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اإلمام الصادق )علية السالم(

إذا أردت أن تعلم صحة 
ما عند أخيك فأغضبه فإن ثبت لك على 

املودة فهو أخوك وإال فال

ص3املوازنة تعود إىل »مربع األزمة« وشكوك بتمريرها األسبوع اجلاري

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الـسـودان يـعـيـد »هـيـكـلـة« الـجـيـش

الرئيس البلغاري: ندعم اجلهود االيرانية إلرساء االستقرار والسـالم فـي املنطقـة

الداخلية توقع »وثيقة رشف« مع العشائر بعدم كتابة هتديدات عىل اجلدران

العراق حياول جتاوز »الفيتو األمريكي« للحصول عىل »السالح الرويس«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزي�ر الخارجية ابراهيم الجعفري، 
أمس األربعاء، عن توجه العراق إىل رشاء 
منظوم�ة صواري�خ إس 400 الروس�ية 
الدفاعية، فيما اتفق العراق وروسيا عىل 
تطوي�ر عالقاتهم�ا يف املج�االت التقنية 
والتجاريِّ�ة  واالقتصاديِّ�ة  والفضائي�ة 

والزراعيِّة والصناعيِّة.
ووقعت بغداد وموسكو محرض االجتماع 
العراقيَّ�ة- املُش�َركة  للجن�ة  الس�ابع 

م�ن  الروس�ية  العاصم�ة  يف  الروس�يَّة 
الجانب العراقي

وقال وزير الخارجي�ة إبراهيم الجعفرّي 
الذي وقع االتفاقية عن الطرف العراقي، 
بينما وقعها عن الجانب الرويس ديمري 
روغوزين نائب الرئيس الرويس »جرت بني 
الجانبني خالل اليومني املاضيني مناقشة 
العراق�يَّة-الروس�يَّة  العالق�ات  تعمي�ق 
عىل أكثر من صعي�د، ومنها امللفات ذات 
الطابع االسراتيجّي، والحيوّي اقتصادّياً، 
وخدمّي�اً، وصناعّياً، وتجارّي�اً، وزراعّياً، 
وكُله�ا باتج�اه واح�د ه�و الحرص عىل 

تبادل املصالح املُشرَكة«.
اللجن�ة  اجتماع�ات  الجعف�ري  وص�ف 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  املُش�َركة، 

ِّل  العراقي« نس�خة من�ه، بأنها ت�ُش�ك�
ُمنعطف�اً نوعّي�اً يف االرتق�اء بالعالق�ات 

العراق�يَّة-الروسيَّة إىل أحسن ما تكون.
»الع�راق  أن  أيض�اً  الجعف�ري  وق�ال 
ين�وي رشاء منظومة صواري�خ دفاعيَّة 
روس�ية، حيث يتج�ه اىل االس�تفادة من 
هذه الفرص�ة«، موضح�اً »نحن ندرس 
اإلش�كاالت كاف�ة، وم�ا ُيحيطه�ا م�ن 
ُصُعوب�ات، ونعمل عىل تذليله�ا«، إال أنه 
قال »س�تدخل يف حيِّز الدولة؛ لغرض أخذ 
القرار النهائ�يِّ يف هذا الصدد، وس�ُنعلِن 

عن ذلك يف حينه«.
التفاصيل ص3

السلطات األفغانية تبدي 
»ليونة« إلقناع طالبان بإجراء 

حمادثات سالم

سيتوجه لشراء منظومة صواريخ »إس 400«.. ويعقد شراكات اقتصادية وجتارية مع موسكو
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استئخار حسم طعن بالتعديل األول لقانون االنتخابات حلني حسم طعنني عىل التعديل الثاينالعـراق يكشـف عـن جهـود للتـوسـط بيـن السعوديـة وإيـران
محودي يطلـق مبـادرة دعـم املخرتعيـن ويصفهم بـ »الثروة الـوطنيـة« احلكيم يبحث مع برهم صالح مستجدات الوضع السيايس واالزمة بني بغداد واربيل

املئات يفرون من كشمري 
وسط التصعيد العسكري بني 

اهلند وباكستان
ص4

اسود الرافدين يكرم 
األخرض السعودي بكرنفال 

الفيحاء التارخيي
ص4

حمافظ بغداد يبحث الدعم 
يف املجاالت اخلدمية مع مديرة 

املجلس النروجيي لالجئني
ص6

       المستقبل العراقي / البصرة

حل األخرض الس�عودي ضيفاً كريماً عىل ش�قيقه 
أس�ود الرافدين يف مب�اراة ودية دولي�ة جمعتهما 
فيه�ا البرصة الفيح�اء عىل ملعبها ال�دويل”. كان 
واضحاً وجلي�اً التنظيم الرائع والكرنفال الكبري يف 

استقبال األشقاء الس�عوديني فقد أبدع املنظمون 
أيما إب�داع كما كان للحض�ور الجماهريي الغفري 
األث�ر الكبري يف نف�وس العبي املنتخب الس�عودي 
والوف�ود العربية التي ح�رضت املباراة حيث امتأل 
امللعب الذي يسع إىل )65(ألف متفرج وكان خارج 
امللع�ب ضع�ف هذا الع�دد  ، عرب الوفد الس�عودي 

الريايض واإلعالم�ي عن س�عادته الكبرية وعربوا 
بالكث�ري من الكلمات املوجه�ة إىل الجهود املبذولة 
يف إنجاح هذا الكرنف�ال واىل الجمهور الرائع الذي 

وصفوه بأنهم لم يروا مثله “.

التفاصيل ص10

حمافظ البرصة يبحث ملفي االمن واالقتصاد 
مع القنصل األمريكي 

رئيس املؤمتر الوطني: اليزال املوقف اجلامهريي 
6من املشاركة باإلنتخابات إجيايب بإمتياز 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اتهم�ت منظمة هيوم�ن رايتس ووتش، 
أمس األربعاء، س�لطات إقليم كردستان 
العراق باعتقال املشاركني يف احتجاجات 
ض�د الس�لطات وإرغ�ام ق�وات األم�ن 
إياهم عىل توقي�ع تعهدات مكتوبة بعدم 
املش�اركة يف أي احتجاجات يف املس�تقبل 

أو ن�ر أي بيانات عىل وس�ائل التواصل 
اإلقلي�م  حكوم�ة  تنتق�د  االجتماع�ي 
وإجباره�م ع�ىل التوقي�ع عليها كرط 

إلطالق رساحهم.
وقال�ت املنظم�ة الدولية إن ق�وات األمن 
التابعة لحكومة إقليم كردس�تان العراق 
اعتقلت مشاركني يف احتجاجات خرجت 
الس�ليمانية،  أنح�اء  مختل�ف  يف  أخ�رًيا 

وأجربته�م ع�ىل توقي�ع تعه�دات بع�دم 
انتق�اد الحكوم�ة. وأش�ارت املنظم�ة يف 
تقري�ر أن املحتجني احتج�زوا ملدة 8 أيام 
م�ن دون عرضه�م عىل ق�اٍض، وأُجربوا 
قب�ل اإلف�راج عنهم عىل توقي�ع تعهدات 
بع�دم االحتجاج أو انتق�اد الحكومة عىل 

وسائل اإلعالم االجتماعي.
التفاصيل ص3

أربيل قمعت متظاهرين وأجربهتم عىل توقيع »تعهدات« 
اسود الرافدين يكرمون األخرض السعودي بكرنفال الفيحاء التارخييمتنعم من »انتقاد احلكومة«

رئيــس االحتــاد اآلسيــوي: سنزف بشــرى رفــع احلظــر عـن املالعــب العـراقيــة قـريبـًا

برباعية مجيلة وتألق »ميمي«
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         بغداد / المستقبل العراقي

وثيق�ة  الداخلي�ة  وزارة  وقع�ت 
بع�دم  العش�ائر  م�ع  ورشف  عه�د 
كتابة اي عب�ارات تهديد عىل جدران 
املن�ازل من ضمنها عب�ارة “مطلوب 
عشائريا”، فيما أصدر وزير الداخلية 
ال�وزارة  تش�كيالت  ملنتس�بي  أم�را 
بإقامة ش�كوى ضد كل من يطالبهم 
بالقضايا العش�ائرية نتيجة قيامهم 

بواجباتهم الرسمية.
وذكر بيان ل�وزارة الداخلية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»ت�م توقي�ع وثيقة عه�د ورشف بني 
وزارة الداخلية والعشائر بعدم كتابة 
اي عب�ارات تهديد عىل جدران املنازل 
كلمة مطلوب عشائرياً بحجة العرف 

العشائر او ما يسمى )الدكة(«.
قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  وكان 
االعرجي امر، منتسبي وزارة الداخلية 
بإقامة دعوة الش�كوى ض�د كل من 
يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة 

قيامهم بواجباتهم الرسمية.
الداخلي�ة  ب�دوره، أص�در وزي�ر 
ملنتس�بي  أم�را  االعرج�ي  قاس�م 
تشكيالت الوزارة بإقامة شكوى ضد 
كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية 
نتيجة قيامهم بواجباتهم الرس�مية، 
فيما ج�دد التأكيد عىل اعتبار كل من 
يكت�ب تهدي�دات عىل ج�دران املنازل 

»إرهابيا«. 

وقال مدير عام ش�ؤون العش�ائر 
يف وزارة الداخلية اللواء عبد الحس�ني 
العام�ري، خ�الل املؤتمر العش�ائري 
املوس�ع يف بغ�داد وحزامها لش�يوخ 
العموم وش�يوخ العش�ائر ورؤس�اء 
ف�ض  ولجن�ة  والوجه�اء  االفخ�اذ 
النزاع�ات العش�ائرية، إن »مديري�ة 
ش�ؤون العش�ائر يف وزارة الداخلي�ة 
املؤتم�رات  م�ن  سلس�لة  عق�دت 
جمي�ع  يف  املوس�عة  العش�ائرية 
محافظ�ات الع�راق بالتنس�يق م�ع 
والحكوم�ات  العملي�ات  قي�ادات 
املحلية«، مبينا ان تلك املؤتمرات تؤكد 
»أهمية التعاون مع القوات االمنية يف 
عملية نزع الس�الح الثقيل واملتوسط 
م�ن املواطنني والعش�ائر بن�اءاً عىل 
ماجاء باالم�ر الديوان�ي الصادر من 
قب�ل رئيس ال�وزراء حفاظاً عىل امن 

وسالمة العراق«.
الداخلي�ة  »وزي�ر  أن  اىل  واش�ار 
ال�وزارة  تش�كيالت  منتس�بي  أم�ر 
بإقامة ش�كوى ضد كل من يطالبهم 
بالقضايا العش�ائرية نتيجة قيامهم 
بواجباته�م الرس�مية«، موضحا أنه 
»أصدر بيان�ا اكد في�ه كل من يكتب 
عىل ج�دران الدور الس�كنية واملحال 
التجاري�ة مطل�وب عش�ائرياً او اي 
اته�ام او اطلق النار عىل الدور بحجة 
الع�رف العش�ائري ومايس�مى عرفاً 
بالدكة سيحاس�ب محاسباً االرهابي 

يف بغداد وعموم املحافظات«.

االعرجي أمر منتسيب الوزارة بإقامة شكوى ضد من يطالبهم عشائريًا

الداخلية توقع »وثيقة رشف« مع العشائر بعدم كتابة هتديدات عىل اجلدران

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العليا اس�تئخار 
دعوى للطعن بالتعديل االول لقانون االنتخابات، 
لح�ني حس�م دعوي�ني أخري�ني أقيمت�ا للطع�ن 

بالتعديل الثاني من القانون.
وق�ال املتحدث الرس�مي إياس الس�اموك إن 
العلي�ا عق�دت جلس�تها  االتحادي�ة  »املحكم�ة 
ونظرت يف دعوى للطعن بعدم دستورية التعديل 

االول لقانون االنتخابات«.
وأضاف أن »املحكمة قررت استئخار الدعوى 
كون حسمها مرتبط بحسم طعنني آخرين اقيما 
بداعي عدم حصول نصاب حضور الجلس�ة التي 
تم فيها التعديل الثاني لقانون االنتخابات، وكذلك 
التعدي�ل االول، وس�وف يت�م النظ�ر فيهم�ا بعد 

استكمال اجراءات تبادل اللوائح بني االطراف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر برمل�ان كردس�تان جميع امل�واد املتعلقة 
بقانون اصالح رواتب املتقاعدين، حيث من املقرر 

ان يتم تنفيذ القانون من قبل حكومة االقليم.
وق�ال نائ�ب رئي�س برمل�ان إقليم كردس�تان 
جعفر ايمنيكي يف مؤتمر صحفي مع وزير املالية 
ريب�از حمالن، إن »الربملان ص�ادق باالغلبية عىل 
قان�ون االصالح الخ�اص باملوظف�ني املتقاعدين 

ورواتبهم«.
واضاف، ان »القانون يراعي جميع املتقاعدين 
واملوظفني يف كردس�تان«، مشريا اىل ان »القانون 
ق�د خفض من روات�ب املتقاعدين م�ن الدرجات 
العليا«.وح�ول القانون الذي صوت عليه الربملان، 
قال وزي�ر املالي�ة يف حكوم�ة إقليم كردس�تان، 
ريباز حمالن، إن »الربملان عمل طيلة األس�بوعني 
املاضي�ني عىل ترشي�ع ال���قانون الذي يش�مل 
جمي�ع املواضيع املتعلق�ة بالروات�ب والدرجات 
الوظيفي�ة واملتقاعدي�ن«، الفت�اً اىل أن »القانون 
اعتم�د مبلغ 300 أل�ف دينار كح�د ادني لرواتب 

املتقاعدين شهريا«.

برملان كردستان يصادق عىل قانون 
اصالح رواتب املتقاعدين

استئخار حسم طعن بالتعديل
 األول لقانون االنتخابات حلني حسم 

طعنني عىل التعديل الثاين
        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس التحالف الوطني السيد عمار 
الحكي�م م�ع رئي�س تحال�ف الديمقراطية 
برهم صالح مس�تجدات الوضع الس�يايس 
واالزمة بني بغداد واربيل . وذكر بيان ملكتب 
الس�يد الحكي�م تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »السيد عمار الحكيم استقبل 
بمكتبه يف بغداد رئيس تحالف الديمقراطية 
بره�م صال�ح ، وبح�ث مع�ه مس�تجدات 
الوض�ع الس�يايس يف الع�راق واالزم�ة ب�ني 
بغ�داد واربيل«.  ودعا الس�يد عمار الحكيم 

اىل »حسم املشاكل العالقة بني بغداد واربيل 
وف�ق الدس�تور والقانون« ، مبين�ا ان » كل 
االزمات قابل�ة للحل اذا توف�رت ادارة الحل 
وثقاف�ة التن�ازل وااللتق�اء يف املنتص�ف« . 
وتابع البيان ان »السيد عمار الحكيم ناقش 
م�ع صال�ح مس�تجدات الوضع الس�يايس 
واالس�تعداد لالس�تحقاق االنتخابي القادم 
. وش�دد بحس�ب البيان عىل »التنافس وفق 
الربامج االنتخابية بعيدا عن لغة التس�قيط 
السيايس«، الفتا اىل »اهمية االغلبية الوطنية 
يف املرحلة املقبلة بحضور املكونات االساسية 

وفق معادلة املواالة واملعارضة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجية إبراهي�م الجعفري، أمس 
األربع�اء، أن العراق يمك�ن أن يلعب دوراً يف توطيد 

العالقات بني السعودية وإيران.
وق�ال الجعفري يف رده عن س�ؤال م�ا إذا كان 
الع�راق يمك�ن أن يلع�ب دورا يف توطي�د العالقات 
ب�ني الس�عودية وإيران »ب�كل تأكيد نح�ن نمتلك 
عالقة ج�وار جيدة مع س�وريا وتركيا من جانب، 

ومع إيران والسعودية من جانب آخر، وعملنا عىل 
التقري�ب فيما بينهم�ا وال نزال نب�ذل جهوداً، ألن 
العالقة والرصيد اللذين يمتلكهما العراق مع هذه 
الدول يس�تدعي بال�رورة تقريب ه�ذه األجواء 
وتلطيفه�ا وتجاوز حال�ة التوتر املوج�ودة، ألنها 

كلها دول جوار جغرايف بالنسبة للعراق«.
وكان وزي�ر الداخلي�ة، قاس�م األعرج�ي، قال 
يف 13 م�ن آب امل�ايض، إن الس�عودية طلب�ت م�ن 
رئي�س الوزراء، حي�در العبادي، التدخل للتوس�ط 

بني الري�اض وطه�ران. ونفت إيران والس�عودية 
هكذا طلب للوساطة. وقال وزير الداخلية اإليراني 
عبدالرض�ا رحماني فض�ي، إن »طه�ران لم تكن 
س�باقة يف قط�ع العالق�ات مع الرياض،« مش�ريا 
إىل أن »سياس�ة إيران تس�عى إىل التعاون املثمر يف 
املنطقة«. كما قال مصدر س�عودي مس�ؤول، بأن 
بالده ل�م تطلب أية وس�اطة بأي ش�كل كان مع 
جمهورية إيران،« مؤكداً أن »ما تم تداوله من أخبار 

بهذا الشأن عاٍر من الصحة جملة وتفصيالً«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قتلت قوات الحش�د الش�عبي، أمس األربع�اء، 8 عنارص من 
داعش بإحباط محاولة تسلل لعصابات داعش االرهابية جنوب 

قرية البشري يف محافظة كركوك«.
وذكر بيان العالم الحشد الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »اللواء 16 بالحشد احبط محاولة تسلل لعنارص 
داعش م�ن قرية العزيري�ة باتجاه قرية البش�ري«, الفتا اىل ان 

»قوات اللواء تمكنت من قتل 8 عنارص من داعش«.
واضاف ان »قواتنا عززت م�ن تواجدها يف املنطقة املذكورة 

تحسبا ألي طارئ«.
يذكر ان قوات الحشد الشعبي حررت قرية البشري يف كركوك 

بالكامل يف 30 نيسان 2016 من سيطرة داعش.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هي�أة النزاهة ع�ن »ضبطها مجموعة مس�ؤولني 
محليِّني يف قضاء سامراء ُمتلبِّسني بالجرم املشهود، ُمبيِّنًة أنَّها 
ذت عمليَّة ضبٍط بناًء ع�ىل قراٍر قضائيٍّ بحقِّ رئيس املجلس  نفَّ
البلديِّ لقضاء س�امراء وس�تٍة من أعضاء املجل�س، إضافة إىل 

مدير بلديَّ�ة القضاء«.
دائرة التحقيقات يف الهيأة، ويف معرض حديثها عن تفاصيل 
�ن م�الكات مكت�ب تحقي�ق  عمليَّ�ة الضب�ط، أش�ارت إىل تمكُّ
الهي�أة يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن من ضب�ط رئي�س املجلس 
البلديِّ لقضاء س�امراء وس�تة من أعضاء املجلس ومدير بلديَّة 
القضاء؛ لقيامهم برتويج معامالت تأجري قطع أراٍض بمساحة 
)16,950( مرتاً مربعاً تابعة لبلديَّة سامراء بواقع )24( ُمعاملًة 

خالفاً للقانون.
إىل تج�اوز املس�ؤولني  املكت�ب األولي�ة ق�ادت  تحقيق�ات 
املضبوط�ني للصالحي�ات املمنوح�ة له�م ع�ىل وف�ق القانون؛ 
بغي�ة تحقيق مناف�ع ش�خصيٍَّة، وإنَّ قيمة تل�ك األرايض تبلغ 
)3,390,000,000( ملي�ارات دين�اٍر بحس�ب تخمني مس�ؤول 

تنظيم املدن يف بلدية القضاء.
وس�يق املتهمون بصحبة املربزات الجرمي�ة املضبوطة التي 
تضمنه�ا محر الضب�ط األص�ويلّ م�ع األوراق التحقيقيَّة إىل 
�ة  ر توقيف املُتَّ�همني عىل ذمَّ قايض التحقيق املُختصِّ الذي ق�رَّ

التحقيق.

احلشد الشعبي حيبط حماولة تسلل لعنارص 
»داعش« جنوب قرية البشري

النزاهة تضبط جمموعة
 مسؤولني حمليني يف قضاء سامراء متلبسني 

باجلرم املشهود         بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئي�س لجنة االمن والدفاع 
النيابية حاكم الزامي، أمس االربعاء، 
ق�وات االس�ايش الكردي�ة بتس�ليم 
محتجزي داع�ش إىل قوات الحكومة 
االتحادي�ة، معرب�ا عن خش�يته من 
اس�تخدامهم يف عمليات ضد القوات 

األمنية واملواطنني.
وقال الزامي، اثناء تفقده ناحية 
الحويجة  التابعة لقضاء  السعدونية 
الت�ي قت�ل فيها ع�دد من منتس�بي 

الحش�د الش�عبي يف وقت س�ابق، ان 
»قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة ب�دأت 
تنترش يف مناطق الحويجة والرياض 
والرش�اد والس�عدونية لتطهر هذه 
االرهابي�ة  الخالي�ا  م�ن  املناط�ق 
النائمة«، مش�ريا إىل انها تمكنت من 
قت�ل اثنني م�ن كبار قي�ادات داعش 
الذي�ن س�اهموا يف اس�تهداف قوات 
الحشد الشعبي«، بحسب موقع كتلة 

االحرار.
واض�اف، ان�ه »ت�م إنش�اء مقر 
مس�يطر لتأم�ني محافظ�ة كركوك 

وضواحيه�ا بقي�ادة ل�واء رك�ن من 
ان�ه  اىل  الكفوئ�ني، الفت�ا  الضب�اط 
ت�م ن�رش القطع�ات العس�كرية من 
اج�ل مس�ك العق�د يف ه�ذه املناطق 
عصاب�ات  عن�ارص  بقي�ة  ملالحق�ة 
داع�ش الهارب�ة. ودع�ا الزام�ي، إىل 
»مسك مناطق الفراغ بني محافظات 
اربيل والس�ليمانية واملناطق األخرى 
املحاذي�ة للمناط�ق الت�ي ت�م فرض 
القان�ون فيه�ا، مؤك�دا ع�ىل اهمية 
عدم السماح باس�تغالل تلك الرايض 

اليصال الدعم لالرهابيني«.

وطالب الزامي ب�«تسليم الخمسة 
آالف داعيش الذين س�لموا أنفس�هم 
يف وقت س�ابق لق�وات البيش�مركة 
واملوجودين اآلن يف سجون االسايش 
اىل الحكومة االتحادية ليكون هنالك 
اطمئنان ب�ان وضع هؤالء االرهابني 
ومصريه�م مس�يطر علي�ه«، معربا 
ع�ن خش�يته يف »اس�تخدام اؤلئ�ك 
اإلرهابي�ني يف عملي�ات ض�د القوات 
محافظ�ة  يف  واملواطن�ني  األمني�ة 
طوزخورمات�و  وقض�اء  كرك�وك 

ومدينة املوصل«.

الدفاع الربملانية تطالب »االسايش« بتسليم حمتجزي »داعش« اىل بغداد

العراق يكشف عن جهود للتوسط بني السعودية وإيران

احلكيم يبحث مع برهم صالح مستجدات الوضع السيايس 
واالزمة بني بغداد واربيل

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س املؤتمر الوطن�ي العراقي 
املوق�ف  »الي�زال  كري�م  حبي�ب  آراس 

املش�اركة  م�ن  الجماه�ريي 
باإلنتخابات إيجابي بإمتياز وهناك 
ش�عور ع�ام بأهميته�ا بوصفها 

الطريق الوحيد للتغيري. 
حي�ث يتزام�ن م�ع ذل�ك حّث 
الش�يعية  الديني�ة  املرجعي�ات 
التميي�ز  رضورة  ع�ىل  والس�نية 
ب�ني ل�م يتمكن م�ن تقديم ش�ئ 
برغم منح�ه أكثر من فرصه وبني 
إتاح�ة الفرصة للوج�وه الجديدة 
وألصحاب الخربة والرؤية يف كيفية 

بناء البلد والنهوض به. 
م�ن  الح�ذر  م�ن  الب�د  وهن�ا 

محاوالت تزييف قناعات الناس باإلعتماد 
ثانيًة عىل الشحن الطائفي وإن لم تعد له 
س�وق رائجة أو الذه�اب بإتجاه دغدغة 
عواط�ف الجمهور باإلت�كاء عىل الحزبية 

أو العش�ائرية أو املناطقي�ة يف وقت نريد 
فيه وبإرصار عىل بناء دولة املواطنة«.

وق�ال من جه اخرى »الي�كاد يمر يوم 
دون أن نتلق�ى خرباً ع�ن كركوك يضعنا 
يف دائ�رة القلق. فه�ذه املحافظة 
العزي�زة التزال تحت�اج إىل تحكيم 
ص�وت العق�ل ب�ني كل األط�راف 
هن�اك بع�د أن ثب�ت للجميع عدم 
ق�درة جهة واح�دة ع�ىل إحتكار 

القرار فيها. 
ولعل مايقوم به اإلرهابيون من 
محاوالت إخرتاق لكركوك ُتش�كل 
إنذار خطري يدفعنا إىل إعادة النظر 
ليس بالخطط العسكرية واألمنية 
هناك ب�ل إىل أهمية أن تجتمع كل 
األطراف عىل كلمة سواء ويقتنعوا 

أن عدوهم واحد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الش�يخ د. هم�ام حمودي- 
رئي�س املجل�س االع�ىل االس�المي- 
ع�ن اط�الق مبارته لدع�م املخرتعني 
واملبتكرين، وتبني مشاكلهم، واالخذ 
بايديه�م، مؤكدا »انهم ث�روة وطنية 

وتطور العراق مرهون بهم«.
واكد الشيخ حمودي- خالل لقائه 
برئي�س واعض�اء منت�دى املخرتعني 
العراقيني ال�ذي يضم اكثر من 1000 
مخرتع ومبتك�ر- انه »كما نجحنا يف 
حملتن�ا لدع�م املنت������ج الوطني 
يؤمن�ون  ال  كان�وا  م�ن  ومواجه�ة 
بالصناع�ة الوطني�ة س�ننجح ايضا 
بدع�م املخرتع�ني ال��عراقيني ونقف 
بالطاق�ات  مؤمن�ون  ألنن�ا  معه�م 

االبداعية عند العراقيني«.
واض�اف: »علين�ا ان نعم�ل مع�اً 
لوض�ع خط�ة ذات مراح�ل لحماي�ة 
املخ�رتع العراق�ي اوال؛ كون�ه ث�روة 
اف�كاره  واعتم�اد  هام�ة،  وطني�ة 
واخرتاعات�ه واس�تثمارها م�ن قب�ل 
الدول�ة ليكون للمخرتع الدور املهم و 
الفاعل يف بناء وطننا ورفاه شعبنا«.

الت�ي  العقب�ات  بتذلي�ل  وتعه�د 
تواج�ه ف�رص اس�تثمار مواهبه�م 
س�واءاً من خ�الل تعدي�ل او ترشيع 
القوان�ني الالزمة، او اص�دار القرارت 
يف  تدعمه�م  ان  ش�أنها  م�ن  الت�ي 
مجاالت الدراسات العليا او املشاركة 
الدولي�ة،  واملؤتم�رات  املع�ارض  يف 
وتأس�يس ال�رشكات الخاص�ة به�م 

فضالً عن تكريمهم من قبل الدولة.

رئيس املؤمتر الوطني: اليزال املوقف اجلامهريي من املشاركة 
باإلنتخابات إجيايب بإمتياز

محودي يطلق مبادرة دعم املخرتعني ويصفهم 
بـ »الثروة الوطنية«
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس األبعاء، عن اطالق سلفة مالية 
اىل موظف�ي وزارة الرتبية ومديريتي الكرخ االوىل والرصافة 

االوىل.
وذكر بيان ملكتب اعالم املرصف تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تم إطالق س�لفة خمس�ة مالي�ن دينار، 
ملوظف�ي ومعلمي ومدريس وزارة الرتبي�ة ومديريتي الكرخ 

االوىل والرصافة االوىل عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني«.
وأض�اف انه »تم إعتماد نظام البصم�ة االلكرتونية يف منح 

سلفة املوظفن«.
وكش�ف مرصف الرافدين عن »ش�مول مديريات ) تربوية( 

أخرى يف األيام املقبلة.

مرصف الرافدين يطلق سلفة ملوظفي وزارة الرتبية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، أمس 
األربع�اء، عن توجه العراق إىل رشاء منظومة 
صواري�خ إس 400 الروس�ية الدفاعية، فيما 
اتفق العراق وروس�يا عىل تطوير عالقاتهما 
يف املجاالت التقني�ة والفضائية واالقتصاديِّة 

والتجاريِّة والزراعيِّة والصناعيِّة.
ووقع�ت بغداد وموس�كو مح�ر االجتماع 
السابع للجنة املُشرتَكة العراقيَّة-الروسيَّة يف 

العاصمة الروسية من الجانب العراقي
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعفرّي 
ال�ذي وق�ع االتفاقية ع�ن الط�رف العراقي، 
بينم�ا وقعها ع�ن الجانب ال�رويس ديمرتي 
روغوزي�ن نائب الرئيس ال�رويس »جرت بن 
الجانب�ن خ�الل اليومن املاضين مناقش�ة 
تعمي�ق العالق�ات العراق�يَّة-الروس�يَّة عىل 
أكث�ر من صعيد، ومنها امللف�ات ذات الطابع 
االس�رتاتيجّي، والحيوّي اقتصادّياً، وخدمّياً، 
وصناعّياً، وتجارّي�اً، وزراعّياً، وكُلها باتجاه 
واح�د ه�و الح�رص ع�ىل تب�ادل املصال�ح 

املُشرتَكة«.
وصف الجعفري اجتماعات اللجنة املُشرتَكة، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، بأنها تُ�شك�ِّل ُمنعطفاً نوعّياً يف االرتقاء 
ة إىل أحسن ما  بالعالقات العراق�يَّة-الروس�يَّ

تكون.
وق�ال الجعفري أيضاً أن »العراق ينوي رشاء 
منظوم�ة صواري�خ دفاعيَّة روس�ية، حيث 
يتج�ه اىل االس�تفادة م�ن ه�ذه الفرص�ة«، 
موضحاً »نحن ندرس اإلش�كاالت كافة، وما 
ُيحيطها من ُصُعوبات، ونعمل عىل تذليلها«، 
إال أنه قال »س�تدخل يف حيِّ�ز الدولة؛ لغرض 
أخذ الق�رار النهائيِّ يف هذا الصدد، وس�ُنعلِن 

عن ذلك يف حينه«.
وج�رى ترسي�ب معلوم�ات ع�ن اعرتاضات 
امريكية عىل رشاء هذه املنظومة الصاروخية 
الروسية املعروفة إس 400، بيد أن الحكومة 
االتحادية نفت تس�لمها أية مذكرة اعرتاض 

رسمية..
وش�دد الجعفري عىل أن للع�راق الحّق يف أن 
يبح�ث عن أفض�ل الف�رص لتعزي�ز وضعه 

الدفاع�يِّ بعدما دف�ع ثمناً غالي�اً يف ُمحاَربة 
اإلرهاب، وم�ا تعرَّضت له ثرواته، وإنس�انه 

من تدمري.
وكان�ت واش�نطن قد ح�ذرت الع�راق ودواًل 
أخ�رى الخمي�س امل�ايض م�ن تبع�ات عقد 
وذل�ك  روس�ية،  أس�لحة  ل�راء  صفق�ات 
وفق�ا لقان�ون »مواجه�ة أعداء أم�ريكا عرب 
العقوبات«. ويف ردها عىل س�ؤال عن احتمال 
اقتناء بغداد منظومات »إس-400« الروسية 
للدفاع الجوي أكدت الناطقة باسم الخارجية 
األمريكية هي�ذر نوي�رت أن الواليات املتحدة 

تتحادث مع دول كثرية ومنها العراق لترح 
مغزى القانون املذكور والتبعات املمكنة لعقد 

هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا.
وعق�ب ترصي�ح الجعف�ري، اش�ار دميرتي 
روغوزين قائ�ال »اليوم احرزن�ا تقدُّماً كبرياً 
ت ُمناقشة  يف عمل اللجنة الحكوميَّة، وقد تمَّ
آفاق التعاون الجديدة، ونبدأ يف مجال الطاقة؛ 
من أجل ضمان ُحُصول الشعب العراقيِّ عىل 

إيرادات«.
الت�ي  العس�كريَّة  النجاح�ات  أنَّ  وأوض�ح 
حق�َّقها العراق عىل اإلرهاب تحتاج نجاحات 

اقتصاديَّة كبرية، وهو ما تش�هده العالقات 
لنا  الروس�يَّة-العراقيَّة. واوضح قائال »ش�ك�َّ
ة،  آليَّة للتعاون املُبارِش بن الوزارات الروس�يَّ
والعراق�يَّة؛ من أجل الحلِّ الرسيع للمس�ائل 

كافة يف إطار هذا التعاون املُثِمر«.
ة  واضاف » انتقلنا اآلن لتطوير املجاالت املُهمَّ
 ، ، والفضائيِّ للتعاون الثنائيِّ يف املجال التقنيِّ
 ، والزراع�يِّ  ، والتج�اريِّ  ، واالقتص�اديِّ

، وغريها«. ، والبنائيِّ والصناعيِّ
وأع�رب الجانب�ان، العراق�ي وال�رويس، عن 
اس�تعدادهما ملُواَصل�ة تقدي�م الدع�م الالزم 

اىل قط�اع األعمال يف البلدي�ن لتنمية التعاون 
البّناء بما يف ذلك تبادل زيارات رجال األعمال، 
صة،  واملُشاَركة يف املعارض الدوليَّة، واملُتخصِّ
واملُؤتَم�رات، وغريه�ا م�ن الفعاليَّ�ات التي 
تج�ري يف العراق وروس�يا، إضاف�ة إىل تبادل 

املعلومات التجاريَّة.
كم�ا اس�تعرض الجانب�ان الوض�ع الح�ايلَّ، 
وآفاق التعاون املُس�تقَبليَّة يف مجال التجارة، 
واالستثمار، حيث عربَّ الجعفرّي عن اهتمام 
الع�راق بأن يق�وم الجانب ال�رويّس بتجهيز 
ُمع�ّدات، وم�واّد البن�اء للعراق، كم�ا اقرتح 

دراسة موضوع تجهيز املضافات الغذائيَّة.
واتفق الطرفان عىل تنشيط، وتفعيل التعاون 
واالس�تثمارّي،   ، واالقتص�اديِّ التج�ارّي، 
والتع�اون يف مج�االت الطاق�ة، والصناع�ة، 

والنقل، والزراعة، والسياحة.
اس�تعداده  ع�ن  ال�رويّس  الط�رف  وأع�رب 
لتطوي�ر، وتوس�يع التع�اون يف مج�ال بناء 
مرافق الطاق�ة الكهربائيَّة، والبنية التحت�يَّة 
يف العراق، واستعداده للتعاون يف املجال املايلِّ، 
وامل�رصيفِّ، والجمرك�ّي، والتع�اون يف مجال 
االستكش�اف الجيولوجّي، وامل�وارد املائ�يَّة، 
واالتصاالت، وتكنولوجيا املعلومات، واإلعالم، 
واإلعم�ار واإلس�كان، والبلديَّ�ات، وتش�ييد 
الطرق والجسور، واملاء واملجاري، واملُشاَركة 
يف مش�اريع إعادة اإلعمار للمناطق املُحرَّرة، 

و التعاون يف مجال التعليم.
واتف�ق الطرفان عىل تعزيز التب�ادل العلمّي، 
الراك�ة  عالق�ات  وإقام�ة   ، واألكاديم�يِّ
س�ات التعليميَّة، والعلميَّة  املُبارِشة بن املُؤسَّ

يف روسيا والعراق.
ويف مج�ال الصّح�ة، اتف�ق الطرف�ان ع�ىل 
َّاء يف إطار األش�كال  ُمواَصل�ة التع�اون البن�
دة األطراف عىل حّد س�واء، بما يف ذلك  املُتع�دِّ
منظم�ة الصّحة العاملّي�ة، واإلرساع يف إنجاز 
ُمس�وَّدة ُمذك�َّرة التفاه�م بن وزارة الصّحة 
الروس�يَّة، والتعاون  العراق�يَّ�ة، ونظريته�ا 
، بم�ا يف ذلك تدريب  يف مج�ال التعلي�م الطبِّيِّ
س�ات  املُؤسَّ العراق�يَّ�ة يف  الطبِّيَّ�ة  الك�وادر 

الطبِّ�يَّة الروسيَّة.
ويف مجال التعاون الثقايفّ، اتفق الطرفان عىل 
تنفي�ذ قرارات االتفاق�يَّ�ة الثقاف�يَّة العلميَّة 
بن العراق وروس�يا، وبذل الُجُه�ود لحماية 
املمتل�كات الثقاف�يَّ�ة، ومكافح�ة عمليَّ�ات 

رسقتها، وتهريبها.
وأب�دى الجان�ب ال�رويّس االهتم�ام بتطوير 
التع�اون يف مج�ال الط�ريان املدن�ّي، وبناء، 
وتجهي�ز الس�فن، واملُع�ّدات البحريَّة للعراق 

لالستخدام املدنّي.
واتف�ق الطرف�ان عىل عق�د ال�دورة الثامنة 
الجتماع اللجنة املُشرتَكة يف بغداد عام 2019، 
وس�يتّم االتفاق عىل موع�د عقدها، وجدول 

أعمالها عرب القنوات الدبلوماسيَّة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

قررت رئاس�ة الربملان تأجيل الجلسة 
الت�ي كان م�ن املق�رر عقده�ا أمس 
األربع�اء من أج�ل تمري�ر املوازنة إىل 
اليوم الخميس، وجاء التأجيل »بسبب 
عدم اكتمال النص�اب القانوني« وفق 

ما قال مصدر برملاني.
ورشح النائب كاظم الصيادي تفاصيل 
م�ا ج�رى يف الجلس�ة الت�ي أجلّت يف  
مؤتمر صحف�ي،  وق�ال الصيادي ان 
»جدول اعمال جلسة اليوم تضمن 33 
فقرة ولم يحر داخل قاعة الجلس�ة 
33 نائب�ا«، مبينا ان »ج�دول االعمال 
خ�ال م�ن املوازن�ة التي تم�رر ضمن 
امزجة بعض النواب والكتل السياسية 

بعيدا عن تطلعات العراقين«.
وتاب�ع »قدمنا مقرتح�ات كثرية لكن 
بع�ض سياس�يي الصدف�ة ورؤس�اء 
الكتل املحسوبن عىل كيانات وطوائف 
يريدون تمرير املوازنة حسب امزجتهم 
ودعاياته�م االنتخابي�ة«، مش�ريا اىل 
»انن�ا لن نحر ه�ذه الجلس�ات اال 
اذا ل�م ت�درج يف املوازنة تل�ك الفقرات 
الت�ي اقرتحناه�ا، منه�ا ان تتضم�ن 
املوازن�ة 50 الف عق�د وزاري لتحويل 
م�ن  الرتبي�ة  وزارة  يف  املحارضي�ن 
مح�ارض مجاني اىل مح�ارض وزاري 

براتب 250 الف دينار«.
واك�د الصيادي ان »هن�اك خيانة من 
املنتج�ة  املحافظ�ات  ممث�ي  بع�ض 
للنفط والتي طالبنا بان يكون قانون 
املحافظ�ات بتخصي�ص 5  مجال�س 
دوالر ل�كل برميل نفط مص�در لهذه 
 3-2 منحه�ا  واقرتحن�ا  املحافظ�ات 
دوالر وتبق�ى االم�وال االخ�رى ديون 

عىل الحكومة التي تلزم باصدار نظام 
خاص ل�رصف تلك املبال�غ«. وبن ان 
»الحكومة وبع�ض ممثي املحافظات 
املنتجة للنفط خذل�وا تلك املحافظات 
وب�داؤا يس�اومون ع�ىل تمرير بعض 

فق�رات املوازن�ة عىل حس�اب فقرات 
اخ�رى«، مش�ريا اىل »ع�دم تضم�ن 
مقرتح تحويل بعض رشكات التمويل 
الذات�ي الخ�ارسة يف وزارة الصناع�ة 
ونقلهم ملمارس�ة نف�س االختصاص 

مع تجميد املخصصات لحن تحس�ن 
ع�دم  وكذل�ك  االقتص�ادي،  الوض�ع 
تضم�ن ع�ودة املفس�وخة عقودهم 
اىل الخدم�ة وتعدي�ل اس�عار الحنطة 
والش�عري«. واك�د ان�ه »التوج�د اي�ة 

اس�تجابة لتلك املطالبات م�ن اللجنة 
املالي�ة التي لجأت مؤخ�را اىل الظهور 
الفيس�بوكي ع�ىل حس�اب تطلع�ات 
الجماه�ري لبعض االمتي�ازات وتركت 
املواطن�ن يتض�ورون جوع�ا«. ول�م 

يعلّق أحد عىل اتهامات الصيادي، لكن 
رئيس الربملان س�ليم الجبوري سارع 
إىل دع�وة »جميع الن�واب« إىل حضور 
جلس�ة الخميس من أج�ل التصويت 
عىل قانون املوازنة املالية لعام 2018.

وقال الجبوري يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »تأخري إقرار 
املوازن�ة سيتس�بب بعرقل�ة كبرية يف 
عمل مؤسس�ات الدول�ة خصوصا يف 
ظل الوضع املايل واالقتصادي الراهن، 
كما سيتس�بب يف تنامي حالة الركود 
يف االسواق وتباطؤ التجارة، فضال عن 
املش�اكل السياس�ية التي ستنجم عن 
ه�ذا التأخ�ري«. وأضاف »انن�ا جميعا 
نطمح إىل تحقيق املزيد من االنجازات 
والعمل عىل ترس�يخ االستقرار الدائم 
من خالل تهي�أة الظروف االقتصادية 
والتنموي�ة، ورضورة النظ�ر بجدي�ة 
وواقعي�ة اىل أح�وال املواطنن والعمل 
املعيش�ية  االوض�اع  تحس�ن  ع�ىل 
والخدمي�ة له�م، وان املوازن�ة العامة 
تعد اب�رز العوام�ل االيجابية لتحقيق 
ذل�ك«. ودع�ا رئي�س مجل�س النواب 
جمي�ع أعض�اء املجل�س إىل »حضور 
جلس�ة الخميس من أج�ل التصويت 
ع�ىل املوازن�ة وع�دم تك�رار األخطاء 
السابقة«. يف غضون ذلك، أعلن عضو 
اللجن�ة املالية مس�عود حي�در تأجيل 
التصوي�ت عىل قان�ون املوازنة املالية 

لعام 2018 إىل االسبوع املقبل.
وق�ال حيدر، إن »املوازنة س�تؤجل إىل 
االس�بوع املقبل ألن ي�وم )الخميس( 
سيش�هد اجتماع�اً للرئاس�ات الثالث 
للح�وار والنق�اش بش�أن الصياغ�ة 
النهائي�ة للموازن�ة خاصة م�ا يتعلق 
بمستحقات الكرد أو تخصيصاتهم«.

ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
حيدر القول أن »اللجنة املالية النيابية 
وصل�ت إىل توافق�ات نهائي�ة يف أغلب 
املطالب باس�تثناء املقدمة من ممثي 

املكون الكردي«.

سيتوجه لشراء منظومة صواريخ )إس 400(.. ويعقد شراكات اقتصادية وجتارية مع موسكو

العراق حياول جتاوز »الفيتو األمريكي« للحصول عىل »السالح الرويس«

)30( نائبًا حضروا اجللسة.. وشروط جديدة توضع على الطاولة

املوازنة تعود إىل »مربع األزمة« وشكوك بتمريرها األسبوع اجلاري

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اتهم�ت منظمة هيومن رايت�س ووتش، أمس 
األربع�اء، س�لطات إقلي�م كردس�تان الع�راق 
ض�د  احتجاج�ات  يف  املش�اركن  باعتق�ال 
الس�لطات وإرغ�ام ق�وات األم�ن إياه�م عىل 
توقي�ع تعهدات مكتوبة بعدم املش�اركة يف أي 
احتجاجات يف املستقبل أو نر أي بيانات عىل 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي تنتق�د حكومة 
اإلقلي�م وإجبارهم ع�ىل التوقيع عليها كرط 

إلطالق رساحهم.
وقالت املنظمة الدولي�ة إن قوات األمن التابعة 
لحكوم�ة إقلي�م كردس�تان الع�راق اعتقل�ت 
مش�اركن يف احتجاج�ات خرج�ت أخ�رًيا يف 
مختل�ف أنح�اء الس�ليمانية، وأجربته�م عىل 

توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة.
املحتج�ن  أن  تقري�ر  يف  املنظم�ة  وأش�ارت 
احتج�زوا مل�دة 8 أي�ام م�ن دون عرضهم عىل 
ق�اٍض، وأُجربوا قبل اإلف�راج عنهم عىل توقيع 
تعه�دات بع�دم االحتجاج أو انتق�اد الحكومة 

عىل وسائل اإلعالم االجتماعي.
 كم�ا احتج�زت ق�وات األم�ن »األس�ايش« يف 
كردس�تان العراق 3 صحافي�ن كانوا يغطون 

االحتجاجات، بسبب عملهم.
وقال�ت ملا فقي�ه، نائب�ة مديرة قس�م الرق 
األوس�ط يف هيومن رايتس ووتش »رد حكومة 
إقلي�م كردس�تان ع�ىل االحتجاج�ات يتجاوز 
بكثري حقه�ا يف اعتقال ومحاكمة املس�ؤولن 
ع�ن العن�ف. يب�دو أن التكتي�كات القاس�ية 
الت�ي تنتهجها القوات املس�لحة يف اإلقليم هي 
محاولة إلس�كات النقد برغم الرواية الرسمية 
بأن السلطات تحرتم حقوق املواطنن يف حرية 

التعبري والتجمع«.
وأش�ارت هيوم�ن رايتس ووت�ش إىل أنه يف 18 
ديسمرب، احتج موظفو الخدمة املدنية وحشود 
م�ن أنصاره�م يف 9 مدن وبلدات ع�ىل األقل يف 
منطقة السليمانية بس�بب عدم دفع رواتبهم 
عىل مدى الس�نوات الث�الث املاضي�ة، ودفعت 
حكومة اإلقليم أج�وًرا جزئية فقط كل بضعة 
أشهر بداًل من الرواتب الكاملة كل شهر، وفًقا 
ملجموعة من املعلمن الذين ساعدوا عىل تنظيم 

االحتجاجات.
اس�تمرت االحتجاج�ات 5 أي�ام. كان بع�ض 
هجم�ات  وش�نوا  عنيف�ن،  املتظاهري�ن 
متعم�دة عىل مبان تابعة ل�� »االتحاد الوطني 
الكردس�تاني«، الح�زب الس�يايس الرئي�س يف 

منطقة السليمانية، وبعض مرافق قوات األمن 
»األسايش«.

ويف أواخ�ر يناي�ر وأوائل فرباي�ر 2018، قابلت 
هيوم�ن رايت�س ووت�ش 11 رجاًل ش�اركوا يف 
االحتجاجات، فنفى الجميع أنهم كانوا عنيفن، 
وه�و م�ا ل�م تتمك�ن م�ن التحقق من�ه. وقد 
احتجزتهم قوات األس�ايش بعد االحتجاجات، 
واعتقلتهم من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو يف 
الشارع، ولكن ليس بالقرب من االحتجاجات.

وطلب�ت هيوم�ن رايت�س ووت�ش تعليق�ا من 
حكوم�ة إقليم كردس�تان ع�ىل النتائ�ج التي 
توصلت إليها، ويف رسالة إلكرتونية إىل هيومن 
رايت�س ووت�ش يف 25 فرباي�ر، اج�اب دين�دار 
زيباري، منسق حكومة إقليم كردستان للدفاع 
ال�دويل قائال »التزم�ت قوات أمن الس�ليمانية 
ضب�ط النفس والتس�امح لدرجة كب�رية أثناء 
املظاه�رات. ت�م القب�ض عىل عدد م�ن الناس 
موقًتا ملنع انتشار العنف، فيما ساعدت القوات 
أيًضا عىل حماية آخرين، وما إن أصبح الوضع 
مستقرًا، تم إخالء سبيلهم،من دون تحقيق أو 

اتهامات.
واّدعى ان قوات األسايش كانت مراعية للغاية 
لظ�روف املقبوض عليهم، ورغم أنهم تجاوزوا 

قوان�ن عدة، فقد كان هدف القوات اس�تعادة 
الس�لم ومنع انتش�ار العنف وضمان س�المة 
الجميع خالل عملية التظاهر. نظرا اىل األعمال 
العنيف�ة أع�اله، كان م�ن املمك�ن محاكم�ة 
املوقوفن والحكم عليهم بالس�جن من عام إىل 

عامن.
الك�ردي »ل�م  املتح�دث  ان  املنظم�ة  واك�دت 
ي�رد ع�ىل استفس�اراتنا ح�ول ما فعل�ه أفراد 
األسايش، حيث أجربوا األشخاص عىل التنازل 
ع�ن حقوقهم يف التظاهر والنر عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي، أو عىل أنهم أوقفوا أليام 
بع�د انتهاء التظاهرات من دون الس�ماح لهم 
بالتواص�ل م�ع مح�اٍم، املثول أمام ق�اٍض، أو 

التواصل مع عائالتهم«.
وش�ددت ملا فقي�ه، نائبة مديرة قس�م الرق 
األوسط يف منظمة »هيومن رايتس ووتش« عىل 
ان »للناس يف إقليم كردس�تان الحقوق نفسها 
التي يتمتع بها أي شخص يف أي مكان للتعبري 
س�لميا عن إحباطهم إزاء األزم�ة االقتصادية 
أن  االضطه�اد  م�ؤرشات  وم�ن  والسياس�ية 
تحاول السلطات إجبار الناس عىل التوقيع عىل 
التخ�ي ع�ن حقوقهم األساس�ية يف االحتجاج 

واالنتقاد«.

احتجزتهم لـ)8( أيام ومل تعرضهم على قاض

أربيل قمعت متظاهرين وأجربهتم عىل توقيع »تعهدات« متنعم من »انتقاد احلكومة«
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         بغداد / المستقبل العراقي

اقي�ل رئي�س اركان الجي�ش الس�وداني الفريق 
اول عم�اد ع�دوي من منصبه وع�ن مكانه الفريق 
اول كم�ال عب�د املع�روف كما افادت وس�ائل اعالم 

رسمية.
ونقلت وكالة الس�ودان لالنباء )سونا(، »تغريات 
واس�عة يف قي�ادة الق�وات املس�لحة والفري�ق اول 
كم�ال عبداملع�روف رئيس�ا لهيئ�ة االركان«. وكان 
عب�د املعروف يش�غل منصب املفتش الع�ام للقوات 

املسلحة منذ عام 2015 .
واجررى الرئيس الس�وداني عمر البش�ري القائد 
األع�ى للجي�ش، تعديالت واس�عة يف رئاس�ة اركان 

الجيش.
وج�اء ذل�ك يف بي�ان صادر ع�ن املتحدث باس�م 
الجي�ش الس�وداني، العميد أحمد خليفة الش�امي. 
وأوضح الش�امي أن القرارات شملت ترقية عدد من 
الضب�اط إىل رتب�ة فريق أول وفريق، مش�رياً إىل أنها 
تأت�ي يف إطار اإلجراءات الدورية الراتبة، والتغيريات 

يف هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني.
وق�ال »تم تع�ن الفريق أول كم�ال عبداملعروف 
املاحي رئيس�ًا لألركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد 
الدي�ن مصطفي عدوي، وترفي�ع الفريق الركن عيل 
محمد س�الم وزي�ر الدولة ب�وزارة الدف�اع إىل رتبة 

فريق أول«.
وتابع، »تم ترقية الفري�ق، عصام الدين املبارك، 
إىل رتب�ة فري�ق أول، وتعيينه نائًبا لرئي�س األركان 
املش�ركة، خلًفا للفريق أول رك�ن يحي محمد خري 

أحمد«.
وزاد، »كما تم ترفيع الفريق الركن الرس حس�ن 
بشري حامد، إىل رتبة فريق أول وتعيينه مفتًشا عاًما 

للقوات املسلحة«.
البي�ان، »ت�م تعي�ن الفري�ق الرك�ن  وحس�ب 
عبدالفت�اح الربه�ان عبدالرحم�ن، رئيًس�ا ألركان 
القوات الربية، وترفي�ع اللواء ركن صالح الدين عبد 
الخالق س�عيد، إىل رتبة فريق وتعيينه رئيًسا ألركان 

القوى الجوية«.
وطبًق�ا للبيان، »ت�م ترفيع اللواء رك�ن عبد الله 
املط�ري الف�ريض، إىل رتبة فري�ق، وتعيينه رئيًس�ا 
ألركان الق�وات البحري�ة، خلًف�ا للفري�ق ركن فتح 

الرحمن محيي الدين صالح«.
كم�ا تم تعين الفريق الركن هاش�م عبد املطلب 
أحمد بابكر، رئيًسا لهيئة العمليات املشركة، خلًفا 
للفريق فني ركن سعد محمد األمن الحاج، وترفيع 
اللواء الركن أدم هارون إدريس إىل رتبة فريق وتعيينه 

نائًبا لرئيس أركان القوات الربية عمليات«.
واس�تبدل الرئيس الس�وداني عمر البشري مطلع 
الش�هر الحايل مدير جهاز االم�ن واملخابرات محمد 

عطا وعن يف منصبه صالح عبدالله.
ويتحدر كم�ال عبداملعروف من والي�ة نهر النيل 
ش�مال الس�ودان والتحق بالقوات املسلحة يف العام 
1978 الدفع�ة »29« وهو حاص�ل عى دبلوم العلوم 

العسكرية من الكلية الحربية السودانية.
ون�ال ش�هادة يف العل�وم العس�كرية واإلداري�ة 

م�ن جامع�ة مؤت�ة األردنية كم�ا ن�ال دورات كبار 
السياس�ات األمني�ة  الق�ادة االس�راتيجية ودورة 

واالسراتيجية يف مركز جنيف للسالم. 
وعمل ملحقا عس�كريا مقيم�ا بالصن وملحقا 
عس�كريا غ�ري مقي�م بكوري�ا الجنوبي�ة وكوري�ا 
الش�مالية وفيتن�ام كما ش�غل منصب مدي�ر إدارة 
العالقات الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية 

السودانية.
وبع�د ان�دالع احتجاج�ات ش�عبية يف العاصمة 
الخرطوم وم�دن أخرى، تنديداً بالغ�الء، منذ مطلع 
الع�ام الحايل، أختط البش�ري، طريق�اً مغايرا ملا هو 
مع�روف، حي�ث أقال وأعف�ى مس�ؤولن تنفيذين، 

وعن آخرين محلهم.
بينم�ا املت�داول ه�و أن األزم�ة االقتصادي�ة يف 
القط�اع  وزراء  مس�ؤولياتها  يتحم�ل  الس�ودان 
االقتصادي )املالية، التجارة، االستثمار، الصناعة(، 

فكان متوقعا ان يطالهم التغيري.
ورأى صحفي�ون وسياس�يون وأعضاء يف حزب 
املؤتم�ر الوطن�ي الحاك�م والربمل�ان الس�وداني أن 
اإلصالح يبدأ بإقالة وزراء االقتصادي بالبالد، لفشل 

سياستهم.
وقال عض�و القطاع الس�يايس بالحزب الحاكم، 
عبد الس�خي عباس، يف حديث س�ابق لألناضول، إن 
»بعض املعنين بقضية االقتصاد واملوازنة يعتقدون 
أن الوضع يمكن أن يتحس�ن يف املس�تقبل، ولكن ال 

تظهر أي مؤرشات بأن هناك تحسن«.

إال أن البشري كان ينظر يف جهة أخرى، معتربأ أن 
األزمة مفتعل�ة، وأن اإلصالح يبدأ بتغيري يف األجهزة 
التنفيذي�ة، لذا ب�دأ بجهاز األمن واملخاب�رات، أقوى 
أجهزة حكمه، ثم عن مساعدا جديدا له، وهو نائبه 

يف الحزب الحاكم أيضا.
فقد أدى فيصل حسن إبراهيم اليمن الدستوري، 

الخميس املايض، مساعداً للرئيس السوداني.
دواع�ي قرار البش�ري، وفق خرباء، ه�و مواجهة 
ثالث قضايا داخلية، هي: األزمة االقتصادية، حراك 

املعارضة، والغضبة الشعبية.
وللعبور من ه�ذه القضايا بعقباته�ا املتفرعة، 
اتخذ البش�ري ث�الث خطوات، وه�ي: تعديل يف قيادة 
األم�ن، وتغيري ع�ى مس�توى الرئاس�ة، وإجراءات 

اقتصادية مصحوبة بتوعد ااملهربن والسمارسة.
حلول البشري

عم�د الرئيس الس�وداني إىل إج�راء »إصالحات« 
ملجابه�ة ما تواجهه�ا الحكومة م�ن عقبات، حيث 
أجرى تغيريات يف القيادات األمنية، وهو ما بدا غريبا 

للكثريين.
إال أن الركي�ز ع�ى جه�از األم�ن واملخاب�رات 
األزم�ة  باعتب�اره ق�ادر ع�ى مح�ارصة أس�باب 
االقتصادية من تهريب س�لع مدموعة ومضاربة يف 
أس�عار العمالت، وجدا حظا م�ن التأييد من الحزب 

الحاكم واألحزاب املشاركة يف الحكم.
ويتوس�ع دور األم�ن حت�ى يف متابع�ة أداء أي 
جه�ة تخرق النظ�ام، وتتجاوز التعام�ل يف العمالت 

األجنبي�ة، وضوابط البنك املركزي الس�وداني، وذلك 
بهدف إيجاد اقتصاد مستقر بعيداً عن املضاربة.

وبع�د تولي�ه منص�ب مدي�ر ع�ام جه�از األمن 
واملخاب�رات، توعد صالح عبد الل�ه )قوش(، اإلثنن 
امل�ايض، بمالحقة املضارب�ن يف األس�واق ومهربي 

السلع املدعومة إىل الخارج.
الب�الد  بمق�درات  »يعب�ث  البع�ض  أن  وتاب�ع 
اإلداري ويش�وهون دوالب  ومقوماته�ا ونظامه�ا 
العم�ل املدني، ويس�عون أيض�اً إىل إضع�اف العملة 

الوطنية والنيل من سمعة الجهاز املرصيف«.
دوافع البشري تبدو منطقية لدى بعض املراقبن، 
باعتب�ار أن القضي�ة االقتصادي�ة تحت�اج إىل أدوار 

متكاملة أمنية وسياسية واقتصادية.
وله�ذا جاءت التعدي�الت عى مس�توى القيادية 
األمنية، وأيضا عى مس�توى الرئاس�ة بتعن فيصل 
حسن إبراهيم، مس�اعداً للرئيس الس�وداني، بديال 

إلبراهم محمود.
بينم�ا يرفضها آخرون ه�ذا النه�ج باعتبار أنه 
س�يؤدي إىل مزيد من الفش�ل، ألنه حتى اآلن ال يزال 

ارتفاع األسعار مستمرا.
يف ه�ذه األج�واء ي�زداد الرق�ب لتعدي�ل وزاري 
ع�ى حكومة الوفاق الوطني، التي تش�كلت، يف أيار 
املايض، من 31 وزيرا و42 وزير دولة، و4 مساعدين 
للرئي�س. فق�د نقل�ت صح�ف محلية عن مس�اعد 
البش�ري، فيصل حس�ن إبراهي�م، أن »هن�اك تغيريا 

وزاريا خالل األيام القادمة«.

لتدارك األزمات الداخلية.. واملعارضة تطالب بإقالة وزراء

الـسـودان يـعـيـد »هـيـكـلـة« الـجـيـش

       بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت طبيبة جنائي�ة بريطانية ان ظ�روف العمل 
يف اس�تاد خليفة الدويل الذي بنته قطر الس�تضافة كأس 
العال�م 2022 لك�رة الق�دم وحيث لقي عام�ل بريطاني 

حتفه العام املايض »كانت تشكل خطرا فعليا«.
وس�قط زاكاري كوك�س املول�ود يف جوهانس�بورغ 
بجن�وب افريقيا وانتقل الحق�ا إىل بريطانيا من علو 39 
م�را يف كان�ون الثان�ي 2017 عندما انقطع�ت الرافعة 

الخشبية التي كان يستخدمها لتثبيت جرس.
وتوصل�ت فريونيكا هاميلتون دييل بع�د التحقيق إىل 
ان كوك�س هوى عى رأس�ه م�ا أحدث اصاب�ة بالغة يف 
الدم�اغ وكرس يف العنق بعدما انقط�ع حبل االمان املعلق 

به ايضا.
واعتربت ظروف العمل يف الورشة »خطرية بطبيعتها«، 
مضيفة ان »مس�ؤويل الورش�ة كان�وا يعلم�ون او كان 
عليه�م ان يعلم�وا انهم يطلبون من قس�م م�ن العاملن 

االعتماد عى تجهيزات يمكن ان تتسبب باملوت«.
واش�ارت هاميلت�ون دي�يل اىل ان اس�لوب التنظيم يف 
امل�كان »فوض�وي وغري مح�رف ولم يخضع للدراس�ة 

ويشكل خطرا فعليا«.
وقال�ت ارسة كوك�س )40 عام�ا( عن�د وفات�ه انها 
كافح�ت للحص�ول ع�ى إجابات م�ن املتعه�د الرئييس 
املرشف عى االس�تاد وهو مرشوع مش�رك بن رشكتي 
»مدم�اك« و«س�تة للبناء«. كم�ا طالبت بفت�ح تحقيق 

مستقل وتدخل وزارة الخارجية الربيطانية.
وامتنع القائمون عى املرشوع املشرك بن »مدماك« 
و«س�تة للبن�اء« عن ال�رد ل�دى االتصال به�م. وتجري 

السلطات القطرية تحقيقها الخاص يف الحادث.
وكان استاد خليفة الدويل البناء االول الذي تم االنتهاء 
منه يف اطار مونديال 2022 وش�هد حدثه الريايض االول 
»كأس ام�ري قطر« يف ايار/مايو كما سيس�تضيف كاس 

العالم اللعاب القوى يف العام 2019.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس البلغ�اري، أن ب�الده تدعم جه�ود الجمهورية 
االس�المية االيرانية إلرس�اء االس�تقرار واس�تتباب الس�الم يف 

املنطقة، داعيا اىل تعزيز العالقات بن طهران وصوفيا.
ولدى استقباله وزير الخارجية االيراني، محمد جواد ظريف، 
ال�ذي ي�زور صوفي�ا ثان�ي محطات جولت�ه ع�ى رشق اوروبا 
والبلقان، اليوم األربعاء، وصف الرئيس البلغاري، رومن راديف، 
ايران بأنها بلد هام جدا يف املنطقة، وأن بالده ترى أهمية كربى 
إلق�رار العالقات معه�ا. وأضاف: ان تعزيز العالق�ات مع ايران 
يعد من اولويات بلغاريا، داعيا اىل إزالة العقبات التجارية يف هذا 
املجال، وتعزيز س�بل الرانزيت بما يف ذلك ممر البحر األس�ود – 
الخليج الفاريس. وأش�ار رادي�ف اىل دور ايران ومكانتها الهامة 
يف املنطق�ة، ورصح: ندعم دور اي�ران ونثمنه يف منطقة الرشق 
االوس�ط الحساس�ة واملتوت�رة، وجهودها إلرس�اء االس�تقرار 
والس�الم يف ه�ذه املنطقة. كما دعا الرئي�س البلغاري اىل تعزيز 
العالقات بن البلدين يف املجاالت الثقافية والتواصل بن الشعبن 

وخاصة يف مجال السياحة.

       بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د وزي�ر الخارجي�ة الركي مول�ود جاوي�ش أوغلو بأن 
بالده س�تالحق الزعيم الس�ابق لحزب »االتح�اد الديمقراطي« 
الكردي السوري صالح مسلم يف أي بلد سيتوجه إليه بعد إفراج 

السلطات التشيكية عنه. 
وق�ال جاوي�ش أوغلو ع�ى اله�واء لقناة NTV »لق�د طلبنا 
تسليمه، لكن املحكمة اتخذت قرارها، ووجهنا مذكرة )احتجاج( 
إىل التشيك، ولن نرك املسألة وسنالحقه يف أي بلد سيظهر فيه، 

واألمر ال يخص مسلم فقط، وإنما أي إرهابي آخر«.
وأش�ار الوزير الركي إىل أن مس�لم م�درج عى الئحة أخطر 

املطلوبن لدى أنقرة.
ون�دد املتحدث باس�م الحكوم�ة الركية بكر ب�وزداغ بقرار 
املحكمة التش�يكية إخالء س�بيل صالح مس�لم، واصفا إياه ب� 

»دعم واضح لإلرهاب«.
وأك�د بوزداغ يف بيان أن قرار املحكمة التش�يكية اإلفراج عن 
مس�لم س�يايس يتناقض مع القانون الدويل، محذرا من تأثريه 
الس�لبي عى العالق�ات بن البلدين.وش�دد بوزداغ ع�ى أن هذا 
القرار »مثال جديد ملدى نفاق وعدم مصداقية أوروبا يف مكافحة 
اإلرهاب«، مش�ريا إىل أن »حزب االتحاد الديمقراطي فرع لحزب 
العمال الكردستاني املصنف تنظيما إرهابيا يف االتحاد األوروبي 

الذي تتمتع التشيك بعضويته«.

كشف النقاب عن خماطر املوت 
أثناء العمل يف مالعب قطر

الرئيس البلغاري: ندعم اجلهود االيرانية 
إلرساء االستقرار والسالم يف املنطقة

تركيا تتعهد بمالحقة »صالح مسلم« 
يف أي بلد سيظهر فيه

         بغداد / المستقبل العراقي

اضطر مئات السكان يف والية كشمري املتنازع 
عليها بن الهند وباكس�تان إىل مغادرة منازلهم 
والفرار من املنطقة، وس�ط التصعيد العسكري 

واالتهامات املتبادلة بن نيودلهي وإسالم آباد.
وحمل�ت الخارجية الباكس�تانية يف بيان لها 
مرة أخرى الهند مسؤولية تعطيل الهدنة املعلنة 
يف الوالي�ة ع�ام 2003، مش�ددة ع�ى أن القوات 
الهندي�ة تس�تمر يف قص�ف املناط�ق املأهول�ة 
الخاضعة لسيطرة إسالم آباد، مع التجاهل التام 

للدعوات املتكررة إىل ضبط النفس.
واتهم البي�ان القوات الهندي�ة بانتهاك وقف 
إط�الق النار يف املنطقة ألكثر م�ن 400 مرة منذ 
بداي�ة الع�ام الج�اري، محمال إياها املس�ؤولية 
عن مقتل 18 ش�خصا، آخرهم صبي يف سن 13 
عاما، وإصاب�ة 63 آخرين. وأش�ار البيان إىل أن 
االس�تهداف املمنهج لس�كان املناطق الحدودية 
من قبل الجيش الهندي يخالف حقوق اإلنسان، 
مضيف�ا أن ع�دم الت�زام نيودلهي بنظ�ام وقف 

إط�الق الن�ار يش�كل خطرا ع�ى أم�ن املنطقة 
وسلمها.

الباكس�تانية  الخارجي�ة  أن  البي�ان  وأك�د 
اس�تدعت نائب املف�وض الس�امي الهندي لدى 
إس�الم آباد جى بى س�نج للمرة السادسة خالل 
الشهر األخري بسبب »تجاوزات القوات الهندية«. 
يف املقاب�ل، أف�اد املدي�ر العام للرشط�ة يف والية 
جامو وكش�مري الهندية ش�يش بول فايد أمس 
ب�أن نح�و 500 مواطن هندي غ�ادروا منازلهم 
فرارا م�ن تكثيف القص�ف الباكس�تاني العابر 
للحدود، مؤكدا أن الس�لطات الهندية تس�عى إىل 
مساعدة هؤالء املرشدين وتقديم الدعم املطلوب 
لهم. وال تزال والية كش�مري أب�رز نقطة خالفية 
بن الهند وباكستان، وقد خاضت الدولتان ثالث 

حروب من أجل السيطرة عليها.
وتته�م الهن�د باكس�تان بدع�م الجماع�ات 
الوالي�ة  يف  الناش�طة  االنفصالي�ة  املس�لحة 
املتنازع عليها والتي تعتربها الس�لطات الهندية 
تنظيمات إرهابية، بينما ترفض إسالم آباد هذه 

االتهامات.

السلطات األفغانية تبدي »ليونة« إلقناع طالبان بإجراء حمادثات سالم
       بغداد / المستقبل العراقي

عرض الرئيس األفغاني أرشف عبدالغني 
أم�س األربعاء االع�راف بحرك�ة طالبان 
كجماعة سياسية مرشوعة يف إطار عملية 
سياس�ية مقرحة قد تفيض إىل محادثات 
س�الم بهدف إنه�اء الحرب املس�تمرة منذ 
أكثر من 16 عام�ا. وجاء االقراح يف بداية 
مؤتمر دويل يهدف إىل إنشاء منصة إلجراء 
محادثات س�الم، كما يجيء بعد سلس�لة 
إشارات من كل من الحكومة املدعومة من 
الغ�رب وحركة طالبان تدل عى اس�تعداد 
واق�رح  الح�وار.  مس�ألة  لبح�ث  أك�رب 
عبدالغن�ي وقف إطالق الن�ار واإلفراج عن 
س�جناء كما ق�ال إنه س�يكون مس�تعدا 
لقبول مراجعة الدستور يف إطار اتفاق مع 
حركة طالبان التي ترفض حتى اآلن إجراء 
محادثات مبارشة مع الحكومة يف كابول. 
وقال الرئي�س األفغاني يف كلم�ة االفتتاح 
بمؤتمر يحرضه مس�ؤولون من نحو 25 
دولة للمشاركة فيما يعرف باسم )عملية 
كاب�ول( »تع�رض الحكوم�ة مفاوض�ات 

سالم عى طالبان دون أي رشوط«. وتمثل 
هذه الترصيح�ات تحوال كب�ريا يف موقف 
عبدالغن�ي ال�ذي دأب عى وص�ف مقاتيل 
طالبان »باإلرهابي�ن« و«املتمردين« وإن 
كان ق�د عرض أيضا إج�راء محادثات مع 
أط�راف بالحرك�ة تقب�ل الس�الم. وتقاتل 
حركة طالبان الستعادة حكمها اإلسالمي 
بع�د أن أطاحت بها قوات تقودها الواليات 
املتح�دة ع�ام 2001. وقد عرض�ت أن تبدأ 
محادث�ات م�ع الوالي�ات املتح�دة لكنه�ا 
ترفض حتى اآلن إجراء محادثات مبارشة 
م�ع كاب�ول. وم�ن غ�ري الواض�ح م�ا إن 
كان لديها اس�تعداد لتغي�ري موقفها رغم 
الضغوط الدولية املتنامية.وقال عبدالغني 
إن إط�ار عمل سياس�يا س�يوضع إلجراء 
مفاوض�ات س�الم يتضم�ن وق�ف إطالق 
النار واالعراف بطالبان جماعة سياس�ية 
مرشوعة لها مكتب س�يايس رس�مي عى 
أن تع�رف يف املقابل بحكومة أفغانس�تان 
وتحرم حك�م القانون. وباإلضافة إىل ذلك 
يمك�ن إطالق رساح الس�جناء من طالبان 
ورف�ع أس�مائهم م�ن قوائ�م املطلوب�ن 

الدولي�ة، يف ح�ن يمك�ن وض�ع ترتيب�ات 
أمني�ة لطالب�ان يف حال�ة موافقته�ا ع�ى 
االنضمام لعملية مصالحة. ويمكن إعادة 
الس�ابقن والالجئ�ن يف  املقاتل�ن  دم�ج 
املجتمع وتوفري ف�رص عمل لهم. وكثفت 
الوالي�ات املتحدة العام املايض مس�اعدتها 

العسكرية ألفغانستان وبخاصة من خالل 
تصعي�د ش�ديد للرضب�ات الجوي�ة بهدف 
كرس حالة الجمود مع املقاتلن وإجبارهم 
ع�ى الجل�وس إىل طاول�ة التف�اوض. ويف 
ح�ن يق�ول الجي�ش األمريك�ي إن ه�ذه 
االسراتيجية أرضت بطالبان بقوة، ال تزال 

الحركة تسيطر عى أجزاء كبرية من البالد 
أو تسعى للس�يطرة عليها وتواصل إلحاق 
خس�ائر كبرية بالقوات األفغانية. وأعلنت 
الحركة مس�ؤوليتها عن هجومن كبريين 
يف كابول الش�هر املايض أسفرا عن سقوط 

مئات املدنين بن قتيل وجريح.

املئات يفرون من كشمري وسط التصعيد العسكري بني اهلند وباكستان
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م/ املناقصة املرقمة :  2018/1
تجهيز مادة كارس االستحالب معبئة برباميل سعة 200 كيلو غرام وبكمية 1000 برميل

ي�ر )وزارة النف�ط / رشكة نفط الش�مال ( بدعوة املجهزين الراغبني باالش�راك  لتقديم عطاءاتهم لتجهيز)) مادة كارس االس�تحالب 
معبئة برباميل سعة 200 كيلو غرام 

DEMULSIFER TO USE IN WET CRUDE TREATMENT UNITS RI-35Q
  وبكمي�ة 1000 برميل املنش�أ )كن�دي /بريطاني /املاني / ايطايل / فرن�ي / هولندي/ تركي / س�عودي / اضافة اىل منتجات رشكة 

بيكرهوز املوجودة يف البرصة ( 
وحسب الرشوط االتية:

1  � يتم رشاء وثائق املناقصة من )قس�م العقود / رشكة نفط الش�مال � عرفة( من قبل املدراء املفوضني للرشكات او وكالئهم املخولون 
رس�ميا عن طريق دائرة كاتب العدل  للحصول عىل وثيقة  املناقصة عىل ش�كل قرص )CD(  مقابل مبلغ قدره )500( خمس�مائة الف 

دينار غري قابل للرد. 
2 � تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة ولغرض س�حب الوثيقة يتطلب تقديم صورة ملونة 
من ش�هادة التاس�يس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة وبالنسبة للرشكات االجنبية الراغبة باملشاركة تقديم كتاب تاييد 

تسجيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات /وزارة التجارة.
3 � تقديم كتاب عدم املمانعة باالشراك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط الشمال )النسخة االصلية(. 

4 � تقديم كتاب حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية. 
5 � تقديم الحس�ابات الختامية ألخر س�نتني املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لرشكات القطاع العام تقديم الحسابات 

الختامية الخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.
6 � تقديم تامينات اولية لضمان جدية املشاركة والبالغة )13,000,000( ثالثة عرش مليون دينار عراقي شكل صك مصدق او سفتجة او 
خطاب ضمان )يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها 
والغ�رض من اصدارها مع ذكر اس�م ورقم املناقصة ( صادرين من املص�ارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية 
وع�رشون يوم�ا بعد انتهاء ف�رة نفاذية العطاء قابل�ة للتمديد عدا املصارف ) تح�ت التصفية وارشاف  ووصايا وتاهي�ل ومتابعة البنك 

املركزي العراقي ( .  
7  � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

8  � تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عىل وصل رشاء  اوراق املناقصة .
9 � الكلفة التخمينية للمناقصة هي )1,300,000,000( مليار وثالثمائة مليون دينار عراقي .

10 � تكون نفاذية العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابل للتمديد.
11 � مدة تنفيذ املناقصة )60( ستون يوما.

12 �  ت�ودع العط�اءات يف صن�دوق رقم )2( الخاص بالتجهيز املحيل  الكائن يف اس�تعالمات دوائر منطق�ة عرفة / كركوك قبل )12,00( 
الساعة الثانية عرش من ظهر يوم غلق العطاء وال يسمح بتقديم العطاءات االلكرونية  ويمكن استالم العطاءات عرب الربيد  املسجل عىل 

ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق. 
13 � يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني الخاصة باملناقصة يف تمام الساعة )12,00 ( الثانية عرش ظهرا من 

يوم الخميس املوافق 2018/3/8 يف قاعة السينما .
14 � تاريخ غلق املناقصة يف تمام الساعة )12,00( الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2018/3/18. 

15  � اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة. 
16 � يفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبحضور املجهزين املشاركني. 

17 � الدائ�رة الح�ق يف الغ�اء املناقصة  وقبل االحالة وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة وال يحق للمش�ركني يف املناقصة املطالبة باي 
تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل رشاء وثائق املناقصة. 

18 � تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة اجور النرش واالعالن.
19 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه.

املدير العام

1 - ي�ر )املديرية العام�ة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص )منظومة االطفاء الخاصة باملخازن ملحطة كهرباء النارصية البخارية( . 

2 – ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العطاء التي تتبع االع�الن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع والتي ن�رشت يف الجرائد الوطنية )النهار 
واملستقبل العراقي واملرشق( .

3 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتصال )املديرية العام�ة النتاج الطاقة الكهربائية 
يف النارصية / قس�م الش�ؤون التجارية / ش�عبة املناقصات يف محافظة ذي قار / النارصية قرب محطة النارصية البخارية  )خالل 

ساعات الدوام الرسمي(  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4 – متطلبات التاهيل املطلوبة ) حسب التندر املرفق طيا( ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني .

5 � بام�كان مقدمي العط�اء املهتمني برشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات  
ملقدمي العطاء   وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )  100000 ( مائة الف دينار عراقي.

6 � السعر التخميني للمناقصة هو )  224,692,000 ( مائتان واربع وعرشون مليون وستمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي. 
7 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية /قسم الشؤون التجارية / شعبة املناقصات يف 

محافظة ذي قار / النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية (    
يف موعد اقصاه يوم االحد املصادف 2018/4/8 قبل الساعة الثانية عرش ظهرا  التقديم بالربيد االلكروني )غري مسموح( العطاءات 
املتاخرة س�وف  ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف  العنوان التايل )املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية /قس�م الش�ؤون التجارية / شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار / النارصية قرب محطة كهرباء 
النارصية البخارية يف يوم االحد املصادف 2018/4/8  وبعد الساعة الثانية عرش ظهرا كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء 

خطاب ضمان بنكي او صك مصدق وبمبلغ )3% من املبلغ التخميني(.
8 - عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم عطاءهم عىل ان يكون العطاء 
يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكروني عىل 

ان تكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد.
أ  � الظرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات الفنية  املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة  بختم الرشكة 
او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمسكات الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة ( مصدقة ونافذة مع براءة ذمة رضيبية نافذة مع 
وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحسابات الختامية للرشكة مع وثائق تسجيل املكتب بالنسبة للمكاتب مع تقديم شهادة باالعمال 

املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة ومصدقة من امللحقيات التجارية العراقية او من ينوب عنها لالعمال خارج العراق(.
 الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري ش�امال الس�عر فقط مع التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 
من مرصف عراقي معتمد بنسبة )3 %( من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تستكمل اىل )5 %( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسيتم 
استبعاد العطاءات التي لم ترفق معها  التامينات االولية املطلوبة اعاله ولن يستلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
مالحظة / مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد

املرفقات :
*تندر فني

*قرص )DVD( يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع 
عليه وملئ االستمارات الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

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

االتحادية
محكمة البداءة يف النجف

العدد : 1097/ب2017/3
التاريخ: 2018/2/27

اعالن
اىل املدعى عليه /احمد مهدي جواد

ه�ذه  اص�درت   2017/8/6 بتاري�خ 
/1097 بالع�دد  قراره�ا   املحكم�ة 

ب2015/3 الصادرة من هذه املحكمة 
وال�ذي يتضمن ابطال القي�ود الخاصة 
بالعقار املرقم 3/456767 حي الفرات 
واملسجل باسماء املدعى عليهم االخرين 
بالتعاقب كل من )صادق محمد ش�اكر 
ورائد محمد شاكر وحامد جهاد حسن 
وكاظم محمد جواد ابو القاسم وحيدر 
جواد ابو القاس�م ( واعتبار قيد املدعي 
ثاب�ت الحك�م وقد صدر الق�رار  بحقك 
غيابيا  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الوفاء )حي الجزائر( املدعو نارص 
عيل ال عريعر يف النجف قررت املحكمة 
بالق�رار بواس�طة صحيفتني  تبليغ�ك 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعراض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية 
الدرج�ة  الق�رار  يكتس�ب  وبعكس�ه 

القطعية 
القايض

حامد جابر عبيد
�������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة 
 رقم االضبارة : 99/ب/2018

التاريخ: 2018/2/26
اىل املنفذ عليه/ امري عيل محمد

لقد تحقق له�ذه املديرية  انك مجهول 
محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية التنفيذ املناذرة خالل خمسة 
عرش يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

احمد  حسن داخل
اوصاف املحرر :

الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
املرقم 251/ش/2009 يف 2018/1/9  
املتضمن بالزام املقرض امري عيل محمد 
بتادي�ة نفقة مس�تمرة ل�كل واحد من 
محمد عيل وتبارك مائة وخمس�ني الف 
دين�ار عىل ان يتم تنزي�ل مبلغ مقداره 
مائت�ان ال�ف دين�ار س�ددها املقرض 
الوالده م�ن تاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 

2009/4/14 ولغاية 2017/6/1

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

االتحادية
محكمة بداءة العباسية

العدد : 148/اعراض الغري /2018
التاريخ 2018/2/25

اىل / املعرض عليهم اعراض الغري
1 � نعمان جار الله غازي 
2 �سلمان جار الله غازي
3 � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بناء عىل اقامة الدعوى البدائية  املرقمة 
148/اع�راض الغ�ري / 2018 من قبل 
املع�رض اع�راض الغري احم�د وحيد 
رايض حضوركم وذلك لصدور حكم من 
هذه املحكمة بالع�دد 191/ب/2010 
يق�ي بالزام املع�رض عليه الخامس 
حي�در وحي�د رايض بالرف�ع التج�اوز 
ع�ن القطع�ة املرق�م 19 مقاطع�ة 34 
العباسية وسهام شائعه لبقية املعرض 
عليه�م اع�راض الغري ولتع�ذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتكم حس�ب اشعار 
املختار عبد الحس�ن عب�د الكاظم عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه 
 2018/3/13 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك�م او م�ن ينوب عنك�م قانونا 
س�تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض

رعد رزاق التميمي
��������������������������������

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية

العدد : 4058
التاريخ 2018/2/26

انذار
اىل ورث�ه املت�ويف )حس�ن ك�زار عب�د ( 
املش�مول بتوزي�ع املس�احة البالغة 6 
دونم ضمن  السلف 1/1 مقاطعة 58/

الرميل�ة بموج�ب قرارالتوزي�ع املرقم 
2128 يف 1975/5/3 بالنظر الرتحالكم 
وعدم اس�تغاللكم املساحة املوزعة عىل 
مورثك�م انف�ا بموجب الق�رار املذكور 
اع�اله ل�ذا ننذرك�م بوج�ود التقيد بما 
اوجبة القانون واس�تغاللكم املس�احة 
خ�الل ع�رشة اي�ام م�ن تاري�خ النرش 
االرايض  الجري�دة ومراجع�ة قس�م  يف 
واملساحة يف مديريتنا وبخالفة ستقوم 

بالغاء التوزيع وفق االصول
د. مجيد جاسم جياد

مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 760
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحمزة

الجنس : دار سكن
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 113,25
املش�تمالت : اربع غرف استقبال  صالة هول 

مطبخ وحمام ومرافق صحية 
االريض / غرفت�ني ن�وم واس�تقبال وصال�ة 

وهول ومطبخ وصحيات 
والعلوي غرفتني وصحيات 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي 

الشاغل : ستار بروان داهي 
مق�دار املبي�ع ) 100,000,000( مائة مليون 

دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الحمزة 
باملزايدة العلنية  العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهن س�تار بروان داهي لق�اء طلب الدائن 
املرتهن املرصف الصناعي /فرع الكرار البالغ 
)24,000,000( اربعة وعرشون مليون دينار 
فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن  القيمة املق�درة للمبيع  
البالغ�ة )100,000,000( مائ�ة مليون دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

عالء قاسم شنشول 
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 835

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : ال�رشق /
غماس

الجنس :  
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 1,15,20م2
املش�تمالت : غرفتني نوم وس�احة مكشوفة 

واستقبال ومطبخ وصحيات  
املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي 
الشاغل : كلفة عبد حسني 

مقدار املبيع ) 40,000,000(  اربعون مليون 
دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف غماس 
باملزايدة العلنية  العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن كلفة عبد حس�ني  لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن املرصف الصناعي / فرع الكرار البالغ 
)15,778,750(   ملي�ون دين�ار فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من  
القيمة املقدرة للمبيع  البالغة )40,000,000( 
اربعون مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس 

مطرش نعيم صرب
مالحظ التسجيل العقاري يف غماس

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 497/5

املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة : ابو حجار /
غماس

الجنس :  
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 300م2
املشتمالت : بناء بالبلوك والشيلمان وغرفتني 

ومطبخ واستقبال وساحة مكشوفة 
املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي 
الشاغل : ناظم جحيل محسن 

مق�دار املبي�ع ) 17,000,000(  س�بعة عرش 
مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف غماس 
باملزايدة العلنية  العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن ناظ�م جحيل محس�ن طل�ب الدائن 
املرتهن املرصف الصناعي/ فرع الكرار البالغ 
)14,000,000(   ملي�ون دين�ار فعىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من  القيمة املق�درة للمبيع  البالغة 
)17,000,000(   دينار وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس 

مطرش نعيم  
مالحظ التسجيل العقاري يف غماس

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 29/3

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 1 الصوب 
االيمن / الشامية    

الجنس :  ارض الدار مع بنائها
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 1,1,25م2
املش�تمالت :  دار يتك�ون م�ن غرفت�ني ن�وم 

وصحيات ومطبخ واستقبال  
املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي 
الشاغل : مليعة فايز صدام 

خمس�ون    )50,000,000  ( املبي�ع  مق�دار 
مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الشامية 
باملزايدة العلنية  العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن مليعة فاي�ز صدام  لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن املرصف الصناعي /فرع الكرار البالغ 
)15,000,000(   خمس�ة عرش مليون دينار 
فع�ىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن  القيمة املق�درة للمبيع  
البالغ�ة )50,000,000(  دين�ار وان املزاي�دة 
ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية 
جاسم محمد جاسم

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 598/8
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  4 الشوفه   

الجنس :  دار سكن
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 350م
املش�تمالت : غرفة نوم وصال�ة ومطبخ وحمام 

ومرافق صحية  
املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوي 
الشاغل : مصطفى كاطع تومان 

مقدار املبي�ع ) 70,000,000(  س�بعون مليون 
دينار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة 
باملزاي�دة العلنية  العقار املوص�وف اعاله العائد 
للراهن مصطفى كاطع تومان لقاء طلب الدائن 
املرته�ن امل�رصف الصناعي /فرع الك�رار البالغ 
)13,000,000(   ملي�ون دين�ار فعىل الراغب يف 
االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من  القيمة 
املقدرة للمبي�ع  البالغ�ة )70,000,000(  دينار 
وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة 

عالء قاسم شنشول
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 95/9

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  3 املالحه   
الجنس :  دار سكن
النوع : ملك رصف

 رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 248م
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي 

الشاغل : سورية حمزة عبد الحسني 
مقدار املبيع ) 75,000,000(  خمس�ة وسبعون 

مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الحم�زة 
باملزاي�دة العلنية  العقار املوص�وف اعاله العائد 
للراهن س�ورية حم�زة عبد الحس�ني لقاء طلب 
الدائن املرته�ن املرصف الصناع�ي /فرع الكرار 
البالغ )28,381,500(   مليون دينار فعىل الراغب 
يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من  
القيم�ة املقدرة للمبيع  البالغ�ة )75,000,000(  
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة 

عالء قاسم شنشول
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الوجهية 

العدد : 2/ب/2018
التاريخ 2018/2/22

اىل املدع�ى علي�ه )عيل رحمن ش�اهني( مجهول 
محل االقامة

اق�ام املدع�ي ري�اض احم�د مجي�د يف الدع�وى 
املنظ�ورة ام�ام ه�ذه املحكمة واملرقم�ة بالعدد 
2/ب/2018 والت�ي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك 
بتاديتك له مبلغ مقداره مليوني ومائة وخمسة 
وس�تون ال�ف دين�ار عراق�ي ناتج ع�ن رشائك 
محصول حنطة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حسب اش�عار املختار ورشح القائم بالتبليغ لذا 
قرر تبليغك نرشا يف صحيفتني يوميتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة 
صباحا يف 2018/3/4 وبعكس�ه سوف ينظر يف 

الدعوى غيابا وعلنا حسب القانون
القايض

عيل سلمان ابراهيم
�������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية
العدد : 50/ش/2018
التاريخ: 2018/2/15

اىل / املدعى عليه / دعاء عدنان محارب
بتاري�خ 2018/2/8 اص�درت محكم�ة األحوال 
الش�خصية يف املنصورية قراره�ا الغيابي املرقم 
50/ش/2018 وال�ذي يق�ي بالحك�م بال�زام 
املدعى عليها بمطاوعة زوجها وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
الحك�م  ع�ىل  االع�راض  وبامكان�ك  محليت�ني 
والتمييز ضمن املدة املقررة قانونا ويف حالة عدم 
االعراض والتمييز سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض

ثامر حسني وهاب
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ: 2018/2/28
اعالن مفقود

اىل املفقود //  فؤاد احمد عبد الله حسن
بتاري�خ 2018/2/28 قدم�ت زوجت�ك املدعوه 
)فاطمة صاحب شجاع( تطلب فيه نصبها قيمة 
علي�ك لكونك خرجت بتاري�خ 2014/1/15 ولم 
تع�د لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
م�ن اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب 

زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
 القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1521/ب2017/3

التاريخ: 2018/2/28 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه  /محم�د جابر نزال /يس�كن 
كنعان

بتاري�خ 2018/1/2 اص�درت محكم�ة ب�داءة 
بعقوب�ة ق�رارا يق�ي بالزامك بتأدي�ه للمدعي 
س�الم حس�ني حمد مبلغا قدره ع�رشون ورقة 
فئة مئة دوالر امريك�ي وملجهولية محل اقامتك 
وحي�ث رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املختار لذا 
ق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني ولك 
ح�ق االع�راض والطعن خ�الل امل�ده القانونية 
وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية 

القايض
مهدي قدوري كريم 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :3962/ش2017/4
التاريخ: 2018/2/25

اعالن
اىل / املدعى عليه ) عمار عبد الجبار عبد الله(
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
محمد ش�ياع الس�وداني عن اط�اق الدفعة 

االوىل من
روات�ب الحماي�ة االجتماعي�ة لع�ام 2018 
اليوم الخميس 1-3-2018  لش�هري كانون 
الثاني وش�باط املنرصمني وبل�غ عدد االرس 

املس�تفيدة املرصوف لها )1108720( ارسة 
بمبل�غ 296177703699 مليار دينار، داعيا 
ال�رصف  مناف�ذ  مراجع�ة  اىل  املس�تفيدين 

لاستام«.
الحماي�ة  صن�دوق  ع�ام  مدي�ر  وذك�رت   
االجتماعي�ة جاكل�ني صليوا يف بي�ان تلقته 
روات�ب  »رصف  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
االعان�ات للرج�ال م�ن محافظت�ي )االنبار 

بس�بب  واح�د  لش�هر  س�يكون  ونين�وى( 
مستجدات التدقيق االمني ، مؤكدة ان »راتب 
الش�هر االخر محفوظ وسيتم رصفه الحقا 

وبعد االنتهاء من التدقيق االمني«.
 م�ن جانب�ه ق�ال املتح�دث باس�م هيئ�ة 
الحماي�ة االجتماعية عمار منعم ان »الدفعة 
ام�راة  بواق�ع )426046(  االوىل س�ترصف 
املجم�وع  ليك�ون   ، رج�ال  و)688674( 

)1108720( ارسة، مش�را اىل ماكات هيئة 
الحماي�ة اس�تطاعت االنتهاء م�ن عمليات 
التدقيق بش�كل مبكر من اجل اطاق الدفعة 

بموعدها املحدد«.
 وبني منعم ان »هذه الدفعة ش�هدت اطاق 
اغل�ب البطاقات الت�ي تم ايقافه�ا احرتازيا 
وذل�ك تنفي�ذا لتوجيه�ات الوزي�ر القاضية 
بايص�ال الحق�وق اىل مس�تحقيها وبالوقت 

املحدد. وكانت وزارة العمل قد اوفت بايصال 
اوقاته�ا  يف   2017 لع�ام  الس�ت  الدفع�ات 
املح�ددة رغم االزم�ة املالية بع�د اتخاذ قرار 
بجع�ل اطاق الدفع�ة كل ش�هرين بدال من 
ثاث�ة اش�هر للتخفيف عن كاه�ل الفقراء ، 
كما ش�هد رات�ب االعانة زي�ادة بلغت %100 
بالنس�بة لرب االرسة حي�ث اصبح 100 الف 

دينار بعد ان كان 50 الف دينار.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزراة النف�ط، ان مؤتمر نفط الع�راق يف برلني 
ع�رض الخط�ط االس�تثمارية وف�رص التع�اون م�ع 

الرشكات يف قطاع النفط.
واكد املتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد 
يف بي�ان تلقته«املس�تقبل العراق�ي« ان »العراق عرض 
الخطط االس�تثمارية وفرص التعاون يف قطاع النفط ، 
مشرا اىل ان وزير النفط جبار اللعيبي ووزارته يدعمان 
جمي�ع النش�اطات االقتصادي�ة والنفطي�ة من ورش 
ومؤتم�رات وفعالي�ات ته�دف اىل التعري�ف بالصناعة 
النفطية العراقية، والتعاون االمثل مع الرشكات العاملية 
واستقطاب االستثمارات لتطوير صناعة النفط والغاز 

يف العراق«.
واشار جهاد اىل ان »العراق يشارك يف اعمال مؤتمر نفط 
العراق يف برلني والذي تس�تمر اعمال�ه عىل مدى يومي 
)27-28( شباط الجاري، بمشاركة اعضاء من مجلس 
النواب العراقي ومستش�ارين من مجلس الوزراء وعدد 
من امل�دراء العام�ني واملس�ؤولني يف ال�وزارة ومجالس 
النفط�ي  بالش�ان  واملهتم�ني  والخ�راء  املحافظ�ات 
واالقتص�ادي ، ناقش�وا خ�ال املؤتمر واق�ع الصناعة 
النفطي�ة والطاق�ة يف الع�راق، مضيف�ا ان »مستش�ار 
مجل�س الوزراء د.كاظم محمد قدم ورقة خال املؤتمر 
استعرض فيها سياسة الحكومة االقتصادية والخطط 
الت�ي م�ن ش�انها تطوي�ر قط�اع الطاق�ة والنف�ط يف 

العراق«. 

وتاب�ع جه�اد ان »مدير عام دائرة العق�ود والرتاخيص 
يف وزارة النفط اس�تعرض الفرص االس�تثمارية املعلنة 
من قبل الوزارة يف قطاعات االستكش�اف واالس�تخراج 
وغره�ا، مش�را اىل ان »عدد من املس�ؤولني يف الوزارة 
استعرضوا التطور الحاصل يف قطاعات التصفية والغاز 
والتسويق النفطي، ومشاريع البنى التحتية، فضا عن 
الف�رص االس�تثمارية بهذا الصدد، والتع�اون والتطور 
الحاص�ل يف الصناعة النفطية والغازي�ة ، باالضافة اىل 
خط�وات الوزارة وخططها ومش�اريعها التي تهدف اىل 
تطوير الصناع�ة النفطية والغازية ما بعد القضاء عىل 
عصابات داعش االرهابية ، واملتعلقة بتطوير املنش�آت 
والحق�ول النفطي�ة الواقع�ة يف املحافظ�ات املترضرة 

نتيجة لاعمال التخريبية التي قام بها االرهابيني.

النفط: مؤمتر برلني عرض اخلطط االستثامرية وفرص التعاون مع الرشكات

العمل تعلن اطالق الدفعة االوىل لرواتب االعانات االجتامعية لعام 2018

وزير النفط يؤكد تطوير حقل القرنة 
ويعلن مرشوعًا لأليدي العاملة

حمافظ ذي قار يعلن توزيع
اكثر من »٣٤« الف قطعة سكنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزي�ر النفط جب�ار اللعيبي، عىل »أهمي�ة تطوير حقل غرب 
القرنة، جنوبي الباد«.

وذك�ر بيان ل�وزارة النفط ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »وزير 
النفط جبار عيل اللعيبي اس�تقبل رئيس رشكة اكسون موبيل يف 
العراق طاهر حامد، وجرى خال اللقاء بحث سبل االرتقاء بواقع 

الصناعة النفطي والغازية يف العراق«.
واك�د اللعيبي ع�ىل »رضورة تطوير االنتاج يف حق�ل غرب القرنة 
/ 1 واعط�اء االولوي�ة يف تش�غيل االيدي العامل�ة يف هذا املرشوع 

واملشاريع االخرى«.
من جانبه، أبدى رئيس رشكة اكس�ون موبيل يف العراق اس�تعداد 
رشكت�ه لتطوير الصناع�ة النفطية يف العراق وااللت�زام باملواعيد 

والخطط املعدة مسبقا لتطوير حقل غرب القرنة/1.

    بغداد / المستقبل العراقي

تس�عى الرشكة العامة للصناعات الفوالذية احدى تشكيات وزارة 
الصناعة واملعادن، عىل إعادة إفتتاح معمل تصنيع العامات املرورية 
بعد إع�ادة تأهيل�ه بالكامل.وذكر بي�ان للوزارة تلقته«املس�تقبل 
 ISO العراق�ي«ان« الرشكة »حصلت عىل ش�هادة الج�ودة العاملية
 JAS-ANS املعتمدة من منظمة VEXIL 9001 -2015 من رشك�ة
العاملية«.ونق�ل البيان عن مدير عام الرشكة جال عباس حس�ني 
قوله ان »حصول الرشكة عىل ش�هادة الجودة الحديثة يس�هل من 
إج�راءات العمل والتصنيع يف معامل الرشكة ويزيد من املوثوقية يف 
منتجاتها وكس�ب رضاء زبائنها والعمل عىل وفق أحدث أس�اليب 
التكنلوجي�ا واإلدارة الحديثة وبالتنس�يق مع دوائ�ر مركز الوزارة 
وبحس�ب التوجيه�ات املركزي�ة من وزي�ر الصناعة ال�ذي يرشف 
بنفس�ه عىل عم�ل كل رشكات ودوائر الوزارة بمتابع�ة ميدانية«.

وأضاف حس�ني انه »بع�د افتتاح ثاثة خط�وط إنتاجية جديدة يف 
مقر الرشكة قبل ثاثة أش�هر، تتطلع الرشكة إلعادة افتتاح معمل 
تصنيع العام�ات املرورية بعد اعادة تأهيل�ه بالكامل خال األيام 
القليلة املقبلة وهو املعمل الوحيد يف العراق يف هذا االختصاص الذي 
يخ�دم دوائر املرور العام�ة وامانة بغداد والدوائ�ر البلدية كافة يف 
املحافظات والطرق والجس�ور«.ودعا »كافة اجهزة الدولة اىل دعم 

املنتج الوطني ليكون رافدا القتصاد البلد.

    ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي قار يحي�ى النارصي، عن توزي�ع اكثر من34 
الف قطعة ارض ضمن 20 وجبة مختلفة، مطالبا بش�مول كافة 
الرشائح الت�ي حدده�ا القانون«.وقال محاف�ظ ذي قار ورئيس 
اللجن�ة العلي�ا لتوزيع قط�ع االرايض يف املحافظ�ة يف بيان ملكتبه 
االعامي تلقته » املس�تقبل العراقي«، انه »وزعت املحافظة 882 
قطع�ة ارض ضم�ن وجب�ة جدي�دة يف 7 مديري�ات مختلفة عىل 
الرشائح املش�مولة من شهداء وجرحى وموظفني سابقني«،الفتاً 
اىل ان« املحافظ�ة وزعت عرشي�ن وجبة عىل الرشائح املش�مولة 
حيث  تجاوز عددها 34 الف قطعة ارض س�كنية ».واش�ار اىل ان 
» قان�ون 300 اوقف توزيع قطع االرايض عىل رشائح معينة، مما 
حرمهم من حقهم يف السكن«،منوهاً اىل ان » هذه القرارات تقف 
بالضد من توجهات املحافظة يف خدمة ابنائها لذلك طالبنا بايقاف 
العمل به�ذه القوان�ني و االنظمة واصدار اخ�رى تضمن حقوق 
الجمي�ع يف الس�كن«.وبني ان املحافظ�ة »تعمل ضم�ن القوانني 
والصاحيات املمنوحة لها وقطعت اش�واطاً كبرة يف توزيع قطع 
االرايض قياس�ًا ببقي�ة املحافظات«، متابعاً« نحن مس�تمرون يف 
تقديم الخدمات للمواطنني وتوفر السكن الذي يساهم يف تحريك 

السوق وينعكس عىل كل ابناء املحافظة.

السجن »٤1« عامًا بحق متهم الرتكابه 
»12« جريمة رسقة بالنارصية

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة رشطة ذي ق�ار، عن »صدور حكم بالس�جن 41 
عاما بحق متهم الرتكابه 12 جريمة رسقة بالنارصية.

وقال�ت املديرية يف بيان تلقته«املس�تقبل العراقي«، إن » محكمة 
جناي�ات ذي قار أصدرت حكما بالس�جن )41( عاما بحق املدان 
عقيل جبار ع�يل امللقب )أبو الغربة( 39 عام�ا وفق أحكام املادة 

443 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969«.
وأضافت ان »املتهم القي القبض عليه بوقت سابق من قبل مكتب 
مكافحة اجرام النارصية، واعرتف بارتكاب )12( جريمة رسقة.

    المستقبل العراقي/ الغانم

التقى محافظ واس�ط محمود 
عب�د الرض�ا م�ا ط�ال بوفد 
إحدى ال�رشكات االيرانية التي 
ترغ�ب االس�تثمار يف محافظة 
واسط من خال إنشاء مصنع 
لانابيب الباس�تيكية مختلفة 

االقطار«.
واف�اد مصدر اعامي يف مكتبه 

ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
اس�تعداد  أب�دى  املحاف�ظ   «
لدع�م  املحلي�ة  الحكوم�ة 
املس�ثمرين االجان�ب وتوف�ر 

البيئة االمنة لهم«.
واس�ط  محافظ�ة  ان  مؤك�دا 
تحتوي عىل العديد من الفرص 
مختل�ف  يف  االس�تثمارية 
القطاع�ات املدني�ة أضافة اىل 

موقعها الجغرايف املتميز.

حمافظ واسط يلتقي رشكة إيرانية 
    بغداد / المستقبل العراقيترغب باالستثامر يف املحافظة

اعلنت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام�ة ان ناف�ع اويس ع�ن »حصول ال�وزارة عىل 
موافق�ة امان�ة بغ�داد عىل تغي�ر اس�تعمال قطع 
االرايض السكنية يف مجمع العامرية السكني«املرحلة 
الثانية«م�ن ماع�ب رياضية اىل س�كن عامودي«.

ونقل بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن 
اويس خ�ال ترؤس�ها الجلس�ة الثاني�ة لهيئة رأي 
الوزارة لعام 2018 قوله�ا:« حصلت موافقة امانة 
بغداد عىل تغير اس�تعمال قطع االرايض الس�كنية 
يف مجم�ع العامري�ة الس�كني«املرحلة الثانية« من 
ماع�ب رياضي�ة اىل س�كن عام�ودي , كم�ا تقرر 
القيام بدراسة املوضوع وتقديم التوصيات املناسبة 

بم�ا يضمن مصلح�ة الوزارة«.واضاف�ت » تم اثناء 
االجتماع مناقش�ة موضوع التداخ�ل بني اجراءات 
ميثاق الحوكمة الرش�يدة واع�ادة هيكلة الرشكات 
املمول�ة ذاتياً حيث تنس�ب قي�ام الدائ�رة الفنية يف 
الوزارة بأع�داد كتاب لامانة العامة ملجلس الوزراء 
بش�أن ذلك وبما يحقق مصلحة تشكيات الوزارة، 
اضافة اىل مناقش�ة اج�راءات تفعيل ق�رار مجلس 
الوزراء 347 لسنة 2015 حيث تم ماحظة حصول 
تحس�ن يف دائ�رة املباني، كم�ا تنس�ب التأكيد عىل 
دائرة االس�كان ودائ�رة الطرق والجس�ور والدوائر 
البلدية بتفعيل االجراءات من خال اللجنة املش�كلة 
برئاس�ة الوكاء استرق ابراهيم الشوك وجابر عبد 
خاجي.«.واوضح�ت اويس انه تم ت�دارس اجراءات 
مديري�ة البلديات لتنفيذ )االمر الديواني املرقم 291 

لس�نة 2017( ، حيث سبق وان تم مفاتحة مجلس 
الوزراء بصدد اجراء الوزارة بذلك وتطلب اس�تمرار 
البلدي�ات واتخ�اذ مايل�زم بموج�ب القوائ�م م�ن 
مؤسس�ة الش�هداء املتضمنة قوائم جرحى الحشد 
الش�عبي وش�هداء وزارت�ي الدف�اع والداخلية التي 
س�بق ارس�الها اىل مديرية البلدي�ات العامة التخاذ 
مايلزم بشأنها.«.واشارت اىل« مناقشة كل مايتعلق 
بنق�ل ملكية االرايض التي انش�أت عليها مجمعات 
س�كنية , حيث تنس�ب اس�تمرار مديرية البلديات 
العامة باتخاذ مايلزم وفق قانون 80 لس�نة 1970 
وتعديله وكذلك مناقش�ة موضوع دور االس�رتاحة 
وتقرر اس�تكمال دائ�رة املبان�ي لدراس�ة الجدوى 
االقتصادي�ة لغرض مفاتحة لجنة الش�ؤون املالية 

ملجلس الوزراء بذلك .

االعامر واالسكان تعلن تغيري املالعب الرياضية يف جممع العامرية اىل سكن عامودي

العراق يبدأ بصناعة العالمات املرورية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن مبارشته�ا بتجهي�ز 
املطاحن العاملة يف محافظتي كرباء واملثنى 
بالحنطة لغرض انتاج الطحني املوزع ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.
واض�اف مدير عام الرشكة نعيم املكصويص 
ب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »امل�اكات الفنية لف�رع الرشكة يف 
محافظ�ة املثنى ب�ارشت بتجهي�ز املطاحن 
الحكومي�ة واألهلية بالحب�وب لغرض انتاج 

حصه شهر شباط من الطحني« .
وب�ني ان »الكمي�ة التي ت�م تجهيزها تعتر 
كس�لفة 25% من حصة املق�ررة , علما بان 
حص�ة املحافظ�ة م�ن الحنط�ة الت�ي يراد 

تجهيزها كاملة تبلغ  9923  طن«.

واشار  بان »املاكات الفنية يف سايلو كرباء 
بارشت بتجهيز املطاحن بحصة شهر شباط 
2018 حيث تم تجهيز عرشة مطاحن بكمية 

866 طن من الحنطة« .
من جانب اخر اش�ار املكصويص اىل مبارشة 
امل�اكات العاملة يف س�ايلو الرمادي بتفريغ 
حمولة 22 ش�احنة محملة بكمية 838 طن 
من الحنطة املس�توردة نوع امريكي الواردة 
من  ميناء ام قرص حيث تم اجراء الفحوصات 
االولية من قبل فاحيص وحدة املختر, اما يف 
محافظة ص�اح الدين  فقد بارشت ماكات 
الفرع بتجهيز م�ادة الرز اىل الوكاء و بلغت 
الكمي�ة املجه�زة 1249طن لل�وكاء و 341 
طن للنازح�ني اضافة اىل اس�تمرار صومعة 
تكريت بتجهيز وكاء الرز وتجهيز املطاحن 
من مجمع حبوب الدور وبكمية 12154 طن 

لشهر كانون الثاني 2018.

التجارة تبارش بتجهيز املطاحن يف حمافظتي كربالء واملثنى باحلنطة

   بغداد/ المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س ال�وزراء خ�ال جلس�ته 
أنش�اء مدين�ة بغ�داد  االعتيادي�ة، ع�ىل 
االقتصادي�ة، إضافة اىل م�رشوع التغذية 

املدرسية.
وذك�ر املكتب اإلعام�ي لرئي�س املجلس 
حيدر العب�ادي يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، أن »مجلس الوزراء عقد جلسته 
االعتيادي�ة، الي�وم، برئاس�ة العب�ادي«، 
مبينا أن »الجلس�ة شهدت التصويت عىل 

مرشوع التغذية املدرسية«.
وأضاف البي�ان، أن »املجلس صوت ايضا 
عىل م�رشوع تعليم�ات تش�كيات هيئة 
املناف�ذ الحدودي�ة ومهامه�ا، فض�ا عن 
مرشوع تعدي�ل قانون تس�جيل الوالدات 

والوفيات«.
وصوت مجل�س الوزراء، وفق البيان، عىل 

»انشاء مدينة بغداد االقتصادية.

جملس الوزراء يصوت 
عىل إنشاء مدينة بغداد 

االقتصادية
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

التق�ى محافظ بغداد عط�وان العطوان�ي يف مكتبه مديرة 
مكت�ب الوس�ط والجن�وب للمجل�س النرويج�ي لاجئني 
والوفد املرافق لها وتم بحث س�بل دع�م العراق يف املجاالت 

الخدمية«.
وذكر مكتبه االعام�ي ان » املحافظ خال اللقاء اثنى عىل 
ال�دور الكب�ر والجه�د الذي بذل�ة املجل�س النرويجي بعد 
ع�ام 2014 والذي اختص بأغاثة واعان�ة النازحني واعادة 

املهجرين«.
واض�اف العطواني ان »العراق اليوم يخوض حربا رشس�ة 
ض�د عصابات داع�ش بالنيابة ع�ن العالم مم�ا اثرت عىل 
اقتصادة والبنى التحتية لذا واجب عىل هذه الدول ان تقف 

اىل جنبه ».
واكد ع�ىل انه »لوال التضحي�ات التي قدمها ابناء الش�عب 
العراقي يف قتاله االرهاب الداعيش لوصل داعش اىل كل دول 

اوربا ودول العالم االخرى«.
الفت�ا اىل »اهمية مش�اركة كل دول العال�م يف تقديم الدعم 
واالس�ناد للش�عب العراقي من خال بن�اء محافظة بغداد 
واطرافها التي ترضرت كثرا بسبب االرهاب، وكذالك الحال 

بالنسبة ملناطق حزام بغداد واملحافظات الغربية«.
واش�ار اىل ان »يتبن�ى املجل�س النرويج�ي مجموع�ة من 
املش�اريع الخدمية خصوصا يف مج�ال املاء ونحن مقبلون 
ع�ىل فص�ل الصيف فضا ع�ن اعادة بن�اء البن�ى التحتية 
ومحط�ات املج�اري والش�بكة الكهربائي�ة وبن�اء منازل 

املواطنني التي هدمت.

حمافظ بغداد يبحث الدعم يف املجاالت اخلدمية مع مديرة املجلس النروجيي

    البصرة / المستقبل العراقي

لتقى محافظ البرصة أس�عد عبداألمر 
العيداني،  القنصل األمريكي يف البرصة 
ل�ه،   املراف�ق  ديفيز«والوف�د  تيم�ي   «
وج�رى خال ه�ذا اللقاء بح�ث العديد 
من القضايا وامللف�ات املهمة التي تهم 
الجانب�ني ويف مقدمته�ا ملف�ي األم�ن 

واالقتصاد«.
 واف�اد بي�ان ملكتب�ه تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »محاف�ظ البرصة، رحب 
به�ذه الزي�ارة معرب�ا يف ذات الوق�ت 
عن أمل�ه يف أن تس�هم ه�ذه اللقاءات 

عن توس�يع آفاق التع�اون مع الجانب 
األمريكي وعىل مختلف املستويات«.

 وق�ال العيداني »ننتظر بش�غف دخول 
الرشكات األمريكية واملستثمر األمريكي 
للمس�اهمة يف إعادة بناء البنى التحتية 
وإقامة املشاريع العماقة يف املحافظة، 
الس�يما وأن الب�رصة تنعم باس�تقرار 
أمني ملحوظ، فاالستثمار إذا ماسنحت 

له الفرصة فالبرصة وجهته األوىل«.
م�ن جانبه عر القنص�ل األمريكي عن 
»س�عادته به�ذه الزيارة ولق�اء رئيس 
الحكوم�ة التنفيذية، مش�يدا يف الوقت 
ذاته »بحفاوة الك�رم البرصي املعهود، 

مؤكدا ح�رص الحكومة األمريكية عىل 
دعم العراق يف جميع املجاالت«.

وعقب هذا اللقاء عقد الجانبان مؤتمرا 
العدي�د  ح�رضه  مش�رتكا  صحافي�ا 
م�ن وس�ائل اإلع�ام املحلي�ة، وتناول 
العيدان�ي« و«ديفي�ز«، خ�ال ه�ذا   «
املؤتمر عددا من املشرتكات كان أهمها 
ماتمخ�ض عن�ه املؤتمر ال�دويل إلعادة 
إعمار الع�راق الذي عقد مؤخرا يف دولة 
الكويت، واملق�ررات التي خرج بها هذا 
التجم�ع العاملي. والدور الذي س�تلعبه 
الوالي�ات املتح�دة عىل امل�دى القريب يف 

هذا الجانب.

حمافظ البرصة يبحث ملفي االمن واالقتصاد مع القنصل األمريكي
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 396 / اعادة محاكمة / 2018

التاريخ 28 / 2 / 2018 

اعالن
اىل املطل�وب اع�ادة املحاكم�ة ضده�ا / نغ�م خضري 

عباس 
اقام طالب اع�ادة املحاكمة خالد عب�د الرحمن زيدان 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله يطلب فيه�ا رد كافة 
القرارات الصادرة وبي�ان واقع الحال وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجل�س البلدي علي�ه تقرر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف يوم 6 / 3 / 2018 الس�اعة التاسعة صباحاً 
وعند ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف 

تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون  

القايض / نرباس صباح مهودر

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض

العدد : 115/ش/2018
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
اىل املفقود / وسام غايل حسوني

اقام والدك املدعو )غايل حسوني عيل( 
الدع�وى الرشعية لدى ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 115/ش/2018 والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م بموتك ولكون�ك مفقود 
اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه  حالي�ا 
بصحيفتني محليتني ويف حالة علمك او 
من لديه معلومات عنك مراجعة هذه 
املحكمة خالل ف�رة التأجيل اىل موعد 
املرافع�ة املص�ادف ي�وم 2018/3/5 
املحكم�ة  تم�ي  س�وف  وبعكس�ه 
بالنظر بالدعوى واص�دار القرار فيها 

وفق القانون
القايض

ميثم عبد عيل كاظم
�������������������������������

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1390/ ش/2018
اعالن 

اىل املدعى عليه / سيف رعد ناجي 
اقام�ت املدعي�ة خل�ود كاظ�م عباس 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه 
املحكمة تطلب فيها التفريق القضائي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فق�د تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/3/11 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 27/ب2018/1

التاريخ 2018/2/27
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا / انتص�ار عب�اس 
نغيمش

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد 
 2018/1/21 يف  27/ب2018/1  
قىض الزام�ك بتاديتك للمدعي )محمد 
عب�د اللطي�ف عب�د الحس�ني( مبل�غ 
مق�داره خمس�ة ماليني وتس�عمائة 
ال�ف دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
واختياري�ة منطق�ة قض�اء  مخت�ار 
النج�ف املدعو )كري�م مهدي الطفييل 
( فق�د تقرر تبلغ�ك اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بق�رار الحك�م الغيابي ولك 
حق االع�راض واالس�تئناف والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي
�������������������������������

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

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

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) عيل حمزة عيل  ( يطلب ) تبديل لقبه 
( م�ن ) العجييل( اىل )الحديدي ( فمن 
لدي�ه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������
اعالن

اىل الرشيكة فوزية عطا مطر 
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاج�ي 
الج�راء اجازة بناء ع�ىل العقار املرقم 

. 11116
الرشيك 

ثائر ماجد ظاهر
�������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) مصطف�ى غضبان نرص 
( توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء 
للعق�ار املرق�م 59803 / 3 حي النداء 
خ�الل ع�رشة اي�ام ويخالف�ه س�تتم 

االجراءات دون حضورك
 اسم طالب االجازة 

عيل حسني جرب
�������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 56171 / 
3 حي النداء باسم ) صفاء تايه محمد 
( عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 3187/ب2017/3
التاريخ 2018/2/28

اىل / املدعى عليهما /نزار عبد االمري 
حبيب وايمان عبد االمري حبيب

اصدرت محكم�ة بداءة النجف قرار 
الحك�م يف الدع�وى املرقمة 3187/

 2018/2/7 بتاري�خ  ب2017/3 
العق�ار  ش�يوع  ازال�ة  واملتضم�ن 
املرق�م 345 محل�ة امل�رشاق والذي 
لكما س�هام فيه ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتكما حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار محلة براق 
جدي�دة والوفاء يف النج�ف لذا تقرر 
تبليغكم�ا بالق�رار املذك�ور اعالن�ا 
محليت�ني  صحيفت�ني   بواس�طة 
يوميت�ني ولكما حق الطع�ن القرار 
املذكور وفق طرق الطعن القانونية 
وخالل امل�دة التي رس�مها القانون 
وبعكس�ه يعت�رب الق�رار بات�ا وفق 

االصول
القايض

حيدر جابر عبيد
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

الكوفة   
العدد : 19/ش/2018
التاريخ: 2018/2/28

اعالن 
اىل / املدعى عليها / )زينب هاش�م 
عبادي( حسب وصايتها عىل ابنتها 

القارصة )بنني قاسم حسن(  
اقام املدعي )مس�لم حسن عبودي( 
الدع�وى املرقم�ة اعاله ام�ام هذه 
املحكمة يطلب فيها )تصديق الزواج 

والطالق الخارجي
( وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور  يوميت�ني 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2018/3/15
صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

 االتحادية 
محكمة بداءة الرميثة
العدد : 99/ب /2018
التاريخ: 2018/2/27

اىل / املدع�ى علي�ه /  طال�ب عطية 
غياض/ يس�كن النجمي س�ابقا / 

مجهول محل االقامة حاليا
اعالن

بتاري�خ 2018/1/21 اق�ام املدعي 
)هات�ف ع�يل عكم�وش(  الدع�وى 
يطال�ب  99/ب/2018   املرقم�ة 
بتملي�ك العقار املرق�م 13 مقاطعة 
21 اله�ورة وملجهولية محل اقامتك 
)صب�ار  املخت�ار  اش�عار  حس�ب 
داهي ف�زاع(  وكت�اب مركز رشطة 
النجمي بالعدد 996 يف 2018/2/5 
ل�ذا تق�رر تبليغك ع�ن طريق النرش 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
وتحديد الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/3/12 موعدا للمرافعة 
وبعكس ذلك س�وف تجري املرافعة 
بحق�ك غيابي�ا  وعلنا وف�ق االصول 

القانونية 
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام 

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد  : 615

التاريخ : 2018/1/29
اعالن 

بيع عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
 2016/2/23 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتسجيل تمام العقار املرقم )1549( 
محل�ة )الرش�ادية ( يف الكوف�ة اىل 
طالب التسجيل املجدد )ورثة عباس 
عبد الرضا ( لتسجيله مجددا باسمه 
بصفته املالك حائز للمدة  القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة  املذكورة 
له�ا تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام 
 )43( العق�اري  القان�ون تس�جيل 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا 
م�ن اليوم التايل للن�رش  هذا االعالن 
وكذلك الحض�ور اىل موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
�����������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 92/ب2016/1
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه 
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم 
20368/3 ح�ي الن�رص يف النج�ف 
املحكم�ة ع�ن  تعل�ن ه�ذه  علي�ه 
بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة  
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
خالل )ثالثون ي�وم( يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رصف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم 
االخري من االع�الن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقار املرقم 20368/3 
ح�ي الن�رص يف النج�ف عب�ارة عن 
ث�الث مح�الت )رك�ن( تق�ع ع�ىل 
شارع  بعرض 30 مر االول بفنرين 
مس�تخدم اسواق مش�غول من قبل 
املدع�و ام�ري حس�ني  وه�و يرغب 
بالبق�اء يف العقار بع�د البيع بصفة 
مس�تاجر والثان�ي مغل�ق  لحظ�ة  
الكش�ف ام�ا املح�ل الثال�ث يقع يف 
لبي�ع  مس�تخدم  بفنري�ن  الرك�ن 
الدجاج مشغول من قبل حيدر هادي 
عبد الحس�ني الجب�وري وهو يرغب 
بالبق�اء يف العقار بع�د البيع بصفة 
مس�تأجر حس�ب ما افاد به العامل 
حي�ث ان الش�اغل اع�اله ل�م يكن 
موجود لحظة الكشف باالضافة اىل 
مس�احة مروكة ومسيجة ومغلقة 
بباب حديدي فارغة لحظة الكش�ف 
درجة عم�ران العقار دون الوس�ط 
مبل�غ  للعق�ار  الكلي�ة  القيم�ة  ان 
وس�تون  مائ�ة   )160,600,000(
مليون وس�تمائة  ال�ف دينار فقط 

الغريها

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة 1091 / 2017 

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة 
اىل املدين احمد عطا عباس 

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة 
املنص�ور املرق�م 2463 يف 20 / 2 / 2018 واملؤي�د 
عليه م�ن املجلس املحيل لحي االندل�س انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اق�رار التبلي�غ عليه لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا نخربك�م بان�ه تقرر حج�ز االم�وال املنقولة 
املركب�ة املرقمة 417879 – بغ�داد – خصويص نوع 
اوب�را صال�ون مودي�ل 2012 اللون ابي�ض – لقاء 
طلب الدائن اياد احم�د عيل البالغ 000 / 540 / 95 
خمس�ة وتسعون مليون وخمس�مائة واربعون الف 
دينار ومبل�غ قدره 6000 س�تة االف دوالر امريكي 
فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة ثالثة ايام 
من اليوم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال فان 
االم�وال املحج�وزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا 
للقانون وذلك استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ.

املنفذ العدل 
جعفر مالح مهدي 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 

92/567م51   : القاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 
اللهيبات 

الجنس : دار
النوع :

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة  :

املساحة : 25 مر و3 اولك
املشتمالت : غرفة وصالة ومطبخ وحمام ومرافق

املزروعات او املغروسات : 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : املالك
مقدار البيع : حصة نبيل عزيز حسن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف )املناذرة( باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن )نبيل 
عزي�ز حس�ن( لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن مرصف 
)م�رصف الرافدين / ف�رع جابر االنص�اري( البالغ 
)سبعة ماليني دينار عراقي( فعىل الراغب يف االشراك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خالل 30 يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة  للمبي�ع البالغة 
)20,000,000(  ع�رشون ملي�ون دينار عراقي وان 
املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظه�را  م�ن اليوم 

االخري
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 651 / 2017 

اعالن 
تبيع مديرية تنفي�ذ البياع عن طريق املزايدة العلنية 
اس�هم املدين جاس�م محم�د عباس يف رشك�ة ديار 
طيب�ة للتجارة واملق�اوالت العامة املح�دودة البالغة 
) 000 / 000 / 600 ( س�تمائة ملي�ون س�هم لقاء 
طل�ب الدائ�ن داود تمام صالح البال�غ ) 000 / 725 
/ 7 ( س�بعة ماليني وس�بعمائة وخمسة وعرشون 
ال�ف دينار بضمنه رس�م التحصيل – فع�ىل الراغب 
بال�رشاء الحض�ور اىل مديرية تنفيذ البياع الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا ويف الي�وم العارش من اليوم التايل 
للن�رش واذا صادف ي�وم املزايدة عطل�ة فاليوم الذي 
يلي�ه يكون موعدا الج�راء املزايدة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية 10 % ع�رشة باملائة من القيمة 
 )  420 / 000 / 000 ( البالغ�ة  املق�درة لالس�هم 

اربعمائة وعرشون مليون دينار .
املنفذ العدل 

حنان فاضل حسني 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

مجمع دار القضاء يف بلد 
محكمة بداءة بلد 

العدد 88 / ب / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / احمد عبد املحسن عيىس 
اق�ام املدعي رائد عايص عبد االم�ري الدعوى املرقمة 
88 / ب / 2018 والت�ي يطل�ب فيه�ا تس�ديد مبلغ 
قدره س�بعة ماليني وثالثمائة ال�ف دينار عن رشاء 
موبايالت واجهزة كهربائية – عليه وملجهولية محل 
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني لغرض حض�ورك ي�وم املرافعة 
املصادف 12 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

حازم محمد احمد 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة تكريت 
العدد 42 / ب / 2018 

م / تبليغ 
اىل املدعى عليه ) عيل منصور حبيب ( 

اق�ام املدعي ) بش�ري خلف عودة ( دع�وى ملطالبتك 
بدي�ن ترتب بذمت�ك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
املنطق�ة  بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار  القائ�م  رشح 
وتاييد املجل�س البلدي قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني ويف حال تبلغك وعدم حضورك 
او حض�ور من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا – علما ان موعد املرافعة هو يوم 

12 / 3 / 2018 الساعة التاسعة صباحا .
القايض 

علياء احمد سعدون

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية الرافدين قس�م 
علوم حاس�بات مرحلة اوىل بأس�م / غس�ق عثمان 
جوزيف فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية  
العدد / 136

 ق�دم الس�يد ) عط�ا احمد يوس�ف ( طلب�ا اىل هذه 
املحكمة  بتنصيب نفس�ه قيما  عىل ابنته املفقودة ) 
ازهار عطا احمد يوس�ف ( املفقودة عام 2005 اثناء 
خروجه�ا م�ن داره الكائ�ن يف املقدادي�ة  / منطقة 
الحي العس�كري  فمن لديه االع�راض او معلومات 
ع�ن فقدانه�ا  الحضور ام�ام ه�ذه املحكمة  خالل 
س�بعة ايام  من اليوم التايل للن�رش لتقديم اعراضه 
واعالمن�ا  وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب 

وفق القانون  .
القايض 

تحسني حسني
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2399 

  إعالن
تسلس�ل   العق�ار  الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
1302/2م44 الس�فحة  الواق�ع يف الك�وت العائ�د 
للمدين صالح عبدالس�ادة أفهيد املحجوز لقاء طلب 
الدائن فاضل جرب عيل  البالغ خمسة وسبعون مليون 
دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثون  يوما تب�دءا من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / كوت / حي الجهاد رقم العقار 
1302/2م44 السفحة    

2- جنسة ونوعه / ارض الدار مع البناء   
 3- ح�دودة واوصاف�ه / يق�ع عىل ش�ارع الرئييس 
بع�رض 10م وأخر فرعي بع�رض 6م ويحتوي عىل 
طابقني الطابق الس�فيل يحتوي عىل مطبخ 4×4م2 
غري مغلف بالسرياميك واس�تقبال 8,5×5م2 وهول 
وغرف�ة ن�وم 4×3,5م2 ومغط�اة بالس�رياميك عىل 
ارتفاع 130س�م وارضية مغط�اة بالكايش موزاييك 
القدي�م وكذل�ك وج�ود س�لم مغط�اة بالس�رياميك 
ووج�ود حم�ام داخ�يل ووج�ود طارم�ة امامية اما 
الطاب�ق العلوي هو نفس الطابق الس�فيل من حيث 
الغرف والبناء فأنه اليحتوي عىل السرياميك بالنسبة 
للج�دران وج�ود طارم�ة امامية وصحي�ات مغطاة 
بالسرياميك والبناء مجهز باملاء والكهرباء ومشغول 
من قب�ل املدين وعائلت�ه وان االب�واب مصنوعة من 

الخشب والشبابيك مصنوعة من الحديد 
  4- مساحته / 200م2   

أفهي�د  عبدالس�ادة  صال�ح  املدي�ن   / الش�اغل   -5
وعائلته

6- القيم�ة التقديري�ه / خمس�ة وتس�عون مليون 
دينار  

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

تقديم العطاء
اىل /رشكات ومكاتب النقل العراقية 

م/  املناقصة العامة رقم )2018/1( نقل منتسبي فرع النجف االرشف وشعبة النقل وشعبة املخازن ومركز 
توزيع النجف

1  � يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الفرات االوسط / فرع النجف االرشف وللمرة االوىل 
دع�وة مقدمي العطاءات املحليني املؤهل�ني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعم�ل الخاص )مناقصة نقل 

منتسبي فرع النجف االرشف وشعبة النقل وشعبة املخازن ومركز توزيع النجف( 
املرقمة )2018/1( نقل املوظفني داخل محافظة النجف االرشف

2 � تتوف�ر ل�دى رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية  / هي�أة توزيع الفرات االوس�ط / ف�رع النجف االرشف  
التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات بموجب املناقصة 

املرقمة )2018/1( نقل منتسبي فرع النجف االرشف وشعبة النقل وشعبة املخازن ومركز توزيع النجف
3  � بام�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائ�ق العطاء باللغة )العربية( من رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطية / فرع النجف االرشف / وبعد دفع قيمة البيع للوثيقة القياس�ية  لهذه املناقصة غري  القابل للرد 
البالغ )150,000 مائة وخمسون الف دينار عراقي ( واستالمها بكافة اقسامها ورقيا باليد واستالم قرص 
مدمج )CD ( يحتوي نس�خة الكرونية من الوثيقة كاملة بصيغة )Pdf( ونسخة من القسم الثالث ) وثائق 
العطاء بصيغة  )  ) WORD والقس�م الخامس ) جدول الفعاليات( حيث يملئ كال القس�مني من قبل مقدم 
العط�اء بامكان مقدمي العط�اء الراغبني يف الحصول عىل املزايد من املعلوم�ات مراجعة ديوان فرع النجف 

االرشف الكائن يف )محافظة النجف االرشف / حي الفرات / خلف مديرية الربية( 
4 � الكلفة التخمينية للمناقصة )432,000,000( اربعمائة واثنان وثالثون مليون ومدة العقد )365( يوم

5 � تسلم العطاءات اىل العنوان االتي )رشكة توزيع املنتجات النفطية / ديوان فرع النجف ( يف املوعد املحدد 
)قبل الساعة الثانية عرش من يوم 2018/4/1 ويكون تقديم العطاءات بظرف كبري مغلق ومختوم يتضمن 
الوثيق�ة القياس�ية ملقدمي العطاء وارفاق ضمان العطاء ووصل الرشاء والقس�م الثالث والقس�م الخامس 
ورقيا من الوثيقة القياس�ية  بعد ملئه باملعلومات من قبل مقدمي العطاءات وختمها بختمه الحي وارفاق 
بقية الوثائق واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدمي  العطاء ويثبت عىل الظرف اسم مقدم العطاء وعنوانه 
واسم وعنوان صاحب العمل واسم ورقم املناقصة وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي )رشكة توزيع املنتجات النفطية 

/ديوان فرع النجف االرشف ( يف الساعة التاسعة صباحا من يوم 2018/4/1 
يج�ب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء تامينات اولي�ة )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق ( وبمبلغ 
)5,000,000( خمس�ة ملي�ون دينار ( ص�ادر من مرصف معتمد عدى مرصف املتحد لالس�تثمار ومرصف 

االتحاد العراقي نافذ ملدة )180( يوم
يجب عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما ورد يف الوثيقة القياس�ية بجميع اقسامها وبخالفه سيتم استبعاد 
العطاء وكذلك س�يتم اس�تبعاد العطاء الذي لم يتم امالء القسم  الثالث /  وثائق العطاء والقسم الخامس / 

جدول الفعاليات التي تمال من قبل مقدم العطاء

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية / هياة توزيع الفرات االوسط /فرع النجف

زيد حممد حسن
مدير فرع النجف االرشف

اعالن
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»هباشون«.. مسرية السجناء السياسيني يف العراق

واختلف�ت املعاني كثرياً حول ه�ذه املفردة 
)الهب�ش(، كم�ا يوض�ح لن�ا الكات�ب ذلك، 
والرواية بال فص�ول وال فواصل بل يرسدها 

ب� )َنفس( واحد.
يص�دم الروائي القارئ يف مطل�ع روايته ب� 
)تحذير( يقول فيه: “ما يمأل هذه الحياة قد 
ال يح�دث أبداً وقد ن�رى فيه أكاذيبا ال تمنح 
النفس الحيوية جدوى االستمرار.. ولكن ما 
أنا متأكد منه ان الحياة أمر ال يطاق ملن ليس 
ل�ه يف كل لحظة حماس يبهر، ان يف اعماقنا 
التي يبس�ها ألهم الكثري م�ن الحماس الذي 
يدفعن�ا اىل ولوج حياة االكاذي�ب الجميلة.. 

بعدها احذر من لعبة الصمت”.
ثم يفاجئ القارئ بمقولة للكاتب الس�اخر 
برنارد شو “سواء ولدت مجنونا او عىل قدر 
متوس�ط من العق�ل، فإن مملكتي ليس�ت 
يف ه�ذا العالم، وان�ي لم اح�س بالطمأنينة 
اال يف عال�م مخيلتي”.يمكن القول ان اس�م 
الرواية قد يبدو غريبا داخل سياقات الرواية 
العراقية التي اعتادت مس�ميات تبتعد كثريا 
ع�ن الواق�ع العراق�ي، لك�ن ش�وقي كريم 
حس�ن اس�تطاع ان ين�زاح بتلك املس�ميات 
باتجاه الفقراء واملهمش�ن، إذ قدم ثالثيته 
التي اس�ماها )ثالثية الفق�راء( التي ضمت 
)رشوكي�ة( و )خوش�ية( و)هتلي�ة( والتي 
اثارت ج�دال كبريا داخل االوس�اط الثقافية 
واالجتماعية النها تحولت اىل سجل تاريخي 
يمكن من خالله معرفة سرية مدينة قدمت 
تاريخا انسانيا مغايرا وهي مدينة )الثورة( 

بالس�كان  املكتظ�ة  بغ�داد،  يف  الش�هرية 
الوج�ع  بحكاي�ات  واملزدحم�ة  املهمش�ن 
والحرمان، وها هو اليوم يقدم “هباشون” 

ليعلن عن عذابات اخرى.
يف روايت�ه ه�ذه، باللغة العربي�ة الفصحى، 
الخالي�ة م�ن اي�ة مف�ردات عامية، يرس�م 
م�ن  بلحظ�ات  يب�دؤه  هادئ�ا،  س�يناريو 
التأم�ل، يري�د للق�ارئ ان يش�د الرحال مع 
الرواي�ة من صفحته�ا االوىل، يدف�ع الكثري 
من الوصف واالنثياالت واالس�ئلة، يرسمها 

بسالس�ة وان كانت تتطلب االعادة يف بعض 
االحيان للمسك بخيوط الفهم التي تؤدي اىل 
النس�يج الذي يمنح الق�ارئ التأمل ومن ثم 
املتعة حيث كل يشء يمر بهدوء: االس�تدراك 
والحوارات وإثارة االسئلة داخل النص ومن 
ث�م يذهب لفت�ح االبواب لهب�وب التفاصيل 

التي تختزنها الرواية.
الرواية.. تحكي مسرية السجناء السياسين 
داخل اقبية النظام السابق يف قسم االحكام 
الخاصة، حيث كانت القوى الوطنية تتصارع 

يف ما بينها كما هي تتصارع اليوم، كاش�فا 
عن تل�ك العالقات االجتماعية والسياس�ية 
املعقدة التي تنش�أ بن االف�راد والجماعات 
نتيج�ة االضط�راب النفيس والفك�ري الذي 
تخلقه االي�ام حتى يصبح الج�زء املهم من 
ادارة  املعتق�ل، موضح�ا مح�اوالت  حي�اة 
الس�جن يف اش�اعة الف�وىض واالقتتال بن 
االط�راف املتواجدة، لكنها كثريا ما تفش�ل، 
لتعاود بواس�طة وكالئها الطع�ن بالوجوه 

التي تراها مهمة حتى يتم تسقيطها.
وعىل الرغم من ان عالم الس�جون العراقية 
ل�م يكتش�ف بع�د الن�ه يتوافر ع�ىل ارسار 
ومخاطر ال يمكن كشفها نتيجة خطورتها 
وغرابته�ا مع�ا، اال ان ش�وقي كريم حاول 
يف )هباش�ون( الكش�ف عن بع�ض االرسار 
الت�ي حدثت يف املعتقل وخاصة يف االقس�ام 
الخاص�ة بالجرائم الجنائي�ة، حيث يوضح 
كي�ف يتحول الس�جن اىل ما يش�به القبائل 
الت�ي تتص�ارع وتتقات�ل يف ما بينه�ا بدعم 
مبارش وغري مبارش من ادارة الس�جن التي 
كان�ت تس�هم يف ادخ�ال الحب�وب املخ�درة 
ش�ديدة الرضر وتستلم االتاوات من سجناء 
عينتهم رؤس�اء داخل الس�جن.الطريف ان 
ش�وقي كريم حن نتداول معه الحديث عن 
روايته هذه يتألم وكأنه يستعرض تفاصيل 
عناءاته يف كتابتها، فيقول بحرسة “هباشو 
تل�ك االي�ام الت�ي اصبحت جزءا م�ن تاريخ 
من�يس. ه�م ذاته�م الي�وم الذين يش�يعون 
الرذيلة والفس�اد داخل البالد.. وثمة تطابق 

واض�ح يف الرصاع�ات السياس�ية الحاصلة 
اليوم..”.ويعل�ق عىل الصمت التي واجهناه 
به “حكاية محزنة توثق لتاريخ قد يس�تمر 
طوي�ال فيق�دم فص�وال جديدة اكث�ر ابهارا 
ودهشة”.وإذ إنَّ للمشاعر االنسانية حضوراً 
يف الرواية فقد كان للسجن حكايات يف لعبة 
العش�ق يرشح فيه صدره للبوح بما عاناه 
وم�ا يعاني�ه ، ويبدو ان املؤل�ف يعرف ان يف 
السجن هناك دائما عاشق ينتظر محبوبته ، 
فهو هنا اشد أملا ومعاناة خاصة ان الحبيبة 
ترف�ض زيارت�ه خوفا او اهم�اال ، لكن هذا 
العاش�ق كان يجه�ز نفس�ه يف كل مواجهة 
من اجل اس�تقبال حبيبته لكن ما ان تدخل 
والدت�ه املم�ر ويجده�ا وحيدة حت�ى ينهار 
باكي�ا فتجد له االم اعذارا م�ن انها مريضة 
او لديها دوام وهكذا اس�تمرت لعبة العشق 
هذه لس�نوات وذات يوم تج�رأت االم لتخرب 
العاش�ق )حمي�د( ان الحبيب�ة ق�د تزوجت 
وانجبت ولدين واحد منهم اس�مته حميد..، 
لكن املؤل�ف ازاء هذا يدفع العاش�ق هذا اىل 
اتخاذ موقف ومن ثم نهاية مأس�اوية، فقد 
ظل حميدا صامتا اليتكلم حتى خروجه من 
الس�جن حيث قتل ع�ن طريق الخط�أ ايام 
االحتالل!!.ارى من خ�الل الرواية ومعرفتي 
بش�وقي كريم ان�ه يس�تعرض اىل حد كبري 
تجربت�ه يف الس�جن الذي دخله ع�ام 1992 
، ينب�ش اعماقه ليقدم عذابات�ه هناك ،وما 
كان يعاي�ش من تجارب للذي�ن معه ،مثلما 
يس�تعرض حكاي�ات الذين معه وم�ا كانوا 

يبثونه من ارسار حياتهم .والقاص والروائي 
ش�وقي كريم حس�ن، ولد ع�ىل ضفاف نهر 
الغ�راف يف الش�طرة،يف محافظ�ة ذي ق�ار، 
م�ن أب )رشط�ي اول خي�ال(، وام كان�ت 
تتق�ن الخياط�ة، ونس�ج الحكاي�ات وقول 
الشعر، يقول شوقي كريم عىل لسان والدته 
)رصخت احتجاجاً ي�وم تتويج امللك فيصل 
الثاني عام 1953(، ويقول والده انه ولد بعد 
فيض�ان بغداد ع�ام 1954، يف مدينة الثورة 
)الصدر( أس�س اول فرقة مرسحية، وكتب 
اول تمثيلية اذاعية لربنامج اس�مه، مواهب 
عىل الطري�ق، ويف الثورة كما يقول ش�وقي 
كري�م )حلمت بالخالص االنس�اني(، وكان 
املرسح دراس�تي، وبعد س�بع من السنوات 
)عندم�ا  اوىل  قصصي�ة  مجموع�ة  اص�در 
يس�قط الوش�م ع�ن وج�ه أم�ي( فأصبح 
مش�هوراً، وانتمى اىل اتحاد االدباء ، وكتبت 
عنه الدراس�ات والنق�ود، وتوالت القصص 
والروايات واملرسحيات حتى وصلت اىل اكثر 
م�ن عرشين، نذكر منها رواي�ة )مدار اليم( 
مرسحية )ما لم يره الغريب كلكامش، رواية 
)رشوكي�ة( و)هتلية( وقص�ص )رباعيات 
العاش�ق( مرسحي�ات مث�ل )الوش�وب اىل 
القل�ب( و)مف�ازات( ومجموع�ة قصصية 
مش�ركة )اصوات عالي�ة(، فيما كتب اكثر 
من مئة مسلسل اذاعي، ونال جوائز عراقية 
وعربية، وكتب عرش مسلس�الت تلفزيونية، 
وه�و اول كاتب عراقي كت�ب لفناني اليمن 

واالمارات وس�وريا ومرص.

         عماد الدين موسى

تغ�دو القصي�دُة املع�ارصة بخروجه�ا ع�ىل األوزان/
التفعي�الت أكث�ر سالس�ًة ومرون�ًة؛ س�واء م�ن جهِة 
املواضي�ع الت�ي م�ن املمك�ن أن تتناولها أو م�ن حيُث 
القدرة اللغوّية عىل توظيف الجمالّيات التعبريّية وسبك 
الُجمل�ة. ولعّل أبلغ وصٍف لتلك »األوزان« كان للش�اعر 
الراح�ل ن�زار قبان�ي حن ق�ال عنها بأنه�ا »األقفاص 
الستة عرش للفراهيدي«، يف إش�ارٍة/دعوٍة منه إىل عدم 

التقّيد بتلك األوزان/األصنام وتحطيمها.
يف كتابِه الِش�عري األحدث »غوايات جحيم، حيث تحمل 
األوط�ان يف الُجعب«، الصادر مؤخراً عن الهيئة املرصية 
العام�ة للكت�اب )القاه�رة- 2017(، يواصل الش�اعر 
الُك�ردي الس�وري چان پ�ت خورتو بحث�ُه املضني عن 
مفردات جدي�دة يضيفها إىل معجمه الِش�عري املغاير، 
جنباً إىل جنب م�ع خوضه يف منطقٍة غري نائيٍة بكتابته 
لنّص نثرّي خارج عىل القوالب، تلك »املس�بقة الصنع«. 
وهو ما نجده يف جل أعماله الصادرة؛ بدءاً من عناوينها 
الرئيس�ية، مروراً بعناوين النصوص وص�والً إىل عوالم 
النصوص نفسها؛ إْذ ثّمة نربة خاصة ومختلفة، هادئة 
وُمبهمة يف اآلن معاً، قد تتقاطع أحياناً مع عوالم ُشعراء 
آخري�ن، كس�ليم ب�ركات عىل س�بيل املث�ال ال الحرص، 
لكن دون أن تبقى أس�رية لغتهم وحدها، بل مس�تفيدًة 
منها وُمضيفًة إليها؛ »نجلس/ ومالئكُة الخيال تش�ّدنا 

إىل البعي�د/ إىل حي�ثُ يك�وُن املس�تبّد هن�اك/ إىل 
حي�ُث يكوُن الوطُن هناك/ لتتش�ّقَق ألواُح الرياِح 

حولنا... فنتحّوُل إىل رساب“.
الشذرة املتصدرة للكتاب »آن للضوضاء أن تخجل 
قلي�اًل/ ليعلو ص�وُت الّصمِت ولو مل�رّة«، تكاد أن 
تخت�رص الكثري عن أجواء النص�وص وعواملها؛ ما 
يؤّكد أّن الِش�عر يكاد أن يكون »فّن العزلِة«، لذلك 
ال ب�ّد من الركون إىل الصم�ِت وحده، »الصمت« ال 
كسكوٍن فحسب بل بوصفه حالة ضجيج أيضاً وله 
صوت رنٍن وبريق؛ »يجتاُح الصمُت بتؤودٍة نوافَذ 
ُمخّيلتي/ يجتاُح بال عتاٍد/ بال أس�لحٍة كيماوّية/ 
ويفتِعُل مج�زرًة )ال أدري بما(/ يفتعُل مجزرًة يف 
حصوني/ يفتعُل أنف�االً/ يفتعُل حلبجًة/ يفتعُل 

مهاباداً«. 
صوُت املقهورين

تنتم�ي نص�وص چ�ان پ�ت خورت�و- املُقي�م يف 
الدنم�ارك- إىل عالم املهّمش�ن واملقهورين، حيث 
يبدو الفتاً احتفاؤه بما يس�ّمى بالعالم الس�فيل، 
عالم الت�رّشد؛ نصوص�ه يمكن أن تك�ون مرجعاً 
أساس�اً ليوميات ه�ؤالء البرش، ق�د تؤّثر يف تغيري 
مس�ار الحي�اة واألح�داث لديه�م، فتعطي صورة 
حقيقي�ة ع�ن )قوته�م/ قوتنا( فال يع�ود يكذب 
الش�عر عىل نفس�ه. إّنها قصيدة جدّي�ة/ جدلّية، 
قصي�دة )األن�ا( املفّكرة الت�ي هي ض�ّد تقويض 

مفهوم اإلنس�ان، فالكتابُة هذه سواًء التي كتبها 
چ�ان پت خورت�و أو ناظ�م حكمت أو ل�وركا أو 
محم�د املاغوط أو دع�د حداد أو ري�اض الصالح 
الحس�ن وآخ�رون كث�ر غريه�م، ليس�ت مجرّد 
لعب�ة كلمات وعالمات- أي لعب�ة لغوّية؛ إنما هي 
مرشوع جدّي/ إش�كايل، حت�ى ال يتقهقر التأّمل 
وال األم�ل عن�د اإلنس�ان، فال ي�زداد اغرابه حتى 
وه�و يحيا يف بالده وعىل أرضه، ألّن اللغة اليومّية 
املوّظف�ة توظيف�اً ِش�عرياً هي لغ�ة تواصل ضد 
اليأس، فتنف�ي عن العقل عجزه، بل تظهر نقده 
وس�خريته ورفضه لالنتصارات )الدونكيشوتية( 
للمستبد الذي يقوم بسحل وسحق مواطنيه بقّوة 

الحديد والنار.
ول�و دققن�ا؛ إْن يف نص�وص چان پ�ت خورتو أو 
يف قصائد ش�عراء ما يس�ّمى بِش�عرّية التفاصيل 
العاب�رة واملتناهية يف الصغر، س�نجد أّن الش�عر 
عندهم ه�و صوت )املقهورين(. فاإلنس�ان ليس 
رم�زاً وال حج�راً- متحّجراً، بل ه�و كائٌن عقالني 
ال يمك�ن أن نضح�ك علي�ه، طامل�ا حواس�نا هي 
أحصنتنا وخيولنا نحو املعرفة والحرية: »أصُمُت 
جاحظاً، أصمُت كغريٍق، جاحظاً/ ألمسَح بعينّي 
الزيَف يف ُنطقُكم/ وأسحُب يدي الجريحة برفٍق/ 
وأشّد باألخرى نشاب لساني/.. / أقُف ُململماً ما 
تبعثر مني من دٍم/ وأقّبُل القرنفلة جانب كأيس/ 

أرخي بعدها أصابعي/ لتسقط أشالء جملكم كضحايا 
آذار/ لتس�قط أعالمكم/ لتس�قط أقالمكم... لتسقط 

تسقط تسقط“.
ثّم�ة لغ�ٌة رسدّي�ة تطغى عىل أج�واء املقطع الس�ابق، 
سلس�لة وخافتة، وهذا ينس�حب ع�ىل ُمعظم نصوص 
الكتاب، حيُث الُجملُة بدوره�ا تتخّفُف من ِثقل البالغة 

والوزن لتحّل مكانها ِشعرّية الرسد.
الكتابة خارج املألوف

كتاب »غوايات جحيم، حيُث تحمل األوطان يف الجعب«، 
والذي جاء يف مئة وس�تة وس�بعن صفح�ًة من القطع 
املتوس�ط، هو اإلصدار الثالث للش�اعر چان پت خورتو 
)موالي�د مدين�ة عفرين، الع�ام 1986(، إْذ ُس�ِبَق لُه أْن 
أصدر كتابن ِش�عرين آخرين، هم�ا: »مجرد كلمات ال 
تنتهي«، 2006، و»األحجيات، عقلٌة من براهن األش�د 

األول«، )2007(.
يف هذا الكتاب؛ تلعب اللغُة دوراً رئيساً يف خلق حساسّية 
بالغّي�ة جدي�دة وه�و م�ا يعكس م�دى رغبة الش�اعر 
ومحاولت�ه الدؤوب�ة يف خ�وض كتاب�ٍة خ�ارج املألوف 
وكذلك محاول�ة التجريب قدر املس�تطاع دون أن ُتفقد 
تلك اللمس�ة )الس�وريالّية ربما( حيوّية الِشعر لديه أو 
بريقه وحميميته؛ »أشعُر بجسدي يتهاوى كقذيفٍة من 
غيمة/ أش�عُر بأطفايل الرعد وال�ربق واملطر يتهاوون/ 
أش�عُر بالفناء واألبدّي�ة يف ترحايل/ أن�ا الطائر املهاجر 

أبداً/ أشعُر بجنوني/ وأنطُق بالهرطقة«.

جان بت خورتو  يف »غوايات جحيم«: الطائر املهاجر أبدًا

           عبد الجبار العتابي

صدر للروائي العراقي شوقي كريم حسن روايته التي تحمل عنوان “هباشون” عن االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق، وتعد الرواية مكملة لسلسلة 
رواياته السابقة والتي التي حملت عناوين )رشوكية، خوشية، وهتلية( والالحقة منها مثل )نباشون(.تقع الرواية يف 224 صفحة من القطع املتوسط، 

تزين الغالف لوحة للفنان سالم الدباغ ، ومصطلح )هباشون( يعني الكسب والجمع وأحيانا تعني املحتال.

دخل�ت مغام�رات »ب�الك بانث�ر« 
وه�ي األوىل لبط�ل خ�ارق أس�ود 
تاري�خ ش�باك التذاك�ر يف ص�االت 
السينما األمريكية مع تخطي عتبة 
100 ملي�ون دوالر من اإليرادات يف 
ثاني أس�بوع م�ن الع�رض، وهو 
ن�اد مغلق يضم أربع�ة أفالم فقط 
بحس�ب خ�رباء. ونال ه�ذا العمل 
وه�و الثامن عرش ب�ن أفالم عالم 
إي�رادات مقدارها 108  »مارف�ل« 
مالي�ن دوالر يف الوالي�ات املتح�دة 
وكندا يف األس�بوع الثاني لعرضه، 
وهي ثاني أعىل قيم�ة للعائدات يف 
األسبوع الثاني بعد »ستار وورز- 
ذي ف�ورس أويكن�ز« ال�ذي حقق 
يف أس�بوعه الثان�ي 149.2 مليون 
دوالر، بحس�ب ما ذكرت مجموعة 
الس�تديوات  املالك�ة  »ديزن�ي« 

»مارفل« يف بيان األحد.
عتب�ة  آخ�ران  فيلم�ان  وتخط�ى 
املئ�ة ملي�ون دوالر من اإلي�رادات 

يف األس�بوع الثان�ي م�ن الع�رض 
وهما »جوراسيك وورلد« )106.6 
مالين دوالر يف 2015( و »أفنجرز« 

)103.1 مالي�ن دوالر يف 2012(.
أرسع  ه�و  العم�ل  ه�ذا  أن  كم�ا 
أفالم »مارف�ل« تحقيق�ا إليرادات 
يف  دوالر  ملي�ون   400 مقداره�ا 

أمريكا الشمالية.
وبحس�ب بول دير قره بيديان من 
رشك�ة »كومس�كور« املتخصصة 
فإن الفيلم حقق 704 مالين دوالر 
من اإليرادات حول العالم عىل رغم 
أن�ه لم يخ�رج بع�د إىل الصاالت يف 
الصن واليابان وال يف س�ائر أنحاء 
روسيا. وتاله يف املرتبة الثانية عمل 
جديد هو »غاي�م نايت« لجوناثان 
غولدستاين وجون فرنسيس داييل 
م�ع جايس�ون بايتمان ورايتش�ل 
ماكآدام�ز. ودر ه�ذا العم�ل 16.6 
مليون دوالر بحس�ب أرقام رشكة 

»أكزبير ريليشنز«.

روبرت فروست 

بحثًا عن الماء
البرئ حذو الباب جّفت

لذا مضينا عرب الحقول خلف الدار
آخذين دلو املاء لنتأكد من جريان الجدول

كّنا سنختلق أّي عذر لنذهب
ألّن املساء الخريفّي رغم النسيم البارد كان بهّياً

والحقول كانت لنا
كما غابتنا هناك قرب الجدول

ركضنا كما لو أننا سنلتقي القمر
الذي كان يتالىش ببطء خلف األشجار

واألغصان العارية من األوراق والعصافري والنس�يم.
لهنيهة توّقفنا مرة يف الغابة

كأّن عفاريت خبأتنا من القمر
مستعدّون – كّنا - للجري واالختباء

رسيعا، نطلق ضحكة كلّما وجدنا القمر
كّل مّنا مستلٍق عىل األرض، ومرتٍك عىل يديه، نصيخ السمع

وقبل أن نجرؤ عىل النظر
ويف أوج الصمت قّررنا أن نفعلها

كان ذلك خرير الجدول! أخريا أدركنا ما كّنا نس�معه
نغمة موسيقية ورنن هامس

وكأّنها من مكان واحد
وقطرات املاء التي تلتمع حول الربكة كدرر ماسّية

باتت اآلن كشْفرات فضّية
يوم فراشة زرقاء

إّنه عيد فراشة زرقاء ها هنا يف الربيع
ومع هذه الندف الزرقاء التي تهطل ثلجا

ثمة طيف ألوان عىل الجناح أكثر من تلك التي يف األزهار
ستظهر أليام ما لم تسارع إىل الهروب

لكّنها - يف الحقيقة - أزهار تطري وتغّني:
اآلن ومنذ أن نجت من النشوة
تستلقي قريبة هناك يف الريح

وملتصقة هناك، حيث تركت العجالت لتوّها أثرها
وحّل نيسان.

»بالك بانثر«
 يواصل حتطيم األرقام القياسية

قـصـيـدتـان

يف مرسحي�ة »املذك�رة« الت�ي كتبه�ا 
ع�ام 1965، وض�ع الكات�ب املرسحي 
-1936( هاف�ل  فاس�الف  التش�يكي 

2011( كوميديا س�وداء عن مفارقات 
املخ�رج  يس�تعيدها  البريوقراطي�ة، 
املرصي رشيف حمدي، الذي أعد النص 
درامي�اً، يف ع�رض بعن�وان »انتبه�وا 
أيها العقالء« عند الس�ابعة من مساء 
األربع�اء 28 من الش�هر الج�اري عىل 

»مرسح الجزويت« يف اإلسكندرية. 
تحم�ل املرسحية عنوان�ًا آخر يف نصها 
األص�يل وه�و »لغ�ة بتيدي�ب«، الت�ي 
تبتكرها منّظمة مجهولة بهدف جعل 
العم�ل أكثر فعالية فيه�ا، ويؤدي دور 
الش�خصيات فيه�ا كّل م�ن مصطفي 
وس�لوان  مخيم�ر  وإس�الم  الفق�ي 

محم�ود ومحم�د الهواري وش�اهندة 
الس�يد وخالد الرشقاوي ونجوى أنور 

وأحمد قاسم.
أح�داث املرسحي�ة ت�دور ح�ول تلّقي 
رئيس ملنظمة مجهولة مذكرة مكتوبة 
بلغ�ة »بتيدي�ب«، ويكتش�ف أنها لغة 
جرى ابتكارها للتخلّص من التماثالت 
والطب�اق يف اللغة، إىل جان�ب التخّفف 
من أي تعبريات تحمل دالالت عاطفية 
أو شعورية. يحاول املدير أن يعثر عىل 
مرج�م له�ذه املذك�رة، إىل أن تخربه 
السكرترية أنها قادرة عىل ترجمة هذه 
الرس�الة لكن ل�م يأذن له�ا بفعل ذلك 
بعد، غ�ري أنها ترجمها فع�اًل لُتفصل 

من عملها نتيجة لذلك الحقاً.
يف اليوم التايل يح�ّل نائب املدير محلّه، 

ألس�باب غري مفهومة، ويصبح املدير 
مراقباً للعاملن يف املنّظمة، ويتجسس 
عليه�م. يحاول جميع عم�ال الرشكة 
تعلّم اللغة الجديدة، لكنهم يفش�لون، 
إىل  املدي�ر  بإع�ادة  املنّظم�ة  فتق�وم 
منصبه، وإقرار لغة جديدة تعتمد عىل 
تعلّمها  الطب�اق والتش�ابهات لجع�ل 
أس�هل، فيفش�ل العمال يف تعلّم اللغة 
الجديدة مرة أخ�رى. يف نهاية املطاف، 
تع�ود املنظم�ة إىل اللغ�ة األم، وترمي 
عرض الحائط فكرة ابتكار لغة جديدة 
تجعل العمل أس�هل، إذ أن األمر يصبح 
أكثر تعقيداً م�ع كل محاولة. وتنتهي 
املرسحية عند توقيت اس�راحة الغداء 
بينما كّل موّظ�ف يف املنظمة ذاهب إىل 

ساعة الراحة.

»انتبهوا أهيا العقالء«.. استعادة فاسالف هافل
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بسبب ليىل علوي.. فاروق الفيشاوي خان مجيع زوجاته

تمي�ز  فاروق الفيش�اوي  ، وهو ممث�ل مرصي، بني 
نجوم جيل�ه بقدرته عىل تنوع األدوار وتجس�يد عدد 
من الشخصيات املركبة واملختلفة، ما بني الرومانسية 
والرتاجيدي�ة والكوميدي�ة التي أداها جميع�اً باقتدار 

وتأُلق.
ول�د يوم 16 أيلول ع�ام 1952 يف محافظ�ة املنوفية، 
وحصل عىل ليس�انس آداب من جامعة عني ش�مس، 

ثم تخرج من املعهد العايل للفنون املرسحية.
مشواره الفني

ق�ّدم الفيش�اوي   يف بداية مش�واره الفن�ي عدداً من 
األدوار الصغرية بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم 
»املش�بوه« ع�ام 1981 ومسلس�ل ليل�ة القبض عىل 
فاطم�ة ع�ام 1982، ليكونا بمثابة نقط�ة انطالقته 
الحقيقة يف عالم   التمثيل   ، خاصة يف   السينما  التي 
تألق فيها وأصبح نجم شباك، وصاحب الدور األول يف 

الكثري من األعمال بعد ذلك.
من ابرز أعماله السينمائية: »الحب يف طريق مسدود« 
و«الباطنية« و«الحساب يا مدموازيل« و«املش�بوه« 
و«أرج�وك أعطني هذا الدواء« و«ال تس�ألني من أنا« 
و«القردات�ي« و«رسي للغاي�ة« و«امل�رأة الحديدي�ة” 

س�امية  و«مل�ف 
شعراوي« و«حنفي األبهة« و«الجراج« و«الجاسوسة 
حكمت فهمي« و«ي�ا تحب يا ت�ق�ب« و«تحقيق مع 
مواطن�ة« و«حفار البحر«، و«إحنا أصحاب املطار«.. 

وغريهم.
كما ق�دم عدد من األعم�ال التلفزيونية املتميزة منها 
»عىل الزيبق« و«أبنائي األعزاء شكرا« و«زينات والثالث 
بنات« و«ألف ليلة وليلة« و«ليلة القبض عىل فاطمة« 
ورشكاه«  و«كناري�ا  الجالل�ة«  صاحب�ة  و«دم�وع 
و«خيال الظل« و«الحاوي« و«رجل وامرأتان« و«قاتل 
ب�ال أج�ر«، باإلضافة إىل ع�دد من األعم�ال املرسحية 
منها »بداية ونهاي��ة« والربنسيس�ة« و«ثرثرة فوق 

النيل« و«الدخان« و«أهال يا بكوات«.
الجوائز

ن�ال  الفيش�اوي  خ�الل مش�واره الفن�ي العديد من 
الجوائ�ز، حي�ث حصل ع�ىل جائزة أفض�ل ممثل من 
األكاديمي�ة األفريقي�ة الس�ينمائية ع�ام 2009 عن 
دوره يف فيل�م »أل�وان الس�ما الس�ابعة«، وجائ�زة 
املجل�س القوم�ي لحقوق اإلنس�ان ألفض�ل األعمال 
الفني�ة واإلعالمية عام 2007 عن مسلس�ل »عفريت 

القرش«.
كم�ا حصل ع�ىل جائ�زة تكريم من مهرج�ان طنجة 
 ،2004 ع�ام  واملوس�يقى  للفن�ون  ال�دويل  املغرب�ي 
ودرع الش�يخ محمد بن راش�د آل مكت�وم حاكم دبي 
من امللتق�ى العربي الراب�ع للمنتجني الع�رب 2009، 
وش�هادة تقدير م�ن مهرج�ان القاهرة الس�ينمائي 
ال�دويل يف دورت�ه الحادي�ة والثالثني عن فيل�م »ألوان 

السما السابعة«.
حياته الخاصة

تزوج الفيش�اوي 3 مرات، أحدهما من خارج الوسط 
الفني من الس�يدة نوران، وزيجتني فنيتني من سمية 
األلفي التي أنجب منها ولده أحمد الفيش�اوي، الذي 
س�لك هو اآلخر عالم التمثيل، ولك�ن انتهى زواجهما 

باالنفصال بعد عدة سنوات.
وتزوج الفيشاوي لفرتة من املمثلة سهري رمزي، التي 

شاركها يف بعض األعمال منها فيلم زوجة محرمة.
فاروق الفيشاوي: خنت جميع زوجاتي

اعرتف الفيشاوي بخيانة جميع زوجاته، مرجعا ذلك 
إىل »طفاسة عينه، وحبه يف جنس الحريم«.

ووصف فاروق نفسه بأنه »عينيه زايغة عىل الستات 

دائماً، وأنه قرر بعد طالقه الثالث أال يتزوج«، إال 
أن�ه عاد، وقرر أنه ال يس�تطيع أن يس�تغني عن 

»الستات« عىل حد قوله.
وح�ول التناقض ب�ني رفضه ل�  ال�زواج  وحبه 

للنس�اء، ق�ال الفيش�اوي يف اح�دى مقابالته 
التلفزيونية: »الحدق يفهم«.

سمية األلفي  تكشف عن خيانة الفيشاوي 
لها

كش�فت س�مية األلفي عن معاناتها من 
خيانة فاروق الفيش�اوي قبل طالقهما، 
وروت تفاصيل مدهشة عن تلك العالقة 
وكيفي�ة مراعاتها لزوجها رغم كل ذلك 

حفاظاً عىل الرباط العائيل.
كالم األلف�ي، وبع�د أكثر م�ن عرشين 

عاماً عىل طالقها من فاروق الفيشاوي، 
لجمهوره�ا،  صدم�ة  بمثاب�ة  كان 
وتس�امحها وتغليبه�ا لعاطفتها، لذلك 
ختم�ت األلفي هذا االعرتاف بأن الطالق 
كان الح�ّل األنس�ب، بع�د أن اعرتف لها  

ف�اروق الفيش�اوي  م�راراً بأن�ه ضعيف 
يف هذه املس�ألة. ولفتت إىل أّن الفيش�اوي ال يطيق 

القيود، يحّب أن يحلّق يف بس�اتني الدنيا، واستحملته 
لنحو 16 عاماً، وأش�ارت إىل اّن الحب كان س�بباً يف 
تحملها له، واعرتفت أنها لم ترد أن تكشف خيانته 
له�ا وجهاً لوج�ه، بل كانت تأت�ي املعلومات اليها 

من صديقاتها.
فاروق الفيش�اوي وحقيقة زواجه الرسي من  

ليىل علوي
كشف الفيشاوي عن مرشوع زواج قديم من 

ليىل علوي لكنه لم يكتمل.
مقابالت�ه  اح�دى  يف  الفيش�اوي  ورصح 
التلفزيوني�ة، أنه ن�ادم عىل ع�دم زواجه من 

ليىل علوي.
كما أكد الفيش�اوي عدم وج�ود أي عالقة بينه 

وب�ني   نرم�ني الفق�ي  ، مش�رياً أن هن�اك بعض 
الش�ائعات الت�ي طالتهما، قائ�اًل: »نرمني صديقة 

عزيزة وزميلة«، مؤكداً األمر نفس�ه بالنسبة   معايل 
زايد  .

فاروق الفيشاوي يعرتف بإدمانه  املخدرات
اعرتف الفيش�اوي أنه أدمن عىل املخ�درات، وتحديداً 

عىل الهريويني واألفيون.
وأض�اف أنه يدين بتوقفه ع�ن التعاطي إىل ابنه أحمد 
الفيش�اوي وزوجته الس�ابقة س�مية األلف�ي، التي 

ساعدته يف العالج.

انت�رشت يف اآلونة األخرية أخبار 
كثرية تفي�د ان املمثلة رشيهان 
س�وف ترتاجع عن قرار عودتها 
للفن، وأنها توقفت عن التحضري 
ملرشوعها الفن�ي الذي كانت قد 
أعلنت انها س�تتفرغ ل�ه، وذلك 

بسبب خوفها من الفشل.
اال ان السيناريست مدحت العدل 

قرر وضع حد لهذه الش�ائعات 
املنت�رشة، وأكد أنه�ا عارية من 
للحقيق�ة  تم�ت  وال  الصح�ة 
بالواق�ع، وأض�اف أن رشيهان 
منشغلة النها تستعد اىل تقديم 
13 مرسحية، كما إنتهت حتى 
اآلن من تصوير واحدة منها 
فقط، وهي تعمل حالياً عىل 

املتبقية  التحضري للمرسحي�ات 
لها.

هل ترتاجع رشهيان عن قرار عودهتا 
اىل الفن ؟

ميساء مغريب تعلن انسحاهبا 
من »هارون الرشيد«

كش�ف الس�يد أنس نرصي شقيق 
الفنانة الس�ورية أصالة، أنه يشعر 
بالتقص�ري تج�اه صديق�ه رام�ي 

صربي.
وأشار أنس نرصي اىل أن سبب هذا 

الشعور لديه نابع من أنه لم يساند 
ص�ربي يف محنته األخ�رية ودخوله 

السجن.
وكت�ب أنس ن�رصي عرب حس�ابه 
الخ�اص عىل أحد مواق�ع التواصل 

اإلجتماع�ي الت�ايل :«واج�ب ع�يل 
اإلعت�ذار ع�ىل الس�ؤال املتواض�ع 
ط�ريف  م�ن  املخج�ل  واالهتم�ام 
خالل محنت�ك.. تقصريي الش�ديد 
يجعلن�ي  بالتقص�ري  واحس�ايس 

أخج�ل م�ن نف�ي أكث�ر وابتع�د 
أكثر«.

يذكر أن رامي صربي كان قد ُسجن 
بسبب تزوير أوراق ثبوتية للتهرب 

من الخدمة العسكرية.

شقيق أصالة يعتذر من رامي صربي

تستعد الفنانة املرصية ساندي إلطالق 
أغني�ة جدي�دة بعن�وان »عم�ري ما 
نس�يت« م�ن كلمات تامر حس�ني 
وألح�ان إس�الم ذك�ى وه�ى من 
نوعي�ة األغان�ي الدرامي�ة ومن 
املق�رر أن يت�م ط�رح األغني�ة 
املقبلة،  القليل�ة  الف�رتة  خالل 
وه�ي التي تع�د العم�ل األول 
لها بع�د والدتها لطفلها األول 

»راين«.
أغنيته�ا  كلي�ب  أعماله�ا  آخ�ر  وكان�ت 
»مغناطي�س« م�ن كلم�ات ش�ادى ن�ور 
وألحان ب�الل رسور، توزي�ع هاني ربيع، 

ميكس وماسرت هاني محروس.
وه�ذا وتعق�د س�اندي عدداً من جلس�ات 
العمل مع ملحنني وش�عراء وموس�يقيني 
لب�دأ العم�ل تحض�رياً لس�ماع األغني�ات 
واالستقرار عليها لضمها لأللبوم الجديد.

ساندي يف أول عمل هلا بعد الوالدة

اقيم مس�اء أمس حفل افتتاح مهرجان املركز 
الكاثوليك�ي للس�ينما، يف دورت�ه السادس�ة 
والستني املهداة لروح الراحلة شادية، وذلك 

بوسط العاصمة املرصية القاهرة.
ش�هد الحف�ل تكريم ع�دد من نج�وم الفن 
الري�ادة  جوائ�ز  ومنحه�م  واملوس�يقى 
الس�ينمائية، منه�م النجمة لي�ىل علوي التي 
أهدت تكريمها ملدرس�تها »الفرانسيس�كان« ملا 
كان له�ا من أبلغ األثر عليها يف نش�أتها، والنجمة 
هن�د ص�ربي الت�ي غاب�ت ع�ن الحض�ور لظ�روف 

س�فرها للخارج وت�م عرض فيديو مس�جل لها تعتذر 
ع�ن الحضور وتش�كر إدارة املهرجان، كم�ا تم تكريم 
ليىل طاهر، وانعام سالوس�ة، ومحمود قابيل، وحسن 
حسني، ورشوان توفيق ، ويارس جالل، ومحمد فهيم.

وت�م منح جائزة املركز الخاص�ة للنجم محمد صبحي، 
ال�ذي غاب أيض�ا عن الحض�ور النش�غاله بمرسحيته 

الجديدة.
احي�ت حفل االفتتاح الفنانة الش�ابة »ياس�مني عيل«، 
وقدم�ت عدد من األغاني من بينه�ا »أما براوة » لنجاة 

الصغرية.

أثارت املمثل�ة املرصية غ�ادة عبد الرازق 
التواص�ل  مواق�ع  رواد  ب�ني  الج�دل 
االجتماع�ي، م�ن خ�الل األخط�اء 
اإلمالئي�ة الت�ي ترتكبه�ا خ�الل 
منش�ورات  ع�ىل  تعليقه�ا 

زمالئه�ا. فبعدما التقطن�ا غلطة إمالئية 
ارتكبته�ا بكلم�ة This، ه�ا ه�ي تع�ود 
وترتكب غلطة أخرى.ويف التفاصيل، علّقت 
عبد ال�رازق عىل صورة الفنان�ة اللبنانية 
 ،Queens ب�دالً م�ن »Quince»��إليس�ا ب

األمر الذي عرّضه�ا للعديد من االنتقادات 
من قبل رّواد هذه الوس�ائل.وكانت إليسا 
قد نرشت هذه الصورة خالل مش�اركتها 
الحفل الخريي ملرىض التوحد الذي أقيم يف 

اآلونة األخرية يف العاصمة بريوت.

غادة عبد الرازق ترتكب غلطة جديدة

اعتذار هند صربي وإطاللة ليىل علوي

ش�غلت الفنانة ياسمني صربي انتباه عش�اقها مؤخرًا، بعد معاناتها 
تمزق الرباط الصليبي للركبة، وسفرها الطويل إىل العاصمة الربيطانية 
لندن، للخضوع لعالج طبيعي بدياًل عن الجراحة املعتادة، حتى تتمكن من 
مواصلة تصوير أعمالها الفنية ومنها فيلم »الديزل«، ولكّن املفاجأة أّن 
أحدث جلسة تصوير لياس�مني أظهرت انتفاًخا واضًحا يف خدودها، 
وأكد البعض أنها خضعت لجراحة تجميل لنفخ الخدود.ياس�مني 
نرشت صورتني من آخر جلس�ة تصوير لها بعدس�ة املصور 
حس�ن أمني، وبدا واضًحا أّن مالمح وجهها مختلفة عن 
ص�ورة حديث�ة نرشتها منذ خمس�ة أي�ام فقط، من 
كوالي�س تصوير فيلم الديزل، ورأى بعض الجمهور 
أنه�ا خضعت لجراح�ة نفخ خدود إلخف�اء عظام 
الوجنتني.وأك�د البع�ض األخ�ر أّن نعوم�ة الوجه 
تش�ري لخضوعها لعملية الفيل�ر العادية، ورجح 
البع�ض األخ�ر أّن النجمة خضعت لع�الج بأحد 
مشتقات الكورتيزون، الذي يسّبب بدانة واضحة 
للوجه، بخاصة وأنه العالج األس�ايس لإلصابات 
الرياضية، بينما انحاز عش�اق ياس�مني لتأكيد 
أّن جماله�ا طبيع�ي، وأنها ال تحت�اج لجراحات 

تجميل، والتغيري امللحوظ من أثر املكياج فقط.

اش�ارت املمثلة اللبنانية راني�ا عيىس يف حديث خاص مع الفن 
اىل انه�ا كان�ت ترغب بأن تق�دم دور كال�ذي تقدمه حاليا يف 
مسلس�ل »أصح�اب 3 » أي دور اليت كومي�دي مع دراما، 
وتابعت: »اخر مسلس�ل صورته كان درامي جدا فكنت 
بحاجة اىل ان اقدم هذا الدور حاليا والعمل من اجمل 
املسلس�الت خصوصا تحت ارشاف اييل السمعان 
ال�ذي  نرتاح بالعمل معا وهو من االش�خاص 
الذي�ن يرتكون املمث�ل حريت�ه ليضيف عىل 
الدور وهو نفسه )اي اييل( يضيف للممثل 
وهذا يريحنا وايض�ا نص »آية طيبة« 
مميز لذلك كل يشء كان جديد بهذا 
العم�ل ونح�ن االصح�اب الثالث 
هنالك كيمياء كبرية فيما بيننا 
والن�اس الت�ي احبتن�ا نحن 
الثالثة معا النهم وجدوا ان 

هناك كيمياء تجمعنا«.

ياسمني صربي سافرت إىل لندن 
لعالج ركبتها أم نفخ خدودها؟

رانيا عيسى: »كنت بحاجة 
لدوري بأصحاب 3«

الرتك�ي  النج�م  اضط�ر 
كيفيان�ج تاتليتوغ إىل تأجيل 
الفني�ة،  إرتباطات�ه  كاف�ة 
بعدما أصيب شقيقه بوعكة 
صحي�ة، حي�ث ش�عر بأل�م 
ش�ديد يف املعدة أدى إىل نقله 

إىل املستشفى.
وح�رص النج�م الش�هري يف 
بش�خصية  العرب�ي  الوط�ن 
م�ع  التواج�د  ع�ىل  »مهن�د« 
أخيه يف املستش�فى، وحارصه 

ح�اول  عندم�ا  الصحافي�ون 
املغ�ادرة، ورصح له�م قائ�اًل: 
»أخي بخري ولكن�ه لديه بعض 

املشاكل الصحية يف املعدة«.
تاتليت�وغ إحتفل مؤخراً  وكان 
م�ن  الثان�ي  زواج�ه  بعي�د 
مصممة األزياء باش�اك ديزار، 
الت�ي أصبحت تتواج�د معه يف 
أي مسلس�ل يق�وم ببطولت�ه، 
وتتوىل مس�ؤولية اختيار أزياء 

األبطال.

»مهند« الرتكي يف املستشفى

أعلنت املمثلة املغربية ميس�اء مغربي انسحابها من 
مسلسل »هارون الرشيد«، وذلك عرب حسابها الخاص 
ع�ىل أحد مواقع التواصل االجتماعي، حيث نرشت ما 
ييل: بكل أسف أعلن انسحابي من املسلسل التاريخي 
الضخم هارون الرشيد لضيق الوقت والرتباطي بأول 
تجارب�ي االخراجي�ة دعواتك�م يل بالتوفي�ق ولفريق 

ه�ارون الرش�يد الصدي�ق الغ�ايل النج�م قيص خويل 
للرشكة املنتجة ولكوكبة النجوم الزمالء املشاركني 

بالنجاح والتألق انتظروهم بعمل استئنائي«.
ه�ذا م�ا جع�ل املمثل قيص خ�ويل يف ورط�ة، حيث 

ت�راودت معلومات أن�ه يبحث عن ممثل�ة بديلة بعد 
انسحاب ميساء.

ح�رت النجم�ة العاملية بريتني س�بريز حف�ل توزيع 
جوائز  Hollywood Beauty Awards  يوم امس بدورته 

الس�نوية الرابعة يف ل�وس انجلوس.بريتني البالغة 
من العم�ر 36 عام�اً أظهرت مدى فقدانه�ا لوزنها 

بفس�تان قصري.ونالت بريتني يف الحدث جائزة أفضل 
 Fantasy In Bloom عط�ر خ�الل الع�ام ع�ن عطره�ا
وه�ي التي اطلقت خالل مس�ريتها 24 عط�راً بالتعاون 
م�ع Elizabeth Arden من�ذ ع�ام 2004.بريتني كانت 
قد احتفل�ت مؤخراً بم�رور أكثر من عام ع�ىل عالقتها 
الغرامي�ة بحبيبه�ا األمريكي من أصوٍل فارس�ية س�ام 
أسغري، وعرّبت سبريز عن حّبها لسام وكتبت: »وقعت 

يف ِشباك هذا الرّجل منذ عاٍم تقريباً، ويف ُكل يوم ُيلهمني 
لكي أصبح ش�خصاً أفضل، األمر الذي يجعلني أشعر 

وكأنني الفتاة األكثر حظاً يف هذا العالم«.

فس�خت املطرب�ة الش�ابة ش�ريين يحي�ى 
تعاقده�ا م�ع رشكة اإلنت�اج الت�ي يملكها 
النج�م الس�وري س�امو زي�ن، ووجهت له 
الشكر، حيث نرشت صورة تجمعهما سوياً 
عرب حسابها الرسمي يف موقع »إنستغرام«، 
وعلق�ت عليها: »تم إنه�اء العقد بيني وبني 
النج�م، وهتفضل أخوي�ا وصديقي برضه، 
ومفيش أَي حاجة هتغرينا ألنك كنت س�بب 

النجاح من بعد ربنا«.
وأضاف�ت: »ربنا يكرمك ويوفقك يارب واليل 

جاي احسن بإذن الله .. دعواتكم«.
م�ن جانبه وجه زين رس�الة لش�ريين، 

مؤك�ًدا ع�يل عم�ق عالقتهم�ا، قائالً: 
»أخت�ي الغالي�ة، اتمن�ى ل�ك التوفيق 

دائما والنجاح بإذن الله«.
وكانت شريين قد تعاونت مع رشكة 
»مس�تكنيس«،  كلي�ب  يف  س�امو 
ت�م  الت�ي  الفت�وة«،  »ع�م  وأغني�ة 
تصويره�ا ضم�ن أحداث مسلس�ل 

»طعم الحياة«.

بريتني سبريز تظهر خسارهتا للوزن
خالل تكريمها

شابة تفسخ عقدها مع سامو زين
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اسود الرافدين يكرمون األخرض السعودي بكرنفال الفيحاء التارخيي
رئيــس االحتــاد اآلسيــوي: سنزف بشــرى رفــع احلظــر عـن املالعــب العـراقيــة قـريبـًا

برباعية مجيلة وتألق »ميمي«

           المستقبل العراقي / عادل الالمي

حل األخضر السعودي ضيفاً كريماً على 
شقيقه أس�ود الرافدين في مباراة ودية 
دولي�ة جمعتهما فيها البص�رة الفيحاء 

على ملعبها الدولي”.
الرائ�ع  التنظي�م  وجلي�اً  واضح�اً  كان 
والكرنفال الكبير في اس�تقبال األشقاء 
الس�عوديين فقد أب�دع المنظم�ون أيما 
إب�داع كم�ا كان للحض�ور الجماهي�ري 
الغفي�ر األث�ر الكبير في نف�وس العبي 
العربية  الس�عودي والوف�ود  المنتخ�ب 
التي حضرت المباراة حيث امتأل الملعب 
الذي يس�ع إلى )65(أل�ف متفرج وكان 

خ�ارج الملعب ضع�ف هذا الع�دد  ، عبر 
الوف�د الس�عودي الرياض�ي واإلعالمي 
عن س�عادته الكبيرة وعبروا بالكثير من 
الكلمات الموجه�ة إلى الجهود المبذولة 
في إنجاح هذا الكرنف�ال والى الجمهور 
الرائع ال�ذي وصفوه بأنهم لم يروا مثله 

.“
من جانبهم قدم المنتخبان مباراة جميلة 
ورائعة تليق بمس�توى الع�رس الكروي 
وكان للفري�ق العراقي االندفاع الواضح 
منذ البداي�ة والعمل في المباراة من اجل 
الفوز الكمال الفرحة للجمهور والشعب 
العراقي، كما كان االخضر السعودي نداً 
قوي�اً وجاداً ف�ي مجريات اللع�ب اال ان 
النتيجة كانت من نصيب االسود وتفوق 

المنتخب العراقي على نظيره الس�عودي 
بأربعة أهداف مقابل هدف “.

وف�از الفري�ق العراق�ي بأربع�ة أهداف 
مقابل هدف واح�د، في لقاء ودي يدخل 
في اطار سعي العراق لرفع الحظر الدولي 

المفروض على مالعبه الكروية”.
تق�دم الفريق العراق باله�دف االول عن 
طريق الالعب الس�عودي س�عيد اليامي 
بالخطأ ف�ي مرماه في الدقيق�ة 21، ثم 
اضاف عماد محس�ن اله�دف الثاني في 
الدقيقة 48، قب�ل ان يضيف زميله مهند 

علي الهدف الثالث في الدقيقة 51”.
ونج�ح الفري�ق الس�عودي ف�ي تقليص 
الف�ارق ع�ن طريق الالعب حس�ن معاذ 
بركلة ثابتة دخلت من بين قدمي الحارس 

محمد حميد في الدقيقة 57، اال ان مهند 
علي س�جل الهدف الرابع للعراق والثاني 

الشخصي له في الدقيقة 71”.
وبم�رور الدقائق س�ريعة وجميلة اطلق 
الحكم االماراتي الذي قاد اللقاء صفارته 
معلناً نهاي�ة المباراة والع�رس الكروي 

التاريخي”.
كما شهدت شهدت المباراة اعتزال العب 

المنتخب العراقي السابق مهدي كريم.
من جانبه كشف رئيس االتحاد االسيوي 
س�لمان بن إبراهيم عن قرب زف بشرى 

رفع الحظر عن المالعب العراقية.
وق�ال بن إبراهي�م في مؤتم�ر صحافي 
عقده بحضور وزير الش�باب والرياضية 
عبد الحس�ين عبط�ان ورئي�س االتحاد 

العراقي عبد الخالق مسعود ان” الظروف 
التي كانت في الماضي زالت واليوم نحن 
نس�ير في مرحلة جدي�دة وهي الوقوف 
م�ع إخواننا بالع�راق من خ�الل النجاح 
في هذه الخطوة ، وقد حان الوقت لرفع 

الحظر عن المالعب العراقية “.
وأض�اف ان” االتحاد االس�يوي وجميع 
الموظفين واألعضاء فيها داعمين لرفع 
الحظر ع�ن المالع�ب العراقي�ة”، مبينا 
ان” الخط�وات التي قمنا به�ا هي طلب 
االتحاد الدولي إقامة بطوالتنا على ارض 

العراق”.
وتابع ان” الخط�وة القادمة هي باقناع 
االتح�اد الدول�ي س�تكون باتج�اه رفع 
الحضر عن المباريات الرسمية”، كاشفا 

ع�ن” دع�وى وجهه�ا العض�اء االتحاد 
الدول�ي بحض�ور مباري�ات األندية التي 
س�تقام ف�ي الش�هر المقبل عل�ى ارض 

العراق”.
واكم�ل” نح�ن نتكل�م عن أس�بوعين او 
اكثر انش الله س�نزف خب�ر رفع الحظر 
في القريب العاج�ل”، مؤكدا” اننا نتابع 
اح�داث الع�راق من�ذ فترة ولي�س خالل 
اشهر او اس�ابيع فقط واعتقد ان جميع 
المباري�ات الت�ي أقيم�ت في الع�راق لم 
نس�مع باي مالحظات عنها، وانا ال أرى 

سببا لمنع او تأخير رفع الحظر”. 
وبي�ن” انن�ا نعل�م ماهي األس�باب التي 
تدع�ي تمدي�د الق�رار او تاخي�ره وان�ا 
ش�خصيا ال أرى وج�ود أي مان�ع له�ذه 

الق�رارات الدولي�ة ونعتقد ح�ان الوقت 
لرفع الحظر عن المالعب العراقية”.

كما حضر الكرنفال رئي�س اتحاد الكرة 
المصري يصل الى البصرة هاني ابو ريدة، 
وكذل�ك رئيس اتح�اد الكرة الس�عودي، 
وينتظر الع�راق مواجهة خليجية اخرى 
باستقبال المنتخب القطري الشقيق في 
آذار الحال�ي وكذلك المنتخ�ب االماراتي 
الش�قيق الحقا، واشادت الوفود العربية 
الحاضرة اعالمية ورياضية بالمنش�أت 
ف�ي  وخصوص�ا  العراقي�ة  الرياضي�ة 
البص�رة مؤكدين حق الع�راق في اللعب 
عل�ى ارضه وبي�ن جمه�وره مبينين ان 
االوان آن لرف�ع الحظ�ر ع�ن المالع�ب 

العراقية مؤكين قرب ذلك.

اليوم.. انطالق منافسات اجلولة »17«
من الدوري املمتاز

            بغداد/ المستقبل العراقي

تنطل�ق الي�وم الخميس منافس�ات الجولة الس�ابعة 
عش�رة م�ن ال�دوري الممتاز بك�رة الق�دم باقامة 3 

مباريات.
وس�تجمع أولى المباري�ات فريقي الطلب�ة وضيفه 

نفط الجنوب وتجري على ملعب الشعب الدولي.
ويحت�ل الفريق الطالب�ي المركز العاش�ر برصيد 22 
نقط�ة، اث�ر الخس�ارة الثقيل�ة التي تع�رض لها من 
النج�ف في الجول�ة الماضية، فيما يق�ف فريق نفط 

الجنوب في الترتيب السابع برصيد 23 نقطة.
ويتقاب�ل في ملعب التاج�ي فريقا الحس�ين والقوة 
الجوي�ة، وهي فرص�ة مواتية للصق�ور في تقليص 

الفارق بينه وبين فرق المقدمة.
ويحتل القوة الجوية المركز الثالث برصيد 31 نقطة، 
فيما تراجع فريق الحسين الى المركز 19 برصيد 10 

نقاط.
وف�ي ملعب عفك في محافظ�ة الديوانية يتقابل اهل 

الدار وضيفه فريق البحري.
ويق�ف فري�ق الديوانية ف�ي الترتي�ب 18 برصيد 11 
نقطة، بينما يحتل فري�ق البحري المركز 16 برصيد 

12 نقطة.
وتتواص�ل منافس�ات الجولة ي�وم الجمع�ة باقامة 

4 مباري�ات، قم�ة مباريات الجولة س�تجمع فريق 
ال�زوراء وضيف�ه امانة بغداد على ملعب الش�عب 

الدولي.
ويواصل الفريق الزورائي صدارة الترتيب برصيد 
40 نقط�ة، فيما يحتل امانة بغداد المركز الثامن 

برصيد 23 نقطة.
وفي ملعب كربالء الدولي سيتقابل فريق كربالء 

وضيفه فريق زاخو، فيم�ا يضيف ملعب المدينة 
الرياضي�ة ف�ي البصرة لق�اء الميناء وج�اره نفط 
ميس�ان، ويحتض�ن ملعب التاجي لق�اء الكهرباء 

والحدود.وتس�تكمل مباري�ات الجول�ة يوم 
السبت المقبل باقامة مباراتين، وتجمع 

االول�ى فري�ق الس�ماوة وضيف�ه 
يتقابل  الثاني�ة  النجف، وف�ي 

وضيف�ه  النف�ط  فريق�ا 
نفط الوسط على ملعب 

تختت���م  و . عة لصنا ا
مب�اراة الجول�ة يوم 
بلقاء  المقب�ل  االحد 
الصناع�ات  فري�ق 
ئية  لكه�������ربا ا
عل���ى  والش�رطة 

ملعب الصناعة.

رونالدو حيرج زيدان »3« مرات
            المستقبل العراقي / متابعة

يبدو أن هناك معركة كبيرة، تدور في 
الوقت الراهن، بين االتحاد البرازيلي، 
وباريس سان جيرمان، بشأن النجم 
نيمار جونيور، والذي تعرض مؤخرا 
إلصاب�ة قوية، ض�د مارس�يليا، في 

إطار الدوري الفرنسي.
ووفًقا لصحيفة سبورت، فإن االتحاد 
البرازيلي يؤي�د خضوع الالعب فورا 
لعملية جراحية، لحل المش�كلة التي 
يعاني منها في مش�ط القدم بش�كل 
دائم، حتى يكون الئقا عند مشاركته 
مع الس�امبا ف�ي مونديال روس�يا، 

الصيف المقبل.
س�ان  إدارة  ترف�ض  المقاب�ل،  ف�ي 
جيرم�ان، خض�وع صاح�ب ال�� 26 
ع�الج  وتفض�ل  للجراح�ة،  عام�ا، 

مؤقت،  بش�كل  المش�كلة 
م�ن أجل أن يك�ون الالعب 
ق�ادرا على المش�اركة في 
نهائ�ي دوري  رب�ع  إي�اب 
أبط�ال أوروب�ا، ض�د ريال 

مدريد، األسبوع المقبل.
ال�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 

أنه م�ن الواض�ح، أن أولوية 
نيمار ه�ي كأس العالم، حيث 

ف�از الالع�ب م�ن قب�ل، بلقب 
بقمي�ص  التش�امبيونزليج، 
برش�لونة في عام 2015، بينما 
غ�اب ع�ن خس�ارة البرازيل في 
 ،2014 نصف نهائ�ي موندي�ال 
يري�د  ال  و  اإلصاب�ة،  بس�بب 
الس�امبا، تك�رار هذه  جوه�رة 

التجربة المريرة، من أجل المباراة 
ضد ريال مدريد.

معركة طاحنة بني االحتاد الربازييل 
وسان جريمان بسبب نيامر

             المستقبل العراقي / متابعة

غاب كريس�تيانو رونال�دو، نجم ريال 
مدريد اإلس�باني، عن خس�ارة فريقه 
أمام إس�بانيول بهدف، ضمن مباريات 
ال�دوري  26 م�ن منافس�ات  الجول�ة 

اإلسباني.
وتخلف رونالدو ع�ن اللقاء بقرار فني 
من الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل 
إراحة “ال�دون” قبل الصدام مع باريس 
سان جيرمان 6 مارس/أذار المقبل في 

إياب دور ال�16 لدوري األبطال.
وأش�ارت صحيفة “آس” اإلسبانية، إلى 
أن ري�ال مدريد س�قط في فخ الخس�ارة 
ألول م�رة ب�دون رونالدو هذا الموس�م، 
بعدم�ا ف�از الميرينج�ي عل�ى ديبورتيفو 

 3-1 سوس�يداد  وري�ال   3-0 الكوروني�ا 
وتعادل م�ع فالنس�يا 2-2 وليفانتي 1-1، 
عندما غ�اب أفضل العب في العالم عن أول 
4 جوالت في الليجا بسبب قرار إيقافه بعد 
طرده ف�ي مب�اراة الذهاب بكأس الس�وبر 

اإلسباني.
وأضافت أن كريستيانو رونالدو لم يغب عن 
مباريات في الليجا منذ التعادل مع ليفانتي 
في الدور األول، إال أمام ليجانيس األسبوع 
الماض�ي، حي�ث حق�ق الفري�ق المدريدي 

الفوز بنتيجة 3-1.
وأب�رزت الصحيفة في نهاي�ة تقريرها، أن 
ري�ال مدريد حق�ق 3 انتص�ارات، وتعثر 3 
م�رات بتعادلين وخس�ارة، ف�ي المباريات 
الت�ي غاب عنه�ا رونالدو ببطول�ة الدوري 

هذا الموسم.

مانشسرت يونايتد يرتاجع أمام إغراء 3 جهات لنجمه
              المستقبل العراقي / متابعة

رفع نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، 
الراي�ة البيض�اء بخص�وص الحفاظ 
الفت�رة  ف�ي  نجوم�ه  أح�د  عل�ى 
المقبلة، م�ع انتهاء عق�ده بنهاية 

الموسم الجاري.
“مي�رور”  صحيف�ة  وذك�رت 
البريطانية، أن مس�ئولي مانشستر 

يونايتد، اقتنعوا بخس�ارة سباق الحفاظ 
عل�ى الدولي البلجيكي، م�روان فياليني، 
ف�ي الفت�رة المقبلة بالرغم م�ن رغبتهم 
في تمديد عق�ده الذي ينتهي  في يونيو/

حزيران المقبل.
وأضافت أن فياليني ف�ي طريقه للرحيل 
عن مانشستر يونايتد في الصيف مجاًنا، 
بالرغم من تصريح�ات جوزيه مورينيو، 
مدرب الفريق قبل أشهر باقتراب الطرفين 

م�ن التوصل التفاق بخص�وص تجديد 
عقد مروان مع النادي اإلنجليزي.

وأبرزت الصحيفة ف�ي نهاية تقريرها، 
أن م�روان فيالين�ي يمتل�ك عروًض�ا من 

إيطالي�ا وإس�بانيا وتركي�ا للرحيل عن 
يونايت�د ف�ي الصي�ف، علًم�ا بأنه 

يعان�ي حالًي�ا م�ن إصاب�ة ف�ي 
الركب�ة، وعودته إلى المالعب 

غير معروفة.

تشيليس جيدد مفاوضاته مع هدف
ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة

يس�عى تشيلس�ي للحفاظ على نجمه، 
من أطم�اع ريال مدري�د، الذي يرغب 
في اقتناصه، خالل فت�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة المقبل�ة، وفًق�ا لتقارير 
صحفية.وف�ي هذا الص�دد، ذكرت 
صحيفة “لندن إيفينينج ستاندرد” 
البريطانية، أن تشيلس�ي س�يجدد 
مفاوضات�ه م�ع حارس�ه، تيب�و 
كورت�وا، بعد مباراتي برش�لونة 

وليستر سيتي، الشهر المقبل.
وأضافت أن تشيلس�ي، مستعد 

لتقديم أكثر من 200 ألف إس�ترليني 
االحتف�اظ  أج�ل  م�ن  أس�بوعًيا، 

بالح�ارس البلجيك�ي، مش�يرًة إل�ى 
أن الطرفي�ن، يتفقان عل�ى أن الوقت 
الحال�ي، غير مناس�ب للحديث حول 

تمديد العقد، نظًرا لكثرة المباريات.
كورت�وا،  أن  الصحيف�ة  وأب�رزت 
يرغب ف�ي التركيز بص�ورة كاملة، 
عل�ى مس�اعدة تشيلس�ي لتخط�ي 
برش�لونة، ف�ي دور ال��16 لدوري 
األبط�ال، إلى جانب تجاوز ليس�تر 
سيتي، في ربع نهائي كأس االتحاد 

اإلنجليزي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان أول من اكتشف الحياة املجهرية...)الكائنات 

الحية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م.
هيل تعليم ان أول طبيب مسيلم يفرق بين الحصبة و 

الجدري هو أبو بكر الرازي.
هل تعلم ان أول طاعون يجتاح الدولة اإلسالمية كان يف 

عهد الوليد بن عبد امللك
علميا, تصنف الطماطم من الفواكه, أما املوز فيصنف 

من األعشاب
نسبة الجاذبية عىل سطح القمر تساوي سدس )6/1( 

جاذبية األرض
ربع العظام املوجودة يف جسم اإلنسان تكون يف القدم .

تنيزل الدمعة من العين اليرسى قبل العين اليمنى اذا 
بكى الشيخص من ألم أو حزن واذا كانت أول دمعه من 

العن اليمنى ف سببها السعاده.
احذية الكعب العايل كانت يف السابق للرجال

أكل الثوم و البصل يساعد يف ترسيع نمو شعرك.
يقيال أن وزن النميل املوجيود يف األرض جميعها يفوق 

وزن البرش بنسبة 10-1 .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنيياً: تنهي عمالً جامعيياً تنال عىل أثيره عالمة عالية 
تسيتحق عليهيا تنويهياً وتهنئة.عاطفياً: ال تكين مرتدداً 
يف ميا يتعليق باالهتمام بالرشييك، فهو ميالذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

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

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

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

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ليه بيدورك االهتمام اليكايف، وتقدم له الكثري مين الهدايا 

القيمة.

مهنيياً: خّفف النميط وال تبيادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفيياً: تنعم بنهاية يوم سيعيد بعدما أمضييت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبن ما أنت 
قادر عليه حن تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تسيتفيد من وضع 
جييد له. يكون مزاجيك رائقاً وتبدو أكثير انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفيياً: أنت قليل الصرب وقايس القليب وتميل إىل إثارة 
العدائيية والتوّتير أينميا حللت. وهيذا ما يسيبب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تسيتعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أسيهل من السيابق، تتمتع بثقية عالية بالنفيس وتقرر 
إدخال تعديل مناسيب عيىل حياتك، فتتخيذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جميياًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

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

عاطفيياً: يمنحك الحظ قدرة مهمية عىل تحقيق التقارب 
ميع اليزوج، وإذا كنيت عازبياً يكيون الحيب يف مقدمية 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهنيياً: تبيرش األوضياع بتحّسين ملميوس، ذليك لغياب 
املعاكسيات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفيياً: يدعوك الرشييك إىل أن تتخىل قليياًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهنيياً: لين تيرتّدد يف توجييه املالحظيات الجارحية، تشيتّد 
الضغوط ورّبما تضطر إىل إهمال عملك واالهتمام بأحد أفراد 
العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: تركز عىل 
العالقيات االجتماعيية وخصوصاً مع أشيخاص من املحيط 

نفسه حن تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري لجميعكم .

مهنيياً: تتييح لك الظيروف التعبري بسيهولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفيياً: أفيكارك واضحية وأسيلوبك مسيالم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفيياً: تحتياج إىل رضيا الرشيك ال سييما أنيك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

غوغل ليست ملزمة بفحص املواقع اإللكرتونية
قضت أعيىل محكمية أملانية بيأن غوغل 
املواقيع  خليو  بضميان  ملزمية  ليسيت 
اإللكرتونيية مين أي محتيوى تشيهريي 
قبل إظهار الروابط الخاصة بها يف نتائج 

محرك البحث.
وأقام الدعوى شيخصان يطالبان غوغل 
بمنيع عيرض روابيط ملواقيع إلكرتونية 
تعرضيا خاللهيا العتداء لفظيي من قبل 

مستخدمن آخرين لإلنرتنت.
وأراد الشخصان أن تضع غوغل مرشحات 
للبحيث ملنع ظهور هيذه املواقع يف نتائج 
عيىل  والحصيول  املسيتقبل  يف  البحيث 
معلومات عن املسيتخدمن الذين وضعوا 

التعليقات املسيئة ودفع تعويضات.
 وقياال إن غوغيل مسيؤولة جزئييا عين 
انتهياك حقوقهميا، بحسيب ميا ذكيرت 

وكالة “رويرتز”.
لكين محكمة العيدل االتحاديية األملانية 
قالت ييوم الثالثاء إن الرشكية التي تدير 
محرك البحث ليست مطالبة باتخاذ إجراء 
إال إذا تيم إبالغها بوجيود انتهاك لحقوق 
األفراد يمكن التعرف عليه بشيكل واضح 
وليسيت مطالبة بالتحقق مسبقا مما إذا 

كان املحتوى يتماىش مع القواعد.

هواوي ترفع سقف التحدي عرب »5 جي«
كشف رشكة هواوي الصينية، خالل 
املؤتمير العامليي السينوي للجيوال 
املنعقيد يف برشيلونة، أول رقاقة “5 
جي” للهواتف الذكية، وفق ما ذكره 

موقع “بيزن إنسايدر”.
وذكير الرئييس التنفييذي لرشكية 
هيواوي، ريتشيارد ييو، أن الرقاقة 
 ”01 جيي   05 “بالونيغ  املسيماة 
سيتكون قادرة عيىل تحميل بيانات 

الثانيية،  يف  2.3 غيغابييت  بحجيم 
مشيريا إىل أن هيذه الرسعة تتجاوز 

رسعة “4 جي”.
5 جيي عيىل نقيل  وتابيع “قيدرة 
البيانيات سيتكون أرسع من 10 إىل 
100 مرة مقارنة مع 4 جي”. وذكر 
أن هيذه الرقاقة سيتكون مناسيبة 
جدا إلجيراء اتصياالت الفيديو عرب 
“أنهيا  الذكيية، مضيفيا  الهواتيف 

ستكون أكثر رسعة وأمنا”.
ثاليث  تعيد  هيواوي  أن  إىل  يشيار 
مصنع للهواتف يف العالم بعد “أبل” 
الكورية  و”سامسيونغ”  األمريكية 
الجنوبية.وتشيهد مدينة برشيلونة 
اإلسيبانية حضور ما يزيد عن 100 
ألف شيخص للمشياركة يف الحدث 
األبيرز يف عالم االتصياالت، “املؤتمر 

العاملي للجوال”.

االختالف بني حذف حساب فيسبوك وإلغاء تنشيطه
يف كثيري مين األحييان يرغب بعض 
مستخدمي موقع فيسبوك إىل تركه 
لفرتة معينة من الزمن، ألسباب عدة 
منها الراحة أو االبتعاد بعض الوقت 

عن مواقع التواصل االجتماعي.
ويتيح موقع فيسيبوك للمستخدم 
وذليك  الحسياب،  تنشييط  إلغياء 

يعني:
- يمكن للمسيتخدم إعادة تنشيط 

حسابه وقت ما يشاء.
- لين يتمكين األشيخاص ضمين 
املنصة من رؤية املخطط الزمني أو 

البحث عن ملفك الشخيص.
- سيوف تبقيى بعيض املعلوميات 
مرئية، مثل الرسيائل التي أرسلتها 

إىل مستخدمن آخرين.
 أميا حيذف الحسياب مين منصة 
فيسيبوك بشيكل نهائي هو عملية 

أكثر خطيورة بكثري، وذليك يعني، 
بحسيب »البوابية العربيية لألخبار 

التقنية«:
- ال يمكنك الدخول إىل حسيابك بعد 

حذفه.
-  يتأخر طليب الحذف لبضعة أيام 
بعد القيام بتقديم الطلب، وسيوف 
يتيم إلغياء طليب الحيذف الخاص 
بيك إذا قمت بتسيجيل الدخول مرة 

أخرى خالل هذا الوقت.
- يمكين أن يسيتغرق طلب الحذف 
ما يصيل إىل 90 يوًما ، وذلك لحذف 
بياناتيك املخزنية يف أنظمة النسيخ 

االحتياطي.
- ال يتيم تخزيين بعيض األشيياء 
يف حسيابك، وهيذا يعنيي أن بعض 
األصدقاء قيد يبقى لديهم رسيائل 

منك، حتى بعد حذف حسابك.

ممالك تديرها احليوانات
هيل تعتقدون أن اإلنسيان يحكيم العالم 
حقا؟ الواقيع والحقيقة تقوالن غري ذلك، 
إذ إنيه، برغيم قوتيه وجربوتيه أحيانا، ال 
يديير كل أنحياء العالم.وربميا يمكنك أن 
تقول العكيس ألنك تعيش يف مدينة مليئة 
بالبيرش يف بيئية مين هندسية اإلنسيان 
وصنعه.لكين ميا إن تطأ قدميك مناطق 
أخرى، حيث تفيوق أعداد الحيوانات عدد 
الناس بكثري، فإنك سيتجد أن العالم ليس 
حكرا عيىل اإلنسيان العاقل وإنميا هناك 
مخلوقات أخرى ليسيت برشيية يمكنها 
التحكيم يف البقاع التي تعييش فيها.لكن 

يمكن لإلنسيان يف تليك املناطق أن يعيش 
بسيالم مع محيطيه الحيواني، إضافة إىل 
أن هناك مناطق ال يسيتطيع اإلنسيان أن 

يعييش فيها حيث السيلطة املطلقة فيها 
للحيوانات.اإلنفوغرافييك املرفيق يوضح 
املناطق واملمالك التيي تديرها الحيوانات 
بصيورة مطلقية، وال يد يف ذلك لإلنسيان 
عىل اإلطيالق. الغرييب يف األمير أن 3 من 
هيذه املناطيق توجيد يف اليابيان، وهيي 
جزييرة القطيط وجزيرة األرانيب وقرية 
الثعاليب، يف حن توجيد جزيرة الفقمة يف 
جنوب أفريقييا، بينما تقع جزيرة القردة 
يف ليبريييا غربيي أفريقيا.وتعتيرب جزيرة 
األفاعيي يف الربازييل من أصعيب املناطق 

عىل السائحن.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“ تكفي 10 أشيخاص “ - 1 1/2 كوب كبري سيكر أبيض - 1 كوب 
كبري كاكاو غري محىل - 1 كوب كبري كريمة - 1/2 كوب كبري زبدة 
- 2 ملعقة صغرية ) ملعقة الشياي ( فانيليا سيائلة - 1/4 ملعقة 

صغرية ) ملعقة الشاي ( ملح - طريقة عمل فادج الرباونيز
طريقة التحضري:

يف إنياء عىل نار متوسيطة يخلط كال من السيكر و الكاكاو و اللبن 
جييدا ميع اإلسيتمرار يف التقلييب حتى ييذوب السيكر و تتحانس 

املكونات.
ييرتك مزيج اللبين و الكاكاو عىل النار حتى يغيي ثم تضاف الزبدة 
و يقليب حتيى تيذوب و ترتك مليدة 5 دقائق حتى يصبيح الصوص 

سميك.
يرفيع اإلناء من عىل النار ثم تضاف الفانيلييا و امللح و يقلب حتى 

تمام اإلختالط.
يرتك فادج الشيكوالتة حتى يربد تماما ثم يقدم مع اآليس كريم او 

الوافل او الكريب.

فادج الشيكوالتة
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ام�ضاءات

أقدم والدان يف هولندا عىل خطف طفلتهما من سيدة أوكلتها السلطات 
العناية بها لعدم أهليتهما، بحسب ما أعلنت الرشطة.

وأعرب�ت الرشطة عن قلقها عىل س�امة الطفلة هانا س�يمونز التي 
»انُتزعت بعنف« من ذراعي الس�يدة الحاضنة لنا، بحس�ب ما جاء يف 

بيان للرشطة.
وأطلق�ت قوات األمن إن�ذارا وطنيا وب�دأت حملة البح�ث عن والدي 

الطفلة.
وكانت الس�لطات املعنية بشؤون العائلة قضت بنزع حق الوالدين يف 

الحضانة، بحسب وكالة األنباء الهولندية.
وقال�ت الوكالة إن »الرشطة طلب�ت الحصول عىل أية معلومات حول 
امل�كان ال�ذي يمكن أن يكون الوال�دان فيه، ونصح�ت بعدم االقرتاب 

منهما بل إباغ الرشطة«. ونرشت صورا للطفلة ووالديها.

أدم�ن معظمنا اس�تخدام الهواتف الذكية عىل مدار الس�اعة، س�واء 
لتصف�ح آخر األخبار عىل مواقع التواص�ل االجتماعي أو التحدث مع 
األصدق�اء ع�ر تطبيقات املراس�لة. وبه�ذا الصدد، تحدثت مراس�لة 
التعلي�م الرقم�ي ومؤلف�ة »The Art of Screen«، آنيا كامينيتز، عن 
استخدام اآلباء لهواتفهم الذكية أمام أطفالهم. وأوصت آنيا برضورة 
إعان اآلباء عما يفعلونه عند التحقق من هواتفهم، ما سيس�اعدهم 
عىل خلق من�اخ مفتوح مع أطفالهم، باإلضافة إىل جعلهم أكثر وعيا 
ح�ول أفعاله�م. وعىل س�بيل املثال، يمك�ن القول »هيا لن�رى أحوال 

الطقس، أو سأقوم بمراسلة والدكم ملعرفة موعد قدومه إىل املنزل«.
وقالت آنيا: »أعتقد أن هذه الطريقة املقرتحة من قبل صديقتي، دانا 
بويد، خبرية مواقع التواصل االجتماعي، رائعة حقا ملساعدة األطفال 
ع�ىل فهم م�ا تفعله عند التحق�ق من الهاتف. ويف الوقت نفس�ه، لن 
تق�وم بالتحق�ق من هاتفك وأنت تنظر إىل ابن�ك وتقول: أوه، أريد أن 

أرى آخر منشورات ريهانا عىل انستغرام«.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن ه�در الكثري من الوقت ع�ىل هاتفك، يمكن أن 

يؤثر بشكل كبري عىل عطائك اليومي.

خدعة للتخلص من إدمان اهلواتفوالدان خيطفان طفلتهام قـطـرة الـعـيـن لـوقـف نـزيـف الـدم

حمام يطلب عفوًا رئاسيًا عن »أقدم سجناء فرنسا«

ألول مرة يكتش�ف األطباء وس�يلة فعالة 
للتقلي�ل م�ن خط�ورة م�رض ن�زف الدم 

الوراثي النادر.
Рандю- الوراث�ي  امل�رض  يتمي�ز 

Ослера- م�رض أوس�لر وير-رون�دو، 
بتك�ون تقرح�ات نزفي�ة ع�ىل األغش�ية 
املخاطية واألعضاء الداخلية للجسم. كما 
أن 90 باملئ�ة م�ن املصاب�ن به�ذا املرض 
الوراث�ي يعانون من نزف الدم من أنوفهم 
حت�ى أثن�اء الن�وم، وأحيانا يس�تمر فرتة 

طويلة.
هذا املرض يحد جديا من نش�اط املصابن 
به ويؤثر س�لبا يف مجرى حياتهم.  إىل اآلن 
لم تبتكر وس�يلة ناجعة لوقف نزيف الدم 

من األن�ف. ولك�ن علماء من مستش�فى 
ؤيغنس�بورغ الجامع�ي بأملاني�ا اقرتحوا 
وس�يلة جديدة لوقف نزف الدم من األنف. 
فبع�د دراس�ة صغ�رية تمكنوا م�ن إثبات 
فعالي�ة قطرات الع�ن املحتوية عىل مادة 
التيمول�ول يف وق�ف نزي�ف ال�دم من أنف 

املصابن بهذا املرض.
ين�وي الباحث�ون توس�يع هذه الدراس�ة 
واختب�ار ه�ذه القط�رات عىل ع�دد أكر 
من املتطوع�ن الذين يعان�ون من املرض 
املذكور. مادة تيمولول تستخدم لتخفيض 
ضغ�ط الع�ن »ال�زرق« ألنها تثب�ط عمل 
مس�تقبات مح�ددة وتخفض م�ن إفراز 

السائل داخل العن.

قّدم محام فرنيس طلبا للعفو عن السجن 
ميش�ال كاردون أحد الذي�ن أمضوا أطول 
وقت وراء القضبان يف فرنس�ا، بحسب ما 

أفاد لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء الفرنيس حكم يف العام 1977 
عىل كاردون البالغ اليوم 67 عاما وشخص 
آخر بالسجن املؤبد إلدانتهما بجريمة قتل 

جار له بعد الس�طو علي�ه. وكانت النيابة 
العامة طلبت له حكم اإلعدام.

وقال املحامي إريك م�وران لوكالة فرانس 
ب�رس إن�ه أصي�ب بالصدمة ح�ن التقى 
كاردون ألول م�رة، فقد ش�عر أنه س�جن 
من�يّس، إذ »كان�ت لحيت�ه تغّط�ي وجهه، 
وفمه ملتٍو بس�بب جلط�ة دماغية، ولديه 

صعوب�ات يف النط�ق بس�بب مش�كات يف 
القلب، وهو ال يسمع س�وى بأذن واحدة، 
ومصاب بضع�ف البرص«.وأض�اف »لكنه 

صاحب أحىل بسمة رأيتها يف حياتي«.
وأش�ار املحامي يف رس�الته للرئيس إىل أن 
كاردون ال يش�ّكل أي خط�ر، وأن س�جنه 

الطويل أوهنه تماما.

وجدت دراس�ة جدي�دة أن املصابن بفقدان 
الس�مع الناج�م عن عجز الدم�اغ، هم أكثر 

عرضة للنسيان بنحو مرتن.
وأوض�ح الباحث�ون أن أولئ�ك الذي�ن فقدوا 
الس�مع نتيج�ة مش�اكل يف األذن الداخلية، 
ولي�س بس�بب عجز الدماغ، غ�ري معرضن 

لخطر اإلصابة بالنسيان.
وش�ملت الدراس�ة أكثر من 1600 شخص، 
يبلغ متوس�ط أعمارهم 75 عام�ا، لتحديد 
الصلة بن السمع والذاكرة. وكان األشخاص 
الذين يعان�ون من »فقدان الس�مع املرتبط 
الحتم�ال  معرض�ن  املتوس�ط«،  بالعم�ر 
اإلصابة بضعف إدراك�ي خفيف، مثل أولئك 

الذين يكافحون من أجل فهم األصوات.
وم�ع ذل�ك، ف�إن أولئ�ك الذين يعان�ون من 
»فقدان الس�مع املتط�رف املرتبط بالعمر«، 
ومش�اكل  الداخلي�ة  األذن  ع�ن  الناج�م 
األعص�اب، ل�م يكونوا تحت خط�ر اإلصابة 
م�ع  مقارن�ة  املعت�دل،  اإلدراك  بضع�ف 

األشخاص ذوي السمع الطبيعي.
ويعتر هذا االرتباط هاما ألن ضعف اإلدراك 
املعت�دل، ال�ذي يتضمن مش�اكل يف الذاكرة، 
يمك�ن أن يزيد من خط�ر اإلصابة بالخرف 

ومرض »ألزهايمر«.
يف  س�ُتعرض  الت�ي  الدراس�ة،  وتضمن�ت 
االجتماع السنوي لألكاديمية األمريكية لعلم 
األعصاب يف أبريل/نيسان القادم، مشاركة 
1604 م�ن املش�اركن يف دراس�ة »الع�رص 
العظي�م« يف جنوب إيطالي�ا. وكان أكثر من 
ربع عدد املشاركن مصابن بفقدان السمع 
املحيطي، حيث يعاني حوايل واحد من كل 8 

أشخاص من فقدان السمع املركزي.
وقال الدكتور ديفيد رينولدز، كبري املسؤولن 
العلمي�ن يف »مرك�ز بح�وث األلزهايمر« يف 
بريطانيا: »إن التحقيق يف العاقة بن فقدان 
السمع وتدهور الذاكرة والتفكري، هو مجال 
نش�ط ومتنام من األبحاث الجارية. وتقول 
الدراس�ات الحديثة إن تطور فقدان السمع 

يشكل أحد عوامل اإلصابة بالخرف«.

املعلوم�ات  لضحال�ة  بالنظ�ر 
املنش�ورة ع�ن إصاب�ة الرجال 
الث�دي، ف�إن خطر  برسط�ان 

إصابتهم به أعىل من النساء.
العامل�ي  الي�وم  بمناس�بة 
لألمراض النادرة الذي يصادف 
ي�وم 28 فراي�ر من كل س�نة، 
أش�ار مركز الرسط�ان األملاني 
»DKFZ« إىل أن رسط�ان الثدي 
يصي�ب الرج�ال أيض�ا. لذل�ك 
يقرتح خراء املركز اإلكثار من 
نرش املعلومات الوافية عن هذا 

املرض.
بالطبع يصي�ب رسطان الثدي 
الرج�ال أقل من النس�اء، ففي 
ع�ام 2017 س�جلت يف أملاني�ا 
71.9 أل�ف إصابة بن النس�اء 
و700 فقط بن الرجال. ولكن 

يجب ع�ىل جمي�ع الرج�ال أن يدرك�وا بأن 
ه�ذا املرض يمس�هم أيضا. قل�ة املعلومات 
املنش�ورة عنه يؤدي إىل اكتش�اف املرض يف 
مراحله األخرية وهذا يعني أن نسبة الشفاء 

منه تنخفض كثريا.

هذا وتنش�ط يف أملاني�ا جمعية خاصة تحت 
اس�م »س�بعة رج�ال مصاب�ن برسط�ان 
الثدي«، وتهدف هذه الجمعية إىل مس�اعدة 
املصاب�ن به�ذا امل�رض يف اختي�ار الطبيب 
إىل  باإلضاف�ة  الع�اج  وطريق�ة  املعال�ج 

مساعدتهم نفسيا.

ويعت�ر وض�ع الرج�ال الذين يعان�ون من 
رسط�ان الث�دي صع�ب ج�دا، وذل�ك لعدم 
دراسته بصورة مفصلة بسبب ندرته وعدم 
وجود توصيات بش�أن كيفية عاجه، األمر 
ال�ذي ي�ؤدي إىل ب�روز مش�كات يف البيئ�ة 

االجتماعية.

مشاكل السمع تؤدي إىل فقدان الذاكرة رسطان الثدي يصيب الرجال

سارة الجعارةسما حسن 

م�ضاحة للراأي

هل رجل واحد ال يكفي حقًا؟!أنا والدليفري

يمك�ن القول إنها طريقة جديدة لتس�هيل أمور حياتي، كوني امرأة مس�ؤولة 
ع�ن عائل�ة، وحيث إن الحي الذي يقع فيه بيتي ال ُيعتر ش�عبياً، وال راقياً، ألنه 
يقطن�ه األغني�اء والفقراء، يف تم�ازج غريب بن في�ّات فارهة وبيوت تش�به 
األكواخ، لكن الغريب أن األثرياء من جرياني يعيش�ون حياة الفقراء، عىل الرغم 
من بيوتهم وس�ياراتهم ومش�اريعهم التجارية الت�ي ال تخفى عىل أحد، وكذلك 
مناصبهم، ولكنهم يحرصون عىل اس�تغال نس�ائهم، وكذلك عدم االس�تفادة 
م�ن أي تطور يحدث يف املدين�ة، مثل خدمة التوصيل إىل املنازل )الدليفري( التي 
تش�ّغل الخّريجن الذين يج�ب أن يدعمهم األغنياء، لكنه�م ال يفعلون ذلك، بل 
وينظرون إليهم باس�تعاء وتحقري، ويرون يف كل عامل دليفري لصاً، سيسطو 
ع�ىل بيوته�م.  وم�ن أمثلة اس�تغال األثرياء م�ن جرياني نس�اءهم، أنهم من 
املس�تحيل أن يس�تقدموا خدماً لتنظيف بيوتهم الواس�عة، والتي تحتاج ألربع 
زوجات )حس�ب الرشع( لتنظيفها كل يوم، وليس زوجة واحدة بائسة. وكذلك 
فهم ال يتعاملون مع املطاعم الفاخرة، ويرونها إهداراً للمال. وأرى الواحدة من 
زوجاتهم بأيٍد مش�ققة وبرشة جاّفة؛ بسبب الس�اعات الطويلة التي تقضيها 
يف املطب�خ، ب�ل وتع�د الوالئم الكبرية بنفس�ها م�ن دون التفكري يف االس�تعانة 
بوجباٍت جاه�زٍة، تصل عىل وجه الرسعة إىل ضيوف كثريين.  أما أنا فقد بدأت، 
وبإرصار، االس�تفادة من خدمة التوصيل إىل املنزل، وألسباب عديدة، أولها أنني 
أعم�ل بمقولة والدي رحمه الله إن »رزق الناس من الناس«. وكثرياً ما ش�عرت 
بالش�فقة إزاء هؤالء الش�باب الخّريجن، والذين يركب�ون الدراجات، ويرتدون 
الزي الخاص بالرشكة املش�ّغلة لهم، ويلمع بحروف فوسفورية شعار الرشكة 
عىل ظهورهم، فهم لم يحصلوا عىل وظائف تناس�ب مؤهاتهم الجامعية، وقد 
مضت س�نوات عىل تخرّجهم، حسبما تحدثت مع أكثرهم، وال تبدو يف األفق أي 
ب�ادرٍة لتوفري الوظيفة املناس�بة للواحد فيهم. وقد انضم ابني الش�اب الخّريج 
الجامع�ي إىل قافلة الخريجن الطويلة التي ال نهاية لها، حيث تضخ الجامعات 
آالف الخّريجن كل عام. وهكذا، بدأ شعوري بالتعاطف، من أجل هؤالء الشباب 
يدفعن�ي دفع�اً إىل التعاون معهم، واالتص�ال بهم، وكلما ق�ام أحدهم بتوصيل 
خدم�ٍة ما إىل باب بيت�ي، أتوقف دقائق ألتجاذب معه أط�راف الحديث، وجبينه 
يقط�ر عرق�اً يف الصيف، أو مابس�ه تقطر مطراً يف الش�تاء. وفيم�ا كنت أدفع 
ألحدهم بقشيش�ًا صغرياً، وهو يناولني فاتورة الحس�اب، فقد ملحت الدهش�ة 
يف عينيه، وصارحني بأنها املرة األوىل التي يتلقى فيها »بقشيش�ًا«، فيما يتلقى 
اللوم والعتاب الذي يصل إىل حد التقريع من الزبائن، بس�بب تأخره قلياً، وهم 
ال يقّدرون مدى الزحام عىل الطرق، وبأنه يعرّض نفس�ه للخطر، وهو يتجاوز 
الس�يارات والش�احنات الضخم�ة، لك�ي يص�ل يف أرسع وقت إىل زبائن�ه الذين 
يعتقدون أن خدمة الدليفري تعني أنك تتعامل مع املارد الذي يخرج من مصباح 
ع�اء الدين، والذي يجهز لك طلباتك يف ملح البرص، وبمجرّد أن يصفق بيديه، إىل 
درج�ة أن عامل الدليفري يف مرص ُيطلق عليه اس�م »الطي�ار«.  قرأت كثرياً عن 
الحوادث التي يتعرّض لها عمال توصيل الخدمات إىل البيوت، من حوادث السري، 
إىل رسقة دراجاتهم النارية، إىل التهديد باألس�لحة، لكي يفرغوا ما يحملون من 
طلبات دس�مة للصوص الطريق، فيفقدون عملهم بس�بب هذه الحوادث التي 
تص�ل إىل القت�ل يف أكثر م�ن واقعٍة حدثت يف م�رص مثاً، وق�د يتعرّضون لتلف 

»األوردر«، يف حال أفلحوا يف الهرب، ويدفعون ثمنه من رواتبهم. 

لي�س غريب�ا أن تظهر من ف�رتة ألخرى دعوات ل�� »تعدد الزوج�ات«، وقبل أن 
نتناق�ش عىل »أرضي�ة دينية«، يجب أن نعل�م أوالً: أن »التعدد« ليس حاً ألزمة 
العنوس�ة، بل ه�و يف حقيقة األمر تكريس�اً لفكرة »زواج املس�يار« املنترشة يف 
بع�ض دول الخلي�ج، والت�ي تن�زع عن امل�رأة حقها يف »الس�كن«، ويم�ر عليه 
الزوج وهو »س�ائر« ملضاجعتها فقط، مقابل بع�ض الهبات املادية وهو زواج 
مقنن ومعروف يف الس�عودية.. وبذلك يفتق�د الزواج الذي هو يف األصل »تكوين 
أرسة« للمودة و»الرحمة والس�كن«.. الذي ن�ص عليهم القرآن الكريم!.  فالحل 
االجتماع�ي لظاهرة العنوس�ة أو تأخر س�ن الزواج هو تخفي�ف أعباء الزواج، 
واالكتفاء بش�قة »اس�توديو 60 مرتا«، والتنازل عن الش�بكة األملاس واألفراح 
الخمس نجوم واملظاهر املس�تفزة.  نأتي إىل السيدة »منى أبوشنب«، وهي كما 
يقال إعامية أو هي رئيس�ة تحرير برامج يف القناة املرصية األوىل، والتي تقول 
إنها أسست »مؤسسة« لنرش »فكرة التعدد«، وتزعم »أبوشنب« أن )التعدد يحل 
مش�اكل اقتصادية واجتماعية وصحية، وحل مناس�ب للقضاء عىل العنوس�ة 
وتزوي�ج املطلقات، الفتة إىل أن املرأة ليس�ت نصف املجتم�ع بل املجتمع كله(.. 
ووفقا لإلحصاءات واملنط�ق أيضا فأمام كل امرأة مطلقة رجل مطلق، وبالتايل 
يس�تطيع االثنان تكوين أرسة ب�دال من التعدد.. أما )حل املش�اكل االقتصادية 
واالجتماعية والصحية(.. فقد رددت عىل جزء منه.. نأتي إىل املشاكل االجتماعية، 
بحسب املقال املنشور للسيدة »منى« يف موقع »البشاير« بتاريخ 5 ابريل 2017، 
فهي تقول نصا: )اكتش�فت أن املرأة ال تكتفي برجل واحد إال ما رحم ربي أهو 
واحد بيرصف وواجهة اجتماعية وواحد للحب والعاقة الجنس�ية(!!.  ثم تعود 
لتك�رر نف�س الرأى الذي يعد )س�با وقذف�ا( يف حق املرأة املرصي�ة، يف لقاء مع 
اإلعامي »سيد عيل« عىل شاشة »الحدث اليوم«، لتقول: )إن أغلب العاقات بن 
الجنسن عىل موقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك« عاقات جنسية وتتحول 
فيما بعد لعاقات جس�دية عىل أرض الواقع.. فيما أضافت أن 96% هي نس�بة 
الخيان�ة الزوجية من جانب امل�رأة يف مرص(!!. والحقيقة أنه�ا يجب أن تحاكم 
بتهمة »سب نساء مرص«، تماما كما حدث مع »تيمور السبكي« أدمن صفحة 
»يوميات زوج مطحون« عىل »الفيس�بوك«، بعدما اتهم يف حواره مع اإلعامى 
»خ�ريي رمضان«، معظم املرصيات بالخيانة، وهو ما اعترته املحكمة: )س�ّبا 
وقذفا لسيدات مرص، عىل نحو يمس األعراض، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها 
تكدير الس�لم العام، وإلحاق ال�رضر باملصلحة العامة(.  ف�إذا كانت املرأة هي 
املتهم بالخيانة، والهوس الجنيس، من وجهة نظر »أبوشنب«، هل يجب أن نوفر 
لها »الجنس الحال«؟.. وكيف إذا كانت »أبوشنب« تؤكد أنها ال تكتفي بالجنس 
بل تبحث عن الحب.. فهل تخرتع »أبوشنب« رشعا جديدا- مثا- يسمح للمرأة 
بالتعدد؟!.  الس�ؤال األهم: ملاذا نهتم بالكتابة عن أف�كار رجعية ومتناقضة؟.. 
أوال ألنه�ا تهدر تاريخ نضال الحركة النس�وية يف مرص، وتهل�ل للزواج الرسي 
بل وتحرض عليه، لتس�قط عن املرأة حقوقها القانونية التي كافحنا من أجلها 
وتجعلها مجرد »جارية«، فتقول »أبوشنب«: )برشى سارة لكل من أراد التعدد، 
قض�ت املحكمة بعدم دس�تورية قانون رق�م 200 لس�نة 85، والذى ينص عىل 
معاقب�ة الزوج بالس�جن يف حالة عدم إخطار الزوج�ة األوىل، وأحقيتها يف طلب 
الطاق يف عدم إخطارها، ألف مروك التعدد رشع الله، التعدد األصل يف اإلسام، 

التعدد حفاظا عىل املرأة قبل الرجل.


