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رئيس اجلمهورية يرفض »التصديق« عىل موازنة 2018
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رف�ض رئي�س الجمهوري�ة املصادق�ة عىل 
موازن�ة ع�ام 2018 بع�د أقرّه�ا الربمل�ان 
بصعوبة، محدثاً عن وجود 31 نقطة تتقاطع 
يف القانون م�ع الترشيعات النافذة، رسعان 
ما حظي رئي�س الجمهورية بانتقادات من 
لج�ان برملاني�ة، مؤكدة أن الرئي�س ال يملك 

الحق يف االعرتاض عىل قانون املوازنة.
واعلنت رئاسة الجمهورية عن سبب رفض 
رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم املصادقة 
عىل املوازنة، وقال املكتب االعالمي لرئاس�ة 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الجمهوري�ة 

العراقي« نسخة منه ان »رئيس الجمهورية 
ف�ؤاد معصوم ق�رر اعادة م�رشوع )قانون 
املوازنة العامة االتحادية ل جمهورية العراق 
للس�نة املالي�ة 2018( واملص�وت علي�ه من 
قب�ل الربملان بتاريخ الثالث م�ن آذار الحايل، 
اىل مجل�س الن�واب إلع�ادة تدقيقها ش�كالً 
ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية 
واملالية«. واضاف املكتب ان »هناك نحو 31 
نقط�ة يف املوازن�ة تتقاطع م�ع الترشيعات 
النافذة«، مشريا اىل ان »اعادة املوازنة جاء اثر 
قيام خرباء ومستش�ارين قانونيني وماليني 
بدراستها وتدقيقها تفصيال لتشخيص أهم 
املخالف�ات الدس�تورية والقانوني�ة واملالية 

لبع�ض املواد او البن�ود او الفقرات املقتىض 
معالجته�ا قب�ل التصديق وكذل�ك معالجة 
اي خل�ل يف صياغتها الش�كلية«. وحظي رّد 
معصوم املوازنة إىل الربملان بانتقاد اللجنتني 
القانونية واملالية يف البيت الشرتيعي، وقالت 
عض�و اللجن�ة املالي�ة ماج�دة التميمي انه 
اليح�ق لرئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم 

االعرتاض عىل املوازنة العامة.
وقال�ت التميمي، ان »رئاس�ة الربملان كانت 
قد ارس�لت املوازنة اىل رئاس�ة الجمهورية، 
يوم االربعاء امل�ايض ومن الطبيعي االنتظار 

مدة 15 يوم.
التفاصيل ص3

حتدث عن )31( نقطة يف القانون تتقاطع مع التشريعات.. وجلان برملانية ترد: ال ميلك احلق.. والتغيري حتذر من أزمة

تركيا تتحدث عن »تفاهم مع العراق« بشأن »عملية مشرتكة« ضد العامل الكردستاين

الـفـيـفـا
 يقرر رفع احلظر عن مالعب 

»البرصة - كربالء-اربيل«
ص10

اخلارجية االيرانية:
 االدارة االمريكيـة تنقـض 

»االتفاق النووي« عمليًا
ص4

         بغداد / المستقبل العراقي

فّس مسؤول أمريكى كبري يف البيت األبيض 
القرارات السيعة للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بالق�ول أنها جاءت لتش�كيل فريق 
جدي�د قبل املحادث�ات م�ع بيونغيانغ التي 
ته�دف إىل نزح الس�الح النووي م�ن كوريا 
الشمالية. ويف خطوة مفاجئة، أقال ترامب 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون وعني بدالً 
عنه مايك بومبيو مدير وكالة اإلستخبارات 

املركزي�ة األمريكي�ة، فيم�ا ع�نّي ب�دالً من 
بومبيو نائبة مدير وكالة املخابرات املركزية 

األمريكية جينا هاسبل.
ويت�وىل ماي�ك بومبيو مهام�ه الجديدة بعد 
أيام فقط ع�ىل االعالن املفاج�ىء عن قمة 
ب�ني الرئي�س األمريك�ي والزعي�م الكوري 
الش�مايل كيم جونج أون ل�م يحدد موعدها 
وال م�كان انعقادها. وأكد ترامب عىل تويرت 
أن بومبي�و س�يصبح وزي�راً للخارجي�ة ، 
وشكر تيلرسون عىل خدماته، مشريا إىل أن 

جينا هاسبل نائبة مدير املخابرات املركزية 
ستصبح املديرة الجديدة لوكالة املخابرات.

وبحس�ب مص�ادر مطلعة، فإن تيلرس�ون 
ل�م يك�ن يعل�م بإقالته ول�م يناقش�ها مع 
ترامب، وتلقاها عن طري�ق تغريدة ترامب 
عىل تويرت، وهو ما أثار غضب يف األوس�اط 

السياسية األمريكية.
ومن املتوقع أن يقوم ترامب بتغيريات أخرى 
يف إدارت�ه. وأث�ار تغيري ترام�ب يف حكومته 

سخرية من قبل روسيا.

ترامب يقيل وينّصب لتشكيل »فريق جديد«
 قبل املحادثات مع بيونغيانغ
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         بغداد / المستقبل العراقي

أن  الثالث�اء،  أم�س  تركي�ا،  أعلن�ت 
مباحثاته�ا م�ع الحكوم�ة العراقي�ة حول 
عملية عس�كرية محتملة ضد حزب العمال 
الكردستاني ش�مال العراق، كانت إيجابية 
وتم خاللها التوصل لتفاهم مش�رك بشأن 

مكافحة التنظيم.
وق�ال املتحدث باس�م الحكومة الركية 
بكر بوزداغ، يف مؤتمر صحفي عقده عقب 
اجتم�اع ملجلس ال�وزراء يف العاصمة أنقرة 
ان »املباحث�ات مع الحكومة العراقية كانت 
إيجابي�ة«، مبين�ا ان »الحكوم�ة العراقي�ة 
توصل�ت إىل تفاهم مش�رك م�ع تركيا ضد 
املنظم�ة اإلرهابية، ويف إطار ه�ذا التفاهم 
سيواصل الجانب العراقي مكافحة اإلرهاب 

بحزم«.
وعن توقيت بدء عملية مكافحة اإلرهاب 
املرتقب�ة يف ش�مال الع�راق أوض�ح بوزداغ 
»عندم�ا تب�دأ العملي�ة س�وف يس�مع بها 
الجميع، وينبغي أال يتوقع أحد مني إعطاء 
جدول زمني بش�أنها، س�يعلم الجميع أنها 
قد ب�دأت عندم�ا ي�رون طائراتن�ا الحربية 

ومقاتلينا«.
وكان وزي�ر الخارجي�ة الرك�ي، مولود 
جاويش أوغلو، قد كشف، األسبوع املايض، 
خط�وات  س�يتخذان  والع�راق  تركي�ا  أن 
مش�ركة ض�د املس�لحني األك�راد التابعني 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني املنترشين يف 

األرايض العراقية.
وأوضح جاويش أوغلو أن »تركيا والعراق 

يعتزم�ان تنفي�ذ عملي�ة عس�كرية عابرة 
للحدود ضد حزب العمال الكردستاني«.

وبني أن تركيا س�تطلق عملية عسكرية 
ضد األكراد يف شمال العراق بعد االنتخابات 
النيابي�ة العراقي�ة املق�رر إجراؤه�ا يف أيار 
املقب�ل، فيم�ا أعرب ع�ن أمل�ه يف أن عملية 
»غص�ن الزيت�ون«، الت�ي تنفذه�ا القوات 
الركي�ة بالتع�اون م�ع »الجيش الس�وري 
الحر« ضد األكراد يف منطقة عفرين ش�مال 
سوريا، قد تنتهي بحلول هذا الشهر، إال أنه 
لفت إىل أن »تركيا قادرة عىل تنفيذ العمليتني 

يف سوريا والعراق يف وقت متزامن«.
وتعترب تركيا حزب العمال الكردس�تاني 
تنظيما إرهابيا وتحاربه عىل مدار 3 عقود.

الح�زب  س�ابقا  أورده  م�ا  وبحس�ب 
الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة مسعود 
البارزان�ي، فإن حزب العمال الكردس�تاني 
يتخذ من ش�مال العراق معقال له، وينشط 
الكردي�ة  والبل�دات  امل�دن  م�ن  العدي�د  يف 
العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكردية 

يف املنطقة.
وتش�ن القوات الركي�ة من حني إىل آخر 
غ�ارات عىل مواق�ع هذا الح�زب الكردي يف 
ش�مال العراق، بهدف منع تس�لل مسلحيه 
إىل عمق تركيا لشن هجمات إرهابية هناك، 

حسب ما تقوله أنقرة.
املس�لح  الن�زاع  اس�تئناف  وج�رى 
العم�ال  الركي�ة وح�زب  الس�لطات  ب�ني 
الكردس�تاني يف تموز من الع�ام 2015 بعد 
انهي�ار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما 

يف آذار من العام 2013.

بغداد مل تعلن موقفها

تركيا تتحدث عن »تفاهم مع العراق« بشأن »عملية مشرتكة« ضد العامل الكردستاين

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس 
الثالثاء، أنه س�يتم »مالحقة« عصابات الجريمة 
املنظمة، فيما شدد أن فرصة الفاسدين الوحيدة 

هي »االعراف وتسليم االموال«.
الصحف�ي  العب�ادي خ�الل مؤتم�ره  وق�ال 
األسبوعي، إن »هناك وفودا عربية يجري التباحث 
معها من أجل االستثمار يف العراق«، مشريا اىل أن 
»مجل�س الوزراء ص�وت عىل عدد م�ن القرارات 

الخاصة بدعم املنتج املحيل«.
وأك�د العب�ادي، أن »الدول�ة معني�ة بحماي�ة 
جميع أبنائها وستتم مالحقة عصابات الجريمة 
املنظمة«، مش�ددا أن »فرصة الفاسدين الوحيدة 

هي االعراف وتسليم االموال«.
وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي اك�د، 
الخمي�س )1 ش�باط 2018(، أن الحكومة لديها 
تحديات جديدة بعد القضاء عىل »االرهاب«، فيما 

وعد بخطة شاملة ملحاربة الفساد.

        بغداد / المستقبل العراقي

منطق�ة  يف  مختطف�اً  االمني�ة  الق�وات  ح�ررت 
»الصعيوي�ة« بقضاء س�امراء يف ص�الح الدين، فيما 
عثرت عىل اعتدة وصواري�خ مختلفة االحجام. وذكر 
قي�ادة عملي�ات س�امراء يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »قوة مشركة قامت بواجب 
تفتي�ش يف منطقة الحويج�ة البحري�ة يف الضلوعية 
والجزرات املوجودة يف نهر دجلة ضمن قاطع املسؤولية 
وأثناء التفتيش تم العثور عىل عبوة نمس�اوي وعبوة 
محلية الصن�ع، و3 قنابر هاون 82 ملم، و3 صاروخ 
قاذف�ة 40 ملم، وجهاز تفجري، حيث تم تس�ليمها إىل 
قس�م رشطة الضلوعية«. واضاف البيان ان »القوات 
تمكنت من تحرير مختط�ف يف إحدى املزارع القريبة 
من داره يف منطقة الصعيوية«. ولفتت القيادة اىل ان 
»القوة املشركة بارشت بحملة تفتيش واسعة إلحياء 
قضاء سامراء واملناطق املحيطة بها لغرض التفتيش 
والبحث عن األسلحة غري املرخصة واملطلوبني، تزامناً 
مع اقراب ذكرى والدة واستشهاد اإلمام عيل الهادي 

)عليه السالم(.

عمليات سامراء حترر خمتطفًا وتعثر 
عىل كدس للمتفجرات

رئيس الوزراء: فرصة الفاسدين الوحيدة 
هي االعرتاف وتسليم االموال

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باسم حشد الشمال عيل الحسيني، 
أم�س الثالث�اء، أن اجتماع العمليات املش�ركة يف 
كركوك جاء للتنس�يق بني القوات األمنية والحشد 
الش�عبي بعد عمليات الغدر والتعرض اليومي عىل 

النقاط العسكرية يف املحافظة.

ونقلت وكالة »املعلومة« عن الحس�يني القول، 
أن “االجتم�اع تضم�ن انطالق عمليات عس�كرية 
تعقبية لعنارص داعش اإلرهابي يف مناطق كركوك 
وب�أرشات الق�وات املش�ركة األح�د باط�الق أول 

عمليتها ومن ثالثة محاور يف مناطق املحافظة”.
وأض�اف ان “االجتماع عقد بحضور نائب قائد 
العمليات املش�ركة الفريق الركن عبد األمري رشيد 

ي�ار الل�ه مع قي�ادات الحش�د الش�عبي املتواجدة 
ضمن محافظة كركوك”.

وكانت القوات االمنية من مختلف الصنوف قد 
عقدت، السبت 10 /3 /2018، بحضور نائب قائد 
العمليات املش�ركة الفريق الركن عبد األمري رشيد 
يار الل�ه، اجتماعا امنيا يف محافظة كركوك لبحث 

آخر التطورات واالستعدادات االمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مكت�ب انتخابات نين�وى، أم�س الثالثاء، 
انه يس�عى لرفع الجدول الخاص بتوزيع بطاقات 
الناخ�ب اىل 50 آل�ف بطاق�ة يوميا.ونقل�ت وكالة 
»الغد برس« عن مدير املكتب العام محمد البدراني 
القول إن »هن�اك اجراءات جديدة يج�ري اتباعها 

لرفع جدول اس�تالم بطاقات الناخب بشكل يومي 
حتى يصل اىل 50 الف بطاقة يف اليوم الواحد ملواكبة 
الجدول الزمن�ي لعمل املفوضية قبل االنتخابات«. 
وقال البدراني انه »يف الوقت الحايل وصل االس�تالم 

اىل 11 آلف باليوم الواحد«.
وب�ني ان »مراكز املناطق املدم�رة مثل القديمة 
يف ايم�ن املوص�ل والح�ر والقحطاني�ة والبعاج 

وس�نجار تم فتح مراكز قريبة لها وس�يتم زيادة 
ع�دد موظفي جمع املعلومات وتعزيزها بموظفي 
البايوم�ري«. وتاب�ع ان »البطاق�ات تنقس�م اىل 
جزئ�ني بعي�دة االم�د وت�راوح بح�دود 200 آلف 
بطاق�ة بعضه�ا س�لم للنازح�ني خ�ارج املوصل، 
وقريبة االمد وهي بحدود امللونني ويجري توزيعها 

االن يف املوصل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى مركز االع�الم االمني، أمس الثالثاء، م�ا تم تناوله من 
قبل وسائل اعالمية بشأن وجود مفقودين يف محافظة نينوى.

وذكر بيان للمركز تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»بعض وس�ائل االعالم تناولت اخب�ارا مفربكة وغري دقيقة عن 
موضوع مايس�مى باملفقودين يف محافظ�ة نينوى ومنها قناة 
العربي�ة الحدث التي اس�تضافت ش�خصا يدعي ان�ه ضابط يف 
رشط�ة نينوى وتناول معلومات التمت اىل الحقيقة وعارية عن 

الصحة تماما واليوجد هكذا ضابط يف رشطة نينوى«. 
واضاف« ان مركز االعالم االمني ينفي الخرب جملة وتفصيال 
ويؤكد عدم وجود هكذا شخص وس�تتخذ اإلجراءات القانونية 
بحقه النتحاله صفة رس�مية، وندعو جميع وس�ائل االعالم اىل 

اعتماد املصادر الرسمية واملتحدثني الرسميني.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت منظم�ة حظ�ر األس�لحة الكيميائية يف اله�اي إنهاء 
التزام�ات العراق بش�أن تدم�ري مخلف�ات االس�لحة الكيميائية 
بموج�ب االتفاقي�ة الدولي�ة، ومش�يدة باج�راءات مؤسس�اته 
الوطنية يف اتم�ام املعالجات الفنية والعلمي�ة الالزمة.ونقل بيان 
ل�وزارة التعليم العايل عن رئيس الوفد العراقي وزير التعليم العايل 
والعلوم والتكنولوجيا عبد الرزاق العيىس القول خالل مش�اركته 
يف اجتماعات املجلس التنفيذي ملنظمة حظر االسلحة الكيميائية 
يف الهاي وبحضور س�فري العراق هش�ام العلوي وعدد من ممثيل 
املؤسس�ات املختصة ان »العراق يعل�ن للمنظمة وللدول األعضاء 
فيها وللعالم كله أنه قد أكمل تدمري املخلفات الكيميائية وأصبح 
خاليا من تلك االسلحة ومواقع انتاجها ومعداتها التزاما بأحكام 
امل�ادة األوىل من اتفاقية حظر األس�لحة الكيميائية« .وأضاف أن 
»العراق يعمل االن ومس�تقبال ومن خالل مؤسساته الوطنية ويف 
مقدمتها وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة 
الخارجي�ة العراقية وهي�أة الرقابة الوطنية ع�ىل منع أي خطر 
يطال املواطنني بسبب مخلفات تلك األسلحة والتعاون الوثيق مع 
املنظمة الدولية حرصا عىل دعم األمن والسلم الدوليني الفتا اىل أن 
العراق منذ انضمامه اىل اتفاقية حظر االسلحة الكيميائية يف عام 
2009 وضع خارطة لتأس�يس تفاهم جاد وتعاون غري مس�بوق 
م�ع املنظم�ة الدولية لتنفي�ذ التزامات�ه يف مجال إت�الف وتدمري 
مخلفات الربنامج الكيميائي الس�ابق الذي أنش�أه النظام البائد 

لرهيب دول الجوار وقبل ذلك الشعب العراقي.

االعالم االمني: ال وجود ملفقودين 
يف نينوى

منظمة حظر االسلحة تشيد بالعراق: اهنى التزاماته 
بشأن تدمري املخلفات الكيميائية         بغداد / المستقبل العراقي

أبدى النائب عن كتلة التغيري النيابية 
كاوة محم�د، أم�س الثالثاء، اس�تغرابه 
من »صمت« الحكوم�ة االتحادية وعدم 
إتخاذ أية إجراءات »فعلية« إلنهاء تواجد 
القوات الركي�ة ع�ىل األرايض العراقية، 
داعياً الحكومة إىل رفع ش�كوى رسمية 
إىل األم�م املتحدة بش�أن التواجد الركي 
يف حال رفض أنقرة إخ�راج تلك القوات. 
وق�ال محمد يف مؤتمر صحفي مش�رك 
م�ع رئي�س الكتل�ة أمني بك�ر عقداه يف 
مبن�ى الربمل�ان، إن »الربمل�ان االتح�ادي 
س�بق له وأن أصدر قراراً باعتبار القوات 
الركي�ة املتواج�دة ع�ىل أراضين�ا بأنها 

قوات معتدية ومحتل�ة وينبغي التعامل 
معه�ا كق�وات معادي�ة م�ع تجريم كل 
ش�خص يتعامل معها أو يدع�و لتثبيت 
تواجدها ع�ىل أراضينا«. وأضاف محمد، 
أن »م�ا يث�ري اس�تغرابنا كل تل�ك الفرة 
وحت�ى الي�وم ه�و الصم�ت املس�تغرب 
م�ن الحكوم�ة االتحادي�ة وع�دم إتخاذ 
أية إج�راءات فعلية إلنهاء ه�ذا التواجد 
العدوان�ي عىل أراضين�ا والذي ال نجد أي 
مربر له، خاصة بعد أن تم تحرير جميع 
األرايض العراقية من زمر داعش اإلرهابية 
ول�م تعد لأعذار التي كان�ت تلك القوات 
تتواجد بس�ببها ع�ىل أراضينا اي وجود، 
وم�ا زاد الط�ني بلة هو إع�الن الحكومة 
الركي�ة أمس ع�ن مفاوض�ات حصلت 

م�ع الحكوم�ة االتحادي�ة لب�دء عملية 
عس�كرية داخ�ل األرايض العراقية وهذا 
معن�اه رضب الحكومة ع�رض الحائط 
ق�رار الربمل�ان باعتب�ار الق�وات الركية 
ه�ي قوات محتلة«. وتاب�ع، أن »التواجد 
الركي ع�ىل أراضينا والصمت الحكومي 
علي�ه به�ذه املرحل�ة التي تش�هد فيها 
عدوان غاش�م م�ن الق�وات الركية عىل 
األرايض الس�ورية يعطي رشعنة وقبوالً 
لهذا التوسع العدواني الركي عىل سوريا 
والع�راق ضم�ن م�رشوع االمرباطورية 
العثماني�ة التي ع�اد الحدي�ث عنها بني 
أوس�اط القي�ادات الركي�ة يف وقت كان 
األجدر بالحكومة دع�م مقاومة عفرين 
من قبل الشعب الس�وري بكرده وعربه 

،وٳدانة االعت�داءات الدولة الركية، كون 
هذا املوقف هو واجب ومسؤولية لجميع 
املنادي�ن بالحرية والكرامة والس�يادة«. 
وم�ى إىل القول، إنه »م�ن هذا املنطلق 
ولضمان س�يادة العراق وحياديته وعدم 
انخراطه باي سياس�ة محاور باملنطقة 
مخاطب�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  فع�ىل 
الجان�ب الركي فوراً لس�حب قواته من 
األرايض العراقية وع�دم إبقاء أي جندي 
ترك�ي عىل أراضين�ا، ويف ح�ال رفضهم 
الخ�روج فعىل الحكوم�ة االتحادية رفع 
ش�كوى رس�مية إىل األمم املتح�دة بهذا 
الضغ�ط  اوراق  الش�أن واس�تخدام كل 
املمكن�ة اقتصاديا وسياس�يا النهاء هذا 

التواجد غري الرشعي عىل أراضينا«.

كتلة التغيري تدعو إىل رفع »شكوى رسمية« لألمم املتحدة
 بشأن التواجد الرتكي بالعراق

مكتب انتخابات نينوى يسعى إىل رفع تسليم بطاقات الناخب اىل )50( ألف بطاقة يوميًا

احلشد الشعبي عن أسباب اجتامع العمليات املشرتكة بكركوك: 
للتصدي للغدر 

      بغداد / المستقبل العراقي

أوق�ف البن�ك املرك�زي العراقي، أمس 
الثالثاء، تداول الس�ندات الوطنية بسوق 

العراق لأوراق املالية.
وقال البن�ك يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه »ت�م إيقاف 
تداول الس�ندات الوطنية االصدارية األوىل 
بس�وق العراق لأوراق املالية اعتبارا من 

5 اذار الحايل«.
يات�ي  أن »اإليق�اف  البن�ك،  وأض�اف 
آذار   4 يف  الوطني�ة  الس�ندات  الطف�اء 

الحايل«.
يف  العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  وأعل�ن 
14 كان�ون الثان�ي )2018(، ع�ن تداول 
السندات الوطنية يف سوق العراق لأوراق 
املالية. وأصدر البنك املركزي، يف 2 نيسان 

2017، س�ندات وطني�ة نياب�ة عن وزارة 
املالي�ة مقداره�ا ترليون دين�ار من أجل 

تموي�ل العج�ز يف موازنة الع�راق العامة 
نتيجة انخفاض اسعار النفط عامليا.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية 
عن احب�اط عملية كب�رية لتهريب االثار، 
مش�رية اىل ان خ�رباء االثار ق�دروا قيمة 
م�ن  املالي�ني  بع�رشات  املهرب�ة  االث�ار 

الدوالرات. وقال�ت املديرية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان�ه »رج�ال االس�تخبارات 
العس�كرية وبالتعاون م�ع االمن 
االقتص�ادي يف محافظة واس�ط، 
عصاب�ة  اخ�راق  م�ن  تمكن�ت 
لتهريب االثار واحباط اكرب عملية 
تهريب لالثار والق�اء القبض عىل 
املهرب�ني بكمني محك�م«، مبيمة 
يف  املهرب�ني  »ت�م مح�ارصة  ان�ه 
قضاء النعمانية بمحافظة واسط 

وضبط عجلت�ني مس�تخدمتني يف عملية 
التهري�ب م�ع املهرب�ني بع�د أن اخفي�ت 
االث�ار بطريق�ة ال تثري الش�ك«.  وتابعت 
ان�ه »ضب�ط داخ�ل العجلت�ني مجموعة 
من القط�ع االثارية الن�ادرة تضمنت 22 
قطع�ة اثاري�ة عىل ش�كل تماثي�ل نادرة 
تع�ود للعص�ور القديم�ة، و6 قط�ع من 

االحجار املس�ماة )حجر النيزك( وهو من 
االحج�ار الكريمة النادرة والنفيس�ة، و4 
قط�ع نقدية ذات نق�وش اثارية تاريخية 
قديم�ة«، مش�رية اىل ان »خ�رباء االث�ار 
قدروا قيمة االثار املهربة بعرشات املاليني 
م�ن الدوالرات يف حني اعلن اخرون انها ال 

تقدر بثمن«.
واكدت انه »ت�م احالة املهربني 
للقض�اء وف�ق احكام امل�ادة 44/ 
ق ع قان�ون االثار رقم 55 لس�نة 
2002«، الفت�ة اىل ان »ذل�ك ج�اء 
استمرارا لنهجها بالقيام بعمليات 
تعرضية فعالة تمتاز باالستباقية 
والنوعي�ة ملالحق�ة الخارجني عىل 
القانون وتج�ار املخدرات وتزييف 
العمل�ة ومهرب�ي االث�ار والقبض 

عليهم واحالتهم للقضاء«.

البنك املركزي يوقف تداول السندات الوطنية
 بسوق العراق لألوراق املالية

االستخبارات العسكرية تعلن احباط »عملية كبرية« 
لتهريب آثار بماليني الدوالرات
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن م�رف الرافدين، أمس الثالث�اء، ان منح قرض 
50 مليون دينار للمواطنني للبناء يف قطعة ارض التقل 
مساحتها عن 50 مرت التشمل اغراض الرتميم واضافة 

البناء. 
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي«، نس�خة منه، ان قرض 50 مليون الذي يمنح 
للمواطن يشرتط ان تكون لديه قطعة ارض للبناء فيها 

وليس للرتميم او اضافة بناء.
واشار اىل ان املرف قرر قبول الهيكل املسقف للطابق 
الثان�ي واالختصار ع�ى منحه الدفعة الثاني�ة والثالثة 

فقط من القرض.

الرافدين يعلن رشوطه ملنح قرض )50( مليون دينار للمواطنني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رف�ض رئي�س الجمهوري�ة املصادقة 
ع�ى موازن�ة ع�ام 2018 بع�د أقرّها 
الربمل�ان بصعوب�ة، محدثاً ع�ن وجود 
31 نقط�ة تتقاط�ع يف القان�ون م�ع 
الترشيع�ات النافذة، رسعان ما حظي 
رئيس الجمهورية بانتقادات من لجان 
برملاني�ة، مؤك�دة أن الرئي�س ال يملك 
الحق يف االعرتاض عى قانون املوازنة.

واعلنت رئاس�ة الجمهورية عن سبب 
رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
املصادق�ة ع�ى املوازنة، وق�ال املكتب 
االعالم�ي لرئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معصوم 
ق�رر اعادة م�رشوع )قان�ون املوازنة 
العراق  العام�ة االتحادية ل جمهوري�ة 
للس�نة املالي�ة 2018( واملصوت عليه 
م�ن قب�ل الربمل�ان بتاري�خ الثالث من 
آذار الح�ايل، اىل مجلس الن�واب إلعادة 
تدقيقها ش�كالً ومضموناً من الناحية 

الدستورية والقانونية واملالية«.
واضاف املكتب ان »هناك نحو 31 نقطة 
يف املوازن�ة تتقاط�ع م�ع الترشيع�ات 
النافذة«، مش�را اىل ان »اعادة املوازنة 
ج�اء اثر قي�ام خ�رباء ومستش�ارين 
قانونيني وماليني بدراس�تها وتدقيقها 
تفصي�ال لتش�خيص أه�م املخالف�ات 
الدس�تورية والقانونية واملالية لبعض 
امل�واد او البن�ود او الفق�رات املقتىض 
معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة 

اي خلل يف صياغتها الشكلية«.
وحظي رّد معصوم املوازنة إىل الربملان 
بانتقاد اللجنت�ني القانونية واملالية يف 
البيت الش�رتيعي، وقالت عضو اللجنة 
املالي�ة ماج�دة التميم�ي ان�ه اليح�ق 
لرئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم 

االعرتاض عى املوازنة العامة.
وقال�ت التميم�ي، ان »رئاس�ة الربملان 

رئاس�ة  اىل  املوازن�ة  ارس�لت  ق�د  كان�ت 
امل�ايض وم�ن  االربع�اء  ي�وم  الجمهوري�ة، 
الطبيعي االنتظار مدة 15 يوم، ففي حال لم 
يتم التوقع واملصادقة عليها من قبل الرئاسة 

ف�أن االجراءات ستس�ر بش�كل طبيعي من 
خ�الل نرشه�ا يف جري�دة الوقائع الرس�مية 

ليصبح قانون املوازنة نافذا«.
واضاف�ت، ان�ه »يف ح�ال كان رف�ض رئيس 
الجمهوري�ة مرتبطا س�بب معني كأن يكون 

خرقا دستوريا فأن الحق سيكون برفضها«، 
مش�رة اىل ان�ه »يف تصورن�ا ان املوزان�ة لم 
يك�ن فيها اي خرق دس�توري حت�ى لحظة 
اقرارها االخرة«.واوضحت قائلة، ان »كانت 
معارضته مرتبطة بحصة االقليم فان املعيار 

ال�ذي اعتمدناه الس�كاني وه�ذا مطبق عى 
كل محافظات العراق، واما اذا كانت بس�بب 
رف�ض البن�ك ال�دويل له�ا فنحن دول�ة لدينا 
ق�رارات وقوان�ني خاصة بن�ا، الس�يما وان 
واملوازن�ة قان�ون عراقي بحث وليس ش�أن 

دويل«.ب�دوره، عّد عض�و اللجن�ة القانونية 
الربملانية محمود الحسن أنه ال يجوز لرئيس 
الجمهوري�ة اع�ادة مرشوع قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة، وق�ال الحس�ن يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »قيام 

رئي�س الجمهوري�ة بإع�ادة مرشوع 
قانون املوازنة االتحادية لس�نة 2018 
يعد مخالفة رصيحة للدستور وخرقا 

ألحكامه«.
وأض�اف أن »اح�كام امل�ادة )٧3( من 
الدس�تور ق�د بينت صالحي�ات رئيس 
الجمهوري�ة الس�يما الفق�رة )ثالثاً( 
من امل�ادة املذكورة )يص�ادق ويصدر 
القوانني التي يس�نها مجل�س النواب 
وتعد مصادقاً عليها بعد ميض خمسة 
التس�ليم(  تاري�خ  م�ن  يوم�اً  ع�رش 
وبالت�ايل اليج�وز لرئي�س الجمهورية 
اع�ادة القوانني الت�ي يرشعها مجلس 

النواب«.
ولفت الحس�ن اىل أن »تل�ك الصالحية 
ق�د أنيطت حرياً بمجلس الرئاس�ة 
الذي كان قائماً يف ال�دورة االوىل فقط 
استناداً الحكام املادة )138/خامساً( 
من الدس�تور والذي له الح�ق بإعادة 
مش�اريع القوانني التي يصوت عليها 
مجلس الن�واب إلعادة النظ�ر فيها«، 
مشرا اىل أن »املحكمة االتحادية العليا 
أكدت بقراره�ا املرقم )200٩/18( يف 
8/٤/200٩ عى ه�ذا املعنى، وبالتايل 
ف�ان ما وقع م�ن رئي�س الجمهورية 
ما ه�و اال اس�تخفاف واضح لحقوق 
املواطن�ني من مختل�ف الرشائح وعى 
رأس�هم املوظف�ني الذين ت�م رفع هذا 
االس�تقطاع الذي كان س�ابقاً اضافة 
اىل املش�اريع الخدمي�ة والت�ي بأمس 

الحاجة اليها«.
يف غضون ذل�ك، قال القيادي يف حركة 
التغير محمود ش�يخ وهاب ان رفض 
معص�وم  ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س 
للموازنة املالية للعام 2018 س�يدخل 

البلد يف أزمة جديدة.
التنس�يق  »غي�اب  إن  وه�اب  وق�ال 
والتوافق بني الكرد والنواب بالعاصمة 
بغداد هو الذي جعل رئيس الجمهورية 
يرف�ض املوازن�ة«، فيم�ا أش�ار إىل أن 
»الخ�ارس يف رف�ض القان�ون ه�و الش�عب 
العراق�ي ب�كل مكوناته«، مؤك�داً أن »رفض 
املوازنة سيدخل اإلقليم وبغداد يف أزمة جديدة 

نحن يف غنى عنها”.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بع�د خ�الف دام أش�هر، عادت�ا بغداد 
واربيل إىل عهد جديد من التعاون وحل 
مش�كالت االزم�ة بينهم�ا، إذ، وبع�د 
ساعات فقط من اعالن رئيس الوزراء 
رفع حظر الطران عن اقليم كردستان 
الشمايل، رسعان ما جرى االتفاق عى 
تخفي�ف القيود عن مص�ارف االقليم 
وتوحيد دفع الرضائب وتسديد رواتب 

موظفي االقليم.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
حي�در  الدكت�ور  املس�لحة  للق�وات 
العب�ادي اع�ادة فت�ح مط�اري اربيل 
الدولي�ة بعد  والس�ليمانية للرح�الت 
اس�تجابة الس�لطات املحلية يف اقليم 
كردس�تان إلعادة الس�لطة االتحادية 

اىل املطارين.
وقال العبادي، خالل لقائه مع ضباط 
وزارة الداخلي�ة العامل�ني يف مطارات 
اقلي�م كردس�تان الع�راق، ان�ه وق�ع 
امرا ديوانيا بعد اس�تجابة الس�لطات 
املحلي�ة يف اقلي�م كردس�تان إلع�ادة 
السلطة االتحادية اىل املطارين حسب 

الدستور.
واش�ار يف كلم�ة، تلق�ت »الس�متقبل 
العراق�ي« نس�خة منه�ا، اىل ان ه�ذا 
االجراء جاء حرصا عى تس�هيل سفر 
املواطن�ني م�ن خ�الل مط�اري اربيل 
الدولي�ني، واس�تحداث  والس�ليمانية 
مديرية للحماية الخاصة عى مطارات 
القي�ادة  تك�ون  كردس�تان  اقلي�م 
الداخلي�ة  ل�وزارة  فيه�ا  والس�يطرة 

االتحادية.
واوض�ح العب�ادي ان�ه س�يتم رب�ط 

منظومة التحق�ق الخاصة بمطارات 
االقليم ومنافذه الحدودية باملنظومة 
الرئيس�ية يف بغ�داد ع�ى غ�رار م�ا 
ه�و معم�ول ب�ه يف املناف�ذ العراقية 
الج�وازات  دوائ�ر  ورب�ط  االخ�رى 

مط�اري  يف  ومنتس�بيها  والجنس�ية 
الداخلية  ب�وزارة  اربيل والس�ليمانية 

االتحادية بحسب القانون.
واضاف ان »هناك العديد من الفقرات 
يف االمر الديواني التي وضعناها حرصاً 

منا ع�ى حقوق ومصالح املواطنني يف 
اقليم كردستان والعراقيني جميعاً«.

وقال العبادي انه س�يتم كذلك تشكيل 
لجنة عليا لإلرشاف عى ادارة مطارات 
االقليم ومنافذه والتأك�د من االلتزام 

باملعاير االتحادية وهي تضم ممثلني 
عن جميع الس�لطات املعنية يف املركز 
واالقلي�م وترف�ع تقاريره�ا اىل القائد 

العام للقوات املسلحة او من يخوله.
وبالتزام�ن، ت�م اتف�اق ع�ى تخفيف 

القيود ع�ن مصارف االقلي�م وتوحيد 
دف�ع الرضائ�ب، أعل�ن وزي�ر املالية 
واالقتصاد يف حكومة إقليم كردستان 
ريباز حمالن يف مؤتمر صحايف مشرتك 
مع األم�ني العام ملجلس ال�وزراء عيل 

الع�الق عقب اجتماعهم�ا يف أربيل اىل 
التوص�ل اىل اتف�ق ووقعن�ا عليه وهو 

يصب يف مصلحة الجانبني.
وق�ال حم�الن  ان املرحل�ة األوىل م�ن 
االتف�اق تن�ص ع�ى تقليل ع�دد تلك 
البن�وك التجاري�ة التابع�ة لحكوم�ة 
إقليم كردس�تان، واملرحل�ة الثانية ان 
تستحصل جميع البنوك واملصارف يف 
اإلقليم عى إجازة ممارسة العمل من 
البن�ك املركزي العراق�ي يف بغداد، وان 
يتم التعامل معها رس�ميا سواء داخل 

او خارج العراق.
واش�ار اىل انه تم خالل االجتماع كذلك 
بحث مسألة الجمارك وخالل األسبوع 
املقب�ل س�يتم عق�د اجتماع موس�ع 
لتنظي�م عمل التعرف�ة الجمركية بني 
الجانبني، الفتا إىل انه »لم تتبَق س�وى 
نقطة واحدة وه�ي الرشكات العاملة 
يف إقليم كردستان والتي لديها مشاكل 
رضيبة وس�يتم حل تلك املش�كلة مع 

مطلع شهر يونيو من العام الحايل«.
واكد الوزي�ر ان »االجتماعات الثنائية 
ب�ني الجانبني كان�ت إيجابي�ة جدا«، 
موضحاً انه بشأن مسألة الرواتب فقد 
انهى البنك املركزي جميع التحضرات 
لتوزيعها من خالل إيداع املبالغ الالزمة 
بفرعه يف أربيل ولم يتبَق سوى صدور 
ام�ر من رئيس مجلس ال�وزراء حيدر 

العبادي لرفها«.
العراقي�ة فرضت  الحكوم�ة  وكان�ت 
ع�ى  حظ�راً  امل�ايض  أيل�ول  نهاي�ة 
الرحالت الدولية من وإىل مطاري أربيل 
والس�ليمانية بعد أيام من االس�تفتاء 
عى انفصال كردس�تان اعتربته بغداد 

غر قانوني.

حتدث عن )31( نقطة يف القانون تتقاطع مع التشريعات.. وجلان برملانية ترد: ال ميلك احلق.. والتغيري حتذر من أزمة

رئيس اجلمهورية يرفض »التصديق« عىل موازنة 2018

منافذ كردستان سرتبط باملؤسسات األمنية االحتادية

»صفحة جديدة« بني بغداد وأربيل: فتح املطارات وتسليم الرواتب وتوحيد الرضائب

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

انه�ى مجل�س الن�واب بجلس�ته االعتيادي�ة 
الرابعة عرشة التي تم استئنافها برئاسة سليم 
الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 1٧0 

نائبا قراءة احد عرش قانونا.
وذكر بي�ان للدائ�رة االعالمية ملجل�س النواب 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، انه 
»يف مس�تهل الجلسة، اس�تنكر رئيس املجلس 
أي اعت�داء يط�ال الن�واب، مش�را اىل االعتداء 
الذي حصل عى النائب كامل الغريري، موجها 

اللجنة القانونية بمتابعة الحادثة«.
وأنه�ى املجلس الق�راءة االوىل ملق�رتح قانون 
التعدي�ل االول لقان�ون ض�م املعه�د القضائي 
اىل مجل�س القض�اء االع�ى رق�م ٧0 لس�نة 
201٧ واملق�دم م�ن اللجن�ة القانونية لغرض 
تصحي�ح امل�واد والبنود املعدلة واملش�ار لها يف 
القانون ومعالجة ح�االت الوفاة لطالب املعهد 

القضائي.
وأتم املجلس القراءة االوىل ملقرتح قانون ديوان 
الرقابة املالية املعدل رقم 31 لسنة 2011 واملقدم 

من اللجن�ة القانونية لتفعي�ل اليات مكافحة 
الفساد وامتداد صالحيات ديوان الرقابة املالية 
اىل الجرائ�م املرتكب�ة يف االتح�ادات والنقابات 
واملنظمات غ�ر الحكومية والجمعيات املهنية 
لالستجابة اللتزامات العراق الدولية ومن أجل 

الحفاظ عى املال العام.
بعده�ا، أنج�ز املجل�س الق�راءة االوىل مقرتح 
قان�ون التعدي�ل االول لقان�ون املجمع العلمي 
واملق�دم م�ن اللجن�ة القانونية وال�ذي يهدف 
أس�وة  العلم�ي  املجم�ع  موظف�ي  إلنص�اف 
بأقرانه�م م�ن موظف�ي الجامع�ات العراقية 

كونهم متساوين بالحقوق والواجبات.
وأكم�ل املجلس الق�راءة االوىل ملق�رتح قانون 
الحماية املوظف القانون�ي واملقدم من اللجنة 
املوظ�ف  مه�ام  انج�از  لتس�هيل  القانوني�ة 
القانوني يف الدفاع عن حقوق الدولة وحمايته 
من املخاطر التي يتعرض لها أثناء أداء واجبه. 
كما أنهى املجل�س القراءة االوىل ملقرتح قانون 
اتح�اد رج�ال االعم�ال العراقي�ني واملقدم من 
لجان مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي واالقتصاد 
واالس�تثمار والقانونية لدع�م القطاع الخاص 

وتطوي�ر مجتم�ع األعم�ال العراق�ي وتنظيم 
نش�اطات رج�ال وس�يدات االعم�ال يف مجال 
االس�تثمار ودعم االقتصاد الوطني واملساهمة 
الصناع�ات  وتوط�ني  املس�تدامة  التنمي�ة  يف 
الس�تثمار امل�وارد االولية والطاق�ات البرشية 
املتاحة واملس�اهمة يف زي�ادة النات�ج الوطني 

للبلد.
واس�تنكر الجب�وري باس�م مجل�س الن�واب 
العملي�ات االجرامي�ة الت�ي طال�ت املواطن�ني 
االبرياء س�واء كانو من املواطنني املس�يحيني 
او من تم اس�تهدافهم عى الطري�ق بني بغداد 
وكركوك، داعيا الجهات االمنية اىل اتخاذ كافة 
االجراءات الكفيلة بتوفر الحماية للمواطنني.

وأس�تكمل املجل�س ق�راءة تقرير ومناقش�ة 
مرشوع قانون العفو من العقوبات الرضيبية 
واالقتص�اد  املالي�ة  اللجنت�ني  م�ن  واملق�دم 

واالستثمار.
وارج�أ املجلس التصويت ع�ى مرشوع قانون 
التعديل االول لقانون هيئة دعاوى امللكية رقم 
13 لس�نة 2010 واملقدم م�ن لجنتي املرحلني 
واملهجرين والقانونية لحني التوصل اىل صيغة 

توافقية.
وأعل�ن رئي�س املجلس عن تحدي�د موعد لعقد 
مش�اريع  ع�ى  بالتصوي�ت  خاص�ة  جلس�ة 
ومقرتح�ات القوان�ني املدرج�ة ع�ى ج�دول 

االعمال واخرى تضاف عى الجدول .
واكمل املجلس مناقش�ة تقرير مرشوع قانون 
استيفاء اجر املثل عن االرايض اململوكة للدولة 
املت�رف فيها الغراض غ�ر الزراعية واملقدم 

من لجنتي املالية والزراعة واملياه واالهوار.
واكمل املجلس قراءة ومناقش�ة تقرير مقرتح 
قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي املهن 
الصحي�ة والطبية رقم 6 لس�نة 2000 واملقدم 

من لجنة الصحة والبيئة.
وانج�ز املجل�س الق�راءة االوىل ملق�رتح قانون 
الهيئ�ة الوطنية للثقافة والفن�ون واملقدم من 

لجنة الثقافة واالعالم.
واكمل املجلس مناقش�ة تقرير مقرتح قانون 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  قان�ون  تعدي�ل 
اللجن�ة  لالنتخ����اب�ات واملق�دم م�ن قب�ل 
القانونية.بعده�ا تق�رر رفع الجلس�ة اىل يوم 

الخميس املقبل.

أدان التعّرض لألقليات ومجيع العراقيني ورفع جلسته إىل اخلميس

الربملان ينهي قراءة )11( قانونًا ختص مكافحة الفساد وقطاع األعامل والثقافة
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األمم املتحدة: فيسبوك انزلق إىل نرش »الكراهية القاتلة« يف ميانامر

اخلارجية االيرانية: االدارة االمريكية تنقض »االتفاق النووي« عمليًا

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مستش�ار »ترام�ب« الس�ابق للسياس�ات 
الخارجي�ة »جورج بابادوبول�وس« – والذي يتوقع 
أن يكون الش�اهد الرئييس يف تحقيق »روبرت مولر« 
- للمحققني الفيدرالني أن »دونالد« شجعه شخصيا 
عىل عقد قمة مع الرئيس الرويس »فالديمري بوتني« 

وفقا لكتاب جديد صدر مؤخرا.
وق�د ورد يف كت�اب »الرولي�ت ال�رويس: القص�ة 
الداخلي�ة لحرب بوتني عىل أمري�كا وانتخاب دونالد 
ترام�ب« ال�ذي اش�رك يف تأليف�ه الكات�ب »مايكل 
إزيك�وف« من موقع ياه�و نيوز و»ديفي�د كورن« 
م�ن موقع ماذر جونز، أن ش�هادة »بابادوبولوس« 
العام�ة  ل�»مول�ر«، كان�ت تناق�ض الترصيح�ات 
عم�ا حدث يف االجتماع الحس�اس لفريق السياس�ة 

الخارجية ل�»ترامب« يف 31 مارس/أذار 2016.

باب خلفي بين ترامب وبوتين
ففي هذا االجتماع أبل�غ »بابادوبولوس« ترامب 
– املرش�ح آنذاك- واملستش�ارين اآلخرين لسياسته 
الخارجي�ة، ب�أن لديه أش�خاص عىل اتص�ال به يف 
بريطانيا،  يمكنهم أن يرتبوا قمة بني مرشح الحزب 

الجمهوري و»بوتني«.
وق�ال مؤلفو الكتاب إن »ترامب« نظر إىل »جيف 
سيش�نز« متوقعاً منه أن يتفق م�ع بابادوبولوس، 
وأومأ »سيش�نز« ل�ه موافقاً، لكن »سيش�نز« قال 
إن�ه ال يتذكر تبادل الحديث مع بابادوبولوس، وقال 
مس�ؤول يف البي�ت األبيض أن اآلخري�ن يف االجتماع 

تذكروا املوقف بشكل مختلف عن بابادوبولوس.
ويف الخريف املايض اعرف بابادوبولوس أنه كذب 
عىل مكت�ب التحقيق الفي�درايل بخصوص اتصاالته 
م�ع ال�روس وأصب�ح ش�اهدا متعاون�اً يف تحقي�ق 
»مولر«، وقصة ما حدث يف االجتماع الوحيد املعروف 
بني ترامب وبابادوبولوس هي واحدة من التفاصيل 
الجديدة التي كش�فت يف كت�اب »الروليت الرويس«، 
ع�ن االتص�االت التي أجراه�ا ترامب ومستش�اري 
حملته وغريهم مع الش�خصيات الروسية املختلفة 

ومن يرتبطون بهم خالل حملة 2016.

باب خلفي آخر
يتح�دث الكت�اب أيض�اً ع�ن جه�ود »ألكس�ندر 
تورشني«، نائب رئيس البنك املركزي الرويس وحليف 
بوتني املق�رب، ومس�اعدته »ماري�ا بوتين�ا«، لنيل 
حظ�وة لدى حملة »ترامب« – بما يف ذلك محاولتهم 
الخاص�ة لرتي�ب اجتم�اع ب�ني بوت�ني وترام�ب يف 

موسكو.
ب�دأ ذل�ك مبك�راً يف يولي�و 2015، عندما ظهرت 
»بوتينا« يف تجمع محافظ يسمى »فريدوم فيست« 
يف الس فيجاس، حيث كان »ترامب« يتحدث، وخالل 
جلس�ة األس�ئلة واألجوب�ة، دع�ا ترام�ب »بوتينا«، 
فس�ألته ع�ن موقفه من روس�يا والعقوب�ات التي 
فرضته�ا إدارة »أوبام�ا« عليه�ا وقد أج�اب ترامب 
قائ�اًل: »أنا أعرف بوتني«، ثم أردف قائالً: »أنا أعتقد 

أنني س�أتوافق بش�كل جي�د مع بوتني، حس�ناً؟ ال 
أعتقد أنكم بحاجة للعقوبات«.

وعل�ق الكاتب�ان بالق�ول: »كيف ح�رت املرأة 
الروس�ية الحدث يف الس فيجاس؟ وكيف استدعاها 
ترام�ب للحديث؟ وم�اذا عن ردة فع�ل ترامب؟ لقد 
كانت غريبة، وقد اعتقد بانون أن ترامب كانت لديه 
إجابة كاملة التط�ور، كما إن بريبوس اتفق عىل أن 
هناك ش�يئاً غريب�اً بخصوص بوتين�ا، فأينما كانت 
هناك مناس�بات تعقدها الجماعات املحافظة، فإن 

بوتينا كانت تظهر«.
يف ربيع 2016، قام تورشني وبوتينا – اللذان كانا 
قريبني م�ن جمعي�ة البندقية الوطنية »ناش�يونال 
رايف�ل أسوسييش�ن«– بأفعال مبارشة الكتس�اب 
تأث�ري عىل حملة »ترامب«، وقدما عرضهما الخاص 
بخصوص قمة بني »ترامب« و»بوتني« خالل مؤتمر 
دويل يف موسكو حول محنة املسيحيني املضطهدين، 

التي نظمها »فرانكلني غراهام«.
ويف رس�الة إلكرونية ملس�ؤويل حملة »ترامب«، 
وصف الناش�ط املحافظ »ريك كالي«، تورشني بأنه 
»صدي�ق مقرب للغاية من الرئيس بوتني«، وش�جع 

فريق ترامب عىل التفكري بقوة يف العرض.

الهجمة اإللكترونية
هن�اك أش�ياء أخ�رى كش�فها كت�اب »الروليت 
املتح�دة  الوالي�ات  حكوم�ة  أن  ومنه�ا  ال�رويس« 
لديها مص�در رسي يف الكرملني حذره�ا مبكرا منذ 

ع�ام 2014 م�ن أن روس�يا تش�ن حمل�ة طموحة 
م�ن الهجم�ات اإللكروني�ة وح�رب املعلومات ضد 

الديموقراطيات الغربية والواليات املتحدة.
كما قدم مصدر الكرملني معلومات صارخة عن 
االحتق�ار الذي يحمل�ه »بوتني« ومس�ؤوليه الكبار 
للرئيس »باراك أوبام�ا« وإدارته والتي يعرب عنها يف 
العادة بعبارات عنرصية، فقد كان يطلق عىل أوباما 
يف حضور بوتني »الق�رد«، ولم يكن من غري املألوف 

أن يطلق عليه كلمة »الزنجي«.
وقد كان مدير حملة »هيالري كلينتون«، »روبي 
موك«، قلقاً جداً بشأن روابط »ترامب« باملستشارين 
املقرب�ني من روس�يا، لدرجة أنه أراد إمس�اك حملة 
»ترام�ب« متلبس�ني بالتع�اون مع موس�كو، فيما 

سماه »فخ مخرقي الشبكات«.
وكانت الفكرة هي أن يزرع فريق كلينتون قصة 
زائف�ة ع�ن كلينت�ون يف كمبيوتر »اللجن�ة الوطنية 
الديموقراطي�ة«، وينتظروا ل�ريوا ما إن كانت حملة 
ترام�ب أو حلفاؤه�ا سيس�تخدمونها عالنية، وإن 
فعلوا ذلك، فإن هذا س�يكون دليالً عىل تلقي الحملة 
ملعلومات اس�تخباراتية من القراصنة الروس الذين 
اخرقوا خ�وادم اللجنة الديموقراطية، لكن محامي 
الحمل�ة ق�ال بع�د أن ناقش�وا الفك�رة مع�ه، أنها 

»مريبة« ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية.

الفيديو الجنسي
وكان الرئي�س »أوبام�ا« مي�االً للش�ك عندم�ا 

ت�م إطالع�ه ألول م�رة يف مطل�ع يناي�ر 2017 عىل 
محتويات ملف أعده الجاسوس الربيطاني السابق 
»كريستوفر ستيل«، زاعماً أن الكرملني لديهم رشيط 
فيديو ل�»ترامب« وهو ينخرط يف سلوك جنيس دنئ 

مع عاهرات يف غرفة يف فندق يف موسكو.
وقد سأل مستشارته لألمن القومي سوزان رايس 
»ملاذا أسمع هذا؟«، فرشحت له بأن االستخباراتيني 
ليس�ت لديهم فكرة إن كان ه�ذا االدعاء صحيحاً أم 
ال، لكن »أوباما« كان بحاجة ألن يعرف. وبعد بضعة 
أيام، عندما تم إطالع نائب الرئيس »جو بايدن« عىل 
التقارير االستخباراتية حول االتصاالت بني الالعبني 
املختلف�ني يف دائرة »ترامب« والكرملني، فقد كان له 
رد فعل قوي، فقد صاح قائالً: »إذا كان ذلك صحيحاً 

فإنها خيانة«.
عندم�ا تم تس�ليم »ترام�ب« الذي انتخ�ب آنذاك 
الجاس�وس  رئيس�اً، صفحت�ني م�ن موج�ز كالم 
الربيطاني السابق، يف نهاية بيان استخبارات موجز 
للواليات املتحدة عن روس�يا، قام هو أيضاً برد فعل 
ق�وي، فقد ق�ال ترام�ب بع�د أن ترك مدي�ر مكتب 
التحقيق�ات الفدرايل جيمس كومي يف الغرفة؛ »إنها 

مهزلة«.
اعتقد ترام�ب أنه يجري ابتزازه من قبل كومي، 
وكت�ب املؤلف�ان أن الحادث�ة ربما زرع�ت البذور ملا 
وصف�وه بأكثر ق�رارات ترامب الكارثي�ة بعد ذلك: 
ط�رد »كوم�ي«، وه�ي الحرك�ة الت�ي أدت لتعي�ني 

»مولر« كمحقق خاص.

كتاب يكشف خفايا كبرية يتم احلديث عنها للمرة األوىل

»الروليت الرويس«.. أرسار جديدة عن عالقة بوتني وترامب

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال املفت�ي الع�ام لليبي�ا، الص�ادق الغريان�ي، إن 
الس�عودية واإلم�ارات س�اهما يف من�ارصة الع�دو عىل 
املس�لمني، وإن مال البلدين »أّم�ن ديار العدو وذاد عنها، 

فنام العدو قرير العني«.
وذك�ر الغريان�ي، يف مق�ال ل�ه بصفح�ة دار اإلفتاء 
الليبي�ة، أن اليمنيني ُيقتلون باملال اإلماراتي والس�عودي 
يف حرب رضوس عىل مدى ثالث س�نوات، و«من لم تقتله 
قنابلهم تفتك به األم�راض واألوبئة املنترشة واملجاعات 

والحصار القاتل«، كما نقلت الجزيرة نت.
وأضاف املفتي الليبي أن ُحّكام اإلمارات والس�عودية 
»يضعون أمواالً كالجبال يف أرصدة أعدائهم بسخاء توّدداً 
إليهم لرشاء سالح تزدهر به مصانعهم وترتفع به أسهم 
موازي�ن تجارتهم«. وتابع: »ال يش�رون به�ذه األموال 
س�الحاً لقتال الع�دو؛ بل لقتل الليبي�ني واليمنيني وقمع 

الثورات يف البالد العربية وقمع شعوبها عند الحاجة«.
وأّك�د الغرياني أن اللواء املتقاع�د، خليفة حفر، قتل 
ى باملال اإلماراتي أكثر من 15 ألفاً بمدينة  بالسالح املُشررَ
بنغ�ازي، وترك أكثر من عرشين أل�ف معاٍق، وهّجر أزيد 

من مئة ألف من أهايل املدينة بعد أن دّمرها.
وقال صاح�ب املقال: إن هذا »املال الفاس�د هو الذي 
ُتجّيش به املرتزق�ة األفارقة هذه األيام الحتالل الجنوب 
الليب�ي، وُتحاك به مؤام�رة قذرة قد تنته�ي بتدمريه أو 

تقسيم ليبيا إن لم ُيتدارك األمر«. 
وأش�ار إىل أن م�ا س�ماها »أوامر الع�دو« تصدر »إىل 
اإلمارات والس�عودية باملواجهة غري املعلن�ة، والتضييق 
الش�ديد ع�ىل كل م�ن يع�ادي امل�رشوع الصهيون�ي أو 
يتعاط�ف م�ع قضي�ة فلس�طني، أو ال ي�رىض التطبيع 
مع الع�دو«. وأوضح الغرياني أن األوامر نفس�ها تصدر 
لإلمارات والس�عودية ب� »تمويل الدس�ائس ومش�اريع 
الفس�اد الت�ي ُتح�اك يف بق�اع األرض، فأينما اكُتش�فت 
ُوج�د وراءها املال اإلماراتي الفاس�د«، مش�رياً إىل أن تلك 
الدس�ائس ال تعمل إال عىل »تفري�ق األمة وخدمة املحتل 
والتآمر عىل املسلمني«. وذكر املفتي العام لليبيا أن العدو 
س�لب من اإلم�ارات والس�عودية القرار بعد أن س�لبهما 
األم�وال، الفتاً االنتباه إىل أن تلك األم�وال لم يتم إنفاقها 
ع�ىل العاطلني واملحروم�ني يف البلدي�ن، وال عىل النهضة 
والعمران والبحث العلمي والصناع�ة واإلدارة والتجارة، 
وال ع�ىل فق�راء املس�لمني يف أفريقي�ا، أو املضطهدي�ن 
الروهينغ�ا، أو املحارصي�ن يف غ�زة، بل عىل املؤّسس�ات 
املخابراتية القمعية، لُتخ�ريّ العديدين بني أمرين ال ثالث 
لهما؛ السجن أو الفرار. وخلص الغرياني إىل أن اإلمارات 
والس�عودية قد خانت�ا القضي�ة، وأنهما توالي�ان العدو 
وتنارصانه عىل املس�لمني، وتتعاونان مع الصهاينة عىل 
حصار حركة املقاومة اإلس�المية )حماس( يف غزة، وقد 

وضعتا املجاهدين يف قوائم اإلرهاب، بحسب ما قال.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزير الدف�اع األمريكي جي�م ماتيس أم�س الثالثاء إن 
الوالي�ات املتحدة تلحظ عالمات ع�ىل اهتمام عنارص من حركة 
طالبان ببحث إمكانية إجراء محادثات إلنهاء الحرب املس�تمرة 

منذ أكثر من 16 عاما يف أفغانستان.
وأض�اف ماتيس للصحفيني قبل قلي�ل من هبوطه يف كابول 
يف زيارة لم يسبق اإلعالن عنها »هناك اهتمام الحظناه من قبل 

طالبان« مضيفا أن هذه املؤرشات ترجع لعدة شهور.
وكان الرئي�س األفغان�ي أرشف عبدالغني قد عرض الش�هر 
امل�ايض إج�راء محادث�ات دون رشوط مس�بقة م�ع مس�لحي 
طالب�ان فيم�ا اعتربه مس�ؤولون أمريكيون مب�ادرة كربى من 

جانب كابول.
وأف�اد ماتي�س ب�أن بعض ه�ذه الدالئ�ل، التي ل�م يذكرها 

بالتفصيل، تعود إىل ما قبل ترصيحات عبدالغني.
وق�ال »لدينا مجموعات من طالبان، مجموعات صغرية، إما 

بدأت تغري موقفها أو عربت عن اهتمام باملحادثات«.
ويق�ول دبلوماس�يون ومس�ؤولون غربي�ون يف كاب�ول إن 
اتصاالت تجرى عرب وس�طاء بهدف االتفاق عىل قواعد أساسية 
ومج�االت ممكنة للنقاش حول عقد محادثات محتملة ولو مع 

عنارص من طالبان.
غري أن املتش�ددين الذين سيطروا عىل مركز إقليمي يف غرب 
أفغانس�تان هذا األس�بوع، لم يعطوا أي إش�ارة علنية تدل عىل 
قب�ول ع�رض الرئيس ب�ل وأصدروا ع�دة بيانات توح�ي بأنهم 
يعتزمون مواصلة القتال. وعززت الواليات املتحدة مس�اعدتها 
للجيش األفغان�ي وكثفت رضباتها الجوية ضد طالبان يف إطار 
اس�راتيجية جديدة يف املنطقة أعلنته�ا العام املايض يف محاولة 
لك�ر حالة الجمود وإجبار املتش�ددين عىل الجلوس إىل طاولة 
املفاوضات. وقال ماتيس إن الهدف هو إقناع متش�ددي طالبان 
بأنهم ال يستطيعون إحراز النرص وهو ما يأمل أن يدفعهم نحو 
املصالحة. لكن مقاتيل طالبان يس�يطرون عىل مساحات كبرية 
م�ن الب�الد بينما تعان�ي الحكومة األفغانية نفس�ها انقس�اما 

شديدا ويسقط آالف الجنود واملدنيني األفغان قتىل سنويا.
وم�ن املق�رر أن تس�تضيف أوزبكس�تان مؤتمرا للس�الم يف 
أفغانستان الشهر الجاري، حيث من املتوقع أن يدعو املشاركون 

إىل محادثات مبارشة بني طالبان وحكومة عبدالغني.
لك�ن يبدو أن طالبان لن تش�ارك يف هذا املؤتمر وهي ترفض 
حت�ى اآلن إجراء محادثات مبارشة مع حكومة كابول املدعومة 
م�ن الغ�رب والت�ي تصفه�ا الحركة بأنه�ا نظام غ�ري رشعي 
مفروض من الخارج. وعرضت طالبان إجراء محادثات مبارشة 

مع الواليات املتحدة بشأن اتفاق سالم محتمل.
وردا ع�ىل س�ؤال عم�ا إذا كان�ت الواليات املتحدة مس�تعدة 
للحدي�ث مبارشة م�ع طالبان، أك�د ماتيس ع�ىل موقف بالده 

املتمثل يف رضورة أن تقود كابول املحادثات.
وقال »نري�د أن يقود األفغان األم�ر وأن يكونوا يف لب جهود 

املصالحة«.

مفتي ليبيا: املال اإلمارايت والسعودي 
يفتك بنا وباليمنيني

الدفاع األمريكية خترج بـ »جهود التفاوض« 
مع طالبان إىل العلن

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال خ�رباء يف حق�وق اإلنس�ان باألم�م املتح�دة 
يحقق�ون يف إب�ادة محتمل�ة يف ميانم�ار إن موق�ع 

فيسبوك لعب دورا يف نرش ثقافة الكراهية هناك.
ولم تصدر رشكة فيسبوك تعليقا بعد عىل االنتقاد 
ال�ذي وجهه لها الخ�رباء، عىل الرغم مم�ا أعلنته من 
قبل عن عملها عىل حذف خطاب الكراهية يف ميانمار 
وعىل إغالق حس�ابات أش�خاص يتبادل�ون مثل هذا 

املحتوى بشكل مستمر.
وفر أكث�ر من 650 ألف�ا من الروهينغا املس�لمني 
م�ن والية راخني يف ميانم�ار إىل بنغالدش منذ أن أدت 
هجمات ملس�لحني إىل حملة أمنية يف آب املايض. وقدم 
كثري من الناس ش�هادات مروعة ع�ن عمليات إعدام 

واغتصاب ارتكبتها قوات األمن يف ميانمار.
وكان مف�وض األم�م املتح�دة الس�امي لحق�وق 
اإلنس�ان قال األس�بوع املايض إن لديه ش�كوكا قوية 
إزاء حدوث إبادة. وردا عىل ذلك، طالب مستشار األمن 

الوطني يف ميانمار بتقديم »أدلة واضحة«.
وق�ال مرزوق�ي داروس�مان، رئي�س بعث�ة األمم 
املتحدة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق يف ميانمار، 

للصحفيني إن مواقع التواصل االجتماعي لعبت »دورا 
حاسما« يف ميانمار.

وأضاف أن هذه املواقع »ساهمت بشكل رئييس يف 
مستوى الجفاء والشقاق والرصاع، وإذا شئت القول، 
بني املواطنني. ومن املؤكد أن خطاب الكراهية بالطبع 

جزء من ذلك. وفيما يتعل�ق بالوضع يف ميانمار، فإن 
مواقع التواصل االجتماعي هي فيس�بوك وفيس�بوك 

هو مواقع التواصل االجتماعي«.
وقال�ت يانغ�ي يل محقق�ة األمم املتح�دة مليانمار 
إن فيس�بوك ج�زء كبري من الحي�اة العام�ة واملدنية 

والخاصة، وإن الحكومة اس�تخدمته لنرش معلومات 
للمواطنني.

وأضاف�ت للصحفي�ني »كل يشء يف ميانم�ار يت�م 
من خ�الل فيس�بوك« وأضافت أن ذلك املوقع س�اعد 
البل�د الفقري لكن تم اس�تخدامه أيضا يف نرش خطاب 

الكراهية.
ومض�ت تق�ول »ت�م اس�تخدام )فيس�بوك( لنقل 
رسائل عامة ولكن كما نعرف فإن البوذيني القوميني 
املتطرف�ني لديهم صفحات خاصة بهم عىل فيس�بوك 
وأنه�م يحرض�ون يف الواق�ع ع�ىل كث�ري م�ن العنف 

والكراهية ضد الروهينغا وأقليات عرقية أخرى«.
وأضافت »أخىش أن يكون فيس�بوك تحول اآلن إىل 

وحش عىل عكس غرضه األصيل«.
وانته�ى يوم الس�بت حظ�ر عىل الوعظ مل�دة عام 
كان مفروض�ا عىل ويراتو، الراهب األكثر ش�هرة بني 
الرهب�ان املتش�ددين يف ميانم�ار، وقال إن�ه ال عالقة 

لخطابه املعادي للمسلمني بالعنف يف والية راخني.
وقالت رشكة فيس�بوك يف الش�هر امل�ايض ردا عىل 
س�ؤال بخصوص حس�اب ويراتو إنه�ا تعلق وتحذف 
أحيانا مش�اركة أي ش�خص »يتبادل بشكل مستمر 

محتوى يحض عىل الكراهية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ام وزي�ر الخارجية االيران�ي محمد 
ج�واد ظري�ف بال�رد ع�ىل أس�ئلة اإلعالم 
الباكس�تاني بعد كلمة ألقاها يف مؤسسة 
الدراس�ات االس�راتيجية يف اس�الم آب�اد 
يف اجتم�اع »الذك�رى الس�بعني للعالق�ة 

والصداقة بني ايران وباكستان«. 
وخ�الل ه�ذا املؤتم�ر الصحف�ي وجه 
اإلعالم الباكس�تاني أس�ئلة حول اإلتفاق 
النووي والتعاون االيراني الهندي ومواقف 
اي�ران حيال كش�مري والتع�اون االقليمي 
الباكس�تاني واألفغان�ي وكذلك  االيران�ي 
والعالق�ة  املنطق�ة  يف  »داع�ش«  تواج�د 
ب�ني اي�ران والس�عودية وقضاي�ا هام�ة 
اقليمي�ة وعاملي�ة. ورداً ع�ىل س�ؤال حول 
اس�تعداد ايران للتفاوض مع الس�عودية 
ق�ال ظري�ف: نح�ن ع�ىل اس�تعداد لبدء 
مفاوض�ات مع الس�عودية مرحباً بجهود 
نواز رشيف للتمهيد لهذا التفاوض معترباً 
مشكلة الس�عوديني يف أنهم يريدون إقناع 
العال�م أنه�م يتعرضون للتهدي�د من قبل 

إي�ران، ويعتق�دون أن ه�ذا األمر يصب يف 
صالحهم، رافضاً أي مسعى لتجاهل ايران 

يف التحوالت االقليمية.
وعن موضوع الحرب يف العراق وسوريا 
استعرض ظريف الخسائر والدمار الناجم 
عن العمليات اإلرهابية يف العراق وس�وريا 
معرب�اً ع�ن تفاؤل�ه بإمكانية مش�اركة 
ايران والس�عودية يف إع�ادة إعمار العراق 
وس�وريا رشيطة أن يقوم البلدان بحس�م 
مشاكلهما العالقة عيل طاولة املفاوضات 
رافض�اً وج�ود أي دليل للع�داء بني هذين 
البلدين مخاطباً الس�عودية بعدم التعويل 

عىل الخارج لتوفري أمنها.
ورداً عىل سؤال حول العالقة بني ايران 
وباكس�تان يف املجال األمن�ي قال ظريف: 
ل�ن نس�مح بتاتاً ألي�ة جهة باالس�تفادة 
من أراضينا ضد باكس�تان معتقداً بوجود 
نفس النية لدى الباكستانيني بعدم إتاحة 
م�ن  باالس�تفادة  لالرهابي�ني  الفرص�ة 

أراضيها ضد ايران.
ويف حدي�ث له ع�ن العالقة ب�ني ايران 
والهند وتعاونهما يف تنفيذ مشاريع ميناء 

تش�ابهار )جن�وب رشق اي�ران( ومين�اء 
غوادر الهندي أشاد ظريف أوالً بالعالقات 
الحسنة بني طهران واسالم آباد ثم رفض 
بش�دة وصف العالقات االيراني�ة الهندية 

آتي�ًة يف س�ياق مضاد لباكس�تان كما هو 
الح�ال بالنس�بة للعالق�ات الباكس�تانية 
الس�عودية التي لم تر بالش�أن االيراني 

والعالقة االيرانية الباكستانية.

الن�ووي  االتف�اق  مس�تقبل  وع�ن 
وإجراءات ترام�ب وترصيحاته ضد ايران 
رّصح ظري�ف ب�أّن االتف�اق الن�ووي هو 
إتف�اق دويل س�يؤدي ايل عزل�ة الوالي�ات 
املتح�دة إن حاول�ت نقضه، من�دداً بعدم 
التزام واش�نطن بمفاد هذا االتفاق معترباً 
الهدف من ه�ذا التعنت االمريكي هو منع 
أي نفع يع�ود عىل ايران بفض�ل توقيعها 
ه�ذا االتفاق وقال: إّن واش�نطن يف الوقت 
الراه�ن وعملي�اً ناقضة لالتف�اق النووي 
مطالباً الدول االوروبية بتفهيم واش�نطن 
ب�أّن نقضها لالتفاق النووي يعني عزلتها 
عاملي�ًا. وبالنس�بة للتهدي�د الداعيش رأى 
ظري�ف بأّن تواج�د داعش عيل املس�توي 
االقليمي يمثل خطراً لجميع دول املنطقة 
مش�رياً اىل التناف�س الدام�ي ب�ني داعش 
وطالبان عيل االرايض االفغانية معترباً ذلك 
تحدياً لألمن يف باكس�تان والصني وروسيا 
ومناش�داً دول املنطقة والجوار بالتعاون 
إلع�ادة األمن واإلس�تقرار يف افغانس�تان 
معلن�اً ترحي�ب ايران بأي تف�اوض محيل 

افغاني حتى إن شاركت فيه طالبان.
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لع�دم حصول راغب والحاق�ا باعالننا املرق�م )22 يف 2018/1/21(  تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري االمالك املدرجة 
مواصفاته�ا ادن�اه والبالغ عددها )2( ملك  اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانونية 
ال تق�ل عن 20 % م�ن القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل 
ال�دوام الرس�مي من اليوم االخري م�ن مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها 
يف مق�ر مديرية بلدية قلعة صالح  ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور 
الخدم�ة البالغ�ة 2% من بدل االيجار الكامل واي اج�ور قانونية اخرى واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي.

تنويه
نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1628 
يف 4 اذار 2018 بم�ا يخ�ص االع�الن الخاص 
الكوف�ة  يف  الش�خصية  االح�وال  بمحكم�ة 
بالدعوى املرقم�ة 268/ش/2018 ذكر فيها 
س�هوا اسم الس�يد القايض جواد عبد الكاظم 
خط�أ والصحي�ح هو الس�يد الق�ايض حميد 

جخم علوان لذا اقتىض التنويه
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1390/ش2018/1

 اىل / املدعى عليه /سيف رعد ناجي
اقام�ت املدعية ) خلود كاظ�م عباس( الدعوة 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب   فيها 
التفري�ق القضائ�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح املختار جمعة عبد الله العنزي 
فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/3/19 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 991/ب2018/4

التاريخ : 2018/3/12
جعف�ر  محم�د  )س�عد  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

النصار( 
اق�ام املدعي )مهدي حس�ن حات�م(  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدك والت�ي يطلب 
الحك�م فيه�ا بتأديت�ك ل�ه مبلغ�ا مق�داره 
)3680000( دينار بموج�ب وصوالت االمانة 
يف  و)2(   2017/11/11 يف   )1  ( املرقم�ة 
2017/9/22 والكمبيال�ة املؤرخة 26852 يف 
8/6/  2017  ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الش�هيد الصدر /الرشيط املدعو حس�ني 
ريس�ان الس�المي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/3/20 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 990/ب2018/4

التاريخ : 2018/3/12
اىل / املدعى عليه )عيل طاغوت عبد عيل( 

اق�ام املدعي )مهدي حس�ن حات�م(  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدك والت�ي يطلب 
الحك�م فيه�ا بتأديت�ك ل�ه مبلغ�ا مق�داره 
)640000( دينار بموجب وصل االمانة املؤرخ 
2017/9/21  ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
ح�ي الش�هيد الص�در /4 ب الرشي�ط املدعو 
سعد نور الس�المي عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2018/3/22 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 357/ت/2017

التاريخ : 2018/3/12
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املن�اذرة العقار تسلس�ل 
17م 22 الح�ريه الواقع يف الحريه العائد للمدين 
حوراء فرحان عباس املحجوز لقاء طلب الدائن 
محمد جفات منصور البالغ 17000000 سبعة 
عرش مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة من  املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

احمد حسني داخل
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : الحريه 17 م22 الحريه 
2 � جنسه ونوعه : ارض )بستان( 

3  � ح�دوده واوصاف�ه : ارض زراعي�ة مع دور 
سكن بلدية الحريه 

4  � مش�تمالته : مزروع�ة بالنخي�ل واش�جار 
السدر والعنب ودور سكن متفرقة

5 � مساحته : حصة املدينة )14112سهم(  
6 � درجة العمران : 

7 � الش�اغل : حيدر كاظم حيدر يش�غل االرض 
الزراعية العائدة للمدينة

8  � القيم�ة املق�درة : 12089000 اثن�ا ع�رش 
مليون وتسعة وثمانون الف دينار 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2018/2
التاريخ : 2018/3/13

اعالن
اىل / املدعى عليه / محمد عبد الرضا جياد

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم من قب�ل طالبة حجة 
االذن باس�تصدار جواز س�فر املدع�وه )زهراء 
عالء عبد املجيد( امام هذه املحكمة فقد اصدرت 
املحكم�ة حجة اذن باصدار جواز س�فر املرقمة 
)2018/2( يف 2018/3/13 واملتضمن�ة اصدار 
جواز س�فر للق�ارصه )ع�ال( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مخت�ار  النجف / حي الش�هيد الص�در لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميت�ني محليتني 
رس�ميتني فعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
بعد تبلغك بثالثة ايام وعند عدم حضورك سوف 

تصدق الحجة وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 18/ب/2017
التاريخ : 2018/2/6

اعالن
اعالن مزايدة

تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املرق�م 241 /البو زوين فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف اليوم الثالثون من 
الي�وم التايل لن�رش االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن 
القايض

كفاح بطاح الظاملي
االوصاف :

القطع�ة عب�ارة عن دار س�كن مف�رزة اىل ثالث 
دور بص�ورة غ�ري رس�مية مس�احته 2/اول�ك 
و25,68م2 ال�دار مبني�ة م�ن البل�وك والحج�ر 
الجريي ومسقفة بالش�يلمان القيمة التقديرية 
للعق�ار )26000000( س�تة وع�رشون مليون 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1243/ش2018/3

التاريخ : 2018/3/11
اعالن

اىل / املدعى عليه / ياسني خضري عبيد
اقامت املدعية ) اش�واق جاس�م فاض�ل ( الدعوى 
بالع�دد 1243/ش2018/3 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطلب فيه�ا نفقة ماضية مس�تمرة لها والوالدها 
كل م�ن )منتظ�ر واي�ة وف�رح( وملجهولي�ة محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ح�ي القاس�م / النج�ف ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بالخص�وص الدع�وى وبموع�د املرافع�ة 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2018/3/19 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
���������������������������������������

اعالن  
اىل الس�يد محم�د ع�وده ثامر تطل�ب حضورك اىل 
مبن�ى مديري�ة بلدي�ة النجف اص�دار اج�ازة بناء 
النج�ف  يف  الن�داء  50810/ح�ي  املرق�م  للعق�ار 
وبخالف ذلك س�يتم اصدار االجازة بدون حضورك 

مع الشكر والتقدير
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
  محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 277/ س/2012

التاريخ : 2018/3/12
اعالن

اىل / االش�خاص الثالث�ة /  ج�واد محم�د حس�ن 
وكريمة محيسن جواد

اعالن
لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكم�ة  من قبل 
املس�تأنف  مدي�ر بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
بخصوص القرار الصادر من محكمة بداءة النجف 
يف الدعوى املرقمة 756/ب2012/3   والذي يطلب 
فيه فس�خ الحكم البدائي ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ عليه تقرر 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالحضور امام هذه املحكم�ة صباح يوم املرافعة 
املص�ادف 2018/3/25 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضوركم�ا او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنكما س�وف تجري املرافع�ة بحقكم 

حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

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

محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية

العدد : 153/ س/2012
التاريخ : 2018/3/4

اعالن
اىل / االش�خاص الثالث�ة /  دع�اء وح�وراء بن�ات 

حسن جعفر
اعالن

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكم�ة  من قبل 
املس�تأنف  ص�الح طالب محمد بخص�وص القرار 
الصادر من محكمة بداءة النجف يف الدعوى املرقمة 
1952/ب2017/5   والذي يطلب فيه فسخ الحكم 
البدائ�ي ولثب�وت مجهولية محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ  واش�عار مختار منطقة حي 
االش�راكي عليه تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املصادف 2018/3/25 الساعة 
الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة 

بحقكم حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1099

التاريخ 2018/3/11
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ ب�دل املزاي�دة ل�رشاء العقار 
تسلس�ل 340/8 م5 ام التلول والجالجه الكائن 
يف الس�ماوة /الضجري�ة العائ�د للمدي�ن فليح 
حس�ن حم�ود لق�اء طل�ب الدائ�ن عب�د العزيز 
لطي�ف البال�غ اربع�ة وع�رشون ملي�ون دينارا 
80% م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمديد املزايدة 
ملدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
فع�ىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل املدة املذكورة مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة عرشة من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم 
التس�جيل والداللية عىل املش�ري وذلك استنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل االول 

جعفر حسني دخيل أل شرب 
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات :
1  � موقع�ه ورقمه : س�ماوة / الضجرية  يطل 
التل�ول  ام  الفرع�ي 340/8 م5  الش�ارع  ع�ىل 

الجالجة 
2 � جنسه  ونوعه  : دار سكنية )ملك رصف(  

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مش�تمالته : تتكون من اس�تقبال وكليدور 
وغرفتني ن�وم وحمام ومراف�ق صحية ومطبخ 
الطابق االريض وغرفتني وصالة ومرافق الطابق 
العل�وي ويتأل�ف من الحديد املس�لح ومس�احة 

البناء )140( مر
5 � مساحته : 1,20,66 اولك
6  � درجة العمران : متوسط

7  � الشاغل : عائلة املدين فليح حسن حمود 
ثماني�ة   58,025,000  : املق�درة  �القيم�ة    8

وخمسون مليون وخمسة وعرشون الف دينار
9 � بدل املزايدة االخري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1242/ش2018/3
التاريخ : 2018/3/11

اعالن
اىل / املدعى عليه / ياسني خضري عبيد

 ) فاض�ل  جاس�م  اش�واق   ( املدعي�ة  اقام�ت 
الدع�وى بالع�دد 1242/ش2018/3 امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها اث�اث زوجي�ه وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار حي القاس�م / النج�ف قررت 
املحكمة تبليغ�ك بالخصوص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 2018/3/19 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
���������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك حس�ن محمد عيل محم�د عيل تقرر 
االرشف  النج�ف  بلدي�ة  مديري�ة  اىل  حض�ورك 
الص�دار اج�ازة بناء للعق�ار املرق�م 3/30284 
حي الجامعة وبخالف ذلك سيتم اصدار االجازة 

بدون حضورك مع الشكر والتقدير
���������������������������������������

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 2282/3 / حي العروبة 
يف النج�ف بأس�م املواطنة فوزية ش�اكر خضري 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 938 / ش / 2018
التاريخ 13 / 3 / 2018 

اعالن
املدعي�ة / اسمهان حسني جواد رضا 

املدعى علي�ه / صالح عبد املهدي صباح
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
حكماً غيابي�اً بحقك بالرقم 938 / ش / 2018 
والذي يقيض بتأييد حضانة املدعية البنها مهدي 
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف 
صحيفت�ني يوميت�ني محليتني وع�دم اعراضك 
ع�ىل الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية 
البالغ�ة ثالث�ون يوم اعتب�اراً م�ن تاريخ النرش 

فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية . 

القايض / جابر عبد جابر

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد 7629 
التاريخ 6 / 3 / 2018

اعالن
اىل املدعو احمد عبد الوهاب عبد الرزاق

بناءاً ع�ىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية 
هناء ضياء همييل لنصبها قيمة عىل املفقود 
احم�د عبد الوهاب عبد ال�رزاق وعىل اطفاله 
القارصين كل م�ن ............. فعىل من لديه 
اع�راض او معلوم�ات الحض�ور امام هذه 
املحكمة خ�الل فرة ثالثني يوم�ًا من تاريخ 
النرش وبعكس�ه تتخ�ذ املحكم�ة اجراءاتها 

وفقاً للقانون 

القايض / نور عدنان ارحيم

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد 7628 
التاريخ 6 / 3 / 2018

اعالن
اىل املدعو عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق

بناءاً عىل الطلب املقدم من قبل املس���تدعية 
هن�اء ضي�اء همييل لنصبه�ا قي����مة عىل 
املفق�ود عبد الرزاق عبد الوه�اب عبد الرزاق 
وع�ىل اطفاله القارصين كل م�ن ............. 
فعىل من لديه اعراض او معلومات الحضور 
امام ه�ذه املحكمة خالل ف�رة ثالثني يوماً 
من تاري�خ النرش وبعكس�ه تتخ�ذ املحكمة 

اجراءاتها وفقاً للقانون 

القايض / نور عدنان ارحيم

فقدان
فقدان املستمسكات التالية

1 . هوي�ة الرشك�ة العام�ة الدارة 
النقل الخاص وزارة النقل

2. بطاقة سكن صادره من مركز 
رشطة القناة 

3. بطاقة الناخب باس�م املواطنة 
)نجوى هاشم محمد (  فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل مصدرها .
����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العزيزية 
رقم االضبارة 716 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / خمي�س عيل 
محمد 

لقد تحقق له�ذه املديرية من انك 
مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ العزيزي�ة خ�الل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
وص�ل امانة بمبل�غ 110  $ دوالر 

امريكي .

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من 
الرشك�ة العام�ة إلدارة النقل 
محم�د   / بإس�م  الخ�اص 
عبدالب�اري عبي�د. فمن يعثر 
جه�ة  اىل  يس�لمها  عليه�ا 

اإلصدار.
����������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

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

واسط 
اعالن 

بناء عىل  الدعوى املقامة من 
قب�ل املدعي ) قاس�م هريس 
ج�واد ( يطلب ) تبديل لقب ( 
من ) العجييل ( اىل ) العرداوي 
( فمن لديه اعراض مراجعة 
م�دة  املديري�ة خ�الل  ه�ذه 
اقصاه�ا 15 ي�وم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاق�ة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .

اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

لعدم حص�ول راغب والحاقا باعالننا املرق�م )24/ يف 2018/1/21(  
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري )6( 
محالت تجارية  املدرج�ة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
املج�ر الكبري اس�تنادا لقانون بي�ع وايجار اموال الدول�ة املرقم )21( 
لس�نة 2013. فع�ىل من يرغب االش�راك باملزاي�دة العلني�ة مراجعة 
مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 
20 % م�ن القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام 
الرس�مي من الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف 
مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور 
الخدم�ة البالغة 2% من بدل االيج�ار الكامل واي اجور قانونية اخرى 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي.

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

اعالن ثايناعالن ثاين
العدد: 85 

التاريخ: 8/ 3/ 2018
العدد: 86 

التاريخ: 8/ 3/ 2018 

بدل التقدير المساحةرقم الملكنوع العقارت
السنوي السابق

بدل اعادة 
التقدير 
السنوي 
الحالي

مدة 
االيجار

6محالت 1
2035982/43سرايتجاري

 40000000
اربعون مليون 

دينار

 40000000
اربعون مليون 

دينار

سنة 
واحدة

نوع ت
بدل التقدير السنوي المساحةرقم الملكالعقار

السابق
بدل اعادة التقدير 

السنوي الحالي
مدة 

االيجار

كشك1
/150

الزهراء 
الثانية

630000 ستمائة 6م2
وثالثون الف دينار   

640000 ستمائة 
واربعون الف 

دينار   

سنة 
واحدة

كشك2
/151

الزهراء 
الثانية

6م2
 2300000

مليونين وثلثمائة 
الف دينار

640000 ستمائة 
واربعون الف 

دينار   

سنة 
واحدة
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   البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة نفط البرصة، عن »بدء عمليات 
الحفر يف حقل السيبة الغازي البرئ/ 5 ب.

وأوضح مسؤول شعبة الحفر واالستصالح 
يف قس�م تطوير حقل الس�يبة محمد مايض 
حسن، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«, 
أن »يف عملي�ات الحفر األوىل وصلنا إىل عمق 
1000 م�ر حينه�ا واجهتنا مش�كلة وهي 
ان�زالق الرب�ة والتي ت�م عىل إثره�ا تفكيك 
الجهاز والتوقف ع�ن العمليات ملدة عامني، 

وم�ن خ�الل توصي�ات مخت�رات جامع�ة 
الب�رصة والت�ي أوص�ت بإنش�اء دعام�ات 
كونكريتية بمس�افات متوازية عىل أطراف 
بجه�از  الخاص�ة  الكونكريتي�ة  الصب�ة 

الحفر«.
وتاب�ع م�ايض: »تم إنج�از عملي�ات تأهيل 
س�احة املوق�ع، حيث ت�م تزحي�ف تجويف 
البرئ ملسافة 25 مر بعد مشكلة يف التجويف 
الس�ابق  للبرئ، وبعد تنفيذ توصيات مختر 
جامعة البرصة بإنشاء دعامات كونكريتية 
أسفل الصبة الكونكريتية الرئيسية للجهاز 

ZEPC 23، تم وبجهود كبرية تأهيل وتغيري 
حجم منظومة س�ائل الحف�ر والتي يراوح 
حجمها حوايل 340 مر مكعب، إىل أن أصبح 
حجمه�ا 620 مر مكعب ليتناس�ب وعمق 

البرئ املحفور يف هذا املوقع«.
واض�اف، إن »اله�دف م�ن الحف�ر يف موقع 
س�يبة 5 ه�و الوص�ول إىل تكوي�ن اليمامة 
ذو املحت�وى الغازي وعىل عم�ق 4200 مر 
وإنتاج الغاز منه، وإّن الفرة املقررة إلنجاز 
عملي�ات الحف�ر يف س�يبة 5 ه�ي 90 يوماً 
حس�ب الرنامج«.جدير بالذك�ر أن أجهزة 

)رشك�ة  الفاح�ص  إرشاف  تح�ت  الحف�ر 
أوس�يس( العاملية وه�ي مختصة يف فحص 
األجهزة وإعطاء النقاط املهمة لحالة جهاز 
الحف�ر، كما وأن عق�د حفر اآلب�ار يف حقل 
الس�يبة يقع عىل عاتق رشكتي ش�لمرجر 
وكويت إنريجي بطريقة تس�ليم املفتاح أي 
أّن قسم تطوير حقل السيبة الغازي مسؤول 
ع�ىل تنس�يق العم�ل واإلرشاف املبارش عىل 
عمليات الحفر، وبالنسبة للمواد املستخدمة 
يف عملي�ات الحفر ضم�ن مواصفات معهد 

البرول األمريكي.

رشكة نفط البرصة تعلن بدء أعامل تدشني البئر اخلامسة من حقل السيبة الغازي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرس�مي باسم وزارة الكهرباء 
مصعب املدرس، أن معدل تجهيز بعض املناطق 

الكهربائي�ة،  بالطاق�ة  نين�وى  يف محافظ�ة 
تجاوز العرشين ساعة يوميا«.وقال املدرس يف 
بيان صحفي، تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الوزارة تقوم حاليا بتجهيز الساحل االيرس يف 

مدينة املوصل وبعض مناطق الساحل االيمن، 
وعددا من االقضية والنواحي يف نينوى بطاقة 
كهربائية تجاوزت ال�20 ساعة يومياً«.واشار 
اىل وج�ود »تحدي�ات تواج�ه عم�ل مديريات 

توزيع ونقل وانتاج الطاقة يف املحافظة جراء 
العملي�ات االرهابي�ة الت�ي طال�ت منظوم�ة 
الكهرباء الوطنية يف املنطقة الشمالية، فضاُل 
ع�ن تخفيض مبالغ املوازن�ات وعدم اطالقها 

م�ن قبل وزارة املالية«.واس�تدرك املدرس »إال 
ان م�الكات ال�وزارة الهندس�ية والفنية تبذل 
جه�وداً اس�تثنائية يف اع�ادة تأهي�ل املنظمة 

الكهربائية باالمكانيات املتاحة.

الكهرباء: جتهيز نينوى بالطاقة الكهربائية جتاوز الـ »20« ساعة يوميًا

رئيس هيأة املنافذ احلدودية يرتأس أجتامعًا مع ممثيل 
الدوائر  حول موضوع »التهرب الرضيبي والكمركي«

    بغداد / المستقبل العراقي

ترأس الدكتور كاظ�م العقابي رئيس هيأة املنافذ الحدودية أمس 
الثالثاء أجتماعاً م�ع ممثلني الدوائر ذات العالقة والدوائر األمنية 
املختصة، حول موضوع »الته�رب الرضيبي والكمركي » لغرض 
أع�داد ورق�ة عمل ح�ول آليات والس�بل الكفيل�ة ملعالجة حاالت 
التهري�ب يف املناف�ذ واملناط�ق الحدودية وحس�ب توجيه مجلس 

األمن الوطني.

كهرباء البرصة تعلن رفع أكثر من »180« 
حالة جتاوز عن الشبكة شاميل املحافظة

اهلجرة تعلن عودة »222« نازحًا 
إىل قضاء القائم

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية توزيع كهرباء شمال البرصة، عن رفع أكثر من 183 حالة 
تجاوز عن الشبكة الكهربائية شمال املحافظة.وقال مدير توزيع كهرباء 
شمال البرصة عبد الكريم النجار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«  عىل 
نس�خة منه، إن »الحملة الوطنية لرفع التجاوزات أس�فرت عن رفع تلك 
التجاوزات التي ش�ملت مش�ركي الصن�ف التجاري، وت�م اخذ تعهدات 
خطية عىل أصحاب محال تجارية متجاوزين وتنظيم اشراكات أصولية 
ملتجاوزين بدون مقياس«.وأشار اىل أن »الحملة تضمنت إزالة التجاوزات 
بكافة أنواعها وتنظيم االش�راكات األصولية وربط املقاييس الكهربائية 
للصن�ف التجاري الذين لي�س لديهم عدادات يف عموم مناطق الس�وق و 

السوق الكبري وشارع الفردوس يف مركز القضاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، عن ع�ودة 222 نازحاً إىل قضاء القائم 
غربي محافظة األنبار، مش�ريًة إىل توزيع مس�اعدات إغاثية للنازحني يف 
املخيمات.وق�ال مدي�ر فرع ال�وزارة يف محافظة األنبار محمد رش�يد يف 
بيان تلقته«املستقبل العراقي«، إن »نحو 222 نازحاً عادوا من مخيمات 
عامرية الفلوجة واملدينة الس�ياحية إىل ديارهم بقضاء القائم«، مبيناً أن 
»كوادر الفرع قاموا بنقل األرس العائدة بحافالت ونقل امتعتهم بشاحنات 
حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل ومحافظة األنبار«.وأضاف 
رشيد، أن »كوادر الفرع وزعت 3,510 حصة من املساعدات اإلغاثية منها 
1,430 حص�ة إغاثية وزعتها لألرس النازحة الس�اكنة مخيمات عامرية 
الفلوجة و 1,000 حصة غذائية لألرس النازحة الساكنة مخيمات املدينة 
الس�ياحية، كم�ا وزع�ت 1,080 حصة م�ن املس�اعدات الغذائية لألرس 

العائدة إىل مناطقها يف ناحية الصقالوية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الصناع�ة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني خ�الل لقائه الس�فري الجيكي لدى 
العراق يان فيتش�ال اوجه التع�اون الصناعي 
بني البلدين وسبل تعزيزها ومجاالت االستثمار 
املتاح�ة يف ض�وء االس�تعدادات الجارية لعقد 
اجتماعات اللجنة العراقية الجيكية املش�ركة 
يف براغ اواخر شهر اذار الجاري والتي يرأسها 
سيادته عن الجانب العراقي وعضوية عدد من 
الس�ادة الوكالء واملس�ؤولني يف وزارات الدولة 
املعنية« . واشار السوداني خالل اللقاء بحسب 
بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، اىل »اهمية 
تفعيل عمل اللجنة العراقية الجيكية املشركة 
يف اط�ار العالقات املتين�ة التي ترب�ط البلدين 
والت�ي س�تتناول نقاش�ات ومباحث�ات حول 
الكثري م�ن املواضيع والقضاي�ا ذات االهتمام 
املشرك يف مجاالت الصناعة والتجارة والنفط 
والنقل وغريها بغية تنشيط اتفاقيات التعاون 
والعم�ل ب�ني الجانب�ني ». الفت�ا اىل ان�ه »لدى 

الع�راق ف�رص ومش�اريع اس�تثمارية واعدة 
يف جمي�ع القطاعات وان الزي�ارات واللقاءات 
املتبادلة ستمثل انطالقة نحو تأسيس واقامة 
افضل العالقات بمايخدم مصالح البلدين.واكد 
السوداني توجه وزارة الصناعة واملعادن نحو 
تأسيس عالقات عمل مش�ركة مع الرشكات 
ش�تى  يف  املتخصص�ة  واالجنبي�ة  العربي�ة 
القطاعات واملج�االت الصناعية العادة تأهيل 
وتش�غيل املصان�ع وتحس�ني وتنوي�ع االنتاج 
املحيل ». واكد عىل »رغبة الوزارة الجادة للعمل 
مع ال�رشكات الجيكية لتب�ادل الخرات ونقل 
التكنولوجي�ا املتقدم�ة بمايس�هم يف تطوي�ر 
وتحديث الصناع�ة العراقية وكذلك لالس�هام 
يف حم�الت اعادة البناء واالعمار خصوصا وان 
لدى رشكات الوزارة عقود تعاون مشركة مع 
ال�رشكات الجيكية يف مجال صناعة الس�كائر 
وانت�اج الج�رارات الزراعي�ة وغريه�ا ، مبديا 
»االس�تعداد التام للتواصل والتعاون مع رجال 
االعم�ال واملس�تثمرين وال�رشكات الجيكي�ة 
داعي�ا اياه�ا للدخ�ول يف رشاكات ومش�اريع 

اس�تثمارية حقيقية م�ع نظرياته�ا العراقية 
يف مج�االت صناعي�ة متع�ددة كالصناع�ات 
الكيمياوية والبروكيمياوية وصناعة الزجاج 
والسرياميك والصناعات الكهربائية ويف مجال 
املسح الجيولوجي والتحري املعدني وباالخص 
املج�ال الحربي حي�ث يمتلك الجان�ب الجيكي 
االمكاني�ات والخرة الكبرية به�ذا املجال وبما 
يخ�دم مصلح�ة الجانبني«.م�ن جانب�ه ابدى 
الس�فري الجيك�ي رغب�ة حكومته يف توس�يع 
وتطوي�ر عالقات التعاون مع العراق ، مش�ريا 
اىل اس�تعداد رج�ال اإلعم�ال الجي�ك للعمل يف 
العراق واالس�هام يف تنفيذ املشاريع الصناعية 
املشركة وحمالت اعادة االعمار ».مبديا رغبة 
رشك�ة زيت�ور الجيكي�ة الس�تمرار العمل مع 
مصنع امليكانيكي�ة يف الرشكة العامة لصناعة 
الس�يارات النتاج الجرارات نوع زيتور، مؤكدا 
عىل »اهمية توطي�د العالقات الثنائية واوارص 
التع�اون بني البلدين يف مختل�ف املجاالت التي 
اللجن�ة  س�يتم تدارس�ها خ�الل اجتماع�ات 

العراقية الجيكية املشركة.

الصناعة تبحث سبل التعاون وتعزيزها مع اجليك

   بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي 
العراق�ي م�ن العمل�ة األجنبية، 
خالل م�زاد، ام�س الثالث�اء، إىل 
مقاب�ل  دوالر،  ملي�ون   173.62
158.44 مليون دوالر بمزاد أمس 
االثن�ني، بزي�ادة 15.18 ملي�ون 
دوالر«.وق�ال البن�ك املرك�زي يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »مبيع�ات املركزي من العملة 
خ�الل م�زاد الي�وم اىل 173.62 
 158.44 مقاب�ل  دوالر،  ملي�ون 
مليون دوالر بمزاد أمس االثنني، 
دوالر،  ملي�ون   15.18 بزي�ادة 
بل�غ  ال�رصف  س�عر  أن  مبين�ا 
1190 دين�اراً لكل دوالر، يف املزاد 

املنعق�د بمش�اركة 36 مرصفاً، 
و6 رشكات للتحويل املايل«.ونوه 
البن�ك ب�أن »تل�ك املبيع�ات هي 
نتائج املزاد املقرر غ�داً األربعاء، 
موضح�اً أن إجم�ايل البيع الكيل 
له�ذا الي�وم بل�غ نح�و 201.72 
مليون دوالر«.واضاف ان »حجم 
أرصدة  لتعزي�ز  املباع�ة  املبال�غ 
املص�ارف يف الخ�ارج بل�غ نحو 
172 ملي�ون دوالر، فيم�ا ُقدرت 
كمي�ات البي�ع النقدي ب�� 1.62 
ملي�ون دوالر«.وأوضح املركزي، 
يف البيان، أن »بيع املبالغ املحولة 
لحس�ابات املص�ارف يف الخارج 
يكون بس�عر 1190 دين�اراً لكل 
دوالر، أما البيع النقدي فسيكون 

بالسعر نفسه.

مبيعات البنك املركزي من العملة االجنبية 
ترتفع اىل »173« مليون دوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحثت وزارة النفط العراقية مع السفري الريطاني يف بغداد التعاون 
املش�رك بني البلدين« .وقالت وزارة النفط يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نسخة منه، ان »وزير النفط جبار اللعيبي التقى بالسفري 
الريطان�ي يف بغ�داد جون ويلك�س والوفد املرافق ل�ه وجرى خالل 
اللقاء بحث س�بل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف قطاع النفط 
والغاز«.ودع�ا اللعيبي بحس�ب البيان، اىل »زي�ادة حضور الرشكات 
النفطية الريطانية ومش�اركتها يف االستثمار بهذا القطاع وكذلك يف 
قطاعات املصايف والبنى التحتية، مش�دداً ع�ىل اهمية تعزيز العالقة 
وتطويرها يف كافة املجاالت الس�يما يف قطاع صناعة النفط والغاز«.

وتاب�ع البي�ان ان »الس�فري الريطاني يف بغداد، ج�ون ويلكس، اكد 
رغبة رشكات بالده يف تعزيز التعاون املشرك مع العراق عىل جميع 

االصعدة السيما يف قطاع صناعة النفط الغاز.

النفط تبحث تعزيز التعاون الثنائي 
مع بريطانيا يف قطاع النفط والغاز

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

الجوفي�ة  للمي�اه  العام�ة  الهي�أة  اعلن�ت 
ع�ن انج�از ) 74( برئا خالل ش�هر ش�باط 
املايض ، مبينة انه »س�عياً من الهيأة يف سد 
االحتياج�ات املتزايدة للمي�اه ورضورته يف 
مجاالت املختلفة للحي�اة فقد عملت الهيأة 
عىل انج�از حفر )74( برئاً لش�هر ش�باط 
من عام 2018 يف اغلب املحافظات من اجل 
توف�ري مياه صالح�ة لالس�تخدام البرشي 
وتنمي�ة  املزروع�ات  وس�قي  والحيوان�ي 
املشاريع االس�تثمارية باالضافة اىل فحص 
)30( برئ ونصب )4( طاقم ضخ مع صيانة 

)7( طاقم ضخ« .
وافاد مصدر اعالمي يف الهيأة ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »ت�م  انج�از )3(ابار لس�د 
احتياج�ات املحافظة للمياه حيث ش�ملت 
مواق�ع وق�رى عدة منه�ا برئ جام�ع براثا 
باالضافة اىل فح�ص )5( ابار يف املحافظة« 

. واض�اف انه »يف محافظة ذي قار ولغرض 
معالجة شحة املياه يف املحافظة واالستفادة 

الزراعي�ة  لالغ�راض  االب�ار  مي�اه  م�ن 
واالس�تخدامات البرشية املختلفة تم انجاز 

حفر )51( برئ يف مواقع وقرى عدة مثل برئ 
قرية الخليل و برئ قرية الكار«. 

وبني انه »من اجل توسيع الرقعة الخرضاء 
يف محافظ�ة النج�ف االرشف فق�د تم حفر 
)3( ابار منها برئ محطة النخيل  ومعس�كر 
املنطق�ة  ح�دود  ح�رس  /قي�ادة  البادي�ة 
الخامس�ة  بعم�ق )220(م مع فحص )3( 
ابار وصيانة )2( طاقم ضخ يف املحافظة».

وتابع »اما يف محافظة كربالء املقدسة فقد 
ت�م انج�از برئاملي�اه البديلة بعم�ق )120(

م باالضاف�ة اىل  فح�ص  )6( اب�ار ونص�ب 
)2( طاق�م ضخ و صيان�ة )3( طاقم ضخ 

فيها«.
واوض�ح املص�در ان�ه »تلبي�ًة الحتياج�ات 
محافظة ميس�ان للمياه وس�د احتياجات 
الق�رى البعيدة ع�ن املياه الس�طحية فيها 
فقد ت�م انجاز )3( ابار باالضافة اىل فحص 
)3( ابار يف املحافظ�ة« . وتأكيداً عىل توفري 
الحصص املائية الالزمة  يف محافظة صالح 

الدي�ن  فق�د تم انجاز )2( ب�رئ يف املحافظة 
احدهم�ا ب�رئ مديري�ة مقاتل�ة ال�دروع /

س�بايكر بعمق )96( م باالضافة اىل فحص 
)2( برئونص�ب )1( طاق�م ض�خ واحد مع 

صيانة طاقم ضخ .
ويف محافظ�ة االنبار تم حفر )3(ابار  منها 
برئ غابة الرطب�ة بعمق )200( م باالضافة 
اىل فح�ص )2( برئونص�ب طاق�م ض�خ يف 
تثبي�ت  يف  وللمس�اهم����ة   ، املحافظ�ة 
الكثب�ان الرملي���ة والتقليل م�ن ظ�اهرة 
التصحريف محافظة املثنى تم انجاز )3(ابار 
يف قرى متعددة م�ن املحافظة باالضافة اىل 

فحص )3(ابار .
 )2( دي�اىل  محافظ�ة  يف  الهي�أة  وانج�زت 
برئاحدهم�ا برئ قزانية  باالضافة اىل فحص 
)3( اب�ار يف املحافظة .واخ�رياً يف محافظة 
واسط تم انجاز حفر )3( ابار منها برئ كلية 
الكوت / الجامعة بعم�ق )24(م باالضافة 

اىل فحص ) 3(ابار .

املياه اجلوفية تعلن انجاز » 74« بئرًا يف شباط املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديريَّ�ة تحقي�ق هي�أة النزاهة يف 
محافظة البرصة عن ضبطها مدير مرصف 
الرافدي�ن – فرع س�فوان ومس�ؤول تنظيم 
الصك�وك و)الفيش( يف املرصف، ُمتلبَِّس�نِي 
بجريم�ة االختالس.ونقل بي�ان عن املديرية 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ، أنَّ »مالكات 
املديريَّة من فريق ش�عبة اإلس�ناد والضبط 
القضائيِّ املُكلَّ�ف بتنفيذ العمليَّة التي قامت 
باالنتق�ال إىل منف�ذ س�فوان الح�دوديِّ بعد 
نت من  املراقبة والتحرِّي ملُدَّة سبعة أياٍم، تمكُّ
ضب�ط )66( صكاً ُمحرَّراً يف صندوق رضيبة 
وكم�رك س�فوان، وبل�غ مجم�وع مبالغها 
)162,993,000( ملي�ون دين�اٍر،  ل�م يت�ّم 
إيداعه�ا يف صن�دوق املرصف«.وأضاف�ت أنَّ 
»املُتَّهمنِي املذكوريِن اللذيِن تمَّ ضبطهما عىل 
وفق أحكام املادَّة 315 من قانون العقوبات، 
اعرف�ا أنَّهما يقومان ب�رصف تلك الصكوك 
إي�داع مبالغه�ا يف صن�دوق امل�رصف  دون 
لقاء الحصول عىل مبالغ ماليٍَّة)رش�وة( من 
دت  بني واملُخلِّصني يف كمرك سفوان«.وأكَّ املُعقِّ
املديريَّ�ة أنَّ »املُتَّهمنِي س�يقا بصحبة جميع 
املضبوطات، فضالً ع�ن األوراق التحقيقيَّة، 
نها مح�رض الضبط األصويلُّ الذي  التي تضمَّ
م�ه الفريُق، إىل ق�ايض التحقيق املُختصِّ  نظَّ

ة التحقيق. الذي قرَّر توقيفهما عىل ذمَّ

النزاهة: ضبط مدير 
مرصف متلبس 
بجريمة اختالس

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عط�وان  املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  ج�دد 
العطوان�ي مطالبت�ة لدولة رئي�س الوزراء 
اط�الق  يف  ب�أالرساع  العب�ادي  حي�در  د. 
التخصيص�ات املالي�ة الخاص�ة باملحافظة 
للب�دء بتنفيذ املش�اريع الخدمي�ة يف قضاء 
الحس�ينية وباقي اقضي�ة ومناطق اطراف 
العاصمة.ج�اء ذالك خالل جولت�ة امليدانية 

لقضاء الحسينية.
بي�ان للمكت�ب االعالم�ي اف�اد« ان الس�يد 
املحافظ اجرى اليوم جولة تفقدية يف قضاء 
الحسينية وارشف ميدانيا عىل تنفيذ اعمال 
فرش مادة السبيس والحدل ورصف الطرق 

يف القضاء.
واضاف البي�ان: ان العطواني خالل الجولة 
القض�اء  يف  واملواطن�ني  بأاله�ايل  التق�ى 
واس�تمع اىل اب�رز مالحظاتهم وش�كواهم 

معرا عن تأييدة للمظاهرات واالعتصامات 
التى خرجت مؤخ�را يف القضاء معترا ذالك 

حق مرشوع للجميع.
وتاب�ع: ان ع�ىل الحكوم�ة املركزية االرساع 

بتلبية طلبات االهايل واالسهام برفع الحيف 
عنهم من خ�الل اطالق التخصيصات املالية 
للمحافظة من اجل املبارشة بتنفيذ املشاريع 
الضاغطة يف قضاء الحسينية وباقي اقضية 

العاصمة.الفت�ا: اىل انن�ا يف املحافظة اعددنا 
كافة االس�تعدادات والخط�ط الالزمة للبدء 
بتنفيذ واس�تكمال املشاريع املزمع تنفيذها 
اال اننا الزلنا ننتظر اطالق االموال املخصصة 

لها والبدء عىل الفور  بتنفيذها.
محافظ�ة  ان   : املحاف�ظ  الس�يد  واوض�ح 
بغداد لم تدخر جه�دا لتقديم الخدمات رغم 
انعدام االموال والتخصيصات اذ اس�تنفرت 
املحافظة جهودها الذاتي�ة لتنفيذ الحمالت 
الخدمية يف مختلف اقضية العاصمة س�يما 
قض�اء الحس�ينية الذي يعتر م�ن االقضية 

املهمة من حيث املساحة وعدد السكان.
مدركا: ان املحافظة بارشت وبعزم بمراحل 
الش�هيد)رائد(واالنطالق  ش�ارع  ص�ب 
باالكس�اء رغم عدم تس�لمها االموال فضال 
ع�ن قيامه�ا بتهيئ�ة ونقل معم�ل متكامل 
ألنتاج مادة االسفلت من قضاء النهروان اىل 

قضاء الحسينية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة يف بي�ان صحف�ي اص�دره مكتبه�ا 
االعالمي عن »طرح مناقصة لتجهيز الوزارة بكمية 50000 
أل�ف طن م�ن م�ادة الحنط�ة لتغطي�ة متطلب�ات البطاقة 
التمويني�ة من املادة ومن املناش�ئ ) االمريكي�ة -الكندية- 
االسرالية( وحسب املواصفات املعتمدة لدى الرشكة العامة 

لتجارة الحبوب« . 

وأش�ار البي�ان إىل إن »العروض نافذة لغاي�ة 25/ 2018/3 
ع�ىل أن تكون العروض مش�فوعة بتأمين�ات اولية بموجب 
خط�اب ضم�ان BIDBOND او ص�ك مص�دق او س�فتجة 
لصال�ح الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف الوزارة إضافة اىل 

املستمسكات األخرى« . 
ودعا البيان الراغبني باملش�اركة يف املناقصة مراجعة قس�م 
العقود يف ال�وزارة لرشاء الرشوط واملواصف�ات مقابل دفع 
مبلغ قدره خمسمائة ألف دينار غري قابل للرد عىل أن تقدم 

العطاءات يف موعد أقصاه الس�اعة العارشة من صباح يوم 
)االثنني ( املصادف 19/ 3 / 2018 

مشريا اىل ان الوزارة لديها آليات وضوابط مركزية للتعاقدات 
واملناقص�ات الت�ي تجريها بش�فافية عالية حيث س�تقوم 
بإس�تبعاد اي عط�اء غ�ري مس�تويف لل�رشوط واملواصفات 
املعتمدة لديها كونه�ا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ، و 
يف ح�ال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يف البالد 

فيعتر اليوم التايل موعداً لغلق املناقصة.

حمافظ بغداد: جيدد مطالبتة دولة رئيس الوزراء باالرساع بأطالق التخصيصات املالية للمحافظة

التجارة تعلن عن مناقصة لتجهيزها بكمية »50« الف طن من احلنطة
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نظ�را لعدم وجود راغبني باالش�راك باملزايدة العلنية الس�ابقة 
الت�ي اعلنتها لجنة البي�ع وااليجار ملديرية م�اء محافظة بغداد 
تقرر تمديد مدة االعالن )15( خمس�ة عرش يوم تبدأ من  تاريخ 
نرش االع�الن يف الصحف املحلية مس�تصحبني معهم التامينات 
القانونية والبالغة )50%( من القيمة املقدرة ويتحمل من  ترسو 
علي�ه املزايدة اجور نرش االعالن واملص�ارف االخرى املرتبة عىل 
ذلك وستجري املزايدة العلنية يف تمام الساعة  )10( صباحا من 
الي�وم االخري ملدة االعالن يف مقر املديرية اعاله وعىل املش�ركني 
يف املزاي�دة العلنية تقديم ش�هادة صحية ومعه�ا هوية االحوال 

املدنية وبطاقة التموينية )اصول + مصورة(

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هيأة توزيع بغداد
اىل / البائع الجوال/ ظفري قاسم كاظم

انذار
 بالنظر ملديونيتك لهيأتنا بمبلغ )1000000( 
مليون دينار وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية برضورة حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانونا اىل مق�ر الهيأة 
الكائن يف  الباب الرشقي خلف محطة تعبئة 
وقود الكيالني الحكومية لتسديد ما بذمتك 
م�ن ديون اعاله خالل م�دة اقصاها )15( 
خمس�ة عرش يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش االنذار وبعكس�ه س�يتم اتخاذ 

كافة االجراءات القانونية بحقك .
مدير هيأة توزيع بغداد

مقتب�س الحك�م الغيابي رق�م املقتبس 
2016 /759

محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
املنطقة بالبرصة 

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه: الرشطي 
حس�ني كاطع نصيف جاس�م / مديرية 
رشطة محافظة البرصة – رقم الدعوى 

وتاريخها: 2016/1021 ،
تاريخ ارتكاب الجريم�ة: 2014/8/21 
امل�ادة   ،  2016/6/8 الحك�م  تاري�خ   ،
لس�نة   14 رق�م  5/ق.ع.د  القانوني�ة: 

. 2008
خالصة الحك�م: -حكمت محكمة قوى 
االمن الداخيل الخامس�ة باس�م الشعب 
عىل املدان الغائب اعاله غيابياً بما ييل:- 
1.بالحبس ملدة )خمس�ة س�نوات( وفق 
امل�ادة 5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 
املع�دل بدالل�ة امل�ادة 69/أوال من ق.أ.د 
رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر 
عمل�ه م�ن تاري�خ 2014/8/21 ولحد 

االن.
2.ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخ�يل اس�تنادا للم�ادة 38/ ثانيا من 

ق.أ.د رقم 14 لسنة 2008.
3.إعطاء املوظف�ني العموميني صالحية 
القبض علي�ه أينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا ألح�كام املادة 

69/ ثانيا من ق.أ.د.
4.إل�زام املواطن�ني األخب�ار ع�ن مح�ل 
اختف�اء املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د.
5.حج�ز أموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة 
اس�تنادا ألح�كام مل�ادة 69/ رابع�ا من 

ق.أ.د.
للمحام�ي  محام�اة  اتع�اب  6.تحدي�د 
املنت�دب جب�ار عات�ي جرب مبل�غ قدره 
خمس�ة وعرشون ألف دين�ار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قاب�اًل  اآلراء  بأتف�اق  الق�رار  ص�در   
لالع�راض اس�تنادا ألحكام امل�ادة 71/ 
ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008قابال 

لالعراض وافهم علنا يف 2016/6/8.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل  الدع�وى املقامة من قبل 
املدع�ي ) ح�ازم حس�ني محم�ود 
( يطل�ب ) تبدي�ل لق�ب ( م�ن ) 
العجي�يل ( اىل ) الع�رداوي ( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض  لدي�ه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة العامة 

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة ملحافظة واسط 

اعالن 
بناء عىل  الدع�وى املقامة من قبل 
املدعي ) خالد حسني كاظم ( يطلب 
) تبديل لقب ( م�ن ) العجييل ( اىل 
) الع�رداوي ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل  الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) حاتم 
رايض خل�ف ( يطلب ) تبديل لق�ب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل  الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) عالء 
حس�ني كاظم ( يطلب ) تبديل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل  الدعوى املقامة من قب�ل املدعي ) كاظم 
حسني خضري ( يطلب ) تبديل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل  الدعوى املقامة من قبل املدعي ) محس�ن 
حس�ني كاظم ( يطلب ) تبديل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل  الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) عادل 
حس�ني كاظم ( يطلب ) تبديل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بناء عىل  الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني 
خضري خليفة ( يطلب ) تبديل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بن�اء عىل  الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) مهند 
احمد حس�ن ( يطلب ) تبدي�ل لقب ( من ) العجييل 
( اىل ) العرداوي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
اعالن 

بناء عىل  الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني 
محيس�ن كاظم ( يطل�ب ) تبديل لقب ( من ) العيل 
( اىل ) العجي�يل( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

������������������������������������������
السيد قايض تحقيق محكمة الرطبة املحرم 

املعروض لسيادتكم .. بتاريخ 17 / 11 / 2015 فقد 
زوج�ي كمال عبد الرحمن عبد الل�ه وبمعيته كافة 
املستمسكات يعمل موظف يف معمل سمنت القائم 
واثن�اء مراجعته للتجارة يف بغداد يف الرشكة العامة 
للس�منت العراقية حيث بارش بالدوام وعند عودته 
انقط�ع االتصال به واني اطلب الش�كوى وتزويدي 
بنس�خة م�ن االوراق التحقيقية لغ�رض املراجعة 
للدوائ�ر املعنية لرصف مس�تحقاته ولكون اطفاله 

الخمسة قارصين هذا ولكم االمر مع التقدير .
القايض 

يعرب رشيد مخلف 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد 63 / ش / 2018 
اىل / املدعى عليه / احمد نوفان جاسم 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجتك املدعوة ) ش�يماء جاس�م محمد ( 
الدعوى الرشعي�ة املرقمة 63 / ش / 2018 طالبة 
فيه�ا التفريق القضائ�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب كتاب محكمة االحوال الشخصية يف تكريت 
بالعدد 512 يف 8 / 3 / 2018 قرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار عىل موعد 
املرافع�ة املص�ادف 28 / 3 / 2018 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )مك�ي خض�ري طاه�ر( دع�وى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الش�مري( بدال من 
)الرماح�ي( فم�ن لديه ح�ق االع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق 
احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

العدد 17 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليها / شفاء عيل سلمان 
اقام�ت املدعي�ة ) هيام ن�وري ش�اكر ( الدعوى 
املرقم�ة 17 / ش / 2018 والت�ي تطل�ب فيه�ا 
تصحي�ح القس�ام الرشعي املرق�م 8 يف 22 / 1 / 
2013 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار 
يف  القديم�ة  املحط�ة   / الرشقي�ة  ح�ي  مخت�ار 
النعمانية املختار ) طالب عيل حس�ني ( واملصدق 
م�ن قبل املجل�س املح�يل يف مدين�ة النعمانية لذا 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بالنرش يف صحيفتني 
محليتني رس�ميتني بموعد املرافع�ة املصادف 18 
/ 3 / 2018 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة غيابيا 

بحقك وفق االصول .
القايض 

عمار عيدان ضمد
������������������������������������������

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من معمل كرس�تال املياه 
الصحية بأس�م ) ع�زت نيازي ص�ادق ( والورثة 
وبالرقم 66775 فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني 
بأس�م / صف�اء حميد توفي�ق فمن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 58380 / 3 حي 
النداء باس�م ) عدنان حمد صادق ( عىل من يعثر 

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

اعالن
اىل السيد ) عيل صايف عبد عيل ( نطلب حضورك اىل 
مديري�ة بلدية النجف لغرض اص�دار اجازة البناء 
الخاص�ة بالعق�ار املرق�م )49711( ح�ي النداء 
وبخىف ذلك س�يتم اصدار االجازة بدون حضورك 

مع الشكر والتقدير
������������������������������������������

اعالن
اىل الس�يد ) انور صاحب عيىس ( نطلب حضورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اجازة 
البناء الخاصة بالعقار املرقم )57105( حي النداء 
وبخىف ذلك س�يتم اصدار االجازة بدون حضورك 

مع الشكر والتقدير
������������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أق�ام املدع�ي )عبداالمري ش�اطر خض�ري( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعل�ه )الزهريي( بدال من 
)عبدين( فمن لديه ح�ق االعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�اده )22( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

الديوانية  
أق�ام املدعي )ام�ري نعم�ه محمد( 
دع�وى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الشباني( بدال من )العجمني( فمن 
لدي�ه حق االع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

أقام املدعي )جابر مطلك حس�ون( 
دع�وى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
م�ن  ب�دال  الحس�ني(  )الرشي�ف 
)املرميض( فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

أقام املدع�ي )محمد خضري طاهر( 
دع�وى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الشمري( بدال من )الرماحي( فمن 
لدي�ه حق االع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام املاده )22( 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

أق�ام املدع�ي )عبدالحس�ني خضري 
لتبدي�ل  قضائي�ة  دع�وى  طاه�ر( 
لقب�ه وجعل�ه )الش�مري( بدال من 
)الرماحي( فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد 
الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد 822 / ب / 2018 

اعالن
إىل املدعى عليه ) دريد نريماد ملك ( 

مجهول محل اقامته حاليا .
اق�ام املدعي ) حات�م مجيد نارص ( 
الدع�وى املرقم�ة اعاله ل�دى هذه 
املحكمة يطالبك فيها بتسديد مبلغ 
ق�دره 000 / 000 / 40 اربع�ون 
مليون دينار عن وصل امانة مؤرخ 
وتحميل�ك   2017  /  11  /  19 يف 
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي انتقال�ك إىل جه�ة مجهولة  
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني  قرر 
يوميتني بموعد املرافعة يوم 25 / 3 
/ 2018 الس�اعة التاسعة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�تجري بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد 
الكرخ االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الدورة 

رقم الدعوى 432 / ش / 2018 
اعالن 

إىل املدع�ى علي�ه / خال�د عبد جبار 
وهب – مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية الهام جمعة محمود 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله 
الت�ي تطالب�ك فيها نفق�ة ماضية 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املص�ادف 20 / 3 / 2018 
الس�اعة الثامنة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

اياد مطرش شالل 

حمافظة بغداد
مديرية  ماء  حمافظة بغداد

املهندس
رعد خريي عبد اهلل

مدير ماء حمافظة بغداد

اعالن

بدل التقدير  السنويالمساحةرقمهاالنوع والموقع

كافتريا  في مقر 
مديرية ماء محافظة 

بغداد

جزء من الطابق االرضي 
للقطعة المرقمة )345/326( 

بتاوين
)6,000,000( ستة )57( م2

ماليين دينار عراقي 
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كتـاب »الشبكـات املتصـارعـة«.. من أجـل إنقـاذ كـوكبنـا

وديـع ســعادة يـكـتـب وصـايــاه: وهــم الـشـعـر

يف هذه القرية
ُتنىس أقحواناُت املساء
مرتجفًة خلف األبواب.

يف هذه القرية التي تستيقظ
لترشب املطر

انكرسْت يف يدي زجاجُة العالم
ويبدو أّن »زجاج�ة العالم« التي انكرست يف أّول 
كتاب كتبه ونرشه س�تنكرس تباًع�ا يف كّل كتبه 
الالحقة، ورّبما س�تصبح ثيم�ة لعمله يف كتابة 
الش�عر وتأصي�َل دفاعه عن هشاش�ة اإلنس�ان 
وهشاش�ة األمكنة واألش�ياء ضد وحش�ّية هذا 
العالم املتس�ارع، والطاحن يف رسعته للذكريات  

والعالقات اإلنسانّية.
�م تلك الزجاجة س�يؤلّف عنوان مجموعته  تحطُّ
الثانية »املياه املياه« التي صدرت يف عام 1983، 
وس�تؤلّف، الحًقا، كّل املجموعات الشعرّية التي 

أصدرها سعادة فيما بعد.
سرتتبط وصيته األوىل- ال أريد ألحد أن يصّل عىل 
جثماني- م�ع وصيتيه الثانية والثالثة، وخاّصة 
بالثالث�ة. »وصيت�ي الثاني�ة: أن ُتقيموا عرًس�ا 
ال مأتًم�ا«، إذ ال ُيري�د س�عادة أن يكون موضع 
حزن ألحّبائ�ه، وال أن يتح�ّول إىل ذكرى حزينة. 
هو يحزن، رّبما يف كتابة الش�عر، أو الحديث عن 
الش�عر وأصحابه الشعراء الراحلني تباًعا، ولكن 
هذا ال يعني أّنه ش�خص س�عيد، أو يحب وينرش 
السعادة عىل األقل.. هو شخص ضالع يف الحزن، 
وكتب كثريًا عن »الغياب« ولكن ال يريد أن يتذّكره 
اآلخرون كحزن، بل أن ُيقيموا عرًسا وأن يرشبوا 
نخب�ه وأنخ�اَب »رج�ل يف هواء مس�تعمل يقعد 
ويفك�ر يف الحيوان�ات« )1985( ولي�س كغياب 
مح�زن، كغي�اب أبدّي، ول�و عىل ش�كل »مقعد 

راك�ب غادر الب�اص« )1987(! وذلك تأكيًدا عىل 
تنفيذ إحدى وصاياه، »وصيتي الرابعة: إن أرّدتم 
أن تتذكرونن�ي فتذك�روا ضحكت�ي وال تتذكروا 
حزن�ي«. ولتحقيق، أو لتنفي�ذ، الوصية الرابعة، 
وهي تذّكر ضحكته ولي�س حزنه، عليهم تنفيذ 
الوصي�ة الثاني�ة بإقام�ة ع�رس ولي�س مأتماً. 
ُيريد س�عادة أن يبقى مصدر س�عادة لآلخرين، 
القريب�ني والبعيدين، وليس مصدر حزن قد ُيثري 

الشفقة يف دور ما من تقلّبات أدوار الحزن.
»وصّيت�ي الثالث�ة: أال ُيش�ارك يف دفن�ي رج�ال 
دي�ن وال رجال سياس�ة«. وه�ي وصية مرتبطة 
بالوصّية األوىل، بعدم الصالة عىل جثمانه. وديع 
الذي يجد الدين يف املحبة، يف إنس�انّية اإلنس�ان، 
وه�ي الوصي�ة املرتبطة بوصّيته الس�ابعة، وما 
قب�ل األخرية، رس�الة موّجهة لآلخ�ر: »وصّيتي 
الس�ابعة: ال تنظ�روا إىل األعىل وتصلّ�وا للغيب، 
انظروا إىل اإلنسان الذي بينكم وأحّبوْه«. اإلنسان 
الفق�ري، الهّش، املح�روم، الفاقد ملَ�ن ينظر إليه 
وُيحّبه. اإلنسان الذي يعيش بيننا ويحيا يف داخله 
فحسب، أو يعيش وال يحيا بسبب بغض اآلخرين 
وابتعادهم عنه. هذا هو موقف سعادة؛ الوقوف 
مع اإلنسان ضد الوحشّية، مع الحب والتسامح 
ضد البغض والحق�د والكراهية، هو موقفه مع 
الفقري الذي قد يبيع نفسه بسبب وحشّية أناس 
آخرين، كما كتب يف وصّيته الخامسة: »وصيتي 
الخامس�ة: احذروا التّجار والرأسمالينّي سارقي 
لقمة الخبز م�ن أف����واه الفق�راء، واحرتموا 
حتى املومس�ات لالتج�ار بأجس�ادهّن من أجل 

لقمة الخبز«.
 يف وصّيته السادس�ة يكتب س�عادة: »ال تقولوا 
إني كنُت ش�اعرًا كبريًا، ارم�وا كّل كتبي يف النار، 

وعيش�وا حّريتكم يف الحياة وخارج كّل الكتب«. 
هكذا يقول صاحب »بس�بب غيمة عىل األرجح« 
)1992( يف »محاول�ة وص�ل ضفت�ني بص�وت« 
)1997(، كي يدوم أب�ًدا »نص الغياب« )1999( 
أو يّمح�ي ويتح�ول كل م�ا كتب�ه وقال�ه، رغم 
حوارات�ه الش�حيحة ع�ىل أّي ح�ال، إىل »غبار« 
)2001(. ه�ي قس�وة من�ه ع�ىل ما كتب�ه، عىل 
نفس�ه وعىل الش�خصّيات التي س�كنْت داخله، 
أو عصفْت حوله، هو ال�ذي حاوَل »رتَق الهواء« 
أث�ره  )2006(. ويف رم�ي كل كتب�ه، ونس�يان 
كش�اعر كب�ري سيس�تمّر منج�زه الش�عرّي يف 
تج�ارب الحقة تكتب بذلك الص�وت الخافت عن 
قضاي�ا كربى، ضد ش�كل ونه�ج ، كأّن�ه ُيفرّس 
عن�وان كتابه املطبوع األخري »تركيب آخر لحياة 
ودي�ع س�عادة« )2006(. ولك�ّن ن�رش أعمال�ه 
الشعرّية الكاملة، يف عام 2008، لم يمنع سعادة 
م�ن العودة ع�ىل بدء؛ وه�ي عادة توزي�ع كتبه 
عىل اآلخري�ن مبارشة، دون تدخ�ل دار نرش ما، 
وهذا ما ح�دث مع مجموعتي�ه األخريتني، »َمن 
أخَذ النظ�رة التي تركُتها عن�د الباب؟« )2011( 
التي ُوّزعت إىل أصدقائه ع�رب اإليميل، ثّم ُنرشت 
ع�ىل موقع�ه اإللكرتون�ّي، ومجموعت�ه األخرية 
»ُق�ْل للعاب�ر أن يعوَد، نيَس هن�ا ظلّه« )2012(، 
التي ُن�رشت عىل موقعه اإللكرتوني الش�خيص، 
ونتمّنى أّن يكون لقرّائه »إرث« من املخطوطات 
التي ضجر سعادة من نرشها أو توزيعها. اإلرث 
الذي كتب عنه وصّيته الثامنة واألخرية »وصّيتي 
األخرية لعائلتي: ال تس�ألوا عن إرث، فأنا ال أملك 
شيًئا«.هناك إرث آخر لسعادة، إرث الشخصّيات 
التي خلقه�ا وخلق أصواتها داخ�ل مجموعاته، 
األص�وات التي من ري�ح ودموع وظ�الل. اإلرث 

ال�ذي تداول�ه مع ش�عراء كثريين م�ن أصحابه 
وص�اروا يف مناٍف بعي�دة، أو رحلوا هناك. املنفى 
الذي كان األرض الواس�عة لنصوصه التي تصلح 
ل�كّل اللغ�ات واألقوام، رغم الرتجم�ة القليلة، يا 
لألسف، التي طاولت أعماله، إذ ُترجمت نصوص 
ل�ه إىل األملانّي�ة واإلنجليزّية والفرنس�ّية. املنفى 
ال�ذي ناداه من بلده ك�ي ُيغادرها يف أواخر عام 
1988، وينظ�ر م�ن س�يدني إىل مس�قط الرأس 
كمنفى. »اإلنس�ان كائٌن عاق�ل؟ صفٌة ناقصة. 
اإلنسان كائٌن منفّي. واملنفى اتسع. األرض كلها 

صارت منفى«، يقول سعادة.
ولك�ن تعال�وا نع�رف اإلرث ال�ذي ورث�ه ودي�ع 
س�عادة، والعمل اليومي ال�ذي ال يمّل من القيام 
ب�ه يف س�يدني: »ش�قيق والدتي )وكان اس�مه 
أدي�ب( هاج�ر من لبن�ان إىل الربازي�ل يف الحرب 
العاملي�ة األوىل ول�م يعد مطلًق�ا إىل لبنان. كل ما 
كن�ت أعرف عن�ه أن يل خ�ااًل يف الربازيل اس�مه 
أدي�ب وال يشء أكثر من ذلك. يف ثمانينيات القرن 
امل�ايض، ويف أح�د مهرجان�ات املرب�د يف بغ�داد، 
تعرفُت إىل ش�خص س�ّتيني من الربازيل فسألته 
إن كان يع�رف خ�ايل، فصادف أن�ه يعرفه وقال 
يل: أراه كل ي�وم يتمىش يف الش�ارع ذهاًبا وإياًبا 

وال أظنه يفعل ش�يًئا آخر... آه يا خايل، أنا اليوم 
مثل�ك، أتمىش يومًيا ذهاًبا وإياًبا يف أحد ش�وارع 

سيدني، وال أفعل شيًئا آخر«.
لطامل�ا فّك�ر س�عادة يف نهايته، يف موت�ه، وكتب 
ع�ن ذلك رّبم�ا منذ بداياته. كتب قب�ل أيام أيًضا 
»ح�نَي يبلُغ امل�رُء الس�بعنَي، ماذ يق�وُل لحياِته 
التي يوّدعها؟«. صحيح أّن س�عادة ليس الكاتب 
األول ال�ذي يطلب من اآلخرين أال ُيصىّل عليه، بل 
هن�اك َمن طلب أن ُيدف�ن يف مكان مجهول، كما 
فع�ل الروائي الس�وري حنا مين�ه يف وصّيته، بل 
إّن هناك من الش�عراء َمن رثى نفس�ه بقصيدة، 
أو أكثر. إّنه اس�تمرار لقوافل الش�عراء والكّتاب 
الذين عاشوا ضيَم س�وء التفاهم مع هذا العالم 
الذي يتطّور دائًما يف وحشّيته وعدم إنسانّيته، يف 
ركضه الطويل والرسيع نحو الهاوية.   الالجدوى 
رّبم�ا جعلته يكتب عىل صفحته يف ديس�مرب من 
العام املايض ألصدقائه وقارئي صفحته »لم يعد 
لدّي ما أقوله عىل الفيسبوك«، وهو استمراره يف 
التفكري يف الالجدوى والضجر؛ كما كتب س�عادة 
يف 17 ترشي�ن األول/ أكتوب�ر من الع�ام املايض 
»ضجٌر، ضجر، ضجر، وأنتظر األرَض كي تضجَر 
مّن�ي«. تراكم ه�ذا الضج�ر واليأس م�ن تغيرّي 
أّي يشء يف وحش�ّية العال�م يبعث�ان عىل األىس، 
ويجعالن�ا ُنفكر يف معن�ى الكتابة بش�كل عام، 
ومعنى الش�عر بشكل خاص. وسيكون مؤملًا أن 
نعثر عىل مقولة »وهم الش�عر« من شاعر كبري 
مث�ل وديع س�عادة، ال�ذي كتب يف 15 ش�باط/ 
فرباير املايض »شكرًا يا أدونيس التصالك بي من 
باريس كي تس�أل عني. كيف أق�ول لك أنا بخري 
وحتى الشعر الذي حسبناه تغيريًا لهذا العالم لم 

يكن سوى وْهم؟«.

»األوك�وس« عن�د اإلغري�ق هو البي�ت. ومن 
هذا اللفظ اس�تمد األمل�ان يف لغتهم مصطلح 
»أوكولوجي« لينرصف إىل معاني العالقة بني 

الفرد والوََسط املحيط بمعيشته.
ثم كان طبيعياً أن يتوس�ع الق�وم ليخرج إىل 
االس�تعمال األع�م مصطل�ح »األيكولوجي«، 
الذي ي�رادف معاني الوس�ط البيئي أو البيئة 
املعيش�ية والطبيعي�ة يف مجتمع البرش، ومن 
ث�م »البيئة« التي تس�ود كوك�ب األرض الذي 
نعيش عىل س�طحه، ب�كل ما ي�دل عليه هذا 
اللفظ من معان وتجليات، تشري إىل ما يضمه 
كوكب األرض املذكور من سهول وجبال ومن 
بحار ومحيطات، فض�اًل عما يطرأ عىل هذه 
اآلالء الطبيعي�ة من تبدالت ومتغريات، أصبح 
لزاماً ع�ىل البرش إدراكها ولكي يس�تقوا من 
رصد حركاتها ووعي قوانينها، ما يمكن لهم 

استخراجه من عرب ودروس.
وربم�ا انش�غلت البرشي�ة يف الزم�ن الحديث 

عن اس�تيعاب دروس البيئة، بسبب الحروب 
الرضوس التي خاضتها الش�عوب، وكان من 
والثاني�ة   )1914( األوىل  الحرب�ان  أحدثه�ا، 

)1939( يف القرن العرشين.
وح�ّل عق�د الس�تينيات م�ن الق�رن املايض، 
بوصفه جرس إن�ذار للقوى املعني�ة بأحوال 
كوك�ب األرض، ك�ي ت�رشع يف ت�دارس بيئة 
الكوك�ب ب�كل م�ا يحّف به�ا م�ن إيجابيات 
وس�لبيات: هك�ذا ش�هدت الس�ويد عقد أول 
مؤتمر معن�ي بالبيئة، تاله عق�د اجتماعات 
عدي�دة، خلص�ت يف مجموعه�ا إىل التنبيه إىل 
أن�ه قد آن األوان كي تخ�ّف البرشية إىل وضع 
األس�س العلمية التي يق�وم عليها تخصص 
الكوكبي�ة  البيئ�ة  أح�وال   - األيكولوجي�ا 
وعالق�ة هذا كله مع معيش�ة البرش ومصائر 

الشعوب.
ث�م جاء عام 1992 ليش�كل بدوره مناس�بة 
محوري�ة وتاريخاً فاصالً ب�كل املعاني يف هذا 

املضمار: هو العام الذي شهد انعقاد الفعالية 
الدولي�ة التي حمل�ت العنوان الت�ايل: مؤتمر 
ري�و دي جان�ريو )الربازيل(، املعن�ي بالبيئة 

والتنمية )مؤتمر األرض(.
وش�ارك يف مؤتم�ر »األرض« معظم رؤس�اء 
ال�دول والحكوم�ات الذي�ن أص�دروا »إعالن 
ري�و«، م�ن أج�ل نرش الوع�ي وحف�ز الهمم 
املعني�ة بأمور البيئ�ة وقضاياها، وخاصة ما 
يتعل�ق بتغري املن�اخ الكوكبي، حي�ث ال يزال 
كوكبن�ا مه�دداً بارتفاعات مّط�ردة يف درجة 
حرارة األرض وانصهار جبال الجليد القطبية، 
ومن ثم ارتفاع مناسيب املسطحات املائية يف 
البح�ار واملحيطات مما يهدد بإغراق األرايض 
الواطئة يف »دلتاوات« أنه�ار الرشق والغرب، 
بل يهدد بإغراق دول وأقطار جزرية بأكملها 

إىل قاع البحر املحيط.
وع�ىل كل ح�ال، ل�م يع�د التص�دي لقضاي�ا 
البيئ�ة ترفاً فكرياً وال تخصص�اً علمياً، بقدر 

اً من  ما أصبح ش�أناً عوملياً من ناحية.. وهمَّ
هموم اإلنس�ان العادي يف كل أقطار كوكبنا. 
ولذل�ك، أصب�ح من ألزم ما يك�ون العمل عىل 
تعبئ�ة قوى املجتم�ع املدني من أج�ل تعزيز 
الوع�ي وحش�د الجه�ود الكفيل�ة بمواجهة 
قضية � آفة تغ�رّي املناخ بالدرجة األوىل، وهو 
ما وعته وسجلته قمة باريس املعنية بقضية 

»تغري املناخ«.
ويف ه�ذه األج�واء، يص�در كت�اب د. جنيفر 
ه�ادن، أس�تاذة السياس�ة وأص�ول الحك�م 
بجامعة ماريالند األمريكية، تحت عنوان: عن 
الشبكات املتصارعة.. سياسة االنقسام حول 

تغري املناخ.
ولع�ل أهم م�ا يطالعه القارئ من�ذ الفصول 
االس�تهاللية من هذا الكتاب، تلك املالحظات 
الت�ي تش�ّدد عليه�ا املؤلفة، حني تنب�ه إىل أن 
أوجه الخالف املحتدمة بني املنظمات العديدة 
املعنية بالبيئة وتغريات املناخ، قد أدت إىل النْيل 

من زخم الدعوة إىل تعزيز وترشيد التعامل مع 
قضية املناخ. ويف السياق ذاته، تعرض مؤلفة 
الكت�اب للس�بل العدي�دة واملتباين�ة املمك�ن 
اتباعه�ا من أج�ل خل�ق وتمهي�د األرضيات 
املش�رتكة الت�ي تكفل التنس�يق ب�ني الدوائر 
واملنظمات املعنية بقضايا تغري املناخ، س�واء 
ع�ىل املس�تويات الوطني�ة � املحلي�ة أو عىل 

الصعيد الدويل � الكوكبي بشكل عام.
ويف مقدم�ة ه�ذه الس�بل الت�ي يع�رض لها 
الكتاب، ما يتعل�ق برضورة مواصلة البحوث 
العلمية املوثوقة التي تش�كل نتائجها نرباساً 
ي�يء الطري�ق أم�ام راس�مي السياس�ات 
العال�م،  دول  مختل�ف  يف  الق�رار  وصانع�ي 
وصوالً إىل تش�كيل رؤية أكثر شموالً بالنسبة 
مل�ا قد يرتتب ع�ىل التغري املناخ�ي يف الحارض 
ويف املستقبل، من تبعات وأخطار تمّس حياة 
البلدان والش�عوب، بل تمّس املشهد العاملي- 

الغلوبايل، كما قد نسميه يف التحليل األخري.

           عارف حمزة 

فاجأ الش�اعر اللبناني، املقيم يف أس�رتاليا، وديع س�عادة )1948( قرّاءه ي�وم العارش من آذار/ مارس الحايل بكتاب�ة ثماني وصايا عىل صفحته 
الشخصّية يف موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.

»وصّيتي األوىل: أالّ ُيصىّل عىل جثماني«- كتب صاحب »ليس للمس�اء أخوة«، وهي املجموعة التي خّطها س�عادة بيده ووّزعها يف بريوت يف عام 
1973، بينما صدرت مطبوعة يف عام 1981. وكتب يف املقطع األّول منها:

يع�ّد املخرج املرسحي العراقي عبد املطلب الس�نيد 
ال�ذي رحل منذ أي�ام يف والية ميش�يغان األمريكية 
بع�د رصاع طويل م�ع املرض، أح�د الفنانني الذي 
ش�اركوا يف تطوي�ر املرسح يف بالده يف س�بعينيات 
الق�رن املايض بتوّجهات�ه الحديثة، إىل جانب عمله 
يف اإلذاعة والتلفزيون والس�ينما. بدأ الراحل حياته 
مخرج�اً إذاعية يف مدين�ة النارصية التي ولد فيها، 
ث�م انتقل إىل امل�رسح يف العاصمة حيث قّدم العديد 
م�ن األعمال ممث�اًل ومخرجاً، وكان�ت »الكرايس« 
ليوجني يونس�كو أوىل مرسحياته الت�ي لعب فيها 
دور البطول�ة، وكذل�ك يف »رومي�و وجولي�ت« من 
إخراج عبد املحس�ن العزاوي، و«ث�ورة الزنج« من 
إخراج س�امي عبد الحميد.يف الفرتة نفس�ها، قّدم 
صاح�ب كتاب »شكس�بري ب�ني الفط�رة والعقل« 
)2013( العدي�د م�ن األعم�ال التلفزيوني�ة الت�ي 

س�عت إىل تقديم دراما تش�تبك مع الواقع العراقي 
وأزمات�ه، ومنه�ا »ال�دوارس« )1976(، و«فتاة يف 
العرشين )1980(، كما ش�ارك يف فيلمي »بيوت يف 
ذلك الزقاق« )1977( ل� قاسم حول، و«القادسية« 
)1980( ل�� ص�الح أب�و سيف.س�افر الس�نيد إىل 
الوالي�ات املتح�دة يف مطلع الثمانيني�ات حيث نال 
ش�هادة الدكت�وراه يف اإلخ�راج املرسح�ي، وأقام 
هن�اك حتى ع�ام 2003 حيث أّس�س »بيت العرب 
الثق�ايف« يف ميش�يغان، وأخ�رج ع�ّدة مرسحيات 
منه�ا »الخرتيت« و«املغنية الصلعاء« عن نصوص 
يوج�ني يونس�كو، و«امله�رج« للكات�ب الس�وري 
محم�د املاغ�وط، حيث ش�ّكل م�رسح الالمعقول 
أساس تجربته عىل الخشبة.بعد عودته إىل العراق، 
عمل أس�تاذاً لإلذاع�ة والتلفزي�ون يف »جامعة ذي 
قار« وأصدر دراس�ات عديدة يف املرسح من بينها: 

»مالحم كلكامش واإللياذة واألوديس�ة.. التش�ابه 
واإلبداع والدراما« )2005( والذي تناول فيه تاريخ 
األس�طورة وتمّثالتها يف األدب والفنون وحضورها 
بني املقّدس واإلبداع، و«فن اإللقاء جماليات التلقي 
وموس�يقى ال�كالم« وي�درس فيه عالق�ة الفنون 
باملرسح.يف كتابه »شكسبري بني الفطرة والعقل«، 
قام الراح�ل بتحليل نماذج م�ن األعمال املرسحية 
العراقي�ة التي اتكأت عىل املنتج الشكس�بريي بني 
عام 1962 و1992، يف محاولة الس�تنباط مدرسة 
يف التمثي�ل ضمن تيارات التجريب التي قّدمها عدد 
من املرسحيني البارزين. قّدم الس�نيد يف الس�نوات 
األخ�رية مرسحي�ة »بروف�ة لقيام�ة العراقي�ني«، 
وكتب سيناريو وحوار مسلسل »سفينة نوح«، إىل 
جانب مشاركته يف عدد من املسلسالت التلفزيونية 

»بيوت الصفيح«، و«أبو طرب«، و«ثمنطعش«.

تنطلق أي�ام »معرض باريس للكت�اب« يف 16 من 
الشهر الجاري وتتواصل حتى 19 منه، تحت شعار 
»كّتاب يواجهون العالم«، بمشاركة 1200 عارض، 
يمّثلون 45 بل�داً، وبربنامج يتضّمن ثمانمئة ندوة 

وفعالية، وتوقيع ثالثة أالف إصدار جديد.
البلد، ضيف الرشف لهذا العام هو روسيا، ويتمّثل 
ذلك ب�أن أُفرد برنام�ج املعرض فعالي�ات خاصة 
باألدب الرويس يشارك فيه 38 كاتباً روسياً، حيث 
أن »باري�س للكتاب« لن يس�تعيد فقط األس�ماء 
الروس�ية التي أّث�رت يف األدب العامل�ي وأثرته، بل 
يتوّق�ف عن�د التج�ارب املع�ارصة، بحي�ث يمّثل 
املش�اركون التن�ّوع يف األس�اليب واملواضي�ع عند 

الكّتاب الروس اليوم.
هذا الع�ام يخّصص املعرض برنام�ج إقامة لدعم 
الكت�اب والنارشي�م واملكتب�ات املس�تقلة، وذل�ك 
للمس�اهمة وفق�اً للبيان الرس�مي املنش�ور عىل 
موق�ع التظاه�رة يف اكتش�اف املواه�ب األدبي�ة 
الجديدة، ودعم النارش الناش�ئ، وإتاحة اللقاءات 
األدبية لتب�ادل الخربات واملعرفة ب�ني هؤالء وبني 
األدباء املشاركني يف التظاهرة والنارشين املكرسني 
وأصحاب التجربة.يف ما يخّص املش�اركة العربية، 
تشهد الدورة ال� 38، مش�اركة عربية واسعة من 
كربى دور النرش وعدد من املثقفني والكّتاب العرب 
من؛ لبنان، والجزائر، وتونس، ومرص، وس�ورية، 

والس�عودية، واإلمارات، واملغرب الذي كان ضيف 
رشف للمعرض البارييس يف دورته املاضية.

تح�رض تونس م�ن خالل جن�اح يضم ع�دة دور 
نرش من بينها؛ إصدارات وزارة الشؤون الثقافية، 
ودار »نريفانا« و«كا للن�رش« و«ورقة«. إىل جانب 
مجموعة م�ن الفعاليات منها وورش�ات وندوات 
ولق�اءات حواري�ة م�ن بينه�ا »ق�راءة االنتق�ال 
يف تون�س«، ويتضم�ن ش�هادات ع�ن الرصاعات 
السياس�ية واأليديولوجي�ة التي ش�هدها املجلس 

التأسييس من 2011 إىل 2014.
يش�ارك يف ه�ذه الن�دوة كّل من الباح�ث التونيس 
محمد الحداد، والنائبني السابقتني يف املجلس نادية 
بن ش�عبان صاحبة »يوميات نائبة يف التأس�ييس 
2011-2014«، وسلمى املربوك صاحبة »يل ذراع«، 
والقانون�ي عياض بن عاش�ور وصدر ل�ه مؤخراً 
كتاب »تونس، ثورة يف بالد اإلس�الم«، واألكاديمي 
بكار غريب ال�ذي أصدر »التفك�ري يف االنتقال مع 

غراميش، تونس 2014-2011«.
فيم�ا تش�ارك املغرب بجن�اح يضم إص�دارات 11 
دار للنرش؛ من بينها منش�ورات »ملتقى الطرق«، 
و«أب�ي رقراق«، و«الش�عراوي«، وتحرض الكويت 

من خالل إصدارات »مركز الدراسات الخليجية«.
وتحت عنوان »لبنان للكت�اب« يخّصص املعرض، 
برنامج ل�دور الن�رش اللبنانية وحض�ورا للكتاب 

اللبناني�ني الفرنكفوني�ني تحدي�داً؛ وم�ن بينه�م 
ديزيري�ه قزي، وإيزابيل موران، وألكس�ندر عقل، 
وباتريش�يا حكيم، وملياء زي�ادة، ودارينا الجندي، 

ومنى عيد، وليليت لبكي دكاش وغريهم.
من جهة أخرى، أعلن »اتحاد النارشين العرب«، يف 

وقت س�ابق من هذا الشهر، أنه وألول مرة يشارك 
بجناح باس�م االتحاد يف »باريس للكتاب«، وسيتم 
إع�داد دليل بأس�ماء دور الن�رش وعناوين الكتب 
بالعربي�ة واإلنكليزية )رغ�م أن لغة املعرض األوىل 

هي الفرنسية(.

عبد املطلب السنيد يرحل بعد جتوال يف مرسح الالمعقول

معرض باريس للكتاب خيصص حصة أكرب للنارش العريب

سعد جاسم

فضاٌء مفتوح
لكلِّ الكائناِت واالشياء 

الهايكو
***

طفٌل عابث 
يف جنائِن العالم

الهايكو
***

حكيٌم زاهد
اليمدُّ يَدُه لالخرين

الهايكو 
***

شاعٌر راٍء
مشغوٌل بجوهِر الخليقة

الهايكو
***

بحٌر ُمْحَتِشد
ليَس لُه مدى وقرار

الهايكو
***

غابٌة مأهولة
 بالكائناِت واالرسار

 الهايكو
***

بأصابَع ضوئية
تكتُب احالَمها  
شاعرُة هايكو

***
ُكلَّما يتعتُق اكثر

يزداُد قوًة ولذة
الهايكو

***
بكلمٍة أَْم بُقْبلة
ُيمكُن للعاشق

أَن يكتَبِك:هايكو؟
***

 نحلة ٌ  
يف حقوِل الطبيعة

شاعرُة الهايكو
 ***

ْل قليالً َتأمَّ
قبَل اْن تكتَبُه

سهٌل ممتنٌع : الهايكو

هايكوات العالـم

عمار عزيز 

ُكلما َدنوت من  َمرقدي 

وجدُتني طفالً ِبرأس َكهل 

عاٍر ُيهرول ِبمدارات اليأس 

لم َيلّعق سوى ُخردة املَطر

ِنت�اج  غ�ري  َيحص�د  ل�م 

التجاعيد

ِسباق الذلِة بال رصيد 

األُمنيات ِبقاع الُسلّم

َيتضّورن أقدام الرباعم 

أغني يف شوارعي 

ُمنذ زمن ..

لم أكن أعرف

بأنها تمقت املجانني    

للِش�فاه  تن�زف  حق�داً  و 

الِبيض 

ترقُص للُبطون الحديثة

للكف�وف  ُلعابه�ا  ُته�دي 

املغلقة

قدٌر ُموشح باملجهول 

السنني ُترسع للصفر 

وما بني هذا وتلك 

لم اجدني .. األ 

طفل مجنون

موجز الصفر 
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كاترينا كايف.. أكثر نجامت بوليوود إثارة وشعبية
كاترين�ا كايف من أجمل نس�اء بوليوود 
عىل اإلطالق ونجمٌة استطاعت بجدارتها 
أن تلع�ب أصع�ب األدوار س�واء كان�ت 
رومانسية أم فيها أكشن وإثارة وتجسيد 
بس�هولٍة  الش�خصيات  أن�واع  كاّف�ة 
وبس�اطة، وال شك يف أّن جسمها الرشيق 
س�اعدها ع�ىل ذل�ك وس�اهم يف جعله�ا 
مرتاح�ة م�ع أي دوٍر ُيمن�ح لها ومع أي 
فيلٍم ُيعرض عليها، مهما كانت الحركات 
املطلوب�ة منها فيه صعب�ة وتتطلّب قوًّة 

بدنّيًة ملحوظة.

نشأتها
ول�دت كاترينا  يف هونغ كونغ عام 1984 
وهي بريطانية – هندية، ألب كش�مريي 
مس�لم هو محم�د كايف، وأم مس�يحية 

بريطانية، هي سوزان.
انفصل والداها وهي يف سن صغرية جدًّا، 
حي�ث ترّبت يف ه�اواي، ومن ث�م انتقلت 
للعي�ش م�ع والدتها يف إنكل�را. التحقت 
بالعم�ل كعارض�ة لإلع�الن ع�ن رشك�ة 
للمجوه�رات، يف س�ن الرابع�ة عرشة ثم 
واصلت العم�ل كعارضة أزياء يف لندن ما 
أدى إىل اكتش�افها من قبل املخرج كايزاد 
جوس�تاد، الذي ق�ّدم له�ا دوًرا يف فيلمه 

Boom عام 2003.

انطالقة  كاترينا ومسريتها املهنية
حققت كاترينا حياتها نجاًحا مع النجم 
 Sarkar أبهيش�يك باتش�ان يف فيل�م »« 

دوًرا  تلع�ب  كان�ت  حي�ث   ،2005 ع�ام 
صغ�رًيا كصديقته.رغم انطالقة   كاترينا   
القوي�ة إال أن�ه كان هن�اك عائق وقف يف 
طريقها وهو اللغ�ة الهندية .. لغتها األم 
الت�ي لم تكن تجيده�ا كاترينا كما يجب 
لكنه�ا تغلبت عىل ه�ذه العقب�ة بعد أن 
تلق�ت دورات تعليمي�ة به�دف اتقانه�ا 
الهندي�ة وأصبح�ت أفض�ل فيم�ا بعد ما 

ش�جع املخرجني عىل ترشيحها ألفالمهم 
,وكان أش�هر أف�الم كاترين�ا يف بداياتها 
فيلم »س�اراكار« ع�ام 2005 بالرغم من 
أنه�ا كانت تلعب في�ه دوراً ثانوياً آن ذاك 
، وكذلك حققت كاترينا نجاحاً يف فيلمها 
»ماين بيار كيون كيا« الذي مثلت فيه إىل 
جانب املمثل الش�هري س�لمان خان عام 
2005 وح�ازت   كاترين�ا  م�ن خالل هذا 

الفيلم عىل جائزة«ستاردس�ت« كأفضل 
أداء بني املمثالت اإلناث

تألق�ت   كاترين�ا   ع�ام 2007 يف فيل�م 
تضط�ر  ل�م  وهن�ا  لن�دن«  »ناماس�تي 
الس�تخدام اللغة الهندية حيث لعبت دور 
فتاة بريطانية ، وفيلم »ناماس�تي لندن« 
حق�ق نجاحاً ع�ىل صعيد ش�باك التذاكر 
وحققت كاترين�ا من خالله أيضاً نجاحاً 
باهراً لكنه�ا رسعان ماأخفقت يف الفيلم 
ال�ذي يليه »الس�باق« ع�ام 2008 والذي 
لعب�ت فيه دور البطولة .بع�د هذا الفيلم 
ع�ادت   كاترين�ا   إىل ش�باك التذاك�ر يف 
العام نفسه 2008 من خالل فيلم »أنيس 
بازمىلس�ينغ ايز كينج« والذي مثلت فيه 
إىل جانب املمثل الش�هري أكشاي كومار ، 
ويبدو أن كاترينا لم تكن تدرس خطواتها 
الفني�ة جي�داً حي�ث أخفق�ت يف الفيل�م 
ال�ذي يلي�ه أيضاً ع�ام 2008 وه�و فيلم 
»س�بهاش غايزيوفراج« الذي حصل عىل 
نق�د الذع من قبل النق�اد والجمهور.عىل 
صعيد الجوائز حصلت   كاترينا  عىل أعىل 
األصوات باعتبارها أكثر النس�اء جاذبية 
يف آس�يا عام 2008 وأيضاً أكثر املشاهري 
تح�ت قيد البحث ع�ىل غوغل.عام 2009 
ظه�رت   كاترين�ا   يف فيل�م »نيوي�ورك« 
هذا الفيل�م حقق نجاحاً كبرياً ل� كاترينا  
وعوضه�ا ع�ن الفيل�م الذي س�بقه كما 
حصل�ت عام 2009 ع�ىل جائزة »راجيف 
غاندي«.حازت العديد من الجوائز أبرزها 
عام 2008 يف حف�ل IIFA Awards حيث 

نالت جائزة املغنية األكثر أناقة.
طبيعة كاترينا كيف

ُتع�رف   كاترين�ا   بخجله�ا الش�ديد من 
اإلع�الم وبخاص�ة م�ن مواق�ع التواصل 
االجتماعي، فهي ال تزال بعيدة عن توير، 

وانضمت مؤخرًا إىل فيس بوك.
هي من األش�خاص الذي�ن يرتعبون من 
التحدث أم�ام الجمهور، وع�ن هذا األمر 
تق�ول: »عندم�ا يتوج�ب ع�ّي التكلم يف 
اللقاءات العامة، أصب�ح عصبية للغاية. 
يمكنن�ي وبرحابة ص�در، أن أرقص عىل 
إحدى املنصات أو أن أمّثل دوري يف موقع 
التصوير أمام عدٍد كبرٍي من الناس، ولكن 
عندم�ا يتحتم ع�ّي الوقوف عىل خش�بة 
امل�رح ألتوج�ه بال�كالم إىل املوجودين 
أمامي، تربد يداي وتؤملني معدتي ويجف 

حلقي. لدّي رهبة إزاء املرح«.

حياتها الشخصية
عاش�ت   كاترينا   قص�ة حب طويلة مع 
النجم رانب�ري كابور، لكنهما انفصال بعد 
مشاكل كبرية بينهما.وانترشت شائعات 
ح�ول عالق�ة عاطفي�ة تجم�ع كاترينا 
كي�ف بالفن�ان أديتيا روي كاب�ور وهي 
خرحت عن صمتها وعربت عن إنزعجها 
الش�ديد من هذه الشائعات مؤكدة أن ما 
نرش باملواقع الهندية حول اس�تعدادهما 
لل�زواج مجرد ش�ائعات.وقالت   كاترينا   
يف ترصي�ح ملوق�ع بولي�وود الي�ف: »أن�ا 

واديتيا روي مجرد صديقني فقط.

صابر الرباعي يغني »سالم يا دفعة«
انته�ى النجم صاب�ر الرباعى فج�ر اليوم 
الثالثاء من تس�جيل أغنية وطنية جديدة، 
يهديه�ا للجن�دى امل�رصى، تحم�ل اس�م 
»س�الم ي�ا دفع�ة«، م�ن كلم�ات محم�د 
البوغة، وألحان محمد عبد املنعم، وتوزيع 
خال�د نبيل ووتريات تامر غنيم وهندس�ة 
صوت يارس أنور، وإرشاف محمد ياس�ني، 
ومن املق�رر إذاعتها وعرضها عرب مختلف 
اإلذاع�ات والفضائيات خالل األيام القليلة 

املقبل�ة، عقب االنتهاء من وضع ملس�اتها 
النهائية.

صاب�ر الرباعى من النج�وم العرب، الذين 
يتمتعون بش�عبية جماهريي�ة عريضة ىف 
م�رص خاصة والوطن العرب�ى عامة، وله 
العديد من األغانى التى يحفظها الجمهور 

ويرددها.
يذكر أن آخر حفالت النجم التونىس صابر 
الرباع�ى يف م�رص كانت ضم�ن فاعليات 

ىف  العربي�ة،  املوس�يقى  مهرج�ان  لي�اىل 
ال�دورة ال��26 ع�ىل امل�رح الكب�ري بدار 
األوبرا املرصية، حيث قدم الرباعي الحفل 
الختام�ي للمهرج�ان ، وه�و الحفل الذي 
غنى صابر الرباعى به العديد من األغنيات 
أبرزه�ا، ببس�اطة، و غنى يا عس�ل، وأنا 
بحن، وش�ارع الغرام، ودلولة، مزيانة من 
ال�راث التون�ىس، ومتخاف�ش منى، وعىل 

نار، وروح الله يحميك.

يص�ور النج�م خال�د النب�وى الي�وم الثالث�اء العديد من املش�اهد 
الخارجي�ة الت�ى تتضمنه�ا أح�داث مسلس�له الجدي�د »منطق�ة 
محرمة«، واملقرر أن يخوض من خالله الس�باق الرمضانى املقبل، 
داخل ش�وارع مفتوح�ة بمدينة الرحاب، وب�دأ التصوير فيها منذ 

أمس االثنني.
وكان النب�وى ق�د انته�ى م�ن تصوير مش�اهد منزل�ه داخل فيال 
بمنطق�ة برق�اش ع�ىل أط�راف محافظ�ة الجيزة، حيث اس�تمر 
التصوير داخلها 3 أس�ابيع متتالية، ثم انتقل بعدها إىل اس�تكمال 
مشاهده الداخلية، ىف أحد الكمباوندات عىل طريق مرص إسكندرية 

الصحراوى، وبالتحديد داخل فيال السجينى.
يذكر أن مسلس�ل »منطقة محرمة« من املقرر عرضه يف الس�باق 
الرمضان�ى املقب�ل، وهو م�ن بطولة خال�د النب�وى ومحمود عبد 
املغني وأمل بوشوش�ة وإنجى رشف ونهى عابدين ومحمد كيالني 
وس�مرية مقرون وأمرية هانى وثراء جبي�ل ورشيف عمر ويحيى 
أحم�د وجمي�ل برس�وم ومحس�ن منصور، وم�ن تألي�ف الكاتب 

والروائى د. يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكري.

تحي�ى النجمة م�روة نرص، حف�ل افتتاح مهرجان عي�د األم الذى  
تنظمه سيدة املجتمع هند محمود داخل ال� »ساوث بارك« بمدينتى 

ىف الفرة من 15 إىل 23 مارس الجارى تحت عنوان »بازار ماما«.
تحيى مروة نرص حفلها مساء يوم الجمعة 16 مارس القادم، حيث 
من املقرر أن تقدم خالل فقرتها العديد من أغانى البوماتها املميزة 
»أحس�ن حاالتي« ،«واحدة بس« و«سنني، وأغنية »متشكرة« التي 

سبق أن قدمتها بمناسبة عيد األم.
وم�ن املقرر أن يتخل�ل مهرجان »بازار مام�ا« العديد من الفقرات 
الفني�ة وضيوف ال�رشف من النجوم واملش�اهري، وع�روض أزياء 
لألطفال وأنش�طة الرفيهية واالس�تعراضية املحببة لدي لش�باب 
من مختلف األعمار.  يهدف »بازار ماما« الذي تنظمه هند محمود 
وفري�ق عمل »جواهر« إىل مواجهة الغالء وارتفاع األس�عار وتوفري 
االحتياج�ات اليومية لربات البيوت واملرأة العاملة، حيث يوفر لهن 
املنتجات العاملية من مالبس وإكسس�وارات ومأكوالت بأسعار أقل 

بكثري مقارنة بمثيالتها ىف األسواق التجارية.

خالد النبوى
يدخل »منطقة حمرمة«

مروة نرص حتيي مهرجان
عيد األم

مجلس القضاء االعىل 
بغ�داد  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 

رقم الدعوى 431 / ش / 2018 
اعالن 

إىل املدع�ى علي�ه / خالد عب�د جبار 
وهب – مجهول محل االقامة .

اقامت املدعية اله�ام جمعة محمود 
اع�اله  املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
الت�ي تطالب�ك فيها نفقة مس�تمرة 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 20 / 3 / 2018 
الس�اعة الثامنة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

اياد مطرش شالل
������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقاب�ة املهندس�ني العراقيني باس�م 
)فالح صادق جعف�ر( عىل من يعثر 

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

اعالن
رقم االخطار 
2018/2097

اىل املته�م الغائ�ب / )الرشط�ي عبد 
الرحمن نويف عي( 

رشط�ة  مديري�ة   / اىل  املنس�وب 
محافظة البرصة واملنشأت 

 � الب�رصة  محافظ�ة   / العن�وان 
الجمهورية

بما ان�ك متهم وفق املادة /34 من ق 
ع د رقم 14 لس�نة 2008 لتسببك يف 
حصول االرضار يف العجلة الحكومية 
املرقم�ة )1049( ن�وع كي�ا بوك�س 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ى 
تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االم�ن الداخي 
االوىل / املنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك  غيابي�ا اس�تنادا الحكام 

املواد )65 و 68 و 69( 
من قانون اصول املحكمات  الجزائية 
لقوى االم�ن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي

رئي�س محكمة  ق�وى االمن الداخي 
االوىل

املنطقة الخامسة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2016/289

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ر.ع جواد 
عبد الرضا جواد فيصل

رقم الدعوى وتاريخها :  2016/174
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/4/8

تاريخ الحكم : 2016/3/6
امل�ادة القانونية : 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008
خالصة الحكم :

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ىل امل�دان 
الغائ�ب : )ر.ع ج�واد عبد الرض�ا جواد 

فيصل( غيابيا بما يي :
1  � بالحب�س  مل�دة )خمس�ة س�نوات( 
وفق احكام املادة  5 اوال  من ق ع د  رقم 
14 لس�نة 2008  املعدل بقانون رقم 38 
لس�نة 2015 وبدالل�ة امل�ادة 69 من ق ا 
د  رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2014/4/8 ولحد االن
2  � ايق�اف االج�راءات القانوني�ة بحق 
املته�م اعاله عن جريمة غيابه  عن مقر 
عمله م�ن تاري�خ 2014/1/10 بتاريخ 
2014/2/4 تنفي�ذا لق�رار القائد العام 
للقوات املس�لحة وكتاب وزارة الداخلية 
القانوني�ة  للدائ�رة  العام�ة  املديري�ة   /
املرقم 16636 يف 2013/9/15 واستنادا 
الح�كام املادة 200/ب من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973 

املعدل 
3  � تنفي�ذ  محكوميت�ه اعاله بالتعاقب 
م�ع محكوميت�ه بالقضيت�ني املرقمتني 
)2012/1399 و 2015/1110( استنادا 
للمادة 143 /ق ع  رقم 111 لسنة 1969 

املعدل
4 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن 
الداخي اس�تنادا الحكام املادة 41/ ثانيا 

من ق ع د رقم 14 لسنة 2008
5 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 

69/ ثانيا من ق.أ.د 
6 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق .ا.د 
7 � حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/رابع�ا من 

ق.ا.د 
8 �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جب�ار عات�ي جرب مبل�غ قدره 
خمس�ة وعرشون الف دين�ار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/ ثاني�ا من  
ق.ا.د  رق�م 17 لس�نة 2008 وافهم علنا 

يف 201/3/6

وزارة الصحة 
دائرة صحة البرصة 

للنسائية  البرصة  مديرية مستشفى 
واالطفال

العدد : 438 
التاريخ 2018/2/27

اعالن مزايدة علنية
الب�رصة  مستش�فى  ادارة  تعل�ن 
بي�ع  ع�ن  واالطف�ال  للنس�ائية 
للمستش�فى  عائ�دة   مس�تهلكات 
اس�تنادا لقان�ون بيع  ام�وال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 باملزايدة العلنية 
فع�ىل الراغب�ني باالش�راك باملزايدة 
الحضور يف الوحدة القانونية التابعة 
الخام�س  الي�وم  يف  للمستش�فى 
ع�رش م�ن تاريخ ن�رش ه�ذا االعالن 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
الخاصة  واملستمس�كات  القانوني�ة 
علي�ه  ترس�و  م�ن  ويتحم�ل  به�م 
املزايدة اجور االعالن والداللية ورفع 
املس�تهلكات خالل فرة 15 خمس�ة 
عرش يوم من االحالة وبعكسه تقوم 
ادارة املستش�فى برفعه�ا وتحمي�ل 

املزايد املصاريف 
الطبيب االختصاص 
رسمية عريبي لفته 

مدير مستش�فى البرصة للنس�ائية 
واالطفال

������������������������������
اعالن

اىل املتهم الغائ�ب / )الرشطي حيدر 
عبد الحميد كاظم( 

املنس�وب اىل / مديرية االستخبارات 
ومكافحة االرهاب محافظة البرصة 
العنوان / محافظة البرصة � املعقل 
امل�ادة /32  ان�ك مته�م وف�ق  بم�ا 
لس�نة 2008  رق�م 14  د  ع  م�ن ق 
الختالسك املس�دس الحكومي املرقم 
)) HAD229  م�ع كاف�ة ملحقات�ه  
مع )50( اطالقة م�ن نوعه والهوية 
  )1908672( املرقم�ة  الوزاري�ة 
الداخلي�ة   وزارة  م�ن  والص�ادرة  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ى 
تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
ام�ام محكمة ق�وى االم�ن الداخي 
االوىل / املنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك  غيابي�ا اس�تنادا الحكام 

املواد )65 و 68 و 69( 
من قانون اصول املحكمات  الجزائية 
لقوى االم�ن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي

رئي�س محكمة  ق�وى االمن الداخي 
االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1495/ب2017/3

التاريخ: 2018/3/13
اعالن

اىل املدعى عليه : محمود خليل صالح
اقام�ت عليك املدعية )من�ال خليل صالح(  
وكيله�ا املحام�ي )ف�راس كاظ�م محمد( 
املرقم�ة  الدع�وى  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
اع�اله وطلب الحكم بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 8711/2م27 كاطون قس�مة وان 
تعذر ذلك بيعه وتقس�يم ص�ايف الثمن عىل 
واتع�اب  املصاري�ف  وتحميل�ك  ال�رشكاء 
املحام�اة وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
حس�ان  )منش�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
ع�ي( يف 2018/2/1 ع�ن طري�ق مرك�ز 
رشطة املف�رق بكتابه�م املرق�م 1503 يف 
2018/2/3 واشعار مختار قضاء بعقوبة 
املدعو )حس�ني حبيب فاضل( قررت هذه 
املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواسطة 
صحيفتني يوميت�ني محليتني للحضور اىل 
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/3/19 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
س�تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض

راغب سلمان عيدان

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل

رقم االضبارة : 41/خ/2017
التاريخ 2018/3/11

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلس�ل 
742/2086 الرباط الكبري الواقع يف اسكان 
املوانئ العائد للمدين محمد باجي نوماس 
املحج�وز لقاء طلب الدائن س�الم حس�ني 
مائت�ان   206,005,000 البال�غ  ش�غاتي 
وس�تة ملي�ون وخمس�ة الف دين�ار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائة  م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

زينب محمود جرب
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : 742/2086 الرباط 
الكبري / جمعية اسكان املوانىء 

2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيتها
3  �ح�دوده واوصافه : دار بناء مكون من 

طابقني
4 � مش�تمالته : الطاب�ق االول )حديقة � 
صحي�ات � غرفة اس�تقبال صالة  � غرفة 
ن�وم  �  غرفة مخزن  � صحيات � س�طح 

� غرفة نوم 
5 � مساحته : 336,7اولك
6  � درجة العمران : جيدة

7 � الشاغل : املدين
8  � القيمة املقدرة : 2590000000 مئتان 

وتسعة وخمسون مليون دينار فقط

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 1147/ش/2018
التاريخ 2018/3/12

اعالن
اىل املدعى عليه ) كرار سامي مزهر( 

اقام�ت املدعية وفاء عبد الس�تار عبد 
املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  ال�رزاق 
1147/ش/2018 ل�دى هذه املحكمة 
القضائ�ي  بالتفري�ق  فيه�ا  تطالب�ك 
للهج�ر وقد ع�ني ي�وم 2018/3/25 
مح�ل  وملجهولي�ة  للمرافع�ة  موع�دا 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة الجنينة 
واالندلس وحس�ب كتاب مركز رشطة 
املعق�ل الع�دد 1724 يف 2018/2/13 
انتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة 
عدم حضورك اىل املرافعة فانه س�وف 
يتم اجراء املرافع�ة بحقك غيابيا وفق 

القانون
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/1/2 بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل 1402 محل�ة الرشق 
بأس�م )اح�الم عب�د الزه�رة جعف�ر( 
مج�ددا باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك 
للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم 
م�ا لديه م�ن بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض 
مطرش نعيم صرب 

مالحظ التسجيل العقاري  يف غماس 
������������������������������

فقدان هوية
فقدت مني هوية االحوال املدنية بأسم 
)س�جاد ع�ي جاب�ر وهي�م( الصادرة 
م�ن دائ�رة مدين�ة الص�در فع�ىل م�ن 
يعث�ر عليها االتصال عىل رق�م املوبايل 

07702574898

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/44486 

ميالد
املقاطع�ة 4  او رق�م واس�م  املحل�ة 

جزيرة النجف /امليالد
الجنس : دار

مفرز لدارين بصورة غري رسمية 
النوع  ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق

رقم الشقة : 
املساحة : 200م2

املشتمالت :  استقبال وصالة ومطبخ 
وغرفة وصحيات يف الطابق السفي 

واردات   : واملغروس�ات  املزروع�ات 
املبيع السنوية 

الشاغل : حصة / جواد كاظم عبد
مقدار املبيع : حصة من العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
النجف االوىل باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اع�اله العائد للراهن حصة  
/ج�واد كاظم عبد لق�اء طلب الدائن 
املرته�ن املرصف الصناع�ي / كربالء  
البال�غ )40000000( اربعون مليون 
دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا 
اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية 
ال تق�ل عن 10%  م�ن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )40000000( اربعون 
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل
������������������������������

اعالن
تعل�ن عم�ارة املعهد التقن�ي / كوفة 
عن اجراء مزايدة علنية النش�اء بارك 
الس�يارات داخ�ل املعهد  وف�ق نظام 
املساطحة وحسب قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013  
باالش�راك  الراغب�ني  فع�ىل  املع�دل 
باملزايدة  مراجع�ة القانونية لالطالع 
عىل الرشوط ال�واردة يف التندر مقابل 
خمس�ة االف دين�ار  غري قابل�ة للدر 
وان موعد املزايدة يف اليوم الثالثني من 
اليوم التايل لنرش االعالن ومن ترس�و 
علي�ه املزاي�دة يتحم�ل اج�ور النرش 

واملصاريف  القانونية االخرى
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عبطان يلتقي احتاد املصارعة
ويؤكد دعمه القامة بطولة العرب يف بغداد

            بغداد/ المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين 
عبطان، االتحاد العراقي المركزي للمصارعة من 
اجل بحث اقامة بطولة العرب لفئة الناشئين في 

العاصمة بغداد.
وقال عبطان خالل اللقاء بحس�ب بي�ان للوزارة 
تلق�ت “المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، ان 
“الوزارة تدع�م االتحادات بش�كل كامل من اجل 
اقام�ة اي نش�اط رياضي في داخل البالد س�واء 
كان محلي�ا او دولي�ا، مبين�ا ان “الع�راق اصبح 
يختلف عن السابق في المجال الرياضي والسيما 

بع�د الح�راك الرياض�ي ال�ذي احدثت�ه ال�وزارة 
م�ع بع�ض المؤسس�ات الرياضية”.واوضح ان 
ال�وزارة س�توفر كل االم�ور اللوجس�تية التحاد 
المصارع�ة النج�اح بطولة العرب للناش�يئن في 
بغداد، مش�دداً على ان “يكون التنظيم على طراز 
عال�ي واحترافية كبي�رة من اجل ايصال رس�الة 
ال�ى العالم ب�ان العراق قادر عل�ى تنظيم مختلف 

البطوالت”.
من جانبه اش�اد اتحاد المصارع�ة بجهود وزارة 
الشباب والرياضة في دعم الحركة الرياضية من 
خالل اقامة مختلف البطوالت ودعمها المتواصل 

لتذليل كل الصعاب امام االتحادات واالندية.

ليفربول حيدد مبلغًا خياليًا لالستغناء
عن حممد صالح

            المستقبل العراقي / متابعة

س�يضطر ن�ادي ري�ال مدري�د اإلس�باني لدف�ع مبل�غ 
خيال�ي، إذا أراد الحصول على خدمات الجناح المصري، 
محمد ص�الح، نج�م فريق ليفرب�ول اإلنجلي�زي خالل 
فترة االنتق�االت الصيفية المقبلة.ووفق�ا لصحيفة إل 
كونفيدنسيال اإلس�بانية، فإن إدارة ليفربول لن تفرط 
ف�ي صالح بأقل من 166 مليون جنيه إس�ترليني، وهو 
تقريب�ا نف�س الثمن الذي س�يدفعه نادي باريس س�ان 
جيرم�ان الفرنس�ي الصي�ف المقب�ل، لتحوي�ل إع�ارة 
الموهبة الشابة كيليان مبابي إلى انتقال دائم.وأضافت 

أن الغري�م برش�لونة ق�د دف�ع 142 ملي�ون جنيه 
إس�ترليني، لض�م صانع األلع�اب البرازيل�ي فيليب 

كوتيني�و من الري�دز خالل فترة االنتقاالت الش�توية 
الماضية.وتأل�ق ص�الح مع ليفربول هذا الموس�م بعد 
انتقاله لفريق الميرسيس�ايد قادما من روما اإليطالي، 
وس�جل 32 هدفا وصنع 11 لزمالئه خالل 40 مشاركة 
بجمي�ع المس�ابقات.وذكرت الصحيف�ة أن ريال مدريد 
يخط�ط لض�م صالح تحس�با لالس�تغناء ع�ن الويلزي 
جاري�ث بيل، كم�ا أن الالعب المص�ري يحظى باهتمام 
ن�ادي باري�س س�ان جيرم�ان في ح�ال انتق�ال نجمه 

البرازيلي نيمار جونيور إلى صفوف الفريق الملكي.

الفيفا يقرر رفع احلظر عن مالعب 
»البرصة - كربالء-اربيل«

             المستقبل العراقي / وكاالت

تن�وي إدارة ن�ادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني 
القي�ام بمحاولة أخيرة، من أج�ل االبقاء على 
نج�م الهج�وم، أنط�وان جريزم�ان، ومنعه من 
االنتقال للغريم المحلي برش�لونة الصيف المقبل.

وكان�ت تقارير قد أكدت مؤخرا أن الفرنس�ي قد اتفق 
بالفعل على االنضمام للبارس�ا ابتداء من الصيف المقبل، 
في صفقة ستتكلف 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي 
ف�ي عقده م�ع )روخيبالنكوس(.وم�ن جانبها ذك�رت إذاعة 
)كادين�ا كوبي( فإن بي�ع إدارة أتلتيكو مؤخ�را للنجمين يانيك 
كاراس�كو ونيكوالس جايتان، اللذي�ن انتقال إلى الصين لم يكن 
فق�ط من أجل تجنب عقوب�ات االتحاد األوروبي بش�أن قواعد 
اللع�ب المالي النظيف.وكش�فت اإلذاعة أن اله�دف اآلخر، كان 
توفي�ر س�يولة مالية من أج�ل تقديم عروض جديدة بش�روط 
محس�نة لنج�وم الفري�ق، خاصة الثنائ�ي جريزم�ان وحارس 
المرم�ى الس�لوفيني، يان أوب�الك، إلقناعهما بع�دم الرحيل عن 

ملعب واندا متروبوليتانو نهاية الموسم الحالي.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

اف�اد مص�در رياضي ، بأن الفيفا قرر رس�مياً رفع الحظ�ر عن المالعب 
العراقية.وذك�ر المص�در ف�ي تصري�ح صحف�ي ، ان ‘الفيفا ق�رر ، رفع 
الحظر عن المالعب العراقية )البصرة_كربالء_أربيل(’، مبينا ان ‘االعالن 
الرس�مي س�يكون، يوم الجمع�ة المقبل، ف�ي اجتماع االتح�اد التنفيذي 

للفيفا في كولومبيا.

أتلتيكو مدريد يغري 
جريزمان بأموال الصني

             المستقبل العراقي / متابعة

يس�تعد جي�رارد بيكي�ه، مداف�ع فريق 
برش�لونة اإلس�باني، لتس�جيل إنج�از 
جدي�د في مس�يرته االحترافي�ة، وذلك 
عندما يلتقي الفري�ق الكتالوني نظيره 
تشيلس�ي ف�ي إياب ثم�ن نهائي دوري 

أبطال أوروبا اليوم األربعاء.
وقال�ت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية 
رق�م  مبارات�ه  س�يخوض  بيكي�ه  إن 
100 أوروبًي�ا أم�ام تشيلس�ي في حال 
 99 اآلن  حت�ى  خ�اض  إذ  مش�اركته، 
مب�اراة، بقميص�ي مانشس�تر يونايتد 

وبرشلونة.
وأضافت الصحيفة أن بيكيه خاض أول 
مباراة له ف�ي دوري أبطال أوروبا عام 

2004 بقميص مانشستر يونايتد، 
إذ ش�ارك بدي�اًل أمام فنربخش�ة 
الترك�ي ولع�ب 27 دقيق�ة، ف�ي 
لقاء خس�ره الفري�ق اإلنجليزي 

بنتيجة )3-0(.
م�ع  بيكي�ه  جي�رارد  وش�ارك 
 4 ف�ي  يونايت�د  مانشس�تر 
مباريات ب�دوري أبطال أوروبا، 
ف�از في اثنتين منه�ا وبدأ ثالثة 
كالع�ب أساس�ي، وس�جل م�ع 

الفريق اإلنجليزي هدفين.
ومن�ذ عودته للفري�ق الكتالوني 
في ع�ام 2008، خاض بيكيه مع 
برشلونة 93 مباراة بدوري أبطال 
أوروبا، إضافة لمبارتين في كأس 

السوبر األوروبي.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي امانة 
بغداد الرياضي، عن تسمية ثائر أحمد، 
مدرب�اً لفريقه�ا الك�روي الجديد بعد 
قبولها استقالة مدرب الفريق السابق 

احمد خلف.
وقالت مديرية العالقات واالعالم في 
بيان تلق�ت “المس�تقبل العراقي”، 

نس�خة من�ه، إن “الهيئ�ة االدارية 
لنادي االمانة تعاقدت مع المدرب 

ثائ�ر احمد لقي�ادة فري�ق كرة 
القدم لم�ا بقي م�ن مباريات 

الدوري الكروي الممتاز”.
واضافت ان “المدرب الجديد 
سيباش�ر مهمت�ه التدريبية 
بداي�ة  م�ع  الفري�ق  م�ع 
لل�دوري  الثاني�ة  المرحل�ة 
المس�تقيل  للم�درب  خلف�ا 
احمد خلف بعد ان وقع عقده 
لقي�ادة الفريق حت�ى نهاية 

موسم 2017-2018.

بيكيه يستعد لتسجيل إنجاز جديد
أمام تشيليس

امانة بغداد يسمي »ثائر امحد« 
مدربًا للفريق

الشباب تثمن املبادرة السعودية
وتعمل عىل االرساع بوضع آليات تنفيذها

             بغداد/ المستقبل العراقي

ثمن�ت وزارة الش�باب والرياضة 
مب�ادرة مل�ك المملك�ة العربي�ة 
السعودية س�لمان بن عبد العزيز 
في بن�اء ملعب دولي س�عة 100 

الف متفرج في العاصمة بغداد.
وقال�ت ال�وزارة في بي�ان تلقته 
ان  العراق�ي”،  “المس�تقبل 

ستش�كل  الس�عودية  “المب�ادرة 
خط�وة مهمة ف�ي تعزيز وتمتين 
اواص�ر التع�اون والمحب�ة بي�ن 
العراق والس�عودية، وان الوزارة 
تعمل جاهدة لالسراع في الشروع 
بوض�ع مس�تلزمات الب�دء ببناء 
الملعب، من خالل عقد اجتماعات 
اللجن�ة التنس�يقية التي ش�كلها 
مجلس الوزراء التي تضم وزارات 

الش�باب والرياض�ة والتخطي�ط 
والتعلي�م العال�ي والبحث العلمي 
فضال ع�ن االمانة العامة لمجلس 

الوزراء “.
اللجن�ة  عات�ق  عل�ى  وس�يقع 
المشكلة اختيار الرقعة الجغرافية 
المناس�بة القام�ة الملعب وكذلك 
المتعلق�ة  التفاصي�ل  مناقش�ة 

باتمام انشاء الملعب .

يف آيار املقبل.. منتخبا العراق والكويت يلتقيان وديًا
           بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان، ان المنتخب الكويتي س�يحل ضيفا 
عل�ى العراق لخ�وض مب�اراة تجريبية إمام 
المنتخب الوطني في النصف الثاني من شهر 

ايار المقبل.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة ، عن عبط�ان قوله، ان 
“إتصاالً هاتفياً جرى مع وزير الدولة لشؤون 

الش�باب والرياض�ة الكويت�ي خال�د الروضان، 
وتم خالل�ه االتفاق على خوض مباراة تجريبية 
تجمع المنتخ�ب العراقي بنظيره الكويتي خالل 
شهر أيار المقبل بعد إكمال الترتيبات مع اتحاد 

الكرة واختيار الملعب الذي سيضيفها”.
واش�ار عبطان الى ان “إنفتاح الع�راق رياضياً 
على محيطه العربي واالقليمي من شأنه ان يعيد 
رياضتن�ا الى مرحلة جديدة من التقدم وتحقيق 
االنج�ازات التي غاب�ت عنه�ا منتخباتنا طويال 

وه�و ما ظهر جلياً بتواجد المنتخب الس�عودي 
في مباراته ف�ي البصرة فضال عن قرب إنطالق 
بطولة الصداقة الدولية بمشاركة منتخبي قطر 
وس�وريا”.وكان وزي�ر الش�باب والرياضة عبد 
الحس�ين عبط�ان، نجح م�ع اتحاد الك�رة على 
تنظي�م مباراة ودي�ة دولية جمع�ت المنتخبين 
العراقي والسعودي في مدينة البصرة الرياضية 
نهاية ش�باط الماضي، وه�ي أول مباراة تحدث 

في العراق بعد انقطاع دام نحو أربعة عقود.

الكشف عن شعار بطولة الصداقة
يف البرصة

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة، 
ع�ن الش�عار المس�تخدم ف�ي البطول�ة 

المقرر اقامتها في محافظة البصرة.

وذك�رت اللجنة في بيان تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة من�ه، ان “ الوان الش�عار 
ف�ي  ستش�ارك  الت�ي  المنتخب�ات  مثل�ت 
البطولة”.يذكر ان “منتخبات التي ستشارك 

في البطولة هي قطر وسوريا والعراق.

سواريز حيذر »نيامر«
من االنتقال لريال مدريد

          المستقبل العراقي / وكاالت

ح�ذر األوروجوياني لويس  س�واريز مهاجم 
برش�لونة اإلس�باني، زميله السابق بالفريق 
نيم�ار دا س�يلفا ال�ذي يلع�ب اآلن لباري�س 
س�ان جيرمان الفرنس�ي، م�ن انتقال�ه إلى 
ري�ال مدريد.وأوض�ح س�واريز لنيم�ار أن�ه 
األّول،  برش�لونة  س�يصبح ع�دو جماهي�ر 

حال انضمام�ه للنادي الملك�ي كما يثار في 
تقاري�ر الصح�ف، ب�ل وأكد له بأّن مش�روع 
ريال مدريد المس�تقبلي ال يناس�به.وربطت 
ع�دة تقارير بين انتقال النج�م البرازيلي إلى 
الميرنجي خ�الل الميركاتو الصيفي المقبل، 
بعد ش�عوره بعدم الراحة مع نادي العاصمة 
الفرنس�ية، باإلضافة لتودي�ع فريقه لدوري 

أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

ليوفنت�وس،  اإليطال�ي  الح�ارس  أك�د 
أن�ه  بوف�ون،  جيانلويج�ي 
س�يواصل مس�يرته م�ع كرة 
الق�دم، لعام آخ�ر، في حالة 

واحدة.
وع�ن موع�د اعتزال�ه، قال 
بوفون، في تصريحات نقلها 
موق�ع “توت�و يوف�ي”: “ه�ذا 
يرجع إلى الدوافع الخاصة بي، 
س�أعتزل عندما تنتهي رغبتي 
ف�ي المعاناة، وعندم�ا أفقد 
الرغب�ة في القتال، س�وف 
قدًما، وس�أتحدث  أمضي 

مع إدارة النادي”.

وأردف: “س�يعتمد ذلك على مس�توى طاقتي، 
وس�وف أحدد وقته�ا ما إذا كنت سأس�تمر أو 
ال.. الش�يء الذي يجعلني هادًئ�ا، هو أنه مهما 

كان مس�تقبلي، فأنا أشعر بالهدوء والسعادة، 
ألنني أعطيت الكثير في مسيرتي المهنية، مع 
بارما، ويوفنتوس، والمنتخب اإليطالي، وكرة 
القدم”.وحول وداع دافيدي أس�توري، قال 
نج�م يوفنتوس: “المش�اركة ف�ي جنازته 
لم تكن س�هلة، ألننا ننتم�ي لليوفي.. لكن 
عندم�ا وصلن�ا، وجدن�ا تصفيًق�ا لن�ا من 
جانب مشجعي فيورنتينا، شكرونا وكانت 
ردة فع�ل جميلة للغاي�ة، فتواجدنا جعلهم 
يش�عرون بأنهم ليس�وا وحده�م، في هذه 

المحنة، وهذا جعلني أشعر بالفخر”.
وواص�ل بوف�ون: “لق�د مكثت تل�ك الليلة 
في فلورنس�ا، كانت جن�ازة دافيدي مثيرة 
عاطفًيا، ألنه كان الوداع األخير، ليس فقط 
لصديق عزيز لي شخصًيا، ولكن لواحد من 

أجمل الرياضيين الذين قابلتهم.

بوفون حيدد رشوط استمراره يف املالعب
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غري عادي 
اليوم، مسببة لك الكثري من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد 
ع�ن الطري�ق أحياًنا بدالً م�ن تحمل مس�ئولية كل يشء. 
سوف يساعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق، 

خاصة يف العمل. يجب أيًضا أن تفكر يف صحتك

هناك م�ا يعوقك عن التقدم يف اتج�اه أهدافك، فال تيأس 
أو تتوقع تلقي الكثري من املواس�اة من أي شخص. احشد 
قوت�ك واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد من 
تغيريه�ا بعض ال�يء. ال تترصف بت�رع وحافظ عىل 

طاقتك.

اذا كن�ت ترغ�ب يف النج�اح ويف تحقي�ق يشء ذو قيم�ة، 
فحان الوقت أن تتحالف مع اآلخرين، قد يكونوا أقرباء أو 
أصدق�اء أو زمالء يف العمل. ال تدع الفرصة تفوتك، فيجب 
عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. من املحتمل 

أن تنقلب عليك األمور التي لم تحسمها بعد

حان وقت توضيح األمور، وهذا ينطبق عىل املهام املؤجلة 
وأيًض�ا س�وء التفاهم بني الزمالء. الثق�ة التي تنضح بها 
مغري�ة وجذابة لآلخرين. أنظ�ر إىل العالم من خالل عيون 
مفتوحة. املعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. اس�تخدم 

طاقتك يف األنشطة الرياضية أيًضا.

أن�ت ع�ىل وفاق وانس�جام تام م�ع محيطك، س�واء عىل 
املس�توى الش�خيص أو املهني. انتفع من ه�ذا التناغم يف 
تقوي�ة عالقات�ك والروابط القائم�ة بينك وب�ني اآلخرين 
للتس�لح يف األوق�ات العصيبة التي تك�ون فيها مجموعة 

األبراج الكونية غري مبرشة واألحوال ليست لصالحك.

ال يشء يس�ري حس�ب رغبت�ك يف الوقت الح�ايل، ولكن إذا 
قمت بتغيري مدخلك، قد تنجز أهدافك بش�كل أرسع، كما 
قد تس�اعد آراء اآلخرين. س�وف تواجه يف حياتك الخاصة 
جميع أنواع املش�كالت، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك 

واضحة يف هذا املوقف.

كل م�ا كنت تهدف إليه منذ فرتة طويلة أصبح من املمكن 
الوصول إليه، حي�ث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم 
املقدم لك من كل صوب إلتم�ام الخطوات األخرية الالزمة 
لذلك. حافظ عىل الس�ري يف خطى واقعية وواصل الس�عي 

وراء الوصول إىل أهدافك وسوف تؤتي ثمار ذلك.

يف الوق�ت الح�ايل، أنت تخفض رأس�ك يف ي�أس، وصحتك 
ليست يف أحس�ن أحوالها. اثبت يف مكانك اليوم، فاألوقات 
الجي�دة قادم�ة. يف الوقت الح�ايل، حاول أن تذكر نفس�ك 
بالذكريات السعيدة – وعندئذ سرتى أن حتى هذه املرحلة 

السيئة سوف تميض وسوف تشعر بيء من التفاؤل.

حالت�ك البدني�ة والذهنية يف أحس�ن حال، ل�ذا لديك تأثري 
إيجاب�ي كبري عىل اآلخرين الذين يالحظون مدى إيجابيتك 
وملعانك بكامل ثقة. س�وف تنفُ�ذ الحماس�ة التي تغمرك 
وتتخل�ل كل م�ن تتعامل مع�ه وتؤثر في�ه، فتجدهم خري 

عون ومساعد لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

يبدو يف الوقت الحايل أنك تواجه عدًدا متزايًدا من التعقيدات 
غ�ري املتوقعة. ال يقع اللوم ع�ىل من هم حولك – يف بعض 
األحيان تكون أنت املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى 
العقبات املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتش�اف مداخل 

جديدة.

بما أن�ك اآلن تنضح بهالة خاصة من القوة واالس�تقرار، 
فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل املساعدة والدعم. 
حاول اس�تخدام طاقتك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث أنهم 
سوف يردون الجميل بالتأكيد يف املرة القادمة التي تحتاج 

فيها إىل مساعدة.

تس�تطيع أخذ نفس عميق واالس�رتخاء، وقد حان الوقت 
لك�ي تفك�ر يف نتائ�ج املجه�ود ال�ذي قم�ت به. اس�تغل 
ه�ذه املرحلة لتحس�ني حالت�ك الصحية. س�وف تعطيك 
الفيتامينات واله�واء النقي عقًدا جديًدا من الحياة والذي 

سيكون يف غاية األهمية.

احلوتالعذراء

واتساب يضيف ميزة جديدة
مس�تخدمي  بمق�دور  أصب�ح 
“واتس�اب”، منذ أكتوبر املايض، أن 
يحذف�وا الرس�ائل الت�ي بعث�وا بها، 
لكنهم كان�وا مضطري�ن لفعل ذلك 
يف غضون س�بع دقائق فقط يف حال 
ل�م تجر قراءته�ا، لك�ن تحديثا من 
تطبيق الرتاس�ل الفوري قام بتمديد 

املهلة.

وبحس�ب ما نق�ل حس�اب “وابيتا 
إنف�و” ع�ىل توي�رت، ف�إن التحديث 
األخري من واتساب يتيح للمستخدم 
أن يحذف الرس�الة يف ظرف س�اعة 

و8 دقائق وست عرشة ثانية.
بع�ض  يف  املس�تخدمون  ويبع�ث 
األحي�ان رس�ائل عن طري�ق الخطأ 
إىل أش�خاص غ�ري مقصودي�ن، ولم 

يكن أمامهم س�وى دقائق ليتداركوا 
مس�تخدمي  بع�ض  األمر.ويلج�أ 
املنص�ات االجتماعي�ة إىل تطبيقات 
مثل “س�ناب ش�ات”، حي�ث تزول 
الرس�الة يف العادة بمج�رد قراءتها، 
لكن ع�دة مي�زات تتيح تس�جيلها، 
كم�ا أن آخرين يلج�ؤون إىل تصوير 

الشاشة بالكامل.

تصادم مروحتني تابعتني للرشطة
ةنرشت الرشط�ة األمريكية 
أول أمس )الس�بت( مقطع 
فيدي�و لحادث تص�ادم بني 
تابعتني  هليكوب�رت  طائرتي 
له�ا يف مطار صغ�ري بوالية 
كاليفورني�ا، وال�ذي وقع يف 

شهر نوفمرب املايض.
إح�دى  الفيدي�و  وأظه�ر 

أرضي�ة  ع�ىل  الطائرت�ني 
املط�ار فيما كان�ت األخرى 
أن  قب�ل  للهب�وط،  تس�تعد 
يحدث تصادم بني مروحتي 
الطائرت�ني أدى لتحطمهما، 
ويف هذه األثناء كان شخص 
يقف بالق�رب م�ن الطائرة 
األوىل، ونج�ا بأعجوب�ة رغم 

اصط�دام جزء م�ن املروحة 
بجسمه.

وب�نينّ الفيديو أيض�اً خروج 
داخ�ل  م�ن  أش�خاص 
الطائرتني، ومسارعة آخرين 
بالتوجه نحو الطائرة لتفقد 
عىل  واالطمئن�ان  حطامه�ا 

حالة الركاب.

دراجة مستوحاة من سيارات »المبورجيني«
»جني�ف«  مع�رض  يف   »Cervelo Cycles« كش�فت   
الدويل للس�يارات عن دراجتها »بي 5 إكس« املس�توحاة 
من س�يارات »المبورجين�ي« الخارقة خاصة النس�خة 

»سنتناريو«.
ووصفت هذه الدراج�ة بأنها األرسع واألكثر تطورا من 
الناحي�ة التكنولوجية، وأك�دت »المبورجيني« عىل أنها 

تتعاون مع »سريفيلو« يف تطوير »بي 5 إكس«.
وتم اختبار هذه الدراجة بأكثر من 180 ساعة يف ظروف 

جوية مختلفة وعىل تضاريس متنوعة.
وتعت�زم الرشكة طرح 25 نس�خة فق�ط عامليا من »بي 
5 إكس«، وس�وف تزود كل دراجة منها بش�هادة توثيق 

ورقم خاص.

سودوكو

؟؟هل تعلم
األلم الذي تشعر به يف رأسك عندما تأكل شيئاً 
ب�ارداً برع�ة س�ببه تجمع ال�دم يف دماغك 

للمحافظة عىل حرارته
نسبة انتشار السالح يف أمريكا هي 89 سالًحا 
ل�كل 100 مواطن أمريكي، وهي أكرب نس�بة 

النتشار السالح يف أي دولة من دول العالم
عن�د االس�تحمام تق�يض 5% م�ن الوق�ت يف 
تنظيف جسمك، بينما تميض 95% من الوقت 

يف التفكري.
يف اللغ�ة العربي�ة: حروف الس�ني وال�ذال ال 
يجتمعان يف كلمة واحدة. وإن اجتمعا فأصل 

الكلمة غري عربي. مثال: أستاذ وساذج
للرج�ال: عندما تتوق�ف املرأة ع�ن معاتبتك 
والغضب م�ن ترصفاتك فتأك�د بأنها لم تعد 

تهتم بك وبأنك لم تعد تعني لها شيئاً.

هذا ما يفعله هاتفك الذكي يف خمك
يستخدم غالبية مس�تخدمي الهواتف الذكية أجهزتهم 
طوال النهار والليل، ما بني مكاملات ورسائل وتطبيقات 
ومنبه لالس�تيقاظ ورس�ائل بتطبيقات فايرب و واتس_

اب و فيسبوك و إنستغرام وبريد إلكرتوني.
ويبدو هذا االس�تعمال املتواصل، س�واء كان املستخدم 
س�واء مس�تيقظا أو يغ�ط يف الن�وم، طبيعي�ا وم�ربرا 
منطقي�ا: حيث يرغب كل مس�تخدم يف االس�تفادة من 
مس�اعدات التكنولوجي�ا يف تنظي�م كافة أم�ور حياته 
املزدحمة، بطبيعة حال العرص، ولضمان االلتزام بكافة 
املواعي�د والرد عىل كل االتصاالت املهمة وأيضا التواصل 
الدائ�م مع كل األهل واألصدقاء وزم�الء العمل ومتابعة 

أي أخبار أوال بأول.
ولك�ن، وفقا ملا نرش بموقع »Business Insider«، يبدو 
أيضا أن الجسم البرشي له وجهة نظر مختلفة: إن هذا 
االس�تخدام املس�تمر والتنيهات الصادرة ع�ن الهواتف 
الذكي�ة تحف�ز عمل هرمون�ات اإلجهاد، مم�ا يؤدي إىل 

تس�ارع نبضات القلب، وضيق التنفس، وتنشيط الغدد 
العرقية، فض�ال عن تقلص العض�الت. وبالطبع، يقوم 
الجس�م بش�كل طبيعي بكل هذه اإلج�راءات كرد فعل 

لتخط�ي وتجاوز مصدر للخطر، ولي�س ملجرد الرد عىل 
مكاملة أو رس�الة نصية من أحد الزمالء. مما يعني بكل 
بس�اطة أن جسم اإلنسان ال ينمو كي يعيش وفقا لهذا 

النمط.
ق�ام فريق بحثي بدراس�ة علمية حول  تأث�ري الهواتف 
الذكية_عىل جس�م اإلنس�ان وش�عوره باألمان وقدرته 
ع�ىل التفاع�ل االجتماعي الصح�ي. يف إطار الدراس�ة، 
رص�د الباحث�ون أن 89% م�ن ب�ني الط�الب الجامعيني 
يعان�ون من تهي�ؤات بوج�ود تنبيهات م�ن هواتفهم، 
حيث يتخيلون أن هناك اهتزازات من أجهزتهم، للتنبيه 
بوصول رسالة أو اتصال، بينما ال يكون هناك يشء عىل 

الهاتف يف الواقع.
يف ح�ني أن 86% آخري�ن م�ن األمريكيني يقول�ون إنهم 
يفحصون بريدهم اإللكرتوني وحس�اباتهم عىل املواقع 
االجتماعي�ة »بش�كل مس�تمر«، مما يصيبه�م بالتوتر 

جراء ذلك.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
*تكفي 6 أشخاص *

6 قطع سيتك من اللحم البقري - ربع كوب كبري خل )60 مل( -  ربع كوب كبري زيت 
زيت�ون )55 مل( - 4 ف�ص ثوم مهروس - 1 ملعقة صغرية  “ملعقة ش�اي”  فلفل 
أس�ود - 1 ملعق�ة صغرية “ملعقة ش�اي” ملح - 1 ملعقة صغرية “ملعقة ش�اي” 

شطة - 1 ملعقة صغرية  “ملعقة شاي” أوريجانو
ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبري يف تجهيز املقادير
 طريقة عمل ستيك باملرشوم و صوص الصويا 

طريقة التحضري: 
إذا ل�م يكن اللحم جاهز ومقط�ع عىل هيئة رشائح ، نق�وم بتجهيزه أواًل ، فنحرض 
اللح�م ونقطع�ه 6 قطع ، ثم نض�ع قطع اللحم عىل ورق زبد ، ونب�دأ بالطرق عليها 

بإستخدام مطرقة لحم حتى تصبح رقيقة
نحرض وعاء لتحضري التتبيلة ، فنضع فيه امللح ، والفلفل ، والخل ، والثوم املهروس 
، واألوريجانو ، وزيت الزيتون ، والش�طة ، ونبدأ بالتقليب بإس�تخدام ش�وكة حتى 

تختلط كل املكونات ويصبح لدينا خليط له قوام الصوص
ن�وزع التتبيلة عىل رشائح س�تيك اللحم ، ث�م نغطيها بأكياس النايل�ون ، وندخلها 

الثالجة لعدة ساعات حتى تترشب رشائح اللحم التتبيلة
نحرض صينية ، ونضع عليها شبكة ،ثم نضع عليها رشائح ستيك اللحم املتبل

ندخل الصينية الفرن مع اش�عال ش�واية الفرن ، ونرتكها ربع س�اعة حتى ينضج 
ستيك اللحم

بعد خروج ستيك اللحم من الفرن ، نستطيع تقديمه مبارشة ، أو اإلحتفاظ به داخل 
ورق ألومونيوم حتى وقت التقديم

نس�تطيع تقديم رشائح الستيك املشوية بجانب الخبز و بطاطس بوريه أو الخضار 
السوتيه

رشائح الستيك املشوية
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كـاريكـاتـير

ال يوج�د فرق بني االجتهاد القضائي وغريه من س�ائر االجتهادات. 
واالجته�اد مأخوذ م�ن الجهد ويف االصط�اح بذل الطاق�ة العلمية 
الكتش�اف الحك�م الحقيقي للموض�وع املعنى ب�ه.  وكان القايض 
يف االس�ام ال يتوىل ممارس�ة وظيفة القضاء مالم يكن مجتهدا أي 
متمتعا بأهلية االجتهاد ولو كان ذلك يف بعض املس�ائل دون بعضها 
فلم يش�رط أن يكون مجته�دا مطلقا يف جميع االمور، وبالنس�بة 
لألحكام الرشعية يش�رط يف املجته�د ثاثة أمور هي أن يفهم روح 
الرشيعة اإلسامية وغايتها وأن يفهم جوهر الحياة ومتطلباتها وأن 
يفهم الصلة بني الرشيعة والحياة.  أما بالنسبة لاجتهاد يف القوانني 
فيش�رط يف املجتهد أن يكون ملما بالقوانني ذات العاقة وأن يفهم 
طبيع�ة املوض�وع ال�ذي ينظر في�ه وأن ي�درك الصلة ب�ني القانون 
الواجب التطبي�ق واملوضوع. إن االجتهاد القضائي هو بذل القايض 
جهده يف اس�تنباط األح�كام القانونية من مصادرها الرس�مية، اال 
أن مصطل�ح االجتهاد القضائي يقصد به غالب�اً الرأي الذي يتوصل 
إلي�ه القايض يف مس�ألة قانونية وال�ذي يقيض به. وع�ى هذا يقال 
اجته�ادات املحاك�م بمعنى اآلراء الت�ي أخذت بها ه�ذه املحاكم يف 
أحكامها.واجتهاد القايض أما يكون يف مورد النص او يف حالة غياب 
النص. واالجتهاد يف مورد النصوص غري الجزائية ال يكون الجتهاده 
نصي�ب يف الحكم، اال يف املس�ائل التي غاب فيها الن�ص فيتحول اىل 
املرات�ب الت�ي ترتبت بعد النص )فإذا لم يوج�د نص ترشيعي يمكن 
تطبيق�ه، حكم الق�ايض بمقتىض الع�رف فاذا لم يوج�د فبموجب 
مبادئ الرشيعة اإلسامية، وإذا لم يوجد، فبمقتىض مبادئ القانون 
الطبيعي وقواع�د العدالة(. املادة/1 الفقرة 2� م�ن القانون املدني 
العراقي النافذ. كما ان املادة الثانية من ذلك القانون اش�ارت اىل انه 
ال مس�اغ لاجتهاد يف مورد النص أما بالنسبة لاجتهاد يف النصوص 
الجزائية فا مجال اىل ذلك حيث أن القايض مقيد فيها بمبدأ الرشعية 
فعليه أن ال يتوس�ع يف االجتهاد بالنس�بة للنصوص الجزائية ألنه ال 
يملك س�لطة اس�تحداث الجريمة والعقوبة لكن له سلطة االجتهاد 
يف تفس�ري النصوص الجزائية الغامضة ول�ه تخصيص النص العام 
بالن�ص الخاص كتخصيص عموم املادة )6( م�ن قانون العقوبات 
العراق�ي )ترسي أحكام هذا القانون عى جمي�ع الجرائم التي تقع 
يف العراقي(  باملادة )11( من القانون نفسه )ال يرسي هذا القانون 
ع�ى الجرائم التي تقع يف العراق من االش�خاص املتمتعني بحصانة 
مق�ررة بمقتىض االتفاقي�ات الدولية او القانون ال�دويل او القانون 
الداخيل( ويج�ب التمييز بني االجتهاد القضائ�ي والعمل القضائي، 
حي�ث ان العم�ل القضائ�ي عملية منظم�ة قانونا لحس�م كل نزاع 
يثور بني األفراد، س�واء يف ما يتعلق بإج�راءات تقديم الدعوى أو يف 
ما يتعلق بطرق التحقيق ووس�ائل اإلثبات وطرق الطعن يف األحكام 
الصادرة بش�أنها،بينما ال يخص املرشع االجتهاد القضائي بقواعد 
قانونية محددة بش�كل مس�بق، حيث أن االجتهاد القضائي نفسه 

يساهم يف خلق قواعد تؤطر العملية القضائية.

ام�ضاءات

اك�د اخصائي بالجمل�ة العصبية ان الح�ركات الاارادي�ة يف الحاالت 
الش�ديدة ، يمكن السيطرة عليها باألدوية، لكن بدون عاج فان نسبة 

من هؤالء االفراد املصابني بهذه الحالة تصبح مزمنة مدى الحياة.
واوضح الدكتور »مهدي خواجوي« جراح واخصائي الجملة العصبية 
يف حديث ملراسل وكالة انباء فارس حول الحركات العصبية الاارادية: 
ان العدي�د من�ا يواج�ه يف البيئة املدرس�ية والعمل والحياة اش�خاصا 
لديهم حركات غري طبيعية وغري ايقاعية يف العيون والوجه او الرقبة، 
ويصدرون اصواتا عجيبة وغريبة كل عدة دقائق، او يصدرون اصواتا 
م�ن مناخره�م، ومن ثم يضع�ون منديا ع�ى انوفه�م ويقولون ان 
لديه�م حساس�ية. وقال: ان ه�ؤالء مصابون بمتازم�ة توريت وهو 
ن�وع من االضط�راب الوراثي، حي�ث ان املصابني ب�ه يتمتعون بذكاء 
وحياة طبيعية، ولكن قسما من ادمغتهم مثل النواة الباهتة والجبهة 
الرمادي�ة األمامي�ة )فرونت�ال(  تتطور يف وق�ت متأخر ع�ن البقية، 
واحيانا يس�تمر ه�ذا التطور حتى س�ن الثاثني عام�ا، ويف الحقيقة  

هناك ضعف يف مستقبات الهيستامني H3 يف الدماغ.

كش�فت دراس�ة طبية عن تأثري اإلجهاد املتصل بالتوترات والنزاعات 
االجتماعي�ة وارتباطه�ا بركيب�ة البكتريي�ا املعوي�ة، وكش�فت أن 
اضطرابات املزاج غالباً ما تس�بب عدم االرتياح املعدي واملعوي، كأحد 

األعراض الجسدية.
وقال الباحثون، بحسب ما نقلت »وكالة أنباء الرشق األوسط« )أش أ(، 
إن جوانب عديدة من العاقة بني الدماغ واألمعاء ال تزال غري واضحة، 
ومنها إذا كان اإلجهاد ناتجاً عن رصاع اجتماعي، فهل املوقف النهائي 

)الرابح أو الخارس( يؤثر عى الركيبة البكتريية املتواجدة يف األمعاء.
وب�دأ علماء م�ن جامعة والي�ة جورجي�ا يف أتانتا التحقي�ق يف هذه 
املش�كلة من خال بحث التغريات الفس�يولوجية الت�ي تحدث يف عدد 
م�ن الفرئان من فصيلة »الهامس�ر الذهبي«، الذين اضطروا للتعامل 
م�ع املواقف العصيبة، حيث إنها تتكيف بش�كل جي�د مع البحث عن 
االس�تجابات البيولوجية لإلجهاد االجتماعي، بس�بب أنها عندما يتم 
وضعهم معا، يتنافس�ون إلنشاء تسلس�ل هرمي ينقسم إىل حيوانات 

»رابحة وخارسة«.

تاثري اضطرابات املزاج عىل املعدةما ال تعرفه عن احلركات الال ارادية عالقة النعاس بمرض الزهايمر؟

إنشاء منظمة عاملية للذكاء االصطناعي

يعت�ر النع�اس م�ؤرشاً طبيعياً ع�ى النوم 
لدى البرش، ولكن هناك من يش�عر بالنعاس 

بشكل متواصل.. فما السبب؟
يؤك�د خ�راء يف أم�ريكا أن النع�اس الدائ�م 
ق�د يك�ون أح�د أع�راض م�رض الزهايمر 
الخط�ري، لذل�ك فإنهم أدرج�وا جميع الذين 
يعانون م�ن هذه الحال�ة يف قائمة املحتمل 
إصابته�م باملرض.جاءت ه�ذه النتائج بعد 
مجموعة من الدراس�ات، التي ش�ارك فيها 
مئات األش�خاص تراوح أعمارهم بني 62-

66 س�نة كان عليهم حمل أجهزة إلكرونية 
ملتابعة لياقتهم البدنية، حيث بمساعدة هذه 
األجه�زة تمكن الباحثون من رصد التغريات 

يف اإليقاع البيولوجي لكل منهم.

ويف نهاية التجرب�ة خضع الجميع للتصوير 
بالرنني املغناطييس للدم�اغ الذي بني وجود 
بروت�ني بيتا أميلويد، الذي يس�اهم يف تطور 

مرض الزهايمر.
واتضح للخراء بعد دراس�ة املعلومات التي 
حصل�وا عليه�ا، أن محب�ي الن�وم يف ف�رة 
النهار والسهر ليا هم أكثر عرضة لإلصابة 
بأم�راض األعصاب مقارن�ة بالذين يراعون 

نمط حياة طبيعيا.
وبحس�ب رأي الخ�راء، فإن النع�اس نهاراً 
قد تك�ون أول أع�راض بداية تط�ور مرض 
الزهايمر. لذلك عند ظهور هذه األعراض بعد 
تجاوز الخمس�ني من العم�ر من الرضوري 

مراجعة الطبيب.

اقرحت كيبيك إنش�اء منظمة عاملية للذكاء 
االصطناع�ي ملقاربة التحدي�ات االجتماعية 
واألخاقي�ة لهذه التكنولوجي�ا، عى ما أفاد 
مس�ؤولون يف حكومة املقاطع�ة الكندية يف 
باري�س الجمعة خال زيارة لرشكة ناش�ئة 

فرنسية. 
الدولي�ة  الش�ؤون  وزي�رة  وقال�ت 
والفرنكوفونية يف حكومة كيبيك كريس�تني 

س�ان بي�ار لوكالة فران�س ب�رس إن هذه 
يف  أم�وال  تخصي�ص  س�تقرح  الحكوم�ة 
امليزاني�ة املقبل�ة للمقاطع�ة الكندية للعمل 
ع�ى ه�ذا امل�رشوع. وأضافت »لي�س لدينا 
نم�وذج مح�دد« لك�ن اله�دف ه�و إنش�اء 
»هيئة عاملية س�تجمع هذا القدر الكبري من 
السياسيني واألش�خاص من املجتمع املدني 
والباحثني واألساتذة الجامعيني« للعمل عى 

»تبعات ال�ذكاء االصطناع�ي« عى املجتمع 
بشكل »يركز كثريا عى النواحي األخاقية«. 
ولفتت الوزيرة إىل أن هذا املرشوع يقوم عى 
إنش�اء هيئة أش�به ب�«برج مراقبة« للذكاء 
االصطناعي قد تعمل خصوصا عى »طمأنة 
الس�كان« الذين قد يش�عرون أحيانا بأنهم 
مهددون ج�راء االس�تخدامات املس�تقبلية 

لهذه التكنولوجيا الجديدة.

يعتزم الرئيس األمريكي الس�ابق 
ب�اراك اوبام�ا وزوجته ميش�ال 
إنتاج برامج تركز خصوصا عى 
حلقات النق�اش ملصلحة خدمة 
»نتفليك�س« للبث التدفقي، عى 
م�ا ذك�رت صحيف�ة »نيويورك 

تايمز«.
وين�ص االتف�اق ال�ذي ال ي�زال 
يتعني إنجازه بنسخته النهائية، 
ع�ى دفع مبلغ م�ايل للزوجني يف 
مقابل سلس�لة حلقات لم يصدر 
قرار بعد بشأن عددها ونسقها، 
بحس�ب الصحيفة التي لم تذكر 

مصادرها.
وردا عى سؤال من وكالة فرانس 
»نتفليك�س«  رفض�ت  ب�رس، 

التعليق عى هذه املعلومات.
وم�ن ب�ني املش�اريع، ق�د يدي�ر 
اوبام�ا حلق�ات نق�اش بش�أن 

مواضيع طبعت رئاسته مثل الصحة والهجرة 
والسياسة الخارجية والتغري املناخي، بحسب 

الصحيفة.
كذل�ك ق�د تظه�ر ميش�ال اوبام�ا يف برنامج 

مخص�ص للتغذي�ة، وهو م�ن املواضيع التي 
أولته�ا اهتمام�ا خاص�ا عندما كانت س�يدة 
أوىل.ويف النهاية، أشارت »نيويورك تايمز« إىل 
أن الزوج�ني أوباما قد يرعيان أعمال وثائقية 
أو برام�ج أخ�رى تتوافق مع املب�ادئ والقيم 

التي يؤمنان بها.ولش�بكة »نتفليكس« حواىل 
117 ملي���ون مستخدم )بينهم 110 مليون 
مش�رك يف مقابل ب�دل(، وه������ي تعتزم 
إنف�اق ما يصل إىل ثماني�ة مليارات دوالر عى 

املحتويات يف 2018.

أظهرت دراس�ة حديثة أن منطقة س�يليكون 
فايل عاصم�ة رشكات التكنولوجيا األمريكية 
قرب مدينة س�ان فرانسيس�كو مهددة جراء 
انخساف الربة ما قد يفاقم خطر الفيضانات 

يف املستقبل.
وتضاعف ه�ذه الحالة مضاف�ا إليها ارتفاع 
مستوى مياه املحيطات جراء التغري املناخي، 

خط�ر الفيضان�ات يف ه�ذه املنطق�ة بحلول 
العام 2100 بحس�ب ملخص األعمال املنشور 

يف مجلة »ساينس ادفانسز«.
س�ان  يف  الش�اطئ  مس�توى  ويس�جل 
فرانسيسكو تراجعا بحواىل ميليمرين سنويا 
لكن »يف مناطق عدة اكتشفنا انخسافا بعرشة 
ميليمرات وحتى أكثر سنويا« وفق الدراسة.

والبنى التحتية األكثر عرضة هي تلك املشيدة 
يف مناط�ق ت�م قضمها من البح�ر مثل مطار 

سان فرانسيسكو الدويل.
وأضافت الدراس�ة »عندما يضاف انخس�اف 
مس�توى  بارتف�اع  التوقع�ات  إىل  الرب�ة 
املحطيات، س�تغمر املياه ما يقرب من نصف 

املسارات ومدرج املطار بحلول 2100«.
وكانت تقديرات أوردتها دراس�ات سابقة لم 
تأخذ يف االعتبار حاالت انخساف الربة، تشري 
إىل أن م�ا ال يقل عن خمس�ني كيلومرا مربعا 
من الس�احل عند خليج س�ان فرانسيس�كو 
بحل�ول  باملي�اه  غمره�ا  لخط�ر  معرض�ة 
نهاي�ة القرن الحايل بس�بب ارتفاع مس�توى 

املحيطات.
وم�ع إضافة تبع�ات انخس�اف الربة، تصل 
مس�احة املنطق�ة املعرض�ة للخط�ر إىل 125 
كيلوم�را مربع�ا عى األق�ل. ويف الس�يناريو 
األس�وأ الذي يشمل تس�ارعا يف ذوبان الجليد 
وارتفاعا يف مستوى املحيطات، تزيد املساحة 

إىل 413 كيلومرا مربعا.
وتس�تند هذه التقديرات الجدي�دة إىل بيانات 
جمع�ت ب�ني 2007 و2011 بواس�طة الرادار 

»إنسار« املوضوع عى قمر اصطناعي.

الزوجان اوباما يعتزمان انتاج برامج حلساب »نتفليكس«  وادي الـسـيـلـيكـون مـهـدد!

القاضي عماد عبد اللهسبأ حمزة 

م�ضاحة للراأي

االجتهاد القضائي آلـة الـزمـن 

عندما سافر ماجد ورنا عر إبريق الشاي، الذي لطاملا اعرض بصوته 
املستفز قائاً إنه آلة زمن، كنا نحن كأطفال نؤمن بخرافة السفر عر 
الزمن ونتمّن�ى يف الوقت ذاته لو أنها حقيقة. رحلة عنابة؛ تلك األمرية 
الس�اذجة الت�ي أتعبتنا ترّقب�اً متى يع�ود األبطال لزمنه�م، بينما هم 
ينتقلون من زمن آلخر بحثاً عنها.  كرتون ياباني آخر يعلم الطفل أنه 
ال وجود للمستحيل ويعلمه كيف يقّدر العلم. بداية من أول حلقة كان 
الركي�ز عى الطفلني ماجد ورن�ا، وهما يجمعان الترعات ملدرس�هم 
املخرع الذي فشل كثرياً قبل أن يخرع تلك اآللة العجيبة. كرنا ونحن 
نعتق�د أن الزمن يس�ري يف خط مس�تقيم يف اتجاه واح�د فقط. ولذلك 
كان االنتقال ع�ر الزمن محض خيال. ثم أخرتن�ا الفيزياء بإمكانية 
حدوث ذلك وطرح إينش�تاين نظريته الخاصة ووضع ستيفن هوكينغ 
نظرية أخرى، لكن التطبيق يبدو مس�تحياً، عى األقل يف الوقت الحايل 
أو املستقبل القريب.  لقد تعلمنا أن األسطورة محض خيال، وأن العلم 
ه�و الدليل القاطع. ثم رأينا العلم يصادق األس�طورة، والخيال يتحول 
إىل حقائ�ق، واملس�تحيل يصبح ممكناً. تق�ف يف أرض بعيدة عن بادك 
آالف الكيلوم�رات ب�دون فارق زمن�ي يف الوقت، لكنك تعل�م يقيناً أنك 
تعي�ش يف عرص مختل�ف. تتقدم األمم نحو املس�تقبل وتس�افر بادك 
إىل امل�ايض البعيد. وتقف أنت بني األس�طورة والعلم كتفس�ري منطقي 
للظاهرة املس�تحيلة. تقرر أنك سترك ماضيك وتنتبه ملستقبلك، لكنك 
تفاج�أ باملايض يعود إليك يف كل مرة مهما حاولت إخفاء طريقك عنه. 
ذلك أنه ال حارض وال مس�تقبل لك بدون املايض. تحاول أن تتنّصل من 
حياة سابقة وتبدأ من جديد لكنك تفاجأ بأنك أصبحت غري مرئي. هذا 
ألنك لست مجرد طول وعرض وارتفاع، أنت لست ذلك اآلخر الذي يقف 
أمامك عندما تمر بجانب املرآة كل صباح. أنت هو وأشياء أخرى كثرية 
ال يس�تطيع الضوء أن يعكس�ها ل�ك لراها. هذه ه�ي وظيفة الذاكرة 
وهذا هو الزمن، بعدك الرابع. إبريق ش�اي لتنتقل عر الزمن يبدو أمراً 
فكاهي�اً، لكنك يف أحيان كثرية ال تحتاج س�وى إىل رائحة فنجان قهوة 
أو م�ذاق قطعة خب�ز لتعود بك الذاك�رة إىل املايض، أو فيزا للس�فر إىل 

املستقبل، إن كنت ممن ولدوا يف الجانب الخاطئ من الخريطة. 
ربما لن تجد الحسناء عنابة أو الحاكم شهدان، لكنك لو زرت اليمن فا 
بد س�تلتقي بوردان. وردان الذي س�يحاول رسق�ة آلة الزمن خاصتك، 
س�واء كانت إبريق ش�اي أو رائحة حبي�ب أو حلماً بمس�تقبل يوازي 
ح�ارض آخرين. لن يحتاج العلم إىل أن يحارب األس�طورة بل س�يدعم 
مصداقيتها عندما يص�ادف وردان الذي أللف عام يعيد تلك الباد التي 
ظلمته�ا الجغرافيا إىل امل�ايض كلما وضعت قدماً نح�و الحارض. لكن 
األسطورة يف الوقت ذاته ستجد نفسها ألول مرة غري قادرة عى حفظ 
حكاي�ة وردان وس�تخضع للعلم كي يمحي أثره م�ن الوجود إىل األبد. 
ذلك ألن األس�طورة تتمّثل يف خياالت عظيمة ووردان اليمن ليس سوى 
صدفة زمنية طارئة وس�يبتلعه ثقب أس�ود ويعي�ده إىل الجحيم الذي 

أتى منه. 
وحتماً ستصل...


