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إن اهلل يعطي الدنيا من يحب ويبغض وال يعطي 
اإلميان إال أهل صفوته من خلقه

ص3رئيس الوزراء يؤكد التزام حكومته بدفع مرتبات احلشد: سنوفر ختصيصات إضافية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 جرائم السعودية تالحق بن سلامن يف بريطانيا

الـسـيـسـي »يـسـلـم« بـن سـلــمـان أرضــا تــعـادل مـسـاحـة »دولـة عـربـيـة«

رفض لبعض األسامء الواردة يف قائمة مصادرة أمالك النظام البائد واملساءلة ترد: نطبق القانون

مرشحو االنتخابات »حتت فحص« الداخلية واملساءلة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وضع�ت 
املرش�حني  الثالث�اء،  أم�س  لالنتخاب�ات، 
لالنتخاب�ات الربملاني�ة يف أي�ار املقبل تحت 
فح�ص وزارة الداخلية، للتب�نينّ إذا ما كان 
ع�ى أح�دنّ منه�م قينّ�د جنائي، فض�اًل عن 
إرسال أسماء املرش�حني إىل هيئة املساءلة 
والعدال�ة، للتدقيق بغ�رض إذا ما كان أحد 
منهم مش�مول بإجراءات املؤسسة، وجاء 
ذل�ك فيم�ا كفش�ت املفوضية ع�ن ترتيب 
كافة اإلج�راءات لعملية تصويت العراقيني 
يف الخ�ارج. وأمس الثالثاء، كش�ف مصدر 

مطل�ع ان مفوضي�ة االنتخاب�ات ارس�لت 
اس�ماء املرش�حني البال�غ عدده�م 7132 
�ق م�ن  اىل وزارة الداخلي�ة لغ�رض التحقنّ
ال�ذي رف�ض  أس�مائهم. وق�ال املص�در، 
اإلشارة إىل اسمه، ان »مفوضية االنتخابات 
ارس�لت اس�ماء املرش�حني البالغ عددهم 
7132 اىل وزارة الداخلية«، الفتاً إىل ان »ذلك 
ج�اء للتأكد م�ن وجود القي�د الجنائي من 
عدمه« بحق املرش�حني الذين سيخوضون 
االنتخابات.بدورها، أعلنت هيئة املس�اءلة 
أس�ماء  تدقي�ق  بعملي�ة  الب�دء  والعدال�ة 
املرش�حني ملجلس النواب، بغرض للكشف 
عن اس�ماء املش�مولني بإجراءاتها. وقالت 

الهيئ�ة يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إنها »رشعت بعملية 
تدقي�ق أس�ماء املرش�حني ملجل�س النواب 
لغ�رض الكش�ف ع�ن أس�ماء املش�مولني 
بإجراءاتها«. وخالل األعوان املاضية، سبق 
للهيئة أن كش�فت عن أس�ماء مشمولة يف 
املساءلة، األمر الذي دفعهم إىل الخروج من 
السبق االنتخابي. إىل ذلك، أعلنت املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات عن مصادقة 
مجلس املفوضني ع�ى الوثائ�ق املط�لوبة 
لك�ي  الخ�ارج،  يف  املقيم�ني  للعراقيي��ن 

يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم.
التفاصيل ص3

زعامء غرب أفريقيا: 
نـتـعـــهـــد بــقــتــال 

اإلرهـابـيـيـن

املفوضية أرسلت حنو )7( آالف اسم للتحقق من قيدهم اجلنائي وعدم مشوهلم بالئحة هيئة العدالة
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رئيس الوزراء يوجه الوزارات والدوائر اخلدمية بتلبية مطالب أهايل احلسينية فوراالعـراق لالتـحـاد االوريب: نـرفـض »العـودة القسـريـة« لـ » الالجـئـيـن«
الطاقة الربملانية: قانون رشكة النفط الوطنية سيعطـي سهام لكـل عراقـي احلكيم يشيد بالعالقات العراقية اليابانية ويدعو اىل تعزيزها

احلشد وعمليات بغداد 
يشددان عىل  رضورة تفعيل »اجلانب 

االستخباري« حلامية العاصمة
ص2

بوفون يبحث 
عن الوصول إىل نصف 

مئوية بيضاء
ص4

حمافظ بغداد يفتتح
 مدرسة »طيور السالم االبتدائية« 

يف اطراف العاصمة
ص6

السعودية تفتح أجواءها للطائرات اإلرسائيلية
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف دولة الكيان الصهيوني أن الس�عودية 
س�محت لرشك�ة الط�ران الوطني�ة الهندية 
باس�تخدام مجالها الجوي لتسير رحالت عرب 

مسارات جديدة من وإىل تل أبيب.
ونقل�ت هيئة الب�ث اإلرسائييل ع�ن مصادر يف 
رشك�ة الطران الهندي�ة الوطنية »إي�ر إنديا« 
تأكيدها بدء تسير رحالت جوية بني مومباي 
وت�ل أبي�ب ع�رب املج�ال الج�وي الس�عودي. 
وأش�ارت املصادر إىل أن مدة الرحلة لن تتعدى 
الخمس ساعات ونصف الساعة. وكان رئيس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو قد كش�ف 
ع�ن أن الس�عودية س�محت لرشك�ة الطران 
الهندي�ة باس�تخدام مجاله�ا الجوي لتس�ير 
ه�ذه الرحالت عرب مس�ارات جدي�دة من وإىل 
ت�ل أبي�ب. وأدىل نتن����ياه�و به�ذا اإلع�الن 
خالل حديث مقتضب ملراس�لني إرسائيليني يف 
واش�نطن بعد اجتماعه مع الرئيس األمريكي 

دون�الد ترامب.
وتنظم رشكة ط�ران الع�ال اإلرسائيلية أربع 
رحالت أس�بوعيا إىل مومباي لكنها تس�تغرق 
سبع ساعات ألنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب 
إثيوبي�ا ثم رشقا تج�اه الهند لتف�ادي املجال 

الج�وي الس�عودي. وتق�ول وس�ائل اإلع�الم 
اإلرسائيلية إن املسارات الجديدة فوق األرايض 
الس�عودية قد تقلص مدة السفر بما يزيد عن 

ساعتني.
ولم يرد أي تأكيد من املس�ؤولني الس�عوديني. 
وكانت هيئ�ة الطران املدني الس�عودية نفت 
الشهر املايض منح أي إذن ملرور رحالت جوية 
ب�ني الهن�د وإرسائيل ع�رب املجال الس�عودي، 
وذلك بعدما أعلنت »إير إنديا« أنها تعتزم البدء 
يف تس�ير رحالت مب�ارشة إىل إرسائي�ل، وأنها 
اقرتحت املرور عرب األجواء السعودية املغلقة يف 

وجه الطائرات التجارية املتجهة إىل إرسائيل.

البرصة: عودة الروح ملرشوع اجلبيلة السكني 
اخلاص بموظفي ديوان املحافظة

األمني العام للمؤمتر الوطني يناقش مع وزير احلكومة 
6الربيطانية حقوق املرأة 2

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث األمني العام لحلف ش�مال األطليس 
)الناتو( ينس ستولتنربغ مع رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي تدري�ب الحل�ف للق�وات 
العراقي�ة والتع�اون يف مج�ال مكافح�ة 
اإلره�اب. وج�اء ذل�ك خ�الل لق�اء جمع 
العب�ادي وس�تولتنربغ يف العاصمة بغداد 

الت�ي وصلها األخ�ر بزيارة ل�م يعلن عن 
مدتها، بحس�ب بيان للحكوم�ة العراقية. 
ويأتي اللقاء وسط دعوات متواترة لخروج 
القوات األجنبية من العراق. وقال العبادي 
إن »ما حققناه من انتصار كبر وحقيقي 
عى عصابات تنظيم داعش يجب الحفاظ 
علي�ه والقضاء عى الوج�ود األيديولوجي 
لإلره�اب م�ع االس�تمرار يف مالحقت�ه«. 

وش�دد عى أن التعاون بني العراق والناتو 
مه�م يف مج�ال مالحق�ة اإلره�اب. وقال 
س�تولتنربغ وف�ق البيان ذات�ه »إننا نقوم 
بتدري�ب الق�وات العراقي�ة ومس�تمرون 
بدعم بغداد ومس�اندتها والتع�اون معها 
يف التدريب وبناء األكاديميات العس�كرية 

والتزويد بالخربات«.
التفاصيل ص3

الناتو يف العراق: سنساعد يف بناء »األكاديميات العسكرية« 
ومكافحة الفساد
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           بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية رفضها لقرار 
هيئة املساءلة والعدالة، بمصادرة امالك 
قائد رشطة االنبار األسبق الشهيد اللواء 
الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي، 
فيما أثن�ى نائب يف األم�ن الربملانية عىل 
رفض الداخلي�ة، أكدت الهيئة أنها جهة 

كشف وليست جهة تنفيذية.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلي�ة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
الدليمي »استش�هد اثناء املنازلة الكربى 

ضد داعش اإلرهابي«.
ودع�ت الداخلي�ة »هيئ�ة املس�اءلة 
والعدالة إعادة النظ�ر بقرارها املجحف 
بحق الش�هيد احمد صداك« مؤكدة انها 
»س�تلجأ اىل القضاء العراقي دفاعاً عن 

حقوق شهداء العراق«.
بدوره، عد القيادي يف تحالف »االنبار 
هويتن�ا« النائ�ب محمد الكرب�ويل قرار 
هيئ�ة املس�اءلة والعدال�ة االخري بحجز 
ممتل�كات االالف م�ن قي�ادات وضباط 

الجيش العراقي بأنه »قرار محبط«. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الكرب�ويل  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»ق�رار هيئة املس�اءلة والعدال�ة االخري 
بحج�ز ممتل�كات االالف م�ن قي�ادات 
محب�ط،  العراق�ي  الجي�ش  وضب�اط 

ومصادرة جه�ود وتضحيات من ضحى 
ودافع ع�ن العراق«.  واض�اف الكربويل 
أن »توقيت أصدار هذا القرار يعد نس�فا 
متعمدا لجهود املصالحة الوطنية وطي 
صفحة املايض واعادة املجتمع اىل املربع 
االول بع�د 15 عام�ا من جه�ود تقويم 

وتصحيح مسار العملية السياسية«. 

»تضم�ن  ع�ن  الكرب�ويل؛  وكش�ف 
قوائم الحج�ز لقادة وضب�اط أنخرطوا 
يف  وس�اهموا  السياس�ية  العملي�ة  يف 
أعادة بناء املؤسسة العسكرية وتصدوا 
االره�اب  بكف�اءه واستبس�ال لق�وى 
الداع�ي يمث�ل أس�تهانه غ�ري مربره 

الرواح وتضحياتهم«. 

املتمي�ز  الكرب�ويل، »املوق�ف  وثم�ن 
واملسؤول لوزير الداخلية قاسم األعرجي 
وأعرتاض�ه عىل ش�مول القائد الش�هيد 
)اللواء الركن أحمد صداك الدليمي( الذي 
كان ش�وكة يف ع�ن االره�اب الداعي 

وقاتل حتى األستشهاد«. 
املس�اءلة  هيئ�ة  الكرب�ويل  وطال�ب 
والعدال�ة ولجن�ة املصالحة واملس�اءلة 
بقراراته�ا  النظ�ر  »بأع�ادة  الربملاني�ة 
جه�ود  م�ع  يتناس�ب  وبم�ا  األخ�رية 

املصالحة ووحدة الصف الوطني« .
إىل ذلك، ردت هيئة املساءلة والعدالة 
عىل اعالن وزارة الداخلية رفضها شمول 
قائ�د رشطة محافظ�ة االنبار األس�بق 
بقرار الهيئة يف مصادرة أمواله املنقولة 

وغري املنقولة.
وذك�ر بيان للهيئة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن�ه »وبش�أن 
التي  املالبس�ات واالعرتاض�ات  توضيح 
اعقبت صدور قوائم األسماء املشمولن 
باجراءات الحجز يف قانون }٧٢{ لس�نة 
٢٠1٧، لق�د دأبت الهي�أة الوطنية العليا 
للمس�اءلة والعدالة منذ تأسيس�ها عام 
الكام�ل  االلت�زام  ع�ىل  االن  واىل   ٢٠٠٤
بنصوص القوانن والترشيعات الصادرة 
عن السلطة الترشيعية املنتخبة من قبل 

الشعب العراقي واملمثلة له«.
وأض�اف ان »دور الهيئ�ة كان من�ذ 

البداي�ة ع�ىل انه�ا مؤسس�ة كاش�فة 
وليس�ت تنفيذية وهذا أس�اس مهمتها 
املناطة بها، حيث اننا تابعنا الترصيحات 
الص�ادرة ع�ن وزارة الداخلي�ة االخرية 
والتي ترف�ض فيه اإلج�راءات الخاصة 
التي شملت الش�هيد اللواء الركن احمد 
صداك بط�اح الدليم�ي }بق�رار الحجز 
ولي�س املص�ادرة{، فإنن�ا نؤك�د ع�ىل 
التزامن�ا الكامل بتطبيق اح�كام وبنود 
الربمل�ان  ال�ذي رشع�ه   }٧٢{ القان�ون 
وص�ادق علي�ه مجلس الرئاس�ة والذي 
ن�ص ع�ىل ش�مول املحافظن وم�دراء 
األم�ن وأعض�اء الفروع فم�ا فوق ومن 
كان بدرجة عميد يف األجهزة القمعية يف 

زمن النظام املخلوع«.
وتاب�ع البيان »كان من واجب الهيأة 
ان ت�زود الجه�ات ذات العالق�ة بتلك�م 
األس�ماء التزاما بالقانون املذكور الذي 
ال�زم الهيأة بذل�ك وفق امل�ادة }5{ منه 
ان  اع�رتاض فيج�ب  ف�ان كان هن�اك 
يكون عىل أصل ترشي�ع القانون وليس 
ع�ىل تطبيقاته« منوه�ا اىل اىل »رضورة 
التفري�ق بن فحوى املص�ادرة والحجز 
ان  التأكي�د ع�ىل  يف قان�ون }٧٢{ م�ع 
األمانة العامة ملجلس الوزراء قد شكلت 
لجنة مختصة لغ�رض النظر بالطلبات 
الخاص�ة بهذا القانون لحل اي اش�كال 

قد يطرأ مستقبال«.

تضمنت أمالك شهداء يف القوات األمنية.. والداخلية تهدد باللجوء للقضاء

رفض لبعض األسامء الواردة يف قائمة مصادرة أمالك النظام البائد 
واملساءلة ترد: نطبق القانون

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب وزير الهجرة واملهجرين جاس�م محمد 
الج�اف دول االتح�اد األوروب�ي، أم�س الثالثاء، 
بمراع�اة الجوان�ب االنس�انية يف التعام�ل م�ع 
ملف العراقين الالجئ�ن يف دولهم، مؤكدا رفض 
الحكوم�ة وال�وزارة الع�ودة القرسي�ة لالجئ�ن 
العراقين. وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان الوزير اس�تقبل بمبنى 
الوزارة السفري السويرسي غري املقيم لدى بغداد 
هاين�ز بيرت لينز، وبحث الطرفان ملفي النازحن 
والعائدي�ن وأوض�اع الالجئن العراقي�ن يف دول 
االتح�اد االوروبي. وقال الج�اف، ان بعض الدول 
ولألس�ف تس�تخدم اجراءات تعس�فية يف اعادة 
الالجئ�ن العراقي�ن ق�رسا اىل الب�الد وال تراع�ي 
الجوان�ب االنس�انية والدواف�ع والظ�روف التي 
أرغمتهم عىل مغادرة وطنهم، ففي النهاية يبقى 
خيار الهجرة واللج�وء من اصعب الخيارات التي 
يواجهه�ا م�ن اضط�ر لالبتعاد ع�ن األرض التي 

ينتمي لها.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية أس�ايش محافظة السليمانية، 
أمس الثالثاء، صدور أحكام قضائية بحق خمسة 
متهم�ن بتعاطي املخدرات واالتج�ار بها. وقالت 
املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »محكم�ة جنايات الس�ليمانية أصدرت 
أحكام�ا قضائية بحق خمس�ة متهمن بتعاطي 
املخ�درات واالتج�ار به�ا«، مبين�اً أن »األح�كام 
تراوح�ت مابن بالس�جن مابن 5_ 6 س�نة لكل 
محك�وم فضال عن فرض غرامات مالية عليهم«. 
وأضافت املديرية يف بيانها، أن »أعمار املحكومن 
ترتاوح ما بن ٢5_ ٤٢ سنة«، مشرية إىل أن »أجهزة 
األس�ايش ألقت القبض عىل املحكومن الخمسة 
داخل مدنية الس�ليمانية يف وقت س�ابق«. وأعلن 
مدير مكافح�ة املخدرات بمحافظة الس�ليمانية 
ج�الل أم�ن، يف ع�ام ٢٠1٧، أن نس�بة تعاط�ي 
املخدرات سجلت إرتفاعا ملحوظا، الفتا إىل ضبط 

حاالت لإلتجار باملخدرات داخل السجون.

السليامنية: صدور احكام قضائية بحق مخسة 
متهمني بتعاطي املخدرات واالجتار هبا 

العراق لالحتاد االوريب: نرفض 
»العودة القرسية« لـ »الالجئني«

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�اد الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحال�ف 
الوطني، أمس الثالثاء، بمس�توى العالقات الثنائية 
ب�ن الع�راق والياب�ان، داعي�ا اىل تعزيزه�ا يف كافة 
املج�االت واالس�تفادة من التج�ارب الدول�ة ومنها 
التجربة اليابانية الرائدة. وخالل اس�تقباله السفري 
اليابان�ي يف العراق فومي�و ايواي، اش�ار اىل الرغبة 
الدولي�ة يف دع�م الع�راق واالندف�اع ال�دويل تجاهه 
باعتب�اره قاتل نيابة ع�ن العالم وحقق نرصا كبريا 
عىل االره�اب الذي ه�دد الجميع، مبين�ا ان مؤتمر 
املانحن يف الكويت كان ترجمة فعلية لقراءة املجتمع 

الدويل للعراق. سماحته اعرب عن تفاؤله بمستقبل 
العراق، الفت�ا اىل ان العراق لربما من البلدان القالئل 
التي تعيش هاجس البناء واالس�تقرار، مشددا عىل 
رضورة االنتصار يف بناء الدولة واملؤسسات وتقديم 
الخدمات للمواطن�ن وتعزيز العالقات العراقية مع 
محيطه االقليمي والدويل. عن االستحقاق االنتخابي 
القادم، دعا سماحته اىل التنافس عىل اساس الربامج 
يف اجواء هادئة ومس�تقرة كي يفيض االس�تحقاق 
اىل انتاج حكوم�ة قوية قادرة عىل تحقيق االهداف، 
موضح�ا رغب�ة العراقي�ن وتطلعاته�م للمرحل�ة 
الجدي�دة ، محم�ال كاف�ة الق�وى السياس�ية تلبية 

تطلعات وطموح املواطن العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدفاع، أمس الثالثاء، عن وصول الدفعة االوىل 
من طائرات T5٠ الكورية لقاعدة الشهيد محمد عالء الجوية.

وقالت الوزارة يف بيان نرش عىل موقعها الرسمي ان »الدفعة 
االوىل من طائرات T5٠ الكورية وصلت اليوم اىل قاعدة الش�هيد 

محمد عالء الجوية يف مطار بغداد«.
واضاف�ت ال�وزارة ان »الدفع�ات الالحقة س�تصل تباعا اىل 

البالد«.
واك�د قائد القوة الجوي�ة الفريق الركن أن�ور حمه أمن، يف 
وقت س�ابق، أن طائرات ال��T5٠ املقاتلة تعترب م�ن الطائرات 
الحديث�ة ج�داً حيث تمتل�ك أجه�زة دقيقة ومعدات اس�تطالع 

وأسلحة تصويب غاية يف الدقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

الس�عودي،  العراق�ي  ال�وزاري  التنس�يقي  املجل�س  عق�د 
أم�س الثالث�اء، اجتماع�ا يف األمان�ة العامة ل مجل�س الوزراء، 
لبح�ث اخر اإلجراءات بش�أن التعاون يف العدي�د من القطاعات 
االقتصادي�ة واالس�تثمارية والثقافية وغريه�ا. وقالت االمانة 
العام�ة ملجلس ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه ان »االجتماع شهد استعراضا للّجان الوزارية فيما 
يتعل�ق بالتطورات األخرية بعملية التنس�يق يف مجاالت التجارة 
واالقتصاد والزراع�ة واملوارد املائية والصح�ة والثقافة والنقل 

والشباب والرياضة والرتبية والتعليم«.
واكد األمن العام للمجلس مهدي العالق خالل البيان انه »تم 
االتفاق مع الهالل األحمر بش�أن املنحة املقدمة من الس�عودية 
للمنظم�ات االغاثية والبالغة ٢٠ ملي�ون دوالر، بهدف االرشاف 

عىل توزيعها يف صفوف املنظمات االغاثية املحلية«.
واض�اف ان »هناك 16 مذك�رة تفاهم تعمل عليها الحكومة 
العراقية مع الجانب السعودي«، الفتا اىل انه »تم التوقيع عىل ٤ 

منها من قبل الطرفن حتى االن«.
وتابع ان »املذكرات األخرى  ستكتمل يف غضون فرتة قريبة«.

فيما أش�ار وزير التخطيط ورئيس املجلس التنس�يقي سلمان 
الجمي�ي ضمن البيان اىل »رضورة تنس�يق الزيارات الرس�مية 
للّجان الوزارية عن طريق س�كرتارية املجلس يف األمانة العامة 

ملجلس الوزراء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت لجان وهيئات مديرية التدقيق والرقابة املالية التابعة 
ملكت�ب املفتش العام الع�ام لوزارة الداخلية م�ن إعاد واإليصاء 
بإع�ادة أكثر من ٤ مليارات دينار اىل خزينة الدولة خالل ش�هر 

شباط املنرصم من العام الجاري ٢٠18.
وج�اءت عملي�ات اإلع�ادة واإليص�اء باإلعادة ومن�ع الهدر 
بن�اًء ع�ىل الجه�ود التدقيقية والرقابي�ة التي نفذته�ا الهيئات 
واللج�ان التدقيقي�ة التابعة ملديري�ة التدقيق والرقاب�ة املالية، 
حي�ث ذكر تقرير املديرية لش�هر ش�باط أن لجانه�ا وهيئاتها 
تمكن�ت من اعادة )65٩,136,٢5٠( دين�اراً و )6,3٢٠( دوالراً، 
وأوص�ت بإعادة )3,38٠,1٧٧,٤3٩( دين�اراً، ومنعت من الهدر 
مبلغ�اً ق�دره )861,5٩3,5٠٤( دين�اراً. كم�ا ذك�ر التقرير أن 
املديرية دققت خالل الشهر 3٢ عقداً وبينت رأيها يف 8٤ مجلساً 
تحقيقي�اً و1٠٩ قضايا محالة اليها من مديريتي تفتيش بغداد 
واملحافظات، فضالً ع�ن متابعتها لتنفيذ ٢٢ عقداً ضمن خطة 
الوزارة االستثمارية و 8٢ عقداً ضمن خطتها التشغيلية، ورصد 

5 حاالت تقاطع وظيفي خالل الشهر.

الدفاع تعلن وصول
 »الـدفـعـة االولـى« مـن طـائـرات 

)T50( الـكـوريـة 

املجلس التنسيقي العراقي السعودي يبحث 
رصف )20( مليون دوالر للعراق

احلشد الشعبي يقتل انتحاريًا ويدمر مضافة 
لـ«داعش« يف محرين

مفتشية الداخلية تعيد
 وتويص بإعادة أكثر من )4( مليارات دينار 

اىل خزينة الدولة خالل شباط

        بغداد / المستقبل العراقي

للمؤتم�ر  الع�ام  األم�ن  إلتق�ى 
الوطني العراقي املهندس آراس حبيب 
كري�م، ، الل�ورد ط�ارق أحم�د خان 
وزير الحكوم�ة الربيطانية واملفوض 
ال�وزراء ليك�ون  م�ن قب�ل رئيس�ة 
املبع�وث الخ�اص لقضاي�ا مكافحة 
العنف الجن�ي يف أوقات الرصاعات، 
يف  الربيطان�ي  الس�فري  وبحض�ور 
العراق الس�يد جون ويلكس، وذلك يف 
نادي الصيد العراقي ببغداد. و ناقش 
الطرفان عدة محاور جاء يف مطلعها 
حقوق املرأة و املساواة بن الجنسن 
إضاف�ًة  األرسي  التعني�ف  وقضي�ة 
األرام�ل  رشيح�ة  ع�ن  الحدي�ث  إىل 
واملطلقات، خصوصاً مع وجود أكثر 
من ٩٠٠ ألف مطلقة ومثلها لألرامل، 
حيث بات ذلك يشكل تحدي إجتماعي 
كبري. وق�ال املهن�دس آراس »تفاقم 
املش�اكل اإلجتماعي�ة يف املحافظات 
الت�ي إحتلتها داعش وحتى الَتس�يب 
يف املحافظات األخرى نتج عنه عمالة 

األطف�ال وبالت�ايل تركه�م للدراس�ة 
للتجهي�ل  إضاف�ًة  مبك�ر،  س�ن  يف 
املجتمعي ال�ذي نعاني من�ه اليوم«. 
وأض�اف األمن العام »علينا ان نعمل 
وفق برامج مخصصة إليجاد الحلول 
املناسبة ملعالجة تلك املشكالت، مبدياً 
إس�تعداده لتقديم العون واملساهمة 
يف دعم »برنام�ج العراق ضمن خطة 
العم�ل الوطني�ة الربيطاني�ة الرابعة 

حول املرأة والسالم واألمن«.
 فيم�ا ذك�ر الل�ورد ط�ارق أحمد 
خ�ان »نس�اعد عىل تطوي�ر املجتمع 

و دع�م امل�رأة العراقي�ة الت�ي عانت 
من الظلم وبط�ش اإلرهاب، موضحاً 
أن لدين�ا خط�ط وبرام�ج ع�دة تتم 
بالتنس�يق مع رئاسة الوزراء«. وبّن 
الل�ورد خ�ان »أح�د أهدافن�ا إع�ادة 
ل�ّم ش�مل العوائ�ل النازح�ة وتقديم 
الدعم املعنوي والصحي لهم، إضافًة 
للعمل عىل كيفية إعادة دمج النس�اء 
اللوات�ي تعرضن ملش�اكل وتمكينهّن 
يف مجتمعاتهّن«. وأضاف »سنس�عى 
للنهوض بواقع التعليم يف املجتمعات 
املعنف�ة وال�ذي يأتي كهدف أس�ايس 

وضعه اللورد جونس�ون، مس�تطرداً 
»نحن عىل ثقة بأن جهودنا تالقي ما 
يتمناه العراقيون من تحقيق العدالة 
اإلجتماعية واملس�اواة بن الجنس�ن 
وبن األكثرية واألقليات«. ويأتي هذا 
اللق�اء الخ�اص عىل هام�ش إطالق 
برنام�ج الع�راق ضمن خط�ة العمل 
الوطنية الربيطانية الرابعة حول املرأة 
والس�الم واألمن، والذي عقد بحضور 
املبع�وث  و  حبي�ب  آراس  املهن�دس 
الخاص لألم�ن العام لألم�م املتحدة 
لش�ؤون مكافحة العن�ف الجني يف 
أوق�ات الرصاع�ات الس�يدة براميال 
بات�ن و وزي�ر الحكوم�ة الربيطانية 
الل�ورد ط�ارق أحمد خان، والس�فري 
الربيطان�ي يف الع�راق الس�يد ج�ون 
ويلك�س، و الدكت�ورة إبتس�ام عزيز 
مدير عام دائرة تمكن املرأة يف األمانة 
العراق�ي،  ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة 
باإلضاف�ة إىل ش�خصيات سياس�ية 
الدولي�ة  الدبلوماس�ية  والبعث�ات 
واألممي�ة العامل�ة يف الع�راق إضافًة 

ملمثي املنظمات غري الحكومية.

األمني العام للمؤمتر الوطني يناقش مع وزير احلكومة الربيطانية
 حقوق املرأة و املساواة بني اجلنسني والتعنيف األرسي

الـحـكـيـم يـشـيـد بالـعـالقـات الـعـراقـيـة الـيـابـانـيـة 
ويدعو اىل تعزيزها يف كافة املجاالت

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد آمر اللواء الثامن يف الحشد الشعبي 
كاظم الجابري ونائب قياد عمليات بغداد 
اللواء الركن كري�م صبيح، أمس الثالثاء، 
عىل رضورة تفعيل الجانب االس�تخباري 

لحماية العاصمة.
وذك�ر بي�ان العالم الحش�د الش�عبي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »نائ�ب قائ�د عملي�ات بغ�داد الل�واء 
الرك�ن كريم صبيح زار مق�ر لواء الثامن 
يف الحش�د الش�عبي والتق�ى بآم�ر اللواء 
كاظم الجابري، وجرى خالل اللقاء بحث 
الوضع االمني يف بغ�داد ورضورة متابعة 

االرهابين وخالياهم النائمة يف بغداد«.
وأضاف أن »الجانبن أكدا عىل رضورة 
تفعيل العمل االستخباري االستباقي ملنع 

االرهابي�ن من تنفيذ هجمات تس�تهدف 
مدينة بغداد«. يشار إىل أن قيادة عمليات 
بغ�داد وبالتنس�يق م�ع عمليات الحش�د 

كلفت اللواء الثامن باملشاركة يف استتباب 
االم�ن بمنطق�ة الطارمية ش�مايل بغداد 

ومالحقة بقايا فلول االرهابين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة النفط والطاقة الربملانية، 
أمس الثالثاء، ع�ن تضمن قانون رشكة 
النفط الوطنية العراقية اس�تقطاع نسبة 
ال تق�ل عن 1٠% توض�ع يف اربع صناديق 
بتجرب�ة هي االوىل يف البلد، فيما اش�ار اىل 
ان اح�د الصناديق س�يعطي لكل مواطن 
عراقي مقي�م داخل البلد س�هما من تلك 
النس�بة.وقال رئيس اللجن�ة عي البهاديل 
يف مؤتم�ر صحفي مش�رتك م�ع اعضاء 
اللجنة، ان »ترشي�ع قانون رشكة النفط 
الوطني�ة العراقي�ة يمث�ل انج�ازا كب�ريا 
ملجلس النواب والذي اعاد قانون تش�كيل 
الرشكة التي الغيت بقرارات شخصية من 
النظ�ام البائ�د يف ع�ام 1٩8٧ بعدما كان 
هنالك قانون رقم 1٢3 لسنة 1٩6٧ حيث 

تم دمجها وتبعيتها لوزارة النفط«، مبينا 
ان�ه »بعد عام ٢٠٠٤ حاولت وزارة النفط 
ووزيره�ا االس�بق ابراهي�م بح�ر العلوم 
اعادة تفعيل قانون رشكة النفط الوطنية 
لك�ن تلك الجهود اصطدم�ت بمعارضات 
من البعض«.واضاف البهاديل ان »القانون 
وبع�د جهود ونقاش�ات وورش�ات عمل 
استمرت لعدة شهور فقد راى النور، حيث 
سيعمل عىل تفعيل االس�تثمار يف املصايف 
وصناعة الغاز وجميع االهداف املوضوعة 
النجاح عمل الرشكة يمكن تحقيقها من 
خالل عدة اهداف ووس�ائل يف االس�تثمار 
واالستكش�اف للرتاكيب الجديدة وتفعيل 
االس�تثمار بموجب اليات واس�س علمية 
يفه�م  »البع�ض  ان  اىل  الفت�ا  وفني�ة«، 
ان الرشك�ة تمتل�ك صالحي�ات اع�ىل من 
مم�ا يتوقعها البع�ض لكنه�ا بالحقيقة 

تستنبط عملها وصالحياتها من الدستور 
ترس�م  الت�ي  النف�ط  وزارة  ذراع  وه�ي 
السياس�ات النفطية للبلد والرشكة تعمل 
عىل تنفيذ تلك السياس�ات«.واكد البهاديل 
ان »الرشكة والول مرة فقد حققت انجاز 
كبري للش�عب العراقي من خالل تش�كيل 
ارب�ع صنادي�ق حيث س�يتم اس�تقطاع 
مااليقل عن 1٠% من االيرادات لتوزع عىل 
تل�ك الصناديق«، موضح�ا ان »الصندوق 
االول س�يكون لدع�م راس م�ال الرشكة 
والثاني وهو صن�دوق املواطن واملتضمن 
نقل ثروات البلد اىل الشعب العراقي حيث 
خصص س�هم لكل مواطن عراقي مقيم 
داخل الع�راق ووضعت الية لتس�ليم تلك 
املبال�غ اضافة اىل اليات ملن�ع املحافظات 
اىل  النفطي�ة  الحص�ص  تس�لم  ال  الت�ي 

الحكومة االتحادية«.

احلشد الشعبي وعمليات بغداد يشددان عىل  رضورة تفعيل 
»اجلانب االستخباري« حلامية العاصمة

الطاقـة الربملانيـة: قـانـون رشكـة النفـط الوطنيـة 
سيعطي سهام لكل عراقي

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوات الحش�د الشعبي، أمس الثالثاء، من قتل انتحارياً 
وتدمري مضافٍة لعصابات داعش االرهابية يف جبال حمرين ش�مال 
رشقي دياىل«. وذكر إعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان » قوات اللواء ٢٤ بالحشد الشعبي وبناٍء 
عىل معلومات استخبارية قتلت، اليوم الثالثاء، انتحارياً يف منطقة 
الحفاير ضمن سلسلة جبال حمرين شمال رشق محافظة دياىل«. 
واضاف ان« القوات تمكنت من تدمري املضافة التي كان يختبأ فيها 

االنتحاري، فضال عن، تدمري الدعم اللوجستي التابع لداعش.
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس الثالثاء، عن من�ح قروض تصل إىل 
75 ملي�ون دين�ار ألصحاب الجامعات وامل�دارس ورياض األطفال 

األهلية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أنه »تقرر منح صالحيات ملندوب�ي املحافظات كافة 
صالحية منح القروض التش�غيلية ألصح�اب الجامعات واملدارس 
وري�اض األطف�ال األهلية ملا زاد ع�ن 50 مليون دين�ار ولغاية 75 

مليون دينار« .
وأضاف البي�ان، أن »هذه الخط�وة تأتي لتقدي�م الدعم للمدارس 
األهلي�ة ورياض األطف�ال والجامعات واملس�اهمة يف تهيئة البيئة 

الرتبوية«.

الرافدين يمنح قروض تصل إىل )75( مليون دينار ألصحاب اجلامعات واملدارس

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وضعت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس الثالثاء، املرشحني لالنتخابات الربملانية 
يف أي�ار املقب�ل تحت فح�ص وزارة الداخلية، 
للتب�نّي إذا ما كان عىل أحّد منهم قّيد جنائي، 
فضالً عن إرس�ال أس�ماء املرشحني إىل هيئة 
املس�اءلة والعدال�ة، للتدقي�ق بغ�رض إذا ما 
كان أحد منهم مشمول بإجراءات املؤسسة، 
وجاء ذلك فيما كفش�ت املفوضية عن ترتيب 
كافة اإلج�راءات لعملية تصوي�ت العراقيني 
يف الخ�ارج. وأم�س الثالث�اء، كش�ف مصدر 
مطلع ان مفوضية االنتخابات ارسلت اسماء 
البال�غ عدده�م 7132 اىل وزارة  املرش�حني 

الداخلية لغرض التحّقق من أسمائهم.
وقال املصدر، الذي رفض اإلش�ارة إىل اسمه، 
ان »مفوضي�ة االنتخاب�ات ارس�لت اس�ماء 
البال�غ عدده�م 7132 اىل وزارة  املرش�حني 
الداخلي�ة«، الفت�اً إىل ان »ذل�ك ج�اء للتأك�د 
من وج�ود القي�د الجنائي م�ن عدمه« بحق 

املرشحني الذين سيخوضون االنتخابات.
بدورها، أعلنت هيئة املس�اءلة والعدالة البدء 
بعملي�ة تدقي�ق أس�ماء املرش�حني ملجل�س 
النواب، بغرض للكشف عن اسماء املشمولني 
بإجراءاته�ا. وقالت الهيئ�ة يف بيان مقتضب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنها 
»رشع�ت بعملي�ة تدقيق أس�ماء املرش�حني 
ملجل�س النواب لغرض الكش�ف عن أس�ماء 

املشمولني بإجراءاتها«.
وخ�الل األع�وان املاضي�ة، س�بق للهيئة أن 
كش�فت عن أس�ماء مش�مولة يف املس�اءلة، 
األم�ر ال�ذي دفعه�م إىل الخروج من الس�بق 
االنتخاب�ي. إىل ذل�ك، أعلن�ت املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخابات ع�ن مصادقة مجلس 
املفوضني عىل الوثائ�ق املط�لوبة للعراقيي�ن 
املقيمني يف الخ�ارج، لكي يتمكنوا من اإلدالء 

بأصواتهم.
ري�اض  االنتخ�ابي�ة،  اإلدارة  رئي�س  وق�ال 
الب�دران، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »هناك وثائق أساسية ه�ي 
البطاق�ة الوطني�ة املوح�دة وجواز الس�فر 
العراق�ي وهوي�ة األح�وال املدنية وش�هادة 
الجنس�ية العراقية ودفرت النف�وس العراقي 
لع�ام 1957 )رشط أن يحت�وي ع�ىل صورة 
تثبت الشخصية( وبطاقة الناخب اإللكرتونية 
البايومرتية التي تحت�وي عىل ص�ورة فضالً 

عن إجازة السوق العراقية ».
واوض�ح أن »هن�اك وثائ�ق عراقية س�اندة 
للوثائ�ق األساس�ية، ه�ي بطاق�ة الناخ�ب 
اإللكرتوني�ة الت�ي ال تحت�وي ع�ىل ص�ورة 
والبطاق�ة التمويني�ة وبطاقة الس�كن التي 
يمكن اعتبارها وثيقة أساس�ية لرب العائلة 

التس�جيل  اس�تمارة  ع�ن  فض�اًل   ، فق�ط 
اإللكرتونية لتسجيل الناخبني يف الخارج«.

وأك�د الب�دران قائ�ال، أن »املجلس، تس�هيالً 
لغ�رض  الخ�ارج  يف  العراقي�ني  ملراجع�ة 
التصويت، ق�د صادق عىل الوثائ�ق األجنبية 
الس�اندة للوثائ�ق األصلي�ة، وه�ي بطاق�ة 

الالجئني، ش�هادة الصليب األحمر أو شهادة 
اله�الل األحم�ر، وكذلك وكالة األم�م املتحدة 
لالجئني، الصادرة عن اجازة السوق من البلد 
املقيم فيه، وهوية اإلقامة الصادرة من البلد 
املقيم فيه وجواز السفر الخاص ببلد اإلقامة، 
وشهادة امليالد الصادرة من السفارة العراقية 

مع وثيقة أخرى ساندة، شهادة التخرج من 
الجامع�ات األجنبية، ع�ىل أن تكون مصدقة 
من وزارة الخارجي�ة، وثيقة اللجوء الوطنية 
للعراقيني يف الخارج الصادرة من بلد اإلقامة، 
كارت اإلقامة األبيض«. وقد حددت مفوضية 
االنتخاب�ات )19( دول�ة ملش�اركة العراقيني 

يف االنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة منها )13( 
دولة س�يتم افتت�اح مكات�ب انتخابية فيها 
و)6( دول س�يتم افتتاح مراكز اقرتاع فيها. 
ومن املق�رر إج�راء االنتخاب�ات الربملانية يف 
كافة املحافظ�ات العراقية بمحافظات اقليم 

كردستان يف 12 من أيار املقبل.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�د رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س الثالثاء، ان الحكوم�ة ملتزمة 
بدفع رواتب الحش�د الش�عبي، فيما 
اشار اىل ان تقليل عدد قوات التحالف 
ع�ن  التخ�ي  يعن�ي  ال  الع�راف  يف 

التدريب.
وقال العبادي يف كلمة له خالل املؤتمر 
ملتزم�ة  »الحكوم�ة  إن  االس�بوعي 
بدفع راوتب مقاتي الحشد الشعبي«، 
مش�را اىل ان »التهدي�د االرهاب�ي ما 
يزال موج�ودا ويتطل�ب توفر الدعم 

الدويل للقضاء عليه«.
واض�اف العب�ادي، أن »تقلي�ل ع�دد 
ق�وات التحال�ف ال�دويل يف الع�راق ال 
يعن�ي التخ�ي ع�ن التدري�ب االمنية 
العراقية«، مشددا عىل انه »ال يوجود 
حرس ثوري او مقاتل�ون امريكيون 

عىل االرض اطالقا«.
صادق�ون  كتل�ة  رئي�س  واعت�رب 
النيابية حس�ن سالم أن تخصيصات 
الحش�د الش�عبي ضمن موازنة عام 
دين�ار  تريليون�ي  والبالغ�ة   2018
»غ�ر منصف�ة«، مؤك�داً عزمه عىل 
التواص�ل مع مجلس ال�وزراء لتوفر 

تخصيصات إضافية للحشد.
من جانب آخ�ر، اعترب رئيس الوزراء 
ان قائم�ة هيئ�ة املس�اءلة والعدال�ة 
االخرة اظهرت ع�دم وجود مراجعة 
حقيقي�ة ع�ىل االرض، مش�را اىل ان 

الهيئة تتعامل بازدواجية يف عملها.
وق�ال العب�ادي إن »قائمة املس�اءلة 

والعدالة االخ�رة اظهرت عدم وجود 
مراجعة حقيقي�ة عىل االرض«، الفتا 
تتعام�ل  والعدال�ة  »املس�اءلة  ان  اىل 

بازدواجية يف عملها«.
اوض�ح  »النات�و«،  ق�وات  وبش�أن 

العب�ادي، أن »النات�و لم ي�أت للعراق 
س�ابقا خوفا م�ن خس�ارة املعركة، 

لكنه فيما بعد تيقن بالنرص«.
»االنب�ار  تحال�ف  يف  القي�ادي  وع�د 
هويتنا« النائ�ب محمد الكربويل قرار 

هيئة املساءلة والعدالة االخر بحجز 
ممتلكات االالف من قيادات وضباط 
الجي�ش العراقي بأنه »قرار محبط«، 
فيم�ا ثم�ن موق�ف وزي�ر الداخلي�ة 
قاسم االعرجي باعرتاضه عىل شمول 

»الش�هيد« اللواء الرك�ن أحمد صداك 
الدليمي.

واصدرت هيئة املساءلة والعدالة امس 
االثنني ) 5 اذار 2018( قائمتني االوىل 
تضمن�ت مص�ادرة االم�وال املنقولة 

وغ�ر املنقول�ة ل��52 ش�خصا م�ن 
اركان النظام السابق والثانية الحجز 
ع�ىل ام�الك 4257 م�ن املس�ؤولني 
خالل فرتة حكم صدام حسني بينهم 
الل�واء الرك�ن احمد ص�داك الدليمي، 

الذي »استش�هد« يف 12 ترشين االول 
ع�ام 2014، بانفج�ار عبوة ناس�فة 
اس�تهدفت دوريت�ه يف منطق�ة البو 

ريشة شمال مدينة الرمادي.
واعلنت وزارة الداخلية، امس االثنني، 
ع�ن رفضه�ا لق�رار هيئة املس�اءلة 
والعدال�ة بمص�ادرة اموال »الش�هيد 
احمد ص�داك الدليم�ي« قائد رشطة 
االنبار الس�ابق، داعي�ة اياها العادة 
بح�ق  »املجح�ف«  بالق�رار  النظ�ر 

الشهداء املضحني من اجل العراق.
إىل ذلك، اعلن رئيس الوزراء ان مجلس 
ال�وزراء وج�ه ب�رصف مخصص�ات 
مش�اريع املجاري وبناء مستش�فى 

بمنطقة الحسينية شمايل بغداد.
وق�ال العب�ادي إن »مجل�س الوزراء 
وجه ب�رصف مخصصات مش�اريع 
املج�اري وبن�اء مستش�فى لاله�ايل 

بمنطقة الحسينية«.
وأعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
يف وقت سابق أن رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي وج�ه بطرح مطال�ب أهايل 
منطقة الحس�ينية يف جلسة مجلس 

الوزراء التي ستعقد اليوم.
وكان العب�ادي وجه أيض�اً الوزارات 
الخدمية بمتابع�ة مطالب  والدوائ�ر 
أهايل الحسينية وتلبيتها »فوراً«، كما 
وجه بإرسال ممثل عنه للوقوف عىل 

واقع الخدمات يف املنطقة.
يذك�ر أن أبناء منطقة الحس�ينية يف 
بغ�داد نظموا اعتصاماً، منذ الس�بت 
املايض، احتجاجا عىل سوء الخدمات 

باملنطقة.

املفوضية أرسلت حنو )7( آالف اسم للتحقق من قيدهم اجلنائي وعدم مشوهلم بالئحة هيئة العدالة

مرشحو االنتخابات »حتت فحص« الداخلية واملساءلة

شدد على متسك بغداد بتدريبات التحالف الدولي.. وقال أن التهديد اإلرهابي ما زال موجودًا

رئيس الوزراء يؤكد التزام حكومته بدفع مرتبات احلشد: سنوفر ختصيصات إضافية

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث األم�ني الع�ام لحل�ف ش�مال األطل�ي 
)الناتو( ينس س�تولتنربغ مع رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي تدري�ب الحلف للقوات العراقية 

والتعاون يف مجال مكافحة اإلرهاب.
وجاء ذلك خالل لقاء جمع العبادي وستولتنربغ 
يف العاصم�ة بغداد التي وصله�ا األخر بزيارة 
لم يعل�ن عن مدتها، بحس�ب بي�ان للحكومة 

العراقية.
ويأت�ي اللقاء وس�ط دعوات متوات�رة لخروج 

القوات األجنبية من العراق.
وقال العبادي إن »ما حققناه من انتصار كبر 
وحقيق�ي ع�ىل عصابات تنظي�م داعش يجب 
الحفاظ عليه والقضاء عىل الوجود األيديولوجي 

لإلرهاب مع االستمرار يف مالحقته«.
وش�دد عىل أن التعاون بني العراق والناتو مهم 

يف مجال مالحقة اإلرهاب.
وقال س�تولتنربغ وفق البي�ان ذاته »إننا نقوم 
بتدري�ب الق�وات العراقية ومس�تمرون بدعم 

بغداد ومس�اندتها والتع�اون معها يف التدريب 
والتزوي�د  العس�كرية  األكاديمي�ات  وبن�اء 

بالخربات«.
وه�ذا اللقاء الثاني بني الجانبني يف غضون أقل 
من ش�هر، حي�ث التقيا يف 17 ش�باط يف أملانيا 
عىل هام�ش مؤتمر األم�ن الذي عق�د بمدينة 

ميونخ.
وج�اء لق�اء ميون�خ حينه�ا بع�د يوم�ني من 
موافق�ة وزراء دفاع الناتو عىل توس�يع مهمة 
التدريب واملشورة بالعراق بعدما دعت الواليات 
املتح�دة الحل�ف ملس�اعدة بغداد ع�ىل تحقيق 
االس�تقرار عقب هزيمة تنظي�م »داعش« إثر 

حرب استمرت ثالث سنوات.
وم�ن املنتظ�ر أن يت�وىل الحلف تدري�ب جنود 
عراقي�ني ليكون�وا ع�ىل اس�تعداد ملواجهة أي 

تنظيم مسلح قد يظهر مستقبال.
العس�كريني  تدري�ب  الحل�ف  س�يتوىل  كم�ا 
العراقيني ع�ىل عمليات إزالة القنابل والقذائف 
الت�ي لم تنفجر والتي خلفها التنظيم، لكنه لن 

يرسل عسكريني ملهام قتالية.

وأعل�ن العراق يف كانون األول 2017 اس�تعادة 
جمي�ع أراضيه م�ن قبضة التنظي�م املتطرف 
الذي س�يطر عليها يف 2014 وكانت تقدر بثلث 
مس�احة البالد إثر حمالت عسكرية متواصلة 
استمرت ثالث سنوات بدعم من التحالف الدويل 

بقيادة الواليات املتحدة.
ويف ش�باط أدانت الس�فارة األمركية يف بغداد 
قتل تنظيم »داعش« اإلرهابي 27 من الحش�د 
الش�عبي، مؤك�دة أن »املعرك�ة ض�د داعش يف 

العراق لم تنتِه بعد«.
وأدانت السفارة األمركية بشدة يف بيان الكمني 
وعملي�ة القتل الت�ي وصفتها ب�«الوحش�ية« 

ملنتسبي قوات الحشد الشعبي.
وأكد األمني العام لحلف شمال األطلي »الناتو« 
ين�س س�تولتنربغ أن قوات الحلف س�تبقى يف 

العراق »بناء عىل طلب« السلطات املحلية.
وتش�ر وكال�ة »فرانس ب�رس« إىل أن ترصيح 
س�تولتنربغ، ج�اء بع�د أربع�ة أيام م�ن قيام 
الربملان العراقي بطلب »جدول زمني النسحاب 
الق�وات األجنبي�ة«. وق�ال س�تولتنربغ خالل 

زي�ارة ن�ادرة إىل بغ�داد، التق�ى خاللها رئيس 
ال�وزراء حيدر العبادي: »نح�ن هنا ألن العراق 
يريد ذلك، لس�نا هنا م�ن دون موافقة ودعوة 
م�ن الع�راق«، مضيف�ا أن الحلف تلق�ى طلبا 
خطيا من العبادي. وأك�د أن الحلف »لن يبقى 
أكث�ر مما ينبغ�ي«، مضيف�ا أن الق�وات التي 
أرس�لتها 19 دولة يف الناتو »تكث�ف تدريباتها 
)للق�وات العراقي�ة( خصوصا يف مج�ال إزالة 

األلغام والطب العسكري وصيانة املعدات«.
ويف السياق ذاته، أشاد أمني الناتو، ب�«التحول 
املهم« للقوات العراقية التي انتقلت من االنهيار 
عام 2014 أمام املتطرفني إىل اس�تعادة جميع 

املدن بحلول نهاية عام 2017.
وأك�د أن »الحلف س�يتوىل التدري�ب طاملا كان 
ذلك رضوري�ا للتأكد م�ن عدم ظه�ور تنظيم 

)داعش( مجددا«.
ذل�ك،  إىل  للتوص�ل  أن�ه  س�تولتنربغ،  وتاب�ع 
سيساعد الحلف العراق أيضا يف »إقامة مدارس 
وأكاديميات عس�كرية« و«العم�ل عىل إصالح 

املؤسسات بما فيها مكافحة الفساد«.

)19( دولة أرسلت جنودًا.. واألمني العام: جئنا بطلب خطي من رئيس الوزراء

الناتو يف العراق: سنساعد يف بناء »األكاديميات العسكرية« ومكافحة الفساد
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االمم املتحدة تندد بتواصل »التطهري العرقي« للروهينغا يف ميانامر

رسيالنكا تنرش قوات خاصة ملواجهة اعامل عنف ضد املسلمني

زعـمـاء غـرب أفـريـقـيـا: نـتـعـهـد بـقـتـال اإلرهـابـيـيـن

         بغداد / المستقبل العراقي

قال ويل العهد الس�عودي األمري محمد بن سلمان، 
إنه يأمل يف أن تكون ال�ركات الربيطانية قادرة عىل 
االس�تفادة من التغريات العميقة التي تحدث يف بالده 
بعد إتم�ام مفاوضات خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد 
األوروبي، مشريا إىل أن الشعبني السعودي والربيطاني 

سيكونان أكثر أمنا إذا كانت عالقتنا قوية.
صحيف�ة  م�ع  حرصي�ة  مقابل�ة  يف  ذل�ك  ج�اء 
»التيلغ�راف« الربيطاني�ة، نرته�ا، قب�ل يومني من 
زي�ارة ويل العه�د الس�عودي للمملكة املتح�دة، وهي 
الزيارة التي س�بقها الكثري م�ن االحتجاجات من قبل 
منظم�ات حقوقي�ة وناش�طون للمطالب�ة بإلغائها، 
بسبب »جرائم« التحالف العربي يف اليمن و»استهدافه 

املدنيني«.  
وأض�اف ويل العه�د الس�عودي: »نح�ن نعتقد بأن 
الس�عودية بحاج�ة إىل أن تك�ون جزءا م�ن االقتصاد 
العامل�ي، إن الش�عب بحاج�ة إىل أن يكون ق�ادرا عىل 
التح�رك بحرية، كما أنن�ا بحاجة إىل تطبي�ق املعايري 

املماثلة لبقية دول العالم«.
وتابع: »بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
س�تكون هناك فرص ضخمة لربيطانيا نتيجة للرؤية 
2030«. وقال�ت الصحيف�ة، إن ويل العه�د، الذي يبدو 
مرتاح�ا يف ردائ�ه العرب�ي الطوي�ل بني الل�ون، كان 
يتح�دث يف مح�ل إقامته الفخ�م يف الضاحية الخاصة 
م�ن حي عرقة غرب�ي الرياض، ويف الس�ابق، وعندما 
التقينا به س�ابقا، كان يتحدث باللغة العربية بش�كل 
رئي�ي، ولكنه اختار يف هذه املناس�بة أن يجيب عىل 
أس�ئلتنا باللغة اإلنجليزية بالكامل، وذلك يف إشارة إىل 

ثقة وريث العرش السعودي املتنامية.
ويس�تعد بن س�لمان، األربعاء، للقيام بأول زيارة 
رس�مية له كويل للعهد إىل بريطانيا منذ توليه منصبه 
العام املايض، كما أنه متحمس لآلثار الواسعة للرؤية 
2030 -برنامج�ه الطم�وح إلع�ادة هيكل�ة اقتصاد 

البالد- عىل اتجاه بالده يف املستقبل.
الس�عودي،  العه�د  ويل  ف�إن  الصحيف�ة،  ووف�ق 
»املس�ؤول عن تنفي�ذ أكرب أجن�دة إص�الح جذرية يف 
تاريخ بالده«، الرمز للطاقة البرية، يُرع يف الوقت 
نفس�ه يف إصالح املعايري االجتماعي�ة يف البالد، عالوة 
ع�ىل أنه غري راض عىل اعتماد الس�عودية طويل األمد 

عىل ثروتها النفطية الهائلة فقط.
وخالل املقابلة، تطرق »بن سلمان« بشكل موسع 
إىل تأكي�د العالق�ة الخاص�ة القائم�ة ب�ني بريطاني�ا 
والس�عودية، الت�ي تع�ود إىل أكثر م�ن 100 عام وإىل 
الوقت الذي ساعد فيه »وليام شكسبري«، املستكشف 
الربيطان�ي، يف رس�م خريط�ة املناط�ق املجهول�ة يف 
الجزيرة العربية والتي تش�كل اآلن ج�زءا من اململكة 
العربية الس�عودية. وقال »بن س�لمان«: »إن العالقة 
بني الس�عودية وبريطانيا تاريخية وتعود إىل تأسيس 
اململكة، كما أن لدينا مصلحة مش�ركة تعود إىل األيام 
األوىل م�ن العالق�ة، إن عالقة م�ع بريطانيا اليوم هي 

عالقة عظيمة«.
وخ�الل الثالثة أي�ام األوىل من زي�ارة ويل العهد إىل 
بريطانيا، س�يلتقي »ترييزا ماي« وغريها من الوزراء 

البارزين، وكذلك سيجتمع بأفراد من العائلة املالكة.
ويقول املسؤولون الس�عوديون إنه لن يتم اإلعالن 
ع�ن أي قرار خ�الل زيارة األمري »محمد بن س�لمان« 
هذا األس�بوع، ولكن هناك آم�ال متزايدة، أنه يف حالة 
س�ري الزيارة بش�كل جيد فإنها س�تعزز آف�اق لندن، 
فض�اًل ع�ن تعزي�ز العالق�ات التجاري�ة ب�ني اململكة 

املتحدة والسعودية.
ويش�ري الدبلوماس�يون الربيطانيون إىل أن تجارة 
اململك�ة املتحدة مع الس�عودية ودول الخليج تصل إىل 
نح�و 10% من إجم�ايل التعامالت التجاري�ة، أكثر من 
إجم�ايل حج�م التج�ارة مع الص�ني، وم�ن املمكن أن 
يزيد ه�ذا الرقم بش�كل كبري إذا اس�تفادت الركات 
واملش�اريع الربيطانية اس�تفادة قصوى م�ن الفوائد 

التي يمكن أن توفرها رؤية 2030.
وم�ن املقرر أن يعقد ويل العه�د اجتماعات خاصة 
م�ع رئيي جهاز االس�تخبارات الداخلي�ة الربيطاني 
الخارجي�ة  االس�تخبارات  جه�از  ورئي�س   )MI5(

الربيطان�ي )MI6(، باإلضاف�ة إىل دعوت�ه لحض�ور 
اجتم�اع مجلس األمن القومي، وهو امتياز من النادر 

أن تحظى به الشخصيات الخارجية الزائرة.
الربيطان�ي  »الش�عب  إن  س�لمان«:  »ب�ن  وق�ال 
والسعودي بجانب بقية العالم سيكونون أكثر أمناً إذا 

كانت لديك عالقة قوية«.
وأضاف أن »املتطرف�ني واإلرهابيني مرتبطون من 
خالل نر أجندتهم، ونح�ن بحاجة إىل العمل لرويج 

اإلسالم املعتدل«.
وأردف: »نريد أن ُنح�ارب اإلرهاب، ونريد محاربة 
التط�رف ألنن�ا بحاجة إىل بن�اء االس�تقرار يف الرق 
األوس�ط، نريد نموا اقتصاديا سيس�اعد املنطقة عىل 
التطور، وبس�بب موقعنا املهيمن، فإن السعودية هي 

مفتاح النجاح االقتصادي يف املنطقة«.
ويعتقد ويل العهد أن اس�تمرار التعاون الوثيق بني 
الرياض ووكاالت االس�تخبارات الغربي�ة، مثل وكالة 
االستخبارات املركزية األمريكية وجهاز االستخبارات 

الخارجية الربيطاني، أمر حيوي لكسب هذه املعركة، 
حيث إن السعوديني قادرون عىل توفري املواد الخام، يف 
حني أن خرباء االس�تخبارات الغربية يملكون املهارات 

الالزمة لتحليلها.
وجددت زي�ارة ويل العه�د الس�عودي، املرتقبة إىل 
بريطاني�ا هذا األس�بوع، الجدل حول عالق�ة اململكة 
املتح�دة باململكة العربي�ة الس�عودية، والتي تنافس 

الربيكست يف مدى انقسام الربيطانيني حولها.
ورحب�ت رئيس�ة ال�وزراء الربيطاني�ة، بزيارة ويل 
العه�د الس�عودي، حيث أص�در مكتبها بيانا رس�ميا 
يش�دد بالدور الذي يلعب�ه التعاون األمني الس�عودي 
الربيطاني، إضافة إىل أهمي�ة األعمال بني الطرفني يف 

»توفري اآلالف من الوظائف يف بريطانيا«.
كم�ا كان وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي، »بوريس 
جونسون«، قد نر مقاال األسبوع املايض يف صحيفة 
التايم�ز، يحدد في�ه دوافع حكومته لدعم سياس�ات 

»محمد بن سلمان«، التي وصفها ب�»اإلصالحية«.

وال يج�د املوق�ف الرس�مي املرح�ب بزي�ارة »ب�ن 
س�لمان« صدى يف الصحافة أو الش�ارع الربيطانيني، 
إذ توج�ه االتهام�ات إىل الحكوم�ة الربيطانية بأن ما 
يعنيها حقا يف هذه العالقة مع السعودية محورين ال 
عالقة لهما بالقيم الربيطاني�ة، التي زعمت ماي بأن 

لقاءها ب�»بن سلمان« هو تعبري عنها.
ويعد »الربيكس�ت«، املحرك األس�ايس وراء تعزيز 
العالق�ات الربيطانية الس�عودية، فس�تحاول »ماي« 
خالل زيارة »بن س�لمان« أن ترس�م صورة لربيطانيا 
»قوية منفتحة عىل العال�م خارج االتحاد األوروبي«، 
وأنه�ا مرك�ز تج�اري هام، وه�و ما س�يحاول وزير 
التجارة الدولية، »ليام فوكس«، ترجمته إىل اتفاقيات 
تجاري�ة ثنائية، خاص�ة أن التجارة ب�ني الطرفني قد 
نم�ت إىل 6.2 مليارات جنيه يف عام 2016 بزيادة %41 

عن 2010.
ويش�كل طرح أس�هم رشكة »أرامكو« لالكتتاب، 
الصفقة الكربى الت�ي تتطلع إليها بريطانيا من هذه 
الزيارة، حيث س�تحاول إقناع »بن س�لمان« باختيار 
لندن كمقر لبيع أس�هم الرك�ة التي تعد الكربى من 

نوعها يف العالم.
كما ستس�تغل بريطانيا ه�ذه الفرصة لبيع املزيد 
من األسلحة للسعودية، والتي تستخدمها يف حربها يف 
اليمن، وذلك رغم االتهامات بانتهاك حقوق اإلنس�ان 

يف حرب السعودية عىل البلد الفقري.
وكانت مبيعات الس�الح الربيطانية إىل الس�عودية 
قد تضاعفت لتصل إىل نحو 5 مليارات جنيه إسرليني 

عام 2015، ومنها العديد من الطائرات املقاتلة.
وي�رى البع�ض أن »إصالح�ات« »ب�ن س�لمان« 
االقتصادية واالجتماعية رصفا لألنظار عن سياساته 
»املندفعة وغري املحس�وبة«، سواء داخلياً أم خارجياً، 
إذ ش�نت الس�عودية منذ تس�لمه زمام األمور حمالت 
اعتقال واس�عة ض�د جميع معارضيه م�ن بني أفراد 
العائلة املالكة والتيارات اإلصالحية الدينية، إضافة إىل 

العديد من الناشطني السعوديني.
كم�ا أن القمع الداخ�ي الس�عودي ال يقترص عىل 
الجوانب السياس�ية، بل يش�مل أيضا تمييزا منهجيا 
ض�د األقلي�ات، خاص�ة األقل��ية الش�ي��عية رشقي 
البالد. أما خارجيا، فلم تس�تطع حملة »بن س�لمان« 
العس�كرية يف اليمن، حتى اآلن، حس�م، بل إن الحرب 
فاقمت من األوضاع اإلنس�انية الس�يئة التي يعيشها 
اليمنيون، بسبب الح������صار السعودي املفروض 
عىل املوانئ اليمنية، إضافة إىل القصف الذي طال منازل 

املدنيني والبنى التحتية، مثل املدارس واملستشفيات.
ومن املقرر أن تنظم »الحملة ضد تجارة السالح«، 
إضاف�ة إىل املركز العربي لحق�������وق اإلنس�ان يف 
لندن، تظاهرة أمام مقر الحكومة الربيطانية األربعاء 

لالحتج�اج عىل استقبال »بن سلمان«.
والش�هر املايض، وق�ع أكثر م�ن 10 آالف مواطن 
بريطان�ي، عريض�ة يطالبون فيه�ا رئيس�ة الوزراء 

بإلغاء زيارة ويل العهد السعودي.
ويف الش�هر ذات�ه، طالب�ت 10 منظم�ات حقوقية 
مقرها بريطانيا حكومة »تريزا ماي« بعدم اس�تقبال 
ويل العه�د الس�عودي، وإلغ�اء زيارت�ه، متهمني إياه 

بارتكاب جرائم حرب باليمن.

تظاهرات يف لندن تطالب بإلغاء زيارة ولي العهد

جرائم السعودية تالحق بن سلامن يف بريطانيا

        بغداد / المستقبل العراقي

يواص�ل ويل العه�د الس�عودي، محم�د بن س�لمان، 
زيارت�ه إىل م�رص والتي ش�هدت توقي�ع البلدي�ن اتفاقاً 
لتأس�يس صندوق مش�رك بقيم�ة 10 ملي�ارات دوالر، 
إلقامة مش�اريع يف جنوب س�يناء ضمن خطٍة سعوديٍة 
لبن�اء منطقة اقتصادية ضخمة.  و حس�بما أفاد موقع 
»مغ�رس« تأتي زي�ارة األمري بن س�لمان مل�رص، والتي 
بدأه�ا األح�د، وتس�تمر 3 أي�ام، يف مس�تهل أول جول�ة 
خارجي�ة ل�ه منذ تولي�ه منصبه منتص�ف 2017. وكان 
ويل العه�د أعلن العام املايض )2017(، عن مروع لبناء 
منطقة اقتصادية ضخمة يف ش�مال غربي البالد، تشمل 
أرايض يف األردن ومرص، باس�تثمارات تبلغ أكثر من 500 
ملي�ار دوالر، تحت اس�م »ني�وم«. واالتفاق الس�عودي-

املرصي ينص، بحس�ب مص�در حكومي س�عودي، عىل 
إقامة مش�اريع يف األرايض املرصية املش�مولة باملروع 
الضخ�م والتي تق�ع يف جنوب س�يناء. ويف وقت س�ابق 
قال مس�ؤول س�عودي لرويرز إن مرص تعهدت بتقديم 
أل�ف كيلومر مربع من األرايض يف جنوب س�يناء لتكون 
ضمن مدينة عمالقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية 
النق�اب عنها يف تري�ن األول وهي املس�احة التي تزيد 
عن مس�احة دول�ة البحري�ن التي تبلغ مس�احتها نحو 
756 ك�م². وقالت املصادر الحكومي�ة، لوكالة الصحافة 
الفرنس�ية، إن الدور املرصي يف االتف�اق يقوم خصوصاً 
عىل تقديم »أراٍض مؤج�رة عىل املدى الطويل«. ويتطلب 
إنج�از مروع »نيوم«، الذي أعلنه ويل العهد الس�عودي 
الع�ام املايض )2017(، اس�تثمارات قيمته�ا 500 مليار 
دوالر، وس�يقام عىل مس�احة 26.500 كيلومر مربع يف 
شمال غربي الس�عودية عىل البحر األحمر، ويضم كذلك 
أرايض يف الجه�ة املقابل�ة بم�رص واألردن. وأكد املتحدث 
باس�م الرئاس�ة املرصي�ة، بس�ام رايض، يف مقابل�ة مع 
التلفزيون املرصي، أن »السعودية تمثل املستثمر العربي 
األول يف مرص«. وأضاف أن التعاون االقتصادي ويف مجال 
االس�تثمارات ب�ني البلدين، يمث�ل »جانباً أساس�ياً« من 
زيارة األمري بن س�لمان. وبالتعاون مع القاهرة وعّمان، 
تسعى الرياض إىل جذب رشكات مالحة وسياحة أوروبية 
تعم�ل يف البحر املتوس�ط صيفاً، للعم�ل يف البحر األحمر 

بعد املوسم الصيفي.

السييس »يسلم« بن سلامن أرضًا 
تعادل مساحة »دولة عربية«

       بغداد / المستقبل العراقي

ن�ددت مفوضية االم�م املتحدة الس�امية لحقوق 
االنس�ان أم�س الثالث�اء بتواص�ل »التطه�ري العرقي 
للروهينغا« يف بورما من خالل حملة »ترهيب وتجويع 
منظمة« لحمل هذه االقلية عىل الفرار اىل بنغالدش. 

ورصح مس�اعد االمني العام لالمم املتحدة لحقوق 
االنسان اندرو غيلمور ان »التطهري العرقي للروهينغا 

يتواص�ل يف ميانم�ار«. وفر نحو 700 الف�ا من اقلية 
الروهينغ�ا املس�لمة م�ن والي�ة راخ�ني اىل بنغالدش 
املجاورة منذ آب الفائت بسبب عمليات عسكرية قام 
بها الجيش. وال يزال مئات الروهينغا يعربون الحدود 
اىل بنغالدش كل اسبوع. وتابع غيلمور ان »الحكومة 
البورمي�ة تك�رر ع�ىل مس�امع العالم انها مس�تعدة 
لع�ودة الروهينغا لك�ن قوات االمن تواص�ل يف الوقت 
نفس�ه ترحيله�م اىل بنغالدش«، مضيف�ا ان »طبيعة 

العن�ف تغريت م�ن القتل املحم�وم اىل حملة اقل حدة 
من الرهيب والتجويع«.

وق�ال ان�ه »م�ن غ�ري ال�وارد« ان يتمك�ن أي من 
الروهينغا من العودة اىل ميانمار يف املس�تقبل القريب 
وقال »من املستحيل ضمان عودة آمنة والئقة وقابلة 

لالستمرار يف الظروف الراهنة«.
ووقع�ت بورما وبنغالدش اتفاق�ا إلعادة الالجئني 

إىل شمال راخني. لكن عمليات إعادتهم لم تبدأ بعد.

ويخ�ى الكثري من الروهينغا م�ن العودة إىل البلد 
حي�ث تعرضوا إىل العن�ف وعانوا التميي�ز لعقود عىل 

أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية.
وبعضه�م لم يعد لديهم م�كان يعودون إليه جراء 

إحراق قراهم خالل حملة الجيش األمنية.
باعتباره�م  الروهينغ�ا  وتتعام�ل ميانم�ار م�ع 
مهاجرين غري قانونيني من بنغالدش وترفض منحهم 

الجنسية وتحرمهم من حقوقهم األساسية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رسيالنكا أمس الثالثاء فرض حظر 
تج�ول جدي�د ونرت عن�ارص كوماندوس 
م�ن الرطة مدججني بالس�الح يف منطقة 
يف وسط البالد يقصدها السياح عقب اندالع 

أعمال عنف أدت إىل مقتل ش�خصني وتدمري 
عدد من منازل ومحالت املس�لمني.  ومددت 
الرطة إجراءات حظر التجول يف أجزاء من 
كاندي، املنطقة الشهرية بمزروعات الشاي 
واآلثار البوذية، بعد أن خرق اش�خاص من 
مث�ريي اعمال الش�غب حظ�را للتجول ليال 

وعاث�وا خراب�ا يف املنطق�ة. وانتش�لت جثة 
رج�ل مس�لم م�ن أنق�اض من�زل محروق 
الثالثاء، بحس�ب م�ا أعلنت�ه الرطة، مما 
يه�دد بتأجي�ج التوتر الطائف�ي الذي اندلع 
يف مختلف أنحاء البالد يف األسابيع املاضية. 
وأعلن متحدث باس�م الرط�ة نر مئات 

العنارص من »قوة التدخل الخاصة« التابعة 
للرطة، يف املنطقة التي تشهد اضطرابات 
الس�تعادة النظ�ام وفرض حظ�ر التجول. 
وكان�ت من�ازل ومح�الت تابع�ة ملس�لمني 
ومساجد قد تعرضت الرضار بالغة يف اعمال 
شغب اندلعت االثنني يف اعقاب مرصع رجل 

م�ن االتني�ة الس�نهالية ع�ىل ي�د عصابات 
االس�بوع امل�ايض. والس�نهاليون مجموعة 
اتني�ة غالبيته�ا من البوذيني وتش�كل نحو 
ثالثة ارباع س�كان رسيالنكا البالغ عددهم 
21 مليون نس�مة، فيما يمثل املسلمون 10 

باملئة فقط من عدد السكان.

       بغداد / المستقبل العراقي

فاس�و  بوركين�ا  رئي�س  ق�ال 
ماركروش إن بالده ستقاتل وستهزم 
املتشددين رغم هجوم شنه متشددون 
يف العاصم�ة األس�بوع املايض أس�فر 
عن مقت�ل ثمانية أش�خاص وإصابة 
ع�رات.  وحس�ب روي�رز، انضم إىل 
روش رئيس�ا الجارتني توجو والنيجر 
يف اس�تعراض للتضام�ن فيم�ا بينهم 
ومع املس�تعمر الس�ابق فرنس�ا التي 
أرس�لت قوات قبل نحو خمسة أعوام 
ملنع املتش�ددين من السيطرة عىل مايل 
املج�اورة. وأعلن�ت جماع�ة مرتبطة 
بالقاع�دة الس�بت مس�ؤوليتها ع�ن 
الهجوم ع�ىل مقر الجيش والس�فارة 
الفرنس�ية يف واغادوغو والذي أس�فر 

أيضا عن مقتل ثمانية مسلحني.
وألق�ى الهج�وم امل�زدوج الض�وء 
ع�ىل املخاط�ر املتزايدة التي يش�كلها 
املتشددون يف منطقة ساحل الصحراء 
بعد خمسة أعوام من التدخل الفرني.

وتعلق فرنسا آماال عىل ما يطلق عليها 

قوة مجموعة الساحل الخمس - التي 
تتأل�ف من جي�وش م�ايل وموريتانيا 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد - كي 
تتمكن من بدء س�حب قوة فرنس�ية 
قوامه�ا أربع�ة آالف عس�كري التزال 

متمركزة باملنطقة.
والتقى املجل�س الدائم للمجموعة 
برئاس�ة رئيس النيجر محمد إيسوفو 
يف واغادوغو االثنني رغم أنه لم يحرض 
االجتماع من الرؤس�اء اآلخرين سوى 

رئيس توغو فوريه جناسينجبي.
»اإلرهابي�ون...  إيس�وفو  وق�ال 
يسعون إىل تفكيك تحالفنا... يقولون 
إن حلفاءنا جنود أجانب. بالنسبة لنا 
هم ليس�وا جن�ودا أجانب، ب�ل حلفاء 

يقاتلون من أجل نفس القضية«.
وأعادت جماعات متشددة تجميع 
صفوفه�ا من�ذ التدخ�ل الفرن�ي يف 
الجماع�ات  ووس�عت  ع�ام2013. 
نش�اطها ليصل إىل وس�ط م�ايل التي 
انط�الق لرضب  اس�تخدموها منصة 
وس�احل  والنيج�ر  فاس�و  بوركين�ا 

العاج.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سفوان
العدد : 2018/54

اىل / املنف�ذ عليه / عيل كعيد كاظم / املدير املفوض لرشكة شباب 
الثقة للتجارة العامة املحدودة املسؤلية اضافة لوظيفته 

تبليغ
لق�د تحقق هذه املديري�ة من )كتاب مركز رشط�ة العشار بالعدد 
1115 يف 2018/2/23 واملرف�ق مع�ه مذك�ورة االخب�ار بالتنفي�ذ 
املرقم�ة 2018/54 يف 2018/2/21 والرشح م�ن قبل مبلغ مركز 
رشط�ة العشار املقبوض عالء داوود محمود املؤيد من قبل املجلس 
البل�دي يف منطقة الساعي ورئيس  املجل�س البلدي عالء الشاوي ( 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه استنادا للم�ادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سفوان خالل خمسة 
عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

حمزة قيص محمد شاكر
اوصاف املحرر :

اعالم الحكم املرقم 2017/123
بتاريخ 2017/2/27 

الصادر من محكمة استئناف البرصة بصفتها االصلية 
عن دين 

بمبلغ وقدره 251586360
مائت�ان وواحد وخمسون مليون وخمسمائ�ة وستة وثمانون الف 

وثالثمائة وستون دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف كافة 
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/3/6
اعالن مفقود

اىل املفقود // يارس محمد نصيف
بتاري�خ 2018/3/6 قدم�ت امك املدعوه )رضي�ه لطيف جاسم  (

تطل�ب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2013/4/29 
ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش 

سوف تنصب )امك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة /بصفتها االصلية 
العدد :47/س/2018

التاريخ 2018/3/6
اعالن 

تبلي�غ املستأن�ف عليهم / قي�س وعادل واحم�د ونهلة اوالد 
سلمان عبد العزيز

استأنف املدعي )عص�ام بهجت  الفتال( قرار الحكم الصادر 
من محكمة بداءة البرصة بالعدد 1097/ب/2017 بالدعوى 
تبليغك�م  ولتع�ذر  47/س/2018  املرقم�ة  االستئنافي�ة 
بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغك�م اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2018/3/26 او من ينوب عنكم ويف 
حالة عدم حضوركم س�وف تحري املرافعة بحقكم  حضورا 

وعلنا وفق القانون
القايض

محسن جميل جريح
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/3/5
اعالن مفقود

اىل املفقود // منذر عبد الستار فيصل
بتاريخ 2018/3/5 قدمت شقيقك املدعو  )مظفر عبد الستار 
فيصل   (يطلب في�ه نصبه قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2006/5/28 ول�م تع�د لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خ�الل خمسة عرش يوم من 
الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف ينصب )شقيقك( قيما 

عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

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

تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية 
العم�ارة فعىل الراغب�ني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مق�ر بلدية العمارة خالل فرتة )15( 
خمسة عرش  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن 
)50 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة 
اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة السكن ويك�ون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من 

تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يسل�م املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

تعل�ن رشكة مصايف الجن�وب )رشكة عامة( 
عن اجراء املزايدة العلنية االوىل يف مقر الرشكة 
لبيع السكراب يف تمام الساعة )9( من صباح 
ي�وم )االثن�ني( املص�ادف 2018/4/9 فعىل 
الراغبني باالشرتاك  باملزايدة العلنية الحضور 
بالزمان واملكان املحددين مستصحبني معهم 
مبلغ التامينات البالغ )63,000,000( دينار 
)ثالثة وستون ملي�ون دينار فقط( ويتحمل 
م�ن ترسو علي�ه املزايدة اج�ور نرش االعالن 
والداللية وعىل املشرتك باملزايدة جلب نسخة 
مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة 

الوطنية مع بطاقة السكن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة األتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد / 1272/س2017/2

التاريخ 2018/2/28
اىل / املستأنف عليها /  لطيفة فرج عباس التميمي 

اعالن
للطعن االستئنايف املقدم م�ن قبل املستأنف )امني بغداد / 
اضاف�ة لوظيفته ( بالدعوى املرقم�ة 1272/س2017/2 
ع�ىل الق�رار البدائي الص�ادر من محكمة ب�داءة الرصافة 
ب�رد  الق�ايض   2017/6/18 يف  643/ب/2016  بالع�دد 
دع�وى املدعي املستأنف اعاله وتحميله املصاريف واتعاب 
املحام�اة وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تقرر تبليغ�ك  اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني بالحضور اىل ه�ذه املحكمة يف يوم 
املرافع�ة 2018/3/15 ويف حالة ع�دم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك  حضورا 

وعلنا

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من كلية 
الرافدين قسم إدارة أعمال مرحله رابعه 
باس�م هنادي رائ�د ابراهي�م فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار .
���������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوية غرف�ة تجارة وهوية 
زام�ل  حس�ني  باس�م  سك�ن  بطاق�ة 
خل�ف فم�ن يعث�ر عليه�ا تسليمه�ا إىل 
جه�ة اإلص�دار او االتص�ال ع�ىل الرقم 

07713432361
���������������������������������

فقدان
املرقم�ه  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الثقاف�ه  وزارة  م�ن  4549والص�ادره 
باسم املوظف عيل م�وىس محمود فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار .
���������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من رشكة 
توزيع املنتج�ات النفطي�ة / فرع دياىل 
بأسم/  ضي�اء صفوك  هويس  حسون 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تسليمه�ا إىل جه�ة 

االصدار .

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة 
– الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد االنشائية 
بأس�م / عيل رشيد جب�وري فمن يعثر عليها 

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

تنويه
نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1573 
يف 13 كان�ون االول 2017 ن�رش اعالن رشكة 
موفق مذكور فليح للمقاوالت خطأ والصحيح 
رشكة موفق مذكور فليح للمقاوالت والتجارة 

العامة لذى اقتىض التنويه .
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/2582

 إىل املنفذ علي�ة / محمد شمال داير  مجهول 
محل االقامة حسب كتاب مركز رشطة الخلود 
2017/11/28واملرفق�ه  يف   16629 املرق�م  

اشعار مختار محلة الخاجية
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جه�ة ذات 
االختصاص من القائ�م بالتبليغ انك مجهول 
محلة اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
أو مخت�ار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل 
خمسة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حض�ورك ستبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

 عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة ب�داءة الك�وت املرق�م 875/
ال�زام  املتضم�ن   2017/8/8 يف  ب/2017 
املدين مبلغ قدره سبع�ة االف دوالر امريكي 

لصالح الدائن اركان حسن بعوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 1019 

اعالن 
إىل املفقود / وليد لطيف حمود يسكن الخالص 
/ الدوجم�ة – بتاري�خ 6 / 3 / 2018 قدمت 
لن�ا املدعوة انوار ضاري كرجي زوجة املفقود 
وليد لطيف حمود والذي فقد بتاريخ 20 / 10 
/ 2015 والتي تطلب فيه اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة وتك�ون قيم�ة علي�ك ل�ذا تقرر 
االع�الن عن ذل�ك يف الصحف املحلي�ة فمن له 
ح�ق االعرتاض مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
ثالثة ايام من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك 
س�وف تصدر املحكمة حج�ة الحجر والقيمة 

وفقا للقانون .
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ  

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2017/126

التاريخ : 2018/2/11
اىل / املنفذ عليه  

اسم املدين : لهمود ايدام سعود
لق�د تب�ني م�ن خ�الل كت�اب مرك�ز رشطة 
ث�ورة العرشي�ن وشعار مخت�ار منطقة حي 
العسكري انك مجهول محل االقامة ومرتحل 
عن محل سكناك الرسمي عليه قررت تبليغك 
ع�ن طريق الن�رش وفق احكام امل�ادة 27 من 
قان�ون التنفيذ املرقم 45 لسنه 1980 التنفيذ 

املرقم 2007/303 
املتضمن اداء نفقة مستمرة لزوجتك 40,000  
اربع�ون الف دينار ونفقة مستمرة لكل طفل 
من االطف�ال ريام واحمد وبن�ني وباسم لكل 
شهر  30,000  ثالث�ون الف دينار  لكل واحد 
منه�م وبخالف ذل�ك سوف يص�ار اىل التنفيذ 

الجربي بحقك 
 منفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد:  34/ش/2018

التاريخ: 2018/3/1
اعالن

اىل / املدعى عليه / لؤي رؤوف فليح
اقام�ت املدعي�ة ن�ور صب�اح عب�اس بحقك 
الدعوى املرقم�ة 34/ش/2018 والتي تطلب 
فيه�ا التفريق لعدم االنف�اق وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ املبلغ 
القضائي سال�م عباس ومخت�ار املنطقة لذا 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا وبصحيفتني 
يوميت�ني واسعت�ي االنتشار بموع�د املرافعة 
الساع�ة    2018/3/15 ي�وم  يف  املص�ادف 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ين�وب عنك قانونا سوف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد 
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2017/7/24 لتسجيل تم�ام العقار تسلسل 
1001 محل�ة الرشقي الواقع يف الرميثة باسم 
)رشي�د حمي�د جاس�م ( باعتب�اره حائزا له 
بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
القان�ون 43 لسنة 1971 املع�دل قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فعىل من يدع�ي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما لديه 
اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش ه�ذا االع�الن وكذلك 
الحضور يف موق�ع العقار يف الساعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
سالم هيثم عبد الله

رئيس الدائرة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2017/6/6

التاريخ : 2018/3/4
اعالن

تبيع مديرية تنفي�ذ الرميثة العقار تسلسل 75 
الغربي الواق�ع يف الرميثة العائد للمدين ادريس 
عب�اس عبد املحجوز لقاء طلب الدائن مانع يايل 
دلي�ل البال�غ 44,500,000 دين�ار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وشه�ادة الجنسية العراقي�ة وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 75 الغربي  � الرميثة
2  � جنسه ونوعه : دار سكن  

3 � حدوده واوصافه : يقع عىل الشارع الرئييس 
ملنطقة الغربي

4  � مشتمالت�ه : غرفت�ني واستقب�ال وه�ول 
وكليدور وحمام عدد اثنان مطبخ مفرزة بصورة 

غري رسمية وحديقة وثالثة غرف وهول 
5 � مساحته : سهام املدين 49,01 مرت

6 � درجة العمران : بناء قديم 
7 � الشاغل : 

8  �القيم�ة املقدرة : سه�ام املدين 59027777 
تسعة وخمس�ون مليون وسبعة وعرشون الف 

وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار
�������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد  /85/ب/2018

التاريخ 2018/3/4
اعالن

اىل / املدعى عليها / وعيده محمد طالب 
اقام املدعي سالم عبي�د زرزور الدعوى املرقمة 
بقيم�ة  الحك�م  فيه�ا  يطل�ب  85/ب/2018 
املشيدات واملغروسات وتشييد دور سكنية عليها 
م�ن ماله الخاص بمبلغ قدره )مائة وخمسون 
مليون دين�ار( وملجهولية مح�ل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واشعار مخت�ار ناحية 
املج�د قرية ابو كحيل�ة فقد فقد تق�رر تبليغك 
بالن�رش بواسطة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املواف�ق الساع�ة التاسعة من 
صباح ي�وم 2018/3/12 وعن�د عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا لالصول
القايض

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

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )ن�رصه فاه�م ج�واد( دع�وى 
قضائية لتبدي�ل اسمها وجعل�ه )انتصار( بدال 
من )ن�رصه( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكسه سيت�م النظ�ر يف الدعوى وفق 
احكام املاده )22( من قانون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(

حسام حسني ويل 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

اعالن للمرة األوىل

اعالن
العدد: 10145 

التاريخ: 2018/3/5

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

ثالث سنوات 1150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار4م2سوق في حي الحسين العصريخانة رقم 19

ثالث سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون الف دينار4م2سوق في حي الحسين العصريخانة رقم 214

ثالث سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون الف دينار4م2سوق في حي الحسين العصريخانة رقم 315

ثالث سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون الف دينار4م2سوق في حي الحسين العصريخانة رقم 416

ثالث سنوات 850,000 ثمانمائة وخمسون الف دينار4م2سوق في حي الحسين العصريخانة رقم 518

ثالث سنوات 900,000 تسعمائة الف دينار16م2سوق في حي الحسين العصريحانوت رقم 619

ثالث سنوات 1150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار16م2سوق في حي الحسين العصريحانوت رقم 720

ثالث سنوات 1350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار16م2سوق في حي الحسين العصريحانوت رقم 822

ثالث سنوات 1100.000 مليون ومائة الف دينار16م2سوق في حي الحسين العصريحانوت رقم 931

ثالث سنوات 1250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار  16م2سوق في حي الحسين العصريحانوت رقم 1010
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدير عام دائرة صح�ة بغداد الكرخ 
الدكت�ور جاس�ب لطي�ف الحجام�ي عن 
»استقبال ستة مالي�ن مراجع و بلغ عدد 
الراقدي�ن يف اقسام و ردهات املستشفيات 
)180000( الف راقد خالل عام 2017 من 
خ�الل االحصائيات الرسمي�ة املقدمة من 

قسم التخطيط – شعبة االحصاء ».
و ذك�ر الحجامي يف ي�ان ورد ل�«املستقبل 
الصحي�ة  املؤسس�ات  ان«  العراق�ي«، 
استقبل�ت ست�ة مالي�ن مراج�ع توزعت 
يف  مراج�ع  ملي�ون   )2567478( ب�ن 
املستشفي�ات و العيادات العامة حيث بلغ 

ع�دد املراجع�ن يف العي�ادات االستشارية 
)1793061( ملي�ون مراج�ع و استقبلت 
وحدات الطوارئ )642929( الف مراجع و 
)131488( الف مراجع يف العيادات العامة 
و بل�غ ع�دد املرىض الراقدي�ن يف ردهات و 
اقس�ام املستشفيات )180000( الف راقد 
و استقبل�ت قطاع�ات الرعاي�ة الصحي�ة 
و املراك�ز الصحي�ة االولي�ة )3311331( 

مليون مراجع ».
و ب�ن الحجام�ي ان »دائرة صح�ة بغداد 
الك�رخ تض�م )13( مستشف�ى منها )2( 
مستشفى خاص�ة بعالج االطفال و مركز 
تخص�ي الم�راض القل�ب و )7( مراكز 
تخصصية لع�الج و تقويم االسنان و )2( 

مرك�ز تخصي لرعاي�ة و تاهيل املعاقن 
و مرك�ز تخصي الم�راض الحساسية و 
)10( قطاع�ات للرعاي�ة الصحي�ة االولية 
و التي تض�م )127( مركز صحي للرعاية 

الصحية االولية ».
يف  االحص�اء  شعب�ة  مدي�رة  اضاف�ت  و 
مرك�ز الدائ�رة )انع�ام شلت�اغ( ان »هذه 
االحصائي�ات تتم من خالل تسجيل جميع 
البيان�ات املقدم�ة م�ن كاف�ة املؤسسات 
الصحي�ة و يت�م حسابه�ا و تسجيله�ا و 
استخدام اح�دث التقني�ات املستخدمة يف 
مجال االحصاء و تفعيل برنامج الحوكمة 
االلكرتوني�ة يف جميع املؤسس�ات التابعة 

لدائرة صحة بغداد الكرخ .

صحة الكرخ: استقبال »6« ماليني مراجع واكثر من »180« الف راقد خالل عام 2017

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصناعة واملعادن  ، عن 
تلقيه�ا توجيهاً رسمي�اً من مجلس 
الوزراء بعدم تعين أي موظف يعمل 
بأجر يوم�ي أو عقد عىل املالك الدائم 

للوزارة .

وق�ال وكي�ل ال�وزارة مك�ي الديري 
ل� »عن الع�راق ني�وز«، إن« األمانة 
العامة ملجلس الوزراء وجهت الوزارة 
رسمياً بع�دم تعي�ن أي متعاقد مع 
ال�وزارة ع�ىل املالك الدائ�م سواء من 
األجراء اليومين أو العقود خالل عام 

.»2018

وأضاف أن« املوازنة االتحادية تشهد 
عج�زاً مالي�اً، الفت�ا إىل أن الحكومة 
روات�ب  تسدي�د  فق�ط  ستتمك�ن 
املوظفن وتوفري الخدمات للحافظات 
فق�ط وال يمكن تعين موظفن جدد 

يف الوزارة ».
الصناع�ة واملع�ادن  وح�ذرت وزارة 

يف وق�ت ساب�ق ، م�ن ح�االت ابتزاز 
تم�ارس بحق الشباب م�ن العاطلن 
ع�ن العمل لقاء تعيينه�م يف دوائرها 

ورشكاتها العامة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ، أن هناك 
اح�د  بانتح�ال  تفي�د  معلوم�ات 
االشخ�اص صفة مدير ع�ام ألحدى 

تشكي�الت ال�وزارة يق�وم بعملي�ات 
ابت�زاز للشباب العاطل�ن عن العمل 
وم�ن الجنسن عرب مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي م�ن خ�الل مطالبته�م 
بمبال�غ مالي�ة لق�اء حصولهم عىل 
وظائف يف التشكيالت العامة التابعة 

للوزارة .

احلكومة توجه وزارة الصناعة بعدم تعيني أي موظف بأجر يومي أو عقد عىل املالك

رئيس الوزراء يوجه الوزارات والدوائر 
اخلدمية بتلبية مطالب أهايل احلسينية فورًا

التجارة تبحث الية عمل املطاحن 
 مع رشكة تركية

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه رئي�س مجلس الوزراء، حي�در العبادي، ال�وزارات والدوائر 
الخدمي�ة، بتلبية مطال�ب أهايل منطقة الحسيني�ة شمايل بغداد، 

عىل الفور.
وق�ال مكتب رئيس ال�وزراء، يف بيان تلقت�ه »املستقبل العراقي«، 
إن »رئيس مجلس الوزراء حي�در العبادي وجه الوزارات والدوائر 
الخدمي�ة بمتابع�ة مطالب اهايل الحسينية الك�رام وتلبيتها فورا 

وفق االمكانيات املتوفرة«.
وأض�اف أن »العبادي وجه أيضاً بإرس�ال ممثل عنه للوقوف عىل 

واقع الخدمات يف املنطقة«.
وقام اهايل الحسينية شمال رشقي العاصمة، أمس االثنن بإغالق 
طري�ق بغداد - كركوك الرئييس الذي يربط العاصمة باملحافظات 
الشمالي�ة احتجاج�ا ع�ىل تردي الواق�ع الخدم�ي يف القضاء بعد 

اعتصامات انطلقت منذ السبت املايض.
يف ح�ن طال�ب املعتصم�ون، يوم االح�د املايض، بحض�ور رئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي اليه�م وتقديم تعه�دات خطية وصورية 

لتنفيذ مطالبهم. 
وكان اهايل القضاء قد توعدوا، السبت املايض، الحكومة ومجلس 
محافظة بغداد باالستمرار بتنفيذ االعتصامات والتظاهرات لحن 

اإليفاء بوعود الحكومة ملنطقتهم، وانجاز مشاريع خدمية لهم.
يذكر ان منطقة الحسينية، شمايل بغداد، تشهد تظاهرات بشكل 
مستم�ر احتجاجا عىل تردي الخدمات وع�دم وجود اي مشاريع 

خدمية يف منطقتهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت، طرحها 30 ألف خط ضوئي اىل التسويف 
يف جان�ب الك�رخ ببغداد«.وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت�ه »املستقبل 
العراق�ي«، أن »الرشكة العامة لإلتصاالت أكملت املراحل النهائية 
مل�رشوع النف�اذ الضوئ�ي ]FTTH[ وأصبحت نح�و 30 ألف خط 
ضوئ�ي يف جان�ب الكرخ من بغ�داد بموقعي الكاظمي�ة والحرية 
جاهزة للتسوي�ق للمواطن�ن واملؤسس�ات الحكومية«.وبن ان 
العرض »ضمن مرشوع النفاذ الضوئي الذي نفذته رشكة هواوي 
للعق�د 2011/14 وموزع�ة عىل املح�الت ]416، 418،420، 422 
،424 ، 428، 432 ، 434 ، 436[ بمنطق�ة الحرية واملحالت ]413 
، 415 ، 411[ بمنطق�ة الكاظمي�ة وبواق�ع 64 كابينة ومجموع 
التقاسيم بلغ ]509[ وبسعة كلي�ة للشبكة الخارجية ]32576[ 
والشبك�ة الداخلي�ة 30 أل�ف خ�ط ضوئي«.وأشار البي�ان اىل ان 
»عملي�ة تسويق الخط�وط ستبدأ من قبل رشك�ة ]أفق السماء[ 
الرشي�ك الرسم�ي ل�وزارة اإلتص�االت وبأسل�وب املشارك�ة مع 
القط�اع الخاص لتجهيز املواطن بالخدمات املتنوعة التي يوفرها 
هذا املرشوع«.ودع�ت وزارة االتصاالت »املواطنن لتقديم طلبات 
اإلش�رتاك من خ�الل مكاتب التسوي�ق التابعة للرشك�ة املسوقة 
واملوزع�ة يف ع�دد من مناط�ق الكرخ« الفت�ا اىل ان »هذا املرشوع 
ضم�ن مجموعة مشاري�ع إسرتاتيجية ل�وزارة اإلتصاالت، حيث 
يوف�ر الكابل الضوئي عدد من الخدم�ات املتميزة وسيحدث نقلة 

نوعية يف قطاع اإلتصاالت واألنرتنت.

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشك�ة العامة لتصنيع الحب�وب يف وزارة التجارة مع وفد 
من رشكة بركتيل اوكو الرتكية املتخصصة يف صناعة املطاحن الية 
عم�ل املطاحن العراقي�ة والتكنولوجيا يف املستخدم�ة يف الطحن«. 
وقال مدير عام الرشكة طه ياسن عباس يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »الوف�د الرتك�ي التقى بالك�ادر املتق�دم يف الرشكة 
وبح�ث مع املعاونين الفني واالداري اف�اق التعاون التي يمكن ان 
تجمع الطرفن يف مجال الخربات الفنية وتقديم التسهيالت الالزمة 
لتوري�د املع�دات واالدوات االحتياطي�ة فضال عن اعم�ال التنصيب 
والتأهي�ل .وب�ن انه »تم خ�الل االجتماع تقديم رشح�ا عن االلية 
املتبعة يف مجال انت�اج الطحن والتكنولوجيا املستخدمة يف االنتاج 
ك�ون رشكة تصنبع الحب�وب هي الجهة القطاعي�ة املسؤولة عن 
معام�ل انتاج الطح�ن وتقييمها فنيا« .داعيا الوف�د اىل زيارة عدد 
م�ن املطاحن لالطالع عىل نوعية معداتها والي�ة عملها ومقارنتها 
بالتكنولوجيا الرتكية ، هذا وقد حرض اللقاء مدراء اقسام التخطيط 
والفن�ي والقانون�ي .م�ن جان�ب اخ�ر اش�ار ياس�ن اىل ان لجان 
الفح�ص والسيطرة التابعة لف�رع الرشكة يف باب�ل قامت بعملية 
سحب لنماذج من الطحن املنتج لغرض الفحص البايلوجي وبيان 
مدى صالحية الطح�ن املنتج لالستهالك .الفتا اىل تكثيف الزيارات 
امليداني�ة واملتابع�ة اليومية من قب�ل اللجان الرقابي�ة اىل املطاحن 

والوكالء تزامنا مع املبارشة بانتاج وتوزيع الحصة الثانية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفعت العق�ود اآلجل�ة للنفط، امس 
مدعوم�ة  الثالث�ة  للجلس�ة  الثالث�اء، 
بتوقع�ات بطلب ق�وي ويف الوقت الذي 
أش�اد في�ه وزراء م�ن أوب�ك بمتان�ة 
اتفاقه�م لخفض اإلنت�اج الذي يهدف 

لدعم األسعار.
بتوقي�ت   0619 الساع�ة  وبحل�ول 
جرينت�ش بلغ�ت العقود اآلجل�ة لخام 
القي�اس العامل�ي مزيج برن�ت 65.66 
دوالر للربمي�ل مرتفعة 12 سنتا، أو ما 

يعادل 0.18 باملئة.
وصع�دت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غرب 

تكساس الوسي�ط األمريكي 15 سنتا، 
أو م�ا يع�ادل 0.24 باملئ�ة، إىل 62.72 

دوالر للربميل.
وقال�ت وكال�ة الطاق�ة الدولي�ة ي�وم 
االثن�ن إن م�ن املتوق�ع نم�و الطل�ب 
العامل�ي ع�ىل النف�ط خ�الل السنوات 
الخمس القادمة، بينما ستزيد إمدادات 
املنتج�ن يف منظم�ة البل�دان املصدرة 

للبرتول }أوبك{ بوترية أبطأ كثريا.
جاءت تعليق�ات وكالة الطاقة الدولية 
بش�أن زي�ادة اإلنت�اج خ�الل مؤتم�ر 
سرياوي�ك يف هيوستون أم�س االثنن، 
وسبقته�ا ترصيحات ألم�ن عام أوبك 
محم�د باركين�دو وصف فيه�ا اتفاق 

خفض اإلمدادات مع املنتجن العاملين 
بأنه ”متن كالصخر“.

ولسد الفجوة بن أوبك والطلب العاملي، 
تقول وكالة الطاقة الدولية إن الواليات 
املتح�دة ستص�در الكث�ري م�ن نفطها 
لتلبي�ة الطلب مع اتج�اه إنتاجها من 

النفط الصخري لالرتفاع.
وزاد إنت�اج النفط األمريكي إىل ما يزيد 
عن عرشة مالين برميل يوميا، ليفوق 
إنت�اج السعودي�ة وه�ي أك�رب ُمصدر 
للخام يف العالم. وبلغ اإلنتاج األمريكي 
مست�وى قياسيا عن�د 10.057 مليون 
برميل يوميا يف نوفم�رب ترشين الثاني 

وفقا لوزارة الطاقة األمريكية.

ارتفاع أسعار النفط مدعوم بتوقعات بطلب قوي

االتصاالت تطرح »30« ألف خط ضوئي 
للتسويق يف الكرخ

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

بغ�داد  عط�وان  افتت�ح محاف�ظ 
العطوان�ي مدرس�ة طي�ور السالم 
اط�راف  يف  الكرفاني�ة  االبتدائي�ة 
العاصمة )منطقة الدوانم تل اسود( 

التابعة ملديرية الكرخ الثانية.
وذكر مكتبه االعالمي ان »املحافظ 
اثن�اء تجوال�ه يف املدرس�ة التق�ى 
بالكادر التدرييس والتالميذ واستمع 

 . وشكواه�م  مطالبه�م  اه�م  اىل 
مش�ريا اىل »اهمي�ة تقدي�م كاف�ة 
الخدمات وفقا لالمكانيات املتوفرة 
الذاتي�ة  وبجهوده�ا  للمحافظ�ة 
بسبب ع�دم اط�الق التخصيصات 

املالية«.
منوه�ا اىل ان »هذه املنطقة تعاني 
من تردي كبري يف الخدمات خصوصا 
يف الجانب الصحي والرتبوي والبنى 

التحتية«.

واضاف املكتب ان » املحافظ التقى 
املتواجدين  الرتبوي�ن  باملحارضين 
يف املدرسة مؤكدا عىل ان تكون لهم 
االولوي�ة يف التعي�ن وتثبيتهم عىل 

املالك الدائم«.
رئي�س  لدول�ة  مناشدت�ه  مج�ددا 
الوزراء بإطالق الدرجات الوظيفية 
الخاص�ة باملحافظ�ة الناتج�ة عن 
حركة املالك والبالغ�ة4000 درجة 

وظيفية ضمن موازنة عام2017.

حمافظ بغداد يفتتح مدرسة »طيور السالم 
االبتدائية« يف اطراف العاصمة

   البصرة / المستقبل العراقي

كشف مدي�ر مكتب محاف�ظ البرصة عماد 
عبدالخال�ق العيداني، عن توج�ه الحكومة  
التنفيذي�ة إعادة العمل بمرشوع  »الجبيلة«  
السكن�ي، بعد تغييبه عن الواجهة ردحا من 

الزمن.
 ويف حدي�ث نرش عىل موقع ديوان املحافظة 
ق�ال العيداني إن »هذا االجراء جاء بناًء عىل 
توجيهات رئيس الحكوم�ة التنفيذية أسعد 
عبداألم�ري العيداني،  من أج�ل إيجاد سكن 
مالئ�م ملوظفي دي�وان املحافظ�ة وبأسعار 
زهي�دة، منوها إىل أن »هذا املرشوع السكني 
قد ظه�ر إىل الواجهة ألول مرة قبل أكثر من 
ست سنوات، ولكن امللف الخاص به تعرض 
لألهم�ال والنسي�ان بسبب أخط�اء أرتكبت 

هنا وهناك يف فرتات سابقة«.
 واضاف ان�ه »يف هذا الص�دد قمنا بتشكيل 

لجنة من أجل تفعيله وعودة الروح إليه من 
جديد، قامت اللجنة بعدد من االعمال الفنية 

ويف مقدمته�ا عم�ل املخطط�ات الخاص�ة 
باملرشوع، بعد ورود املوافقات الرسمية من 
قبل محاف�ظ البرصة وت�م احالتها بصورة 

مبارشة إىل إحدى الرشكات املحلية«.
 وب�ن ان »ه�ذا االج�راء م�ن قب�ل رئي�س 
الحكومة التنفيذية قد اخترص لنا املسافات 
وجع�ل اللجن�ة بمن�آى عن الشبه�ات، وقد 
تم اع�داد املخطط�ات لتفي بغ�رض انشاء 
)320( شق�ة سكني�ة، مع وج�وب مراعاة 
دخ�ل املوظ�ف الشه�ري،  وذلك م�ن خالل 
االقساط الشهرية املريحة التي التثقل كاهل 
املواط�ن، ويف هذا الشأن سيتم مفاتحة عدد 
من املصارف لغ�رض منح القروض امليرسة 
مع األخ�ذ بنظ�ر االعتبار القيم�ة الرشائية 
والوض�ع املعي�ي السائد، وه�ذا املوضوع 

متداول ووصلنا إىل نتائج ايجابية بشأنه.

البرصة: عودة الروح ملرشوع اجلبيلة السكني اخلاص بموظفي ديوان املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغ�داد، ع�ن إع�داد خطة 
متكاملة إلكساء عدد من املحالت السكنية 

بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم لالمانة، 
ورد ل�� »املستقب�ل العراق�ي«، ان »دائرة 
املشاري�ع اح�دى تشكيالت امان�ة بغداد 
حصل�ت ع�ىل موافقة وزارت�ي التخطيط 
واملالية لتنفيذ الخطة االستثمارية إلكساء 
عدد م�ن الشوارع واملحالت السكنية التي 
لم يتم اكساؤها سابقا التي تتضمن فتح 
بوك�س ترابي وفرش حىص خابط وقالب 

جانبي ثم اعمال اإلكساء«.
واضاف�ت ان »املح�الت املشمولة بالخطة 
ه�ي )357 منطقة الشع�ب و348و346 
الكف�اءات و770  البسات�ن و766  ح�ي 
الرش�اد و755 منطق�ة الفضيلية و964 
املرحل�ة  ام�ا  اوىل  الزعفراني�ة كمرحل�ة 
الثاني�ة فتشم�ل املحلة 781 ح�ي البتول 

و958 بمنطقة الزعفرانية(.

امانة بغداد تعد
خطة إلكساء عدد

من املحالت السكنية

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل املالكات الهندسية والفنية يف مديرية توزيع كهرباء 
الك�رخ الجنوب�ي التابع�ة للمديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 
الك�رخ حمالتها برف�ع التج�اوزات الحاصلة ع�ىل الشبكة 

الكهربائية« .
وبن املتحدث الرسم�ي باسم وزارة الكهرباء مصعب رسي 
امل�درس يف بي�ان ورد ل�«املستقبل العراق�ي«، ان »الحمالت 
تضمن�ت رف�ع بوكسات االنرتن�ت يف املح�الت )822,820(, 
كما تم رف�ع )38( حالة تجاوز يف محل�ة )817( يف منطقة 
البي�اع, اىل جانب مصادرة )300( م�رتاً من االسالك وتوفري 
طاقة مقدارها) 52( ك واط مع اخذ تعهدات خطية من قبل 

املتجاوزين بعدم تكرار املخالفة«.

واض�اف »كما تواص�ل املالكات الفني�ة والهندسية يف قطاع 
كهرب�اء العامل التاب�ع للمديري�ة املذك�ورة حمالتها برفع 
التج�اوزات عن الشبكة الكهربائية ضمن الرقعة الجغرافية 
للقط�اع ت�م خاللها رف�ع التج�اوزات وتب�ادل التغذية بن 

مغذيات )1( تبوك و)9( تبوك«.
واش�ار اىل ان » الحمل�ة شمل�ت محله )873( ش�ارع )58( 
الفاصل بن منطقة الشهداء ومنطقة حي املخابرات يف حي 
الجهاد, فض�اَل عن رفع أكثر من )75( حالة تجاوز, اضافة 
اىل اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق أصح�اب التجاوزات, 
وان اله�دف من هذه الحملة هو لتقليل الزخم الحاصل عىل 
خط�وط الشبكة الوطنية لضمان إيصال الطاقة الكهربائية 
للمواط�ن دون انقطاع أو ضعف يف الطاق�ة املجهزة بسبب 

التجاوزات عىل املنظومة الكهربائية.

توزيع الكرخ تواصل محالهتا لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1631( االربعاء  7  آذار  2018 اعالنات7

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. 
فع�ى م�ن يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  الحرية أو اللجنة خالل )15( يوما 
تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من 
القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  
مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف 
الساع�ة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  

يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ى املستأج�ر جل�ب صورة )هوي�ة األحوال املدني�ة + بطاقة السك�ن أو مضبط�ة تأييد سكن+ شه�ادة الجنسية 

العراقية(
2 � ع�ى املستأج�ر  مراجع�ة البلدية خالل م�دة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  لغ�رض تسديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

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

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من 
نقابة الصحفي�ني العراقيني باسم 
) نرص كاظم عويد ( عى من يعثر 

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

فقدان
فقد مني الباج الصادر من الرشكة 
البرتوكيمياوية  للصناعات  العامة 
باسم ) محمود داود سلمان ( عى 
م�ن يعثر علي�ه تسليم�ه اىل جهة 

االصدار
����������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئن�اف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

يف  الشخصي�ة  االح�وال  محكم�ة 
يثرب 

العدد 20 / 2018 
م / نرش فقدان 

شاك�ر  هدي�ه   ( املدع�وة  قدم�ت 
محم�ود ( طلب نصبه�ا قيمة عى 
زوجها املفقود ) رحمن عيل زيدان 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 29 / 10 / 
2016 يف التاج�ي ولم يت�م العثور 
علي�ه تق�رر ن�رشه يف صحيفتني 
لدي�ه  وم�ن  رسميت�ني  محليت�ني 
معلومات ع�ن املفقود الحضور إىل 
ه�ذه املحكم�ة خالل ع�رشة ايام 
من تاري�خ االع�الن ويف حالة عدم 
حضورك س�وف يتم نصب زوجتك 

قيما عليك وحسب االصول .
القايض 

فائق مشعل صالح
����������������������������

فقدان هويه
فق�دت مني الهوي�ه الصادره من 
الفن�ون  الثقافه/دائ�ره  وزاره 
التشكيلي�ه بأس�م فاض�ل جاسم 
محمد من يعثر عليها  تسليمها اىل 

جهه األصدار
����������������������������

فقدان هويه
الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن كلي�ة الرافدي�ن قس�م علوم 
الحاسب�ات مرحل�ه رابع�ه باسم 
امري ناهض عب�د االمري فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
����������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون 
االحوال املدنية

اعالن
قدم املواط�ن محسن فرحان فزاع 
طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
تسجي�ل اللق�ب  يف قي�ده وجعله 
الحسيني وعمال باحكام املادة 24 
من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لسن�ة 2016 املع�دل تق�رر نرش 
الطل�ب بإح�دى الصح�ف املحلية 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول 
اللواء

مهي نعمة الوائيل 
مدي�ر االح�وال املدني�ه والجوازات 

واالقامة / وكالة
����������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون 
االحوال املدنية

اعالن
قدم املواط�ن رايض فرح�ان فزاع  
طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
تسجي�ل اللق�ب  يف قي�ده وجعله 
الحسيني وعمال باحكام املادة 24 
من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
3 لسن�ة 2016 املع�دل تق�رر نرش 
الطل�ب بإح�دى الصح�ف املحلية 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول 
اللواء

مهي نعمة الوائيل 
مدي�ر االح�وال املدني�ه والجوازات 

واالقامة / وكالة
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئن�اف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

يف  الشخصي�ة  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد : 2017/384
التاريخ 2018/3/5

اعالن
قدم�ت املستدعي�ة )انتصار صبار 
عطي�ه(  طلب�ا اىل محكمة االحوال 
الشخصي�ة يف الدجي�ل تطلب فيه 
نصبها قيم�ة عى )زوجها املفقود 
ضياء وايل بيدة( وذلك كونه قد فقد 
بتاري�خ 2014/7/12 وانقطع�ت 
اخب�اره فعى م�ن لدي�ه اعرتاض 
عى صدور الحجة تقديم اعرتاضه 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا م�ن تاري�خ 

االعالن
القايض

معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئن�اف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

يف  الشخصي�ة  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد : 2017/383
التاريخ 2018/3/5

اعالن
بي�دة  )وايل  املستدعي�ة  قدم�ت 
عطية (  طلب�ا اىل محكمة االحوال 
الشخصي�ة يف الدجي�ل تطلب فيه 
نصبه�ا قيمة عى )لي�ث وايل بيدة 
عطي�ة( وذلك كونه قد فقد بتاريخ 
اخباره  وانقطع�ت   2014/7/12
فعى من لديه اعرتاض عى صدور 
اعرتاض�ه خ�الل  تقدي�م  الحج�ة 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن
القايض

معد نجم عبيد
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئن�اف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 

يف  الشخصي�ة  االح�وال  محكم�ة 
الدجيل

العدد : 2017/382
التاريخ 2018/3/5

اعالن
قدمت املستدعية )وايل بيدة عطية(  
طلبا اىل محكمة االحوال الشخصية 
يف الدجي�ل تطلب فيه نصبها قيمة 
عى )  ع�يل وايل بيدة عطية( وذلك 
كونه قد فقد بتاريخ 2014/7/12 
وانقطع�ت اخباره فع�ى من لديه 
اع�رتاض عى صدور الحجة تقديم 
اعرتاض�ه خ�الل ثالث�ون يوما من 

تاريخ االعالن
القايض

معد نجم عبيد
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف دياىل 

االتحادية
محكم�ة  االح�وال الشخصي�ة يف 

بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/2/12
اعالن مفقود

اىل املفق�ود // سالم عب�د الستار 
لطيف

بتاري�خ 2018/2/12 قدمت امك 
املدع�وه )سه�ام كم�ر عبعوب (

تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك 
 2016/10/5 بتاري�خ  خرج�ت 
ولم تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك 
بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش 
سوف تنص�ب )امك( قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكم�ة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة  بداءة البرصة

العدد : 2069/ب/2017
التاريخ 2018/3/5 

املدع�ى علي�ه / واث�ق احم�د  اىل 
حسن

اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم 
املرق�م 2069/ب/2017  البدائ�ي 
يف 2018/1/2 واملتضم�ن الحك�م 
والتضام�ن  بالتكاف�ل  بالزام�ك 
ع�ام  مدي�ر  للمدع�ي   بتاديت�ك 
الرافدين اضافة لوظيفته  مرصف 
مبل�غ وق�دره خمس�ة واربع�ون 
ملي�ون وثالثمائ�ة وثالثة وثالثون 
ال�ف وثالثمائ�ة واثن�ان وثالث�ون 
دين�ار ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك وحسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي 
ملنطقة شط الع�رب الساحل عليه 
ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني 
االع�رتاض واالستئن�اف والتميي�ز 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 
الدرج�ة  الق�رار  س�وف يكتس�ب 

القطعية وفق القانون
القايض

����������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكم�ة استئن�اف دياىل 
االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة  بداءة بلدروز
العدد : 65/ب/2018
التاريخ 2018/3/5 

اىل املدعى عليهم / 1 � احمد خليل 
ابراهيم 

2 � خليل ابراهيم ايدام  /مجهولني 
محل االقامة 

بناء عى الدع�وى البدائية املرقمة 
اقامه�ا  والت�ي  65/ب/2018 
املدع�ي )عيل هادي احم�د( والذي 
يطل�ب فيه�ا التكاف�ل والتضامن 
بمبل�غ مق�داره ) 20,000,000( 
ع�رشون ملي�ون دين�ار بموج�ب 
املرقم )0000012( واملؤرخ  الصم 
2015/7/30 وقد حددت املحكمة 
يوم 2018/3/18 الساعة التاسعة 
صباح�ا موع�دا للمرافع�ة ونظرا 
اقامتكم�ا تقرر  ملجهولي�ة مح�ل 
تبليغكم�ا باملوعد اع�اله بواسطة 
وبعكس�ه  محليت�ني  صحيفت�ني 
سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها 

القانونية  بحقكما وفقا للقانون
القايض

قحطان خلف  خالد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 886/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م22 صابيات 
الجنس : ثالث دور مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : ملك رصف 
رقم الباب :

رقم الطابق:
رقم الشقة :

املساحة : 300م
املشتم�الت : ثالثة دور تحتوي كل دار عى صالة وغرفة ومطبخ وحمام ومرافق صحية تحتاني 
وغرفت�ني ن�وم فوقاني العق�ار يقع ضمن اف�رازات الحديثة )االساتذه(  وش�ارع فرعي سكني 

10م
املزروعات او املغروسات :

واردات املبيع السنوية : 
الشاغل : مالك العقار

مقدار املبيع : 225,000,000 مئتان وخمسة وعرشون مليون دينار
ستبي�ع دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمي�ة /2 باملزايدة  العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن رجاء عزيز عيل لقاء طل�ب الدائن املرتهن مرصف الرافدين البال�غ )4,668,000 ( اربع 
ماليني وستمائة وثمانية وستون الف دينار( فعى الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )تمام العقار( دينارا 

وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا  م ناليوم االخري

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2
حممود يعكوب يوسف

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن : منذر صالح طالب

نوع التبليغ اول 
التسلسل او رقم القطعة : 2176/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  22 صابيات 
الجنس : دار
رقم االبواب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :

مقدار الدين ) 4,100,000    ( دينارا اربعة ماليني ومائة الف دينار 
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين

تاريخ االستحقاق :مستحق االداء
وصف سجل التامينات العينية 

محل االقامة املبني بالعقد : جكوك م 440  ز12  دار 11
 بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك يف 
املح�ل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا  تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2
حممود يعكوب يوسف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة : 2015/939

التاريخ :2018/2/27

اىل / املنفذ عليه 
)قتيبة عزيز حسن (

لق�د  تحقق لهذه املديرية م�ن اشعار مركز رشط�ة االعظمية بالعدد 
)14939( يف 2017/12/21 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه واستن�ادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة خالل خمسة عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش  ملبارشة 
املعام�الت  التنفيذية بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
امحد صداع حممد

اوصاف املحرر :
لغ�رض تقدي�م كفي�ل ضام�ن لق�اء تسدي�د دي�ن االضب�ارة املرقمة 

)2015/939(

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن : فليحة عباس طارش

نوع التبليغ اول/نهائي 
التسلسل او رقم القطعة : 2387/5

املحلة او رقم واسم املقاطعة :  22 صابيات 
الجنس : دار مفرزة منه فرن صمون

رقم االبواب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :

مقدار الدين ) 8,500,000    ( دينارا ثمان ماليني وخمسمائة الف دينار 
اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين

تاريخ االستحقاق :مستحق االداء
وصف سجل التأمينات العينية 

محل االقامة املبني بالعقد :    
 بناء عى استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك 
يف املح�ل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول 
محل االقامة فعليه قررنا  تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش االع�الن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة 

وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية /2

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 63

التاريخ 2018/2/25

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
السوق العصري9م112حانوت1
السوق ذو الطابقين /الطابق االول16م27/32حانوت2
الشارع العام / مدخل الناحية7,5م1/22كشك3
ماجور باب شعبة زراعة الحرية6,25م14/22كشك4
مقابل مستشفى الحرية6,25م15/22   16/2اكشاك5
اما مدرسة امنة بنت وهب 6,25م17/22   18/2اكشاك6
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حممـد نـارص الـديـن.. الشـاعـر يـديـن استبـداد التكنولوجيـا

على  الصناعيلة،  مبتكراتله  ومجلاراة 
حسلاب االهتملام باالبتلكارات الفنيِّلة 
لجوهر الشلعر نفسه، فأدخلت مفردات 
ال  بقرسيلة  وقتهلا  الصناعلي  العلر 
تخلو من ابتسلار، وجلاء وجودها داخل 
القصيدة كوميديَّاً، وليس سلوى ترصيع 
خارجلي مفتعلل. بينملا أغفللت إىل حد 
دة يف عالقة الشلاعر  بعيلد التغريات املعقَّ
بزمنله، واملسلافة الحرجلة بلن الحياة 
واللغة، وصلة إيقاع اللغة بإيقاع الحياة، 

وبالغة الحواس ببالغة املعجم.
لكن الثورة الصناعيلة أفضت إىل حروب 
أشلّد فتكاً ومضاًء من السليوف، وحياة 
أكثر تعقيداً مما كانت عليه يف الصحراء، 
أكثلر بلالدة يف  إنسلان  وأسلفرت علن 
متاهلات العملران الفخم، للذا ثمة حلم 
إنسلاني بقي مشلدوداً إىل الشلعر الذي 
يتحلدَّى رشور العالم ويعلود إىل مركزية 
اإلنسلان يف صورة »برومثيوس طليقاً«، 
والالفت أن هذا العنوان للشاعر اإلنكليزي 
الرومانيس شلييل اسلتعري عنوانلًا ألهم 
كتاب يلؤرخ لتاريلخ الثلورة الصناعية 

وأثرها عى املجتمع األوروبي.
وسلعياً ملثل هلذا الحللم يقوم الشلاعر 
د نلارص الديلن يف ديوانه  اللبنانلي محمَّ
النهضلة  )دار  للمنتظلر«  »شلمعتان 
العربية- بريوت( برحلة عكسية مسافراً 
علر الزمن نحلو عالم مفقلود، فيصبح 
املايض فردوسلًا والجحيم البدائي بناره 
القديمة وكوارثه أكثر رحمة من الحداثة 

املريبة للحارض.
د نارص الدين من جيل ليَس غريباً  ومحمَّ
عن التكنولوجيلا الحديثة أو ملتحقاً بها 
بوقلت متأخر، فهلو أحد أبنائهلا الذين 
ربما تفتَّحْت عيونهم عى الشاشات قبل 
الطبيعة، لكنَُّه يعر بوضوح عن اغرتابه 
الروحلي عنها، ومع أنله ابن هذا العر 
إال أنه ال يشعر باالنتماء إليه فهو َيديُنه، 
ربما أكثر مما َيدين له، حاملاً بأجداد أبطال 
الهاتِف  أسلطورين »يحرقوَن خطلوَط 
والتيليغرام ويكرسوَن الحواسليب« ألّنه 
عر الحروب والبالستيك والزوال، واملوت 
جوعاً، أو باألوبئلة والجائحات القديمة، 
وحلن يكتلب علن مجلزرة »سلبايكر« 
يسلتعيد رصخلات مالئكلة ريلكله، ويف 
غمرة مشلاغله بالرتجمة يتذّكر طوفان 
نلوح وتيله ملوىس، ويحيلل فيزيائيات 
هرياقليطس وأرخميلدس إىل فيزيائيات 
معكوسلة، وظواهلر شلعورية مقلوبة 

ومنتكسلة تعبرياً علن رغبلة داخلية يف 
العلود األبدي، إىل بدء األشلياء وبكورتها 
األوىل وإن بلدْت مثل هلذه العودة رضباً 
من اليوتوبيا املمتنعة، والحلم الذي أوصل 
نيتشله إىل الجنون، ذلك أنَّ األشلياء من 
حولنا تبلدو خالدة ونحلن الفانون لهذا 
نتشلبَّث بأحالمنا ونحاول التشبِّه بأبدية 
األشياء التي تترسَّب من حولنا منتظرين 

إيابها يف مكان ما وزمان ما.
لكنه انتظار معّقد »فاألّم تنتظُر حصان 
املأثورات الشليعية  الُْمنتَظر« وبحسلب 
املرتبطة غالباً باألسلاطري الشعبية فإنَّ 
»املنقلذ املنتظر« يتجّول عر الزمن راكباً 

هات يحرصن  عى حصانه، لذلك ثملة أمَّ
عى وضع الَعلَف عنلد األبواب ليالً ليأكل 
منهلا حصلان املنقلذ قبلل أن يواصلل 
مسلريه يف الليلل الطويل، لكننلا ينبغي 
أن نتذكلر أن املنتظر معادل لالنعتاق من 
تعقيدات املدنيلة الحديثة، فعندما يحن 
زملن وصولله تتعطلل التكنولوجيلا يف 
ملكان ظهوره وتعلود الحياة إىل عصور 

ما قبل الصناعية.
وتحلت وطأة مثلل هذا االنتظلار املأزوم 
يستشلعر الشلاعر سلطوة الفنلاء عر 
للطبيعلة  النوعلّي  االنقلراض  مشلكلة 
واللروح »الطيلوُر والشلعراُء ُهلم أقرُب 

أنسلباِء الديناصوراِت الباقيلِة يف الوقِت 
الحلايل«، فنلاء تتحلوَّل معله اللغلة إىل 
استجواب وليس حرية فل »الكابتشا« أو 
»حروف التحقق« عتبة كّل مكان، والفرد 
مطالب إزاءهلا دائماً أن يثبت إنه برشيٌّ 
وليلس روبوتلاً، واملسلافة بلن البرشي 
والرجلل اآليل متداخللة، تغلريت معهلا 
طبيعة القيم والعالقات واألشياء، الحب 
والجنس، واألطفلال والعائللة، والعمل، 
لهذا يصطحب الشلاعر فراشلة للهروب 
من املدينة، بعدما يتحول اإلنسلان فيها 
إىل متحلف أو جثلة يف الشلارع بينملا ال 
)يعيش( منه هو سوى ذلك الجزء القادر 
عى التعامل اليومي مع »الكابتشا« التي 
تبلدو مفاتيلح ألرسار لكنهلا يف الواقلع 
وخصوصيتله  اإلنسلان  آدميلة  تنتهلك 
وهويتله ملصلحلة تماثلل يلغلي الهوية 
والذات معاً. ومثلما جرى اختزال إنسان 
العلر الحديث يف مجموعلة من األرقام 
بدل الرُقم الطينية التي حفظت األساطري 
د نارص  واملالحلم القديمة، يختلزُل محمَّ
بطريقة أخرى قصيدته يف عبارات حادة 
وحاسلمة وخاطفة، مختطفاً وهجاً من 
نار كبرية تحيلط بالعالم، واالختزال هنا 
اختلزال مضاد، بمعنى أنله احتجاج من 

جنس املعضلة، فملا دام العر يختزلنا 
يف األرقام واألشلياء فلنختزله بالكلمات 
وما بينها من فلراغ ثري وعاصف، هكذا 
يصغلي إىل تقطيعلات للمشلهد ال ملن 
سلينما األفالم ثالثية األبعلاد، وإنما من 
سلينما متخيلة وغري مرئيلة ومن فنان 
آخر ليس يف الحسلبان معراً عن شغفه 
بالحكاية الشفاهية بديالً للصورة: »أمي 

بارعة يف املونتاج«
ويف مشهد قريب من هذا تحرض عنارص 
الطبيعة املنسية، وعوالم الحياة القديمة 
والفراشلات  والنلار  الطلن  األصليلة: 
واألسماك واملالئكة والخرافات والحكايات 
القديمة، لتجتمع ظاهرياً يف رصاع مع كل 
مظاهلر التكنولوجيلا الحديثة، والعر 
الرقمي، وهكذا تبدو قصائد محّمد نارص 
الدين وكأنها فصلول من رصاع ملحمي 
ملا بن عر األسلاطري وعلر األرقام 
واالختزاالت داخل القصيدة، رصاع يهرب 
فيه »ثور بيكاسلو« ملن اللوحة، هروباً 
هلو يف جوهره فراٌر من مصريه يف حلبة 
مصارعلة الثريان وملن األضاحي. وعى 
املنوال نفسه يسلتحرض صورة الشاعر 
شلهيداً يف صورة لوركا »يف َفْجِر غرناطَة 
يف حقلِل الليملوِن/ ملن َقَتَل الشلاِعر« 

وينحلاز إىل عزلة ريلكه يف »قلعة دوينو« 
وريفية بول فالريي اللذي يحيل مقرته 
البحرية إىل ريف شاسلع يتحول فيه مع 
املوتى ويلرسد ذكرياتهم بل يلعب معهم 

»الكوتشينة«.
هذا الشلغف بعوالم الزمن اآلخر، هو ما 
د غالباً إىل أن يعمد إىل االقتباس  يدفع محمَّ
والتناص والتضمن، وسواها من تقنيات 
هي أساسلاً ملن أصول البالغلة العربية 
القديمة، لكنَّه يضعها يف سلياق مناسب 
جمالياً مما يضفي عليها نكهة مختلفًة 
»زيُت األيقونِة يكاُد ُييضء« ومما يلفت يف 
التحشليد الواضح لألسماء والتضمينات 
واملرجعيات املعرفية يف )قصائد قصرية( 
إنه كناية علن مقدرة عى هضم الثقافة 
وليلس مجلرد مثاقفلة. فكملا يخللق 
املفردتلن  يف  الجناسلية  املسلافة  ملن 
الفرنسليتن: »figue« و »fugue« يخلق 
لال يف العربية من  أكثلر ملن جنلاس فعَّ
قبيلل: حجر وجحلر وجلرح، أو يف هذه 
العبارة التي تسلتعن بالسلياب لتتحول 
إىل إيجلاز االنتظار للمنقلذ بعد أن تحيله 
إىل ملكان آخلر ملن العلن إىل الرسداب: 
َغْيَبتلان«  َغابتلان/ ال عينلاِك  »َعينلاِك 
ويجمع مقطعاً من شعر بالفرنسية مع 
م به  آخلر بالعربية يف تفاعل وحلوار يتمِّ
قصيدتله يف معمار خاليس إنسلاني من 
تفاصيلل دقيقلة تجمع اللغلات وكأنها 
د الجمال  ينبوع بالغي إنساني واحد يمجِّ
ويدين القبلح. عى رغلم أن »صواريخ« 
اآلخر تبقلى األرسع وصوالً من »كتبه«: 
»أولئَك الُشْقُر بالعيوِن الزرقاِء/ يحلو لنا 
 »Amazon« أحياناً أْن نطللَب ُكتَبهْم عَر
تصُلَنلا صواريُخُهم قبلَهلا ِبَكثري«. هذه 
املسلافة الهائللة أو باألحلرى الهوة بن 
الكتب والصواريخ، هي الرهة املستحيلة 
والتواصلل  املتوحشلة،  العومللة  بلن 
الحضلاري، بن اإلبداع اإلنسلاني واملحو 

العدائي.
لد تبدو يف شلكلها  ملع أن قصيلدة محمَّ
اآلن  يشليع  ملا  يف  منخرطلًة  الظاهلر 
يف مشلهد الشلعر الجديلد ملن كتابلة 
الجمللة القصلرية، لكن ملا يميزها أنها 
ال تسلعى إىل جعل تللك الجملة القصرية 
قلوالً مأثلوراً، أو عبارة صادملة، تتذرع 
باملفارقة وحدها، إنما ينجح يف تحويلها 
إىل »قصيدة قصرية« تامة املبنى واملعنى 
لذللك فإنهلا »تصاميم« متقنة وليسلت 

عبارات سائبة بال حيز خاص بها.

         أحمد الزناتي

لويس كارول هو االسم املستعار الذي 
اختلاره تشلارلز لودفيج دودسلون، 
لينرش به أعماله. بدأ شللغلُف كارول 
أخوتله  ملع  األطفلال  ملع  بالعملل 
وتسللليتهم منلذ صغره، ثلّم تنامى 
نتيجلة علدة ظلروف منهلا ملا يقال 
عن معاناته ملن الثأثلأة والتوّتر عند 
الحديث إىل الكبلار، لذلك توجه للعمل 
مع األطفلال وكتابة الحكايلات لهم، 
خاصة ملع بنات عميلد الكلّيلة التي 
كان يعملل بهلا مدرًسلا للرياضيلات 
كان  التلي  الكنيسلة  عميلد  وبنلات 
يرتادهلا. تروي سلريته الذاتيلة التي 
ألّفهلا ابن عّمه )كما سليأتي الحًقا(، 
أّنه يف مسلاء الرابع ملن يوليو/تموز 
1862 اصطحلب تشلارلز دودسلون، 
البنات الثالث الصغريات للدكتور ليدل، 
عميد كنيسة املسيح، يف جولة لركوب 
القلوارب لثالثة أميال عى نهر التايمز 
انطالًقلا ملن »فوليل بريلدج«. حينها 
نقطلت الفتيلات الصغريات:«احِك لنا 
حكاية«، لتبدأ أكثر الحكايات الخيالية 
إمتاًعا يف تاريلخ األدب، »آليس يف بالد 

العجائب«.  
ولد تشارلز دودسلون، املعروف باسم 
لويلس كارول يف قريلة »ديرزبلريي« 
يف إنجللرتا، وكان االبلن األكلر لعائلة 
مكونة من أحد عرش أًخلا وأختاً لوالٍد 
تشلارلز  يعملل قسيًسلا. درس  كان 
سلكول«،  ريتشلموند  يف«  دودسلون 
جعلله  مملا  الرياضيلات  يف  وتفلّوق 
يحصلل على منحلة دراسلية يف عمر 
 ،Christ College العرشين للدراسة يف
كما عملل محارًضا مللادة الرياضيات 
ومصلّوًرا وكاتًبلا ملقلاالٍت وكتيبلات 
الشلعر.                                                                                           لكتابة  سياسلية باإلضافلة 
تخرج كارول يف كلية »كريست تشري« 
بجامعة أكسفورد يف عام 1854، وبدأ 
يف تدريس الرياضيات يف الكلية نفسها 
يف سنة  1855، وقىض معظم حياته يف 

هذه املهنة، حتى وفاته سنة 1892.

بعد وفاته بثماني سلنوات، أي سلنة 
1898 ألّلف ابلن عّمله، رجلل الديلن 
واملعلم ستيوارت كوللنجوود كتاًبا عن 
عّمه بعنلوان »لويلس كارول: حياته 
ورسلائله«. صدر الكتلاب للمرة األوىل 
يف ديسلمر 1898 يف 474 صفحة من 
القطع املتوّسلط. يّقدم كوللنجوود يف 
هذا الكتلاب صلورة بانورامية لحياة 
األديلب الكبلري الخاّصلة، ومختارات 
من دفاتر يومياته، التي قّدمت صورة 
كاشفة لعبقرية كارول يف خلق عوالم 
خياليلة، تفلوق يف صدقهلا ووصفها 
ملشلاكل اإلنسلان وطبيعتله، حقائَق 

الحياة اليومية.
يف مقدمة الكتلاب، ويف الصفحة األوىل 
يّقلر كوللنجوود بعجلزه عن امتالكه 

عقاًل يضاهي عقل كارول، ُيمّكنه من 
تحليل جوانب شخصية عّمه الغامضة 
الحامللة، ويقلول أّنله سليقّدم عرًضا 
للجانب األكر من يومياته ورسلائله، 
معتلذًرا عن أي تقصري غلري متعّمد يف 
تحليلل جوانب من شلخصيته الثّرية، 
وُملعلللّواًل يف الوقلت ذاتله عى حّب 
قراء لويس كارول لله. الكتاب ُمّكون 
ملن أحد عرش فصلاًل، يسلبقهم ثبُت 
بأهّم الصور فوتوغرافية ملراحل حياة 
كارول. يضلم كل فصٍل مرحلة زمنية 
بعينهلا ملن حياتله، تبدأ ملن تاريخ 
ميلالده يف 27 ينايلر 1832، وحتلى 
وفاتله يف 14 ينايلر 1894، وذللك يف 
ترتيب زمنّي ُمحكم، ال يتجاوز الفصل 
الواحلد ملدًة تزيد عن عرش سلنوات، 

يّقدم خاللها وصًفا دقيًقا لكل مرحلة 
ملن مراحل حيلاة الكاتلب الكبري. إىل 
جانب التفاصيل البيبلوغرافية، وتنوير 
جوانلب غلري معروفة من شلخصية 
لويس كارول، وتفسلري ِسلّر انجذابه 
للكتابلة إىل األطفلال، يحلوي الجلزء 
األكلر ملن الكتلاب علدًدا هائلاًل من 
الرسائل، أرسللها كارول إىل صديقات 
ابنته يف املدرسة، وهي من أهم ما ورد 
يف كتاب كوللنجوود.                                

من بن هذه الرسلائل قضية ُحبسلة 
الكتابة، واالختالف بن عملية القراءة 

وعملية الكتابة.  
ففلي رسلالٍة كتبهلا كارول يف سلنة 
1885 إىل إحلدى صديقات ابنته، وهي 
شلابة ُتدعلي إيديلث ريكلس، يقول:  
»..عزيزتلي .. حلن تكونن قلد بذلِت 
جهلًدا هائاًل وُمضنًيلا يف فهم يشٍء ما 
وتحليلله، ثلّم يتنابِك شلعوٌر بالحرية 
والتبلبلل، توّقفلي على الفلور، إلّنِك 
باسلتمرارِك يف التفكري يف حّل املسألة، 
تؤذيَن نفسِك. أّجيل األمر إىل الغد، وإذا 
استمرّت املشكلة ولم تجدي أحًدا يحّل 
لِك األمر، ارصيف النظر عن األمر برّمته، 
وارجعلي إىل الجلزء اللذي تفهمينله، 
لكلن ال ترتكيه إىل األبد. سلأرضُب لِك 
مثلاًل، حن كنلتُ أدرس الرياضيات يف 
الجامعلة، وأعملل عى كتلاب جديد، 
قلد يسلتمّر العمل عليله أسلبوًعا أو 
أسلبوعن، ثّم أواجه مسلألًة رياضية 
معّقدة، أشلعر وكأنني قلد انزلفُت إىل 
مستنقع من اليأس لعدم حلّها، ويظّل 

األمر معقًدا من صباٍح آلخر«.     
يواصلل كارول نصائحله إىل صديقله 

ابنته قائاًل:
»كانلت القاعلدة الذهبية عنلدي: أن 
أبلدأ إعلادة الكتابة من جديلد، وكنُت 
حن أفعل ذللك، أجدني مدفوًعا بزخٍم 
طازٍج محّفز لتجاوز الُحبسلة، وربما 
ال، ولكنني كنُت أحاول. الحقيقة أنني 
كتبت عدًدا من الكتب التي جرّبت فيها 

بدايات جديدة«.
»...مالحظة ثانية، ال ترتكي أبًدا مسألًة 

رياضية دون حّل، أقصد ال تستمرّي يف 
مراجعلة دروس الرياضيات دون حّل 
مسألة رياضية توّقفِت أمامها، ولكّن 
تنّبهي جيلًدا أّن األمر مختلف تماًما يف 
القراءة ويف عالم األدب. سلأرضب لِك 
مثلاًل آخر؛ لنفرتض أنلِك تقرأين كتاًبا 
باللغلة اإليطاليلة، وصادفلِت عبلارًة 
معّقدة، ال تهدري وقًتا طوياًل أمامها، 

اتركيها وواصيل القراءة«.
النصيحلة  أّن  كوللنجلوود  يالِحلظ 
السلابقة مثلاٌل واضلح على اللفرق 
بن عملية القلراءة وعمليلة الكتابة، 
شلأن  شلأنها  الرياضيلة  فاملسلألة 
ورؤيلًة  منطًقلا  تتطلّلب  الكتابلة، 
واضحلْن كي يتمّكلن الكاتب من حّل 
املسلألة الرياضيلة، أو باألحلرى ملن 
صنلع حلبلكلة ُمقنعلة، يف حلن ال 
تقتيض عملية القراءة ذلك؛ ففي وسع 
القلارئ شلّق طريقه وسلط أحراش 
العبلارات الغامضة، دونملا تأثري عى 

فهم حبكة القّصة.
ُيسلدي  وهلو  كارول  لويلس  وكأّن 
نصائحه كأٍب إىل صديقلة ابنته بعدم 
الوقوف أملام العبارات غري املفهومة، 
فإّنملا يبعُث-يف الوقت ذاته- برسلالٍة 
إىل »الروائي الشاّب«، مفادها أال يقف 
أملام أول عقبلة تصادفه، ُمسلتلهًما 
خرتله الطويلة كأسلتاذ للرياضيات، 
فالروائلي إن للم يواجله أواًل بأول أية 
مشكلًة تّتصل بمنطق بناء األحداث يف 
أثناء كتابلة القّصة، وقّرر تلجلاوَزها 
ملن دون معالجلة أو حلّل، فسلوف 
تظهر هذه املشكلة/الثغرة إن عاجاًل 

أم آجاًل، وستصري صداًعا ُمزمًنا.
أملا النصيحلة الثالثلة التلي يّقدمها 

كارول يف رسالته إىل إيديث:
»..عليلِك مواصللة العملل طامللا كان 
ذهنلِك رائًقلا وصافًيلا، ويف اللحظلة 
التي تشعرين فيها باضطراب أفكارِك 
وتشّوشها، فعليِك التوّقف عى الفور، 
وأخلذ قسلط ملن الراحلة، وإال للن 
تتعلّملن الرياضيلات على اإلطالق«، 

ربما قاصًدا بذلك تعلّم الكتابة.

مـن رسائل لويس كارول: الكتابة والرياضيات 

           محمد مظلوم  
يف حقبة عر النهضة وجد الشعراء العرب أنفسهم إزاء تحدِّي التكيُّف والتفاعل مع معطيات الحياة الحديثة من حولهم، حتى أّن اللغة نفسها وصمت بالعقم بفعل 
عدم قدرتها عى اسلتيعاب معطيات »الثورة الصناعية« مع بقاء الشلعراء ينهلون من قاموس ينتمي إىل بيئة قديمة حيث الِجمال والخيول والسليوف والرماح، بينما 
مشلهد العالم الجديد ترسلمه سكك القطارات والسليارات وحروب البنادق واملدافع، وتحت هاجس الخروج بالقصيدة من سينوغرافيا العالم القديم، ظهرت محاوالت 

يمكن نعتها بالسلاذجة للخروج من هذا املأزق وملواكبة العر،

ْفح، ما  صدر عن منشلورات املتوسلط – إيطاليا، كتاب بعنلوان » الصَّ
ال يقبلل الصفح وملا ال يتقادم«، للفيلسلوف الفرنيس األشلهر »جاك 
دريدا«، ومن ترجمة عن الفرنسلية لل مصطفى العارف، وعبد الرحيم 
ْفح، من حيث أنه مفهوم  نلور الدين. ويناقش هذا الكتلاب مفهوم الصَّ
استثنائي. فالجرائم التي ارُتكبت باسم اإلنسان، ويف حّقه، تلك الفظائع 
والشناعات التي تتجاوز حدود اإلنسانية وتطال املجال ما فوق اإلنساني 
وتصلل إىل حلد الرّشّ الجلذري واملطلق، ال يمكنها أن تسلتقيم والفكرة 
ْفح بما هو توافق سليايس أو قانوني أو ترشيعي أو  السلاذجة عن الصَّ
ِدينلي حّتى؛ إن هذه الفظائع تدخل يف باب ملا ال يقبل التكفري، وما ال 
ر، وما ال يمكن َمحوه، والعضال، وما ال رجعة فيه، وما  َ يقبل َجْر الرضَّ

ال ُينىس، وما ال ُيلغى أو ُينَقض، إنها تتجاوز الحّد النهائي واألخري...
نلص دريدا هذا، هو قراءة ومناقشلة ألطروحات الفيلسلوف الفرنيس 
فالديمري جانكليفيتش الذي عالج مسلألة الصفح عن مقرتيف املحرقة 
النازية، يف كتابيله »الصفح« )1967( و»ما ال يقبل التقادم« )1986(، 
إال أن تناوله جاء متسما بالحدة املفرطة وباإلفراط املتزايد، اليشء الذي 

أفقد الصفح معناه.
ويعد  جاك دريداأبرز فالسلفة فرنسلا املعارصين وأكثرهم شهرة عى 
الصعيلد العاملي، وهو مؤسلس النظرية »التفكيكيلة »التي تعتر أهم 
حركلة ما بعد بنيويلة يف النقد األدبي. فضالً علن كونها الحركة األكثر 
إثلارة للجدل أيضاً. وقد ولد جاك دريلدا يف الجزائر عام 1930، وتويف يف 

فرنسا عام 2004.

جـاك دريـدا.. 
»مـا ال يـقـبـل الـصـفـح«
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جومانا مراد تنترص عىل منتج »مدرسة احلب«

طليق نيليل كريم يضعها يف موقف حمرج

قضيت محكمية دبي بضبيط أمير مصطفى 
نعميو، منتيج مسلسيل “مدرسية الحيب”، يف 
القضيية التي تحمل رقيم 1297/جزاء/2018 
وذليك لتنفيذ الحكيم الصادر ضده، بالسيجن 
ملدة سينة، حييث ثبت تورطيه يف الحصول عىل 
مبليغ 8,351,000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 
2 ملييون و400 ألف دوالر أمريكي، من الفنانة 
الشهرة، وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، نظر 

الرشاكة يف إنتاج العمل الدرامي.
ويشيار إىل أن األزمة بسيبب طليب املنتج أمر 
نعميو وشيقيقه املخيرج صفيوان نعميو من 
الفنانية جومانيا ميراد مشياركتهما يف إنتياج 
مسلسل “مدرسة الحب” بسبب تعثرهما مادًيا، 
ووافقيت جومانيا عىل ذليك حرصياً منها عىل 
اسيتمرار العمل، حيث إنه تقوم ببطولة الجزء 
الثاني منه، لتفاجأ بعد ذلك بهروب الشيقيقني 
ومعهما نسيخة العمل الجاهيزة للعرض، ولم 
يكتفيا بذلك فقط بل نرشا شائعات بأنها قامت 

بخطفهما وإجبارهما عىل توقيع شيكات.
وقد أميرت النيابة العامة بدبيي، بالقبض عىل 

أمر مصطفى نعميو، وإحضاره فور ضبطه، 
وتعميم ذلك محلًييا ودولًيا، عرب اإلنرتبول، كما 
أن األيام املقبلة، ستشيهد قراًرا مماثالً بشيأن 
شيقيقه صفوان، الذي ينظير القضاء يف أمره 
حالًييا، وتقييم الفنانية جومانا ميراد، برفقة 
زوجهيا الدكتور ربيع بسيسيو، بإميارة دبي، 
بشكل شيبه دائم، حيث تحصل األخوان نعمو، 
عىل كل هذه املبالغ، خالل 5 أشهر فقط هناك، 
وتيم توقييع العقود بنفيس املدينية اإلماراتية 

أيضا.
وال تعتيرب هيذه الواقعة األوىل لألخيوان نعمو، 
فقد تم سيجنهما يف لبنان، بعد واقعة شيبيهة 
بهذه األزمة، يف الجزء األول من نفس املسلسل، 
مع منتج آخر يدعيى عصام مطر باإلضافة إىل 

عدة قضايا نصب مختلفة.
يذكير أن الفنانة جومانا ميراد، قد رفضت الرد 
تماًما عىل كل ادعاءات املنتج، وشقيقه مخرج 
املسلسل، تاركة األمر بأكمله للقضاء اإلماراتي، 
من أجيل الحكم فيه، والحصيول عىل حقوقها 

كاملة، عن طريق تطبيق القانون.

سعد ملجرد يفجر مفاجأة 
جلمهوره

يارا تطرح »بحر مهوم«

نرش الفنان سيعد ملجرد عرب حسيابه عىل »إنسيتغرام«  صورة تجمعه بطفلة 
صغيرة، وفّجر من خاللها مفاجأة لجمهيوره، حيث كتب لهم “أوّد أحبائي أن 
أشيارككم خيرب عودتي املؤقتة إىل بليدي املغرب خالل األيام املقبلية القريبة إن 
شاء الله، وسوف أغتنم هذه الفرصة كي أطرح عميل الجديد “غزايل غزايل” من 

وطني الحبيب”.
ويذكير أن سيعد ملجرد كان قد تم القبيض عليه يف أحد فنادق باريس بفرنسيا 
وحبسيه عىل ذمية التحقيق بسيبب اتهامه باغتصياب فتاة فرنسيية، وكانت 
محكمة االسيتئناف الفرنسيية قد قضت باإلفراج املؤقت عنه، ومنذ ذلك الوقت 

وهو ملزم بحمل “سوار إلكرتوني”.

أغانيهيا  أحيدث  ييارا  الفنانية  طرحيت 
املصيورة بعنيوان »بحير هميوم« عرب 

قناتها الرسمية عىل موقع »يوتيوب«.
األغنيية باللهجية اللبنانيية، وهي من 
كلمات الشياعر أحمد مايض، وألحان 
جان صليبيا، وتوزيع نارص األسيعد، 
وتم تصويرها تحت إدارة املخرج جيل 
الغيربي، ويدور موضوعهيا حول إمراة 

تعيش معاناة تخيل حبيبها عنها.
وكانيت ييارا قد أرجيأت تصوير 
هذه األغنية بسيبب إنشيغالها 
بتصويير املوسيم الثانيي مين 
برناميج املواهيب »نجيوم بال 
حدود« الذي يعرض عىل قناة 
»اآلن« والذي تطل من خالله 
كعضيو لجنية تحكييم إىل 
الفنانية فايا يونان  جانب 
والفنان وائل منصور، وهو 

من تقديم كارال حداد.
سيوف  ييارا  أن  إىل  يشيار 
تحييي حفياًل غنائيياً يف 8 
ميارس\آذار الجياري عيىل 
مرسح »رووف توب نايتس« 
يف املركز التجاري العاملي يف إمارة 

أبوظبي.

وضيع خبير التغذيية العالجيية هاني أبيو النجا 
طليقته الفنانة نيليل كريم يف موقف محرج، بعدما 
أشيار بطريقية غر مبيارشة إىل إهمالها لشيؤون 
ابنتيهيا سييليا وكنيدة، مؤكيداً أنه هو مين يهتم 
بشيؤونهما املدرسيية، وأنه الرجل الوحيد املتواجد 
عىل غروب أولياء األمور يف »الواتساب«، بينما بقية 
األعضاء من األمهات.هاني الذي يخوض حرباً غر 
مبارشة مع الفنانة نيليل كريم بسبب ترصيحاتها 
بحقيه بعد الطيالق، وتلميحها بأنه سيبب هيمنة 
النكد عيىل أعمالها الفنية، وإشيارتها من بعيد إىل 
أن الخيانية كانيت السيبب يف انفصالهميا، يفّضل 
دومياً أن يكتيب منشيورات تحرجها عرب حسيابه 
الشيخيص عىل موقع الفيس بوك، وآخرها مسياء 
أميس بعدما قيال: يعني َميش كفاية أنيي الراجل 
الوحيد اليل عيل جروب األمهات بتاع املدرسة كمان 
خروجية امهات بالعيال ..... إحراج بس.الالفت أن 

أغلب التعليقات تخطت فخ التلميح لنيليل 
كرييم، وتوقفيت امام رضورة الشيعور 
بالسيعادة ألنه يرافق بناته يف كل مكان 
حتيى وليو كان الرجيل الوحييد وبقية 
الرفاق من األمهات، وأكدوا أن ما يفعله 
اآلن سييثمر يف املسيتقبل حبيًا كبراً يف 
قليب ابنتيه.يذكر أن نيلييل كريم أعلنت 
انفصالهيا عن خبير التغذيية هاني أبو 
النجيا يف العيام 2015 ، وقالت وقتها »انا 
امرأة حيرة«، ورد عليها ببيان أكد فيه أنه 

ال يفكير يف االرتباط مجيدداً، وقال: أما عن 
سيؤال البعض بدم خفيف عن جملة قالتها 

أم األوالد )أنيا حيرة(.. فالوضع بالنسيبة يل 
مختليف فأنا يف حالة عشيق وارتبياط ببناتي 

سييليا وكندة… وأشيكر عيروض االرتباط ألَنِّي 
عاشق لبناتي.

تنويه
جياء  سيهوا يف اعالن  الرشكية العامية ملوانئ 
العيراق شيارع العميارات السيكنية الخياص 
 2018/  2016/3/6 رقيم  مزاييدة  بإعيالن 
و2018/2016/3/12  و2018/2016/3/10 
لبييع   2018/2017/2016/3/2 ومزاييدة 
عقيارات واقعية يف منطقية املعقيل املنشيور 
يف صحيفية املسيتقبل العراقيي بالعيدد 1629 
املسياحة   20 رقيم  الفقيرة  يف   2018/3/5 يف 
)4،124م( خطأ والصحيح هو )4, 124م( كما 
ورد يف تسلسل رقم 21 املساحة )4,124م( خطأ 
والصحيح هو)4, 124م( كما ورد يف التسلسيل 
23 املسياحة )124، 4م( خطيأ والصحييح هو 
)4, 124م( كميا ورد يف الفقيرة 25 املسياحة 
)4،124م( خطيأ والصحيح هو  )4, 124م( لذا 

اقتىض التنويه

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع / بابل عن بيع املواد املدرجة ادناه باملزايدة العلنية للمرة الثالثة 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسينة 2013وسيتجري املزايدة يف الساعة العارشة من صباح 

يوم )2018/3/18( 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مسيتصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك 
مصدق المر الرشكة صادر من احد املصارف الحكومية حرصا يف بابل فقط وباسم املشرتي حرصاً والبطاقة 
التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور خدمة بنسبة 
)2%( واية مصاريف اخرى ويلتزم من ترسيو عليه املزايدة برفع املواد خالل املدة املحددة ادناه وبعكسيه 

سيتحمل غرامة قدرها )50000( دينار عن كل يوم تأخر
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

مالحظة : يكون البيع للمواد اعاله بالجملة

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف البيرصة 

االتحادية
محكمة اسيتئناف البيرصة /بصفتها 

االصلية 
العدد :134/س/2018

التاريخ 2018/3/5
اعالن

تبلييغ املسيتأنف عليهميا / 1 ي عبيد 
الوهاب محمد احمد

2 ي صفاء كاظم  ياسني
اسيتأنف املدعيي )زاهد اسيعد داغر( 
قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة 
املعقل بالعدد 208/ب/2017 بالدعوى 
االسيتئنافية املرقمية 134/ي/2018 
ولتعذر تبليغكيم بالحضور امام هذه 
املحكمة  وملجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكيم اعالنا بصحيفتيني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صبياح يوم 2018/3/29 او من ينوب 
عنكم ويف حالة عدم حضوركم سيوف 
تجري املرافعية بحقكم حضورا وعلنا 

وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا    

العدد :72/ش/2018
التاريخ: 2018/3/4

اعالن
اىل / املدعيى علييه )عامير عبيد الكرييم 

محمود( مجهوله  محل االقامة 
اقاميت املدعيية )فدعية ناجيي مهيدي( 
الدعوى املرقمة 72/ش/2018 امام هذه 
املحكمية والتيي تطلب فيها ثبوت نسيب 
الطفلية )هاجر( وملجهولية محل اقامتك 
حسب اشيعار القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
نرشا بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض 
الحضيور صباح ييوم املرافعية  املصادف 
2018/3/13 وبعكسيه ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع حسني
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل
دائرة رعاية القارصين

العدد : 792
التاريخ 2018/3/6

اعالن
اقتىض عىل الويل الجربي السيد منذر سعد 
الحضيور اىل مديريية رعايية القارصيين 
يف الديوانيية خالل ميده يومني من تاريخ 
االعيالن بخصيوص اصدار حجيه وصايه 
مؤقته عيىل وليده القارص حسيني منذر 
سيعد وبخالفية سيوف تتخذ االجيراءات 

القانونية بحقه .
 ء.وفاء شاكر ظاهر

مدير رعاية القارصين يف الديوانية 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
بنياء عيىل الطلب املقيدم من السييد باقر 
حميود ثامر الذي يطلب فييه تبديل اللقب 
مين )عطيب( اىل )املوسيوي( مين لدييه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديريية يف الطلب وفق احكام  
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيية والجوازات واالقامة 

العامة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

تنويه
ورد سهوا يف اعالن تنفيذ السماوة املنشور 
يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1630 يف 
2018/3/6 يف الفقرة رقم 9 يف املواصفات 
حيث ورد  البلد بعد الضم خطأ والصحيح 

البدل بعد الضم لذا اقتىض التنويه

محكمة االحوال الشخصية 
يف البرصة 

التاريخ 2018/3/4
اعالن

اىل املدعى عليه /  محمد هيثم فخري
بتارييخ 2018/2/11 اصدرت محكمة االحوال 
الشيخصية يف البرصة قرارها بالدعوى املرقمة 
اعاله غيابيا يقيض بالتفريق بينك وبني املدعية 
عالييه عالء تركي ولدى محاولة تبليغك بالقرار 
تبني انيك مجهول محيل االقامة حسيب رشح 
مركيز رشطة حيي سيومر عليه تقيرر تبليغك 
اعالنيا بصحيفتيني يوميتيني محليتيني بقرار 
الحكيم ومنحتك حق االعيرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سيوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الزبر
2/وضع يد/2018

التاريخ 2018/3/4
اعالن

تبييع محكمة بيداءة الزبير باملزاييدة العلنية 
العقيار تسلسيل 1354/العرب املزال شييوعه 
بيعا بموجب قرار الحكم املرقم 578/ب/2017 
امليؤرخ 2017/12/26 والواقع يف قضاء الزبر 
وامامه سياحة ترابية مؤلف مين جزئني االول 
منخفض عىل الشيارع العام بحوايل نصف مرت 
ومؤلف من غرفة اسيتقبال وغرف نوم ومطبخ 
ومرافق صحية وباحة مكشوفة والجزء الثاني 
مؤليف من صالة وغرفتي نوم وحمام مشيرتك 
ودرج ييؤدي اىل سيطح اليدار وبيتونية وهناك 
موليدة كهربياء تشيغل جيزء مين اليدار تعود 
للمستاجر )عطاف راشيد( الذي يرغب بالبقاء 
فيه بعد البيع بصفة مستاجر علما ان الجزئني 
غير مشيغولني وسيقفهما مين الكونكرييت 
املسيلح القديم والبنياء قديم ومتيأكل ومجهز 
باملاء والكهرباء فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل هذه املحكمة الساعة الثانية عرش من ظهر 
اليوم الثالثني من الييوم التايل لنرش هذا االعالن 
يف صحيفة يومية مستصحبني معهم التامينات 
القانونيية البالغية 10% مين القيمية املقيدرة 
للعقيار وهو مبلغ 60,750000 سيتون مليون 
وسيبعمائة وخمسون الف دينار ما لم يكن من 
الرشكاء واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسيمية 

يصار لليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
القايض

مصطفى شاكر عيل
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
بنياء عىل الطلب املقيدم من السييد محمد عبد 
الجليل الذي يطلب فيه تبديل االسم  املجرد البنه 
القيارص )عمر( اىل )عميار(   من لديه اعرتاض 
مراجعية هيذه املديريية خيالل ميدى اقصاها 
خمسية عرش يوم وبعكسه سيوف تنظر هذه 
املديريية يف الطليب وفيق احكام  امليادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
املدنيية والجيوازات واالقامية  مديير االحيوال 

العامة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 901 / ش / 2018

التاريخ 6 / 3 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / كامل عبود عداي

اقامت املدعية ساجدة سيد عبود الدعوى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها بتأيييد قرار الحكم الخاص 
بالطيالق وملجهولية محل اقامتك حسيب رشح 
القائيم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني 
محليتني يوميتيني للحضور امام هذه املحكمة 
يف ييوم 14 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او مين ينوب عنك قانوناً سيوف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / جابر عبد جابر

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

م / مزايدةالقسم القانوين

التأمينات مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة ت
280000 )15( يوم صومعة الحلة الجديد 14 جادر نايلون مستعمل مثقب قياس 20×12 .1

1380000 )15( يوم صومعة الحلة الجديد 69 جادر نايلون مستعمل قياس 25×14 .2
24300 )15( يوم صومعة الحلة الجديد 810 كيلو حبال نايلون مقطع .3
29400 )15( يوم صومعة الحلة الجديد 1.470 كغم رول زراعي مقطع .4

1540000 )15( يوم صومعة الحلة الجديد  300800 اكياس جوت ممزقة .5
9160 )15( يوم صومعة الحلة الجديد 458 اكياس نايلون مستورد مستعمل .6



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1631( االربعاء  7  آذار  2018
www.almustakbalpaper.net

             المستقبل العراقي / متابعة

كشف�ت تقاري�ر صحفي�ة إسباني�ة، عن 
خط�ط القطري ناص�ر الخليف�ي، رئيس 
ن�ادي باريس س�ان جيرم�ان الفرنسي، 
إلب�رام صفق�ة م�ن العي�ار الثقي�ل على 
هام�ش مباراة ريال مدري�د في إياب دور 

ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
وبحس�ب م�ا نشرت�ه صحيف�ة “ماركا” 
اإلسباني�ة، فإن الخليفي بعدما ضم نيمار 
وكيليان مبابي في الصيف الماضي، يحلم 
بالتعاق�د م�ع زي�ن الدي�ن زي�دان لقيادة 
العم�اق الباريسي، حتى إذا نجح المدرب 

الحالي أوناي إيمري في تعويض الخسارة 
أم�ام الملكي ذهاب�ا بنتيج�ة 3-1، بعدما 
استقر عل�ى اإلطاحة بإيم�ري في نهاية 

الموسم الجاري.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ناص�ر الخليف�ي 
سوف يراقب زيدان في قمة الليلة، وسط 
رغبة منه بالتعاقد معه في نهاية الموسم 
الجاري، واستغ�ال األقاويل التي تتحدث 
ع�ن رحي�ل الم�درب الفرنسي ع�ن ريال 

مدريد في يونيو/حزيران المقبل.
وأش�ارت إلى أن زي�دان سيع�ود لحديقة 
األمراء ألول م�رة كمدير فني، حيث سبق 
أن خ�اض ع�دة مباري�ات بمعق�ل النادي 

الباريس�ي، عندم�ا ك�ان العب�ا بصفوف 
فري�ق كان 1992 وخسر 2-3، إضافة إلى 
4 زي�ارات أخرى مع ب�وردود خسر منهم 
3، بنتيجة )5-0 و4-1 و3-0( وتعادل في 

لقاء بدون أهداف.
وعندم�ا رح�ل زي�دان ع�ن ب�وردو إل�ى 
يوفنتوس، انتقم من الهزائم أمام الفريق 
الباريسي بالفوز عليه مع فريقه اإليطالي 
بحديق�ة األمراء بنتيج�ة 1-6 في السوبر 

األوروبي قبل الفوز إيابا 3-1.
يشار إلى أن ري�ال مدريد فاز على باريس 
سان جيرمان بثاثة أهداف لهدف في لقاء 

الذهاب بملعب “سانتياجو برنابيو”.

اليوم.. عمومية القدم تلتئم يف احتاد الكرة
            بغداد/ المستقبل العراقي

تلتئ�م الهي�أة العام�ة التحاد الك�رة، صباح 
اليوم االربع�اء، في القاع�ة الرئيسية لمقر 
االتحاد، لغرض التصوي�ت على اللجنة التي 
ستش�رف عل�ى العملي�ة الديموقراطية في 
الح�ادي والثاثين من شه�ر نيسان المقبل 
الف�راز مجل�س ادارة جديد لقي�ادة االتحاد 

لمدة اربعة سنوات”.
وذكر بي�ان العام الكرة تلق�ت “المستقبل 
العراق�ي”، نسخ�ة من�ه الي�وم “ ستتكون 
الهي�أة العامة من }٥٢{ عضوا يمثلون اندية 
 }٢٠١٦-٢٠١٧{ للموس�م  االول  المست�وى 
وه�م ك�ل م�ن } الشرط�ة، الطلب�ة، القوة 
الجوية، ال�زوراء، الكهرباء، الحدود، النفط، 
امانة بغداد، الك�رخ، الميناء، نفط الجنوب، 
نفط ميسان، كرباء، نفط الوسط، النجف، 

اربي�ل، زاخو، السم�اوة، الحسين، البحري{ 
.“

واض�اف “ فيم�ا تكون�ت اندي�ة المست�وى 
الثان�ي للموس�م }٢٠١٦-٢٠١٧{ ك�ل من “ 
بيشمركة، غاز الشمال }منطقة كردستان{، 
الصناع�ة ، الصناع�ات الكهربائي�ة }بغداد، 
ميس�ان، الناصري�ة الجنوبي�ة ، الديواني�ة 
العل�م،   ، االوس�ط{  }الف�رات  والجماهي�ر 

سامراء}الغربية{”.
وتاب�ع “ ال�ى جانب }١٧{ اتح�اد فرعي هم 
كل من “ دهوك، اربيل، السليمانية، كركوك، 
الرم�ادي،  نينوى،ديال�ى،  الدي�ن،  ص�اح 
باب�ل، النجف، كرباء، الديواني�ة، السماوة، 
واسط، الناصرية، ميس�ان، البصرة ، فضا 
ع�ن ممثلي الحك�ام و المدربي�ن والاعبين 
الدوليي�ن السابقي�ن، الى جان�ب عنصريين 

نسويين.

اخلليفي ينتظر إلبرام صفقة ضخمة

االحتاد: كربالء األقرب الستضافة البطولة الثالثية
             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، 
أن االتح�اد لم يحسم بعد موع�د إقامة البطولة الثاثية 

المقرر إقامتها، يوم 22 مارس/أذار الجاري.
وق�ال جب�ار ف�ي تصريح�ات خاص�ة لموق�ع ك�ورة 
الرياض�ي: “االتح�اد سيجتمع اليوم الثاث�اء، من أجل 
حس�م مكان استضافة البطول�ة الثاثية، رغم أن هناك 
ق�رار مسبق بأن البط�والت والمباري�ات الدولية تكون 

بالتعاقب بملعبي البصرة وكرباء”.
وأضاف: “وبما أن مباراة السعودية أقيمت في البصرة، 

فإن النية تتجه إلى كرباء وفق النظام المعد سلفا”.

وأش�ار: “هن�اك آراء تدع�م إقامة البطول�ة الثاثية في 
البص�رة، لتواجد ماع�ب تدريب، وسع�ة الملعب لضم 
أكب�ر عدد من الجماهير، لك�ن بالمقابل كرباء عمرانيا 
من حيث الفنادق أفضل، وبالتالي علينا أن ندرس جميع 

الجوانب قبل البت بالقرار بشكل نهائي، 
واالتحاد سيحسم األمور بعد دراسة 

كاملة لجميع التفاصيل”.
ُيش�ار إل�ى أن البطول�ة سيشارك 
وقط�ر  الع�راق  منتخب�ات  فيه�ا 
وسوري�ا، وستقام خ�ال األجندة 
الدولي�ة للفيفا بين يومي 22 و27 

مارس/أذار الجاري.

يد الرشطة باملجموعة االوىل يف قرعة البطولة العربية
           بغداد / المستقبل العراقي

ج�رت ، بمقر النادي الصفاقسي التونسي، 
قرع�ة البطولة العربية لألندي�ة البطلة في 
ك�رة اليد، والتي أسف�رت عن وضع ساقية 
الزيت، منظم البطولة في المجموعة الثانية 
والممث�ل الثاني لكرة الي�د التونسية نادي 

كرة اليد بجمال في المجموعة األولى.

وفيما يلي نتيجة القرعة:
المجموع�ة األولى: نادي ك�رة اليد بجمال 
الشرط�ة  القط�ري،  الغراف�ة  }تون�س{، 
العراقي، أهلي طرابلس الليبي، عين التوتة 

الجزائري، وجدة المغربي.
المجموع�ة الثاني�ة: ن�ادي ساقي�ة الزيت 
التونس�ي، ن�ادي قطر، األهل�ي السعودي، 
االتح�اد الليب�ي، ترج�ي أرزي�و الجزائري 

وأهلي سداب العماني.
وستنطل�ق فعاليات البطول�ة العربية يوم 
15 آذار الج�اري وتتواصل إلى يوم 25 من 

نفس الشهر.
وستجمع المقابل�ة االفتتاحية بين ساقية 
الزي�ت واالتح�اد الليب�ي، عل�ى أن تك�ون 
البطولة مسبوق�ة بإجراء مب�اراة السوبر 
العرب�ي التي ست�دور يوم الثاث�اء 13 آذار 

الج�اري، وستجم�ع بي�ن ساقي�ة الزي�ت 
والعربي القطري.

كما ستج�رى البطول�ة العربية لك�رة اليد 
السي�دات انطاق�ا من ي�وم 18 آذار بنظام 
المجموع�ة الواح�دة والت�ي ستض�م ك�ل 
من الجمعي�ة النسائية بصفاق�س، النادي 
اإلفريقي، نادي األبي�ار، الجمعية النسائية 

بقسنطينة ونادي فتيات قسنطينة.

             المستقبل العراقي / متابعة

كشفت تقاري�ر صحفية إسبانية، عن 
العب ف�ي صفوف ري�ال مدريد، ينال 
اهتمام�ا كبي�را من بي�ب جوارديوال، 
مانشست�ر  لفري�ق  الفن�ي  المدي�ر 
سيت�ي، ويسع�ى الم�درب لضمه في 
الصي�ف المقبل.وبحس�ب م�ا نش�ره 
الشهي�ر  “التشيرنجيت�و”  برنام�ج 
ف�ي إسباني�ا، ف�إن إيسك�و مطلوب 
بق�وة من جواردي�وال الذي يرغب في 

إلحاق�ه بكتيبة السك�اي بلوز بعد 
نهاي�ة الموس�م الجاري.وك�ان 
إيسك�و ج�دد عقده م�ع ريال 
مدريد حت�ى 2022 في الفترة 
الماضي�ة مقاب�ل 700 مليون 
ي�ورو كش�رط جزائ�ي، لكن 
مست�واه تراجع ف�ي الموسم 
بع�ض  وبحس�ب  الج�اري، 
التقارير الصحفي�ة فإن إدارة 
ري�ال مدريد قد تكون منفتحة 

على عملية بيعه.

            المستقبل العراقي / متابعة

تعرض المخضرم أندريس إنييستا نجم 
إلصابة  اإلسباني،  برشلونة 
ذات  العضل�ة  ف�ي  قوي�ة 
الرأسين بالفخذ األيمن خال 
المواجهة األخيرة ضد أتلتيكو 

مدريد على ملعب كامب نو.
موندو  لصحيف�ة  ووفق�ا 
ديبورتيف�و ف�إن ه�ذه 
المتوقع  اإلصابة م�ن 
صاح�ب  تبع�د  أن 
ع�ن  عام�ا  ال��33 
لع�دة  الماع�ب 
أسابي�ع، وه�و م�ا 
يشكل ضربة موجعة 

للفريق الكتالوني، فيما أشارت الى أن المدرب 
إرنستو فاليف�ردي سيكون لديه عدة خيارات 

لتعويض غياب القائد.

وقالت إن البرازيلي فيليب كوتينيو هو البديل 
الطبيعي، لكن هن�اك مشكلة كبيرة تكمن في 
أن الاعب ال يمكنه المشاركة مع البارسا في 
دوري األبطال هذا الموسم، بعد أن 
ش�ارك بالفعل مع فريق�ه السابق 

ليفربول اإلنجليزي.
هن�اك  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
خي�ارات أخرى غي�ر كوتينيو أمام 
المدرب فالفي�ردي لتعويض غياب 
“الرس�ام”، منه�ا اللج�وء ألندريه 
جومي�ز، باوليني�و وحت�ى عثمان 
ديمبلي م�ع تغيير طريق�ة اللعب، 
فيم�ا يبدو مستبع�دا االعتماد على 
دينيس سواري�ز، والذي لم يشارك 
م�ع البلوجرانا في أخ�ر 12 مباراة 

على التوالي بجميع المسابقات.

إنييستا يضع فالفريدي يف حرية

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

جيانلويج�ي  يوفنت�وس،  قائ�د  يتطل�ع 
بوف�ون، لحراسة عرين السي�دة العجوز 
ببراع�ة ف�ي لق�اء ملع�ب ويمبل�ي أمام 

توتنه�ام، في إياب دور ال��16 من بطولة 
دوري األبطال.

ويريد جيجي، الدفاع عن مرماه، 
لك�ي تك�ون ف�رص يوفنتوس 
أكبر في العودة بنتيجة إيجابية 
م�ن لن�دن، والتأهل ل�دور ربع 
النهائ�ي، وذل�ك بع�د التع�ادل 

في مب�اراة الذه�اب على ملعب 
اآلليانز ف�ي تورينو بهدفين لكل 

فريق.
وف�ي حال�ة نج�ح بوف�ون في 
استقب�ال  م�ن  مرم�اه  حماي�ة 
أي أه�داف، فسيك�ون ق�د وصل 
للمب�اراة ال�50 الت�ي ينجح فيها 
ف�ي الحف�اظ على شب�اك فريقه 
دوري  مباري�ات  ف�ي  نظيف�ة 

أفض�ل  ثال�ث  ليصب�ح  األبط�ال، 
حارس في هذا المضمار بعد ايكير 

كاسياس وإيدوين فان دير سار.
وأشار موقع فوتب�ول إيطاليا، إلى 
أن الحارس العنكبوت يملك فرصة 
لمعادل�ة رقم الح�ارس اإلسباني 
كاسي�اس، وال�ذي حاف�ظ عل�ى 
نظاف�ة شباكه ف�ي 55 مناسبة، 
وذلك في حالة نجاح اليوفي في 
الوصول لنهائ�ي البطولة، دون 
أن يسجل ف�ي مرماه أي هدف 

جديد.

بوفون يبحث عن الوصول
إىل نصف مئوية بيضاء

عدنان درجال يعلن ترشحه لرئاسة اإلحتاد العراقي لكرة القدم

الفيفا يستعرض إنجازًا مئويًا للربازيل وأملانيا

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن نج�م المنتخب الوطن�ي السابق عدنان 
درج�ال، عن “عزمه الترشح لرئاسة اتحاد 

الكرة العراقي.
وقال درج�ال في مؤتم�ر صحفي عقده 

في فن�دق باب�ل ببغداد،انه يعت�زم الترشح ال�ى رئاسة 
اتحاد الكرة العراقي في الدورة المقبلة، نافيات الترشح 

لوزارة الشباب والرياضة.
واك�د درجال خ�ال المؤتمر ان زيارت�ه االخيرة للعراق 
كون�ت لديه العديد من االفك�ار االصاحية، وهو يعتزم 

تسخير خبرته الصاح الواقع الرياضي في الباد.

وتاب�ع انه شاه�د العديد م�ن نجوم المنتخ�ب الوطني 
السابقي�ن، ممن يرغبون باصاح الواق�ع الرياضي، ما 

شجعه على المشاركة في هذا الهدف.
يش�ار الى ان النج�م الدولي السابق عدن�ان درجال عاد 
مؤخراً ال�ى الباد، عقب سنين طويل�ة من التدريب في 

قطر.

    المستقبل العراقي / وكاالت
 

أصب�ح عش�اق ك�رة القدم 
ي�وم   100 بع�د  عل�ى 
م�ن  والكم�ال  بالتم�ام 
ك�أس  بطول�ة  انط�اق 
والت�ي   ،2018 العال�م 
ستق�ام الصي�ف المقبل 
الروسية،  األراض�ي  على 
14 يونيو/ ي�وم  وستنطلق 

حزيران.
وفي هذا الصدد، استعرض الموقع 
الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم 
عددا من المعلومات المثيرة بهذه 

المناسبة.

ألماني�ا  أن  الفيف�ا  موق�ع  وق�ال 
والبرازيل، هم�ا المنتخبان الوحيدان 
في التاريخ الل�ذان لعبا أكثر من 100 
مب�اراة ف�ي نهائي�ات ك�أس العال�م 
عل�ى  مب�اراة  و104   106 برصي�د 

التوالي.
وسيش�ارك في البطول�ة 32 منتخبا، 
وسيلعبون ما مجموع�ه 64 مباراة، 
ف�ى 12 ملعبا، فى 11 مدينة روسية، 
فيم�ا ستق�ام المب�اراة النهائية يوم 
15 يوليو/تم�وز. ويتص�در منتخ�ب 
البرازيل قائم�ة األكثر تتويجا بكأس 
العال�م 5 م�رات، يليه ألماني�ا حامل 
اللقب 4 م�رات، متساويا مع إيطاليا 

الغائب عن مونديال 2018.

ايسكو عىل رادار جوارديوال

             المستقبل العراقي / متابعة

يفك�ر النجم البلجيكي إيدين ه�ازارد، نجم نادي 
تشيلسي اإلنجليزي جدًيا في الرحيل إلى صفوف 

ريال مدريد اإلسباني في الموسم المقبل.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هازارد 
يماط�ل ف�ي تجدي�د عقده م�ع ن�ادي تشيلسي 
أم�ًا في االنضمام لكتيبة ري�ال مدريد بالموسم 

الجديد.

إلى  الصحيفة  وأش�ارت 
أن ري�ال مدري�د يسع�ى 
للتعاقد مع ع�دة العبين 
الصي�ف المقب�ل، ومنهم 

البلجيك�ي هازارد، في ظل 
تذب�ذب أداء ونتائج الملكي 

هذا الموسم.
وعل�ى جان�ب آخ�ر أوضح�ت 

الصحيف�ة أن المفاوض�ات م�ع 
ح���ارس 

البلوز تي�بو 
ال  كورت��وا، 

متع�ثرة،  تزال 
علًما ب�أن الحارس 

البلجيك�ي أع�رب عن 
رغبت�ه في الع�ودة إلى 
مدري�د في ظ�ل تواجد 

أسرته هناك.
ومن الممكن أن يتوصل 
نادي تشيلسي إلى اتفاق 
م�ع ه�ازارد وكورتوا، 
بوج�ود ش�رط  ولك�ن 
العقدي�ن  ف�ي  جزائ�ي 
يسم�ح  الجديدي�ن، 

برحيلهما فيما بعد.

هازارد يراوغ تشيليس وينتظر 
ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

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

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين، 
ك�ن عاقالً، وادرس األمور به�دوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن يكونوا معه يف الحفالت 

الحلوة .صحياً: دع التشاؤم والكآبة والحزن

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

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

القيمة.

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

عاطفي�اً: تنعم بنهاية ي�وم سعيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهني�اً: ضع نفس�ك يف الواجهة واظهر لك�ل املراقبني ما 
أنت قادر عليه ح�ني تقرر النرص.عاطفياً قد تتلقى دعماً 
م�ن الحبيب أو تستفيد من وضع جي�د له. يكون مزاجك 
رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة عىل تبادل الرأي.صحياً: 

تستعيد عافيتك وحيويتك

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

للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: تستعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أسه�ل من الساب�ق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخ�ال تعديل مناسب ع�ىل حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جمي�اًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

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

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

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

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

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

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رتّدد يف توجي�ه املالحظات الجارح�ة، تشتّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 

أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: تركز عىل العالق�ات االجتماعية وخصوصاً مع 
أشخاص من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار

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

عاطفي�اً: أفك�ارك واضح�ة وأسلوب�ك مسال�م ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

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

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

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

هل يشهد العالـم عودة »املوت األسود«؟
ال يزال مرض الطاع�ون الفتاك شديد العدوى، 
ال�ذي قت�ل ماليني البرش عىل م�دى 1400 سنة 
ماضية، ينترش بشكل متقطع يف حوايل 36 بلدا 

حول العالم.
ويواص�ل العلماء البح�ث للتعرف عىل أحد أكرب 
األرسار املتبقي�ة ح�ول الطاع�ون، املتمثل�ة يف 
كيفية ومكان بقاء الف�ريوس عىل قيد الحياة، 

قبل تفيش املرض.

ومثل العديد م�ن مسببات األمراض األخرى، ال 
يمكن للبكتريي�ا املسببة للطاع�ون، الريسينيا 
الطاعونية، البقاء عىل قيد الحياة لفرتات طويلة 
م�ن الزم�ن يف البيئ�ة الحاضن�ة، دون حماية. 
وبالرغم م�ن ذلك، تتكرر ح�االت تفيش مرض 

الطاعون باستمرار يف العديد من املواقع.
ويشري هذا األم�ر إىل قدرة البكترييا عىل العثور 
عىل ملجأ، والبقاء عىل قيد الحياة لعدة سنوات، 

بع�د تف�يش املرض. ل�ذا يح�اول العلم�اء فهم 
كيفي�ة استمرار حي�اة البكترييا، ملن�ع انتشار 

املرض يف املستقبل.
وتب�ني الدراس�ة الت�ي أجريت مؤخ�را يف مركز 
أبح�اث األم�راض املعدي�ة، يف جامع�ة والي�ة 
كول�ورادو، أن األميب�ا )الكائن�ات الشائع�ة يف 
الرتب�ة واملياه(، يمكن أن تلع�ب دورا يف حماية 

بكترييا الطاعون، قبل تفيش املرض مجددا.

ناطحة سحاب »أفقية« أعىل ناطحات السحاب
صورةتم�ي الصني قدم�ا يف تنفيذ 
مشاريع معمارية عمالقة يف مختلف 
القطاعات، ومن بينها مرشوع إنشاء 
ثاني أعىل ناطحة سح�اب يف العالم 
وأعىل ج�ر يف العال�م، وعالوة عىل 
ذلك، يمك�ن إضافة مرشوع هنديس 
“تشونجتشين�ج”  مدين�ة  يف  آخ�ر 

جنوب غرب البالد قريبا.

ونرشت رشكة “كابيتال الند” املطور 
العق�اري ص�ورا لناطح�ة صح�اب 
أفقي�ة تستق�ر أعىل أرب�ع ناطحات 
سحاب أخرى بارتفاع يصل إىل 250 
م�رتا باإلضاف�ة إىل ناطحتي سحاب 
خلف هذه األبراج األربعة وناطحتي 

سحاب بجوارهم.
ويحت�وي امل�رشوع ع�ىل مساحات 

ومتاج�ر  سكني�ة  وشق�ق  إداري�ة 
تجزئ�ة وفن�ادق، وس�وف يستخدم 
يف البن�اء هيك�ل من الصل�ب وألواح 

األملنيوم والزجاج.
وتجري أعمال اإلنشاءات حاليا عىل 
ق�دم وس�اق وم�ن املتوق�ع اكتمال 
املرشوع منتصف العام الجاري عىل 

أن يتم افتتاحه يف عام 2019.

مرض بال لقاح
شهدت نيجريي�ا انتشارا واسعا لحمى 
السا النزفية، حي�ث سجلت إصابة ما 
يزيد عىل ألف شخ�ص بينما تويف نحو 

90 جراء املرض الفريويس.
وناش�دت نيجريي�ا منظم�ة الصح�ة 
عاجل�ة  مساع�دة  لتقدي�م  العاملي�ة 

للمساعدة يف احتواء املرض.
وطبق�ا للمرك�ز النيج�ريى ملكافح�ة 
األمراض فإن هناك 1081 حالة يشتبه 
ىف إصابتها بحمى السا و90 حالة وفاة 
بني األول من يناير و25 فرباير من هذا 

العام.ويف�وق هذا الع�دد إجمايل الوفيات 
واإلصاب�ات الناجم�ة عن امل�رض يف عام 
2017 بأكمل�ه، وه�و م�ا يث�ري الرعب يف 

نيجريي�ا وال�دول املجاورة.وأصيب 14 
عامال يف مج�ال الصحة جراء العدوى، 
بينما ت�ويف 4 آخرين.وتع�د والية إيدو 
الواقع�ة ىف جنوب نيجريي�ا هى األكثر 
ت�ررا من املرض الذى يؤثر أيضا عىل 

17 والية أخرى ىف البالد.
ما هي حمى السا؟

وبحس�ب منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، 
ف�إن حم�ى الس�ا عب�ارة ع�ن مرض 
نزيف ف�ريويس حاد يدوم ف�رتة ترتاوح 
ب�ني يومني و21 يوم�ًا ويظهر يف غرب 

أفريقيا.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يقي اإلنسآن ] 14 يوم [ من حيآته يف 

الَبحث َعن أشيآء ضآئعه
94% ِم�ن البرش ِعن�د َتسخني الَطعآم يف 
امليكرووي�ف يحآول�ون القي�آم بأعمآل 
اخ�رى وآل يقفون إلنتظآر إنتهآء الوقت 

ِمن دون ِفعل يشء أخر.
الُفرُع�ل /   : صغ�ري اب�ن آوى يسم�ى 

الُفرُعلَة .
> رذاذ > تعني : املطر الخفيف و الضعيف 

و كذلك القطرات املتطايرة
الحيوان الوحي�د الذي يتحّمل فيه الذكر 
مهم�ة الحمل ب�دل األنثى ه�و حصان 

البحر

حتذير من »اخلطر الصحي«
خلصت دراس�ة بريطانية حديث�ة إىل أن املسافرين الذين 
يذهب�ون إىل دول يف جنوب آسي�ا والرشق األوسط ينقلون 

معهم بكترييا مسببة لألمراض.
باحث�ون يف جامع�ة  أعده�ا  الت�ي  الدراس�ة،  وأش�ارت 
»برمنغهام« الربيطاني�ة، إىل أن املشكلة السائدة يف أجزاء 
كث�رية م�ن أسيا وال�رشق األوس�ط ه�ي رشاء مضادات 
حيوي�ة للعالج دون وصفة طبية أو تشخيص، مما يؤدي 
إىل نتائ�ج سلبي�ة تتمث�ل يف مقاومة املض�ادات الحيوية، 
الت�ي تصفها منظمة الصح�ة العاملية ب�«الخطر الصحي 

األكرب«.
وق�ال الباحث�ون إن املسافرين الذين يذهب�ون إىل مناطق 
ذات مستوي�ات عالية ملقاومة املض�ادات الحيوية، لديهم 

فرص�ة أك�رب لحم�ل الجراثيم ونقله�ا إىل أف�راد العائلة يف 
أوطانهم.

وأش�اروا إىل أن بكتريي�ا مث�ل م�ن كليبسي�ال واإلرشيكية 
القولوني�ة يمك�ن أن يحملها أي شخ�ص، لكنها يمكن أن 

تصب�ح خطرية، وت�ؤدي إىل ج�روح ومشك�الت مميتة يف 
املسالك البولية.

وأرشك الباحثون 2430 شخص�ا يف 4 مناطق مختلفة من 
بريطانيا يف الدراسة وعملوا عىل تحليل فضالتهم.

ووج�دوا أن ما معدله 7.3 يف املئة من أفراد العينة يحملون 

هذه الجراثيم، لكن نسبة اإلصابة بهذه البكترييا تتفاوت 
من مكان إىل آخر يف بريطانيا.

وأش�اروا إىل أن 38 يف املئة من أفراد العينة سافروا بالفعل 
إىل باكست�ان وبنغالدش و25 يف املئة منهم ولدوا يف جنوب 

آسيا.
مشكلة عاملية

وقال�ت الدراس�ة إن مشكل�ة مقاومة املض�ادات عاملية، 
مش�رية إىل أن السف�ر الكثي�ف حاليا يساه�م يف انتقالها 

الريع من دولة إىل أخرى.
وتفيد أرق�ام رسمية بريطانيا بأن 5 آالف بريطاني توفوا 
جراء مقاوم�ة املضادات الحيوية، لكن خرباء يقولون إنه 

من املرجح أن الرقم الحقيقي أكرب بكثري.
وكانت منظمة الصحة العاملية حذرت يف 2015 أن مقاومة 
املض�ادات الحيوي�ة باتت تشكل الخط�ر الصحي األكرب يف 
العالم، مشرية إىل أن أنواع من البكترييا باتت تطور قدراتها 

بحيث ال تؤثر فيها املضادات الحيوية.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

شملولة
املقادير: 

“تكفي شخصني” - نصف كيلو كبدة رشائح رقيقة - ردة للتغطية
التتبيلة:

1 حب�ة فلفل روم�ي مفروم ناع�م - 3 ملعقة كب�رية “ملعقة طعام” 
عصري ليم�ون - 1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ثوم بودرة - 1 ملعقة 
كب�رية “ملعقة طعام”خل أبي�ض - 1 ملعقة صغ�رية “ملعقة شاي” 

كمون مطحون – ملح - فلفل أسود
طريقة عمل كبدة بالبصل 

طريقة التحضري:
يف بولة متوسطة، نضع الفلفل املفروم وعصري الليمون والخل والكمون 

والثوم البودرة وامللح والفلفل األسود، ونخلطهم جيداً.
نض�ع الكب�دة يف البولة، وتتبله�ا “ندعكها” بالخليط جي�داً، ثم نغطي 

البولة، ونضعها يف الثالجة ملدة ساعة.
نسخ�ن الفرن عىل درج�ة حرارة 180 مئوية، ونبط�ن الصينية بورقة 

زبدة.
نضع الردة يف طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة يف الردة لتغطيها 

من الجانبني.
نضع الكبدة يف الصينية، وندخلها الفرن ملدة 15 دقيقة حتى تنضج.

نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها يف الطبق.
نقدم الكبدة املشوية ساخنة مع مخلل الخيار وسلطة الطحينة.

كبدة مشوية بالردة
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كـاريكـاتـير

قضيت ساعات طويلة أتحدث مع زمالء يف مجال التنمية الدولية، 
بخص�وص كيفي�ة تذلي�ل الحواج�ز والعقبات الت�ي تحول دون 
تقدم امل�رأة يف جميع أنح�اء العالم. فنحن نواج�ه اليوم حقيقة 
أن كل قط�اع - بما يف ذل�ك القطاع الذي نعمل في�ه - يعاني من 
مش�كلة خطرية تتعلق بالتحرش الجن�ي والعنف ضد املرأة. إن 
املعايري التي تس�مح بمثل هذه اإلس�اءات واملفاسد، هي نفسها 
التي تس�لب من أفقر النس�اء حقوقه�ن، وتجردهن من قوتهن، 
ول�ن يتمكن جميع النس�اء والفتيات يف مختل�ف أرجاء املعمورة 
م�ن التمتع بالحي�اة التي يحلمن بها ويطمح�ن إليها، إال عندما 
نتخل�ص م�ن مث�ل ه�ذه املمارس�ات الالأخالقية. لك�ن دعونا 
نتح�دث من الناحي�ة العملية، ما الذي يمكن ملؤسس�ة خريية - 
مث�ل مؤسس�تنا - أن تفعله لتعزيز هدف املس�اواة يف كل مكان، 
وهو هدف كبري بش�كل يفوق الوصف؟ لقد دأبنا عىل االس�تثمار 
يف صح�ة املرأة من�ذ فرتة طويلة، وق�د حققنا تقدم�اً كبرياً عىل 
صعيد ه�ذه الجهود. ولك�ن، كلما أمضيت وقتاً أط�ول يف زيارة 
املجتمع�ات الفقرية ومقابلة أش�خاص من كافة أنح�اء العالم، 
ازداد يقيني بأننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا مطلقاً إذا لم نعالج 
أيض�اً الطريق�ة املنهجية التي تقل�ل من َقْدِر النس�اء والفتيات. 
ونس�عى - من خالل اعتماد اسرتاتيجية جديدة تركز عىل تمكني 
امل�رأة اقتصادياً، ع�ر إتاحة الفرص�ة لها للوصول إىل األس�واق 
مب�ارشة، والتأكد من حصولها عىل التموي�ل والخدمات الالزمة، 
وتمكينها من االعتماد عىل ذاتها - إىل املس�اهمة يف إزالة العوائق 
التي تعرقل قدرة نصف س�كان العالم ع�ىل التمتع بحياة كريمة 
ومتكاملة. ونخطط إلنفاق 170 مليون دوالٍر عىل مدار السنوات 
األربع املقبلة؛ ملساعدة النساء عىل ممارسة حقوقهن وتمكينهن 
اقتصادي�اً؛ حيث تش�ري الدالئل إىل أن ذلك يمث�ل إحدى الخطوات 
األوىل الواع�دة نحو تحقيق املس�اواة بني الجنس�ني. فببس�اطة، 
عندما يتدفق املال إىل أيدي النس�اء الالتي يمتلكن اإلرادة الكاملة 
الستخدامه، فسيتغري كل يشء، وستكون عائالتهن هي املستفيد 
األول. وتش�ري اإلحصاءات إىل أن واحدة من أصل كل ثالث نس�اء 
متزوجات، يف أفقر دول العالم، ليست لديها سلطة عىل مشرتيات 
االحتياجات الرئيسية لألرسة، رغم أن الدراسات تظهر أن النساء 
لديه�ن قدرة أفضل عىل األرجح كث�رياً، مقارنة بالرجال، لإلنفاق 
ع�ىل احتياجات أرسهن بطريقة تخرجها م�ن دائرة الفقر، مثل 
توف�ري الطعام املغذي والرعاية الصحي�ة والتعليم. ففي نيجرييا 
- عىل س�بيل املثال - كلما زاد االس�تقالل املادي للنساء، تناولت 

أرسهن مزيداً من اللحوم واألسماك. 

ام�ضاءات

تحت�اج القدمني املتعبتني إىل وضعه�ا يف ماء دافئ تبلغ حرارته نحو 37 
درجة مئوية، ويضاف له ملح البحر أو مغيل نباتات لها خواص منشطة 
ملدة 10-15 دقيقة يف املس�اء. وبعد تنشيف القدمني، نبدأ بتدليكها عىل 

النحو التايل:
- الضغ�ط عدة م�رات بقبض�ة اليد عىل أس�فل القدم م�ن األصابع إىل 

الكعب.
- تدليك عضلة الس�اق بكلت�ا اليدين من الكع�ب إىل الركبة مع رضبات 

خفيفة.
- وضع الساقني بني اليدين وتدليكهما بقوة من األسفل إىل األعىل.

- تدلي�ك عضلة الس�اقني بحرك�ة حلزونية بأصابع اليدي�ن من الخلف 
أوال، والجوان�ب ثانيا. من املهم جدا تحفيز عمل القدمني واس�تغالل كل 
فرصة س�انحة للميش حافيا يف الطبيعة عىل أرضية غري مستوية، وعىل 
األحج�ار والرمال واألعش�اب التي عليها قطر الندى، ويمكن ممارس�ة 

هذه التمارين داخل البيت أيضا باستخدام سجادة مطاطية خاصة.

ت�ر الحمية الغذائي�ة الغنية بامللح بالدماغ ج�دا حتى عندما ال يعاني 
الشخص من ارتفاع ضغط الدم.

أظهرت نتائج دراس�ة أجريت عىل الفرئان املخرية، أن الحمية الغذائية 
ذات ملوحة عالية تقلل من كمية الدم املتدفق إىل الدماغ وسالمة األوعية 

الدموية. كما أنها تقلل من القدرات املعرفية.
وجاء يف الدراس�ة التي نرشها باحثون يف »Neuroscience« أن هذا ليس 
بتأث�ري ارتفاع ضغط الدم، بل إش�ارة م�ن األمعاء عىل دم�اغ منظومة 
املناع�ة. تؤكد النتائج التي حصل عليها الباحثون أنه حتى قبل اإلصابة 
بارتف�اع ضغط الدم وت�رر األوعية الدقيقة يف الدماغ، ترس�ل األمعاء 

املالحة إشارات لتهيئة األرضية الالزمة ملختلف التغريات الضارة.
الحظ العلماء أن األشخاص الذين يعانون من ارتفاع تركيز امللح، يظهر 
يف أمعائه�م الدقيقة رد فعل مناعي، يؤدي إىل توس�ع الخاليا اللمفاوية 
»Th17« وارتف�اع مس�توى إنرتلوك�ني 17، الذي يس�بب تل�ف الطبقة 

الداخلية لألوعية الدموية يف الدماغ. 

كيف نتخلص من تعب الساقني؟ أقدم »رسالة يف قنينة« تظهر باسرتاليااإلفراط يف تناول امللح يرض الدماغ

»جمزرة« كائنات بحرية يف بحر الشامل بربيطانيا

عثر شخصان يف أسرتاليا، عىل أقدم قنينة 
حاملة لرس�الة يف العالم، وفكرا يف البداية 
أن يتخذاها بمثاب�ة ديكور فقط، قبل أن 

يكتشفا قيمتها التاريخية.
وبحس�ب ما نقلت صحيف�ة »غارديان« 
الريطاني�ة، ف�إن توني�ا إيلم�ان، عثرت 
ع�ىل القنين�ة التي يصل عمره�ا إىل 132 
عاما، عىل الرمال، يف جزيرة ويدج، غربي 

أسرتاليا، يف يناير املايض.
وقال كي�م إيلمان، إن زوجت�ه رجحت يف 
البداي�ة أن تك�ون القنينة مج�رد قمامة 
ج�رى إلقاؤها يف امل�كان، لكنها قررت يف 
نهاية املطاف أن تضعها يف مكتبة البيت.

وعث�ر الزوجان عىل ورق�ة ملفوفة داخل 

القنين�ة، اكتش�فا أنه�ا مكتوب�ة باللغة 
األملاني�ة ويعود تاريخه�ا إىل الثاني عرش 
من يوني�و 1886، وأكد متحف أس�رتاليا 

الغربي صحة الوثيقة.
وجرى إلقاء القنينة يف البحر من عىل متن 
الس�فينة األملاني�ة »باوال« س�نة 1886، 
الهن�دي، وكان  املحي�ط  أثن�اء عبوره�ا 
إلقاء القنينات أم�را مألوفا، وقتئذ، ألجل 
مساعدة حركة املالحة عىل تحديد تيارات 

املحيطات.
وأصبح�ت القنينة التي اكتش�فت صدفة 
األقدم يف العالم، حاليا، ذلك أن أقدم قنينة 
حتى وقت قري�ب لم يكن عمرها يتجاوز 

108 سنوات.

نفقت أعداد ضخمة م�ن الحيوانات البحرية 
عىل س�احل بحر الش�مال يف اململكة املتحدة، 
عقب أس�وأ عاصفة ثلجية ترب املنطقة يف 
نحو 30 عاما، املسماة ب�«وحش من الرشق«. 
وذك�رت صحيف�ة غاردي�ان الريطاني�ة أن 
ع�رشات اآلالف م�ن نج�م البح�ر، ورسطان 
البح�ر، وبلح البحر نفقت عىل طول س�احل 

هولدرني�س يف مقاطعة يوركش�اير، وغريها 
من األماكن. وقال بيكس لينام من مؤسس�ة 
هن�اك  »كان  الري�ة:  للحي�اة  يوركش�اير 
انخف�اض يف درج�ة ح�رارة البحر األس�بوع 
املايض، مما أدى إىل الحد من مستويات نشاط 
الحيوانات«. وأوضح أن الطقس اليء القادم 
من س�يبرييا تسبب يف »موجات كبرية قذفت 

الحيوانات البحرية عىل الش�اطئ«. يذكر أن 
العاصفة القادمة من سيريا تسببت يف إلغاء 
الرح�الت الجوي�ة، وتوقف القطارات، وس�د 
الط�رق، وإغالق مدارس يف جن�وب بريطانيا 
وأيرلن�دا واس�كتلندا. وتزامنت ه�ذه املوجة 
الب�اردة مع هبوب العاصف�ة »إيما« القادمة 

من الجنوب.

نق�ل »مرص�د املس�تقبل« يف دب�ي أن العلماء 
اكتش�فوا نوع�ا معروف�ا من أن�واع البكترييا 
املوج�ودة ع�ىل الجل�د ق�د يمث�ل أداة جديدة 

ملواجهة الرسطان.
فق�د درس باحث�ون من جامع�ة كاليفورنيا 
إحدى سالالت بكترييا العنقودية البرشوية كي 
يثبتوا قدرتها عىل مهاجمة البكترييا الضارة، 
فاكتش�فوا أنها تفيد يف جوانب أخرى.وتنتج 
ه�ذه البكترييا الت�ي تعيش ع�ىل الجلد مادة 
ملواجه�ة أعدائها، تس�مى 6-إن-هيدروكي 
أمين�و بيوري�ن »6-إتش إيه بي«، تس�تهدف 
الحمض النووي وتمنعه من التضاعف.وقرر 
الباحث�ون اختباره�ا ملعرف�ة اس�تخداماتها 
األخرى.وق�ال الباحث يف جامع�ة كاليفورنيا 
واملؤلف املس�اعد يف الدراس�ة ريتش�ارد غالو 
لصحيف�ة الغاردي�ان: »عندم�ا تعرفن�ا عىل 
طبيع�ة امل�ادة الكيميائية الت�ي تنتجها هذه 
الس�اللة قررنا االس�تمرار يف التجارب ملعرفة 

قدرتها عىل مواجهة األورام«.
وأض�اف غال�و أن�ه يمك�ن اس�تخدام ه�ذه 
الس�اللة كوس�يلة عالجي�ة تثبط نم�و أنواع 
مختلفة من الرسطانات.ونرش الفريق نتائجه 
مؤخرا يف دورية س�اينس أدفانس�يز، واختر 

نظريت�ه ع�ىل الحيوانات، إذ عال�ج مجموعة 
من الفرئان املصابة بأحد أنواع رسطان الجلد 
بم�ادة 6-إن-هيدروكي أمين�و بيورين ملدة 

أسبوعني.
وق�ل حجم األورام الت�ي نمت يف هذه الفرئان 
بنسبة 60 يف املائة مقارنة مع الفرئان األخرى 

التي ل�م تخضع للعالج.ويب�دو أيضا أن هذه 
امل�ادة تحمي الفرئان من األرضار الناتجة عن 
التعرض لألش�عة ف�وق البنفس�جية، إذ كان 
حج�م األورام أصغ�ر، ولم يم�رض عدد كبري 
منها أيضا.أم�ا األمر املش�جع لغالو وفريقه 

فهو أن املادة كانت غري ضارة للفرئان.

يعت�زم الجيش األملاني )بوندس�فري( إعادة 
النظ�ر يف هيكلي�ة التدريبات، الت�ي يعدها 
لجنوده يف جميع معس�كراته بالبالد، وذلك 
بعد وفاة جن�دي أثناء التدريب�ات يف مدينة 
»مونس�رت«، التي تقع يف والية شمال الراين 

ويستفاليا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع »سيعاد 
النظ�ر يف جمي�ع التدريب�ات ع�ىل جمي�ع 

مستويات القوات املسلحة«.
وكانت مجلة »ش�بيغل أون الين« ذكرت أن 
املفتش العام للجيش األملاني، فولكر فيكر، 
أصدر تعليمات لجميع املفتش�ني الفرعيني 

بالجيش. وتقيض هذه التعليمات بأن يقدم 
املفتش�ون يف الجي�ش بيان�ات ع�ن خطط 
التدري�ب التي يعتمدونها وط�رق تنفيذها، 

للنظر فيها.
ومن املقرر أن تظهر نتائج الدراسة منتصف 
الش�هر الج�اري، مم�ا يتيح للجن�ة الدفاع 
بالرملان األملاني )بوندس�تاغ( مناقشة هذا 

املوضوع الحقا.
وكان ع�دد من الط�الب الضب�اط تعرضوا 
النهيار بدن�ي، خالل التدريب يوم التاس�ع 
ع�رش من تم�وز املايض، وت�ويف أحدهم إثر 
ذلك. وألزم هؤالء الطالب أن يمشوا مسافة 
إضافي�ة ع�ىل أق����دامه�م بع�د انته�اء 
التدري�ب تح�ت درجة ح�رارة وصلت إىل ما 
يقرب من 28 مئوية، فيما أثبتت الفحوص 
الطبي�ة أن ه�ؤالء الطالب أصيب�وا بربة 

شمس.
وقال�ت »ش�بيغل« إن تقاري�ر األطب�اء يف 
مدينة هامبورغ ألقت بالالئمة عىل املدربني 
املس�ؤولني يف مدين�ة مونس�رت، وأضاف�ت 
التقارير أن رضبة الش�مس التي أصابتهم 
كان يمكن تحاشيها، لو أخذ املدربون واجب 

رعاية الطالب تحت أيديهم، مأخذ الجد.

»بكترييا عىل اجللد« تقي من الرسطان »رضبة شمس« تدفع اجليش األملاين إىل إعادة النظر بتدريباته!

مليندا غيتس الحقوقي ماجد الحسناوي

م�ضاحة للراأي

متكيـن املـرأة ضمـان
 ملستقبل األجيال 

االكـتـئـاب الـنـفـسـي 
من امراض العرص

املجتمع الحديث بانه متغري نتيجة التقدم العلمي والتقني 
ويس�تلزم من االنس�ان التكييف مع الظ�روف الحضارية 
واملدنية والتي ترافق هذا التقدم كثري من التعقيد والتشعب 
والس�يطرة عىل العوام�ل التي ت�ؤدي اىل االحباط واليأس 
فيكون مثل هؤالء االفراد اس�وياء والعيش بسالم ووفاق 
م�ع نفس�ه ومجتمعه. فاألمراض النفس�ية اث�ر فعال يف 
اضعاف الكفاية االنتاجية ال فراد املجتمع الحديث وتفكك 
الرواب�ط االجتماعية والعائلية وانحراف الش�باب وزيادة 
نسبة الطالق واالفرتاق وان انتشار القيم املادية واالبتعاد 
عن القي�م الروحي�ة االجتماعية وتفكك الحي�اة االرسية 
وتركي�ز الفرد عىل ذاته دون االهتم�ام بمصالح الغري كل 
ذلك جع�ل الف�رد يعيش التعاس�ة والتوت�ر و االضطراب 
النفي وان الرصاعات املختلفة تجني اضطرابات وظيفية 
يف ش�خصية الفرد تجعل حياته بؤس وشقاء والتذمر من 
الحياة فامل�رض النفي اضطراب وظيفي يف الش�خصية 
وينش�أ من�ه رصاع�ات نفس�ية مختلف�ة ومن اس�باب 
االكتئ�اب النف�ي قد تكون عوام�ل وراثي�ة وتحتل دورا 
رئيسيا ويحصل كذلك نتيجة الكوارث او فشل يف الحصول 
عىل وظيفة او احتمال االفالس او فش�ل يف االمتحان مما 
يؤدي بهم اىل االنطواء واالبتعاد عن الحياة العامة كذلك اىل 
اضطراب الجو العائيل والحرمان من الحب والعطف اضافة 
اىل الرتبية الخاطئة الت�ي تعرض االطفال اىل االضطرابات 
يف مراح�ل نمو مختلفة وم�ن اعراض االكتئاب الش�عور 
بالحزن الش�ديد وهبوط ال�روح املعنوية وعدم الكفاية يف 
انجاز الواجبات والش�عور بالضيق والضجر وعدم تحمل 
الن�اس وال�رتدد يف القول وب�طء التفك�ري ورشود الذهن 
وصعوب�ة الرتكيز اهمال النظافة والهندام ولكي يتخلص 
الف�رد من متاعب النفس وازماتها ويرس�وا عىل ش�اطئ 
االمن واالس�تقرار ان يغرس الثقة بالنفس ويقوي ارادته 
وينظ�ر اىل الحي�اة بتفاؤل واستبش�ار وال يكرتث ملا فات 
واالستعداد للمستقبل وينمي الطموح بالجد واملثابرة عىل 
العمل الهادف والقي�ام برحالت ونزهات ترويجية وهناك 
تدابري لخلق االسوياء ان يكون جو االرسة هادئا ويسوده 
االح�رتام والتعاون وعدم التفريق بني االبناء واالبتعاد عن 

حالة الطالق والفراق.


