد افراد العائلة، نتيجة موضوع يطرح 
لن يريض أحد الطرفني، تتحسن األمور ما بعد الظهر لكن 
احذر م�ن إعطاء العمل كل اهتمامك حتى ال تواجه تأزما 

آخر عىل هذا النطاق.

االتكال عىل الحظ قد يفيدك اليوم يا مولود العذراء فسوف 
تكون الفرص كثرية لديك، س�وف يع�رض عليك اكثر من 
موض�وع أكان يف مج�ال العمل أو يف مج�ال املال يصب يف 

صالحك فحاول ان ال تقول ال، واترك الرياح تأخذك

س�وف يكون اليوم بعك�س االمس، فأنت مرتاح نفس�يا 
وه�ادئ وتح�اول ان تم�رر عمل�ك به�دوء وم�ن دون اي 
مشاكل، قد يكون العمل ليس من اهتمامك اليوم النشغالك 

ببعض املسائل الشخصية يف البيت ومع من تحب.

احلوتالعذراء

»S9 Plus« وغاالكيس »S9« اطالق غاالكيس
كش�فت رشكة سامس�ونغ، ي�وم األحد، 
 ”9 إس  املرتقب�ني “غاالك�ي  هاتفيه�ا 
ويحم�ل  ب�الس”،   9 إس  و”غاالك�ي 
الجه�ازان عددا من املي�زات مثل الكامريا 
الفيديو.وبحس�ب  وتصوي�ر  املتقدم�ة 
بيان للرشكة الكوري�ة الجنوبية، فقد تم 
تصمي�م كام�ريا الجهازين مع عدس�ات 
بفتحة مزدوجة ومتحركة لتوفري تجربة 

تصوي�ر مثالي�ة حت�ى يف بيئ�ات الضوء 
 S9 Plusو S9 املنخفض.ويتي�ح هاتف�ا 
تجرب�ة ترفيهي�ة محس�نة م�ع مكربات 
صوت سرتيو قوية تمت مالءمتها بنظام 
الص�وت AKG، فض�ال عن ص�وت معزز 
بتقنية دولبي أتموس.وجرى اإلعالن عن 
الجهازي�ن يف مؤتم�ر برش�لونة للهواتف 
الجوالة؛ وه�و واحد من أضخم امللتقيات 

الح�دث  ويس�تقطب  للتقني�ة،  الدولي�ة 
نحو مئ�ة ألف زائر إىل املدينة اإلس�بانية.

وس�تكون هوات�ف S9 وS9 Plus متاحة 
يف أس�واق مختارة ابتداًء م�ن 16 مارس 
2018 بألوان األس�ود والرم�ادي واألزرق 

املرجاني ولون جديد واألرجواني.
ويق�دم الهاتف�ان الجدي�دان قائم�ة من 

املزايا الجديدة واملواصفات املتطورة.

»قن للدجاج » يف قرص االليزيه
اس�تغل الرئي�س الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون، فرصة تواج�ده يف معرض 
لتبن�ي  الس�بت  باري�س  يف  الزراع�ة 
توف�ري  مهمته�ا  س�تكون  دجاج�ة 
البي�ض الطازج له يف ق�رص اإلليزيه.

فبعدم�ا الط�ف البق�رة “أوت” رم�ز 
املعرض، واستعرض منتجات تختص 
به�ا مناط�ق كث�رية، وج�د الرئي�س 
الفرني نفس�ه فجأة حامالً دجاجة 

ملرب�ي  الع�ام  املدي�ر  صهباء.وق�دم 
الدواج�ن يف منطقة لوي “غرب” ايف 
دو ال فوش�ارديري، الدجاج�ة للرئيس 
الفرن�ي أم�ام عدس�ات املصورين.

وقال ماكرون “أقبل بها لكن يجب أن 
نجد طريقة لحمايته�ا من الكلب” يف 
إش�ارة إىل الالبرادور “نيمو” الذي تم 
تبنيه من ملجأ تاب�ع لجمعية حماية 
الحيوان�ات يف نهاي�ة آب/أغس�طس.

وكان�ت معلوم�ات صحافية أش�ارت 
زوجت�ه  أن  إىل  قص�رية  ف�رتة  قب�ل 
بريجيت ماكرون تنوي إقامة بس�تان 
خ�رض يف ق�رص اإلليزي�ه ع�ىل غرار 
ما قامت به ميش�يل أوبام�ا يف البيت 
الفرن�ي  الرئي�س  األبيض.وأوض�ح 
“وزارة الداخلية توفر البيض لإلليزيه 
راهناً فهي تملك دجاجاً”.وختم قائالً 

“سنقيم قن دجاج يف اإلليزيه!”

أشياء ينقلها األب بالوراثة ألوالده
.1 لون العيون

يلعب كل من األب واألم دوراً يف تحديد لون عيون ولدهم. 
مع هذا، هناك العديد من العوامل التي تشري إىل أن الرجل 

قد يكون دوره حاسماً أكثر.
من الش�ائع أكثر بالنس�بة لألوالد أن يكون لون عيونهم 
قاتم�اً بما أنه�ا الجينة املس�يطرة. بالنس�بة للولد، لون 
العينني الفاتح أقل انتشاراً ألنها جينة متنحية،وتستلزم 

تأثرياً من طريف األهل.
مع هذا، فإن الجينة املس�يطرة للعين�ني القاتمتي اللون 
تتغلب ع�ىل الجينة املتنحية يف أغل�ب الحاالت. هذا يعني 
أنه إذا كان لون عيني األب قاتماً،فهناك احتمال أن يكون 

ولده كذلك.
مشاكل القلب

كل اآلباء يحملون جينة ينقلونها إىل ولدهم، وهذه الجينة 
ق�د تزيد م�ن خطورة التع�رض للنوبات القلبية بنس�بة 
%50. ه�ذه الجين�ة الخاصة تمنع التحك�م بااللتهاب يف 

الجسم، مما يعني أن احتمال انسداد الرشايني الذي يمنع 
تدفق الدم نحو القلب، يصبح أعىل بكثري.

قام جني س�تاج االختصايص بالعالج الطبيعي، بدراس�ة 

أظه�رت أن الرج�ال الذين يحمل�ون الكروموزوم IY من 
haplogroupe أكث�ر عرض�ة بنس�بة%50 لإلصابة بأحد 

أمراض القلب والرشايني ونقل هذا املرض إىل ابنهم.
العقم

إذا كان الرجل عقيماً، فهناك وسائل لعالج هذه املشكلة. 
يس�تطيع الرجال االس�تفادة م�ن التلقي�ح االصطناعي 
للحصول عىل طفل، ولكن ه�ذا قد يجعل ولدهم معرضاً 

أكثر للعقم.
 Journal of Human مجل�ة  نرشته�ا  دراس�ة  يف 
Reproduction، لوحظ أن الرجال الذين ولدوا عن طريق 
تقنية التلقيح االصطناع�ي، كان عدد الحيوانات املنوية 

لديهم أقل من أولئك الذين ولدوا بشكل طبيعي.
هذا يش�ري إىل أن اآلباء ينقلون مشاكل العقم إىل أوالدهم. 
مع أن النتائج ليس�ت مؤكدة بش�كل نهائ�ي، إال أن هذا 
يربهن أنه من املحتمل أن تنتقل مش�اكل العقم عند األب 

من جيل إىل جيل.

تدخني العقارب.. نوع جديد من اإلدمان
اإلدمان عىل الحشيش، التبغ، املاريجوانا.. 
إل�خ، أنواع كث�رية م�ن املخ�درات ُيمكن 
أن يدم�ن اإلنس�ان ع�ىل تدخينه�ا، لكن 
نوًعا جدي�ًدا من اإلدمان انت�رش حديًثا يف 
باكس�تان ل�م تس�مع عنه مطلًق�ا، وهو 
تدخني العقارب! إذ يكتسب هذا النوع من 
اإلدمان ش�عبية كبرية يف ع�دة أجزاء من 

باكستان وفًقا لوسائل إعالم إقليمية.   
تدخ�ني العقارب، أس�وأ أن�واع اإلدمان يف 
باكس�تان!كيف ُيمك�ن للم�رء أن ُيدخ�ن 
عقرًب�ا؟ إنه�ا عملي�ة بس�يطة لك�ن لها 
أثرًا كب�رًيا من االنتش�اء والفعالية! حيث 

يت�م تجفيف العق�رب امليت تحت أش�عة 
الش�مس أو العقرب الحي عىل دخان نار 
الحط�ب أو الفح�م حتى يم�وت. ويقوم 

املدمن باستنش�اق الدخ�ان املتصاعد من 
ح�رق العقرب. وحيث أن ذيل العقرب هو 
ما يحتوي عىل السم، فإن بعض املدخنني 
يفضل�ون س�حق الذيل املجف�ف ومزجه 
مع الحش�يش والتبغ وتدخينه عىل شكل 
س�يجارة للحصول عىل نشوة أعىل.  تأثري 
تدخ�ني العقارب ع�ىل املدم�ن.. يف كتابه 
الذي ن�رشه ع�ام 2007م )املخ�درات يف 
أفغانس�تان(، يقدم عالم االجتماع ديفيد 
ماكدونال�د حس�اب صديق له ش�هد بأم 
عين�ه اآلثار املرتتبة ع�ىل تدخني العقارب 

عىل املدمنني.

المتاهات
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سخني اللبن حتى يصبح دافئا ثم ضعيه عىل الشوفان.

ضعي العسل عىل الشوفان و قلبي حتى تمام الذوبان.

زيني الشوفان باملوز و الفستق ثم قدمية.

الشوفان باملوز و الفستق
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بسمة النسور 
تلعثلم جلزار الحي، حني وضعت السليدة الكيلس أمامه على الطاولة، 
محاولًة ضبط نفسلها قدر اإلمكان، وهي تقول له: الكلب يشكرك بشدة 
على العظم الشلهي.. رد بتوجس: أي كللٍب تقصدين جارتنلا؟. أجابت 
بلهجٍة حازمٍة ال تخلو من سلخريٍة وغضب: الكلب األبيض الجميل الذي 
ترانلي كل يوم أصحبه يف نزهٍة يوميٍة، وحني نعرب من أمام محلك يتباطأ 
امللعلون، ويعوي بإلحاح، لعله يحظى بقليلٍل من العظم، تماماً مثل هذا 
املوجلود يف الكيس الذي ابتعته منك أمس عى أسلاس أنه ثالثة كيلو من 
اللحم، يباع بحسلب التسعرية الرسمية، ألكتشلف أن ثالثة أرباع الكمية 

عظم ال يصلح حتى للكالب.
غادرت الجارة الشلجاعة املكان، بعد أن سلألته باسلتنكار: كيف تطعم 
أوالدك من ماٍل حرام، من دون أن تخىش من العواقب؟ استعادت نقودها 
كامللة، وتوّعدتله بالتقدم بشلكوى للدى الجهات املختصلة، إضافة إىل 
فضحه يف الحارة، ورفضت قبول اعتذاره، غري مصدقٍة حججه الواهية. 
ثلم لم تنفذ السليدة أياً من تهديداتهلا، لقناعتها، بال جلدوى، لعب دور 
املواطنلة الصالحة، والتبليغ عن املخالفة للجهات الرسلمية، حتى فكرة 
الوشلاية بفعلتله للجريان، لكلي يقاطعوه لن تأتي بنتيجلٍة عمليٍة، ألن 
معظلم النلاس ال يميلون إىل اتخلاذ أي قرار، مهملا كان تافهاً، بناء عى 
تجلارب اآلخريلن، ويشلعرون أنهلم ال بلد أن يتعرّضوا لتجلارب مريرة 
تخصهم.تلك طبيعة األمور.. اكتفت السيدة باملراهنة عى صحوة ضمري 
الجلزار الغشلاش. قالت يل بفخر: ال أنكر أن شلعوراً باللرىض عن الذات 
سليطر عيّل، كونلي واجهته، ولم أسلمح لله باسلتغفايل. ... والحق أن 
سللوكها هذا يعد، يف أحيان كثرية، اسلتثناًء وغري مأللوف يف مجتمعاتنا 
عموملاً، ذللك أن مهلارة املواجهة تكاد تكلون معدوملة يف ثقافتنا التي 
تخىش التعبري الرصيح واملبارش، وتصنفه، يف أحيان كثرية، سلوكاً وقحاً 
خالياً من التهذيب. ُيقدم الزبون عى دفع فاتورة املطعم الفادحة، املبالغ 
يف قيمتها، من دون أدنى تدقيق، حفاظاً عى صورته أمام املدعوين، كي 
ال ُيتهم بالبخل. وتبتلع النساء اإلهانات يومياً يف أماكن عامة، ويتغاضني 
عن التحرّشات بكل أشكالها، تفادياً للفضيحة، ورعباً من تفاقم األمور. 
ويحجلم املثقف الذي يبرش بالقيم واملثل الجميلة يف الحياة عن إبداء رأيه 
الرصيح يف مستوى كتابة صديقه املتدنية، أو مواجهته بنصيحة التوقف 
علن الكتابة مثلاًل، بل تجده من أول املهنئني وأكثر املتحمسلني اللتقاط 
صلورة مع الكاتلب غري الجهبذ، يف حفل توقيع ملفق، ويشلري الكتاب 

متدني املستوى مجاملًة، ثم يرميه. 
تّدعي الزوجة البالهة والغباء، حني يعود الزوج من سلهرة مع األصدقاء 
وياقة قميصة ملطخة بأحمر الشفاه، ورائحة عطر نسائي نفاذة تفوح 
ملن ثيابه، ألنها ال تقوى عى تبعات مواجهته بالحقيقة التي قد تكلفها 
تفلّكك األرسة وضيلاع األوالد والتعثر املادي. حتى يف عالقٍة املفرض أنها 
حلرّة باملطلق، مثل الصداقة، فإنها تخضع للتواطؤ املقيت نفسله، حني 
نعجلز عن مواجهة الصديلق بذريعة اللباقة، بملا يزعجنا من ترصفاٍت 
تصلدر منه، فنلجلأ إىل الفضفضة والتعبري عن ضيقنلا لآلخرين، عندها 

نقع يف مطب النميمة القبيح.

ام�ضاءات

كلب اجلارة املتخيل

أكد علماء البيولوجيلا األمريكيون، أن عملية نقل الدم من املراهقني إىل 
مرىض الجهاز العصبي وكبار السلن، ينشط وظائف الدماغ ويبطئ من 
شليخوخة هذا الجهاز الحيوي. وبحث علماء من جامعة كاليفورنيا يف 
سان فرانسيسكو، لعدة سنوات، عن مصدر لتجديد الشباب باستخدام 
مختللف املركبلات الكيميائيلة املحّفلزة، لكنهم للم يعثروا على نتائج 
إيجابيلة يف هلذا املجلال، إال بعد أن قاملوا بتجارب نقل دم من أجسلاد 
القوارض الشلابة إىل أجسام كبار السن منها، ممن يعانون من أمراض 
تتعللق بالجهلاز العصبي والقلدرات العقليلة. والحظ العلملاء النتائج 
اإليجابيلة التلي حصللوا عليها ملن نقل دم الشلباب إىل الكبلار، الذين 
تحسلنت قدراتهلم العقلية بفضل تنّشلط إنزيلم »ТЕТ2« لدى الكبار 
من القوارض وتأثلريه الكبري عى تجديد خاليا املخ. ويخطط الباحثون 
إلجراء التجارب الرسيرية يف القريب العاجل لهذه العملية الحيوية التي 
أثبتت فعاليتها عى القوارض، واسلتخدامها يف عالج األمراض العصبية 

الدماغية املختلفة بما فيها أمراض الشيخوخة.

اكتشف علماء جامعة نوتردام يف ساوث بيند األمريكية أن إنزيم الربوتني 
RIPK1 الذي يساهم يف نخر الخاليا، قادر عى منع نمو األورام الخبيثة 
وعمليلة انتشلارها. وبحسلب ميديلكال إكسلربيس، يأملل الباحثون 
اسلتخدام هذا العقار يف عالج األنواع الخطرية من األمراض الرسطانية. 
فقد تبني للباحثني أن بمسلتطاع RIPK1 تقليص كمية امليتوكوندريا-

mitochondria يف الخاليلا التي تضمن اسلتقالب الطاقلة. وهذا بدوره 
يؤدي إىل زيادة اإلجهاد التأكسدي، عند وجود كمية وافرة من األكسجني 
النشلط التي تسبب تلف الربوتينات والدهون والحمض النووي. يف هذه 
الظلروف تبدأ عمليلة التدمري الذاتي للخاليا، وهذا أحد أشلكال الحماية 
من األورام. قد يحدث موت الخاليا عند فصل الخاليا الظهارية يف بطانة 
السلطح الداخيل لألعضاء وتجويف الجسلم عن شلبكة الربوتينات بني 
الخاليا. بيد أنه عى الرغم من كون هذه الطريقة تمنع االنتشلار، إال أن 
األورام يمكن  مقاومتها. لذلك بحسلب الباحثني فإن RIPK1 سيساعد 

يف حل هذه املشكلة.

اكتشاف آلية لتدمري األورام اخلبيثةدم املراهقني جيدد حيوية الدماغ! »االحتضان« يعالج األمراض النفسية!

قريبًا.. إيرباص تطلق أول تاكيس طائر بدون طيار

غالبا ما يكون عالج االضطرابات النفسية 
صعبا للغاية: وتلعب الهرمونات دورا هاما 
يف تحسني الحالة النفسلية، مثل هرمون 
األوكسيتوسلني، وهلو هرملون يفلرزه 
الجسلم عنلد االحتضلان، واللذي يمكلن 
أن يلعلب دورا يف املسلاهمة يف تحسلني 
العالج النفيس يف املسلتقبل حسلب موقع 
»هايلرباكسيس« األملاني. حتى أن البعض 

أطلق عليه اسم هرمون الحب.
يقلول الربوفيسلور رينيله هورمللان من 
املستشلفى الجامعلي يف بلون: »يمكلن 
لهرملون األوكسيتوسلني أن يخفلف من 
أعراض األمراض العقلية املختلفة، وبالتايل 
يمكن أن يساعد املرىض الذين يعانون من 

اضطرابات التوحد أو اضطراب الشخصية 
الحدي أو اضطراب القلق«.

كملا تبلني أن األوكسيتوسلني يلعب دورا 
هاما يف السلوك االجتماعي والجنيس، مما 
يساعد األمهات عى االرتباط  بأطفالهن، 
عى سلبيل املثال. كما يقلل هذا الهرمون 
بالقللق. وحسلب موقلع  الشلعور  ملن 
األملانلي فلإن ملرض  »هايلرباكسليس« 
ارضابلات القلق هلو من أكثلر األمراض 

النفسية انتشارا يف أوروبا.
ووفقلا لدراسلات علميلة سلابقة، فلإن 
هرملون األوكسيتوسلني يمكلن أن يقلل 
ملن التوتلر االجتماعي، ويزيلد من الثقة 

واملهارات االجتماعية.

نلرشت رشكة »ايرباص« الفرنسلية األملانية 
فيديو ألول رحلة لتاكيس طائر من دون طيار 
ُيدعى »ألفا واحد«، وهو ضمن مرشوع يدعى 
»فاهانلا«. وُنرش الفيديو عى حسلاب مدير 
امللرشوع، زاك لوفريينلغ، يف موقلع يوتيوب: 
وجرى االختبار يف شهر يناير/ كانون الثاني 
ملن العام الجاري يف منطقلة بندلتون بوالية 

أوريغلون األمريكيلة، بحسلب ملا ُذكلر يف 
موقلع »داييل ميلل«، إال أن الفيديو تم نرشه 
مؤخراً. وخالل االختبلار، أقلعت الطائرة من 
دون طيار ملدة 53 ثانية عى ارتفاع خمسلة 
أمتار تقريباً. وينوي املطورون خالل املراحل 
القادمة من االختبارات تجربة قدرة التاكيس 
على الوصلول إىل مناطلق محلددة. وأفلاد 

املوقلع أن أبعاد التاكيس تبلغ 6.2 مر عرضاً 
و5.7 ملر طوالً و2.8 ملر ارتفاعاً. ويمكن 
لهلذا التاكيس الطائر حمل ملا يصل إىل 745 
كيلوغراملاً، ولكنه يحوي مقعداً لراكب واحد 
فقلط. إضافة إىل ذللك، تعمل هلذه الطائرة 
بلدون طيار على الكهربلاء وتمتللك ثمانية 

مراوح وتحلق عمودياً.

بروح وطنية متميلزة وحس كبري 
باملسلؤولية ، تمكن النقيب باسلم 
مكتلب  مسلؤول  حسلني  مطلر 
جوازات منفذ الشيب الحدودي من 
ضبلط 80 فيلزا مزورة ملسلافرين 
ايرانيلني، وقلد تلم ابطلال جميع 
السمات التي زورت بأسم سفارتنا 
يف طهران، واعيد جميع املسافرين 
اىل الجانب االيرانلي لتتخذ بحقهم 

االجراءات القانونية .
وقام السفري العراقي يف الجمهورية 
االسالمية االيرانية راجح املوسوي 
بزيارة  مكتب جوازات املنفذ وقدم 
شلكره اىل النقيلب باسلم مطلر 
حسلني مديلر املكتب وزملالءه يف 
العمل ومنهم املالزم اول سلعلليد 
عبلد الرضلا  معلاون املركلز، وقد 
حلر اللقاء، السليد مديلر منفذ 
الشليب الحلدودي اللذي علرب عن 
شلكره وامتنانه للسليد السلفري 
عى زيارتله هذه ومتابعته لجهود 

العاملني يف املنفذ.

مسؤول مكتب جوازات منفذ الشيب يضبط »80« فيزا مزورة ملسافرين ايرانيني

حسام عبد الحسين
أرتبطلت  الفكلري للمجتملع،  التغيلري     إن فلسلفة 
بشلكل مبلارش بالتغري السليايس عند الشلعوب، كلما 
اكتشلف النلاس حاللة حديثلة ومختلفة عملا اعتادوا 
عليه، كلما سلاهم مسلاهمة مبارشة يف تثبيت مفهوم 
التغيلري األجتماعي، واللذي ادى ايضلاً إىل تغيري الكثري 
من العادات والتقاليد السللبية التي سلار عليها ألناس 
منلذ عقود، وصلارت جزءاً من حياتهلم، وهذا ما ظهر 
واضحلاً يف التغلريات االجتماعيلة املرتبطلة بطبيعلة 
وقبلول بعض األملور التي كانت مرفوضة يف السلابق، 
وغريهلا الكثري ملن التغلريات االجتماعيلة التي طرأت 
عى املجتمعات البرشية، وأنعكسلت بشكل واضح عى 

الواقع السيايس.
   ثملة أملر مهلم البلد ملن االلتفاتة لله؛ بعلد الثورة 
الصناعية والتطور التكنلوجي بكافة املجاالت الحياتية، 
أصبح التغيري أرسع مما كان عليه يف السابق، لذا توجب 
عى الشلعوب أتخاذ األدوات الالزمة ملن أجل النهوض 

بواقعها. ومن هذه األدوات هي:
اوالً: األكتشلاف واألسلتنباط، يبلدو يف أبتلكار أشلياء 
جديلدة لم تكن موجلودة من قبل، وأكتشلاف املفاهيم 
الخاطئلة من الواقع، عن طريق التفكر وقوة املالحظة، 
ودراسلة النتائج السللبية واإليجابية، مع األستنباط يف 
تفكيك املفاهيم القيمة من مبادئها اإلنسانية، ومصادر 

املفكرين.
ثانيلاً: الذكاء والبيئة الثقافية، بال شلك أن األكتشلاف، 
وأنتفاضلة العقلل يف التغيلري إنملا يتطللب مسلتوى 
مرتفع من اللذكاء واإلبداع واملبادرات الواعية من ألفرد 
والجماعلة؛ لخلق بيئلة ثقافية تعمل يف املسلتقبل عى 

تهئية الواقع السيايس الرفيع.
ثالثاً: األنتشلار، ويعني قبول املكتشفات واألستنباطات 
العقلية، والتفاعل معها؛ للتجديد من قبل أفراد أملجتمع؛ 
إال أن تللك األملور لن يكتلب لها النجلاح يف أن تؤدي إىل 
عملية التغيري، حتى تعم وتنترش لدى أشخاص كثريين، 
أي عى نطاق واسع يف املجتمع، مثل أنتشار الفضائيات 
واإلنرنت وتوظيفها يف خدمة إحداث التغيري وتوجيهه.

   حيلث ال يمكلن لتللك األدوات ألتطبيلق إال بالعودة إىل 
مصدرين هما:

مصلدر داخيل: اللذي يعتمد على األفكار التلي ينتجها 
األفلراد داخل املجتملع، والتي تظهر من خلالل الوعي 
الفكلري والثقايف، وزيادة نسلبة تأثلري التعليم عى كل 
فرد، مما يؤدي إىل العمل عى التخطيط ملشاريع جديدة 

وحديثة تهدف إىل تطبيق التغيري األجتماعي.
مصلدر خارجلي: أللذي يتم تطبيقله خلارج املجتمع، 
ويتلم الحصول عليه من قبل العلم والدراسلة، والبحث 
يف طبيعلة حيلاة املجتمعات البرشية األخلرى، وربطها 
بمجتمع الفرد، وتسلاعد عى تزويد األفراد باإلنجازات 
القيملة التي تلم تحقيقها، ملع التشلجيع عى تجنب 

تكرار التجارب الخاطئة يف املجتمع.
   إن كل األفلكار يف مجتمعات العاللم تدعوا إىل التغيري، 
وكانت بدايتهلا من ألفرد ثم املجتمع، بشلكل تدريجي 

حكيم.
لذا البد من تحديلد املنهج الذي يحتاج إىل اإلعداد الجيد، 
فلأن اي تغيري لطريقة التفكري يحتلاج إىل إعادة تحديد 
وتوضيلح منهج ألحيلاة، ويبلدأ ذلك بتحديلد األهداف 
قصلرية األجلل، ثلم تحديد األهلداف بعيدة امللدى، مما 
يمكلن للمجتملع  التعاملل ملع صعوبلات وتعقيدات 
التغيلري بفعالية، وبالتايل وصوله إىل النهج السلامي يف 
تغيري املجتمع، مع املثابرة واإلرصار  يف تطوير الذات إىل 
اإلرادة للتغيلري نحو األفضل، فالفشلل جزء من ألحياة، 
وعى الفرد واملؤسسة واملجتمع، أن يعملوا بإرصار دون 

خوف أو قلق، لينجحوا يف التغيري املنشود.
وبالتايل؛ التطور املجتمعي نحو تطبيق أملبادئ السامية، 
سوف ينتج سياسية وحكاماً مخلصني، وهذا ما نتمناه 

يف كل شعوب األرض.

م�ضاحة للراأي

فلسفـة التغييـر املجتمعـي 
وأنعكاسه السيايس


