
Issue No  ( 1629 )  March  5  Mon 2018    العدد ) 1629( 5 آذار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

اإلمام الصادق )علية السالم(

لن تكونوا مؤمنني حتى تعدوا البالء نعمة 
والرخاء مصيبة

ص3العراق يعلن عن »حزمة تسهيالت« للمستثمرين يف اإلعامر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 انجيال مريكل تضمن »والية رابعة« يف املانيا

كـوريــا الشمـاليـة هتــدد أمريكـا بـ »املـواجـهـة« وتـحـملـهـا املـسـؤوليـة 

اجلبوري لنظريه الكويتي: العراق حريص عىل عالقته مع حميطه العريب واالقليمي

كردستان لبغداد: وصلنا إىل طريق مسدود
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  أع�رب 
نيجريف�ان بارزان�ي ع�ن أس�فه للمصادقة 
ع�ى املوازن�ة م�ن دون األخذ بنظ�ر االعتبار 
مطال�ب الك�رد، فيم�ا لّوحت كت�ل كردية يف 
الربملان االتحادي من االنس�حاب من العملية 
السياس�ية، عادة أن ما يحصل إلغاء للتوافق 

بني األحزاب.
وق�ال بارزان�ي، يف كلم�ة ل�ه خ�ال مؤتمر 
صحف�ي عق�ده يف اربيل، أن »العراق أس�س 
منذ البداية عى مبدأ الرشاكة ووجوب حماية 
حقوق جميع املكونات لك�ن اعتماد األغلبية 

يف إصدار القرارات يرض باملواطنني«.
وتاب�ع رئي�س حكوم�ة اقليم كردس�تان أن 
»الحص�ة املح�ددة إلقلي�م كردس�تان ضمن 
املوازنة االتحادية ضئيلة جدا وال تؤمن رواتب 
موظفي كردستان«، مضيفا »نحن ملتزمون 
بالرشاك�ة م�ع بغ�داد، لك�ن إق�رار املوازنة 
يظه�ر عدم التزام بغداد بهذه الرشاكة وعدم 

االكرتاث بمصالح شعب كردستان«.
وأش�ار إىل أن »رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
واف�ق من حيث املب�دأ عى اقرتاحنا بإرس�ال 
س�لفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان 
لح�ني إكم�ال عملي�ة التدقيق، لك�ن هذا لم 

يتحول إىل اتفاق عميل بعد«.

وأض�اف أن »مواطني إقليم كردس�تان كانوا 
يثقون بوع�ود العبادي قبل ف�رتة وقمنا بما 
يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئاً لم يتجسد عى 

أرض الواقع حتى اآلن«.
وتاب�ع بارزان�ي أن »إهم�ال حق�وق الك�رد 
ي�ؤدي اىل عدم اس�تقرار العراق«، مش�ريا إىل 
ان »االحتكام إىل الدس�تور هو الخطوة األوىل 

لضمان ترسيخ االمن يف الباد«.
وأك�د أن�ه ينبغ�ي حل املش�اكل ع�ى طاولة 
الحوار وتحديد رؤية واضحة ملستقبل العراق 

ال اعتماد مبدأ القوي والضعيف.

التفاصيل ص3
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احلشد الشعبي »غاضب« من التخصيصات املالية 
»الضئيلة« للمقاتلني

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أب�دت حركة عصائ�ب أهل الح�ق اس�تغرابها من 
عدم مس�اواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم يف 
القوات املس�لحة يف موازن�ة 2018 من حيث الراتب 
واملخصص�ات، فيم�ا اعت�ربت حرك�ة النجب�اء أن 
الرصاعات السياسية و«الصفقات ذبحت« حقوق 

الحشد يف موازنة عام 2018. وقالت حركة عصائب 
أهل الحق يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن�ه »بعد انتظار طوي�ل وخافات وتجاذبات 
حادة أقر مجلس النواب املوازنة املالية لعام 2018، 
ونحن يف الوقت الذي نؤكد فيه أن الس�بب األسايس 
للتأخري هو انش�غال الكتل بمصالحها الضيقة عى 
حس�اب املصلحة العام�ة ألبناء الش�عب العراقي، 

نرى أن هذا األمر نابع من طبيعة النظام الس�يايس 
الذي اتخذ التوافقية عنواناً ملحاصصة مقيتة تقدم 
املصالح�ة الخاصة ع�ى العامة«. وأض�اف البيان، 
»انن�ا نعلن عن رفضنا واس�تغرابنا م�ن خلو هذه 
امليزانية مما قرره ورشعه مجلس النواب حني أقر 

قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016
التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يبحث مع أساتذة كلية التـربيـة 
يف القرنة استعدادات تنظيم مؤمتر علمي

رئيس املؤمتر الوطني حيذر من »تزييف« قناعات 
6الناخبني يف التصويت بـ »الشحن الطائفي« 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

الخارجي�ة  وزارة  باس�م  المتح�دث  وص�ف 
اإليرانية، بهرام قاسمي، التصريحات الفرنسية 
ح�ول سياس�ة إي�ران اإلقليمية بأنه�ا »مجرد 
أوه�ام«. وذكرت وكالة »ف�ارس« اإليرانية، أن 
قاسمي تطرق في معرض رده على تصريحات 
باريس، عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي 

جان ايف لودريان لطهران، حول دور إيران في 
المنطقة، مع توضيح أن »ايران تتبادل وجهات 
النظر ح�ول التط�ورات اإلقليمي�ة والدولية«.

وقال: »نحن بالتأكيد س�نبلغ الجانب الفرنسي 
بصراحة أن هواجسهم حول السياسة اإليرانية 
اإلقليمية هي وهم وخط�أ، وينبغي البحث عن 
هواجس�هم بخص�وص المنطقة ف�ي األطماع 
والسياس�ات العدوانية في بعض عواصم دول 

المنطق�ة وخ�ارج المنطق�ة«. وذكر قاس�مي 
ف�ي معرض رده على تهديدات وزير الخارجية 
الفرنس�ي بفرض عقوبات على طهران، قائا: 
»العال�م بات يدرك أن عصر سياس�ة العقوبات 
والتهديد قد ولى منذ زمن بعيد«. وأكد أن باده 
»ماضية في سياساتها الدفاعية والصاروخية 
ولن نستأذن أحدا في ذلك ولن نسمح ألي دولة 

بالتدخل«.

طهران: اهلواجس الفرنسية إزاء برنامج إيران الصاروخي 
جمرد أوهام
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اجلبوري لنظريه الكويتي: العراق حريص عىل عالقته 
مع حميطه العريب واالقليمي

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س النواب 
س�ليم الجبوري ح�رص العراق 
عىل تطوي�ر عالقته مع محيطه 
العرب�ي واالقليم�ي، مش�را اىل  
اهمية الدعم العرب�ي والدويل يف 
اعادة اعمار مدن العراق املحررة 
من االرهاب. وذك�ر بيان ملكتبه 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، ان »رئيس مجلس 
النواب س�ليم الجب�وري، التقى 
رئي�س مجل�س االم�ة الكويتي 
مرزوق عيل الغانم، وجرى اثناء 
اللقاء بح�ث العالق�ات الثنائية 
ب�ن البلدي�ن وس�بل تعزيزه�ا 
بم�ا يضم�ن مصالح الش�عبن 
الشقيقن، واخر املستجدات عىل 
املحلي�ة واالقليمية،  الس�احتن 
كما تم بحث مل�ف اعادة اعمار 
املناط�ق املح�ررة الت�ي دمره�ا 
االره�اب، والية تنفي�ذ مقررات 
للعراق  املانح�ة  ال�دول  مؤتم�ر 
الكوي�ت  دول�ة  يف  عق�د  ال�ذي 
الجبوري،  الشهر املايض«. واكد 
»الع�راق  ان  البي�ان،  بحس�ب 
حريص ع�ىل تطوير عالقته مع 
محيط�ه العرب�ي واالقليمي من 

خالل التنس�يق املش�رك وعىل 
كافة املس�تويات »، مضيفاً ان 
»املرحلة املقبلة تتطلب الوقوف 
بوجه من يريد زعزعة استقرار 
وامن املنطق�ة، وان الحوار يعد 
الخيار االمثل لحل كل الخالفات 
واملش�اكل«. وما يتعل�ق بملف 
االعم�ار، ش�دد رئي�س مجلس 
الدع�م  »اهمي�ة  ع�ىل  الن�واب 
العربي وال�دويل يف اعادة اعمار 
م�ن  املح�ررة  الع�راق  م�دن 
االرهاب« ، مؤك�داً ان » مؤتمر 
الدولة املانحة الذي عقد يف دولة 
الكويت مؤخراً، يعد البداية نحو 
اعادة الحياة اىل امل�دن املدمرة، 
التي تضم�ن الع�ودة الرسيعة 
للعوائ�ل النازح�ة التي تحملت 
اعباء النزوح والتهجر«، مثمناً 
دور دولة الكويت يف دعم العراق 

ويف كافة املجاالت«.
من جانبه، اكد الغانم »دعم 
للعراق وش�عبه  حكومة بالده 
يف مل�ف اع�ادة اعم�ار مدن�ه 
املحررة وعودة العوائل النازحة 
اليها، مثمناً دور رئيس مجلس 
الن�واب يف تحقي�ق االس�تقرار 
يف الب�الد ع�ر ترس�يخ مفهوم 

املواطنة والديمقراطية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت عمليات الحش�د الشعبي ملحور غرب 
االنب�ار، أمس األحد، بتمش�يط الصحراء الغربية 
ملحافظ�ة األنب�ار. ونق�ل بي�ان الع�الم الحش�د 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عن قائد 
العمليات قاس�م مصل�ح قوله ان »ق�وات اللواء 
13 والل�واء 18 بارشت�ا بتمش�يط وتطه�ر أكثر 
م�ن 100 كم2 من الصح�راء الغربية املمتدة من 
عكاشات بمحاذاة الحدود وانتهاء يف وادي الورج 
يف محافظ�ة األنبار«. وبن مصل�ح، ان »املنطقة 
ذات تأثر مبارش عىل حركة القطعات العسكرية 
فض�ال عن انتش�ار الق�رى فيه�ا الت�ي تقطنها 
الخاليا النائم�ة«. واضاف ان، »بعض املناطق تم 
تمش�يطها بالكامل وما زالت العمليات مستمرة 

لحن تأمن جميع املناطق الغربية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الدائرة القانونية، يف وزارة التجارة، القاء 
القب�ض عىل ش�خص مت�ورط برسقة أكث�ر من 4 
مليارات دين�ار عراقي. وذكرت مدير ع�ام الدائرة، 
زهرة شيبان، يف بيان تلقته«املستقبل العراقي«، ان 
»الوزارة وبجهود استثنائية مع ممثليها القانونين 
يف الرشكة العام�ة لتجارة املواد االنش�ائية تمكنت 
من القاء القب�ض عىل احد املتورطن يف رسقة املال 
العام«. وأوضحت ان�ه »تمت ادانة املتورط والحكم 
علي�ه من قبل محكمة الجناي�ات املختصة بقضايا 
النزاهة، بالسجن ملدة سبع سنوات وفق احكام املادة 
444 م�ن قان�ون العقوبات الناف�ذ، لقيامه برسقة 
مبلغ ق�دره اربعة مليارات وخمس�مائة وخمس�ة 
عرش مليون وسبعمائة واثنان وخمسون الف دينار 
عراقي«. وأشارت اىل ان »املتهم قام بعملية الرسقة 
من خالل فتح حس�اب جاري يف امل�رف العراقي 
للتجارة باس�تخدام هويات وكتب مزورة منس�وب 
صدوره�ا اىل وزارة املالية«، موضحة انه »عندما تم 
مفاتح�ة وزارة املالية تبن ع�دم صحتها«. ولفتت 
ش�يبان، اىل ان »قرار الحكم تضمن كذلك االحتفاظ 
للجه�ة املترضرة بإقام�ة الدعوة املدني�ة للمطالبة 

بالرضر املادي الذي اصابها جراء ذلك.

التجارة تعلن القبض عىل شخص تورط 
برسقة اكثر من )4( مليارات دينار

احلشد الشعبي يبارش بتمشيط 
الصحراء الغربية لالنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف 
الوطني بمكتبه يف بغداد وفد معهد السالم االوربي 
ال�ذي يزور بغ�داد وبح�ث معهم مرحلة ترس�يخ 
الديمقراطية املكمل�ة ملرحلة بنائها التي تمثلت يف 
املرحلة الس�ابقة. وأش�اد رئيس التحالف الوطني 
بجه�ود املعهد يف دعم االس�تقرار يف العراق، مؤكدا 

انتخاب�ات ع�ام 200٥ مه�دت ملرحل�ة بن�اء  ان 
الديمقراطية فيما س�تعمل انتخاب�ات 2018 عىل 
تجذيرها وترس�يخها، مش�را اىل ان العراق اقرب 
من االنتق�ال من مرحل�ة الالاس�تقرار اىل مرحلة 
االس�تقرار .  وقال الس�يد الحكيم ان العراق حقق 
ث�الث انتص�ارات اوله�ا االنتصار العس�كري عىل 
داعش وثانيها االنتصارات الس�يايس عىل تحديات 
الوح�دة الوطنية وثالثها االنتص�ار املجتمعي عىل 

الطائفي�ة والنع�رات الضيق�ة، الفت�اً اىل رضورة 
االنتص�ار الراب�ع يف تح�دي بن�اء الدول�ة ليك�ون 
حافظا ومتوجا لالنتصارات التي تحققت. الس�يد 
عمار الحكيم شخص حاجة املرحلة الحالية ببناء 
الدولة القوية القادرة ع�ىل تقديم الخدمات وبناء 
املؤسسات، مؤكدا اهمية االنتخابات الحرة النزيهة 
البعي�دة ع�ن لغ�ة التس�قيط املبنية عىل اس�اس 

التنافس حول الرامج وما تحقق من منجز.

        بغداد / المستقبل العراقي

ضبط�ت مفرزة الضبط بالجرم املش�هود التابعة 
ملديري�ة تفتيش بغداد يف مكت�ب املفتش العام لوزارة 
الداخلية أحد االش�خاص املتاجرين بالبرش متلبس�ًا 
ببيع فتاة بعمر 17 عاماً بمبلغ 7000 دوالر يف منطقة 

ال�دورة ببغ�داد. وذكر بيان ملفتش�ية وزارة الداخلية 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه انه »تمت 
عملي�ة الضب�ط بناًء ع�ىل معلومات مكت�ب املفتش 
العام الخاصة، حيث نصبت مف�رزة الضبط بالجرم 
املش�هود التي يرأس�ها مدي�ر تفتيش بغ�داد اللواء 
حسن عيل دانه كميناً للمتهم وضبطته متلبساً ببيع 

فت�اة بعمر 17 عام�اً بمبل�غ 7000 دوالر يف منطقة 
ال�دورة جنوب�ي بغ�داد بغي�ة اس�تغاللها ألغ�راض 
الدعارة واالتجار بالب�رش«. واضاف »نظمت املفرزة 
التفتيشية محرض ضبط ودونت افادة الفتاة واملتهم 
وعرضته�ا أمام أنظار ق�ايض تحقيق خفر الرصافة 

الذي قرر توقيف املتهم عىل ذمة التحقيق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكم�ة جنايات الرصافة اربعة اح�كام  باإلعدام 
ش�نقاً حتى امل�وت  بحق مدان اق�دم عىل نحر أربع�ة من أفراد 
عائلته. وقال مراس�ل »املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل إن 
»محكم�ة جنايات الرصاف�ة نظرت قضية م�دان بقتل زوجته 
واطفاله الثالثة  نح�راً يف منطقة الزعفرانية يف العاصمة بغداد 
».  وأض�اف أن »املحكم�ة وبعد توفر األدلة ض�د املدان أصدرت  
اربع�ة اح�كام باإلعدام ش�نقا حتى املوت ع�ن كل جريمة قتل 
ارتكبها«.، الفتا إىل أن »االحكام  جاءت اس�تنادا إىل أحكام املادة 
)406( م�ن قانون العقوبات العراق�ي، وهو حكم ابتدائي قابل 

للتمييز«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االحوال املدنية والسفر واالقامة، أمس األحد، 
عن اعداد خطة لفتح مكاتب الصدار البطاقة املوحدة للمواطنن 
املقيمن خارج البالد، مؤكدة ان العمل الفتتاح مكاتب الصدارها 

بمحافظة نينوى مرهون باعمار بناها التحتية.
وق�ال مدي�ر م�رشوع البطاق�ة الوطني�ة يف وزارة الداخلية 
العمي�د الحقوقي نش�أت ابراهيم الخفاج�ي يف تريح اوردته 
صحيفة “الصباح” الرس�مية، إن “الخطة التي اعدتها املديرية 
لفتح مكات�ب الصدار البطاق�ة الوطنية للمواطن�ن العراقين 
املغربن، تهدف اىل تس�هيل عملية حصوله�م عليها”.وأضاف 
الخفاجي، أن “الخطوة تتطلب اعداد دراسة بالتعاون والتنسيق 
مع الجهات ذات العالقة من اجل اختيار الدول التي يجب افتتاح 
مكات�ب اصدار البطاقة فيها اعتمادا عىل اعداد العراقين فيها، 
مبين�ا ان النجاح الذي حققه تنفيذ امل�رشوع داخل البالد، دفع 
باملديرية اىل التفكر بايص�ال خدماتها اىل العراقين املتواجدين 
يف جمي�ع دول العالم”.ولف�ت الخفاجي اىل ان “املديرية تس�ر 
وفق الخطط التي اعدتها مس�بقا من اج�ل تنفيذ هذا املرشوع 
العمالق الذي يخدم جميع املواطنن دون اس�تثناء”، الفتاً اىل ان 
“املديري�ة قام�ت بخطوات عدة قبل رشوعه�ا بتنفيذ املرشوع، 
منه�ا اعداد املالكات الالزمة لتنفيذه، فضال عن تهيئة امكانات 
انجاحه، مثل التعاقد مع رشك�ة املانية مختصة لتزويد أنظمة 
ومكائن الطبع، والتش�ديد عىل رضورة تزوي�د البطاقة برموز 

عالية التقنية لضمان عدم تزويرها”.

جنايات الرصافة
 تصدر اربعة احكام باالعدام بحق مدان 

بقتل افراد عائلته نحرًا 

األحوال املدنية تعد خطة لفتح مكاتب 
إلصدار البطاقة الوطنية خارج العراق         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر املؤتم�ر الوطن�ي العراقي، 
أم�س األحد، م�ن مح�اوالت تزييف 
قناع�ات الناس االنتخابية بالش�حن 

الطائفي.
وق�ال األمن الع�ام للحزب آراس 
حبي�ب، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املوقف 
الجماهري من املشاركة باالنتخابات 
م�ا زال إيجابي�اً بامتي�از، وإَن هناك 
ش�عوراً عام�اً بأهميته�ا بوصفه�ا 
الطريق الوحي�د للتغير، يتزامن مع 
ذلك حّث املرجعيات الدينية الشيعية 
والس�نية ع�ىل رضورة التميي�ز بن 

ل�م يتمك�ن م�ن تقدي�م يشء برغم 
منحه أكث�ر من فرصه وب�ن إتاحة 
الفرصة للوجوه الجديدة وألصحاب 
الخ�رة والرؤية يف كيفي�ة بناء البلد 
والنه�وض به«. وأض�اف »أننا نحذر 
من مح�اوالت تزييف قناعات الناس 
باإلعتماد ثانيًة عىل الشحن الطائفي 
وإن لم تعد له سوق رائجة أو الذهاب 
الجمهور  بإتج�اه دغدغة عواط�ف 
باإلتكاء عىل الحزبية أو العشائرية أو 
املناطقية يف وقت نريد فيه وبإرصار 

عىل بناء دولة املواطنة«.
وأش�ار اىل ان »الناس تتعامل مع 
الس�يايس بقدر ما يق�رب منها عىل 
صعيد الدور املرتبط ب�ه وهو تقديم 

الخدمة العامة لها إستناداً إىل املهمة 
املس�ندة له، ال يختل�ف األمر إن كان 
عض�واً يف ح�زب ي�روم كس�ب أكر 
مايمكن من الناس واألصوات أوقات 
اإلنتخابات أو مس�ؤوالً تنفيذياً فإنه 
يحاس�ب عىل مق�دار تأديت�ه لدوره 
بكف�اءة ونزاهة«. وب�ن حبيب، انه 
»الينبغ�ي خل�ط األوراق عر دغدغة 
عواطف الجمهور ومحاولة إستمالته 
الت�ي  ب�أدوات أخ�رى ليس�ت ه�ي 
تس�تخدم يف العم�ل الس�يايس، نريد 
أن نتعام�ل بوض�وح م�ع مواطنينا 
عر مرشوع واضح وهو بناء الدولة 
املدنية بجناحيها العدالة اإلجتماعية 

والنهضة اإلقتصادية.

رئيس املؤمتر الوطني حيذر من »تزييف« قناعات الناخبني يف التصويت
 بـ »الشحن الطائفي«

ضبط شخص متلبسًا ببيع فتاة بمبلغ )7( آالف دوالر يف بغداد

احلكيم يستقبل وفد معهد السالم االوريب ويبحث معه 
مرحلة ترسيخ الديمقراطية 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلية، أمس 
األحد، عن ضبط عدد من ضباط ومنتس�بي 
مديري�ة املرور متلبس�ن بالجرم املش�هود 
بمخالف�ات مالية وادارية يف عدد من املواقع 
املرورية يف بغداد، واتخذت بحقهم االجراءات 

القانونية املناسبة.
وقال مكتب املفتش العام يف تقرير تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »املفارز 
املنترشة يف مواقع التسجيل املروري تمكنت 
من القاء القبض عىل ضابط تسجيل موقع 
تسجيل مركبات الحسينية والذي هو برتبة 
نقي�ب لتورط�ه بعمليات تس�جيل مركبات 
ن�وع )روزراي�ز( تحم�ل لوح�ات تس�جيل 
شمالية، وتس�جيلها بناًء عىل كتب كمركية 
م�زورة، وفق ما أجابت ب�ه مديرية املرور/ 
مرك�ز تكنلوجيا املعلوم�ات مكتب تفتيش 
امل�رور لغرض معرف�ة صحة ص�دور كتب 
الكم�رك من عدمه وتبن انه�ا غر واردة يف 

الق�رص الكمركي، علماً أن س�عر الس�يارة 
الواح�دة يقدر م�ا ب�ن )200 – 2٥0( ألف 

دوالر«.
وأضاف ان�ه »تم عرض امل�رور القضية 
أمام أنظار قايض تحقيق محكمة الرصافة 
الذي قرر توقيف النقيب عىل ذمة التحقيق«، 
مبين�ا ان »مفرزة تفتيش�ية برئاس�ة مدير 
مكتب تفتيش املرور العقيد أركان عبد الرضا 
نفذت قراراً لقايض تحقيق محكمة الرصافة 
بحق )املقدم( ضابط تسجيل موقع تسجيل 
مركب�ات الرس�تمية، وال�ذي كان منس�وباً 
فيما س�بق اىل موقع ترقن مركبات السالم 
املرك�زي )عويري�ج( ع�ىل خلفي�ة اعتقال 
العصاب�ة الت�ي حاولت قب�ل ش�هر تقريباً 
اقتحام مبن�ى مديرية املرور ببغ�داد والتي 
ضبط�ت بحوزتها عرشات املعامالت املزورة 
واملت�ورط فيه�ا عدد من ضباط ومنتس�بي 
املديري�ة فضالً عن موظف�ن يف رشكة مدار 
دجلة، وجاءت عملية القاء القبض بناًء عىل 
وجود اختام وتواقي�ع الضابط املذكور عىل 

اصل معامالت تس�قيط املركبات املضبوطة 
بح�وزة املتهمن املذكورين، وق�د تم ايداعه 
التوقي�ف وع�رض موضوع�ه ام�ام انظار 
قايض خفر محكم�ة الرصافة وقرر ايداعه 
التوقي�ف ع�ىل ذم�ة التحقي�ق«. وتابع ان 
»إح�دى مفارز مكتب تفتيش املرور تمكنت 
أيضاً م�ن ضبط منتس�بن اثن�ن يف موقع 
السالم املروري لرقن املركبات يف )عوريج( 
متلبسن بالتعاون مع أحد املعقبن بعملية 
بيع عجلة وترويج معاملة تس�قيطها بناًء 
عىل أورق مزورة، حيث اودع الثالثة التوقيف 
للتحقي�ق معه�م«. وأش�ارت اىل ان�ه »اثناء 
قي�ام مدي�ر مكتب تفتي�ش امل�رور بإجراء 
جولة تفتيش�ية ع�ىل موقع ترقن الس�الم 
عويريج ت�م ضبط أحد املعقب�ن وبحوزته 
3 لوح�ات مروري�ة، و28 كت�اب تس�جيل 
كمرك�ي و 4 وص�والت محاس�بة، 8 عقود 
مرورية، و 19 كتاباً رسمياً، ومجموعة من 
املستمس�كات املصورة التي ال تعود له بأي 

صلة قانونية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

رف�ض النائ�ب األول لرئي�س مجلس 
النواب هم�ام حمودي قي�ام امانة بغداد 
برف�ع الرس�وم الرضيبي�ة ع�ىل معام�ل 
الشتايكر والكايش، معترا ان رفع أسعار 
الوقود س�يفقد املعام�ل العراقية قدرتها 
عىل منافس�ة املس�تورد . وأب�دى النائب 
األول لرئي�س مجل�س الن�واب د. هم�ام 
حمودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، رفضه ل�«قيام أمانة بغداد 
برف�ع الرس�وم الرضيبي�ة ع�ىل معام�ل 
الش�تايكر وال�كايش«، مؤك�داً »أن ذل�ك 
يتناىف مع برامج تش�جيع املنتج الوطني، 
ويعد رضب�ًا للصناعة الوطنية«. وأش�ار 
حمودي اىل ان »رفع أسعار النفط األسود 
تس�بب أيضاً بزيادة التكالي�ف االنتاجية 

ملعامل الطابوق واألفران وغرها« ماضيا 
اىل الق�ول »ان ذل�ك س�يضعف قدراته�ا 
التنافسية مع املس�تورد، ويدفع البعض 
إلغ�الق هذه املعامل«. وحذر حمودي من 
أي قرارات »غر مدروس�ة« تلحق الرضر 

بالصناع�ات الوطني�ة، حس�ب تعب�ره، 
معت�را ان اتخ�اذ مث�ل هذه الق�رارات » 
تتسبب أيضاً بزيادة البطالة وحرمان البلد 
من م�وارد مالية هو بأم�س الحاجة لها 
يف ظل أزمته الراهن�ة«. وادى توقف نحو 
72 معمل طابوق يف محافظة واس�ط اىل 
ترسيح قرابة أل 13 ألف عامل يعملون يف 
معامل إنت�اج طابوق البناء املحيل« . كما 
أدى ذل�ك اىل توق�ف 4 االف ق�الب طابوق 
عن الس�ر والتجهيز نتيجة ارتفاع سعر 
النفط األس�ود الخاص بإنت�اج الطابوق 
واملجهز م�ن وزارة النفط والذي تس�بب 
بتوق�ف حركة البن�اء اثر ارتفاع أس�عار 
الطابوق ما فتح الس�وق العراقية واسعة 
امام الطابوق الركي واإليراني املس�تورد 
عىل خالف اس�راتيجية تنشيط الصناعة 

العراقية .

مفتشية الداخلية تلقي القبض عىل ضباط ومنتسبني بمرور بغداد الشيخ محودي يرفض  رفع الرسوم عىل معامل الطابوق: 
رضب للصناعة الوطنية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د عض�و اللجنة املالي�ة النيابية حس�ام العقابي، االح�د، ان املبالغ 
املس�تقطعة م�ن رواتب املوظف�ن خالل الش�هرين املاضي�ن واجبة 

االرجاع.
ونقلت وكالة السومرية نيوز عن العقابي القول انه »سبق وان ارسلنا 
كتابا للحكومة اليقاف االستقطاعات الخاصة برواتب املوظفن لحن 
اق�رار املوازنة«، مبينا ان »اقرارها يوم امس الس�بت يعني ذلك ايقاف 
االس�تقطاع دخل حي�ز التنفي�ذ اعتبارا م�ن االول من كان�ون الثاني 
املايض«. وتابع ان »اي اجراء بعد هذا التاريخ س�يكون مخالف ملا هو 
موجود فيها ويجب ان يلغى«، مؤكدا ان »املبالغ التي تم اس�تقطاعها 
لشهري كانون الثاني وشباط ستكون امانات مدخرة واجبة ارجاعها 

للموظفن حن توفر السيولة النقدية«.

املالية الربملانية: املبالغ املستقطعة من املوظفني خالل الشهرين املاضيني واجبة االرجاع

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  أع�رب 
نيجريف�ان بارزان�ي ع�ن أس�فه للمصادقة 
ع�ى املوازنة م�ن دون األخذ بنظ�ر االعتبار 
مطال�ب الكرد، فيم�ا لّوحت كت�ل كردية يف 
الربملان االتحادي من االنسحاب من العملية 
السياسية، عادة أن ما يحصل إلغاء للتوافق 

بن األحزاب.
وق�ال بارزان�ي، يف كلم�ة ل�ه خ�الل مؤتمر 
صحفي عق�ده يف اربيل، أن »العراق أس�س 
منذ البداية عى مبدأ الرشاكة ووجوب حماية 
حق�وق جميع املكونات لكن اعتماد األغلبية 

يف إصدار القرارات يرض باملواطنن«.
وتاب�ع رئيس حكوم�ة اقليم كردس�تان أن 
»الحص�ة املح�ددة إلقليم كردس�تان ضمن 
املوازن�ة االتحادي�ة ضئيل�ة ج�دا وال تؤمن 
روات�ب موظفي كردس�تان«، مضيفا »نحن 
ملتزم�ون بالرشاكة م�ع بغداد، لك�ن إقرار 
املوازن�ة يظه�ر ع�دم الت�زام بغ�داد به�ذه 
الرشاك�ة وع�دم االك�راث بمصالح ش�عب 

كردستان«.
وأش�ار إىل أن »رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
وافق من حي�ث املبدأ عى اقراحنا بإرس�ال 
سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان 
لح�ن إكم�ال عملي�ة التدقيق، لك�ن هذا لم 

يتحول إىل اتفاق عميل بعد«.
وأضاف أن »مواطني إقليم كردس�تان كانوا 
يثق�ون بوعود العبادي قبل ف�رة وقمنا بما 
يمك�ن لتحقيق ذلك، لكن ش�يئاً لم يتجس�د 

عى أرض الواقع حتى اآلن«.
وتاب�ع بارزان�ي أن »إهم�ال حق�وق الك�رد 
يؤدي اىل عدم اس�تقرار العراق«، مش�ريا إىل 
ان »االحتكام إىل الدس�تور هو الخطوة األوىل 

لضمان ترسيخ االمن يف البالد«.
وأك�د أن�ه ينبغي حل املش�اكل ع�ى طاولة 
الحوار وتحديد رؤية واضحة ملستقبل العراق 

ال اعتماد مبدأ القوي والضعيف.
واشار إىل أنه »ال صحة ألنباء حظر الرحالت 
الداخلي�ة من مط�ارات كردس�تان ب�ل إننا 
نس�عى لرفع الحظر املفروض عى الرحالت 

الدولية«.

بدوره، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الربملانية عرفات كرم إن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي مس�تعد ملعاداة الكرد 

من أجل الحصول عى الوالية الثانية.
وأوضح خالل استضافته يف برنامج ستوديو 
الخاطئ�ة  العب�ادي  »سياس�ات  أن   NRT
تج�اه الك�رد س�تدفعنا م�ن جدي�د لنفكر 

باالستقالل«.
وأضاف ان »رئيس ال�وزراء حاول من خالل 

مرشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة تهييج 
الشارع الكردي عى حكومته«.

وأكد كرم أن »الجميع يحاول الرويج لنفسه 
م�ن خ�الل االنتخابات ع�رب تعذيب ش�عب 

كردستان« وفق تعبريه.
وتاب�ع رئي�س كتل�ة الح�زب الديمقراط�ي 
الكردستاني أن »الربملان لم يحاول االستماع 
لصوت شعب كردستان فيما يخص املوازنة«، 
مش�ريا إىل أن »كل االموال املخصصة لالقليم 

التسد حاجة محافظة واحدة فيه«.
م�ع  »اجتماعاتن�ا  إن  الق�ول  اىل  وخل�ص 
رئاس�تي الربمل�ان والحكوم�ة لم تج�د نفعا 

خالل املرحلة املاضية«.
وهددت كتل كردس�تانية بمقاطعة العملية 

السياسية يف العراق إثر تمرير املوازنة.
م�ن جانبه، دعا رئيس الح�زب الديمقراطي 
الق�وى  بارزان�ي  مس�عود  الكردس�تاني 
السياس�ية الكردية إىل اتخ�اذ موقف موحد 

ردا عى خفض نسبة حصة اقليم كردستان 
من املوازنة االتحادية لعام 2018.

 وقال يف بيان بمناسبة الذكرى 27 لالنتفاضة 
الشعبية يف إقليم كردستان ضد نظام صدام 
حس�ن، إن »ما حصل باس�م إق�رار املوازنة 
خ�رق واض�ح ملب�ادئ الرشاك�ة والتواف�ق 
واضطه�اد  الدس�تور  ومب�ادئ  والت�وازن 

مخطط له ضد شعب كردستان«.
واض�اف »آم�ل أن تظه�ر الخط�وة األخرية 

الكثري م�ن الحقائ�ق للداخل والخ�ارج وان 
يكون�وا ع�ى علم بأننا طرف م�ع أية عقلية 
األط�راف  تجتم�ع  أن  األوان  وآن  وثقاف�ة، 
الكردس�تانية التخ�اذ قرار مش�رك رداً عى 

خطوة مجلس النواب«.
وبع�ث بارزان�ي يف نهاي�ة البي�ان بالتحي�ة 
ال�ذي »يق�اوم الحص�ار  للش�عب الك�ردي 
والضغ�وط واالحتالل بثب�ات وإرادة صلبة« 

عى حد تعبريه يف البيان املقتضب.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اكد األمن العام ملجلس الوزراء مهدي 
العالق ان هناك حزمة من التسهيالت 
لعم�ل املس�تثمرين يف العراق س�يتم 
اإلعالن عنها قريبا، فيما قال محافظ 
االنب�ار أن حكومته املحلي�ة بانتظار 
وصول التخصيصات للرشوع بعملية 
إعمار املحافظة التي تعاني من دمار 
كبري. وأكد األمن العام ملجلس الوزراء 
مهدي العالق، خالل لقائه مدير رشكة 
ش�يل اندرو براون وبحض�ور القائم 
باألعمال الهولن�دي مارييل خرياتس، 
وممثل ع�ن الس�فارة الربيطانية بل 
كييل، عى »اس�تعداد الحكومة لفتح 
أبواب االستثمار يف العراق بعد انعقاد 
مؤتم�ر اعم�ار الع�راق يف الكوي�ت«، 
م�ن  »حزم�ة  هن�اك  ان  اىل  مش�ريا 
التس�هيالت لعمل املستثمرين سيعلن 
عنه�ا قريبا«. وق�د وصل�ت تعهدات 
الدول املانحة يف مؤتم�ر إعادة إعمار 
العراق الذي انعقد يف الكويت الش�هر 
املايض، إىل نحو 30 مليار دوالر، بينما 
كان الع�راق يأم�ل يف أن يحص�ل عى 

تعهدات بنحو 88 مليار دوالر.
ضيوف�ه  م�ع  الع�الق  واس�تعرض 
أب�رز نش�اطات الحكوم�ة العراقي�ة 
واس�تعداداتها لعقد مؤتمر املصالحة 

يف سهل نينوى قريباً.
اىل ذلك قدم براون تهانيه اىل الحكومة 
العراقية بالن�ر النهائي عى تنظيم 
داعش اإلرهابي، مستعرضاً إنجازات 
الرغب�ة  مبدي�ا  الع�راق،  يف  الرشك�ة 

الكبرية يف توسيع االستثمار.
وكانت رشك�ة »رويال داتش ش�يل« 
الهولندي�ة الربيطاني�ة أب�دت عزمها 
أواخر العام املايض عى إنهاء قرن من 

إنتاج النفط يف العراق بانسحابها من 
حقل�ن مهمن يف الب�الد للركيز عى 

إنتاج الغاز الذي يدر أرباحا أكرب.
وقال�ت الرشكة إنها اتفقت مع وزارة 
النف�ط العراقي�ة ع�ى التن�ازل ع�ن 
عملياته�ا يف حق�ل مجن�ون النفطي 
للحكومة العراقي�ة بعد تعديالت غري 

مالئمة لها يف البنود املالية.

كما تبيع ش�يل أيضا حصتها البالغة 
20 باملئ�ة يف حق�ل غ�رب القرن�ة-1 
الواقع يف جنوب الب�الد، والذي تديره 

رشكة إكسون موبيل االمريكية.
واتخ�ذت ش�يل الق�رار بعدم�ا طبق 
الع�راق عقوبات متعلق�ة باألداء عى 
املرشوع الذي تديره شيل »والذي كان 

له أثر واضح عى أدائها التجاري«.

إىل ذل�ك، أك�د محافظ األنب�ار محمد 
تنتظ�ر  املحافظ�ة  أن  الحلب�ويس 
تخصيص�ات مالي�ة الس�تكمال بناء 
فن�دق يف مدين�ة الرم�ادي ع�ى نهر 
الف�رات، فيما اش�ار إىل أهمية إعادة 

تأهيل املدينة السياحية يف الحبانية.
إن  تري�ح،  يف  الحلب�ويس  وق�ال 
“املحافظة بحاجة إىل فنادق ومنشآت 

اآلن  املحافظ�ة، وه�ذه  س�ياحية يف 
هي رغب�ة الغالبية من أبن�اء األنبار، 
رغم أنهم كانوا يف الس�ابق يعارضون 
ذل�ك بالفع�ل”. وأض�اف أن “األه�م 
بالنس�بة لن�ا اليوم هو إع�ادة تأهيل 
املدين�ة الس�ياحية يف الحباني�ة، كما 
ننتظر التخصيصات املالية للمشاريع 
املتوقف�ة منذ عام 2014 الس�تكمال 

الرم�ادي ع�ى نه�ر  بن�اء فن�دق يف 
الفرات”.

واوض�ح الحلب�ويس أن “هن�اك عدة 
مش�اريع فنادق، وفق تصميم املدينة 
الجدي�د يف الحباني�ة بالدرج�ة األوىل، 
وهي معروضة عى االستثمار، وتعمل 
عليه�ا اليوم رشكة )ت�راك( الكورية، 

مع رشكاء دولين”. 

ومن جهة اخرى اعلن املكتب اإلعالمي 
لرئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي،  أن 
املجلس الوزاري لألمن الوطني ناقش 
االستعدادات لتأمن عملية االنتخابات 
الربملانية املقبلة، فيما اش�ار اىل اتخاذ 
اجراءات لتس�هيل منح سمة الدخول 
)الفي�زا( لرج�ال االعم�ال الراغب�ن 

باالستثمار يف العراق.
إن  وق�ال املكت�ب يف بي�ان صحف�ي 
»رئي�س الوزراء القائ�د العام للقوات 
املس�لحة حيدر العبادي ترأس، اليوم 
ال�وزاري  للمجلس  اجتماع�اً  االح�د، 
لألم�ن الوطني«، موضح�ا أنه »جرى 
خ�الل االجتم�اع تقدي�م ايج�از عن 
اس�تعدادات اللجنة األمنية املس�ؤولة 
عن تأمن عملية االنتخابات الربملانية 
املقبلة ومناقش�ة تلك االس�تعدادات، 
وتمت املوافقة عى عدد من متطلبات 
اللجنة لتأم�ن االنتخاب�ات الربملانية 
أمني�ا«. واضاف املكت�ب، »كما جرى 
اج�راءات  اتخ�اذ  االجتم�اع  خ�الل 
لتسهيل منح س�مة الدخول )الفيزا( 
للمستثمرين ورجال االعمال الراغبن 
باالس�تثمار يف العراق بعد االس�تقرار 
االمني يف البلد واالقبال الكبري من قبل 
املس�تثمرين عى العراق«، مش�ريا اىل 
أنه ت�م »متابعة الجهد االس�تخباري 
االمني�ة  بالخط�ط  تعزي�زه  وس�بل 
ملالحقة العنارص والخاليا االرهابية«.

وتاب�ع املكت�ب، »كم�ا تم�ت متابعة 
تنفي�ذ املقررات الس�ابقة ومناقش�ة 
املدرج�ة  املواضي�ع  ع�دد آخ�ر م�ن 
ع�ى ج�دول االعم�ال«. يش�ار اىل أن 
املجلس ال�وزاري لألمن الوطني يعقد 
برئاس�ة  دوري  بش�كل  اجتماعات�ه 
رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي 

ملناقشة عدد من املواضيع األمنية.

كتل سياسية كردية تلوح باالنسحاب من العملية السياسية إثر مترير موازنة 2018

كردستان لبغداد: وصلنا إىل طريق مسدود

اجمللس الوزاري لألمن الوطين : تسهيل منح الفيزا هلم

العراق يعلن عن »حزمة تسهيالت« للمستثمرين يف اإلعامر

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أبدت حركة عصائب أهل الحق اس�تغرابها من 
عدم مساواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم 
يف الق�وات املس�لحة يف موازنة 2018 من حيث 
الرات�ب واملخصص�ات، فيم�ا اعت�ربت حركة 
النجباء أن الراعات السياس�ية و«الصفقات 

ذبحت« حقوق الحشد يف موازنة عام 2018.
وقال�ت حركة عصائب أهل الحق يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »بعد 
انتظ�ار طويل وخالفات وتجاذب�ات حادة أقر 
مجل�س الن�واب املوازن�ة املالية لع�ام 2018، 
ونح�ن يف الوق�ت ال�ذي نؤك�د فيه أن الس�بب 
األسايس للتأخري هو انشغال الكتل بمصالحها 
الضيق�ة عى حس�اب املصلحة العام�ة ألبناء 
الش�عب العراق�ي، نرى أن هذا األم�ر نابع من 
طبيعة النظام الس�يايس ال�ذي اتخذ التوافقية 
عنوان�اً ملحاصص�ة مقيت�ة تق�دم املصالح�ة 

الخاصة عى العامة«.
وأضاف البيان، »اننا نعلن عن رفضنا واستغرابنا 
م�ن خل�و ه�ذه امليزاني�ة مما ق�رره ورشعه 

مجلس النواب حن أقر قانون الحشد الشعبي 
رق�م 40 لس�نة 2016 والذي دعا إىل مس�اواة 
منتسبي الحشد الشعبي مع أقرانهم يف القوات 
املس�لحة من حيث الراتب واملخصصات والذي 
تم التغايض عنه يف موازنة العام املايض بحجة 
التقش�ف واالنش�غال بحرب داعش وتكاليفها 
الباهظ�ة، ول�م يت�م إدراج�ه يف ه�ذه املوازنة 
أيض�اً مما يؤرش لنا تعم�داً يف يف إهمال حقوق 
رجال الحشد الشعبي البواسل الذين ذادوا عن 
رشف العراق وحرروا أرضه وحموا مقدس�اته 
وحقق�وا االنتص�ار الكب�ري الذي من�ح العراق 
مكانته وهيبته واحرامه وأمانه بالتعاون مع 
اخوتهم يف القوات املس�لحة العراقية«. وأشار 
إىل أن منتس�بي الحشد الشعبي »إىل االن –ومع 
االسف الش�ديد- ما زالوا محرومن من حقهم 
الطبيعي ولم يحتسب لهم الراتب واملخصصات 
وخصوص�اً مبل�غ ال��500 ال�ف دين�ار الت�ي 
يتقاضاها منتس�بو الدف�اع والداخلية وجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب، إضافة إىل ع�دم تحويلهم 
إىل املالك الدائ�م فما زالوا يعملون بصيغة عقد 
ُيجدد لهم كل ثالثة أشهر دون أية مخصصات 

للزوجي�ة واألطف�ال والش�هادة الدراس�ية وال 
غريه�ا«، مضيفاً »نحن نرى أن يف هذا مخالفة 
رصيح�ة لتوجيهات املرجعية الدينية الرشيفة 
الت�ي أكدت مرارا وتكرارا عى رضورة الحفاظ 
عى حق�وق املتطوعن يف الحش�د الش�عبي«. 
وتاب�ع البي�ان، »نح�ن يف حرك�ة عصائب أهل 
الح�ق نطالب مجلس الن�واب ومجلس الوزراء 
والرئاس�ات الثالث والقوى السياسية الوطنية 
للس�عي الج�اد والعاج�ل التخ�اذ اإلج�راءات 
الالزمة إلعادة النظ�ر يف هذا املوضوع الحيوي 
واله�ام ال�ذي يم�س حي�اة مئ�ات اآلالف من 
العراقي�ن األوفي�اء املضح�ن، فال�ذي حفظ 
الدول�ة العراقية يج�ب أن يك�ون هو صاحب 
األفضلي�ة يف هذه الدول�ة ال أن ُيظلم وتصادر 
حق�وق الرشعية وذل�ك أقل الوف�اء منا لهم«. 
وأختت�م البي�ان بالق�ول، »نؤكد ع�ى رضورة 
تنفيذ ق�رارات مجل�س النواب الس�ابقة ومن 
قبلها توصي�ات وتوجيهات املرجعي�ة الدينية 
املتكررة ورفع الظلم عن رجال العراق البواسل 
وس�يبقى ذل�ك هدفن�ا األس�مى يف كل حراكنا 

الشعبي والسيايس«.

بدورها، اعتربت حرك�ة النجباء أن الراعات 
حق�وق  ذبح�ت«  و«الصفق�ات  السياس�ية 
الحش�د يف موازن�ة عام 2018. وق�ال املتحدث 
بي�ان  يف  املوس�وي  هاش�م  الحرك�ة  باس�م 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»الراع�ات السياس�ية والصفق�ات ذبح�ت 
حقوق الحشد وغيبتها عن ساحة املوازنة لهذا 
الع�ام«، داعياً الحكوم�ة والربمل�ان إىل »إعادة 
ذاكرة األمس ومعرفة حجم تضحيات الحش�د 

ودماء شهدائهم املقدسة«.
وأضاف، أن »ما جرى يف الربملان أس�قط أقنعة 
املتس�رين بغط�اء املرجعية وهموم الش�عب 
والشهداء«، متابعاً أن »االجحاف وعدم االنصاف 
سجية األجالف الذين ال يحملون هموم الوطن 

املواطن ويتسرون عى الفساد«.
وم�ى املوس�وي إىل القول إن »هن�اك أصواتاً 
يف الربملان وطنية ومجاهدة ال يمكن اس�كاتها 

ومساومتها مهما كانت الظروف«.
وكان مجل�س الن�واب ص�وت بجلس�ته الت�ي 
عق�دت أم�س الس�بت )3 اذار 2018(، ع�ى 

املوازنة االتحادية للعام الحايل.

فصائل طالبت مبساواة الرواتب بني منتسيب القوات املسلحة

احلشد الشعبي »غاضب« من التخصيصات املالية »الضئيلة« للمقاتلني
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السعودية تستعني باالقرتاض لسد عجز املوازنة.. والعدوان عىل اليمن مستمر

         بغداد / المستقبل العراقي

االشتراكي  الحتزب  أعلتن 
الديمقراطي يف أملانيتا، أمس األحد، 
رستمياً أن ثلثتي أعضائته، بواقتع 
66.2 باملائة، قد وافقوا عىل تشكيل 
التحالتف  متع  حكومتي  ائتتاف 
املستيحي الذي تتزعمه املستشتارة 

أنغيا مريكل.
وحسب الحزب، فقد بلغت نسبة 
التصويت بني األعضاء بلغت 78.39 
باملائة من إجمايل أعضاء الحزب وأن 
نحتو240 ألفاً متن األعضاء صوتوا 
بت«نعم« لصالح االئتاف الحكومي 
رفضتوا  مقابتل 123.329 عضتواً 
االئتتاف.  الجديتدة متن  النستخة 
وبعد ذلك اإلعان ستارعت مختلف 
والسياستية  الحزبيتة  األطتراف 
الفاعلتة يف أملانيا إىل التعبري عن ردة 

فعلها.
املستيحي  الحتزب  وكتتب 
الديمقراطتي التذي ترأسته مريكل 
عىل صفحتته عىل موقتع التواصل 
االجتماعي »توتري« باسم املستشارة 
متريكل أنهتا تعتر عتن ستعادتها 
نتيجتة  صتدور  بعتد  وارتياحهتا 
للحزب  بالتهنئة  »أتقتدم  التصويت 
االشتراكي الديمقراطي ويسعدني 

متابعة التعاون معه لرفاه بلدنا«.
وأضافتت أنه بعد حتزب مريكل 
املستيحي  والحتزب  املستيحي 
االشتراكيون  أعلتن  البافتاري، 
الديمقراطيتون حاليا استتعدادهم 
أيضتاً لتتويل املستؤولية يف حكومة 
مشتركة، وقالت »هنتاك كثري من 
العمل أمام هذه الحكومة االتحادية 
الجديتدة التذي البتد من بتدأه عىل 

الفور«.
وأكتدت أن اتفتاق االئتاف الذي 
تم التفاوض بشتأنه بشكل مشرك 
بتني اتحتاد متريكل واالشتراكيني 
الديمقراطيتني يعتد أساستاً جيداً، 
ألنه يحدد مستارا للمستقبل بشكل 

صائب ويقدم تحسينات ملموسة للمواطنني.
ومتن جانبها أوضحتت وزيترة الدفتاع األملانية 
أورزوال فون دير الين ونائبة رئيس حزب مريكل أنه 
يمكن للحكومة الجديدة حالية مبارشة موضوعات 
مستتقبلية مهمة بشتكل رسيع. وقالتت »أصبح ال 
يمكتن التنبؤ بالعالم بشتكل كبري، لتذا يتعلق األمر 
بالدفتاع عتن قيمنتا مثتل الحريتة والديمقراطيتة 
وحقوق اإلنستان«. متن جهتته، رأى رئيس الحزب 
الشقيق لحزب مريكل يف التحالف املسيحي، االتحاد 
املسيحي االجتماعي البافاري، أن التصويت لصالح 
الدختول يف ائتتاف هتو خطتوة مهمتة للتماستك 

املجتمعي. وأضاف هورستت زيهوفر: أهنئ الحزب 
االشراكي الديمقراطي بالنتيجة، التي تشكل ركيزة 

جيدة لحكومة مستقرة يف أملانيا«.
بدورها، بدت رئيسة كتلة الحزب يف الرملان أندريا 
ناليس راضية بالنتيجتة، مضيفة أنها لم تتوقع أن 
تصل نستبة املوافقتني عىل الدختول يف حكومة مع 
املستشتارة متريكل إىل الثلثني: »أنا ستعيدة بذلك«، 
مؤكدة أن التصويت لن يؤدي إىل حدوث انشتقاق يف 

الحزب.
أمتا الزعيم الستابق للحتزب االشتراكي مارتن 
شتولتس، فقتد عر عتن ستعادته بالنتيجتة وقال 
لصحيفتة »زود دويتشته تستايتونغ« أن النتيجتة 

»ستتدفع أملانيا وأوروبتا قدماً إىل األمام وستتقوي 
الحتزب«. ويف املقابتل، أكد زعيم املعستكر الرافض 
للدختول يف ائتتاف متع متريكل كيفن كونترت أنه 
ستيواكب الحكومة العتيدة بانتقاد شتديد: »لن يتم 
رشاؤنتا وال إستكاتنا باملناصب«، مردفتًا أنه عندما 
يكون النقد واجباً، ستننتقدهم. كما نوّه كونرت إىل 

الرضورة امللحة لعملية تجديد برنامج الحزب.
ومتن جهته، عتر رئيتس الحتزب الديمقراطي 
الحر )الليرايل(، كريستيان ليندنر، عن عدم تشكيل 
النتيجتة مفاجئتة كبترية لته: »كان ستيكون متن 
املحري لتو صوت أعضتاء الحزب عىل عتدم الدخول 
يف الحكومتة بنستبة 70 باملئتة. نحن ستعداء بأداء 

املعارضتة الذكتي«. وكانتت متريكل قتد فشتلت يف 
تشتكيل حكومة متع حزب ليندنر وحتزب الخرض، 
بعتد أن انستحب الليراليون من محادثات تشتكيل 

ائتاف حاكم يف 19 ترشين الثاني 2017.
ويف ستياق متصل، قتال رئيس غرفتة الصناعة 
»بالنستبة  شتفايترس:  إريتك  األملانيتة  والتجتارة 
للرشكات األملانية فإنه من الجيد أن يكتمل تشتكيل 
الحكومة حالياً«، داعياً إىل إعفاءات رضيبية ملموسة 
بالنستبة للترشكات، وأعرب عن أملته يف أن تتطور 
الحكومتة املستتقبلية بشتكل مشترك كفريق وأن 
»يستري املستقبل االقتصادي عىل نحو أكثر شجاعة 

مما يبدو عليه وفقا لنص اتفاق االئتاف«.

احلزب االشرتاكي أنقذ مستقبل املستشارة السياسي

انجيال مريكل تضمن »والية رابعة« يف املانيا
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توجه االيطاليتون، أمس االحتد، اىل صناديق االقراع 
للتصويتت وفق قانون انتخابي جديتد جعل من الصعب 
التنبتؤ بالنتيجتة وزاد متن فترص عتدم نيتل اي حزب 

للغالبية املطلقة.
وتبدو االنتخابات وكأنها سباق بني ثاثة اطراف هي 
تحالتف القوى اليمينيتة بقيادة رئيس الوزراء الستابق 
ستيلفيو برلوستكوني وحركة الخمس نجوم الشعبوية 

والحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
واظهترت االستتطاعات االخترية التتي جترت قبتل 
دخول وقف الحمات االنتخابيتة حيز التنفيذ ان تحالف 

برلوسكوني يتقدم الجميع بنسبة %37.
لكن االستتطاعات تنبأت ايضا بتان هذا التحالف لن 

يتمكن من تحقيق الغالبية املطلوبة لتشكيل حكومة.
فبموجب قانون االنتخابات املعقد الذي تم تبنيه العام 
املايض فان ثلث املقاعد يف مجلس النواب ستتنتخب وفق 
النظام االكثري اي فوز من يحقق اعىل عدد من االصوات، 
بينمتا ينتخب الثلثتان الباقيتان وفق التمثيل النستبي. 
ويعتزز القانتون الجديتد التحالفتات ويحتد من فرص 
احزاب مثل حركة الخمس نجوم التي استبعدت دخولها 
اي اتفاق بعتد االنتخابات مع احزاب اخرى، اال انه ايضا 
يجعل من الصعب التنبؤ بالهوامش املطلوبة للوصول اىل 
السلطة. روبرتو داليمونتي الخبري يف القوانني االنتخابية 
يف جامعة لويتس يف روما قال ان عىل الحزب او التحالف 
الحصول عىل نسبة 40% من االصوات النسبية و70% من 
االصوات االكثرية للحصول عىل غالبية يف املجلس املكون 

من 630 مقعدا.
وكتتب يف مقتال صحفتي »هتذه االنتخابتات مثتل 
اليانصيتب. كان الوضع كذلك ستابقا لكن ليس اىل الحد 

الذي هو عليه اليوم«.
ومن اجل الستيطرة عىل مجلس الشتيوخ املكون من 
340 مقعتدا عىل الحتزب او االئتاف ان يحصل عىل %50 

من التصويت االكثري ومثله من التصويت النسبي.
ويمتلك املجلستان نفس النفوذ الستيايس والستلطة 
لتبنتى وتعديتل القوانتني، اال انهما ستيكونان منتخبان 
بطريقتة مختلفتة. وليتمكتن اي حزب متن الوصول اىل 
مجلتس النواب عليته ان يفوز بنستبة 3% عىل االقل من 
التصويتت الوطني، امتا االئتاف فيجتب ان يحصل عىل 
نستبة 10% منته باالضافتة اىل حصول كل حتزب داخل 
االئتتاف عىل نستبة 3% عىل االقتل. ويلعتب الزعماء يف 
ايطاليا الشطرنج السيايس ملحاولة ايصال مرشحيهم اىل 
الرملان وذلك عر وضعهم عىل قوائم ترشتيح متعددة يف 
دوائر انتخابية مختلفة. اذ يمكن للمرشتحني ان يكونوا 
عىل قوائم يف خمس دوائر انتخابية كحد اقىص للتصويت 
النستبي، لكن هذا ال يصح بالنستبة اىل الصوت االكثري 

حيث يمكن للمرشح خوض املنافسة يف دائرة واحدة.
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هددت كوريا الشتمالية، بمواجهتة الواليات املتحدة، يف حال 
أجرت األخرية تدريبات عستكرية مشركة مع كوريا الجنوبية، 
مشرية إىل أن التدريبات سترض بجهود املصالحة يف شبه الجزيرة 

الكورية.
ونقلت وكالة »يونهاب« عن مستشتار أمني للرئاسة، قوله، 
إن »من املقرر أن تبدأ واشتنطن التدريبات املشتركة يف أبريل/

نيسان املقبل«.
وقالت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية، »إذا استقرت 
الواليتات املتحدة يف نهايتة األمر عىل إجراء تدريبات عستكرية 
مشتركة، مع اإلبقاء عىل العقوبات ضد كوريا الشتمالية، فإن 
بيونغ يانغ ستتواجه واشتنطن وفتق ما تراه مناستبا كإجراء 

مضاد«.
وأضافتت، »عتىل الواليات املتحتدة تحمل مستؤولياتها عما 

سيرتب عىل ذلك من عواقب«.
وأعلنت الواليات املتحتدة يف 23 فراير املايض، عزمها فرض 
أكتر حزمة من العقوبات للضغط عىل كوريا الشتمالية للتخيل 
عتن برامجها النوويتة والصاروخية، وحتذر الرئيس األمريكي 
دونالتد ترامب من أن »املرحلة الثانيتة«، يف حال عدم نجاح تلك 

الخطوات، ستكون »وباال عىل العالم«.
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قتل ضابطتان وجنديتان، وأصيب ضابتط و3 جنود، خال 
الستاعات األخترية، أثنتاء مشتاركتهم يف العمليتة العستكرية 

الشاملة »سيناء 2018«، التي تم تدشينها الشهر املنرصم.
جتاء ذلك يف بيتان أصتدره الجيش، عتن تطتورات العملية 

العسكرية، وحمل الرقم 14.
بينمتا لم يذكتر الجيش املترصي أية تفاصيل أخرى بشتأن 
الخستائر يف صفوفته، قتال إنه »استتهدف 6 أهتداف للعنارص 
اإلرهابيتة، وتدمري عدد ستيارتني مفخختني معدة الستتهداف 
قواتنتا بمناطتق العمليتات«. وأضاف البيان: »تتم القضاء عىل 
10 عنارص تكفريية مستلحة شتديدي الخطورة، بالتعاون مع 
األجهتزة األمنيتة بتوزارة الداخلية، بعتد ورود معلومتات تفيد 
بتحصن عدد منهم بأحد املباني املهجورة بنطاق مدينة العريش، 

وضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر«.
ولفتت بيان الجيتش، إىل أنه »تم القبض عتىل 245 فردا من 
العنارص املشتبه بهم، واملطلوبني جنائيا، واإلفراج عن عدد آخر 
بعتد فحص موقفهم األمني«. وأشتار البيتان إىل أنه تم »تدمري 
145 ملجتأ ووكرا ومخزنا باملناطق الجبلية، وعددا من الخنادق 
املجهزة هندستيا إليواء العنارص اإلرهابيتة«. وتابع البيان: »تم 
اكتشتاف وتدمري ورشتة لتصنيع العبوات الناستفة و39 عبوة 
ناسفة تمت زراعتها الستهداف قوات املداهمات«. ولفت البيان 
إىل أنه تم »تعزيز التشتكيات التعبوية والقوات البحرية وقوات 
حترس الحتدود تأمني املناطتق الحدودية يف االتجاهتني الغربي 
والجنوبتي، وعتىل امتتداد الستواحل املرصيتة«. ويف 9 فراير/

شباط املنرصم، أعلن الجيش املرصي بدء عملية »سيناء 2018« 
بتكليتف رئتايس، وتستتهدف عر تدختل جوي وبحتري وبري 
ورشطي، مواجهة العنارص املستلحة يف شتمال ووستط سيناء 
)شتمال رشق( ومناطق أخرى بدلتا مرص والظهري الصحراوي 

غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

اليمني يسيطر عىل نتائج 
االنتخابات يف إيطاليا

كوريــا الشامليـة هتــدد أمريكـا 
بـ »املواجهة« وحتملها املسؤولية 

مقتل ضابطني وجنديني وإصابة )4( باجليش 
املرصي يف عملية »سيناء 2018«
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اقرح الرئيس االمريكي دونالد 
ترامتب مازحتا استترياد تعديتل 
دستتوري صيني يستمح بوالية 
رئاستية غري محددة يف إشارة اىل 
ما ستيحظى به نظتريه الصيني 

يش جينبينغ.
وقتال متحدثتا عتن يش اثناء 
عشتاء لجمتع االمتوال للحتزب 
الجمهتوري يف مقتره الستكني 
فلوريتدا وستط ضحتك  بواليتة 
الحضور »لقد اصبح اآلن رئيستا 

مدى الحياة«.
واضاف ترامب وفقا لشتبكة 
»لقتد  التلفزيونيتة  ان«  ان  »يس 
حصتل عىل ذلتك، اعتقتد انه امر 

رائع«.
وتابتع مثتريا قهتتتتقهتات 
الحارضين »ربما يجب ان نحاول 

ذلك يتتتوما ما«.
التتترصيحتات  هتذه  ان  اال 
الدعابتة،  بتروح متن  الصتادرة 
اثارت سخط النائب الديمقراطي 
رو خانتا وغتريه عتىل شتبكات 

التواصل االجتماعي.
وبطلب من الحزب الشتيوعي 
الحاكم، ينبغتي ان يقرر الرملان 
جلستته  يعقتد  التذي  الصينتي 
املوستعة الستنوية اليوم االثنني 
الدستتور اللغتاء تحديد  تعديتل 
الوالية الرئاسية بفرتني مدة كل 
منهما خمس سنوات واملفروضة 
هتذا  وسيستمح   .1982 منتذ 
للرئيتس يش التذي تتوىل منصبه 
عتام 2013، بالبقاء رئيستا بعد 

انتهاء واليته الثانية عام 2023.
ويف بكني، تستعى الستلطات 
الصينيتة اىل التقليتل متن أهمية 

القرار الذي سيتخذه الرملان.

وقال تشتانغ يسوي املتحدث 
باسم الجمعية الشعبية الوطنية 
)الرملان( خال مؤتمر صحايف ان 
هتذه الخطوة ستشتكل مواءمة 
للرئاسة مع منصبي االمني العام 
للحزب الشتيوعي ورئيس اللجنة 
ليستت  وواليتهمتا  العستكرية، 

محددة بفرة معينة.
واضاف تشانغ عشية افتتاح 
الدورة الستنوية للرملان ان »ذلك 

يؤدي اىل توحيد القيادة«.
وكشتف ان اللجنتة املركزيتة 
التعديتات  اقرحتت  للحتزب 
التي تشتمل اضافة  الدستتورية 
السياستية  التوجيهيتة  املبتادئ 
للرئيس اىل دستور الباد يف كانون 

الثاني املايض.
وعتزز الرئيتس يش ستلطاته 
منتذ توليته منصبته أمينتا عاما 
للحتزب يف 2012، اال ان خطوتته 

اللغاء الحد من الوالية الرئاستية 
اكثتر  حتتى  فاجتأت  بفرتتني 
املراقبني للشؤون الصينية خرة.

وكان الزعيتم البتارز الراحتل 
دافتع عتن  بينتغ  دينتغ شتياو 
منظومتة قيتادة »جماعية« ملنع 
عودة الفوىض التي كانت ستائدة 
ابتان واليتة ماوتيس تونتغ الذي 
حكتم البتاد وحتده بتني 1949 

حتى وفاته عام 1976.
وقتال تشتانغ ان »الدستتور 
يجتب ان يتأقلتم متع املتغريات، 
جديتدة،  تجتارب  ويتضمتن 
جديتدة،  انجتازات  ويعكتس 
ويضتع توجيهات جديتدة لتبقى 
ذات صلتة«. واضتاف »ان تعديل 
الدستور يعد بالتأكيد حدثا كبريا 
يف الحياة السياسية للباد كما انه 
ايضا نشاط ترشيعي مهم سيرك 

انعكاسات واسعة النطاق«.
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عتىل الرغتم متن السياستات التقشتفية وفرض 
الرضائب والرسوم لسد عجز املوازنة، إال أن السعودية 
اتجهت نحو االقراض بشكل متزايد وبقيمة مرتفعة 
بستبب شح الستيولة وعجز املوازنة وستط استمرار 

العدوان عىل اليمن.
مع التعّثر االقتصادي املتكرر بستبب السياستات 
املتهورة لويل العهد محمد بن ستلمان، كشتف مكتب 
إدارة الدين العام الستعودي، عن أن الرياض سترفع 
قيمة قرض دويل كان مقرراً بقيمة 10 مليارات دوالر، 

يف إطار إعادة تمويل، إىل 16 مليار دوالر.
وفيما يأتي طلب رفع قيمة القرض يف ضوء شتح 
الستيولة يف الخزينتة الستعودية، أوضتح املكتب أنه 
ستيضيف رشيحتة »كبترية« متوافقة متع الرشيعة 
لدعتم هتدف الستعودية يف أن تصبتح املركتز الرائتد 
للتمويل اإلستامي، عىل حد قوله، حيث يعتزم املكتب 
إغاق إعادة تمويل القرض يف منتصف مارس الحايل، 
وستيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دوالر أحد 
أكر القروض املجمعة عىل اإلطاق التي يتم تقديمها 

يف األسواق الناشئة.
وجمعت الستعودية القرض األصيل البالغة قيمته 

10 مليارات دوالر من 14 بنكا أساستيا يف عام 2016، 
يف صفقتة ضخمتة كانت هتي األوىل متن نوعها بعد 
انخفتاض أستعار النفتط العاملية التذي اضطرها إىل 

االقراض لتغطية عجز كبري يف موازنتها.
وبنّي »مكتب إدارة الدين العام« يف بيان عىل موقعه 
اإللكرونتي، إن املصتارف الكبترية الت 14 املشتاركة 
يف القترض والتتي انضتم إليهتا عدد من املؤسستات 
املالية، قبلت الترشوط الجديدة العادة تمويل القرض 
وزيتادة حجمته ليصبح 16 مليتار دوالر، موضحاً أن 
الفترة األساستية للقرض خمس ستنوات وبموجب 
الرتيبات الجديدة ستيتم تمديد تلتك الفرة، من دون 

أن يحددها.
تأتي هذه الخطوة فيما تعاني الستعودية تراجعا 
حتادا يف إيراداتهتا املالية، الناتجة عن تراجع أستعار 
النفط الخام، إضافة إىل ارتفاع اإلنفاق يف ظل العدوان 

عىل اليمن وانكماش االقتصاد.
وكان وزيتر املالية الستعودية، محمتد الجدعان، 
أعلتن يف وقت ستابق، أن التوزارة تحترض لطرح أول 
صكتوك لألفتراد يف الستوق املحليتة، مشتريا إىل أن 
هنتاك مفاوضات مع البنوك ومؤسستة النقد العربي 
الستعودي وهيئة الستوق املاليتة، لوضتع الرتيبات 

النهائية للطرح خال األسابيع املقبلة.

دعـابـة ثـقـيـلـة عـلـى الـصـيـن.. تـرامـب رئـيـسـًا مـدى الـحـيـاة
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تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات 
البالغ عدده�ا )29( عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لعموم املواطنني  بصورة اصولية وللمرة 
الثالث�ة لع�دم تقدم راغب وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل  
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة 
العارشة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2018/3/20 يف ش�عبة الخدمات الس�كنية فعىل الراغبني  
االش�راك يف املزايدة العلني�ة تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع عىل 
رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالي�ة هوية االحوال املدنية ) مصورة ( ش�هادة 
الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن )مصورة( ودفع تامينات بنسبة 5% خمسة باملائة من القيمة 
املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور نرش االعالن %2 .

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة العباسية 

العدد  :14/ب/1997
التاريخ 2018/3/1
اىل / املدعى عليهم /

1  � حسن حسني فتح الله رشيف
2 � جمال فتح الله رشيف

3 � ساجده فتح الله رشيف
4 � سهيلة فتح الله رشيف

5 � عيل عادل فتح الله رشيف
اعالن

اص�درت محكمة ب�داءة العباس�ية حكم�ا غيابيا 
يف  14/ب/1997  االضب�ارة  بع�دد  بحقك�م 
1997/5/24 تضمن تمليك املدعي عيل عبد االمري 
سلمان س�هام املدين عليهم حسن حسني وجمال 
وساجدة وسهيلة اوالد فتح الله رشيف وعيل عادل 
فتح الله املورث�ة لهم من مورثهم فتح الله رشيف 
يف القطع�ة املرقم�ة 2/4 مقاطع�ة 10/ الواكصة 
واملحنة بالب�دل املتفق عليه وقدره مائة الف دينار 
اس�تنادا لق�رار مجلس قيادة الث�ورة املرقم 1198 
لس�نة 1977 وتعديله بالقرار 1426 لس�نة 1983 
حكم�ا غيابيا قاب�ال  لالع�راض  والتمييز ومعلقا 
عىل االستكتاب واملضاهاة والتطبيق عرب االعراض 
واالن�كار وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ املبلغ القضائ�ي حيدر خليل خلف 
وتأييد مختار املنطقة نزار عيل فرحان عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك�م بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولكم حق االعراض والتمييز وبعكسه يعترب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 27/ب2018/1

التاريخ 2018/2/27
اعالن

اىل املدعى عليه / انتصار عباس نغيمش
/27 بالع�دد  قراره�ا   املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 

ب2018/1 يف 2018/1/21 ق�ى الزامك بتأديتك 
للمدع�ي )محمد عبد اللطيف عبد الحس�ني( مبلغ 
مق�داره خمس�ة مالي�ني وتس�عمائة ال�ف دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة قضاء 
النج�ف املدع�و )كريم مهدي الطفي�يل( فقد تقرر 
تبلغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني يوميتني بق�رار الحكم 
الغياب�ي ولك حق االعراض واالس�تئناف والتمييز 
خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 240/ب2018/1

التاريخ 2018/3/4
اعالن

اىل املدعى عليه / )جاسم مزعل كواد( 
اق�ام  املدعي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف االرشف 
اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
ض�دك والت�ي يطل�ب الحك�م فيه�ا بتس�ديد بدل 
االلي�ة املرقم�ة 2565 ن�وع مارس�يدس تنكر ماء 
الت�ي قدره�ا بمبلغ )8000$  ثماني�ة  االف دوالر(  
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار الجديدة/3 عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف يوم 
2018/3/11 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية  يف الحيدرية 
العدد : 19/ ش/2018

التاريخ 2018/2/11
اعالن

اىل املدعى عليه / )يارس عدنان فاضل( 
اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الحيدرية 
يف  امل�ؤرخ  19/ش/2018  املرق�م  الحك�م  ق�رار 
2018/2/11 املتضمن الحكم بالزامك بتأدية نفقة 
ماضي�ة للمدعية فاطمة يارس جلي�ل مبلغا قدره 
مائة وخمسون الف دينار شهريا نفقة ماضية ملدة 
س�تة اشهر ونفقة مس�تمرة  لها مبلغ قدره مائة 
الف دينار ش�هريا اعتبارا من تاريخ 2018/1/15 
ونفقة مس�تمرة للطف�ل )زيد( مبلغ ق�دره مائة 
الف دينار ش�هريا وملجهولية محل اقامتكم حسب 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار املخت�ار ح�ي الزه�راء 
علي�ه تقرر تبليغكم بقرار الحك�م الغيابي املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولكم حق االعراض 
والتميي�ز خالل املدة القانوني�ة البالغة ثالثون يوم 
من تاريخ االعالن وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة   

العدد : 752/ ش/2018
التاريخ: 2018/3/4

اعالن
اىل املدعى عليه / )عماد حربي عباس( 

اقامت زوجتك املدعية )ساره هاشم عبد الحسني(  
الدعوى بالعدد 752/ش/2018 امام هذه املحكمة 
طلبت فيها التفريق للهجر بينكما وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة حي الشهداء 
االول يف الس�ماوة ل�ذا قررت املحكم�ة نرش تبليغك 
بوس�اطة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/3/20 او 
من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

حسني حبيب سهر
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 121

التاريخ: 2018/2/28
اىل املفقود )احمد رحيم حويش (

اعالن
قدم�ت والدت�ك )ش�كريه صاحب حس�ون( طلب 
اس�تحصال حجة حجر وقيمومة اىل هذه املحكمة 
بتاري�خ 2018/2/27 تطل�ب في�ه نصبه�ا قيم�ا 
عليك كونك مفقود وعلي�ه فقد تقرر تبليغك اعالنا 
وبصحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة تبلغ�ك علي�ك 
مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل )30( يوم وعىل كل 
م�ن لدي�ه معلومات ع�ن املفق�ود مراجع�ه هذه 
املحكمة خالل )30( يوم من تاريخ النرش وبخالفة 
س�وف تم�ي املحكم�ة باإلج�راءات القانوني�ة 

واصدار الحجة وفقا لقانون 
القايض

ماجد شهيد اليارسي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 2015/2077

التاريخ 2018/3/4
اعالن

نظ�را لعدم بلوغ  بدل املزايدة لرشاء س�هام من 
العقار تسلس�ل 3/20419 حي النرص الكائن يف 
النجف العائد للمدينة س�ناء عبد املهدي محسن 
البال�غ نصف العقار واملحجوز لقاء طلب الدائن 
جالل كشيش حسني البالغ خمسة عرش مليون 
دين�ار )15000000( دين�ار 80% م�ن القيم�ة 
املق�درة ل�ذا تق�رر تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة 
عرش يوما م�ن اليوم التايل للن�رش فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل املدة 
املذكورة مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية 
وش�هادة  املق�درة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية 
عىل املش�ري وذلك استنادا الحكام املادة 98 من 

قانون التنفيذ 
املواصفات :

الن�رص  النج�ف ح�ي   : ورقم�ه  � موقع�ه    1
3/20419

2 � جنس�ه ونوعه : دارين مف�رزه بصورة غري 
رسمية 

3  � حدوده واوصافه :  بلدية النجف
4 � مشتمالته : العقار يقع ركن شارعني فرعني 
15 مر واالخر 10 مر ومفرز اىل جزئني بصورة 

غري رسمية 
الج�زء االول : وهو يقع ركن عىل الش�ارعني ذو 
باب واحدة عىل شارع 15 م ويتكون من ساحة 
امامي�ة مبلطة  باالش�تايكر الع�ادي وبضمنها 
توالي�ت ث�م صالة ومطب�خ وغرفة ن�وم واحدة 
واس�تقبال وس�لم ي�ؤدي اىل الس�طح ومخ�زن 
صغري تحت الس�لم وحمام ومج�اور اىل املطبخ 
وباب�ه عىل املطبخ ومكش�وفة صغرية  االرضية 
قسم اسمنت وقسم اشتايكر عادي السقف من 
الطابوق والشيلمان و الجدران  بورك مع هزاره 
اسمنت 30 سنتمر اما جدران السطح والحمام 
والتوالي�ت م�ع االرضية اس�منت وتوجد ارضار 

وتشققات يف هذا الجزء.
ال�دار الثانية : وعىل لس�ان ش�اغل الجزء االول 
كونه مغلق اثناء الكشف وهو يقع عىل الشارع 
الفرع�ي 10مر ويتألف من س�احة مكش�وفة 
بضمنه�ا الحم�ام والتواليت واس�تقبال وصاله 
وغرف�ة نوم واحدة ومطبخ ومكش�وفة وس�لم 
داخل املكشوفة يؤدي اىل السطح والطابق االول 
يتألف من غرفة ن�وم وصاله وغرفة نوم واحدة 
ومطبخ ومكشوفة وسلم داخل املكشوفة يؤدي 
اىل الس�طح والطابق االول يتألف من غرفة نوم 
وصالة الس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان لكال 

الطابقني وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء
5 � مساحته : 200م2

6 � درج�ة العمران : الجزء االول دون  الوس�ط 
والجزء الثاني متوسط

7 � الش�اغل : الجزء االول تش�غله املدينة سناء 
عبد املهدي محس�ن وال ترغب بالبقاء بعد البيع 
عىل لس�ان ابنها محمد فال�ح الجزء الثاني كان 

مغلق اثناء الكشف
8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
128,700,000 مليون دينار قيمة سهام املدينة 
البالغة نصف العقار 59,000,000 مليون دينار  

وهي السهام املراد بيعها 
9 � ب�دل املزاي�دة االخ�ري : ل�م يحص�ل راغ�ب 

بالرشاء
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد : 181/ ش/2018

التاريخ 2018/3/4
اعالن

للمدعى عليه / )معايل صالح مهدي(  
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2018/2/13 حكما 
غيابيا بحقك بتاريخ 2018/2/13  يتضمن الحكم 
بتأيي�د حضانة املدعية )وجدان ياس�ني محيبس( 
البنته�ا الق�ارصة فاطم�ة مع�ايل صال�ح لغرض 
مراجع�ة دوائ�ر الدول�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب ما ورد برشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البلدي ملنطقة القبلة / حي الرشيد لذا تقرر تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني مش�هورتني 
ولك حق االع�راض خالل مدة عرشة ايام والتمييز 
خ�الل  مدة ثالث�ون يوما من الي�وم الثاني لتاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية بمي املدتني املذكورتني 
القايض

كاظم محمود رهيج 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 825/ب2018/1

التاريخ 2018/3/4
اعالن

اىل املدعى عليه / )عيل خضري عباس( 
اقام عليك املدعني )ماجد عبد الرحمن عبد الحسني 
وجماعته( الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله والتي 
يطلبون فيها الحكم بأبطال القيد املس�جل باسمك 
بالع�دد 229 /ترشي�ن االول/ 1985 مجل�د 286 
والخ�اص بالعقار املرق�م 3/29873 حي العروبة 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة البياع واش�عار املجلس 
املح�يل لح�ي الجه�اد عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف ي�وم 2018/3/11 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2014/451

التاريخ / 2018/3/1 
اىل / املنفذ عليه / حسني مناضل ديل

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي لهذه املديرية واش�عار مخت�ار )محمد 
كاظم حسني / كربالء  � حي العامل( انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ  واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
 املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

ق�رار الحك�م املرق�م 1584/ب2012/1 املتضمن 
الزامك بدفع مبلغ مقداره )2400$( دوالر امريكي 
اىل الدائن املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تأجري االمالك 
املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية االحرار وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشراك 
يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  االحرار خالل فرة )30( ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف املحلية  مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانونية البالغة )30 %( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق 
اونقدا  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن يف مقر مديرية  
اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري 
االم�الك املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية 
النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013. فع�ىل الراغب�ني باالش�راك يف املزايدة العلني�ة مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة  النعمانية خ�الل فرة )30( ثالث�ون يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرشها يف الصحف املحلية  مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك 
مص�دق او نق�دا  وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخ�ري من مدة 
االعالن يف مقر مديرية عاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�رش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال املدنية 
مص�ورة واصلي�ة ويتم االلت�زام بكافة التعليم�ات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

1  � ي�ر الرشك�ة العام�ة للصناعات البروكيمياوية  اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ع�ن دعوتها لكافة 
الجهات املتخصصة من الرشكات املصنعة او املنتجة واملكاتب املس�جلة رسميا داخل العراق لالشراك يف املناقصات 

املدرجة ادناه عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة  ومصدقة من كاتب عدل 
2 � تقدي�م طل�ب تحري�ري معنون اىل القس�م التاجري /املش�ريات املحلية ودفع قيم�ة البيع للوثائق القياس�ية 

للمناقصات املدرجة  ادناه والبالغة )250( الف دينار غري قابلة للرد
 3 � ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت

www.industry.gov.iq  او موقع الوزارة WWW.pchemiq.com
4 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر الرشكة العامة للصناعات البروكيمياوية  /غرفة لجنة اس�تالم وفتح العطاءات 
واخر موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2018/3/29 وسيكون انعقاد املؤتمر  
لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصات الس�اعة العارشة صباحا ليوم 2018/3/22 يف مقر الرشكة / 

البرصة / خور الزبري
5 � يتم تقديم القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة 
وحس�ب م�ا موضح يف الوثيقة ع�ىل  ان تكون موقعه ومختوم�ة عىل جميع اوراقها ومغلق�ة يف ظرف واحد مغلق 
ومخت�وم مثب�ت عليه العن�وان القانوني الكامل للرشكة مع رق�م موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD ( للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة
6  � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القس�م الرابع منها 

فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتي مراعاة ذلك  عند التقديم 
7  � س�يتم فت�ح العط�اءات التجارية بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور اىل مقر الرشكة 

العامة للصناعات البروكيمياوية /غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات 
8 � يثبت العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة عىل العطاءات وعىل 

ان تكون مغلفة ومختومة
9 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصات اجور النرش واالعالن الخر اعالن

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
حي الشهداءثالث سنوات65م352مخزن 1
مقابل النفوسثالث سنوات4,5م502كشك2
مقابل الزراعةثالث سنوات15م1602محل تجاري3
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1882محل تجاري4
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1892محل تجاري5
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1902محل تجاري6
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1912محل تجاري7
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1922محل تجاري8
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1932محل تجاري9

مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1942محل تجاري10
مقابل الكهرباءثالث سنوات21م1952محل تجاري11
االحدبثالث سنوات100م2442ساحة انشائية12
الحي الصناعيثالث سنوات640م2452ساحة وقوف السيارات13

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت

خلف  شعبة الزراعةسنة واحدة14م4062حانوت1

المجمع الطبيسنة واحدة22م3412عيادة 2

مقابل الجامع الكبيرسنة واحدة23م4802مشتل3

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

عزيز هاشم العبيدي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن

اعالن

العدد: 450 
التاريخ:  2018/2/22

العدد: 755 
التاريخ:  2018/2/27 

خالد كاظم ناجي
املدير اعالم /وكالة

م/نرش اعالن مزايدة رقم 2018/2016/3/6و2018/2016/3/10و2018/2016/3/12
ومزايدة 2018/2017/2016/3/2
لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل

العدد/5279/39/5/1
التاريخ 2018/3/1

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 

اعالن مناقصات حمليةالبرصة / خور الزبري

المساحةالمقاطعةالقطعةت
143,69م37 اراضي الميناء الخالية11817/3
125,93م37 اراضي الميناء الخالية21683/3
124,38م37 اراضي الميناء الخالية31664/3
124,38م37 اراضي الميناء الخالية41345/3
125,93م37 اراضي الميناء الخالية51494/3
124,38م37 اراضي الميناء الخالية61522/3
124,3 م37 اراضي الميناء الخالية71413/3
124,38م37 اراضي الميناء الخالية81357/3
124,68م37 اراضي الميناء الخالية91768/3
124,93م37 اراضي الميناء الخالية101423/3
267,15م45 المعقل الجنوبي59 /1152
145,75م45 المعقل الجنوبي12286/59
145,75م45 المعقل الجنوبي13180/59
143,75م45 المعقل الجنوبي14206/59

المساحةالمقاطعةالقطعةت
173م36 الداودية15241/5
170م36 الداودية16144/5
124,4م36 الداودية1796/5
126,4م36 الداودية1868/5
126,4م36 الداودية1946/5
4,124م36 الداودية20161/5
4,124م36 الداودية2138/5
126,4م36 الداودية2235/5
4,124م36 الداودية2341/5
126,4م36 الداودية2420/5
4,124م36 الداودية2513/5
124,6م36 الداودية26201/5
159,6م39 /كوت االفرنكي271025/1
159,6م39 /كوت االفرنكي281143/1
159,6م39 /كوت االفرنكي29913/1
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    بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة التجارة، مصدري املنتوجات 
الوطني�ة لتقدي�م طلباته�م لش�مولهم 

بدعم صندوق دعم التصدير.
وق�ال مدي�ر ع�ام الدائرة ري�اض فاخر 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الهاش�مي 
العراقي«، إن »وزارة التجارة ومن خالل 
صن�دوق دع�م التصدير دع�ت مصدري 
املنتوج�ات الوطني�ة لتقدي�م طلباته�م 
لغ�رض  املطلوب�ة  بالوثائ�ق  املع�ززة 

شمولهم بالدعم«.
واضاف ان »نس�ب الدعم تمنح حس�ب 
ن�وع البضاع�ة املص�درة حي�ث تمن�ح 
نسبة 15% للمواد املصنعة و10% للمواد 
النصف مصنعة و10% للم�واد الزراعية 
و5% للم�واد الخ�ام م�ع العل�م ان هذه 
النس�ب ه�ي م�ن اجم�ايل قيم�ة اجازة 

التصدير«. 
وتاب�ع ان »الوثائ�ق املطلوب�ة لش�مول 
املص�در بالدع�م عىل البضاع�ة املصدرة 
ه�ي اج�ازة تصدي�ر للس�لعة املص�درة 

والترصيحة الكمركية باخراج البضاعة 
واملنفيس�ت اوبوليصة الش�حن التي تم 
ش�حن امل�واد بموجبه�ا للبلد املس�تورد 
والترصيح�ة الكمركية يف بلد املس�تورد 
التجاري�ة  امللحقي�ة  ضم�ن  مصدق�ة 

العراقية او السفارة العراقية«. 
واوض�ح ان »صن�دوق دع�م التصدي�ر 
ب�ارش عمل�ه يف 2017/10/1 بعد قرار 
مجل�س ال�وزراء بش�أن موافق�ة لجنة 
الشؤون االقتصادية عىل توصيات لجنة 
دعم الصادرات املحلية الذي حدد نس�بة 

االس�تقطاع م�ن مبالغ اجازات ونس�ب 
الدعم املقدم اىل املصدرين«.

وبني ان »اهمية هذه املؤسس�ة تأتي يف 
دع�م املنتجات املحلي�ة القابلة للتصدير 
وال�دور الكب�ر الت�ي توليه للمس�اهمة 
والنهوض بالتنمي�ة االقتصادية لجميع 
قطاع�ات الدولة فقد ت�م وضع خارطة 
طري�ق إلعادة العمل به وش�كلت اللجنة 
إلدارة هذا الصندوق الحيوي حيث اجرت 
عدة اجتماعات لبحث ودراسة ومناقشة 
املواضي�ع واملح�اور الرئيس�ية الخاصة 

بإع�ادة تفعيل�ه واتخ�ذت ع�دة قرارات 
صادق عليها وزير التجارة والتي تخطت 
كل العقب�ات الت�ي واجهته�ا«. واش�ار 
اىل اس�تمرار دائرت�ه ب�«اقام�ة الدورات 
التدريبة ملوظفي الوزارة وضمن املنهاج 
التدريب�ي ال�ذي اعده قس�م التدريب يف 
الدائ�رة لعام 2018 حي�ث تنطلق خالل 
ه�ذه االس�بوع ث�الث دورات ع�ن ف�ن 
التفاوض ودورات ادارة وتنظيم املخازن 
االس�س  ودورة  املخزني�ة  واملس�تندات 

واملفاهيم االدارية واملالية والقانونية.

التجارة تدعو مصدري املنتوجات الوطنية لتقديم طلباهتم لشموهلم بصندوق دعم التصدير

    بغداد / المستقبل العراقي

أفادت هيئة اس�تثمار باب�ل برغبة 200 
رشكة ايرانية باقامة مشاريع يف مجاالت 

مختلفة يف املحافظة.
وق�ال رئيس هيئ�ة اس�تثمار بابل نرص 
حم�ود العن�زي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
اب�دت  رصين�ة  ايراني�ة  رشك�ة   200«
اس�تعدادها لالس�تثمار يف باب�ل ضم�ن 
والصناعي�ة  االقتصادي�ة  املج�االت 

والزراعي�ة والنق�ل والصح�ة،« مبينا ان 
»التعام�ل مع تلك الرشكات س�يكون له 
العديد من االنعكاسات االيجابية ابرزها 
النه�وض بتل�ك املج�االت وخل�ق فرص 
عمل، فضال عن اكتس�اب الخ�رة منها 

بانشاء املشاريع الحيوية واملهمة«.
س�تقوم  »ال�رشكات  ان  واض�اف 
بزي�ارة املحافظ�ة واالطالع ع�ىل الواقع 
بينه�ا  والتنس�يق  فيه�ا  االس�تثماري 
وبني الجه�ات املعنية لالرساع بتس�هيل 

وتنفي�ذ  لعمله�ا  الروتيني�ة  االج�راءات 
املش�اريع املتنوع�ة«.  م�ن جانب�ه، قال 
عض�و مجل�س بابل حس�ن ش�اكر، ان 
»التنس�يق مع الرشكات االيرانية تم من 
خالل الحكوم�ة االيرانية واحد املصارف 
التابع�ة لها وليس ع�ن طريق الرشكات 
االهلي�ة لضمان س�المة املش�اريع التي 
س�تنفذها،« مبين�ا ان »املجل�س بدوره 
س�يقدم الدعم اللوجستي لتلك الرشكات 

ومساندتها بانشاء املشاريع الحيوية«.

إستثامر بابل تكشف عن رغبة »200« رشكة إيرانية بتنفيذ مشاريع يف املحافظة

ضبط شحنة جلود خمالفة للكامرك
يف منفذ الشالجمة

العراق يمنح هنغاريا 20 مقعدًا دراسيًا

    بابل / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية/ منفذ الشالمجة، عن ضبط شاحنة 
محمل�ة بالجل�ود مخالف�ة للضوابط. وذك�ر بي�ان للهيئة تلقت 

العراق�ي«  »املس�تقبل 
نس�خة منه، ان »شعبة 
يف   – والتح�ري  البح�ث 
املنفذ- ضبطت الشاحنة 
م�ن  بم�ادة  املحمل�ة 
الجل�ود، يف حني ان املواد 
الترصيحة  يف  املذك�وره 
مواد  تحت�وي  الكمركية 
وجل�ود،  بالس�تيكية 
االخت�الف  وبس�بب 
والتالعب يف نوعية املادة 
املحملة واالنواع واالعداد 
املرصح به�ا والتي تبلغ 

8 ط�ن تم اتخاذ االج�راءات القانونية بحقه�ا واحالتها اىل مركز 
رشطة الشالمجة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مستش�ار محافظ كركوك، يارس الجبوري، أمس االحد، عن 
تمدي�د الدوام الرس�مي ملحطات الوقود الحكومية حتى الس�اعة 
الثامن�ة مس�اًء، مؤكداً يف الوق�ت ذاته انه س�يكون هناك مراقبة 
مكثف�ة لعم�ل تل�ك املحطات للح�د م�ن الزحامات الت�ي عطلت 

املواطنني لساعات طويلة.
وق�ال الجب�وري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
إن »ادارة محافظ�ة كركوك تابعت ش�كاوى املواطنني بخصوص 
الزخ�م الحاص�ل يف محط�ات الوق�ود الحكومية، وق�ررت تمديد 
الدوام الرسمي للمحطات الحكومية من الساعة السابعة صباحاً 

حتى الثامنة مساًء«.
واضاف ان »اإلدارة س�تعمل عىل مراقبة عمل املحطات اللتزامها 

بالدوام الرسمي وتسهيل متطلبات املواطنني«.
ولف�ت الجب�وري اىل انه »تم افتت�اح محطة غرناط�ة املطورة يف 
منطقة طريق بغداد وس�ط كركوك، وان هذه املحطة ستسهم يف 

الحد من الزحامات التي اثقلت كاهل املواطنني«.

    بغداد / المستقبل العراقي

منح الع�راق دولة هنغاريا عرشين مقعدا دراس�يا يف تخصصات 
العلوم االنس�انية فيما تم االتفاق ع�ىل منح الطلبة العراقيني من 
الجانب الهنغاري سبعني زمالة يف التخصصات الطبية والعلمية.

وذكر بيان ل�وزارة التعليم العايل والبحث العلم�ي العراقية تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »وزير التعلي�م العايل عبد الرزاق العيىس 
اس�تقبل وزي�ر املوارد البرشي�ة الهنغ�اري زولتام بال�وغ وبحثا 

التعاون العلمي والثقايف بني جامعات البلدين«.
وقال وزير التعليم خالل اللقاء إن »العراق يتطلع إىل تعاون أوسع 
يف جمي�ع املجاالت العلمي�ة واألكاديمي�ة مع الجان�ب الهنغاري 
س�يما يف تخصص�ات علم اآلث�ار واالفادة من خراته�ا يف تطوير 

قطاع التعليم العايل«.
واعل�ن العي�ىس »من�ح وزارة التعليم الع�ايل العراقي�ة 20 مقعداً 
دراس�ياً للطلب�ة الهنغاريني يف تخصص�ات التاري�خ والجغرافية 
واللغ�ة العربية,« مؤك�دا أن »الجانب الهنغاري من�ح العراق 70 
مقع�داً دراس�يا يف تخصص�ات الطبي�ة والعلمية النادرة للس�نة 

الدراسية 2019/2018«.
م�ن جهت�ه أبدى وزير امل�وارد البرشي�ة الهنغاري زولت�ام بالوغ 
استعداد بالده لتوس�يع التعاون العلمي والثقايف بني البلدين عر 
عقد املؤتمرات والورش وتب�ادل الزيارات وامكانية تفعيل برامج 

التوأمة بني جامعات البلدين.

العمل تعلن اسرتداد اكثر من »3« مليارات دينار 
من املتجاوزين عىل نظام الرعاية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت مدي�ر ع�ام دائ�رة صن�دوق الحماي�ة يف هي�أة الحماي�ة 
االجتماعية، بوزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، جاكلني صليوا، 
اس�رداد اكث�ر من 3 ملي�ارات دينار م�ن املتجاوزي�ن عىل نظام 
الرعاي�ة االجتماعية.وقال�ت صلي�وا، يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »قيمة مبالغ االس�رداد املتحصل�ة من املتجاوزين 
بلغت خالل ش�هري كانون الثاني وش�باط املنرصم�ني اكثر من 
)3132466891( دين�ار بواق�ع )1516648285( دين�ار خ�الل 
شهر كانون الثاني و)1615818534( دينار خالل شهر شباط«.

وبين�ت ان »الصن�دوق عمل ع�ىل ترجمة توجيه�ات وزير العمل 
رئي�س هيئة الحماية املهندس محمد ش�ياع الس�وداني القاضية 
باالرساع يف حسم اس�رداد الديون من املتجاوزين«.وكان مجلس 
ال�وزراء عدل القرار رقم )110( لس�نة 2011 الخ�اص بمعالجة 
التج�اوز عىل رواتب االعان�ات االجتماعية وم�ددت بموجبه مدة 
تقسيط الدفع اىل عرش سنوات بدال من خمس بواقع )60( قسطا 

وبمعدل شهرين للقسط الواحد اي ما يعادل )120( شهرا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت اللجنة التنس�يقية العليا املش�كلة من وزارتي الصناعة 
واملع�ادن والنفط اجتماعاً يف مقر املركز الثقايف النفطي ببغداد 
وضم وكي�ل وزارة الصناعة واملعادن الفني عادل كريم ووكيل 
الوزارة للتخطيط محمد هاش�م عبد املجيد واملستشار العلمي 
حم�ودي عباس حمي�د والوكيل االق�دم يف وزارة النفط فياض 
حس�ن نعمة وعدد من املدراء العام�ني يف الرشكات املعنية من 

كال الوزارتني لبحث املشاكل العالقة  وسبل تجاوزها«.
وذك�ر بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، انه »ج�رى خالل 
االجتماع مناقش�ة عدد من املواضيع وامللف�ات املطروحة عىل 

ج�دول االعم�ال وبحث املش�اكل واملعوقات املحيط�ة بالعقود 
املرم�ة بني الطرف�ني واملقرحات والس�بل وااللي�ات الكفيلة 
بتذليلها وتجاوزها وخاصة ما يتعلق بالعقود املتلكئة وتسديد 
املس�تحقات املالية بذم�ة ال�رشكات املتعاقدة«.واضاف » كما 
وتطرق االجتماع  اىل زيادة التنسيق والتعاون بني الجانبني من 
اجل اب�رام تعاقدات جديدة لتنفيذ مختلف املش�اريع النفطية 
ومنها مايخص تصنيع انابيب النفط والغاز الطبيعي وتصنيع 
الخزانات وتحس�ني وحدة البنزين وتجهيز اس�طوانات الغاز.

وق�د تمخض ع�ن االجتماع التاكي�د ع�ىل رضورة التوصل اىل 
صيغة عمل مش�ركة لحس�م جميع القضايا وامللفات العالقة 

لتحقيق تفاهمات  تصب يف خدمة الوزارتني .

الصناعة تبحث مع النفط املشاكل العالقة
وسبل جتاوزها

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة، حصول 
املوافقة عىل قبول ادراج وايداع السندات الوطنية 
يف السوق.وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد 
عبد الس�الم يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«  
نس�خة من�ه، ان »هيئ�ة االوراق املالية ومجلس 
محافظي سوق العراق لالوراق املالية اقرت ادراج 
وايداع وت�داول الس�ندات الوطني�ة / االصدارية 
الثاني�ة خ�الل ش�هر ش�باط 2018«.وب�ني عبد 

الس�الم »انه قد تم البدء باس�تالم معامالت ايداع 
السندات اعتبارا من 2018/3/1.

سوق األوراق املالية يقبل إدراج وإيداع 
السندات الوطنية

كركوك متدد عمل حمطات الوقود وتؤكد: 
ستكون هناك مراقبة مكثفة للعمل

   المستقبل العراقي/ الغانم

تواص�ل   « ع�ن  الكهرب�اء  وزارة  اعلن�ت 
امل�الكات الهندس�ية والفني�ة يف مديري�ة 
توزي�ع كهرباء واس�ط التابع�ة للمديرية 
العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الوس�ط اعمال 
التاهيل وصيانة الشبكة الكهربائية ورفع 
التج�اوزات يف عدد م�ن مناطق محافظة 

واسط«.
وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وب�ني 
الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »االعمال 
تضمن�ت صيان�ة املحولة رق�م )115( يف 

مرك�ز الحفري�ة واضاف�ة محولة س�عة 
لف�ك  املزرع�ة  منطق�ة  يف  )400(ك.ف 
االختن�اق ع�ن املحول�ة رق�م )116(, اىل 
جان�ب نصب محولتني ذات س�عة )400( 
و)250(ك.ف يف ق�رى )الخوال�د وعنية(, 
اضافة اىل تاهي�ل مغذي ريف الدبوني مع 
نص�ب اعمدة ضغط عايل جدي�دة وتاهيل 
ش�بكة حي الزهراء يف منطقة )الجود( يف 
ناحي�ة الدبوني, فضالً ع�ن نصب اعمدة 
ضغط ع�ايل م�ع محولتني س�عة )250(

ك.ف يف منطقت�ي )الخم�اس وبرينج( يف 
ناحي�ة العزيزي�ة«. واض�اف » كم�ا تمت 
صيان�ة وتاهي�ل الش�بكة الكهربائي�ة يف 

ناحية املوفقية اذ تم تحسني اداء وكفاءة 
ش�بكة منطقة )امليزر( م�ن خالل نصب 
)4( اعمدة ومد اس�الك بطول )600( مر 
, ونص�ب )10( اعمدة اخرى ضغط واطئ 
ق�رب امللعب الري�ايض, اضاف�ة اىل اجراء 
تغذي�ة ملحول�ة س�عة )400(ك.ف يف حي 
الغدي�ر الجديد ». ومن جان�ب اخر نفذت 
املالكات املذكورة حمل�ة لرفع التجاوزات 
يف ع�دة مناطق حيث تم رف�ع )90( حالة 
تج�اوز )خط ث�ان( و)35( حال�ة تجاوز 
اخ�رى )ربط ب�دون مقايي�س( يف مدينة 
الك�وت وقض�اء الح�ي , وم�ن اج�ل فك 
االختناقات وزيادة التجهيز يف املحافظة .

الكهرباء: مالكات توزيع الوسط  تواصل اعامهلا بتأهيل وصيانة الشبكة يف حمافظة واسط

    البصرة / المستقبل العراقي

بحث محافظ البرصمة اس�عد العيداني مع 
اس�اتذة كلية الربية يف القرنة االستعدادات 
لتنظيم مؤتم�ر علمي«.وافاد بي�ان لديوان 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  املحافظ�ة 
نس�خة منه، ان » العيداني التقى مجموعة 
من أس�اتذة كلي�ة الربي�ة يف القرنة، حيث 
اس�تمع إىل جملة من القضاي�ا يف مقدمتها 
االس�تعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر علمي 

نهاي�ة ش�هر آذار الجاري، وأب�دى محافظ 
الب�رصة، اس�تعداده لدع�م ه�ذا التجم�ع 
العلم�ي وبالتنس�يق والتش�اور م�ع بعض 
الدوائر الحكومية«.واض�اف البيان ان »من 
جانبه قال الدكتور وسام املالكي األستاذ يف 
كلية الربي�ة، إن الهدف من اللقاء بمحافظ 
الب�رصة إنم�ا ج�اء ملناقش�ة التحض�رات  
األخرة     النعقاد املؤتمر العلمي  الدويل الذي 
س�تنظمُه الكلية نهاية شهر آذار وعىل مدى 

يومني وبمشاركة باحثني عرب وأجانب.

حمافظ البرصة يبحث مع أسـاتذة كلية الرتبية 
يف القرنة استعدادات تنظيم مؤمتر علمي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ نين�وى نوفل العاكوب، 
أمس االح�د، الع�ودة للعم�ل بحقول 

النفط يف القيارة جنوب نينوى.
النف�ط  »وزارة  ان  العاك�وب،  وق�ال 
الت�ي  املس�ؤولة  الرشك�ة  وجه�ت 
انس�حبت من الحقول بس�بب الحرب 
اىل العودة والعم�ل مجددا ضمن وقت 

محدد«.
»الحق�ول  ان  العاك�وب  واض�اف 
املس�تمرة والتي تعرضت لدمار وهي 
حقيل النجمة والقيارة س�يعود العمل 

فيهما مجددا«.
ايض�ا  »ال�وزارة س�محت  ان  وتاب�ع 
وممارس�ة  بالع�ودة  للموظف�ني 
عملهم«، مبينا ان »190 موظفا تابع 
للوزارة حصلوا عىل التصاريح االمنية 
وس�يعود بقي�ة املنتس�بني اىل عملهم 
بشكل متتايل كما س�يتم توفر عقود 

للمعينني الجدد«.
وبني ان »مصفى الصم�ود اعيد عمل 
الصيان�ة فيه لغرض املب�ارشة بعمله 

الحقا«.

حمافظ نينوى يعلن عودة العمل 
بحقول نفط القيارة

    كربالء / المستقبل العراقي

إُختتمت يف كربالء املقدسة ، الحملة الوطنية 
الش�املة لتلقي�ح تالمي�ذ وطلب�ة املرحل�ة 
واملتوس�طة  اإلبتدائي�ة  للدراس�تني  األوىل 
 ، ) A ( بلق�اح الحصبة املختلط�ة وفيتامني

وإستمرت خمسة أيام ».
 و بَين�ت دائرة صحة كرب�الء يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«،  إن » الحملة هدفت اىل 
زيادة املناعة لديهم ومنع التاثرات الجانبية 
للمرض املذكور ، مؤكدة إن نس�بة التغطية 
للحمل�ة وصل�ت اىل ) 96 ( % » . وقال مدير 
إع�الم الدائرة ، س�ليم كاظ�م ، إن » الحملة 
، الت�ي أرشف عليه�ا املدي�ر الع�ام للدائرة ، 
الدكت�ور صب�اح نور ه�ادي املوس�وي ، قد 
ش�هدت تلقي�ح ) 33305 ( تلمي�ذ وطالب 
يف مدارس�هم ، م�ن الذين جرى تس�جليهم 

يف الع�ام الدرايس الجدي�د ، َموزعني عىل ) 813 ( مدرس�ة 
ابتدائي�ة ومتوس�طة ، وضمن الرق�ع الجغرافي�ة للمراكز 

الصحية » .
 وأض�اف إن » الدائ�رة هيئ�ت ) 67 ( فرق�ة صحي�ة له�ذا 
الغ�رض ، حي�ث ج�رت متابعتها م�ن قبل 
مدير قس�م الصحة العام�ة ، الدكتور خالد 
األعرج�ي وم�دراء القطاع�ات الصحي�ة ، 
إضافة إىل مديرا شعبتي التحصني والصحة 
املدرس�ية يف القس�م ، ملراقبة سر العمل يف 
الحملة وضم�ان نجاحه�ا » . ولفت كاظم 
اىل إن » اللق�اح املُس�تخدم بالحملة ، والذي 
ت�م إس�تراده من مناش�ئ عاملي�ة رصينة 
وُمعتم�دة ، قد ش�مل التحص�ني ضد ثالثة 
أم�راض انتقالي�ة خطرة ه�ي ) الحصبة ، 
النكاف ، الحصبة األملانية ( » . ويف حني بنَي 
كاظم إن » الحمل�ة هدفت اىل زيادة املناعة 
للمش�مولني بها ، ومنع التاثرات الجانبية 
للم�رض املذكور » ، أكد إن نس�بة التغطية 

للحملة وصلت اىل ) 96 ( % .

صحة كربالء تعلن إختتام احلملة الوطنية للقاح احلصبة املختلطة
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اىل / املنفذ عليه /املدير املفوض لرشكة مسار النهرين للتجارة والنقل العام 
واخلدمات النفطية وبيع واسترياد املشتقات النفطية  /حمدودة املسؤولية/ 

اضافة لوظيفته
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�ال املجل�س البلدي لحي 
املتنبي بالعدد 652 يف 2018/2/7 انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خال خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفيذ الج�ري وفق القانون : علم�ا انك مدين 
لصالح مدير ع�ام رشكة مصايف الجن�وب اضافة لوظيفته 
بمبلغ )6,217,712( ستة مايني ومائتني وسبعة عرش الف 

وسبعمائة واثنا عرش دينار

اوصاف املحرر : 
قرار محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية 

يف البرصة بالعدد 55/ت/2017 يف 2017/4/17

 استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  
بالنظر لعدم حصول راغب

تعل�ن مديري�ة بلدية العم�ارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأج�ر االماك املبين�ة يف ادناه   
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة س�كرتر 
اللجنة يف مقر بلدية العمارة خال فرة )15( خمسة عرش يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعان مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغ�ة ان ال تقل عن )%100(  من القيمة 
التقديري�ة   وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء 
امل�دة اعاه من تاريخ النرش وع�ىل قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون 
م�دة مراجعة مديري�ة بلدية العمارة خال ف�رة )10( عرشة ايام م�ن تاريخ املصادفة 

الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخافه يتحمل االجراءات القانونية.

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

املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية 
الشؤون التجارية

Email;nass_comm@yahoo.com
الرقم / 2380

التاريخ 2018/3/1
تخصيصات الخطة االستثمارية / مرشوع 
تأهيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية /

تبويب / 12/6/10
اىل السادة 

تمديد 
)6M/2017( املناقصة االسترادية 

تأهيل مراح�ل تورباي�ن للوحدتني )1.2( 
ملحطة كهرباء النارصية البخارية 

تق�رر تمديد تاري�خ غل�ق املناقصة اعاه 
ليكون يوم االحد املصادف 

الثاث�اء  ي�وم  م�ن  ب�دال   2018/4/1
2018/3/6  للتفضل باالطاع ... 

املهندس
جمال غام عيل 
املدير العام / وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2017/1954

التاريخ / 2018/3/4 
اىل / املنفذ عليه /هناء كاظم جخم وموفق كاظم عليوي

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�ال اش�عار املخت�ار بتاريخ 
2017/12/9       انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ  واس�تنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف خال خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
 املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي 
اوصاف املحرر :

ق�رار حك�م محكم�ة ب�داءة النج�ف املرق�م 2656/ب2015/4 
واملتضمن الزامكم بأداء مبلغ البالغ 1,085,432 مليون وخمس�ة 
وثمانون الف واربعمائة واثنان وثاثون دينار بالتكافل والتضامن 
لصالح الدائن )املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية اضافة 

)CHF لوظيفته
������������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 278/ب2018/5

التاريخ 2018/3/4
اعان

اىل املدعى عليه / )ماجد هاشم جابر( 
اق�ام علي�ك املدعني )حي�در ورافد وهدي�ل اوالد س�عيد وعد الله( 
الدع�وى البدائية املرقمة اعاه والتي يطلبون فيها الحكم بالزامك 
واملدعى عليه الثاني كرار جعفر مجيد حكما بأجر املثل للفرة من 
2016/1/13 ولغاي�ة 2017/2/11 عن اش�غالكما العقار املرقم 
69/1616 براق ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي الزهراء / 1  � مسلم عبد االمر عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعان�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/3/13 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
������������������������������������������������������

فقدان 
فق�د باج وهوي�ة وزارة التجارة وباج دخول والص�ادر من وزارة 
التج�ارة بأس�م / عب�د الحس�ن محمد ع�يل رضيو – فم�ن يعثر 

عليهما تسليمهما إىل جهة االصدار .
������������������������������������������������������

فقدان 
فق�د الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية املرق�م 942519 يف 22 
/ 9 / 2016 بمبل�غ 422500 اربعمائ�ة واثن�ان وع�رشون ال�ف 
وخمس�مائة دينار بأسم / عباس فليح زيدان – حانوت رقم 392 
والوص�ل الصادر م�ن بلدية النعمانية املرق�م 942523 يف 22 / 9 
/ 2016 بمبلغ 317500 ثاثمائة وس�بعة عرش الف وخمس�مائة 
دينار بأس�م / عب�اس فليح زيدان – حان�وت 391 فعىل من يعثر 

عليهما تسليمهما لجهة االصدار .
������������������������������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل الصادر من بلدية النعماني�ة املرقم 955770 يف 14 / 
2 / 2016 – حان�وت رقم 11 بمبلغ 495000 اربعمائة وخمس�ة 
وتس�عون الف دينار بأس�م / عامر زغر حسني شوندي فعىل من 

يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار 
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 239 / ش / 2018

التاريخ 4 / 3 / 2018
اعان

اىل املدعى عليه / عمار عادل فرمان
اقام�ت الس�يدة فريال حاتم نارص  الدع�وى الرشعية  يف محكمة 
االحوال الش�خصية  يف املقدادية  والت�ي تحمل العدد 239 / ش / 
2018 والت�ي تطلب يف هذه الدع�وى  التفريق للهجر منك ولكونك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة  وحس�ب اش�عار  مخت�ار منطقة حي  
التأميم وحس�ب كتاب مركز رشطة املقدادية  بالعدد156 يف 22/ 
2 / 2018 تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني  بموعد 
املرافع�ة  11 / 3 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك  او حضور من 

ينوب عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض : تحسني حسني فزع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية                  

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية  
العدد 250 / ش / 2018  

 التاريخ 4 / 3 / 2018
اعان

اىل املدعى عليه / قاسم صبحي طه
اقام�ت الس�يدة  زينا طارق حم�و  الدعوى الرشعي�ة يف محكمة 
االح�وال الش�خصية يف املقدادية  والتي تحم�ل العدد 250 / ش / 
2018 والتي تطلب يف هذه الدعوى  نفقة ماضية  لها ومس�تمرة 
لها وللطفلة ) زهراء ( ولكونك مرتحل اىل جهة مجهولة  وحس�ب 
اش�عار مختار منطقة الثورة  الثالثة وحسب كتاب  مركز رشطة 
ش�هربان  بالعدد 80  يف 22 / 2 / 2018  تقرر تبليغك بصحيفتني 
يوميت�ني محليتني  بموع�د املرافعة  املواف�ق 14 / 3 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض : تحسني حسني فزع العقابي.

������������������������������������������������������
محكمة بداءة ابي الخصيب 

تنويه 
نرش يف جريدة املستقبل العراقي العدد 1608 يف 2018/2/4 اعان 
الدع�وى 442/ب/2015 خط�أ والصحي�ح 442/ب/2016 ل�ذا 

اقتىض التنويه.
������������������������������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 550 / 2018 

إىل / املنفذ عليه / يارس عباس احمد / مجهول محل االقامة .
لقد تحقق له�ذه املديرية من خال كت�اب مركز رشطة الفلوجة 
وتاييد املختار انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
موق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البياع خال خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون .
اوصاف املحرر :

نفذ املدعي باس�م هادي موىس قرار محكمة ب�داءة الكرخ املرقم 
3608 / ب / 2017 يف 11 / 12 / 2017 واملتضم�ن ال�زام املدعى 
علي�ه يارس عب�اس احمد بتاديت�ه إىل املدعي باس�م هادي موىس 
مبلغ�ا ق�دره ثماني�ة وعرشون ال�ف وثاثمائ�ة وثمان�ون دوالر 

امريكي وتحميله الرسوم واملصاريف .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل 
������������������������������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 1788 / 2017 

اعان 
تبي�ع مديرية تنفي�ذ البياع العقار تسلس�ل 19 / 3356 م 1 ألخر 
الواقع يف البياع العائد حصة للمدين شاكر حمود نصيف املحجوز 
لق�اء طلب الدائن صاح ياس�ني حمد البال�غ ) 000 / 800 / 19 
( تس�عة عرش مليون وثمانمائة الف دين�ار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خال مدة ثاث�ني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشري .
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : البي�اع محلة 817 ش�ارع 20 ورقمه 19 / 
3356 م1 ألخر .

2 – جنسه ونوعه : بناية تجارية .
3 – ح�دوده واوصافه : بناية تجارية تحتوي عىل ثاث محات يف 
واجهة البناية وتقع عىل الش�ارع 20 وتحتوي عىل س�لم يؤدي اىل 
الطاب�ق العلوي للبناية ويحتوي الطابق العلوي عىل اربعة ش�قق 
سكنية مشغولة من قبل املدين والشقق االربعة تحتوي عىل غرفة 
ن�وم ومطبخ وحمام ومراف�ق صحية مش�ركة – ارضية البناية 
مبلط�ة بال�كايش املوزائيك – االب�واب من الحديد والش�بابيك من 

الحديد .
4 – مساحته : 250 مر مربع .

5 – درجة العمران : جيدة .
6 – الش�اغل : 1 فاطم�ة ع�يل لطي�ف 2 – ليث ش�اكر حمود 3 – 
عمران حمود نصيف 4 – جاس�م عدنان حم�د – يرغبون بالبقاء 

بعد البيع .
7 – القيمة املقدرة : ) 000 / 000 / 800 ( ثمانمائة مليون دينار 
لعم�وم العقار ارض�ا وبناء وان عدد س�هام املدين ش�اكر حمود 
نصيف املباعة ) 30 س�هم ( قدرت ب ) 999 / 999 / 99 تس�عة 
وتس�عون مليون وتس�عمائة وتس�عة وتس�عون الف وتسعمائة 

وتسعة وتسعون دينار .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة الداخلي�ة – مديري�ة االقامة 
بأس�م / محمد ابراهيم عيل محمد 
فمن يعثر عليها تس�ليمها إىل جهة 

االصدار .
�����������������������������

فقدان
فقدت مني وص�ل املرقم  940613 
يف 2015/10/4 الصادرة من بلدية 
النعمانية بأس�م ) محمد غانم عبد 
( بمبل�غ مليونان وخمس�مائة الف 
دين�ار وذلك عن امانات مس�اطحة 
متن�زه ترفيه�ي 457 فم�ن يعث�ر 

عليها يسلمها اىل جهة االصدار
�����������������������������

اعان دعوة دائنني
 نح�ن املصفي�ان املحامي�ان معتز 
وجي�ه عب�د الرض�ا و محم�د كريم 
اس�ماعيل لرشكة الصاح لصناعة 
ان�واع األزرار املحدودة ادعو كل من 
له حق أو دين عىل الرشكة مراجعتي 
عىل العنوان الت�ايل بغداد زيونة حي 

املثنئ م 716 ز 1 د 6 
املصفيان املحاميان 

معت�ز وجيه عب�د الرض�ا و محمد 
كريم اسماعيل

�����������������������������
محكمة جنح البرصة

العدد:1125/ج2017/2
التاريخ: 2018/2/27

اعان 
اىل املته�م اله�ارب / محم�د عارف 

رستم رسدار
حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول اإلقامة 
والعنوان، وكونك مطلوب امام هذه 
املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 
اح�كام  وف�ق  1125/ج2017/2 
امل�ادة )28 م�ن قان�ون املرشوبات 
تبلغ�ك  اقت�ىض  فق�د  الكحولي�ة( 
وبالحضور  محليت�ني  بصحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
 2018/4/17 املواف�ق  املحاكم�ة 
لتجي�ب عن التهم�ة املوجه�ة اليك 
وبخافه س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وفقاً للقانون.   
القايض/آيات عباس لفته

�����������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صاح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
سامراء 

العدد/ 1528 
التاريخ: 2018/2/20 

نرش اعان 
ق�دم املس�تدعي )زاحم إس�ماعيل 
صالح( طلب اىل هذه املحكمة تطلب 
في�ه اصدار حج�ر وقيموم�ة البنه 
املفق�ود )م�ازن زاحم اس�ماعيل( 
بتاري�خ 2015/3/22  والذي فق�د 
رعاي�ة  لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه 
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة نرشه 
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت 

من حياة املفقود .... مع التقدير 
القايض 

أنور جاسم حسني
�����������������������������

مديري�ة ش�ؤون أح�وال ذي قار   / 
العدد : 405

إعان
بناءا لطلب املدعي عيل حسني حبيب 
والذي يطلب من خاله تسجيل لقبه 
م�ن الفراغ اىل الحس�يني واس�تنادا 
ألحكام املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لس�نة 2016  تقرر نرش 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
حق االعراض ع�ىل الطلب مراجعة 
املديرية خال ع�رشة أيام يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون .
العقيد 

مدير ش�ؤون األح�وال املدنية يف ذي 
قار

�����������������������������
الش�يوخ     س�وق  ب�داءة  محكم�ة 

العدد: 35/ب/2018
اىل/املدعى علي�ه/ أحمد محمد عبد 
–النارصية-ح�ي  –الس�اكن  الل�ه 
اور-س�ابقا –مجهول محل االقامة 

حاليا
م/ اع�ان

بن�اءا عىل الدع�وى املقامة من قبل 
املدعي كري�م غناوي حمي�د والذي 
يطلبك فيه�ا مبلغا ق�دره مليونان 
واربعمائة الف دينار ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار منطقة 
ح�ي اور لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
ي�وم 11 /2018/3 ويف ح�ال ع�دم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا فان املرافعة س�تجري بحقك 

غيابيا وفق القانون واالصول.
القايض

كاظم محمد طراد
�����������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة التج�ارة / الرشك�ة العام�ة 
لتجارة الحبوب باسم/ عزيز مهدي 

جرات فمن يعثر عليه

املنفذ العدل
حيدر الياس خضري

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م .ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد:   9778

التاريخ: 2018/3/4

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

العلوة الحوانيت المرقمة 4و5و21 و1108
القديمة

7,5م2
 

 700,000
سبعمائة الف دينار 

لكل حانوت
ثالث سنوات

2

الحوانيت المرقمة 12 و13 و14 
و20 و22و23و24و25و26و27و
28و29و30و33و34و35و36و3

8و39و40و42و43و48و49و50 

العلوة 
القديمة 

600,000 ستمائة  7,5م2
الف دينار لكل 

حانوت
ثالث سنوات
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اهلندي كانيشك ثارور قاص واقعي شبه غرائبي

 وآخره�ا مجموع�ة بعن�وان »أن نس�بح بني 
النجوم« صدرت ترجمتها الفرنسية حديثاً عن 
دار »سوي« الباريسية، بالتزامن مع صدورها 
يف نيويورك. مجموعة تس�افر بنا إىل فضاءات 
جغرافية وزمنية مختلفة، وتقع قصصها عند 
تقاطع الحكاية الفارسية والحكاية الخرافية 
ذات الُبع�د األخالق�ي والنث�ر الس�وّريايل، م�ا 
يجعل من صاحبها وريثاً لبورخيس وش�عراء 

املخّيلة.
وال يدهش�نا س�ر ثارور عىل خطى بورخيس 
كل  إن  األخ�ر  ه�ذا  ق�ول  نس�تحرض  ح�ني 
كات�ب يخت�ار الكّت�اب الذين س�بقوه ويعيد 
ابتكارهم. ففي قصص�ه التي يحبكها بخيٍط 
واقعي وآخر خيايل، معيداً فيها رس�م خريطة 
ثقافاتنا وحضاراتن�ا القديمة، وفاتحاً طريقاً 
الستكش�اف أبع�اٍد متوازي�ة، ال يعي�د ثارور 
ابت�كار الكاتب األرجنتيني فحس�ب، بل النوع 

القصيص أيضاً، مضفياً عليه كل حداثته.
يف مجموعته الجديدة، نقفز معه تارًة إىل زمٍن 
بعي�د أو خرايف، كما يف قصة »مرايا إس�كندر« 
الت�ي اس�توحى أحداثها م�ن حياة إس�كندر 
املقدون�ي واألس�اطر التي حيك�ت حوله، أو 
يف قص�ة »عوليس« التي يتخّي�ل فيها مغامرة 
أخرة يقدم عوليس عليها بعد عودته إىل داره؛ 
وتارًة إىل املستقبل، كما يف قصة »األمم املتحدة 
يف الفضاء« التي نتأّمل فيها األرض من مركبة 
فضائي�ة بعيون س�فراء دولنا، علم�اً أن عدداً 
مهماً من هذه القصص تدور أحداثه يف زمننا 
الراه�ن أو يف زم�ٍن غ�ر محدد، مث�ل »فيل يف 

البحر« التي نتعرّف فيها إىل فيل هندي يجذبه 
ر«  البحر أكثر من اليابس�ة، أو »فق�دان مظفَّ
املس�توحاة من حي�اة الكات�ب يف نيويورك، أو 
»بورتري�ه يف منج�م فحم« الت�ي نصغي فيها 
إىل حوار عرب س�كايب بني مصوِّر غربي وأحد 
عّم�ال املناجم يف الهند. وكذلك األمر بالنس�بة 
إىل »أن نس�بح بني النج�وم« التي يحرض فيها 
فري�ق م�ن اللغوي�ن إىل منزل عج�وز لطيفة 
لدفعها إىل الكالم والغناء بلغٍة لم يعد يتّكلمها 
أحد غرها، أو إىل »سقوط رمش« التي تصّور 
ظ�روف حياة ام�رأة فرّت من بلدها س�عياً إىل 
حياٍة أفضل، أو إىل »ملكية ثقافية« التي تحّط 
بنا يف حقل حفريات قرب بحر الش�مال، أو إىل 
»كاس�حة الجليد« التي نش�اهد فيه�ا عملية 

فتح القطب الجنوبي...
إىل  ث�ارور  يس�عى  ال  القص�ص،  ه�ذه  ويف 
االحتفاء بثراء ثقافاتنا. فس�واء منحها طابع 
الحكاي�ة الخرافي�ة أو التقري�ر اإلخب�اري أو 
الرسد املش�ّوق ملغامرة، ن�راه يتوق خصوصاً 
إىل إيقاظنا عىل تواري هذه الثقافات الوش�يك 
تح�ت وق�ع االس�تعمار والهجرة واالس�تالب 
الثقايف والالمباالة. فحني يروي يف »أن نس�بح 
ب�ني النج�وم« قدر تل�ك العج�وز الت�ي ُنِقلت 
عنوًة من قريته�ا وهي طفلة للعيش يف مكاٍن 
آخر ال يتكلم ناس�ه لغتها، يس�تحرض جميع 
اللغات والثقافات امله�ددة باالنقراض. وحني 
يص�ّور حي�اة ط�اٍه رشق أوس�طي يف من�زل 
عائل�ة نيويوركي�ة ثرية، يف »فق�دان مظّفر«، 
يفضح تلك النظرة االس�تعالئية التي يواجهها 

املهاج�ر يف البلد الذي يس�تقّر فيه. وال تحتاج 
ِعربة »األس�طرالب« إىل اس�تخالص، إذ تتّجىل 
بوضوح ومن دون جهد يف نهايتها، حني ُيرمى 
رج�ٌل يف البحر ألن�ه »غر قادر ع�ىل أن يكون 
واح�داً منا«. وحتى حني يلجأ إىل الدعابة، كما 
يف »في�ل يف البحر« التي نتابع فيها عملية نقل 
في�ٍل من الهند إىل املغرب إلرضاء أمرة مغربية 
صغرة وتحسني العالقات بني البلدين، يرتجم 
الكاتب تعاس�ة الكائنات املقتلع�ة من بيئتها 
وثقافته�ا ع�رب اسرتس�اله يف وص�ف الحالة 
الذهني�ة لذل�ك الحي�وان الذي يفّض�ل الهالك 
غرق�اً بدالً م�ن العيش بعيداً م�ن قطيعه. أما 
قلقه عىل مستقبل اإلنس�ان والكرة األرضية، 
فيجّس�ده برباع�ة يف قصة »األم�م املتحدة يف 
الفضاء« حيث نرى س�فراء ال�دول لدى األمم 
املتح�دة يمض�ون وقتهم يف تأّمل م�ن مركبة 
فضائية تواري بلداننا، الواحد تلو اآلخر، تحت 
مياه البح�ار، إلخفاقهم يف العثور عىل كوكب 
آخ�ر للجن�س الب�ري. قص�ة تذّكرن�ا بقدر 
الزي�ز الذي لم يفّك�ر يف ما يحمله له الش�تاء 
يف حكاي�ة الفونت�ني الش�هرة. وس�واء كانت 
مؤّث�رة أو طريف�ة، قاس�ية أو رقيق�ة، تضع 
هذه القصص ش�خصياتها وجه�اً لوجه مع 
قدره�ا املحتم من دون حس�م هذه املواجهة، 
تارك�ًة للقارئ مهم�ة تخّي�ل نتيجتها ومعها 
مآل هذه الش�خصيات وعواملها التي يرسمها 
ثارور بطُرٍق تعكس مراجع�ه األدبية الهندية 
والفارس�ية والعربية. وه�ذا ال يعني أن هذه 
القص�ص غر مكتَملة، ب�ل أن الكاتب يتجّنب 

ختمه�ا بطريق�ة تقليدية من أج�ل حّثنا عىل 
التفكر والتأّمل بأنفس�نا يف قدر ش�خصياته 
ال�ذي يبدو واحداً مهما كان مكان وجودها أو 
زمنه�ا أو ظ�روف حياتها. وما ع�دم تحديده 
اإلط�ار الجغرايف والتاريخي لبعض قصصه إال 
للتدليل عىل طابعها الالزمني وإمكان حدوثها 
يف أي منطق�ة م�ن عاملنا. وبالنتيج�ة، تفتننا 
نصوص ه�ذه املجموعة بجانبها الالنموذجي 
إىل  تع�ود  الت�ي  قراءته�ا  وبمتع�ة  املده�ش 
موهب�ة ث�ارور يف التعب�ر ع�ن أش�ياء كثرة 
وتوليد انفعاالت جّمة داخلنا وتش�ييد رصوح 
قصصية جميلة ومتنوّعة ببضع كلمات فقط، 
كم�ا تع�ود إىل مخّيلت�ه الجموح الت�ي تتغذّى 
من ثقافته الواس�عة واملدوخة، علماً أن قيمة 
هذه القص�ص تكمن خصوصاً يف انتمائها إىل 
موجة األدب املعارص الذي ال يتوانى أربابه عن 
تحطيم قوانني األدب الكالسيكي عرب تجّرؤهم 
ع�ىل تريك عدة أنواع أدبي�ة داخل نصٍّ واحد 
وتملّكهم نصوصاً موجودة، قديمة أو حديثة، 
وإدخالهم عليها عنارص سحرية أو خرافية أو 
واقعية. باختصار، تكشف قصص »أن نسبح 
ب�ني النجوم« ذهناً متقداً وفضولياً إىل أبعد حد 
يعرف صاحبه كيف يس�تثمر الكثر املعارف، 
ويف الوق�ت ذات�ه، كي�ف يرتق�ي فوقه�ا، كما 
يع�رف كيف يبتكر أس�اليب رسدي�ة وكتابية 
مختلفة، وفقاً لحاجة كل واحدة من قّصصه، 
بالتايل كيف يطّوع ريشته الساخرة واملغّمسة 
بحرب الدهش�ة من أجل تعرية عاملنا وتصوير 

الجنس البري يف كل محاسنه وعيوبه.

         محمد خضير

غالباً ما يواجه الكاتب، وأيُّ منِتج يف جنس من 
األجن�اس األدبي�ة، موقفني يف حيات�ه اإلبداعية 
والفكرية، موق�ف االفتتاح وموق�ف االختتام. 
غر أّنه بالنس�بة لكثر من الكّتاب فإّن املوقف 
االفتتاح�ي ق�د يكون ه�و املوق�ف الختامي يف 
الوقت نفس�ه، ألن الثاني يشكل »امتداداً دورياً 
يف التاري�خ« للموقف األول. وعىل س�بيل املثال، 
ف�إّن ال�درس االفتتاحي ل�روالن ب�ارت )درس 
السيميولوجيا( الذي ألقاه بالكوليج دو فرانس 
يف 7 يناير 1977، كان موقف االختتام لسلس�لة 
من املواق�ف البنيوية واللس�انية التي منهجت 
كتَبه األوىل. وقد أنهى بارت درس السيميولوجيا 
بقول�ه: »إّن ع�ّي دوري�اً أن أَُبع�ث م�ن جديد، 
وأكون أصغر سّناً مّما أنا عليه«. وهذا ما تشهد 
عليه كتبه األخرة مثل »أسطوريات« و«خطاب 

العاشق«.
يعق�د  ال�ذي  الوحي�د  املفّك�َر  ب�ارت  ولي�س 
النهاي�ات بالبداي�ات ع�ىل نحو معك�وس، فقد 
اتج�ه س�ارتر وكام�و للرواي�ة وامل�رسح بع�د 
تأس�يس املنهج الفلسفي الوجودّي لكل منهما 
بكتابني افتتاحيني أساس�يني »الوجود والعدم« 
و«االنس�ان املتمرد«. أّما ديري�دا والكان فُعرِفا 

بكتابيهما ع�ن جان جينيه وإدغار ألن بو، وقد 
َسَمْت فيهما طراوُة األدب عىل رصامة الفلسفة؛ 
فكان الكتابان خاتمتني لتأسيس�ات افتتاحية 
يف التفكيك وعلم النفس البنيوي. وكان باش�الر 
بعد كُتبه األساس�ية حول »العق�ل العلمي« قد 
ع�اد ليجرب منهجه الظاهرات�ي يف تأليف كتب 
طرّية مثل »جماليات املكان« و«لهب ش�معة« 

و«املاء واألحالم«.
قياس�اً ع�ىل ترابط هذين الدرس�نْي، م�اذا كان 
سيؤلّف عالم االجتماع العراقي عي الوردي مثالً 
لو امتّدت به الحياة؟ هل سينعطف بعد »ملحاته 
التاريخي�ة« ودروس�ه االجتماعي�ة والنفس�ية 
التأسيس�ية لكتابة س�رة الرصايف أو الزهاوي 
من زاوية منهجية أطرى وأمتع؟ أم أّنه سيجرّب 
كتاب�ة رواي�ٍة يحب�ُك حوادَثها بش�خصية أحد 
السالطني، فيختم بها حلقَة الدرس االجتماعي 
والتاريخ�ي األول؟ وإىل َم كان س�ينعطف زكي 
نجيب محمود ومحمد عابد الجابري ومصطفى 
سويف وحسني مروة ونرص حامد أبو زيد، بعد 
أداء أدواره�م االفتتاحية؟ كم من الش�خصيات 
القلِقة ظلّت حبيسة جدرانهم املعرفية العالية؟ 
ألم يس�بقهم اب�ُن س�ينا والغزايل واب�ن طفيل 
بقرون يف تأليف رس�ائل فلس�فية تنحو منحى 
القص�ة إلعمام حكمِتهم املتعالي�ة وترقيق تلك 

الجدران بل اإلطاحة بها؟
وح�ني نق�رتب أكث�ر م�ن الحاج�ز الرقيق بني 
الفلس�فة واألدب، التجرب�ة العقلي�ة واالب�داع 
الخي�ايل، فثّم�ة فن�ون غ�ر القص�ة والرواي�ة 
واملرسحية، يتبارى فالسفٌة عامليون عىل اختتام 
نصوصهم األساسية بها، كاملذكرات واليوميات 
والرحالت، وهذا ما لم يفكر به املفكرون العرب 
وفالس�فتهم )عدا طه حس�ني ومال�ك بن نبي 
وادوارد س�عيد وعبد الل�ه العروي( لكي يعقدوا 
أواله�م بآخرته�م؛ حي�ث ظلّ�ت دروس أولئ�ك 

االفتتاحية بال ختام«.
باملقاب�ل ف�إّن األدب�اء الع�رب املعارصي�ن ل�م 
يخرتقوا حاجز الفلسفة اىل ما أمامه، ويتنّبهوا 
عىل تدوين يوميات التجربة االبداعية الذاتية من 
وجهة معكوس�ة كس�ابقيهم )جربان ونعيمة 
وش�دياق وطهطاوي والحكيم( إذ ظلّت مطالُع 
س�عِدهم األدب�ي بال خواتي�م فكري�ة وبراهني 
نظرية س�ديدة ع�ىل إبداعه�م األدب�ي الخيايل. 
بينم�ا يتب�ارى غره�م يف الجان�ب اآلخ�ر م�ن 
األرض )س�اباتو وكونديرا وموريسون وأوسرت 
وترانس�رتومر وس�يميك( عىل اخرتاق الحاجز 
الوهم�ي بني الذات املتخيل�ة والعالم املوضوعي 
بدروس ختامية ش�هرة )ونستثني أيضاً مثاالً 
انفرادياً هو الش�اعر أدوني�س الخارق العكيس 

لعالم األدب املاورائي(.
إّن تج�ارب أدبي�ة ختامي�ة اس�تثنائية )أدوار 
الخ�راط، جم�ال الغيطان�ي، مم�دوح عدوان( 
أضاءت كربٍق خاطف الحدوَد التي تنتظر عندها 
نفوس ذاتية حائرة، لكّنها لم تكن كافية لخزن 
طاقة فكري�ة عالية تدفع الدروَس الختامية اىل 

ما وراء العالم األدبي املحدود.
قائم�اً  الذات�ي  الفك�ري/  الح�ّد  يظ�ّل  وب�ذا 
البت�داء رحلٍة جديدة تس�طع فيه�ا الربوق كما 
سطعت يوماً يف عقوٍل انس�انية فريدة، للعبور 
واالستثناء والتحّول الذي ملسْته دوريس ليسنغ 
ع�ىل الجان�ب اآلخر م�ن الح�ّد: »إن�ي أتغّر. ال 
يشء يبقى من دون تغير« فدفَعها هذا اإلدراك 
لكتاب�ة »مفكرته�ا الذهبية« الت�ي نالت عليها 

جائزة نوبل.
هل كان�ت تجربة لس�نغ النس�وية، ومرحلتها 
الجنوب/ افريقية ح�داً نهائيا للتحول وتدوين 
الع�رب  األدب�اء  ب�ال  م�ا  الختام�ي؟  درس�ها 
ينتظ�رون _ وق�د عصَف�ت بحياته�م ع�رات 
ال�ربوق والعواصف_ للتفك�ر بحّدهم النهائي، 
ذاك ال�ذي الح لألملاني راين�ر ريلكه عىل الجانب 
اآلخ�ر أيضاً، فكتَب عنه إح�دى قصائده، بل أّن 
قصائ�ده أغلبها أمثلة عىل االخرتاق الفلس�في 

العميق؟

درس الــخـتــام

           أنطوان جوكي  

نعرف الهندي كانيشك ثارور من »متحف الِقَطع الضائعة« )2016(، وهي سلسلة أفالم وثائقية رصدها لتصوير الدمار الذي لحق بآثار سورية والعراق 
من جرّاء الحرب الدائرة فيهما. نعرفه أيضاً من املقاالت السياس�ية والثقافية التي ينرها بانتظام يف صحيفَتي »نيويورك تايمز« و »غارديان«. ولكن 

ما ال يعرفه معظمنا عنه هو أنه أيضاً قاص موهوب نال جوائز أدبية يف بريطانيا والواليات املتحدة عىل قصصه،

باسم النبريص
 

إلهي: يا واهب هذه املدينة السالَم 
يف أزقة ليلها املتأخر. َهب أيضاً هذا 
املتّرد الحزيَن أن يرقص بش�كل 
غ�ر ُمري�ع كلما ج�اء إىل حفلة يف 

سيوتادالِّ مساءات األحد.
هب�ه الكثر من أعقاب الس�جائر، 
فهو يمتلك الكثر من الوالّعات، كي 
يتناغم األمر. وهبه، مرًة كل خمس 
س�نوات، ام�رأًة عاث�رة النصي�ب، 
تمنحه امللجأ والرسير، فإن فش�َل 
يف األخر، كغالبي�ة أمثاله، طردته 
بلطف بعد أسبوع، هو املستعد لكل 
يشء والالمبايل ب�كل يشء يف »بالد 
بطالة الش�باب« ه�ذه. إلهي: لقد 
رأيته ذات ليل موغل، هناك بالقرب 
من مبنى الربيد املركزي، يف ش�ارع 
خلف�ي. كان مس�تغرقاً يف الن�وم 
عىل كرتونة، يف وْضع الجنني، ماَداً 
رقبت�ه الطويلة كحصان، وبجانبه 

كلبه األسود، فاحرتق القلب.
س�ّواح يس�هرون يف ت�رّاس البار، 

يربون ويتضاحكون، فإن صدَف 
ووقعت نظ�رٌة من أحده�م عليه، 
أش�اح رسيعاً. ذلك املنظر س�يظل 
ثابتاً يف شبكية العني لزمن طويل.

تل�ك الليل�ة ال يمك�ن أن أنجو من 
مضاعفاتها يا إلهي.

صديقي ألونسو اختفى منذ سنة. 
ل�م أع�د أراه ال يف منطقت�ه حول 
الربيد املركزي وال يف املس�افة كلها 

من ساحة كتالونيا حتى البحر.
فهل تكون أخذته إليك، إلهي؟

إن يكن، فعوّْضه عن كل ما شاف.
ولئال تقول: »أسمعتني الكثر من 

الصداع«، سأختزل طلباتي.
حيات�ه  ع�ن  باألخ�ّص  ج�اِزه 
كعصفور برّي، اكتفى بالفتات، 

وجَعَل األرصفة أعشاشاً.
وإن ال، فهيىء له مدينة أفضل من 
هذه، وامرأة أق�ل طموحاً من تلك 

التي أعرف وتعرف.
إفع�ل ذلك م�ن أج�ل خاط�ري يا 
إلهي، كيال أظل أنبح وأنحدر يف هذا 

الصمت البارد، طول الليل.
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رجاء قيباش

قبالت حائرةصالة من أجل ألونسو

تنطل�ق تظاهرة »3 دقائ�ق يف 3 أيام« 
الس�ينمائية يف بغداد مساء الثالث من 
آذار املقب�ل، وتتواصل حت�ى الخامس 
من�ه. وق�ال املدي�ر الفن�ي للمهرجان 
محمد الغضب�ان إن »هذه هي الدورة 
الثالث�ة من املهرج�ان ال�ذي أقيم أول 
م�رة يف الثالث من آذار من عام 2013، 
ويتخ�ذ م�ن الرق�م 3 عامالً مش�رتكاً 
حيث يعقد املهرجان يف التاريخ نفس�ه 
وبلجن�ة خ�رباء مكوّن�ة م�ن 3 حكام 

وتمنح جوائز للفائزين«
أض�اف أن »التظاه�رة الت�ي تنّظمها 
»مدين�ة الف�ن للس�ينما والتلفزيون« 
تهت�ّم ب� »الفيلم القص�ر الذي يتحّدد 
ويس�تقبل  دون  فم�ا  دقائ�ق  بث�الث 
األف�الم العراقية والعاملية للمش�اركة 
يف املس�ابقة الرسمية للمهرجان حيث 
تخض�ع األف�الم لعملي�ات املش�اهدة 
والتقيي�م واختي�ار األفضل م�ن بينها 

لعرضه عىل جمهور املهرجان«.

يع�ود الغضبان إىل الدورة األوىل ويقول 
»آنذاك ش�ارك فيها أكثر من 100 فيلم 
عراق�ي وعامل�ي وتناف�س في�ه صناع 
األف�الم للفوز بإح�دى ه�ذه الجوائز 
التي يقّدمها املهرج�ان والتي تتضّمن 
ثالثة جوائز للفائزين الثالث إضافة اىل 

جائزة لجنة التحكيم«.
ويوض�ح أن »ال�دورة الحالي�ة تنطلق 
بمش�اركة 700 فيل�م عراق�ي عراقي 
وعاملي وبحضور الفت لألفالم األجنبية 
م�ن أوروب�ا وأم�ركا، وتح�ت إرشاف 
لجنة تحكيم متخّصصة بإدارة صانعة 

األفالم الربيطانية مارغريت غلوفر«.
معظ�م  أن  يذك�ر  الس�ياق،  ه�ذا  يف 
التظاهرات السينمائية يف العراق تأتي 
بمب�ادرات فردي�ة م�ن مجموع�ة من 
الشباب الفاعلني يف الثقافة، وغالباً ما 
تنته�ي محاوالتهم إىل التوّقف بس�بب 
عدم توافر الدعم وصعوبة بناء جسور 
من التعاون مع املؤسس�ة الرسمية يف 

قط�اع الثقافة. من ذلك م�ا حدث مع 
مهرج�ان »بغ�داد الس�ينمائي الدويل« 
الذي أعلن توّقفه يف نهاية العام املايض، 
ال�ذي ظّل يعم�ل بجهود ذاتي�ة لم تلق 
أي استجابة من املؤسس�ات الثقافية 
الس�ينمائيون  فاضط�ر  الرس�مية 
املس�تقلون الذي�ن أطلق�وه إىل إيقاف 
املهرجان الذي واج�ه صعوبات الدعم 
والتسهيالت إلقامته منذ تأسيسه عام 
2014. به�ذا الص�دد يق�ول الغضبان 
»يف الحقيق�ة ل�م نحص�ل ع�ىل دع�م 
من مؤسس�ات حكومية، لك�ن الدعم 
حصلن�ا علي�ه يف ال�دورة الثانية وهذا 
الدورة من خالل رشكات ومؤسس�ات 
غر حكومي�ة«، وقد توّق�ف املهرجان 
م�ن 2013 إىل الع�ام امل�ايض بس�بب 
التعث�ر يف إيجاد أي تموي�ل أو دعم له، 
عن ذلك يرح الغضب�ان »بالتأكيد يف 
الوضع الح�ايل يف العراق هناك صعوبة 

كبرة يف الحصول عىل دعم«.

3 دقائق يف 3 أيام: أحالم سينامئية 
عراقية قصرية 
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هل شاركت خطيبة كاظم الساهر يف »ذي فويس«؟
قب�ل أي�ام قليلة وم�ن الوالي�ات املتحدة، 
وبع�د ع�زوف عن ال�زواج ملدة 18 س�نة، 
أعلن كاظم الس�اهر رس�مياً خطبته من 
فتاة تونس�ية، محطماً بذلك قلوب الكثري 

من املعجبات.
وكانت التساؤالت حول هوية الفتاة التي 
خطفت قلبه ونجح�ت يف كرس عزوبيته، 
انترشت منذ األس�بوع املايض وقبل إعالن 

الخطوبة رسمياً.
وبحس�ب املعلومات األولية ف�إن الفائزة 
بقل�ب قيرص الغن�اء، #كاظم_الس�اهر ، 
تدعى س�ارة مقني، وهي م�ن محافظة 
#صفاقس جنوب تونس، تنتمي إىل عائلة 
ثرية، وتبلغ من العمر 33 سنة، وتحمل إىل 
جانب الجنسية التونسية، الفرنسية. وقد 
درس�ت إدارة األعمال يف إحدى الجامعات 
الخاصة؛ لكنها لم تعمل يف مجال التجارة 

مثل أفراد عائلتها، نظرا لشغفها بالفّن.
ذي فويس ومحاولة إنتاج أغنية

وحس�ب الصحفي�ة س�هام بن عب�د الله 
التي كانت تربطها بها عالقة قبل انقطاع 
أخبارها، فقد درس�ت س�ارة املوس�يقى 
بمعهد مخت�ص يف املدينة، قبل أن تهاجر 

منذ عامني إىل الواليات املتحدة للدراسة.
وأضاف�ت بن عب�د الل�ه، يف تغري�دة عىل 
حس�ابها عىل تويرت قبل يومني، أن سارة 
كانت تس�عى للمشاركة يف برنامج #ذي_

فويس باملوس�م قبل املايض، ألنها تتمتع 
بصوت جميل.

كما س�بق له�ا أن أقام�ت يف مرص لفرتة 
قص�رية، وحاول�ت إنت�اج أغني�ة خاصة 
به�ا، مضيف�ة أن أخباره�ا انقطعت بعد 
أن أغلقت حساباتها عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.

هل يستغل رامز جالل »كأس العالـم« 
لإليقاع بالنجوم؟

صفاء سعد فازت بلقب »أحىل صوت« 
عام 2015

قبل شهور معدودة من بدء شهر رمضان، بدأ نجوم 
الفن املرصي والعربي يتحس�بون ألية دعوة تصلهم 
م�ن مهرجانات فني�ة أو مؤسس�ات اجتماعية غري 
معروف�ة، خوفاً من الوقوع يف مقالب زميلهم الفنان 
رام�ز جالل، ولكنه توصل لحيلة جديدة تماماً، حيث 
أكد مصدر مقرب من فريق االعداد، أن املوسم الجديد 
للربنامج سيتم تصويره يف مدينة موسكو الروسية، 
وأن املقلب س�يعتمد عىل انش�غال النجوم بمشاركة 
املنتخبات املرصية والسعودية واملغربية يف املونديال.

حس�ب املصدر نفسه، س�تقوم فكرة املوسم الجديد 
م�ن الربنامج الذي يحمل إس�ما مؤقت�اً »رامز جالل 
يف موس�كو«، عىل دعوة النجوم للرتويج للمش�اركة 
العربي�ة يف كاس العال�م 2018 وبخاص�ة النج�وم 
املعروفني بتشجيع كرة القدم، وسيتم تنظيم برنامج 
رحالت للتعرف ع�ىل التحضريات الكاملة للمونديال، 

وأثناء الزيارة تحدث مواقف صادمة للنجوم.
يذك�ر أن الهيئ�ة الوطني�ة لإلع�الم يف مرص، س�بق 

واص�درت تحذي�راً من إع�داد برام�ج املقالب بنفس 
الطريق�ة الس�ابقة التي تش�هد إهانة لنج�وم الفن 
العرب�ي والس�خرية منهم، وتعري�ض حياة بعضهم 
للخط�ر، وأك�دت أنه�ا س�تتدخل ملنع ع�رض هذه 

الربامج حال تنفيذها بنفس الطريقة السابقة.

تألق�ت املتس�ابقة التونس�ية صفاء س�عد يف تقديم 
أغنية »اف�رح ياقلبي« ألم كلثوم، واس�تطاعت لفت 
انتباه أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف املواهب 
ذا فوي�س، والتفوا لها جميعاً ليب�دأ كالعادة الرصاع 
ع�ىل ضمه�ا لفرقه�م، ولكنه�ا اخت�ارت االنضمام 
لفريق املطربة اللبنانية اليسا، بعدما وعدتها بتشييد 
مملكة باس�مها، وفور عرض فقرتها أكد متابعوها 
ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي أنها فازت س�ابقا 
بلقب »أحىل صوت« ولكن يف مسابقة محلية أقيمت 

يف تونس.
املوهبة التونس�ية صفاء س�عد كشفت عن كواليس 
رصاع لجن�ة التحكي�م عليها قبل ب�دء عرض حلقة 
األم�س عرب حس�ابها بموق�ع الفيس ب�وك، ولكنها 
ترك�ت قراره�ا باالنضم�ام لفري�ق اليس�ا مفاجأة 
ملتابعيها، وكش�فت س�ريتها الذاتية أنها متخصصة 
يف هندس�ة االتص�ال، إضاف�ة اىل دراس�تها يف املعهد 
العايل للموس�يقى، وانضمت منذ سّن السبع سنوات 

إىل ك�ورال صفاقس، وأحيت العدي�د من الحفالت يف 
تونس وخارجها لتتحصل عىل جائزة أفضل صوت يف 
مهرجان األغنية سنة 2015، وقالت إنها تلقت دعوة 
م�ن إدارة برنام�ج ذا فويس للمش�اركة يف املوس�م 

الرابع.

كش�فت تقارير إعالمي�ة ان النجم عمرو دياب اجتمع أخ�رياً بالفنانة دينا الرشبيني، 
بع�د أخبار متداولة حول خ�الف وقع بينهما اثر تصالحه مع زوجته، وش�ائعات عن 

زواج الرشبيني بدياب عرفياً وتهديدها بإظهار وثيقة الزواج.
وذك�رت صحيف�ة »النه�ار« اللبنانية أن الفنان امل�رصي قام بزيارة رسي�ة إىل موقع 

تصوير مسلسل »املعجزة« الذي تؤّدي بطولته الرشبيني. 
وأفادت »النهار« بأن دياب حرض إىل موقع تصوير املسلس�ل لتقديم التهنئة ألصحاب 
العمل، يف أحد الفنادق بجوار مدينة اإلنتاج اإلعالمي، وظل دياب هناك أكثر من ساعتني 

ليشاهد األجواء، كما قامت إدارة املسلسل بمنع التصوير أو ترسيب أي صورة.
ُيذك�ر أن الرشبيني الغ�ت متابعتها »الهضبة« من خالل تطبيق »إنس�تغرام«، ما ادى 
اىل انتش�ار شائعات كثرية، من أبرزها إس�تبعاد عمرو دياب لها من املشاركة ببطولة 

فيلمه الجديد الذي كان أعلن عنه منذ فرتة طويلة، وذلك بعد إنتهاء عالقتهما.

بع�د غي�اٍب ع�ن الس�احة 
األعم�ال  وإص�دار  الفّني�ة 
الفنان�ة  تع�ود  الغنائي�ة، 
س�ارة فرح بأغني�ة جديدة 
بعن�وان »خنت�ك« طرحتها 
»أنغام�ي«،  تطبي�ق  ع�رب 
وهي من كلماتها وألحانها، 
توزي�ع رايف فق�س، ميكس 
استديو  وماسرت وتس�جيل 

فادي جيجي.
إىل  الع�ودة  ق�ّررت  س�ارة 
تحم�ل  بأغني�ة  الس�احة 
بصمتها يف ال�كالم واللحن، 
وُتعّد هذه األغنية هي األوىل 
م�ن ضم�ن »مين�ي ألبوم« 

جديد تس�تعّد فرح لطرحه يف األس�واق العربية، وعرب منّصات اإلس�تماع 
والتحميل اإللكرتونية. 

ويف سياٍق مرتبط، قامت سارة بتصوير األغنية عىل طريقة الفيديوكليب 
ضم�ن إطاٍر مختلف وصورة جديدة س�تظهر فيها، م�ع فريق عمٍل بات 
ُيرافقه�ا اليوم يف مس�ريتها الغنائية، وهي يف جعتبه�ا مجموعة أغنيات 
جديدة بتوقيع مجموعة كبرية من الشعراء وامللحنني، كما أعّدت لنفسها 

أغنيات ستطرحها خالل الفرتة املقبلة. 
وعن هذه األغنية قالت سارة: »أحببت أن أطلق أغنية العودة إىل الساحة 
بكلماتي وألحاني، وهي ليست التجربة الوحيدة يل يف املجال، ستسمعون 
قريب�اً مجموع�ة أعم�ال حرّضته�ا«، ه�ذا إىل جان�ب قراءته�ا عدد من 

السيناريوات لخوض تجربة تمثيلية جديدة.

عمرو دياب يلتقي
دينا الرشبيني

ساره فرح تعرتف بخيانة حبيبها

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 265 / 2017
اعــالنالتاريخ 4 / 3 / 2018 

تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية العقار تسلس�ل 20 / 121 م 21 الس�الم الواق�ع يف الحرية / البس�تان العائد للمدين 
فاطم�ة حس�ن طالب املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن قحطان جواد وه�اب البالغ 412,515,000 ملي�ون دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي   

املواصفات :-
المنفذ العدل / مي زهير نوري  

1- موقعه ورقمه :- الكاظمية / الحرية تسلسل 20 / 121 م 21 السالم
2- جنسه ونوعه :- دار محلة 418 زقاق 23 دار 15 

3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 
4- مش�تمالته :- العق�ار عبارة ع�ن دار مكونة من اربعة طواب�ق الطابق االريض يحتوي ع�ىل صالة وهول حويل 
ومطب�خ حار وبارد وغرف�ة نوم واحدة وحمام ومرافق صحية ثم الطابق االول يحتوي عىل ثالث غرف نوم وحمام 
ع�دد 2 اما الطابق الثان�ي فيحتوي ايضا عىل ثالث غرف نوم وحمام عدد 2 ام�ا الطابق الثالث فيحتوي عىل غرفة 
واح�دة متخ�ذة كمخزن وحمام . البن�اء من الكونكريت املس�لح وارضية الدار لجميع الطواب�ق مبلطة بالكرانيت 
وكذل�ك بالنس�بة للدرج لجمي�ع الطوابق من املرمر االبي�ض واملحجر الداخيل لجميع الطوابق من الخش�ب الصاج 
االبواب الداخلية للدار من الخش�ب الصاج وجدران املطبخ والهول الحويل مغلفة بالكايش السرياميك وواجهة الدار 

مغلفة بالحجر
 5- مساحته :- 186 م2

 6 - درجة العمران :- ممتازة  
 7- الشاغل :- املدينه بالذات ) فاطمة حسن طالب ( وترغب باالشغال بعد البيع

8- القيم�ة املقدرة لعموم العق�ار ارضاً وبناءاً ) 483,600,000 ( اربعمائة وثالثة وثمانون مليون وس�تمائة الف 
دينار 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الخرض
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 138/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 8 الجزيرة

الجنس : دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 198,66م2
املش�تمالت : اس�تقبال وغرفتني وهول ومطبخ حمام 

ومرافق صحية وساحة مكشوفة
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية : 

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : 40000000 اربعون مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الخ�رض باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن سوس�ن 
قاسم حمزة لقاء طلب الدائن املرتهن  مرصف الرافدين 
/الخرض البالغ )21,105,000( واحد وعرشون مليون 
ومائ�ة وخمس�ة االف دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا  من 
اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة )40000000( 
اربعون مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
حازم الريشاوي 

مالحظ التسجيل العقاري يف الخرض 
���������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 
محكمة بداءة سامراء 

العدد/ 1125/ش/2017 
التاريخ: 2018/2/12 

اىل/املدعى عليه/وطبان غانم عيل حسني 
م/ اعالن 

للدع�وى البدائية املقامة من قبل املدعي الس�يد )وزير 
الداخلي�ة- إضاف�ة لوظيفته(موضوعها إعادة س�الح 
وبالنظر لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ر-ع )س�الم ع�يل حس�ن( بتاري�خ 
2018/1/25 املنس�وب اىل مركز رشطة العزة بتاريخ 
2018/1/25 بموج�ب كت�اب مركز رشط�ة املعتصم 
املرقم 2018/183 يف 2018/1/29 واملتضمن ارتحالك 
اىل جه�ة مجهولة واش�عار مختار طريش�ة واملصدق 
بخت�م املجل�س املح�يل عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
2018/3/26 وعن�د عدم حضورك يف موعد املرافعة او 
ارسال من ينوب عنك قانوناً او تقديم معذرة مرشوعة 

فسوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق القانون. 
القايض 

احمد مهدي محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد  1850/ب2018/1

التاريخ 2018/3/1
اعالن

اىل املدعى عليه : اركان فتاح احمد
بتاري�خ 2018/1/2 وبع�دد 1850 /ب2018/1 اص�درت 
ه�ذه املحكم�ة حكما ق�ى بتأديت�ك للمدعي ولي�د جمال 
م�راد مبلغ مق�داره مليون ومئتان وخمس�ون ال�ف دينار 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشطة العثمانية تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني ولكم حق االعرتاض ضمن املدة القانونية  وبعكسه 

يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية
القايض

مهدي قدوري كريم
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد  517/بحث/2018

التاريخ 2018/3/4
اعالن

للمدعى عليه / فيصل عبد الرحمن عيىس
اقام�ت املدعية ريمة عامر كريم دع�وى ضدك والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م بالتفري�ق القضائي للهج�ر  وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب ما ورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي بريهة والكزارة لذا تق�رر تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني مش�هورتني للحض�ور امام مكتب البحث 
االجتماع�ي يف ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/3/22 
وبعكس�ه س�وف  تجري اجراءات البحث االجتماعي غيابيا 

بحقك وفق القانون
القايض

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

نقاب�ة  م�ن  والص�ادرة   10403 املرقم�ه  الهوي�ه  فق�دت 
الصحفيني وباس�م عيل عبدالحسني جبار يرجى ممن يعثر 

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

اعالن دعوة دائنني
 نح�ن املصفي�ان املحاميان صالح مهدي صالح و ياس�مني 
خميس حمد لرشكة طريق الهوادة للتجارة العامة محدودة 
املسؤولية ادعو كل من له حق أو دين عىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العنوان  الت�ايل  املنص�ور - تقاطع مرطب�ات الرواد - 

عمارة ميسلون الطابق الثاني 
املصفيان املحاميان 

صالح مهدي صالح و ياسمني خميس
���������������������������������������������������

فقدان
فق�د من�ي الوصل املرق�م ) 1669633 ( الص�ادر من بلدية 
النجف يف 28/11/2017 باسم ) صفاء الدين سالم نعمة ( 

عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوة الكالب الص�ادرة من كلية الطب / جامعة 
البرصة باس�م ) زينب فيصل عبد عيل ( عىل من يعثر عليها 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من معه�د النفط / قس�م 
امليكانيك اختصاص الس�المة باسم ) هاشم عدنان فاخر ( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 683/ش/2018
التاريخ : 2018/2/26

اعالن
اىل املدعى عليه )عيل عبد الستار جبار(  

اقام�ت املدعي�ة )زين�ب عب�اس ش�هاب( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة اعاله لدى ه�ذه املحكمة تطلب فيها )تس�ليم اثاثها 
الزوجية( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ يف مركز 
رشطة االصمعي وحس�ب كتابهم بالعدد 111 يف 2018/2/5  
واملخت�وم من املجلس البلدي ملنطقة االصمعي واملدراء بتاريخ 
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه  ارتحال�ك   املتضم�ن   2018/2/4
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف يوم 
2018/3/14 الساعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد محمود املوسوي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 246/ش/2018

التاريخ : 2018/3/4
اىل / املدعى عليه/ رضار عيل عبد 

تبليغ
اقام�ت املدعي�ة ش�يماء لفت�ه حمد الدع�وى املرقم�ة 246/

ش/2018 والت�ي تطلب فيها تفري�ق للرضر بينك وبينها وقد 
تق�رر تع�ني ي�وم 2018/3/15 موع�د للمرافع�ة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وكت�اب مركز 
رشطة سنس�ل بالع�دد 8152 يف 2018/3/1 واش�عار مختار 
قري�ة اس�يود واملصدق من قب�ل املجلس البلدي تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف املوعد 2018/3/15  
املذك�ور اعاله يف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 

قانونا سيتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

تحسني حسني فزع العقابي
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  بال

التاريخ 2018/2/28
اعالن مفقود

اىل املفقود // رسور عطوان غالم
بتاري�خ 2018/2/28 قدم�ت ام�ك املدع�وه )عزم�ت فت�اح 
كاكانان( تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
1999/7/3 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف 
املحلي�ة ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش  يوم من 
الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب ام�ك قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف سوق الشيوخ / العدد/ 1269

م/إع�الن
اىل/ املفقود/ سعد كاظم خضري

قدمت املدعية ماجده خضري جهاد  طلب حجة حجر وقيمومة 
كونك فق�دت بتاريخ 2007/1/28 قرر النرش لك  بصحيفتني 
محليتني بغية التحقق من حياتك من عدمه ويف حالة كون���ك 
حيا ينبغي عليك مراجعة محكمتنا لس�ماع دفوعك خالل فرتة 
النرش وبعكسه سوف تميض املحكمة السري يف إجراءات حجة 

الحجر والقيمومة بحقك .
القايض 

حسني محمد سلمان

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

محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
العدد 319

اعالنالتاريخ 18 / 2 / 2018
اىل املدعو / حيدر عيل لفته الساكن محلة 805 زقاق 68 دار 4 

للطلب املقدم من قبل املستدعية عواطف مجيد مشيعل لنصبها 
قيم�ة عليك ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الح�ارض قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني محليت�ني للحضور امام 
املحكمة اذا كنت داخل العراق خمسة عرش يوماً واذا كنت خارج 
الع�راق ثالثون يوم�اً وعند عدم حضورك س�وف تتخذ املحكمة 

االجراءات ضدك وفق االصول  
القاضي / كفاح صادق رسن

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3637 / ش / 2017 

التاريخ 4 / 3 / 2018 

اعالن
املدعية / وئام جاسم عيل  

املدعى عليه / ابراهيم جواد شنتة  
اص��درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكم�اً غيابياً بحقك 
بالرقم 3637 / ش / 2017 الذي يقيض بتصديق الطالق الرجعي الغيابي 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم 
اعرتاض�ك عىل القرار الصادر بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون 
يوم اعتباراً من تاريخ النرش س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية مع 

التقدير 
القاضي / محمد محيسن علي
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             المستقبل العراقي / وكاالت

ابتع�د برش�لونة بصدارة الليج�ا، بفوزه عل�ى أتلتيكو مدريد، 
به�دف دون رد، ضم�ن الجولة ال��27 من المس�ابقة، بملعب 
كام�ب نو، اليوم األحد.وس�جل ه�دف اللقاء الوحي�د، ليونيل 
ميس�ي، م�ن ركل�ة ح�رة مباش�رة، ف�ي الدقيق�ة 26.ورفع 
برش�لونة بذلك رصي�ده، إل�ى 69 نقطة، بف�ارق 8 نقاط عن 
وصيفه، أتلتيكو مدريد.وجاءت أول هجمة من برش�لونة في 
الدقيقة 6، عبر تس�ديدة فيلي�ب كوتينيو التي غيرت اتجاهها، 
باالصط�دام بمدافعي أتلتيكو مدري�د، ليتعامل معها الحارس 
يان أوبالك بسهولة.وامتلك برش�لونة زمام األمور بعد مرور 
10 دقائق، عبر االس�تحواذ بنسبة 68 %، أمام دفاع قوي من 
أتلتيكو مدريد.وفش�ل برش�لونة في خلق الف�رص الخطيرة، 
على مرمى أوبالك، بس�بب ضغط العبي أتلتيكو.واعتمد دفاع 

برش�لونة على مصيدة التس�لل، التي س�قط فيه�ا جريزمان 
مرتين، حتى الدقيقة 20، كما فشل الفرنسي في الهروب، من 
كماشة بيكيه وأومتيتيوحاول س�يميوني زيادة المهاجمين، 
عندما اس�تبدل جابي، متوس�ط الميدان، وأدخل جاميرو، في 
الدقيق�ة 66.وضغ�ط أتلتيكو بص�ورة قوية، على برش�لونة، 
عقب تغييرات س�يميوني، لكن دون خلق فرص خطيرة، حتى 
الدقيقة 70.وأنهى سيميوني تغييراته، بخروج فيليبي لويس 
ودخول ل�وكاس هيرنانديز، بالدقيق�ة 72.وأجرى فالفيردي 
التغيي�ر الثان�ي ف�ي الدقيق�ة 84، بخ�روج كوتيني�و ودخول 
مواطنه باولينيو، من أجل السيطرة على وسط الملعب.وألغى 
الحكم هدًفا لكيفين جاميرو بالدقيقة 86، بداعي التسلل على 
دييجو كوس�تا، ال�ذي صنع الك�رة للفرنسي.وفش�ل أتلتيكو 
مدريد في تحويل االس�تحواذ على الكرة، لفرص خطيرة على 

تير شتيجن، ليخرج الفريق بهزيمة مستحقة.

شنيشل : الصقور بأتم اجلاهزية ملباراة املالكية
            بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د مدرب فريق القوة الجوية راضي شنيش�ل، بأنه 
فريقه جاهز تماماً لمب�اراة اليوم االثنين امام فريق 
المالكي�ة البحريني بالجول�ة الثالثة من بطولة كأس 
االتحاد االسيوي لحساب المجموعة االولى لمنطقة 
غرب اس�يا والتي تضم ايضاً اندي�ة الجزيرة االردني 

والسويق العماني.
وقال شنيشل في تصريح نقله عنه المكتب اإلعالمي 
للنادي ان” فريق المالكية من الفرق الجيدة، صحيح 
ان�ه خس�ر الجولة الماضي�ة امام الجزي�رة االردني، 
ولكن�ه ف�از برباعية ف�ي الجولة االول�ى على فريق 

السويق العماني”.
وأض�اف” فريقنا جاهز لمب�اراة المالكية البحريني، 
وق�د خ�اض فريقن�ا اول وح�دة تدريبي�ة له مس�اء 
الجمع�ة على ملع�ب نادي الش�باب، و خاض الفريق 
وح�دة تدريبية صباحية داخل قاع�ة الجيم، وخضنا 

وح�دة تدريبي�ة مس�ائية عل�ى ملعب ن�ادي النجمة 
البحريني، وس�يخوض الفريق مس�اء غد االحد اخر 
وح�دة تدريبي�ة له على اس�تاد البحري�ن الدولي قبل 

مباراة بعد اليوم االثنين”.
وأوض�ح شنيش�ل ان” تأجي�ل مب�اراة المالكي�ة في 
مرحلة األياب بقرار من االتحاد االسيوي لكرة القدم 
لن يؤثر على الفريق، بالرغم ان لعب المباريات بوقت 
قري�ب في هذه البطولة هو مه�م للفريق والالعبين، 

ولكن تأجيل المباراة لن يكون له أثر سلبي,
وخت�م شنيش�ل ان” مالمح االنس�جام ب�دأت تظهر 
عل�ى الفريق من مباراة الى اخ�رى والالعبون الجدد 
انسجموا سريعاً مع الفريق، ونتائج الفريق بتحسن 
كبي�ر ف�ي البطول�ة االس�يوية وال�دوري المحل�ي، 
ونطمح لمواصلة تحقيق االنتصارات في مباراة الغد 
امام المالكية البحريني، وكذلك في مباراة الش�رطة 
المقبل�ة بالجول�ة التاس�عة عش�ر م�ن دوري الكرة 

الممتاز.

            المستقبل العراقي / متابعة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن بيب جوارديوال، 
المدير الفني لفريق مانشس�تر س�يتي يجهز إلتمام 
صفقة كبرى في الصيف المقبل، ستمثل ضربة قوية 
لناديه األس�بق برشلونة اإلسباني.ووفقا لما نشرته 
صحيف�ة “ميرور” البريطانية، ف�إن بيب جوارديوال 
يوجه أنظاره نحو أندريس إنييس�تا، قائد برش�لونة، 
رغب�ة في العمل مع�ه مرة أخرى.وتق�ول الصحيفة 
البريطانية، إن إنييستا وقع على عقد مدة الحياة مع 
برش�لونة في أكتوب�ر/ تش�رين األول الماضي، لكن 

مصادرها في إس�بانيا أش�ارت إلى 
أنه اتفاق غير ملزم لقائد البارس�ا”.ولعب 

إنييستا تحت قيادة بيب جوارديوال لمدة 4 سنوات 
من�ذ 2008 حت�ى 2012، ويمتل�ك أكث�ر م�ن 700 
مباراة في رصيده مع  البارسا”.وتابعت الصحيفة 
أن بعض الش�ائعات تتحدث ح�ول إمكانية رحيل 
إنييستا عن برشلونة، في ظل انضمام البرازيلي 
فيليب كوتينيو وتأثي�ره على وضع قائد الفريق 
الكتالوني.وأش�ارت الصحيفة إلى أن مس�ؤولي 
س�يتي يرغب�ون أيض�ا ف�ي اتح�اد جواردي�وال 

وإنييستا مرة أخرى في الفترة المقبلة.

             المستقبل العراقي / متابعة

ق�ررت إدارة ن�ادي باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، فتح 
مدرجات ملعب “حديق�ة األمراء” لجماهير األولتراس من 
أجل إش�عال األج�واء وتحميس الالعبين خ�الل المواجهة 
المرتقبة يوم غد الثالثاء المقبل أمام ريال مدريد اإلسباني 
ف�ي إياب ثمن نهائ�ي دوري األبطال، وذلك وفقا لوس�ائل 
إعالم محلية.وقال�ت جريدة “ليكيب” اليومي�ة، إن النادي 
سيسمح ألعضاء رابطة “أولترا باريس” بدخول المدرجات 

الجنوبية من الملعب، وذلك بعدما س�محت لهم بالتواجد 
تدريجيا في المدرجات الشمالية.وتشير الجريدة واسعة 
االنتش�ار إلى أن إدارة النادي تهدف بهذا القرار، إلش�عال 
األجواء وتحميس الالعبين خالل هذه المباراة الهامة التي 
يجب على النادي الباريس�ي أن يحس�مها بفارق هدفين، 
إذا م�ا أراد اس�تكمال المش�وار بالبطولة، بعد أن خس�ر 
مواجهة الذهاب على ملعب “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 
)1-3(.ولم تث�ر المجموعة التي تواج�دت بالمدرجات 
الشمالية أي أعمال شغب، إال أنها أشعلت مجموعة من 
األلعاب النارية خالل مباراة ربع نهائي كأس فرنس�ا 
أمام أولمبيك مارس�يليا يوم األربعاء الماضي، والتي 
انتهت بفوز ال�”بي إس جي” بثالثية نظيفة وبلوغه 
نص�ف النهائي.ويأتي هذا الق�رار ضمن اإلجراءات 

الت�ي اتخذته�ا إدارة الن�ادي بتوجيه رس�الة عبر 
حس�اباتها عل�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي 

من أجل م�ؤازرة الفريق وإش�عال األجواء 
داخ�ل “حديق�ة األمراء”.وأطلق 

النادي العديد من الرس�ائل عبر 
شبكة “تويتر” االجتماعية مثل 
“مع�ا ال يمكن إيقافنا”، و”معا 

يمكننا تحقيقها.

رأس كريستيانو رونالدو حتقق رقاًم فريدًا
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
س�جل كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني له، والثالث لريال مدريد، 
ف�ي مرمى خيتاف�ي )1-3(، ، ف�ي الليجا، عن طريق ال�رأس، بعد 

تمريرة من زميله مارسيلو.
وفي هذا الصدد، قال حساب “ميستر شيب” اإلسباني لإلحصائيات، 
إن ه�ذا الهدف رق�م 50 لرونالدو بالرأس، م�ع ريال مدريد، في 

منافسات الليجا، منذ انضمامه للفريق، عام 2009.
وأصب�ح كريس�تيانو ثاني العب، يصل إل�ى هذا الرقم، 
ف�ي الليجا، خ�الل آخر 25 عاًم�ا، حيث يتف�وق عليه 
فقط، في التس�جيل بالرأس، أسطورة بيلباو السابق، 

إسماعيل أورزايز )60 هدًفا(.

شنايدر ينهي مسريته الدولية
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
أعل�ن صان�ع األلع�اب الهولن�دي المخضرم 
ويس�لي ش�نايدر ، اعتزاله اللع�ب الدولي، بعد مس�يرة 
ممي�زة مع منتخ�ب لباده.جاء ذلك خالل بيان رس�مي 
نش�ره االتح�اد الملكي الهولن�دي لكرة الق�دم، والذي 
كتب أيضا على حسابه الرسمي بموقع تويتر “شنايدر 
يتوقف عن اللعب دوليا، ش�كرا على كل اللحظات التي 

لن ننساها لك بالقميص البرتقالي”.
وكان صاح�ب ال��33 عام�ا لعب 133 مب�اراة دولية 
بقمي�ص المنتخ�ب البرتقال�ي، وس�جل خاللها 31 
هدفا، كما حقق م�ع الطواحين مركز الوصافة في 
كأس العال�م 2010 بجنوب أفريقيا، والمركز الثالث 
في موندي�ال 2014 بالبرازيل.ولعب ش�نايدر خالل 
مس�يرته المهنية لعدد من أش�هر أندي�ة أوروبا مثل 
أياكس، ريال مدريد، إنتر ميالن، جالطة س�راي، 
ني�س، قب�ل أن ينض�م بداي�ة الع�ام الحالي 

للغرافة القطري.

غدًا انطالق مباريات الدوري الكروي يف اجلولة 
»18« والرشطة واجلوية ابرزها

              بغداد/ المستقبل العراقي

تنطل�ق الجولة ال� 18 من مباري�ات الدوري الكروي 
الممتاز يوم غد الثالثاء” .

حي�ث يفتت�ح مباري�ات المرحلة االولى م�ن الجولة 
بحس�ب جدول ج�دول لمواعيد وتوقيت�ات مباريات 
الجول�ة ال� 18 من ال�دوري الكروي الممت�از مباراة 
فري�ق الديواني�ة ونف�ط الجن�وب على ملع�ب عفك 
وستقام المباراة بدون جمهور  كون فريق الديوانية 

معاقب من قبل االتحاد”.
واب�رز المواجه�ات الت�ي تش�هدها الجول�ة المقبلة 
هي مباراة الجوية والش�رطة الت�ي تقام على ملعب 

الشعب الدولي يوم السبت المقبل”.

فيما س�تقام مب�اراة الطلب�ة والس�ماوة على ملعب 
الش�عب الدول�ي ومب�اراة امانة بغ�داد والنجف على 
ملع�ب بغ�داد مب�اراة النف�ط والمين�اء عل�ى ملعب 
الصناعة يوم الخميس”.كما س�يلتقي فريقا البحري 

وزاخو  في الزبي�ر يوم الثالثاء الثالثاء”.وس�تقام 
ي�وم االربع�اء مباريتين االولى بي�ن فريقا 

نف�ط ميس�ان وال�زوراء في ميس�ان 
وفريق�ا الكهرب�اء والحس�ين على 

الجمع�ة  التاجي”.وي�وم  ملع�ب 
ستقام مباريتين االولى بين نفط 
الوس�ط والصناعات الكهربائية 

في النجف والثانية بين الحدود 
وكربالء على ملعب التاجي.

جوارديوال جيهز رضبة قوية لربشلونة

فوز يونس حممود برئاسة رابطة الالعبني الدوليني

جملس »فيفا« يوافق عىل استخدام تقنية الفيديو يف املونديال

بيل ينتزع عرش ديفيد بيكهام

         بغداد/ المستقبل العراقي

انتخ�ب الع�ب المنتخب الوطني الس�ابق يونس 
محمود رئيساً لرابطة الالعبين الدوليين.

وذك�ر مص�در مطل�ع، ان” انتخاب�ات رابط�ة 
انتخ�اب يون�س  الدوليي�ن ش�هدت  الالعبي�ن 
محم�ود رئيس�ا للرابط�ة ، وواث�ق اس�ود نائباً 
لرئيس الرابطة ، وابراهيم سالم امين سر الرابطة 

، وحيدر جبار امين مالي للرابطة “.
واض�اف “ كما تم انتخ�اب كل من 
عم�اد محم�د واحم�د كاظ�م 

ومحمد ناصر كاعضاء للرابطة”.
وانتخب�ت الهي�أة اإلداري�ة للرابط�ة بحس�ب المصدر، 
رئيس�ها يون�س محم�ود، ممثالً عنه�ا كممث�ل للهيئة 

العامة في اتحاد الكرة.
يش�ار ال�ى ان انتخاب�ات رابطت�ي الالعبي�ن الدوليي�ن 
والمدربي�ن الكرويي�ن التي ج�رت ،امس االح�د، بمقر 
انس�حابات  الق�دم ش�هدت  لك�رة  المرك�زي  االتح�اد 

متتالية.
حيث انس�حب كل من ليث حس�ين، حميد رشيد، حبيب 
جعفر، صادق سعدون، نعيم صدام من السباق االنتخابي 

لتمثيل الالعبين الدوليين السابقين.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أقر مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم، استخدام تقنية الفيديو المساعد 
“ف�ي أي أر”، خالل اجتماعه ال�132 الذي أقيم في مقر االتحاد الدولي 
بمدينة زيوريخ السويس�رية.ويهذا يكون الفيفا قد منح الضوء األخضر 
الس�تخدام هذه التقنية في كافة مس�ابقات االتحاد، بما فيها نهائيات كأس 
العالم المقبلة في روسيا.وقال المجلس في بيان “وافق مجلس االتحاد الدولي لكرة 
القدم باإلجماع على اس�تخدام تقنية المس�اعدة بالفيديو ف�ي التحكيم خالل اجتماعه 

الس�نوي الع�ام ال�132”.وأض�اف البيان “ه�ذا االجتم�اع التاريخي الذي ق�اده رئيس 
فيفا جاني إنفانتينو، دش�ن عهدا جديدا لكرة القدم مع تقنية المس�اعدة بالفيديو التي 
ستس�اعد على تحس�ين النزاهة والعدالة في هذه الرياضة”.وبات على مجلس االتحاد 
الدولي للفيفا أن يقر اس�تخدام التقنية خالل مباريات المونديال الروسي، في اجتماعه 
المقرر في العاصمة الكولومبية بوجوتا يوم الس�ادس عشر من الشهر الحالي.وسيتم 
اللجوء إلى تقنية الفيديو في 4 حاالت فقط هي: بعد تس�جيل هدف، قرار بركلة جزاء، 
بعد بطاقة حمراء مباشرة )ليس بطاقتين صفراوين أو إنذارا( أو في حاالت الخطأ في 

هوية الالعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

       المستقبل العراقي / وكاالت

تفوق الجناح الويل�زي جاريث بيل على 
اإلنجليزي المعت�زل، ديفيد بيكهام نجم 
ريال مدريد السابق، مس�جاًل رقًما جديًدا 

مع الفريق الملكي في منافسات الليجا.
س�بورتس”  “س�كاي  ش�بكة  وذك�رت 
لإلحصائيات، أن مشاركة جاريث بيل مع ريال 
مدريد أمام خيتافي، ستكون المباراة رقم 117 
لالع�ب م�ع الميرينجي في منافس�ات الدوري 

اإلسباني.
وأوضح�ت أن النفاث�ة الويل�زي به�ذا الرق�م 
سيصبح أكثر العب بريطاني يشارك في الدوري 
اإلس�باني، متخطًيا النجم السابق لريال مدريد، 

ديفيد بيكهام الذي شارك في 116 مباراة.
كم�ا يعتب�ر جاريث بي�ل أكثر الع�ب بريطاني 
س�جل أهداف في الدوري اإلسباني برصيد 61 
هدًفا، س�جلها مع النادي الملكي منذ انضمامه 
للفري�ق صيف ع�ام 2013 قادًما م�ن توتنهام 

هوتسبير.

إبراهيموفيتش يفتتح ناديًا خاصًا يف السويد

            

المستقبل العراقي / متابعة

افتت�ح الالعب الس�ويدي 
مهاجم  إبراهيموفيت�ش،  زالتان 
مانشس�تر يونايت�د اإلنجلي�زي، 
ناديا خاص�ا برياض�ة ال�)بادل( 
تح�ت اس�م )ب�ادل س�نتر( ف�ي 
أثني�ن  بحض�ور  س�توكهولم، 
من نج�وم العالم في تل�ك اللعبة 
فرنان�دو  األرجنتينيي�ن  وه�م 

وماتي�اس  بيالس�تيجين 
دياز.

الثالثة  الرياضيون  وشارك 
االفتتاحي�ة  المب�اراة  ف�ي 
النادي  الجديدة ف�ي  للمراف�ق 
الرياضي�ة  المدي�رة  بجان�ب 
الس�ويدي،  المفت�وح  للب�ادل 

صوفيا أدفرسون.
وستستضيف الس�ويد ألول مرة 
هذا الع�ام في بطول�ة مفتوحة، 
تتبع الرابطة الرس�مية للعبة في 

شهر يوليو/تموز المقبل.
وتواجد أيضا في حف�ل االفتتاح 
الالع�ب الفرنس�ي ب�ول بوجبا، 
زميل إبراهيموفيتش في الفريق 

اإلنجليزي.

سان جريمان يلجأ لسالح استثنائي
أمام ريال مدريد

برشلونة يتقدم نحو القب عرب بوابة أتلتيكو مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي ال تجدي نفعاً، وركز عىل 
ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل عاطفياً: إذا كنت 
ال تشعر باالستقرار مع الرشيك، يجب أن تبادر إىل البحث 
عن األسباب لئال تقع يف املحظور صحياً: تبدأ برؤية الحياة 

من منظار إيجابي تفاءل بالخري فرتتاح نفسياً وصحياً

مهنياً: قد تشعر برضورة مواجهة الحقائق، وهذا سيكون 
يف مصلحت�ك إذا كن�ت واثق�اً يقدرات�ك املهني�ة والفكرية 
عاطفي�اً: املزاجية لن تنفع مع الرشي�ك، والطباع الحادة 
ستؤدي إىل فتور يف العالقة بينكما، وعندها تبدأ الخالفات 

صحياً: تعيش اليوم تحت وطأة الضغوط

مهني�اً: قد تعرتضك بعض املطّب�ات يف العمل، لكن ذلك لن 
يح�ول دون قيامك باملهام املوكلة إليك كما يجب عاطفيا: 
ك�ن جاهزاً لتلبي�ة طلبات الرشيك، حتى ل�و كان بعضها 
يدخ�ل يف إطار ال�رشوط التعجيزي�ة صحياً: ح�اول قدر 

اإلمكان تناول الحليب الطبيعي واألجبان القليلة الدسم

مهني�اً: ح�اول أن تتم�ّم واجبات�ك إزاء بع�ض الزبائن أو 
األط�راف أو املؤسس�ات أو املوظف�ن بإتق�ان، وال تؤجل 
ش�يئاً ألّن العيون تس�لط عليك وتراقب ما تفعل عاطفياً: 
تفض�ل االبتعاد عن صخب الحي�اة االجتماعية واالكتفاء 

ببعض األصدقاء املقربن منك لثقتك بهم

مهني�اً: عليك أن تس�تمع إىل نصائح اآلخري�ن، فهم أكثر 
خربة منك يف كيفي�ة إدارة األمور للخروج بنتائج إيجابية 
عاطفياً: االرتياح س�ّيد املوق�ف يف العالقة بالرشيك، وهذا 
جّيد قياس�اً بما كانت تمر به عالقتكما يف السابق صحياً: 

اعمل بروية وهدوء

مهني�اً: ال تقدم عىل أي مغامرة مهني�ة، الوضع الحايل يف 
غري مصلحتك عاطفياً: تواجه بعض االضطراب يف العالقة 
بالرشيك، النعدام الثقة شبه الكامل بينكما صحياً: البقاء 
بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصاً يف ساعات 

الصباح

مهني�اً: ق�رارات مصريية حازم�ة، تجد نفس�ك مضطراً 
إىل اتخاذه�ا يف ظ�روف صعب�ة، وهذا تكون ل�ه ارتدادات 
عاطفي�اً: عالق�ة قديم�ة قد تع�ود إىل الواجه�ة بعد فراغ 
ملح�وظ، لكن يستحس�ن توضيح الص�ورة حتى ال تندم 

مجدداً صحياً: مرافقة األصدقاء

مهنياً: كفاءتك تثري إعجاب الجميع، فأنت قادر عىل تنفيذ 
كل ما يوكل إليك بسهولة عاطفياً: ال تفرّط يف الحب الذي 
بنيته مع الرشيك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم 
أوضاعك صحياً: التعرّض ألش�عة الشمس الربيعية مؤذ، 

ويزيد من نسبة االرضار التي قد تصيب برشتك

مهنياً: أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة اآلخرين، 
لكن يستحس�ن أال تض�ع كل رصي�دك يف مواجهة واحدة 
عاطفي�اً: كن عادالً مع الرشيك وامنحه مزيداً من الوقت، 

فهو ساعدك كثرياً ويستحق منك بعض التضحية 

مهني�اً: تبذل جهداً كبرياً لتتفوق عىل الزمالء، وهذا عالمة 
فارق�ة ملصلحت�ك عاطفي�اً: عالق�ة جديدة بش�خص من 
خارج محيط�ك، لكن التخلّص من الرشيك الس�ابق ليس 
س�هالً صحياً: حاول أن تبتعد قدر املس�تطاع عن الحرارة 

املرتفعة، فهذا أفضل لصحتك

مهنياً: طباعك املتقلبة لن تس�اعدك كثرياً، لذا عليك تبديل 
أولويات�ك لبل�وغ أهدافك الت�ي حددتها لنفس�ك عاطفياً: 
حاول ان تكون رصيحاً مع الرشيك، ألّن الحقيقة ستظهر 
عاج�اًل أم آجالً، وكما يقال “حب�ل الكذب قصري” صحياً: 

يوم ممتاز لتجديد نشاطك ولزيادة حيويتك

مهنياً: التعاطي مع بعض األمور بجدية اكرب يكون أفضل 
الحل�ول التي يمكن ان تحقق من خاللها اهدافك عاطفياً: 
بحث أسباب الخالف مع الرشيك يمنحك مجاالً اكرب لقول 
الحقيقة صحي�اً: تنجح يف املحافظة ع�ىل حيويتك متبعاً 

القواعد األساسية لحسن استدراك املشاكل الصحية.

احلوتالعذراء

يوتيوب يبدأ العمل بدون إنرتنت
أعلنت رشكة يوتيوب عن بدء تفعيل خدمة 
“يوتي�وب غ�و”، إذ س�تمكن املس�تخدمن 
الذي�ن ال تتوفر لديهم خدمة إنرتنت رسيعة 
يف نح�و 125 دولة، من االطالع عىل مقاطع 
الش�بكة.وتهدف رشكة يوتي�وب، اململوكة 
لرشك�ة غوغ�ل العمالقة، م�ن وراء تفعيل 
هذه الخدمة، إىل تعزي�ز حضورها يف الدول 
النامي�ة، ال س�يما تل�ك الت�ي تعان�ي م�ن 

رسعات إنرتن�ت ضعيفة، وتوس�يع قاعدة 
مستخدمي الشبكة.

ووضع�ت يوتي�وب قي�ودا ع�ىل اس�تخدام 
خدمته�ا الجدي�دة، من بينها أن�ه ال يمكن 
تنزيل مقاطع الفيديو إال باستخدام تطبيق 
الهاتف الذكي، كما ال يمكن تحميل أي فيديو 
عىل أي كمبيوتر مكتبي.وس�تكون مقاطع 
الفيديو املشمولة بالخدمة الجديدة متاحة 

للمشاهدة ملدة 48 ساعة فقط ما لم تتصل 
باإلنرتنت خالل تلك الفرتة. وستكون بعض 
مقاطع الفيديو غري متوفرة للتشغيل بدون 
اتصال.ويف حالة كانت تلك الخدمة متوفرة 
يف بل�دك، يمكن�ك أن تج�د زر تحميل جديد 
بجوار عالمات اإلعج�اب أو عدم اإلعجاب، 
إذ سيسمح لك بتحميل املقطع ملشاهدته يف 

وقت الحق.

فريوسات تنتج »هرمون األنسولني«
إن  دب�ي  يف  املس�تقبل”  “مرص�د  ق�ال 
فريوس�ات  اكتش�فوا  باحث�ن  أربع�ة 
توجد يف األس�ماك لديها قدرة عىل إنتاج 

هرومونات تشبه اإلنسولن.
الفريوس�ات  ه�ذه  اكتش�اف  ويش�ري 
إىل تأث�ري بع�ض األحي�اء الدقيق�ة عىل 
س�ري داء الس�كري واضطراب�ات أخرى 
مث�ل األم�راض املناعي�ة الذاتية وبعض 

الرسطانات.

وذك�ر إيمرا ألتيندي�س، الباحث يف مركز 
غوس�لن للس�كري، أن “البح�ث ال�ذي 
أجريناه سيس�اعد يف استكش�اف مجال 
جديد ُيدعى علم الغدد الصّم امليكروبي”.

واعتم�د الفريق عىل مب�ادئ املعلوماتية 
البيان�ات  قواع�د  لدراس�ة  الحيوي�ة 
جينوم�ات  �ن  تتضمَّ الت�ي  الضخم�ة 
الفريوس�ات والبح�ث فيه�ا ع�ن بن�ى 
جيني�ة تش�به الهرمون�ات والربوتينات 

الباحثون  البرش.واستخدم  املُنّظمة لدى 
الحق�ا نس�خة اصطناعي�ة م�ن الببتيد 
الفريويس الشبيه باإلنسولن “اإلنسولن 
الف�ريويس” واخت�ربوا أث�ره ع�ىل خاليا 
التجرب�ة  والبرش.وأوضح�ت  الف�ران 
أدى وظيف�ة  الف�ريويس  اإلنس�ولن  أن 
هرمونية وارتبط بمستقبالت اإلنسولن 
البرشية ومستقبالت عامل النمو الشبيه 

.IGF-1 باإلنسولن

»هاتف غبي« هلدف ذكي
يعرتف كثري من املستخدمن بإدمانهم عىل 
استخدام الهواتف الذكية، حيث يقومون 
بتفحص تلك األجهزة باستمرار، ومتابعة 
التحديثات املنش�ورة يف مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، حت�ى ولو كان�ت »مملًة« يف 
 Light Phone2 جه�از  أن  إال  نظره�م، 
سيساعد هؤالء املس�تخدمن يف التخلّص 
م�ن ذلك، عن�د طرحه يف األس�واق بأبريل 
لصناع�ة   Light رشك�ة  2019.تخط�ط 
الهات�ف Light Phone 2 والذي س�يضع 
ح�داً ملش�كلة إدم�ان اس�تخدام الهواتف 
الذكية بحس�ب موقع »تليغ�راف«، حيث 

أنه ال يدعم س�وى عدداً مح�دوداً جداً من 
القدرات البس�يطة، والت�ي كانت متوفرًة 
يف نم�اذج الهوات�ف التقليدي�ة القديم�ة. 

ويمث�ل الهات�ف الجديد ثان�ي نموذج من 
رشك�ة Light، التي س�بق له�ا أن قدمت 
 Light م�ن  األول  اإلص�دار   2016 س�نة 
Phone وال�ذي كان يتي�ح إجراء املكاملات 
الهاتفي�ة فقط، مع ميزة تخزين تس�عة 
أرقام.وبحسب ترصيحات الرشكة، فإنها 
تريد تقدي�م هاتف مختلف ع�ن األجهزة 
الحديثة والتي تأتي مدججًة بالتطبيقات 
والخدم�ات واأللعاب.وق�د حقق النموذج 
األول م�ن الهاتف مبيع�ات وصلت إىل 10 
آالف جهاز، وجمع ثالثة مالين دوالر من 

مستثمرين.

سودوكو

؟؟هل تعلم
كما أن بصم�ة االصبع تميز كل انس�ان عن 

اآلخر فإن بصمة اللسان كذلك .

يف كل عام يتحطم أكثر من عرشة آالف منقار 

طائر بسبب اصطدامها بزجاج النوافذ .

يف بنجالدش ُيحكم عىل طلبة املدارس بالسجن 

إذا اتهموا بالغش يف اإلمتحان النهائي .

اح�رتاق م�ادة الزج�اج ينت�ج طاق�ة تكفي 

ملشاهدة التلفاز ملدة ثالث ساعات .

يص�ل ع�دد ان�واع الحيوانات املوج�ودة عىل 

األرض حوايل املليون .

تعت�رب م�ادة الزجاج م�ن املواد غ�ري القابلة 

للتحلل حيث يتطلب تحليلها مالين الس�نن 

وهذا ما يس�هل عملية اإلحتفاظ بها وإعادة 

تصنيعها مالين املرات بسهولة .

العلامء حيددون أطول »شجرة عائلة«
قال علم�اء إنهم توصلوا إىل »أكرب ش�جرة 
عائل�ة يف العال�م«، تض�م نح�و 13 مليون 
إنسان، حسب دراسة أمريكية حديثة.وذكر 
موقع »ساينس ألرت« العلمي، الجمعة، أن 
هذا االكتشاف جاء بعد أن فحص باحثون 
يف جامع�ة كولومبيا األمريكي�ة بيانات 86 
مليون إنس�ان يف موق�ع متخصص يف علم 
األنس�اب، وفحص�وا بيان�ات 5.3 ملي�ون 
شجرة عائلة.وتضم شجرة العائلة الضخمة 
تفاصيل حياة 13 مليون إنس�ان مقسمن 
عىل 11 جيال تغطي 5 قرون، مشرية إىل أن 
ج�ذر هذه العائلة يعود إىل أوروبا وش�مال 
أفريقيا.وبدأ األمر حن انتاب الفضول عدد 
من الباحثن للتعرف عىل تاريخ عائالتهم.

وكشفت شجرة النسب عن طرق الهجرة يف 
أوروبا وأمريكا الش�مالية، وكيفية تأثريها 

عىل ح�االت الزواج وأعم�ار البرش وغريها 
من املعلومات.وش�جرة العائلة رسم بياني 

يس�تخدمه ع�ادة العلم�اء يف مج�ال عل�م 
األجيال.واعتمد  األنس�اب لرشح تسلس�ل 

 ،Geni.com الباحث�ون عىل بيانات موق�ع
املعن�ي بعل�م األنس�اب وفح�ص الحمض 
الن�ووي، الذي يقدم معلومات بش�أن مدة 
الحي�اة، وال�زواج، والهج�رة ع�رب األجيال 
النس�اء  أن  الدراس�ة  املتعاقبة.وكش�فت 
يمل�ن أكث�ر إىل التح�رك من الرج�ال، لكن 
الذك�ور يذهبون إىل مناطق أبعد.وبحس�ب 
الح�روب واالضطراب�ات  الباحث�ن، ف�إن 
دفع�ت الن�اس إىل الهج�رة واالس�تقرار يف 
مناطق أخ�رى، واالرتب�اط بآخرين هناك، 
وربما املوت واندثار عائالتهم.وأش�اروا إىل 
أن الثورة التي طرأت عىل وسائل املواصالت 
أدت إىل زي�ادة املس�افة الت�ي يبح�ث فيها 
الب�رش عن رشكاء، فبعد أن كانت الدائرة 8 
كيلوم�رتات عام 1800، أصبحت نحو 100 

كلم يف 1950.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 6 أش�خاص” - نصف كيلو صدور دج�اج مقطع مكعبات 
- 2 ك�وب أرز بس�متي - 4 كوب ش�وربة “مرقة” دج�اج - 1 حبة 
متوس�طة بصل مفروم خش�ن - 1 ملعقة كب�رية “ملعقة طعام” 
زيت - 1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” زبدة - نصف ملعقة صغرية 
“ملعقة شاي” قرفة ناعمة - نصف ملعقة صغرية “ملعقة شاي” 
عيدان قرنفل - نصف ملعقة صغرية “ملعقة شاي” برش برتقال - 

رشة جوزة الطيب – ملح - فلفل أسود مطحون
طريقة عمل أرز بالبسلة والفاصوليا 

طريقة التحضري:
يف وع�اء كب�ري وعىل نار متوس�طة، نضع الزيت والزب�دة والدجاج، 

ونقلبها حتى تتشوح وتكتسب اللون الذهبي الفاتح.
نضي�ف البصل واألرز إىل الدجاج، ونقلبهم مل�دة 5 دقائق حتى يلن 

البصل.
نتبل األرز بامللح والفلفل األس�ود والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب 

وبرش الربتقال.
نضيف الش�وربة، ونرتك األرز عىل نار مرتفعة حتى يبدأ يف الغليان، 

ثم نغطيه ونرتكه عىل نار هادئة ملدة 20 - 25 دقيقة لينضج.
نضع األرز البس�متي بقطع الدجاج يف الطبق، وُنزينه باللوز املحمر 

ورشائح الربتقال.
نقدم األرز البسمتي ساخن مع سلطة البطاطس.

أرز بسمتي بقطع الدجاج
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كـاريكـاتـير

يتع�رض الكثري من املوظفني وأصح�اب املهن لظروف عمل وضغوطات 
قاس�ية تصن�ع يف داخلهم حالة م�ن اإلنهاك واإلره�اق النفيس تؤدي يف 
اغل�ب األحيان اىل انخفاض الدافعي�ة يف العمل واللجوء اىل األداء النمطي 
وفقدان االبتكار ليصل بهم الحال إىل ما يسمى بظاهرة االحرتاق النفيس 
وهو م�رض أكثر ما يصيب املوظف الحري�ص والطموح وامللتزم والذي 
يتع�رض لضغوطات عمل تح�ول دون تحقيق األهداف التي يس�عى اىل 
تحقيقها الس�يما اذا كانت هذه األه�داف صعبة التحقق يف ظل ظروف 

وضغوطات العمل وانعدام وسائل وأدوات النجاح.
 الطبيب واملعالج النفيس رودنربجر يقول إن األش�خاص يقعون ضحايا 
للحرائ�ق تماما مثل املباني وتحت وطأة توت�رات الحياة والعمل املعقدة 
تس�تهلك مواردهم الداخلية بفعل نريان العمل تاركة فراغا داخليا هائال 

حتى وان بدا الغالف الخارجي الجسدي سليما.
يف الواقع نشهد الكثري من املوظفني املصابني بمتالزمة االحرتاق النفيس 
بس�بب ضغوطات واعب�اء الوظيفة فقد يحرتق املوظف داخليا بس�بب 
تحميله مس�ؤوليات ال تتالءم مع مؤهالت�ه واختصاصه ومن الطبيعي 
ان يك�ون غري قادر ع�ى تنفيذها ومن ثم اخالله بواجباته ومحاس�بته 
وظيفي�ا او جزائيا.  كذلك قد يتعلق االح�رتاق النفيس برصاع القيم لدى 
املوظف حني يكلف بمهام وواجبات ال تتوافق مع البناء القيمي الرصني 
يف داخل�ه ما يجعله يعيش حالة من ال�رصاع الذاتي بني ما يفرض عليه 
من عمل وما يحمله من قيم وقد يكون س�بب ه�ذا االحرتاق هو انعدام 
التعامل االيجابي مع املوظف الذي يبذل جهودا كبرية ويشتغل لساعات 
طويل�ة دون أن يقاب�ل ذلك دعما مادي�ا او معنويا من قبل رؤس�ائه يف 
العم�ل كل هذه األس�باب تدفع املوظف للش�عور بع�دم الجدوى وعدم 
الحص�ول عى التقدير واحرتام الذات ومن ثم االنعزال وعدم االنخراط يف 
العمل وع�دم االكرتاث لكل ما يدور حوله من ام�ور وظيفية وقد يكون 
االحرتاق النفيس مصحوبا بأمراض عضوية وجس�دية كأمراض القلب 
وضغط الدم والسكري. هذه الظاهرة التي تؤدي يف كثري من األحيان اىل 
خسارة الوظيفة العامة للكثري من إنتاجيتها لم تجد االهتمام الترشيعي 
ملعالجتها وتحجيمه�ا ومنع اصابة املزيد م�ن املوظفني العموميني بها 
وربم�ا نجد مجموعة من النصوص القانونية املتناثرة تهدف اىل انصاف 
املوظف وحفظ حقوقه ومنع تعسف االدارة ضده والحد من ضغوطات 
العم�ل ومن هذه النص�وص تلك التي تس�مح بمكاف�أة املوظف املنتج 
او الت�ي تل�زم اإلدارة بتعيني املتقدم للوظيفة بحس�ب مؤهالته او التي 
تلزمها بمنحه إجازة اعتيادية تس�مح له بالتنفيس والرتويح عن نفسه 
ومغ�ادرة ضغوطات العم�ل لفرتة او منح�ه اجازة مرضية تس�مح له 
بفرتة مالئمة للعالج ويقف يف مقدمة وسائل الحد من الضغط الوظيفي 
وم�ن ثم الحد من ظاهرة االحرتاق النفيس هو تش�كيل املحاكم اإلدارية 
ومجال�س االنضب�اط التي تنظر الطع�ون املقدمة م�ن املوظفني تجاه 
قرارات االدارة والتي تس�هم يف كثري من االحيان اىل وقف تعس�ف اإلدارة 
من خالل ما يصدر من قرارات لصالح املوظف سواء تعلقت بالرتقية او 

اإلعادة اىل الوظيفة او إلغاء العقوبة.

ام�ضاءات

يف إطار أخر االحتفاالت برأس السنة القمرية يستفيق السكان يف شمال 
الصني عند الس�اعة الرابعة صباحا ليغطوا وجوههم بمس�حوق زهري 

اللون ويرتدوا مالبس ملونة رافع ين السيوف والحراب.
عند بزوغ الش�مس، يتقاطر الفنانون اىل س�احة يف منطقة لونغش�يان 
يف إقليم ش�انيش. وهم يغن�ون ويقرعون الطب�ول ويرقصون ويؤدون 

خطوات تندرج يف إطار الفنون القتالية يف تكريم اللهي النار واالرض.
وينطلقون بعدها يف مسرية تهدف اىل مباركة مواقع الورشات واملتاجر 
الجديدة يف البلدة. ويض�ع بعضهم لحى مزيفة ويمتطون احصنة فيما 

يسري وراءهم جمهور كبري.
ودخلت الصني س�نة الكلب يف 16 ش�باط اال ان االحتف�االت تتواصل يف 
كل س�نة يف االس�بوعني التاليني. وهذا االحتفال يسمى »شيهوو« وهو 

نسخة محلية عن االحتفاالت الوطنية.
إال ان بعض س�كان املنطقة يعربون عن قلقهم من امكانية اندثار هذا 

التقليد واالحتفاالت التي تزداد قرصا سنة بعد اخرى.

تويف ثالثة أش�خاص يف أس�رتاليا وأصيب 12 فردا آخر عى األقل بأعياء 
إثر تناول شّمام موبوء ببكترييا الليسترييا، ما دفع السلطات إىل إصدار 

توصيات برمي الشّمامات التي تّم رشاؤها قبل األول من آذار.
وق�د س�ّجلت الس�لطات 15 حالة من داء الليس�ترييات ع�ى األقل منذ 
الثالث والعرشين من ش�باط. وحدد مص�در البكترييا يف مزرعة تقع يف 

والية نيو ساوث ويلز.
والليس�ترييا ه�ي بكترييا غالبا ما تنترش يف املواد الغذائية ال تس�بب أي 
رضر يف ح�ال كان�ت حالة املرء جي�دة. لكنها قد تؤّثر ع�ى الذين هم يف 
وضع صحي هّش، مثل الكبار يف الس�ّن والنس�اء الحوامل واألشخاص 
املصاب�ني بأم�راض خط�رة كالرسطان والس�كري. وقد تتس�بب أيضا 

بالوفاة.
ومن املمكن أن تظهر أعراض داء الليسترييات يف مهلة قد تصل إىل ستة 
أس�ابيع بعد استهالك املنتج املوبوء، وهي تتسبب بحمى ورجفان وآالم 

يف العضالت.

ارياف الصني حتتفل بـ »النار واالرض«  العثور عىل بقايا برشية داخل متساح وفاة أسرتاليني إثر تناوهلم »شامم« 

استخدام مواد التنظيف تعادل تدخني )20( سيجارة يوميًا

عث�ر ع�ى بقاي�ا برشي�ة يف بطن 
تمس�اح يف بورنيو يف اندونيس�يا 
يرجح ان تكون عائدة اىل عامل يف 
مزرعة قريب�ة اختفى قبل يومني 

عى ما اعلنت الرشطة الجمعة.
وقد عث�ر عى جثة الرج�ل البالغ 
36 عام�ا ممزق�ة الخميس وهي 
عائم�ة يف النهر عى مس�افة من 
امل�كان ال�ذي اختفى في�ه وحيث 
عثر فق�ط ع�ى دراجت�ه النارية 

وصنداله.
وقد عثرت الس�لطات قرب الجثة 
ع�ى تمس�اح يبل�غ طوله س�تة 
امتار فقضت عليه. وعثرت داخل 

بطن�ه ع�ى ذراع ي�رسى ورج�ل 
وهم�ا عض�وان ناقص�ان يف جثة 

الضحية.
وأوضح�ت زوج�ة الضحي�ة أن�ه 

ذهب للصيد.
تمس�اح  قت�ل   2016 الع�ام  ويف 
سائحا روسيا يف جزر راجا امبات 

يف موقع يرتاده هواة الغوص.
والحوادث ب�ني البرش والحيوانات 
كثرية يف اندونيس�يا وال س�يما يف 
املناط�ق حي�ث ادى القض�اء عى 
اش�جار الغاب�ات ل�زرع النخي�ل 
املنت�ج للزي�ت اىل تضيي�ق موطن 

الحيوانات الربية الطبيعي.

حذر باحثون م�ن جامعة بريغن النرويجية 
امل�واد  باس�تخدام  التنظي�ف  أخط�ار  م�ن 
الكيميائي�ة، حيث اكتش�فوا أن األش�خاص 
الذين يستخدمون هذه املواد بشكل منتظم 
مل�دة 20 س�نة يصبح عندهم ق�رص يف عمل 
الرئة مثل املدخنني، الذي يدخنون معدل 20 

سيجارة يف اليوم.

وأظه�رت الدراس�ة أيضا أن خط�ر اإلصابة 
بالربو كانت أعى بنس�بة 40 يف املئة مقارنة 
بأشخاص آخرين. وترشح األستاذة سيسييل 
س�فانيس من قس�م الصحة العامة العاملية 
والرعاي�ة األولي�ة يف جامع�ة بريغ�ن أن:«  
البخاخات الهوائية تش�كل خط�را كبريا، إذ 
تبقى الجسيمات الصغرية يف الهواء لساعات 

بعد التنظيف، ما يمكن أن يتسبب يف العدوى 
وترسيع وترية شيخوخة الرئتني«.

وش�ارك يف الدراس�ة، الت�ي نرشته�ا مجلة 
 Journal« الطب التنف�يس والرعاية الحرجة
 of Respiratory and Critical Care
Medicine« ، األمريكية، نحو 6200 شخص، 

حسب ما نقلت مجلة شترين األملانية.

حدد العلم�اء 24 طفرة جيني�ة غري معروفة 
س�ابقا، تزي�د خطر إصابة النس�اء برسطان 
الثدي، وتوف�ر هذه »النتائ�ج الرائدة« إجابة 
آلالف الضحايا الذي�ن يتوارثون املرض داخل 
أرسه�م. وق�د عث�ر ع�ى ه�ذه الطف�رات يف 
الجينات املعروفة املرتبطة برسطان الثدي، يف 
20% فقط من النساء اللواتي أجرين اختبارات 
جينية لرسطان الثدي املتوارث، غري أن العلماء 
األسرتاليني يعتقدون أن هذا االكتشاف الجديد 
»يحل جزءا كب�ريا من اللغز«، الذي لم يجد له 
العلماء إجابة، بش�أن سبب انتشار الرسطان 

بشكل كبري لدى بعض األرس.
وادع�ى فريق جامعة ملبورن أن النتائج التي 
توصلوا إليها يمكن أن تسمح لألطباء بتقييم 

أفضل لخطر إصابة املرأة برسطان الثدي.
أن  إىل  الس�ابقة  الرسط�ان  أبح�اث  وتش�ري 
اإلصاب�ة بأن�واع الرسطان الناتج�ة عن خلل 
جين�ي موروث، تش�كل أق�ل م�ن 3%، بينما 
يوجد أربع�ة جينات معروفة يمك�ن أن تزيد 
من خطر اإلصابة برسطان الثدي، بما يف ذلك 
ج�ني »BRCA« الذي تحمل�ه نجمة هوليوود 
أنجلين�ا ج�ويل. ولك�ن االكتش�اف الجدي�د، 
بقيادة الربوفيسورة ميليسا سوثي، يشري إىل 

أن ع�دد الطفرات الجينية املس�ببة للرسطان 
م�ن املحتمل أن يص�ل إىل 28 طف�رة، يف حال 
أك�دت املزي�د م�ن األبح�اث النتائ�ج التي تم 
التوص�ل إليه�ا. وأوضحت س�وثي أن غالبية 
النس�اء الالتي يخضعن الختب�ارات جينية، ال 
توج�د لديه�ن أي عالمات اس�تعداد لرسطان 

الث�دي، لذلك فإن هذه النتائج ليس�ت مفيدة 
فقط للنس�اء اللواتي لديهن تاريخ عائيل مع 
رسطان الثدي، بل إنها ستس�اعد يف »تحسني 
التنب�ؤ برسطان الث�دي لدى جميع النس�اء، 
وتمه�د الطريق لتطوي�ر العالج�ات الجينية 

لرسطان الثدي«.

أعلن�ت وزي�رة الثقاف�ة الفرنس�ية فرنس�واز 
نيسني أنها »تدرس بجدية« إمكان تغيري مكان 
لوحة موناليزا الش�هرية لليون�اردو دا فينتيش 
املعروض�ة يف متحف اللوفر يف باريس، مش�رية 
إىل أن مدين�ة لن�س يف ش�مال فرنس�ا ترغب يف 
اس�تضافة هذا العم�ل موقتا. وقال�ت الوزيرة 

يف ترصيح�ات إلذاع�ة »أوروب 1« الفرنس�ية 
»سندرس جديا« هذا االقرتاح، مضيفة »بعدها 
يجب ايالء اهتمام بطريقة الحفظ وما تمثله« 
هذه اللوحة. وردا عى س�ؤال بشأن تحفظات 
الوزي�رة »واجهن�ا  االمن�اء والخ�رباء، قال�ت 
ردة الفع�ل عينه�ا عند التقدم باق�رتاح إخراج 

منسوجة بايو خالل أعمال التجديد للمتحف«. 
وقد قرر قرص اإلليزيه إعارة هذه املنسوجة إىل 
بريطانيا يف 2022 تزامنا مع ورشة عمل كبرية 
لتجدي�د املتح�ف الذي يس�تضيف ه�ذا العمل 
الفني القّيم. وقد أب�دى رئيس بلدية لنس التي 
تضم من�ذ 2012 فرعا ملتح�ف اللوفر، يف وقت 
سابق استعداد املدينة الستقبال لوحة موناليزا 
الش�هرية يف  اللوح�ة  موقت�ا. وتنقل�ت ه�ذه 
تاريخها مرات عدة إىل بلدان مختلفة )الواليات 
املتحدة وروس�يا واليابان(. ويف 1911، رسقت 
اللوح�ة ع�ى ي�د إيط�ايل أوق�ف يف 1913 عند 
محاولته بيعها لهاوي جمع يف مدينة فلورنسا. 
وتجذب لوحة موناليزا )ال جوكوند( املعروضة 
من�ذ 2005 داخل صندوق خ�اص خلف زجاج 
مصفح مع مس�تويات مضبوطة من الرطوبة 
والح�رارة، ببس�متها الش�هرية اهتمام ماليني 
الزوار الذين يتوافدون سنويا إىل متحف اللوفر 
أه�م متاحف الفنون يف العالم الذي اس�تقطب 
8,1 مالي�ني زائ�ر يف 2017. ول�م تغ�ادر لوحة 
مونالي�زا التي يل�ف تاريخه�ا القديم غموض 
كب�ري، موقعه�ا يف متح�ف اللوفر من�ذ 1974 
الس�نة التي عرضت فيه�ا يف اليابان بعد مرور 

رسيع يف موسكو. 

طفرات جينية تزيد خطر رسطان الثدي  »املوناليزا« خارج متحف اللوفر

القاضي إياد محسن ضمدالحقوقي ماجد الحسناوي

م�ضاحة للراأي

االحرتاق النفيس للموظفنيالرتابط بني الثقافة والسلوك

الش�ك ان ل�كل مجتم�ع ظروف�ه وبيئته املس�تقلة 
بتقاليده�ا وعاداته�ا وقوانينه�ا والثقافة االخالقية 
باعتبارها القوة التي تحدد وتش�كل انماط الس�لوك 
يف املجتم�ع وتختلف م�ن مجتمع اىل اخ�ر والثقافة 
ه�ي التي ت�زود املجتمع بأنماط الس�لوك املناس�بة 
وه�ذا يقودن�ا ان الرتابط  بني الثقافة والس�لوك هو 
جوه�ر التكامل االخ�����القي يف املجتمع وطاملا ان 
السلوك البرشي يتخذ طابعة بصورة غريزيه فطرية 
ثم يتق�دم ويتجدد ع�ن طريق التعلم م�ن الجماعة 
وتكيف س�لوك الفرد مع البيئ�ة والثقافة مزيجا من 
املعرف�ة يف كافة املجاالت املختلفة للعلوم االنس�انية 
واالخالقية وكذلك تعد هي املعدل الذي يشكل االطار 
الحاوي للعالقات االجتماعية وتزود املجتمع بأنماط 
الس�لوك ولكل امة نسقها الثقايف والفكري والثقافة 
االيجابي�ة ه�ي التي يبدأ س�عيها من وراء االنس�ان 
وجوهرة وماهي االخطار الكامنة من حوله وما هي 
طاقات�ه اي مكان�ه يف املجتمع ومكان�ة مجتمعه يف 
املجتمع العاملي وملاذا يث������ور وضد ان من تكون 
الثورة ومعنى الثورة ورشعيتها  وكلما كانت الربامج 
الثقافية اكثر استيعابا وتبسيطا وشموال كانت هناك 
استجابة وت��������قدم يف كيان املجتمع ومسريته 
واذا كانت التس�اؤالت اجابته�ا مبهمة وغامضة من 
قب�ل االنس�ان فأنها س�تلقي به اىل العج�ز والحرية 
مم�ا يجعله يرتاج�ع اىل الخ�������لف قد يرتمي يف 
احضان االف�كار التي تجعل من�ه مخالفا ملعتقداته 
ومفاهيم�ه وبالتايل ينحرف االنس�ان بس�لوكه عن 
رس�الته الصحي�����حة ويجنح اىل الس�لبية وعى 
اثر تل�ك االنحراف�ات تصبح ثورته تمث�ل الجهل اي 
ان�ه ال يعي وال يدرك ومما الش�ك فيه ان مس�ؤولية 
الدول�ة تنحرص يف كيفية خلق املواطن املؤمن بدولته 
والحري�ص ع�ى حريتها وس�يادتها واالرتق�اء بها 
ورب�ط كيانه برتبة وطنه التي يس�تمد منها وجودة 
ويحدد انماط س�لوكه يف اطار التفاعالت االنس�انية 
املختلف�ة للمجتمع . والثقافة قوة قادرة عى تهذيب 

الفكر والسلوك.


