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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  شيعتنا من خيار أهل اجلنة 

وكل محبينا وموالي أوليائنا ومعادي أعدائنا 

واملسلم بقلبه ولسانه لنا

ص3رئيس الوزراء: الفساد اليوم أخطر من اإلرهاب.. ويتوعد: سنرضبه يف العمق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اإلدارة األمريكية تغادر »التهدئة« وتتجه إىل »العسكرة«

نائـب أميـن حـزب اهلل: أميـركـا تـدعـم حكـام البحـرين فـي قمعهـم للشعـب

العراق يبحث مع االمم املتحدة »تفعيل« تعهدات مؤمتر الكويت

هناية زمن »االستقطاعات« من موظفي الدولة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ام�س  العراق�ي«،  »املس�تقبل  حصل�ت 
االربع�اء، عىل وثيقة تكش�ف ان مجلس 
بإيق�اف  املالي�ة  وزارة  أل�زم  الن�واب 
املوظف�ن  روات�ب  م�ن  االس�تقطاع 
املبال�غ  كاف�ة  وإع�ادة  واملتقاعدي�ن، 

املستقطعة خالل العام الحايل.
م�ن  الص�ادرة  الوثيق�ة  وبحس�ب 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة بتاري�خ الي�وم 
2018/3/14، واملوجهة إىل وزير املالية، 
ف�إن »مجل�س الن�واب تول�دت قناعته 
بإلغاء النسبة )االس�تقطاع( التي سبق 

ان وضعه�ا دعما لتخصيصات الحش�د 
النتف�اء  ونظ�را  والنازح�ن،  الش�عبي 
الحاجة من االستقطاع النتهاء العمليات 
العسكرية وعودة النازحن اىل مناطقهم، 

سيتم إعادة املبالغ املستقطعة«.
ع�ىل  »تأسيس�اً  ان�ه  الوثيق�ة  واك�دت 
م�ا تق�دم، ع�ىل وزارة املالي�ة االلت�زام 
بإيقاف االس�تقطاع وإعادة كافة املبالغ 

املستقطعة خالل سنة 2018«.
بدورها، اكدت اللجنة املالية النيابية عىل 
ع�دم اس�تقطاع نس�بة 3،8 م�ن رواتب 

املوظفن لشهر آذار الحايل.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« عن 

عض�و اللجنة رحيم الدراج�ي القول  إن 
»مخاطبة اللجنة املالي�ة النيابية لوزارة 
املالية بش�أن ايقاف االس�تقطاعات من 
روات�ب املوظف�ن غايته�ا التاكي�د عىل 
الوزارة لعدم االستقطاع من رواتب شهر 
اذار بعد استقطاع رواتب شهري كانون 
الثاني وشباط دون سند قانوني«، مبيناً 
ان »الكت�اب ال عالقة له باعرتاض رئيس 
الجمهوري�ة ع�ىل املوازنة النه�ا باالصل 
س�تميض بانته�اء مدة ال�� 15 يوما من 
تاري�خ تصويت الربملان عليها وكما نص 

عليه الدستور«. 
التفاصيل ص3

رئيس جلنة اخلدمات النيابية: 
مستحقات املقاولني والشـركات 

لن تتأثر باملوازنة

»                      « تنشر وثائق تلزم املالية بإعادة »مبالغ االدخار« إىل املوظفني واملتقاعدين
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رسوة عبدالواحد عن مذكرة القبض بحقها يف أربيل: ليس لدهيم عمل غرييالعبادي يف »رسالة شفوية« إىل األسد: نريد تعزيز التعاون األمني
احلكيم يستقبل السفري الرويس ويدعو اىل تعزيز العالقات يف خمتلف املجاالت العراق وقطر يوقعان مذكرة »تبادل معلومات« ختص األمن واالستخبارات

اخلارجية الروسية: 
سنسـرع تسليـم صـواريـخ

 »إس 400« لرتكيا
ص4

تـحـديـد 
الـقـيـمـة الـمـالـيـة 

لبيع إيسكو
ص3

حمافظ بغداد يشيد بالدور
 الفاعل للحشد الشعبي وجهوده 

اخلدمية بقضاء احلسينية
ص6

بريطانيا تعلن »حرب دبلوماسية« عىل روسيا
      بغداد / المستقبل العراقي

قرعت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، أمس 
األربع�اء، طبول الح�رب الدبلوماس�ية والكروية، 
بعد إعالن عزمها طرد 23 دبلوماسيا روسيا خالل 
أس�بوع ومقاطعة كأس العالم 2018 »رس�ميا«، 
عىل خلفية تسميم العميل الرويس، يف حن توعدت 
موس�كو بال�رد عىل ه�ذا اإلج�راء ال�ذي وصفته 

السفارة الروسية بال�«عدائي«.
وقالت ماي إن بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسيا 
روس�يا خ�الل أس�بوع، وهي أك�رب عملي�ة طرد 
لدبلوماسين منذ 30 عاما، مضيفة »كما سنجمد 

أص�ول الدولة الروس�ية يف بريطاني�ا.. ولن يذهب 
أي من أف�راد العائل�ة املالكة أو ال�وزراء إىل كأس 
العال�م يف روس�يا«. وتابعت، خ�الل إلقائها كلمة 
أمام الربمل�ان الربيطاني، »س�نعلق كل االتصاالت 
الثنائية املقررة عىل مستوى عال مع روسيا بعدما 
استخلصنا أن األخرية مسؤولة عن عملية تسميم 

الجاسوس السابق سريغي سكريبال«.
وأكدت »ما حدث يعترب عمال عدائيا من روسيا ضد 
بريطانيا وأوروبا«، مش�رية إىل أن بالدها س�تتخذ 
»كل اإلجراءات ملتابع�ة ومعاقبة الضالعن يف هذا 
العم�ل اإلجرامي«. وختمت قائل�ة »ال نختلف مع 
الشعب الرويس لكن الرئيس فالديمري بوتن اختار 

الترصف بطريقة خاطئة«. بدورها، هددت روسيا 
باتخ�اذ إج�راءات مماثلة ضد لن�دن، وذلك بعدما 
نفى الكرملن أية عالقة ملوس�كو، بحادث تسميم 
الجاس�وس يف بريطاني�ا. وق�ال املتح�دث باس�م 
الكرملن، ديميرتي بيس�كوف، إن روس�يا ال تقبل 
باالتهامات التي ال أساس لها بشأن هذه الحادثة، 
وترف�ض اإلن�ذار الذي وجهت�ه بريطاني�ا. وأعلن 
بيسكوف، استعداد بالده للتعاون يف التحقيق مع 
الس�لطات الربيطانية، بشأن هذا الحادث، يف حن 
اعتربت الس�فارة الروس�ية لدى بريطانيا أن طرد 
الدبلوماس�ين الروس ت�رصف عدائي غري مقبول 

باملرة وال مربر له وقصري النظر.

حمافظ البصـرة: املواطن يدفع رضيبـة 
التجاذبات السياسية

رئيس املؤمتر الوطني: أمتنى أن تكون خمرجات اإلنتخابات 
6املقبلة قريبة بالفعل مما يريده العراقيون 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكدت وسائل إعالم كردية، أمس األربعاء، 
إعادة  افتتاح مطارات كردس�تان بشكل 
رس�مي أم�ام الرح�الت الدولي�ة، وذل�ك 
بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية قاس�م 
األعرج�ي إىل أربيل، فيما حاول مس�عود 
بارزان�ي الع�ودة إىل التاري�خ ونبش�ه يف 

محاول�ة لتغطي�ة اخط�اءه السياس�ية 
الكارثية. وذكرت تلك الوسائل، يف تقارير 
له�ا، انه بع�د فرض حظر ع�ىل الرحالت 
الجوي�ة يف مط�ارات إقلي�م كردس�تان، 
والذي جاء كرد فعل عىل إجراء االستفتاء، 
أعيد رس�مياً فتح هذه املط�ارات، حيث 
أعلن  وزير الداخلية قاسم االعرجي، عن 
إع�ادة فتح مط�اري أربيل والس�ليمانية 

ام�ام الرحالت الدولية. وقال االعرجي، يف 
مؤتمر صحفي مشرتك مع وزير داخلية 
اقليم كردس�تان كريم سنجاري، إنه »تم 
إع�ادة فتح مط�اري أربيل والس�ليمانية 
ام�ام الرح�الت الدولي�ة«، مؤك�دا ع�ىل 
»الت�زام الجميع بالدس�تور وحل جميع 

املشاكل بن بغداد وأربيل«.
التفاصيل ص3

بغـداد وأربيـل حتـاوالن »تطبيـع العالقـات« بشـدة
ومسعود بارزاين يعود إىل »نبش التاريخ«
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         بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة التخطيط، أم�س األربعاء، 
مع ممثل االمني الع�ام لالمم املتحدة تفعيل 
التعه�دات الدولية التي حص�ل عليها العراق 

من مؤتمر الكويت.
وقال املكتب االعالمي لوزارة التخطيط يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »وزير التخطيط س�لمان الجمييل التقى 
مع ممثل االمني العام لالمم املتحدة يف العراق 
يان كوبيتش، وناقش الجانبيان خالل اللقاء 
عددا من القضايا املتعلقة بالش�أن العراقي، 
ويف مقدمته�ا النتائ�ج الت�ي تمخ�ض عنها 
مؤتم�ر الكويت وما ه�ي الخطوات الالحقة 
التعه�دات  تفعي�ل  يف  العراقي�ة  للحكوم�ة 
الدولي�ة، باالضاف�ة دور املنظم�ة الدولية يف 
دعم جهود الع�راق يف عمليات اعادة االعمار 
وتحقي�ق التنمي�ة يف الع�راق، والعم�ل عىل 
انجاح االنتخاب�ات النيابية املقبلة من خالل 
توفري البيئة املناس�بة التي تضمن ش�فافية 
العملي�ة وتمك�ني الناخبني م�ن الوصول إىل 

مراكز االخرتاع«. 
وأكد الجمييل بحسب البيان، أن »التعهدات 
الدولي�ة التي حصل عليها الع�راق يف مؤتمر 
الكويت تمثل انجازا مهم�ا، تقوم الحكومة 
حالي�ا برتجمته إىل خطوات عملية من خالل 
تش�كيل فري�ق وطن�ي ملتابع�ة التعه�دات 
الدولية، الفتا اىل تش�كيل فرق فنية يف وزارة 
التخطيط والجهات ذات العالقة تتوىل العمل 
ع�ىل وضع خارطة طريق الس�تثمار الوعود 

الدولية التي اعطيت للعراق ». 

وق�روض  من�ح  »وج�ود  اىل  واش�ار 
وتس�هيالت ائتمانية ودعم لالس�تثمار، وان 
الع�راق س�يتفاعل مع كل ع�رض من هذه 
العروض بما يتناس�ب مع الوضع املحيل مع 
التأكيد عىل الرسعة واملصداقية يف تنفيذ تلك 

الوعود«. 
وب�ني الجمييل ان »الجزء االهم يف ترجمة 

االداء  بمس�توى  يرتب�ط  التعه�دات  تل�ك 
التنفي�ذي والس�يايس للحكوم�ة العراقي�ة، 
وتقديم رس�ائل تطم�ني لل�دول املانحة بان 
االم�وال س�تذهب يف مس�ارها الصحي�ح«، 
منص�ة  انش�أت  »ال�وزارة  أن  إىل  مش�ريا 
الكرتوني�ة ملراقبة ومتابعة تنفيذ املش�اريع 
املمولة م�ن القروض واملنح واالس�تثمارات 

الدولية وبام�كان الدول املانحة االس�تفادة 
من ه�ذه املنصة ملتابعة املش�اريع«.  وتابع 
الجمييل ان »وزارت�ه وضعت خارطة طريق 
واضح�ة املعال�م لالولويات الت�ي تحتاجها 
املناطق املحررة وباق�ي مناطق العراق، وان 
حكومته ج�ادة وحريصة عىل تثبيت الوعود 
بنحو رسمي وتحويلها إىل التزامات حقيقية 

بني العراق والدول املانحة ، ولدينا االستعداد 
الكبري للتعامل مع مخرجات مؤتمر الكويت 
بنحو ايجابي فعال«.  واشار وزير التخطيط، 
إىل ان »سياسة الحكومة تقوم عىل االنفتاح 
وبناء شبكة من املصالح املتبادلة مع جميع 
ال�دول ويف مقدمتها دول الج�وار«، مبينا ان 
ه�ذه السياس�ة ب�دأت تحقق نتائ�ج طيبة 

تمثل بالتقارب الكبري بني العراق والسعودية 
ودول الخليج االخرى، مش�يدا بالدعم الكبري 
الذي قدمته االم�م املتحدة وبعثتها املوجودة 
يف العراق لتمكني الحكومة من تنفيذ مهامها 
الس�يما فيما يتعلق باعادة االعمار وتحقيق 

االستقرار يف املناطق املحررة«. 
بدوره، اع�رب ممثل االم�ني العام لالمم 
املتح�دة يف الع�راق ي�ان كوبيت�ش بحس�ب 
البي�ان، عن »تقدير املنظم�ة الدولية لجهود 
الحكومة العراقي�ة يف االعداد ملؤتمر الكويت 
الت�ي تمثلت بوض�ع رؤية واضح�ة وخطة 
متكامل�ة دفعت املجتمع ال�دويل إىل التفاعل 
الكبري مع توجهات الحكومة إلعادة االعمار 

وتحقيق االستثمار يف عموم العراق«. 
واوضح كوبيتش ان »مؤتمر الكويت يعد 
االول من نوعه يف مق�دار وحجم الدعم الذي 
يقدمه املجتمع الدويل ، اذ لم تشهد املؤتمرات 
الس�ابقة حضورا ودعما بهذا املستوى وهذا 
كله يعود لجهود الحكومة العراقية وخطتها 

املتكاملة التي قدمتها خالل املؤتمر«. 
واك�د كوبيتش »اس�تعداد االم�م املتحدة 
بجمي�ع منظماتها لتقديم املزي�د من الدعم 
للع�راق س�واء ع�ىل املس�توى التنم�وي او 
السيايس، كاشفا عن قيام نائب رئيس البنك 
ال�دويل بزيارة إىل بغداد قريبا ملناقش�ة اليات 
االس�تفادة م�ن الدع������م ال�دويل املقدم 
للع�راق، مضيف�ا ان بعث�ة االم�م يف العراق 
حريص�ة عىل انجاح االنتخاب�ات املقبلة من 
خ�الل توف�ري البيئ�ة االم���نة واملس�تقرة 
للناخبني بما يضمن املشاركة الواسعة فيها 

يف جميع مناطق العراق .

املنظمة األممية وعدت بتقديم املزيد من الدعم على املستوى التنموي والسياسي

العراق يبحث مع االمم املتحدة »تفعيل« تعهدات مؤمتر الكويت

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، أم�س األربعاء، 
العث�ور ع�ىل 47 عبوة ناس�فة وأربع�ة صواريخ 

كاتيوشا يف العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »القوات االمنية يف قيادة 
عملي�ات بغداد تواصل تنفيذها لعدد من واجبات 
العاصم�ة  التفتي�ش يف مناط�ق مختلف�ة م�ن 
بغداد نت�ج عنها العثور عىل )45( عبوة ناس�فة 
وصاروخ واحد من نوع »كاتيوش�ا« يف منطقتي 

)العبيد، الفرهود( جنوبي بغداد«.
وأضافت »العثور عىل عبوتني ناسفتني و)3( 
 BKC صواريخ من نوع كاتيوشا و)3( رشاشات
يف مناطق )الهورة، البو حوس�ه( ش�مال بغداد، 
م�ن مخلف�ات عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة، تم 

رفعها وبدون حادث. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الع�دل حيدر الزاميل، أمس األربعاء، 
ان وزارة العدل عرضت الدواعش الذين س�لمتهم 
كردس�تان ع�ىل قض�اة التحقي�ق. وذك�ر بي�ان 
للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الزام�يل اوضح خالل االحتف�ال الذي اقيم يف 
دائرة االص�الح العراقية بمناس�بة ي�وم الدائرة، 
ب�ان القان�ون العراق�ي يحت�م ان تك�ون جميع 
اماكن االحتجاز والتسفريات ضمن سلطة وزارة 

العدل«. 
وبني الزاميل بحس�ب البيان ان�ه »بعد اكتمال 
عمليات التحرير العس�كرية، حالي�اً تقوم وزارة 
الع�دل باس�تقبال من ت�م القاء القب�ض عليهم 
وت�م عرضهم عىل قضاة التحقي�ق وفتح ملفات 
اصولية لهم، ومنه�م مجرمي داعش الذين كانو 
ضمن س�لطة القوات االمنية يف اقليم كردس�تان 
وغريها«. واضاف البيان انه »تم هذه االجراءات 
اصولي�اً وبالتعاون م�ع جميع االجه�زة االمنية 
املختص�ة الس�تتباب الوض�ع االمني واس�تقرار 

ادارة هذه امللفات.

وزارة العدل تعرض »الدواعش 
كردستان« عىل قضاة التحقيق

عمليات بغداد تعلن
 العثور عىل )47( عبوة ناسفة وأربعة 

صواريخ كاتيوشا 

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئي�س التحالف 
الوطن�ي بمكتبه يف بغداد س�فري جمهورية روس�يا 
االتحادية لدى بغداد ماكس�يم ماكسيموف. وبحث 
السيد الحكيم مع الس�فري الرويس العالقات الثانية 

ب�ني العراق وروس�يا، داعي�اً اىل تعزيزه�ا يف جميع 
املجاالت. وحث السيد الحكيم روسيا عىل املساهمة 
يف مس�اعدة الع�راق لالرتقاء يف االقتص�اد واالعمار 
والبن�اء، مبين�ا ان العراق يتجه اىل بناء املؤسس�ات 
وتحقي�ق التنمي�ة وتش�جيع االس�تثمار وتقدي�م 
الخدمات ومكافحة الفساد، مشريا اىل انفتاح العراق 

يف عالقاته الخارجية. وشدد رئيس التحالف الوطني 
تش�كيل الحكوم�ة القادم�ة وف�ق اولوي�ة وحاجة 
املواط�ن، الفت�ا اىل ان االنتخاب�ات القادمة س�تنقل 
العراق من مرحلة الالاستقرار اىل مرحلة االستقرار، 
وشدد أيضاً عىل نزاهة االنتخابات باعتبارها النقطة 

االساسية نحو تحقيق كل االهداف.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة »ال�رق« القطري�ة، أم�س 
االربعاء، ان دولة قطر وجمهورية العراق وقعتا يف 
الدوحة عىل مذك�رة تفاهم لتعزيز التعاون األمني 
بينهم�ا. وقالت الصحيفة يف تقري�ر لها، إن اللواء 
الركن س�عد بن جاس�م الخليفي مدي�ر عام األمن 
الع�ام القطري، والل�واء ماهر نجم عبد الحس�ني 
وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة، وقع�ا مذك�رة تفاه�م 

بحضور عدد من القيادات األمنية يف البلدين«.
ونقل�ت الصحيف�ة عن الل�واء الركن س�عد بن 
جاس�م الخليف�ي قول�ه، إن مذك�رة التفاهم بني 
وزارة الداخلية القطرية ونظريتها العراقية تهدف 
ملزيد م�ن التعاون األمني املش�رتك، وتنظم عملية 

التنس�يق بني الدولتني، إىل جان�ب تبادل املعلومات 
والخ�ربات، بما يملكه العراق الش�قيق من خربات 
تراكمي�ة يف املج�ال األمن�ي، وكذل�ك االس�تفادة 
م�ن الخ�ربات القطري�ة فيم�ا يتعلق باس�تخدام 

التكنولوجيا الحديثة يف هذا املجال«.
وأوض�ح، يف ترصيح صحفي عقب التوقيع، أن 
مذكرة التفاهم تش�تمل عىل أغلب املجاالت خاصة 
يف مج�ال التدري�ب وتب�ادل املعلوم�ات يف مج�ال 
مكافح�ة اإلره�اب وتمويل�ه ومكافح�ة التزييف 
والتزوي�ر والجريمة املنظم�ة ومكافحة املخدرات 
واالتجار بالبر والتهريب بجميع أنواعه وغس�ل 

األموال وأمن املوانئ واملطارات.
وأكد مدير عام األمن العام القطري، أن الطرفني 
يعتزم�ان تش�كيل لجنة مش�رتكة ب�ني الجانبني 
م�ن املختصني تت�وىل متابع�ة تنفيذ بن�ود مذكرة 

التفاه�م، مش�يدا بالتعاون الوثيق ب�ني البلدين يف 
كافة املجاالت. من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية 
والتحقيق�ات  االس�تخبارات  لش�ؤون  العراقي�ة 
االتحادية، أن مذكرة التفاهم بني وزارتي الداخلية 
يف كال البلدي�ن تفت�ح أفقا جديدا للتع�اون األمني 

لخدمة مصلحة الشعبني الشقيقني.
وق�ال إن مذك�رة التفاه�م تش�مل ع�ددا م�ن 
املج�االت األمنية منها مكافحة اإلرهاب والجريمة 
املعلوم�ات  وتب�ادل  أش�كالها  بكاف�ة  املنظم�ة 
والخربات وغريها، مبينا أنه س�يتم تش�كيل لجنة 
مش�رتكة لتفعي�ل ه�ذا التع�اون . وكان الجانبان 
القط�ري والعراق�ي قد عق�دا، قبي�ل التوقيع عىل 
مذكرة التفاهم، جلس�ة مباحثات ملناقش�ة أوجه 
التع�اون ب�ني البلدين يف املج�االت األمنية وس�بل 

تعزيزها وتطويرها.

         بغداد / المستقبل العراقي

تسلمت قوات اللواء الثامن يف الحشد الشعبي، مهام حماية 
قضاء الطارمية شمايل بغداد الذي كان بيد القوات االمنية.

وذكر بيان العالم الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »اللواء الثامن يف الحش�د الش�عبي تس�لم م�ن القوات 
االمني�ة قاط�ع عمليات قض�اء الطارمية اح�دى مناطق حزام 
بغداد الحساس�ة والهش�ة بعد تخطيط دام اليام تم فيها تهيئة 
كافة االمور اللوجس�تية واالمنيه لفرض االمن يف هذه املنطقة 

وبارشاف مبارش من امر اللواء«.
واضاف، ان »اللواء هو اول قوة من الحش�د الشعبي تساهم 
بحف�ظ أمن هذه املنطقة، حيث تم تحص�ني املنطقة وتهيئتها 

لتمارس قوات الحشد دورها االمني بجدارة عالية«.
يش�ار اىل ان قاطع قضاء الطارمية يعترب من القواطع التي 
تتطلب جهدا امنيا اس�تثنائيا لكونها منطقه مأهولة بالسكان 
وذات تضاريس صعبة مما يش�كل بيئة مناسبة لبعض الخاليا 

النائمة االرهابية.
يذكر ان قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع عمليات الحشد 
كلف�ت الل�واء الثامن باملش�اركة يف اس�تتباب االم�ن بمنطقة 

الطارمية شمايل بغداد ومالحقة بقايا فلول االرهابيني.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات سامراء، أمس االربعاء، عن تدمري ثالث 
مضاف�ات لتنظيم داعش والقاء القبض عىل ثالثة من املش�تبه 

بهم، يف مناطق متفرقة من قاطع املسؤولية.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »قوة مش�رتكة من لواء املغ�����اوير يف قيادة عمليات 
س�امراء، وأقس�ام بل�د والضلوعية واالس�حاقي، نف�ذت اليوم 
حمل�ة ده�م وتفتي�ش يف قرية عس�كر ومنطقت�ي مرقد بنات 
الحس�ن، وام الخيوط، اسفرت عن تدمري ثالث مضافات قديمة 
لعصابات داع�ش اإلرهابي����ة وإلق�اء الق���بض عىل 3 من 

املشتبه بهم«.
من جانب آخر، اشارت القيادة اىل استمرار القطعات التابعة 
له�ا بتأمني عودة النازحني إىل مناطق س�كناهم يف يثرب، وزور 
البوحش�مة، والحض�رية الرقية من خ�الل »تذلي�ل العقبات 

والصعوبات من قبل اللجنة املشكلة لهذا الغرض«.
واك�دت ان »عدد العوائ�ل العائدة من الن�زوح ملنطقة يثرب 

لهذا اليوم كان 23 عائلة مؤلفة من 126 فرداً.

احلشد الشعبي يتسلم مهام محاية 
الطارمية يف حزام بغداد

عمليـات سـامــراء تدمر مضـافـات 
لـ »داعش« 

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت وكال�ة األنب�اء الس�ورية 
الرس�مية »س�انا«، أم�س األربعاء، 
ب�أن مستش�ار األمن الوطن�ي فالح 
الفي�اض نق�ل إىل الرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د »رسالة ش�فوية« من 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، مبينًة 
أن العبادي أكد يف رسالته عىل أهمية 
تعزيز التعاون والتنس�يق الس�يايس 

واألمني بني بغداد ودمشق.
الرئي�س  إن  »س�انا«،  وقال�ت 

السوري بشار األسد استقبل مبعوث 
رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض 

مستشار األمن الوطني العراقي.
وأضافت أن »الفياض نقل إىل األسد 
رس�الة ش�فوية من رئي�س الوزراء 
العراق�ي حيدر العبادي أكد فيها عىل 
أهمية تعزيز التعاون والتنس�يق بني 
البلدين يف جميع املجاالت وال س�يما 
يف  واألمن�ي  الس�يايس  الجانب�ني  يف 
ظل الظروف الدقيقة التي تش�هدها 
املنطقة بش�كل عام«. وشدد األسد، 
بحس�ب »س�انا«، عىل أن�ه »بالرغم 

من اإلنجازات الكب�رية التي تحققت 
يف مج�ال الحرب ع�ىل اإلرهاب يف كل 
من س�ورية والع�راق ف�إن الواليات 
يف  وعمالءه�ا  وحلفاءه�ا  املتح�دة 
املنطق�ة ل�م تتخل ع�ن مخططاتها 
دول  وتقس�يم  إلضع�اف  الرامي�ة 
املنطقة عرب االستمرار بتقديم الدعم 
املادي والغطاء السيايس للتنظيمات 
اإلرهابية األمر ال�ذي يتطلب تكثيف 
وتوحي�د جه�ود ال�دول الت�ي تق�ف 
يف وج�ه تل�ك املخطط�ات وتس�عى 
للحف�اظ عىل وحدته�ا وإعادة األمن 

واالستقرار إىل املنطقة«.
من جانبه، عرب الفياض عن »ثقته 
بأن مواصلة الحرب عىل اإلرهاب من 
قبل ش�عبي البلدين وص�وال للقضاء 
علي�ه والحفاظ عىل وحدة وس�يادة 
البلدين تش�كل حجر أس�اس لعودة 

االستقرار إىل املنطقة برمتها«.
يش�ار إىل أن رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي ناق�ش مع وزي�ر الداخلية 
الس�وري محمد الشعار، األربعاء )7 
شباط 2018(، تعزيز التعاون األمني 

بني العراق وسوريا.

العبادي يف »رسالة شفوية« إىل األسد: نريد تعزيز التعاون األمني

العراق وقطر يوقعان مذكرة »تبادل معلومات« ختص األمن واالستخبارات

احلكيم يستقبل السفري الرويس ويدعو اىل تعزيز العالقات 
يف خمتلف املجاالت

      بغداد / المستقبل العراقي

ردت النائبة عن كتلة التغيري الكردية، 
رسوة عب�د الواح�د، األربع�اء، ع�ىل أم�ر 
القب�ض الصادر بحقها من رشطة أربيل، 

قائل�ة إن »القضي�ة قديم�ة«، فيم�ا 
أكدت أن ترصيحاتها الصحفية كانت 

»للدفاع عن البيشمركة وعوائلهم«.
وقال�ت عب�د الواح�د، يف ترصي�ح 
محلي�ة،  اع�الم  لوس�ائل  صحف�ي 
إن »ه�ذه القضي�ة قديم�ة، وأن�ا لم 
أيسء للبيش�مركة وعوائل الش�هداء، 
وترصيحاتي الصحفي�ة كانت للدفاع 

عن البيشمركة وعوائلهم«.
وأضافت، أن »الحكومة والس�لطة 
يف أربيل، وبعد فش�لهم وخس�ارة كل 
االس�تفتاء،  إجرائه�م  نتيج�ة  يشء، 

أصبح�وا ال يمتلك�ون عم�ال آخ�را غ�ري 
مالحقة رسوة عبد الواحد«.

وأك�دت عبدالواح�د، عزمه�ا توكي�ل 
متابع�ة  أج�ل  م�ن  أربي�ل؛  يف  محام�ي 
القضي�ة.وكان مدير رشط�ة أربيل اللواء 

عبد الخالق طلعت، أعلن، يف وقت س�ابق، 
صدور قرار بالقبض عىل النائبة الكردية 
رسوة عب�د الواح�د، بتهم�ة »تحقري دور 

البيشمركة وعوائل الشهداء«.
وق�ال إن »ق�رار القب�ض ع�ىل رسوة 
عبد الواحد، القيادي�ة بحركة التغيري 
الكردي�ة يف مجلس الن�واب، قد صدر 

عن القضاء«.
وأض�اف، أن »رسوة عب�د الواح�د 
ت�يء م�ن بغ�داد إلقليم كردس�تان 
بدع�م من بعض املس�ؤولني العرب يف 
الوق�ت ال�ذي صدر فيه أم�ر بالقبض 

عليها«.
وأشار إىل أن »النائبة عبد الواحد لم 
تأِت إىل أربيل، وسيلقى القبض عليها 
ألنها متهمة بتحقري دور البيش�مركة 

وعوائل الشهداء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س املؤتمر الوطن�ي العراقي 
كري�م  محم�د  حبي�ب  اراس 
»أتمن�ى أن تك�ون مخرج�ات 
اإلنتخابات املقبلة قريبة بالفعل 
مم�ا يريده العراقي�ون جميعاً 

من الناخبون واملرشحون. 
مهمة املرشحني تتمثل يف أن 
يكونوا واقعيني فيما يطرحونه 
برام�ج التتضمن س�قوفاً  من 

عاليه غري قابلة للتطبيق. 
أما الناخب�ون فإنه يتوجب 
عليهم التفري�ق بني من يطرح 
وع�وداً طاملا تك�ررت عىل مدى 
ال�دورات الث�الث املاضية وبني 
من يتبنى خريطة طريق برؤيه 

واضحة ومنهج سليم قابل للتنفيذ«.
ومن جه�ة اخرى قال رئي�س املؤتمر 
الوطني العراقي »يجري اآلن حديث واسع 

مرة ع�ن العلمانيني وأخ�رى عن املدنيني 
وثالثة ع�ن امللحدين ويقابل ذلك بالتأكيد 

حديث عن اإلسالميني أولنقل املتدينيني. 
ه�و  الح�وار  ه�ذا  مي�دان 
التواص�ل  مواق�ع  الغال�ب  يف 
اإلجتماع�ي. وب�رصف النظ�ر 
عن طبيعة ومس�توى ما يدور 
فإن�ه يف الغالب اليس�تند اىل أي 
معطي�ات حقيقية إن كان عىل 
مس�توى العلماني�ني ومن هم 

بخانتهم أو اإلسالميني. 
هن�اك مبالغة وهن�اك نوع 
من عدم املسؤولية يف التوصيف 
ال�ذي ي�ؤدي  والتحلي�ل األم�ر 
باملفاهي�م  عجي�ب  خل�ط  إىل 
باإلضافة اىل إنه يمكن أن يكون 

باباً للتحريض«.

رسوة عبدالواحد عن مذكرة القبض بحقها يف أربيل: 
ليس لدهيم عمل غريي

رئيس املؤمتر الوطني: أمتنى أن تكون خمرجات اإلنتخابات 
املقبلة قريبة بالفعل مما يريده العراقيون
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الس�اعدي، األربعاء، أن رصف مس�تحقات 
املقاول�ن والرشكات ل�ن يتأثر بع�دم مصادقة رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم 
ع�ى املوازنة املالية لعام 2018، مبيناً أن رصف املس�تحقات س�يكون اس�تنادا إىل 
ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 161. وقال الس�اعدي يف حديث ل� الس�ومرية نيوز، إن 
»مس�تحقات املقاول�ن والرشكات ل�ن تتأثر رغم اعرتاض رئي�س الجمهورية غري 
الدستوري عى املوازنة االتحادية للسنة املالية الحالية والتي ستميض بعد نفاد املدة 
القانونية«. وأضاف، أن »تلك املستحقات ال تأثري عى رصفها سواء أقرت املوازنة أو 
لم تقر«، مش�رياً إىل أن »رصف املستحقات سيكون استنادا إىل قرار مجلس الوزراء 
رق�م 161 وم�ن البنك املركزي«. يش�ار إىل أن مجلس النواب صوت، بجلس�ته التي 
عقدت السبت )3 اذار 2018( عى املوازنة االتحادية للسنة املالية الحالية بمقاطعة 

النواب الكرد.

رئيس جلنة اخلدمات النيابية: مستحقات املقاولني والرشكات لن تتأثر باملوازنة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ام�س  العراق�ي«،  »املس�تقبل  حصل�ت 
االربع�اء، ع�ى وثيقة تكش�ف ان مجلس 
النواب ألزم وزارة املالية بإيقاف االستقطاع 
من رواتب املوظفن واملتقاعدين، وإعادة 
كاف�ة املبال�غ املس�تقطعة خ�ال الع�ام 

الحايل.
وبحس�ب الوثيق�ة الص�ادرة م�ن اللجنة 
املالية النيابية بتاريخ اليوم 2018/3/14، 
واملوجه�ة إىل وزير املالي�ة، فإن »مجلس 
الن�واب تول�دت قناعت�ه بإلغ�اء النس�بة 
)االستقطاع( التي سبق ان وضعها دعما 
لتخصيصات الحش�د الشعبي والنازحن، 
ونظ�را النتف�اء الحاجة من االس�تقطاع 
وع�ودة  العس�كرية  العملي�ات  النته�اء 
النازحن اىل مناطقهم، سيتم إعادة املبالغ 

املستقطعة«.
ع�ى  »تأسيس�اً  ان�ه  الوثيق�ة  واك�دت 
االلت�زام  املالي�ة  تق�دم، ع�ى وزارة  م�ا 
بإيقاف االس�تقطاع وإعادة كافة املبالغ 

املستقطعة خال سنة 2018«.
بدورها، اك�دت اللجنة املالية النيابية عى 
ع�دم اس�تقطاع نس�بة 3،8 م�ن رواتب 

املوظفن لشهر آذار الحايل.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن 
عض�و اللجن�ة رحيم الدراج�ي القول  إن 
»مخاطب�ة اللجنة املالي�ة النيابية لوزارة 
املالي�ة بش�أن ايقاف االس�تقطاعات من 
روات�ب املوظف�ن غايته�ا التاكي�د ع�ى 
الوزارة لعدم االس�تقطاع من رواتب شهر 
اذار بعد اس�تقطاع رواتب شهري كانون 
الثاني وش�باط دون سند قانوني«، مبيناً 
ان »الكتاب ال عاقة ل�ه باعرتاض رئيس 
الجمهوري�ة ع�ى املوازن�ة النه�ا باالصل 
س�تميض بانتهاء م�دة ال�� 15 يوما من 
تاريخ تصويت الربمل�ان عليها وكما نص 
علي�ه الدس�تور«. وأض�اف الدراج�ي، أن 
»املوازن�ة االتحادي�ة الت�ي ص�وت عليها 

الربملان تضمنت الغاء االس�تقطاعات من 
روات�ب املوظفن من بداية الع�ام الحايل، 
وحيث ان املوازنة ستكون سارية املفعول 
من تاريخ نرشها بالصحيفة الرس�مية«، 
أن »اللجن�ة عم�دت الس�تباق  موضح�اً 
الوقت وخاطبت وزارة املالية لضمان عدم 
اس�تقطاع اي مبالغ اخرى من املوظفن 
لحن ن�رش املوازن�ة بالصحيفة ودخولها 

حيز التنفيذ«.
وكش�ف مصدر مطلع ع�ن رفض رئيس 
الجمهوري�ة فؤاد معص�وم املصادقة عى 
قانون املوازن�ة املالية لع�ام 2018، فيما 
أعلنت رئاس�ة الجمهورية، عن سبب ذلك 
الرفض، مش�رية اىل وجود نحو 31 نقطة 

فيها تتقاطع مع الترشيعات النافذة.
إال أن رف�ض رئي�س الجمهورية لم يؤخذ 
عى محمل الجد، وأكد النائب عن التحالف 
الوطني عامر الفايز عدم إمكانية مجلس 
الن�واب النظر بق�رار رئي�س الجمهورية 
فؤاد معص�وم. ونقل�ت وكال�ة »موازين 
ني�وز« ع�ن الفاي�ز الق�ول إن »الربمل�ان 
س�يتجاهل خال جلس�ته الغد النظر برد 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، املوازنة 

إىل الربملان وامتناعه عن التوقيع«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة س�تعمل بقانون 
املوازنة بعد 15 يوماً دون الحاجة لتوزيع 
معصوم بحسب الدس�تور وال يمكن ألي 

شخص االعرتاض أو إيقاف القانوني«.
وأشار الفايز، إىل أن “سبب تجاهل مجلس 
النواب رد معصوم هو عدم اس�تناده ألي 
سند قانوني آو دس�توري”، مشرياً إىل أن 
“الوقت غري كاف لتمرير إي قانون خال 
امل�دة املتبقي�ة من عمر الربملان النش�غال 

النواب يف االنتخابات”.
ب�دوره، وصف الخب�ري القانون�ي طارق 
حرب قرار رئي�س الجمهورية ب�«الفاقد 
للقيمة القانونية والدس�تورية«. وقال أن 
معصوم ال يملك ح�ق إعادة إي قانون إىل 

الربملان مطلقا.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف أول زي�ارة ل�ه إىل محافظ�ة نينوى 
بعد تسعة أش�هر من إعان تحريرها 
م�ن تنظي�م »داع�ش«، ق�ال رئي�س 
ال�وزراء حي�در العب�ادي م�ن مدينة 
برطلة املسيحية القريبة أن »الطائفية 
والعنرصية والفس�اد أخطر ما يواجه 
العراق يف املرحلة الحالية«، فيما توعد 
الفس�اد »برضب�ات يف العم�ق«. وأكد 
العب�ادي، يف كلم�ة ل�ه خ�ال افتتاح 
مؤتم�ر التعاي�ش الس�لمي يف ناحية 
برطلة الت�ي يقطنها مس�يحيون، أن 
مدين�ة املوصل تش�هد امن�ا ملحوظاً 
بع�د القض�اء ع�ى خاي�ا »داع�ش« 
االرهابي�ة النائمة. وأش�ار إىل أن اهل 
املدينة يجتمعون اليوم يداً بيد العمار 
املحافظ�ة. وقال »بدأن�ا عملية اعادة 
االس�تقرار يف املوصل يف الوقت نفسه 
ال�ذي كان في�ه املقاتل�ون يح�ررون 
املناط�ق«.  وح�ذر العب�ادي م�ن ان 
الفس�اد اصب�ح اخط�ر م�ن االرهاب 
النه ليس عدواً ظاهراً.. مش�دداً »نريد 
ان نرضب الفس�اد يف العمق بخطوات 

مدروسة وسرتون نتائج ذلك«. 
وأك�د بالق�ول »انن�ا مثلم�ا حققن�ا 
االنتصار عى عصابات داعش االرهابية 
بتوحدنا س�نحقق االنتص�ار يف البناء 
واإلعمار«، الفتا إىل أن »االجتماع اليوم 
يف سهل نينوى يمثل نجاحا وانتصارا«. 
وأش�ار إىل أّن اه�ايل نين�وى يقف�ون 
حالياً ويتوح�دون إلعمار محافظتهم 
وافش�ال مخطط�ات تمزي�ق مجتمع 
نينوى. واضاف ان العراق اصبح اكثر 
قوة والتحاماً، وان العراقين من جميع 
املحافظات قدموا التضحيات من اجل 
تحرير هذه االرض الطيبة واثبتوا قوة 
ارادتهم وحققوا االنتصار عى داعش. 
وأش�ار إىل أّن »العال�م توقع ان العراق 
انته�ى بعد احت�ال داع�ش لعدد من 

املحافظ�ات ولكننا اثبتن�ا اننا باقون 
والع�راق بخري والعال�م اصبح يفتخر 
ويش�يد بما حققه العراقي�ون ». وقد 
تجول العبادي يف عموم مدينة املوصل 
بجانبيه�ا االيم�ن واالي�ر واملوص�ل 
القديمة لاطاع عى سري االمن واعادة 
اعمار اغلب مباني االدارات الحكومية 
يف مدين�ة املوص�ل بع�د تحريرها من 
بط�ش داعش. وافتت�ح رئيس الوزراء 
الجر العتيق يف مدينة املوصل وس�ط 
احتفال كبري اقامه اهايل املدينة، وأكد 
ان ه�ذا الج�ر أعي�د تش�ييده بأياٍد 
عراقية 100 باملئة وخال فرتة قياسية، 
مبين�ا ان الدواع�ش ارادوا تدم�ري كل 
يشء، لك�ّن العراقي�ن انترصوا عليهم 
وس�يعمرون ماهدم�وه. وق�ال أيضاً 
»أبرش اهايل نينوى بأن اإلعمار يس�ري 
عى قدم وس�اق واعادة االس�تقرار إىل 
املحافظ�ة مس�تمرة«. وناحية برطلة 
التي احتضنت مؤتم�ر التعايش أمس 
األربع�اء، تق�ع رشق املوص�ل، ويبلغ 
تع�داد س�كانها أكث�ر م�ن 60 أل�ف 
نسمة وأهلها من املسيحين الريان 
االرثوذك�س والكاثولي�ك كما يس�كن 
الش�بك يف أطرافها.  اما س�هل نينوى 
فهو منطقة جغرافية تابعة ملحافظة 
نينوى ش�مال وغرب املوص�ل ويعترب 
الس�هل املوط�ن التاريخي ملس�يحيي 
العراق، حيث يتصف بتواجد مسيحي 
مكث�ف إىل جانب االيزيدين والرتكمان 
والش�بك والعرب.  كما توجد يف س�هل 
نين�وى الكنائس العراقية الرئيس�ية، 
وهي الكنيس�ة الكلدانية الكاثولوكية 
االرثوذكس�ية  الرياني�ة  والكنيس�ة 
وكنيس�ة امل�رشق القديم�ة وكنيس�ة 
املرشق االشورية.  وبناء عى هذا فقد 
سمحت الحكومة العراقية باستخدام 
اللغ�ة الرياني�ة يف ه�ذه املنطقة يف 
مج�االت التعلي�م وغريه�ا كالافتات 

العمومية.

»                      « تنشر وثائق تلزم املالية بإعادة »مبالغ االدخار« إىل املوظفني واملتقاعدين

هناية زمن »االستقطاعات« من موظفي الدولة

افتتح جسرًا يف املوصل وحذر من الطائفية

رئيس الوزراء: الفساد اليوم أخطر من اإلرهاب.. ويتوعد: سنرضبه يف العمق

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكدت وسائل إعام كردية، أمس األربعاء، إعادة  
افتتاح مطارات كردس�تان بشكل رسمي أمام 
الرحات الدولية، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير 
الداخلية قاس�م األعرجي إىل أربيل، فيما حاول 
مس�عود بارزاني العودة إىل التاريخ ونبش�ه يف 
محاولة لتغطية اخطاءه السياسية الكارثية.

وذك�رت تلك الوس�ائل، يف تقارير له�ا، انه بعد 
ف�رض حظر عى الرح�ات الجوية يف مطارات 
إقليم كردستان، والذي جاء كرد فعل عى إجراء 
االس�تفتاء، أعيد رس�مياً فتح هذه املطارات، 
حيث أعل�ن  وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي، 
ع�ن إعادة فت�ح مط�اري أربيل والس�ليمانية 

ام�ام الرح�ات الدولي�ة. وق�ال االعرج�ي، يف 
مؤتمر صحفي مشرتك مع وزير داخلية اقليم 
كردستان كريم س�نجاري، إنه »تم إعادة فتح 
مط�اري أربي�ل والس�ليمانية ام�ام الرح�ات 
الدولية«، مؤكدا عى »التزام الجميع بالدستور 
وحل جميع املش�اكل بن بغ�داد وأربيل«. كما 
اعترب وزير داخلية اإلقليم كريم س�نجاري، أن 
»فتح مطاري أربيل والسليمانية خطوة جيدة 
بإتجاه حل املش�اكل ب�ن بغ�داد وأربيل وفق 
الدس�تور«، مؤكدا عى رضورة »حل املش�اكل 
بن الجانب�ن عرب الح�وار والتفاه�م«. وكان 
رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، نيجريفان 
قاس�م  الداخلي�ة،  وزي�ر  اس�تقبل  بارزان�ي، 
األعرج�ي، والوف�د املراف�ق ل�ه،  حي�ث جرى 

خ�ال اللقاء بحث أحدث تط�ورات الحوار بن 
أربيل وبغداد وقرار إع�ادة فتح مطارات إقليم 
كردس�تان، وأع�رب الجانب�ان ع�ن أملهما يف 
أن ت�ؤدي هذه الخط�وة إىل إعادة بن�اء الثقة، 
وأن تتبعه�ا خط�وات أخ�رى ك�رصف رواتب 
املوظفن وحل املشاكل.  كما أكد الجانبان عى 
وج�ود إرادة حقيقية للحل وعى أهمية الحوار 
والتفاهم من أجل حل كافة املشاكل بن أربيل 
وبغداد عى أس�اس الدس�تور العراقي.  وبحث 
الجانب�ان أيض�ا، األوض�اع األمني�ة يف العراق 
وإقليم كردس�تان والتهديدات اإلرهابية، حيث 
أك�دا ع�ى تعزي�ز التع�اون والتنس�يق األمني 
وتبادل املعلومات والعمل املش�رتك بن وزارتي 
الداخلي�ة يف إقلي�م كردس�تان والع�راق، وبن 

األجه�زة املعنية يف الجانب�ن ملواجهة اإلرهاب 
والتهدي�دات اإلرهابي�ة. ب�دوره، عل�ق رئيس 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني مس�عود 
بارزاني عى قرار اع�ادة افتتاح مطاري اربيل 
والس�ليمانية ام�ام الرح�ات الدولي�ة، فيم�ا 
اش�ار اىل ان مش�اكل االقليم مع بغداد ليس�ت 

محصورة يف املطارات واملوزانة فقط.
وق�ال بارزان�ي يف تغريدة عى موق�ع تويرت إن 
»قرار رفع الحظر عن املطارات خطوة جيدة«، 
مش�ريا اىل أن »املش�اكل ب�ن أربي�ل وبغ�داد 

التنحرص يف مشكلة املطارات واملوازنة«.
وأضاف بارزاني أن »املشاكل بن بغداد وأربيل 
ه�ي تأريخي�ة وسياس�ية وقومية وإنس�انية 

وإقتصادية ودستورية«.

فتح املطارات »خطوة« باجتاه حلحلة مجيع املشاكل العالقة

بغداد وأربيل حتاوالن »تطبيع العالقات« بشدة.. ومسعود بارزاين يعود إىل »نبش التاريخ«



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1637(  الخميس 15 آذار 2018

جلنة بالكونغرس: ترامب برئ من التواطؤ مع روسيا

مريكل تبدأ والية رابعة عىل وقع التحديات األوربية واألمريكية

         بغداد / المستقبل العراقي

ريك�س  الوزي�ر  إقال�ة  ج�رت 
لحظ�ة  ويف  بص�ورة  تيلرس�ون 
تس�لطان الكث�ر من األض�واء عىل 
واق�ع  ع�ىل  كم�ا  اإلقال�ة  صيغ�ة 
األمركي�ة  الخارجي�ة  السياس�ة 
الراه�ن والقادم منه�ا. يف اإلخراج، 
كان�ت الصيغ�ة فّج�ة ومش�حونة 
تصفي�ة  عملي�ة  كان�ت  بامل�رارة. 

حساب ال تخلو من اإلهانة.
الرئي�س دونالد ترامب لم يفاتح 
وزيره باملوضوع إال بمكاملة هاتفية 
بعد ثالث س�اعات من قرار اإلقالة. 
ب�دوره، الوزي�ر، يف بيان�ه الوداعي 
الذي ألقاه بحضور صحايف حاش�د 
دعا إليه قبل نصف ساعة من موعد 
تالوت�ه يف قاع�ة اإليج�از الصحايف 
بال�وزارة؛ لم يذكر ترامب، ال بكلمة 
ش�كر وال باإلشارة إىل فرتة التعاون 

معه كوزير يف إدارته.
كان ذل�ك كافياً للتعبر عن مدى 
االستياء والتنابذ بني رجل »التهدئة 
الدبلوماس�ية« كما س�ّماه مايكل 
أوهان�ن م�ن مؤسس�ة بروكينغ�ز 
للدراسات وبني الرئيس ترامب الذي 
ال يتقبل بس�هولة طيوراً من خارج 
الرسب. تيلرسون كان يحرص أكثر 
م�ن غره من ال�وزراء عىل اإلعراب 
ول�و بصيغ�ة دبلوماس�ية مبّطنة، 
عن تمايز موقفه عن البيت األبيض 
يف أكث�ر من مل�ف. تف�رّد ال يطيقه 
الرئي�س ال�ذي ال يتوقع م�ن أركان 
إدارته غر الوالء. ربما شّذ عن هذه 
القاعدة وزير الدفاع جيمس ماتيس 
الذي كان يعرب عن تحفظاته بعيداً 
ع�ن األض�واء وال�ذي كان الرئيس 
يتقبله�ا من ب�اب التقدي�ر ملهنيته 
العس�كرية ولحاجته له�ذه املهنية 

كوزير للدفاع. البقية من الوزراء، إما انضبطوا وإما 
اس�تندوا يف تمايزه�م إىل حصانة مانع�ة من جانب 
األغلبية يف مجلس الشيوخ، كما هي حال وزير العدل 
جي�ف سيش�نز الذي انقل�ب عليه الرئي�س رغم أنه 
كان م�ن طالئع مؤيديه، ألنه نأى بنفس�ه عن ملف 
التحقيق�ات الروس�ية التي كان الرئي�س يتوقع أن 
يك�ون صديقه القديم يف طليعة املدافعني عنه فيها. 
الرئيس ترام�ب يهمه الوالء أكثر م�ن النتائج. لكن 
سيش�نز محّصن بالكونغرس وليس مثل تيلرسون 

الذي أتى من خارج الطبقة السياسية.
أما يف واقع سياس�ة ترامب الخارجية وجديدها 
ع�ىل يد ماي�ك بومبي�و، فإن خ�روج تيلرس�ون قد 
يؤذن بانته�اء االزدواجية يف خطابه�ا ويف تعاطيها 
مع س�ائر امللف�ات. فطوال نيف وس�نة بقيت هذه 
السياسة تتأرجح بني الغموض والتقلب. مسؤولها 

األول ال ي�رى األم�ور بعني واحدة مع رئيس�ه. بقي 
ه�و يف واد ورئيس�ه يف واد آخر. م�ن كوريا إىل إيران 
مروراً بالخليج وروس�يا. حالة أربكت الدبلوماسية 
األمركي�ة واملعنيني به�ا، بقدر ما أربك�ت الحلفاء 
وقدمت هدية ثمينة للخصوم. كما تس�ببت بموجة 
عارمة من االستقاالت يف صفوف السلك الدبلومايس 
يف ال�وزارة وبم�ا حمل عىل إط�الق التحذي�رات من 
التداعي�ات. وقد ان�درج يف هذه الخان�ة التمايز بني 
موقف تيلرسون الذي غالبا ما يدين موسكو وصمت 
البيت األبيض بش�أن التصفي�ات التي تعرض لها يف 
لندن معارضون روس للرئيس فالديمر بوتني والتي 
حملت بريطانبا عىل توجيه إصبع االتهام ملوس�كو 
م�ن دون أي تضام�ن م�ن جان�ب إدارة ترامب مع 
الحليف األوروبي األول. اآلن انتهت هذه االزدواجية، 
إذ تب�دأ م�ع الوزي�ر البدي�ل مرحلة االنس�جام بني 
الخارجي�ة والبيت األبي�ض. بومبيو م�واٍل يمارس 

بالتنس�يق مع البيت األبيض والتعبر عن توجهاته 
م�ن دون إضاف�ات. وهو بصفته عس�كريا س�ابقا 
متخرج�ا م�ن املدرس�ة الحربي�ة العريقة ويس�ت 
بوينت والحقاً رئيساً للجنة االستخبارات يف مجلس 
الن�واب ثم مدي�راً لوكالة االس�تخبارات يس آي إيه، 
رجل منضبط ال يخرج عن الخط. يعمل وفق منطق 
الهرمية أكثر مما يتقن لعبة املخارج الدبلوماس�ية. 
وه�و بالنهاي�ة ينتم�ي إىل نفس الخ�ط إيديولوجي 
املتشدد ذي النظرة األحادية املتوجسة من اآلخر وبما 
يلتقي مع فلسفة وسياسة البيت األبيض الخارجية. 
معه وبرتش�يح جينا هاس�بل لخالفت�ه يف اليس آي 
إي�ه، يكتمل عقد عس�كريتاري التوجه لجهاز األمن 
القومي الذي يش�غل العسكريون مواقعه املفصلية: 
مكماس�رت وماتي�س وبومبي�و واآلن هاس�بل بنت 
املؤسس�ة االس�تخباراتية التي تفيد املعلومات بأنه 
سبق لها أن أرشفت عىل معتقل رسي شهد عمليات 

تعذي�ب؛ ولو أنها قامت بذلك وفقاً ألوامر رؤس�ائها 
كم�ا يق�ول أوهنل�ن. علماً ب�أن ماتي�س يعترب من 
العنارص الرئيسية الكابحة لتوجهات اإلدارة. وحتى 
الجنرال مكماس�رت كذلك إىل حد ما وهو كان وربما 
ال يزال عىل الئحة املرش�حني لإلقالة أو االس�تقالة، 

حسب املتداول مؤخراً.
تغير تيلرس�ون يف حقيقته تغي�ر لنهج، حاول 
صاحبه لجم التش�دد غر املحس�وب واالس�تعاضة 
عنه بالدبلوماس�ية ولو أنه أخذ عليه تقليص جهاز 
وموازن�ة وزارته املعنية بهذه الدبلوماس�ية بحوايل 
الثل�ث تلبية لطل�ب البي�ت األبيض. لك�ن ذلك بقي 
ب�دون ج�دوى ولم يش�فع بالوزير ال�ذي عانى من 
اإلبع�اد والتهميش إىل أن وصلت�ه اإلقالة عرب تويرت. 
التغي�ر م�ن خ�ط تيلرس�ون إىل نقيضها س�تظهر 
نتائجه بشكل حاد يف الرشق األوسط أكثر من غره 

باعتباره الحلقة األضعف.

إدارة ترامب اجلديدة تضم خنبة من الراديكاليني

اإلدارة األمريكية تغادر »التهدئة« وتتجه إىل »العسكرة«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير االقتص�اد الفرن�يس برون�و لومر أمس 
االربعاء ان بالده تق�ايض عمالقي املعلوماتية واالنرتنت 
آب�ل وغوغل ح�ول »ممارس�ات تجارية اس�تغاللية« يف 

قضية يمكن ان تصل اىل ماليني اليوروهات.
ورصح لومر الذاعة »ار تي ال« الفرنس�ية انه »يؤيد 
اقتصادا يقوم عىل االنصاف، لذلك س�نقايض غوغل وآبل 
امام محكمة التجارة يف باريس حول ممارسات تجارية 

استغاللية ازاء رشكات ناشئة فرنسية«.
وتأتي ه�ذه الترصيحات بينما تش�هد العالقات بني 
الوالي�ات املتح�دة وفرنس�ا توترا ع�ىل اثر ق�رار الرئيس 
دونالد ترامب فرض رس�وم جمركي�ة عىل واردات بالده 

من الفوالذ واالملنيوم.
وتاب�ع لوم�ر ان هذه ال�رشكات الناش�ئة »تخضع 
لرس�وم« عندم�ا تتفاوض م�ن اجل بي�ع تطبيقاتها اىل 
غوغ�ل وآبل اللتان »تحصالن ايضا عىل قواعد البيانات«، 

كما ان »بامكانهما تعديل العقود من جانب واحد«.
وقال الوزي�ر الفرنيس ان هذا الوض�ع »غر مقبول« 
و«اعتقد ان غوغ�ل وآبل ورغم نفوذهما ال يحق لهما أن 
يعام�ال رشكاتنا الناش�ئة ومطوري الربام�ج لدينا بهذا 

الشكل«.
وأك�د لوم�ر الذي كان ل�وح الصيف امل�ايض بفرض 
رضائب ع�ىل عمالقة االنرتنت عىل عائ�دات مبيعاتها يف 
فرنس�ا م�ع التنديد بممارس�اتها لتجن�ب الرضائب، ان 

هذه الدعوى سترتجم ب«غرامة بماليني اليوروهات«.
وتاب�ع ان »مس�ؤوليتي هي ان اضم�ن النظام العام 
يف مج�ال االقتص�اد. هن�اك قواع�د وقان�ون وال ب�د من 

احرتامها«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية الرويس س�رغي الفروف، أمس األربعاء، 
أن بالده سترسع عملية تس�ليم منظومة الدفاع الجوي »إس-

400« إىل تركيا.
ج�اء ذل�ك خالل مؤتم�ر صحفي يف موس�كو لالف�روف مع 
نظ�ره الرتكي مول�ود جاويش أوغل�و، عىل هام�ش االجتماع 
الس�ادس ملجموعة التخطيط االس�رتاتيجي املش�رتك برئاس�ة 

وزيري خارجية البلدين.
ويف تعليق�ه عىل ترصيحات الف�روف، قال وزي�ر الخارجية 
الرتكي إن »تسلم تركيا للنظام الصاروخي بشكل أرسع سيكون 

أفضل«، بحسب وكالة »رويرتز«.
وأم�س األربع�اء، وصل وزي�ر الخارجية الرتكي إىل روس�يا، 
لحض�ور االجتماع الس�ادس ملجموعة التخطيط االس�رتاتيجي 
املش�رتك، والتي تعمل املجموعة يف إط�ار مجلس التعاون رفيع 
املس�توى برئاسة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، ونظره 

الرويس فالديمر بوتني.
وقالت وزارة الخارجية الروس�ية يف بي�ان لها، قبيل اجتماع 
الوزيرين: »سيتم التطرق إىل تنفيذ العقد املوقع لتوريد منظومة 
الدف�اع الج�وي إس-400 إىل تركي�ا، وكذلك املش�اريع الراهنة 

والواعدة يف مجال التعاون العسكري التقني«.
وأش�ار البي�ان إىل إن�ه »س�يتم إي�الء اهتمام كبر ملناقش�ة 
التجاري�ة  العالق�ات  ط�رق توحي�د االتجاه�ات اإليجابي�ة يف 

واالقتصادية«.
ويف 12 س�بتمرب/أيلول املايض، أعل�ن الرئيس الرتكي »رجب 
طي�ب أردوغان« عن توقي�ع اتفاق بني أنقرة وموس�كو لتوريد 
صواريخ »إس-400« الروس�ية لبالده وتس�لم الجانب الرويس 

الدفعة األوىل من قيمة الصفقة.
و»إس-400« منظومة صواري�خ متطورة قادرة عىل تدمر 
أهداف من مس�افات بعيدة، ويصل عدد األهداف التي بإمكانها 
تتبعه�ا يف وقت واح�د إىل 300، ويبلغ مدى تدم�ر الطائرات ما 

بني 3 و240 كم.
وبإمكان املنظوم�ة تدمر جميع أن�واع املقاتالت واعرتاض 

الصواريخ املجنحة، وقد زود الجيش الرويس بها منذ 2007.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب األمني الع�ام لحزب الله الش�يخ نعيم قاس�م ان 
أمركا دعمت حكام البحرين يف قمعهم لش�عبهم، واس�تقدمت 
التكفري�ني إىل س�وريا فخربت س�وريا، ودعمت الس�عودية يف 
عدوانه�ا عىل اليمن. وقال قاس�م، يف كلمة بالجلس�ة الختامية 
ملؤتم�ر الحملة الدولية لحق الع�ودة، أن »أمريكا فقصتها قصة 
الش�يطان الذي ما ت�رك زاوية يف العال�م إالّ وخرَّبه�ا، والتدخل 
األمريك�ي خ�رَّب املنطق�ة وارضَّ بأهله�ا، وزاد م�ن غطرس�ة 

ِع والعدوان«. االحتالل الصهيوني، وساعد عىل التوسُّ
 وأض�اف إن »أمري�كا اس�تقدمت التكفري�ني إىل س�وريا, 
ودعمت السعودية يف عدوانها عىل اليمن, وحمت حكام البحرين 
ربت من خ�الل بصماتها عندما تدخلت  يف قمعهم لش�عبهم وخَّ
يف ث�ورة الربي�ع العربي الذي أُري�د له أن يكون تح�رًرا، فخربوا 
ما خربوا باس�مه وم�ن خالله، كل هذا من أج�ل حماية الكيان 

الصهيوني«.

غوغل وآبل
أمام القضـاء بسبـب ممارسات 

جتارية »استغاللية«

اخلارجية الروسية: سنرسع تسليم 
صواريخ »إس 400« لرتكيا

نائب أمني حزب اهلل:
 أميـركـا تـدعـم حكـام البحـرين

 يف قمعهم للشعب

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس األمرك�ي دونالد ترامب 
أن تقري�ر لجن�ة االس�تخبارات يف مجلس 
النواب ال�ذي يهيمن علي�ه الجمهوريون، 
يؤك�د ع�دم وج�ود تواط�ؤ ب�ني حملت�ه 
لالنتخاب�ات الرئاس�ية وروس�يا يف 2016 

األمر الذي طاملا كرره منذ البداية.
وق�ال ترامب »نحن س�عداء جدا بقرار 
الن�واب  لجن�ة االس�تخبارات يف مجل�س 
الذي خلص إىل ع�دم وجود أي تواطؤ عىل 

اإلطالق مع روس�يا«، مضيفا »كان قرارا 
قويا لم يرتك أي مجال للشك«.

وكان�ت لجنة االس�تخبارات يف مجلس 
ال�ذي  تقريره�ا  االثن�ني  انه�ت  الن�واب 
اس�تغرقت التحقيق�ات حول�ه نحو عام 
وخل�ص إىل عدم العثور عىل دليل بحصول 
تواط�ؤ ب�ني الفري�ق االنتخاب�ي لرتام�ب 

وروسيا يف الحملة االنتخابية عام 2016.
وقال�ت الغالبي�ة الجمهورية يف اللجنة 
يف خالصة للتحقيق »لم نعثر عىل أي دليل 
بحص�ول تواط�ؤ أو تنس�يق أو تآمر بني 

حملة ترامب والكرملني«.
وأق�رت اللجن�ة أن موس�كو تدخل�ت 
يف االنتخاب�ات، لكنه�ا رفضت االس�تنتاج 
ال�ذي خلصت إلي�ه أجهزة االس�تخبارات 
بأن الهدف منه كان مس�اعدة ترامب عىل 
الفوز. وأضافت أنها تؤيد استنتاج وكاالت 
االس�تخبارات يف يناير 2017 حول التدخل 
الرويس باس�تثناء االش�ارة إىل أن الرئيس 
يفض�ل  كان  بوت�ني  فالديم�ر  ال�رويس 
أن يف�وز ترام�ب يف االنتخاب�ات ب�دال من 

منافسته الديمقراطية هيالري كلينتون.

األقلي�ة  رئي�س  ق�ال  املقاب�ل،  يف 
الديمقراطي�ة يف لجن�ة االس�تخبارات آدم 
ش�يف أن القرار مرده ضغ�وط من البيت 
األبيض حيث يواجه ترامب ومستش�اروه 
املقرب�ون تحقيق�ا آخ�ر يق�وده املدع�ي 

املستقل روبرت مولر.
واعت�رب ش�يف أن التحقي�ق يف مجلس 
الن�واب »غر جدي من أساس�ه«، مضيفا 
»لق�د علّمن�ا الكث�ر حول لق�اءات رسية 
ال ح�رص له�ا ومحادثات واتص�االت بني 
مس�ؤولني يف حملة ترامب والروس وكلها 

أمور نفتها ادارة ترامب يف البدء«.
وتاب�ع »اذا كان لروس�يا نف�وذ ع�ىل 
رئيس الواليات املتحدة فإن الغالبية قررت 

ببساطة أنها تفضل أالّ تعلم باألمر«.
ووجه مولر االتهام إىل العديد من كبار 

مساعدي الرئيس السابقني.
ويش�مل تحقي�ق مولر أيض�ا النظر يف 
م�ا إذا كان ترامب ح�اول عرقلة التحقيق 
وهناك معلومات بأنه يتباحث مع محامي 
البيت األبيض حول إمكانية موافقة ترامب 

عىل االدالء بشهادته.

       بغداد / المستقبل العراقي

انتخ�ب الربمل�ان األملان�ي أنجي�ال مركل، رئيس�ة 
الحزب املسيحي الديمقراطي، مستشارة ألملانيا لفرتة 
والية رابعة عىل رأس اكرب اقتصاد يف أوروبا تبدأها من 
موقع صعب بعد مداوالت استمرت ستة أشهر لتأمني 

غالبية.
وأعلن رئي�س الربمل�ان، فولفغانغ ش�ويبله، فوز 
م�ركل )63 عام�ا( بغالبية األص�وات لتتوىل منصب 

املستشارة األملانية لوالية رابعة.
وصوت 364 نائبا لصالح انتخاب مركل من أصل 
688 أي أكثر بتس�عة أص�وات من الغالبي�ة املطلوبة 
لك�ن اقل ب35 م�ن غالبيتها النظرية م�ن 399 نائبا 

من املحافظني واالشرتاكيني الديمقراطيني.
وقالت مركل ملجلس الن�واب بعد التصويت »أقبل 

نتيجة التصويت«.
وب�دأت املستش�ارة األملاني�ة واليته�ا الرابع�ة يف 
ه�ذا املنص�ب، بعدما أضعفت وبتأخر س�تة أش�هر 
يف مواجه�ة التحدي�ني الش�عبوي وإص�الح االتح�اد 

األوروبي.
وتنهي هذه املراس�م عملية سعي طويلة لتشكيل 
أغلبي�ة، لتقود م�ركل بلًدا هزّه االنتع�اش التاريخي 
لليم�ني القومي ممثالً بح�زب البديل م�ن اجل أملانيا 
ال�ذي أصبح بع�د االنتخابات الترشيعي�ة األخرة أول 

حزب معارض يف البالد يمثله 92 نائبا.
ونج�ح هذا الحزب يف االس�تفادة م�ن الذين خاب 
أملهم م�ن املواقف الوس�طية ملركل والذين ش�عروا 
باالس�تياء من القرار الذي اتخذته يف 2015 الستقبال 

مئات اآلالف من طالبي اللجوء يف أملانيا.
,ي�رى مراقبون أن ه�ذه س�تكون الوالية األخرة 
مل�ركل )63 عاما(. ويذهب بعض ه�ؤالء املراقبني إىل 
التكه�ن بانتهاء واليتها قبل األوان بعد املعارضة التي 

واجهتها داخل حزبها املحافظ. أما الحزب االشرتاكي 
الديمقراط�ي فق�د قرر إجراء مراجع�ة مرحلية ألداء 

التحالف خالل 18 شهرا.
وق�ال احد املقرب�ني من مركل طالبا عدم كش�ف 
هويت�ه »من املمكن جدا أال يصم�د هذا التحالف أربع 
س�نوات«. من جهة أخ�رى، اعرتف وزي�ر املال املعني 
اوالف ش�ولتس الذي يعد من أهم ش�خصيات الحزب 
االش�رتاكي الديمقراطي بان ه�ذه الحكومة لم تكن 
ثم�رة »زواج عاطفي«. لكنه وع�د بان الحلفاء هم يف 

»موقع العمل معا والحكم بشكل مناسب«.

وتأم�ل أوروب�ا ع�ىل كل ح�ال أن يب�دأ اك�رب قوة 
اقتصادي�ة فيه�ا العم�ل برسعة. ويف�رتض أن تقوم 
م�ركل يف الواق�ع بمطمئنة رشكائها بش�أن قدرتها 
عىل التحرك بينما يهز بريكست وانطواء بعض الدول 
األعض�اء عىل نفس�ها والش�عبية املتزاي�دة لألحزاب 

املناهضة للنظام القائم، االتحاد األوروبي.
ويحتل إص�الح االتحاد األوروبي أولوية يف برنامج 
عمل الحكومة األملاني�ة. وقد وعدت مركل التي يقف 
يف وجهه�ا وزير الخارجي�ة االش�رتاكي الديمقراطي 
هايك�و م�اس، ب�اإلرساع يف أن تعيد ألملاني�ا »صوتها 

القوي« يف أوروبا.
وس�تزور يف األيام املقبلة باريس إلجراء محادثات 
م�ع الرئي�س الفرن�يس ايمانوي�ل ماك�رون بش�أن 
اقرتاحاته إلصالح االتح�اد األوروبي وخصوصا إقرار 
ميزاني�ة ملنطقة الي�ورو األمر الذي تنظ�ر إليه برلني 

بفتور.
وقال�ت مركل االثنني قبل املجل�س األوروبي الذي 
س�يعقد يف 22 و23 آذار »بالتأكي�د ل�ن نتمك�ن م�ن 
التحدث بتفاصيل كل جوانب منطقة اليورو للسنوات 
العرشين املقبل�ة، لكن يمكننا إضفاء بعض الوضوح 

عىل ما نعتربه املرحلة املقبلة«.
ويف أملانيا، انقلب االس�تقرار املطمنئ الذي جسدته 
لف�رتة طويلة ابنة الق�س التي أصبحت مستش�ارة، 
ضده�ا. وي�رى البع�ض أنها عرض�ت الب�الد للخطر 
بفتحها أمام الالجئني املس�لمني، بينما يعترب آخرون 

أنها تجسد الجمود يف عالم متغر.
ويف مواجه�ة صعود ح�زب البديل م�ن اجل أملانيا 
اضط�رت م�ركل إلعط�اء ضمان�ات للجن�اح األكثر 
يمينية يف حزبها واعدة بتحديد سقف لعدد املهاجرين 
الواصل�ني ومنح مكان�ة اكرب يف الحكوم�ة ملعارضها 
الرئيس يف االتحاد الديمقراطي املسيحي ينس شبان.

وأخ�را وعدت حكومة مركل ب�ان تكون حكومة 
»الناس العاديني« ولي�س النخب، عىل حد تعبر وزير 

الداخلية هورست سيهوفر.
وس�يعني ذلك مواكبة الس�كن الذي�ن فقدوا حس 
التوج�ه يف العوملة واالقتصادي ال�ذي يرسعه القطاع 
الرقم�ي، وكلها قضايا يش�تغلها اليم�ني املتطرف يف 

الغرب.
وق�ال ش�ولتز »عندم�ا ننظ�ر إىل انتخ�اب دونالد 
ترامب وبريكس�ت ونجاح األحزاب اليمينية املتطرفة 
يف أوروب�ا ن�رى كم هو مل�ح إيج�اد ردود جديدة عىل 

تحديات القرن الحادي والعرشين«.
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تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء  املقدس�ة  عن ايجار )العقارات( املدرج�ة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )30( يوم 
تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة 
العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونس�خة من هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن   ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا 
لسالمة  املاجور  ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول  باملزايدة اال 
صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل ويف 

حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم  تقديم كفالة عقارية ضامنة

وزارة الصناعة واملعادن
اعادة اعالنرشكة دياىل العامة

مناقصة استريادية
2018/3 م/د  تجهي�ز  اج�زاء نص�ف مصنعة للمقياس االلكرتوني  ) اح�ادي الطور وثالثي 
االطوار( حسب الفقرات والكميات  املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم ملعمل 

املقياس االلكرتوني 
)معلنة للمرة الثانية (

تاريخ الغلق ) 2018/4/22(
يرس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخ�رة لتقدي�م عطاءاتهم  بموجب الوثائق القياس�ية االلزامية وبعكس�ه يهمل العطاء مع 

مالحظة ما يأتي :
1 -ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال 
)رشك�ة دياىل العامة ( وعر الري�د االلكرتوني ) www.dialacompany.com(  وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلف�ة التخمينية للمناقصة ه�ي ) 334104( دوالر ) ثالثمائة واربعة وثالثون الف ومائة 

واربعة دوالر ( واصل مخازن الرشكة 
ب- مق�دار مبل�غ التامين�ات  االولي�ة للمناقص�ة ه�و ) 10023( دوالر )ع�رشة االف وثالثة 

وعرشون دوالر فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 150000( دينار عراقي ) فقط مائة وخمس�ون 
الف دينار عراقي الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد 

ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ىل مق�دم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العط�اء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج 
العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل 

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

3 -يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد – 
قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ 
غلق املناقصة يف 2018/4/22 وان العطاءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /

غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 2018/4/23 ويف حالة مصادفة 
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موع�د لتقديم العطاء 

ويعتر موعد الغلق.

وزارة الع�دل / مديري�ة التس�جيل العقاري العامة /  دائرة التس�جيل العق�اري يف  الزهور / 
بغداد   

اعالن بيع عقار   
التسلسل او رقم القطعة :- 6

املحلة اورقم واسم املقاطعة :- 28361 / الحسينية 
الجنس :-  دارين مفرزة بصورة غري رسمية

النوع :- ملك رصف
رقم الباب :-

رقم الطابق :-
رقم الشقة :-

املساحة :- 3,00
املش�تمالت :-  كل دار يحت�وي عىل صالة وهول وغرفة نوم ومطب�خ وحمام ومرافق صحية 

مبني من الكونكريت املسلح
املزروعات او املغروسات :-

وردات املبيع السنوية :-
الشاغل :-  

مقدار املبيع :- 2 سهم 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزهور / بغداد  باملزايدة العلني�ة العقار املوصوف اعاله 
العائد للراهن مرصف التعاون االسالمي لالستثمار لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف التعاون 
االس�المي  لالستثمار البالغ 2,000,000 مليون دينار مليونني دينار فعىل الراغب يف االشرتاك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة 68,666,000 دينار ثمانية وس�تون مليون وستمائة وستة وستون الف دينار 

وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهراً من اليوم االخري

مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزهور

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 918 / ش / 2018 
التاريخ 14 / 3 / 2018 

اعالن
املدعية / غفران محمد عبد  

املدعى علي�ه  / نوري سعيد خلف
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة حكماً 
غيابياً بحقك بالرقم 918 / ش / 2018 والذي يقيض بتأييد 
حضانتها للطفل محمد نوري سعيد وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالن�رش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك 
ع�ىل الق�رار الصادر بحق�ك ضمن امل�دة القانوني�ة البالغة 
ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فسوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية . 
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 769/ب2018/5

التاريخ 2018/3/14
اعالن

اىل / املدعى عليه  )عادل عبيس عبود( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 769/

الحك�م  املتضم�ن   2018/3/8 يف  ب2018/5 
بإلزامك بتأديتك اىل املدعي ليث حسني جواد مبلغ 
مق�داره اربعمائة ملي�ون دينار وذل�ك عن املبلغ 
املثب�ت يف الصك املرق�م 32 وامل�ؤرخ 2017/8/1 
واملس�حوب ع�ىل مرصف اي�الف االس�المي فرع 
الكوف�ة ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجامعة 
/2 جاب�ر  محمد الط�ريف لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد  الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الكفل 

العدد : 1/ استمالك /2017
التاريخ 2018/3/14

اعالن
اىل املستملك منهم /

1  � حس�ن وحس�نية ومللوم�ة وبدرية وش�كرية 
اوالد وبنات عبد الزهرة الصياح 

2 � ريمة عمران 
3 � ع�واد وف�ؤاد وابراهي�م وس�عد اوالد م�وىس 

عمران 
4 � جاسم ذرب

5 � الشخص الثالث / عبيلة عبد عيل
عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
اعاله وتاريخ 2017/12/20 واملتضمن استمالك 
مساحة 400م2 من العقار املرقم 5م21 ام نعجة 
وتسجيله ملكا رصفا باسم رشكة مصايف الوسط 
رشك�ة عامة وببدل قدره اربع�ون مليون ولكون 
ان الق�رار املذكور قد تم الطعن به وجاء منقوضا 
تقرر تبليغكم مجددا عن طرق النرش بصحيفتني 
رس�ميتني وعليكم الحضور ام�ام محكمة بداءة 
الكفل يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا من يوم 

2018/4/1 وحسب االصول 
القايض

تحسني عيل خميس

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة 

العدد : 104/ ج/2018
التاريخ 2018/1/25

اىل املتهم الهارب/ وميض ممتاز كاظم
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقمة 104/ج/2018 
واملش�تكي فيها املمثل القانوني ملرصف الرش�يد 
وفق احكام املادة 1/456/أ ق ع وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرف�ق يف اضبارة 
الدع�وى تق�رر تبليغ�ك بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/2/27 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 355/ ج2018/1

التاريخ 2018/2/19
اعالن

اله�ارب / ف�راس ضي�اء جلي�ل  اىل املته�م 
االعرجي

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة )355/ 
)س�ناء  باملش�تكية  والخاص�ة  ج2018/1( 
ه�ادي جلي�ل( وفق امل�ادة )432( من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االش�عار  املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة  تبليغك اعالنا بوجوب الحضور  
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/3/27  
وعند عدم حضورك س�وف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
�������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 172/ ج/2018

التاريخ 2018/2/19
اىل املتهم الهارب رضا صالح هادي

اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 172/

ج/2018 واملش�تكي فيها س�الم نعمة عبود 
وف�ق احكام املادة 435  ق ع وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار املرفق يف اضبارة 
الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 
2018/3/18 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 286/ ج2018/3

التاريخ: 2018/1/11
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / مرت�ى مجي�د محمد 
سعيد

حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة )286/ 
)ع�يل  باملش�تكي   والخاص�ة  ج2018/3( 
كريم  خنفور ( وفق املادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة  تبليغك اعالنا بوجوب الحضور  
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/3/14  
وعند عدم حضورك س�وف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

احمد كاظم اللهيبي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 300/ ج2018/3

التاريخ: 2018/1/11
اعالن

اىل املتهم الهارب / مهدي صالح يوسف
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة )300/ 
ج2018/3( والخاصة باملش�تكي  )اكرم عز 
الدي�ن كريم ( وفق امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
االش�عار  املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه 
قررت املحكمة  تبليغك اعالنا بوجوب الحضور  
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/3/14  
وعند عدم حضورك س�وف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

احمد كاظم اللهيبي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 425/ ج2018/1

التاريخ 2018/2/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / فائز عبيد مرار
حي�ث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة )425/ 
)ميث�م  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/1( 
طارق ش�ناوة( وفق امل�ادة )459(   عقوبات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب االش�عار  
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه قررت 
املحكم�ة  تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور  يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/4/10  
وعند عدم حضورك س�وف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 196/ ج/2018

التاريخ 2018/2/19
اىل املته�م الهارب / ضياء ناظم جاس�م طه 

الخاقاني
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة 196/
ج/2018 واملش�تكي فيه�ا املمث�ل القانوني 
لرشكة االتح�اد للصناعات الغذائية املحدودة   
وف�ق اح�كام امل�ادة 1/459  ق ع وملجهولية 
محل اقامتك حسب اش�عار املختار املرفق يف 
اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة 
املوافق 2018/3/21 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد : 222/ ج2018/3

التاريخ 2018/2/14
اعالن

اىل املتهم الهارب / حسن عزيز عيل
حي�ث انك متهم بالدع�وى املرقمة )222/ 
ج2018/3( والخاصة باملش�تكي  )فاضل 
عب�اس اب�و الوف�ة ( وف�ق امل�ادة )456(  
عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار  املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
ق�ررت املحكم�ة  تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب 
الحضور  يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 
2018/3/20  وعند عدم حضورك س�وف  
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول.
القايض احمد كاظم جبار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف 

العدد : 88/ ج2018/3
التاريخ 2018/2/14

اعالن
اىل املتهم الهارب / رحيم عبد الرضا جابر

حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقمة )88/ 
ج2018/3( والخاصة باملشتكية  )نجيحة 
فهد حس�ان ( وفق امل�ادة )456( عقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب االش�عار  
املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه قررت 
املحكمة  تبليغك اعالنا بوجوب الحضور  يف 
موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/3/20  
وعند عدم حضورك سوف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض احمد كاظم جبار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2067

التاريخ 2018/3/14
اىل / املنف�ذ علي�ه / حي�در يوس�ف 

جواد
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل 
رشح املبل�غ القضائي له�ذه املديرية  
واش�عار مخت�ار )ح�ي الجامعة /3 
س�عد حمي�د الرماحي( ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ  تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفي�ذ النجف خالل عرشة 
يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجري 

وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
بالنظ�ر لإلحالة القطعية لس�هامكم 
يف العق�ار 3/30309 ح�ي الجامع�ة 
العائد لكم عىل املش�رتي باسم حسن 
نارص بمبلغ س�تة وس�بعون مليون 
وتطبيق الحكام املادة )97(  ثالثا من 
قانون التنفي�ذ تق�رر تبليغكم بهذه 
االحال�ة  وتس�ديد الدين البالغ س�تة 
وس�بعون ملي�ون دينار خ�الل عرش 
ايام تبدا من اليوم لهذه االشعار وعند 
عدم التسديد سيسجل باسم املشرتي 

وفق القانون

وزارة العدل مديرية العقار 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
بتاريخ 2018/3/11 لتس�جيل تمام 
العق�ار املرقم 142 محل�ة البو زوين 
باسم املدرجة اسماءهم ادناه مجددا 
باعتب�اره حائزا بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة  ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
القانون التس�جيل العق�اري رقم 43 
لس�نة 1991 قررنا اعالن هذا الطلب 
وع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم 
ما لدي�ه من بيانات  اىل ه�ذه الدائرة 
خالل م�دة ثالث�ني يوما اعتب�ارا من 
الي�وم التايل من االع�الن وذلك الثبات 
ال�ذي  الكش�ف  يف  حقوق�ه موقعي�ا 
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
علما ان جنس العق�ار محالت  مبني 
من الشيلمان عدد 4 واالسماء املدرجة 

يف ادناه كل االتي :
1 � عبد االله عبد الجبار حسون

2 � عبد الزهرة عبد الجبار حسون
3 � ايه عبد الجبار حسون

4 � حي�در عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون 

5 � زكري�ا عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون

6 � ابته�ال عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون

7 � س�جى عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون

8 � ضح�ى عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون 

9 � ن�ور عب�د الحس�ني عب�د الجبار 
حسون

10  � ه�دى عبد الحس�ن عبد الجبار 
حسون 

11- بن�ني عبد الحس�ن عب�د الجبار 
حسون 

12 � نداء عبد السادة حاتم
13- باق�ر عبد الس�جاد عب�د الجبار 

حسون
14 � ش�ذى عبد الس�جاد عبد الجبار 

حسون
15 � كحالء عبد الس�جاد عبد الجبار 

حسون
16 � ارساء عب�د الس�جاد عبد الجبار 

حسون
17 � بي�داء عبد الس�جاد عبد الجبار 

حسون
18 � نج�الء عبد الس�جاد عبد الجبار 

حسون
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف 

العدد : 337/ ج /2018
التاريخ 2018/2/14

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسام نعومي عبد 

الرضا
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  ج2018/1(   /337(
باملش�تكي  )زيد داخل حس�ني( وفق 
املادة ) 1/459(   عقوبات  وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االش�عار  املرفق 
يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه قررت 
بوج�وب  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة  
الحضور  يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2018/3/21  وعند عدم حضورك 
سوف  تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنح النجف 

العدد : 435/ ج2018/1
التاريخ: 2018/2/26

اعالن
اىل املتهم الهارب / نصري عبود مزهر

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقمة 
والخاص�ة  ج2018/1(   /435(
باملش�تكي  )صب�اح فتح�ي طاه�ر( 
عقوب�ات      )1/  459( امل�ادة  وف�ق 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
االش�عار  املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه ق�ررت املحكمة  تبليغ�ك اعالنا 
بوجوب الحض�ور  يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2018/4/10  وعن�د 
عدم حضورك سوف  تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / 562/ش/2018
التاريخ 2018/3/14

اىل / املدعى عليه/ امري عبد الحس�ن 
عبد الرضا  

بناءا عىل الدعوى املنظورة امام هذه 
املحكم�ة واملقام�ة من قب�ل املدعية 
)رن�ا ماج�د عبد زي�د( والت�ي تطلب 
فيها تصحيح اس�م املدعى عليه امري 
عبد الحسني عبد الرضا الوارد خطأ يف 
قرار الحكم املرقم 1748/ش/2011 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
اشعار مختار حي ميسان عيل يحيى 
واملتضم�ن   2018/1/25 املوس�وي 
)غ�ري مس�جل يف س�جالتنا يف الوقت 
الحارض عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني  يوميتني وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب  
عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

عبد الرسول حممد عارف
املدير العام/وكالة

ورئيس جملس االدارة

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

اعالن جلنة البيع واالجيار
العدد : 9136

التاريخ: 2018/3/14

م.ر. مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي 

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجارالقيمة المقدرة المساحةرقم العقار وموقعهت
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 1 جزء من تصميم 555 ب1
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 2 جزء من تصميم 555 ب2
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 3 جزء من تصميم 555 ب3
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 4 جزء من تصميم 555 ب4
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 5 جزء من تصميم 555 ب5
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 6 جزء من تصميم 555 ب6
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 7 جزء من تصميم 555 ب7
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 8 جزء من تصميم 555 ب8
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 9 جزء من تصميم 555 ب9
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 10 جزء من تصميم 555 ب10
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 11 جزء من تصميم 555 ب11
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 12 جزء من تصميم 555 ب12
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 13 جزء من تصميم 555 ب13
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 14 جزء من تصميم 555 ب14
سنة واحدة 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 15 جزء من تصميم 555 ب15
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 16 جزء من تصميم 555 ب16
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 17 جزء من تصميم 555 ب17
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 18 جزء من تصميم 555 ب18
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 19 جزء من تصميم 555 ب19
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 20 جزء من تصميم 555 ب20
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 21 جزء من تصميم 555 ب21
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 22 جزء من تصميم 555 ب22
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 23 جزء من تصميم 555 ب23
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 24 جزء من تصميم 555 ب24
سنة واحدة 2250000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار150م2ارضية شريط حي المعلمين رقم 25 جزء من تصميم 555 ب25
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   النجف / المستقبل العراقي

ل�ؤي  االرشف   النج�ف  محاف�ظ  اس�تقبل 
اليارسي الس�فري املجري يف الع�راق اتيال تار 
مع بعض رج�ال االعمال املجري�ن حيث تم 
مناقشة عدد من ملفات التعاون االستثماري 
مص�در  واالقتصادي«.وذك�ر  والتج�اري 
اعالم�ي يف مكتب�ه ل�«املس�تقبل العراق�ي«، 
ان »الي�ارسي أك�د ع�ى ان النج�ف االرشف 

مدين�ة ذات عم�ق ديني وحض�اري وفكري 
وانس�اني كب�ري اس�تمدته م�ن احتضانه�ا 
الجس�د املقدس المري املؤمنن عليه الس�الم 
ال�ذي ارىس يف الع�راق أوىل مؤسس�ات إدارة 
الدول�ة وصناع�ة املجتمع و أس�س للتعامل 
الصحيح مع االخرين فقال س�الم الله عليه: 
الن�اس صنف�ان ام اخ ل�ك يف الدي�ن او نظري 
ل�ك يف الخلق فكان هذا منطل�ق لتعامل أبناء 
املدينة مع االف النازحن جراء اعتداء داعش 

عى مدنهم فاحتضنتهم النجف بغض النظر 
ع�ن انتمائهم الديني او القومي او املذهبي«.

وأك�د الي�ارسي ان »النج�ف االرشف مدين�ة 
مستقرة امنيا وتضم مقومات البناء والتطور 
االقتص�ادي والس�ياحي والتج�اري فهي اىل 
جانب اس�تقبالها مالي�ن الزائرين من داخل 
وخ�ارج العراق س�نويا تض�م أراض خصبة 
للزراع�ة وموارد أولي�ة يف الصناع�ة وموقع 
ممي�ز بن املحافظ�ات التجاري�ة لتجهيزها 

بمختلف الس�لع فضال عن امت�الك مطارها 
الدويل الذي يعد حلق�ة الوصل مع الكثري من 
العاملية«.وتاب�ع اليارسي  العواص�م وامل�دن 
»نامل ان يكون هناك تعاون وتبادل للخربات 
يف مجاالت اإلدارة والتعليم والصحة والزراعة 
والصناع�ة والنق�ل واالمن من خ�الل إقامة 
دورات تاهيليه ملنتسبي مديرية الرشطة عى 
النظرية األمنية الحديث�ة والتقنيات العلمية 
الجدي�دة يف اكتش�اف الجريمة قب�ل وقوعها 

ك�ون ان االم�ن عامل مه�م يف جميع امللفات 
األخرى فضال عن تقديم�ه الدعوة للرشكات 
املجرية لالستثمار يف النجف االرشف بمختلف 
القطاعات.م�ن جانبه ثمن الس�فري املجري 
حف�اوة اللق�اء واالس�تقبال مؤك�دا حرص 
الحكومة املجرية عى دع�م العراق والوقوف 
اىل جانب ش�عبه لتج�اوز جمي�ع التحديات 
وس�يكون هناك عالقات ع�ى جميع الصعد 

مع الحكومة املحلية يف النجف االرشف.

النجف تناقش ملفات التعاون االستثامري والتجاري واالقتصادي مع املجر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ البنك املركزي عيل العالق، عن اتفاق بغداد 
واربي�ل إلخضاع املص�ارف املوجودة يف إقليم كردس�تان 

لرقابة البنك املركزي العراقي«.
وقال العالق بحسب بيان تلقته »املستقبل العراقي«، إنه 

»ت�م االتفاق مع رئي�س حكومة االقليم بممارس�ة فرع 
البنك املركزي يف اربيل عمله وسلطته االرشافية والرقابية 

عى مصارف االقليم واملؤسسات املالية غري املرصفية«.
واضاف أن »البنك املركزي حظى بدعم مبارش من رئيس 
وزراء االقلي�م ووزي�ر املالي�ة لتس�هيل عمل ف�رع البنك 
املرك�زي وأداء عمل�ه الرقاب�ي من اجل تطوي�ر القطاع 

املرصيف يف االقليم وتوفري سبل التنسيق بينهما، مشريا اىل 
أنه »تم التباحث أيضا حول ترخيص املصارف الحكومية 
التابع�ة لإلقلي�م واع�ادة وضعه�ا وتكييفه�ا القانوني 
ليجعلها خاضعة للبنك ولرقابته وبالش�كل الذي يمكنها 

من تطويرها بأداء الدور املطلوب«.
واوض�ح أن�ه »تم االتف�اق ب�ن الحكوم�ة واالقليم عى 

تجنب االزدواج الرضيبي بن الجانبن، وسيكون القطاع 
املرصيف الحلقة االوىل لحل هذه املشكلة بحيث ال تخضع 
فروع املص�ارف يف بغداد او االقليم للتحاس�ب الرضيبي 
مرت�ن واالع�راف م�ا يف الذم�ة الصادرة م�ن الحكومة 
املركزي�ة او االقليم بموجب االتف�اق او بموجب طريقة 

التي يتم التحاسب الرضيبي.

العالق: مصارف كردستان ستخضع لرقابة البنك املركزي

صحة الكرخ تعلن إتالف »2150« كغم 
من املواد الغذائية املنتهية الصالحية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة الكرخ، عن اتالف 2150 كغم من املواد الغذائية 
والحلويات واللحوم املنتهية الصالحية«.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »مالكات من 
ش�عبة الرقابة الصحية يف قط�اع الكاظمية، قامت بإتالف 2000 
كغ�م من الحلويات والدهينة والحلقوم، غري صالحة لالس�تهالك 
الب�رشي، اضاف�ة اىل اتالف 150 كغم من اللح�وم يف اماكن الذبح 

العشوائي يف مناطق الخطيب والجوادين التابعة للكاظمية«.
وأكدت أن »الجهود الرقابية مستمرة حفاظاً عى صحة املواطنن 
م�ن االس�تغالل والغ�ش التج�اري م�ن بع�ض التج�ار ضع�اف 

النفوس«.
ودع�ت املواطن�ن اىل »رضورة اإلبالغ عن أي�ة مخالفة للضوابط 
الصحي�ة ليت�م محاس�بة املخالفن وف�ق قانون الصح�ة العامة 
للرقاب�ة الصحية«، داعيا »اصحاب املح�الت عى رضورة االلتزام 
بالرشوط الصحية لضمان س�المتهم من املس�ائلة القانونية من 

جانب والحفاظ عى أرواح املواطنن من جهة أخرى.

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة لسلفة 
ثالثة ماليني دينار للمتقاعدين العسكريني

تأهيل مرشوع مياه يغذي مركز ناحية 
و »28« قرية شامل رشقي دياىل

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ع�ن رصف الدفع�ة الثامنة من س�لف 
املتقاعدين العسكرين البالغة ثالثة مالين دينار.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، انه تم رصف الدفعة الثامنة من س�لفة املتقاعدين 

العسكرين البالغة ثالث مالين لنحو 2962 متقاعد .
وأوضح البيان ان رصف تلك الس�لفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانوني�ة ملنحه اياه�ا ورصفها عن 

طريق أدوات الدفع االلكروني.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول محيل يف محافظة دي�اىل، أمس االربعاء، عن تأهيل 
م�رشوع مي�اه يغ�ذي مرك�ز ناحي�ة و28 قرية ش�مال رشقي 

املحافظة ، مؤكدا أن تأهيل املرشوع انجز بدعم دويل.
وق�ال مدير ناحية قره تبة، وصفي التميمي لوكالة »الغد برس«، 
إن »منظم�ة الصلي�ب االحم�ر الدولي�ة أنج�زت صيان�ة وتأهيل 
م�رشوع املياه ال�ذي يغذي الدائرة الرئيس�ية يف ناحي�ة قره تبة 
شمال رشقي دياىل«، مبينا أن »املرشوع يغذي مركز الناحية و28 

قرية تابعة لها«.
وأضاف أن »اعداد املواطنن التي يغذيها املرشوع يف مركز الناحية 
والق�رى يتجاوز ال�30 ألف نس�مة«، مش�ريا اىل أن« اليوم ش�هد 
إفتتاح مرشوع املياه بش�كل رس�مي مع قنط�رة ونهر قره تبه 
الكب�ري وال�ذي يغذي عم�وم الناحية، بعد كريه م�ن قبل الصليب 

االحمر أيضا ، بحضور محافظ دياىل مثنى التميمي«.
وكانت دياىل قد شهدت يف وقت سابق إفتتاح عدة مشاريع انجزت 

بدعم من منظمات دولية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت مديرية املرور العامة، عن الطرق التي 
ت�م فتحها بالتعاون مع قي�ادة عمليات بغداد 
والق�وة املاس�كة من اج�ل تخفي�ف االزدحام 

الصباحي واملسائي يف العاصمة.
وق�ال مدي�ر الس�يطرة واملخاب�رة يف مديري�ة 
املرور، العميد حيدر رش�يد القص�اب، يف بيان 

تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن�ه »بناء عى 
املناشدات والتنسيق العايل من قبل مدير املرور 
الع�ام اللواء عامر خضري الع�زاوي، مع قيادة 
عملي�ات بغداد لغرض فت�ح الكثري من الطرق 
والش�وارع املغلق�ة يف مدين�ة بغداد لألس�هام 
يف تخفي�ف الزخ�م املروري الحاص�ل يف فرات 
االزدحام املروري الصباحي واملسائي يف املدينة 

الحبيبة«.
وأض�اف البيان انه »خ�الل االيام املنرصمة 
ب�ارشت قوة مش�ركة من قي�ادة عمليات 
بغداد ومديرية مرور بغداد الرصافة وامانة 
بغداد والقوة املاس�كة لألرض ضمن جانب 
الرصاف�ة بحمل�ة لفت�ح الش�وارع املغلقة 
ورفع التجاوزات عى حرمة الطريق بآمرة 
العميد س�امي كاظم جرب نائب مدير مرور 
بغ�داد الرصاف�ة وعدد من الضب�اط بفتح 
عدد م�ن الش�وارع املهم�ة واملغلقة ضمن 
املح�الت التالية وس�وف تس�هم يف تخفيف 
الزخ�م امل�روري الذي يحص�ل يومياً ضمن 

هذه املناطق«.

وتابع القصاب انه »تم فتح منطقة الش�ع�ب 
ضمن املحل�ة )335( ومنطقة البن��وك ضمن 
املحل�ة )319( س�وق امليثاق«، مبين�اً انه »تم 
فتح منطق�ة الطالبي�ة ضمن املحل�ة )321( 
ومنطقة الطالبية ضمن املحلة )321( ش�ارع 
26، فضال عن منطق�ة البن��وك ضمن املحلة 

)315( قرب مثلجات الصفصاف«.
وأش�ار إىل أنه »تم فتح أيضا منطقة الشع�ب 
ضم�ن املحل�ة )317( قرب مدرس�ة البيضاء، 
باإلضاف�ة إىل منطقة الش�ع�ب ضم�ن املحلة 
)333( س�وق ال��4000«، الفت�ا إىل أنه »فتح 
ايضا منطقة حي سومر ضمن املحلة )315(، 
ومنطق�ة ح����ي اور ضمن املحل�ة )325(، 
فضال ع�ن فتح منطقة اس�فل ج�ر املثنى، 
فتح الطريق اسفل جر املثنى السري الخارج 
م�ن جزي�رة بغداد الس�ياحية باتجاه ش�ارع 

القناة«.
وأوض�ح العمي�د حي�در رش�يد القص�اب ان 
»الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع 

خدمة للصالح العام.

املرور تكشف عن الطرق التي اعيد فتحها خالل األيام املاضية يف بغداد

   ذي قار / المستقبل العراقي

عقد النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل اجتماعاً موس�عاً 
لدائرة نقل الصالحيات لبحث اخر مستجدات عمل الدائرة وكيفية 
وضع خطط جديدة ملنح املحافظة صالحيات اوسع تساعدها يف 

ادارة شؤونها املالية واالدارية« . 
واف�اد مص�در اعالم�ي يف مكتب�ه ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » 
الدخي�يل  اوض�ح ان الصالحي�ات املخولة للمحافظ�ة تحتاج اىل 
توس�عة من خالل منحها اكثر مس�احة للعمل عى ادارة شؤون 
املحافظة بش�كل اكث�ر فعالية وجدية وتس�هيل مهمة الدوائر يف 

تعاملها مع الوزارات« . 
وبن الدخييل » منح الدائرة صالحيات اوس�ع يساعدها يف تنظيم 
عمله�ا م�ع الدوائر املنقول�ة صالحياتها وفق امل�واد املعمول بها 

لتحسن الوضع االداري واملايل لها« .
واض�اف الدخي�يل ان�ه » ع�ى مجل�س محافظة ذي ق�ار وضع 
ترشيعات خاصة بتعزيز ايرادات ذي قار املالية من خالل مواردها 

املتوفرة .

ذي قار تعقد اجتامعًا موسعًا لدائرة نقل 
الصالحيات يف املحافظة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت لجنة تخلي�د مجزرة تكريت، عن ظه�ور الحمض النووي 
ل�27 مفقوداً من شهداء سبايكر«.

وق�ال املكتب االعالم�ي للجنة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »الطب العديل طابق رفاة 27 ش�هيداً من ش�هداء 

سبايكر ضمن الوجبة 21«.
واض�اف ان »رئي�س لجنة تخلي�د مجزرة تكريت س�بايكر،معن 
الكاظم�ي، يثم�ن جهود الط�ب الع�ديل يف مطابقة رفاة ش�هداء 

مجزرة سبايكر ».
واوضح الكاظمي ان »لجنة تخليد مجزرة تكريت تعمل وبصورة 
جدي�ة وبالتعاون مع دائرة الطب العديل و فريق املقابر الجماعيه 
يف مؤسس�ة الش�هداء الكمال البحث عن جميع ش�هداء سبايكر 

النهاء حالة الياس واالنتظار التي يعيشها االهايل.

الطب العديل يطابق هوية »2٧« مفقودًا 
من شهداء سبايكر يف الوجبة »21«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة للمعارض والخدم�ات التجارية 
يف وزارة التج�ارة عن »انطالق فعاليات اس�بوع الزراعة 
العارش ويوم الش�جرة للفرة من 14-2018/3/21 عى 
ارض مع�رض بغ�داد ال�دويل وتحت ش�عار) لنجعل من 

العراق واحة خرضاء(«.
وق�ال وزير الزراعة فالح حس�ن اللهيبي خالل كلمته يف 
حفل االفتتاح بحس�ب بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »املع�رض يع�د من ابرز وس�ائل التواص�ل املهمة مع 
العال�م الخارج�ي لذا حرصت ال�وزارة ع�ى اقامة هذه 
الفعالي�ات العلمي�ة للنه�وض بواق�ع القط�اع الزراعي 
بالعراق باالضافة اىل عرض نش�اطات الوزارة ورشكات 
القط�اع الع�ام والخ�اص واملس�تثمرين والجه�ات ذات 
العالق�ة بالقط�اع الزراعي م�ن اجل االط�الع عى هذه 

النتاجات ».

واضاف ان »القطاع الزراعي ينعكس ايجابيا عى الواقع 
البيئ�ي فضالعن عن القضاء عى ظاهرة البطالة وتقليل 
اس�ترياد السلع االجنبية ودعم املنتوج الوطني والحفاظ 

عى العملة الصعبة وتطوير اقتصاد البلد« .
م�ن جانبه اك�د مدير عام دائ�رة العالق�ات االقتصادية 
والخارجية عادل املس�عودي والذي مثل مدير عام رشكة 
املع�ارض ان »مع�رض الزراعة والغذاء يع�د اكرب تجمع 
دويل يش�هده قط�اع الزراع�ة يف العراق حي�ث يهدف اىل 
دع�م القطاع الزراع�ي واالطالع عى التقني�ات الزراعية 
واس�تقطاب املش�اريع االس�تثمارية الحديث�ة يف ه�ذا 

املجال« .
واش�ار اىل ان »املعروضات التي يعرضها املعرض تشمل 
التقني�ات الحديثة واملكننة الزراعي�ة ومنظومات االرواء 
الحديثة والتعبئ�ة والتغليف والثروة الحيوانية والزراعية 
املحمية واالس�مدة فضالعن املع�دات الكهربائية واملواد 

الغذائية.

التجارة: انطالق فعاليات اسبوع الزراعة العارش ويوم الشجرة عىل ارض معرض بغداد الدويل

    بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  الحدودي�ة،  املناف�ذ  هيئ�ة  أعلن�ت 
»ضبط أربعة مس�افرين إيرانين أحدهم 
بحوزت�ه م�ادة مخدرة يف منف�ذ زرباطية 

الحدودي«.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »تمت إحالة 3 
مسافرين إيرانين ملخالفتهم مدة االقامة 

يف العراق يف منفذ زرباطية الحدودي«.
وأضاف�ت يف الس�ياق ذاته ان�ه »تم ضبط 
م�ادة مخدرة كيس متوس�ط الحجم عدد 
)3( ن�وع تري�اك بح�وزة مس�افر يحمل 
الجنس�ية اإليرانية«، مبين�ة ان »ذلك جاء 
ذل�ك من خالل التعاون مع رشطة كمارك 

املنفذ أعاله«.
وأش�ارت اىل ان�ه »ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات 

القانونية بحقهم واحالتهم للقضاء.

ضبط أربعة مسافرين 
أحدهم بحوزته مادة 

خمدرة يف منفذ زرباطية

   البصرة / المستقبل العراقي

ت�رأس محاف�ظ الب�رصة أس�عد 
اجتماع�ا  العيدان�ي،   عبداألم�ري 
مش�ركا م�ع ع�دد م�ن رؤس�اء 
املحافظ�ة،  يف  البلدي�ة  املجال�س 
االجتم�اع  ه�ذا  خ�الل  وج�رى 
مناقش�ة العديد من القضايا التي 
تهم الجانب الخدمي ويف مقدمتها 
ملف التنظيف والتداعيات املرتبة 
عى ه�ذا امللف بع�د توقف رشكة 
العم�ل.، والطرق  التنظي�ف ع�ن 

الكفيلة والبديلة له«.
املحافظ�ة  لدي�وان  بي�ان  واف�اد 
اان  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقته 
» العيداني »اس�تمع من الحضور 
إىل ع�دد من الش�كاوى التي تعيق 

عملهم واملقرحات بشأن ذلك«.
 وأعرب محافظ البرصة عن »أمله 
يف أن ينتهي هذا امللف بأرسع وقت 
ممك�ن، وذلك من خ�الل التعاون 
والتنس�يق ب�ن مختل�ف الدوائ�ر 
الس�اندة  والجه�ات  الحكومي�ة 
البلدي�ة  املجال�س  وارشاك  له�ا، 

بصورة مبارشة، وتشغيل الشباب 
وبأج�ور  العم�ل  ع�ن  العاطل�ن 
املعي�ي  الظ�رف  م�ع  تتناس�ب 

السائد«.
وب�ن إن »مايحصل م�ن هفوات 
وتقص�ري يف املل�ف الخدم�ي هن�ا 
وهن�اك ماهو إىل رضيب�ة يدفعها 
املواطن البرصي نتيجة للتجاذبات 
السياس�ية، ولكنن�ا عازمون عى 
تقدي�م أفض�ل الخدم�ات بغ�ض 
النظر ع�ن املواقف، فالبرصة هي 

للبرصين جميعا.

حمافظ البرصة: املواطن يدفع رضيبة 
التجاذبات السياسية

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اش�اد محافظ بغداد عطوان العطواني, بجهود الهندس�ة 
العس�كرية للحش�د الش�عبي وجهوده الخدمي�ة بقضاء 

الحسينية شمايل بغداد«.
وق�ال العطواني يف ترصيح ملوقع الحش�د انه »بعد تحرير 
االرض والحفاض عى املقدس�ات يف العراق انتقل الحش�د 
الش�عبي اىل مرحل�ة الجه�اد االك�رب وه�ي مرحل�ة البناء 

واالعمال«.

واض�اف العطواني ان »ابناء الحش�د هبوا لخدمة منطقة 
الحس�ينية عندم�ا عج�زت الدول�ة ع�ن تقدي�م الخدمات 
الحقيقة لهذا القضاء املنكوب«, الفتا اىل ان »جهود الحشد 
الش�عبي بإمكانياتها املتوفرة التحمت مع جهت محافظة 
بغداد للتنسيق املشرك وتقديم الخدمات ملنطقة الحسينية 

.«
كم�ا ودع�ا العطواني رئاس�ة ال�وزراء تخصي�ص مبالغ 
مالية كافية ملنطقة الحس�ينية املنكوب�ة للنهوض بواقها 

الخدمي.

حمافظ بغداد يشيد بالدور الفاعل للحشد الشعبي 
وجهوده اخلدمية بقضاء احلسينية
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية

العدد / 62/ش/2018
التاريخ 2018/3/12

اعالن
اىل / املدعى عليه / يارس عدنان فاضل

اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )فاطمة يارس 
جليل ( الدع�وى املرقمة 62/ش/2018 
تطلب فيه�ا االثاث الزوجي�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار حي 
الزه�راء وتبليغ مركز رشط�ة الحيدرية 
املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف 
يوم املرافعة املصادف يوم 2018/3/18 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا حسب االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة جنايات النجف

العدد / 188/ 2018
التاريخ 2018/2/27

اعالن
اىل املتهمت�ن الهاربت�ن )  ميع�اد عب�د 
االم�ر كري�م عل�وان الجناب�ي وانتصار 

محمود عبد سلطان العامري( 
اقت�ى حضوركما امام ه�ذه املحكمة 
الجراء محاكمتكما حول التهمة املسندة 
اليكما وفق امل�ادة 315 عقوبات وبداللة 
مواد االش�راك 47 و 49 منه وملجهولية 
محل اقامتكما تق�رر تبليغكما اعالنا يف 
مح�ل اقامتكم�ا وهيئة النزاه�ة /دائرة 
النج�ف  التحقيق�ات /مكت�ب تحقي�ق 
االرشف وهذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2018/8/26
الرئيس 

حليم نعمة 
���������������������������������

تنويه 
س�قط س�هوا يف اع�الن مديري�ة تنفيذ 
البياع املنشور يف جريدة العراق االخبارية 
الع�دد 565 يف 11 / 3 / 2018 وجري�دة 
املس�تقبل العراقي الع�دد 1633 يف 11 / 
3 / 2018 خط�أ رقم االضبارة التنفيذية 
3237 / 2017 والصحي�ح ه�و ان رق�م 
االضب�ارة التنفيذي�ة 3239 / 2017 لذا 

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

إعالن
بن�اًء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
س�مر صالح ناج�ي الذي يطل�ب تبديل 
لقب�ه من )الدب�ي( إىل )الحس�ني( ممن 
لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
أحكام امل�ادة )24( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم )1( لسنة 2016.
املدير العام

اللواء
مهدي نعمة الوائيل

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف السالم 

العدد 9 / ش / 2018 
إىل الشخص الثالث ) صدام ناهي حسن 

 )
م / اعالن 

تحية طيبة :
تنفيذا لقرار هذه املحكمة بتاريخ 12 / 
3 / 2018 وملقتضيات الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 9 / ش / 2018 واملقام�ة م�ن 
قبل املدعي ) عدي رشيد رحيم ( واملدعى 
عليه�ا ) ملي�اء ص�دام ناج�ي ( والت�ي 
موضوعه�ا تصدي�ق ال�زواج الخارج�ي 
ولكون�ك  الدع�وى  ط�ريف  ب�ن  الواق�ع 
مجهول محل االقامة حسب كتاب مركز 
رشط�ة يث�رب بالع�دد 514 يف 8 / 3 / 
2018 وحس�ب تاييد مختار املنطقة لذا 
قررت املحكمة تبليغك بقرارها بواسطة 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
 /  3  /  22 املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2018 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا .
القايض 

طارق محمد توفيق 
���������������������������������

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء عىل ماجاء بقرار مالك االسهم لرشكة 
) ركن التطور للتجارة واملقاوالت العامة 
واس�تراد املواد الكيمياوي�ة الداخلية يف 
تصفية املياه املح�دودة ( املتخذ بتاريخ 
20 / 1 / 2018 املتضم�ن وضع الرشكة 
تحت التصفية وتعين املحامية ) فاطمة 

رحيم عريبي ( مصفيا لها .
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار 
املذك�ور اع�اله عىل ان يتم ن�رشه طبقا 
الحكام املادة 160 م�ن قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الخامس والعرشون 
من ش�هر جمادي االخر لسنة 1439 ه� 

 -
املوافق لليوم الثالث عرش من ش�هر اذار 

لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 4 / انابة / 2018 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر ع�ن محكمتنا 
بالع�دد 4 / اناب�ة / 2018 وامل�ؤرخ يف 
22 / 1 / 2018 واملتضمن ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 2083 – م 8 قلعة القصاب 
والعائ�دة ملكيته إىل املدعي�ة هناء عبد 
املهدي محمد والكتس�اب القرار الدرجة 
القطعي�ة فق�د تق�رر االعالن ع�ن بيع 
العق�ار املش�ار الي�ه انف�ا يف الصح�ف 
املحلي�ة ومل�دة 30 ثالثن يوم�ا تبدا من 
اليوم الت�ايل للنرش وعن طري�ق املزايدة 
العلني�ة فعىل م�ن له الرغب�ة يف الرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10 % من 
قيمة العقار ان لم يكن رشيكا وستجري 
االحال�ة القطعية بعه�دة الراغب االخر 
بعد الساعة ) 12 ( الثانية عرش من يوم 
املزايدة ويتحمل املشري رسوم االعالن 

والتسجيل .
اوصاف العقار موضوع االعالن 

1 – ن�وع العق�ار ورقم�ه : ارض مل�ك 
رصف خالية من الش�واغل برقم 2083 

– م 8 قلعة القصاب .
2 – موقع االرض : ناحية السالم .

3 – اوصاف�ه : قطع�ة ارض خالية من 
الشواغل تصلح للسكن .

4 – مساحته : ) 3 ( ثالثة اولك .
5 – مشتمالته : التوجد .

6 – الشاغل الحايل : اليوجد .

7 – الوارد السنوي : اليوجد .
8 – القيم�ة التقديري�ة ) 000000 1 ( 

مليون دينار عراقي .
القايض

عدنان حسن عيل 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 

العدد 5 / انابة / 2018 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار الص�ادر ع�ن محكمتنا 
بالعدد 5 / انابة / 2018 واملؤرخ يف 22 / 
1 / 2018 واملتضمن ازالة شيوع العقار 
املرق�م 1 / 2044– م 8 قلع�ة القصاب 
والعائدة ملكيته إىل املدعية جنان مهدي 
رشيد والكتساب القرار الدرجة القطعية 
فقد تقرر االعالن عن بيع العقار املشار 
الي�ه انف�ا يف الصحف املحلي�ة وملدة 30 
ثالث�ن يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
وعن طري�ق املزايدة العلنية فعىل من له 
الرغبة يف الرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10 % م�ن قيم�ة العق�ار ان لم 
يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخر بعد الس�اعة ) 12 
( الثاني�ة عرش من يوم املزايدة ويتحمل 

املشري رسوم االعالن والتسجيل .
اوصاف العقار موضوع االعالن 

1 – ن�وع العق�ار ورقم�ه : ارض مل�ك 
رصف خالي�ة م�ن الش�واغل برقم 1 / 

2044 م 8 قلعة القصاب .
2 – موقع االرض : ناحية السالم .

3 – اوصاف�ه : قطع�ة ارض خالية من 
الشواغل تصلح للسكن .

4 – مساحته : ) 3 ( ثالثة اولك .
5 – مشتمالته : التوجد .

6 – الشاغل الحايل : اليوجد .

7 – الوارد السنوي : اليوجد .
8 – القيم�ة التقديري�ة ) 000000 1 ( 

مليون دينار عراقي .
القايض

عدنان حسن عيل 
���������������������������������

فقدان 
فق�دت املستمس�كات بأس�م / حي�در 
حس�ن كاظ�م :  هوية االح�وال املدنية 
– شهادة الجنس�ية العراقية – البطاقة 
التمويني�ة – بطاق�ة الس�كن – هوي�ة 
الرعاي�ة – هوية الش�ؤون االجتماعية 
فمن يعثر عليها االتصال عىل موبايل / 

 07704232322
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 575 

املوضوع / نرش فقدان 
قب�ل  م�ن  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اء 
املس�تدعية ) هديل موىس حمود ( حول 
فقدان زوجها ) نبيل يوسف حمود احمد 
الخليف�اوي ( وال�ذي يس�كن محافظة 
االنبار قضاء الخالدية الذي فقد بتاريخ 
2 / 10 / 2015 يف س�يطرة الرزازة من 
قبل مجهولن ول�م يتبن يشء منه لحد 

االن .
القايض 

محمد مطلب عبد

اب�ي  يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
الخصيب 

العدد: 752/ش/2017 
التاريخ: 2018/3/14

اعالن 
اىل املدعى عليه / عمر إبراهيم سلمان 

أص�درت ه�ذه املحكم�ة بموج�ب اب�ارة 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله حكم�اً بتاري�خ 
2018/3/8 يق�ي بالتفري�ق بينك وبن 
املدعية ميعاد رأف�ت عبدالودود واعتباره 
طالق�ًا بائن�اً بينونة صغرى واقع�اً للمرة 
األوىل بتاري�خ 2018/3/8 حكم�ًا غيابياً 
قابالً لالعراض والتمييز، وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح مبلغ مركز رشطة 
اب�ي الخصي�ب بكتابهم بالع�دد 3078 يف 
2018/3/14 املؤي�د من املجل�س البلدي 
لقضاء اب�ي الخصي�ب ومخت�ار منطقة 
الس�بيليات وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
ين�وب عن�ك لالع�راض والتمييز س�وف 

يكتسب الحكم درجة البتات. 
القايض / وسام عبدالحسن عيل

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

فق�دت من�ي اج�ازة الفرن الص�ادرة من 
الرشك�ة العامة لتصنيع الحب�وب بالرقم 
7315 بأسم / هادي محيسن علوان فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اىل الراه�ن فراس وع�يل ومحم�د ونادية 
وعال وش�يماء ورواء وس�ماره وس�ناريا 

اوالد وبنات عبد املناف عبد الصاحب .
نوع التبليغ / اويل .

التسلسل او رقم القطعة : 66 .
املحلة او رقم واسم املقاطعة : مرشاق .

الجنس : خان مروك .
مق�دار الدين ) 000 / 00000 12 ( دينارا 

مليار ومئتا مليون دينار الغرها .
اس�م الدائ�ن املرته�ن : م�رف التعاون 

االسالمي .
الدف�ع  مس�تحق   : االس�تحقاق  تاري�خ 

بالكامل .
وصف س�جل التامينات العينية : 12 ب / 

2009 جلد 21 مداينة .
محل االقامة املبن بالعقد : حي السعد .

بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ن اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظ�ر لعدم 
اقامت�ك يف املح�ل املبن بالعق�د وانه ليس 
لك محل اقامة معل�وم غره فتعترب بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك 
بل�زوم دفع الدي�ن توابعا خ�الل 15 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن 
اع�اله  املوص�وف  واال فس�يباع عق�ارك 

باملزايدة وفقا للقانون .
دائرة التسجيل العقاري 

���������������������������������
الس�يد ق�ايض تحقي�ق محكم�ة الرطبة 

املحرم 
املعروض لسيادتكم .. بتاريخ 17 / 11 / 
2015 فقد زوجي كم�ال عبد الرحمن مد 
الل�ه وبمعيت�ه كافة املستمس�كات يعمل 
موظ�ف يف معم�ل س�منت القائ�م واثناء 
مراجعت�ه للتج�ارة يف بغ�داد يف الرشك�ة 
العام�ة للس�منت العراقي�ة حي�ث بارش 
بال�دوام وعند عودته انقط�ع االتصال به 
وان�ي اطلب الش�كوى وتزويدي بنس�خة 
م�ن االوراق التحقيقية لغ�رض املراجعة 
للدوائر املعنية لرف مستحقاته ولكون 
اطفاله الخمسة قارصين هذا ولكم االمر 

مع التقدير .
القايض 

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

فقدان هوية
فقدت هوية املوظف حسن نارص حسن 
املرقمة 25521 والصادرة من وزارة النقل 
الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود . 

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

فقدان هوية
فقدت هوية املوظفة لقاء عبد الجبار عبد 
الكريم والصادرة م�ن وزارة النقل الهيئة 
العام�ة لالنواء الجوي�ة والرص�د الزلزايل 

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

اعالن
اىل الرشيك ) زه�راء عدنان عزيز ( توجب 
علي�ك الحض�ور اىل بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار 50299/ 3 حي 
الن�داء خالل ع�رشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه اياد داخل حمزه

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

فقدت مني الهويه واجازة ممارسه املهنه 
املرقم�ه 1211 واملؤرخه يف 29/2/2008 
والص�ادره م�ن دائ�ره العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ه باس�م ) ن�ورس عب�د االمر 
حس�ن ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
���������������������������������

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

واإلقامة
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة ملحافظة املثنى/ قس�م ش�ؤون 

االحوال املدنية
إعالن

قدم املواطن ) ايج�اح دغيمر رجه ( طلباً 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تبديل االس�م 
وجعله ) ابجاح ( بدال من ) ايجاح( وعمال 
باح�كام املادة ) 22( م�ن قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م )3(  لس�نة 2016 املع�دل 
تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرة خمس�ة ع�رش يوما من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطلب 

حسب االصول.
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من كلية 
الرافدي�ن قس�م القانون مرحل�ة ثالثة 
بأس�م ) منر وايش م�وزان فهد ( فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار 
���������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

اعالن مفقود
اسم املفقود // عيل  صباح حسن

بتاري�خ 2018/3/13 قدم والدك املدعو 
صباح حس�ن عب�د   يطلب في�ه نصبة  
قيم�ا علي�ك  لكون�ك خرج�ت  بتاري�خ 
2006/12/21 ول�م تع�د لح�د االن لذا 
تقرر  تبليغك بالصحف املحلية ويف  حالة  
عدم حضورك  خالل خمس�ة عرش  يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ  النرش  سوف  
ينصب والدك ) صباح حسن  عبد(  قيما 

عليك  الدارة شؤونك 
القايض

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

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة املوظف�ن الصادرة 
م�ن وزارة الكهرب�اء – املديري�ة العامة 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  انت�اج  ملش�اريع 
بتاري�خ 18 / 1 / 2018 بأس�م ) عزيز 
مط�ر حلو ( فمن يعثر عليها تس�ليمها 

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

تنويه
ورد سهوا يف اعالن رشكة املوانئ العراقية 
الخاص ببيع عق�ارات واقعة يف منطقة 
املعق�ل املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي بالع�دد 1629 يف 2018/3/5 
 124,38 املس�احة   6 رق�م  بالتسلس�ل 
خطأ والصحيح هو 124,93 والتسلسل 
رقم 9 املساحة 124,68 خطأ والصحيح 
143,68 والتسلس�ل رق�م 15 املس�احة 
ورقم العقار 241,5 خطأ والصحيح هو 
5/141 والتسلسل 20 املساحة 4/124 
خطأ والصحيح 4/126 والتسلس�ل 21 
املس�احة 124/4 خط�أ والصحي�ح هو 
4/124 والتسلسل 23 املساحة 124/4 
خطأ والصحيح هو 4/124  والتسلسل 
25 املس�احة 124/4 خط�أ والصحي�ح 
ه�و 4/124 كلها مر مرب�ع لذا اقتى 

التنويه
���������������������������������

لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
اعالن

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 
2018/2/25 الص�ادر م�ن لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف الزب�ر ح�ول تثبي�ت عائدية 
تم�ام العقار 2093/ الرش�يدية باس�م 
مديري�ة بلدي�ة الزب�ر اس�تنادا الحكام 
امل�ادة )49( من قانون 43 لس�نة 1971 
وقد تق�رر اعالن هذا الق�رار مدة ثالثن  
يوما و عىل من لديه اعراض عىل القرار 
املذكورة الطعن فيه لدى رئاسة محكمة 
االستئناف اعتبارا من اليوم  التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعند انته�اء املده املذكورة 
وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف 
بوق�وع الطعن عىل الق�رار  لديها خالل 
املده  اعاله ستبادر مالحظية التسجيل 
العق�اري يف الزبر بالتس�جيل وفق هذا 

القرار 
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

���������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو 

العدد / 1040/ش/2018
التاريخ 2018/3/13 

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه  بهج�ت عب�د الل�ه 

محمود
اقام�ت زوجتك املدعية )كاظمية س�الم 
عب�ود (  دع�وى الرشعي�ة ام�ام ه�ذه 
املحكمة تطلب فيه�ا التفريق القضائي 
للهجر وملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الح�ارض حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس املح�يل لقضاء الفاو من 
كون�ك مرتح�ل اىل جهة مجهول�ة عليه 
تق�رر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن للحضور امام محكمة 
االحوال الش�خصية يف الف�او صباح يوم 
2018/3/26 ويف حال�ة ع�دم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

متعز صالح الحسن
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف قرة تبة

العدد  :367 
التاريخ: 2018/3/13 

اعالن
للطل�ب املقدم من قبل الس�يدة )جميلة 
صال�ح ابراهي�م(  وال�ذي تطل�ب في�ه 
القيموم�ة عىل املفقود )ش�اكر محمود 
ابراهي�م( وال�ذي ت�م خطف�ه بتاري�خ 
2014/11/5 من قبل مجاميع مسلحة 
ويف ظ�روف مجهول�ة علي�ه وملجهولية 
مص�رك عليه تق�رر تبليغ�ك بالحضور 
خ�الل عرشة ايام من تاري�خ هذا النرش 
وبخالف�ه س�وف تق�وم ه�ذه املحكمة 
باصدار حج�ة القيمومة بطالبة الحجة 

السيدة )جميلة صالح ابراهيم( 
القايض

زبر احمد محمود

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي صيدا

العدد  :16/ب/2018 
التاريخ 2018/3/11 

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه  )رضغ�ام فاض�ل 

عباس( مجهول محل االقامة
بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2018/2/28 حكم�ا غيابي�ا باالضبارة 
16/ب/2018 يتضم�ن بالزامك بتأديته 
مبل�غ قدره مليون وتس�عمائة وثمانية 
عرش ال�ف دينار للمدعي جمال جاس�م 
دي�وان قاب�ال لالع�راض واالس�تئناف 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار املخت�ار والقائ�م بالتبلي�غ  قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
واالس�تئناف  االع�راض  ح�ق   ول�ك 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه  
سيكتس�ب هذا الحكم الدرجة القطعية 

وفقا للقانون
القايض

سعد جزاع  حسن
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف قرة تبة

العدد  :370 
التاريخ: 2018/3/13 

اعالن 
للطلب املق�دم من قبل الس�يدة )يرسى 
ابراهي�م( وال�ذي يطل�ب في�ه  صال�ح 
القيمومة عىل املفقود )ايوب ياسن طه(  
والذي تم خطف�ه بتاريخ 2014/11/5 
م�ن قب�ل مجاميع مس�لحة ويف ظروف 
مجهولة علي�ه وملجهولية مصرك عليه 
تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور خ�الل عرشة 
اي�ام م�ن تاري�خ ه�ذا الن�رش وبخالفه 
سوف تقوم هذه املحكمة باصدار حجة 
القيمومة لطالبة الحجة السيدة )يرسى 

صالح ابراهيم( 
القايض

زبر احمد محمود
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد  :924/ش2018/2 
 اعالن

مظه�ر  ادري�س   / علي�ه  املدع�ى  اىل 
اسماعيل

بناء عىل الدعوى املرقمة اعاله واملقامة 
ام�ام ه�ذه املحكمة من قب�ل املدعية / 
ش�ذى ابراهيم خليل ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  يف 
صحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور 
اىل هذه املحكمة صباح يوم 2018/4/4 
وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية 

االتحادية
محكمة جنح غماس

العدد  :1161/ج/2017 
التاريخ: 2018/3/6  

اعالن
اىل املتهم الهارب / عيل جليل بريهي عبد 

الحسن الحساني
التهام�ك يف الدع�وى الجزائي�ة املرقمة 
1161/ ج/2017 املش�تكي فيها حيدر 
محمد امن وفق القسم 1/23 وملجهولية 
محل اقامتك فق�د تقرر تبليغك اعالنا يف 
صحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املحاكمة 
املوافق يوم 2018/4/25 ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابا وحسب االصول
القايض

عدنان مايح بدر
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة جنايات الديوانية /الهيئة االوىل

العدد  :108/ج/2004 
التاريخ 2018/3/11 

اىل / املحكوم الهارب )سعد عزيز عليوي 
نارص العبديل( 

اص�درت محكم�ة جناي�ات القادس�ية 
يف  وامل�ؤرخ  اع�اله  املرق�م  قراره�ا 
2018/2/26 واملتضم�ن الحك�م عليك 
غيابيا بالس�جن املؤبد اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 1/441 و2 من  قانون العقوبات 
ع�ن ش�كوى املش�تكي )فاض�ل كاظم 
مح�ل  ومجهولي�ة  ولهروب�ك  مه�دي( 
اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة  
صحيفتن محليت�ن ولك حق االعراض 
عىل الحكم  الغيابي عند تس�ليم نفس�ك 

او القاء القبض عليك
القايض

عبد الله حريز جبار
رئيس محكمة جنايات القادسية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادسية 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية 
العدد / 109/ج/2018

التاريخ 2018/3/11
اعالن

اىل / املج�رم اله�ارب ) بش�ر س�عيد 
رشيد باقر( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة وبالدع�وى 
109/ج/2018  املرقم�ة  الجزائي�ة 
قرارها املؤرخ 2018/3/11 واملتضمن 
تجريمك وفق اح�كام املادة 1/456/أ 
من قان�ون العقوب�ات وحكمت عليك 
املحكمة بالحبس البس�يط ملدة س�تة 
اشهر عن شكوى املشتكي احمد وناس 
زبن ول�ك حق االعراض ع�ىل الحكم 
الغياب�ي خالل م�دة ثالثة اش�هر من 
تاريخ النرش وبعكس�ه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

حسن عيل فارس
�������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف البرة 
2/

اعالن بيع عقار
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

 406/2090
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرباط 

الكبر
الجنس / ارض الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة :

املساحة : 68,66م2 � 2 اولك 
املش�تمالت :  حديق�ة وطارمة وثالث 
غرفة وه�ول ومطبخ وحمام ومرافق 
صحي�ة تحتان�ي واربع غ�رف وهول 
صح�ي  ومرف�ق  وحم�ام  ومطب�خ 

فوقاني
املزروعات  او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : املالك

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
الب�رة /2 باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن عبد 
االم�ر عب�د الله   لق�اء طل�ب الدائن 
البال�غ  املنص�ور  م�رف  املرته�ن 
65000000 خمس�ة وس�تون مليون 
دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة 
ال تق�ل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة 
  )300000000( البالغ�ة  للمبي�ع 
ثالثمائ�ة ملي�ون دين�ار  وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخر.
مدي�ر التس�جيل العق�اري يف البرة 

2/
احمد غازي احمد

�������������������������������
فقدان

فق�دت هوي�ة املدير املف�وض لرشكة 
االب�راج باس�م )عب�د الحس�ن حمود 
الزم( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������������������

فقدان هوية 
فق�دت هوي�ة الطال�ب )خال�د احمد 
ش�اكر( الصادرة من املعهد التقني يف 
البرة عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

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

فقدان
فق�دت الهوية الوزاري�ة الصادرة من 
رشكة تعبئ�ة غاز املنطق�ة الجنوبية 
بأس�م )هش�ام عبد الله عريبي( عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 132/ب/2018
التاريخ 2018/3/13

اعالن
اىل املدعى عليه / رائد عزيز خضر

اق�ام املدعي ثائر عب�د الحميد خضر 
/132 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2018 ام�ام محكم�ة ب�داءة ابي 
الخصي�ب والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
وق�دره  مبلغ�ا  بتأديت�ه  بالزام�ك 
تس�عة مالي�ن دينار عراق�ي ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/3/22 الساعة  
التاس�عة صباحا نرشا ويف صحيفتن 
يوميت�ن ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون
القايض
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العجائبية يف »صانع احللوى« كوسيلة للتهكم

غري املعروفة يف ش�كل كاٍف بس�بب االس�ترشاق 
االس�تعماري م�ا بني حض�ارات اآلن�كا وأفريقيا 
وجزر املحيط الهادئ. فاملتفّرج يعرف الكثري عن 
الحض�ارات الكربى. لذلك حرص متحف غيمي يف 
معرضه الراهن هذه املرة عىل جذب الزوار، وذلك 
باكتشاف املوهبة الخارقة لفنان ياباني- فرنيس 
غري معروف يف تاريخ الرومانس�ية. وهكذا عرض 
أعماله التصويرية )بعضها توثيقي وبعضها من 
املحفورات الورقية( وهي ترس�م مشاهد رحلته 
إىل آس�يا وبخاص�ة بلده األص�ي اليابان. يحرض 
يف املع�رض بقوة اس�م إمي�ل غيم�ي الصناعي- 
وصاح�ب  واملكتش�ف  الفرن�يس  االس�تثماري 
املجموع�ات املخت�ص. ه�و الذي س�مي املتحف 
باس�مه اعرتاف�اً بجمي�ل جه�وده بع�د تحقيقه 
مغام�رة الرحل�ة االكتش�افية للتقالي�د الروحية 
يف آس�يا ع�ام ١٨٧٦ وخالل عرشة أش�هر كاملة 
انتهت بتأس�يس هذا املتحف بع�د انتهاء الرحلة 
مبارشة. عرضت رسوم فيلكس ريغامي )١٨٤٤-

١٩٠٧( مس�ار هذه الجولة املث�رية. هو الياباني 
املقي�م يف باريس، اكتش�ف موهبت�ه اميل غيمي 
وع�رض عليه مرافقته يف بعثت�ه البحثية، ورحب 
فناننا بالفك�رة بخاصة ألن نصيب اليابان )بلده 
األصي( س�يكون وفرياً م�ن برنامجه�ا الحافل، 
لذل�ك فإن معرض اليوم يتمحور حول مرياث هذا 
الفنان املعلم االستثنائي وغري املعروف كما يجب 
ويع�رض يف متح�ف بارييس.عرض�ت املجموعة 
ألول م�رة ضمن املعرض الش�مويل العام مبارشة 
بع�د العودة عام ١٨٧٧ بعام، ينفذ الفنان اعتماداً 
عىل دفاتر رسومه الرسيعة أربعني لوحة عمالقة 

، ث�م كان العرض النهائ�ي للمجموعة كاملة مع 
افتتاح متحف غيم�ي عام ١٨٨٩. وذلك إىل جانب 
الثروات الروحية الفنية والطقوسية التي اقتناها 
اميل غيمي ميدانياً عىل غرار رشاء ستمئة تمثال 
وثالثمئة لوحة تصوير من اليابان وأكثر من ألف 
عمل فني من الهند بما فيه التماثيل الطقوسية ، 
نعثر عىل رسمها ورسم طقوسها الدينية يف لوحات 
فيلكس املعروضة. تمتع الرس�ام فيلكس بثقافة 
متوازنة يف ازدواجيتها ما بني اليابان وفرنس�ا لذا 
يعتربه البعض فرنسياً من أصل ياباني وهذا نادر. 
كان مثالً ش�غوفا باألدب الفرن�يس. وهو صديق 
حمي�م لرامبو وفريلني وللف�ن الفرنيس، فصديق 
طفولته الذي ظل أميناً عىل عالقته به هو الرسام 
الفرنيس املعروف هنري فانتان التور، و بالعكس 
فإن املع�رض يعانق أعم�ال لفنانني ياب�ان رواد 
يص�ورون فيه فيلكس وهو يرس�م أثن�اء زيارته 
لكيوت�و مؤرخ�ة ١٨٧٦ العاصم�ة اإلمرباطورية 
العريق�ة يف عمارته�ا ومعابدها. ذل�ك أن الرحلة 
يف الياب�ان كان�ت تق�ع ما ب�ني طوكي�و وكوبي 
مروراً بكيوتو، أما مش�ارف الصني فقد اشتملت 
عىل زي�ارة ش�نغهاي وكانت�ون وانته�ت بهونغ 
كونغ، ثم س�يالن والهند ما بني مدراس وبومبي. 
الرحل�ة الثنائية ابتدأت من مدن الواليات املتحدة: 
نيويورك وشيكاغو وبوسطن ثم العبور من سان 
فرانسيس�كو إىل يوكوهام�ا. كان اس�م فيلكس 
معروف�اً قبل س�فره كرس�ام ب�ارز يف الصحافة 
الفرنس�ية، بخاص�ة يف »ش�اريفاري« حيث كان 
يرسم الكاريكاتور السيايس ثم رسوم توضيحية 
يف مجلة »إيلسرتاس�يون«. وعندما اختاره غيمي 

ملصاحبته يف س�فرته البحثية كان يدرك عبقريته 
وموهبته يف إلتقاط املرئيات وتحقيق شهادة فنية 
بمستوى تقني تسجل سياق رحلة هذا املرشوع، 
فغلب�ت صف�ة رس�ام توثيق�ي أو توضيحي عىل 
ممارسته هذه. هي صفة مجحفة بحق موهبته 
يف التصوير االس�ترشاقي اآلس�يوي وفق التقاليد 
اليابانية الفرنس�ية بمس�توى رومانسية أوجني 
دوالك�روا و جرييك�و. لك�ن الجمي�ع يعرتف�ون 
بتفوق�ه الظاه�ر يف »فن بورتري�ه« الوجوه، هو 
ال�ذي وصل�ت فيه ش�هرته اليابان. يوس�م اليوم 
بمجنون الرس�م واملسافر املرّشد. ازدادت شهرته 
يف فرنسا من خالل حيويته التواصلية والسياسية، 
فهو عضو مؤس�س من�ذ ١٨٧٠ لجمعية أصدقاء 
فرنسا الفرانكوفونية. وازداد إعجابه باإلستامب 
اليابان�ي عندم�ا تهيأ ل�ه رؤية أصول إس�تامب 
العبقري هوكوس�اي و موجته املش�هورة عاملياً. 
لذلك تتالت بعد ذلك مشاريعه )كمحرتف متنقل أو 
مس�افر( باتجاه اليابان، فكانت مجموعة هائلة 
من رسوم الروايات اليابانية لكّتاب معروفني عام 
١٨٨٣. ثم يس�افر من جديد ببعثة فرنس�ية عام 
١٨٩٩ لتعميق اكتش�افه »إلمرباطورية الشمس« 

اليابان. 
يعي�ش يف أواخر حياته يف من�زل ياباني متواضع 
بالق�رب م�ن العاصمة الفرنس�ية م�زدان بدرر 
مجموعته الفنية الخاصة حصاد أسفاره البوذية 
والهندوس�ية وس�واها. وكأن�ه اس�رتجع بل�ده 
األصي يف هذه الرحلة الفنية من دون التخي عن 
انتمائه لفرنس�ا، إىل أن تويف فيها عام ١٩٠٧ كما 

مر سابقاً. يستمّر املعرض حتى الربيع.

ميثم سلمان

تسعى الحكاية العجائبية إىل خلق مفارقة رسدية 
أو تض�اد تجانيس لغرض التأثري عىل املتلقي من 
خالل ربطها رمزيا بالواقع. هذا هو أهم أهداف 
الحكاية التي تتخذ خرق الواقع أسلوبا لها. وهو 
ما سعى إليه الكاتب أزهر جرجيس يف مجموعته 
القصصي�ة »صانع الحل�وى« الص�ادرة مؤخرا 
عن منشورات املتوس�ط يف إيطاليا. حيث غاص 
جرجي�س عميق�ا يف مخيال اللحظ�ة التاريخية 
الراهن�ة للخروج بلقطة رسدية تحاكي مأس�اة 
يعرفها القارئ مسبقاً. وبدون هذه املعرفة لدى 
املتلق�ي ال يمك�ن أن تتحقق املفارق�ة الرسدية 
الت�ي يراهن عليها الكاتب. فم�ن خالل تضخيم 
الوقائ�ع وتن�اول أح�داث له�ا عالق�ة بمخيل�ة 
املتلقي العربي )والعراقي خاصة( تمكن الكاتب 
م�ن صياغة حكاي�ات تتناول تحدي�ات متنوعة 

كالتطرف الديني واإلره�اب والتهجري والحروب 
والطغيان والحرمان واملوت وغريها من األسئلة  
املصريي�ة التي تواجه املواط�ن العربي اآلن. آلية 
بن�اء الحكاي�ات تش�تغل عىل الغوص يف س�جل 
األحداث الصطياد حدث مهول ينفع لتوظيفه يف 
حكاي�ة. وغالبا ما تكون بداي�ة الحكاية واقعية 
تش�به خ�ربا يف صحيف�ة بلغته�ا وبنائها حيث 
الش�خصيات املحوري�ة )يف أغلب األح�وال( غري 
ثالثي�ة األبعاد فيكون التعويل ع�ىل الحدث أكثر 

من الشخصية. مثال ذلك:
 »يف خريف العام 2٠٠٦، وصلُت سرياً عىل األقدام 
إىل هنغاري�ا«.  )الك�وخ الهنغ�اري( ص ٩. »يف 
�ُحل البغدادية آنذاك،  عام ١٩5٨م، ويف حفلة السَّ
كان أب�ي واحداً من املغدورين«. )حفلة الس�حل 
الصاخب�ة( ص ٣١. »كن�ُت عائ�داً م�ن العم�ل، 
ُمثقالً بالهّم والغّم. ويف الطريق، رأيُت كلباً نائماً 
تح�ت ظل ش�جرة«. )كل�ٌب نائ�م( ص ٨٩.  لذا 
تكون الحرك�ة الدرامية للحكايات يف األغلب هي 

تط�ور األحداث نفس�ها وليس متابع�ة األبطال 
أثناء نش�اطها يف تحريك األحداث. أحداث تسعى 
الخت�الق واق�ع تخي�ي ي�وازي الواق�ع املعاش. 
واقعان متجاوران بالش�كل لكنهما متعكاسان 
بالجوه�ر؛ الواق�ع املعاش مر يبع�ث عىل البكاء 
أما الواقع املتخيل فتهكمي يبعث عىل السخرية. 
يمك�ن اعتبار حكايات »صان�ع الحلوى« األربع 
والعرشين هي نصوص لرف�ض الواقع بطريقة 
عجائبي�ة أو وس�يلة لنق�د الواق�ع بالخي�ال أو 
قفشات للتهكم األس�ود من الرشور التي تحيق 
بالعال�م. يف أكثر م�ن حكاية يتك�ئ الكاتب عىل 
الحلم كتكنيك رسدي لتربير املفارقة الفنطازية. 
وهي لعبة رسدية تشكل رضبة الخاتمة يف هذه 
الحكايات. كما يف حكاي�ة »فوق أريكة عرجاء« 
حي�ث يختمها بهذه الجملة الرسدية التي تفرس 
س�بب م�رسى الحكاي�ة يف الطري�ق الفنطازي، 
»حين�ذاك م�ّر الغ�راب الحقري مرسع�اً، خطف 
العصا من يدي، فس�قطُت من األريكة العرجاء، 

واس�تيقظُت« ص ٤١. ويف حكاية »شاهد زور« 
يعتمد الكاتب نفس التكنيك حيث يختمها هكذا، 
»لكّنه لم يس�تطع االستيقاظ من الكابوس. لقد 
ركب عىل صدره جيثوم عظيم، ألنه نىس يومذاك 
أن يض�ع كي�س امللح تح�ت الوس�ادة« ص 55. 
وكذل�ك يف حكاية »بريد عزرائي�ل« التي يختمها 
الكاتب بهذه الجملة، »حينئٍذ، فتحُت كلتا عينّي، 
ألجدن�ي غارق�اً يف ف�رايش من الُحّم�ى وفراخي 
م�ا يزال�ون نائمني. أع�دُت الغطاء ع�ىل وجهي 
ونم�ُت« ص ١٠٧. مجموع�ة »صان�ع الحلوى« 
ه�ي املجموعة الثانية التي تص�در للكاتب أزهر 
جرجيس بعد مجموعته »فوق بالد السواد«. ويف 
كلت�ا املجموعتني نجد الكاتب قد اس�تثمر بقوة 
الخيال الجامح الختزال رس�ائله التي ينوى بثها 
إىل املتلق�ي. رس�ائل يحاول من خالله�ا الكاتب 
ليس فقط تحقيق اإلدهاش واإلمتاع لدى املتلقي 
ب�ل أيض�اً للهجوم ع�ىل الواقع امل�ر والثورة عىل 

الخراب الذي ينخر املجتمع بأسلوب ساخر. 

           أسعد عرابي  

متحف غيمي للفنون اآلسيوية هو متحف فرنيس مرموق يقع يف حي إسرتاتيجي أرستقراطي متفرع عن جادة شانزيليزيه الباريسية، 
وهو حي »أملامورس�و«. نادراً ما نس�تحرض نش�اطه وعروضه الفنية، عىل رغم أهميتها واحتكارها لعظم�ة تقاليد الصني واليابان 
والهند. أما س�بب غياب شمس�ها النقدية عن قلب األحداث الفنية فهو بسبب نجومّية وديناميكية متحف »بروني- شرياك« املنافس 

الذي ُصّمَم يف األساس ليستقطب اهتمام املهتمني بالحضارات السالفة

ترجمة/ أحمد عبد اللطيف

ما زلت أذكر حتى اآلن تلك األمسية التي كنت أعرب 
فيها ش�ارع ماليكون فالحظ�ت يف حاوية قمامة 
صغ�رية ش�يئاً يلم�ع. وبفض�ول يمكن تفس�ريه 
بهوايت�ي لجم�ع التح�ف، انحني�ت والتقطت�ه ثم 
فركته بك�م بدلتي. هكذا اس�تطعت أن أالحظ أنه 
ميدالية فضية كبرية، فوضعتها يف جيبي وعدت إىل 

بيتي من دون أن أعطي أهمية كربى للمسألة.
ال أذك�ر بالتحديد كم بقيْت يف جي�ب بدلة قليالً ما 
أستخدمها، لكني أتذكر أني أرسلت البدلة ذات يوم 
للغس�يل، وكانت مفاجأة كب�رية أن أعاد يل الرجل 
م�ع البدلة علب�ة، وق�ال يل: »ال بد أنه�ا تخصك إذ 
عثرنا عليها يف جيبك«. وكان�ت، بالطبع، امليدالية، 
فنب�ض قلبي له�ذا اإلنقاذ املفاجئ ح�د أني قررت 
اس�تخدامها. بداية من هنا ستبدأ حقيقًة سلسلة 
م�ن األح�داث الغريبة أولها ح�ادث يف مكتبة رجل 
عج�وز. كنت هن�اك أقلّب كتب�اً قديمة حني اقرتب 
مني صاحبها، بعدما راقبني قليالً من زاوية معتمة 
يف املكتب�ة، وبن�ربة متواطئة وبغم�زات وإيماءات 
معت�ادة، قال يل: »لدينا هنا كت�ب ل� فيِفر«. ظللت 
أنظر إلي�ه متواطئاً أيض�اً ألني لم أس�أله عن هذا 
املؤل�ف، وهو مؤلف ل�م يكن مجهوالً بالنس�بة يل 
رغم عدم تبّحري يف األدب. يف املشهد التايل، أضاف: 
»فيفر كان يف بلزن«. وألني لم أخرج من دهش�تي، 
خت�م املكتبي بنربة إلهام وبثق�ة قطعية: »ال بد أن 
حرضتك تع�رف أنهم قتلوه. نع�م، قتلوه برضبة 
عصا يف محطة براغ«. ثم انرصف بعد هذه العبارة 
إىل الزاوي�ة الت�ي ظهر منه�ا واس�تمر يف الصمت 
األش�د عمقاً. وواصلُت مراجعة عدة كتب بطريقة 
ميكانيكي�ة م�ن دون أن تغيب ع�ن ذهني كلمات 
املكتبي الغامضة. وبع�د رشاء كتاب يف امليكانيكا، 
خرجت م�ن املكتبة مضطرباً. وخ�الل فرتة ظللت 
مش�غوالً بمعنى هذا الحادث، غري أني لم أس�تطع 
الوص�ول لح�ل، وبالت�ايل نس�يته. لكّن حدث�اً آخر 
رسيع�ًا م�ا نّبهن�ي. كن�ت أس�ري يف أح�د ميادين 
الضواح�ي ح�ني هاجمن�ي فجأة ش�خص هزيل 
وبوج�ه غامق ونحيف، وقبل أن أتخذ رد فعل، ترك 
ب�ني يدّي بطاقة وتبّخر م�ن دون أن ينطق بكلمة. 
البطاقة كان�ت من كارتون أبي�ض وخالية إال من 
عنوان وموعد: الجلسة القادمة: الثالثاء يف الرابعة. 
وكما ه�و متوقع، توجهت ي�وم الثالثاء يف الرابعة 
إىل العن�وان املذك�ور. وهن�اك وجدت حويل أناس�اً 
غرباء، والصدفة التي أذهلتني أنهم كانوا يحملون 
ميدالي�ة فضي�ة مث�ل ميداليتي. دخل�ت يف الدائرة 
والحظ�ت أنهم جميع�اً يمدون يل يده�م بحميمية 

كبرية. ويف الحال دخلنا البيت املش�ار إليه وجلسنا 
يف غرفة كبرية. ثم ظهر س�يد ل�ه هيئة جذابة من 
وراء ستار، ومن مكانه أرسل لنا التحية وبدأ يتكلم 
دون توق�ف.ال أعرف بالتحدي�د يف ما كان يتكلم يف 
محارضت�ه وال حت�ى إن كانت مح�ارضة أم ماذا. 
لقد اختلطت ذكريات الطفولة لديه بأكثر املس�ائل 
الفلسفية تعقيداً برشح طريقة زرع البنجر وكيف 
تم تطبيق املنهج االستعرايض عىل منظمة الدولة. 
وأذك�ر أن�ه أنهى كالمه برس�م خط�وط حمر عىل 
الس�بورة بقلم أخرجه من جيب�ه. وعندما انتهى، 
نه�ض الجميع وب�دأوا يف االن�رصاف وهم يعلقون 
بحماس ع�ىل نجاح الكلم�ة الهائل. وأن�ا، حرجاً، 
أضفت مدحاً إىل مدحهم، لكن يف لحظة استعدادي 
لتج�اوز العتب�ة، م�رر املتح�دث الكلم�ة يل ألقول 

مداخلة، وحينما التفُت، أومأ يل أن أقرتب.
- حرضتك جديد معنا، أليس كذلك؟ سألني بريب.

نع�م أجبت بعد تردد عابر، إذ فاجأني أن عرف ذلك 
يف وسط كل هؤالء املوجودين

أنا معكم منذ فرتة قليلة.
- ومن أدخلك؟

تذكرت املكتبة لحسن حظي.
- كنت يف مكتبة شارع أمارجورا عندما...

- من؟ مارتني؟
- نعم، إنه مارتني.

- آه، إنه أحد املتعاونني معنا.
- أنا زبون قديم لديه.

- وعَم حدثك؟

- حسن، عن فيفر.
- وماذا قال لك عنه.

- إنه كان يف بلزن. والحقيقة لم أكن أعرف.
- لم تكن تعرف؟

- نعم أجبت بكل هدوء.
- أل�م تكن تعرف كذلك أنهم قتلوه برضبة عصا يف 

محطة براغ؟
- قال يل ذلك أيضاً.

- آه، كانت حادثة فظيعة بالنسبة إلينا!
- فعالً، خسارة ال تعوض. أكدت له.

كان حوارن�ا غامض�اً وعاب�راً، ومرتع�اً بثقة غري 
متوقعة وبإش�ارات س�طحية، مث�ل أي حوار بني 
غريبني يس�افران بالصدفة يف كرسيني متجاورين 
يف ب�اص. أتذك�ر أني فيم�ا كنت أندم�ج يف وصف 
عملي�ة اللوزت�ني الت�ي أُجري�ت يل، كان يصف يل، 
بحركات الفتة، جمال املناظر الطبيعية يف الشمال. 
يف النهاية، وقبل أن أنرصف، كلفني بمهمة تأملتها 

قليالً.
- احرض يل األس�بوع القادم قائمة بكل التليفونات 

التي تبدأ ب� ٣٨.
وع�دت بتنفيذ األم�ر، وقبل املهلة املحددة س�ّلمته 

القائمة.
- عظيم! صاح. حرضتك تعمل برسعة مثالية.

منذ ذاك اليوم قمت بسلس�لة من املهام الش�بيهة، 
املهام األكثر غرابة. وهكذا، مثالً، اضطررت لرشاء 
دزينة من الببغاوات لم أش�اهدها م�رة أخرى. ثم 
أرسلوني إىل مدينة يف األقاليم ألصنع ماكيتاً لبناية 

املجل�س املحي. أتذك�ر أيضاً أنه�م كلفوني بإلقاء 
قرش املوز عىل أبواب بنايات معينة مش�كوك فيها، 
وكتاب�ة مقاالت عن األجس�اد الس�ماوية، لم أرها 
منش�ورة ق�ط، وأن أعلّم قارصاً بع�ض اإلجراءات 
الربملاني�ة، ب�ل تنفيذ مهام أخ�رى ذات رسية أكرب 
مث�ل توزيع خطابات لم أقرأها قط، أو التجس�س 
ع�ىل نس�اء غريبات األط�وار يختفني بش�كل عام 
من دون ترك أثر وراءهن. بهذه الطريقة، وش�يئاً 
فشيئاً، رحت أكسب تقديراً ما. وبعد عام، ويف أحد 
الطقوس املؤث�رة، نلت ترقيًة. »س�نرقي حرضتك 
درجة«، قال يل رئيس دائرتنا وعانقني بقوة. حينئذ 
تحتم عّي إلقاء خطبة موجزة أرشت فيها بكلمات 
غامضة إىل مهمتنا املش�رتكة، م�ع ذلك احتفوا بي 
بصخب. لكن الوضع يف بيتي كان ملتبساً. لم يكونوا 
يفهم�ون رس اختفاءاتي املفاجئة، ورس س�لوكي 
املح�اط بالغم�وض، ويف كل امل�رات التي س�ألوني 
فيها، كنت أتجنب إعط�اء جواب ألني يف الواقع لم 
أعث�ر عىل جواب ُم�رٍض. بعض األقرب�اء أوصاني 
بزيارة طبيب نفيس، إذ لم يكن سلوكي سلوك رجل 
س�وي. خاصة أنهم، عىل ما أذك�ر، ضبطوني ذات 
يوم وأنا أصنع ش�وارب مستعارة، ألني تلقيت أمراً 
بذلك من مديري. لك�ن املعارك األرسية لم تمنعني 
من مواصلة عم�ي من أجل جمعيتنا، إنما واصلت 
بحماس أن�ا نفيس ال أعرف كي�ف أصفه. ورسيعاً 
م�ا أصبحت املوظف الكبري، أمني الصندوق، منظم 
املحارضات، املساعد اإلداري، وكنت كلما ترقيت يف 
رحم املنظم�ة ازدادت حريتي، إذ لم أكن أعرف هل 
أنا داخل جمعية لطائفة دينية أم عضو يف جماعة 
من صناع املالبس.وبعد ثالث سنوات، أرسلوني إىل 
الخارج. كانت أكثر الرح�الت غرابة. لم يكن معي 
وال س�نتاً واحداً، مع ذلك منحوني يف املراكب غرفاً، 
ويف املوانئ كان ثمة ش�خص يس�تقبلني ويوليني 
اهتمام�اً كبرياً، ويف الفن�ادق وفروا يل كل راحة من 
دون أن يطلب�وا من�ي ش�يئاً. وهك�ذا تواصلت مع 
جماع�ات أخ�رى، وتعلمت لغات أجنبي�ة، وألقيت 
محارضات، وافتتحت فروعاً لجماعتنا ورأيت كيف 
تتمدد امليدالية الفضية يف كل أركان القارة. وعندما 
عدُت، بعد عام من الخربة اإلنس�انية املكثفة، كنت 
أش�د حرية مما كن�ت عليه وأن�ا يف مكتبة مارتني. 
ومرت عرش س�نوات. وألني أثبت كفاءتي عّينوني 
بالبنفس�جي  مزخرف�ة  س�رتة  ارتدي�ت  رئيس�اً. 
ع�ادة ما أظهر بها يف الطق�وس الكربى. وعاملني 
األعضاء بتوق�ري كبري. راتبي وصل لخمس�ة آالف 
دوالر، ومنحوني بيوتاً يف منتجعات صحية، وخدماً 
بمالبس موحدة، ب�ل وحتى امرأة فاتنة تأتيني كل 

ليلة من دون أن أهاتفها. 

ميداليـة فضيـة.. قصـة خوليـو رامـون ريبيـرو
باسم المرعبي

الورقُة بخطوطها

تصويٌر شعاعي

اعرتاٌف ضوئي

إفادة ألم

يف جلسة استنطاق ذاتي،

أبدية

موَثٌق اىل طاولة الكتابة

نزيُل غرفة الكلمات،

صّياٌد يف مكتب يكاد يشّح فيه الهواء

مطاِرُد الكلمات عند ينابيعها ومصّباتها

سادُن الحرب

الطفل الذي ُيلقى له الحرف، فيتلّهى..

عرّاُب ألم،

رّق نفسه،

هو الكاتب.

لو مرّة يحمل املرآة

ويديرها صوب العالم

ال صوب الورقة،

الحرب،

الجدار،

الكف املعروقة يف ارتعاشها عىل الورقة

الكلمة يف ارتطامها بالجدار

والسقف الذي يكاد ُيطبق.

نمر جريح بالعالم

يف معتزله، يتحدث اىل جراِحه

سّيد اللغة

يشكو اللغة وجنوَح أصابعه

بعيداً عن الكلمة التي ينبغي التقاطها

لن ُيجدي حتى االعرتاف،

فلن يتوقف جريان األلم

لن تتزحزح ال من مكانها

لن تعود األمكنة التي مضت

ولن ُيشفى النمر من جرح العالَم.

لن جيدي حتى االعرتاف
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صبا مبارك أفضل ممثلة يف مهرجان »طريق احلرير«
فازت الفنان�ة األردنية صبا مبارك، 
بجائ�زة أفض�ل ممثل�ة يف مهرجان 
 Silk الس�ينمائي  الحري�ر  طري�ق 
 Road International film festival
يف  دبل�ن،  اإليرلندي�ة  العاصم�ة  يف 
مسابقة األفالم الطويلة باملهرجان، 
عن دورها يف فيلم مس�افر: حلب - 
إس�طنبول الذي ف�از بجائزة أفضل 

فيلم روائي.
ووفق�اً لبي�ان صحفي ص�ادر عن 
ف�إن  للفيل�م،  املنتج�ة  الرشك�ة 
مؤخ�راً  اختت�م  ال�ذي  املهرج�ان 
واس�تمر 5 أي�ام، يس�عى إىل ج�ذب 
التجارب السينمائية من الدول التي 
كان يمر بها طري�ق الحرير القديم 
لريب�ط تجاري�اً وثقافياً بني آس�يا، 
والرشق األوس�ط، وأفريقيا، والبحر 

املتوسط وأوروبا.
وفيل�م مس�افر: حلب - إس�طنبول 
من تألي�ف وإخ�راج الرتكية أنداش 
هازين�دار أوغل�و، وبطول�ة النجمة 

روان  والطفل�ة  مب�ارك  صب�ا 
س�كاف، وباس�تثناء صب�ا، 

التمثي�ل  فري�ق  ف�كل 
الجئ�ون  الفيل�م  يف 
حقيقيون  سوريون 
للم�رة  ويمثل�ون 

األوىل.
الفيل�م،  ويحك�ي 
رحل�ة لين�ا ومريم 

من  هربهما  أثناء 
الحرب يف سوريا، 

ولين�ا فتاة يف 
ة  رش لع�ا ا

إحالة فيفي عبده إىل النيابة بتهمة 
التهرب الرضيبي

ن�رش البع�ض معلوم�ات مجهول�ة 
املص�در تفي�د أن هناك ني�ة لدخول 

وف�اء  املرصي�ة  اإلعالمي�ة 
الكيالن�ي مج�ال التمثي�ل يف 

بعم�ل  املقبل�ة  الف�رتة 
بزوجها  يجمعها  درامي 
تي�م  الس�وري  املمث�ل 
حس�ن، فما حقيقة ما 

يتم تداوله؟
يف التفاصيل، نفت مصادر 
الطرف�ني  م�ن  مقرب�ة 
ملوقع »نواعم« ما يش�اع 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ر 
اإلجتماعي مؤكدًة أنه ال 
نية لدى وف�اء الكيالني 
لخوض ه�ذا املجال وال 

تفكر فيه إطالقاً.

أعلن�ت وزارة املالي�ة املرصي�ة قراره�ا بإحالة ملف 
الفنانة االس�تعراضية فيفي عب�ده إىل نيابة األموال 
العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي وعدم 
تس�جيل إيرادات أعمالها الفني�ة، بهدف التهرب عن 

دفع الرضائب، وتم بالفعل قيد قضية تهرب رضيبي 
يف النيابة.املص�در اكد أن مراجعة س�جالت الرضائب 
ع�ن العام 2016 كش�فت ع�ن إخفاء فيف�ي عبده 
إيراداتها الحقيقية ع�ن مصلحة الرضائب، حيث تم 
فحص جمي�ع إيراداتها خالل فرتة التهرب الرضيبي 
م�ن قبل املصلحة وعمل مذكرة بها وتم رفعها لوزير 

املالية والذي وافق إلحالة امللف للنيابة والتحقيق.
وأش�ار إىل أن النياب�ة العام�ة تس�لمت مالحظ�ات 
الرضائ�ب وقامت بفتح ملف تحقي�ق بحق الفنانة، 
ولكن لم يتم تحديد موعد اس�تدعائها لرساي النيابة 
لالس�تماع ألقواله�ا، علماً ب�أن قضاي�ا الرضائب يف 
مرص يمكن التصالح فيها بتسديد القيمة املقدرة من 

خراء مصلحة الرضائب إضافة للغرامة املوقعة.
ولم يتسن الحصول عىل رد من فيفي عبده لتواجدها 
حالياً يف لبنان للمشاركة يف فعاليات الدورة األوىل من 

مهرجان بريوت الدويل لسينما املرأة.

كشفت املمثلة اللبنانية نور صعب ملوقع »الفن« أنها بدأت تصوير 
مشاهدها يف مسلسل »املهلب بن أبي صفرة« يف سوريا، يف سادس 
أعمالها يف الدراما الس�ورية بعد »بقعة ضوء« و«هواجس عابرة« 

و«سايكو« و«حكم الهوى« و«رصخة روح«.
وقالت إنها تجسد يف املسلس�ل التاريخي شخصية »زمردة« 
الجاري�ة التي تصبح الزوجة الثاني�ة للمهلب.وبينت 
أنها تس�تعد للمشاركة يف املسلسل التاريخي اآلخر 
»هارون الرشيد« بش�خصية »سارة«.وأوضحت 
أنها س�تطل يف ش�هر رمض�ان بعمل�ني لبنانيني 
أيضاً، األول »حبيبي اللدود« مع املخرج س�يزار 
الحاج خليل، ومسلسل »حدوتة حب« من خالل 
خماس�ية بعنوان »طف�ي املتوحد« مع املخرج 
وائل أبو ش�عر.وختمت حديثه�ا ملوقع »الفن« 
بأن فيلم »كذبة بيضا« الذي تشارك يف بطولته، 
س�يبدأ عرضه يف التاس�ع والعرشين من ش�هر 

آذار/مارس الجاري يف الصاالت اللبنانية.

تعاق�دت النجم�ة العاملية نيك�ول كيدمان 
ع�ىل املش�اركة يف مسلس�ل قص�ري جديد 
يحمل عنوان »The Undoing« مع ش�بكة 
التلفزي�ون االمريكي�ة HBO ، وذل�ك بع�د 
 big« النجاح الكبري الذي حققته بمسلس�ل

.»little lies
وكش�فت قن�اة HBO إىل أن املسلس�ل مأخوذ 
عن رواية You Should Have Known، للكاتب 

األمريكي جان هانف كوريليتز.
والجدي�ر ذكره أن دور كيدم�ان هو طبيبة 
نفس�ية تس�تعد لطرح كت�اب جديد ولكن 
تنقل�ب حياته�ا رأس�ا عىل عقبا بس�بب 
اختف�اء زوجها يف ظ�روف غامضة، ثم 
موته بطريقة بش�عة فتنقلب حياتها 

راسا عىل عقباً.

نور صعب يف سوريا

نيكول كيدمان 
تشارك يف مسلسل 

جديد

هل تدخل وفاء الكيالين
عالـم التمثيل مع تيم حسن؟

سالف فواخرجي تنهي تصوير »خط ساخن«
تصّور املمثلة السورية سالف فواخرجي، املشاهد النهائية 
ملسلسها الجديد »خط ساخن« الذي من املقرر أن تخوض 

به السباق الرمضاني املقبل.
الجدير ذكره أن مسلس�ل »خط س�اخن«، هو من بطولة  
مجموع�ة م�ن املمثل�ني منه�م حس�ني فهم�ي، ونضال 
الشافعي، وصالح عبدالله، وسهر الصايغ، ومحمد عادل، 
وس�مرية عب�د العزي�ز، ودنيا امل�رصي، وأحم�د التهامي، 
ومحم�ود الجاب�ي، ومحم�ود حاف�ظ، ومحم�ود فارس، 

وسعيد صادق، وغريهم.
»خط س�اخن« م�ن تأليف فوزية حس�ني، وإنت�اج أحمد 

الجابري.
وكان�ت املمثلة س�الف فواخرجي قد ش�اركت كضيفة يف 

مهرجان أسوان ألفالم املرأة بدورته الثانية.

الرا خوري إىل السينام املرصية
بعد دورها امللفت يف مسلسل » كل الحب 
كل الغرام » والتي س�يكون لها مساحة 
مهم�ة م�ن الحلق�ات املقبلة من�ه الذي 
كتبه الراحل م�روان العبد و اخرجه ايي 
معل�وف ويش�ارك يف بطولت�ه نخبة من 
امل�ع النج�وم اللبنانني وتفي�د املعلومات 
ان  اس�تطاعت  الفنان�ة الرا خ�وري  ان 
تعّر عن نفسها يف العمل املشار اليه بعد 
ان اثبت�ت جدارته�ا يف تحمل مس�ؤولية 

االدوار الرئيسية التي استحقت الوصول 
اليه�ا اس�تناداً اىل موهبته�ا و خرتها و 
اندفاعها نحو االمام.يف املقابل تلقت الرا 
عرضاً س�ينمائياً جدياً من احد املنتجني 
املعروفني يف مرص وقد تم الحديث مطوالً 
عن تلك الفرصة الجديدة التي ربما تكون 
إضافة ايجابية بعد إتخاذ القرار املناسب 
بش�أنها حيث تفيد املعلوم�ات ان عجلة 
العمل الس�ينمائي املذكور سوف تنطلق 

بعد ش�هر رمض�ان املب�ارك يف ح�ال تم 
التوافق ع�ىل كل التفاصيل مع االش�ارة 
اىل ان العم�ل س�يضم عدداً م�ن النجوم 

البارزين  املرصي�ني 
الس�ينما  مج�ال  يف 

والدراما.

أصالة توضح: »هي هيي القصة«

باسكال مشعالين
حترض مفاجأة جديدة

بعدم�ا أك�دت أنه�ا ال تس�عى لقطيع�ة أي 
شخص ولو اختلفت معه بالرأي، حيث كتبت 
الفنان�ة أصال�ة عر حس�ابها الخ�اص عىل 
»تويرت« التايل: »سألوني ليش بتحطي اليكات 
لش�خص ضدن�ا ونحن�ا منع�رف إن�ك معنا، 
قلتلهم هاد الش�خص أنا بختلف معه وبتفق 
بالي بحط عليهم اليكات، وهوه ذات نفس�ه 
أنا بحبه وبحرتم�ه حتى لو اختلفت معه، لو 
كل حدا ب�ده يقاطع حدا ألن�ه بيختلف معه 
كان�وا أقرب الناس لبعضه�م قطعوا وقطعوا 

بعض، وال شو؟ اليك«.
وع�ادت أصال�ة وأوضحت كالمه�ا، وغردت: 

»م�ن بعد ماكتبته ع�ن موضوع الاليك، يش 
ألف أو أكرت من اتصال فيه يشء من العتب، 

ظن�ا من كل واحد منهم أن�ي أجبته هو هنا، 
وقلت الحقيقة للجمي�ع بأني أجبت ألكثر 

م�ن مئة ألف ش�خص، تمن�وا عي ذات 
اليشء فضاق بي فكتبت، وهي هيي 

القصة بسيطة«.

تس�تعد الفنان�ه اللبناني�ه باس�كال 
مش�عالني للقاء جمهورها ومحبيها 
يف حف�ل ممي�ز يف تون�س، وذلك يوم 
الس�بت الواق�ع يف 17 آذار الجاري يف 

فندق اسدروبال – تونس.
وتع�ود بعده�ا مش�عالني إىل بريوت 
أغني�ة »س�ينغل« جدي�دة،  إلط�الق 

ممي�زة  مفاج�أة  س�تكون 
لجمهوره�ا، واالغنية من كلمات 
س�عود  الس�عودي  الش�اعر 
»لعبه�ا  واس�مها   الرشبت�ي، 
ص�ح«.  وستس�افر بعده�ا اىل 
مرص لعدة نشاطات تلفزيونيه 

فنية.

مقتبس  الحكم الغيابي
رقم املقتبس : 2011/863

اس�م املحكمة :محكمة قوى االمن الداخي 
املنطقة الخامسة بالبرصة 

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه : املف�وض 
املفصول ع�ي عبود ج�ر التميمي مديرية 

جنسية محافظة البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها  : 2011/785

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2007/12/1
تاريخ الحكم : 2011/12/31

امل�دة القانوني�ة : 35/ اوال م�ن ق ع د رقم 
14 لسنة 2008
خالصة الحكم :

الداخ�ي  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
للمنطق�ة الخامس�ة عىل املج�رم املفوض 
املفص�ول ع�ي عبود ج�ر التميمي باس�م 

الشعب بما يي :
1 � بالسجن ملدة )سبع سنوات( وفق املادة 
35/اوال ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لكونه 
القانون االصلح للمتهم استنادا للمادة 2/2  
ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل الختالسه 
املسدس الحكومي املرقم ) x04336z ( نوع 
برتا مع مخزن واحد بتاريخ 2007/12/1 
وتضمين�ة مبل�غ مق�داره ) 5,000,000( 
خمس�ة ماليني دين�ار عن قيمة املس�دس 
وملحقه املوص�وف اعاله اس�تنادا للفقرة 

ثانيا من املادة 35 ق ع د 
2  � اعتب�ار جريمته اع�اله مخلة بالرشف 
اس�تنادا للم�ادة 21/ أ / 6 م�ن ق ع د رقم 

111 لسنة 1969
3 � طرده من الخدمة  استنادا للمادة 41/ 
ق ع د رق�م 14  لس�نة 2008 وع�دم جواز 
اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع العام 
اس�تنادا لقرار مجلس قي�ادة الثورة املنحل 

املرقم 18 لسنة 1992
4 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصدار يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

ثانيا من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
5 � ال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن مح�ل 
اختفاءه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /ثالثا 

من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
6 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة  
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من ق ا د 

رقم 127 لسنة 2008
7 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
س�ليم عن�اد ريح�ان مبلغ قدره س�بعون 
الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 61/اوال من ق ا د وافهم علنا 

يف 2011/12/21 قابال لالعرتاض

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف البرصة /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1120/2311 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : الرباط 

الكبري
الجنس / ارض الدار مع ابنيتها

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق 
رقم الشقة :

املساحة : 40م2 � 2 اولك 
املش�تمالت :  اس�تقبال وه�ول وغرفت�ني 
ومطب�خ وحم�ام ومرف�ق صح�ي تحتاني 
وه�ول وغرفت�ني وحم�ام ومرف�ق صحي 

فوقاني 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : تمام العقار

س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 
/2 باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراه�ن عدن�ان عبد حس�ني   لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرصف املنصور البالغ 
يف  الراغ�ب  فع�ىل  دين�ار      325000000
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)275000000( مائتان وخمسة وسبعون 
املزاي�دة س�تجري يف  وان  دين�ار   ملي�ون 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مدير التسجيل العقاري يف البرصة /2

احمد غازي احمد
�����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
التاريخ 2018/3/12

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/3/14 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 161 محلة الش�مال باسم 
لطيف�ة محمد احمد مج�ددا باعتبار حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام  قانون التسجيل العقاري  رقم 
)43( لس�نة 1971 املع�دل قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدعي بوج�ود عالقة 
او حقوق معينة ع�ىل هذا العقار تقديم ما 
لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
نجم عبد الله حسني 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مقتبس حكم غيابي
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�ي األوىل املنطقة الخامس�ة يف ي�وم 2018/2/25 برئاس�ة اللواء 
الحقوق�ي عمران حس�ام  محمد وعضوي�ة كل من العميد الحقوقي مرتىض ه�ادي عبد عي والعقيد 

الحقوقي عادل مطرش جلود واصدرت احكامها االتية :
بعد التدقيق واملداولة باسم الشعب عىل املتهم :

1  � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
2  �   اسم املشتكي الحق العام

3  � اسم املدان الغائب : النقيب حيدر ناهي سباهي 
4 � القضي�ة املرقم�ة  :  2012/1857 و2012/575 و2013/561 و 2018/129

5 � خالصة الحكم : عدم ش�موله بقانون العفو رقم 27 لس�نة 2016 لس�بق ش�موله بقانون العفو 
العام  رقم 14 لسنة 2008 وفق املادة 341 ق ع بموجب قرار لجنة العفو يف رئاسة االستئناف  البرصة 

اتحادية املرقم 446 يف 2011/11/3
أ �  الحكم بالقضية 1857 /2013 تبديل مادة االحالة من 341 ق ع رقم 111 لس�نة 1969  املعدل اىل 
املادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل كونها االكثر انطباقا والسجن ملدة )سبع سنوات(   
وفق احكام املادة  32/اوال  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل الختالس�ه بطاقات االحوال املدنية 
عدده�ا )2068(  الف�ان  وثمانية وس�تون بطاقة  واملثبت�ة ارقامها يف املجل�س التحقيقي وتضمينه 
مبلغ ) 417,736( اربعمائة وس�بعة عرش الف وس�بعمائة وس�تة وثالثون دينار عن قيمة البطاقات 
حس�ب التسعرية الواردة بكتاب مديرية الجنسية العامة /قسم  املرية املرقم 3293 يف 2011/10/21 
عمال باحكام الفقرة ثانيا من نفس املادة وابطال البطاقات املش�ار اليها بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ب �  الحكم  بالقضية 2012/575 الس�جن ملدة )خمس�ة عرش سنة( وفق احكام املادة 289 ق ع رقم 
111  لس�نة 1969  املعدل وذلك  لقيامه برصف بطاقة الش�خصية املرقمة 00425124 للمدعو قاسم 
عيىس جعفر يف الس�جل 281 صحيفة 30  والخاصة باملواطنة هند عباس هاش�م عام 2011 واتالف 
البطاقة الش�خصية املش�ار اليها  وتنفذ عقوبت�ه بالتعاقب مع محكوميت�ه بالقضية  2013/1857 

استنادا الحكام املادة 143/ 1 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
ت � الحكم بالقضية 2013/561 السجن ملدة خمسة عرش سنة وفق احكام املادة 289 ق ع رقم 111  
لسنة 1969  املعدل وذلك  لقيامه برصف بطاقة الشخصية املرقمة 0035278 يف 2014/8/8 للمدعو 
مازن نارص خالد يف الس�جل 175 صحيفة 34871 دون تس�جيل قيده وتضمينه قيمة الهوية بمبلغ 
202 دينار  واتالف البطاقة الشخصية املشار اليها  وتنفذ عقوبته بالتعاقب مع محكوميته بالقضية  

2013/1857 و2012/575 استنادا الحكام املادة 143/ 1 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
ج  � الحك�م بالقضي�ة 2018/129 الس�جن ملدة )خمس�ة عرش يوم�ا( وفق احكام امل�ادة 289 ق ع 
رق�م 111  لس�نة 1969  املع�دل وذل�ك  لقيامه بتحريف الس�جل املدني 165 م صحيف�ة 66 قيد ابنه 
س�جاد حيدر ناهي وجعله 2005/1/30 ورصف بطاقة الشخصية البنه وفق التحريف وابطال القيد 
املش�ار الي�ه والس�جن ملدة )اربعة عرش س�نة( وفق امل�ادة 289/298 ق ع و ذلك لقيامه باس�تعمال 
املحرر الرس�مي املزور وتنفذ محكوميته االش�د عمال باحكام املادة  142 ق ع رقم 111 لس�نة 1969 
املعدل وتنفذ عقوبته بالتعاقب مع محكوميته بالقضية )2013/1857 و2012/575 و2013/561(  

استنادا الحكام املادة 1/143 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
6 � اعتبار جرائمه مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6  ق ع

7 � ط�رده من الخدمة وتنحيته ع�ن الوظيفة نهائيا عمال باحكام املادة 38/ثانيا و40/اوال  / ا ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

8 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ  االحكام الصادرة بحقة عمال 
باحكام املادة 69/ ثانيا  من ق ا د رقم 17 لسنة 2008

9 � ال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا الح�كام املادة 69 /ثالثا م�ن ق ا د رقم 17 
لسنة 2008

10 �  حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا  من ق ا د رقم 127 لس�نة 
2008

11 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي مبلغ )25000(   خمسة وعرشون  الف دينار  
)عن كل قضية( ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

حكما )عدد4( غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/سادس�ا من ق ا د  رقم 17 لسنة 
2008  قابال لالعرتاض تمييزا اس�تنادا الحكام املادة  )71/اوال وثانيا رمن نفس القانون وافهم علنا 

بتاريخ  2018/2/25 
 محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
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احكام غيابية

1  � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة
2 � اسم املشتكي : الحق العام

3 � اسم املدان الغائب :  
أ  � الرشطي عامر سلطان قاسم سلطان / رقم القضية 2009/198

ب  � املالزم باسم صالح مطلك الزبيدي / رقم القضية 2009/199
ت  � ر .ع حسني حاجم سلطان رايض / رقم القضية 2009/201

ث- الرشطي مهند غانم ذياب / رقم القضية 2009/201
ج � املفوض موفق عرصي عبود خلف املياحي / رقم القضية 2012/2199 

4 � املادة القانونية : 5 ق ع د رقم 14 لسنة 2008
5 � خالصة االحكام 

أ � حكم�ت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشطي عامر س�لطان قاس�م 
س�لطان ( بالقضية 2009/198 الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و69/اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2008/2/21 ولحد االن
ب �  حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخي الخامس�ة عىل امل�دان الغائب )املالزم باس�م صالح مطلك 
الزبيدي ( بالقضية 2009/199 الحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و69/اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2008/3/16 ولحد االن
ت  � حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخي الخامس�ة عىل املدان الغائب ) ر ع حس�ني حاجم س�لطان 
رايض  ( بالقضية 2009/200 الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 14 لسنة 
2008 وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و69/اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2008/4/1 ولحد االن
ث  � حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخي الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشط�ي مهند غانم ذياب ( 
بالقضية 2009/201 الحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه ع�ن مقر عمله من تاريخ 

2008/5/13 ولحد االن 
ج � حكم�ت محكم�ة قوى االمن الداخي الخامس�ة عىل املدان الغائب )املف�وض موفق عرصي عبود 
خلف املياحي / بالقضية 2012/2199(     الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5 ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و69/اوال من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 
عمله من تاريخ 2007/11/13 ولحد االن واخراجه من الخدمة يف قوى االمن الداخي استنادا الحكام 

املادة 42 /ثانيا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008
 6 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه�م اينما وجد لتنفيذ  االحكام الصادرة بحقهم  

والزام املواطنني باالخبار عن محل  اختفاءه استنادا للمادة 69 من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
 7 � حجز اموالهم املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/رابعا  من ق ا د رقم 127 لس�نة 

2008
تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب محمد زبون  مبلغ )25000(   خمس�ة وعرشون  الف دينار  

)عن كل قضية( ترصف له من خزينة الدولة  عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
احكام�ا  غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال  من ق ا د  رقم 17 لس�نة 2008  
قاب�ال لالع�رتاض تمييزا اس�تنادا الح�كام امل�ادة  )71/اوال وثانيا  م�ن نفس القان�ون وافهم علنا يف  

 2009/9/16
 محكمة قوى االمن الداخي االوىل املنطقة الخامسة
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رئيس االحتاد الدولي للشطرنج يشيد جبهود وزارة الشباب والرياضة يف رعاية الرياضة العراقية

احلسناوي: اقامة بطولة العراق الدولية يف بغداد تعضيد جلهود رفع احلظر عن الكرة العراقية
            بغداد/ المستقبل العراقي

نظمت وزارة الش�باب والرياضة حفل اس�تقبال 
لرئيس االتحاد الدولي للش�طرنج كيرس�ان ايلو 
مجينوف الروسي الجنسية الذي وصل العاصمة 
بغداد لحضور منافس�ات بطولة الع�راق الدولية 
بالشطرنج التي ستنطلق، االربعاء بمشاركة دول 
عربية واجنبية بحضور مستشار الوزارة لشؤون 
الرياضة الدكتور حس�ن الحس�ناوي ومدير عام 
دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور عالء عبد 

القادر “.
واكد مستش�ار وزارة الشباب والرياضة لشؤون 
الرياض�ة حس�ن الحس�ناوي ف�ي بيان لل�وزارة 
تلقته طالمس�تقبل العراق�ي”، ان “وجود رئيس 
االتح�اد الدول�ي للش�طرنج في العاصم�ة بغداد 
ه�و مدعاة للفخر والتش�ريف وهو م�ا يدل على 
ان الع�راق اصبح مقصدا للش�خصيات الرياضية 
الت�ي  الرياضي�ة  البط�والت  العالمي�ة لحض�ور 
تنضمها االتح�ادات الرياضية العراقية وهو خير 

دليل على عودة الروح لرياضتنا وارتفاع ش�أنها 
بي�ن مثيالتها ف�ي دول الجوار وعلى المس�توى 
القاري”.واضاف الحسناوي ان “تعافي رياضتنا 
وعودتها لالس�رة الدولية بق�وة وتنظيم العراق 
للبط�والت الدولية بمختل�ف الفعاليات وااللعاب 
سيكون تعضيدا لجهودنا برفع الحظر عن الكرة 
العراقي�ة م�ن قب�ل االتح�اد الدولي لك�رة القدم 
ف�ي اجتم�اع مكتب�ه التنفيذي الذي س�يعقد في 

كولومبيا غدا الجمعة.
م�ن جهته اثنى رئيس االتحاد الدولي للش�طرنج 
الروس�ي كريس�ان الينيجوف على جهود وزارة 
الش�باب والرياضة برعايتهم لالحداث الرياضية 
ومنها البطوالت الدولية التحاد الشطرنج ومنها 
بطول�ة الع�راق الت�ي تش�هد مش�اركة اكثر من 
19 بل�دا عربي�ا واجنبي�ا، مبينا ان ع�ودة العراق 
لتضييف البطوالت الدولي�ة ليس بجديد على هذا 
البل�د العظيم الذي يمل�ك تاريخ ثر عل�ى الصعيد 
الرياض�ي ونتأمل ان يعود كما كان كقوة يحتذى 

بها على الصعيد القاري والدولي.

راموس يطلب التخلص من »7« العبني
            المستقبل العراقي / وكاالت

يرف�ض قائ�د ري�ال مدريد “ س�يرخيو 
رام�وس” تواج�د العديد م�ن الالعبين 
الغي�ر قادري�ن عل�ى تقدي�م اإلضاف�ة 
المرج�وة ف�ي صفوف الن�ادي وهو ما 
دف�ع الالعب لتقدي�م النصيح�ة إلدارة 

النادي بالتخلص من 7 العبين”.

الض�روري  م�ن  أن�ه  رام�وس  وي�رى 
التخلص من الرباعي خيسوس فاييخو، 
ماركو لورينتي، أشرف حكيمي وبورخا 
مايورال بس�بب عدم تقدي�م أي منهما 

العطاء المطلوب في الموسم الحالي”.
ويعتق�د الالع�ب األندلس�ي أن “ري�ال 
مدريد عليه أن يتخلص كذلك من غاريث 
بيل، كري�م بنزيمة وإيس�كو مع تدعيم 

صف�وف الفري�ق بنوعي�ة ذات ج�ودة 
أفضل في ظ�ل تراج�ع أداء الثالثي في 

الفترة الماضية.
ويرح�ب قائ�د ريال مدري�د بفكرة ضم 
نيمار من صفوف باريس سان جيرمان 
بس�بب ما يمتلكه الالعب م�ن مهارات 
قادرة على صناعة الفارق في المباريات 

الكبرى.

اجلهاز الفني يعلن قائمة اسود الرافدين 
يف بطولة الصداقة الدولية

             المستقبل العراقي / وكاالت

لم يفقد يوفنتوس اإليطالي اهتمامه بالتعاقد 
مع ماركو فيراتي، العب وسط فريق باريس 
س�ان جيرمان الفرنس�ي، لكن هن�اك عقبة 
وحيدة تمن�ع إتمام هذه الصفقة، على األقل 
في الوقت الراهن.ووفقا لموقع “كالتش�يو 
ميركاتو”، فإن فيراتي س�يظل دائما الخيار 
المفضل في وس�ط الميدان، من وجهة نظر 
إدارة يوفنتوس، في حين أن الالعب نفس�ه، 
من المعروف إعجابه بفريق السيدة العجوز.

وأوض�ح الموق�ع أن الثم�ن المرتف�ع لنجم 
س�ان جيرم�ان، هو ما يمن�ع يوفنتوس من 
التحرك لضمه، حيث أن األخير ليس مستعًدا 
للقي�ام باس�تثمارات كبي�رة، للحصول على 
الالعب اإليطالي، في ه�ذه المرحلة، خاصة 

أن ميرال�م بيانيت�ش نجح في إثبات نفس�ه 
م�ع الفريق.وكانت تقارير قد ربطت فيراتي 
باالنتق�ال إلى برش�لونة اإلس�باني، الصيف 
الماضي، لكنه استمر في نهاية المطاف، بعد 
أن وقع س�ان جيرمان م�ع نيمار، لكن أداءه 

تعرض هذا الموسم النتقادات الذعة.

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قائمة 
العبي أس�ود الرافدين الذين سيش�اركون 
في بطولة الصداقة الدولية، والتي س�تقام 
ي�وم 22 مارس/أذار الج�اري في البصرة.

وق�ال م�درب المنتخ�ب ، باس�م قاس�م، 
في مؤتم�ر صحافي إنه “ تم�ت دعوة 26 
العبا س�يلتحقون بصفوف المنتخب، حال 
انتهاء المرحلة األولى من الدوري تحضيرا 
لمنافس�ات البطولة الثالثية في البصرة”.

وأكد أن “ المحترفي�ن الذين تمت دعوتهم 
لصفوف المنتخب، تم أخذ موافقة أنديتهم، 

ك�ون البطول�ة س�تكون ضم�ن األجن�دة 
الدولية للمباري�ات الودية، وال يوجد مانع 
م�ن التحاقهم”.وتضمن�ت القائمة كل من 
) محمد حميد ، نور صبري، جالل حس�ن، 
محمد كاصد، مصطفى ناظم، سعد ناطق، 
احم�د ابراهيم، ريبن س�والقا، علي فائز ، 
حس�ام كاظم، فرانس بطرس، وليد سالم، 
مصطف�ى محمد، ع�الء مهاوي، حس�ين 
عل�ي، احمد باس�ين، علي حصن�ي، همام 
طارق، جس�تين ميرام، براو نوري، مهدي 
كام�ل، بش�ار رس�ن، ايمن حس�ين، مهند 
علي، محمد ش�وكان، عماد محس�ن، سعد 

عبد االمير (.

عقبة وحيدة متنع يوفنتوس من ضم فريايت

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعلن نجم المصارعة المخضرم، جون سينا، 
تحديه لألسطورة أندرتيكر، مطالبا 
بإقام�ة مباراة بينهما خالل مهرجان 
األحالم “راسلمينيا 34” الذي سينظمه 
اتحاد المصارعة العالمي WWE، يوم 8 

أبريل المقبل.
ويأت�ي ذلك ف�ي محاولة م�ن جون 
سينا للتواجد في راسلمينيا هذا العام، 
وذلك بعد أن فشل صاحب ال�40 عاما في 
تحقيق ذلك بالط�رق التقليدية، حيث لم 
ينج�ح في الفوز بمب�اراة الرويال رامبل 
ف�ي يناير، ثم خس�ر ف�ي مب�اراة غرفة 
اإلقص�اء ف�ي فبراي�ر الماض�ي، قبل أن 
 WWE يفش�ل مؤخرا في التتويج بلقب

بمهرجان فاست لين.
وفي هذا الصدد قال سينا، مخاطبا أندرتيكر خالل 
عرض رو: “هناك شخص واحد يمنع هذه المباراة 

في راسلمينيا، وهو أندرتيكر نفسه”.
وأض�اف: “لذلك اس�محوا لي بمخاطب�ة أندرتيكر 
نفس�ه، الفرق بين�ك وبيني هو أنني عندما أفش�ل 
ابتس�امة عل�ى وجه�ي،  أض�ع  أع�ود، 
وأواص�ل العمل بج�د في الي�وم التالي، 
بينم�ا أن�ت عندما تفش�ل تخفي رأس�ك 
في الرم�ال، وتختفي عن األنظار، فأنت 
تش�عر بالخج�ل واإلح�راج مم�ا يقوله 
الن�اس عنك، م�ن الغريب أن رم�ز كبير 

مثلك بهذه الهشاشة”.
واختت�م: “الك�رة اآلن ف�ي ملعب�ك أيها 
الرج�ل الميت، لنرى م�ا إذا كنت ال تزال 
عل�ى قيد الحي�اة أم ال، لو كن�ت مكانك، 
كن�ت أع�رف جيدا ما س�أفعله ف�ي هذا 
ه�ذه  أخ�وض  أن  س�أختار  الموق�ف، 

المباراة األخيرة.

جون سينا يتحدى أندرتيكر برسالة نارية

             المستقبل العراقي / متابعة

قال السويس�ري روجيه فيدرير إنه س�يحب 
مواجهة اإلس�باني رفائيل نادال هذا الموسم 

على األراضي الترابية.
وقال فيدرير الذي يش�ارك حالي�ا في بطولة 
إنديان ويلز “مسألة مشاركتي على األراضي 
الترابية هذا الموس�م ال تعتمد على مش�اركة 

نادال ونوفاك )ديوكوفيتش( أو غيابهما”.
وتأهل فيدرير إلى ثم�ن نهائي بطولة إنديان 
الصرب�ي فيلي�ب  الف�وز عل�ى  ويل�ز عق�ب 

كراينوفيت�ش بمجموعتي�ن دون رد بواق�ع 
2-6 و1-6 في 58 دقيقة.

وأضاف السويس�ري “لكن سأحب مواجهة 
راف�ا على األراضي الترابية، س�أحب معرفة 
م�ا الذي قد يح�دث اآلن، ال توج�د ضمانات 
ب�أن يالزمن�ي التوفي�ق بص�ورة أكث�ر من 

الماضي”.
وأردف فيدرير “ما زلت أعتقد بأن نادال هو 
أفضل العب تنس على األراضي الترابية، بل 
وسيظل دائما أفضل العب في التاريخ على 

األراضي الترابية.

فيدرير: أمتنى مواجهة
ملك املالعب الرتابية

             المستقبل العراقي / متابعة

ب�دأ الويل�زي جاري�ث بي�ل، جن�اح ري�ال مدريد 
اإلسباني في البحث عن فريق في الفترة المقبلة، 

بعدم�ا فت�ح مس�ئولو الن�ادي الملك�ي 
الب�اب أمام رحيله عقب نهاية الموس�م 

الجاري.
وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، 
لل�دوري  الع�ودة  يفض�ل  بي�ل  أن 
يس�تبعد  ال  لكن�ه  اإلنجلي�زي، 
أيضا خي�ار باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي، حيث تحدث وكيل أعمال 
الالع�ب م�ع إدارة النادي الباريس�ي 
األسبوع الماضي.وأضافت الصحيفة 
أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
مدري�د يرغب في الحص�ول على 130 
مليون يورو مقابل بيع النفاثة الويلزي.

وأش�ارت أيضا إلى أن أندية مانشس�تر 
يونايتد وتشيلس�ي وتوتنه�ام يهتمون 
بالتعاق�د مع بي�ل لكن ناص�ر الخليفي، 
رئيس ن�ادي باريس س�ان جيرمان، قد 
يغ�ري نجم ري�ال مدري�د برات�ب أعلى 
لمن�ع عودته إل�ى ال�دوري اإلنجليزي.

ولفتت إلى أن جاريث تأكد أنه بات خارج 
حس�ابات ريال مدريد، بدليل استبعاده من 
التشكيلة األساسية لمباراتي باريس سان 

جيرمان في دور ال�16 لدوري األبطال.

بيل يبدأ خطوات جادة للرحيل

السهيل يؤكد عىل أمهية تأطري العمل 
الريايض أداريًا وقانونيًا بشكل سليم

             بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تقبل االمي�ن العام لتجم�ع أمن�اء بلدنا، 
قصي الس�هيل، ف�ي مقر التجمع ف�ي بغداد 
رئيس نادي الش�رطة الرياض�ي،  أياد بنيان، 

والالعب الدولي السابق، نشأت أكرم”. 
تلقت�ه  بي�ان  بحس�ب  الس�هيل  وناق�ش 
“المس�تقبل العراق�ي”، مع الضي�وف أليات 
تطوي�ر العمل الرياض�ي واس�تثمار طاقات 
الش�باب بالش�كل الصحيح”.من جانبه عبر 

أي�اد بني�ان ع�ن تثمين�ه لتفه�م ودعم 
الدكتور قصي السهيل للقطاع الرياضي 
وضرورة تأطيره أدارياً وقانونياً بشكل 
سليم”. كما عبر نشأت أكرم عن “رغبته 

بالمس�اهمة في تطوير القطاع الرياضي 
عموم�اً وكرة القدم خصوصاً عبر أدخال 
االس�اليب الحديثة في االدارة الرياضية 
وتعزي�ز فرص االس�تثمار والتس�ويق 
للح�اق بال�دول المتقدم�ة ف�ي ه�ذا 

المجال.

إستنفار دبلومايس لدعم رفع احلظر عن مالعب العراق
           بغداد/ المستقبل العراقي

للبعث�ات  إس�تنفار  ع�ن  الخارجي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
والهيئ�ات الدبلوماس�ية العراقي�ة لحش�د دعم رفع 
الحظ�ر ع�ن مالع�ب الع�راق المق�رر طرح�ه في 

اجتماع الفيفا الجمعة المقبلة.
وذكر بيان للخارجية تلقته “المستقبل 
العراق�ي”، إن “وزي�ر الخارجي�ة 

ابراهي�م الجعف�ري، وج�ه كاف�ة دوائر ال�وزارة في 
المركز والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، 
باستنفار كل الجهود لحشد الدعم الالزم لرفع الحظر 
الكلي عن المالع�ب العراقية خالل اجتماع كولومبيا 

الذي سيعقد في ١٦ آذار الجاري”.
واض�اف البيان بالقول، “آملي�ن من المجتمع الدولي 
الوقوف مع العراق كما وقف معنا في دحر عصابات 
داعش االرهابي�ة بالتصويت الى جان�ب رفع الحظر 

ع�ن المالع�ب العراقي�ة دعما للس�الم واالس�تقرار 
والتنمية في العراق”.

ومن المق�رر ان يجتمع مجلس االتح�اد الدولي لكرة 
الق�دم }فيفا{ غدا الجمع�ة في كولومبي�ا وينظر في 
جدول اعماله طلب العراق برفع 
الحظر عن مالعبه وسط 
إيحابي�ة  مؤش�رات 

وتفاؤل رسمي.

 حتديد القيمة املالية لبيع إيسكو

خالف بني مييس ورئيس برشلونة بسبب نيامر

           المستقبل العراقي / متابعة

كشفت وسائل اإلعالم اإلسبانية 
ع�ن القيمة المالي�ة التي حددها 
ري�ال  رئي�س  بيري�ز  فلورنتين�و 
مدريد للموافقة على بيع العب خط 
الوس�ط إيس�كو أالركون في س�وق 
القادمة.وقال�ت  الصيفي�ة  االنتق�االت 
صحيفة “دياريو جول” اإلس�بانية أن الرئيس 
فلورنتينو بيريز منزعج من األجواء المسمومة داخل 
غرف�ة خل�ع المالبس نتيج�ة الخالفات بين إيس�كو 

وزم�الءه ، وأنه يطالب بمبلغ قدره 150 مليون يورو 
لبيعه.وتؤكد هذه المصادر أن المنافس�ة على إيسكو 

محصورة بين مانشس�تر سيتي وتشيلسي ، على 
الرغ�م م�ن أن فريق البل�وز قدم استفس�ارات 
فقط عن القيمة المطلوبة لبيع الالعب الدولي 
اإلس�باني خالل هذا الصيف.وكش�ف إدواردو 
إن�دا رئي�س تحري�ر صحيف�ة “أوك دياري�و” 
اإلسبانية أن الخالفات انتهت بين قائد الفريق 
سيرجيو راموس وإيسكو بعد تصرف األخير 
أم�ام إس�بانيول ، وذل�ك عندما أض�اع دقيقة 

للخروج من الميدان عند استبداله.

           المستقبل العراقي / وكاالت

تس�بب الالعب البرازيلي الشاب “نيمار” في خلق 
الج�دل م�ن جديد في صف�وف الن�ادي الكتالوني 
“برش�لونة” بس�بب رغب�ة الالع�ب ف�ي الع�ودة 
لصف�وف ناديه م�ن جديد.ورحب ليونيل ميس�ي 
بفك�رة ع�ودة نيمار لملع�ب كامب نو م�ن جديد 
وهو ما تسبب في غضب شديد لدى جوزيب ماريا 
بارتوميو.رئيس برش�لونة ذكر ميس�ي بالقضايا 
المرفوع�ة م�ن قب�ل الالعب ووال�ده ض�د النادي 

ودفاع برشلونة عن نفسه في 
الفيفا والقضاء في مواجهة 
رئي�س  الالعب.ويرف�ض 

بعودة  المطالبات  برش�لونة 
نيم�ار م�ن جدي�د لصفوف 
النادي خاص�ة مع تصرفات 

الالع�ب ورحيله رغم أن�ف الجميع 
مس�تغال بن�د ف�ي تعاق�ده بجان�ب 

المطالب�ة بجمي�ع الحق�وق المالي�ة الخاص�ة 
بتمديد عقده رغم الرحيل.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: تجري هذا اليوم اتصاالت ناجحة ببعض الرشكات 
الك�رى، ويؤدي حضورك املمي�ز دوراً مهّماً يف إقناع كبار 
املسؤولني.عاطفياً: تفكر جدياً يف االرتباط بشكل نهائي، 
اليوم مناس�ب أكثر من أي وقت م�ى التخاذ هذا القرار 

املهم

مهنياً: نتائج إيجابية مهّمة يف الش�أن املهني، وبانتظارك 
مستقبل أكثر استقراراً وإرشاقاً

عاطفي�اً: تكثر من االحرتام تجاه الرشيك وتكون النتيجة 
رائعة جداً وتفاهماً كامالً

مهني�اً: ال تح�اول التخل�ص م�ن اآلخرين بغي�ة تحقيق 
األهداف التي حددتها لنفسك، فقد تنقلب األدوار وتصبح 

الضحية.
عاطفياً: تقبل النصائح من الرشيك، فهو أكثر األشخاص 

قرباً منك والقادر الوحيد عىل مساعدتك

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحوالت، 
تظه�ر تفوقاً، وقد تبتس�م ل�ك األقدار أو تت�اح لك فرصة 

إظهار مواهبك
عاطفياً: تبدالت تجعلك تفكر يف املستقبل جدياً، أحد مواليد 

هذا الشهر يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره

مهني�اً: حاول التف�ّرغ لألمور املهم�ة يف العمل، قد يبعدك 
عن الشكليات واملواجهت غري املجدية والعقيمة مع بعض 

الزمالء
عاطفي�اً: كثرة العمل تبع�دك إىل حد ما عن الرشيك، وهذا 

يدفعه إىل التذمر أحياناً فحاول التوفيق بني االثنني

مهنياً: تتوّضح نق�اط ويتجاوب املحيط معك، وقد تعرف 
لقاًء استثنائياً أو يبرص عمل خالّق النور

عاطفياً: ال تتواَن عن القيام بخطوات كثرية وتحس�ينات 
جدية يف طريقة ترصفك لتنال رىض الحبيب وثقته

مهنياً: حاول لم الشمل وإصالح األخطاء لتقريب وجهات 
النظر بينك وبني الزمالء، واسَع لتغيؤر األجواء حولك

عاطفياً: الخصومة مع الرشيك يجب أال تدوم طويالً، فهو 
الوحيد القادر عىل مساعدتك يف كل الظروف

مهني�اً: تط�ّور وتصحي�ّح لبعض املس�ار املهن�ي يفاجئ 
املحيطني بك ويلتفون حولك

عاطفياً: يف الجو عالقة عاطفية ناشئة ومبادالت غرامية 
ال تقاوم ميالً نحو التغيري

مهني�اً: أج�واء العمل الجي�دة تمكنك من إنج�از األعمال 
املطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفي�اً: ال تعامل الرشيك بجفاء وقس�اوة، فالتطورات 
كثرية يف العالقة بينكما وال س�يما بع�د األجواء اإليجابية 

السائدة حالياً

مهني�اً: لقاء مهم يحدد آف�اق املرحلة املقبلة، وهي تكون 
أكثر ازدهاراً من املتوقع

عاطفيا: الثقة توّفر لك اس�تقراراً أكر يف العالقة بالرشيك 
والسيما اذا كان اهالً لها

مهنياً: تم�ر بيوم مريح وال يتأثر مزاج�ك ببعض األخبار 
الت�ي تعّث�ر خطوات�ك املس�تقبلية، لك�ن ال يشء خط�رياً 
يس�تحق القلق.عاطفياً: التفهم من قبل الرشيك قد يرتك 
آث�اراً إيجابي�ة ع�ىل العالقة بينكم�ا، فحاول أن تس�تعيد 

املبادرة إذا كنت مهتماً

مهنياً: مرشوع جديد يحّدد مستقبلك يف العمل، وخصوصاً 
إذا كن�ت تس�تعد لتأم�ني عمل م�رادف يحمي�ك من غدر 

الزمن
عاطفياً: تس�تقطب الرشيك إليك أكث�ر فأكثر، وهذا ليس 

مصادفة فأنت تعرف كيف ترضب عىل وتره الحساس.

احلوتالعذراء

يوتيوب حيارب »نظريات املؤامرة«
قالت الرئيس�ة التنفيذية لرشكة “ألفابت”، 
الثالث�اء، إن موق�ع يوتي�وب س�يبدأ عرض 
نص�وص م�ن مق�االت ويكيبيدي�ا ومواقع 
أخ�رى إىل جانب بع�ض ملف�ات الفيديو يف 
غضون أس�بوعني، مع س�عي املوقع التابع 
ملح�رك البح�ث غوغ�ل، اململ�وك أللفاب�ت، 
ملحاربة الخدع ونظري�ات املؤامرة.وعرضت 
س�وزان وجيس�كي، الت�ي كان�ت تتح�دث 

من ع�ىل مرسح يف مؤتمر يف أوس�تن بوالية 
تكس�اس، مجس�ما للخدمة الجدي�دة التي 
تسمى إش�ارات املعلومات.ويعتزم يوتيوب 
تقديم وجهة نظر بديلة لتسجيالت مصورة 
تشكك يف العلم أو تصف مؤامرات بخصوص 
أحداث مثل هبوط أمريكا عىل سطح القمر.

وقال�ت وجيس�كي إن إش�ارات املعلوم�ات 
ستطرح أوال موضوعات يتوافر بخصوصها 

عدد كب�ري من ملف�ات الفيديو ع�ىل موقع 
يوتيوب.وأضافت: “س�يظل بمقدور الناس 
مشاهدة ملفات الفيديو لكن سيكون لديهم 
يف الواق�ع إمكانية للحص�ول عىل معلومات 
والجماع�ات  املرشع�ون  إضافي�ة”.وكان 
املدافع�ة عن اإلعالم طالب�ت موقع يوتيوب 
املساعدة يف وقف انتش�ار الخدع والقصص 

اإلخبارية املزيفة.

الفرق بني أحالم اإلناث والذكور
رصد طبيب أعصاب أمريكي األحالم التي 
يراها الكب�ار والصغار يف معظم األحيان، 
وكيف تتغ�ري األحالم مع التقدم يف العمر.

ويؤكد باتريك ماكنمارا، األس�تاذ املساعد 
يف ط�ب األعصاب والط�ب النفيس يف كلية 
الطب بجامعة بوس�طن، أن األش�خاص 
ذوي االحتياج�ات الخاصة، يس�تطيعون 
امليش والتكلم والس�ماع يف األحالم بشكل 
عام.ويحلم النس�اء غالبا بأناس من كال 

الجنس�ني، لكن الرجال يحلم�ون برجال 
آخري�ن ع�ىل األغل�ب، بحس�ب الدراس�ة 
التي ق�ام به�ا الطبيب مكنمارا.ويش�ري 
ماكنمارا إىل أن األحالم الحيوية النشطة، 
تحص�ل أثن�اء مرحل�ة الن�وم الرسي�ع، 
وتك�ون مش�بعة باألح�داث العدوانية يف 
الغالب وتحتوي عىل أش�ياء وإشارات من 
طفولة الش�خص.ويرجع ذلك إىل حقيقة 
أن مرحل�ة الن�وم الرسيع تتمي�ز بزيادة 

نش�اط الدماغ والح�ركات الرسيعة ملقل 
العيون ويصل ط�ول الحلم يف هذه الفرتة 
إىل 45 دقيقة.ويقول طبيب األعصاب، إن 
األحالم املشبعة بالعاطفة نراها يف مراحل 
الطفولة املختلفة ويكون أبطالها األقارب 
واألقران.أما يف الكوابي�س فريى األطفال 
وحوش�ا وحيوان�ات مخيفة.وتبدأ أحالم 
الرومانس�ية يف مرحلة املراهقة التي يرى 

فيها اليافعون األصدقاء واألحبة.

ال تسلوا أطفالكم هبواتفكم
أن  إىل  حديث�ة،  دراس�ة  نبه�ت 
تعريض األطفال للضوء الس�اطع 
قبل النوم، يقلل من هرمون تعزيز 
الن�وم لديهم، كما يجعلهم يف حالة 
اس�تيقاظ ملدة ساعة كاملة، حتى 

بعد إغالق الضوء.
وكشفت، الدراسة األوىل من نوعها، 
أن ض�وء األجهزة اإللكرتونية يؤثر 
يف األطفال يف فرتة ما قبل املدرسة، 
خاص�ة مع تقديم بع�ض األمهات 
أجهزة لألطفال، بحجة مساعدتهم 

عىل االسرتخاء والهدوء.

وأوردت الدراسة التي نرشتها مجلة 
أمريكي�ة مختصة يف عل�م النفس، 
أن عيَن�ي الطف�ل قابلت�ان للتأث�ر 
بالض�وء، مم�ا ي�ؤدي الضط�راب 

الساعة البيولوجية لديه، 
وح�ذر الباحثون م�ن تزايد إدمان 
األطفال الستخدام أجهزة الهواتف 
النقال�ة، بثالثة أضعاف املس�موح 

به منذ عام 2011.
بع�دم  الدراس�ة  مع�دو  ونص�ح 
تعريض األطفال للضوء الس�اطع 

والتلفزيون يف فرتة ما قبل النوم.

سودوكو

؟؟هل تعلم
قب�ل 12 عاما ألغ�ت الرتغال جمي�ع القوانني التي 
تعاق�ب ع�ىل حي�ازة وتعاط�ي املخ�درات. الي�وم، 
انخف�ض ع�دد متعاطي املخدرات بنس�بة ٥0٪ كل 

ممنوع مرغوب
-وضع الهاتف الجوال ع�ىل وضعية الرنني بدالً من 
الهزاز يزيد من عم�ر البطارية بمقدار النصف. ألن 

الهز يستهلك البطارية بشكل أكر بكثري.
-ال يمكن�ك الحص�ول ع�ىل فيتام�ني ب12، ال�ذي 
يحاف�ظ عىل صحة خاليا الدم والخاليا العصبية، إال 

عن طريق البكترييا وامليكروبات!
-تشري الدراسات إىل أن الكسل هو جزء طبيعي من 
حياة الشخص يف سن املراهقة وأن املراهق ال يتعمد 

أو يتصنع الكسل.
-يف املع�دل، تنتج البقرة 200 ألف كأس من الحليب 

تقريباً طوال عمرها.
-لو كنت تمتلك مليار دوالر ورصفت منها ألف دوالر 
كل يوم، فلن ترصف املبلغ بالكامل إال بعد أكثر من 

ألفني وسبعمائة سنة.

النعاس يف النهار يسبب الزهايمر
تحذر دراس�ة طبية من أن الش�عور 
بالنعاس يف النهار يؤدي إىل تراكمات 
يف الدم�اغ، ترفع من مخاطر اإلصابة 

بمرض الزهايمر.
ووج�د الباحث�ون يف »ماي�و كلينيك« 
أن أولئ�ك الذي�ن يش�عرون بالنعاس 
خ�الل النه�ار، بس�بب قلة س�اعات 
نومه�م أو اس�تيقاظهم املتكرر ليالً، 
يك�ون لديهم تراكم أكر من لويحات 
»األميلوي�د«، والت�ي ت�ؤدي إىل تآكل 
الخالي�ا الدماغية، وبالت�ايل تراجع يف 
أداء الذاك�رة، وفقدانه�ا لقدراتها يف 

النهاية.
وبحس�ب »دييل ميل«، تع�د خالصة 
هذه الدراس�ة منس�جمًة مع نتائج 
أبحاث س�ابقة، ولكنها اكتشفت أن 

لويحات »األميلويد« هي من تس�بب 
اضطرابات النوم.

العلم�اء يف »ماي�و كليني�ك«  ودرس 
مجموعًة مكونًة من 283 أش�خاص 
تبل�غ أعماره�م 70 س�نة وأكثر، وال 
عقلي�ة،  أم�راض  أي  م�ن  يعان�ون 
م�ع تقييم ألنم�اط نومهم، ومس�ح 
ألدمغته�م ملرت�ني ع�ىل األق�ل خالل 
الف�رتة الواقع�ة ب�ني عام�ي 2009 

و2016.
ووجدت الدراس�ة أن 63 شخصاً من 
املش�اركني يف البح�ث مم�ن يعانون 
م�ن النع�اس املف�رط أثن�اء النهار، 
كان�ت لديه�م تراكم�ات يف لويحات 
»األميلوي�د«، باملناطق الحساس�ة يف 

الدماغ.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“ تكفي 4 أشخاص “

1 1/3 كوب كبري مايونيز
3 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( مسرتدة

3 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( عسل
3 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( زيت نباتي

1 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( خل تفاح
رشة فلفل أسود مطحون

رشة بصل بودرة
طريقة عمل الصوص البني

طريقة التحضري:
يف بول�ة متوس�طة الحجم يخل�ط كال م�ن املايونيز و املس�رتدة و 

العسل جيدا.
يضاف الزيت و الخل اىل مزيج املايونيز و يقلب جيدا.

يتبل ص�وص الرجر بالفلفل و البصل الب�ودرة و يقلب مرة أخرى 
جيدا حتى تمام اإلختالط.

نض�ع صوص الرجر يف برطمان نظيف محك�م الغلق ثم يوضع يف 
الثالجة.

صوص الربجر
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كـاريكـاتـير

أي بني�ة، صغريتي: قد ترفعني حاجبيك القصريي�ن املنمقني، وأنت تقرأين 
خطاب�ي هذا ل�ك. وقد خطر عىل بايل فج�أة، وهو خطاب قدي�م لم يعد له 
م�كان يف زمانن�ا هذا. لم يعد له مكان يف زمٍن تباع�د فيه الخطاب والحوار 
ب�ني البن�ات واألمهات، ولكني ألحقت�ه بخطاٍب عرصي ج�داً، يحمل كثرياً 
أيضاً مما أشعره نحوك، وهو أنك صغرية يف نظري، مهما كربت، ومدللة يف 

نظري، حتى آخر لحظة لنا سوياً عىل هذه األرض. 
أي بنية: أريدك أن تس�امحيني، أوال وقبل كل يشء، ليس بيدي أنك قد جئت 
أول أوالدي. ولذلك فقد حملت اس�م االبنة الكربى، وحملت بذلك املسؤولية 
معي. صّدقيني إن�ه ترتيب القدر، يا صغرية، وإن كنت قد دعوت الله كثرياً 
أن يرزقن�ي بطفل�ٍة أزاول معه�ا أمومت�ي األوىل، وكأن القدر قد اس�تجاب 
يل، لتكون�ي ابنت�ي وأختي وصديقتي، وكل ما يل يف حياة واجهناها س�ويا، 
ول�م تكن عادلًة معنا بوصفنا نس�اء، أريد أن أس�مع من�ك اليوم أنك قبلت 

اعتذاري. 
صغريت�ي، أحب أن أطمنئ قلبك الصغ�ري أن ال ذرة قلق يف قلبي الكبري، ألنك 
ق�د وصلت إىل الخامس�ة والعرشي�ن عاما من دون زواج، فل�م يكن الزواج 
بالنس�بة يل أحد أحالمي بك ولك، ولكني ربيتك وساعدتك، لكي تحصيل عىل 
شهادة مرموقة، من أجل أمر واحد، أن تكوني امرأة قوية، فقليالٌت النساء 
القوي�ات، وما أكث�ر الزوجات املتظاه�رات بالس�عادة والناهالت من جور 
األزواج واملجتمع وظلمهما. صّدقيني، يا صغريتي، أنني لست قلقة، وأنني 
س�عيدة بما وصلت إليه، فيجب أن تضع�ي يف اعتبارك أن الزواج مرحلٌة قد 
تمّري�ن به�ا يف رحلة حياتك، وق�د ال تمّرين. ولكن يف الحالت�ني، ال أحب أن 

تكوني خارسًة أو تشعرين بالخسارة. 
أي بني�ة: أوصي�ك، ي�ا صغريت�ي، أال تأخذي م�ن تجربة زواجي الفاش�لة 
نموذجاً معمماً عن الرجال الس�يئني يف الحياة، فكما الحياة زاخرٌة بهؤالء، 
فم�ا أكثر الرجال الطيب�ني، وما أكثر اآلباء املمتلئني حنان�ًا واحتواًء، مثلما 
كان أب�ي ال�ذي هو جدك. ال تضع�ي أي نموذج أمام عيني�ك لرشيك حياتك 
القادم إن جاء، وال تعّممي عىل أي أمر باحتذاء األمثال، فلكل قاعدة شواذ، 
والحياة حولنا مليئة بالقصص والعرب التي لن تنتهي إال مع انتهاء الزمان، 
فكوني حذرًة، وانظري بعني التفاؤل، وتذّكري املثل الش�عبي الفلس�طيني 

الذي لطاملا رددته عىل مسامعك« إذا خليت خربت«. 
صغريت�ي: يوم�ا ما س�تلتقني برجٍل يف مع�رك العمل ال�ذي خضِته. ولكن 
اح�ذري منه يوم أن يخاطبك بصفة الذكر، حني تهاتفيه وس�ط عائلته أو 
رفاق�ه. الرجل الذي يخجل أن يخاطب امرأة أمام قومه س�وف يبخل عليك 
بكل يشء يف املستقبل. ضعي يا صغرية نقطة، وابدأي سطراً جديداً بدونه، 
ال تتوقف�ي عند بدايٍة، وال يف منتصف طريق، اس�تمري، وال تضعي قلبك يف 

لحظة ندٍم، ملجرّد أنه تتبع إشارة خاطئة. 
أي بني�ة: اعلم�ي أن الفقد يكرس امل�رأة، حني تفقد الحن�ان واألمان، لكنه 
يركها قويًة تعتمد عىل نفس�ها، ربما رأي�ت ذلك بي حني فقدتهما، ورأيت 
ذلك يف نس�اٍء كثرياٍت حولنا لم يستس�لمن. تأكدي، يا بنيتي، أن كرس املرأة 
ال يضعفها، ما لم ترد هي ذلك. تأكدي أنها امرأة ال يس�عدها أن يقال عنها 

إنها بألف رجل، لكنها امرأة يتمناها ألف رجل. 

ام�ضاءات

رصد متعهدو الدفن يف أملانيا إقباالً متزايداً من األملان عىل دفن جثامينهم 
يف البحر عند الوفاة. وبحس�ب تقدي�رات االتحاد األملاني ملتعهدي الدفن، 
بلغ ع�دد األفراد، الذين تم دفن رفاتهم يف بحر الش�مال، وبحر البلطيق 
العام املايض نحو 20 ألف ش�خص.  وقال األمني العام لالتحاد، شتيفان 
نوي�رس، يف ترصيح�ات لوكالة األنب�اء األملانية )د.ب.أ( إن هن�اك تزايداً 
يف الطل�ب ع�ىل الدف�ن البحري، موضح�اً أن مي�زة الدف�ن البحري هو 
ع�دم الحاج�ة إىل العناية باملقاب�ر. كما قال غابرييل فولغاس�ت ، نائب 
رئي�س مجلس إدارة )الرابط�ة االتحادية ملتعهدي الدف�ن )BDB((، إنه 
من الصعب ذك�ر العدد الدقيق للدفن البحري، لكن هناك زيادة مطردة. 
ووفًق�ا ملا ذك�ره )BDB( ، ف�إن ما ب�ني 2.5يف املئ�ة، و 18يف املئة، من 
الذين يريدون حرقهم بعد املوت يفضلون أن ينثر رمادهم يف البحر. من 
جهتها ، نقلت وس�ائل اإلعالم األملانية )SVZ.de( عن فولغاس�ت قولها 
إن االختالف�ات الجغرافية تحدد أيًضا تفضيالت الدفن، ألن األملان، الذين 
يعيشون بعيداً عن البحر، عىل سبيل املثال يف والية بافاريا جنوب البالد، 

نادراً ما يختارون البحار كمكان اسراحتهم األخري.

عثر ش�خص يف مدينة فرانكفورت ع�ىل ثمانية ماليني يورو يف حاويات 
للنفايات. 

وقالت الرشطة ان الرجل )56 عاما( الذي يعمل يف مخبز عثر عىل النقود 
الورقي�ة ذات فئة 500 يورو مغلفة بصورة جيدة بأكياس بالس�تيكية، 

وحملها مبارشة ملركز الرشطة القريب منه.
ومن ثم اكتشفت الرشطة بعد فحصها النقود وجود عبارة تدل عىل أنها 
نق�ود مزيفة مخصصة للع�ب. وقال بيان للرشطة »إنه ل�م يتم العثور 
عىل كمية مماثلة كب�رية من النقود وهو ما أدهش الرشطة العاملني يف 

املخفر«.
ول�م تذكر الرشطة مصدر النقود املزيفة. وس�يتم حفظ هذه النقود يف 

غرفة املحفوظات ومن ثم سيتم عىل األغلب حرقها.

سلم )8( ماليني يورو إىل الرشطة إقبال كبري عىل »املقابر البحرية« 
واصطدم بمفاجأة

رحيل عراب »األزياء األرستقراطية«

اجلينات تؤثر عىل »تعاطف البرش« مع اآلخرين

ع�ن 91 عاماً ت�ويف مصّم�م األزياء 
الش�هري هوب�رت دي جيفن�ي، يف 
باري�س وه�و املولود ع�ام 1927 يف 
بوفيه الفرنس�ية. وهو يعترب عراب 

مصّممي األزياء الراقية يف العالم.
وقد ارت�دت من تصاميم�ه نجماٌت 
عاملي�اٌت، أبرزه�ن أودري هيبورن، 
أفالمه�ا، مث�ل  يف حياته�ا كم�ا يف 
»بريكفيس�ت آت توفيانيز« و«فاني 
فاي�س«... كذل�ك ارت�دت تصاميمه 
كلٌّ م�ن غريس كييل أم�رية موناكو 
الراحلة، وجاكي كينيدي، وغريهما.

وقد لقّبه النق�اد ب�«عبقري األزياء 
الراقي�ة«، بينما اعت�رب عراباً لألزياء 

األرس�تقراطيون.  يرتديه�ا  الت�ي 
الروح�ي  األب  جيفن�ي  ويعت�رب 
القص�ري«  األس�ود  ل�«الفس�تان 
الذي أصب�ح تقليدياً م�ن رضورات 
املوضة للنس�اء ح�ول العالم، يف كل 
املواسم والسنوات. عام 1995 أعلن 
جيفن�ي اعتزال�ه تصمي�م األزياء، 
العب�ارة التالي�ة: »تصمي�م  م�ردداً 
األزي�اء كالكت�اب، يج�ب أن تعرف 
متى عليك أن تقلب الصفحة«. وكان 
رشيك جيفني منذ سنوات طويلة، 
مصمم األزياء فيليب فينيه، قد أعلن 
اليوم أن جيفان�ي مات أثناء نومه 

يوم السبت.

التعاط�ف م�ع اآلخري�ن هو ج�زء م�ن حياة 
اإلنسان وتعايش�ه مع اآلخرين، وبعض البرش 
يميل�ون للتعاط�ف بص�ورة أكرب م�ن غريهم 
يف األف�راح واألتراح. لكن ما الذي يحدد نس�بة 
تعاطفن�ا مع الغري ومن أكث�ر تعاطفا املرأة أم 
الرجل؟ووفقا لالعتقاد الس�ائد يتأثر التعاطف 
بصورة خاصة بالتجارب اإلنس�انية الس�ابقة 
للب�رش، وربم�ا بالتأثريات الت�ي رافقت الحمل 

وأثن�اء تك�ون الجنني، حس�ب ما ذك�ر موقع 
اإللكروني.وبحث�ت  األملان�ي  »س�كينيكس« 
دراسة علمية من جامعة كامربدج الربيطانية 
أرشف عليه�ا ف�ارون فاري�ر، التعاط�ف عن�د 
الب�رش. وبح�ث فاري�ر وزمالؤه جين�ات نحو 
46 ألف ش�خص، وتعد هذه الدراس�ة األضخم 
م�ن نوعه�ا حت�ى اآلن. وأجاب املش�اركون يف 
الدراسة عىل اختبار موحد عرب اإلنرنت ملعرفة 

م�دى تعاطفهم. ومن ثم بح�ث املرشفون عىل 
الدراس�ة الحم�ض الن�ووي )DNA( لجمي�ع 
املشاركني، حسب موقع »سكينيكس« األملاني. 
وأش�ارت نتائج الدراس�ة إىل أن نحو 10 باملائة 
من نس�بة التعاطف عند املشاركني تعتمد عىل 
الجينات، وأظهرت التحليالت أن بعض العوامل 
الجينية تظهر عند األش�خاص الذين يشعرون 

بحساسية أو تعاطف أكرب تجاه اآلخرين.

كندا / مونتريال/ المستقبل العراقي

أَْحَي�ت جمعي�ة أيتام عيل)ع( ذكرى والدة س�يدة نس�اء 
العاملني السّيدة فاطمة الزهراء)ع(، حيث أقامت إحتفاالً 
بهيجاً لألخوات يف مدين�ة »مونريال« )كندا(، وذلك يف 6 

آذار 2018 )18 جمادى اآلخرة 1439 هجرية(.
وق�د أُقي�م إحتف�اٌل َوالئ�ي ٌّلألخ�وات -بمناس�بة ذكرى 
والدة س�يدة نس�اء العامل�ني س�يدتنا وموالتن�ا فاطمة 
الزه�راء)ع(، وذل�ك يف مؤسس�ة الزه�راء)ع( يف مدينة 
»مونري�ال« )كندا(. وتضمن الربنامج غري قراءة القرآن 

الكريم بصوت األخت رقية الخفاجي، وقصيدة من إلقاء 
األخت »خنس�اء عّياد«، وكلمة من َوْحِي املناسبة لألخت 
»أم باقر حويال«، وإلقاء نش�يد من ِقَبل مجموعة فتيات 
فاطمي�ات، فضالً عن تمثيل مرسحي�ة من أداء زينبيات 
مؤمنات، وقرأت سرية الس�يدة الزهراء)ع( مع تواشيح 

إس�المية القارئ�ة الحاج�ة »زين�ة الزين فاع�ور«، قبل 
سحب التومبوال مع توزيع الهدايا والقسائم للفائزات.

وش�اركت األخ�ت »حوراء صف�ا« بإلقاء أبي�ات يف مدح 
الس�يدة فاطم�ة)ع(، وعرَّف�ت اإلحتفال األخ�ت »مالك 
كوراني«. كما تمَّ تقديم ما تيرسَّ من الطعام والحلوى يف 

هذه األجواء املرحة.
وس�ألت جمعية أيتام اإلمام عيل عليه الس�الن الله تعاىل 
َم أجور جميع  بحرم�ة بضعة املصطف�ى )ص( وأن ُيَعظِّ
املس�اهمات والب�اذالت وأن يس�ّددهنَّ اىل املزيد يف خدمة 

أهل البيت)ع(.

مجعية أيتام اإلمام عيل »عليه السالم« يف كندا حتي ذكرى والدة الزهراء »عليها السالم«

سما حسن مي عزام

م�ضاحة للراأي

إىل ابنتي
مــوعــد ســري مــع 

حممود درويش 

تم�ر 77 س�نة عىل ميالد الش�اعر الفلس�طيني الكبري محم�ود درويش، ماذا 
يمك�ن أن نكتب عن درويش يف ذكرى ميالٍد لم يعرف به، ألنه لم يكن يريد أن 
يعرف بموته؟ ماذا يمكن أن تضيف الكلمات ملتنبي العرص.. لديوان الوجدان 
العربي.. لشاعر املقاومة بالوردة والرصخة والبندقية؟ كيف نكتب عن الغائب 
وهو ال يزال بيننا يتنّفس شعرًا وأملًا وحلًما؟ كيف ننتهي من سريته يف كلمات 
ونحن ال نزال نبحث يف قصائده عن أس�ئلة لم ي�أِت بعُد أوان إجابتها: الحنني 
إىل خب�ز أم�ه، اإلرصار عىل أن يكون ما يريد، مذاق قهوته الصباحية التي كان 
يح�رص ع�ىل أن يعّدها بنفس�ه، كيف كان يش�عر حني يس�ّجل بالقلم الحرب 
األزرق شعًرا أحمر بلون الدماء املتجددة التي تجاري الزمن تدفقا وقوة، كيف 

كان قلبه املريض يحتمل كل هذا األلم وكل هذا الحب؟
)2(

دروي�ش ل�م يكن يحب أن يخوض يف الحديث عن حيات�ه الخاصة، فهو راهب 
يف محراب القدس، فلس�طني أمله وفلس�طني أمله. قال عن نفسه يوًما: أنا من 
موالي�د برج الحوت، وهو برج متقلّب.. عش�ت قصص ح�ب كثرية، لكنني لم 
أِع�ش قصة حب كبرية، هكذا مولود برج الحوت: ش�غوف، عاطفى، الحب يف 
حيات�ه كماء البحر، فالحوت مائي ال يعيش من دون بحر، ومن دون حب ولو 
يف الخيال، وهذا الربج العاش�ق ال يحب م�ّرة وال مرّتني، بل مرات، ويف كل مرة 
يك�ون مخلًصا للحب ال للحبيب، لكن هل كان درويش بالفعل عاش�ًقا س�يئ 
الحظ كما وصف نفس�ه يوًما؟ أم كان محظوًظا لكثرة ما عرف من الحب؟.. 
ه�ل عرف الح�ب يوًما أم أنه كان يبحث عن حب مثل ح�ب أمه »حورية« ولم 
يجد؟ ال أحد يختار الوقوع يف الحب وال أحد يختار فراق الحبيب، الحياة علّمت 
درويش أن قدره أن يمىض وحيًدا رغم كل هذا الحب الذي أحاط به منذ شبابه 

املبكر وحتى وفاته.
)3(

الحديث عن الحب يف حياة درويش ال ينتهي.. فما أروع ما تركه لنا من قصائد 
ح�ب بدأها مع »أجمل ح�ب« وختمها مع »كمقهى صغ�ري هو الحب«، وهى 
إح�دى قصائد ديوانه »كزهر اللوز أو أبعد«، لقد صدق درويش كثريًا حني قال 
إنه أحب كثريًا، ولكنه كذب دون قصد حني قال إنه لم يكن يف حياته حب كبري، 
الحب الكبري يف حياة درويش كان حّبه لدرويش وإخالصه لشعره، فاستمعوا 
إلي�ه وهو يتحّدث عن مواعي�ده الرسية: »أوصدت الب�اَب ووضعُت املفتاَح يف 
جيبي. أغلقُت النوافذ وأس�دلت الس�تائر. مس�حُت الغبار عن املرآة واملنضدة 
ونظارت�ي، وش�ّذبت زه�ور املزهرية، واخرُت ليليات ش�وبان، ونزعت س�لك 
الهاتف لئاّل تحرجني صديقتى بس�ؤال عما أفعل�ه الليلة. فكيف أقول لها إني 
عىل موعد رّسي مع نفيس؟ هجس�تُ بأن الليل، كالعالم، لم يعد مكاًنا آمًنا… 
وانتظ�رت ب�ال قلق موعدي. صبب�ُت نبيًذا أحمر يف كأس�ني. وفّكرُت بال تركيز 
يف ما س�أقول لزائرتي- نفىس. وحدس�تُ بطريقتها الخاصة يف تعريتي ونزع 
أقنعتى، وبس�ؤالها الس�اخر: منذ متى لم نلتِق؟ س�أقول لها: منذ امتألِت بي 
وامتألُت بك، ولجأِت إىل صورتي عنك، ولجأُت إىل صورتك عني. ستسألني: ملاذا 
إذن لم تنَس أن تنساني؟ سأقول لها: لئال ترسقني املصادفات من املمكنات يف 
طريقي إىل مجهولك. ستقول يل: ال أفهمك. سأقول: وال أنا. لم يعد العالم مكاًنا 

آمًنا، أحتاج إليك خالصا... 


