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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  ما يصنع الصائم

 بصيامه اذا لم يصن لسانه وسمعه 

وبصره وجوارحه

ص3اخلالف عىل شكل احلكومة القادمة يطفو عىل السطح: »أغلبية سياسية« أم »توافقية تكنوقراطية«؟

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الـ »CIA« عن بن سلامن: »أرعن« ال يمكن االعتامد عليه

نواب ايرانيون: جيب وقف »الفظاعات« التي ترتكب ضد املسلمني الروهينغا

مفوضية حقوق االنسان بذكرى جمزرة حلبجة:  جيب منع انتشار االسلحة املحرمة دوليا

العراق ينزع »أصفاد« احلظر الريايض
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتفى العراقيون، أمس الس�بت، بالقرار 
التاريخ�ي ال�ذي أص�دره االتح�اد الدويل 
لك�رة الق�دم )فيف�ا(، وأجاز في�ه إقامة 
الدولي�ة الرس�مية ع�ى أرض  املباري�ات 
العراق، وه�و ما أنهى عق�وداً طويلة من 
االنتظار لس�كان بالد لديهم هوس خاص 
بكرة الق�دم. وأمس الس�بت، هنأ االتحاد 
ال�دويل لكرة القدم »فيفا« االتحاد العراقي 
بمناس�بة رف�ع الحظر عن ثالث�ة مالعب 
عراقي�ة. وق�ال اتح�اد الك�رة يف بي�ان إن 
»رئيس االتحاد ال�دويل لكرة القدم )فيفا( 

جيان�ي انفانتينو، اتصل هاتفي�اً برئيس 
اتح�اد الك�رة عبد الخالق مس�عود وهنئه 
بمناس�بة قرار رف�ع الحظر ع�ن املالعب 
العراقي�ة«. وكان الفيف�ا ق�د ف�رض منذ 
تسعينات القرن املايض، حظرا عى إقامة 
املباريات الدولية يف العراق، بقي قائما مع 
توايل الظروف االمنية الصعبة، من اجتياح 
الكويت اىل الغزو األمريكي عام 2003 وما 
ت�اله من انهي�ار أمني، وص�وال اىل 2014 
وتم�دد تنظيم »داعش«. إال أن الس�لطات 
العراقي�ة بذلت يف األش�هر املاضية جهودا 
مضنية يف س�بيل التوص�ل اىل رفع كامل، 
الس�يما بعد إعالن »الن�ر« عى التنظيم 

املتط�رف. وبعدما قام االتحاد الدويل العام 
املايض بتخفيف الحظر والس�ماح بإقامة 
مباري�ات ودي�ة ع�ى مالع�ب يف الب�رة 
إقلي�م  مرك�ز  وأربي�ل  جنوب�ا،  وكرب�الء 
كردس�تان الش�مايل، أكد الفيفا الس�ماح 
بإقام�ة املباريات الرس�مية يف هذه املدن، 
يف خطوة طال انتظارها عراقيا. وستكون 
أوىل املباري�ات الرس�مية الت�ي س�تقام يف 
الع�راق، ضم�ن كأس االتح�اد اآلس�يوي 
الش�هر املقبل، كما أن البالد ستس�تضيف 
ه�ذا الش�هر »بطول�ة الصداق�ة الدولية« 

بمشاركة العراق وقطر وسوريا.
التفاصيل ص3

طهران حتذر أوروبا 
من ارتكاب »غلطة فادحة« 

إرضاًء ترامب

»الفيفا« مسح بإقامة املباريات يف ثالث حمافظات.. ودعوات إىل »رفع كلي« للمنع عن مجيع مالعب البلد
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باكستان تتساهل 

مـع طـالـبـان
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حمافظ بغداد يبحث أهم اخلطط 
اإلدارية واخلدمية املنتظر انجازها 

مع رئيس اجلمهورية
ص6

روسيا تدخل »الصمت االنتخايب« قبل اقرتاع 
حمسوم لبوتني

      بغداد / المستقبل العراقي

عش�ية االقرتاع يف االنتخابات الرئاس�ية الروسية 
املقررة اليوم األحد بدأ يف عموم األرايض الروس�ية 
ما يس�مى بي�وم الصمت االنتخاب�ي، يف انتخابات 
رئاسية محسومة للرئيس الرويس الحايل فالديمري 

بوتني. 
ووفق�ا للقان�ون، بدأ رسي�ان الصم�ت االنتخابي 
ه�ذا العام يف من�ذ منتصف ليلة الجمع�ة املاضية 
بالتوقي�ت املحيل يف كل من مناطق البالد، ما يعني 

أن الصم�ت بدأ يف مناطق ال�رق األقىص الرويس 
قبل 9 ساعات من انطالقه يف العاصمة موسكو.

وش�أنها ش�أن ع�دد كبري م�ن دول العال�م، تتبع 
روسيا تقليد يوم الصمت االنتخابي، ملنح الناخبني 
ف�رتة للرتيث والتدبر يف اختيار أي من املرش�حني، 
واتخاذ القرار النهائ�ي يف هدوء بعيدا عن ضغوط 

الحمالت االنتخابية.
ويمن�ع خالل هذا الي�وم أي دعاي�ة انتخابية ألي 
من املرش�حني عرب وس�ائل اإلع�الم واإلنرتنت، أو 
عقد املؤتمرات أو الندوات أو رفع الشعارات تأييدا 

ملرش�ح دون سواه، فيما يسمح بإبقاء الشعارات 
والالفتات الدعائية املعلقة سابقا، رشط أال تكون 

عى مسافة أقل من 50 مرتا عن مراكز االقرتاع.
وس�بقت يوم الصم�ت االنتخابي حمل�ة انتخابية 
اس�تمرت ثالثة أشهر وتنافس خاللها 8 مرشحني 
عى شغل منصب الرئاس�ة الروسية لوالية مدتها 

6 سنوات.
وتشري جميع الرتجيحات إىل فوز فالديمري بوتني يف 
الجولة االنتخابية، كون أن ليس هناك أي مرّش�ح 

بإمكانه منافسة شعبية بوتني.

حمافظ البرصة: العودة مللف رشكـة التنظيـف 
وعىل كوادر البلدية حتمل مسؤولياهتا

األمني العام للمؤمتر الوطني يلتقي رؤساء اللجان 
6الطالبية يف جامعات بغداد 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعل�ن املتح�دث باس�م االتح�اد الوطني 
ب�ريه،  أحم�د  س�عدي  الكوردس�تاني 
أمس الس�بت، إعادة من�ح الثقة للمكتب 
الس�يايس بإجماع األصوات خالل مؤتمر 
مجل�س القيادة الذي عقد يف الس�لمانية 
ظهر أمس. وقال بريه، يف مؤتمر صحفي 

إنه »ت�م خ�الل االجتماع انتخ�اب هيئة 
جديدة برئاس�ة نائب األمني العام للتحاد 
الوطني الكردس�تاني، كورست رس�ول، 
إلدارة الحزب لحني عقد املؤتمر القادم«.

وأوضح أن »أغل�ب أعضاء الهيئة جديدة 
ه�م م�ن األعض�اء الس�ابقني لالتح�اد 
اجتماع�ات  »أول  أن  مبين�اً  الوطن�ي«، 
الهيئ�ة س�تعقد اليوم برئاس�ة كورست 

رس�ول«. وتابع أن »لدى االتحاد الوطني 
الكوردس�تاني قائمة واحدة، وليس لديه 
أي  أعض�اء يف أي كيان آخر«، مش�رياً إىل 
أن »انش�قاق بره�م صالح ع�ن االتحاد 
الوطن�ي كان أح�د أس�باب تأخ�ر عق�د 

مؤتمر الحزب«.

التفاصيل ص3

االحتاد الوطني الكردستاين يتخىل عن »الصقور« 
وحيتفظ بـ »األعضاء السابقني«

يتقدم رئيس مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والنر 
) جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة انباء املستقبل ( االستاذ 
عيل الدراجي ومنتس�بوا املؤسسة بالشكر والتقدير الكبريين 
اىل الل�واء الرك�ن عام�ر ص�دام مدير ع�ام حماية املنش�ات 
والش�خصيات للجهود املتميزة التي يبذلها من اجل الحفاظ 
عى امن وامان املؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية 
اضاف�ة اىل مايقدم�ه من دعم كب�ري للمؤسس�ات االعالمية 
والصحفي�ة ايمانا منه الهمية االعالم الوطني ودوره يف بناء 
الع�راق الجدي�د ومواجهة ق�وى الظلم واالره�اب التفكريي 
الداعيش متمنيا للس�يد اللواء املوفقية والنجاح يف اداء واجبه 

املقدس بمعية ابناء املديرية من ضباط ومراتب. 
علي الدراجي 

رئيس مجلس االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يشكر اللواء الركن 
عامر صدام مدير عام محاية املنشات والشخصيات
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         بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس التحالف الوطني الس�يد عمار الحكيم، 
أم�س الس�بت، يف كلم�ة القاه�ا يف التجم�ع التأبيني 
الرس�مي يف ذك�رى يوم الش�هيد العراق�ي ان« ذكرى 
استش�هاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم 
) قدس(، شهيد املحراب، يوم كل شهداء العراق، الذين 
بذلوا ارواحهم من أجل الوطن، ومن أجل التخلص من 

الظلم والديكتاتورية واإلرهاب«.
واش�ار الس�يد الحكيم، ان الس�نوات املاضية التي 
واج�ه فيها الع�راق »تح�دي االحت�ال الداعيش ملدنه 
وتح�دي االزم�ة االقتصادي�ة الناتجة ع�ن انخفاض 
أس�عار النفط، وتح�دي محاوالت اثارة االنقس�امات 
الطائفية والفئوي�ة يف املجتمع، وتحدي زعزعة وحدة 
البلد ومستقبله وتحديات أخرى أثبت أن منهج االعتدال 
والحوار م�ع االخوة والحزم مع األعداء اإلرهابيني هو 
املنه�ج القادر عىل معالجة املش�اكل وتجاوز االزمات 
فق�د حول الع�راق التح�دي اىل فرصة وأصب�ح يمتلك 
جيش�اً من افضل الجيوش يف املنطقة واقتصاداً يتعاىف 
وينطل�ق م�ن جدي�د ومجتمعاً ينب�ذ الطائفي�ة وبلداً 

موحداً أكثر انسجاماً من أية مرحلة سابقة«.
وش�دد السيد الحكيم، عىل حاجة البلد لرجال دولة 
ال رج�ال س�لطة رجال يبحث�ون عن نج�اح املرشوع 
الوطني وتحقي�ق تطلعات الش�عب ال رجاال يبحثون 
عن نجاح مشاريعهم الشخصية وتطلعات حاشيتهم 
ومريديه�م«. وزاد بالقول »لقد اخطأنا حينما تعاملنا 
مع الديمقراطية بلغ�ة أحادية ال تفقه غري التوافقية 
السياسية فقط، ووقعنا يف فخ الرصاع الداخيل القائم 

عىل مقدار النفوذ الس�يايس ال غري ونس�ينا او تغافلنا 
عن الكثري من الفرص التي ولدتها الديمقراطية لنا يف 

بناء مجتمع متماسك«.
وزاد قائ�ا »اني أعلنها من هنا باننا س�نكون اول 
املبادرين يف التخلص من قيود التوافقية السياسية غري 
املجدية وسنتعامل مع استحقاقات تشكيل الحكومة 

املقبلة وفق عنرص الكفاءة والتجربة ».
ولفت اىل »وجود سخط حقيقي لدى شعبنا وعلينا 
االع�راف بذلك وع�دم التغاف�ل عنه.. ونح�ن نتحمل 

املسؤولية تجاه ذلك كل بحسب حجمه«.
من جهته قال رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم يف 
كلم�ة القاها يف التجمع ان« هذا االس�تذكار رضوري 
بالنس�بة لنا كعراقيني بل الزم، سيما يف هذه اللحظة 
حي�ث يدع�م ش�عبنا انتصاره ع�ىل داع�ش وفلولها 
املدح�ورة يف االق�دام الواقع�ي ع�ىل اج�راء انتخابات 
ديمقراطي�ة جديدة«، آما ان« تلبي مايتطلع له أولئك 
القادة واملناضلون بان تكون حرة ونزيهة وتس�هم يف 
تحقيق بن�اء عراق ديمقراطي ينعم في�ه كافة أبنائه 
من كل املكونات والفئات يف الحقوق املدنية والحريات 

الدستورية والكرامة واملساواة«.
وأش�ار معص�وم اىل انه« بعد ماعاناه ش�عبنا من 
رشاس�ة داعش وجرائم�ه ضد العراقي�ات والعراقيني 
خال الس�نوات الصعبة املاضية، البد لنا من استذكار 
حكمة شهيد املحراب لطبيعة اإلرهاب عىل أبناء شعبنا 
جميعا، فقد ش�خص مبكرا الطبيعة االجرامية لفلول 
بقايا األجه�زة القمعية مع رضورة تحميل أي مكون 
او قومية او عش�ائرية مس�ؤولية جرائ�م اإلرهابيني 
وع�دم التوقف عن بذل الجه�د من اجل تمكني الوحدة 

الوطنية«. وق�ال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
يف كلمة القاها باملناس�بة« اننا نس�تذكر اليوم مسرية 
علم وجهاد وش�هادة ومفكراً، قرن العلم بالعمل فنال 
الحس�نني ، ونق�ف اليوم اجاال لروح ش�هيد املحراب 
اية الله العظمى الس�يد محمد باق�ر الحكيم )قدس( 
الذي قارع طغيان البعث فتحقق النرص، كما نستذكر 
اليوم ش�هداء حلبجة واالنتفاضة الش�عبانية وجميع 
من قدموا يف مس�رية تحرير الباد من الطغيان البعثي 

والداعيش«.
وأض�اف ان« الف�رق بني الطغي�ان واإلرهاب ليس 
كث�ريا فكاهم�ا يريد قم�ع االخر من اج�ل ان يتحكم 
باملواطن�ني وقد انترصن�ا يف كا النزال�ني الذي تحقق 
بالدماء وتضحيات الش�عب العراقي«، مشريا اىل انه« 
من اجل ادامة االنتصار علينا يجب التمس�ك بالوحدة 
، فالهجمة الداعش�ية عرضت وجودن�ا للخطر فلهذا 
كانت الفتوى املدوية للمرجع الديني األعىل السيد عيل 
السيستاني )دام ظله( دفعت الشباب والكهول للدفاع 

عن العراق وأهله«.
وأش�ار« اننا م�ع الوح�دة والتوافقية السياس�ية 
التي ترعى مصالح العراق ومصالح املواطنني ولس�نا 
م�ع التوافقي�ة الس���ياس�ية الت�ي ترع�ى املصالح 
الش�خصية«، داعي�اً اىل« توافقي�ة سياس�ية من اجل 
مصلح�ة الش�عب والع�راق، وعلين�ا ان نتوافق يف هذا 
االتج�اه الذي يحقق مصلحة البلد ونحن مع االكثرية 
السياس�ية ان تحق�ق دول�ة قوي�ة لتحقي�ق طموح 
املواطنني ولس�نا مع األكثرية السياسية التي تستأثر 
باالمتي�ازات، كم�ا نريد بلدا قومي�ا ومراصا لتحقيق 

املرحلة الثانية بعد النرص.

يف ذكرى شهيد احملراب ) قدس سره (

احلكيم : البلد بحاجة اىل رجال دولة.. وقد أخطأنا حينام تعاملنا مع الديمقراطية بلغة أحادية
معصوم: نأمل ان تكون االنتخابات حرة ونزهية والعبادي يشدد: نحن مع األكثرية السياسية لبناء دولة قوية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب عن التحالف الكردس�تاني اردالن 
ن�ور الدين، أمس الس�بت، ان الوق�ت املتبقي من 
عم�ر مجل�س النواب ال يس�مح بتمري�ر قانوني 
املحكم�ة االتحادي�ة والنف�ط والغ�از القوان�ني 
االخ�رى املتبقية، مبين�ا أنها س�رحل اىل الدورة 

الربملانية املقبلة.
وقال ن�ور الدين ان “قضي�ة تحقيق النصاب 
يف جلس�ات مجلس الن�واب أصبحت مس�تحيلة 

النشغال غالبية النواب بالدعاية االنتخابية”.
القوان�ني  ان “جمي�ع  الدي�ن  وأض�اف ن�ور 
الخافية والتي أبرزها قانوني املحكمة االتحادية 
والنفط والغاز وتعديل قانون املس�اءلة والعدالة 

سرحل اىل الدورة الربملانية املقبلة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجناي�ات املختصة بقضايا 
النزاه�ة، أمس الس�بت، حكما غيابيا بالس�جن 
)14( س�نة بح�ق موظَف�ني يف دائ�رة التس�جيل 

العقاري يف سامراء«.
وقال املفتش العام لوزارة العدل حسن حمود 
العكييل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان الحكم ص�در بحق املوظف�ني )ع.ع.ز( 
و)ش.خ.خ( ع�ن قضيت�ني ج�رت وقائعه�ا عام 
2010، وذل�ك لتس�ببهما بإح�داث رضر عم�دي 
بامل�ال العام عىل عقارات تم اس�تماكها من قبل 
الوقف الش�يعي«. وأضاف العكييل ان »املوظفني 
تاعبا بمس�احة العقارين بش�كل عم�دي، االمر 
الذي تسبب بالحاق الرضر باملال العام، فأصدرت 
املحكم�ة قرارها بالس�جن ملدة )7( س�نوات عن 
كل قضي�ة، ليك�ون مجم�وع حك�م كل منهم�ا 
)14( س�نة، م�ع تأييد حج�ز أموالهم�ا املنقولة 
وغ�ري املنقولة، واحتفاظ الجهات املترضرة بحق 

املطالبة بالتعويض امام املحاكم املدنية.

العدل: السجن )14( سنة 
ملوظفني أحدثا رضرًا باملال العام 

يف عقاري سامراء

نائب: »القوانني اخلالفية« 
لن مترر وسرتحل إىل الدورة 

الربملانية املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضية العليا لحقوق االنسان بذكرى 
مج�زرة حلبج�ة، أمس الس�بت، إىل منع انتش�ار 

االسلحة املحرمة دوليا.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، »انن�ا نس�تذكر بألم بالغ 
ابشع جريمة ضد االنسانية والتي اقرفها النظام 
البعث�ي الصدام�ي البائ�د بقصف مدين�ة حلبجة 
بالس�اح الكيمي�اوي الت�ي راح ضحيته�ا االالف 
م�ن ابناء ش�عبنا الكردي بمج�زرة حصدت ارواح 
االبرياء من املواطنني الش�باب والش�يوخ والنساء 

واالطفال«.
وأضاف�ت ان »املفوضي�ة اذ تع�رب ع�ن حزنها 
به�ذه الجريمة البش�عة فإنها تعده�ا من جرائم 

اإلبادة الجماعية والجرائم ضد االنس�انية وفقا ملا 
نصت عليه االتفاقي�ات والقوانني الدولية ومبادئ 
حقوق االنسان التي اقرتها االمم املتحدة واملجتمع 

الدويل«.
وأكدت ان »ه�ذا الفعل االجرامي يدل عىل مدى 
انتهاك االنظمة الدكتاتورية لحقوق الشعوب وحق 

الفرد يف الحياة والعيش بكرامة«.
حلبج�ة  مج�زرة  »اس�تذكار  ان  وأوضح�ت 
وش�هدائها االبرار هو اس�تذكار لجمي�ع الجرائم 
واملمارس�ات القمعي�ة واالنتقامية التي مارس�ها 
الطاغ�وت ضد ابناء ش�عبنا س�واء ضحايا املقابر 
الجماعية او الذين استش�هدوا يف س�جون النظام 

والجرائم املمنهجة االخرى«.
وأش�ارت اىل ان »املفوضية اذ تس�تذكر شهداء 
حلبجة بكل فخ�ر واعتزاز فإنه�ا تدعو املنظمات 

الدولي�ة اىل اصدار الق�رارات والعقوبات الصارمة 
تجاه االنظمة التي تس�تخدم االسلحة الكيمياوية 
املحرم�ة دوليا ضد الش�عوب حت�ى ال تتكرر مثل 
ه�ذه الجرائ�م وتحفظ لإلنس�ان حق�ه يف الحياة 

والعيش وفق القوانني والدساتري العاملية«.
وطالب�ت األم�م املتح�دة و املنظم�ات الدولية 
ب�«العمل عىل منع انتش�ار االسلحة املحرمة دوليا 
والزام الحكومات عىل تنظيف ترس�انتها من هذه 
االس�لحة والعيش بس�ام ومحبة ووئ�ام يف عالٍم 

خاٍل من االسلحة الكيمياوية«.
وحث�ت املفوضي�ة الجه�ات املعني�ة الوطني�ة 
يف الع�راق ع�ىل »رعاي�ة عوائ�ل الش�هداء وتذليل 
العقبات التي تواجههم يف مجاالت الحياة املختلفة 
ملواصلة املسرية االنسانية يف بناء املجتمع العراقي 

الجديد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت كتل�ة الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني النيابي�ة، 
أمس الس�بت، رئيس مجلس النواب س�ليم الجب�وري إىل إعان 
انتهاء الدورة الربملانية الحالية وفس�ح املجال للمرشحني للبدء 
بحماته�م االنتخابي�ة، مبين�ًة أن ترشي�ع القوان�ني يف املرحلة 

املتبقية من عمر الربملان »ال يعترب أمراً حكيماً«.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن رئي�س الكتلة النائب 
عرفات كرم القول إن »ترشيع القوانني يف هذه املرحلة املتبقية 
من عمر الربملان ال يعترب أمراً حكيماً«، مش�رياً إىل »أهمية إبقاء 
بع�ض القوانني لل�دورة النيابي�ة املقبلة لكي يس�تطيع النواب 

الجدد تقديم يشء«.
وأضاف كرم، أن »الدورة النيابية الحالية يف هذه الفرة كانت 
غري موفقة كون الربملان انشغل باستجوابات شكلية وصفقات 
مش�بوهة، مع احرامنا للكثري من أعضاء مجلس النواب الذين 

استطاعوا الحفاظ عىل مواقفهم الوطنية«.
وش�دد ك�رم عىل أن »الوق�ت قد حان الع�ان رئيس الربملان 
انتهاء الدورة النيابية الحالية وفسح املجال للمرشحني للذهاب 

واستمالة عواطف الجماهري للحصول عىل بعض األصوات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الس�بت، العثور عىل مواد 
متفج�رة والق�اء القبض ع�ىل 4 مطلوبني وفق م�واد قانونية 

مختلفة يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وذك�رت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان » القوات االمنية تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش ضمن 
منطق�ة االحمدين جنوب�ي بغداد نتج عن�ه العثورعىل صاروخ 
طائرة واحد مع رؤوس مقذوفات مختلفة االنواع من مخلفات 
عصاب�ات داع�ش االرهابية«، مبين�ة انه »تم رفع امل�واد بدون 

حادث«.
واشارت اىل انه »تم القاء القبض عىل متهم يف منطقة شاطئ 
التاج�ي الجنوبي وفق املادة )4( إرهاب و3 متهمني بالرسقة يف 
مناطق )مدينة الصدر، االعظمية، الدورة( باالشراك مع مفارز 

مكافحة االجرام وعىل نحو منفصل.

الديمقراطي الكردستاين 
يدعو اجلبوري إىل إعالن انتهاء الدورة 

الربملانية احلالية

العثور عىل مواد 
متفجرة والقبض  عىل )4( مطلوبني

 يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الش�عبي،  الحش�د  أعل�ن 
الس�بت، عن مواصلة تطهري منطقة 
الحراريات يف بيجي من الغام داعش.

وقال اعام الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »هندس�ة املي�دان التابع�ة 
للحش�د تمكنت من تفكيك عدد كبري 
م�ن العبوات الناس�فة وااللغام التي 

خلفه�ا عن�ارص داع�ش يف منطق�ة 
الحراريات يف بيجي«.

واض�اف ان »العمليات مس�تمرة 
بغية تطهري جمي�ع االرايض املحررة 
من العبوات الناسفة وااللغام وعودة 

الحياة الطبيعية لتلك املناطق«.
الش�عبي  الحش�د  ان  يذك�ر 
والقطع�ات األمني�ة حررت�ا منطقة 
الحراري�ات يف اكتوبر 2017 بالكامل 

من سيطرة تنظيم داعش.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا الش�يخ د.هم�ام حم�ودي 
رئي�س املجل�س االع�ىل االس�امي- 
مرشحي املجلس اىل ان يكون عملهم 
هو الذي يتحدث عنهم، وان يكس�بوا 
ثقة املواط�ن بخدمتهم له وبالصدق 

وليس الوعود.
واش�ار خال لقائه امس السبت 

املرش�حني  م�ن  الثاني�ة  بالوجب�ة 
لانتخابات الربملاني�ة  اىل ان املواطن 
يبحث عن الشخص االمني الذي يمكن 
ايصال صوته وحمل معاناته، مؤكداً 
ان املجلس االع�ىل يحفظ له التاريخ 
منذ اي�ام املعارض�ه دوره وحكمته 
واخاص�ه الوطن�ي، وتضحيات�ه  و 

قدرته عىل تغيري الواقع.
وأش�ار اىل ان قائمة الفتح تجمع 

املضحني ممن كان لهم الدور الريادي 
لداع�ش وم�ن ورائه�ا  التص�دي  يف 
للدول�ة  والهيب�ة  الس�يادة  واع�ادة 
العراقي�ة، وهم موضع ثقة الش�ارع 
العراقي، بجانب م�ن لديهم الحكمة 

والخربة السياسة يف ادارة الدولة.
وتخلل اللقاء مناقش�ة العديد من 
والتحضريات  التنظيمي�ة  املواضي�ع 

الجارية للعملية االنتخابية.

احلشد الشعبي يواصل تطهري احلراريات يف بيجي من »الغام داعش«

مفـوضيـة حقـوق االنسـان بذكـرى جمـزرة حلبجـة:
  جيب منع انتشار االسلحة املحرمة دوليًا

مهام محودي يدعو مرشحي املجلس لكسب الثقة بالصدق 
واخلدمة ال بالوعود

      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني يف محافظة البرصة، 
أمس الس�بت، بأن قوة من الرشطة ألقت 
القب�ض ع�ىل ثاث�ة مطلوب�ني متهم�ني 
بالرسق�ة وتج�ارة املخ�درات، وضبط�ت 
بحوزتهم مسدسات وقنابل يدوية وكمية 
من املخدرات. ونقلت وكالة »الس�ومرية 
ني�وز« ع�ن املصدر الق�ول إن »ق�وة من 
قسم مكافحة اإلجرام يف مديرية الرشطة 
نفذت مداهمة يف إحدى املناطق أس�فرت 
عن القبض عىل ثاثة مطلوبني التهامهم 
وتج�ارة  للرسق�ة  عصاب�ة  بتش�كيل 
املخ�درات«، مبين�اً أن »عملي�ة القب�ض 
عليه�م نف�ذت بع�د متابع�ة تحركاتهم 
وجمع معلوم�ات دقيقة عن أنش�طتهم 
االجرامي�ة«. ولف�ت املص�در ال�ذي طلب 

عدم ن�رش اس�مه اىل أن »الق�وة ضبطت 
بحوزة املتهمني قنابل يدوية ومسدسات 
وسكاكني وكمية من املخدرات، إضافة اىل 

هواتف نقالة مرسوقة«.
يذك�ر أن محافظة البرصة التي يتميز 
النس�بي  باالس�تقرار  األمن�ي  وضعه�ا 

شهدت خال الشهر املايض وصول قوات 
م�ن خارجه�ا للمش�اركة يف تعزيز األمن 
وف�رض النظ����ام يف املحافظ�ة الت�ي 
تواجه مش�اكل أمني�ة من أبرزه�ا كثرة 
النزاعات العش�ائرية املس�لحة وانتش�ار 

تجارة املخدرات.

        بغداد / المستقبل العراقي

إلتقى األم�ني العام للمؤتم�ر الوطني 
العراق�ي  املهن�دس آراس حبي�ب كري�م، 
، وبالتنس�يق مع الس�يد أحمد السعدي، 
رؤساء اللجان الطابية ملختلف جامعات 

بغ�داد، وذل�ك عىل قاع�ة ن�ادي الصيد يف 
بغداد.وقال املهن�دس آراس حبيب ُمرَحباً 
بالش�باب و الطلب�ة الحارضي�ن »نح�ن 
اليوم نعّول عليكم كثرياً حيث أنتم النسبة 
األكرب يف املجتمع و التغيري سيكمن بيدكم، 
مبيناً أن للش�باب كل الحق يف التعبري عن 

مش�اكلهم كونه�م جي�ل يتحم�ل أعباء 
وأخط�اء جيل س�بقهم من السياس�يني 

ممن لم يلتفتوا إليهم وإلحتياجاتهم«.
و أضاف السيد حبيب »عليكم اإليمان 
والثقة بنفسكم و بقدرتكم عىل املشاركة 
يف التغي�ري وتحقيق ما تريدوه عرب تفكري 
عقاني و إيجابي يخدم بلدكم و يخدمكم 
كش�باب ويلب�ي حاجاتكم«. ه�ذا و فتح 
باب النقاش واألسئلة للشباب الحارضين 
حيث ناقش�وا مع املهندس آراس حيثيات 
املرحل�ة املقبلة وما يمك�ن أن توفره تلك 
املرحلة للش�باب. حيث أك�د األمني العام 
ع�ىل أن حل�ول املرحل�ة املقبل�ة مرهونة 
باإلقتصاد. الفتاً إىل أن »تحس�ن اإلقتصاد 
يف املرحلة املقبلة سيفتح آفاق إستثمارية 
واسعة بالتايل القضاء عىل الفقر والبطالة 

بشكل نهائي«.

رشطة البرصة تقبض عىل مطلوبني بحوزهتم 
مسدسات وقنابل يدوية

األمني العام للمؤمتر الوطني يلتقي رؤساء اللجان 
الطالبية يف جامعات بغداد
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، أم�س الس�بت، ان 
القسط الش�هري لس�لفة الثالثة ماليني دينار 
للعم�ال املتقاعدين واملضمون�ني يبلغ 97500 

الف دينار.
وق�ال املكتب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »س�لفة 
املتقاعدي�ن  للعم�ال  دين�ار  مالي�ني  الثالث�ة 

واملضمونني تسدد عىل 40 شهراً«.
واش�ار اىل ان »التقديم عىل الس�لفة إلكرتوني 
للعام�ل  االلكرتوني�ة  البطاق�ة  وبواس�طة 

املتقاعد«.

الرافدين يعلن عن سلفة )3( ماليني للعامل املتقاعدين واملضمونني وحيدد القسط الشهري

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

احتف�ى العراقيون، أم�س الس�بت، بالقرار 
التاريخي ال�ذي أصدره االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم )فيفا(، وأج�از فيه إقام�ة املباريات 
الدولية الرس�مية ع�ىل أرض العراق، وهو ما 
أنهى عقوداً طويلة من االنتظار لسكان بالد 

لديهم هوس خاص بكرة القدم.
وأمس السبت، هنأ االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا« االتحاد العراقي بمناسبة رفع الحظر 

عن ثالثة مالعب عراقية.
وقال اتحاد الك�رة يف بيان إن »رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم )فيف�ا( جياني انفانتينو، 
اتصل هاتفياً برئيس اتحاد الكرة عبد الخالق 
مس�عود وهنئه بمناس�بة ق�رار رفع الحظر 

عن املالعب العراقية«.
وكان الفيفا قد فرض منذ تس�عينات القرن 
املايض، حظرا ع�ىل إقامة املباري�ات الدولية 
يف الع�راق، بق�ي قائم�ا م�ع ت�وايل الظروف 
االمني�ة الصعب�ة، م�ن اجتي�اح الكوي�ت اىل 
الغ�زو األمريك�ي ع�ام 2003 وما ت�اله من 
انهيار أمن�ي، وصوال اىل 2014 وتمدد تنظيم 

»داعش«.
إال أن الس�لطات العراقي�ة بذل�ت يف األش�هر 
املاضية جهودا مضنية يف س�بيل التوصل اىل 
رفع كامل، الس�يما بع�د إعالن »النر« عىل 
التنظي�م املتطرف. وبعدما قام االتحاد الدويل 
الع�ام امل�ايض بتخفي�ف الحظ�ر والس�ماح 
بإقام�ة مباريات ودية عىل مالعب يف البرة 
وكربالء جنوبا، وأربيل مركز إقليم كردستان 
الشمايل، أكد الفيفا السماح بإقامة املباريات 
الرس�مية يف ه�ذه امل�دن، يف خط�وة ط�ال 

انتظارها عراقيا.
وستكون أوىل املباريات الرسمية التي ستقام 
يف الع�راق، ضم�ن كأس االتح�اد اآلس�يوي 
الشهر املقبل، كما أن البالد ستستضيف هذا 
الش�هر »بطولة الصداقة الدولية« بمشاركة 

العراق وقطر وسوريا.
واعت�ر االتحاد العراقي يف تعليقه عىل القرار 
أن »س�اعة الحق قد دقت فب�ان وجه الوطن 
الناص�ع بعد عقود من االنتظ�ار املرير لقرار 
يعيد رياضتنا اىل س�كة الصواب من جديد«، 
مش�ريا اىل ان�ه »به�ذه املناس�بة التاريخية 
نعاهد الل�ه وجمهورنا الكري�م اننا لن نحيد 
عن وجه الوطن وس�نعمل بكل قوة من اجل 
ادخال مالعبنا يف محافظاتنا االخرى السيما 

العاصمة بغداد يف الخدمة«.

وأتى االع�الن ليل الجمعة عىل لس�ان رئيس 
العاصم�ة  م�ن  انفانتين�و  جان�ي  الفيف�ا 
الكولومبية بوغوتا، ع�ىل اثر اجتماع ملجلس 

االتحاد الدويل.
وقال انفانتينو »بش�أن الع�راق، قررنا انه يف 
املدن الثالث التي اخترنا فيها اقامة املباريات 
الودية لنح�و عام، اربيل والب�رة وكربالء، 
املباريات الدولية )الرسمية( ستتاح اقامتها 

يف ما يتعلق بالفيفا«.
اال ان انفانتينو أكد ان االتحاد الدويل رفض يف 
الوقت الراهن، طلبا عراقيا للس�ماح بإقامة 
مباري�ات دولي�ة ودي�ة يف بغ�داد، معترا ان 
خطوة كهذه تحتاج اىل مزيد من الدرس، وان 

الطلب العراقي أتى »متأخرا«.

الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم  وهن�أ رئي�س 
الري�ايض  والجمه�ور  جميع�ا  العراقي�ني 
والهيئ�ات الرياضي�ة بوج�ه خ�اص باعالن 
االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، قراره برفع 
الحظر ال�دويل عن معظم املالع�ب العراقية، 
مش�يدا ب�دور ومثاب�رة وارصار الجماه�ري 

الرياضية عىل تحقيق هذا النر الريايض.
وأع�رب معصوم ع�ن ش�كر الع�راق لكافة 
االتحادات والهيئات الرياضية للدول الشقيقة 
والصديقة التي س�اندت س�عي ب�الده لرفع 
الحظ�ر املفروض عىل مالعب�ه ونوه بجهود 
االتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة األوملبية 
الوطني�ة، فيما دعا قيادة )فيف�ا( اىل تتويج 
قرارها بتعجيل رفع الحظر عن كافة مالعب 

الع�راق ودع�ا الجه�ات املعني�ة اىل االرساع 
باستكمال جميع االجراءات الالزمة لتحقيق 

ذلك.
بدوره، وهن�أ رئيس الوزراء حي�در العبادي 
الش�عب العراقي بهذه الخطوة، معترا انها 
»نتيجة لالس�تقرار االمن�ي وللنجاحات التي 
يحققه�ا الع�راق يف جميع امليادي�ن وجهود 
»جمي�ع  مواصل�ة  اىل  داعي�ا  املخلص�ني«، 
االج�راءات حت�ى يت�م رف�ع الحظر بش�كل 

كيل«.
وكان الفيف�ا عم�د س�ابقا اىل رف�ع الحظر، 
إال أن�ه أع�اد فرضه رسيعا، الس�يما يف العام 
2012، اذ شهدت أول مباراة بعد رفع الحظر 
انقطاع التيار الكهربائي عن أرض امللعب، اال 

ان السلطات العراقية بذلت يف الفرتة املاضية 
جهودا اضافية، شملت بناء مالعب كرة قدم 
حديث�ة وتطوي�ر تلك القائمة، س�عيا الثبات 

قدرتها التنظيمية.
واس�تضاف العراق منذ تخفيف الحظر العام 
املايض، مباريات ودية بهدف اظهار تحس�ن 
قدراته األمني�ة والتنظيمية، أبرزها تلك التي 
أقيم�ت يف 28 ش�باط يف الب�رة، وجمع�ت 
املنتخبني العراقي والس�عودي، وكانت األوىل 
للمنتخ�ب األخرض يف بالد الرافدين منذ العام 

.1979
وحرض تل�ك املباراة رئيس االتحاد اآلس�يوي 
لك�رة الق�دم البحريني الش�يخ س�لمان بن 
إبراهي�م آل خليفة، أحد أبرز الداعمني لعودة 

اللعب�ة اىل العراق.  ويف بي�ان اعتر آل خليفة 
القرار »انتصارا لإلرادة العراقية الصلبة«.

وشدد عىل ان العراقيني بذلوا »جهودا مضنية 
يف س�بيل تهيئة األرضية املثالية الس�تضافة 
املباري�ات الدولي�ة، من خالل انش�اء مالعب 
حديث�ة بمواصفات عاملي�ة، وتنفيذ الخطط 
املدروس�ة لتنظيم املباريات بدق�ة عالية من 
النواحي األمنية واللوجستية، وهو ما أعطى 
م�ؤرشات كب�رية لجاهزية البالد الس�تقبال 

املباريات الرسمية وفق املعايري الدولية«.
واعتر ان مباراة العراق والس�عودية »بعثت 
الب�الد  املعال�م بجاهزي�ة  رس�الة واضح�ة 
لتلبي�ة متطلبات« اقام�ة املباريات »بكفاءة 

واقتدار«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

فيم�ا رف�ض رئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي حكم االغلبية السياسية، اكد 
نائب رئيس الجمهورية نوري املالكي 
ان ه�ذا الحك�م هو م�روع ائتالفه 

السيايس. 
وحظ�ر رئيس الوزراء، وعدد كبري من 
السياس�يني ووجهاء الع�راق احتفال 
ش�هدته بغ�داد بي�وم الش�هيد احياء 
لذك�رى مرع رئي�س املجلس االعىل 
االس�المي العراقي الس�ابق آي�ة الله 
محمد باق�ر الحكيم بتفجري انتحاري 
بمدين�ة النج�ف يف 29 آب عام 2003 
بعد اربعة اش�هر من س�قوط النظام 
الس�ابق وعودته اىل العراق من منفاه 

يف ايران.
واكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي، يف 
كلمة أثناء االحتفال، ان العراقيني مع 
بن�اء حياة كريمة وليس�وا مع الدمار 
وحققوا انتص�ارا ابهر العال�م، مبينا 
ان االم�ن يس�ري ي�دا بيد م�ع التنمية 

واإلعمار.
وق�ال ان »البع�ث وداع�ش كالهم�ا 
كان يري�د الدم�ار للبل�د لكن�ه خرج 
م�ن املواجهت�ني منت�را«، مبينا ان 
االنتص�ار تحق�ق بتضحي�ات كب�رية 

وغالية علينا ويجب الحفاظ عليه.
واش�ار العبادي اىل انه »مع التوافقية 
السياس�ية التي ترع�ى مصلحة البلد 
التوافقي�ة  م�ع  ولس�نا  واملواطن�ني 
السياس�ية التي تبحث عن االمتيازات 

واملناص�ب ونحن م�ع االغلبي�ة التي 
تحفظ قوة البلد ولس�نا م�ع االغلبية 
الت�ي تري�د املناصب واس�تبعاد االخر 
فنحن نريد بلدا قوي�ا مرتاصا وعراقا 
موح�دا يلع�ب دورا مهم�ا يف املنطقة 

والعالم«.
وش�دد بالقول »نريد ان نبني عالقات 
املصال�ح  اس�اس  ع�ىل  ال�دول  م�ع 
املش�رتكة وال نري�د عالق�ات لتقدي�م 

مصلحة االخر عىل مصلحتنا الوطنية 
»، منوه�ا اىل ان اي رصاع يح�دث يف 
املنطق�ة س�يفرز جماع�ات ارهابية 

وهذا ليس يف مصلحة احد.
وزاد »ال يم�ر ي�وم اال ونكش�ف خاليا 
ارهابية ونالحقها يف املدن والصحارى 

والقصبات«.
وحذر ممن اس�ماهم املرتبصني الذين 
»ينتظ�رون ح�دوث اي عم�ل ارهابي 

ليهاجم�وا الحكومة والق�وات االمنية 
وه�م بذل�ك يس�اعد االرهابي�ني الن 

االرهاب يريد هذا االمر اعالمياً«.
وشدد العبادي عىل رضورة ان ال تكون 
االنتخاب�ات املقبلة نقط�ة فرقة انما 
نقطة لقاء، مؤك�دا عىل اهمية وجود 

ميثاق رشف بني جميع املتنافسني.
واكد العب�ادي التزام الحكومة بإعادة 
ديمغ�رايف،  تغي�ري  دون  النازح�ني 

موضحا ان »مهمتنا يف إعادة النازحني 
الت�زام حكوم�ي لكننا ال نري�د تغيريا 

ديمغرافيا«.
من جانبه، اكد رئيس الجمهورية فؤاد 
معص�وم ع�دم تحميل أي مك�ون او 
قومية او عش�ائرية مسؤولية جرائم 
اإلرهابي�ني أوالتوقف عن ب�ذل الجهد 

من اجل تمكني الوحدة الوطنية.
وش�دد عىل أهمي�ة اج�راء انتخابات 

ديمقراطي�ة داعي�ا اىل خل�ق األج�واء 
لتحقيق ع�ودة للنازح�ني والنجاح يف 
اج�راء االنتخاب�ات املقبل�ة ومبارشة 
إع�ادة الخدم�ات وتحقي�ق املصالحة 
املجتمعي�ة وح�ل كل الخالف�ات عىل 
اساس الدس�تور. إىل ذلك، أشار نائب 
رئي�س الجمهورية ن�وري املالكي اىل 
أن م�روع االغلبية السياس�ية الذي 
يتبناه ائتالفه دولة القانون س�يكون 

مروع�ا وطنيا يش�رتك في�ه جميع 
اطياف الش�عب العراق�ي، الفتا اىل أنه 
ال اس�تقرار وال بن�اء وال تنمية يف ظل 

التحاصص والتوافق.
وقال املالكي، يف كلمة له خالل احتفال 
جماه�ريي يف بغداد، »علين�ا ان نحث 
الخطى للمش�اركة يف تصحيح مسار 
النظام الس�يايس وانق�اذه من نظام 
املحاصص�ة ال�ذي س�اهم يف عرقل�ة 
مس�رية البناء والخدمات«، مؤكدا أن 
»ال اس�تقرار وال بناء وال تنمية يف ظل 

التحاصص والتوافق«.
ان  رضورة  »ع�ىل  املالك�ي  وش�دد 
تك�ون ل�دى الجمي�ع إرادة يف اختيار 
من ه�و االكف�أ والق�ادر ع�ىل اجراء 
التغيري«، موضح�ا أن »الكثري يطالب 
الْيوم ب�رضورة الحفاظ عىل س�يادة 
البل�د واس�تقراره وبن�اءه، وكل هذا 
ل�ن يك�ون اال ع�ر صنادي�ق االقرتاع 
وانتخ�اب من لديه القدرة عىل تحقيق 

تلك األهداف«.
واعتر أن »مخططات األعداء س�وف 
ل�ن تفل�ح يف إث�ارة الفرق�ة والفتن�ة 
ب�ني العراقي�ني، ونح�ن أبن�اء العراق 
س�نقول كفى لكل مح�اوالت تمزيق 
وحدة الش�عب، وكفى النتهاك سيادة 
العراق ونعم لهيبة الدولة وقوة القرار 
واحرتام السيادة وحفظ االستقرار«.. 
داعيا مفوضية االنتخابات اىل االلتزام 
باالس�تقاللية واملهنية لضمان نجاح 
االنتخابات وحماية أصوات العراقيني 

من التالعب.

»الفيفا« مسح بإقامة املباريات يف ثالث حمافظات.. ودعوات إىل »رفع كلي« للمنع عن مجيع مالعب البلد

العراق ينزع »أصفاد« احلظر الريايض

األحزاب تكشف عن براجمها وحتدد خياراتها ملالمح االئتالفات

اخلالف عىل شكل احلكومة القادمة يطفو عىل السطح: »أغلبية سياسية« أم »توافقية تكنوقراطية«؟

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

الوطن�ي  االتح�اد  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 
الكوردستاني سعدي أحمد بريه، أمس السبت، 
إع�ادة منح الثق�ة للمكتب الس�يايس بإجماع 
األص�وات خالل مؤتم�ر مجلس القي�ادة الذي 

عقد يف السلمانية ظهر أمس.
وق�ال ب�ريه، يف مؤتمر صحفي إن�ه »تم خالل 
االجتم�اع انتخاب هيئة جديدة برئاس�ة نائب 
األم�ني العام للتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، 
ك�ورست رس�ول، إلدارة الح�زب لح�ني عق�د 

املؤتمر القادم«.
وأوضح أن »أغلب أعضاء الهيئة جديدة هم من 
األعضاء الس�ابقني لالتحاد الوطني«، مبيناً أن 
»أول اجتماعات الهيئة س�تعقد اليوم برئاسة 

كورست رسول«.
وتابع أن »لدى االتحاد الوطني الكوردس�تاني 
قائم�ة واحدة، ولي�س لدي�ه أي  أعضاء يف أي 
كيان آخر«، مشرياً إىل أن »انشقاق برهم صالح 
عن االتحاد الوطني كان أحد أسباب تأخر عقد 

مؤتمر الحزب«.
وق�د أبع�دت قي�ادة االتح�اد الوطن�ي كال من 
بره�م صالح ونج�م الدين كري�م من صفوف 
الحزب ومن املكتب الس�يايس، وهو ما يش�به 
التخ�يل ع�ن الصقور داخ�ل الح�زب، ويرّجح 
أن االتح�اد الوطني ب�ات يبحث عن تش�كيلة 
متناسقة ملواجهة التحديات التي تحّدق بإقليم 

كردستان.
وق�ال س�عدي احمد ب�ريه ان »مجل�س قيادة 
االتحاد اع�اد الثقة باغلبية اعضائه  اىل املكتب 

السيايس«.
وبحسب االسماء يف القائمة، الذي تاله املتحدث 
باسم االتحاد، فان اعضاء املكتب السيايس هم 
كل من »كورست رس�ول، هريو ابراهيم احمد، 
عمر فت�اح، مال بختيار، حاك�م قادر، محمود 
سنكاوي، شورش اس�ماعيل، رفعت عبدالله، 
ش�يخ جعفر، ق�ادر عزيز، اس�و املاني، رزكار 
عيل، سعدي بريه، عماد احمد وارسالن بايز«.

الوطن�ي  االتح�اد  قي�ادة  مجل�س  ان  يذك�ر 
الس�يايس  املكت�ب  يف  اجتم�ع  الكردس�تاني، 
لالتح�اد يف مدينة الس�ليمانية، وق�رر املجلس 
باغلبي�ة اص�وات اعضائه ان يك�ون كورست 
رس�ول، املق�رر االول يف االتح�اد لح�ني اجراء 

مؤتمر الحزب.
وكان تسلس�ل األسماء يف القائمة كالتايل: »1- 

كورست رس�ول عيل، 2- هريو إبراهيم أحمد، 
3 – مال بختيار، 4 – حاكم قادر حمه جان، 5- 
عمر فتاح، 6- س�عدي أحمد بريه، 7- محمود 
س�نكاوي، 8- ش�يخ جعف�ر ش�يخ مصطفى 
9 – رفع�ت عبدالله 10- رزكار عيل 11- آس�و 
أملاني 12- ق�ادر عزيز 13- عدنان مفتي 14- 

شورش إسماعيل 15 – آرسالن بايز«.
وإذا ما كان برهم صالح قد انش�ق عن االتحاد 
وذهب إىل تأسيس كيان س�يايس جديد يتوّقع 
أن يتحالف مع األحزاب الناش�ئة يف االنتخابات 
القادم�ة، ف�إن نجم الدي�ن كريم ب�ات منبوذ 
تماماً، بعد أن أدى إىل أزمات عديدة يف محافظة 
كركوك عند تسلمه منصب املحافظ، وهو األمر 
الذي س�بب حرجاً كبرياً للح�زب مع الحكومة 

االتحادية يف بغداد.

كوسرت رسول سيقود احلزب إىل حني عقد املؤمتر العام.. وبرهم صاحل وجنم الدين كريم خارج اهليئة اجلديدة

االحتاد الوطني الكردستاين يتخىل عن »الصقور« وحيتفظ بـ »األعضاء السابقني«
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أمـيـركـا: بـاكـسـتـان تـتـسـاهـل مـع طـالـبـان

طهران حتذر أوروبا من ارتكاب »غلطة فادحة« إرضاًء ترامب

         بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت 
اإلرسائيلي�ة، إن كل امل�ؤرشات تدلل 
ع�ى أن ويل العهد الس�عودي محمد 
بن س�لمان غ�ري قادر ع�ى »توفري 
البضاع�ة« الت�ي يطلبه�ا الرئي�س 
األمريك�ي دونالد ترام�ب، واملتمثلة 
يف دور س�عودي فاع�ل يف مواجه�ة 

إيران.
وأكدت الصحيف�ة أن التقديرات 
الصادرة عن املحافل االس�تخبارية 
األمريكية، تؤكد أن بن سلمان الذي 
س�يلتقي ترامب الثالث�اء القادم يف 
البي�ت األبي�ض ه�و مجرد »ش�اب 
أرع�ن« ال يمكن الرك�ون إىل قدرته 

عى قيادة تحركات كربى وشاملة.
تقدي�رات  أن  إىل  وأش�ارت 
االس�تخبارات األمريكي�ة وعدد من 
االستخبارات العاملية بأن مغامرات 
ب�ن س�لمان الداخلي�ة واإلقليمي�ة 
ق�د تنته�ي بتنفيذ محاول�ة اغتيال 

الستهدافه.
وأوضح�ت أنه عى الرغم من أنه 
يتحدث كثريا وبش�كل يب�دو مقنعا 
إال »أن�ه يفتق�د حصان�ة داخلي�ة 
مم�ا قد يجعل�ه يدفع ثمن�ا باهظا 
ج�راء العاصف�ة الت�ي جلبه�ا عى 

السعودية«.
وأضافت أن ترامب أعد استقباال 
حافال لبن س�لمان ألن�ه يراهن عى 
دوره يف تدش�ن جبه�ة مش�ركة 
بالتعاون مع )إرسائيل( يف مواجهة 
إي�ران، إىل جانب بن�اء توقعات عى 
أم�ام  الظ�روف  تمهي�د  يف  دوره 
التوصل لتس�وية سياس�ية للرصاع 

الفلسطيني اإلرسائييل.
وش�ددت ع�ى أن ترام�ب ي�رى 
ورشي�كا  »حليف�ا  الس�عودية  يف 
رئيس�يا« يف دفع م�روع »صفقة 
القرن«، الذي يراهن عليه يف تحقيق 

تسوية سياس�ية للرصاع بن الش�عب الفلسطيني 
أن  إىل  األنظ�ار  الصحيف�ة  ولفت�ت  و)إرسائي�ل(. 
السعودية ال تبدي حرصا عى حل الرصاع من خالل 
دعم »صفقة القرن« تجسيدا لحرصها عى الشعب 
الفلسطيني وبهدف التخفيف من معاناته، بل فقط 
ألنها ت�رى يف دوره�ا هذا فرص�ة لتعزي�ز مكانتها 

اإلقليمية يف مواجهة إيران التي تزداد قوة.
وقال�ت إن اللق�اء ال�ذي س�يجمع ترام�ب وبن 
س�لمان، والذي يأتي بعد اللق�اء الذي جمع الرئيس 
بنيام�ن  اإلرسائي�يل  ال�وزراء  ورئي�س  األمريك�ي 
نتنياه�و، يدلل عى أن هناك تنس�يقا ثالثيا بش�أن 

مستقبل التعاطي مع االتفاق النووي مع إيران.
وأش�ارت إىل أن ترامب س�يكون مضط�را يف أيار 

القادم إلصدار قراره بش�أن مدى مواصلة الواليات 
املتحدة االلتزام باالتفاق.

ولفتت الصحيفة األنظار إىل أن ترامب س�يكون 
مطالب�ا يف ذلك الوقت بإب�الغ الكونغرس ما إذا كان 
يوافق عى رفع العقوب�ات االقتصادية عن طهران، 

كما يقرر االتفاق أم أنه سينسحب منه.
وأوضحت أن التحدي ال�ذي يواجه ترامب يتمثل 
يف أن ال�دول األوروبية غري معني�ة بإحداث تعديالت 

تؤثر عى جوهر االتفاق النووي.
دور  ع�ى  تراه�ن  ترام�ب  إدارة  أن  وكش�فت 
الس�عودية يف عه�د ب�ن س�لمان يف تعزي�ز مكان�ة 
الصناعات العس�كرية األمريكية م�ن خالل العقود 

الضخمة التي يتم توقيعها بن الجانبن.
وقالت الصحيفة إن بن س�لمان تحول إىل صديق 

ش�خيص لصهر ترامب ومستش�اره جارد كوشنر، 
مش�رية إىل أن كوش�نر أقر بأنه عند زيارته للرياض 
اجتمع ب�«بن س�لمان وتحدثا م�ن القلب إىل القلب 

حتى ساعات الفجر األوىل«.
واس�تخفت الصحيفة باستغراق بن سلمان عن 
اإلصالحات التي أدخلها يف الس�عودية الس�يما منح 
حقوق واسعة للنساء، مثل قيادة السيارة واملشاركة 

يف األنشطة الرياضية.
وتس�اءلت »م�ن املس�تهجن أن تك�ون والدة بن 
س�لمان الت�ي يف�رض أن تك�ون الس�يدة األكث�ر 
تمتعا بالحرية الش�خصية هي التي يقوم ويل العهد 

بسجنها فقط بهدف خدمة تطلعه للسلطة«.
 »NBC« وأشارت الصحيفة إىل ما كشفته شبكة
األمريكي�ة التي اس�تندت إىل 14 م�ن موظفي إدارة 

أمريكية سابقن وحالين، أكدوا أنه يفرض اإلقامة 
الجربية ع�ى والدته فقط من أجل منعها من إخبار 
والده بأنه استوىل عى صالحيات الحكم. مشرية إىل 
أن املتحدثن باسم الس�فارة السعودية يف واشنطن 
الذي�ن أنكروا ف�رض اإلقامة الجربية ع�ى والدة بن 
سلمان رفضوا يف الوقت ذاته أن يتم السماح لوسائل 

اإلعالم بإجراء اتصاالت معها.
وأعل�ن الدي�وان امللكي الس�عودي، س�فر األمري 
محم�د بن س�لمان، إىل الواليات املتح�دة األمريكية، 

الخميس املقبل.
وقال إن ويل ويل العهد سيلتقي بالرئيس األمريكي 
وعددا من املس�ؤولن لبحث تعزيز العالقات الثنائية 
ب�ن البلدي�ن، ومناقش�ة القضاي�ا اإلقليمي�ة ذات 

االهتمام املشرك.

قدمت نصائح لرتامب للتعامل مع ولي العهد السعودي

الـ »CIA« عن بن سلامن: »أرعن« ال يمكن االعتامد عليه
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تق�دم س�بعة اش�خاص م�ن عائل�ة واح�دة يف بلدة 
عرس�ال اللبنانية يف االنتخابات الربملانية املقرر اجراؤها 
يف 6 اي�ار املقب�ل، يف حن بلغ العدد االجمايل للمرش�حن 

976 شخصا.
وذك�رت صحيفة الق�دس العربي ان »أكث�ر ما يلفت 
االنتباه يف طلبات الرش�يح، هو تقّدم 7 أفراد من عائلة 
الحجريي، وهي من أكرب عائالت بلدة عرسال يف محافظة 

البقاع )رشق( ذات الغالبية السنية«.
واضاف�ت ان »املرش�حن هم، بكر حس�ن، حس�ن 
أحمد، أحمد محمد، عبد املنعم أحمد )من تيار املستقبل، 
الذي يعترب أكرب حزب ُس�ني يتزعمه رئيس الوزراء سعد 
الحري�ري(، وزيدان محمد، مس�عود حس�ن، عيل أحمد 

)مستقلون(«.
واشارت اىل ان »هذا العدد من املرشحن وضمن العائلة 
الواحدة، تعترب س�ابقة لم تحصل يف االنتخابات املاضية 
اللبناني�ة«. وقال )مختار البلدة س�ابقاً( عيل الحجريي، 
يف ترصيح له بحس�ب ما نقلت عنه وكالة االناضول، ان 
»عوامل الحرب إىل جانب إهمال بلدة عرس�ال منذ حقبة 
الس�تينيات حت�ى اليوم، من ب�ن األس�باب التي دفعت 
بع�رة م�ن أبنائه�ا للرش�ح لالنتخابات بينه�م 7 من 
عائلتن�ا«. وش�ّدد، أّن الحرمان الذي يعيش�ه أبناء البلدة 
ال يمكن وصفه، فال مستش�فى، وال حاجيات أساس�ية، 
وال آب�ار مياه للرب. ويعيش يف عرس�ال اليوم 37 ألفا 
م�ن أص�ل 40 ألفا )أغلبهم س�نة( ويعمل�ون يف الزراعة 
وتجارة الفاكهة، وحس�ب السكان فالبلدة محرومة من 
أبس�ط متطلب�ات الحياة ومتهم�ة يف نظ�ر الدولة بأنها 
كانت مرتعاً لإلرهابين، كون مئات املسلحن من داعش 
والن�رصة، س�كنوا يف جرودها لس�نوات وقتلوا وخطفوا 

قبل تحريرها نهائياً مطلع أيلول 2017.
يذكر ان عدد سكان دائرة بعلبك الهرمل )القضاء الذي 
تقع ضمنه عرسال( يبلغ 309 آالف، وعدد املقرعن 180 
ألف�ا، وقد خصصت لهذه الدائرة 10 املقاعد، 6 للش�يعة 

و2 للسنة ومقعد واحد للموارنة وآخر للروم الكاثوليك.
ويتناف�س ع�ى مقع�دي الس�نة يف الدائ�رة )تض�م 
محافظة البق�اع 3 دوائر انتخابية( حواىل 28 مرّش�حا، 

بينهم 10 من عرسال، وعدد املقرعن 13 ألفا و400.
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التق�ى غ�الم رضا كاتب عضو مجلس الش�ورى االس�المية 
وباي�وج الهوت�ي عضو مجموع�ة الصداقة الربملاني�ة االيرانية 
التايلندية يف بانكوك فيجيت تشوالتشاي رئيس الجمعية الوطنية 
التريعي�ة التايلندية وطالبا بوضع حد للقتل والفظاعات التي 

تمارس ضد املسلمن الروهينغا. 
ودع�ا النواب االيرانيون رئيس الربملان التايالندي الس�تخدام 
موق�ع ب�الده للح�د م�ن تك�رار اح�داث مماثل�ة ض�د اقلي�ة 

الروهينغا.
اما رئيس الجمعية الوطنية التريعية التايالندية فقد اشار 
يف اللقاء اىل التعاون بن ايران وتايالندا يف القضايا ذات االهتمام 
املش�رك معت�ربا التعاون ب�ن البلدين يف االوس�اط الدولية بانه 

يكتيس اهمية.
وردا عى دعوة الوفد الربملاني االيراني ملشاركة رئيس وزراء 
تايالندا يف اجتماع جمعية الحوار االس�يوي املقرر اواخر الس�نة 
الجاري�ة يف ايران، اعرب رئيس الربملان التايالندي عن امله يف ان 
تس�هم هذه املش�اركة عن ابرام املزيد من االتفاقات السياسية 

واالقتصادية والثقافية بن البلدين.
وناق�ش الطرف�ان خ�الل اللق�اء مس�تجدات العالقات بن 
البلدين ورحبا بتوس�يع العالقات الثنائية خالل الس�نة املاضية 
وزيادة حجم التبادل التجاري ليصل اىل ما كان عليه قبل الحظر 

املفروض عى ايران.
كم�ا بح�ث الجانبيان تط�ورات املنطقة الس�يما التهديدات 

االرهابية ورضورة العمل الدويل ضد هذه الظاهرة املقيتة.
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أفش�لت السلطات الس�ويرسية محاولة خطف دبلوماسين 
تركين رجل أعمال س�ويرسي من اص�ل تركي تعتقد أنقرة أنه 
عى صلة بش�بكة فتح الل�ه غولن الذي تتهم�ه تركيا بالوقوف 
وراء محاول�ة االنقالب الفاش�ل يف تموز 2016. لكن تركيا نفت 
الجمعة تقريرا إعالميا س�ويرسيا، قال إن دبلوماس�ين تركين 
حاوال خطف رجل أعمال س�ويرسي-تركي عى صلة باالنقالب 
الفاش�ل. ووصفت التقري�ر بأنه »مزاعم ال أس�اس لها«، فيما 
تخض�ع القضية حالي�ا للتحقيق من ممثيل االدع�اء يف زوريخ. 
وقالت صحيفة تاجس أنتس�ايجر الس�ويرسية اليومية إن أحد 
الدبلوماس�ين املعني�ن ظل يف مكتب يف ب�رن يف حن عاد اآلخر 
منذ ذلك الحن إىل تركيا. ورجل األعمال ناشط يف شبكة فتح الله 

غولن التي تلقي عليها أنقرة باللوم يف محاولة االنقالب.
وقال املتحدث باسم الخارجية الركية حامي أكسوي »ننفي 
بشكل قاطع املزاعم التي ال أساس لها والتي وردت يف نبأ بشأن 

محاولة اختطاف رجل أعمال سويرسي«.
وبع�د التقري�ر الصحف�ي أكد مكت�ب االدعاء االتح�ادي أن 
سويرسا تجري تحقيقا جنائيا يف املؤامرة املزعومة منذ مارس/

آذار 2017. وق�ال مكت�ب املدع�ي الع�ام إن�ه طلب م�ن وزارة 
الخارجية أن توضح ما إذا كان املش�تبه بهما يتمتعان بحصانة 

دبلوماسية يف الوقت الحايل أو يف وقت الجريمة املزعومة. 
وأض�اف أن رف�ع الحصان�ة رضوري إلج�راء املزي�د م�ن 

التحقيقات.

)7( مرشحني من عائلة واحدة 
خيوضون االنتخابات يف لبنان

نواب ايرانيون:
 جيب وقف »الفظاعات« التي ترتكب 

ضد املسلمني الروهينغا

سويرسا حتبط عملية اختطاف رجل 
أعامل تركي عىل صلة بغولن
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رصح مس�ؤول أمريك�ي أن باكس�تان 
ال تبذل جهودا كافي�ة للضغط عى حركة 
طالب�ان ع�ى الرغم م�ن تهدي�د الواليات 
املتحدة بتعليق مساعدات تصل قيمتها إىل 

ملياري دوالر.
باكس�تان  األمريكي�ة  اإلدارة  وتته�م 
بالتساهل مع مجموعات إسالمية متطرفة 
وخصوص�ا حركة طالب�ان األفغانية التي 

تأمل يف دفعها إىل طاولة املفاوضات.
وقال املسؤول الذي طلب عدم الكشف 
أن  أرادوا  »الباكس�تانية  أن  ع�ن هويت�ه 
يظه�روا وكأنه�م ي�ردون«. وأض�اف أن 
الباكس�تانين »بذلوا أدنى حد من الجهود 

ليبدوا وكأنهم يستجيبون« لألمريكين.
وتاب�ع »م�ا زلنا نقدم طلب�ات محددة 
ج�دا ويف ه�ذه الحالة يس�تجيبون. لكننا 
لم نر م�ن جانبهم املب�ادرة التي نتوقعها 

ونعرف انه قادرون عى القيام بها«.
ويف الراب�ع م�ن كان�ون األول، قال�ت 

واش�نطن إنها س�تعلق بعض املساعدات 
األمنية إىل إس�الم أباد بهدف إنهاء دعمها 
لحركة طالبان األفغانية وش�بكة حقاني 
املتحالف�ة معه�ا التي قتل�ت هجماتها يف 
أفغانستان قوات أمريكية وأفغانية وقوات 

أخرى.
وكما أعلن الرئي�س األمريكي يف صيف 
2017 إسراتيجيته ألفغانستان وعرب عن 
موقف حازم حيال إس�الم أباد. لكن أشار 

إىل إمكانية إجراء حوار مع املتمردين.
وانتقد ترام�ب يف تغريدة مطلع كانون 
الثاني، باكستان بحدة. وقال إن »الواليات 
بغب�اء 33 ملي�ار دوالر  املتح�دة قدم�ت 
من املس�اعدات إىل باكس�تان يف السنوات 
ال�15 األخرية ولم يعطونا ش�يئا يف املقابل 
س�وى أكاذيب وازدواجية يف املواقف، وهم 

يستغبون بذلك مسؤولينا«.
وع�رض الرئي�س األفغان�ي يف نهاي�ة 
شباط عى حركة طالبان إجراء مفاوضات 
سالم. وقد اقرح االعراف بالحركة كحزب 
س�يايس إذا وافقت عى وقف إلطالق النار 

واعرف�ت بدس�تور 2014.لك�ن طالب�ان 
ك�ررت اس�تعدادها للتف�اوض، إنم�ا مع 
واش�نطن فقط وليس مع حكومة كابول 
التي تعتربها »نظاما خانعا« تابعا »للغزاة 
بي�ان  يف  الحرك�ة  وتق�ول  األمريكي�ن«. 
نرته نهاية األسبوع املايض إن الحكومة 
األفغاني�ة »غ�ري رشعي�ة« ومقرحاته�ا 
للس�الم »خديع�ة« داعي�ة يف املقاب�ل إىل 
مقاطع�ة مؤتم�ر الس�الم يف أفغانس�تان 

املقرر انعقاده قريبا يف جاكرتا.
واس�تعادت حركة طالب�ان الكثري من 
املناط�ق التي خرستها من�ذ انتهاء مهمة 
حلف شمال األطليس نهاية 2014 والحقوا 

بالقوات األفغانية خسائر فادحة.
ويف ترين األول املايض سيطر مقاتلو 
طالب�ان أو مارس�وا نفوذه�م عى نصف 
املناطق األفغانية أي بزيادة تفوق ضعفي 
مس�احة مناطق نفوذها يف 2015 بحسب 
تقري�ر نره مكتب املحق�ق العام إلعادة 
اعم�ار أفغانس�تان )س�يغار( يف كان�ون 

الثاني.
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نقلت وس�ائل إعالم إيرانية رسمية عن نائب وزير 
الخارجي�ة اإليران�ي قول�ه إن أي عقوب�ات أوروبي�ة 
جدي�دة ع�ى ب�الده س�يكون له�ا تأثري مب�ارش عى 

االتفاق النووي املربم بن قوى عاملية وطهران.
وقال عباس عراقجي وفقا ملا نقلته وسائل اإلعالم 
»إذا اتخ�ذت دول أوروبي�ة خطوات لف�رض عقوبات 
غ�ري نووي�ة ع�ى إي�ران إلرض�اء الرئي�س األمريكي 
فسرتكب بذلك غلطة فادحة سرى نتيجتها املبارشة 
ع�ى االتفاق الن�ووي«. وتابع قائال »م�ن األفضل أن 
تواصل ال�دول األوروبية نهجها الح�ايل إلقناع أمريكا 
بالوف�اء بتعهداتها بموجب االتف�اق النووي ولتنفيذ 
ه�ذه الدولة بفاعلية لالتفاق ب�كل بنوده بنية طيبة 
ويف مناخ منتج«. وجاءت ترصيحات عراقجي ردا عى 
تقرير نرته رويرز ذكر أن بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
عرض�ت فرض االتحاد األوروبي لعقوبات جديدة عى 
إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها 
يف الحرب السورية يف محاولة إلقناع واشنطن باإلبقاء 

عى االتفاق النووي املوقع مع طهران يف 2015.
ووافق�ت إيران ع�ى وضع قي�ود ع�ى برنامجها 
الن�ووي يف مقاب�ل رفع عدد م�ن العقوب�ات يف إطار 

االتف�اق. ورف�ض مس�ؤولون إيرانيون م�رارا طرح 
برنامجها الصاروخي للتفاوض.

يأت�ي االق�راح يف إطار إس�راتيجية م�ن االتحاد 
األوروبي إلنقاذ االتفاق الذي وقعته قوى عاملية لكبح 
ق�درات طهران ع�ى تطوير أس�لحة نووي�ة. وتركز 
اإلس�راتيجية عى أن تظهر للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أن هناك سبال أخرى يمكن من خاللها مواجهة 

نفوذ إيران يف الخارج.
وح�دد ترام�ب يف 12 كان�ون الثاني مهل�ة للدول 
األوروبي�ة املوقعة عى االتف�اق النووي للموافقة عى 
»إص�الح عيوب مروع�ة يف االتفاق الن�ووي اإليراني« 
ال�ذي أبرم يف عهد س�لفه باراك أوباما وإال س�ريفض 

تمديد تعليق العقوبات األمريكية.
وستس�تأنف الوالي�ات املتحدة تطبي�ق العقوبات 
املعلق�ة يف 12 أي�ار إال إذا أصدر ترام�ب تأجيال جديدا 

بحلول ذلك التاريخ.
ونقلت وكال�ة مهر اإليرانية لألنب�اء عن عراقجي 
قوله السبت إن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 

النووي سيعني انتهاؤه.
وق�ال »إذا خرج�ت أم�ريكا م�ن االتف�اق وعادت 
العقوب�ات األحادية الجان�ب لن نكمل ب�كل تأكيد يف 

االتفاق ألنه لن يخدم مصالحنا«.
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تعلن مديرية بلديات كربالء  املقدس�ة/ لجنة البيع وااليجار عن تاجري )العقارات( 
املدرجة  يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحر يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة املرقم )21 لس�نة 2013 املعدل (   فعىل الراغبني باالش�راك   
الحضور يف ديوان البلدية  اعاله يف   الساعة العارشة صباحا بعد مرور )30(  ثالثون 
يوم�ا تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم   وص�ل التأمينات القانونية 
البالغ�ة 20% م�ن القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االح�وال املدنية    ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن واملصاريف االخرى وفق قانون بيع 

وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(

لع�دم حص�ول راغب والحاقا باعالنن�ا )18 يف 16/ 1/ 2018( تعلن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية 
بلديات ميس�ان عن بيع قطع ارايض س�كنية  البالغ عددها )15( خمس�ة عرش قطعة ارض سكنية  
املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طي�ا  العائدة اىل مديرية بلدية امليمون�ة باملزايدة العلنية  اىل 
كافة )موظفي الدولة( استنادا للمادة 15 /اوال من قانون بيع وايجار املوال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013. فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة 
وخ�الل )30(   يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 
20 % من القيمة املقدرة  لبدل البيع بموجب صك مصدق وس�تجري    املزايدة خالل الدوام الرس�مي 
من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية )امليمونة( ويتحمل من 
ترس�وا علي�ه املزايدة اجور خدمة البالغة 2% واية اجور قانوني�ة اخرى ويف  حال عدم حصول راغب 
تعلن مجددا اىل كافة املواطنني واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه  

من ايام العمل الرسمي
 املستمسكات املطلوبة 

1 � اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان / القانونية وعىل البلدي�ة تبليغ الذين يرغبون بدخول 
املزايدة بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

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

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 796/ب2017/2
التاريخ /2018/3/12 

اعالن
بناء عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل )2474/ 
رش�ادية( محلة )الكوف�ة( يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه املقدرة 
ادن�اه فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكم�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10 
م�ن القيمة املق�درة البالغ�ة بموجب صك 
مصدق المر ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوفة 
وصادر من مرصف الرافدين /فرع مس�لم 
بن عقيل )ع( يف الكوفة وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخري م�ن االعالن يف قاع�ة املحكمة وعىل 
املشري جلب هوية األحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية 
القايض

احمد كاظم املوسوي
دار س�كن  : ه�و عب�ارة ع�ن  االوص�اف 
يحت�وي عىل غرفتني ن�وم ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية واستقبال مبني بالطابوق 
ومس�قف بالشيلمان والخش�ب ومشغول 
م�ن قبل املدع�ى عليه االول واف�راد ارسته 
وان مس�احته )1( اولك و )8,08(  م2 يقع 

يف منطقة الكوفة الرشادية 
65,000,000 خمس�ة   : املق�درة  القيم�ة 

وستون مليون دينار
�����������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن غرفة 
التجارة باس�م ) واثق محم�د حمود ( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 55/ب2018/4

التاريخ 2018/3/13
اىل/ املدعى عليهما )صبيحة كاظم حس�ن 

وغيداء حميد عبد (
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 55/

واملتضم�ن   2018/1/23 يف  ب2018/4 
الحك�م )بال�زام املدع�ي عليهم�ا كل م�ن 
صبيح�ة كاظم حس�ن وغي�داء حميد عبد 
بالتضام�ن والتكاف�ل بينهم�ا بتأديتهم�ا 
للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية CHF اضافة لوظيفته مبلغ قدره 
)680$( س�تمائة وثمانون دوالر امريكي( 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
املثنى واش�عار مختار منطقة العس�كري 
270 دار � امل�كارم يف الس�ماوة ل�ذا تق�رر 
تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطعن عىل 
الق�رار املذكور خ�الل املدة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

اعالن
اىل الرشيك ) كامل سدخان محمد ( توجب 
عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازة بن�اء للعقار املرقم 78942 / 
3 حي ميس�ان خالل ع�رشة ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازة حازم حمزه مجهول

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

فقد مني س�ند العقار املرق�م 10531 / 3 
حي صدام باس�م ) صادق ريمان صيهود( 
ع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 740/ ش/2018 

التاريخ 2018/3/15
اعالن 

اىل املدعى عليه / عيل عدنان ظاهر
اقامت املدعية اشواق محمد كريم  الدعوى 
بالعدد 740/ ش/2018 ضدك فيها طلبت 
فيه�ا تصدي�ق ال�زواج الخارج�ي  بينكما  
بتاري�خ 2011/5/1 ع�ىل مه�ر معجل�ه 
ملي�ون دين�ار مقب�وض ومؤجل�ه مليون 
دين�ار ب�اق بذمتك يس�تحق عن�د املطالبة 
واملس�رية واثب�ات نس�ب البن�ت )هاج�ر( 
لك م�ن ف�راش زوجيته�ا وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة حي 
الحس�ني يف قضاء الرميث�ة يف 2018/3/1 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني لحضور  جلسة  املرافعة 
يف الدع�وى املؤرخة يف 2018/3/28 او من 
ين�وب عنك قانونا  وبخالف�ه فان املحكمة 
وف�ق  غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة  س�تجري 

االصول
القايض

لطيف مهنه علو النرصاوي
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة  ق�ايض 

السماوة
�����������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية طالبة صادرة من جامعة 
الكوفة كلية الربية للبنات باس�م ) رفيف 
س�وادي كاظ�م ( الص�ف2 قس�م الربي�ة 
البدنية وعلوم الرياضة عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
االعالن الثان�ي جامعة الكوفة كلية الربية 
للبنات باسم الطالبة عبري محمد عبد االمري 

الصف الثالث قسم الفيزياء

فقدان
فقدت مني هوية طالبة صادرة جامعة 
الكوف�ة كلية الربي�ة للبنات باس�م ) 
الطالبة عبري محمد عبد االمري ( الصف 
الثال�ث قس�م الفيزي�اء عىل م�ن يعثر 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية 
التنمي�ة الصناعي�ة يف بغ�داد  واملرقمة 
باس�م   2005/10/26 يف    )68028(
) جابر جاس�م عب�اس الهندي( فقدت 
بتاري�خ 2018/2/2 ع�ىل م�ن يعث�ر 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد / 215 / 2018 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة ) غاندي محارب درويش 
( طل�ب نصبه�ا قيم�ة ع�ىل زوجه�ا 
املفقود ) حس�ن عيل رحيم ( الذي فقد 
بتاري�خ 1 / 8 / 2014 يف بل�د ولم يتم 
العثور عليه تق�رر نرشه يف صحيفتني 
محليتني رسميتني ومن لديه معلومات 
عن املفق�ود الحضور اىل هذه املحكمة 
خالل عرشة ايام من تاريخ االعالن ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف يتم نصب 
زوجتك قيما عليك وحسب االصول مع 

التقدير 
القايض 

فائق مشعل صالح

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية
العدد  125/ش /2018

اىل املدعى عليه / قيص عبد عيل حسن
أقامت املدعية ) هيام يونس جياد (  الدعوى 
املرقمة 125/ش/2018  والتي تطلب فيها 
اثبات زواجها منك  وملجهولية محل اقامتك 
حسب اش�عار مختار حي القدس يف قضاء 
الصويرةاملختار) سيد خالد هادي الجمراوي 
( ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بالنرش 
يف صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني بموع�د 
املصادف2018/3/26الس�اعة  املرافع�ة  
تاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك أو 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة غيابيا  وفق االصول
القايض 

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

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني العراقيني 
الصادرة من محافظة النجف االرشف  باسم 
) ام�ني ماجد ه�ادي ( يف 2018/2/12 عىل 

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

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الصادرة م�ن   وزارة 
النفط/ رشكة توزي�ع املنتجات النفطية / 
فرع دياىل / بأسم/ حسني عباس  سلمان.
������������������������������������

مديرية تنفيذ  بعقوبة
رقم االضبار/2017/1912

اىل /  املنف�ذ  علي�ه املدي�ن/ محم�د عب�د 
الصاحب شكر

لقد تحقق لهذة املديرية من أش�عار مختار  
محلة العبارة 

ان�ك مجهول محل االقامة وليس  لك موطن 
دائ�م او موق�ت او مخت�ار  يمك�ن اج�راء 
التبلي�غ  عليه  واس�تنادا للم�ادة ) 27(  من 
قان�ون  التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ  بعقوبة خ�الل  مدة  عرشة 
اي�ام   تبداء من اليوم الت�ايل للنرش  ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذة املديرية  باجراءات 

التنفيذ الجربي  وفق القانون.
املنفذ العدل االقدم
وفاء جليل   ادهم

اوصاف املحرر
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة

������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية

العدد 209 / ش / 2018
محم�ود  ميس�ون   / عليه�ا  املدع�ى   / إىل 

كيطان
إعالن

أص�درت محكم�ة األح�وال  الش�خصية يف 
 / ش   /  209 املرق�م  قراره�ا   املقدادي�ة 
2018  يف 7 / 3 / 2018 املتضم�ن تصدي�ق 
الط�الق  الخارجي الواق�ع بينك وبني زوجك 
املدعي ) عدنان فاروق عبد الواحد ( بتأريخ 
11 / 2 / 2018  وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
إقامت�ك  حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عىل 
ورقة التبليغ  وكتاب مركز رشطة شهربان  
بالع�دد 219 يف 14 / 3 / 2018 وإش�عار 
مخت�ار املنطق�ة  املدعو إياد جاس�م محمد 
مخت�ار منطقة الثورة األوىل  لذا تقرر إجراء 
تبليغك بالصحف الرسمية وذلك بصحيفتني 
رس�ميتني  ويف حال�ة ع�دم  إتباع�ك ط�رق 
الطع�ن القانوني�ة  س�وف يكتس�ب القرار  

درجة الثبات .
القايض 

عدي فاضل احمد
������������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 355788 حي  النداء 
يف النج�ف باس�م العراق�ي  احس�ان محمد 
حس�ن محمد ع�يل والص�ادر م�ن مديرية 
التس�جيل العقاري يف النج�ف عىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد / 230 
م / نرش فقدان 

قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) عالء 
حس�ني ع�يل ( الذي فق�د يف محافظ�ة صالح 
الدي�ن بتاري�خ 7 / 1 / 2016 ولم يعرف يشء 
ع�ن مصريه لح�د االن وع�ىل من يعث�ر عليه 
وتتوف�ر لديه معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الساكنني يف ناحية االسحاقي او مركز رشطة 
االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل لنرش 
االعالن .. للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم من 

قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد 1207 

اعالن 
إىل املفقود ) ياس�ني هجرس لطيف ( يس�كن 
الخال�ص نهر االمام بتاري�خ 15 / 3 / 2018 
قدم�ت لنا املدعوة ) جس�ومة عباس حس�ني 
( والدة املفقود ياس�ني هج�رس لطيف والذي 
فق�د بتاريخ 13 / 7 / 2017 والتي تطلب فيه 
اصدار حجة الحج�ر والقيمومة وتكون قيمة 
علي�ك لذا تق�رر االع�الن عن ذل�ك يف الصحف 
املحلي�ة فمن له حق االع�راض مراجعة هذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يوم من تاريخ هذا 
االعالن وبخالف ذللك س�وف تص�در املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون .
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط 
��������������������������������������

فقدان شخص

فقد الشخص املدعو رسمد عبد العال نعمة عبد 
العيس�اوي موالي�د 1985/1/2  اثناء وجودة 
يف س�جن ب�ادوش فقد بتاري�خ 2014/6/15 
امللصقة صورته اعاله فعىل من يعرف عنه اي 
يشء االتص�ال بوالدته / منتهى ش�اكر عذاب 
 / الكوف�ة  قض�اء   07813855875 موباي�ل 
البو عيىس او االتصال باملختار عىل ال حس�ني 
العيساوي موبايل 07830887611 وله االجر 

والثواب 
��������������������������������������

جمعية املثنى التعاونية لالسكان 
اعالن

تعل�ن  جمعية املثنى  التعاونية لالس�كان عن 
تاج�ري 4 مح�الت باملزايدة العلني�ة  الكائنة يف 
عمارات حي الرسالة فعىل الراغبني باالشراك  
باملزايدة مراجعة مقر الجمعية لدفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 20% م�ن القيم�ة املقدرة 
وستجري املزايدة بعد 15 يوما من تاريخ نرش 
االع�الن يف الجريدة ويتحمل  من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن والداللية  البالغة %2 

واي مصاريف اخرى
رئيس مجلس االدارة

��������������������������������������
مجلس االدارة  االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف العباسية

العدد  /247/ ش/2018
التاريخ 2018/3/13

اىل املدعى عليه /  حسني مهدي حاكم
اقام�ت املدعي�ة ربيح�ة كاظم محم�د ضدك 
الدع�وى املرقم�ة 247/ش/2018 امام هذه 
املحكمة واملتضمنة دعوتك  للمرافعة  والحكم 
بتايد حضانة الطفلة  تبارك  واملجهول اقامتك 
حس�ب ما جاء برشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار واختيار قضاء املناذرة املختار سالم عبد 
داخل  املرشدي تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني  للحض�ور امام هذه املحكمة يف يوم  
موع�د املرافعة املوافق 2018/3/28 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جرب

السعد الجديدالسعر السابقالغرض من التخصيصالمساحةم2رقم القطعة والمقاطعة ت

16000000 ستة عشر مليون دينار22000000 اثنان وعشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2598/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات1

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2686/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات2

16000000 ستة عشر مليون دينار22000000 اثنان وعشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2607/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات3

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2663/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات4

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2665/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات5

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2666/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات6

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2667/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات7

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2668/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات8

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني69250/ 2669 ابو سبع والعشرات9

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2670/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات10

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2671/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات11

15000000 خمسة عشر مليون دينار20000000    عشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2620/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات12

16000000 ستة عشر مليون دينار22000000 اثنان وعشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2602/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات13

16000000 ستة عشر مليون دينار22000000 اثنان وعشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2604/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات14

16000000 ستة عشر مليون دينار22000000 اثنان وعشرون مليون ديناربيع بالمزاد العلني2601/69250 مق 15 ابو سبع والعشرات15

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

 املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن ثاين لكافة موظفي الدولة
العدد: 95 

التاريخ: 12/ 3/ 2018 
حمافظة كربالء املقدسة

مديرية بلديات كربالء املقدسة

  املهندس  
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن 
العدد : 25

التاريخ: 2018/3/12

مدة المساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية رقماااليجار

حانوت  في 1
فلكة الثورة

رقم )1( جزء من القطعة 
المرقمة 21/37829/1 

حيدرية
ثالث 28م2

سنوات

)3025000( ثالثة 
ماليين وخمسة وعشرون 

الف دينار سنويا

حانوت  في 2
فلكة الثورة

رقم )15( جزء من القطعة 
المرقمة 21/37829/1 

حيدرية
ثالث 28م2

سنوات

)3025000( ثالثة 
ماليين وخمسة وعشرون 

الف دينار سنويا

كشك في الحي 3
العسكري الحر

رقم )18( جزء من القطعة 
ثالث 9م2المرقمة 21/1942/4 حيدرية

سنوات
)1000000(مليون دينار 

سنويا

كشك في الحي 4
العسكري الحر

رقم )19( جزء من القطعة 
ثالث 9م2المرقمة 21/1942/4 حيدرية

سنوات
)1000000(مليون دينار 

سنويا

كشك في الحي 5
العسكري الحر

رقم )25( جزء من القطعة 
ثالث 9م2المرقمة 21/1942/4 حيدرية

سنوات
)1000000(مليون دينار 

سنويا

كشك في الحي 6
العسكري الحر

رقم )26( جزء من القطعة 
ثالث 9م2المرقمة 21/1942/4 حيدرية

سنوات
)1000000(مليون دينار 

سنويا

كشك في الحي 7
العسكري الحر

رقم )27( جزء من القطعة 
ثالث 9م2المرقمة 21/1942/4 حيدرية

سنوات
)1000000(مليون دينار 

سنويا
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   بغداد / المستقبل العراقي

الك�رخ  ش�اركت دائ�رة صح�ة بغ�داد 
الس�نوي  ال�دويل  واملع�رض  املؤتم�ر  يف 
للخدم�ات التخصصية واملقام عىل ارض 
مع�رض بغداد ال�دويل و بحض�ور مدير 
ع�ام الدائرة جاس�ب لطي�ف الحجامي 
وبمش�اركة مركز اب�ن البيطار لجراحة 
القلب و مدين�ة االمامني الكاظمني )ع( 

الطبية و قس�م الصحة العامة يف الدائرة 
)وحدات التدرن(«.

و بني الحجامي عىل هامش املؤتمر الذي 
حرضت�ه وزيرة الصحة وم�دراء الدوائر 
الصحية يف بغداد ومركز الوزارة للخدمات 
للدائ�رة  بي�ان  بحس�ب  التخصصي�ة 
العراق�ي«، »تمثيل  تلقت�ه طاملس�تقبل 
الدائ�رة لهذا املؤتمر من خالل مش�اركة 
مركز اب�ن البيط�ار التخصيص لجراحة 

القل�ب وال�ذي يمتل�ك رصي�د هائل من 
الخربات و الكف�اءات و املهارات الطبية 
و االستش�ارية هدفه�ا خدم�ة املواطن 
العراق�ي و التي ترتجم م�ن خالل اجراء 
العملي�ات الصعب�ة والن�ادرة واملتميزة 
منه�ا )تبدي�ل الرشاي�ني و عمليات غلق 
الفتح�ات وعمليات قس�طارية و زراعة 
الرشاي�ني وعمليات التش�وهات الوالدية 
وعمليات اخراج اكياس مائية من القلب 

فضال عن عمليات تصليح كامل لرباعية 
فال�وب و لجمي�ع الفئ�ات العمرية من 

الذكور و االناث ».
واكد ان »دائرته تسعى من خالل املؤتمر 
وتالق�ح  املس�تقبلية  الخط�ط  ع�رض 
االف�كار وتبادل الخربات من اجل تطوير 
الخدمات الصحية اىل املستويات العاملية 
و اعداد دراس�ات رصينة و االستفادة و 
مواكبة اخر ما توصل�ت له التكنولوجيا 

العال�م  بل�دان  التخصصي�ة يف  الطبي�ة 
املتط�ورة ». واض�اف البي�ان ان�ه  »ت�م 
عرض اه�م انجازات مدين�ة االمامني و 
مركز اب�ن البيطار و بدوره اس�تعرض 
قس�م الصح�ة العام�ة وح�دة الت�درن 
فولدرات و رسائل صحية حول االمراض 
االنتقالية و كيفي�ة الوقاية و اهم طرق 
العالج م�ن خالل التثقي�ف الصحي من 

مالكاتنا الصحية .

صحة الكرخ تشارك يف املؤمتر واملعرض الدويل السنوي للخدمات التخصصية

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية،وج�ود 
تقديم جديد عىل الشمول براتب اإلعانة االجتماعية، 
محذرة من االنخداع بالبطاقات االلكرتونية املزيفة 

التي يصدرها أصحاب الدعايات االنتخابية«.

وذكر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه 
»ال يوجد اي تقديم جديد عىل الشمول براتب اإلعانة 
االجتماعية بس�بب عدم توف�ر التخصيصات املالية 
وكل م�ن يدع�ي او ي�روج لذلك فهو غ�ر صادق«، 
داعي�ا »الجميع لإلبالغ عن أولئ�ك عرب االتصال عىل 
خط الهات�ف )1018( من اجل القي�ام باإلجراءات 

القانونية بحقهم«.
وأض�اف البيان ان »ال�وزارة تأمل ان يتم تخصيص 
األموال يف موازنة عام 2018 وهو االمر الذي لم يتم 
تأكيده لغاية االن بس�بب الوض�ع االقتصادي للبلد 
وربما ال يتم تخصيص اي مبلغ اضايف«، مش�را إىل 
ان »هنال�ك أكثر من )700( أل�ف متقدم ومنذ عام 

2016 يف انتظار شمولهم«.
وتاب�ع ان »وزارة العم�ل باملواطنني ع�دم االنخداع 
بوع�ود الش�مول برات�ب اإلعان�ات االجتماعية من 
قبل املعقبني واألحزاب والتيارات التي تود استغالل 
الفق�راء ملصالحه�ا الخاص�ة كدعاي�ة انتخابية او 

مقابل اجر.

العمل تنفي وجود تقديم عىل رواتب اإلعانة االجتامعية

التخطيط تبحث مع وكالة التعاون والتنسيق 
الرتكية آليات تنفيذ املشاريع اخلدمية يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التخطيط س�لمان الجمي�ي مع نائب رئي�س  وكالة  
التعاون والتنس�يق الرتكية )ت�كا( ، عي مس�قان والوفد املرافق 
له اليات التعاون بني العراق واملؤسس�ة يف مجال تنفيذ املش�اريع 
الخدمي�ة يف  العراق بموجب مذكرة التفاه�م املزمع توقيعها بني 
الطرفني قريبا«.وذكر بيان من املكتب االعالمي يف وزارة التخطيط 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »املباحثات ترك�زة حول طبيعة 
املش�اريع الت�ي س�تنفذها الوكال�ة  الرتكية يف مختل�ف املجاالت 
الس�يما الخدمية منها ومنها مش�اريع املاء واملج�اري والصحة 
والتعليم وتطوير الكوادر .. مبينا ان »وزير التخطيط اشاد بحجم 
ومس�توى التعاون بني العراق وتركيا ، ومواقف الحكومة الرتكية 
الداعم�ة للع�راق ،داعيا »الوكال�ة الرتكية للتعاون والتنس�يق إىل 
املش�اركة يف تنفيذ مش�اريع اعادة االعمار يف املناطق املحررة بما 
يس�هم يف تخفيف  اثار  الحرب عىل ابناء تلك املناطق«.من جانبه 
اشار نائب رئيس وكالة )تكا( الرتكية إىل ان »حكومة بالده تنظر 
إىل العراق باهمية بالغة لوجود الكثر من املشرتكات بني البلدين، 
مؤكدا ان »مؤسس�ته مس�تعدة ملواصلة عملها يف العراق من اجل 
تنفي�ذ املش�اريع الخدمية وتطوي�ر املالكات فضال ع�ن امكانية 
املس�اهمة يف عمليات اع�ادة اعمار االث�ار العراقي�ة التي خربها 
االره�اب ، مش�را إىل ان »مذكرة التفاهم ب�ني الحكومة العراقية 

ومؤسسة تكا ستكون جاهزة للتوقيع قريبا .

صحة كربالء تتلف »60« طنًا من األرز 
مملوءة باحلرشات

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة كربالء، ان ش�عبة الرقابة الصحية يف قس�م 
الصح�ة العامة بالدائرة ص�ادرت وأتلفت 60 طناً م�ن مادة الرز 
املس�تورد، كان�ت مخزونة داخل مس�تودعات أحد تج�ار الجملة 
يف ناحية الحس�ينية بسبب س�وء الخزن، فضالَ عن كونها مليئة 
بالح�رشات والديدان وإنبع�اث رائحة كريهة منه�ا«. وقال مدير 
الش�عبة أحم�د فيص�ل عبد الحس�ني يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »إحدى الفرق الرقابية الصحية بقطاع الحس�ينية 
وأثن�اء جولة تفتيش�ية يف األس�واق واملح�ال التجاري�ة ومخازن 
الُجمل�ة، عث�رت ع�ىل هذه امل�ادة داخل مس�تودعات أح�د تجار 
الجمل�ة الذي ُيمارس عمله بدون الحص�ول عىل اإلجازة الصحية 
واملوافقات الرس�مية«. وب�ني، إن »الفرقة الصحي�ة قامت بغلق 
املس�تودع وتش�ميعه بالش�مع األحمر، ومن ثم إس�تحصال أمر 
قضائي عىل س�حب نماذج للمادة ، وإرس�الها إىل مخترب الصحة 
العام�ة يف كرب�الء لبيان م�دى صالحيتها لإلس�تهالك البرشي«. 
وكش�ف عبد الحس�ني، إن »الفحص املختربي أثبت فشلها كونها 
غر ُمطابقة للمواصفات القياس�ية العراقية املُعتمدة، كما قمنا 
بإرس�ال عينات أخرى إىل مخترب الصحة املركزي يف بغداد لغرض 
تأكي�د نتيجة الفحص، حي�ث ظهرت النتائ�ج مطابقة للفحص 
األول، حينها تم مص�ادرة املادة ومن ثم إتالفها يف منطقة الطمر 
الصحي بالتعاون مع مكتب مديرية مكافحة الجريمة اإلقتصادية 
وفق محرض رس�مي بموج�ب نظام األغذية رقم 4 لس�نة 2011 
وحس�ب قان�ون الصحة العام�ة رقم 89 لس�نة 1981 وبحضور 
صاحب العالقة«. وبنَي مدير ش�عبة الرقابة يف كربالء, إن »إتالف 
املادة يعود اىل س�وء الخ�زن، فضالَ عن كونه�ا مليئة بالحرشات 
والديدان وإنبعاث رائحة كريهة منها،« مؤكدا إن »الفرق الرقابية 
ماضي�ة يف متابعة ورصد املواد الغذائية وإتالف غر الصالح منها 
لإلس�تهالك الب�رشي حفاظ�َا عىل حي�اة املواطنني« مش�دداً عىل 
»رضورة إلتزام أصحاب املواد الغذائية بالرشوط الصحية الواجب 
توفره�ا لخزن امل�واد الغذائية لتجنب املس�ائلة القانونية وإتالف 

هذه املواد وخسارتهم املادية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

املناف�ذ  اجتم�اع ط�ارئ ملجل�س هي�أة  عق�د 
الحدودية برئاس�ة كاظم العقاب�ي رئيس هيأة 
الت�ي  املواضي�ع  ملناقش�ة  الحدودي�ة،  املناف�ذ 
اث�رت يف االون�ة االخرة عىل انس�يابية البضائع 
يف املناف�ذ الحدودي�ة وخاص�ة املناف�ذ البحرية 
)املوان�ئ( ومواضي�ع اخ�رى لها تاث�ر مبارش 

عىل االقتصاد الوطني«.وافاد بيان للهيأة 
تلقته »املستقبل العراقي«، ان »اهم هذه 
املواضي�ع هي »اإلج�راءات الت�ي اتخذت 
من قبل م�رف الرافدي�ن وفرض اجور 
خدم�ات مقداره�ا 5 باملائ�ة م�ن قيم�ة 
الرس�وم الجمركي�ة والرضائ�ب«. وكان 
ق�رار املجلس ال يجوز ف�رض اي اجراء يف 
املناف�ذ الحدودية من ش�أنه ان يؤثر عىل 
انسيابية الس�لع دون عرض االجراء امام 
انظ�ار مجل�س الهي�أة واتخ�اذ التوصية 
املناس�بة بذلك، وعليه ت�م رفض اجراءات 
م�رف الرافدين«.واض�اف البيان »كما 

ت�م مناقش�ة االج�راءات املتخ�ذه بخص�وص 
السلع املعفاة من الرسوم الجمركية والرضيبية 
واس�تغالل هذا االعف�اء من قبل بع�ض التجار 
ضعاف النفوس وادخال البضائع والسلع املعفاة 
اىل االس�واق املحلي�ة خالفاً للضوابط ».و ش�دد 
املجل�س بحس�ب البيان عىل »رضورة التش�ديد 
عىل االجراءات التي اقرها مجلس الهيأة وان يتم 
ايصال املواد املعفاة بحراس�ة جمركية يش�ارك 

به�ا الجمارك ورشط�ة الجمارك واس�تخبارات 
الرشطة وتنظي�م محرض نفاض رس�مي بذلك 
ودعى اىل انعق�اد اللجنة املختصة لغرض تقييم 
م�دى نجاح االج�راءات التي اتخذته�ا اللجنة يف 
وقت سابق«.واشار البيان اىل انه »بصدد حماية 
املنتج الوطني تم مناقش�ة ه�ذا املوضوع ودور 
الهيأة يف تطبي�ق قانون حماي�ة املنتج الوطني 
ورضورة ان تاخ�ذ االجه�زة االمني�ة دوره�ا يف 
حماي�ة املنت�ج الوطن�ي من خ�الل منع 
املنتوج�ات املهرب�ه تدخ�ل الب�الد بهدف 
جعل العراق بلداً مستورداً لهذه املنتجات 
وعرض حالة مزارعي محصول الطماطة 
يف س�فوان وتعرضهم لخس�ائر جسيمة 
بس�بب املواد املهرب�ة ع�رب الحدود«.كما 
ناقش االجتماع ع�رض التعليمات رقم 1 
لسنة 2018 والخاصة باملوانئ واملطارات 
باعتباره�ا مناف�ذ حدودي�ة ورضورة ان 
تلعب هيأة املنافذ الحدودية دورا متميزاً يف 
الحفاظ عىل املال العام وحماية املستهلك 

وحماية املنتج.

املنافذ تعقد اجتامعًا ملناقشة املواضيع التي اثرت عىل انسيابية البضائع

   بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة النفط املس�تثمرين للمش�اركة يف م�رشوع لبناء مصفاة 
نفطية بطاقة 70 ألف برميل يومياً يف محافظة األنبار بغرب البالد«.

وقال�ت الوزراة النفط يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »النفط 
دعت املس�تثمرين للمش�اركة يف مرشوع لبناء مصفاة نفطية بطاقة 
70 ألف برميل يومي�اً يف محافظة األنبار بغرب البالد، مبينة ان تنفيذ 
املصفاة بأس�لوب«BOOT« أو«BOO«،نظام البناء والتملك والتشغيل 
أو البن�اء والتملك والتش�غيل ونقل امللكية، وفق قانون االس�تثمار يف 

املصايف رقم 64 لعام 2007 وتعديالته«. 
وأضاف�ت أن »منتج�ات املصف�اة س�تكون صديق�ة للبيئ�ة ووف�ق 
املواصف�ات العاملية، وأن املس�تثمر مش�مول باإلعف�اءات الرضيبية 

بموجب قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006«.
واش�ارت ال�وزراة إىل أن »آخ�ر موعد الس�تالم األوراق م�ن الرشكات 

الراغبة باالستثمار يف املصفاة 14 يونيو القادم«. 
وتأت�ي مصفاة األنبار، يف إطار خط�ة الحكومة لزيادة طاقة معالجة 

النفط يف البالد وتقليص وارداتها من املشتقات النفطية.

النفط تدعو املستثمرين للمشاركة 
يف مرشوع مصفاة االنبار

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي, يف مكتبه 
بمق�ر الوزارة ممثل االمني الع�ام لألمم املتحدة يف العراق 
ي�ان كوبيش ال�ذي هنأ الوزي�ر بنجاح مؤتم�ر املانحني 
يف الكوي�ت, مبين�اً, ارشاك األم�م املتحدة باالس�تعدادات 
والتنظي�م للمؤتمر وتواصلهم مع ال�دول املانحة لاليفاء 
بااللتزاماتهم التي قطعوها يف املؤتمر«.مؤكداً, ان وزارة 
الكهرباء لها مكانة التعاون املس�تقبي, وان فريق االمم 
املتح�دة يرغ�ب بمعرف�ة رؤى وتطلع�ات الس�يد وزي�ر 
الكهرب�اء« .واس�تعرض كوبيش بحس�ب يب�ان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، الخطوات التي يتبعها فريق 
االم�م املتح�دة ملتابعة االنتخاب�ات مع املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات, موضحاً, مس�اعي االمم املتحدة 
لع�ودة النازحني وخلق بيئة مناس�بة للتصويت الس�ليم 
م�ن خالل التقني�ات الجدي�دة وبناء الثق�ة ».من جهته 

ابدى الفهداوي سعادته بلقاء ممثل االمني العام وطرحه 
للمواضي�ع املهنية الخاصة بقطاع الكهرباء الذي يرتبط 
بنجاح جميع قطاعات املجتمع الخدمية واالقتصادية«.

واكد ان »قطاع الكهرباء يف العراق وحسب تقارير وزارة 
التخطي�ط العراقي�ة قد تعرض اىل تدمر قياس�اً بجميع 
القطاع�ات االخ�رى م�ن قب�ل عصابات داع�ش وبلغت 
نس�بة الدم�ار 50% و50% االخ�رى تخ�ص القطاع�ات 
االخرى كالصحة والرتبية والطرق والجسور واالقتصاد« 
.واس�تعرض الفهداوي املقرتحات التي قدمها يف مؤتمر 
الكويت والخاصة باعادة اعمار املناطق املحررة يف العراق 
وعىل رأس�ها قطاع الكهرب�اء واملتضمن�ة تجهيز الدول 
املانحة املواد املطلوبة وتنفيذ املشاريع, مقدماً متطلبات 
واحتياجات وزارة الكهرباء  عىل شكل جداول باملواد مع 
مواصفاتها واسعارها عاملياً, معرباً عن امله »بان تتبنى 
االم�م املتحدة ه�ذه االلية الص�الح الدم�ار الكبر الذي 

تعرضت له قطاعات الخدمات يف العراق .

الكهرباء تبحث مع األمم املتحدة التواصل مع الدول املانحة لاليفاء بالتزاماهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التجارة عن »استمرار فروعها باستالم 
وتجهيز الحنطة والرز املستورد والوارد من 
ميناء ام قر لحساب البطاقة التموينية«. 
واضاف مدير عام الرشكة نعيم املكصويص 
يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »فرع 
رشكته يف محافظة الديوانية بارش باستالم 
كمي�ات ال�رز ال�واردة م�ن مين�اء ام قر 
باالضافة تجهي�ز وكالء الغذائية والنازحني 
بالحص�ة االوىل 2018 م�ن م�ادة ال�رز بعد 
إج�راء الفحص املخت�ربي وتفريغ الكميات 
وخزنها حس�ب الضوابط الفنيةحيث بلغت 
الكمي�ة املجه�زه لل�وكالء ه�ي 2593 طن 
فيما بلغت الكميات املجهزة للنازحني 4 طن 
ضمن مفردات البطاقة التموينية«.وبني ان 
»الفرع بارش كذلك بأستالم كميات الحنطة 
املس�توردة نوع امريكي واسرتايل من ميناء 
ام قرحي�ث تم اج�راء الفحوصات االولية 
م�ن قب�ل فاح�يص وح�دة املخترب كم�ا تم 
تجهيز املطاحن العاملة يف املحافظة بكمية 
5241ط�ن م�ن اجل نت�اج الطح�ني ضمن 
الحصة التموينية ».و اشار اىل ان »فرع بابل 
بارش هو االخر باس�تالم الحنطة االسرتالية 
املس�توردة والرز االرغواي ال�وارد من ميناء 
ام قر حيث تم استالم وتفريغ 34شاحنة 
محملة بالحنطة املس�توردة فيماتم تفريغ 
5 ش�احنات محملة بالرز املستورد لحساب 

البطاقة التموينية .

التجارة: استمرار استالم 
وجتهيز احلنطة والرز املستورد 

حلساب البطاقة التموينية

   البصرة / المستقبل العراقي

عبداألم�ر  أس�عد  الب�رة  محاف�ظ  عق�د 
العيداني، اجتماعا موس�عا م�ع مدير وكوادر 
بلدية البرة، وتركز هذا االجتماع حول الدور 
املستقبي واملسؤول الذي يمكن أن تلعبه هذه 
املديري�ة م�ن أجل االرتق�اء بالواق�ع الخدمي 
بمجمله، ويف مقدمة ذل�ك ملف التنظيف  بعد 

توقف الرشكة الوطنية عن عملها«.
وقال محافظ البرة يف بيان لديوان املحافظة 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ل�م يبقى لعمل 

الرشك�ة الوطني�ة يف املحافظ�ة س�وى أياما 
»مع�دودات«، وبالتايل البد للبلدي�ة وكوادرها 
أن تثبت جدارتها يف إدارة هذا امللف، خصوصا 
بعيد صدور ق�رار مجل�س املحافظة القايض 
بإنهاء عقد الرشك�ة املذكورة، وإناطة املهمة 
ملديري�ة بلدية البرة بدءا من ش�هر نيس�ان 

املقبل«.
واكد عىل »اس�تعداد الحكومة التنفيذية ملد يد 
الع�ون والدعم بكل صوره وأش�كاله من أجل 
إنجاح ه�ذه املهمة امللقاة ع�ىل عاتق البلدية 

والتي وصفها » بالتحدي الكبر«.

حمافظ البرصة: العودة مللف رشكة التنظيف 
وعىل كوادر البلدية حتمل مسؤولياهتا

    بغداد/ المستقبل العراقي

احتف�ى البن�ك املركزي العراق�ي، بمرور 86 عاماً ع�ىل صدور أول 
عملة وطنية بعد إعالن تأسيس الدولة العراقية الحديثة.وقال البنك 
املركزي يف بيان صحفي، تلقته »املستقبل العراقي«، ان »اليوم تمر 
علينا الذكرى ال�86 لصدور أول عملة عراقية للدولة العراقية، وهو 
الدينار الذي صدر يف 1932/3/16«.واشار اىل انه »تم اتخاذ الدينار 
كوحدة أساس�ية للعملة العراقية ويساوي ألف فلس، وكان يحمل 
صورة امللك فيصل االول متجها برأسه نحو اليسار«.واضاف »كانت 
القيمة الرشائية للدينار العراقي تعادل 7.3 غم ذهب«.ولفت البنك 
اىل ان »لجنة العملة كانت هي الجهة املسؤولة، وكان الدينار يحمل 
تواقي�ع اعضائها وهم: رئيس اللجنة هلتن يونغ، وممثل الحكومة 
العراقي�ة جعفر العس�كري، وبرترام هورنزبي ت�م تعيينه من قبل 
بنك انكلرتا، والفيكونت غوشني ممثال عن البنوك العاملة بالعراق، 

وهاسكل وهو أيضا ممثل عن البنوك العاملة بالعراق.

البنك املركزي حيتفي بصدور أول عملة 
عراقية قبل »86« عامًا

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  اس�تقبل 
عط�وان  بغ�داد  محاف�ظ  معص�وم 
رضورة  ح�ول  للتباح�ث  العطوان�ي 
النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة يف 

كافة املجاالت«.
وذكر مكتبه االعالم�ي ان »العطواني 
خالل اللقاء اس�تعرض اه�م الخطط 
االداري�ة والخدمية املنتظر انجازها يف 
املحافظ�ة والجهود املبذول�ة من قبل 
كوادرها لالنطالق نحو تأمني الخدمات 
لجمي�ع مناط�ق العاصمة وخصوصا 

االط�راف ويف كاف�ة امليادين«.واش�ار 
اىل »حاج�ة حكومته املحلي�ة اىل دعم 
م�ايل اني ل�الرساع بأنج�از الكثر من 
املتلكئة  الرضورية  الخدمية  املشاريع 

يف العاصمة«.
واض�اف ان »معص�وم اب�دى اس�فه 
للرتاجع الخدمي الكبر الذي تعيش�ه 
وخصوص�ا  بغ�داد  مناط�ق  اغل�ب 

االطراف«.
واك�د بان�ه »مس�تعد لتقدي�م الدعم 
املس�تويات  مختل�ف  وع�ىل  الكام�ل 
تقدي�م  اج�ل  م�ن  بغ�داد  لحكوم�ة 

الخدمات االساسية للمواطنني.

حمافظ بغداد يبحث أهم اخلطط اإلدارية واخلدمية املنتظر انجازها مع رئيس اجلمهورية
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اعالن
ادناه االنذار املس�ر من قبل دائرتنا بواس�طة دائرة لكات�ب العدل يف الباب 
الرشق�ي املحرتم بالعدد 2109 يف 2018/1/22 واملوجه اىل )رشكة عبد الله 
عوي�ز حمود ورشيكت�ه رشكة التضامني�ة للمقاوالت والت�ي يمثلها املدير 
املفوض املهندس عبد الله عويز حمود( بموجب الوكالة املرقمة ق/850/8 

يف 2018/1/18
جهة انذار

سبق وان تم التعاقد مع رشكتكم بموجب العقد املربم بتاريخ )2008/5/7( 
لغرض تنفيذ اعمال مجرس تقاطع املستنرصية يف بغداد  )مواد +عمل( 

ونظرا لحصول تهطل للروافد الحديدية وس�ط مجرس تقاطع املستنرصية 
وحسب الكشف املوقعي التي تم من قبل دائرة املشاريع بتاريخ 2017/8/9 
واس�تنادا اىل امل�ادة )870 /1( م�ن القانون املدني رقم )40( لس�نة 1951 

واملعدل بموجب قانون التعديل االول رقم )48( لسنة 1973  
تقرر انذاركم برضورة اصالح االرضار اعاله وخالل مدة اقصاها )10( ايام 
م�ن تاريخ تبليغكم باالنذار اعاله وبخالفه س�تتخذ بحقك كافة االجراءات 

القانونية بما فيها مطالبتكم بالتعويض عن االرضار 
املنذر / امني بغداد / اضافة لوظيفته
وكيله املحامي / فضل حسن عبود
بموجب الوكالة املرقمة ق/850/8
يف 2018/1/18

والصادرة من امانة بغداد 
H25595 واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد / ساحة الخالني

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأج�ر االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية 
أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل 
املزاي�دة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف الي�وم التايل النتهاء مدة اإلع�الن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون األحوال املدنية/  الواقعات 
العدد : 1473

التاريخ 2018/3/8 
بناء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
ابراهيم مجبل عوده جبار الذي  يطلب تبديل 
لقبه م�ن الرشماني اىل العام�ري فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مده 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة

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

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ني فرع النج�ف باس�م )عقيل عبد 
ظاه�ر( فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 
جه�ة االص�دار  او اىل مكت�ب الخياط للنرش 

واالعالن
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد / 68/اعرتاض الغر / 2018  

التاريخ 2018/3/14
اىل املعرتض عليهم / اعرتاض الغر 

1 � نعمان جار الله غازي 
2 � سلمان جار الله غازي

3 � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بناء عىل اقامة الدعوى البدائية املرقمة 68/

اع�رتاض الغ�ر / 2018 من قب�ل املعرتض 
اعرتاض الغر احم�د وحيد رايض حضوركم 
وذلك لصدور حكم من هذه املحكمة بالعدد 
املع�رتض  بال�زام  يق�ي  194/ب/2010 
علي�ه الخام�س فلي�ح محيس�ن س�عدون   
برف�ع التج�اوز ع�ن القطعة املرقم�ة )19(  
مقاطعة )34 العباس�ية( وس�هام ش�ائعة 
لبقية املع�رتض عليهم اعرتاض الغر وتعذر 
تبليغك�م ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب 
اشعار املختار عبد الحسن عبد الكاظم عليه 
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/3/22 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضوركم او من ينوب عنكم 
س�تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفقا 

للقانون 
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

تنويه 
نرش اعالن محكمة بداءة العباسية بالعدد 
144/اع�رتاض الغر / 2018 املنش�ور يف 
جريدة املس�تقبل العراق�ي بعددها املرقم 
اس�م  في�ه  1653 يف 2018/2/25 ج�اء 
املع�رتض من اع�رتاض الغر بانه�ا عليه 
وحي�د رايض  خطأ والصحي�ح  هو زهرة 

وحيد رايض
 لذا اقتىض التنويه 

����������������������������������
تنويه

نرش  يف صحيفة املس�تقبل العراقي اعالن 
محكم�ة العباس�ية الع�دد 73/اع�رتاض 
الغ�ر/ 2018  بعدده�ا املرق�م 1653 يف 
2018/2/25 ج�اء في�ه اس�م املع�رتض 
للغر )عليه وحيد رايض(  خطا والصحيح 

ال يوجد اسم املعرتض للغر
لذا اقتىض التنويه 

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة العباسية
العدد / 72/اعرتاض الغر / 2018  

التاريخ 2018/3/14
اىل املعرتض عليهم / اعرتاض الغر 

1 � نعمان جار الله غازي 
2 � سلمان جار الله غازي

3 � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بناء عىل اقام�ة الدع�وى البدائية املرقمة 
قب�ل  / 2018 م�ن  الغ�ر  72/اع�رتاض 
املعرتض اعرتاض الغر احمد وحيد رايض 
حضورك�م وذل�ك لصدور حك�م من هذه 
املحكم�ة بالع�دد 189/ب/2010 يقي 
بال�زام املع�رتض علي�ه الخامس حس�ني 
عبي�د عباس برف�ع التجاوز ع�ن القطعة 
املرقم�ة )19(  مقاطعة )34 العباس�ية( 
وس�هام ش�ائعة لبقي�ة املع�رتض عليهم 
اعرتاض الغ�ر وتعذر تبليغك�م ملجهولية 
محل اقامتكم حس�ب اش�عار املختار عبد 
الحس�ن عبد الكاظم عليه قررت املحكمة 
تبليغك�م بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2018/3/22 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حالة ع�دم حضوركم او م�ن ينوب عنكم 
س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابي�ا وعلنا 

وفقا للقانون 
القايض

منترص عبد الحسني دخيل

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

االتحادية
محكمة بداءة العباسية

العدد / 70/اعرتاض الغر / 2018  
التاريخ 2018/3/14

اىل املعرتض عليهم / اعرتاض الغر 
1 � نعمان جار الله غازي 
2 � سلمان جار الله غازي

3 � ابراهيم مزهر وناس
4 � موشنه مزهر وناس

اعالن
بناء عىل اقام�ة الدع�وى البدائية املرقمة 
قب�ل  / 2018 م�ن  الغ�ر  70/اع�رتاض 
املع�رتض اع�رتاض الغ�ر احم�د وحي�د 
رايض وب�دور وحيد رايض حضوركم وذلك 
لص�دور حكم من ه�ذه املحكم�ة بالعدد 
املع�رتض  بال�زام  يق�ي  70/ب/2010 
علي�ه الخامس عباس محيس�ن س�عدون 
برف�ع التجاوز عن القطع�ة املرقمة )19(  
مقاطعة )34 العباس�ية( وس�هام شائعة 
لبقية املعرتض عليهم اعرتاض الغر وتعذر 
تبليغك�م ملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
اش�عار املختار عبد الحس�ن عب�د الكاظم 
عليه قررت املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/3/22 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او م�ن ين�وب عنك�م س�تجري املرافع�ة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفقا للقانون 
القايض

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

فقدان
فق�دت  هوية الطالب الص�ادرة من معهد 
التدريب النفطي يف البرصة  قسم امليكانيك 

بأسم ) جعفر عبد الرزاق محمد(  
����������������������������������

فقدان
فق�دان فقد وصل قبض الصادر من بلدية 
البرصة مبلغ�ه 540,000 رقمة 466982 

بأسم )رياض حسن كريم( 
من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

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

فق�د الوص�ل الصادر م�ن مديري�ة بلدية 
الب�رصة باس�م )ري�اض ع�رس به�ار ( 
الوص�ل  تاري�خ   237190 الوص�ل  رق�م 
2012/9/23مبلغ الوصل 875,000 الف 

مبل�غ الوصل 875,000 الف عىل من  يعثر 
عليه تسليمه لجهة االصدار

وزارة العدل 
دارة التنفيذ

مديرية تنفيذ االسكندرية 
رقم اإلضبارة : 2017/734

التاريخ 2018/3/11
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ االس�كندرية العق�ار 
تسلس�ل 3950/5 م 8 اس�كندرية الواقع يف 
االس�كندرية العائد للمدين حس�ني س�لمان  
يوس�ف املحجوز لق�اء طلب الدائن ابتس�ام 
عيل كاظم البال�غ 77,554,880 دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة  هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

مهند عبد االله 
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقم�ه / بابل / اس�كندرية / 
3950 م8 االسكندرية 

2 � جنسه ونوعه : عرصة ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : كما يف الخارطة

4 � مشتمالته : ارض خالية
 5 � مساحته : 3 اولك 

6 � درجة العمران 
7  � الشاغل :

8 � القيم�ة املقدرة : 45,000,000 خمس�ة 
واربعون مليون دينار

����������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم اإلضبارة 

التاريخ  2018/3/15 
اىل املنفذ عليه 

املدين / وثاق فوزي جميل / املدير التنفيذي 
لرشكة مشاعل الرميثة للمقاوالت و التجهيز 

اضافة لوظيفته
لقد تحقق لهذه املديري�ة من كتاب املجلس 
البل�دي ملنطقة مناوي باش�ا بالعدد 237 يف 
2018/3/14 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الب�رصة خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة  بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
علما ان�ك مدين بمبلغ )86869170( س�ته 
وثمانون مليون وثمانمائة وتس�عة وستون 
ال�ف ومئ�ة وس�بعون دين�ار ) م�ع رس�م 

التحصيل والفوائد القانونية ( 
املنفذ العدل

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد 
) جعفر ش�مخي جرب( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن الغل�وم اىل 
الكعبي من لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة  الوائيل 
املدنية والج�وازات  مدي�ر األح�وال 

واالقامة العامة
�����������������������������

لجنة تثبيت امللكية يف الزبر
اعالن

بموجب قرار لجن�ة تثبيت العائدية 
املؤرخ يف 2018/2/25 الصادر من 
لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف الزبر حول 
تثبي�ت عائدي�ة تمام العق�ار 33/

الش�مال باس�م عماد عبد الحس�ن 
رمضان اس�تنادا الح�كام املادة 49 
من قانون 43 لسنة 1971 وقد تقرر 
اعالن ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوما 
وعىل من لديه اع�رتاض عىل القرار 
املذك�ور الطع�ن في�ه لدى رئاس�ة 
محكم�ة االس�تئناف  اعتب�ارا م�ن 
اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند 
انته�اء امل�دة املذكورة وع�دم ورود 
اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع 
الطعن عىل القرار لديها خالل املده 
التسجيل  اعاله س�تبادر مالحظية 
العق�اري يف الزبر بالتس�جيل وفق 

هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

�����������������������������
لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

اعالن
بموجب قرار لجن�ة تثبيت العائدية 
الص�ادر   2018/2/25 يف  امل�ؤرخ 
من لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف الزبر 
ح�ول تثبي�ت عائدية تم�ام العقار 
2112/الكوت باسم هناء نجم عبد 
الله  اس�تنادا الح�كام املادة 49 من 
قان�ون 43 لس�نة 1971 وقد تقرر 
اعالن ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوما 
وعىل من لديه اع�رتاض عىل القرار 
املذك�ور الطع�ن في�ه لدى رئاس�ة 
محكم�ة االس�تئناف  اعتب�ارا م�ن 
اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند 
انته�اء امل�دة املذكورة وع�دم ورود 
اشعار من رئاسة االستئناف بوقوع 
الطعن عىل القرار لديها خالل املده 
التسجيل  اعاله س�تبادر مالحظية 
العق�اري يف الزبر بالتس�جيل وفق 

هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبر

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف  دي�اىل 
االتحادية

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
بعقوبة

العدد /بال
التاريخ 2018/2/6

اعالن مفقود 
اسم املفقود // مقداد كريم حاكم

بتاري�خ 2018/2/6 قدم�ت زوجة 
املدع�و مق�داد كريم حاك�م  يطلب 
فيه نصبه قيما عليك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2014/5/5 ول�م تعد لحد 
االن ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف 
املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم 
الثان�ي م�ن تاري�خ الن�رش س�وف 
تنص�ب م�روة ماج�د ش�اكر قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية االوىل
العدد / 285/س2018/1

التاريخ 2018/3/13

اعالن
اىل املستأنف عليه / بهاء عبد الباري لفته حسني

للطعن االس�تئنايف املق�دم من قبل املس�تانف امني 
بغداد / اضاف�ة لوظيفته بالدع�وى املرقمة 285/

الص�ادر م�ن  البدائ�ي  الق�رار  س2018/1  ع�ىل 
محكم�ة بداءة الرصافة بالع�دد 642/ب/2016 يف 
2017/3/30 وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه 
املحكمة صباح يوم املرافع�ة املوافق 2018/3/26 
ويف حال�ة عدم  حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك حضورا وعلنا 

وفق االصول 
القايض

شهاب امحد ياسني 
رئيس اهليئة االستئنافية االوىل

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 652 / 2018 
التاريخ 15 / 3 / 2018  

اىل املنفذ عليه / عذراء عامر حسن تسكن الكاظمية محلة 427 
زقاق 63 دار 6 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة االحوال الشخصية يف 
الكاظمية املرقم 3208 يف 8 / 3 / 2018 ورشح املبلغ القضائي 
وتأييد املجلس املحيل لح�ي الكاظمية انك مجهول محل االقامة 
وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / وائل سعدي محمود
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية املرقم 594 / ش 
/ 2018 يف 14 / 2 / 2018 واملتضم�ن الزام�ك بتمك�ني الدائ�ن 
عبد العزيز جاسم عبد عيل من مشاهدة الطفل يوسف يف مكتب 
البح�ث االجتماع�ي يف املحكمة اعاله وملرتني يف الش�هر يف االول 
والخامس عرش من كل ش�هر يف الس�اعة العارشة صباحاً حتى 
الس�اعة الثانية ع�رش ظه�راً واذا صادف يوم املش�اهدة عطلة 

رسمية فأن اول يوم عمل الذي يليه يكون موعد املشاهدة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3571

التاريخ 15 / 3 / 2018
اعالن فقدان املدعو وسام عبد الله محمد

بتاريخ 1 / 1 / 2015 فقد املدعو وسام عبد الله محمد 
يف منطق�ة التاجي قرية عواد الحس�ني ولم يعثر عليه 
لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حياً او موته 
وبتاري�خ 5 / 2 / 2018 قدم�ت املدعوة ايمان محمود 
عب�د طلباً تطلب فيه نصبها قيم�ة عىل املفقود زوجها 
) وس�ام عب�د الله محمد ( وع�ىل اوالده القارصين كل 
من عمر تول�د 2010 وزهراء تول�د 2011  وذلك الدارة 
شؤونه واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 
من قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 املعدل 
علي�ه فقد قررت املحكمة االع�الن عن حالة الفقدان يف 
صحيفت�ني محليت�ني وعىل كل من لدي�ه معلومات عن 
املفق�ود اعاله الحضور اىل ه�ذه املحكمة وخالل ثالثة 

ايام من تاريخ النرش لالدالء بتلك املعلومات
القايض / محمد محيسن عيل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 75

التاريخ 2018/3/12

الموقعالمساحةرقم الملكجنس العقارت
سوق القصابين14م2/52 ـ 3/5حوانيت1
الشارع الفرعي مقابل الحسينية 7،5م122حانوت2
على جزء من القطعة 442,5275/321م2بالبناية3
17م18/182حانوت4
على جزء من القطعة 275/321)8,5×5’7(م3452حانوت5
على جزء من القطعة 275/321)5,7×4(م3462 ـ 347حوانيت6
على جزء من القطعة 275/321)3,6×5,7(م3482حانوت7
على جزء من القطعة 275/321)4,4×5,7(م3492حانوت8
مقابل كراج المهناوية19,5م1/62حانوت9
مقابل كراج المهناوية4,23م2/62حانوت10
السوق العصري9م132حانوت11
السوق العصري5,5م142حانوت12
السوق العصري35,8م12حانوت مع مخزن13
مقابل حسينية الحرية11م152حانوت14
مقابل دائرة البريد /شارع فرعي19م18/92حانوت15
مقابل المحطة   الوسطية38400بالموقع رياضي16
مقابل كراج المهناوية)4×7(م5/6حانوت17
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د. محمود شاهين 

)يف زم�ن يكث�ر الحديث فيه ع�ن »زوال 
الكت�اب الورق�ي«، أحس�ب أن من ينرش 
مراس�اته اإللكرتونّي�ة ورقي�ًا، ال ي�زال 
يس�اوره االعتقاد بأن الوس�يلة الورقّية 
الوس�يلة  م�ن  حس�ّية  وأكث�ر  أبق�ى 
اإللكرتونّي�ة، ألنه�ا ُت�رشك مزي�داً م�ن 
الح�واس يف متع�ة الكتاب�ة والق�راءة(، 
بهذه الرؤي�ة املنحازة للكت�اب الورقي، 
يمه�د الدكت�ور ف�واز طرابل�ي لكتابه 
»يف أدب الصداق�ة/  عب�د الرحمن منيف 
ومروان قصاب بايش«، الصادر أخرياً، يف 
بريوت، داعياً القارئ إىل مقارنة حس�ّية 
حفي�ف الورق، ورصي�ر القل�م الخافت 
عليه، بالتكتكة الرتيبة للرتقني اآليل، وإىل 
تحس�س ملمس ال�ورق، وش�م رائحته 
أثناء تقلي�ب صفحات الكت�ب واملجات 
والصحف حديثها وقديمها، ال سّيما تلك 
الخارج�ة للتو من املطبعة، حيث تضوع 

منها روائح حرب وصمغ وخشب.
أو التكهن عن ع�ر تدوين مخطوطة، 
أو قيمته�ا، م�ن مجرد ش�ميم م�ا بقي 
فيها من تل�ك الروائ�ح، ومعها بصمات 
خطاط�ني وقراء. الكت�اب الجديد رغيف 

خبز، واملخطوطة خمرة معتقة.
املراس�ات، بحس�ب طرابل�ي، قص�ة 
صداقة سابقة عىل بدء الرتاسل، وصداقة 

تجلت وتطّورت أثناءها ومن خالها، ذاك 
ما حدث مع الروائي عبد الرحمن منيف، 
صاحب »مدن امللح«، والفنان التش�كييل 
الس�وري مروان قصاب بايش، الذي ولد 
يف دمشق، وعاش معظم حياته يف برلني، 
منتجاً للفن وُمدّرس�اً له، وقد سبق لهما 
االشرتاك يف إصدار كتاب »مروان.. رحلة 
الحياة والفن«، حيث كتب منيف نصوص 

الكتاب التي ُتقدم مروان الفنان.
أدب  »يف  الجدي�د  املش�رتك  كتابهم�ا  يف 
الصداق�ة« يكتب مني�ف وقصاب بايش، 
س�فراً جديداً يف أدب املراس�ات القديم - 
الجديد، حيث يض�م الكتاب ما يربو عىل 
140 رسالة متبادلة بينهما، األوىل تحمل 
تاريخ 12/ 6/  1990 مرس�لة من منيف 
يف دمش�ق، إىل م�روان يف برلني، واألخرية 
مرسلة من منيف أيضاً، إىل مروان نهاية 
2003. أي قبل رحيله يف دمش�ق بس�نة 
واحدة، أما مروان فقد رحل يف برلني عام 
2016، حي�ث تربز اإلبداع ال�ذي تميز به 

منيف وبايش كل يف مجاله.
للدكت�ور  وفق�اً  الكت�اب،  قص�ة  تب�دأ 
طرابل�ي، بروائ�ي فقد ثقت�ه بالكلمة، 
فيتمنى لو أنه يرس�م. أما الطرف الثاني 
فه�و فنان مغرتب، لم يع�د يكتفي بلغة 
الخ�ط )الرس�م( واللون والكتل�ة، فلجأ 
يتقاط�ع  وهك�ذا  بالكلم�ات.  للب�وح 
الصديقان )الروائي( و)التش�كييل( عند 

ه�م كبري. فالتش�كييل يبح�ث عن طرق 
تعب�ري بالكلم�ات، والروائ�ي مه�ووس 
بالفن، ُيجرّب يف طاقات الكلمات، التعبري 
ع�ن الخ�ط والل�ون والكتلة. التش�كييل 
ال يس�تطيع أن يكت�ب عندم�ا يرس�م، 
والروائي لن يستطيع الجمع بني الرواية 
والرس�م، ولس�ان حال�ه: )لو ل�م أكتب 
لرسمت(. والس�ؤال املشرتك بني االثنني: 
كي�ف يمك�ن للكلم�ة أن تقول الش�كل 
واللون، وكي�ف يمكن التعب�ري عن الفن 
من غري اس�تخدام لغة الكلم�ات، وبذلك 
يص�ل الصديق�ان إىل ح�د تب�ادل األدوار 
بينهم�ا. ب�ني اللغ�ة املنصوص�ة واللغة 
املبص�ورة، يتواطأ الروائي والتش�كييل. 
فمن جهته يريد الروائي غسل الكلمات، 
ويبحث التش�كييل عن براءة اللون األول، 
امل�ادة األوىل للحي�اة. لك�ن الروائي يريد 
م�ن الغس�ل ش�حن الكلم�ات بطاقاتها 
القص�وى، ف�إذا ه�و )صاح�ب النظام 
الصارم يف البناء الروائي( يتمنى الكتابة 
األوتوماتيكّية، داعياً صديقه التش�كييل 
إىل كتابة نص سومري، أو بابيل مشرتك، 
بشكل معارص. تنضح الرسائل املتبادلة 
ب�ني مني�ف وقص�اب ب�ايش، بهاج�س 
مشرتك يتمثل يف الدعوة إىل حرية التعبري 
القص�وى، حرية تقلب العالم رأس�اً عىل 
عق�ب، معي�دًة ترتي�ب الكون، وإنش�اء 

حياة جديدة مليئة بالعدل.

»يف أدب الصداقة«.. اإلبداع يف مراسالت منيف وبايش

مؤيد عبد الزهرة

يف وق�ت ما من  مرحل�ة الاتوازن من الزم�ن االغرب حني 
اش�تعلت حرائ�ق الكراهي�ة واحتل�ت الوج�وه الكالح�ة 

عناوين القرار انفلت عيار اللصوص ..
 ليتسيَدوا ويمارسون طغيانهُم كذئاٍب منفلٍتة امام قطيع 
خراف ال أحَد يرعاها ، فيطارُدون هذا ويغرسون مخالبُهم 
بذاك ، س�اعَة َيَشاُءون  .. كانت االيام عابسة ،والسموات 
متجهم�ة ،والش�وارع با كي�ه ،واألرصفة تمتيلءبش�باب 
ونساء وكبار سن رؤوسهم مهشمة ،والبعض اجسادهم 
مثقوبة ،وبني الحني واالخر تأتي س�يارات الرشطة وهي 
تع�وي بمنبهاته�ا ،لتض�ع اك�داس الجثث ف�وق بعضها 
البعض، وكأنها خراف  خارجة من مس�لخ، وترميهم عىل 
ابواب الطب العديل حت�ى امتاء وفاض .. كان املوت يأتي 
بغته ،مثل ش�احنة كبرية فقدت فراملها، وس�ط ش�ارع 
مكتظ بالناس، فاكتسحت بطريقها كل ماموجود ،وأحيانا 
يأتي صاخبا عىل شكل دراجة ناريه ،يمتطيها ذلك املراهق 
صاحب الشعر ألرمادي والعيون الصفراء ،العامل يف محل 
كماليات باس�ل املدعو عقيل ،فيحصد بطريقه الرؤوس، 
كم�ا يحصد املنجل الزرع يف مواس�م الحصاد بيد  خش�نه 
ل�م ترتعش ،وكأنها تعرف دورها تماما ، هذا العقيل الذي 
بدا منس�جم  مع دوره الجديد وكأنه يملء فراغ يف نفسه 
او ليع�وض النقص الذي يش�عر به والزم�ه منذ الطفولة 
ومقاعد ال�درس الذي تركه ونظرات االس�تهزاء به ولهذا 
كان س�احه الوحيد يوم لم يكن للس�اح وجود استخدام 
االلفاظ البذيئة وهو يطوي سنواته حتى غدا شابا ال احد 

يود مصادقته او التعرف اليه.. 
وألن�ه يعرف ه�ذا ،ب�دا يس�تعرض وقاحته بق�وة ،وهو 
يستفز املجتمع ،يدور بني االزقة بالدراجة النارية برسعة 
،وبصوته�ا الع�ايل والس�اح ع�ىل كتفه ،وع�ىل خارصته 
مس�دس يلوح به  ب�ني الحني واالخرقائا )ل�ن ابقي لهم 
اثرا وس�وف »اصكهم »الواحد تلو االخر اوالد..ال..المكان 
لهم يف مدينتنا( . .كان مثل طائر البومة عنوان شؤم يدير 
رأس�ه بكل االتجاهات ليحدد نوع ضحيت�ه املقبلة ،وهذا 
ماكان ذات ضحى ،حني اقبل مرسعا وهو يوجه مسدسه 
بطريق�ة الكاوب�وي ع�ىل رج�ل اع�زل تج�اوز  منتصف 
العق�د الخامس ،كان يحمل بيدية كي�س خضار ،ويرديه 
باطاقتني متتاليتني مرضجا بدمه دون ان يستطيع احد 
من امل�ارة التجروء لاق�رتاب من الضحي�ة..وذات صباح 
اح�رق من�زل، فيما دهم وش�لة من امثالة من�ازل اخرى 
هن�ا وهناك ،ليقتل ش�باب تحت انظ�ار امهاتهم ،ويأخذ 
ماخ�ف حمل�ه وثق�ل وزن�ه ..كان ي�زرع الرع�ب حينما 
ح�ل كوحش كارس تح�ت عناوين مختلف�ة وهو يمارس 
القرصنه، فيخطف هذا ويس�اوم عليه لقاء مادي، ويقتل 
ذاك ليهج�ره او يجربه عىل بيع عق�اره بابخس االثمان 
،ول�م يمر وقت طويل حتى طم�ع باملحل الذي كان عاما 
فيه وتقدم نحو باس�ل وقد اضمر الرش مسبقا قائا:اريد 

رشاء املحل
- ولكنن�ي ل�م اعرضه للبي�ع وال انوي بيع�ه فهو مصدر 

رزقي كما تعلم 
• بكيفك انا حذرتك تبيع ام ال ؟

دارت الدنيا بباس�ل وهو يراجع نفس�ه يف ذهنه نعم اقبل 
ما يعرض عليك فلم

يعد باليد حيلة اذ اقبل الغادر الغدار،وهو يتمنطق الساح 
فما ارخ�ص الرصاصة اليوم يف راس انس�ان وأنت تعرف 
مدى نذالت�ه وقباحته لق�د تحول من احتضنت�ه ورعيته 
زمن�ا لي�س بالقصري عاما يف محلك لي�أكل الرزق الحال 
اىل وح�ش الينام حتى يتذوق طعم الدم ، فتجنب ما امكن  
تجنبه وتنازل عما يمكن التنازل عنه لتحفظ راس�ك فوق 
كتفك فثمة عائلة بانتظارك وبناتك االن احوج ملن يرعاهن 
فهذا النتن ال أمَن  له  وال أماَن ولو غسلته بالبحاِر السبِع 

!!..
لق�د ش�يطن الحي�اة وغمرها بالخ�راب.. ليجع�ُل أيامها 

خريفاً عاصفا وطريقها شاحباً
وهكذا رد عىل مضض راضخا باملوافقة عىل تس�ليم املحل 

لعقيل.
• حس�نا ولكن بالس�عر الذي انا احدده وبالتقس�يط مع 
رشط ان التفت�ح مح�ل كمالي�ات يف املنطق�ة هل فهمت 

قالها بنربة تهديد رصيح 
- نعم فهمت وأمري اىل الله..سأعمل بمهنة اخرى 

عقيل بعد ان اخذ املحل بفرتة تزوج بيد ان زواجه لم يعمر 
اكثر من اشهر قليلة ملزاجيته وعصبيته فضا عن تعامله 
الخش�ن مع زوجته ..مع ذلك بقي يمارس عربدته وبقي 
وس�خا ذو رائحة نتنه حتى جاء يوم اصاب املرض عقيل 
ونال من جس�دة وزحف ع�ىل كل من يده ورقبته وصدرة 
وأقدامه ب�ربوز بثور رسعان ماتتقيح ق�ذارة ..واصبحت 
رائحت�ة مث�ل  رائحةخنزي�ر، يف زريبة او جرذ اس�توطن 

)بالوعات( املجاري الثقيلة .
مم�ا جعله يت�وارى طري�ح الف�راش منب�وذا حتى ممن 
زاملوه يف النه�ب والقتل..وامتد به املرض لس�نوات دون 
ع�اج ولهذا ب�اع املحل الذي اس�توىل علي�ه واغتصبه من 
صاحبه وبعدها بفرتة لفظ انفاس�ه .. فيما الناس الزالت 
كلما تذكر اس�مه ترفقه باللعن�ات ..لقد كان واحدا ممن 

انتجتهم مرحلة الخراب يف الباد.

انـتـقــام ..!!
قصة قصيرة

           سيد محمود

قبل أيام وّجه الشاعر البحريني قاسم حداد رسالة إىل متابعي موقعه اإللكرتوني »جهة الشعر«، كتب فيها: »األصدقاء 
األعزاء، سوف يتوقف موقع جهة الشعر عن البّث ألسباب تتعلق بعدم توافر الدعم املادي. ونوّد هنا أن نتوجه بالشكر 
إىل كّل م�ن وّفر الدعم املادي له عىل مدى العرشين عاماً الس�ابقة واالعتذار ألصدقاء جهة الش�عر الذين بمش�اركتهم 

النرش يف املوقع أسهموا فعاً يف اإلنجاز الذي تحقق طوال سنوات عمل املوقع منذ انطاقته عام 1996«.

قاسم حداد يودع »جهة الشعر«: ال أملك موهبة التسول

وأحدث�ت هذه الرس�الة القصرية 
ردود أفعال واس�عة يف األوس�اط 
األدبية مس�تنكرًة ما حصل، نظراً 
إىل الدور الرئيس الذي أّداه املوقع 
يف نرش الش�عر العربي يف مختلف 
اعتم�اده  إىل  إضاف�ة  أجيال�ه، 
مص�ادر  م�ن  عامل�ي  كمص�در 
م�ا  يف  به�ا  املوث�وق  املعلوم�ات 
يتعلّ�ق باإلبداع الش�عري العربي، 
فضاً عن اعتباره »ورش�ة عمل 
ش�عرية عاملي�ة باملعن�ى األدب�ي 
والتقني للكلم�ة«. وانطلق موقع 
»جهة الش�عر« مع بداية انتش�ار 
اإلنرتن�ت عربي�ًا، يف الع�ام 1996 
بإرشاف قاس�م حداد، الذي تمّكن 
من ضمانة اس�تمرار بّثه نحو 22 

عاماً، عىل رغم محدودية الدعم.
ويف حواره مع »الحياة«، أّكد حداد 
أن�ه عندما اتخ�ذ ق�راره بإغاق 
املوق�ع لم يفكر يف الس�نوات التي 
عمل خالها؛ ألن الزمن الفيزيائي 
لم يعد يش�غله، فاألمور تصري إىل 
حدودها؛ كما أن »جهة الشعر«- 
وفق وصفه- »كائن حي متطلب، 
وأنا لم أعد ق�ادراً عىل مجاراته«. 
وج�اءت فك�رة تأس�يس املوق�ع 
اس�تجابة الق�رتاح قّدم�ه لحداد 
الكات�ب البحريني عبي�ديل عبيديل 
وه�و من رشك�ة »الندي�م لتقنية 
املعلوم�ات« الت�ي تول�ت الناحية 
البداية  التقنية. وأض�اف: »كانت 

تقوم عىل نرش الش�عر العرب�ي يف لغته، ومع الوقت 
اش�تبكنا بجمالي�ات التع�دد اللغوي لنرش الش�عر 
العربي يف أكثر من سبع لغات. بدأنا كمن يتعثر يف نوم 
موحش، وكنا نس�بق أحامنا يف أكثر اآلفاق رحابة. 
ونسهر عىل بناء املحتوى الثقايف النوعي الرصني من 
دون أن نغفل عن تطوير الناحية التقنية وتحديثها، 
ولكن دائماً من أجل بلورة وسائط عرض النصوص 
ورسعة وصول املستخدم إىل املحتوى«. وفرس حداد 
االكتفاء برس�الة قص�رية إلعان توق�ف بث املوقع 
بقول�ه : »نظرُت إىل األمر يف ش�كل بس�يط من دون 
ع�رض مزاع�م أو بكائيات أو ال�كام عن إحباطات 

ال تنقص اآلخرين«. وأوض�ح حداد أن توقف »جهة 
الش�عر« جاء ألس�باب مالية بحتة وليس ألس�باب 
أخ�رى؛ وقال: »منذ س�نوات بادر بع�ض األصدقاء 
األع�زاء يف تعضي�د عملنا، وتلقينا أكث�ر من مبادرة 
من أجل االستمرار«. وأشار إىل أن املوقع حصل عىل 
دع�م م�ن وزارة الثقاف�ة البحرينية يف عه�د الوزير 
الس�ابق محم�د عبدالغّف�ار، »لكن دع�م األصدقاء 
توقف ألس�باب اقتصادية أتفهمه�ا وأحتفظ أيضاً 
بتقدير خاص لهم. اس�تمر دعم الوزارة يف السنوات 
األخ�رية، وإن كان متعثراً وغ�ري كاٍف أيضاً. لم يعد 
كافياً للعمل الحقيقي يف تطوير وتحديث املوقع، ألن 
التطورات الربامجية يف الش�أن اإللكرتوني تتسارع 

وتس�تدعي تطوير املوقع تقنياً، األمر الذي يضاعف 
تكاليف الصيانة والتشغيل والتحديث اليومي«.

وأوض�ح صاحب »ع�اج املس�افة« أن األمر أصبح 
يتطل�ب »الكثري من طرق األبواب. وحس�بُت أن هذا 
س�لوك ال يليق بالثقاف�ة، وال ينبغ�ي قبوله، وليس 
بيننا من يمتلك موهبة التسول«. وببساطته املعتادة 
أقّر قاس�م حداد بأنه لم يفكر يف البحث عن مصادر 
تموي�ل لها طابع االس�تدامة، إم�ا بطلب منحة من 
مؤسس�ات مدنية أو بالحص�ول عىل دعم من رجال 
أعمال أو حتى م�ن وزارة اإلعام يف البحرين، وقال: 
»الس�ؤال عن محاوالت السعي للحصول عىل تمويل 
يستدعي مناخاً عادياً للسعي الكريم، فقد حاولنا يف 

الحدود التي تسمح بها الظروف. 
لك�ن ثم�ة مس�افة جهنمية بني 

أحامنا واستعداد الواقع«.
وتابع: »ربما كّنا يف »جهة الشعر« 
نحاول منذ البداية اقرتاح مستوى 
ورشوط  حاجتن�ا  ب�ني  أخاق�ي 
الواقع. نح�ن نرى أن الثقافة هي 
طريقة حياة، فلم نكن نرى حدوداً 
ب�ني الن�ص واحرتام�ه، الثقاف�ة 
وإنس�انياً. هذا  واحرتامه�ا، فنياً 
االق�رتاح ربما لم يك�ن يعني أحداً 
غرين�ا. ل�م نك�ن لنس�عى لتغيري 
أحد م�ن دون أن نس�مح ألحد أن 
يغرين�ا«. ونف�ى نيت�ه التوجه إىل 
املثقفني العرب بن�داء لطلب دعم 
م�ايل للموق�ع، كما فعل�ت منابر 
ش�بيهة طوال عقود عدة، »لسُت 
يف هذا الوارد، وال أشجع عىل ذلك«. 
كم�ا ش�دد ع�ىل أنه غري مس�تعد 
ملناقش�ة خي�ارات أخ�رى بخاف 
إغاق املوقع، وقال: »عرفت هذه 
الخيارات كثرياً. عرفتها طوياً. ال 
خي�ارات م�ن دون رشوط، وأنا ال 

أحب ذلك، ولسُت مهيئاً له«.
بل�غ  كان  إذا  س�ؤال  ع�ىل  ورداً 
مع ق�رار التوقف محط�ة اليأس 
وه�و صاح�ب »ورش�ة األم�ل«، 
قال: »اليأس؟! ل�م ال، إنه حريتنا 
الوحي�دة. أعطن�ي س�بباً واح�داً 
يمنحن�ا  ال  العربي�ة  حياتن�ا  يف 
ه�ذا الخي�ار«. ورأى ح�داد يف رد 
فعل املثقف�ني العرب عىل قرار اإلغ�اق »الكثري من 
التعوي�ض«؛ فق�د أحّبت »جه�ة الش�عر« بتعبريه 
الجمي�ع، فا يس�تغرب حب الجميع لها. ويف ش�أن 
املفارق�ة التي تش�ري إىل تكاثر املواق�ع اإللكرتونية 
الت�ي تغي�ب فيه�ا املعياري�ة وقواع�د التقييم عىل 
أس�س صحيحة بينما يتوقف املوقع الرائد يف النرش 
اإللكرتوني؛ انتهى قاس�م ح�داد إىل تأكيد أن »هذه 
طبيع�ة أش�ياء الحي�اة، ولع�ل لكل تجرب�ة عمرها 
االف�رتايض، فلم تك�ن »جهة الش�عر« تنافس أحداً، 
ول�م تفرض حكم قيمة عىل أح�د، ألن كل نص جيد 

نرشه املوقع منحه دائماً قيمة نوعية«.

رواية جديدة للكاتب العاملي الشهري ستيفن كينغ بعنوان »املسرية 
الطويل�ة«، صدرت ترجمتها العربية ع�ن الدار العربية للعلوم. ويف 
مخت�ر الرواي�ة أن�ه يف كل س�نة، ويف اليوم األول من ش�هر أيار 
)ماي�و(، يلتق�ي مئة فتى مراهق للمش�اركة يف ح�دث معروف يف 
كل أنحاء الدولة تحت اس�م »املسرية الطويلة«، وقد بينت النتيجة 
املختارة لهذه الس�نة أن »راي غازاتي« البالغ السادسة عرشة من 
العم�ر، يعرف قواع�د اللعبة: »إن التحذيرات تص�ُدر إذا أبطأ تحت 
الرسعة املس�موحة، إذا تعثَّر، إذا جلس، وأنه بعد ثاث تحذيرات... 
يحصل عىل بطاقة. وما يجرى عندها يخدم كتذكري مرّوع إىل أنه ال 
يمكن أن يكون هناك س�وى فائز واحد يف املسرية – الشخص الذي 
يصمد إىل النهاية«. ويف هذه املنافسة املُطلقة فقط املوت يستطيع 

أن يمنعه من الوصول إىل خط النهاية!

ال تزال ظاهرة حركة املد االستعماري األوروبي، تستأثر باهتمامات 
املؤرخ�ني واملحللني السياس�يني، وم�ن بينهم الباح�ث اإلنجليزي 
الربوفيس�ور ريتش�ارد إيفان�ز، صاحب كتاب »البح�ث عن القوة 
)الس�لطة- النفوذ(: أوروبا 1815- 1914«، الصادر حديثاً ويقدم 
في�ه مادة متنوعة، ت�ربز اهتمامه بتقّص بداي�ات ومآالت البحث 
األوروبي عن الس�لطة، والنفوذ واملكاس�ب أيضاً، وتتاقى داخلها 

السياس�ية  الخي�وط  مختل�ف 
والدبلوماس�ية واالج�تماعي�ة 
واالقت���صادية  والث���قافية 

والعلمية.
يف ه�ذا الكتاب، اعتم�د املؤلف 
عىل الف�رتة الواقعة بني 1815 
أوىل  يس�جل  وفي�ه  و1914، 
ماحظات�ه العلمي�ة التي تفيد 
باتجاه الق�وى األوروبية التي 
فرغ�ت، م�ن ح�روب بونابرت 
ح�االت  إنه�اء  إىل  وهزيمت�ه، 
الح�رب داخل أوروب�ا، ومن ثم 
والسياس�ات،  األفكار  توجي�ه 
الح�دود  إىل خ�ارج  واألطم�اع 

األوروبية.

يس�لط كتاب »جان ارنس�ت ماتزلغر: االخرتاع الدائم«، للباحثة 
بينغي بليت، الصادر حديثاً، الضوء عىل سرية حياة جان ماتزلغر، 
لتضعن�ا من خالها أمام قصة حياة مخ�رتع أفاد الناس، حيث 
يبدأ الكتاب مع مياد جان، يف كوخ للعبيد يف أصقاع س�ورينام، 
بأم�ريكا الجنوبي�ة، ليم�ر، كم�ا أس�افه، يف مرحل�ة العبودية 
والرفض لها، بعد رحيله إىل ش�مال الواليات املتحدة وهو يف سن 

19 عاماً. 
إال أن جان استطاع أن يحدث 
وإنت�اج  صناع�ة  يف  ث�ورة 
األحذية التي يحتاجها الناس، 
من خال توصل�ه إىل تصميم 
وتركيب، ومن ثم تشغيل، أول 
ماكينة حديثة لصنع الحذاء، 
كما أصبح الناس يعرفونه يف 
العر الحديث، إال أن جان لم 
يعش طوياً، بس�بب إصابته 
بداء الدرن، حيث رحل وعمره 
لم يتج�اوز 37 عاماً، لتصدر 
طابع�ًا   ،1991 يف  أم�ريكا 
تذكارياً يحمل اسمه، يف إطار 

مرشوع »تراث السود«.

»املسـيـرة الـطـويـلـة«
 لستيفن كينغ

كتاب جديـد يتقصى بدايات 
البحث األورويب عن السلطة

»جان إرنست ماتزلغر« عن املهاجر 
الذي اخرتع »احلذاء احلديث«
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ماجدة الرومي ختطف األنظار من نجامت مهرجان األقرص

عايص احلالين يوضح حقيقة تعامله مع شريين عبد الوهاب

إدارة مهرج�ان  اعتذاره�ا م�ن  رغ�م 
األقرص للس�ينما اإلفريقي�ة، عن عدم 
تلبي�ة الدعوة لحضور حف�ل االفتتاح، 
ماج�دة  اللبناني�ة  املطرب�ة  خطف�ت 
الروم�ي األنظ�ار م�ن النجم�ات منى 
زك�ي وغادة عادل وكندة علوش ورانيا 
يوس�ف ودرة، بعدم�ا عّوض�ت غيابها 
بكلمة مس�جلة كش�فت فيها عن رس 
غيابها، وهو عدم رغبتها يف مش�اهدة 
فيلمه�ا الوحي�د »عودة االب�ن الضال« 
مجددا، مؤكدة أّن هذا الفيلم غري مسار 
حياتها.ماجدة الرومي شاركت بكلمة 
مس�جلة ضم�ن احتف�االت املهرج�ان 
بالذكرى العارشة لرحيل املخرج يوسف 
ش�اهني، وقال�ت إنه�ا كان�ت تتمن�ى 
املشاركة، ولكنها ال ترغب أبدا يف إعادة 
مش�اهدة فيلمها الوحي�د »عودة االبن 
الض�ال » مجددا، ألنها تع�رف عائالت 
لبنانية مات�ت بالكامل، مثلما حدث يف 
الفيلم.وأضاف�ت: أعذرونى إذا ما كنت 
معكم اليوم، وأنا اعتذرت للمنتج جابي 
خ�ورى ع�ن ع�دم الحضور النش�غاىل 
ببع�ض األعم�ال، وهذا غ�ري صحيح، 
والحقيق�ة أنني ال أريد مش�اهدة فيلم 
»عودة االبن الضال«، ألنه يهزني بعنف، 
وألن يوس�ف ش�اهني يخت�رص أحالما 
كب�رية م�ن عم�ري، حلمي بالس�ينما 
ال�ذى تك�ر، وأرى فيه أه�ي، ولبنان 
الحل�وة، وبس�بب ه�ذا الفيلم عش�ت 
الحي�اة عىل مف�رق طرق ب�ني الحياة 

واملوت، وبني القناب�ل واأللحان، دائما 
كل هذه الس�نني عكس التيار، ويمكن 
أنا جي�ت بالحي�اة يف الوق�ت الخطأ«.

وتابعت: »نفس العائلة التي شاهدتها 
تقت�ل بالفيلم، ش�اهدت مثلها عائالت 
لبناني�ة من كّل الطوائ�ف تقتل بحرب 

لبنان، وش�هد عىل االستنزاف والخراب 
والدمار، وش�هد عىل لبنان الحلو كيف 
يدمر ويش�ل نهارا بعد نهار، شهد عىل 
أعمال كبرية كرت عىل صخرة الواقع 
بش�خصيات عقدنا عليهم آماالاً كبرية 
وانك�رت آمالنا«.وقالت: ومثل عودة 
االبن الضال حينما ودعنا الفنان الكبري 
محم�ود املليج�ي أن�ا وهش�ام س�ليم 
بنهاي�ة الفيلم، ش�اهدت ش�عب لبنان 
أو  أو أش�قاءه  بأكمل�ه ي�ودع أوالده 
آباءه، وس�ط بحر الدم، املهم أن ينجو 
من جهن�م التي كنا نعي�ش فيها، وأنا 
كنت ش�اهدة عىل بطولة هذا الش�عب 
الذى تحمل ما لم يس�تطع أي إنس�ان 
تحمل�ه، وكان ي�رص عىل الحي�اة رغم 
ا بعد يوم«. املوت الذى كان يعيشه يوماً

وأش�ارت ماج�دة إىل أنه�ا تحك�ي كل 
ذلك حتى تش�هد لنبوغ املخرج يوسف 
املذهل�ة  وقراءت�ه  وإبداع�ه  ش�اهني 
ملجريات األمور، التي صارت فيما بعد، 
ووقتها لم يكن يفكر ش�اهني يف مرص 
فق�ط، لكن كان يفكر يف الذي يعيش�ه 
ال�رق بأكمل�ه، وكان دائ�م التفك�ري 
يف املؤام�رات واللعبة السياس�ية، التي 
يت�م تطبيقها علين�ا كعرب.وذكرت أّن 
الغ�رب دائم�ا عيونه تطم�ع يف ثروات 
وخ�ريات األرض العربي�ة، وأن يك�ون 
االزدهار فيها ممنوعا، وهذا ما فهمته 
بعد مرور كّل هذه الس�نوات عن حرب 
بكلم�ات  رس�التها  لبنان.واختتم�ت 

أغني�ة »مفرق الطريق« للراحل صالح 
جاهني، إذ تجدها تع�ر عنها، وتصف 
حياته�ا، ويقول مطلعه�ا: »إيه العمل 
يف الوق�ت ده ي�ا صديق�ي غ�ري إننا يف 
اف�راق الطري�ق نب�ص قدامن�ا ع�ىل 
شمس أحالمنا نلقاها بتشق السحاب 

الغميق«.
وعقب الكلمة املسجلة للمطربة ماجدة 
الرومي ، تم تكريم اسم الراحل يوسف 
ش�اهني، وتس�لم درع التكري�م املنتج 
السينمائي جابي خورى، كما تم تكريم 
املخرج السنغايل موىس توريه ، والفنان 
جمي�ل رات�ب و الفنان�ة غ�ادة عادل.

يذك�ر أّن حفل افتتاح الدورة الس�ابعة 
ل�مهرجان األقرص للسينما األفريقية، 

أم�س داخ�ل معب�د  أقي�م مس�اء 
حتشبس�وت بمدين�ة األقرص و 

يستمر حتى 22 مارس ، تحت 
ش�عار »س�ينما م�ن أجل 

غ�د أفض�ل«، وتضمن�ت 
فعالياته عرض نس�خة 

أعيد ترميمها من فيلم 
»ع�ودة االب�ن الض�ال 
» وكان م�ن املخطط 
الفيلم  أبطال  حضور 

هشام سليم، ورجاء 
وماج�دة  حس�ني، 

واملنت�ج  الروم�ي، 
جابي خوري.

أطّل الفنان عايص الحالني عر حسابه عىل »توير«، 
وأوض�ح اللغط الذي حصل ح�ول تعامله مع الفنانة 
ش�ريين عبد الوهاب يف إحدى األغنيات، بعد أن أش�ار 
البع�ض إىل أّن أغني�ة »نس�ايم حري�ة« الت�ي انتهى 
من تس�جيلها مؤخراًا، وكان قد غّناه�ا العام املايض 
يف دار األوب�را املرصي�ة، ه�ي نفس�ها الت�ي كان قد 

لّحنها لش�ريين عب�د الوهاب.وكتب ع�ايص الحالني 
يف تغريدت�ه: »للتوضيح األغنية التي اس�تمعت إليها 
ش�ريين م�ن ألحان�ي، مختلفة ع�ن أغنية )نس�ايم 
حرية(، وهي أغنية عاطفية وليست أغنية وطنية«.

أغني�ة »نس�ايم حري�ة« م�ن غن�اء وألح�ان عايص 
الحالني، وكلمات غانم جاد ش�عالن، وتوزيع حس�ن 

رحال، وسوف يقوم عايص الحالني بتصويرها تحت 
إدارة املخ�رج جميل املعازي، كما أنه يس�تعد لطرح 
أغني�ة ثانية بعنوان: »بع�دو قلبي بيحبك«، وهي من 
كلمات وألح�ان عادل العراقي، توزيع طوني س�ابا، 
وإنتاج رشكة روتانا«.من ناحية أخرى، سوف يحيي 
ع�ايص الحالن�ي حفالاً يف م�رص يف 8 نيس�ان/ابريل 

ملناس�بة  الش�يخ،  رشم  يف  املقب�ل 
أعياد شم النسيم.

يشار إىل أّن الفنان عايص الحالني 
يط�ّل حاليًّا يف املوس�م الرابع من 

برنامج »ذا فويس«، مع املدربني: 
إليسا، ومحمد حماقي، وأحالم.

انترت عر مواقع التواصل اإلجتماعي أخبار حول إصابة النجمة 
ديمة قندلفت بشظايا قذائف يف دمشق.

إال أن ديمة نفت الخر بحسب موقع سيدتي وأكدت انها بخري. كما 
وش�اركت منشور أحد أقاربها عىل فايس�بوك وجاء فيه: »األقارب 
واالصدق�اء وكل محب�ي ديمة قندلف�ت: كل األخب�ار املتداولة عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي عن إصابة ديمة بش�ظايا، هي أخبار 
عارية من الصحة، وديمة بخري وس�المة. شكراًا الهتمامكم ودمتم 

بصحة وخري وسالم«.

رصح�ت الفنانة اللبنانية ن�وال الزغبي انه من األمور التي 
تقلقه�ا يف الحياة املرض وخس�ارة األحب�اء. اضافت نوال 
خ�الل حلولها ضيفة عىل برنامج »صالون أنوش�كا« الذي 
تقّدمه الفنانة أنوش�كا عر شاش�ة DMC أنها بعد تجربة 
طالقه�ا أصبح�ت تتحمل مس�ؤولية أكر تج�اه أوالدها. 
وعم�ا اذا تعرضت للظلم عىل الصعيد الفني قالت نوال انها 
تقد الفن الراقي كما انها تحرم الجمهور لذلك لم تظلم بل 
تعرضت لبعض األمور املزعجة. ومن خالل تجربتها الفنية 
تعلم�ت ن�وال احرام املواعي�د مضيفة ان الف�ن يحتاج إىل 
الصر والديبلوماس�ية. وردا عىل سؤال عما يقلل من قيمة 
الرج�ل بالنس�بة اليها قال�ت نوال :«حني ال يح�رم الرجل 

نفسه وال املرأة حينها اقل ما يقال فيه انه ندل.

ما ل�م يكن متوقع�ا ان تواج�ه االغنية 
الجدي�دة »س�الم يا دفع�ة« التي انتهى 
من تس�جيلها الفن�ان صاب�ر الرباعي 
إلهدائه�ا إىل الجيش املرصي بحملة من 
االنتقادات واالس�تياء والغضب من قبل 
عدد من التونس�يني، الذي�ن اعتروا أن 
تونس وجيش�ها أوىل به�ذا الدعم للثناء 
وتقدي�ر تضحي�ات الجي�ش والقي�ادة 
التونسية يف محاربة االرهاب واالنتصار 
عليه. يذكر ان األغنية من كلمات محمد 
البوغ�ة، والح�ان محم�د عب�د املنع�م، 
وتوزيع خالد نبيل، وستبث عر مختلف 
وسائل اإلعالم يف األيام القليلة القادمة.

عادت املمثلة الس�ورية جيني إس�ر من اإلم�ارات العربية 
املتح�دة بعدما حلت ضيفة ع�ىل قناة دبي يف برنامج يعنى 
باألزياء واملوض�ة، وتمت اس�تضافتها ك�«أيقونة املوضة 

السورية«.
بطل�ة »صبايا« توجهت إىل العاصم�ة اللبنانية لتكرم فيها 
خالل حفل مهرجان »الزمن الجميل« مس�اء اليوم السبت 
إىل جانب عدد من الفنانني مثل حلمي بكر وحس�ن يوسف 

والراحل فريد شوقي.
وكش�فت إس�ر ملوق�ع »الف�ن« بش�كل خ�اص وحرصي 
أنه�ا س�تقيض األي�ام املقبلة إىل جان�ب ابنتها »س�يندي« 
وس�تحتفالن معااً يف عيد األم يوم األربعاء املقبل يف الالذقية 
»غرب سوريا«.وذكرت ملوقعنا أنها أجلت تصوير مشاهدها 
يف املسلس�ل الب�دوي، ألنها قررت الحصول عىل قس�ط من 
الراح�ة بعد الجهد والتع�ب املتواصلني، مؤك�دة أنها بدأت 
تشعر بالتعب وامللل، وال بد من الراحة الذهنية والجسدية.

وأوضح�ت أنه�ا س�تبدأ تصوي�ر مش�اهدها يف مسلس�ل 
»حرمل�ك« مع املخرج تامر إس�حق خالل ش�هر نيس�ان/

أبريل املقبل.

من وصفت نوال الزغبي بالندل؟

التونسيون غاضبون والسبب صابر الرباعي

جـيـنـي إسـبـر للـفـن: تـعـبـت ومـلـلـت
وال بـد مـن الـراحـة

هل تعرضت ديمة قندلفت 
للقصف؟

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية

محكمة بداءة  بعقوبة
العدد /1492/ب2017/1

التاريخ 2018/2/15
اعالن 

اىل املدعى عليه / قيص اسماعيل علوان
/1492 وبع�دد   2017/12/28 بتاري�خ 

ب2017/1 اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكما 
ق�ى بتاديتك للمدعي مثن�ى جمال جوامري 
مبل�غ مق�داره تس�عه مالي�ني وس�بعمائة 
وخمس�ون ال�ف دين�ار وه�و ب�دل القطعة 
املرقم�ة تسلس�ل 49 من اص�ل العقار 108 
ش�فته وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مركز رشطة السادة بالعدد ق782/1/12 يف 
2018/3/13 ورشح القائم بالتبليغ حس�ني 
مخير حس�ني مبل�غ مركز رشطة الس�ادة 
واشعار مختار قرية باب الدرب عصام محمد 
جوه�ر واملص�دق للمجل�س املح�ي لناحية 
العب�ارة تق�رر  تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولكم حق االعراض ضمن 
املدة القانونية وبعكسه يعتر القرار مكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض

وميض عادل عبد القادر
������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
العدد : 2017/1905

التاريخ 2018/3/12
اعالن

االس�هم  الب�رصة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
حس�ن  غي�الن  ع�واد  املدي�ن  اىل  العائ�دة 
والبالغ�ة )497500000( س�هم م�ن اص�ل 
) 500000000( س�هم يف رشك�ة النش�مي 
للتوسط بيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 
الواقعة يف منطق�ة البرصة / الجزائر مقابل 
مطعم فطوطه واملحج�وزة لقاء دين الدائن 
هيثم كاظم حسب والبالغ )401،705,000( 
فق�ط اربعمائ�ة وواح�د مليون وس�بعمائة 
وخمسة االف دينار الغريها من ضمنها رسم 
التحصيل فعىل الراغبني بالراء الحضور اىل 
مق�ر املديرية مس�تصحبا معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة عرة  باملئ�ة من القيمة 

املقدرة عىل ان الرسوم تقع عىل املشري
املواصفات 

1 � االس�هم العائ�ده اىل املدين ع�واد غيالن 
حس�ن البالغة 497500000 سهم  يف رشكة 

النشمي  لبيع ورشاء العمالت االجنبية
2  � املكان / مديرية تنفيذ البرصة

3 � الزمان / الس�اعة الثانية عر ظهرا من 
ظهر اليوم العارش لليوم التايل للنر

4 � القيمة التقديرية ) 391781250( دينار 
ثالثمائة وواحد وتس�عون مليون وسبعمائة 
وواح�د وثمان�ون ال�ف ومائتان وخمس�ون 

دينار
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  البرصة االتحادية

محكمة  جنح البرصة
العدد /149/ج2017/1

التاريخ 2018/1/15
اعالن  حكم غيابي

اىل املتهم املحكوم/ اسد رسكال احمد
اص�درت محكمة جنح البرصة قرارها املرقم 
149/ج2017/1 املتضمن الحكم عىل املدان 
اس�د رسكال احم�د رويح الدي�راوي املذكور 
اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 1/456/أ من 
قان�ون العقوب�ات رق�م 111 لس�نة 1969 
املعدل بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني واعطاء 
الحق  للمشتكي سمري جواد حسني بمراجعة 
املحاك�م املدني�ة للمطالب�ة بالتعويض لعدم 
تنازله عن الشكوى والتعويض وتقدير اتعاب 
محام�اة للمحام�ي املنتدب س�الم س�لمان 
رشي مبلغا قدره ثالثون  الف دينار تدفع له 
من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة 
القطعي�ة واصدار ام�ر القبض بح�ق املدان 
املذكور اعاله واشعار مديرية رشطة البرصة 
مكتب التس�جيل الجنائي لتعميم هذا الحكم 
اس�تنادا الحكام املواد 182 و143 و243 من 
قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة وافهم 
علنا يف 2018/1/15 ولك حق االعراض عىل 
هذا الحك�م بعد تبليغك به عن طريق االعالن 
والنر ويف حالة عدم االعراض يعتر الحكم 
الغياب�ي بمثابة الحكم الوجاه�ي بعد مرور 

ثالثة اشهر من نر االعالن
القايض

اياد احمد سعيد 
������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) ميثم 
جاس�م محمد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من العطبي اىل املوس�وي م�ن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة  الوائي 
مدير األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) ابراهيم 
جاس�م محمد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من العطبي اىل املوس�وي م�ن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمسة عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة  الوائي 
مدير األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموجب ق�رار لجنة تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2018/2/25 الصادر من لجنة تثبيت امللكية 
يف الزب�ري حول تثبي�ت عائدية تم�ام العقار 
2277/الجمهوري�ة باس�م مديري�ة بلدي�ة 
الزبري  اس�تنادا الحكام امل�ادة 49 من قانون 
43 لس�نة 1971 وقد تق�رر اعالن هذا القرار 
م�دة ثالثني يوم�ا وعىل م�ن لدي�ه اعراض 
عىل الق�رار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف  اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لنر هذا االعالن وعن�د انتهاء املدة املذكورة 
وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف 
بوق�وع الطعن عىل الق�رار لديها خالل املده 
اعاله ستبادر مالحظية التسجيل العقاري يف 

الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

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

فقد الوصل الصادر من مديرية بلدية البرصة 
باس�م )ري�اض ع�رس به�ار رق�م الوص�ل 

237191
تاريخ الوصل 2012/9/23
مبلغ الوصل 525,000 الف

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

فقدان
فقد الوصل الصادر من مديرية بلدية البرصة 

باسم )  مهدي عبد الشهيد سلمان  ( 
  رقم الوصل 237192

تاريخ الوصل 2012/9/23
مبلغ الوصل 525,000 الف

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

فقدان
فقد الوصل الصادر من مديرية بلدية البرصة 

باسم )مهدي عبد الشهيد سلمان  ( 
رقم الوصل 237193

تاريخ الوصل 2012/9/23
مبلغ الوصل 875,000 الف

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

فقدان
فقد الوصل الصادر من مديرية بلدية البرصة 

باسم )حسني عصام جاسم( 
رقم الوصل 329946

تاريخ الوصل 2013/2/24
مبلغ الوصل 500,000 الف

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

كت�ب املخ�رج الس�وري ناجي طعم�ي زوج 
الفنان�ة كندة حنا، منش�ورا عر حس�ابه 
الشخيص عىل إنستغرام، عر من خالله 
عن اش�تياقه لها، بسبب غيابها عن 
املنزل بهدف التصوير، فكتب: 
»: ارجعي�ي .. كتري بايخة 
العيش�ة بالك�ي .. ويلعن 
أبو الس�فر ». بحس�ب 

موقع »سيدتي«.
كن�دة  أن  يذك�ر 
موجودة يف اإلمارات 
املتح�دة،  العربي�ة 
لتصوي�ر دوره�ا 
املسلس�ل  يف 
التاري�خ،،ي، 
»ه���ارون 

الرشيد«.
ل���ذي  وا
ي  د ت���ؤ
في�����ه 

ور  د
»العباسية« 

ش�قيقة 
الخليفة.

زوج كنده حنا
يطلب منها الرجوع
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شخصيات رياضة عربية ودولية قدمت التهاني

العراق ومجاهريه يقطفون ثامر جهودهم برفع احلظر عن املالعب .. والقادم شامل
             المستقبل العراقي / عادل الالمي

ترقب العراقيين بش�غف كبير نتائج 
رغ�م  الفيف�ا  كونغ�رس  اجتم�اع 
تطمينات وتأكيدات على رفع الحظر 
عن مالعب عراقية إلقامة المباريات 
الدولية وانتظ�روا طويال حتى وقت 
متأخر م�ن ليل الجمع�ة حيث زفت 

البشرى المنتظرة رسمياً “.
وم�ا ان تلق�ى العراقيي�ن الخب�ر لم 
واألج�واء  الوق�ت  تأخ�ر  يمنعه�م 

ان يهب�وا  باألترب�ة م�ن  العاصف�ة 
جميع�ا لتقديم التهان�ي والتبريكات 
لبعضهم في الشارع والمقاهي وعبر 
وس�ائل التواصل االجتماعي وحتى 
في البيوت ، خبر يعتبر فرحة كبيرة 
ج�اءت به جهود مضنية اس�تغرقت 
الكثي�ر من الوقت والكثير من تقديم 
األدلة وكان�ت الجماهي�ر الرياضية 
س�اندة كبي�رة للجه�ود الحكومي�ة 
والرياضية لتنتج هذا القرار متمنين 
في الوقت نفس�ه اس�تمرار الجهود 
لرف�ع الحظ�ر ع�ن جمي�ع مالع�ب 
المحافظ�ات  كاف�ة  ف�ي  الع�راق 

والسيما العاصمة الحبيبة بغداد”.
م�ن جانب�ه اعتب�ر وزي�ر الش�باب 
والرياض�ة عبد الحس�ين عبطان أن 
“الفض�ل الحقيق�ي برف�ع الحظ�ر 
المفروض عل�ى المالع�ب العراقية 

يعود للجماهير العراقية.
وق�ال عبطان في بيان ل�ه إنه “ في 

الوقت الذي يبارك وأسرتنا الرياضية 
فرحة ق�رار رفع الحظر الذي تحقق 
بعم�ل وجهد م�دروس، فأنن�ا نقدم 
ش�كرنا إلى رئيس الوزراء ومجلس 
االتحادي�ة  والحكوم�ة  ال�وزراء 
واألجهزة الساندة للجهود المشتركة 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  م�ن 
واللجن�ة األولمبي�ة الوطنية واتحاد 
ك�رة الق�دم ومجال�س المحافظات 

وقي�ادات العمليات لقواتن�ا األمنية 
يؤطرها جهد خالق للكلمة الصادقة 
واألع�الم المهني الذي ش�ق طريقه 

إلى العالمية وأثر فيه أيما تأثير”.
أن  إال  يس�عنا  ال  “كم�ا  وأض�اف 
نس�تذكر أصحاب الفض�ل األول في 
زرع األمن واألمان بربوعنا ش�هداء 
العراق األبطال من جميع المسميات 
الذين ل�وال تضحياتهم الجس�ام لما 
تحق�ق المل�ف األصعب وه�و عودة 
األمن واقتناع الجهات الدولية بجالء 
اإلرهاب، وال�ى جماهيرنا الرياضية 
الوفية التي كان�ت الالعب األول في 
رس�م لوحة ن�ادرة عنوناه�ا الكرم 
والش�جاعة واألق�دام والغي�رة على 

بناء البلد والحفاظ على مكتس�باته 
التي تجلت بأبهى صورها في تعاون 
وثيق وتالحم صميم�ي نحو الهدف 

االسمى”.
وتاب�ع عبط�ان أن “طري�ق الدع�م 
يتواص�ل ليجس�د لنا عم�ق الروابط 
األخوية بوقوف األش�قاء في الدول 
العربية الش�قيقة وال�دول الصديقة 
بكام�ل ثقله�م نح�و دع�م الع�راق 
يحدوه�م  ورياضيي�ه  وجماهي�ره 
االتحاد اآلسيوي الذي كلل المساعي 
بنج�اح باه�ر ال يس�عنا أزاءه إال أن 
نعاه�د جمي�ع األخ�وة واألصدق�اء 
وم�ن وق�ف معن�ا ب�ان نك�ون عند 
حسن الظن دائما مع استمرار جهود 
التط�ور والرق�ي بإضاف�ة المالعب 
الجدي�دة  الرياضي�ة  والمنش�ئات 
مزه�وة بأجم�ل حلة مع تش�ريفها 
وتش�رفها بالضي�وف ف�ي مالعبنا 

وبلدنا”.
ودعا عبطان الجماهير والمؤسسات 
الرياضي�ة والمحلية إلى االس�تمرار 
ف�ي “عك�س ص�ورة مش�رفة تليق 
بعمقن�ا الحض�اري واس�م الع�راق 

الحبيب”.
كما وج�ه وزير الش�باب والرياضة 
دع�وة رس�مية للمنتخ�ب اإلماراتي 
لخوض مب�اراة ودية ام�ام منتخبنا 
الوطن�ي في العاصمة بغ�داد تعزيزاً 
لقرار رفع الحظر عن الكرة العراقية 
وال�ذي أق�ره االتح�اد الدول�ي لكرة 
القدم خالل اجتماع مكتبه التنفيذي 

يوم أمس في كولومبيا. 
وبين عبط�ان ان” المس�ؤولين في 
الرياض�ة االماراتية وال س�يما كرة 
الق�دم ثمن�وا ه�ذه الدع�وة، وأبدوا 
تعاونه�م الكبي�ر ف�ي دع�م الك�رة 
العراقي�ة كما عهدناهم س�ابقا في 
تقدي�م كل أوجه الدعم والمس�اندة 
خ�الل  الوطني�ة  لمنتخباتن�ا 

استحقاقاتها الخارجية”.
كما رحب الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليف�ة رئيس االتحاد اآلس�يوي 
لكرة الق�دم، بقرار مجل�س االتحاد 
الدولي لكرة القدم “الفيفا” ، واعتبر 
القرار مكس�با كبيرا للكرة العراقية 
ودفع�ة قوية لجهود تطوي�ر اللعبة 

في البالد”.
وهن�أ إبراهي�م أس�رة ك�رة الق�دم 
العراقي�ة عل�ى القرار ال�ذي أصدره 
مجل�س )الفيف�ا( ،مش�يًرا إل�ى أن 
“رف�ع الحظ�ر الدول�ي ع�ن مالعب 
مدن أربيل والبص�رة وكربالء يعتبر 

انتصارا لإلرادة العراقية الصلبة.
وق�ال رئي�س االتحاد اآلس�يوي في 
تصريحات صحافية: “لقد بذل األخوة 

في العراق جهودا مضنية في س�بيل 
تهيئة األرضية المثالية الس�تضافة 
المباريات الدولية، من خالل إنش�اء 
مالعب حديث�ة بمواصفات عالمية، 
وتنفي�ذ الخطط المدروس�ة لتنظيم 
المباري�ات بدقة عالي�ة من النواحي 
األمنية واللوجستية، وهو ما أعطى 
مؤش�رات كبي�رة لجاهزي�ة الب�الد 
الس�تقبال المباريات الرسمية وفق 

المعايير الدولية”.
وأكد الش�يخ س�لمان بن إبراهيم أن 
االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم كان 
على الدوام داعًم�ا حقيقًيا للمطالب 
العراقية برفع الحظ�ر الدولي وذلك 
انطالقا من اإليم�ان العميق بمكانة 
القاري�ة  الخارط�ة  عل�ى  الع�راق 
وباعتباره من أهم عناصر المنظومة 

اآلسيوية.
بدوره�م اعرب اعالمي�ون عرب عن 
فرحتهم برفع الحظ�ر عن المالعب 

العراقية
وكتب مقدم برنام�ج المجلس خالد 
جاس�م، “ألف ترليون مبروك للعراق 

لرفع الحظر عنهم”.
ف�ي حي�ن غ�رد أيض�ا المعل�ق علي 
سعيد الكعبي معربا عن فرحه برفع 
الحظر وقال ع�ودة العراق للعب في 
أراضيها خبر أسعدنا جميعا ، العراق 

تستحق هذه الفرحة وأكثر

أيض�ا فان مراس�ل “بين س�بورت” 
اش�رف ب�ن عي�اد ه�و اآلخ�ر هن�أ 

العراقيين قائال 
الف مبروك للجماهي�ر العراقية من 
جانب�ه قال حمد الجاس�م يس�تاهل 

شعب العراق الحبيب - الحمد لله”.
كم�ا هن�ئ االتح�اد الدول�ي لك�رة 
القدم “فيفا”، امس الس�بت، االتحاد 
العراقي بمناس�بة رف�ع الحظر عن 

ثالثة مالعب عراقية.
وقال اتح�اد الكرة في بيان مقتضب 
إن “رئي�س االتح�اد الدول�ي لك�رة 
القدم )فيفا( جياني انفانتينو، اتصل 
هاتفي�اً برئي�س اتح�اد الك�رة عبد 
الخالق مسعود وهنئه بمناسبة قرار 

رفع الحظر عن المالعب العراقية”.
وعل�ى الصعيد العربي أج�رى عادل 
عزت، رئيس االتحاد السعودي لكرة 
القدم، اتص�ااًل هاتفًيا بعب�د الخالق 
مسعود، رئيس االتحاد العراقي، عبر 
من خالله عن س�عادته بصدور قرار 
االتحاد الدولي لك�رة القدم “فيفا”، 
برف�ع الحظر ع�ن مالع�ب البصرة 

وكربالء وأربيل.
وهنأ رئيس االتحاد السعودي نظيره 

العراقي، باس�مه ونيابة عن أعضاء 
االتح�اد، بنجاح الجه�ود التي ُبذلت 
م�ن أجل صدور ق�رار الفيفا، مؤكًدا 
أن الموقف السعودي سيبقى مسانًدا 
للك�رة العراقية حت�ى تتكلّل الجهود 
برفع الحظر عن بقية المالعب، وفي 

مقّدمتها مالعب العاصمة بغداد.

وأك�د عّزت أن الجه�د والدعم اللذين 
بذلهما تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة السعودية، أثمرا عن 

رفع الحظر الدول�ي، الفًتا إلى أن آل 
الش�يخ وّج�ه مجل�س إدارة االتحاد 
الس�عودي بمواصل�ة جه�ود دع�م 

الكرة العراقية على كافة األصعدة.
من جهته وجه االتحاد العربي لكرة 
الق�دم، برئاس�ة المستش�ار ترك�ي 
آل الش�يخ، رئي�س الهيئ�ة العام�ة 
للرياضة الس�عودية، رئي�س اللجنة 
األولمبي�ة الس�عودية، التهنئ�ة إلى 
االتح�اد العراقي للعبة بعد قرار رفع 

الحظر عن المالعب العراقية.
وذك�ر االتح�اد العربي، عب�ر موقع 
االجتماع�ي:  للتواص�ل  “تويت�ر” 
“يتق�دم االتحاد العرب�ي لكرة القدم 
بالتهنئة لالتحاد العراقي لكرة القدم 
بع�د رف�ع االتح�اد الدول�ي )فيفا( 

الحظر عن المالعب العراقية”.
لرياض�ة  العرب�ي  االتح�اد  وتمن�ى 

العراق مزيدا من التقدم واالزدهار.
وذكر المستش�ار تركي آل الش�يخ، 
رئيس االتحاد العربي، على “تويتر”: 
“أب�ارك لألش�قاء ف�ي الع�راق قرار 
الفيف�ا برف�ع الحظر ع�ن المالعب 
العراقية.. تهنئتي لكل الرياضيين في 
أرض الرافدين وفي الوطن العربي”. 
ومحلياً باركت الهيئة االدارية لنادي 
الك�رخ، الجهود التي رس�مت النصر 
برف�ع الحظ�ر ع�ن معان�اة الك�رة 

العراقية.

وقالت الهيئة في بيان لهاان “الجهود 
الت�ي رس�مت النص�ر المتزامن مع 
باقت�الع  الع�راق  واس�تقرار  ام�ن 
جذور داعش الخبي�ت، أثمرت اليوم 

عن نص�ر زرع في قل�وب العراقيين 
الفرح�ة بعودة الحق المس�لوب الى 
الكرة العراقية ورفع الحظر في قرار 
اجب�ر االتح�اد الدولي لس�نه بعد ان 
تضافرت كل الجهود الخيرة لرس�م 
صورة مش�رقة وحضاري�ة للعراق، 
دلي�ل  الس�عودي  الكرنف�ال  وكان 
قاط�ع المكاني�ة العراق ف�ي إقامة 

اكبر البطوالت الكروية”.
وبي�ن، إن”المرحلة المقبل�ة تنتظر 
م�ن الجمي�ع الثب�ات عل�ى النص�ر، 
واالثب�ات للجمي�ع ب�ان الح�ق عاد 
الصحابه، وانها مرحلة قد التختلف 

في صعوباتها عن الس�ابقة من اجل 
المحافظ�ة عل�ى النص�ر م�ن خالل 
جهود مضاعف�ة تثبت للعال�م باننا 
ش�عب متحضر يعش�ق ك�رة القدم 
ويتعام�ل معه�ا عل�ى انه�ا س�فير 
الب�الد بالمحافل الكروية، س�ننتظر 
ان  لنثب�ت  عظي�م  بصب�ر  الجمي�ع 
الع�راق بلدا مضيافا في كل المحافل 
ومنه�ا الكروي�ة”. م�ن جانب�ه اكد 
رئي�س االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
عبدالخالق مس�عود ان قرار االتحاد 
الدول�ي لك�رة الق�دم )فيف�ا( برفع 
الحظر عن المالعب في المدن الثالث 
“نهائ�ي وقطع�ي”، مش�يرا الى ان 
االتح�اد العراقي ينتظ�ر فقط كتابا 

رس�ميا يصدر من االتحاد االسيوي 
بهذا الشأن.

وقال مس�عود في تصريح صحافي 
ان “ق�رار الفيف�ا برف�ع الحظر عن 
المالعب في أربيل وكربالء والبصرة 
نهائ�ي وقطع�ي”، منوه�ا ال�ى انه 
“ننتظر فقط صدور كتاب من اتحاد 
الكرة االسيوي بما يخص هذا الشأن 

وهم متعاون جدا مع العراق”.
وس�يطبق فري�ق ال�زوراء العراق�ي 
ونظي�ره العه�د اللبناني، ق�رار رفع 
الحظ�ر م�ن خالل خ�وض مب�اراة 
الجولة الرابعة من دور المجموعات 
ببطولة كأس االتحاد اآلس�يوي في 

ملعب كربالء الدولي.
وق�ال عض�و الهيئة اإلداري�ة لنادي 
ال�زوراء، عب�د الرحم�ن رش�يد، في 
االتح�اد  أن  ل،  تصريح�ات خاص�ة 
اآلس�يوي لكرة القدم وافق رس�ميا 
على إقامة مباراة الزوراء أمام العهد 
اللبناني في العاش�ر من شهر أبريل 
المقبل، في ملعب كربالء الدولي، في 

اللقاء األول بعد قرار رفع الحظر”.
وتقدمت العتبة الحس�ينية المقدسة 
بالش�كر لوزارة الش�باب والرياضة 
واتحاد الك�رة لجهودهم�ا في رفع 

الحظر عن المالعب العراقية .
وبارك قس�م اع�الم العتب�ة واذاعة 
الروض�ة الحس�ينية به�ذا االنج�از 
الكبيرة ، فيما ش�كر وزارة الش�باب 
واتح�اد ك�رة الق�دم عل�ى الجه�ود 

المبذولة لخدمة العراق .
الق�وة  أدارة  بارك�ت  جانبه�ا  م�ن 
كاف�ة،  العراق�ي  الش�عب  الجوي�ة، 
بمناسبة يوم النصر الرياضي العظيم 
برفع الحظر الرس�مي عن المالعب 
وكرب�الء  البص�رة  ف�ي  العراقي�ة 
وأربي�ل، متقدمة بالتهنئة والش�كر 
ل�وزارة الش�باب والرياضة وكل من 
س�اندها برف�ع الحظر. وذك�ر بيان 
لالدارة نقل�ه عنها المكتب اإلعالمي 
لن�ادي القوة الجوي�ة “ تتقدم ادارة 
العري�ق بأجمل التهنئ�ة والتبريكات 
في الي�وم التاريخ�ي الكبير، الى كل 
م�ن س�اهم به�ذا النصر م�ن وزارة 
ك�رة  واتح�اد  والرياض�ة  الش�باب 
الق�دم واللجنة االولمبي�ة، واإلعالم 
الوفي�ة  وجماهيرن�ا  الرياض�ي 

والعاشقة للساحرة المستديرة.

واضاف” ان أدارة القوة الجوية، تؤكد 
بأن ما تحقق هو انجاز وفخر كبير، 
يفتخ�ر به كاف�ة العراقيي�ن بجميع 
الطوائف واالديان، فعودة المباريات 
الرس�مية على عش�ب الوط�ن، هو 
بمثاب�ة ضماد لج�رح الع�راق الذي 
نزف الكثير وقدم الكثير من ش�هداء 
الوطن، من اجل الوصول لليوم الذي 

تعود فيه الحياة لمالعبنا”.
واش�ارت ادارة الق�وة الجوي�ة ف�ي 
واللع�ب  الع�ودة  ان”  ال�ى  بيانه�ا 
بأرض الوطن وأمام انظار العش�اق 
الرس�مية،  المباريات  والمحبين في 
هو أجمل عيد في الرياضة العراقية، 
ومن دواع�ي الفخر والس�رور، بأن 
يكون فريقنا هو من سيقص شريط 
الف�رح باللع�ب على ملع�ب كربالء 
خالل الش�هر المقبل ام�ام المالكية 
البحرين�ي في بطول�ة كأس االتحاد 

االسيوي.

رئيس االتحاد اآلسيوي: 
رفع الحظر انتصار

إلرادة العراق

االتحاد العربي يهنئ 
العراق بقرار الفيفا

نادي الكرخ: علينا 
المحافظة على نصر

رفع الحظر

الجوية: فريقنا سيقص
شريط اللعب الدولي على ملعب 

كربالء الشهر المقبل

اعالميون عرب
يباركون رفع الحظر

عن المالعب العراقية

الزوراء والمنامة أولى المباريات 
الرسمية على ارض العراق

بعد رفع الحظر

عبطان يوجه دعوة 
رسمية للمنتخب اإلماراتي 

للعب في بغداد

اعالم العتبة الحسينية يشكر 
وزارة الشباب لجهودها في رفع 

الحظر عن المالعب العراقية

مسعود: قرار الفيفا برفع الحظر 
نهائي وقطعي وهذا ما ننتظره 

من االتحاد اآلسيوي

االتحاد السعودي
يهنئ نظيره العراقي

بعد قرار الفيفا

             البصرة/ المستقبل العراقي

اكد محافظ البصرة اس�عد العيداني ان قرار الفيفا 
بالموافق�ة  على رفع الحظر عن 3 مالعب عراقية 
ف�ي اربيل وكربالء والبص�رة تحقق نتيجة تكاتف 
الجمي�ع ف�ي المباري�ات الرياضي�ة  الت�ي أقيمت  
ف�ي المحافظة مؤخ�راً ويعود الفض�ل االول الى 
الجماهي�ر العراقية الت�ي كان لها الدور الكبير في 

إنجاح تلك المباريات .
وقال العيدان�ي في بيان عن المكتب االعالمي” ان 
قرار رفع الحظر هو فرحة لكل الجماهير العراقية 
وخصوصاً الجماهير البصرية حيث كانت وقفتهم 
في المباراة االخيرة بين المنتخب الوطني العراقي 
والمنتخب السعودي مشرفة ووطنية وواضحة ال 

س�يما بالتزام الجماهير ف�ي الحضور الى الملعب 
وتكاتفه�م من اج�ل إنج�اح المباراة الت�ي بعثت 

رس�الة ال�ى ان الجماهير محبة للرياض�ة في بلد 
يحب الس�الم واالمان كالع�راق. واضاف العيداني 
“ نح�ن الي�وم كحكوم�ة محلي�ة نش�كر كل م�ن 
تع�اون معنا كحكومة محلية في إنجاح البطوالت 
الرياضي�ة وال ننس�ى وقف�ة الق�وات االمنية في 
البص�رة الت�ي كان لها دوراً كبير ايض�اً في إنجاح 

المباراة “.
وتابع محافظ البصرة “ نشكر  ونثمن ايضاً جهود 
الدوائ�ر الت�ي كان لها دور ايضاً ف�ي إنجاح اقامة 
البط�والت الرياضية ف�ي المدينة والت�ي تواصلنا 
معه�ا م�ن خ�الل عق�د االجتماع�ات المتك�ررة 
وألوق�ات مختلف�ة وهذا اإلنجاز ه�و بذاته فرحة 

وبادرة خير للبصرة وأهلها .

حمافظ البرصة : قرار رفع احلظر عن املالعب العراقية حتقق بجهود اجلميع 
وخصوصا اجلامهري العراقية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: القمر الجديد يف برج الحوت يسبب هذا اليوم بعض 
االلتباس ويدعوك إىل التفكري بروية قبل اتخاذ أي قرار

عاطفي�اً: تكون برفقة رشيك العم�ر وتنىس إىل جانبه كل 
همومك ومش�اغلك، وتنعم بالهناء.صحياً: تس�مع بخرب 

يخّص وضعاً صحياً أو مهنياً يجعلك مهتماً جداً

مهني�اً: القم�ر الجديد يف ب�رج الحوت يناس�ب تطلعاتك 
ومغامرات�ك، ويؤرش إىل الظروف املالئم�ة لإلقدام عىل أي 

خطوة مهنية جديدة
عاطفي�اً: يس�عى غ�ري املرتبط�ن اىل عالق�ات س�طحية 

ومغامرات عابرة ويوّدون التسلية ليس إالّ

مهنياً: تحصل عىل ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد 
وزاهر، نجاح تلو آخر، وتقّدم ملحوظ عىل كل الصعد

عاطفي�اً: حيات�ك العاطفية غنية، وتجعل�ك أكثر انفتاحاً 
عىل الخارج، فتجد نفس�ك أكثر طالقة يف الكالم والتواصل 

مع الرشيك

صحي�اً: ال تتناول الطعام يف أثناء مش�اهدة التلفزيون أو 
الجل�وس أمام الكمبيوتر، فق�د تبن أن هذا األمر يدفع إىل 
اس�تهالك كميات أكرب من الطعام والحصول عىل سعرات 

حرارية فائضة من دون مالحظة ذلك

مهني�اً: القم�ر الجدي�د يف برج الحوت ي�ؤرش إىل التخلص 
من بعض االلتباس�ات بشأن س�فر بعيد أو رحلة أو قرار 
املوافق�ة ع�ىل م�رشوع ما.عاطفي�اً: عالقت�ك بالرشي�ك 
يس�ودها جّو م�ن التفاه�م، وخصوصاً أن�ك منفتح عىل 

الحياة العاطفيةأكثر من ذي قبل

مهني�اً: القمر الجديد يف برج الح�وت يتنافر مع مارس يف 
برجك، وقد يعرقل لك األمور ويس�د أمامك مجاالت جديدة 

ويحمل إليك مفاجأة غري سعيدة
عاطفي�اً: زواج يل�وح يف األف�ق وعالقة تحم�ل الكثري من 

السعادة لك التي كنت تنتظرها منذ زمن

مهنياً: تخف الضغوط املهنية ويخف تأثريها يف أدائك، وال 
تلبث أن تس�تعيد نش�اطك وحيويتك وقدرتك عىل االبتكار 

واإلتيان بكل جديد
عاطفي�اً: يبدو أن املعاكس�ات والضغوط لم تعد تس�يطر 

عىل أجوائك العاطفية، وتحمل إليك املزيد من اإليجابيات

مهني�اً: القم�ر الجديد يف ب�رج الحوت يحم�ل إليك فرصة 
مهمة، وتدرس وضعاً مع بعض الزمالء بغية إيجاد الحلول 
املناسبة. عاطفياً: يعود أحدهم ليقف بينك وبن الحبيب، 
ك�ن مس�تعداً دائماً للتغريات التي تطرأ عىل مش�اريعك يف 

اللحظة األخرية

مهنياً: القمر الجديد يف برج الحوت يعاكس كوكب مارس، 
م�ا يحبطك بعض اليشء ويؤرش إىل أعمال إضافية وإقدام 

عىل إصالح بعض األمور وزوال االلتباسات
عاطفياً: عواطفك باتجاه شخص تفصلك عنه املسافات، 

ويمكن أن تنمو هذه العاطفة

مهنياً: القمر الجدي�د يف برج الحوت يركز ىل قضايا مالية 
حت�ى آخر الش�هر، ويدفعك إىل إعادة النظر يف حس�اباتك 
املرصفية.اطفياً: لحس�ن الحظ، الضغوط تعود لتنحرس، 
فتتحّس�ن األجواء وتتلّط�ف ويتقارب الحبيب�ان مجدًدا، 

تقوى العالقة املتأرجحة

مهني�اً: القم�ر الجديد يف ب�رج الحوت يس�لط الضوء عىل 
عمل ممّيز يحمل إليك االنفراج والرىض، وتحقق مرشوعاً 

مهماً كنت تسعى له منذ مدة طويلة
عاطفياً: حيات�ك العاطفية مألى باملفاج�آت وقد تتحول 

عالقة بشخص التقيته أخرياً إىل قصة حب حقيقية

مهني�اً: ينتق�ل م�ارس إىل ب�رج الج�دي ويريح�ك م�ن 
معاكسته وييضء عىل بعض املواضيع ويأتي بالتسويات 
يف مصلحت�ك. عاطفي�اً: تواج�ه بعض املصاع�ب وفقدان 
الحيوي�ة والنش�اط، العصبية الزائ�دة ال تنفع يف معالجة 

املشكالت مع الرشيك، فهي تولّد العناد.

احلوتالعذراء

طلب توظيف مؤسس »أبل« بـ »175« ألف دوالر
تم بيع طلب وظيفة من صفحة واحدة مأله 
س�تيف جوبز قبل أكثر م�ن 4 عقود، والذي 
عك�س طموح�ات مؤس�س رشك�ة أبل يف 
مج�ال التكنولوجيا، مقاب�ل 174 ألف دوالر 
يف م�زاد بالوالي�ات املتحدة وهو م�ا يزيد 3 

أضعاف عن تقديرها املسبق.
وذك�رت دار املزادات ع�ىل اإلنرتنت “آر.آر”، 
ومقرها بوس�طن، أن أحد رواد اإلنرتنت من 

إنجلرتا ه�و الذي فاز باملزاد، لكن املش�رتي 
يرغب يف عدم الكشف عن اسمه.

وكان م�ن املتوق�ع أن يجل�ب الطلب املؤرخ 
ع�ام 1973، ال�ذي تضمن أخط�اء هجائية 
 50 الرتقي�م، ح�وايل  وأخط�اء يف عالم�ات 
أل�ف دوالر، وأوضحت دار املزادات أن س�عر 
البيع الذي تم التوص�ل إليه، الخميس، يبلغ 

174757 دوالرا.

وكت�ب يف خانة االس�م )س�تيف جوبز( ويف 
خان�ة العن�وان )كلي�ة ريد(، وه�ي كلية يف 
أوريغ�ون درس فيها جوبز لف�رتة قصرية، 
وبجانب “الهاتف: “كتب: “ال يشء”، وكتب 
جوبز يف خان�ة )القدرات الخاصة( مهندس 

فني أو مصمم برمجيات.
ول�م يحدد جوب�ز يف الطل�ب الوظيفة، التي 

كان يتقدم للعمل بها.

رياح عاتية تقتلع األشجار من جذورها
رصد رشي�ط فيديو لحظات مدهش�ة 
القتالع أشجار ضخمة من جذورها إثر 
هبوب ري�اح قوية تصاح�ب اإلعصار 

ماركوس الذي يقرتب من أسرتاليا.
وأظهر الرشيط ال�ذي نرشته صحيفة 
الس�بت،  الربيطاني�ة،  مي�ل”  “دي�ي 
أش�جارا صغ�رية تتدح�رج ع�ىل أحد 
الش�وارع بعد أن اقتلعته�ا رياح بلغت 

رسعتها 130 كلم يف الساعة.

ويف مش�هد آخ�ر كان الري�اح تقتل�ع 
ش�جرة عمالقة م�ن جذوره�ا، وبدت 
أيضا أش�جار عدة وقد تحطمت نتيجة 

اإلعصار.
وامتدت أثار اإلعصار إىل إحراق خطوط 
التي�ار الكهربائ�ي، وتدم�ري س�قوف 

بعض املباني.
وأشارت “س�كاي نيوز” األسرتالية إىل 
أن العدي�د م�ن مناطق إقلي�م داروين، 

ش�مايل الب�الد، أصبح�ت ب�ال كهرباء، 
ولفتت إىل أن الرياح خلفت دمارا هائال.

وأفادت األرصاد الجوية األسرتالية بأن 
الرياح القوية بدأت ترضب داروين، يف 
وقت سابق اليوم، عىل أن يصل اإلعصار 

املدمر إىل املنطقة يف وقت الحق.
ودعت السلطات السكان إىل اللجوء إىل 
املناطق اآلمنة بسبب الظروف الجوية 

املتطرفة.

2.5 مليون دوالر تعويضًا عن »خطأ الرشطة«
حصل رشيكان أمريكيان، اتهما خطأ باختالق 
ح�ادث اختط�اف، ع�ىل تعوي�ض قانوني من 
السلطات يف مدينة فاليجو بوالية كاليفورنيا، 
محام�ي  دوالر.وق�ال  ملي�ون   2.5 بقيم�ة 
الرشيك�ن: »نأمل أن تؤدي رس�الة التس�وية 
ه�ذه إىل تصديق الضحايا يف بالغاتهم«.وتعود 
أح�داث القصي�ة، بحس�ب صحيف�ة »ل�وس 
أنجلوس تايمز«، إىل عام 2015 عندما اختطف 
ش�خص يرتدي قناعا دينيس هوس�كينز من 
منزل تعيش فيه مع صديقها آرون كوينن.ولم 
تصدق الرشطة كوينن عندما قال إن صديقته 
اختطفت لطل�ب فدية.وبعد يومن من عملية 
االختط�اف، وع�ىل بع�د 400 مي�ل م�ن منزل 

هوسكينز وكوينن، عثرت الرشطة عىل الفتاة 
يف حال�ة جي�دة بعدما أف�رج عنه�ا الخاطف، 
واعترب متحدث باس�م الرشط�ة العملية بأنها 

كانت أش�به ب� »خدع�ة ومط�اردة وهمية«.
وبعد أقل من 3 أش�هر من االختطاف، اعتقلت 
السلطات شخصا يدعى ماثيو مولر لالشتباه 
ب�ه يف عملي�ة اقتحام من�زل، لك�ن املحققن 
الفيدرالين اش�تبهوا أيضا يف مس�ؤوليته عن 
اختط�اف هوس�كينز.وأثبتت التحقيق�ات أن 
مول�ر خ�در الرشيك�ن يف منزلهم�ا القري�ب 
من س�ان فرانسيس�كو، واختطف هوسكينز 
دوالر. و500  آالف   8 بقيم�ة  فدي�ة  لطل�ب 

ويف 2017 دان�ت محكمة مول�ر، الذي خدم يف 
مشاة البحرية األمريكية، ويعاني من متالزمة 
حرب الخلي�ج، فضال عن إصابته باضطرابات 

الهوس االكتئابي، باالختطاف.

سودوكو

؟؟هل تعلم
لو بحث�ت يف جوجل عن عكس كلم�ة جوجل وهي 
ه�ذه »elgooG« فس�ياخذك ملوق�ع جوجل كل يش 

فيه معكوس 
يوجد س�كر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك ال 
تش�عر بذلك ألن كمية الحمض عايل يف الليمون مما 

يغطي عىل الطعم الحلو
يف اليابان النوم أثناء العمل يعترب مقبول فهو عالمة 

عىل أن الذي ينام مجهد من القيام بعمله
-عام 1999 حاول مؤس�س Google بيع موقعه ب� 
»ملي�ون« دوالر, لكنه لم يس�تطع ذلك لعدم وجود 
مش�رتي... الي�وم Google تس�اوي أكث�ر من 250 

»مليار« دوالر
- العطسة القوية تنم عن شخصية مرحة ومنطلقة 
.. والعطس�ة املكتوم�ة تعك�س  ال تخ�ى ش�يئاً 

شخصية خجولة تخى املواجهات ..!
- بداي�ة اخرتاع املذياع »الراديو«عام 1889م عىل يد 
األملان�ي هنري هريت�ز ولم يصل االخت�اراع بفكرته 

النهائية اال عام 1896 بعد وفاة هنري بعامن !

ترك بلده 20 عامًا.. وعاد ليفاجأ بموته
صورةبعدم�ا عم�ل طاهيا ألكث�ر من 20 
عام�ا يف تركي�ا، ع�اد قس�طنطن ريليو 
)63 عاما( إىل وطنه رومانيا ليكتشف أن 

زوجته سجلته »ميتا« رسميا.
ومنذ ذلك الحن يعيش قسطنطن كابوسا 
قضائيا، إذ يحاول إقناع السلطات بأنه ال 

يزال عىل قيد الحياة.
وواجه قس�طنطن عقبة رئيسية عندما 
فاس�لوي  مدين�ة  يف  محكم�ة  رفض�ت 
ش�مال رشق�ي الب�الد، الخمي�س، إلغ�اء 
ش�هادة وفات�ه، ألن طلبه ق�دم »يف وقت 
متأخر للغاية«، وقالت املحكمة إن القرار 

»نهائي«.
وقال قسطنطن ل�«أسوشيتدبرس«: »أنا 
ش�بح ع�ىل قيد الحي�اة. أنا رس�ميا ميت 
م�ع أنني عىل قيد الحياة. ليس لدي دخل. 

لق�د أدرجت عىل قائمة املوتى، ال يمكنني 
القي�ام بيشء«، وعرب ع�ن غضبه ورغبته 
يف االنتق�ام م�ن زوجت�ه الت�ي تعي�ش يف 
إيطاليا حاليا.وأضاف: »لست متأكدا مما 

إذا كن�ت مطلق�ا أم ال. لس�ت متأكدا مما 
إذا كان�ت تزوجت من ش�خص آخر أم ال. 
ال أح�د سيبلغني«.وحس�ب روايته، ذهب 
قس�طنطن إىل تركي�ا للعمل ع�ام 1992 

وع�اد ع�ام 1995، وكان�ت أول صدمة يف 
زواج�ه، إذ اكتش�ف خيان�ة زوجت�ه، ويف 
ع�ام 1999، ق�رر الع�ودة إىل تركيا لألبد.

ويف ديس�مرب امل�ايض اعتقلته الس�لطات 
الرتكية النتهاء تأش�رياته، وتم ترحيله إىل 
رومانيا يف يناير، لكن لدى هبوط طائرته 
ووصول�ه إىل مطار بوخارس�ت، أبلغ من 
مسؤويل الحدود أنه تم إعالنه رسميا ميتا، 
وخضع لس�ت س�اعات م�ن االختبارات 
م�ن  مس�ؤولون  واالس�تجوابات.وقام 
س�لطات الح�دود بقي�اس املس�افة بن 
عيني�ه ملعرفة م�ا إذا كان�ت تتطابق مع 
ص�ورة جواز س�فره القديمة، وس�ألوه 
أس�ئلة ع�ن بلدت�ه، منها أين يق�ع مبنى 
البلدي�ة، وتحققوا من بصم�ات أصابعه، 

وقال قسطنطن: »قرروا إنه أنا«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي 4 أش�خاص” - 5 كوب كبري أوراق س�بانخ - 2 1/2 كوب 
كب�ري فراولة مقطعة - 1/2 ك�وب كبري عن جمل مجروش - 1/2 
ك�وب كبري بص�ل أخرض مقطع - 2 ملعقة كب�رية “ملعقة طعام” 
زيت زيتون - 2 ملعقة كبرية “ملعقة  طعام” خل - 1 ملعقة كبرية 

“ملعقة طعام” سكر أبيض – ملح - فلفل أسود مطحون
طريقة عمل سلطة الفراولة و البارميزان

طريقة التحضري
نغسل أوراق السبانخ، ثم نجففها جيداً.

يف بولة متوس�طة، نخلط الس�كر و الخل و زي�ت الزيتون، ونتبلهم 
بامللح والفلفل األسود املطحون، ونقلبهم جيداً.

يضاف البصل األخرض والسبانخ والفراولة اىل مزيج السكر و الخل 
ونقلبهم جيداً.

نضع س�لطة الس�بانخ يف طبق التقديم، ون�وزع فوقها عن الجمل 
املجروش.

نقدم سلطة السبانخ بالفراولة مع صدور الدجاج املشوية.

سلطة السبانخ بالفراولة
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كـاريكـاتـير

يف ع�ام 1957 داخ�ل إحدى دور الع�رض الس�ينمائية بلبنان 
جلس�ت فتاة ل�م تتجاوز السادس�ة ع�ر تش�اهد فيلم عبد 
الحلي�م حافظ الجدي�د »الوس�ادة الخالية«، س�عدت بالفيلم 
بالطب�ع فعبد الحلي�م مطربها املفضل، ولكنه�ا أيضا أعجبت 
بلحن أغني�ة »تخونوه« حتى أنها تمن�ت أن تعمل مع ملحنه 

عندما تحرتف الغناء.
بع�د س�نوات.. يف أواخ�ر ع�ام 1961 جلس�ت نف�س الفتاة، 
ولك�ن هذه املرة يف القاهرة داخل من�زل الفنان محمد فوزي، 
ليقدمها بنفس�ه إىل ملح�ن أغنية »تخون�وه« ويطلب منه أن 
يلحن للمطربة الصاعدة والوجه الس�ينمائي الجديد أغنية »يا 
نخلت�ن يف العاليل« لتش�دو بها يف الفيلم الجدي�د »أملظ وعبده 

الحامويل«.
بعد هذا اللقاء بدأت واحدة من أش�هر قصص الحب يف الوسط 
الفني، يومها خرج »بليغ« من بيت »فوزي« حامال معه إعجابا 
كبريا بالوجه الجديد »وردة« ليس إعجابا بصوتها العذب فقط، 
ولكن بش�خصيتها وروحها التي جذب�ت »بليغ« إليها من أول 
نظرة، ورغم أن زواجهما الذي بدأ يف مارس 1973 لم يس�تمر 
إال س�تة أعوام فقط، لكن ظل اس�م بليغ حمدي مقرتنا باسم 
الفنانة وردة حتى يومنا هذا تجس�يدا لقصة الحب الحقيقية 

يف حياة بليغ.
حال�ة الحب بن وردة وبليغ أثمرت عمدا عن عرات األغنيات 
الرائع�ة بينهما، لكنها وعىل الرغم من فش�ل زواجهما إال أنها 
كانت بالصدفة س�ببا يف خروج أشهر أغنية تحتفل بالزواج إىل 

النور عام 1964.
يحكى يوس�ف الري�ف ىف كتاب�ه »عبد الرحم�ن الخمييس.. 
القدي�س الصعل�وك« ، واقع�ة كان ش�اهد عي�ان عليه�ا عام 
1964 ، حيث كان متواجدا بمنزل الش�اعر الكبري عبد الرحمن 
الخمييس يتناول الغذاء معه وزوجته الفنانة فاتن الشوبايش، 
وجاء بليغ حمدي وعزم عليه الخمييس ليشاركهم الطعام لكنه 

رفض مربرا: ماليش نفس ثم تركهم ودخل إىل الصالون.
ق�ام الخمييس خلف بليغ وس�أله مازحا: مالك ش�ايل طاجن 

ستك فوق دماغك ليه؟
فطلب بليغ من الخمييس ما يتوافر معه من مال ألنه يحتاجه 
رضوري وف�ورا، فم�ا كان م�ن الخمي�يس إال أن أخ�رج ما يف 
جيوب�ه من نقود وكان�وا 27 جنيها، فنظر إليه�م بليغ قائال: 
أحتاج عىل األقل مائة جنيه ألشرتي هدية أقدمها لوردة يف عيد 

ميالدها يف املساء.

ام�ضاءات

»االبتسامة الجميلة هي أفضل ما يمكن للشخص التحيل به«، حكمة 
ش�هرية يعرفها معظمنا، وهذا صحيح ألن االبتس�امة الصافية تنر 

الحب والدفء، تصفي النفوس كما أنها تنر الطاقة اإليجابية.
ل�ذا بات م�ن املهم جداً املحافظة عىل نظافة الفم بش�كل اس�تثنائي، 
حيث إن التهاب اللثة من األمراض التي تصيب الفم ويمكن أن تسبب 
مش�اكل خطرية إذا تم تجاهله�ا، ونظافة الفم تس�اعد عىل التصدي 
ألم�راض األس�نان واللث�ة، فإذا ح�دث التس�وس أو أي تغ�ريات غري 
طبيعية عىل اللثة، وتركت بدون عالج لفرتة طويلة فربما يتحول األمر 

إىل مشكلة أكرب وتسبب مضاعفات صحية غري مرغوب فيها.
ونح�ن نعلم جي�دا أن أم�راض التس�وس واللثة تحدث عندم�ا ال يتم 
تنظيف األسنان سواء بالفرشاة أو الخيط عدة مرات خالل اليوم، كما 
أن النظام الغذائي الغني بالس�كر، واملواد الحافظة واألطعمة األخرى 

باستمرار يزيد من فرص اإلصابة بالتسوس وأمراض اللثة.
واللث�ة هي األج�زاء وردية الل�ون املوجودة داخل الف�م، والتي تغطي 
الج�زء العلوي من األس�نان وتدعمه�ا، ويوجد نوعان رئيس�يان من 
أمراض االلثة وهما تلوث اللثة، والتهاب اللثة، وتحدثان عادة بس�بب 
س�وء نظافة الف�م ويمكن أن يس�بب تجاهلهما تس�وس األس�نان، 

وتساقط األسنان، والقرح وحتى أمراض القلب.

أظهرت دراسة فرنسية بريطانية أن #التعاطف، وهو قدرة اإلنسان عىل 
فهم اآلخرين واالنتباه ملشاعرهم، هو نتاج التجربة الحياتية لكّنه أيضا 
مّتصل بعض اليشء بالجينات.وتش�ّكل ه�ذه النتائج خطوة إضافية يف 

فهم مرض #التوّحد، الذي يحول دون تفاعل املريض مع محيطه.
وقال معهد باس�تور الذي ساهم يف إعداد هذه الدراسة املنشورة االثنن 
يف مجلة »ترانساليش�ونال س�ايكايرتي« إنها »أكرب دراسة جينية حول 

التعاطف، تستخدم بيانات عائدة ألكثر من 46 ألف« شخص.
وال توج�د معاي�ري دقيقة لقياس التعاطف، لكن الباحثن اس�تندوا عىل 

مجموعة أسئلة أعّدتها جامعة كامربيدج يف العام 2004.
وقورنت نتائج االستبانة باملجن )الخريطة الجينية( لكل شخص.

وتبّن للباحثن أن »قس�ماً من التعاطف هو وراث�ي، وأن ما ال يقّل عن 
ُعر هذه الصفة يعود ألسباب وراثية«.

وأظه�رت الدراس�ة أيضاً أن #النس�اء »هّن أكثر تعاطف�اً من الرجال يف 
املع�ّدل، لكن هذا الفرق ال عالقة له بالحمض النووي«، بحس�ب جامعة 

كامربيدج.

التعاطف مع اآلخرين »وراثي«!مؤرشات صامتة ألمراض اللثة! كيف نتعامل مع السمنة يف مرحلة الطفولة؟

 »فيسبوك« تتفق مع جمموعة »وورنر ميوزيك«

تع�ّد الس�منة يف مرحل�ة الطفول�ة 
مش�كلة قد تستمر حتى سّن البلوغ 
وتعرّض االش�خاص ملخاطر صحية 

يف مراحل عمرية متقدمة.
ويف ه�ذا الس�ياق يق�دم الباحث�ون 
نصائ�ح لآلب�اء برتك بع�ض عادات 
نمط الحياة وهو مايمكن أن يساعد 
يف وقاية األطفال من السمنة. وهذه 
التداب�ري يمك�ن درجه�ا يف القائم�ة 

التالية:
- تناول الطعام مع افراد العائلة.

الفواك�ه  م�ن  املزي�د  تن�اول   -
والخضار.

- ع�دم اإلرصار عىل الطفل برضورة 

إكم�ال وجبته وعدم ترك أي يشء يف 
الطبق.

املروب�ات  اس�تهالك  خف�ض   -
السكرية وزيادة مياه الرب.

- تقلي�ل وقت مش�اهدة التلفزيون 
وزيادة النشاط البدني.

- التأكد من نوم الطفل بوقت كاف. 
- تحس�ن نوعي�ة الحي�اة األرسية 
والحد من تعرض الطفل للضغوط.

الصح�ي  ال�وزن  ع�ىل  الحف�اظ   -
للوالدي�ن األصحاء، حي�ث أن زيادة 
خطر اإلصابة بالسمنة عند األطفال 
تكون عادة أعىل بالنس�بة للوالدين 

البدينن. 

أعلنت »فيس�بوك« عن إبرام اتفاق ترخيص 
م�ع »وورنر ميوزي�ك«، ثالث كربى رشكات 
اإلنت�اج املوس�يقي التي تتعاقد مع ش�بكة 
التواصل االجتماعي، بغية تقديم مجموعات 
موسيقية مكيفة بحسب ذوق املستخدمن.

وسيتاح ملستخدمي الش�بكة البالغ عددهم 
مجموع�ة  إىل  النف�اذ  مس�تخدم  ملي�اري 
»وورنر« التي تتضمن أعماال لكبار الفنانن، 

و«كولدب�الي«  ش�ريان  وإد  برين�س  مث�ل 
وجوني هاليداي.

وقال أوله أوبرمان املس�ؤول ع�ن املنتجات 
الرقمية يف »وورنر« إن »رشاكتنا مع فيسبوك 
من شأنها أن تساعد عىل تطوير تقنية البث 
التدفقي للموس�يقى وت�دّر عائدات إضافية 

عىل الفنانن«.
وش�ددت »وورن�ر« ع�ىل نيته�ا التوصل إىل 

»أفض�ل اتف�اق ممك�ن« م�ع »فيس�بوك«، 
لتربير تأخرها عىل منافسيها »يونيفرسال« 
و«سوني« اللذين سبق أن تعاقدتا مع شبكة 

التواصل االجتماعي خالل األشهر املاضية.
وأوضح�ت »فيس�بوك« أنه�ا تري�د أن تقّدم 
ملس�تخدميها تجربة مكيفة وفق حاجاتهم 
تسمح لها بعرض املوسيقى عىل »مسنجر« 

و«إنستغرام« مثال.

م�ن أحض�ان الطبيع�ة خ�رج أول مضاد 
حيوي، وهو ال�«بنس�لن«، الذي ساهم يف 
ش�فاء املالين من األمراض، منذ أن تحول 
إىل عق�ار يف أربعينيات القرن املايض، حيث 
ألكس�ندر  اإلس�كتلندي  العال�م  اكتش�فه 

فليمنغ.
ويعود االكتشاف إىل 1928، عندما تعرّضت 
إحدى م�زارع البكترييا للهواء وتس�ممت، 
والح�ظ فليمن�غ أن البكترييا ت�ذوب حول 
الفطريات يف املزرعة التي أعدها يف املعمل، 
واس�تنتج من ذل�ك أن البكترييا تفرز مادة 
ح�ول الفطري�ات، وأن ه�ذه امل�ادة قاتلة 
للبكترييا العنقودية، وليست سامة لإلنسان 

أو الحيوان وأطلق عليها اس�م »بنس�لن« أي 
»العقار املستخلص من العفونة«.

ويلج�أ بع�ض األطب�اء حالي�اً إىل اس�تخدام 
املضادات الحيوية الطبيعية، ولهذا أعد موقع 
Medical News Today املعني بنر التقارير 
العلمية، تقريراً يربز أفضل املضادات الحيوية 
املوج�ودة يف الطبيعة، وفقاً لدراس�ات علمية 

أجريت يف هذا الشأن.. ومنها:
الثوم

ُعرف من�ذ القدم بقوته العالجي�ة والوقائية، 

وأثبت�ت بع�ض األبحاث أن الث�وم عالج فعال 
لبع�ض أن�واع البكتريي�ا مث�ل »س�املونيال«، 
وبكترييا »إي كوالي«، كما أنه ربما يساهم يف 
عالج مرض السل البكتريي املقاوم للعديد من 

املضادات الحيوية.
العسل

ُع�رف العس�ل واس�تخدم كمره�م يس�اعد 
الجروح عىل الش�فاء ويمن�ع العدوى، ووجد 
الباحث�ون أنه مفيد يف ع�الج الجروح املزمنة 
والحروق وقرح الجل�د، ويرجع هذا إىل وجود 
نس�بة م�ن »بريوكس�يد الهيدروج�ن« أو ما 

يعرف بماء األكس�جن. ويف دراسة أجريت 
ع�ام 2011، كش�ف الباحثون أن العس�ل 
يثبط حوايل 60 نوعاً من البكترييا، ويبحث 
العلماء حالياً يف إمكانية اس�تخدام العسل 
يف الش�فاء م�ن الجروح املصاب�ة ببكترييا 
املقاوم�ة  الذهبي�ة  العنقودي�ة  املك�ورات 

للميثيسيلن وهو أحد أنواع ال�«بنسلن«.
الزنجبيل

يويص به الباحثون كمضاد حيوي طبيعي 
آم�ن وفعال، مل�ا له من قدرة ع�ىل محاربة 
العديد من س�الالت البكتريي�ا، كما يكافح 
دوار البحر والغثيان ويخفض مس�تويات 

السكر يف الدم.
القرنفل

يس�تخدم القرنفل حتى اآلن يف إجراءات طب 
األس�نان، إذ يعال�ج بع�ض أن�واع البكتريي�ا 

الالهوائية.
الزعرت

يعتق�د العلم�اء أن الزع�رت يعزز م�ن الجهاز 
املناع�ي، ويعمل كمضاد لألكس�دة، وحس�ب 
الدراس�ات يؤك�د العلم�اء أن فاعلي�ة الزعرت 
تزيد يف مقاومته للبكترييا كمضاد حيوي عند 

تحويله إىل زيت.

املستقبل العراقي/خاص

عن دار اراءللطباعة صدر العدد 
العارش من مجلة االداب والفنون 
الت�ي ي�رأس تحريره�ا د.ع�يل 
لعيبي يف حلة زاهيةب48صفحة 
ملونه وبطباعة انيقة وتصاميم 
بديع�ة  تؤكد مج�ددا ان االبداع 
يق�دم نفس�ه ويعل�ن حضوره 
بامتي�از وقد تصدرته�ا صورة 
العدد  الحج�اج  للش�اعر كاظم 
الجدي�د احت�وى ع�ىل افتتاحية 
لرئي�س التحرير حمل�ت عنوان 
)ازدواجي�ة (انتق�د فيها عملية 
من�ح االلقاب مجانا يف س�احة 
ل�ألدب  ماي�يسء  وه�و  االدب 
،وايض�ا  الحقيق�ي  واألدي�ب 
م�ع  الح�وارات  م�ن  سلس�لة 
االدباء ونصوص نثرية لعدد من 
الش�عراءولقاءمن الب�رة مع 
الش�اعر العراق�ي الكبري كاظم 
الحجاج حيث قال من املربد)هذا 
املهرجان الذي يحمل اسمي هو 

تكريم توديع يل(وح�وار اجراه 
الزميل قاسم وداي الربيعي مع 
الكاتبة امنه عبد العزيز :) هكذا 
ان�ا خزين عاطف�ة مدمرة( ويف 
صفح�ة 42تحقيق�ات نقرأعن 
ومثقف�ون  اكاديمي�ون  قي�ام 
لأليت�ام  مؤسس�ة  بتأس�يس 
اجم�ل  يف  الع�رات  وانتش�ال 
تجرب�ة انس�انية كم�ا نطال�ع 
يف الع�دد  موض�وع ع�ن الفنان 
الراحل حس�ن الالمي ،ورسائل 
ح�ب م�ن بغ�داد اىل طرط�وس 
ع�ىل  ديوان)همس�ات  حمله�ا 
اجنحة( ،والحلقة الثانية للداللة 
الرسديةب�ن املفارقة والتغريب 
ون�ان جاس�م  للدكتور.محم�د 
البيضان�ي  لجلي�ل  ،فيمانق�را 
اوراق م�ن دفاتري ع�ن الفيس 
لعب�د  امل�دن(  و)ص�وت  ب�وك، 
الفت�اح املطلبي ،وتقرير مليرسة 
هاش�م بعنوان) بال اقنعة بداية 
االمل الجديد(فض�ال عن الزوايا 

الثابته يف املجلة .

مضادات حيوية طبيعية تكافح البكترييا جملة االداب والفنون يف عددها اجلديد.. االبداع يقدم نفسه

سهيلة فوزيروان نصر الله 

م�ضاحة للراأي

هدية بليغ محدي 

أخ�اف من صوت امل�اء الكثيف، يذّكرني باالنتح�ار والغرق، لذلك 
كن�ت أنزع أذنّي قب�ل الدخول إىل الحمام، ألتجّن�ب التفكري يف كل 
ه�ذا. أخربتني جويل أن هذا الترف س�يفقدني متعة االس�تماع 
للموسيقى أثناء االستحمام. فهي تتخيل أنها بطلة فيلم سينمائي 

يف هذه املشاهد، وكنت أصدقها، فقد كانت جميلة، جميلة جداً.
يوم اإلثنن عند انتهائي من االس�تحمام نس�يت أذني يف املغسلة، 
يب�دو أنها انزلق�ت عن غري قصد، فقداني لحاس�ة الس�مع كان 

يفقدني الرتكيز فيما يحدث حويل، هذا معروف!
خرج�ت مرسعاً يومه�ا كعادتي، يومي فارغ م�ن كل يشء، لذلك 
أح�اول التظاهر بالعجلة الرتباطي بأحدهم، من املمكن أن تراني 
راكضاً قبل أن يقفل باب املرتو، الذي ال أعرف إىل أين س�يقودني، 
املهم النشوة التي كانت تعرتيني ألن أحدهم ينتظرني. يف كل مرة 
كنت أخرج وحيداً عىل أمل أن أعود برفقة أحدهم، حتى وإن كان 
كلباً صغرياً مساملاً، أو عصفوراً ذا ساق مكسورة، سأصلحها له، 

وسأكون صديقاً جيداً له أنا متأكد من ذلك. 
يب�دو أن نظرات�ي كانت مريبة للن�اس، فأنا ال أب�دو كالوحيدين 
السعيدين بوحدتهم، كنت من ضمنهم قبل أن تسافر جويل، ولكن 
اآلن، أنا حرفياً أخرج للبحث عن أي كائن حي يش�اركني ش�قتي 
الصغ�رية املرتبة بدقة، املنتظرة ق�دوم أحدهم. كان رأيس ال يكف 
عن التحرك يميناً ويساراً عيّل أجد أحدهم، أحلل األصوات، وأسأل 
نفيس، هل ناداني أحد؟ هل تحدث عني؟ هل ابتس�م يل؟ ما معنى 
ذلك؟ ملاذا يوّزع الناس ابتس�اماتهم باملجان إذا لم يكونوا يعنون 

شيئاً، إنهم ال يكفون عن التالعب بمشاعرنا.
ع�دت إىل املنزل مع نبتة صبار جديدة، وعند اس�رتجاعي ألحداث 
يوم�ي البائ�س، تذكرت أني ل�م أكن ألتفت للجه�ة اليمنى اليوم، 
تحسس�ت مكان أذني ولم أجدها، ركضت أبحث عنها كاملجنون، 
ه�ل م�ن املمك�ن أن أحده�م كان ينادين�ي م�ن الجه�ة اليمنى 
وتجاهلت�ه؟ يا لغبائ�ي، لن أغفر لنفيس ه�ذه الخطيئة. مع ذلك 
كان ش�عوراً جميالً أن تش�عر بأنك تجاهلت أحده�م رغم رغبته 

فيك.  
اس�تيقظت وخرج�ت مرسعاً يف الي�وم التايل، تفق�دت أذنّي، وبدأ 
رأيس بالتحرك يميناً ويس�اراً، لألس�ف لم يك�ن أحدهم يف الجهة 

اليمنى، يبدو أنه لم ينادني أحدهم، ال اليوم وال البارحة. 
أصبح اإلثنن يومي املفضل، أتعّمد فيه نسيان إحدى أذنّي، ألشعر 
بالش�عور األول، أن�ه من املمك�ن أن أحدهم يرغ�ب يف التحدث إيل 
من الجهة التي ال أس�مع بها، ش�عور بأني أتجاهل أحدهم، بأني 

مرغوب فيه من أحدهم، أو أن أحدهم يحتاجني، غري صّبارتي.

املاء كتجربة غرق 


