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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

فأكثر من تالوة القران
 والدعاء فإنها ساعة يحتاج امليت فيها 

الى انس اإلحياء

ص3قريبا.. بن سلامن يف بغداد بزيارة تستمر يومني وسيفتتح مع العبادي منفذ عرعر

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 فالديمري بوتيـن.. عـراب العالـم اجلديـد

الـشـرق األوسـط يـشـتـري »32« بـالـمـئـة مـن الـسـالح الـمـنـتـج فـي الـعـالـم

الداخلية تشكل »جلان خمتصة« لتدقيق »أوراق االجانب« املقيمني يف العراق

بغداد تستعيد »مئات الدواعش« من كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تشهد العالقات بني بغداد وأربيل تطورات 
رسيعة، تقود إىل حلحلة امللفات الشائكة 
التي زادت تشابكاً إثر االستفاء االنفصايل 
الذي أج�ري العام املايض م�ن طرف من 

واحد. 
وقد أعلنت حكومة إقليم كردس�تان أنها 
س�لمت الحكوم�ة االتحادي�ة املئات من 
عنارص تنظيم »داعش« املعتقلني لديها.

يف  الدولي�ة  التوصي�ات  منس�ق  وق�ال 
حكوم�ة إقليم كردس�تان ديندار زيباري 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

من�ه، إن حكوم�ة اإلقليم ب�دأت بعملية 
مش�ركة مع بغ�داد لتس�ليمها معتقيل 
داعش وتقدم تس�هيالت كبرية لألطراف 
املعنية يف الحكومة االتحادية الستالمهم. 
وذكر زيباري أنه »بموجب قرار محكمة 
التحقيق يف أسايش أربيل تم تحويل 277 
معتق�ال وف�ق امل�ادة الثالثة م�ن قانون 
اإلره�اب، إىل محكم�ة تحقي�ق نينوى � 
إره�اب، عرب وجبات ومراح�ل تضمن يف 

كل مرة 50 إىل 55 معتقال«.
كما حولت املحكمة يف أربيل 576 معتقال 
وفق املادة أربعة إرهاب � قانون رقم 13 
لع�ام 2005 إىل محكمة تحقيق الرصافة 

� بغ�داد ع�رب وزارة الداخلية وعن طريق 
مطار أربيل الدويل عرب 5 مراحل تضمنت 
يف كل م�رة 100 � 120 معتق�اًل، وفق�ا 

للبيان.
وكش�ف زيب�اري ع�ن اعتقال س�لطات 
اإلقليم 2652 ش�خصا بتهمة االنتماء إىل 
داعش أو وجود صلة مع هذا التنظيم بني 
عامي 2014-2016، وتأكدت الس�لطات 
بالتنظي�م،  منه�م   1100 انتم�اء  م�ن 
وعاقبته�م بأح�كام ت�راوح ب�ني ث�الث 
سنوات سجن إىل مدى الحياة حسب نوع 

الجرائم.
التفاصيل ص3

روسيا تعلن جتهيز
 »لواء مدرع عراقي« بمعدات 

واجهزة متطورة

السلطة االحتادية ستتسلم مطارات اإلقليم قريبا.. ووفد حكومي يف أربيل لـ »توحيد الضرائب«
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اخلارجية الربملانية تتحدث عن خالف عىل »قائمة السفراء اجلدد« وتستبعد متريرهااملنافذ احلدودية تكرم قيادة احلشد الشعبي بمناسبة االنتصارات عىل »داعش«
املحكمة االحتادية ترد الطعن بقرار يمنع ترشيد زوجة املتوىف وأوالده القارصين احلكيم يستقبل اعضاء جملس مفوضية االنتخابات ويبحث معهم االستحقاق االنتخايب القادم

حمافظ كركوك يدعو
 إىل »توحيد جهود« املنظامت 

الدولية يف املحافظة
ص2

ديباال يسجل 
هدفه الـ 100 يف مسريته 

االحرتافية
ص2

املالية الربملانية تكشف 
عن »حتفظات« صنـدوق النقد 

الدويل عىل موازنة 2018
ص2

حتالف »غروكو« يوقع اتفاقًا لتشكيل احلكومة االملانية
      بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع ممثلو االتحاد املس�يحي )يمني وس�ط(، 
والحزب االشراكي الديمقراطي )يسار وسط(، 
رس�ميا، الي�وم اإلثنني، اتفاق االئت�الف الحاكم 
الذي يس�مى »غروكو«، يف مراسم بمقر الربملان 

بربلني.
ووّقع ع�ى االتف�اق، ممثال االتحاد املس�يحي، 
املستش�ارة األملاني�ة أنجي�ال مريكل، وإرنس�ت 
الح�زب  رئي�س  بأعم�ال  والقائ�م  زيهوف�ر، 

االشراكي الديمقراطي، أولف شولتز.

ويتكون االتحاد املسيحي، أكرب كتلة سياسية يف 
أملانيا، من تحالف حزبي الديمقراطي املسيحي 
بزعام�ة مريكل، والحزب االجتماعي املس�يحي 

بزعامة زيهوفر.
ويف 7 ش�باط املايض، توصل االتحاد املس�يحي، 
والح�زب االش�راكي الديمقراط�ي، إىل اتف�اق 
بع�د  للب�الد،  ائت�الف حاك�م جدي�د  لتش�كيل 

مفاوضات دامت 12 يوما.
ووق�ع ممثل�و التكت�الن عى االتف�اق باألحرف 

األوىل يف نفس اليوم.
وكان البد من استيفاء إجراء معني قبل التوقيع 

بش�كل نهائي عى االتفاق، وهو تصويت قواعد 
الح�زب االش�راكي الديمقراطي ع�ى االتفاق، 
وهو ما حدث يف 4آذار املايض، حيث أعلن الحزب 

موافقة 66 باملائة  من أعضائه عى االتفاق.
ويف 14 آذار الج�اري، ينتخ�ب الربمل�ان، مريكل، 
مستش�ارة للبالد لوالية رابعة، لتب�دأ الحكومة 
الجدي�دة املكونة من ائتالف االتحاد املس�يحي، 

والحزب االشراكي الديمقراطي أعمالها.
يشار أن مريك����ل، حصلت عى 74 باملائة من 
األص�وات، ح�ني انت��خبها الربملان مستش�ارة 

للبالد يف 2013.

البرصة: العمل مستمرلتخصيص قطع االرايض 
السكنية ملوظفي ديوان املحافظة 

القايض فائق زيدان يستقبل رئيس وأعضاء املفوضية 
6العليا املستقلة لالنتخابات 2

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

فكك�ت الق�وات األمني�ة بالتع�اون مع 
القضاء عصابة خطرية استدرجت فتيات 
عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي بحجة 
ال�زواج، من أجل خطفهن واس�تغاللهن 
جنس�ياً. وروت إح�دى الضحاي�ا، قصة 
اس�تغاللها منذ بداية تعرفها عى ش�اب 

ع�رب  االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  يف 
االنرنت.

وقالت نور ذات الس�بعة عرش ربيعاً بعد 
وق�ت طوي�ل قضت�ه بالب�كاء والصمت 
وتجاه�ل كل األس�ئلة الت�ي وجهه�ا لها 
مراسل صحيفة ]القضاء[ التابعة ملجلس 
القض�اء األع�ى »إنها ل�م تر بوس�امته 
وكلمات�ه العذبة أحدا من رجال مدينتها، 

وكأنه�ا ل�و كان�ت تتح�دث إىل رجل من 
األحالم«. وأضافت »كل ما حل بي بسبب 
الهاتف املحم�ول، فبعد أن وافق أبي عى 
أن أش�ريه؛ همم�ت بتحقي�ق أحالم�ي 
الغبي�ة بتنزي�ل برامج التواصل وإنش�اء 
حسابات عى مواقع التواصل االجتماعي 

املختلفة«.
التفاصيل ص3

بالتفاصيل.. شبكة دعارة استدرجت الفتيات عرب مواقع 
التواصل االجتامعي بحجة الزواج
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         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس االثنني، 
ع�ن تش�كيل لج�ان مختص�ة لتدقيق 
اوراق االجان�ب املقيم�ني داخ�ل البالد 
وحجز وابع�اد املنتهية اقامتهم فضال 
عمن دخل منه�م اىل البالد بصورة غري 

رسمية.
وق�ال مدير دائرة االقامة يف الوزارة 
الل�واء هيث�م الغرب�اوي، إن »املديرية 
ش�كلت لجانا بالتنس�يق مع االجهزة 
تتمح�ور مهمته�ا  االخ�رى،  االمني�ة 
بمتابعة ومالحقة االجانب الداخلني اىل 

البالد بصورة غري رسمية«.
»اللج�ان  أن  الغرب�اوي،  وأض�اف 
س�تقوم باج�راء زي�ارات ميداني�ة اىل 
الفن�ادق واملطاعم وغريها من االماكن 
الت�ي يتواج�د فيه�ا االجان�ب ببغ�داد 
ومحافظ�ات البالد كاف�ة والعمل عىل 
تدقي�ق اوراقهم الرس�مية والتاكد من 

طريقة دخولهم اىل البالد«.
وتاب�ع الغرب�اوي ان »اللجان تقوم 
بحجز جميع االجانب الداخلني بصورة 
غري رشعي�ة اىل الب�الد او املنتهية مدة 
اقامته�م ولم يقوم�وا بمراجعة دوائر 
االقام�ة التابع�ة للمديري�ة يف بغ�داد 
واملحافظات من اجل تجديدها”، منوها 
بأن “آلية دخول العمال االجانب داخل 
البالد تكون من خالل قنوات رسمية«.

واضاف ان »الرشكة املستثمرة التي 
تنفذ مش�اريع داخ�ل البالد، س�تقوم 

بتقديم طلب يضم عدد العمال االجانب 
العاملني يف املرشوع عن طريق الوزارة 
املتعاق�د معها، عىل أال تتجاوز نس�ب 
العمال�ة العامل�ة يف امل�رشوع ال�� 49 
باملئ�ة بينما تخصص باق�ي الوظائف 
للعمال العراقيني للمس�اهمة يف توفري 
فرص العمل والقض�اء عىل البطالة يف 

البالد«.
وافص�ح مدي�ر دائ�رة االقامة عن 
وضع دائرته »آلي�ات عدة ملنح االقامة 
للعمال االجان�ب، كدفع تأمينات تقدر 
بمليون�ي دينار ع�ن كل عامل من قبل 
الرشك�ة  ال�زام  اىل  اضاف�ة  الرشك�ة، 
بالعمل عىل ترحيل العمالة املستقدمة 
من قبلهم حال انتهاء املرشوع وتحمل 
التبع�ات القانونية واملالية حال ترسب 
تلك العمالة لالسواق املحلية، مشريا اىل 
ان »املديرية تس�تخدم مبلغ التامينات 
لدفع اجرة الطائرة والتكاليف االخرى 

العادة العامل املترسب اىل بلده«.
»اس�تمرار  ع�ىل  الغرب�اوي  واك�د 
املديري�ة بمنح االقامة لجميع االجانب 
الراغب�ني بالدخول اىل العراق لالغراض 
الس�ياحية وزي�ارة العتبات املقدس�ة 
من خالل الدوائر التابعة لها واملنترشة 
ببغداد واملحافظات، الفتا اىل »خضوع 
عملي�ة منح س�مة الدخ�ول واالقامة 
ملجموع�ة آليات بينه�ا التدقيق االمني 
للشخص والتاكد من عدم ورود اسمه 
ضم�ن الئحة املطلوب�ني دوليا لقضايا 

ارهابية او غريها.

مهمتها متابعة ومالحقة الداخلني اىل البالد بصورة غري رمسية

الداخلية تشكل »جلان خمتصة« لتدقيق »أوراق االجانب« املقيمني يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كرمت هيأة املنافذ الحدودية قيادة الحشد الشعبي 
بمناسبة االنتصارات عىل عصابات داعش االرهابية. 
وذكر بيان للهيئة تلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخة 
من�ه، ان »رئي�س الهيأة، كاظ�م العقاب�ي، زار نائب 
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو مه�دي املهندس يف 
مق�ره، وتم تكريمه بدرع النرص ملناس�بة انتصارات 
قواتنا املسلحة والحشد الشعبي عىل عصابات داعش 
املجرمة«. وأضاف البيان ان »مدير عام الهيئة العامة 

للكمارك منذر أسد الله حرض اللقاء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد املساعد الرئايس للتعاون العسكري والتقني 
يف روس�يا فالديمري كوزن أن العراق رشيك عسكري 
تقلي�دي لروس�يا. ونقلت وكالة تاس الروس�ية عن 
ك�وزن قول�ه إن »روس�يا س�تزود الع�راق بمعدات 
متط�ورة لواح�دة م�ن الكتائ�ب املدرع�ة للجي�ش 
العراقي«.واض�اف أن »العراق هو رشيكنا التقليدي 
ونق�وم بتجهيز ل�واء م�درع بكام�ل معداته حيث 
س�يتم توري�د معداتنا اىل اب�رز الكتائ�ب املدرعة يف 
الجيش العراقي«. ولم تكش�ف الوكالة الروسية عن 
نوعي�ة تل�ك املع�دات وال كمياته�ا او الصفقة التي 
بموجبها س�يتم تجهيز اللواء امل�درع. وكان رئيس 
اركان الجي�ش العراقي عثم�ان الغانمي قد اعلن يف 
ش�باط املايض أن العراق تلق�ى الدفعة االوىل من 36 
دباب�ة من طراز تي 90 أس بموجب عقد عس�كري 
مع روس�يا فيما سيتس�لم الدفعة الثانية يف نيسان 
املقبل واملكونة من 37 مركبة أخرى كجزء من العقد 

لزيادة القدرات القتالية للقوات املدرعة العراقية.

روسيا تعلن جتهيز »لواء مدرع عراقي« 
بمـعـدات واجهزة متطورة

املنافذ احلدودية تكرم قيادة احلشد الشعبي 
بمناسبة االنتصارات عىل »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أمس 
اإلثن�ني، إىل توحيد جهود املنظم�ات الدولية يف تقديم 
الخدم�ات إىل املترضري�ن م�ن أبناء املحافظ�ة الذين 
خضعت مناطقهم لس�يطرة تنظي�م داعش.وأضاف 
الجبوري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، أن »سكان املناطق املستعادة من سيطرة تنظيم 
داع�ش يف محافظة كركوك واجه�وا معاناة كبرية يف 
الن�زوح والفرار م�ن داع�ش، وتحمل أعب�اء الجوع 
وانع�دام الخدمات الصحية والتعليمية«. وذكر البيان 
أن الجب�وري دعا خالل اجتماع�ه باملنظمات الدولية 
العامل�ة يف املحافظ�ة، إىل توحي�د الجه�ود يف تقدي�م 
الخدم�ات إىل املترضري�ن م�ن أبناء املحافظ�ة الذين 

خضعت مناطقهم لسيطرة تنظيم داعش، مضيفا أن 
»املناطق املستعادة بحاجة لدعم كبري وجهد متواصل 
ملواجهة حج�م الكارث�ة التي تعرض لها س�كانها«. 
وأوضح أن املحافظة بحاجة لربامج لتأهيل املواطنيني 
وخاصة األطفال الذين أمضوا أكثر من ثالث س�نوات 
تحت قبضة وفكر وإرهاب داعش، وهم اليوم بحاجة 

للتأهيل النفيس والرتبوي والفكري.

          كريم النوري 

لم يكن الوص�ول اىل الربملان 
غاية بذاته�ا او حلماً بل هو 
تكليف ملنع وصول الفاسدين 
والفاشلني للربملان باالضافة 
اىل دوره يف الرقابة وترشيع 

القوانني.
هناك م�ن يفكر بان الربملان 
حلمه االب�دي ولذلك ال يهمه 

هموم الن�اس ، ومجرد غلق الصناديق يغلق تلفونه ويغري 
رقم�ه وه�ذا لئي�م ال يس�تحق ان يمث�ل ش�عبه ، والنائب 
الرشيف من يمثل ش�عبه ال حزبه ، ومن يتعاىل عىل أحبابه 

ال يستحق انتخابه ..
الربملان مسؤولية والتزام وال يمكن التعميم وقياس سلوك 
من س�بقونا علين�ا فإليك تجربة بس�يطة؛ ملا دخل داعش 
املوصل وسقطت صالح الدين واالنبار وعندما وصل داعش 
اىل حزام بغداد حزم بعض النواب حقائبه مع عائلته وغادر 
الوطن وغدر بناخبيه .. بينما حزم بعض الرجال بنادقهم 

وتركوا كل يشء وذهبوا لقتال داعش ..
سهروا الليايل عىل السواتر لكي ينام العراقيون بامان ..

ه�ل يقاس ه�ؤالء النجباء بآولئ�ك الجبن�اء ، وهل يقارن 
هؤالء الفرسان بإولئك االنذال.

 املحن�ة أفرزت الخنادق وكش�فت من هو يعيش للش�عب 
ومن يعتاش عىل الشعب .. ومن ال يميز فهو فاقد البصرية 

والنبل والذاكرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس االدارة االنتخابية رياض الب�دران، أمس االثنني، عن 
موافق�ة مجلس الوزراء بجلس�ته االعتيادية التاس�عة، عىل مقرتح 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات بتحديد موعد اجراء انتخابات 
مجالس املحافظات. وقال البدران، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »املفوضية اقرتحت بموجب كتابها يف 2018/2/26 
عىل مجلس الوزراء بتحديد 2018/12/22 موعدا الجراء االنتخابات 
املحلي�ة«، مضيفا ان »مجلس الوزراء ناقش املقرتح وصادق عليه«. 
ولفت اىل ان »املفوضية س�تتخذ االج�راءات الالزمة والعمل بموجب 
ه�ذا التوقيت لوضع الجدول الزمني الذي س�تعده اس�تعدادا الجراء 
االنتخاب�ات املحلي�ة«. يذك�ر ان مفوضي�ة االنتخابات تعم�ل حاليا 
الجراء االنتخابات الربملانية يف 2018/5/12 وتس�تمر باستعداداتها 

الجراء االنتخابات املحلية يف املوعد الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

الربملان ليس غاية بذاهتا

جملس الوزراء يوافق عىل مقرتح املفوضية 
بتحديد موعد انتخابات جمالس املحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

العالق�ات  لجن�ة  أس�تبعدت 
تمري�ر الئح�ة  النيابي�ة  الخارجي�ة 
الس�فراء الجدد يف ما تبقى من عمر 

مجلس النواب الحايل. 
ه�الل  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
الس�هالني، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »اللجنة 
لم تس�تلم حتى االن الئحة مرشحي 

الس�فراء الجدد، ولم تصلها القائمة 
بش�كل رس�مي ومازلنا ننتظر ذلك« 
مقابلته�م  يف�رتض  »كان  مضيف�اً 
واعداد تقرير نهائي بالس�ري الذاتية 
للمرش�حني ثم تعرض ع�ىل مجلس 

النواب ليتم التصويت عليهم«.
وبني الس�هالني ان »هناك خالف 
ح�ول تمثي�ل املرش�حني م�ن داخل 
الن  وخارجه�ا،  الخارجي�ة  وزارة 
قان�ون الخدم�ة الخارجي�ة يتضمن 

نس�بة ملن يرتقون لدرجة س�فري من 
داخل الوزارة ومن يرتشح عن الكتل 

السياسية«. 
االس�ماء  »بع�ض  ان  اىل  ولف�ت 
املرش�حة من قبل ال�وزارة هي محل 
ج�دل، ووصل�ت اىل مجل�س الوزراء 
دون ترش�يحات الك����ت�ل التي لم 
تخاطب حتى االن لتقدم مرشحيها، 
ث�م س�معنا الحق�ا باالتف�اق ع�ىل 
مناصف�ة نس�بة التمثي�ل يف مجلس 

الوزراء«. وتاب�ع ان »أحد املقرتحات 
تحس�م  ان  س�ابقا  طرح�ت  الت�ي 
ترشيحات الوزارة اوالً، بعد دراستها 
اىل  ترس�ل  ث�م  ال�وزراء  مجل�س  يف 
الربمل�ان لتق�وم اللجن�ة بمقابلته�م 
وتقييم مؤهالتهم وتعرض للتصويت 
داخل مجلس النواب لس�د النقص يف 
البعث�ات والس�فارات العراقية، عىل 
ان ترحل اس�ماء مرش�حي الكتل اىل 

الدورة املقبلة«.

اخلارجية الربملانية تتحدث عن خالف عىل »قائمة السفراء اجلدد« 
وتستبعد متريرها

حمافظ كركوك يدعو إىل »توحيد جهود« املنظامت الدولية يف املحافظة

         بغداد / المستقبل العراقي

رئي�س  الس�يد  اس�تقبل 
مجلس القضاء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان رئي�س وعدد من 
املفوض�ني  مجل�س  اعض�اء 
يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 

لالنتخابات.
 وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن 
املركز االعالمي ملجلس القضاء 
االعىل أن »القايض فائق زيدان 
الي�وم رئي�س وعدد  اس�تقبل 
من اعض�اء مجلس املفوضني 
يف املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
أن  إىل  الفت�ا  لالنتخاب�ات«، 
»الجانب�ني بحثا االس�تعدادات 

الجارية لالنتخابات املقبلة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، أمس 
االثن�ني، وج�ود تحفظات  ل�دى صندوق 

النق�د الدويل ع�ىل املوازنة، 
داعية الحكوم�ة إىل رفض 
ألموال  الصندوق  استخدام 
الق�روض كورق�ة ضغ�ط 

للتحكم يف البالد.
وك����الة  ون�ق���لت 
»املع���لوم�ة« ع�ن عضو 
اللج���ن�ة  زاه�ر العبادي 
القول إن “معلومات وردت  
تفيد بوجود اعرتاض شديد 
ل�دى ص����ن�دوق النق�د 
ال�دويل عىل بع�ض فقرات  

موازنة 2018”.

وأض�اف أن “من ب�ني الفق�رات التي 
اعرتض عليها الصن�دوق  تغييب القطاع 
الخ�اص يف املوازن�ة واعتم�اد كامل عىل 
الحكوم�ي مم�ا يش�ل حرك�ة  القط�اع 

االقتصاد يف البالد”، مشريا اىل ان “صندوق 
النق�د يبحث ع�ن آليات معين�ة يريد من 
الحكومة  تضمينه�ا يف املوازنة والذي قد 

يؤدي اىل تعطيلها”.
ودعا العبادي الحكومة 
املج�ال  فس�ح  “ع�دم  إىل 
ال�دويل   النق�د  لصن�دوق 
التدخ�ل والتحك�م بالب�الد 
التي  الق�روض  من خ�الل 

تمنح للعراق”.
باس�م  املتح�دث  وكان 
املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
الحديث�ي  س�عد  ال�وزراء 
نف�ى،  أمس األح�د، وجود 
اعرتاضات من قبل صندوق 
النق�د ال�دويل ع�ىل بع�ض 

فقرات املوازنة.

القايض فائق زيدان يستقبل رئيس وأعضاء املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات

املالية الربملانية تكشف عن »حتفظات« صندوق
 النقد الدويل عىل موازنة 2018

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عم�ار الحكي�م رئيس 
بغ�داد  يف  بمكتب�ه  الوطن�ي  التحال�ف 
اعض�اء مجلس املفوضية العليا املس�تقلة 
االس�تحقاق  معه�م  وبح�ث  لالنتخاب�ات 
االنتخاب�ي القادم والية الف�رز االلكرتوني 
باعتباره�ا امليزة التي تمي�ز انتخابات عام 

2018 عن االنتخابات السابقة.
وش�دد الحكي�م عىل الرسع�ة يف اظهار 
النتائ�ج لقطع الطريق ام�ام اي محاوالت 
للتالع�ب، مبين�ا ان الف�رز االلكرتوني من 

العوام�ل التي تدفع الناس للمش�اركة عىل 
اعتب�ار ان اص�وات الناس باي�ادي امينة ، 
الفتا اىل ان كل ذلك يدعم وضوح االنتخابات 
وش�فافيتها.وبني رئيس التحالف الوطني 
ان االنتخاب�ات القادمة انتخابات مفصلية 
وحاس�مة وس�تنقل الع�راق م�ن مرحل�ة 
الالاس�تقرار اىل مرحل�ة االس�تقرار وم�ن 
هن�ا تكمن قيمة املفوضية يف ادارة العملية 
االنتخابية، مشريا اىل ان العالم اليوم ينظر 
بعني االعتبار واالح�رتام للتجربة العراقية 
لذلك البد ان تكون املفوضية بحجم وعظم 

املسؤولية.

احلكيم يستقبل اعضاء جملس مفوضية االنتخابات 
ويبحث معهم االستحقاق االنتخايب القادم
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     بغداد / المستقبل العراقي 

وج�ه وزي�ر النفط جب�ار ع�ي اللعيب�ي، أمس 
االثن�ن، بتقلي�ص اس�ترياد املش�تقات النفطية 
بنس�بة 25% مما يوف�ر ايرادات مالي�ة للخزينة 
االتحادية. وقال اللعيبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »وج�ه بتقلي�ص 
استرياد املشتقات النفطي بنسبة 25% مما يوفر 
اي�رادات مالية للخزينة االتحادية«، مبينا ان هذا 
»االجراء ياتي بفضل سياس�ية الوزارة الرصينة 
يف التخطيط الس�ليم بتوفري املش�تقات النفطية 
الحكومية  للمواطنن ولل�وزارات وللمنش�اءات 
ول�ركات ومصانع القطاع الخ�اص وغريها«. 

واض�اف اللعيب�ي انه »تم اع�ادة تاهيل عدد من 
املصايف التي تعرضت للتدمري من قبل العصابات 
االرهابي�ة واس�تئناف االنت�اج ق�د س�اهمت يف 
اضاف�ة كميات اضافية لإلنت�اج الوطني، فضال 
ع�ن اضافة عد من الوحدات االنتاجية اىل مصايف 
الجنوب والوس�ط«. وتابع اللعيب�ي ان »تحقيق 
االكتف�اء الذاتي من انتاج الغاز الس�ائل كان له 
االثر الكبري يف تقليص نس�بة االسترياد من خالل 
تغطية جزء كبري من االستهالك يف بعض املرافق 
وتعويضها بالغاز الس�ائل، فض�ال عن ذلك فان 
تش�غيل الوح�دات االنتاجي�ة يف مص�ايف حديثة 
والصينية والقيارة وكركوك كان له دورا يف زيادة 

انتاج املشتقات النفطية« .

النفط توجه بتقليص استرياد املشتقات النفطية بنسبة »25« باملئة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�هد العالق�ات بن بغداد وأربي�ل تطورات 
رسيعة، تقود إىل حلحلة امللفات الشائكة التي 
زادت تش�ابكاً إثر االس�تفاء االنفصايل الذي 

أجري العام املايض من طرف من واحد. 
وق�د أعلن�ت حكومة إقلي�م كردس�تان أنها 
سلمت الحكومة االتحادية املئات من عنارص 

تنظيم »داعش« املعتقلن لديها.
وقال منس�ق التوصيات الدولي�ة يف حكومة 
إقليم كردس�تان ديندار زيباري يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن حكومة 
اإلقلي�م ب�دأت بعملي�ة مش�ركة م�ع بغداد 
لتس�ليمها معتقي داعش وتقدم تس�هيالت 
كبرية لألطراف املعنية يف الحكومة االتحادية 
الس�تالمهم. وذكر زيباري أنه »بموجب قرار 
محكمة التحقيق يف أسايش أربيل تم تحويل 
277 معتق�ال وفق امل�ادة الثالث�ة من قانون 
اإلرهاب، إىل محكمة تحقيق نينوى � إرهاب، 
عرب وجبات ومراحل تضمن يف كل مرة 50 إىل 

55 معتقال«.
كم�ا حولت املحكم�ة يف أربي�ل 576 معتقال 
وف�ق امل�ادة أربعة إره�اب � قان�ون رقم 13 
لع�ام 2005 إىل محكمة تحقي�ق الرصافة � 
بغداد ع�رب وزارة الداخلية وعن طريق مطار 
أربيل الدويل عرب 5 مراحل تضمنت يف كل مرة 

100 � 120 معتقالً، وفقا للبيان.
وكش�ف زيباري عن اعتقال سلطات اإلقليم 
2652 ش�خصا بتهم�ة االنتم�اء إىل داع�ش 
أو وج�ود صلة مع ه�ذا التنظي�م بن عامي 
2014-2016، وتأكدت الس�لطات من انتماء 
1100 منه�م بالتنظيم، وعاقبته�م بأحكام 
ت�راوح ب�ن ث�الث س�نوات س�جن إىل مدى 

الحياة حسب نوع الجرائم.
كما برّأ القضاء 870 منهم بسبب عدم وجود 
األدل�ة أو كفايته�ا وأفرج عنه�م والتحقيق 

ج�ار مع 682 آخرين يف تهم منس�وبة اليهم 
مع صدور الق�رار القضائي بتحويل 328 إىل 

محكمة الرصافة يف بغداد.
وح�ول معتق�ي ع�ام 2017، أعل�ن زيباري 
اعتقال 709 من عنارص داعش، أفرج عن 279 

بقرارات قضائي�ة وصدور أح�كام متفاوتة 
بح�ق 27 منهم وينتظر 156 معتقال حس�م 
مصريهم ويخضع 247 منهم للتحقيق. و يف 
نهاية البيان أشار زيباري إىل أن اإلقليم يعمل 
بقانون رقم 3 لس�نة 2006 املعروف بقانون 

مكافحة اإلرهاب لكنه يطبق اآلن قانون رقم 
21 لعام 2003 الصادر من برملان كردس�تان 
وقان�ون العقوبات العراقية املع�دل و املرقم 
أعل�ن  ب�دوره،   .1969 ع�ام  الص�ادر   111
محافظ البن�ك املركزي العراق�ي عي العالق 

أن وفد الحكوم�ة االتحادية الذي يزور أربيل 
حالياً يعمل عىل التنسيق مع إقليم كردستان 
لتوحي�د الرضائ�ب. وق�ال الع�الق يف مؤتمر 
صحايف عقده يف أربيل إن »زيارة وفد الحكومة 
االتحادي�ة أربيل تهدف إىل االجتماع مع وزير 

مالية إقليم كردس�تان للتنس�يق بخصوص 
جباي�ة الرضائب وتوحيدها وإزالة املش�اكل 
يف ه�ذا املج�ال«، مبينا أن »الوف�د يعمل عىل 
تفعيل دور البنك املركزي يف إقليم كردستان«. 
وأضاف العالق، »نعمل عىل الوصول إىل اتفاق 
بهذا الش�أن غدا لتسهيل العمليات املرصفية 
يف إقليم كردس�تان«، مش�ريا يف الوقت نفسه 
إىل أن »فرع البنك املركزي يف اإلقليم مس�تعد 
ل�رصف رواتب املوظفن يف ح�ال صدور أمر 

من رئيس الوزراء )حيدر العبادي(«.
ووصل وفد من الحكومة االتحادية برئاس�ة 
محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي عي العالق، 
أمس األحد، إىل أربيل لبحث ملفات مالية مع 

حكومة إقليم كردستان.
يف غضون ذلك، أكد املتحدث الرس�مي باس�م 
الحكوم�ة س�عد الحديثي وج�ود اتفاق بن 
الحكومة املركزية وإقليم كردس�تان لتسليم 
الس�لطة  إىل  والس�ليمانية  أربي�ل  مط�اري 
االتحادية. ق�ال الحديثي يف ترصيح صحفي 
أن “االجتماع�ات ب�ن اإلقليم وبغ�داد حول 
رفع الحظر عن املطارات قد ُحس�م، وس�يتم 
يف األيام القليلة املقبل�ة إعالن افتتاحها أمام 
الرح�الت الدولي�ة”، مبين�ا أن “هنالك اتفاق 
الس�لطات  إىل  اإلقلي�م  مط�ارات  لخض�وع 

االتحادية ، رقابة وإرشاف وإدارة”.
وأضاف أن “املطارات س�تفتح بعد استكمال 
اإلج�راءات م�ن قب�ل موظف�ن اتحادين يف 
األيام املقبلة”، مش�ريا إىل إن “عمل املوظفن 
االتحادين سيقترص عىل اإلرشاف واملراقبة يف 

ملف الكمارك والجوازات واملرور األمني”.
ويف م�ا يخص مل�ف رواتب إقليم كردس�تان 
، أك�د الحديث�ي ،أن “العم�ل ج�اِر والنقاش 
مس�تمر ب�ن الحكوم�ة االتحادي�ة واإلقليم 
حول ملف رصف الرواتب”، مبينا ان “رواتب 
املوظفن يف الصح�ة والربية أصبح اطالقها 

قاب قوسن أو دنى”.

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

فكك�ت القوات األمني�ة بالتعاون مع 
القض�اء عصابة خطرية اس�تدرجت 
فتيات عرب مواقع التواصل االجتماعي 
بحج�ة ال�زواج، م�ن أج�ل خطفهن 

واستغاللهن جنسياً.
وروت إحدى الضحايا، قصة استغاللها 
منذ بداية تعرفها عىل ش�اب يف مواقع 

التواصل االجتماعي عرب االنرنت.
وقالت نور ذات الس�بعة ع�ر ربيعاً 
بالب�كاء  قضت�ه  طوي�ل  وق�ت  بع�د 
والصم�ت وتجاه�ل كل األس�ئلة التي 
وجهها لها مراسل صحيفة ]القضاء[ 
التابع�ة ملجلس القض�اء األعىل »إنها 
لم تر بوس�امته وكلماته العذبة أحدا 
من رج�ال مدينتها، وكأنه�ا لو كانت 

تتحدث إىل رجل من األحالم«.
وأضاف�ت »كل م�ا ح�ل ب�ي بس�بب 
الهات�ف املحمول، فبع�د أن وافق أبي 
أن أش�ريه؛ همم�ت بتحقي�ق  ع�ىل 
أحالمي الغبية بتنزيل برامج التواصل 
وإنشاء حسابات عىل مواقع التواصل 

االجتماعي املختلفة«.
واسرسلت وقد اطمأنت بعد مساحة 
من البكاء »صدقني كانت هذه الربامج 
مثل تحقيق األحالم يوم أنزلتها، ها أنا 
]الفايرب والوتس�اب والتليغرام  أمتلك 
وحس�اب ع�ىل الفي�س ب�وك وتوير 
وانس�تغرام[، كأن�ي ملك�ت كل يشء 
يوم ملكتها، ول�م أكن أعرف أنها هي 

التي سرميني يف جهنم«.
وتكم�ل نور »ع�ىل الفيس ب�وك كنت 
أتلق�ى ع�رات طلب�ات الصداقة إال 
أن أب�ي ال�ذي كن�ت قريبة من�ه جدا 
ينصحن�ي ب�أن اقت�رص التواصل عىل 
قريباتي وصديقاتي، وهذا بالفعل ما 
صنعته يف البدء؛ حتى دفعتني الرغبة 
بالتع�رف أكثر عىل م�ا يف عالم موقع 
التواص�ل االجتماع�ي فقبل�ت دع�وة 
إىل مجموع�ة عندم�ا راجعتها وجدت 
أعضاءه�ا ع�ىل األغل�ب م�ن الطالب 
والطالب�ات ومعه�م بعض األس�اتذة 

الجامعي�ن«. »كانت املجموعة عبارة 
ع�ن محادث�ات - تواص�ل ن�ور- بن 
األعضاء، وكان�ت املواضيع عن أحالم 
ودراس�تهم،  وتطلعاته�م  الش�باب 
ش�عرت أني أم�ام نخبة يس�تحيل أن 
أجد مثي�ال له�ا يف مدينت�ي الجنوبية 
والريفي�ة، ورصت ال أفع�ل ش�يئا يف 
أيام�ي إال مبادل�ة أعض�اء املجموعة 

األحاديث والنقاش«.
تروي نور »استمر هذا األمر ألسبوعن؛ 
حت�ى تحدث يل أح�د أف�راد املجموعة 
بش�كل خ�اص، كان مؤدب�ا ورائع�ا 
بالكلمات التي بدأ بها بالتعرف، وألني 
تحدثت معه سابقا ضمن املجموعة لم 
أجد مانع�ا من الحديث معه ومبادلته 
التعارف«. أحمد شاٌب يف 22 من العمر 
ي�درس الهندس�ة هك�ذا أخربني عن 
نفس�ه، تقول »نور« وملعرفته بشكِل 

أكرب انتقل�ت إىل صفحته الش�خصية 
لإلط�الع ع�ىل منش�وراته وص�وره، 
وج�دت بالفع�ل كم�ا يقول ف�كل ما 
الكهربائية  بالهندسة  ينره يختص 
املج�ال الذي يدرس�ه، ولكن األهم هو 

ما رأيته يف خانة الصور«.
توض�ح »ن�ور« وعيناه�ا تج�وب يف 
األرض »الص�ور ه�ي الت�ي جذبتني« 
س�ألتها كيف »مأل الخج�ل والغضب 
وجهه�ا وقالت بقوة »ل�م أر قبل ذلك 
بجماله أحد ش�عرت أنني كأني بطلة 
فيلم وأتحدث إىل أحد نجوم السينما«.

لم يستمر الحديث مع »أحمد« كما بدأ 
تروي »نور« فبعد أي�ام صارحني أنه 
ومن�ذ اليوم األول أنش�د إىل ملا رآه من 
جديتي وثقافتي وأنه لطاملا حلم بفتاة 
تحم�ل ما أحمله من الجمال والثقافة 

والتطلعات الواسعة يف الحياة«.

»س�حرتني كلمات�ه« علق�ت » ن�ور« 
وه�ي تبكي بحرق�ة وأضاف�ت »نعم 
لم أكن بوعيي ولم أس�تطيع مقاومة 
تأث�ري م�ا كان يقول�ه يل، م�أل خان�ة 
الرس�ائل بصوره الش�خصية يف بيت 
أهل�ه الجمي�ل ومع س�يارته الفخمة 
ويف أماكن لم أكن أتصور أن يف العراق 

مثلها«.
لم أتردد باملوافقة عىل طلبه بإرس�ال 
بعض صوري الش�خصية ل�ه، تكمل 
»نور« فأحمد ليس صديقي فحس�ب 
ب�ل أن�ا موض�ع كل أرساره وصاحبة 
الق�رار ع�ىل كل تحركات�ه وأعمال�ه، 
رصنا نتبادل الص�ور ونتواصل يف كل 

وقت وبكل وسيلة«.
وتضيف »لم أك�ن أعيش إال معه رغم 
أن�ي ل�م أره؛ كنت أكم�ل كل ما عليه 
فعله يف البيت واملدرسة فقط من أجل 

أن أتحدث معه، قطعت حوايل تواصي 
م�ع كل من أعرفهم وحت�ى مع أفراد 
عائلتي كن�ت أريهم نف�ي فقط من 

أجل أن ال يشعروا بيشء«.
ل�م يكن م�ا بينن�ا حباً؛ ب�ل هو يشء 
أكرب »تكشف نور« رسمنا بمحادثاتنا 
الهاتفي�ة كل حياتن�ا القادمة، وألني 
أع�رف باس�تحالة أن تقب�ل عائلت�ي 
بأن أرتبط بش�اب من خارج العشرية 
ومن بغداد، اتفقن�ا أن أهرب إليه بعد 
أن أران�ي ص�ورة بيتي ال�ذي أعده يل 

وتحدثت إىل أمه وأبيه«.
أن  غ�ري  وم�ن  الليل�ة  تل�ك  قضي�ت 
يش�عر أح�د م�ن عائلتي بجم�ع كل 
الش�خصية  أغرايض ومستمس�كاتي 
يف حقيبت�ن، تكم�ل »ن�ور« وبمجرد 
خروج أبي وأخوتي إىل العمل وخروج 
أمي للتس�وق، تركت البي�ت واتجهت 

إىل بغ�داد، حيث ينتظرن�ي أحمد الذي 
وض�ع يل خط�ة اله�روب وكان معي 

خطوة بخطوة عرب الهاتف«.
»لم أكن أش�عر بأني أق�رف أي خطأ 
»تكم�ل ن�ور« فأن�ا أفعل م�ا يصنعه 
العاش�قون، وصل�ت »ك�راج النهضة 
ببغ�داد طل�ب من�ي أحمد أن أس�تقل 
س�يارة أجرة إىل منطق�ة الدورة حيث 
بيت أهله؛ وما أن وصلت للمكان الذي 
كان يدل الس�ائق به عرب الهاتف، ويف 
ش�ارع ع�ام طل�ب أن أترك الس�يارة 
وبعدها بدقائق التقي�ت وللمرة األوىل 
بأحم�د«. تضيف »انتقل�ت وإياه بعد 
مس�ري دقائق ملنطقة س�كنية وفيها 
دخلن�ا أحد البيوت، وم�ا أن تفحصت 
غرفه الفارغ�ة واملختلف�ة عما رأيته 
يف الص�ور الت�ي كان يبعثه�ا يل بدأت 
بالشعور بأني أخرج من الشعور الذي 

عش�ته لشهور معه«. »طلب مني أني 
أعطيه هاتفي املحم�ول -تقول نور- 
ل�م أرفض لكنه انتزعه من يدي، وقام 
بتفكيكه وطلب من�ي الدخول إىل أحد 
غرف البيت، وقام بإغالقها وس�معت 
وق�ع أقدامه وإغالق البي�ت أنه خرج 

وتركني يف الغرفة املغلقة«.
ساعات قضيتها ال أعرف كيف أصفها 
البي�ت  أب�واب  حت�ى ب�دأت أص�وات 
باالنفتاح، ومنها بابا الغرفة التي كنت 
محص�ورة فيها، لكنه لي�س »أحمد« 
ه�ذا رج�ل خمس�يني العم�ر وخلفه 
مجموع�ة م�ن الرجال، دخ�ل الغرفة 
الجنس،  لوح�ده وطلبن�ي ملمارس�ة 
رصخ�ت ورفض�ت لكنه أخربن�ي أنه 

سيحصل عىل ما يريد مهما فعلت«.
توض�ح ن�ور »ل�م أك�ن أق�وى ع�ىل 
مقاومت�ه، فع�ل كل يشء يريده ومن 
غ�ري مش�يئتي، وخ�رج بع�د أن أغلق 
الغرف�ة مرة أخرى، ألبق�ى مع كل ما 
فعلت�ه بنف�ي، لوحدي قضي�ت ذاك 
اليوم الذي ش�عرت أنه آالف الساعات 
ويف اليوم الثاني جيء بفتاة أخرى من 
قب�ل آخرين وهك�ذا ومل�دة أربعة أيام 
رصنا أربع فتيات يف البيت تتشابه مع 

بعض االختالفات قصصنا«.
وتضيف »س�بع أي�ام قضيتها قبل أن 
تداهم البيت قوات أمنية وتفرج عنا«. 
م�ن جانبه قال ق�ايض التحقيق الذي 
ينظ�ر القضية »أننا وبع�د تقديم أهل 
الضحي�ة بش�كوى لألجه�زة االمنية، 
تمت وع�رب مراقب�ة دقيق�ة للهواتف 
والحس�ابات التي وجدت يف الحاسبة 
الشخصية إلحدى الفتيات تم التوصل 

إىل هذا البيت«. 
إف�ادة  »وبع�د  الق�ايض  يضي�ف  و 
الضحي�ة والثالث�ة الالت�ي ك�ن معها 
اس�تطاعت ق�وى م�ن جه�از األم�ن 
الوطن�ي إلق�اء القب�ض ع�ىل جميع 
أعض�اء الش�بكة وصدق�ت أقواله�م 
باالعراف أم�ام املحكمة وهم يف طور 
التحقيقات ليلقوا الحكم العادل جراء 

ما اقرفوه.

السلطة االحتادية ستتسلم مطارات اإلقليم قريبًا.. ووفد حكومي يف أربيل لـ »توحيد الضرائب«

بغداد تستعيد »مئات الدواعش« من كردستان

ضحية كشفت كيف مت استغالهلا وروت للقضاء مأساتها

بالتفاصيل.. شبكة دعارة استدرجت الفتيات عرب مواقع التواصل االجتامعي بحجة الزواج

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ي�دور يف أروقة الحكومة االتحادية نقاش كبري 
بشأن العالقات العراقية بدول الجوار، وبشكل 
خاص دول الخليج الت�ي أخذت باالنفتاح عىل 
العراق، وهو األمر الذي يحاول العراق ترجمته 
إىل اتفاق�ات مكتوب�ة م�ع هذه ال�دول، بينها 

سياسية واقتصادية وأمنية.
وكشفت األمانة العامة ملجلس الوزراء أن  قرار 
مجل�س ال�وزراء يف جلس�ته املنعق�دة الثالثاء 
املايض الخاص بمناقش�ة خطة العمل للحوار 
الس�راتيجي الش�امل لتطويرعالق�ات العراق 

مع مجلس التعاون لدول الخليج.
وذك�ر بي�ان ألمان�ة مجل�س ال�وزراء تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن »مجلس 
ال�وزراء أي�د خط�ة العمل املش�رك الرئيس�ة 
ومجل�س  الع�راق  جمهوري�ة  ب�ن  للتع�اون 

التعاون ل�دول الخليج للم�دة }2023-2018{ 
وزارة  كت�اب  يف  املذك�ورة  للمج�االت  وفق�ا 
الخارجي�ة ذات الصل�ة، م�ن اجل بل�ورة رؤى 
جديدة عملية لتفعيل افاق التعاون يف مجاالت 

العمل املشرك«.
وأضاف البيان ان »الق�رار جاء لتقوية أوارص 

العمل والتعاون بن العراق ودول املنطقة«.
وش�هدت العالقات العراقية والخليجية تقارباً 
مضط�رداً يف الس�نوات القليلة املاضي�ة بينها 
انش�اء مجلس تنس�يقي مش�رك بن العراق 

والسعودية.
يف غضون ذلك، ينتظر الع�راق زيارة ويل العهد 
السعودي محمد بن سلمان إىل بغداد، هي زيارة 
توصف بعالية املستوى، خاصة بعد أن شهدت 
العالقات بن بغداد والرياض توتراً كبرياً خالل 

العقود املاضية.
وكش�ف مصدر مطلع عن ما ستتضمنه زيارة 

ويل العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود 
اىل العراق، مبينا انه سيقود وفداً رفيع املستوى 
يتألف من وزراء ومسؤولن حكومين ورجال 

أعمال.
وقال املص�در يف ترصيح صحايف ان »ويل العهد 
الس�عودي االمري محمد بن س�لمان آل س�عود 
س�يبدأ زي�ارة رس�مية للع�راق قريبا تس�تمر 
يومن لبحث س�بل تعزيز العالقات بن البلدين 
س�عود  »آل  ان  مبين�ا  املج�االت«،  جمي�ع  يف 
س�يوقع ع�ددا م�ن االتفاقيات االس�راتيجية 
بن بغ�داد والري�اض يف املج�االت االقتصادية 

واالستثمارية«.
واض�اف املص�در الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اسمه، ان »ويل العهد سيقود وفداً رفيع املستوى 
يتألف من وزراء ومسؤولن حكومين ورجال 
أعمال«، مش�ريا اىل انه »سيحرض حفل افتتاح 
معرب عرعر الحدودي بن العراق والس�عودية، 

وفتح السفارة الس�عودية يف بغداد والقنصلية 
السعودية يف النجف«.

والزي�ارة التي تأتي بناء ع�ىل دعوة من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، هي أول زيارة يقوم بها 
مسؤول سعودي عىل هذا املستوى للعراق منذ 

عام 1989.
وكشفت صحيفة قطرية، يف 28 شباط 2018، 
إنه من املتوّقع أن يزور مسؤول سعودي رفيع 
العراق خالل الش�هر املقبل، فيما رجح مصدر 
برملان أن يكون املس�ؤول هو ويل العهد محمد 

بن سلمان.
وبالرغ�م م�ن محاول�ة الحكوم�ة االتحادي�ة 
برئاسة العبادي اإلشارة إىل أهمية هذه الزيارة 
بالنس�بة إىل الع�راق، إال أن كت�اًل سياس�ية ما 
زالت تدع�و إىل تقديم الرياض اعتذاراً رس�مياً 
عن س�ماحها للتنظيم�ات اإلرهابية العبور إىل 

العراق وتنفيذ عمليات إرهابية ضد املدنين.

العراق سيجري »حوار شامل« مع جملس التعاون اخلليجي

قريبًا.. بن سلامن يف بغداد بزيارة تستمر يومني وسيفتتح مع العبادي منفذ عرعر
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         بغداد / المستقبل العراقي

ع�ى مدى اكثر من 18 عاما يف الس�لطة، 
تمك�ن الرئيس الرويس فالديم�ر بوتني من 

اعادة روسيا اىل واجهة الساحة الدولية. 
استخدمت روسيا حق النقض 11 مرة يف 
مجلس االمن لوقف مشاريع قرارات منذ بدء 
األزمة السورية يف ابريل 2011، وذلك بهدف 

حماية النظام السوري من السقوط.
الكرملني املؤيد لالستقرار، لم ينظر بعني 
الرض�ا للربي�ع العربي، واعت�ر ما حصل يف 
ليبي�ا بمثاب�ة خيانة، حي�ث انته�ى امتناع 
روس�يا والص�ني عن التصويت ع�ى قرار يف 
مجلس االم�ن الدويل يف م�ارس 2011 يتيح 
التدخل الدويل، بمقتل معمر القذايف بطريقة 

وحشية كما اغرق البالد يف فوىض.
واطلقت روسيا تدخال عسكريا يف سوريا 
يف 2015 ادى اىل تغي�ر املعطي�ات امليداني�ة 
يف النزاع الس�وري ملصلحة النظ�ام، ما اتاح 
للق�وات الحكومية اس�تعادة القس�م االكر 
من االرايض من اي�دي التنظيمات اإلرهابية 

والفصائل املسلحة.
ويف محاولة لحل النزاع، تعاونت روس�يا 
بش�كل غ�ر مس�بوق م�ع اي�ران، وتركي�ا 
الداعمة لفصائل املعارض�ة. وهكذا فرضت 

نفسها العبا رئيسا يف الرشق االوسط.
ويف مطل�ع 2014، ادت انتفاض�ة دامية 
مؤي�دة للغ�رب يف س�احة مي�دان اىل ف�رار 
الرئيس املؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. 
يف خ�الل اي�ام، س�يطر مس�لحون - جنود 
روس كم�ا ق�ال الحق�ا بوت�ني- عى ش�به 
جزيرة القرم االوكرانية وضمتها روس�يا يف 
18 م�ارس بعد اس�تفتاء اعترته املجموعة 

الدولية غر رشعي.
ويف االس�ابيع التالي�ة، تب�ع ض�م ش�به 
جزيرة القرم اندالع نزاع مس�لح بني الجيش 
االوكران�ي واالنفصاليني املوالني لروس�يا يف 
رشق اوكراني�ا اوقع منذ ذلك الحني اكثر من 
ع�رشة االف قتيل. وروس�يا متهمة من قبل 
كييف والغربيني بدعم االنفصاليني عسكريا، 
وهو ما تنفيه موس�كو بش�دة. ومنذ العام 
2014 تتع�رض روس�يا لعقوب�ات امركية 

واوروبية غر مسبوقة.
يف هذا الوقت، تبقي روس�يا عى االف من 
جنودها يف ترانسنيس�ريا املنطقة الناطقة 
بالروس�ية الت�ي انفصل�ت ع�ن مولدافيا يف 
مطل�ع التس�عينيات بع�د انهي�ار االتح�اد 
السوفياتي السابق. واقيمت قواعد عسكرية 
روسية ايضا يف ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، 
املنطقتان االنفصاليتان الجورجيتان اللتان 
اعرفت موس�كو باس�تقاللهما يف 2008 يف 

ختام حرب خاطفة مع جورجيا.

كوريا الشمالية

خالف�ا لواش�نطن التي تلوح باس�تمرار 
بالتهدي�د بعقوب�ات، تدع�و موس�كو ع�ى 
الدوام اىل الحوار مع بيونغ يانغ عى اس�اس 

خارطة طريق اعدتها روسيا والصني.
لكن روسيا ساندت يف نهاية 2017 قرارا 
يف االمم املتحدة يفرض عقوبات جديدة عى 
كوريا الش�مالية وخصوصا فرض قيود عى 
واردات النفط التي تعتر اساس�ية للرامج 

الصاروخية والنووية.
ويف مطل�ع يناير اش�اد الرئي�س الرويس 
بالزعي�م الكوري الش�مايل كي�م جونغ اون 
واصفا اياه بانه »رجل سياسة ناضج« حني 
وجه هذا االخر اشارات انفتاح يف خطابه اىل 

االمة يف مناسبة رأس السنة.

الواليات المتحدة
تختلف واشنطن وموسكو حول عدد من 
امللفات الدولية مثل اوكرانيا وسوريا وايران. 
لكن من�ذ انتخاب الرئي�س االمركي دونالد 
ترمب الذي وعد بتقارب مع روس�يا، شابت 
العالق�ات ازمة االتهامات بتدخل روس�يا يف 
االنتخاب�ات الرئاس�ية االمركية بوس�اطة 

عمليات قرصنة.
ومنذ س�نوات، تندد موسكو بنرش الدرع 
اوروب�ا  للصواري�خ يف  املض�ادة  االمركي�ة 
الرشقي�ة وبش�كل ع�ام تعزي�ز ق�وة حلف 
شمال االطليس عى حدودها ما يشكل مررا 
له�ا لتقوي�ة قدراته�ا العس�كرية الخاصة. 
ما يثر مخاوف من س�باق جديد للتس�لح، 
اعلن�ت واش�نطن يف فراي�ر انه�ا ترغ�ب يف 
امتالك اس�لحة نووية جديدة ضعيفة القوة 
فيما اش�اد بوتني يف مطلع مارس بصواريخ 

روسية جديدة »ال تقهر«.

الصين والهند وفنزويال
يف اوج التوتر مع الغرب، حاولت روس�يا 
تعزي�ز عالقاته�ا م�ع حلفائه�ا التقليديني 
مث�ل الص�ني والهن�د او فنزويال. موس�كو 
والص�ني اللت�ان يربطهما عق�د ضخم حول 
تس�ليم الغ�از ال�رويس اىل الص�ني، غالبا ما 
تظهران كجبهة متحدة عى الساحة الدولية 
وخصوص�ا يف عملي�ات التصويت يف مجلس 
االم�ن. وقال الرئيس الصين�ي يش جينبينغ 
ان العالق�ات ب�ني البلدين حالي�ا »يف افضل 

مستوى يف تاريخها«.

املاضي�ة  الس�نوات  ووقع�ت روس�يا يف 
عدة عق�ود مع الهند، الزب�ون الطويل االمد 
لالس�لحة الروس�ية وع�ززت عالقاته�ا مع 
امركا الالتينية وخصوصا مع فنزويال التي 
تش�اطرها مواقفه�ا من الوالي�ات املتحدة. 
واعطت موسكو يف االونة االخرة دعما ماليا 
لك�راكاس التي تواجه ازم�ة اقتصادية عر 
اعادة جدولة دين بقيمة ثالثة مليارات دوالر 

منحته اياها يف 2011.

قيصر روسيا ما بعد الحقبة السوفياتية
يجس�د فالديمر بوتني، الضابط السابق 
يف جه�از الك�ي جي ب�ي الذي يش�ارف عى 
والية رابعة شبه محسومة األحد بعدما حكم 
روس�يا ألكثر من 18 عاما، طموح »روسيا 

عظمى« استعادت نفوذها ومكانتها.
وخالل عرضه اس�لحة جديدة »ال تقهر« 
ح�ذر بوتني الغربيني يف خطاب�ه االخر أمام 
الرملان يف مطلع م�ارس قائال »لم يكن أحد 
يريد التحدث إلينا، لم يكن أحد يريد االستماع 

إلينا. استمعوا إلينا اآلن!«.
وإن كان العدي�د م�ن ال�روس يش�يدون 
برئيس�هم البالغ م�ن العم�ر 65 عاما الذي 

وص�ل عام 2000 عى رأس بلد س�لطته غر 
مس�تقرة واقتصاده متدهور، فذلك تحديدا 
ألنه كان رجل االستقرار واالزدهار املستعاد، 
بفض�ل عائ�دات نفطي�ة وف�رة ع�ى مدى 
س�نوات. غ�ر أن منتقديه يقول�ون إن هذا 
االزده�ار كان ثمنه تراجع حقوق اإلنس�ان 

وتقييد الحريات.
ع�ى الس�احة الدولية، عم�ل بوتني الذي 
وصف تفكك االتحاد الس�وفياتي بأنه »أكر 
كارثة جيوسياسية يف القرن العرشين«، عى 
ترميم هيبة روسيا يف العالم بعدما تدهورت 
مع س�قوط االتحاد الس�وفياتي وس�نوات 

الفوىض يف عهد بوريس يلتسني.
لتحقيق ذل�ك، يتبع الرئيس املواظب عى 
لعب الج�ودو نهجا قوامه ال�راع الدؤوب 
واملتعنت والبحث عن مؤرشات الضعف لدى 
خصم�ه، عى ما أوضح بنفس�ه عام 2013 
ردا عى رويس طلب منه بذل كل ما بوس�عه 
من أجل »اللحاق )بأمركا( وتخطيها«، وفق 

شعار قديم يعود إىل الحقبة السوفياتية.
وهو نهج طبقه بنجاح يف س�وريا حيث 
تمكن التدخل العس�كري الرويس منذ 2015 
دعم�ا لنظ�ام دمش�ق م�ن تبدي�ل مج�رى 
الحرب وس�مح للرئيس بشار االسد بالبقاء 
يف الس�لطة رغ�م إرادة الغربيني الذين فقدوا 
املب�ادرة إىل حد م�ا إذ تخطتهم األحداث. ويف 
الس�نة الس�ابقة، قدم بوتني نفسه عى أنه 
الزعي�م ال�ذي س�رمم »روس�يا العظم�ى« 
بضمه ش�به جزيرة القرم األوكرانية بعدما 
احتلته�ا القوات الروس�ية، وق�د نظم فيها 
استفتاء نددت به األرسة الدولية معترة أنه 

غر رشعي.
م�ن  زادت  العملي�ة  ه�ذه  كان�ت  وإن 
نفوذه ومقامه داخليا، إال أنها أثارت أس�وأ 
أزمة من�ذ نهاية الحرب الباردة بني روس�يا 
والغرب، ال�ذي يتهم موس�كو أيضا بتقديم 
دع�م عس�كري لحركة التم�رد االنفصايل يف 
رشق أوكرانا، وهو ما ينفيه الكرملني. كذلك 
س�عى الرئيس الرويس املول�ع بالرياضة، اىل 
فرض بالده كقوة يف ه�ذا املجال، مثرا هنا 

أيضا أزمة دولية.
فقد نظمت روس�يا ع�ام 2014 األلعاب 
األوملبي�ة األع�ى كلفة يف التاري�خ يف منتجع 
سوتيش الس�احيل، وستس�تضيف يف صيف 
2018 كأس العال�م لك�رة الق�دم، الح�دث 
الري�ايض األكث�ر ش�عبية يف العال�م. غر أن 
أح�الم الكرمل�ني يف ه�ذا املج�ال تصط�دم 
باتهامات موجهة إليها بممارسة »التنشيط 
املمنهج« من�ذ صدور تقرير م�اكالرن بهذا 

الصدد عام 2016.
وبالرغ�م من نفي موس�كو ع�ى الدوام 
وبشدة هذه املزاعم، غر أنها أدت إىل إقصاء 
رياضييها من األلعاب األوملبية عام 2016 يف 
ريو دي جانرو وتعليق مشاركة روسيا هذه 

الس�نة يف دورة األلعاب األوملبية الش�توية يف 
بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

سدد الضربة األولى
لم تك�ن خلفيات بوتني تمهد لوصوله إىل 
أمجاد الكرملني، فهو ولد يف 7 أكتوبر 1952 
يف عائل�ة عاملة تعيش يف غرف�ة واحدة من 
أحد املس�اكن املش�ركة يف لينينغراد )س�ان 
موق�ع  ع�ى  روى  س�ابقا(.  بطرس�بورغ 
إلكروني مخصص لس�رته »إنن�ي آت من 
عائل�ة متواضع�ة، وعش�ت ه�ذه الحي�اة 
لفرة طويلة جدا«. ومن ش�بابه يف ش�وارع 
لينينغ�راد، قال عام 2015 أنه تعلم درس�ا: 
»إن كان ال ب�د من املعركة، فعليك أن تس�دد 

الرضبة األوىل«.
جه�از  إىل  وانتس�ب  القان�ون  درس 
االس�تخبارات الس�وفياتي »ك�ي ج�ي بي« 
حي�ث أصبح عمي�ل اس�تخبارات خارجية. 
ارس�ل إىل دريس�دن يف املاني�ا الرشقية حيث 
عمل يف منصب متواضع بني 1985 و1990. 
وبعد س�قوط االتحاد السوفياتي، انتقل من 
الك�ي جي بي للعمل مستش�ارا يف العالقات 
الخارجية لرئيس البلدي�ة الجديد الليرايل يف 
س�ان بطرس�بورغ، وبعدها حق�ق صعودا 

خاطفا.
ففي 1996 اس�تدعي إىل موسكو للعمل 
يف الكرملني. ويف 1998، عني عى رأس جهاز 
»إف إس بي« ال�ذي حل محل الكي جي بي، 
قب�ل أن يعينه الرئيس بوريس يلتس�ني بعد 
س�نة رئيس�ا للوزراء، بحثا ع�ن خلف قادر 
ع�ى ضمان أمنه بعد انس�حابه م�ن الحياة 

السياسية.
أعحب يلتسني وأوساطه بتكتم وفاعلية 
ه�ذا الرج�ل الح�اد النظ�رة، وظ�ن بع�ض 
املقربني من الرئيس أنه س�يكون من السهل 
عليهم التحك�م به، غ�ر أن فالديمر بوتني 
بارش إعادة بناء سلطة الدولة، فنظم »هرم 
سلطة عموديا« يأتمر به حرا. حرصا منه 
عى تصوير نفسه يف موقع املسؤول الصلب 
املواق�ف، ب�ارش يف األول من أكتوب�ر 1999 
حرب الشيشان الثانية إثر موجة اعتداءات، 
فخاضت البالد نزاعا داميا تخللته تجاوزات 
ارتكبه�ا الجنود ال�روس وقصفا عش�وائيا 

لغروزني.
ش�كلت تل�ك الح�رب ركي�زة لش�عبيته 
وأرس�ت صورت�ه كرج�ل ش�ديد القبضة ال 
يخىش اتخاذ قرارات صعبة. وحني اس�تقال 
يلتس�ني يف نهاية 1999 وعني رئيس وزرائه 
خلف�ا ل�ه، كان بوت�ني فرض نفس�ه كرجل 
الب�الد الق�وي الجدي�د. انتخ�ب بوت�ني عام 
2000 محقق�ا فوزا س�هال، ف�رع عملية 
األجه�زة  إىل  مس�تندا  بالس�لطة  اإلمس�اك 
الري�ة والرشطة والجيش م�ن جهة، وإىل 

املقربني منه من سان بطرسبورغ.

حكم )18( عامًا وأعاد روسيا إىل الساحة الدولية

فـالديـمـيـر بـوتـيـن.. عـراب الـعـالـم الـجـديــد
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أعلن�ت الرشط�ة يف النمس�ا مقتل رج�ل بالرصاص 
بعد أن هاجم بس�كني جندياً يحرس مقّر إقامة للس�فر 

اإليراني يف فيينا.
وقال هارالد س�وروس، املتحدث باسم رشطة املدينة 
لوكال�ة »فران�س ب�رس«، إن الجندي ح�اول الدفاع عن 
نفس�ه باس�تخدام رذاذ الفلفل، قبل أن يفت�ح النار عى 
املهاج�م. وُنقل الجندي إىل مستش�فى لتلّقي العالج بعد 

إصابته بجرح يف ذراعه.
وأف�ادت تقاري�ر ب�أن املهاجم نمس�اوي الجنس�ية، 
وأن عم�ره كان 26 عام�اً. ول�م يتضح بع�د دافعه وراء 

الهجوم.
وق�ّررت الرشط�ة تعزي�ز إج�راءات األمن ح�ول كل 

البعثات الدبلوماسية يف فيينا.
ويأت�ي الح�ادث بع�د أيام م�ن هجومني بس�كني يف 
فيين�ا، أُصي�ب يف أحدهما زوج�ان وابنتهم�ا البالغة من 
العمر 17 عاماً. واعرف شاب أفغاني )23 عاماً( بتنفيذ 

الهجومني، لكنه نفى وجود دوافع سياسية.
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ت�ل 38 ش�خصاً وأصي�ب 23 آخري�ن، فيم�ا فقد 10 
أش�خاص يف ح�ادث تحط�م طائ�رة ركاب قادم�ة م�ن 
بنغالديش، أمس االثنني، أثناء هبوطها يف مطار كاتماندو 

بنيبال، وفق ما أعلنت الرشطة النيبالية.
فيم�ا قال متح�دث عس�كري لوكالة روي�رز إن 50 

شخصاً عى األقل قتلوا يف الحادث.
وقال مسؤول يف املطار إن طائرة ركاب من بنغالديش 
س�قطت أثناء هبوطها يف مطار كاتماندو بنيبال، مؤكداً 
»إنق�اذ 17 من ب�ني 67 راكباً كانوا عى مت�ن الطائرة«، 
وذلك وفقاً لوكالة »رويرز«. وقال املتحدث باسم املطار، 
بريندا براساد شريستا: »نحاول إخماد الحريق وننتظر 
التفاصي�ل«. ونقل�ت صحيفة »كاتماندو بوس�ت«، عن 
مص�در يف املطار، قوله إن طائ�رة تابعة لرشكة الطران 
البنغالي�ة الخاصة »ي�و إس-بانغال« ق�د تحطمت قرب 
املطار الدويل يف كاتماندو، مؤكدة أن الطائرة سقطت عى 
ملعب لكرة القدم رشق املطار، وش�بت فيها النران بعد 
س�قوطها، ولم ت�رد حتى اآلن تريحات رس�مية حول 
عدد ضحايا الحادث. وكانت نيبال ش�هدت يف عام 2016 
س�قوط طائ�رة صغرة ع�ى متنها 21 ش�خصاً، بنيهم 

أجنبيان، قرب مطار كاتماندو غربي البالد.

النمسا: مقتل رجل هاجم مقر إقامة 
سفري إيران يف فيينا

)38( قتياًل إثر سقوط طائرة
 ركاب يف نيبال
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ش�نت ق�وات االحت�الل اإلرسائييل، أم�س االثنني، 
حمل�ة مداهم�ات واعتق�االت طال�ت ع�دداً من مدن 
وبل�دات الضف�ة الغربية والقدس املحتل�ة، إضافة إىل 

اختطاف صيادين من بحر غزة.
كم�ا تم مص�ادرة عرشات آالف الش�واقل )العملة 
املحلية( بزعم أن مصدر هذه األموال لحركة حماس، 

بحسب بيان لجيش االحتالل.
وذك�ر البي�ان أن ق�وات االحت�الل اعتقل�ت الليلة 
املاضي�ة وفج�ر االثن�ني 16 فلس�طينياً، بزع�م أنهم 
»مطلوبون« بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق باملقاومة 

الشعبية ضد الجنود واملستوطنني.
 ويف مدينة الق�دس املحتلة، أفادت مصادر محلية 
باقتح�ام ق�وات االحتالل بل�دة »العيس�وية« رشقي 
املدين�ة، ومداهمة عدد كبر من املنازل قبل أن تعتقل 

10 ش�بان م�ن البل�دة. كم�ا اعتقلت ق�وات البحرية 
التابع�ة لالحت�الل اإلرسائي�يل، االثن�ني، 10 صيادين 
فلس�طينيني وصادرت مراكبهم الخاص�ة »الثالثة«، 

قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 
ونقل�ت مص�ادر محلية عن ن�زار عي�اش، نقيب 
الصيادين يف القطاع، قول�ه: إن »البحرية اإلرسائيلية 
 3 وص�ادرت  فلس�طينيني،  صيادي�ن   10 اعتقل�ت 
مراك�ب«.  وأض�اف عي�اش: إن »اعتق�ال الصيادين 

الع�رشة جاء أثناء ممارس�ة أعماله�م يف عرض بحر 
جنوبي قطاع غزة«.  ولم يصدر بيان فوري من جيش 

االحتالل اإلرسائييل حول حادثة اعتقال الصيادين. 
ويقول مس�ؤولون فلس�طينيون يف غزة، إن قوات 
البحري�ة تطلق بش�كل ش�به يومي نران أس�لحتها 
تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم، 
بذريعة تجاوزهم املنطقة املسموح لهم بالصيد فيها 

)6-9 أميال بحرية(.
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أظهرت دراس�ة جدي�دة أمس 
االثن�ني ازدياد واردات الس�الح إىل 
الرشق األوسط وآسيا بشكل كبر 
عى مدى األعوام الخمسة املاضية 
عى خلفي�ة الحروب والتوترات يف 

املنطقتني.
وأفاد معهد س�توكهولم الدويل 
أن  )س�يري(  الس�الم  ألبح�اث 
الفرة بني العامني 2013 و2017 
شهدت زيادة بأكثر من الضعف يف 
استراد السالح يف منطقة الرشق 
األوس�ط الت�ي تمزقه�ا نزاع�ات 
ع�دة، وه�ي زي�ادة بنس�بة 103 
باملئ�ة مقارنة باألعوام الخمس�ة 

التي سبقت.
ال�رشق  منطق�ة  وش�كلت 
األوس�ط 32 باملئ�ة م�ن جمي�ع 

واردات السالح يف العالم.
مس�تقل  معه�د  و«س�يري« 
يراقب شحنات األسلحة من حيث 
الحج�م عى ف�رات تبل�غ خمس 
س�نوات لتجاوز أي تفاوت قصر 

األمد يف األرقام.
وذكر املعهد أن السعودية التي 
تخوض حربا عى اليمن هي ثاني 

أكر مستورد للسالح بعد الهند.
وتس�تورد السعودية 61 باملئة 
من أسلحتها من الواليات املتحدة 

و23 باملئة من بريطانيا.
بريطاني�ا  وقع�ت  وق�د 
بروتوك�ول  مؤخ�راً  والس�عودية 
اتف�اق لبي�ع الري�اض 48 طائرة 
مقاتل�ة م�ن ط�راز »يوروفاي�ر 

بقيم�ة  صفق�ة  يف  تايف�ون« 
مليارات الدوالرات، وفق ما أعلنت 
الجوي�ة  الصناع�ات  مجموع�ة 
والدفاعية الريطانية »بي إيه إي 

سيستمز« يف بيان.
وقال الباحث يف معهد »سيري« 
بير ويزم�ان إن »تفيش النزاعات 
العنيفة يف الرشق األوسط والقلق 

بشأن حقوق اإلنسان أثار نقاشا 
سياسيا يف أوروبا الغربية وأمركا 
الش�مالية بش�أن وضع قيود عى 

مبيعات األسلحة«.
وأض�اف »م�ع ذل�ك، ال ت�زال 
الواليات املتحدة والدول األوروبية 
املُصدرين الرئيس�يني للس�الح إىل 
املنطقة حيث زودت�ا أكثر من 98 

باملئة من األسلحة التي تستوردها 
السعودية«.

آس�يا  أن  إىل  املعه�د  وأش�ار 
ومنطق�ة أوقيانوس�يا هي األكثر 
استرادا للسالح حيث شكلت 42 
باملئ�ة من تجارة الس�الح العاملية 

بني العامني 2013 و2017.
أك�ر مس�تورد  والهن�د ه�ي 

للسالح يف العالم حيث تعد روسيا 
املص�در الرئييس لها وتش�كل 62 

باملئة من وارداتها.
ازدادت  ذات�ه،  الوق�ت  ويف 
ش�حنات األس�لحة إىل الهن�د من 
الوالي�ات املتح�دة، أك�ر مص�در 
للس�الح يف العالم، بأكثر من ست 
مرات خ�الل فرة مدتها خمس�ة 

أع�وام، وفق�ا للمعه�د. وأوض�ح 
باح�ث آخر من »س�يري« يدعى 
سيمون ويزمان أن »التوترات بني 
الهند من جهة، وباكستان والصني 
من جه�ة أخ�رى، تغ�ذي الطلب 
املتزايد عى األس�لحة الرئيسية يف 
الهند الت�ي ال تزال غر قادرة عى 

إنتاج السالح بنفسها«.
وأض�اف أن »الصني يف املقابل، 
تزداد قدرتها عى إنتاج أس�لحتها 
وتواص�ل تعزي�ز عالقاته�ا م�ع 
باكس�تان وبنغالدش وبورما عر 

تزويدها بالسالح«.
وبك�ني، الت�ي ازداد تصديرها 
لألس�لحة بنس�بة 38 باملئة خالل 
فرة األعوام الخمس�ة التي تركز 
عليها الدراس�ة، هي امل�زود األول 
للس�الح إىل بورما حي�ث توفر 68 

باملئة من واردات األخرة.
واستوردت بنغالدش 71 باملئة 
م�ن أس�لحتها م�ن الص�ني فيما 

استوردت باكستان 70 باملئة.
ودف�ع العن�ف الذي مارس�ته 
الحكوم�ة البورمي�ة ض�د أقلي�ة 
الروهينغا املس�لمة نحو 700 ألف 
ش�خص إىل الف�رار ع�ر الح�دود 
إىل بنغ�الدش منذ آب/أغس�طس 
ش�هادات  جعبته�م  يف  حامل�ني 
مروعة عن عمليات قتل واغتصاب 
وحرق اتهموا الجن�ود وعصابات 

بورمية بارتكابها.
وأث�ار الن�زاع تندي�دات دولية 
وصل�ت إىل ح�د ف�رض الوالي�ات 
األوروب�ي  واالتح�اد  املتح�دة 

عقوبات عى بورما.
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بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري الخطوط واملشيدات املدرجة ادناه 
يف محافظشة )النجشف االرشف(  يف اليشوم )الخامس عرش( تبدا اعتبشارا من اليوم التايل لنشرش االعالن وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسشنة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسشم 
الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور  يف السشاعة الحادية عرش يف 
قسم الرشكة يف محافظة )النجف االرشف(  عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءه ذمته من الرضيبة معنون 
اىل )الرشكشة العامشة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وششهادة الجنسشية او )البطاقة الوطنية 
املوحدة( وبطاقة السشكن )النسشخ االصلية( وبدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني 
العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل  الناكل فرق البدلني يف عدد سشنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة 

عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنة واحدة .... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

اعالن
مناقصة استريادية

2018/1 م/د تجهيز  حديد بليت مختلف القياسات ملعمل محوالت القدرة حسب الفقرات 
والكميات املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.

 )معلنة للمرة الثانية (
تاريخ الغلق ) 2018/4/15(

يشر ) وزارة الصناعشة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعشوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخشرة لتقديشم عطاءاتهم بموجشب الوثائق القياسشية االلزامية وبعكسشه يهمل 

العطاء مع مالحظة ماياتي:
1-عشىل مقدمي العطشاء املؤهلني والراغبشني يف الحصول عىل معلومشات اضافية االتصال 
)رشكشة ديشاىل العامشة ( وعشر الريشد االلكرتونشي ) www.dialacompany.com(   وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفشة التخمينيشة للمناقصشة هشي ) 179250( دوالر ) مائة وتسشعة  وسشبعون الف 

ومائتان وخمسون دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مقشدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 5378( دوالر )خمسشة االف وثالثمائة 

وثمانية وسبعون دوالر فقط  ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار 
الغريهشا( غشري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  

فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يسشتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسشم الرابع ) نماذج 
العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل 

كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظشة : تعفشى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسشمي او 

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

3- يتم تسشليم العطشاءات اىل العنوان االتي ) رشكشة دياىل العامة /طريشق بغداد بعقوبة 
الجديشد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسشليم العطاء سشيكون السشاعة الثانية 
ظهشرا من تاريخ غلشق املناقصشة يف 2018/4/15 وان العطاءات  املتاخرة سشوف ترفض 
وسشيتم فتح العطشاءات بحضور مقدمشي العطشاءات او ممثليهم الراغبشني بالحضور يف 
العنشوان  االتشي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف السشاعة التاسشعة صباحا 
ليشوم 2018/4/16 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسشمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتر موعد الغلق.

فقدان
فقد مني وصل القبض الصادر من بلدية البرصة 
املرقم ) 459126( بمبلغ ) 686،0009 ( باسشم 
) احمشد عبد الكريم مهدي( عشىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

فقدان
وزارة  مشن  الصشادرة  الهويشة  منشي  فقشدت 
الصناعشة واملعشادن الرشكة العامشة للصناعات 
البرتوكيمياويشة باسشم ) وضشاح منشاف عبشد 
الحميشد( عىل مشن  يعثر عليها تسشليمها  لجهة  

االصدار.
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

فقدان
فقشدت  الهوية الصادرة مشن التنمية الصناعية 
املرقمة  83842 من معمل نور النتاج كابسشات 
البلوك بأسشم /  محمد  قنر  مششري     من  يعثر 

عليها تسليمها  لجهة  االصدار.
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

محكمشة البشداءة املتخصصشة بنظشر الدعشاوى 
التجارية يف البرصة

العدد: 108/ت/2016
التاريخ: 2018/3/12

اعالن 
اىل املدعى عليه / رشكة بنايتك العراقية الحديثة 
/ يمثلهشا مديشن رايض حيدر املديشر املفوض – 

إضافة لوظيفته.
أصشدرت هشذه املحكمشة قرارها بالعشدد 108/

ت/2016 املؤرخ يف 2017/12/25 الذي يقىض 
بفسخ العقد املرقم )67( املؤرخ يف 2010/7/4 
املرم بينك وبني املدعي مدير عام الرشكة العامة 
لصناعة األسشمدة إضافة لوظيفته والششخص 
  BIOCLEAR الثالشث املديشر املفشوض لرشكشة
مشع  وتحميلشك  لوظيفتشه  إضافشة  اإلنكليزيشة 
الششخص الثالشث املرصوفشات بضمنهشا أجور 
محاماة وكالء املدعي املوظفني الحقوقيني داود 
سلمان مجيد وسعد احمد عباس ومحمد كاظم 
سشاري وميثم قاسشم نبتشز البالغة خمسشمائة 
الف دينار توزع وفق النسشب القانونية ، ولتعذر 
تبليغشك ملجهوليشة عنوانشك ، عليه قشرر تبليغك 
اعالنشًا بصحيفتشني محليتني يوميتشني ولك حق 
االعشرتاض واالسشتئناف والتمييشز خشالل املشدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة 

البتات.
القايض / محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بغداد الجديدة 
العدد 3635 

 

اعالن 
اىل املدعو / رافد عبد الكاظم فنخري 

بنشاءا عىل الطلب املقشدم من قبل السشيد كميله 
عليشوي عبيشد ويشروم نصبشه قيما عليشك وذلك 
لخروجك من الشدار بتاريخ 12 / 4 / 2006 ولم 
تعشد االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك 
اعالنا وبالصحف املحلية وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف ينصب قيما عليك .

القايض 
ليث عبد الكاظم 

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
محكمشة البشداءة املتخصصشة بنظشر الدعشاوى 

التجارية يف البرصة
العدد: 108/ت/2016
التاريخ: 2018/3/12

اعالن 
اىل الششخص الثالشث / املديشر املفشوض لرشكة 

BIOCLEAR   اإلنكليزية -إضافة لوظيفته.
أصشدرت هشذه املحكمشة قرارها بالعشدد 108/

ت/2016 املؤرخ يف 2017/12/25 الذي يقىض 
بفسخ العقد املرقم )67( املؤرخ يف 2010/7/4 
املرم بينك وبني املدعي مدير عام الرشكة العامة 
لصناعة األسمدة إضافة لوظيفته واملدعى عليه 
رشكة بنايتك العراقية يمثلها مدين رايض حيدر 
املديشر املفشوض إضافة لوظيفتشه وتحميلك مع 
املدعشى عليه املرصوفات بضمنها أجور محاماة 
وكالء املدعي املوظفني الحقوقيني داود سشلمان 
مجيد وسشعد احمد عباس ومحمد كاظم ساري 
وميثم قاسشم نبتز البالغة خمسمائة الف دينار 
تشوزع وفق النسشب القانونية ، ولتعشذر تبليغك 
ملجهوليشة عنوانشك ، عليشه قشرر تبليغشك اعالناً 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
واالسشتئناف والتمييشز خشالل املشدة القانونيشة 

وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة البتات.
القايض / محمد قاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية 
رقم االضبارة : 2017/375

التاريخ 2018/3/8
اىل / املنفذ عليه / مكية فليح مزيعل 

لقد تحقق لهشذه املديرية من خشالل مذكرة االخبار 
بالتنفيذ وأششعار املجلس املحشيل لحي االمني بالعدد 
2607يف 2/22/ 2011  انشك مجهشول محل االقامة 
وليشس لك موطشن دائشم او مؤقت او مختشار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيشذ تقشرر تبليغك اعالنشا بالحضشور يف مديرية 
التنفيشذ العباسشية خشالل خمسشة عرش يومشا تبدأ 
مشن اليوم التايل  للنرش ملبشارشة املعامالت التنفيذية 
بحضشورك ويف حالة عشدم حضورك سشتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

قاسم حليم كاظم الحميالوي 
اوصاف املحرر :

قشرار محكمة اسشتئناف النجشف االتحاديشة بالعدد 
109/اسشتئناف/ 2017 الشذي جاء فاسشخا القرار 
محكمة بداءة النجف بالعشدد 1369/ب2016/5 يف 
2014/12/27 تعديال والذي يلزمكم بتسشديد مبلغ 
قدره مائتان وسشبعة وسشبعون مليشون واربعمائة 
واربعة وثالثشون الف ومئتان وثالثة وسشتون دينار 
للمدعشي الدائن املدير العشام  للرشكة العامة لتجارة 
الحبشوب اضافة لوظيفته وذلك عن النقص الحاصل 
يف تجهيز مادة الرز للمدعي اعاله بعد استالم املدعي 

عليها كامل الحصة من الشلب
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد : 636/ب2018/2 

التاريخ 2018/3/11  
اىل املدعى عليه /  )عبد الرضا عبد الحسن طرفه(  

اقشام املدعي )عدي حسشن عنشاد( الدعشوى البدائية 
املرقمشة اعشاله ضشدك والتشي يطلشب  الحكشم فيها 
باعادة الحال اىل ما كان عليه قبل التعاقد بخصوص 
السشيارة املرقمشة 4466 قادسشية نشوع كيشا بيكب 
بنكو  بيضاء اللشون موديل 2008 ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي واششعار 
مختشار حي الجهشاد /4 نوري عبد الهشادي النويني 
عليه قشررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتشني بموعد املرافعشة املصادف يف يوم 
2018/3/18 وعنشد عشدم حضشورك او ارسشال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

اعالن
مطلوب مدير عام - تنفيذي لكرى الرشكات التجارية 
ششخصية قياديشة تتمتع بخشرات واسشعة بالرشكات 

التجارية .
خشرة التقل عشن 15 عاما يف الرشكات او باملؤسسشات 

الحكومية .
درجة جامعية يف احد حقول االدارة او الهندسة او ذات 

صلة .
ششهادات يف ادارة املششاريع وخرات سشابقة يف مواقع 

قيادية .
التحدث باللغتني العربية واالنجليزية .

العمر اليقل عن 40 عاما واليزيد عن 60 عاما .
سوف يتم اختيار املرشح بناء عىل االنجازات التي عمل 

عليها .
مزايا وعالوات مجزية .

من يجد يف نفسه الكفاءة والرشوط اعاله ، يتم ارسال 
جميع الوثائق التي تدعم السشرية الذاتية وباللغتني عىل 

االيميل :
E-mail:latefabass@yahoo.com

07700000911 /  07901906552

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي : 6528

السجل : 33
التاريخ 2018/3/4

اعالن
ادنشاه االنذار املسشري من قبل دائرتنا بواسشطة دائرة لكاتب العدل يف البشاب الرشقي املحرتم بالعدد 
6039يف 2018/2/26 واملوجشه اىل السشيد ) جعفشر محمشد منصور( مسشتأجر املششتل املرقم )3( 

بموجب الوكالة املرقمة 3216 يف 2018/3/10 
العنوان : محلة / 317 زقاق / 56  دار /9

وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة انذار :

سشبق وان استاجرت املشتل رقم )3( ششارع االمام عيل )ع( ضمن م/315 وبمساحة )3600( م2 
بموجشب قرار االحالة املرقمشة )2016/75( للفرتة مشن )2016/12/5( ولغايشة )2018/12/4( 

وببدل ايجار سنوي قدره )10,900,000( عرشة ماليني وتسعمائه الف دينار التخاذها كمشتل
ونظشرا ملخالفتك رشوط االعالن واالحالة اعاله وقيامك بتقطيع املششتل اىل ثالث اجزاء واسشتغالله 

كمسقفات واحواض لبيع االسماك
لشذا ننذركم برضورة ازالة املخالفة اعشاله واعادة الحال عىل ما هو عليه وخالل مدة اقصاها )10( 
ايشام من تاريشخ تبلغكم بهذا االنذار وبخالفه سشنتخذ بحقكم كافة االجشراءات القانونية بما فيها 

فسخ العقد مع التعويض استنادا للمادة 177 قانون املدني )40( لسنة 1951
املنذر / امني بغداد / اضافة لوظيفته
وكيله املحامي / فضل حسن عبود
بموجب الوكالة املرقمة ق/2949/8
يف 2018/2/25

والصادرة من امانة بغداد 
H2569 / واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة ء
بغداد / ساحة الخالني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح يف ناحية القادسية 
العدد : 14/ج/2018

التاريخ 2018/2/25 
قرار الحكم بالعقوبة

تشكلت محكمة الجنح يف ناحية القادسية بتاريخ 2018/2/25 
برئاسة القايض السيد عباس عيل هادي املأذون بالقضاء باسم 

الشعب واصدر قرارا التايل :
املشتكية / عذراء عبد العادل عبد الحسن 

املشدان / حيدر عواد جشالب الدجييل / وكيلشة املحامي املنتدب 
سالم عبد الحسن الكناني 

1 ش الحكم غيابيا عىل املدان حيدر عواد جالب بالحبس البسيط 
ملدة سنة اسشتنادا الحكام املادة 384 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969 املعدل
2  ش اصشدار امشر قبض وتحشري بحق املتهم حيشدر عواد جالب 

وفق احكام املادة 384 من قانون العقوبات 
3 ش اعطشاء الحشق للمششتكية عشراء عبشد العادل عبد الحسشن 
بمراجعشة املحاكم املدنيشة للمطالبة بالتعويض بعد اكتسشاب  

القرار الدرجة القطعية 
4  ش ينرش القرار بصحيفتني محليتني يوميتني  

5 ش احتساب اتعاب محاماة للمحامي املنتدب سالم عبد الحسن 
الكناني مبلغ مقداره خمسة وعرشون الف دينار تدفع له من 
خزينشة  الدولة بعد اكتسشاب القشرار الدرجشة القطعية وصدر 
الحكشم اسشتنادا الحشكام املشواد 149/أ و 182/أ و 243 رمشن 
قانشون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسشنة 1971 املعدل 

حكما قابال لالعرتاض والتمييز وافقهم علنا يف 2018/2/25
القايض

عباس عيل هادي
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2/3104ب/2017

التاريخ: 2018/1/24 
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار 
املرقشم 1400 عمشارة يف النجشف عليه تعلن هشذه املحكمة عن 
بيشع العقار املذكور اعاله واملبينشة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغبني بالشرشاء مراجعة هذه املحكمة خشالل )ثالثون يوم( 
يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مسشتصحبا معه التأمينات 
القانونيشة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة بشداءة النجف وصادر من مشرصف الرافدين رقم 
)7( يف النجشف وسشتجري املزايشدة واالحالة يف السشاعة الثانية 
عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقشار املرقشم 1400 عمشارة يف النجف عبارة عن دار سشكنية 
تقشع عشىل طريق خشاص بعرض مشرت واحد وبواجهة خمسشة  
مشرت ويحتوي عىل ممشر بأبعاد 1×4 مرت ومطبشخ بأبعاد 3×3 
مرتوغرفة نوم بابعاد 4×4 وساحة وسطية مفتوحة بمساحة 
4×4 وصحيشات وامشا سشطح الشدار غري مسشور والشدار مبني 
بالطابوق ومسشقف بالشيلمان بالنسشبة لغرف النوم اما باقي 
االجزاء مسشقف بالقوق وان عموم مساحة العقار )102,30( 
مرت مربع ومششغول من قبل املدعو نجاح ششعالن سلمان مع 
افشراد عائلته وهشو يرغب بالبقشاء يف العقار بعشد البيع بصفة 
مسشتاجرة درجة عمرانه دون املتوسشط )متشرضر( ان القيمة 
الكلية للعقشار مبلشغ )131,375,000( مائشة وواحد وثالثون 

مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار فقط الغريها 
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 796/ب2017/2

التاريخ 2018/3/12 
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار  
تسلسشل  )2474 /رششادية( محلة )الكوفشة( يف النجف عليه 
تعلشن هشذه املحكمة عن بيشع العقشار املذكور اعشاله واملبينة 
اوصافشه وقيمته ادناه فعشىل الراغبني بالشرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مسشتصحبا معه التأمينات القانونيشة البالغة 10% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة الكوفة وصادر 
مشن مشرصف الرافدين/ فرع مسشلم بن عقيشل )ع( يف الكوفة   
وسشتجري املزايدة واالحالة يف السشاعة الثانيشة عرش من اليوم 
االخري مشن االعالن يف هذه املحكمة وعىل املششرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض  

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : 

هشو عبشارة عن دار سشكن يحتوي عشىل غرفتني نشوم ومطبخ 
وحمشام ومرافق صحية واسشتقبال مبني بالطابوق ومسشقف 
بالششيلمان والخششب ومششغول من قبشل املدعى عليشه االول 
وافشراد ارستشه وان مسشاحته )1( اولشك و )8,08(م2 يقشع يف 

منطقة الكوفة الرشادية 
القيمة املقدرة :

65,000,000 خمسة وستون مليون دينار

فقدان
فقد منشي الهويشة الصشادرة مشن وزارة الكهرباء 
باسشم ) ششيماء محمود عشيل ( الرجشاء من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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وزارة العدل 
دائرة التسشجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بنشاءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 24 /2017/7 
لتسشجيل تمام العقار تسلسل 1001 محلة الرشقي الواقع يف 
الرميثة باسم )رشيد حميد جاسم( باعتباره حائزا له بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغشرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسشجيل وفق احكام القانون 43 لسشنة 1971 املعدل قررنا 
اعشالن هذا الطلشب فعىل من يدعشي بوجود عالقشة او حقوق 
معينشة عىل هذا العقشار تقديم ما لديه اىل هشذه الدائرة خالل 
مشدة ثالثون يومشا اعتبارا من اليشوم التايل لنرش هشذا االعالن 
وكذلك الحضشور يف موقع العقار يف السشاعة العارشة صباحا 
مشن اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعشالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

رئيس الدائرة / سالم نعيم عبد الله
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى 

دار القضاء يف الخرض
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض

العدد : 95
التاريخ 2018/3/11

اعالن
اىل املفقود / فاهم سشتار نوير 

اقام والدك املدعو ) سشتار نويشر فاهم( الدعوى الرشعية لدى 
هذه املحكمة بالعدد 95/ش/2018 والتي يطلب فيها الحكم 
بموتشك لكونك مفقشود حاليا عليشه تقرر اعالنشا بصحيفتني 
محليتشني ويف حالة علمك او من لديشه معلومات عنك مراجعة 
هذه املحكمشة خالل فرتة التاجيل اىل موعد املرافعة  املصادف 
يوم 2018/3/22 وبعكسشه سشوف تميض املحكمشة بالنظر 

بالدعوى واصدار القرار فيها وفق القانون
القايض ميثم عبد عيل كاظم

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة بداءة الخرض

العدد : 485/ب/2017
التاريخ 2018/3/11

اعالن
اىل املدعى عليه / عادل سعدون جاسم

اصشدرت هشذه املحكمشة باإلضبشارة البدائية املرقمشة 485/
ب/2017 وبتاريشخ 2017/12/28 قشرارا يقشيض بالحكشم 
بإعشادة الحال اىل مشا كانت عليه قبل التعاقشد بني املدعي عيل 
مسافر رششيد وبينك والزامك بتسشليم املدعي املركبة املرقمة 
15344 أ برصة ش اجرة نوع سشايبا صالون موديل 2011 ذات 
لشون برتقايل مصفشر وتحميلك الرسشوم واملصاريشف واتعاب 
املحاماة ولكون القرار صدر غيابا بحقك وعند تبليغك بالحكم 
الغيابي تبني  من خالل رشح القائم بالتبليغ واملؤيد باالشعار 
الصادر من املختار جابر هاششم حسشني مختشار حي الزهراء 
املشؤرخ 2018/2/21 بانك مجهول محشل االقامة حاليا عليه 
تقشرر تبليغك بمضمشون القرار اعالنشا وبصحيفتني محليتني 
يوميتشني ولك حق االعرتاض واالسشتئناف والتمييز خالل املدة 
القانونية وبعسشكه سشوف يكسشب القرار الدرجشة القطعية 

بحقك وفق االصول 
القايض ماجد شهيد اليارسي

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة

العدد : 27/ش/2018
التاريخ 2018/3/8

اىل / املدعى عليه / حسني محمد عيل
اقامت املدعية ارساء اسماعيل خليل زوجتك سابقا ومطلقتك 
حاليا دعوى تطلب فيها تأييد حضانتها للطفلة )مريم( ولدى 
تبليغشك تبني انشك مجهول محشل االقامة  وذلك حسشب رشح 
القائم بالتبليغ واششعار مختشار منطقة العمارات السشكنية 
يف الزهشراء املشؤرخ يف 2018/2/28 املتضمشن كونشك تسشكن 
العمارات السشكنية عمارة 49 وانك ارتحلت اىل جهه مجهولة 
عليشه تقشرر تبليغك عشن طريق النشرش بصحيفتشني محليتني  
يوميتشني يف موعد املرافعة املصشادف 2018/3/19 ويف حالت 
عدم حضورك او ارسشال معذرة مرشوعة فان املحكمة تسشري 

بالدعوى وفقا للقانون
القايض حيدر حميد عبد الحسني

مدة االيجارالتامينات اسم العقارت
 2,600,000 مليون دينارخطوط ساحة الحيرة /4 خطوط1
 117,600 الف دينارمحل رقم )17( في مرأب النجف الشمالي 2
 114,000 الف دينارمحل رقم )6( في مرأب النجف الداخلي 3

 154,000 الف دينارمحل رقم )23( في مرأب النجف الداخلي4

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

املرشف العام 
عبد اللطيف عباس حسني

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

اعالن رقم )3390( 
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   بغداد/ المستقبل العراقي

لتعوي�ض  املركزي�ة  اللجن�ة  انج�زت 
الحربي�ة  العملي�ات  ج�راء  املترضري�ن 
واالخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابية 
يف األمانة العام�ة ملجلس الوزراء، أكثر من 

الفي معاملة خاص�ة باملواطنني املترضرة 
ممتلكاته�م يف بغ�داد واملحافظ�ات خالل 

شهر شباط املايض.
وذك�ر بيان المان�ة مجلس ال�وزراء تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »اللّجنة املركزية 
وخ�الل اجتماعاته�ا اليومي�ة الت�ي تعقد 

برئاسة القايض ممثل عن مجلس القضاء 
األع�ى، وعضوي�ة ممثل�ني ع�ن وزارات، 
املالي�ة، والع�دل، والداخلي�ة، ومفوضي�ة 
حقوق االنس�ان، فضال ع�ن ممثل ضحايا 
اإلرهاب من األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
انج�زت  2395   معاملة خاصة باملواطنني 

املت�رضرة ممتلكاته�م نتيج�ة العملي�ات 
اإلرهابي�ة واالخط�اء العس�كرية يف بغداد 
واملحافظات خالل شهر شباط لعام 2018 

.«
واشار اىل ان »اعداد املعامالت املذكورة تمثل 
املصادق عليه�ا من قبل اللجن�ة املركزية، 

ومعام�الت املواطنني املترضرة ممتلكاتهم 
قبل 2014/6/9 يف محافظة نينوى ».

ولفت اىل ان »اللّجنة املركزية أرسلت جميع 
املعامالت الصحيحة اىل وزارة املالية لغرض 
تخصيص األموال وتوزيعها عى املترضرين 

عن طريق اللّجان الفرعية يف وقت الحق.

جلنة تعويض املترضرين تنجز أكثر من ألفي معاملة

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق اإلنس�ان أنها 
وضعت موضوع مراقبة االنتخابات النيابة املقبلة 
وشفافيتها ضمن أولويات خطتها السنوية لعام 

. 2018
وذكر املتحدث الرس�مي للمفوضي�ة عيل البياتي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه 
إن« إجراء انتخابات نزيهة تضمن حق املواطن يف 

االنتخاب واختيار من يمثله بحرية تامة ، وكذلك 
الرتشي�ح لالنتخاب�ات العامة واملحلي�ة يعد أحد 
أهم الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور 
العراق�ي وكذل�ك العه�د ال�دويل للحق�وق املدنية 

والسياسية الذي صادق عليه العراق ».
وبني أن » مراقبة ضمان حصول املواطن عى هذا 
الح�ق يقع عى عاتق املفوضية وقد وضعت هذه 
املهم�ة ضمن أه�م أولويات خطته�ا لعام 2018 
الت�ي ركزت عى ضمان حماي�ة وتعزيز الحقوق 

والحريات« .وأشار البياتي أن » املفوضية ستعمل 
عى تش�كيل ف�رق رص�د يف بغ�داد واملحافظات 
ملراقب�ة آلية االقرتاع يف االنتخاب�ات املقبلة ومدى 
شفافيته�ا وتطابقها مع املعايري الدولية لحماية 
حق�وق الناخب يف التصوي�ت واملرشح ورصد أية 

مخالفات قد تشهدها العملية االنتخابية«.
ومن املقرر ان تجري االنتخابات الربملانية يف 12/

آيار املقب�ل تحت مراقبة دولية ومحلية واعالمية 
مرتقبة.

مفوضية حقوق اإلنسان تعتزم تشكيل فرق رصد ملراقبة االنتخابات املقبلة

التمييز ترد طعنًا بشأن نزاع عىل عقد 
سداد قرض خاضع لوالية القضاء العراقي

    بغداد / المستقبل العراقي

قضت الهيئة االستئنافية يف محكمة التمييز االتحادية 
برد طعن تمييزي تقدمت به إحدى الرشكات التجارية 
عى حكم صدر بحقها من محكمة استئناف الرصافة 
يقيض بإلزامها بس�داد مبلغ مايل كانت قد تخلفت عن 

سداده ألحد املصارف اإلقليمية.
وق�ال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي 
ملجل�س القض�اء األع�ى يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي« إن »امل�رف اإلقليم�ي تق�دم ض�د رشكة 
عراقي�ة هندس�ية للمق�اوالت بالدع�وى لعدم س�داد 
أح�د   )11.460.000.000( مق�داره  مبل�غ  األخ�رية 
عرش مليارا وأربعمائة وس�تون مليون لرية لبنانية، و 
قضت املحكمة املختصة يف اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
حكما حضوريا يقيض بفس�خ العقد البدائي املستأنف 

وإلزامها بتأدية املبلغ.«
وأضاف املتحدث الرسمي ان »محكمة التمييز االتحادية 
ردت طعن�ا تقدم�ت به الرشك�ة التجارية اس�تنادا إىل 
فق�رة وردت يف عقد القرض املربم بني الطرفني، ولفت 
إىل أن االختصاص القضائي يف نظر النزاع الحاصل بني 

الطرفني يخضع لوالية القضاء العراقي.

املحكمة االحتادية ترد الطعن بقرار يمنع 
ترشيد زوجة املتوىف وأوالده القارصين

    بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، دع�وى الطعن بعدم دس�تورية 
القرار )1041( لس�نة 1982، الفتة إىل أن استمرار تنفيذه يحول 

دون ترشيد زوجة املتوىف وأوالده القارصين دون مأوى.
وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عق�دت 
جلس�تها بحض�ور اعضائها كافة، ونظرت دع�وى بطلب الحكم 
بعدم دس�تورية القرار رقم )1041( لس�نة 1982، الذي لم يجّوز 
ازال�ة شيوع دار الس�كن املورثة إذا كانت مش�غولة بأوالد املتوىف 

القارصين أو الزوجة أو كليهما اال بموافقة الزوجة«.
وأضاف أن »املدعي خاص�م يف دعواه رئيس الجمهورية/ اضافة 

لوظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته«.
وب�ني أن »املحكمة ردت الدعوى بالنس�بة لرئي�س الجمهورية/ 
اضافة لوظيفته كونه ليس من اصدر ذلك القرار، أو من حل محل 

من اصدره«.
وأش�ار الس�اموك إىل »رد الدعوى بح�ق رئيس مجل�س النواب/ 
اضافة لوظيفته، كون القرار املطعون بعدم دس�توريته لم يمنع 
الورثة من البيع الرضائي أو الرتميم، انما منعهم من ازالة الشيوع 
تطبيقاً للقاعدة الفقهية )درء املفاسد أوىل من جلب املنافع( لكي 

ال تكون الزوجة او االوالد القارصون دون مأوى«.
وتاب�ع »اضافة إىل الت�زام الدول�ة بموجب احك�ام املادتني )29( 
و )30( م�ن الدس�تور بحماي�ة االرسة وس�كن االوالد القارصين 

وزوجة املورث، وأن دار السكن احد وجوه حماية االرسة.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أكد النائ�ب االول ملحافظ ذي قار 
ع�ادل الدخييل عى »انه�اء كافة 
االجراءات املتعلقة بتحويل ملكية 
االرض التابع�ة اىل مديري�ة بلدية 
سوق الشيوخ اىل طائفة الصابئة 
املندائيني يف الس�وق مع الحفاظ 
ع�ى اس�تخدامها كمق�ربة لدفن 

امواتهم فيها« .
واوض�ح الدخي�يل  ان »اجراءات 
تحوي�ل وتملي�ك االرض التابع�ة 
س�وق  يف  البلدي�ة  مديري�ة  اىل 
الش�يوخ تم االنته�اء منها فعليا 
واصبحت تحت ت�رف الطائفة 
بعد تش�كيل عدة لج�ان للنظر يف 
ملفها ومتابعتها مع الدوائر ذات 

العالقة«.
وب�ني الدخي�يل » رضورة العم�ل 
بروح الوطنية وعدم التفرقة بني 
اليهم كعراقيني  الجميع والنظ�ر 
واملكتس�بات واملستحقات ترسي 
ع�ى الجميع دون اس�تثناء ومن 
ان  والرشع�ي  الوطن�ي  واجبن�ا 
نهتم بش�ؤون الطوائ�ف االخرى 
واملطالبة بحقوقهم ومنحها لهم 

 .«
م�ن جهت�ه » ك�رم وفد رئاس�ة 
طائفة الصابئة املندائيني مجلس 
ع�ادل  الع�ام  الطائف�ة  ش�ؤون 
الدخي�يل بدرع الش�كر واالمتنان 
ومواقف�ه  املبذول�ة  لجه�وده 
الصادقة النبيل�ة يف تلبية مطالب 

ابناء الطائفة .

ذي قار: االجراءات اخلاصة بتمليك مقربة 
الصابئة املندائيني

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير النفط جب�ار اللعيبي عن 
ابرام الوزارة عقدا مع رشكة >جنرال 
اليكرتيك< الس�تثمار الغاز املصاحب 
للعمليات النفطية يف حقول محافظة 

ذي قار بدال من حرقه.
وق�ال اللعيبي خالل اس�تقباله مدير 
يف   )GE( اليكرتي�ك  جن�رال  رشك�ة 
الع�راق توفي�ق الع�ز ، ان >خط�ط 
م�ع  التع�اون  اىل  ته�دف  ال�وزارة 
الرشكات العاملية الرصينة الستثمار 
الغ�از وإيق�اف حرق�ه ومنها رشكة 

جنرال الكرتيك التي تنفذ يف العراق عددا من 
املشاريع يف مجال النفط والطاقة<.

وأض�اف ان >ال�وزارة والرشك�ة تضع�ان 
اللمس�ات النهائي�ة لعق�د اس�تثمار الغاز 

املصاح�ب م�ن حق�ول ذي ق�ار والذي من 
املؤمل إبرامه قبل نهاية الش�هر الجاري<. 
هذا العقد يعد من العقود املهمة عى صعيد 

استثمار الغاز
وتاب�ع اللعيب�ي، أن >هن�اك العدي�د م�ن 

العقود الستثمار الغاز يف املحافظات 
>رضورة  ع�ى  مش�ددا  األخ�رى<، 
إرشاك الرشك�ات العراقي�ة وتوف�ري 
فرص العمل للعاملني، فضال عن بناء 
وإنشاء املجمعات السكنية للعاملني 

يف القطاع النفطي<.
 >GE< من جانبه أوضح مدير رشكة
يف الع�راق توفي�ق الع�ز أن >رشكته 
تعم�ل بهذا االتج�اه وهي ماضية يف 
اس�تكمال كاف�ة اإلج�راءات لتوقيع 
العقد إضاف�ة اىل إرشاكه�ا يف العمل 
رشك�ة عراقي�ة معه�ا يف امل�رشوع 
وتش�غيل األيدي العراقية يف املرشوع 
وبقية مش�اريعها االخرىط، مؤكدا >سعي 
رشكته إىل تطوير العمل املشرتك مع وزارة 
النف�ط بما يحق�ق االرتقاء بقط�اع النفط 

والغاز يف العراق.

النفط تربم عقدا مع رشكة عاملية الستثامر الغاز 
املحرتق بحقول ذي قار

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة التش�غيل والق�روض يف وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، ع�ن »من�ح 42 ألف ق�رض يف بغ�داد واملحافظات، 

موزعة بني برنامج دعم املشاريع الصغرية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة العمل عم�ار منعم يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »الوزارة منحت 42 الف قرض 
يف بغداد واملحافظات، موزعة بني برنامج دعم املشاريع الصغرية 
بواق�ع )28,927( قرضاً، واإلس�رتاتيجية الوطنية للتخفيف من 
الفق�ر بواق�ع )121734( قرض�ا، فيما بلغت ق�روض الخدمات 
الصناعي�ة )397( قرض�ا، و)1,274( قرض�اً خاص�اً بالتأهي�ل 

املجتمعي«.
وأض�اف منع�م ان »مجم�وع الق�روض الكلية املروف�ة بلغت 
)330,278,750,000( دينار، مبيناً ان »نس�بة التسديد قد بلغت 

81% لغاية 2018-2-28«.
وتابع ان »برنامج دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل اقر بموجب 
قانون رقم 10 لس�نة 2012 ونرش يف الجريدة الرس�مية )الوقائع 
العراقي�ة( يف العدد 4231 يف 28-2-2012، وتم البدء بالعمل به يف 
س�نة 2013، لغرض إيجاد فرص عمل جديدة للش�باب وتقويض 
نس�بة البطالة والتخفيف من معدالت الفقر، مشرياً إىل ان »رأس 

مال الصندوق يبلغ )267( مليار دينار.

العمل تعلن منح »42« ألف قرضًا لدعم 
»املشاريع الصغرية« يف بغداد واملحافظات

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة التجارة م�ع القائم باعمال 
الس�فارة الكندي�ة اندرو ترين�ر واملفوض 
التجاري خرض صبيح�ات امكانية توقيع 
مذكرة تفاهم مش�رتكة بني العراق وكندا 
لتوري�د حنط�ة كندي�ة لحس�اب البطاقة 
التموينية فضالعن تعزيز عالقات التعاون 
واالس�تثماري  والتج�اري  االقتص�ادي 
واالستفادة من الخربات الكندية يف مجاالت 
الس�يطرة النوعي�ة وصناع�ة الس�يارات 

واملواد االنشائية وبناء السايلوات ».
واضاف وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية 
هيثم جميل الخش�ايل خ�الل لقائه القائم 
الع�راق  يف  الكندي�ة  الس�فارة  باعم�ال 
العالق�ات  وبحض�ور مدي�ر ع�ام دائ�رة 
االقتصادي�ة والتجارية يف الوزارة بحس�ب 
بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
انه »ج�رى خالل اللقاء كذلك اس�تعراض 

الكندي�ة  العراقي�ة  العالق�ات  تاري�خ 
واالتفاق�ات واللج�ان املش�رتكة وحرص 

العم�ل باالتفاق�ات  الع�راق ع�ى اع�ادة 
وتقوي�ة العالقات االقتصادي�ة والتجارية 

بني البلدين وبمايحقق املصالح املش�رتكة 
بينهم�ا باالضافة اىل التط�رق اىل تعامالت 
وزارة التج�ارة مع اح�د الرشكات الكندية 

لتوريد الحنطة« .
داعي�ا الجانب الكن�دي اىل االرساع بالعمل 
عى دراس�ة مذكرة التفاه�م املقرتحة من 
اجل اتخاذ االجراءات املناسبة لتكون حيز 
التنفي�ذ بع�د اتفاق الطرفان ع�ى بنودها 
املتبادلة  وبمايضمن تحقي�ق مصالحهما 
فضالعن عق�د اتفاقات اخ�رى مع وزارة 
الس�يارات  توري�د  موض�وع  يف  التج�ارة 
وامل�واد االنش�ائية وخصوص�ا وان العراق 
مقبل ع�ى اعادة اعم�ار مناطقه املحررة 
من س�يطرة عصاب�ات داع�ش االرهابية 
وكذلك دعوة الرشكات الكندية للمش�اركة 
الفاعل�ة يف معرض بغ�داد ال�دويل واجراء 
الوف�د لق�اءات مع م�دراء عامني رشكات 
الحب�وب والس�يارات واالنش�ائية لالطالع 

عى االحتياجات والتفاهمات املشرتكة ».

م�ن جانب�ه اكد القائ�م باعمال الس�فارة 
الكندية يف الع�راق اندرو ترينر عى حرص 
االقتصادي�ة  العالق�ات  لتقوي�ة  ب�الده 
الع�راق  م�ع  والتجاري�ة  واالس�تثمارية 
ملؤتم�ر  كن�دا  حض�ور  م�ع  وخصوص�ا 
اع�ادة اعمار ال�ذي عقد يف دول�ة الكويت 
الش�هر امل�ايض وكذل�ك رغبته�م يف اعادة 
النظ�ر بتفعيل العم�ل باالتفاقية العراقية 
الكندية املوقعة عام 1982 فضالعن رغبة 
الرشكات الكندية للدخول للسوق العراقية 
بعد تقديم الضمانات االمنية من الحكومة 
العراقية وخصوصا بعد اس�تقرار الوضع 
االمن�ي وطرد فل�ول داع�ش االرهابي من 

ارض العراق ».
الفتا اىل انه »اجرى عدة لقاءات مع الغرف 
كرب�الء  يف  الخ�اص  والقط�اع  التجاري�ة 
والنج�ف وس�تكون ل�ه زي�ارة الحق�ة اىل 
محافظة البرة لالطالع ع�ى الفعاليات 

االقتصادية املتينة بني البلدين .

التجارة تبحث مع القائم باعامل السفارة الكندية امكانية توقيع مذكرة تفاهم مشرتكة

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت امان�ة بغ�داد بالتع�اون م�ع قيادة 
عمليات بغداد حملة جديدة الزالة التجاوزات 
ضم�ن قاطع بلدية بغداد الجديدة« .وذكرت 
بي�ان ورد  يف  واالع�الم  العالق�ات  مديري�ة 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »مالكات دائرة 
بلدية بغداد الجديدة بالتعاون مع فرقة إزالة 
التج�اوزات الجس�يمة نفذت حمل�ة ازالت 
خالله�ا معمال إلنتاج الخرس�انة عى ارض 
عائ�دة ألمان�ة بغداد م�ن دون اس�تحصال 
املوافقات الرس�مية ».واضافت ان »الحملة 
تضمن�ت ايض�ا ازال�ة مواق�ع لبي�ع امل�واد 
االنش�ائية و)كرفانات( و مواقع لبيع حديد 
)الخردة( وتجاوزات عى اكتاف طريق قناة 
الجيش ابتداء من سيطرة الرستمية جنوبي 

العاصمة بإتجاه جرس املشتل .

أمانة بغداد تنفذ
محلة لرفع جتاوزات 
وصفتها بالـ »جسيمة«

   المستقبل العراقي/ الغانم

افتت�ح محافظ واس�ط  محمود 
عب�د الرض�ا م�ال ط�الل شارع 
دام�وك  منطق�ة  يف  الصيدلي�ة 
والذي نف�ذ من قبل بلدية الكوت 
بكلف�ة 171 مليون دينار بعد أن 
كان�ت الكلف�ة التخميني�ة 360 
مليون دينار ضمن حملة الوفاء 

لواس�ط لتأهيل وتطوير الطرق 
لكافة االقضية والنواحي«.

املحافظ  املحافظ معاون  ورافق 
لش�ؤون الخدم�ات نبي�ل شمه 
ومدير البلدية سيف درع اضافة 
اىل ك�وادر البلدي�ة وجمهور من 

املنطقة«.
يذك�ر ان »ه�ذا الش�ارع يبل�غ 
طوله 600 م�رت وعرض 12 مرت 

منها خمس�ة امت�ار ارصفة من 
الجانب�ني حيث تضم�ن االعمال 
وتنفي�ذ  املج�اري  خ�ط  تنفي�ذ 
رباطات ال�دور اضافة اىل اعمال 
الرتابية والحىص الخابط والصب 
املسلح والكاربستون واملقرنص 
لالرصفة حيث يعد من الشوراع 
منطق�ة  يف  والرئيس�ية  املهم�ة 

داموك.

حمافظ واسط يفتتح شارع بكلفة »171« مليون دينار

   البصرة / المستقبل العراقي

 « الب�رة  محافظ�ة  يف  االس�كان  قس�م  رئي�س  أوض�ح 
محمدعاج�ل » ان »العم�ل ج�ار يف تخصي�ص قطع ارايض 
ملوظفي الديوان وس�يتم ذالك بموجب االمرالترشيعي رقم ) 
12( لس�نة 2004وهذا االمر خول وزارة االس�كان واالعمار 
والبلدي�ات باعداد ضواب�ط مركزية يف موض�وع تخصيص 
قطع األرايض السكنية ,وهذه الضوابط يصادق عليها رئيس 
ال�وزراء وتعمم للجه�ات التنفيذية ومديري�ة بلدية البرة 
ومديري�ة بلديات البره. وتابع »عاجل » قضية تخصيص 
قط�ع األرايض هي قضية مركزية تحدي�داً وموظفي ديوان 

املحافظة مشمولني بهذا التخصيص« .
 والت�ي تش�مل دوائ�ر كافة ال�وزارات والبد م�ن اإلشارة اىل 
ان رشيح�ة املوظف�ني حرمت من تخصي�ص قطع األرايض 
الس�كنية لس�ببني االول يف مديرية بلدية البرة التي تفتقد 
اىل األرايض املهيئه للتوزيع والس�بب الثاني سبق وان اصدر 
مجل�س الوزراء ق�راره املرق�م ) 300( لس�نة 2013والذي 

يتط�رق اىل بن�اء مجمعات س�كنية ولي�س تخصيص قطع 
ارايض سكنية«.وشدد رئيس قسم االسكان  بالقول : قامت 
لجنة تخصيص قطع االرايض السكنية مع قسم اإلسكان يف 

ديوان املحافظة بالبحث عن قطع ارايض لغرض تخصيصها 
اىل رشيحة موظفي دوائر الدولة ومن ضمنهم موظفي ديوان 
محافظة البرة ، يف ما كانت هنالك قطعتني يف قضاء شط 
العرب وهي القطعة )36( مقاطعة االكوات والقطعة )10( 
مقاطع�ة 28البيبان يف قضاء شط العرب ،حيث أعدت لجنة 
تخصيص قطع االرايض الس�كنية خط�ة لتوزيع القطعتني 
وكانت حصة موظفي الديوان )27( دونم يف القطعة 36مما 
يحق�ق  بعد افرزاه�ا  142قطعة وكان�ت لدينا قطعة خلف 
منطق�ة ياس�ني خريب�ط حيث كان�ت النية يف بن�اء مجمع 

سكني عن طريق االستثمار حيث الغي املرشوع ».
 بعد ذلك وافق محافظ البرة عى افرازها كقطع س�كنية 
اىل موظف�ي دي�وان املحافظ�ة وه�ذه  القط�ع تحقق بعد 
افرازه�ا 210 قطعة وبهاذا يكون مجم�وع القطع  املهيئة 
لالف�راز 352 س�توزع اىل موظفي دي�وان محافظة البرة 
وفق قرار مجلس الوزراء 252لس�نة 2017والضوابط املعدة 
من قبل وزارة االعمار واالسكان واملرسلة اىل مجلس الوزراء 

للمصادقة عليها .

البرصة: العمل مستمر لتخصيص قطع االرايض السكنية ملوظفي ديوان املحافظة
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إىل السادة مسامهي مرصف االقتصاد لالستثامر والتمويل ) ش . م . خ ( 
م / اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادتني ) 86 ، 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
بجلس�ته املنعقدة بتاريخ 17 / 12 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�ينعقد يف 
الساعة العارشة صباحا من يوم االثنني املوافق 2 / 4 / 2018 يف فندق بابل للنظر يف جدول االعمال االتي: 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليه .
2 – مناقش�ة واقرار تقرير مراقبي الحس�ابات عن الس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للمرصف للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .

4 – مناقش�ة اقرار مقس�وم االرب�اح وتخصيص جزء من االرب�اح لغرض تغطية العجز املرتاكم للس�نوات 
السابقة واملصادقة عليه .

5 – مناقش�ة تقري�ر لجنة مراجعة الحس�ابات عن الس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 
عليه.

6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نشاط الرشكة لعام 2016 .
7 – املصادقة عىل تعيني مراقبي حس�ابات للمرصف وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس املهنة للس�نة 

املالية 2017 .
8 – تشكيل لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2017 .

9 – مناقش�ة م�اورد بق�رار مجل�س االدارة املنعقد بتاري�خ 19 / 6 / 2017 حول بيع ج�زء من العقارات 
العائدة للمرصف الواردة يف الجدول رقم ) 2 ( من املحرض ضمن عمليات تسديد مستحقات الدائنني واتخاذ 

القرار املناسب بشأنها .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بموجب صك انابة او من غري املساهمني بموجب وكالة 
مصدق�ة من كات�ب العدل عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى املرصف قب�ل ثالثة ايام عىل االقل من موعد 
االجتماع مع جلب شهادة االس�هم االصلية او كش�ف حس�اب من مركز االيداع العراقي مع مراعاة احكام 
م�اورد باملادت�ني ) 91 ، 94 ( م�ن قانون الرشك�ات رقم 21 لس�نة 1997 ويف حالة ع�دم حصول النصاب 

القانوني لالجتماع يؤجل إىل يوم االثنني 9 / 4 / 2018 يف نفس املكان والزمان املعينني .

عيل ضياء عبد احلسني احلسيني 
نائب رئيس جملس االدارة

إىل / السادة مسامهي رشكة  مرصف االقليم التجاري لالستثامر والتمويل املحرتمني 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اس�تنادا الحكام املادتني 86 / 87 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 
 ) 06/RT/AD/MM ( 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار مجل�س االدارة املرقم
وامل�ؤرخ يف 5 / 2 / 2018 . يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة 
الذي س�ينعقد يف الس�اعة العارشة صباح يوم االربع�اء املصادف 4 / 4 / 
2018 يف مقر الرشكة الكائن يف اربيل شارع كوالن ملناقشة جدول االعمال 

التايل :
1 – اج�راء انتخاب�ات تكميلية النتخاب اعضاء مجل�س ادارة ) 1 ( عضو 
اص�ي و ) 5 ( اعض�اء احتياط وفقا الحك�ام املادة 108 ثالث�ا من قانون 

الرشكات اعاله .
2 – مناقشة تعيني لجنة مراجعة الحسابات .

راجني الحضور او انابة احد املس�اهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة صادرة من كات�ب عدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من 

القانون اعاله .
ويف حال�ة عدم حصول  النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع إىل يوم االربعاء 

املصادف 11 / 4 / 2018 يف الزمان واملكان اعاله .
مهيلة عبد الستار مجعة 
رئيس جملس االدارة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 212 / 2017 
التاريخ 12 / 3 / 2018  

اعالن 
تبليغ باالحالة القطعية 

اىل املدي�ن :- رياض صاحب حس�ني / العطيفية زقاق 39 منطقة البس�تان قرب 
مستشفى الرازي االهي

لق�د تحق�ق من اشعار مرك�ز رشطة الكاظمي�ة املرق�م 790 يف 12 / 3 / 2018 
وتأييد املجلس املحي لحي العطيفية بالنظر لالحالة القطعية للعقار 157 / 208 
م عطيفي�ة العائد لكم عىل املش�رتي كاظم عالل س�طام بمبل�غ 419,000,000 
ملي�ون دينار تس�ديداً لدين الدائن مؤيد نجم عبد روض�ان وتطبيقاً الحكام املادة 
)97( – ثالث�اً – م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغكم بهذه االحالة وبتس�ديد الدين 
البال�غ 412,515,000 مليون دينار خالل عرشة ايام تب�داً من اليوم التايل للتبليغ 

بهذا االشعار وعند عدم التسديد سيسجل العقار باسم املشرتي وفق القانون .

املنفذ العدل / وائل سعدي حممود

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1124 / ش / 2018 

التاريخ 12 / 3 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / بسام عادل جعفر

اقام�ت املدعية دعاء محمد جاس�م الدعوى املرقم�ة اعاله تطالب 
فيه�ا تأييد الحضان�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف يوم 19 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

اعالن
اىل الرشيك�ه  ) عف�اف محم�د كاظ�م ( 
يف العق�ار املرق�م 64 / 13مقاطع�ه 33 
عربي�ات اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق 
االس�كان الكائن يف حي الغدي�ر يف النجف  
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ه عىل قيام 
رشيكك ) احم�د نوماس صيهود ( بالبناء 
عىل حصته املش�اعه يف القطعه املذكوره 
أع�اله ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
خالل مده خمسة عرش يوما داخل العراق  
وثالث�ون يوم�ا خ�ارج العراق وبعكس�ه 
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال.
��������������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار املرقم 23281 / 3 
حي ميسان العائد للمتوفني ) عي حسني 
محمد وصفيه حسني عي ( عىل من يعثر 

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

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن غرفة 
التجارة باس�م ) ماهر أكريم حاجم ( عىل 

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

اعالن دعوة دائنني
 ان�ي املصف�ي املحامي انمار ص�الح عبد 
الرحمن لرشك�ة تكريت للطباعة و النرش 
املحدودة ادع�و كل من له حق أو دين عىل 
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل صالح 
الدين تكريت مركز املحافظة اقرب نقطة 

دالة بناية مرصف اشور 
املصفي الحامي 

انمار صالح عبد الرحمن
��������������������������������������

الس�يد املدي�ر دائ�رة كاتب ع�دل يف بغداد 
الجديدة املحرتم 

العدد 7247 / س / 37 
م / نرش اعالن 

املنذر / املحامي ارشف كامل رايض 
املنذر اليه / حسني عبيد فليك 

جهة االنذار 
بتاريخ 23 / 4 / 2017 بعت لكم السيارة 
املرقم�ة 272270 ن�وع تويوت�ا – ك�ورال 
بيضاء اللون موديل 2007 ، وبالنظر مليض 
م�دة طويل ع�ىل البي�ع ورغ�م املطالبات 
املتك�ررة اال انك لم تب�ارش باجراءات نقل 
امللكية خالفا لقانون وتعليمات دائرة املرور 
العامة . لذا نوجه اليكم هذا االنذار ونطلب 
نقل ملكيتها باسمك دون تاخري وبخالفه 
تتحمل املسؤولية الكاملة منذ تاريخ البيع 
.. وق�د اعذر م�ن انذر وملجهولي�ة اقامتك 
س�وف اتخ�ذ االج�راءات القانونية بحقك 

ولذا قررت نرش يف الجريدة الرسمية .
كاتب العدل 

عي فهران عطوان

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
اعالن

س�تبيع مديرية تنفيذ س�وق الشيوخ 
باملزاي�دة العلنية الس�يارة التي تحمل 
الرقم 10926 أ ذي قار خصويص نوع 
BYD  صال�ون لونه�ا ابي�ض موديل 
2013 والعائدة للمدين اسماعيل حميد 
عزيز لق�اء دين هذه االضبارة البالغة 
23,100,000 فق�ط ثالث�ة وعرشون 
ملي�ون ومائة الف دين�ار فمن يرغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية لالطالع 
ع�ىل الس�يارة خالل ثالث�ون يوما من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن ويتحمل 

املشرتي الرسوم والداللية .
اوصاف السيارة

  -------------
ق�ار  ذي  أ-   10926 الس�يارة  رق�م 
خص�ويص – ن�وع الس�يارة ولونها / 
BYD 2013 ابي�ض – رق�م الش�ايص 
–القيم�ة   DFCP000229  16  LGX
املق�درة : 2200 الف�ان ومائتان دوالر 
للزي�ادة والنقص�ان  امريك�ي قابل�ة 
– مك�ان تواجده�ا مقاب�ل مفوضية 

االنتخابات يف سوق الشيوخ .
املنفذ العدل/ عماد بجاي عبود

������������������������������������

تنوي�ه
االح�وال  محكم�ة  اع�الن  يف  ورد 
الشخصية يف النارصية بالعدد 1340/

ش/2018 املنشور يف جريدة املستقبل 
العراقي بالعدد 1630 يف  2018/3/6 
الحك�م بالتصدي�ق للهج�ر – خط�أ- 
والصحي�ح الحكم بالتفريق للهجر لذا 

اقتى التنويه .
�����������������������������������

فقدان
فق�دت الهوية عظم عاج الصادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتجات/هياة توزيع 
/س�عد  باملوظ�ف  والخاص�ة  بغ�داد 
جاس�م طاهر/راجني من يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.
�����������������������������������

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

الديوانية  
 ق�دم املواطن )ح�ازم بج�اي جويد( 
طلباً ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الس�عيدي( بدال من الفراغ واس�تناداً 
اىل احك�ام امل�اده )24( م�ن قان�ون 
البطاق�ه الوطنيه رقم 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغرض ن�رش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2327

التاريخ 2018/2/11
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من 
العق�ار تسلس�ل 3736 الواق�ع يف النجف 
العائد للمدين صالح مه�دي خليل البالغة 
34 س�هم م�ن اص�ل االعتبار الك�ي 192 
س�هم  املحجوز لق�اء طل�ب الدائن محي 
خليل ابراهيم البالغ 19,648,588 تس�عة 
ع�رش مليون وس�تمائة وثمانية واربعون 
وثمان�ون  وثماني�ة  وخمس�مائة  ال�ف 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدا 
من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية ع�رشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي   
مشتمالته / العقار يقع عىل شارع فرعي 
12 مرت يتألف من طابقني ورسداب ملغي 
الطاب�ق االريض ويتأل�ف م�ن ثالثة عرش 
مح�ل عىل شكل قيرصية فقط محلني من 
ضم�ن املح�الت ذو فنرين كونه�ن اركان 
يف العق�ار )وجمي�ع املح�الت مغلقة اثناء 
الكش�ف باس�تثناء محل لبيع الحلويات ) 
زنود الست( وسلم من الكونكريت املسلح 
مغل�ف بالك�ايش ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول 
ويحت�وي ع�ىل خمس�ة شق�ق وجميعها 
مغلق�ة اثناء الكش�ف وضع  الي�د وتوجد 
فتح�ة م�ن الطاب�ق االريض اىل الس�طح 
مس�يجة بس�ياج حدي�دي ويوج�د س�لم 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول اىل الس�طح علما 
ان البيتونة غري مس�قفة وس�قف العقار 
م�ن الكونكري�ت املس�لح لك�ال الطابقني 
وارضية الطابق االريض من االس�منت اما 
الطابق االول من الكايش املوزائيك املتهالك 
جدران كال الطابقني جزء اس�منت وجزء 
ج�ص ومصبوغ�ة وكال الطابق�ني مجهز 

ماء وكهرباء
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف � براق / 3736
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مشتمالته  : 

5  � مساحته : 291/90 مرت
6 � درجة العمران : متوسط

7 � الش�اغل : جمي�ع املح�الت والش�قق 
كانت مغلقة اثناء الكشف باستثناء محل 
يف الطابق االريض لصناعة الحلويات وافاد 
شاغ�ل املحل بع�دم بيان رأيه م�ن البقاء 

ومن عدمه 
8 � القيم�ة املقدرة : 125,474,166 مائة 
وخمس�ة وع�رشون ملي�ون واربعمائ�ة 
واربعة وسبعون الف ومائة وستة وستون 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1390/ش/2018

اىل / املدعى عليه / سيف رعد ناجي
اقامت املدعي�ة ) خلود كاظم عب�اس( الدعوة 
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلب فيها 
التفري�ق القضائ�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح  املختار جمعة عبد الله العنزي 
فق�د قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/3/19 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

مديرية تنفيذ النارصية
العدد: 2017/1360

إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النارصية العق�ار العائد 
اىل املدي�ن نه�اد حكي�م دخي�ل تسلس�ل 332 
س�ويج الواقع يف النارصية/الحبوبي املحجوز 
لق�اء طلب الدائن س�الم قاس�م س�عيد البالغ 
820000000 ثمانمائة وعرشون مليون دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة 30 يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 10% من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل/ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات
  ---------

العق�ار: 332 س�ويج -2- موقع�ه:  1-رق�م 
جنس�ه   -3- الكهربائي�ني  ش�ارع  الحبوب�ي 
ونوع�ه: عبارة عن عم�ارة تجارية مكونه من 
طابقني -4- املشتمالت: مكونه من طابقني كل 
طابق يحتوي عىل 12 محال تجاريا -5- القيمة 
املقدرة: 5 أس�هم م�ن اصل 40 س�هما بقيمة 
162000000  . – 6- درج�ة العم�ران :جي�دة 

-7- الشاغل: مجموعة من املستأجرين.

اعالن
يف  الش�يعي  الوق�ف  مديري�ة  تعل�ن 
محافظ�ة النج�ف االرشف عن وجود 
عم�الت عربية واجنبية تعود اىل شباك 
مس�جد الحنانه ودار االم�ام عي )ع( 
فع�ىل  العلني�ة  باملزاي�دة  معروض�ة 
الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل مقر 
املديري�ة الكائن ق�رب مديري�ة تربية 
النج�ف االرشف لالط�الع عىل كش�ف 
بالعم�الت لغ�رض االش�رتاك باملزايدة 
العلنية خالل )سبعة ايام( من  تاريخ 
اعالنه يف الجريدة ويف الساعة العارشة 
صباح�ا وعىل من ترس�و عليه املزايدة  
دفع اجور االعالن واملصاريف االخرى 
ويف حالة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 

تكون املزايدة يف اليوم التايل
مديرية الوقف الشيعي
يف النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد : 94/ش/2018
التاريخ 2018/3/5

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ابراهيم عب�د الكريم جميل / 

هبهب / حي الشهداء
اقام�ت املدعي�ة ارشاق جم�ل جندي�ل الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة 94/ش/2018 طالبه بتصديق  
الط�الق الخلعي وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اشعار مختار هبهب  /حي الش�هداء قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف 2018/3/18 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا الحكام 

املادة 21 من قانون املرافعات املدنية 
القايض

فالح حسن محمود
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد : 2378 
التاريخ 2017/5/8

اىل / املفقود نوار عامر نوار /مجهول االقامة
اعالن

قدم�ت والدتك املدعوة )خريية ع�ي طالك( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة تطلب نصبها قيمة عليك الدارة  
شؤونك ولثبوت  ذلك باالوراق التحقيقية املسجلة 
يف )مركز رشطة بني س�عد( والبينه الش�خصية 
املس�تمعة من قب�ل ه�ذا املحكمة تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
او اعرتاض�ك خالل )15( يوم تصدر حجة الحجر 

والقيمومة حسب االصول
القايض

منذر خالد خضري
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد : 2171 
التاريخ 2017/4/24

اىل / املفق�ود عب�د الل�ه فارس طال�ب /مجهول 
االقامة

اعالن
قدم�ت والدت�ك املدعوة )قس�مة محم�د خليف( 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب نصبها عليك الدارة  
شؤونك ولثبوت  ذلك باالوراق التحقيقية املسجلة 
يف )مركز رشطة بني س�عد( والبينه الش�خصية 
املس�تمعة من قب�ل ه�ذا املحكمة تق�رر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني وعند عدم حضورك 
او اعرتاض�ك خالل )15( يوم تصدر حجة الحجر 

والقيمومة حسب االصول
القايض

منذر خالد خضري
����������������������������������������

اعالن
)العري�ف قاس�م حس�ني  الغائ�ب /  املته�م  اىل 

صالح( 
املنسوب اىل / قيادة حدود املنطقة الرابعة

العن�وان  / محافظة البرصة � جمعيات اس�كان 
املوانئ 

بم�ا انك مته�م وفق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاريخ 
2017/2/28 ولحد االن وملجهولية محل اقامتك 

اقتى تبليغك بهذا االعالن
ع�ىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخي 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خ�الل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و 69( من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة   

العدد : 89/ب/2018 
التاريخ: 2018/3/11

اعالن
اىل / املدعى عليه / اياد عودة غليم

اق�ام املدع�ي ) مدي�ر ع�ام م�رصف 
الرافدي�ن اضافة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 89/ب/2018 امام 
هذه املحكمة ضدك والتي يطلب فيها 
الحك�م بإلزام�ك بتأديت�ك بالتضامن 
والتكاف�ل م�ع املدعى عليهم تس�ديد 
املبل�غ البال�غ )اثنا وع�رشون مليون 
ال�ف  واربع�ون  وثمانمائ�ة وتس�عه 
وتس�عمائه وثمانية وتسعون دينار( 
عراق�ي وال�ذي يمث�ل املبل�غ املتبقي 
م�ن الق�رض م�ع مجم�وع الفوائ�د 
م�ع الفوائ�د الفصلي�ة بنس�بة %21 
والتاخريي�ة  ولح�ني التأدي�ة الفعلية  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
يف منطقة حي املهندس�ني عليه  تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ني 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2018/3/18 وعن�د عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافع�ة بحقكما غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 684/ب/2017
التاريخ : 2018/3/11

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ) احمد ح�ردان عبد 
لرشك�ة  املف�وض   املدي�ر  حم�ادي( 
حمص للمقاوالت /اضافة لوظيفته( 
اق�ام املدع�ي زي�اد ط�ارق حم�ودي 
/ املدي�ر املف�وض للرشك�ة الوطني�ة 
لتجهيز الكونكري�ت اضافة لوظيفته 
/684( املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2017( لدى هذه املحكمة يطالب 
فيها )بتسديد املستحقات التي بذمتك 
والبالغ�ة مائة وس�بعة ع�رش مليون 
ومائة وع�رشة االف دينار مع الفوائد 
القانونية التاخريي�ة( وقد صدر قرار 
غياب�ي بحقك يق�يض بالزامك بتاديه 
مبل�غ مق�داره مائ�ة وس�بعة عرش 
مليون ومائة وع�رشة االف دينار مع 
الزام�ك بالفائ�دة القانوني�ة البالغ�ة 
5% م�ن تاريخ  املطالب�ة القضائية يف 
2017/7/4 ولح�ني التادي�ة  الفعلية 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
ع�دم تقديمك اي طع�ن بالقرار خالل 
امل�دد القانونية فانه س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية بحقك 
القايض

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 484/ب/2018
التاريخ : 2018/3/11

اعالن
اىل / املدعى عليهم / 1 � احمد غندوب 

جنديل  
2  � محمد لعيبي حسني 

اق�ام املدع�ي ) مدي�ر ع�ام م�رصف 
الرافدي�ن اضافة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائية املرقمة 484/ب/2018 امام  
هذه املحكم�ة ضدكم�ا والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م بالزامكم�ا بتأديتكم�ا  
بالتضام�ن والتكاف�ل تس�ديد املبل�غ 
البالغ )تسعة عرش مليون واربعمائة 
وتسعة وس�بعون الف ومائتان وستة 
دين�ار( عراق�ي وال�ذي يمث�ل املبل�غ 
الفوائ�د  الق�رض م�ع  املتبق�ي م�ن 
والتاخريي�ة  والس�نوية  االتفاقي�ة 
املرتتب�ة ع�ىل مبل�غ الغ�رض لغاي�ة 
بالفوائ�د  واملطالب�ة   2017/11/1
التادي�ة  االتفاقي�ة املرصفي�ة لح�ني 
الفعلية وبنس�بة 8%  وملجهولية محل 
اقامتكما  حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجل�س البلدي يف منطقة حي 
الحس�ني الثاني�ة ومنطق�ة الخلي�ج 
العرب�ي الثالث�ة عليه تق�رر تبليغكما 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/3/27 
وعند ع�دم حضوركما او ارس�ال من 
ينوب عنكما قانونا س�تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

سامراء
العدد : 12508

التاريخ : 2016/11/9
اعالن

قدم املس�تدعي )امجد حميد جدوع( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه 
اص�دار حجر وقيموم�ة البنه املفقود 
)ت�اج امجد حميد( والذي فقد بتاريخ 
2014/7/9 علي�ه واس�تنادا لقانون 
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة 
ن�رشه بصحيفتني محليت�ني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

قيرص عباس رشيد
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شــارع الـمــتـنـبــي ذاكـــرة مــغــتــالـــة

شارع املتنبي هو س�جل األدباء والسياسيني 
واملجانني والش�عراء ال�رواد والصعاليك الذين 
توزع�وا يف بل�دان العال�م والذي�ن يتمنون أن 
يقلب�وا في�ه اآلن كتاب�ا تنق�ل ب�ني األصاب�ع 
كالبلدان التي وطأتها أقدامهم.تقرتن ظاهرة 
رصي�ف الكتاب، يف ش�ارع املتنب�ي، بظواهر 
ومتنوع�ة  متع�ددة  واقتصادي�ة  اجتماعي�ة 
خالل حقبة التس�عينيات من القرن املنرصم، 
وخاص�ة خالل ف�رتة الحص�ار ع�ى العراق، 
البني�ة االجتماعي�ة إصاب�ات  ال�ذي أص�اب 
باهظ�ة مما ول�د ظواه�ر وأمراض�ا وجرائم 
وس�لوكيات ل�م يعتدها العراقي س�ابقا، مع 
ان�ه قد خرج من ح�رب طاحنة امتدت ثماني 
س�نوات، وأعقبته�ا ح�روب خ�ارسة أخرى. 
يعترب ش�ارع املتنبي واحداً م�ن أهم مكونات 
املكان العراقي ثقافياً، كون إن الشارع يشكل 
وج�ه العراق الثقايف، وأغلفة كتبه والكثري من 
متونها وحواش�يها، تقرتن وتحاول أن تنقب 
يف الروح الثقافية واملعرفية يف الواقع العراقي 
وتحوالته الصاخبة القاسية املريرة، والشارع 
بات يف تلك املرحلة ميدانا للرصاع الرشس بني 
الثقافة الحرة ورموزها، والس�لطة القامعة.

م�ن الرصي�ف والع�وز والحرم�ان والقم�ع 
والطم�وح لالط�الع واملقاومة برزت ببس�الة 
نادرة ظاهرة “االستنس�اخ” العراقية بتفرد، 
فه�ي إذا كان�ت ع�ادًة، بحث�اً ع�ن الربح غري 
املرشوع واس�تغالل املؤلف والباحث والكاتب 
واألديب ورسق�ة جهوده وحقوق�ه، فإنها يف 
الع�راق، ويف تل�ك املرحلة بال�ذات، كانت غري 
ذل�ك. إنها املطبوع املعارض واملش�اكس الذي 
فضح يف أحد معاني ظهوره ورمزيته تفاهة 
وانحطاط وتخلف الثقافة السلطوية.يتعقب 
الباحث التميم�ي يف تاريخ املكتبات البغدادية 
العريقة أمانة منه أوالً واستجابًة للرضورات 
التاريخية والبحثية ثانياً، ومن هذه املكتبات 
املكتبة العرصية التي أسسها املرحوم محمود 
حلمي سنة 1914 وهي أول مكتبة استوطنت 
ش�ارع املتنب�ي قادم�ة من س�وق ال�راي، 
وكان ذل�ك يف أربعينيات القرن املنرصم وتواىل 

بعده�ا انتق�ال مكتبات أخ�رى، منها الرشق 
واألهلية واملثنى واملع�ارف والنهضة والرتبية 
املكتب�ات  الش�طري وغريه�ا م�ن  ومكتب�ة 
كالزوراء والبيان والنهضة، والنهضة العربية 
وغريها.. وم�ن هذه املكتب�ات تطور رصيف 
الكت�اب وم�زاده، وكان رائده األول األس�تاذ 
“نعيم الش�طري” صاحب املكتب�ة البغدادية 
ومؤس�س م�زاد الش�طري الش�هري. وواجه 
التميم�ي مصاعب عدة لغرض ه�ذا التوثيق، 
منه�ا انع�دام املعلومات التاريخية الرس�مية 
خاصة يف املكتبات الجامعية املعنية بهذا األمر 

أساس�اً، مم�ا دعاه للبحث الش�خيص يف هذا 
املوض�وع، مع صعوبته وامتن�اع بعض ورثة 
هذه املكتبات عن تقديم يد العون واملس�اعدة 
يف ه�ذا الجان�ب. وأغل�ب املص�ادر التاريخية 
تؤكد أن هذا الش�ارع يع�ود يف أصله إىل أواخر 
الع�رص العبايس وهو منذ ذلك الحني اش�تهر 
بازده�ار مكتباته واملؤسس�ات الثقافية التي 
كان�ت فيه، وامللك غازي ه�و الذي أطلق عليه 
تس�مية “ش�ارع املتنبي” ع�ام 1932 تيامناً 
بالش�اعر “أبي الطيب املتنبي”.وقد دار جدل 
يف األوس�اط الثقافي�ة العراقي�ة حول ظاهرة 

ثقاف�ة االستنس�اخ الت�ي تمي�ز به�ا رصيف 
الكت�اب يف ش�ارع املتنب�ي، الت�ي تق�وم عى 
تصوي�ر الكت�ب األصلية ضوئي�ا وبيعها. وما 
زال ه�ذا الجدل مس�تمرا حت�ى اآلن حول من 
أسس لهذه املغامرة، فالبعض يرى أن الشاب 
“صب�اح ميخائي�ل” هو من بدأه�ا، والبعض 
اآلخر يذه�ب إىل أن الق�اص والروائي “حميد 
املختار” هو َمْن كان األول، وقسم آخر ينسبها 
إىل الشاعر “زيارة مهدي”. ومن املهم أن نعلم 
أن من بدأها هو أحد املثقفني العراقيني، ومن 
“الرصيف” ولدت هذه الظاهرة، وبدأت معها 

رحل�ة محفوف�ة باملخاطر والع�ذاب واملحن، 
بس�بب “ثقافة االستنس�اخ” وما كانت تعمد 
إليه الس�لطة من إجراءات للحد منها، خاصة 
وان ظاهرة االستنس�اخ ق�د تركزت عى كتب 
املعارض�ني العراقيني، ممن كانوا من املقربني 
من النظام ويملكون أرساراً كثرية عنه.وكانت 
حرك�ة الش�ارع جاذب�ة لنش�اطات األجهزة 
األمني�ة ومحاوالته�ا الس�يطرة علي�ه وع�ى 
ونش�اطه الثقايف، وبذلت جهودا مستميتة يف 
ذلك بمس�اعدة بعض العاملني فيه وتعاونهم 
م�ع املخربي�ن الري�ني، أو م�ن املتطوع�ني 
الوش�اة ومنهم بعض األس�اتذة يف الجامعات 
العراقي�ة، مما حول عمل وحياة العاملني عى 
حركة االستنساخ، جحيماً من النادر الخالص 
منه، فقد وقع بعضهم يف رشك الجهات األمنية 
التي دفعتهم لالعتقال، ونكلت بعوائلهم دون 
رحمة، وألقت بهم يف السجون لسنوات ومنهم 
“سعد خيون العبيدي” و”رحيم عبيد موىس” 
و”حي�در محم�ود ش�اكر” وكنيت�ه )حي�در 
مجلة(.ويش�هد الش�ارع وأهل�ه ع�ى عملية 
النه�ب املنظ�م لل�رتاث الثق�ايف العراقي، عن 
طري�ق تهريب املخطوط�ات والوثائق النادرة 
والتي كانت تجري بتس�هيل موثق من بعض 

وجهاء السلطة.
وي�روي الباح�ث توفي�ق التميم�ي حكايات 
“مجان�ني ش�ارع املتنبي” واملش�رتكات التي 
بينه�م ومنه�ا لوثة جن�ون الكتابة والرس�م 
والته�ور الش�جاع وبطوالت الجن�ون التي ال 
تتير لألصحاء، والنبذ من العوائل والحرمان 
الليلي�ة  الكراج�ات  يف  والس�كن  اإلرث  م�ن 
ومنادم�ة س�كان املقابر النائية، وتمس�كهم 
بحرية الجنون التي يرون إنها أنبل من العقل. 
وكذلك مصائرهم الشخصية املتشابهة، حيث 
الس�جون أو املوت بال مراس�يم أو نحيب من 
قري�ب، وتواجده�م بع�د الغي�اب األب�دي، يف 
الذاك�رة الخاص�ة بالرصيف وباعت�ه ورواده 
الدائم�ني. وم�ن املجان�ني يف ش�ارع املتنب�ي 
الش�اعر “صباح العزاوي” والق�اص “حامد 
عبد الرضا املوسوي” القادم من أرياف النجف 

واملقت�ول برصاص�ة طائش�ة ختم�ت حياته 
التي يكتنفه�ا الغموض حتى يف طريقة موته 
املعلن، والرس�ام والشاعر والكيماوي “هادي 
السيد حرز”.هؤالء املجانني املقرتنة تسميتهم 
بش�ارع املتنبي ليس�وا س�وى ظاهرة خاصة 
بذلك الرصيف وشارع املتنبي بالذات، ولم يكن 
أمامهم غري خيار قدره�م الطوعي والبطولة 
املتلفع�ة بالي�أس والت�ي تنكر له�ا العقالء � 
الواع�ون ولم يتمتع بها غ�ري املجانني، أو َمْن 
يدعي منهم ذلك، ملواجهة ذلك الزمان وفظاظة 
أيامه.وقد كان الشارع عى موعد مع اغتياله 
يف يوم االثنني، الخامس م�ن آذار عام 2007، 
اليوم الذي تم فيه تفجري شارع املتنبي وحصد 
أرواح بع�ض رواده والعامل�ني في�ه.. فعن�د 
الس�اعة الحادية عرشة والنصف تعطلت لغة 
الكتابة، واحرتقت الجدران وتفحمت أجس�اد 
باع�ة الكت�ب، وته�اوت الس�طوح، وانهارت 
البنايات، ولم يبق من شارع املتنبي غري أكوام 
من الكت�ب املحرتقة وتحتها أجس�اد الباعة، 
ومن بقايا هذه األجس�اد ربما ي�د مبتورة أو 
رأس مهش�م أو جس�د مش�وه وس�ط دخان 
صعد إىل أعايل السماء، وألسنة النار املستعرة.

توفيق التميمي، س�جل ذاكرة ش�ارع املتنبي 
وأيام�ه املرشق�ة واملعتم�ة، يف كت�اب بعنوان 
“ذاك�رة الرصيف”،ووص�ف املؤل�ف كتابه يف 
عنوان فرع�ي عى غالفه جاء في�ه: “فصول 
غري مروية من تاريخ شارع املتنبي”، وأضاف 
أيضاً: “س�رية رواها” ول�م يقل كتبها، ويأتي 
ذلك انس�جاما مع العنوان الفرعي ذاته، إذ أن 
الس�ري تروى عادًة، ومع كل الجهد التاريخي 
والتوثيق�ي واملعاين�ة اليومي�ة الت�ي بذله�ا 
التميمي لغرض توثيقها ومن ثم كتابتها فهو 
بدراي�ة وبتواضع كبريين يق�رر إنه “يروي”. 
وبحكم إن التميمي أحد الرواة - الشهود فأنه 
ينق�ب يف امل�كان- الرصي�ف املحدود مس�افة 
واملفت�وح زمنياً الس�تعادة مكون�ات وتاريخ 
هذا الرصي�ف- الذاكرة لغرض الحفاظ عليها 
من االندثار أو النس�يان ولتوصيلها إىل الزمن 

القادم واألجيال املتعاقبة.

           جاسم العايف

ش�ارع املتنبي، بالنس�بة للعراقيني هو موطن األرسار والكتابات املخفية عن عيون السلطات وهو حكاية البحث عن املفقود منذ زمن بعيد. وهو 
املكان الذي يقرأ الباحث واإلعالمي العراقي )توفيق التميمي( تاريخه وحارضه بعيدا عن التأويل. وتبدو معضلة أي قراءة تتناول مكانا معروفا 
هي أن تأتي بيشء جديد لم يسمع به من قبل، وهذا ما يواجه بحثا حني يتناول مكانا ترسخ يف الذاكرة العراقية والعربية مثل شارع املتنبي الذي 

يحتل قلب بغداد.

تقرر عق�د اجتماع املكت�ب الدائم لالتح�اد العام 
لألدب�اء والكتاب العرب، يف العاصمة بغداد، يومي 
26 و27 حزيران املقبل. وقال األمني العام لالتحاد 
الش�اعر اإلماراتي حبيب الصايغ، إنه ستقام عى 
هامش االجتماع ندوة عنوانه�ا »ثقافة التنوع يف 

مواجهة ثقافة العنف«. 
وتش�تمل الن�دوة عى محوري�ن: »ثقاف�ة العنف 
واآلليات الناعم�ة ملواجهته�ا«، و»التنوع الثقايف 
ورهان�ات التواص�ل«. وأك�د أن انعق�اد اجتم�اع 
املكت�ب الدائم يف بغداد، بعد انعقاده يف دمش�ق يف 
كان�ون الثانياملايض، »يأت�ي يف إطار تأكيد موقف 
االتحاد العام املس�اند للشعوب العربية، والوقوف 
إىل جواره�ا يف األزم�ات الت�ي تتعرض له�ا يف تلك 

املناط�ق، نتيج�ة أح�داث العن�ف التي تق�وم بها 
الجماع�ات اإلرهابية التي تتس�رت وراء ش�عارات 
الدين اإلسالمي، ولتأكيد أن دور املثقف يتطلب منه 
أن يكون يف املقدمة دائماً، ضارباً املثل النغماس�ه 
يف قضاي�ا أمته، وقي�ادة الش�عوب يف حربها ضد 
اإلرهاب«.وأعل�ن أن االتح�اد العراقي س�يعقد يف 
اليومني التالي�ني، 28 و29 حزيران املقبل، الدورة 
الثانية عرشة من مهرجان الجواهري الشعري، يف 
حضور الوف�ود العربية، وما يقرب من 400 أديب 

عراقي. 
ولف�ت الصاي�غ إىل »اإلنجاز الكبري ال�ذي قدمه – 
والي�زال يقدم�ه- األدب�اء والش�عراء العراقيون، 
بخاصة مجموعة الش�عراء الذين ق�ادوا االنتقال 

الش�عري إىل قصي�دة التفعيل�ة يف منتصف القرن 
العرشين، وقبل ذلك وبعده، وإىل املجالت العراقية 
الرائ�دة التي لعب�ت دوراً طليعي�اً يف تقديم األدب 
الجديد ومدارسه وفرس�انه للقارئ العربي طوال 
سنوات الثمانينات من القرن املايض، ما ساهم يف 

إثراء الواقع الثقايف العربي بعامة«.
وأض�اف: »ه�ذا كل�ه جعل م�ن العراق أح�د أهم 
املراكز الثقافية الفاعلة يف الوطن العربي، ما جعل 
تراثه الثق�ايف عى رأس األهداف التي يس�تهدفها 
أعداؤه، وه�و قادر بثقافت�ه وعراقته وحضارته 
املوغل�ة يف القدم ع�ى تجاوز األزم�ة التي مر بها 
يف الس�نوات األخرية، ليعود إحدى الدروع الواقية 

ألمته العربية«.

ساندرا كرم

يقي�م متحف »تي�ت الحدي�ث« يف لندن 
م�ن  أعمال�ه  كل  اس�توحيت  معرض�اً 
مؤلف�ات الروائي�ة اإلنكليزي�ة فرجينيا 
وول�ف )1882-1941(، حي�ث يتواصل 
 29 حت�ى  حالي�اً  املق�ام  املع�رض 

نيساناملقبل.
تلتفت اللوحات بشكل خاص إىل الجانب 
النس�وي من أعم�ال صاحبة »الس�يدة 
داالوي« و«غرف�ة تخص امل�رء وحده« 
املنظ�ور  وتستكش�ف  املن�ارة«،  و«إىل 
والعزل�ة  والبي�ت  للطبيع�ة  النس�وي 
والهوية والحداثة والسياسات الجندرية 
والذاك�رة والعالق�ة باأللوان واألش�ياء 

والتفاصيل يف تجربة وولف األدبية.
يض�ّم املع�رض 200 عم�ل فن�ي منجز 
يف ف�رتة تمتد بني نهاية القرن التاس�ع 

ع�رش وحت�ى الي�وم، وتنقس�م يف أربع 
ثيم�ة  واح�دة تحم�ل  مجموع�ات كل 
وامل�كان«،  »التضاري�س  مختلف�ة؛ 
و«الهوية األدائية«، و«الطبيعة الصامتة 
والبي�ت«، و«الذات الخاصة«. وتش�ارك 
في�ه ثمانون فنانة من بينهن لورا نايت 
)1877-1970(، وينيفري�د نيكلس�ون 
)1893-1981(، وس�اندرا بلو )1925-
-1903( هيب�ورث  وبارب�را   ،)2006

 ،)1954-1894( كاون  وكل�ود   )1975
ودورا كارينغتون )1932-1889(.

تل�ك  املعروض�ة  اللوح�ات  أب�رز  م�ن 
املعنون�ة »يف الداخل مع طاولة« للفنانة 
الربيطاني�ة ما بعد االنطباعية فينيس�ا 
 )1961-1879( وول�ف  ش�قيقة  بي�ل 
والتي أنجزتها عام 1921. وقد رس�مت 
بيل النافذة والطاولة وآنية الزهور التي 
تنتمي إىل صمت أشياء وولف يف أعمالها 

املختلفة، فقد اعتنت صاحبة »األمواج« 
بوصف البيوت والغرف واألثاث وترتيب 
البيوت كما لو كانت تؤثث لوحة قبل أن 

توزع الشخصيات فيها.
كذلك تحرض لوحة التشكيلية األمريكية 
آغنيس مارتني )1912-2004( املعنونة 
»صباح« وهي عبارة عن كانفاس أبيض 
مائ�ل إىل الرم�ادي مخط�ط بخط�وط 
خفيف�ة تقس�م املس�احة الفارغ�ة إىل 
مربعات، كما لو أن اللوحة كلها صفحة 

فارغة من دفرت.
من املفارقات أن يتضّمن املعرض بضع 
لوحات يعود تاريخه�ا إىل العام 1854، 
أي قبل أن تول�د وولف، وتحرض للداللة 
عى الس�ياق الذي ولدت فيه وكيف كان 
عمل امل�رأة اإلبداعي النس�وي قبلها، ال 
سيما وأن هذه اللوحات التي يستعيدها 
»تيت« لم يلتفت إليها أحد يف زمانها ولم 

تقدر حق تقديرها ألنها لنساء.
املع�رض  يتي�ح  الت�ي  األعم�ال  م�ن 
مش�اهدتها أيضاً عمل لألمريكية إيتيل 
س�اندز )1873-1962( بعنوان »أريكة 
تش�ينز« )1910(، و«بورتري�ه ذات�ي« 

الت�ي رس�متها غوي�ن ج�ون )1876-
1939( ع�ام 1902، والت�ي تأتي ضمن 
الذاتي�ة  البورتريه�ات  م�ن  مجموع�ة 
الت�ي يف�رد لها املع�رض ثيم�ة الهوية 
ومن بينها عمل فوتوغ�رايف للربيطانية 
»هي/ه�ي«،  بعن�وان   )1954( لين�در 
كم�ا تعرض لوحة »صخور« للتجريدية 
الربيطاني�ة ويلمليني�ا بارن�ز غراه�ام 
)1912-2004(، والت�ي رس�متها عام 

.1953
م�ن املفرتض أن يواصل املعرض جولته 
يف بريطانيا بني صاالت عرض ومتاحف 
حتى نهاية العام الحايل، حيث يعرض يف 
»غال�ريي باالنت هاوس« من أياروحتى 
منتصف أيلول، قبل أن ينتقل إىل متحف 
»فيتزويلي�ام« يف كام�ربدج م�ن بداي�ة 
ترشي�ن األول/ أكتوب�ر وحت�ى نهاي�ة 

كانون األول.

نور الدين بالطيب

الس�وريالية يف املنجز الش�عري والنظري ألدونيس 
هي موضوع الكت�اب الجديد الذي أصدره الباحث 
التون�ي الش�اب حات�م التلي�ي ع�ن دار »نقوش 
عربية«، بعنوان »أدونيس س�وريالياً«، وهو كتاب 
آخ�ر من الكتب التي تجس�د »الش�غف« بأدونيس 
من�ذ ص�دور كتابه املرجع�ي »الثاب�ت واملتحول«، 
بم�ا فتحه من آفاق جدي�دة يف تمثل الرتاث العربي 
الش�عري والنثري.كت�اب حات�م التليي ل�ه مهمة 
أساس�ية، فهو »ال يروم عقد محاكمة توجه فيها 
أصابع االتهام إليه، مثلما نقرأ يف دراس�ات كثرية، 
بقدر ما يحاول االنزياح عن املناخ القضائي للسائد 
م�ن ثقافتنا«. وينقس�م الكت�اب إىل ثالثة فصول: 
مس�اءلة املفهوم، وحقل التفاعل النظري، وحقل 
التفاع�ل الن�يص. وعى مدى الفص�ول الثالثة، ويف 
166 صفحة، يتناول التليي مجموعة من القضايا 
املتصلة بالس�وريالية، وبتجرب�ة أدونيس يف تمثله 

له معتمداً عى مجموعة من أعمال أدونيس، وهي: 
ديوان »مفرد بصيغ�ة الجمع«، و»كتاب التحوالت 
والهجرة يف أقاليم النه�ار والليل«، و»الكتاب أمس 
املكان اآلن«، وطبعة تونسية ملختارات شعرية، قدم 

لها الراحل بكلية اآلداب بمنوبة عبد الله صولة.

ويدعو الباحث من البداية إىل تناول مغاير ألدونيس، 
بعي�داً عن النزع�ة الذاتية »فدراس�ة الس�وريالية 
يف ش�عر أدوني�س ينبغي أن تك�ون يف أفق آخر من 
الكتابة«، أي بالخروج عن النزعات الذاتية يف النقد، 
ومحاولة اإلنصات إىل إبداعاته، وفق ما تطمح إليه 
م�ن إنجازات، فالكتابة »نوع من تفجري النصوص 
األدونيسية«. ويقر الباحث بصعوبة حرص الروافد 
التي ينهل منها أدونيس؛ أما ما س�ماه »استنبات 
الس�وريالية« يف الش�عر العربي، فهو أمر يعود إىل 

التداخل النيص يف شعر أدونيس.
وينطل�ق التليي من تحديد الحق�ل الذي يعمل فيه 
باس�تعراض تاري�خ الس�وريالية ومجاالتها، كما 
يس�ائل الس�وريالية من خالل عالقتها بالصوفية، 
وتحدي�د مفهوم الش�عر ل�دى أدوني�س، وعالقته 
بالرؤي�ا وبالثورة، مس�تعرضاً تجرب�ة آرثر رامبو 
كم�ا تمثلها أدوني�س. أما الفصل الثان�ي للكتاب، 
فيقس�مه إىل: ضوء القصيدة، وهو باب تناول فيه 
البن�اء الش�عري وظاه�رة العنونة، كما س�ماها، 

وخيمي�اء الكتاب�ة، وغم�وض املعن�ى والتجري�د، 
وص�والً إىل الرمز الديني واألس�طوري. ويخصص 
الب�اب الثاني ل�»معن�ى القصيدة« ل�دى أدونيس، 
ويرى أن معظم أعماله كانت إدانة للس�ائد الثقايف 
وتفكيكه: »كي تنضج وقتاً.. اقطع رأساً« )الكتاب 

أمس املكان اآلن، ص 77(
فالقصي�دة عن�د أدوني�س ه�ي فعل مح�و؛ محو 
الثقاف�ة الس�ائدة الت�ي أنتجته�ا بني�ة التفك�ري 
التقليدية. وبالتايل، فإن الكتابة عنده هي أساس�ًا 

فعل تمرد و»مساءلة للثابت«.
ويلخ�ص حاتم التلي�ي رحلته مع ش�عر أدونيس 
بالق�ول: »كان للمنج�ز الن�يص األدونيي طابعه 
املتف�رد والخ�اص، حت�ى أنه ي�كاد يس�تحيل عن 
اإليض�اح، ويت�وارى عن كل محاول�ة إنصات إليه، 
فهو غام�ض إىل حد التعقيد وااللتباس، ومتش�ظٍ 
بشكل يش�تت كل محاولة يف دراس�ته. فالقصيدة 
بات�ت قائمة يف مجال�ني منفصلني ومتكاملني عى 

حد السواء: مجال الرؤية، ومجال الرؤيا«.

بغداد تستضيف اجتامع املكتب الدائم الحتاد الكتاب العرب

أثر فرجينيا وولف: الفن واحلداثة والعزلة

أدونــيـس... الــرؤيــا والــرؤيـة

أحزان في األندلس
 كتبِت يل يا غاليه.. كتبِت تسألنَي 
عن إس�بانيه عن ط�ارٍق، يفتُح 
باسم الله دنيا ثانيه.. عن عقبة 
ب�ن نافٍع يزرع ش�تَل نخل�ٍة.. يف 
قلِب كلِّ رابيه.. سألِت عن أميٍة.. 
س�ألِت ع�ن أمريه�ا معاوي�ه.. 
عن الراي�ا الزاهي�ه تحمُل من 
حض�ارًة  ركاِبه�ا  يف  دمش�َق.. 
وعافيه.. لم يبَق يف إسبانيه مّنا، 
ومن عصورنا الثمانيه غرُي الذي 
يبقى من الخمِر، بجوف اآلنيه.. 
وأع�نٍي كب�ريٍة.. كبريٍة م�ا زال يف 

س�وادها يناُم ليُل الباديه.. لم يبَق من قرطبٍة سوى دموُع املئذناِت الباكيه 
س�وى عبرِي ال�ورود، والنارن�ج واألضاليه.. ل�م يبق م�ن والّدٍة ومن حكايا 
ُحبها.. قافيٌة وال بقايا قافيه.. لم يبَق من غرناطٍة ومن بني األحمر.. إال ما 
يقول الراويه وغرُي »ال غالَب إال الله« تلقاك يف كلِّ زاويه.. لم يبَق إال قرُصهم 
ِة ُحبٍّ ماضيه.. مضت  كامرأٍة من الرخام عاريه.. تعيُش –ال زالت- عى قصَّ
قروٌن خمس�ٌة مذ رحَل »الخليفُة الصغرُي« عن إس�بانيه ول�م تزل أحقادنا 
الصغ�ريه.. كما هي.. ول�م تزل عقليُة العش�ريه يف دمنا كما ه�ي حواُرنا 
اليوم�يُّ بالخناجِر.. أفكاُرنا أش�بُه باألظافِر َمضت قروٌن خمس�ٌة وال تزال 
لفظُة العروبه.. كزهرٍة حزينٍة يف آنيه.. كطفلٍة جائعٍة وعاريه نصلُبها عى 
جداِر الحقِد والكراهيه.. َمضت قروٌن خمس�ُة.. يا غاليه كأننا.. نخرُج هذا 

اليوَم من إسبانيه. 

هجم النفط مثل ذئب علينا 
يِه ساحباً خنجَر الفضيحِة  من بحاِر النزيِف.. جاَء إليكم حامالً قلبُه عى كفَّ
والشعِر، وناُر التغيرِي يف عينيِه نازعاً معطَف العروبِة عنُه قاتالً، يف ضمريِه، 
أبوي�ِه كافراً بالنصوِص، ال تس�ألوُه كيَف ماَت التاري�ُخ يف مقلتيِه كَرتُه 
بريوُت مثَل إناٍء فأتى ماش�ياً عى جفنيِه أي�َن يميض؟ كلُّ الخرائِط ضاعت 
أين يأوي؟ ال سقَف يأوي إليِه ليَس يف الحيِّ كلِِّه ُقريشٌّ غسَل الله من قريٍش 
يديِه هجَم النفُط مثل ذئٍب علينا فارتمينا قتى عى نعليِه وقطعنا صالتنا.. 
واقتنعنا أنَّ مجَد الغنيِّ يف خصيتيِه أمريكا تجرُّب السوَط فينا وتشدُّ الكبرَي 
 .. من أذنيِه وتبيُع األعراَب أفالَم فيديو وتبيُع الكوال إىل س�يبويِه أمريكا ربٌّ
وأل�ُف جباٍن بيننا، راكٌع عى ركبتيِه من خ�راِب الخراِب.. جاَء إليكم حامالً 
موتُه عى كتفيِه أيُّ ش�عٍر ُترى، تريدوَن منُه واملسامرُي، بعُد، يف معصميِه؟ 
يا بالداً بال ش�عوٍب.. أفيقي واس�حبي املس�تبدَّ من رجليِه يا بالداً تستعذُب 
القم�َع.. حّت�ى صاَر عقُل اإلنس�اِن يف قدميِه كيَف يا س�ادتي، يغّني املغّني 
بعدم�ا خّيطوا لُه ش�فتيِه؟ هل إذا ماَت ش�اعٌر عربيٌّ يج�ُد اليوَم من يصّي 
عليِه؟ من ش�ظايا بريوَت.. جاَء إليكم والس�كاكنُي مزّقت رئتيِه رافعاً رايَة 
العدال�ِة والح�ّب.. وس�يُف الجالِد يومي إليِه قد تس�اوت كلُّ املش�انِق طوالً 
وتس�اوى شكُل السجوِن لديِه ال يبوُس اليدين شعري.. وأحرى بالسالطنِي، 

أن يبوسوا يديِه.

اغضب
 اغضب كما تش�اُء.. واجرْح أحاسيي كما تشاُء حّطم أواني الزّهِر واملرايا 
هّدْد بحبِّ امرأٍة س�وايا.. فكلُّ ما تفعلُه س�واُء.. كلُّ ما تقولُه سواُء.. فأنَت 
كاألطف�اِل يا حبيبي نحّبهْم.. مهما لنا أس�اؤوا.. اغض�ب! فأنَت رائٌع حقاً 
مت�ى تثوُر اغضب! فلوال املوُج ما تكوَّنت بحوُر.. كْن عاصفاً.. ُكْن ممطراً.. 
ف�إنَّ قلبي دائماً غف�وُر اغضب! فلْن أجي�َب بالتحدّي فأنَت طف�ٌل عابٌث.. 
يملؤُه الغروُر.. وكيَف من صغارها.. تنتقُم الطيوُر؟ اذهْب.. إذا يوماً مللَت 
مّن�ي.. واتهِم األق�داَر واّتهمني.. أما أنا فإني.. س�أكتفي بدمعي وحزني.. 
فالصم�ُت كربياُء والحزُن كربي�اُء اذهْب.. إذا أتعبَك البق�اُء.. فاألرُض فيها 
العطُر والنس�اُء.. واألعني الخرضاء والسوداء وعندما تريد أن تراني وعندما 
تحت�اُج كالطف�ِل إىل حنان�ي.. فُع�ْد إىل قلبي متى تش�اُء.. فأن�َت يف حياتَي 
الهواُء.. وأنَت.. عندي األرُض والسماُء.. اغضب كما تشاُء واذهْب كما تشاُء 

واذهْب.. متى تشاُء ال بدَّ أن تعوَد ذاَت يوٍم وقد عرفَت ما هَو الوفاُء. 

قصائد لـ »نزار قباين«
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»يف يش انكرس«رمز املرأة القوية

كلم�ات  ب�ن  رائ�ٌع  تناق�ٌض 
أغني�ة »يف يش انكرس« والقوة 
والنج�اح والتألق، اي الصفات 
التي تتمتع بها الفنانة اللبنانية 
اليسا والتي اوصلتها اىل حصد 

الصدارة من جديد....
فق�د تص�ّدرت أغني�ة »يف يش 

جان�ب  اىل  الليس�ا،  انك�رس« 
 »RUN THE WORLD« اغنية
بيونس�يه،  العاملي�ة  للنجم�ة 
ع�ى تصوي�ت أج�راه تطبيق 
»أنغامي« ملناس�بة ي�وم املرأة 

العاملي.
ه�ذه الفرحة لدى اليس�ا، بعد 

ع�ر  ملتابعيه�ا  ش�اركتها  أن 
حس�ابها الخ�اص ع�ى أح�د 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
جعلتها تدخل دوامة املنافس�ة 
مع أي امرأة أو س�يدة، اكانت 
لبناني�ة أو غري لبنانية. وأغنية 
»يف يش انكرس« والتي هي من 
كلمات وألحان مروان خوري، 
أصبح�ت أيقونة م�ن أيقونات 
االغني�ات الت�ي تمث�ل الق�وة 

للمرأة.
اليس�ا اس�تطاعت بعد اضفاء 
احساس�ها ع�ى االغنية وعى 
كلماته�ا الرائعة »ما منس�ألك 
م�ن انه�زم م�ن انت�ر«ان 
تنت�ر وان تثب�ت  جدارته�ا، 
وان تمّث�ل امل�رأة اللبنانية من 
ومروان  اليس�ا،  خاللها.برافو 
خ�وري ه�ذا االنج�از الجدي�د 
الذي يمك�ن اعتب�اره تكريما 

للمرأة من خاللكما.

يلدريم أثار اجلدل بزواجه من إيامن الباين
بعد ثالث سنوات من أدائه عى املرسح، 
أوىص به أحد الكّت�اب لدى رشكة إنتاج 
بع�د أن رأى أداءه، وهك�ذا ب�دأ يلع�ب 
 Olumsuz أدواراً صغرية كما يف مسلسل
Ask م�ن كتابة يلم�از أردوغان.بعدها 
 Butun Cocuklarim أط�ّل يف مسلس�ل
دور  أّول  وكان   ،Buyuk Yalan ويف 
بط�ويل لعب�ه يف املسلس�ل التلفزيون�ي 
Firtina.ويف عام 2003 دخل مراد عالم 
التمثيل بداية يف املسلسل القصري »الحب 
الخالد«، ولعب دور مس�عود يف مسلسل 
»كل أوالدي« ع�ام 2004، كم�ا ش�ارك 
يف مسلس�ل »البس�اط الس�حري« عام 
2005، وش�ارك املمثلة بورشن تريزي 

أوغلو مسلسل »فريتينا« يف 2006 ،
وتألق يف دور أمري يف مسلس�ل »عايص« 

م�ع املمثل�ة الرتكية توبا بويوكس�تون 
ع�ام 2009، كم�ا لع�ب دور بهج�ت يف 

فيلم »ألم الخريف« عام 2009.

كم�ا أب�دع يف دور البطول�ة بش�خصية 
»صواش« يف مسلسل »الحب والعقاب« 
عام 2011 م�ع املمثلة الرتكية نورغول 

يشيلشاي، التي قّدمت دور »ياسمن«، 
مسلس�ل  يف  البطول�ة  دور  ولع�ب 
»الصامت�ون« ع�ام 2012.ع�ام 2014 
عاد يلدريم إىل الشاشة بعد سنة ونصف 
من الغياب، مجس�داً دور املالزم ساديك 
توران يف فيلم Kirimli املبنّي عى رواية 
ل�«كوركون�ش ييالر«،  الذاتية  الس�رية 
وآخر أعماله مسلسل »ملكة الليل« عام 

.2016
حياته الخاصة

يف عام 2008 تزوج   يلدريم   من املمثلة 
الرتكية   بورش�ن ت�ريزي أوغلو   ، التي 
التقى بها يف مسلس�ل »العاصفة« عام 

2006، ولكن إنفصال يف عام 2014.
وص�در يف ذل�ك الوق�ت بيان�اً صحافّياً 
مش�رتكاً، كش�فا من خالله عن إنتهاء 

العالق�ة بينهم�ا، وتبق�ى إىل اليوم 
أس�باب قرار الطالق غ�ري واضحة، 

أّن املوض�وع ج�اء م�ن دون  علم�اً 
مقّدم�ات ولم تس�بقه أي ش�ائعات 

حول توّتر العالقة بينهما.
قّصة ح�ب مميزة بن  م�راد يلدريم   

وملكة جمال املغرب   إيمان الباني
تفاجأ الكثريون يف ع�ام 2016 بإعالن 
خطوب�ة يلدري�م ع�ى ملك�ة جم�ال 
املغ�رب لعام 2005  إيم�ان الباني  ، 
والتقي�ا يف مناس�بة اجتماعي�ة يف 
لن�دن وق�د ش�عر م�راد بإنجذاب 
رسيع نح�و إيم�ان وم�ا لبث ان 
أصبح يس�افر مراراً وتك�راراً اىل 
هناك للقائها، حيث عش�قها منذ 

اللحظة االوىل.

جيني إسرب يف الدراما البدوية

علم موقع »الفن« بشكل خاص وحري 
القائم�ن ع�ى مسلس�ل »حرمل�ك«  أن 
رش�حوا املمثل�ة الس�ورية جيني إس�ر 

للع�ب أحد أدوار البطولة مع املخرج تامر 
إسحق.

كما عل�م موقعنا أن إس�ر وقعت 
عقداً للمشاركة يف مسلسل بدوي 

س�تبارش تصوير مش�اهدها 
فيه بعد عودتها من عجمان 

هن�اك  س�تتوج  حي�ث 
»سفرية التحدي«.

إس�ر انتهت منتصف 
امل�ايض  األس�بوع 
كام�ل  تصوي�ر  م�ن 

مش�اهدها يف مسلسل 
»فرصة أخرية« بشخصية 

»نغ�م«، وه�ي مذيع�ة تحب 
الحي�اة، وترتبط برجل كالس�يكي 

م�ن عائل�ة تقليدية فتعي�ش رصاعاً 
ب�ن عملها وب�ن رضوخه�ا للعادات 

والتقاليد والعائلة.
يف  مش�اركتها  س�ابقاً  أنه�ت  كم�ا 
الش�اويش«  »حري�م  مسلس�ي 

و«جريان«.

ش�اركت الفنانة مي عز الدين جمهورها عى حس�ابها 
الش�خيص بموق�ع “إنس�تقرام”، ص�ورة تجمعها 

بصديقها الفنان أحمد السعدني.
وظه�رت “م�ي”، برفقة “أحم�د”، يف إحدى 
 my ” :الحدائ�ق، وعلق�ت عليه�ا قائل�ة
everything قاع�د جوّا ومرتبع.. أغي 
الن�اس يف حيات�ي أنتيم�ي صاحب 

عمري”.
وتس�تعد م�ي ع�ز الدي�ن لخ�وض 
الس�باق الدرام�ي الرمضان�ي املقب�ل 
بمسلس�ل “رس�ايل”، يش�اركها يف بطولت�ه 
الفن�ان أحم�د حات�م، واملسلس�ل من تألي�ف محمد 

سليمان، وإخراج إبراهيم فخر.

خضع�ت الفنان�ة االردني�ة ديانا كرزون لجلس�ة تصوير 
جدي�دة، وقد بدت إطاللتها ه�ذه مزدحمة بالتفاصيل إن 
كانت باملالبس او املكياج أو االكسسوارات التي أضافتها ، 
والق�ت كرزون مديًحا عى إطاللتها من جانب ومن جانب 
آخ�ر القت الكثري من االنتقادات الت�ي طالبتها بأن تكون 

أكثر بساطة.
وعّقب�ت ع�ى مجموعة الًذور قائل�ة: »  ال أحد يمتاز بصفة 

الله.  سوى  الكمال 
 ل�ذا ك�ف ع�ن نبش 
عيوب اآلخرين.  الوعي يف 
العق�ول وليس يف األعمار، 
ع�داد  مج�رد  فاألعم�ار 
أليام�ك،  أم�ا العقول فهي 
حصاد فهمك وقناعاتك يف 
حياتك..  كن لطيفاً بتحدثك 
مع اآلخرين،  فالكل يعاني 
م�ن وجع الحي�اة وأنت ال 

تعلم« إىل هنا نّص البيان.

مي عز الدين: هذا الشخص
أغىل الناس يف حيايت

ديانا كرزون ختضع
جللسة تصوير

يف   )21( املرق�م  باعالنن�ا  والحاق�ا  راغ�ب  لع�دم حص�ول 
مديري�ة  يف  وااليج�ار  البي�ع  لجن�ة  تعل�ن     2018/1/21
بلديات ميس�ان عن تأجري كراج الغس�ل والتشحيم املدرجة 
مواصفاته ادن�اه العائد الىى مديرية بلدي�ة كميت باملزايدة 
العلنية  استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( 
لسنة 2013 املعدل فعى من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل 
م�دة 15 يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 20 % م�ن القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من 
م�دة االع�الن ويكون م�كان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية 
كمي�ت  ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اج�ور خدمة %2 
واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة 

رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم )18 يف 2018/1/16( 
  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطع ارايض سكنية البالغ عددها )15(  خمسة عرش 
قطعة ارض س�كنية املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا العائدة اىل مديرية بلدية امليمونة باملزايدة  العلنية 
اىل  كافة )موظفي الدولة ( اس�تنادا للمادة 15/اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة  املرقم )21( لس�نة  2013 
املعدل. فعى من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل )30( 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة  لبدل 
البيع بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية )امليمونة( ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور خدمة بالغة 2% واية اجور قانونية 
اخرى ويف حال عدم حصول راغب سوف تعلن مجددا اىل كافة املواطنن واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
 املستمسكات املطلوبة :

1 � اق�رار مص�دق من مديرية بلديات ميس�ان القانونية وعى البلدية تبليغ الذين يرغب�ون بدخول املزايدة بتقديم 
االقرار قبل موعد املزايدة  

2� تأييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية امليمونة بتاريخ حديث
3 � جنسيه + شهادة جنسية  له ولزوجته

4 � جلب حجة اعالة لغري املتزوجن تقدم قبل موعد املزايدة 
5 � تاييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايدة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن ثاين لكافة موظفي الدولة
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الغرض من المساحة م2رقم القطعة والمقاطعةت
السعر الجديدالسعر السابقالتخصيص

2598/69 مق 15 ابو سبع 1
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
22000000 اثنان وعشرون 

مليون دينار
16000000 ستة 
عشر مليون دينار

2686/69 مق 15 ابو سبع 2
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2607/69 مق 15 ابو سبع 3
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
22000000 اثنان وعشرون 

مليون دينار
16000000 ستة 
عشر مليون دينار

2663/69 مق 15 ابو سبع 4
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2665/69 مق 15 ابو سبع 5
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2666/69 مق 15 ابو سبع 6
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2667/69 مق 15 ابو سبع 7
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2668/69 مق 15 ابو سبع 8
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2669/69 مق 15 ابو سبع 9
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2670/69 مق 15 ابو سبع 10
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2671/69 مق 15 ابو سبع 11
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2620/69 مق 15 ابو سبع 12
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
20000000 عشرون 

مليون دينار
15000000 خمسة 

عشر مليون دينار

2602/69 مق 15 ابو سبع 13
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
22000000 اثنان وعشرون 

مليون دينار
16000000 ستة 
عشر مليون دينار

2604/69 مق 15 ابو سبع 14
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
22000000 اثنان وعشرون 

مليون دينار
16000000 ستة 
عشر مليون دينار

2601/69 مق 15 ابو سبع 15
بيع بالمزايد 250والعشرات

العلني
22000000 اثنان وعشرون 

مليون دينار
16000000 ستة 
عشر مليون دينار

نوع ت
العقار

رقمه 
وموقعة

مدة 
بدل التقدير مساحتهااليجار

السنوي السابق

القيمة 
التقديرية 

سنويا

1
كراج 
غسل 

وتشحيم 

 630/26
500م32سنواتكميت

 1280000
مليون ومئتان 
وثمانون الف 

دينار

 1500000
مليون 

وخمسمائة 
الف دينار

سريين عبد النور تسحر اجلمهور
أطلت النجمة اللبنانية سريين عبد النور عى جمهورها بصور 
جديدة من جلسة تصوير خاصة بمجموعة عالمة األزياء »ريد 

ت�اغ« لربيع وصيف ع�ام 2018 الجاري. وتعمد س�ريين عبد 
النور بن الحن واآلخر عى مشاركة الجمهور بصور ولقطات 
حري�ة من الجلس�ة معظمها بالكاجوال البس�يط فتفيض 
أنوث�ة وتتأل�ق كعادتها بجماله�ا وأناقتها. لتبه�ر جمهورها 
قبل أي�ام من وضع مولودها الثان�ي املنتظر.الجدير ذكره أن 
س�ريين عبد الن�ور إنتهت مؤخ�راً من تصوير مش�اهدها، يف 
بطولة خماس�ية »الش�هر السابع«، وهي الخماس�ية الثانية 
من مسلس�ل »حدوتة حب« من إنتاج رشك�ة »غولدن الين«، 
وم�ن تأليف عدد م�ن الكتاب وبطولة نخبة م�ن أبرز املمثلن 
اللبنانين.وتجّس�د س�ريين عب�د الن�ور دور طبيب�ة نفس�ية 
وصاحبة ش�خصية مركبة، يف الخماسية التي كتبت خّصيصاً 

من أجلها، واعترتها توثيقاً ملرحلة حملها بمولودها الثاني.

هل قررت كامريون دياز االعتزال؟
قررت نجمة هوليوود الش�هرية 
ع�ن  االعت�زال  دي�از  كام�ريون 
العم�ل الس�ينمائي والتلفزيوني 
وتخصي�ص كل وقته�ا لزوجها 
املوسيقي بنجي مادن الذي يبلغ 

من العمر 39 عاماً.
وأفادت معلومات أجنبية أّن دياز 
تشعر بالتعب واإلرهاق والرغبة 
يف أخ�ذ قس�ط م�ن الراح�ة مع 
العائلة.كم�ا أعلنت س�لمى بلري 
صديقة دياز، أن املمثلة س�ئمت 
م�ن صناع�ة األف�الم وال تن�وي 

العودة أبداً إىل الشاشة الكبرية.
ه�ذه األخب�ار أحزن�ت جمهور 
دي�از، لكنه تمنى له�ا النجاح يف 

عائلتها والراحة الدائمة.
يذكر أن دياز توقف�ت فعلياً عن 
العم�ل الس�ينمائي بع�د إطالق 
فيل�م »آن�ي« ع�ام 2014، حيث 
أّدت دور اآلنس�ة هانيغان. وعى 
الرغ�م م�ن أن الع�روض ال تزال 
تنه�ال عى دي�از، إال أنها تفّضل 
االس�تفادة م�ن وقته�ا لقضائه 

مع عائلتها.

مي حريري تغني باللهجة العراقية

ازمة جديد بني نيليل 
كريم وطليقها

تستعد الفنانة اللبنانية مي حريري 
باللهج�ة  جدي�دة  أغني�ة  إلط�الق 
العراقي�ة املقرر طرحه�ا يف الفرتة 

املقبلة، إهداًء لجمهورها العراقي.
ون�رشت حري�ري ع�ر صفحته�ا 
الخاص�ة عى أحد مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي ص�ورا لها م�ن داخل 
أدائه�ا  أثن�اء  التس�جيل  اس�تديو 
لألغني�ة وعلّق�ت بالق�ول:« تعكف 
النجمة مي حري�ري عى التحضري 

ألغنية باللهجة العراقية من كلمات 
وألحان فراس الشذر«.

م�ن ناحي�ة أخ�رى كان�ت أعلن�ت 
حري�ري س�ابقاً ع�ن إس�تعدادها 
باللهج�ة  أغنياته�ا  أوىل  لط�رح 
املغربية م�ن كلمات وألحان الفنان 
املغرب�ي زكري�اء بيقش�ة، وتوزيع 
ف�ادي  وإخ�راج  الغ�ازي،  حم�زة 

حداد.

هاج�م خبري التغذي�ة العالجية هان�ي أبو النجا، 
طليقته الفنانة املرية نيلي كريم، وذلك بسبب 

طفلتيهما سيليا وكندة. حيث اتهم أبو النجا 
الصغريت�ن  باهم�ال  النجم�ة  طليقت�ه 

وع�ر حس�ابه ع�ى موق�ع فيس�بوك 
كتب:«يعني م�ش كفاية أني الراجل 

الوحي�د ال�ي عي ج�روب األمهات 
خروج�ة  كم�ان  املدرس�ة  بت�اع 
إح�راج   ..… بالعي�ال  أمه�ات 
ب�س«، وذل�ك يف إش�ارة منه إىل 
انشغال طليقته بحياتها الفنية 
بابنتيهم�ا. اهتمامه�ا  وع�دم 
وكان�ت نيلي كريم، قد رفضت 
الكش�ف عن أسباب انفصالها 
عن هان�ي أبو النج�ا، لكنها 
وصفت حياتها معه بالنكد 

املتواصل. يذك�ر أن هاني 
أبو النجا كش�ف مؤخرًا 
عن ارتباط�ه بفتاة من 

خارج الوس�ط الفني 
منذ  صديقته  كان�ت 
الطفول�ة، وذلك بعد 
شهور من انفصاله 

عن نيلي كريم.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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الشباب حتسم اجلدل يف بطولة 
الصداقة وتعلن امللعب املستضيف

            بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الشباب والرياضة ان الجهود المشتركة 
التي تبذله�ا الدولة ممثلة بالمؤسس�ات الرياضية 
الحكومي�ة وغي�ر الحكومي�ة وبدع�م ال مح�دود 
م�ن االعالم الرياض�ي، توجت بنج�اح كبير حققه 
الع�راق في مجال تنظيم مباري�ات رفع الحظر في 

محافظتي البصرة وكربالء.
وذكر بيان للوزارة تلقته “المس�تقبل العراقي”، ان 
“ه�ذا النجاح الذي تناولته مختلف وس�ائل االعالم 
المحلي�ة والعربي�ة والدولية س�لطت الض�وء عبر 
تقاريرها المتنوعة على سحر وجمال المحافظتين 
م�ن جهة وأس�لوب التش�جيع الحض�اري والرائع 

لجماهيرنا الوفية”.
وبين�ت ال�وزارة انه “وعب�ر ماجاء ف�ي أعاله فقد 
ع�رض الوف�د العراقي الذي ترأس�ه وزير الش�باب 
والرياضة عبد الحس�ين عبطان وضم في عضويته 
رئي�س االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم عب�د الخالق 
مس�عود ومجموع�ة م�ن نج�وم الك�رة العراقية 

تضييف محافظة البصرة لمباراة المنتخب العراقي 
وشقيقه السعودي على ان تضيف محافظة كربالء 

المقدسة مباريات البطولة الودية”.
ولفت البي�ان الى ان “أحد األه�داف التي اعتمدتها 
الوزارة بالتنس�يق مع االتح�اد العراقي في اختيار 
كربالء كان هو قربه�ا من العاصمة بغداد وليكون 
الملف المقبل المقدم الى االتحاد الدولي لكرة القدم 
}فيف�ا{ هو مل�ف رفع الحظر ع�ن العاصمة، لكننا 
تفاجئنا بكالم مس�رب عبر االع�الم عن قرار تفرد 
به اتح�اد الكرة تحدث عن نقل م�كان البطولة الى 
البصرة، لتب�ادر وزارتنا باالتصال م�ع في االتحاد 
للتأكد م�ن صحة ما جاء في وس�ائل االعالم ومن 
ثم اش�عارنا بشكل متأخر”.وأش�ار الى انه “وبناء 
على م�ا تم ذكره توضح ال�وزارة انها لم تعلن نقل 
البطول�ة من والى البصرة او كرب�الء بل اكدت بان 
ملعب كربالء جاهز بناء على االتفاق المس�بق مع 
الجان�ب القطري وبحض�ور رئيس اتح�اد الكرة”.

ونوه�ت وزارة الش�باب “كان على االتحاد إش�عار 
ال�وزارة برغبته في نق�ل البطولة م�ن كربالء الى 

البصرة ليتس�نى للوزارة تكثيف الجهود الحتضان 
البطولة الثالثية التي تحت�اج الى جهود كبيرة جداً 
تبدأ من المطار وصوال الى ملعب المباراة بالتنسيق 
م�ع الحكومة المحلية والوزارات ذات العالقة، كما 
ان الهدف الحقيقي من اختيار كربالء هو لقربها من 
العاصمة بغداد والتي ستدخل في ملف رفع الحظر 

في المس�تقبل القريب”.وجددت وزارة الش�باب 
بانه�ا “س�تبقى داعم�ة التح�اد الك�رة ولكل 

المؤسسات الرياضية وستبذل قصار جهدها 
لتهيئ�ة ملع�ب البص�رة الدول�ي ومالع�ب 
التدريب وس�تقدم الدعم اللوجستي الالزم 

الحتضان االشقاء في البصرة.

مانشسرت يونايتد خيطط خلطف نجم يوفنتوس
            المستقبل العراقي / وكاالت

يدرس نادي مانشستر يونايتد، بعض 
الخيارات المتاحة أمامه، لتدعيم خط 
وس�ط الفريق، في س�وق االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
ووضعت إدارة الشياطين الحمر العب 
خ�ط وس�ط فري�ق يوفنت�وس، بليز 

ماتويدي، ضم�ن األهداف المحتملة، 
بع�د أن ق�دم الالع�ب صاح�ب ال�30 
عاًما، مستوى مميز خالل مشاركاته 

هذا الموسم مع السيدة العجوز.
س�بورت”  “راي  قن�اة  وبحس�ب 
اإليطالي�ة، ف�إن الن�ادي اإلنجلي�زي 
س�وف يضغط خالل الفت�رة القادمة 
للتوقيع مع الالعب، وأنه على اتصال 

دائ�م م�ع وكي�ل أعماله الش�هير 
مينو رايوال.

وس�يحاول رايوال، ال�ذي يملك 
عالقة طيبة م�ع إدارة النادي 

اإليطال�ي، إقناعها بالتخلي 
وترك�ه  ماتوي�دي  ع�ن 
ال�دوري  إل�ى  يرح�ل 

اإلنجليزي الممتاز.

النوارس حيقق فوزه االول آسيويًا 
عىل حساب املنامة

ديباال يسجل هدفه الـ »100« 
يف مسريته االحرتافية

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

تمكن فري�ق الزوراء من التغلب على فريق المنام�ة البحريني بنتيجة ) 3-1( 
في المباراة التي جمعتهما ، امس االثنين، على ملعب المنامة ضمن منافسات 

الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس االتحاد اآلسيوي بكرة القدم”.
وس�جل فريق المنامة هدف مبكر في مرمى فريق نادي الزوراء وجاء الهدف 
ع�ن طري�ق الالعب محم�ود نور ف�ي الدقيقة االول�ى من زمن 

الشوط االول للمباراة”.
وس�رعان م�ا ع�اد الن�وارس به�دف التعادل واح�رز هدف 
التع�ادل الالعب مهند عبد الرحي�م في الدقيقة 15 من زمن 

الشوط االول”.
وج�اء اله�دف الثاني ع�ن طريق الالعب حي�در عبد األمير 

حسين في الدقيقة ) 66( 
والهدف الثالث كان بتوقيع النورس امجد كلف في الدقيقة 

)79( لينتهي اللقاء بفوز الزوراء بثالثة اهداف لهدف.

             المستقبل العراقي / وكاالت

دون األرجنتين�ي باول�و ديب�اال مهاجم 
فريق يوفنتوس اإليطالي رقماً مميزاً 
خالل مواجهة أوديني�زي في الجولة 
الثامنة والعشرين من الدوري.وسجل 
ديب�اال هدفين يوفنتوس في الدقيقة 20 
من الش�وط األول وف�ي الدقيقة 49 في الش�وط الثاني، 
ليرف�ع رصيده التهديفي للهدف رقم 100 في مس�يرته ) 
سجل ديباال مع انيستتوتو 17 هدف و سجل مع باليرمو 

21 هدف و سجل مع يوفنتوس 62 هدف(.

        المستقبل العراقي / متابعة
 

وج�ه العديد م�ن نج�وم نادي 
طلًب�ا  اإلنجلي�زي،  آرس�نال 
آرس�ين  الفرنس�ي  للم�درب 
فينج�ر، المدير الفني للجانرز، 
لخل�ق منافس�ة ش�ديدة بي�ن 

العبي الفريق اللندني. 
ص�ن”  “ذا  صحيف�ة  وقال�ت 
ن�ادي  نج�وم  إن  اإلنجليزي�ة 
آرسنال، طالبوا فينجر، بتعيين 
الفرنس�ي تيري هنري أسطورة 
الجان�رز ضم�ن الجه�از الفن�ي 

للفريق.
“مي�رور”  صحيف�ة  ونقل�ت 
ع�ن مص�در مق�رب م�ن أح�د 

الالعبين قوله: “إنه أمر ال يس�تحق 
التفكي�ر، مج�رد رؤية هن�ري في 
ملعب التدريبات س�يثير الكثير من 

المنافس�ة، ه�ذا ما ي�ود الكثيرون 
رؤيته، لكن األمر يعود إلى آرس�ين 

فينجر”.

وكان تيري هنري قد صرح س�ابًقا 
بأن�ه مس�تعد للدخ�ول ف�ي عال�م 
التدري�ب مع ن�ادي آرس�نال، لكن 
فينج�ر لم يس�تجب لدع�وة الغزال 

الفرنسي.
وُيع�د ج�وش كرونك�ي اب�ن أكبر 
المس�اهمين ف�ي الن�ادي اللندني، 
م�ن المعجبي�ن بأس�طورة النادي 
اللندن�ي، وي�ود رؤيته ف�ي النادي 
مج�دًدا، علًم�ا بأن�ه م�ن أصحاب 

القرار في اإلدارة العليا.
ومن المحتم�ل أن يبقى فينجر في 
منصبه كمدرب للفريق حتى نهاية 
الموس�م الحال�ي على األق�ل، لكن 
هن�اك تقارير تش�ير إل�ى إمكانية 

إجباره على المغادرة صيًفا.

نجوم آرسنال يوجهون طلبًا لفينجر

ريال مدريد خيطط خلطف موهبة آرسنال
           المستقبل العراقي / متابعة

مدري�د  ري�ال  ن�ادي  خط�ط 
موهب�ة  لخط�ف  اإلس�باني، 
ن�ادي آرس�نال اإلنجلي�زي، 
االنتق�االت  فت�رة  خ�الل 
الصيفي�ة، من أج�ل تدعيم 

صفوفه في المرحلة المقبلة.
وقالت صحيفة “آس” اإلس�بانية، إن 
ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أينسلي 
ميتالن�د نايل�ز، صاحب ال��18 عاًما، 
ال�ذي حص�ل عل�ى فرص�ة اللعب مع 

الفريق األول للجانرز هذا الموسم.
وتابع�ت الصحيف�ة أن هن�اك بع�ض 

األندية األوروبي�ة بجانب ريال مدريد 
تري�د التعاق�د مع ميتالند ال�ذي يجيد 

اللعب كجناح أيمن أو ظهير أيمن
فري�ق  أن  إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 
موناكو الفرنس�ي ينافس ريال مدريد 
بشراس�ة على ض�م ميتالن�د الذي لم 
يج�دد عقده رفقة آرس�نال، علًما بأن 

يونيو/حزي�ران  ف�ي  ينته�ي  عق�ده 
.2019

وأضاف�ت الصحيف�ة أن ري�ال مدريد 
يفكر ف�ي ميتالند كالعب المس�تقبل 
في الناحي�ة اليمنى الت�ي يتواجد بها 
دان�ي كارفاخ�ال ولوكاس فاس�كيز 

وجاريث بيل.

أنشيلويت: ميالن عاد بقوة مع جاتوزو
             المستقبل العراقي / وكاالت

 
أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني األسبق 
لن�ادي مي�الن اإليطال�ي، بعم�ل جين�ارو 
جات�وزو الم�درب الحالي للروس�ونيري، 
مؤك�ًدا أنه نج�ح في خلق االنس�جام بين 

الالعبين.
وحق�ق مي�الن ف�وًزا قات�اًل على حس�اب 
جن�وى بهدف دون رد، ليرف�ع رصيده إلى 
47 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراة 

مؤجلة أمام إنتر ميالن.
وقال أنش�يلوتي في تصريح�ات إلذاعة “راي” 

اإليطالي�ة: “مع جاتوزو ع�اد ميالن بقوة على 
صعي�د النتائج وقدم ش�كالً مختلًف�ا، وتحقيق 

المركز الرابع سيكون بطولة في حد ذاتها”.
وأردف: “بالنظر إلى األموال التي أنفقها ميالن 
في الصيف، فقد كان بحاجة لجاتوزو من أجل 
خلق حالة من االنسجام بين الالعبين، وهذا ما 
يصن�ع الفارق، فه�و لديه وض�وح فيما يتعلق 

بطريقة اللعب وأهدافه”.
وعن الفت�رة التي يحتاجها أي م�درب لتطبيق 
أس�لوبه الخ�اص م�ع فريق�ه الجدي�د، ق�ال 
أنشيلوتي: “يصعب تحديد ذلك، فهو يعتمد على 

الفريق، وعلى المدرب.

رونالدو يرغب باالبقاء عىل بنزيام
          المستقبل العراقي / متابعة

يرغ�ب البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، نجم 
ريال مدريد اإلس�باني، في اس�تمرار مزاملة 
الفرنسي كريم بنزيما له، في هجوم الفريق 

الملكي، خالل الفترة المقبلة.
وبحس�ب م�ا نش�رته صحيف�ة “س�بورت”، 
ف�إن رونالدو يك�ون ثنائية رائعة م�ع بنزيما 
في الهجوم، ويريد اس�تمرارها بفضل التناغم 

بينهما، نظًرا لقدرة النجم الفرنسي على صناعة 
األه�داف ل�ه، والتدوي�ر بينهم�ا، بدخ�ول األول 
كمهاج�م صري�ح والثان�ي كجن�اح، أو العكس، 
وال�ذي ال يس�تطيع الويلزي جاري�ث بيل، القيام 

به.
واضاف�ت الصحيف�ة، أن “رونالدو لع�ب بجوار 
بنزيما ف�ي 4 مباريات، بحضور جاريث بيل على 
الدك�ة، باإلضافة إل�ى مباراتي�ن لرونالدو، رافق 

فيها بيل في الهجوم.

             المستقبل العراقي / وكاالت

ق�ال أنطوني�و كونتي مدرب تشلس�ي اإلنجلي�زي إنه 
يتعين على العبيه االستعداد لخوض معركة كبيرة في 
مواجهة برشلونة اإلسباني، األربعاء، إذا أرادوا التأهل 

لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتوقع كونتي أن يواجه فريقه مهمة صعبة في ملعب 
ن�و كامب أم�ام بطل أوروب�ا 5 مرات في لق�اء العودة 

الحاسم.
وعبر موقع تشلسي الرسمي على اإلنترنت قال المدرب 
اإليطالي: “علين�ا أن نقدم أداء جيدا للغاية. لكن عندما 
تلعب في مواجهة فريق من هذا النوع والذي أعتقد أنه 
أحد أفضل الفرق في العالم فإنه يتعين عليك االستعداد 
للمعان�اة كما حدث لنا في مباراة الذهاب حيث كنا في 

أفضل حال تقريبا”.
وأض�اف كونت�ي: “فريق تشلس�ي 

الحال�ي ال يتمت�ع بخبرة كبي�رة إذ أن 
كثي�را م�ن العبين�ا يش�اركون ف�ي دوري األبطال 

للموسم الثاني فقط”.
وتاب�ع: “يتعي�ن علينا العم�ل كفري�ق والعمل على 
إع�داد أنفس�نا للمعاناة ف�ي بعض األحي�ان وعلينا 

دوما أن نضع في اعتبارنا أن بوس�عنا الحصول على 
فرصة للتسجيل”.

وأوض�ح كونت�ي: “بالنظ�ر إل�ى ق�درة المناف�س 
عل�ى االس�تحواذ والس�يطرة على الك�رة خاصة 
ف�ي ملعبه فإن�ه يتعين علينا التحل�ي بالكثير من 
الصب�ر والتركيز وانتظار الحصول على فرص ثم 

استغاللها بأفضل صورة ممكنة.

             المستقبل العراقي / متابعة

نج�م  راكيتيت�ش،  إيف�ان  طال�ب 
اإلس�باني،  برش�لونة  وس�ط 

بالحض�ور  فريق�ه،  جماهي�ر 
بكثاف�ة لمدرج�ات الكام�ب ن�و، 
األربعاء، خالل مواجهة تشيلس�ي 
اإلنجلي�زي، في إياب ثم�ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
خ�الل  راكيتيت�ش،  وق�ال 
تصريح�ات نقلته�ا صحيفة 
“س�تكون  ديبورتيفو  موندو 
األم�ور معق�دة للغاي�ة أم�ام 

تشيلسي”.
رس�الة  راكيتيت�ش،  ووج�ه 

لجماهير برشلونة بقوله “نأمل 
يمكنن�ا  الجماهي�ر،  تحتش�د  أن 
جميًعا أن نقدم مباراة جيدة مًعا، 
لدينا جميًعا نفس الرغبة، نريد أن 
نذهب ونصنع التاريخ مًعا، وكلما 

كنا أكثر، كانت األمور أفضل”.
وأت�م “نعل�م رغبة تشيلس�ي في 
الف�وز أمامن�ا، وعلين�ا أن نك�ون 
مس�تعدين، نح�ن نس�عى للعبور 
للدور المقبل”.واقتنص برشلونة، 
تع�ادال ثمينا خ�الل لق�اء الذهاب 

في لندن بهدف لمثله، ويس�عى 
لحس�م  الكتالوني  الن�ادي 

ملعب�ه  ف�ي  التأه�ل 
الكامب نو.

كونتي: االستبسال طريقنا يف كامب نو

راكيتيتش يوجه رسالة جلامهري برشلونة

اليوم.. إنطالق اجلولة األخرية من املرحلة االوىل 
للدوري املمتاز

             بغداد/ المستقبل العراقي

تنطل�ق، الي�وم الثالثاء، منافس�ات 
التاس�عة عش�رة واالخيرة  الجولة 
الك�رة  ل�دوري  االول�ى  للمرحل�ة 

الممتاز، باقامة مباراتين”.
صاح�ب  زاخ�و،  ن�ادي  ويضي�ف 
المرك�ز 19 برصيد 12 نقطة، فريق 
الديواني�ة ال�ذي يحت�ل المرك�ز 16 

برصيد 17 نقطة”.
ويلتقي ف�ي المب�اراة الثانية فريق 
امانة بغ�داد الجريح، الذي يقف في 
المركز العاشر برصيد 23، مع فريق 

الطلبة المنتشي، حيث يحتل المركز 
السابع برصيد 26 نقطة”.

وق�ررت لجن�ة المس�ابقات تأجيل 
مب�اراة البح�ري والح�دود من يوم 

االربعاء الى يوم الجمعة المقبل”.
فيم�ا س�يواجه فري�ق الصناع�ات 
الكهربائية ف�ي ملعبه فريق الميناء 

يوم االربعاء “.
أم�ا ي�وم الخميس فس�تكون هناك 
مبارات�ان، اذ س�يقابل فري�ق نفط 
الجنوب ضيفه فريق الس�ماوة في 
ملع�ب الزبي�ر، وس�يحتضن ملعب 
الشعب الدولي لقاء وصيف الدوري 

فريق الش�رطة مع فريق الكهرباء، 
وفريق القوة الجوية يستقبل فريق 
نفط الوس�ط في ملعب الشعب عند 
الساعة الخامس�ة من يوم الجمعة 
المقبل”.وتختتم يوم السبت المقبل 

المرحل�ة  مباري�ات 
االول�ى باللق�اء الذي 

فريق�ي  س�يجمع 
الزوراء )المتصدر( 
والنف�ط في ملعب 

الدول�ي  الش�عب 
الس�اعة  تم�ام  ف�ي 

الخامسة عصراً.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ربم�ا يحدث يشء ما يغ�ر أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك 
ستش�عر بأنك مش�وش. من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل، كل ما تحتاج 
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك 

فورا.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع 
ف�رص عظيمة من�ك. الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز 
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل. عليك أن 
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد 

وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

يتع�ن عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن 
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من 
خ�الل ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل 
من شأنك. ربما ال تالحظ تأثرهم عليك ولكن سيدمرونك 

إذا لم تواجههم من البداية. 

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو 
هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم. تشعر أن 
لديك قدرة عالية عىل الرتكيز ولذلك ربما تستغل هذا الرتكيز 
يف إقناع بعض املعارضن لك بوجهة نظرك. استمتع بروح 

املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

قد يؤث�ر عليك بعض األشخاص اليوم لتغر أفكارك ولكن 
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفك�رك. ال تقلق وال 
تي�أس إذا وج�دت أن أفكارك ووجهات نظ�رك متعارضة 
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكرك 

عنهم.

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ 
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تع�دد املس�ؤوليات إىل شعورك 
بالتوت�ر إىل ح�د ما. إذا شعرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك 
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم. رك�ز اليوم ع�ىل التحكم يف 

أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن 
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا. عليك 
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب 
عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من 

الفشل.

تحت�ل مكانة مميزة بن رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا 
غر مس�بوق يف العمل. س�يحاول الجميع االستفادة منك 
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم 
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة. ارشح لهم بعض الخطط 

التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

ربما تغر تفكرك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات 
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك 
املعلوم�ات قد تتغ�ر الص�ورة أمامك تمام�ا. تمهل وكن 
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين 

قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض 
األشخ�اص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة 
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات 
ألحد. اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا 

من الراحة من حن آلخر.

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات 
فربما تجد أن هناك رصاعا بن رغبتك يف املغامرة وحاجتك 
إىل التواصل أوال مع اآلخرين. من األفضل أن تعرب عن رأيك 
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك 

خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك، فمن 
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض 
األشخ�اص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة. ال 
تفقد األمل وال تعتمد عىل غرك واستغل طاقتك يف التفكر 

بعقالنية لحل مشاكلك.

احلوتالعذراء

أملاس حيتوي عىل »جليد ال أريض«
اكتش�ف فري�ق من الباحث�ن يف جامعة 
نيفادا األمريكية، أملاس�ا فريدا من نوعه 
يحتوي عىل جلي�د شديد الكثافة، يعرف 

.”VII -باسم “جليد
مجل�ة  يف  ن�رشت  مقال�ة  يف  وج�اء 
“Science” أن ه�ذا النوع البالغ الكثافة 
م�ن الجلي�د يعت�رب أن أصل�ه ج�اء من 
خارج كوك�ب األرض. وتتمي�ز جزئياته 

خالفا للجليد العادي “الجليد I” بشكلها 
املكعب. ويمكن إنتاج مثل هذا النوع من 
الجلي�د عىل األرض يف ظ�روف املختربات 

فقط.
وعث�ر العلماء ع�ىل هذه الحج�ر الفريد 
بمحتويات�ه يف امل�واد املس�تخرجة م�ن 
عباءة األرض )طبقة أرضية تحتية يبلغ 
سمكها نحو 4000 كيلومرت وتقع فوقها 

القرشة األرضية التي نعيش عليها والتي 
يبلغ سمكها بن 30 و60 كيلومرت(.

وتمكن علماء األملاس باستخدام األشعة 
الس�ينية م�ن تحلي�ل األملاس�ة وعث�روا 
يف داخله�ا ع�ىل “جلي�د VII” يف حالت�ه 
الطبيعية، وهذه هي املرة األوىل التي يتم 
فيها اكتش�اف هذا النوع م�ن الجليد يف 

الظروف الطبيعية عىل األرض.

»Chiron« بوغايت تعدل سيارة
طرحت رشك�ة بوغات�ي يف معرض 
جني�ف األخر للس�يارات نس�ختها 
 ”Chiron“ س�يارة  م�ن  الجدي�دة 
الرياضي�ة الجبارة.وأكث�ر م�ا لفت 
عش�اق س�يارات بوغاتي يف نسخة 
“Chiron Sport” الجدي�دة ه�و أن 
الرشك�ة املصنع�ة حاول�ت إدخ�ال 
عنرص الكربون املقوى يف الكثر من 
أجزاء الس�يارة وهيكله�ا الخارجي 

والداخ�ي، حت�ى أنه�ا أدخل�ت هذا 
العنرص يف تصنيع مساحات الزجاج 
 ”Chiron“ بوغات�ي  األمامي.زودت 
الجدي�دة بأح�دث أنظم�ة القي�ادة 
واألم�ان، واليشء املهم أن املواد التي 
دخل�ت يف تركيبه�ا قللت م�ن تآكل 
األجزاء املتحركة وخصوصا محاور 
العجالت وماصات الصدمات.ويؤمن 
القوة الجبارة لهذه الس�يارة محرك 

ب� 8 أسطوانات وعزم 1500 حصان 
وهو قادر عىل زيادة تس�ارعها من 
0 إىل 100 كلم/س�اعة يف ظرف 2.4 
ثاني�ة فق�ط، ويصل به�ا إىل رسعة 
كلم/س�اعة.يبلغ   420 أقصاه�ا 
 Chiron“ سعر النسخة العادية من
Sport” الجديدة 2.65 مليون يورو، 
أم�ا النس�خة الغالي�ة منه�ا فيصل 

سعرها إىل 3 مالين يورو.

املشرتي يف صورة لـم تشاهد سابقًا
تع�د العناقي�د الهندس�ية لألعاصر التي 
تغط�ي أقط�اب كوك�ب املش�رتي، أح�د 
االكتشافات املختلفة التي ذكرها العلماء، 
الذي�ن يدرس�ون البيان�ات املرس�لة م�ن 

مركبة ناسا الفضائية »جونو«.
تتفاق�م  األعاص�ر  أن  العلم�اء  ووج�د 
للمش�رتي،  العمي�ق  الج�وي  الغ�الف  يف 
بتفاصيل غر مس�بوقة. وكشفت إحدى 
الص�ور كوكب�ة مكونة م�ن 9 أعاصر يف 
القطب الشمايل للكوكب، و7 فوق القطب 
ألربتو  الفري�ق،  الجنوبي.وفوج�ئ قائ�د 
أدريان�ي، م�ن املعه�د الوطن�ي اإليط�ايل 

للفيزي�اء الفلكي�ة يف روما، بوج�ود مثل 
هذه الهي�اكل املعق�دة. واعتق�د العلماء 
أنه�م س�يجدون شيئ�ا مش�ابها لنظ�ام 

ال�ذي ي�دور ح�ول  الس�حب الس�دايس، 
القطب الش�مايل لكوك�ب زحل.وبدال من 
ذل�ك، وج�دوا هي�اكل غريب�ة يف القط�ب 
الش�مايل، م�ع 8 أعاصر تحي�ط بواحدة 
يف الوس�ط، وتجمعات عىل شكل خمايس 
جوناث�ان  الجنوبي.ووص�ف  القط�ب  يف 
فورتن�ي، من جامع�ة كاليفونيا بس�انتا 
كروز، الذي لم يش�ارك يف الدراس�ة، هذه 
النتائ�ج بأنها »قوية للغاي�ة«، حيث قال 
إنها ُتظهر »قياس�ات عالي�ة الدقة لحقل 
جاذبية الكوكب، ويمكن استخدامها للرد 
عىل أسئلة ديناميكية الكواكب العميقة«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
دقيقه من الضحك تعادل س�اعتن من النوم 

لجسم االنسان!
تن�اول الطع�ام خ�ارج املنزل م�ع األصدقاء 
يمكن أن يرفع من مس�توى السعادة ويقلل 

من االكتئاب!
السمع هي الحاس�ة الوحيدة التي ال تتوقف 

بشكل كامل خالل مراحل نومك!
تدوين افكارك الس�لبيه يف ورقة و الرمي بها 
يف القمامة يمكن ان يساعدك فعالً عىل تعديل 

مزاجك السيئ!
التف�اح أكثر فعالية من القه�وة لجعلك أكثر 

يقظة يف الصباح!
كثر من الن�اس يعتقد أن النق�ود مصنوعة 
م�ن ال�ورق ، و الحقيقة أنه�ا مصنوعة من 

القطن.

فوائد  تناول »3« بيضات يوميًا
كان خ�رباء التغذية س�ابقا يعتربون البيض الس�بب 
الرئيس يف ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم. ولكن 
الدراس�ات األخ�رة تش�ر إىل أن تناول ث�الث بيضات 

يوميا يحسن الصحة خالل فرتة قصرة.
إن جسم اإلنسان يمتص الكالسيوم بصعوبة من دون 
فيتام�ن D. والبيض هو أحد املصادر املهمة املحتوي 
عىل هذا الفيتامن. لذلك إذا كنتم ال ترغبون بمراجعة 

طبيب األسنان عليكم بتناول البيض.
كم�ا أن وجبة اإلفط�ار املحتوية ع�ىل البيض تعطي 
اإلنس�ان طاقة تكفيه ملدة ال تقل عن 12 س�اعة. ألن 
املواد الغذائية املوجودة يف البيض واألحماض األمينية 
تس�اعد وظائف الجس�م املهم�ة. لذلك يبق�ى البيض 

رضوريا لكل شخص يمارس نمط حياة نشيط.
يعان�ي الكث�رون م�ع حل�ول الربي�ع م�ن نق�ص 
الفيتامين�ات. صحيح يمكن أن نش�رتي الفيتامينات 
م�ن الصيدلي�ة. ولك�ن يمك�ن تعويض ه�ذا النقص 

بتن�اول البيض الذي يحتوي عىل مجموعة فيتامينات 
B12 ,B6 ,A, D, E, B3 واملع�ادن والعن�ارص الالزمة 
مثل الي�ود والزن�ك والبوتاس�يوم واملنغني�ز والحديد 

والفوسفور. يحتوي البيض أيضا عىل مركبن مهمن 
هم�ا الليس�يتن والكولن. ه�ذان املركب�ان يرسعان 
من عملية طرد الدهون والكوليس�رتول من الجس�م. 

إضافة إىل أن البيض منخفض السعرات الحرارية.
كم�ا أن صفار البي�ض غني باللوتن و زياكس�انتن 
اللذين يمنعان إعتام عدس�ة الع�ن. إضافة لهذا فإن 
فيتام�ن A رضوري جدا للعيون، ألنه من دونه يزداد 

احتمال اإلصابة بالعمى الليي مبكرا.
يحتوي البيض عىل 6 غم من الربوتن. أي أن تناول 3 
بيض�ات يمكن أن يعوض عن قطع�ة اللحم. الربوتن 
كم�ا ه�و معلوم مه�م جدا لنش�اط الجس�م: فقدان 
ال�وزن، التحكم بضغ�ط الدم وصح�ة العظام ترتبط 

بالربوتن.
إن حم�ض الفوليك املوج�ود يف البيض ينظ�م الدورة 
الدموية ويقوي القلب واألوعية الدموية. لذلك ينصح 

األطباء بتناول البيض.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“ تكفي 6 أشخاص “

1 كيلو خيار
1/2 كوب كبر خل

2 ملعقة كبرة ) ملعقة الطعام ( ملح
1 ملعقة كبرة ) ملعقة الطعام ( نعناع

4 فص ثوم ، رشائح
طريقة عمل مخلل الليمون بحبة الربكة

طريقة التحضر:
يغس�ل الخيار جي�داً ثم نقوم بعم�ل فتحات بطرف الس�كينة عىل 

مسافات.
يف بولة متوسطة الحجم يوضع الخيار و يضاف إليه امللح و الخل و 

الثوم و النعناع و يقلب جيدا ثم يغطى.
يقل�ب الخي�ار بالتوابل من وقت آلخر حتى يتغ�ر لونه و يرتك ملدة 

ساعتن.
يضاف املاء اىل الخيار حتى يغطيه و يرتك ملدة 4 ساعات.

و يقدم.

خملل اخليار الرسيع
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كـاريكـاتـير

يضم�ن هذا القانون حماية افض�ل من ويالت الحروب بعد جهود اللجنة 
الدولي�ة لتطوير االتفاقيات االنس�انية وصياغتها ومن اهم منجزاتها يف 
الفرتة ما ب�ني الحربني العامليتني وبالخصوص االتفاقية بش�أن معاملة 
ارسى الح�رب التي تم توقيعها 1929 والتي نجا بفضلها ماليني االرسى 
بعد سنوات من توقيعها ويف سنة 1945 ظهرت حرب لم يسبق لها مثيل 
فأصبحت املهمة تتجس�د يف تطوي�ر قواعد القانون ال�دويل عىل الصعيد 
االنس�اني وتحس�ينها يف ضوء الخربات املكتس�بة خالل الح�رب وقد بدا 
مراجع�ة اتفاقي�ة جنيف ع�ام 1929 الخاصة بتحس�ني ح�ال الجرحى 
واملرىض م�ن افراد القوات املس�لحة يف امليدان واتفاقي�ة الهاي العارشة 
لع�ام 1970 الخاص�ة بتطبي�ق مبادئ اتفاقي�ة جنيف الح�رب البحرية 
واتفاقي�ة ع�ام 1929 الخاص�ة بمعاملة ارسى الحرب ووض�ع اتفاقية 
لحماي�ة املدني�ني وهي اتفاقية اس�فر غيابها خالل الح�رب العاملية عن 
عواق�ب وخيمه وبناء عىل دعوة من الحكومة الس�ويرسية وعقد مؤتمر 
دبلوم�ايس لصياغة اتفاقيات دولي�ة كحماية ضحايا الحرب يف جنيف يف 
الف�رتة 21 نيس�ان و12/اب 1949 وقد صاغ املؤتم�ر االتفاقيات االربع 
التالي�ة اوال: اتفاقي�ة جنيف لتحس�ني حالة الجرحى وامل�رىض بالقوات 

املسلحة يف امليدان املوقعه يف 12/اب 1949.
ثانيا: اتفاقية جنيف لتحس�ني حالة الجرحى واملرىض والغرقى بالقوات 
املسلحة يف البحار . ثالثا : اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة ارسى الحرب 
ورابع�ا: اتفاقية جني�ف الخاصة بحماية املدنيني وق�ت الحرب وعقد يف 
جني�ف ب�ني عام�ي 1974 و1977مؤتم�ر دبلومايس اعتم�د بروتوكلني 
ملحق�ني  باتفاقي�ة جني�ف املوقع�ة يف 12/اب 1949 هم�ا الربتوك�ول 
االول يوس�ع نط�اق تطبيقها وتنفيذه�ا واملرافقة ع�ىل التنفيذ بحماية 
املدني�ني من اثار املع�ارك عن طريق تطويرها وتحس�ني وس�ائل تمييز 
اف�راد الهيئة الطبية واجهزتهم  اما الربتوك�ول الثاني يخص الضمانات 
املمنوح�ة للجرح�ى وامل�رىض واملنكوب�ني يف البح�ار والس�كان املدنيني 
ولتس�هيل ن�ر القانون الدويل االنس�اني الذي يلزم  حماية االش�خاص 
العاجزين عن القتال واالش�خاص الذين ال يش�رتكون بصورة مبارشة يف 
العملي�ات العدائية الحق يف احرتام حياتهم وس�المتهم البدنية واملعنوية 
ومعاملته�م بإنس�انية ويحظ�ر قت�ل او جرح ع�دو عاجز ع�ن القتال 
واحرتام ش�ارة الصليب االحمر او اله�الل االحمر وينبغي جمع الجرحى 
وامل�رىض واالعتن�اء بهم بواس�طة طريف الن�زاع واحرتام حي�اة االرسى 
واملدني�ني واح�رتام حقوقه�م الش�خصية ومعتقداتهم والح�ق يف تبادل 
االخب�ار م�ع عوائلهم وعىل ط�ريف الن�زاع التمييز يف جمي�ع االوقات بني 
الس�كان املدني�ني واملقاتلني وتوجه الهجمات لألهداف العس�كرية فقط 
وتق�ع مهمة التعريف بالقانون الدويل االنس�اني ع�ىل الدول املوقعة عىل 
وثائ�ق هذا القانون ونر احكامه بني قواتها العس�كرية وبني الس�كان 
املدنيني ويك�ون هذا القانون احد اهتمامات االساس�ية للصليب االحمر 
وان جه�ل افراد القوات املس�لحة واالوس�اط الحكومية ملب�ادئ القانون 
الدويل االنس�اني يؤدي يف كثري م�ن االحيان اىل ارت�كاب مخالفات كبرية 

بحق االشخاص الذين يحميهم القانون .  

ام�ضاءات

تحقق الس�لطات يف والية فلوريدا بمزاعم عن اس�اءة معاملة حيوانات 
بع�د انتش�ار تس�جيل مصور يظه�ر حصان�ا داخل ملهى لي�ي مكتظ 
بالرواد تركب عليه ش�ابة ش�به عارية إىل أن يجفل به�ا ويرميها أرضا 

مثريا الخوف لدى الساهرين.
وأشارت الرطة يف ميامي بيتش إىل أنها أطلقت مع مسؤولني حكوميني 
محليني تحقيقا يف هذه الحادثة التي ش�هدها ملهى »موكاي الونج« يف 
منطقة س�اوث بيتش يف ميامي وأثارت غضبا لدى رواد مواقع التواصل 

االجتماعي.
وقد حمل كثر من رواد مواقع التواصل عىل هذه املش�اهد، كما انترت 
عريضة عرب االنرتنت تطالب بس�حب الرتخيص من امللهى الليي جمعت 

أكثر من ألف توقيع.
وق�د اضطر موقع »يلب« إلغ�الق الصفحة الخاصة بالن�ادي الليي بعد 

سيل من التعليقات املنددة.

أعلنت اليابان عن نيتها تطوير نظام ثوري، يتنبأ بمكان وقوع الجرائم 
ومواعيدها قبل حدوثها، معتمدة عىل الذكاء الصناعي. 

ونرت وسائل إعالم يابانية، أن تجربة النظام ستبدأ عام 2020، وذلك 
مع استضافة طوكيو لدورة األلعاب األوملبية. 

وم�ن املقرر أن يعتمد النظام بش�كل مبدئي عىل تحليل بيانات أكثر من 
مليون جريمة ونحو 800 ألف حادثة وقعت باملايض. 

البيانات س�تتضمن جنس وأعمار من ت�ورط يف تلك الجرائم والحوادث، 
باإلضاف�ة إىل معلومات تفصيلية ح�ول كيفية وقوع الجرائم والظروف 
املحيط�ة بها، ع�الوة عىل حالة الطق�س وأبرز املالم�ح املناطق واملبان 

املرتبطة بالجرائم والحوادث يف حينها. 
وتس�تخدم رشط�ة املحافظ�ة بالفع�ل نظام�ا متقدما يوض�ح أماكن 
وأوق�ات وقوع الحوادث والجرائم خالل اليوم، بغرض مس�اعدتهم عىل 

تحديد األماكن األكثر احتياجا للدوريات األمنية.

نظام ذكي يتنبأ بتوقيت اجلريمةحصان يف »ملهى لييل« بوتني: جدي عمل طباخ لدى ستالني ولينني

التخدير يؤذي الذاكرة

اعلن الرئيس الرويس فالديمري 
بوت�ني يف فيل�م تس�جيي ب�ث 
ي�وم امس ع�ىل االنرتن�ت، إن 
جده ألبي�ه عم�ل طباخا لكل 
لين�ني وجوزيف  من فالديمري 

ستالني.
وقال الرئيس الرويس يف الفيلم 
ومدت�ه  »بوت�ني«  التس�جيي 
ساعتان إن »سبرييدون بوتني 
بطاق�م  مهم�ا  عض�وا  كان 

العاملني يف مكتب ستالني«. 
الس�وفيتي  الزعي�م  وكان 
الراح�ل الذي تويف ع�ام 1953 
قد قام بحملة تطهري واس�عة 

النطاق خالل فرتة حكمه التي 
استمرت نحو ثالثة عقود.

الفيل�م  يف  بوت�ني  وأض�اف 
أن ج�ده »كان طباخ�ا ل�دى 
لين�ني وبعد ذلك لدى س�تالني 
موس�كو«.وافاد  منطق�ة  يف 
أندريه كوندراش�وف، املتحدث 
باسم الحملة االنتخابية لبوتن 
يف كان�ون الثان�ي امل�ايض، إن 
س�برييدون بوت�ني اس�تمر يف 
العم�ل طباخا لدى املؤسس�ة 
الس�وفيتية حت�ى قب�ل وقت 
قليل من وفاته عام 1965 عن 

عمر ناهز 86 عاما.

افادت دراس�ة حديثة إىل أن البالغني الذين 
خضع�وا لعملية جراحية تطلب�ت تخديرا 

كامال، تدهورت الذاكرة لديهم.
واض�اف االطب�اء ان الت���خدي�ر الكامل 
للبال�غ يؤث�ر ايض�ا ع�ىل حاس�ة اإلدراك 
مه�ارات  ويضع�ف  الزهايم�ري  ويس�بب 

التخطيط والرتكيز.

وذك�رت الدراس�ة، الت�ي نرته�ا دورية 
جمعية طب التخدي�ر األمريكية، أن الذين 
خضعوا للتجارب لم تظهر عليهم أعراض 
ألزهايم�ر أو ضعف بالذاكرة قبل التعرض 

للتخدير.
لك�ن بدأت تظه�ر لديهم فج�وات صغرية 
وقص�رية األم�د يف الذاك�رة عق�ب عملية 

التخدير، واس�تمر هذا االنخفاض يف قدرة 
الذاكرة 4 سنوات.

وأوردت الدراسة أمثلة تدعم هذه النتيجة، 
خاص�ة يف حال اإلصابة بكرس يف الس�اق، 
فإن الجس�م يطلق بروتينا مخصصا لنقل 
اإلش�ارات العصبي�ة إىل الدم�اغ ويزيد من 

سوء أدائه.

املستقبل العراقي / أبو تراب كرار العامي

الطالبيِّ�ني  عقيل�ة  والدة  بمناس�بة 
الح�وراء  زين�ب  وموالتن�ا  س�يدتنا 
)عليه�ا الس�الم(، أُقيم - بع�ون الله 

تع�اىل وتس�ديده - نش�اٌط إحتف�ايلٌّ 
بهيٌج بهذه املناسبة املباركة يف قاعة 
مؤسس�ة الزه�راء )عليها الس�الم( 
يف مدين�ة »مونرتيال« )كن�دا(، وذلك 
مس�اء ي�وم األحد 28 كان�ون الثاني 

2018 )ليل�ة 11 جمادى األوىل 1439 
هجرية(، حيث تخلَّل النش�اط تالوة 
آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة 
إلحدى األخوات، وفقرات أسئلة وترفيه 
لألطفال مع توزيع جوائز، كما شهد 

النش�اط توزيع ما تيرسَّ من الطعام 
والحل�وى وارتفاع أصوات األناش�يد 
الَوالئي�ة يف ه�ذه األج�واء العط�رة.

 

ونس�أل الل�ه )ع�ز وج�ل( بحرم�ة 
صاحب�ة هذه املناس�بة )س�الم الله 

ه�ذه  اىل  ينظ�ر  أن  عليه�ا(  تع�اىل 
النش�اطات الكريم�ة بع�ني القب�ول 
والرض�ا وأن ُيثيب جمي�ع الباذلني/ 
واملساهمني/املس�اهمات  الب�اذالت 

خرياً من لدنه عظيما.

 إحـتـفـال بذكرى ميالد العقيلة زينب احلوراء »عليها السالم«يف كندا

الحقوقي ماجد الحسناويعادل عبد المهدي

م�ضاحة للراأي

اقتصاد وطني.. ام موازنة ودوالر 
قواعد القانون الدويل االنساين واقتصاد لدولة ريعية؟

ننقس�م الي�وم لجبهت�ني.. أ( ان تط�ور »االقتص�اد الوطني« 
الحقيقي االس�ايس س�يأتي من خارج »اقتصاد الدولة«.. ب( 
واخ�رى ترى انه يت�م عربه. ولعل س�بب وق�وف االغلبية مع 
الخي�ار الثاني، هو الثقافة الريعية املتأصل�ة.. وانغالق مراكز 
صناعة الفكر السياس�ية واالقتصادية والثقافية واالكاديمية 
ع�ىل الدول�ة.. وانخ�راط االغلبي�ة يف الوظيفة، مولداً س�هولة 
واعتي�اداً لهذا الخيار. وما لم نتفق عىل املرتكزات، فسيس�تمر 
دوران النقاش�ات يف فراغ.. فكيف تقنع مال�ك العبيد بالحرية 
وهو ي�رى بان االخر ولد عب�داً؟ 1- يف التجربة العاملية، ش�هد 
نم�وذج »االقتصاد الحر«، كما ش�هد »اقتص�اد الدولة« ازمات 
وتط�ورات باطني�ة وظاه�رة.. ف�«ال�دول الرأس�مالية« رغم 
خصخصتها لقطاعاتها ورشكاتها العامة، صارت اكثر تدخالً 
يف ادوات االقتصاد والسوق.. باملقابل حررت »الدول الشيوعية« 
الس�ابقة والحالي�ة احتكاريته�ا واصبحت اكثر »رأس�مالية« 
و«اجتماعي�ة«. كتب�ت يف تس�عينيات القرن امل�ايض، ان كلمة 
»سوش�يليزم Socialism« ُترجم�ت بداي�ة ب�«االجتماعي�ة«.. 
لكن رسعان ما تغلبت ترجمة »االش�رتاكية« وهي غري دقيقة 
وتبس�يطية.. مما اشاع ثقافة ش�عبوية عىل حساب املفاهيم 
العميق�ة. ف�«املاركس�ية« رأت ابتداءاً ان التط�ور االقتصادي 
و«االجتماع�ي« ينم�و م�ن رح�م التط�ور الراس�مايل وقواه 
وادوات�ه، ليغري العالقات والنظم من حالة اىل حال. وهذا ال يتم 
بال�رورة عنفاً. فاألمر ليس مجرد رصاع بني »الرأس�مالية« 
و«االشرتاكية«، بل »انقالباً« ألمرين مولجني ببعضهما، كولوج 
الليل والنه�ار وانقالبهما.. وكتبت وقته�ا حصول اخطاء هنا 
ايضاً.. فرُتِجمت »ريفوليوش�ن Revolution« ب�«ثورة« وليس 
ب�«انق�الب«، كما فع�ل االيرانيون.. ولعل س�ببه تغليب الفهم 
»اللينيني«، عىل حساب »املاركيس«، والذي شاع كثرياً يف اواسط 
خمس�ينيات القرن املايض بني االوس�اط اليس�ارية والقومية 
لدين�ا. 2- قد تبقى هناك حجة النصار جبهة »اقتصاد الدولة« 
لو كانت مواردن�ا النفطية كافية الح�داث التنمية. فالواردات 
الحالي�ة، وترقب�ات تط�ور اس�عار النف�ط، ومع�دالت النم�و 
الس�كاني لن تكفي بعد اليوم سوى لسد املوازنة التشغيلية او 
بعضها.. ف�اذا لم يكن بيننا من يري�د ان يعيد تجربة »الخمري 
الحمر« يف كمبوديا يف تجنيد الناس لالقتصاد، كما يجند الناس 
للح�رب، فان عىل انصار جبهة »اقتصاد الدولة« ان يفيقوا من 
اوهامه�م، ويراجعوا مفاهيمه�م، وال تأخذهم الع�زة باالثم، 
س�واء اكانوا خ�رباء صندوق النق�د الدويل، او »اس�الميني« او 

قوميني او شيوعيني او بعثيني سابقني وحاليني.
3- »االقتص�اد الوطن�ي« ليس نش�اطات هامش�ية ورشكات 
طفيلي�ة ملحقة بنش�اطات الدول�ة وريوعها.. م�ن هنا خطأ 
مصطلح »القطاع الخاص« النه س�يظهر »االقتصاد الوطني« 
وكأن ال وجود له اال بمقايس�ته ب�«اقتصاد الدولة« و«القطاع 
الع�ام«. بينما »االقتصاد الوطني« وقطاعاته وادواته املختلفة 
ه�و االس�اس الذي يقاي�س عليه »القط�اع الع�ام«. »اقتصاد 
الدول�ة« يمث�ل اليوم العطل والفس�اد والهدر االك�رب. وكمثال 
الحد اوجهه البش�عة، تذكر مقدمة موازن�ة 2014 غري املقرة، 
ان ح�وايل 6000 مروع مجمد تقرتب قيمتها من ربع ترليون 
دين�ار.. ويف 2015، قدم�ت وزارة التخطي�ط تقري�راً يقول ان 
املشاريع املتعاقد عليها واملجمدة بلغت 9000 مروعاً تقريباً، 
وان قيمه�ا 300 ملي�ار دوالر تقريب�اً، أي ثل�ث واردات الدولة 
من�ذ 2003. 4- النم�اذج القديم�ة باتت مس�تهلكة وبحاجة 
للتجديد.. وعتلة التنمية اليوم هي بانتشار مصالح ونشاطات 
ورشكات واس�تثمارات صغ�رية ومتوس�طة وكب�رية باصول 
وخربات متكاملة، مستقلة بادارتها ومالياتها عن بريوقراطية 
الدول�ة، حت�ى وان بقيت »رقب�ة« بعضها بيد الدول�ة، كتعبري 
رائع كان يس�تخدم قديماً لتنظيم العالقة بني املالكية النهائية 
والحيازة واالس�تخدام الحقيقيني. مصالح ونش�اطات تتوفر 
لها ليس فق�ط التريعات االصولية، بل القناعات والحمايات 
والس�لوكيات الرس�مية والش�عبية ايضاً، والتي تس�تطيع ان 
تعم�ل وفق معاي�ري أ( االقتصاد الوطني، بمعن�ى ان االهم هو 
تحق�ق الرف�اه االجتماع�ي، التنمية البرية، التق�دم العلمي 
والتكنولوجي، تنوع ونمو النات�ج الوطني ومحاربة البطالة.. 
ب( والتناف�س، بم�ا يمنع االحتكار ويفت�ح الفرص للجميع.. 
ج( والس�وق، بما يوفر املعيارية للجودة والسعر املناسب وسد 
الحاجي�ات.. د( والعاملي�ة لنك�ون رشكاء باملنج�زات، ونأخذ 
حصتنا ع�رب تجارتنا ورشكاتنا من س�احات غرينا، كما يأخذ 

غرينا حصته من ساحتنا.


