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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  ان كنت تعمل مبا أمرناك

 وتنتهي عما زجرناك عنه، فأنت من 

شيعتنا، واال فال

ص3إصالح أوضاع كركوك بتعيني قائد رشطة جديد.. والقوات األمنية مستمرة بمالحقة فلول »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 فالديمري بوتني.. »الصديق احلميم« للرشق األوسط

ترامب يواجـه اهتامـا بـ »أكرب عمليـة خـرق« للبيانـات فـي تاريـخ »فيسبـوك«

األمـم املتحـدة تعلـن عن رفع »27« ألف »لغـم أرضـي« مـن املـوصـل

»سبات عميق« قبل هناية عمر الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ين�ام الربملان العراقي س�باق عميق قبل 
نهاي�ة ال�دورة الحالية يف أي�ار املقبل، إذ 
منح أجلت الجلس�ات إىل »إش�عار آخر«، 
فيما قوانني مهمة تنتظ�ر القرار، إال أن 
نواب يتحدثون أن جلسات ستعقد، لكنها 
س�تمرر القوان�ني التي تص�ّب يف صالح 
الكت�ل السياس�ية والت�ي ستس�تثمرها 

كدعاية انتخابية.
وكش�ف النائب عن ائتالف دولة القانون 
احمد الب�دري عن ابرز القوان�ني املهيأة 

للتصويت يف الربملان.

املحكم�ة  “قوان�ني  إن  الب�دري  وق�ال 
الرياضي�ة ونقابات  االتحادي�ة واألندية 
املهن الصحية وتمليك العشوائيات و)من 
اي�ن لك ه�ذا( وبعض التعدي�الت املهمة 
جاهزة للتصوي�ت يف قبة الربملان”، الفتاً 
إىل »س�عي الكتل السياسية الستحصال 
مكاس�ب انتخابي�ة وسياس�ية مقاب�ل 
تمرير القوانني عطل من عمل الترشيعي 

للربملان خالل فصله الترشيعي األخري«.
وتاب�ع الب�دري أن “الدعاي�ة االنتخابية 
ستدشن يف 10 نيسان املقبل ما يعني ان 
الربملان لن يتمكن من االتفاق عىل تمرير 
القوانني املهمة والتي تمس حياة املواطن 

البس�يط«.  بدوره، اس�تبعد النائب عن 
التحالف الوطني حسن خالطي إمكانية 
عقد مجلس النواب جلس�اته يف ما تبقى 

من عمر الدورة الربملانية الحالية.
وقال خالط�ي إن »عمر مجل�س النواب 
من الناحية القانوني�ة ينتهي يف الثالثني 
من شهر حزيران املقبل، وهذا يعني بعد 
االنتخاب�ات بخمس�ة واربع�ني يوماً، اىل 
حني تشكيل مجلس جديد يتوىل املهمة«، 
مبين�ا ان »الفص�ل الترشيع�ي ينتهي يف 
ش�هر نيس�ان املقبل، وبامكان املجلس 

التمديد لشهر واحد فقط«.
التفاصيل ص3

أردوغان يعلن«سيطرة 
كاملة«عىل عفرين وسط »فرار 

مجاعي« للمدنيني

تعطيل )20( قانونًا ختص حياة املواطنني.. ونواب يتحدثون عن إمكانية عقد جلسات »لكسب« األصوات االنتخابية
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احلشد الشعبي يطهر شارع يقع بني احلدود العراقية السورية من العبوات الناسفةحمكمة حتقيق نينوى تصدر أمر قبض بحق أثيل النجيفي
مفوضية االنتخابات: ال صحة لقوائم املرشحني املتداولة يف وسائل التواصل االجتامعي رئيس الربملان يوجه دعوة لنظريه الرتكي لزيارة بغداد

وزير داخلية املانيـا 
الـجـديـد يـدافـع عـن 

رشق أوربـا
ص4

نيامر يضع رشطًا 
جـديـدًا لـالسـتـمـرار 

مع سان جريمان
ص4

العطواين ألهايل سبع البور: 
لن هنمل مطالبكم وطرحنا مشاكلكم 

عىل رئيس الوزراء 
ص6

صواريخ كوريا الشاملية هتدد أوربا
      بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة »فيل�ت أم زونت�اج« األملاني�ة، 
أم�س األحد، أن مس�ؤوال كبريا بوكال�ة املخابرات 
الخارجي�ة األملانية، أبلغ أعضاء الربملان األس�بوع 
امل�ايض أن الصواري�خ الكوري�ة الش�مالية يمكن 
تزويدها حالياً بأسلحة نووية، وقد تصل إىل أملانيا 

ووسط أوروبا.
وقالت الصحيفة نقال عن املشاركني يف اإلفادة، إن 
أويل ديهل، نائب مدي�ر جهاز املخابرات االتحادي، 

أبل�غ الن�واب خ�الل االجتم�اع املغل�ق أن التقييم 
»مؤكد«. ويف الوقت نفس�ه، ق�ال ديهل إن الجهاز 
ينظ�ر إىل املحادث�ات ب�ني الكوريت�ني الش�مالية 
والجنوبي�ة عىل أنها إش�ارة إيجابي�ة. ولم يصدر 

تعليق بعد عن جهاز املخابرات االتحادي.
ولم تخف كوريا الشمالية خططا لتطوير صاروخ 
وتواص�ل  املتح�دة.  الوالي�ات  رضب  ع�ىل  ق�ادر 
بيونغيانغ العمل يف برامجها النووية والصاروخية 

يف تحد لقرارات مجلس األمن الدويل.
وتداف�ع يونغيانغ ع�ن هذه الربام�ج وتقول إنها 

رادع رضوري مل�ا تتص�ور أنها خط�ط للغزو من 
جانب الواليات املتحدة التي تنرش أكثر من 28 ألف 
جن�دي يف كوريا الجنوبية. وتنفي واش�نطن هذه 

الخطط.
وتراجع التوتر يف األس�ابيع القليلة املاضية تزامنا 
م�ع مش�اركة الش�مال يف دورة األلع�اب األوملبية 
الش�توية التي ُنظم�ت يف كوريا الجنوبية الش�هر 
امل�ايض. وم�ن املرتق�ب أن يلتفقي زعي�م كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون بالرئيس األمريكي دونالد 

ترامب تمهيداً لنزع الخالفات بني الطرفني.

حمافظ البرصة يبحث مع القائم بأعامل السفارة الكندية 
مسامهة الرشكات يف تنفيذ مشاريع  عمالقة

االمني العام للمؤمتر الوطني يلتقي مجعا من نساء 
6مدينة الصدر واملناطق املحيطة هبا 2

       بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املحكمة االتحادية عىل سؤال توّجه 
ب�ه ن�واب أك�راد ح�ول تعري�ف املناطق 
املتنازع عليها، بالقول إنها »املناطق التي 
كان�ت ُتدار م�ن قبل الحكوم�ة العراقية 
املركزية قبل 19 آذار 2003 )يوم انطالق 
العمليات العس�كرية الحت�الل العراق(«، 

موضح�ًة يف ق�رار صدر االثن�ني املايض، 
أّن ه�ذه املناط�ق »تق�ع يف محافظ�ات 
كركوك ونينوى )ش�مال الع�راق( ودياىل 

)رشقاً(«.
وإزاء هذا الرد، كش�ف مسؤول حكومي 
رفيع املس�توى أّن مل�ف املناطق املتنازع 
عليها وإنه�اء الخالف حولها، بما يف ذلك 
ملف�ات النف�ط والغ�از وترس�يم حدود 

اإلقلي�م، »س�رّحل جميعه�ا للحكوم�ة 
املقبل�ة، وقد يضع األك�راد هذه امللفات، 
وخصوصاً قضية املناطق املتنازع عليها، 
يف قائمة رشوط تصويتهم لصالح رئيس 
الوزراء املقبل، س�واًء كان حيدر العبادي 

نفسه، أو أي شخص غريه«.

التفاصيل ص3

ترحيل أزمة »املتجاوز عليها« إىل ما بعد االنتخابات
 كوهنا »ورقة مهمة« يف التفاوض
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         بغداد / المستقبل العراقي

األمم  برنام�ج  كش�ف مدي�ر 
املتحدة إلزالة األلغام بري لودهامر، 
أمس األحد، عن رفع 27 الف لغم 
من مدينة املوصل، فيما اكد نائب 
قائد القوات الربيطانية املشاركة 
يف التحالف ال�دويل امليجور جنرال 
»داع�ش«  ان  غيدن�ي  فيليك�س 
فخ�خ حت�ى علب طع�ام الرضع 

والكتب واثاث املنازل.
ونقلت صحيفة صنداي تايمز 
الربيطاني�ة ع�ن لودهام�ر الذي 
يعمل مع الجيش العراقي يف إزالة 
األلغ�ام من املوصل، قوله »يمكن 
وصف ما قاموا ب�ه بأنه عبقرية 
رشيرة«، مبينا »حتى اآلن تمكنت 
فرق إزال�ة األلغام من تفكيك 27 

ألف لغم من املوصل«.
واض�اف »لم يقم أحد من قبل 
بوضع كل هذا الكم من املتفجرات 
يف مكان قبل مغادرته«، مشريا اىل 
أن »الفرق عث�رت عىل املئات من 

مصانع املتفجرات«.
واعت�رب لودهامر »م�ا قام به 
التنظيم يفوق بكثري مدى وتعقيد 
أي يشء رأيت�ه يف 30 عام�ا م�ن 

العمل يف هذا املجال«.
م�ن جانبه، نقل�ت الصحيفة 
عن نائب قائد القوات الربيطانية 
ال�دويل  التحال�ف  يف  املش�اركة 

امليج�ور جن�رال فيليكس غيدني 
قول�ه »بينم�ا كان تنظيم داعش 
أرضه�ا  زرع  املدين�ة،  يغ�ادر 
الت�ي  واأللغ�ام  باملتفج�رات 
العائدين  صممت لقتل وتش�ويه 
الذي�ن يش�اركون  أو  املدين�ة  إىل 
يف إزال�ة األلغ�ام«، الفت�ا اىل »اننا 
عثرن�ا عىل متفج�رات وضعت يف 
علب غذاء طعام الرضع أو مثبتة 
يف أثاث املن�ازل أو داخ�ل الكتب، 
وبهذا يكملون حملتهم حتى بعد 

مغادرتهم املدينة«.
وذكرت الصحيفة يف تقريرها 
خلف�وا  داع�ش  »مس�لحي  ان 
عب�وات ناس�فة تنفج�ر عندم�ا 
تطأه�ا الق�دم، وأخ�رى تنفج�ر 
عندما يحاول شخص رفعها من 
عىل األرض، بينما ينفجر بعضها 
بج�ذب خي�ط ال تلحظ�ه الع�ن 
رسيع�ا وأحيان�ا باألش�عة تحت 

الحمراء«.
االمني�ة  الق�وات  ان  يذك�ر 
تحري�ر  م�ن  تمكن�ت  العراقي�ة 
مناطق العراق كافة من س�يطرة 
تنظي�م »داع�ش«، فيما م�ا تزال 
هن�اك بعض الجي�وب التي تقوم 
تل�ك الق�وات بمعالجته�ا، فضال 
عن العبوات الناسفة التي زرعها 
املدني�ن  الس�تهداف  التنظي�م 
ولعرقل�ة تق�دم الق�وات االمنية 

خالل عمليات التحرير.

»داعش« فخخ علب طعام الرضع والكتب واثاث املنازل

األمم املتحدة تعلن عن رفع »27« ألف »لغم أريض« من املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا محاف�ظ األنبار محم�د الحلبويس، أمس 
االح�د، الحكومة املركزية اىل إيج�اد حل لظاهرة 
التس�ول يف املحافظة، موكدا أن اغلب املتس�ولن 
اجربوا عىل ممارس�ة هذه املهنة بسبب الظروف 

املعيشية القاسية التي يعيشونها.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن الحلبويس 
القول إن »ظاهرة التسول انترشت باألنبار حيث 
اجرب الكثري ممن يمارس�ون هذه املهنة عىل ترك 
املقاعد الدراس�ية«، مبينا أن »األوضاع املعيش�ية 
القاس�ية والصعبة هي الت�ي دفعت الصغار عىل 
ممارس�ة هذه الظاهرة«. وأضاف الحلبويس أن 
»الحكومة املركزية يجب أن تقف معهم وتجد حل 
مناس�ب يحفظ لهم مكانتهم من خالل اعادتهم 
اىل املقاع�د الدراس�ية حت�ى يصبح�وا فاعلن يف 
املجتم�ع وان ال يصبحوا لقمة س�ائقة امام من 
يح�ول أن يزرع أف�كاره الداخلي�ة يف عقولهم«، 
مش�ريا اىل ان »الحكوم�ة املركزي�ة واملنظم�ات 
املعني�ة يجب عليها أن توفر عي�ش كريم يحفظ 

لهم كرامتهم وهذه مسؤولية كبرية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بارشت الق�وات االمنية بإس�تعدادات األمنية 
املبك�رة لزي�ارة ذكرى استش�هاد اإلم�ام موىس 
الكاظ�م ) عليه الس�الم(  يف 25 من ش�هر رجب 
املصادف يف الش�هر املقبل«. وكث�ف اللواء الثامن 
يف الرشط�ة االتحادية م�ن اجراءات�ه االحرتازية 
م�ع اقرتاب الزيارة املليونية. واعلن قائد الرشطة 
االتحادية الفريق رائد ش�اكر ج�ودت، ان »اللواء 
الثامن استكمل تصنيع عدد من االبراج املتحركة 
ون�رش الع�رشات م�ن مك�ربات الص�وت لتوعية 
الزائرين ومكافحة اإلشاعة ونصب مراكز ملناداة 
املفقودين اضافة اىل منظومة متطورة لكامريات 
املراقب�ة املتط�ورة بكاف�ة ش�وارع الكاظمية«. 
وأش�ار اىل »ن�رش املئ�ات م�ن عن�ارص الرشطة 
لتفتي�ش الوافدي�ن اىل مرك�ز مدين�ة الكاظمية 
لتأم�ن الزيارة« داعيا »الزائري�ن اىل التعاون مع 
األجهزة االمني�ة املكلفة بحمايته�م واالبالغ عن 

حالة مشبوهة.

إجراء »إستعدادات أمنية« لزيارة ذكرى 
استشهاد اإلمام الكاظم »عليه السالم«

حمافظ االنبار للحكـومة املركزيـة: 
جيب اجياد حل لـ«ظاهرة التسول«

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عبد امللك الحس�يني املستشار اإلعالمي 
لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس األحد، 
عن م�ا تضمنته زيارة األخري إىل تركيا، مش�رياً اىل 
أن الجب�وري ناق�ش الدور الرتك�ي يف مرحلة بناء 

وإعمار العراق عن طريق الرشكات الرتكية.
وقال الحس�يني يف ترصيح لوكالة »س�بوتنك« 
الروس�ية، إن »زي�ارة رئيس املجل�س لرتكيا، قدم 
خاللها الش�كر للحكوم�ة الرتكية ع�ىل مبادراتها 
يف دعم الع�راق يف مختلف املجاالت، مؤكدا رضورة 
استمرار هذه املبادرات لحن تحقيق االستقرار«.

وأض�اف الحس�يني، أن »الزيارة الت�ي قام بها 
الجبوري إىل تركيا تم خاللها بحث عدد من امللفات 

االقتصادية واآلليات التي من شأنها تفعيل اللجان 
املشرتكة ضمن هذا اإلطار، والدور الرتكي يف مرحلة 
بناء وإعمار العراق عن طريق الرشكات والخربات 
الرتكية، مشريا اىل أن الجبوري  وجه دعوة لنظريه 
الرتك�ي لزيارة الع�راق، كما تناول�ت الزيارة أيضا 
بحث س�بل تطوي�ر التعاون االقتص�ادي من أجل 
زيادة معدل التبادل التجاري الذي وصل حجمه إىل 

10 مليارات دوالر يف السنة«.
وتابع الحس�يني، » كذلك تم بحث مجال تفعيل 
آليات التعاون الربملان�ي بما يخص تبادل الخربات 
والترشيع�ات الت�ي تدع�م االتفاق�ات املش�رتكة 
ب�ن البلدي�ن،  باإلضافة إىل التنس�يق بن الطرفن 
بخص�وص طرح املس�ائل ذات االهتمام املش�رتك 
والتي يتم االتفاق عليها يف مؤتمر اتحاد الربملانات 

الدويل املقبل«.وعىل الصعيد األمني، قال الحسيني 
إن رئي�س مجل�س الن�واب العراق�ي ج�دد رفضه 
ألي وجود مس�لح عىل أرض العراق من ش�أنه أن 
يه�دد أمن املنطقة وخصوصا ق�وات حزب العمال 
الكردس�تاني، وإن »الع�راق مس�تعد للتعاون مع 
الجمهورية الرتكية بهذا الخصوص، وكذلك  التعاون 
األمني واالس�تخباراتي وتبادل املتهمن املنخرطن 
واملتورط�ن مع تنظيم داع�ش اإلرهابي، من أجل 
تحقيق االستقرار يف العراق الذي سينعكس إيجابا 

عىل استقرار املنطقة«.
يش�ار إىل أن رئي�س الربمل�ان س�ليم الجبوري 
زار، الخمي�س )15 آذار 2018(، العاصمة الرتكية 
أنق�رة والتقى الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 

ورئيس الربملان الرتكي اسماعيل قهرمان.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية رشط�ة محافظة دي�اىل، أمس 
األح�د، عن تدمري ث�الث مضاف�ات لتنظيم داعش 
وتفكيك عددا من العبوات واالحزمة الناسفة، فيما 

القت القبض عىل عدد من املطلوبن«.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه، ان »قوة م�ن فوج طوارئ 
رشط�ة دي�اىل الخام�س، نف�ذت عملي�ة أمنية يف 

بس�اتن منطقة بابالن يف قضاء املقدادية ش�مال 
رشق املحافظة، اسفرت عن تدمري ثالث مضافات 

لعصابات داعش اإلرهابية«.
وبين�ت ان املضافات »تحتوي ع�ىل تجهيزات، 
وتم�ت معالجة س�ت عب�وات ناس�فة مزروعة يف 
الطري�ق املؤدي للمضاف�ات، وتفكيك ثالثة أحزمة 

ناسفة، واالستيالء عىل مواد متفجرة«.
وع�ىل صعي�د متصل، الق�ت دوري�ات ومفارز 
الرشطة القبض عىل عدد من املطلوبن عىل قضايا 

جنائي�ة مختلفة ومخالف�ات قانوني�ة يف مناطق 
ان  املديري�ة  املحافظة.واوضح�ت  م�ن  متفرق�ة 
»املعتقل�ن الصادرة بحقه�م اوامر قبض قضائية 
تم اتخاذ االج�راءات القانوني�ة بحقهم وعرضهم 
ع�ىل القض�اء«.اىل ذلك، تمكنت مفارز من ش�عبة 
املخ�درات يف رشط�ة دي�اىل من الق�اء القبض عىل 
مته�م وضبط بحوزته كمية م�ن الحبوب املخدرة 
يف مدين�ة بعقوبة وتم ارس�اله اىل مركز االحتجاز 

وعرضه عىل القضاء.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن هيئة النزاهة، أمس األحد، عن إصدار محكمة تحقيق 
نينوى املختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق محافظ نينوى 

السابق أثيل النجيفي.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان مقتضب تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه تم »ص�دور أمر قب�ض بحق أثي�ل النجيفي 
محافظ نينوى الس�ابق ع�ن محكمة تحقيق نين�وى املختصة 

بقضايا النزاهة«.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الخميس )8 شباط 2018(، عن 
إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس الش�ديد ملدة ثالث 
س�نوات بحق محافظ نينوى الس�ابق أثيل النجيفي، مبينة أن 

الحكم جاء بعد إدانة األخري ب�«استغالل« منصبه.
ب�دوره، كش�ف مصدر مطل�ع عن س�بب اص�دار محكمة 

تحقيق نينوى امر قبض بحق املحافظ السابق اثيل النجيفي.
وقال املصدر ان »سبب صدور امر قبض بحق اثيل النجيفي 
من قب�ل محكمة تحقيق نينوى املختصة بقضايا النزاهة، جاء 
ملنحه سلفا خالل سيطرة تنظيم داعش عىل املحافظة يف نهاية 

عام 2014«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، أم�س األحد، عن 
احباط عملية تهريب لألسلحة من سوريا اىل العراق.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان�ه »بعملي�ة إس�تخبارية تمي�زت باملتابع�ة املس�تمرة 
واملعلومة الدقيقة ورسعة ردة الفعل تمكن ابطال اإلستخبارات 
العسكرية يف الفرقة 20 وبالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني 
من احباط عملية تهريب اس�لحة واعتدة من س�وريا اىل العراق 
قام�ت بضبطها م�ع العجل�ة التي تقله�ا واعتق�ال اصحابها 
عند مكان التس�ليم بمنطقة بادوش ش�مال املوصل يف الجانب 
االيمن«.واش�ارت اىل ان »العجلة ضبط بداخلها عتاد لألس�لحة 
الخفيفة واملتوس�طة عدد 4200 اطالق�ة، قداحات تفجري عدد 
100، مخ�ازن عت�اد للبن�ادق ع�دد 83 مخزن، رمان�ات يدوية 
ع�دد 43، موباي�الت للتفجري عدد 27، عب�وات الصقة عدد 26، 
جعب مخازن ع�دد 17، بنادق كالش�نكوف وM16وBKC عدد 
16 ، كواتم مسدس�ات عدد 13، صواريخ قاذفة ضد االشخاص 
والدروع عدد 12، مخازن مسدس�ات عدد12، حش�وات قاذفة 
عدد 4، مسدس�ات كلوك ع�دد 2، مواد واس�الك وقواطع دورة 

تستخدم مع العبوات للتفجري.

حمكمة حتقيق نينوى تصدر أمر قبض 
بحق أثيل النجيفي

االستخبارات العسكـريـة حتبط عمليـة 
لتهريب االسلحة من سوريا اىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
صح�ة  األح�د،  أم�س  لالنتخاب�ات، 
تداولته�ا  الت�ي  املرش�حن  قوائ�م 
مواقع التواص�ل االجتماعي وبعض 
وس�ائل االعالم«. وقال رئيس االدارة 
االنتخابي�ة ري�اض الب�دران، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 

منه، ان »القوائم التي نرشتها وسائل 
التواصل االجتماعي وبعض وس�ائل 
االعالم، قوائم غري صحيحة وليس�ت 
معتمدة«. واكد ان »املفوضية تنتظر 
وص�ول القوائ�م م�ن الجه�ات ذات 
العالقة كالهيئة الوطنية للمس�اءلة 
والعدالة، واالدل�ة الجنائية، ووزارات 
الع�ايل  والتعلي�م  الداخلي�ة  الدف�اع 
والبح�ث العلم�ي والرتبي�ة، والت�ي 

ت�م ارس�الها له�ا لتدقيق االس�ماء 
الت�ي تحتويه�ا«. وب�ن ان »مجلس 
املفوضن لم يص�ادق عىل اية قائمة 
من قوائم املرش�حن«، داعيا وسائل 
االع�الم اىل »توخ�ي الدق�ة يف ن�رش 
املعلوم�ات من مصادرها الرئيس�ية 
وه�ي مفوضية االنتخاب�ات«. ونوه 
البدران اىل ان »املفوضية س�تصادق 
عىل االس�ماء عندما ترد من الجهات 

ذات العالق�ة بالتدقي�ق واع�الن ذلك 
بش�كل رس�مي ونرشه�ا يف املوق�ع 
الرس�مي للمفوضية واشعار رشكاء 

العملية االنتخابية بذلك«.
العليا  يذك�ر ان املف�����وضي�ة 
املس�تقلة لالنتخابات، ارسلت قوائم 
املرشحن اىل الوزارات والجهات ذات 
العالق�ة لغرض تدقيقها كل حس�ب 

اختصاصه.

مفوضية االنتخابات: ال صحة لقوائم املرشحني املتداولة
 يف وسائل التواصل االجتامعي

رشطة دياىل تعلن تدمر )3( مضافات لـ«داعش« وتعتقل مطلوبني 

رئيس الربملان يوجه دعوة لنظريه الرتكي لزيارة بغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الشعبي، أمس االحد، عن 
تطهري ش�ارع يقع بن الح�دود العراقية 

السورية من العبوات الناسفة.
وقال الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلقت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن  »املس�تقبل 
»هندسة امليدان يف الحشد الشعبي تمكنوا 
من تطهري ومعالجة ش�ارع سنجار الذي 
يق�ع بن الح�دود العراقية الس�ورية من 
العب�وات الناس�فة الت�ي زرعه�ا عنارص 

داعش«.
وأعلن القائ�د العام للقوات املس�لحة 
حيدر العبادي، يف )9 كانون االول 2017(، 
تحرير أرض العراق بالكامل من »داعش«، 
فيما اعت�رب املحافظة عىل وح�دة العراق 

وشعبه بأنه »أهم واعظم انجاز«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بتنسيق من املكتب النسوي يف املؤتمر 
الوطني العراقي، إلتقى االمن 
العام ملؤتمر الوطني العراقي 
املهندس آراس حبيب كريم، ، 
جمعاً من نساء مدينة الصدر 
واملناطق القريبة منها، وذلك 
ع�ىل قاع�ة املؤتم�ر الوطني 

العراقي يف بغداد.
اللقاء جاء بهدف التعرف 
عىل هموم النساء الحارضات 
ش�كواهن  إىل  اإلس�تماع  و 
املس�اعدة  تقديم  ومحاول�ة 

قدر اإلمكان.
النساء  بعض  إستعرضن 
مش�اكل���هن  الح�ارضات 

و معاناته�ن خصوص�اً وإن ذويه�ن من 
أصحاب الدخل املحدود، إض������افًة إىل 
كونهم يسك���نون يف مناطق تكاد تخلو 

من أبسط الخدمات.
من جانبه عربرّ املهن�دس آراس حبيب 
ع�ن تأمله له�ذا الواق�ع املرير مش�رياً إىل 
أن الب�الد تعرض�ت لظ�روف 
قاه�رة وهي م�ا أوصلتنا إىل 
ما نحن علي�ه اليوم، مطالباً 
إياه�ن بالتغي�ري م�ن أج�ل 
ُتعنى  البدء بمرحلة جدي�دة 
صفح�ة  وط�ي  باإلعم�ار 
و  والهموم.ه�ذا  الح�روب 
أبدى الس�يد حبيب تعاطفه 
وعوائله�ن  النس�اء  م�ع 
وإستعداده لتقديم املساعدة 
يف  والس�عي  اإلم�كان  ق�در 
تس�هيل معامالتهن يف دوائر 
الدول�ة فيما يخ�ص رواتب 
الرعاية اإلجتماعية وغريها.

احلشد الشعبي يطهر شارع يقع بني احلدود العراقية 
السورية من العبوات الناسفة

االمني العام للمؤمتر الوطني يلتقي مجعًا من نساء مدينة 
الصدر واملناطق املحيطة هبا
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�ددت الهيئ�ة العلي�ا للحج والعمرة، ي�وم االحد املقب�ل 25 اذار موعداً لبدء اج�راء القرعة 
االلكرتونية لقرعة الحج املركزية لالعوام الخمسة املقبلة يف بغداد واملحافظات.

وذكر املتحدث الرس�مي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »الهيئة حددت االحد املقبل 25 اذار موعدا الج�راء القرعة ملحافظتي بغداد 

ودياىل، فيما خصصت يوم االثنني ملحافظات كركوك وصالح الدين واالنبار«.
واضاف الكناني ان »قرعة محافظات كربالء املقدس�ة والنج�ف االرشف واملثنى والديوانية 

ستجرى يوم الثالثاء، بينما خصص االربعاء ملحافظات البرصة وذي قار وميسان«.
واشار الكناني اىل ان »الهيئة ستختتم اجراء القرعة يوم الخميس بمحافظات بابل وواسط 
ونينوى، مبينا ان نتائج القرعة س�يتم نرشها يف موقعها الرسمي وصفحاتها الرئيسية عىل 
)فيس�بوك وتويرت وتيليكرام وانستكرام(«، مؤكدا ان »القرعة االلكرتونية املركزية ستجرى 

بارشاف مجلس القضاء االعىل وبحضور وسائل االعالم«.

هيئة احلج حتدد االحد املقبل موعدا لبدء اجراء القرعة االلكرتونية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ينام الربملان العراقي سباق عميق قبل نهاية 
ال�دورة الحالية يف أيار املقب�ل، إذ منح أجلت 
الجلس�ات إىل »إش�عار آخ�ر«، فيم�ا قوانني 
مهم�ة تنتظر القرار، إال أن ن�واب يتحدثون 
أن جلسات س�تعقد، لكنها ستمرر القوانني 
التي تصّب يف صالح الكتل السياس�ية والتي 

ستستثمرها كدعاية انتخابية.
وكشف النائب عن ائتالف دولة القانون احمد 
البدري عن ابرز القوانني املهيأة للتصويت يف 

الربملان.
وقال الب�دري إن “قوانني املحكمة االتحادية 
واألندي�ة الرياضية ونقاب�ات املهن الصحية 
وتملي�ك العش�وائيات و)م�ن اين ل�ك هذا( 
وبع�ض التعديالت املهم�ة جاهزة للتصويت 
يف قب�ة الربمل�ان”، الفت�ًا إىل »س�عي الكت�ل 
السياس�ية الس�تحصال مكاس�ب انتخابية 
وسياس�ية مقاب�ل تمري�ر القوان�ني عط�ل 
م�ن عم�ل الترشيع�ي للربملان خ�الل فصله 

الترشيعي األخري«.
االنتخابي�ة  “الدعاي�ة  أن  الب�دري  وتاب�ع 
ستدش�ن يف 10 نيس�ان املقبل م�ا يعني ان 
الربمل�ان لن يتمك�ن من االتفاق ع�ىل تمرير 
القوانني املهم�ة والتي تمس حي�اة املواطن 

البسيط«. 
بدوره، استبعد النائب عن التحالف الوطني 
حس�ن خالطي إمكانية عقد مجلس النواب 
جلساته يف ما تبقى من عمر الدورة الربملانية 

الحالية.
وق�ال خالط�ي إن »عم�ر مجل�س الن�واب 
م�ن الناحي�ة القانوني�ة ينته�ي يف الثالثني 
من ش�هر حزي�ران املقبل، وه�ذا يعني بعد 
االنتخابات بخمس�ة واربع�ني يوماً، اىل حني 
تش�كيل مجلس جديد يتوىل املهم�ة«، مبينا 
ان »الفصل الترشيعي ينتهي يف شهر نيسان 
املقبل، وبامكان املجلس التمديد لشهر واحد 
فقط«. وأش�ار إىل أن »املعطيات الحالية تدل 
عىل ع�دم مق�درة مجل�س النواب م�ن االن 
فصاعداً عىل عقد جلس�ات مكتملة النصاب 
بالنظ�ر اىل تعقد املش�هد الس�يايس، وكذلك 

قرب االستحقاق االنتخابي«.
إىل ذلك، دعا النائب عن ائتالف دولة القانون 
عب�اس البياتي هيئة رئاس�ة مجلس النواب 
إىل إص�دار الئحة ألربع س�نوات برملانية عن 

النواب األكثر حضوًرا وغياًبا ومداخلة.
وق�ال البياتي إن »مجلس الن�واب كان عليه 
أن يك�رس جلس�اته إلتم�ام القوان�ني التي 
وصل�ت إىل التصويت وبعضه�ا مصوت عىل 
بع�ض بنوده�ا«، مبين�اً أن »ع�دم اكتم�ال 
النص�اب قد يكون خاتمة ملجل�س النواب يف 

أواخر أيامه«.
وأض�اف أن »الربمل�ان يف أواخر أيامه ال بد أن 
يكون أكثر فعالية إلرس�ال رسالة مصادقة 
ومصالحة مع الشارع العراقي، خصوصاً أن 
هناك بعض النواب مشاركون يف االنتخابات«، 

الفًت�ا إىل أن »عدم اكتم�ال النصاب القانوني 
للجلس�ات أمر مؤس�ف، خاصة أن القوانني 
املدرج�ة تهم قطاعات واس�عة من الش�عب 
العراقي«. وأش�ار إىل أن »اس�تقطاع مليون 
دينار عن كل نائب غائب لم يطبق حتى اآلن، 
وحتى ال�500 ألف التي نصت عليها قرارات 
املجلس، بعض النواب يتعللون بأنهم مرىض 

أو غري ذلك«.
وتابع ب�أن »اإلجراءات بحق النواب املتغيبني 
كان املف�رتض أن تك�ون أكثر ش�دة«، داعًيا 
»هيئة رئاسة مجلس النواب إىل إصدار الئحة 

ألرب�ع س�نوات برملانية ع�ن الن�واب األكثر 
حض�وًرا وغياًبا ومداخلة، وعن النواب الذين 
لم يتح�دث طيلة الفرتة الربملانية«، مش�دًدا 
عىل رضورة أن »تعطي هيئة الرئاس�ة جرًدا 
بأداء النواب والكتل ليعرف الش�عب العراقي 

أين يضع صوته يف املستقبل«.
وت�رى النائب�ة ع�ن اتح�اد الق�وى جميل�ة 
العبي�دي، أن “عقد جلس�ات مس�تقبلية قد 
يب�دو صعب�اً للغاية؛ ألننا ع�ىل اعتاب نهاية 
الكت�ل  وكذل�ك النش�غال  النيابي�ة  ال�دورة 

السياسية باالنتخابات”.

وأضاف�ت العبي�دي أن “بق�اء الوض�ع عىل 
شكله الحايل يوصل رسائل سلبية إىل الشارع 
العراقي ب�أن الربملان لم يقم بواجبه عىل اتم 

وجه”.
ولفتت إىل أن “الن�واب املتغيبون كان عليهم 
الحضور إىل الجلسات من أجل تمرير القوانني 

التي تخدم املواطن، وهو ما لم يحصل”
وع�ىل صعي�د متص�ل، ينتق�د النائ�ب ع�ن 
التحال�ف الكردس�تاني ماج�د ش�نكايل م�ا 
اسماه “عرفاً جرى عليه مجلس النواب منذ 
الدورات الس�ابقة بتعطيل الجلس�ات بداية 

من شهر آذار”.
وأض�اف ش�نكايل أن »عىل املجل�س أن يبقى 
عىل الدوام الرسمي لغاية 30 حزيران ويعقد 
اجتماعات�ه وكذلك اللجان عليها االس�تمرار 
بعمله�ا م�ن اج�ل تهيئ�ة القوان�ني بغي�ة 

تمريرها«.
وأكد أن »الكتل الت�ي تدعي ان لديها حمالت 
انتخابية بامكانها الرتويج لها خالل العطل 
أو أن تحص�ل ع�ىل اجازة رس�مية وأن ترتك 
االخرين يمارسون عملهم النيابي وال تكرس 

النصاب«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

حصل�ت »املس�تقبل العراق�ي« ع�ىل 
وثيقة صادرة م�ن الداخلية تضمنت 
ص�دور ام�ر بتكلي�ف قائ�داً لرشطة 

كركوك بالوكالة.
وج�اء يف الوثيق�ة »وزارة الداخلي�ة، 
ق�ررت تكليف العميد ع�ي كمال عبد 
ال�رزاق حم�زة به�ام مدي�ر رشط�ة 

محافظة كركوك واملنشآت وكالة«.
ويتس�لم العميد عي كمال عبد الرزاق 
حم�زة تس�لم منص�ب قائ�د رشطة 
املحافظة خلفا للعميد السابق خطاب 

عمر.
وتوىل العمي�د خطاب عمر عراف توىل 
مهمة قيادة الرشطة بعد اقالة القائد 
الس�ابق الل�واء جمال طاه�ر ونائبه 

توراهان عبد الرحمن.
ب الرشط�ة  مص�در  أف�اد  ب�دوره، 
االتحادي�ة يف محافظ�ة كركوك بردم 
ل�«إرهابي�ني«  تابع�ة  أنف�اق  ثالث�ة 
والعثور عىل معمل لتصنيع الصواريخ 
خالل عملي�ة أمني�ة نفذتها الرشطة 
االتحادي�ة يف قض�اء الحويجة جنوب 

غربي املحافظة.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
املص�در القول إن »الرشطة االتحادية 
لتفتي�ش  اس�تباقية  بعملي�ة  ب�دأت 
مناط�ق الحويج�ة كاف�ة«، مبيناً أن 
»العملي�ة عىل محورين، األول يف قرى 
خرض العباس وشباط الحسن وزيدان 
الحرب�ي وخل�ف االس�ود والفرحانية 
حنت�وش  وخلي�ل  ج�واد  وعب�اس 
والعجمي  واملضموم�ة  والحامضي�ة 

وقرية عداي صالح بقضاء الحويجة 
)55 كم جنوب غربي كركوك(«.

وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم 
الكشف عن اسمه، أن »املحور الثاني 
هو وادي زغيتون وقرية النكار وقرية 
األعوج من جهة ناحية الرشاد جنوب 

غربي كركوك، وت�م العثور عىل ثالثة 
أنف�اق وردمها، والعث�ور عىل عبوات 
ناس�فة تم تفجريها بالس�يطرة من 
قب�ل الجهد الهن�ديس، والعث�ور عىل 
معم�ل لتصني�ع الصواري�خ وقاعدة 

الطالق الصواريخ«.

يف  القي�ادي  ه�دد  ذل�ك،  غض�ون  يف 
»تي�ار امل�رشوع العرب�ي« بمحافظة 
كرك�وك عبد الرحمن منش�د العايص 
باحتجاج�ات ش�عبية يف ح�ال اُعي�د 

التعاون مع االسايش.
وقال العايص يف بيان تلقت »املستقبل 

العراق�ي« نس�خة منه، إن »الش�باب 
يضط�ر  ق�د  كرك�وك  يف  العرب�ي 
لالحتج�اج عي مح�اوالت ومطالبات 
م�ع  التع�اون  اع�ادة  ومخطط�ات 
االجهزة القمعية األسايش، واملرتبطة 
بالحزب�ني الكرديني االتح�اد الوطني 

يف  الكردس�تانيني  والديمقراط�ي 
محافظة كركوك، بعد ان تم أخراجها 
م�ن قب�ل ابط�ال مكافح�ة االرهاب 
والجيش العراقي والقطعات املشرتكة 

ليلة ال�16 من ترشين االول 2017«.
وأضاف، »هناك رفض ش�عبي واسع 

ملحاول�ة زعزع�ة الوض�ع األمن�ي يف 
املحافظة مجددا، وان عرب وتركمان 
كركوك لن يسمحوا مجددا بعوده عمل 
وتواجد االسايش الكردي الذي يتحمل 
مآساة واس�تهداف العرب والرتكمان 
وتهميش�هم ومالحقته�م والضغ�ط 
عليهم لصالح اهداف سياسية كردية 
كان�ت تريد انت�زاع كرك�وك من قلب 
العراق وربطه باح�الم واوهام اردات 
تمزي�ق وحدة العراقي�ني«، معتربا ان 
»هذا س�يدفع عرب وتركمان كركوك 

للنزول اىل الشارع مجددا«.
وأك�د، »هن�اك خي�وط خفي�ة ل�دى 
بعض عن�ارص االس�ايش واجنداتهم 
للس�ماح لعن�ارص داع�ش يف إيج�اد 
أماك�ن وم�الذات أمنه له�م يف مواقع 
تم�اس مع ح�دود محافظ�ة كركوك 
باتج�اة اربيل والس�ليمانية بما يهدد 
أمن وس�المة كركوك اليصال رس�الة 
ب�أن األم�ن ال يتحق�ق اال م�ن خالل 
التعاون والتنس�يق مع األمن الكردي 
وبما يعطي صورة أن األجهزة األمنية 
العراقي�ة عاج�زة عن إنه�اء صفحة 
داع�ش واحراجه�ا لكي تتع�اون مع 

االمن الكردي«.
وتاب�ع، أن »األم�ن ه�و اختص�اص 
والقي�ادات  العراقي�ة  الحكوم�ة 
العس�كرية الت�ي هي من تح�دد الية 
العمل ون�رش القوات ال ع�رب اجندات 
سياس�ية كردي�ة تتحمل مس�ؤولية 
تغي�ب واختط�اف ومالحق�ة وتدمري 
كركوك طيلة الس�نوات املاضية وفق 
اهداف سياس�ية تهدد أمن وأستقرار 

ووحدة العراق«.

تعطيل )20( قانونًا ختص حياة املواطنني.. ونواب يتحدثون عن إمكانية عقد جلسات »لكسب« األصوات االنتخابية

»سبات عميق« قبل هناية عمر الربملان

قيادي هدد باحتجاجات شعبية إذا أعيد التعاون مع االسايش

إصالح أوضاع كركوك بتعيني قائد رشطة جديد.. والقوات األمنية مستمرة بمالحقة فلول »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املحكم�ة االتحادية عىل س�ؤال توّجه به 
نواب أكراد حول تعريف املناطق املتنازع عليها، 
بالقول إنها »املناط�ق التي كانت ُتدار من قبل 
الحكومة العراقية املركزية قبل 19 آذار 2003 
)ي�وم انط�الق العملي�ات العس�كرية الحتالل 
العراق(«، موضحًة يف قرار صدر االثنني املايض، 
أّن ه�ذه املناطق »تق�ع يف محافظات كركوك 

ونينوى )شمال العراق( ودياىل )رشقاً(«.
وإزاء هذا الرد، كش�ف مسؤول حكومي رفيع 
املستوى أّن ملف املناطق املتنازع عليها وإنهاء 
الخالف حولها، بما يف ذلك ملفات النفط والغاز 
وترس�يم ح�دود اإلقلي�م، »س�رتّحل جميعها 
للحكوم�ة املقبل�ة، وق�د يض�ع األك�راد هذه 
امللف�ات، وخصوص�اً قضية املناط�ق املتنازع 
عليه�ا، يف قائم�ة رشوط تصويته�م لصال�ح 
رئيس الوزراء املقبل، سواًء كان حيدر العبادي 

نفسه، أو أي شخص غريه«.
يف املقاب�ل، قال املستش�ار اإلعالم�ي يف ديوان 

رئاس�ة إقلي�م كردس�تان كف�اح محم�ود يف 
ترصيح صحفي إن هذه املناطق »ُتعرف باسم 
املناطق املستقطعة من اإلقليم وليست املتنازع 
عليها، والجميع يعلم بكردستانيتها«، موضحاً 
أّن »الحوار يف النهاية هو الس�بيل الوحيد لحل 

ملف إدارتها ووفقاً للدستور العراقي النافذ«.
وتمّث�ل ه�ذه املناط�ق »ُبع�داً انتخابي�اً مهماً 
بالنسبة لألحزاب الكردية«، وفق ما قال عضو 
الربمل�ان العراق�ي ع�ن »الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني« ماجد شنكايل، مؤكداً يف مقابلة 
تلفزيوني�ة أّن األك�راد »يعّولون ع�ىل إمكانية 
حصوله�م ع�ىل عدد م�ن املقاع�د الربملانية يف 
هذه املناطق«. وأوضح أّن أهميتها االنتخابية 
»تتطلّ�ب االهتم�ام بها، ال س�يما وأنه�ا تمّثل 

موطناً لعدد كبري من السكان األكراد«.
وع�ىل الرغ�م م�ن األهمي�ة الكب�رية للمناطق 
املتن�ازع عليها بالنس�بة لألك�راد، إالّ أّن إقليم 
كردس�تان لم يعد قادراً عىل تقدي�م الخدمات 
هن�اك أو ممارس�ة نفوذه، وف�ق نائب رئيس 
حكوم�ة اإلقلي�م، قوب�اد طالباني، ال�ذي أّكد 

أّن ه�ذا األمر »يق�ع اآلن عىل عات�ق الحكومة 
االتحادية«.

ودع�ا الطالباني خالل مؤتمر صحايف عقده يف 
أربيل، حكومة بغداد إىل فتح صفحة جديدة مع 
إقليم كردس�تان، مؤكداً »عدم وجود أي ذريعة 
بع�د اآلن له�ا لتأخري رصف مرتب�ات موظفي 
إقلي�م كردس�تان«. وأش�ار إىل أّن »الح�وارات 
مس�تمرّة بني بغ�داد وأربيل من خ�الل الوفود 

املتبادلة«.
ويف هذا اإلطار، قال الس�يايس الكردي املستقل 
حس�ني كري�م إن »ه�ذه الح�وارات يج�ب أال 
تقت�رص عىل مس�ائل مالي�ة فق�ط، كاملوازنة 
واملرتب�ات، بل م�ن الرضوري أن تش�مل أيضاً 
تطبي�ق م�واد الدس�تور«، موضح�اً أّن ه�ذه 
املناط�ق »كان�ت وما ت�زال بؤرة لل�رصاع بني 
بغداد وأربيل«. وشّدد عىل »رضورة التوّصل إىل 
حّل بش�أنها من خالل تطبيق امل�ادة 140 من 

الدستور«.
وكان عض�و الربمل�ان العراق�ي ع�ن »الح�زب 
السعدون،  الكردستاني« محسن  الديمقراطي 

أك�د أن األك�راد »ال يخش�ون عىل مكاس�بهم 
الت�ي حصلوا عليها يف ظل الدس�تور«، مضيفاً 
أن »النتيج�ة النهائية هي الحصول عىل جميع 
حقوقن�ا وفق�اً للمادة 117 من الدس�تور«. يف 
مقابل ذلك، حّذر الزعيم القبي حميد الجبوري 
من محاوالت القوى الكردية العودة إىل املناطق 
املتن�ازع عليها ال س�يما يف كرك�وك، مؤكداً أن 
»لألح�زاب الكردي�ة املتنف�ذة تاريخاً س�يئاً يف 

هذه املناطق«.
ورف�ض الجبوري دع�وات القي�ادات الكردية 
املتك�ررة للع�ودة إىل حك�م كرك�وك، موضحاً 
أن »املدين�ة تعرّضت خالل الس�نوات التي تلت 
إىل  للع�راق ع�ام 2003،  االحت�الل األمريك�ي 
عمليات تكريد واس�عة تسّببت يف تغيري الواقع 
الديموغ�رايف لصالح القوات الكردية«. وأش�ار 
إىل أّن ن�زاع النف�وذ بني الع�رب والرتكمان من 
جهة، واألكراد من جهة أخرى، »ال يقترص عىل 
كركوك، بل يشمل مناطق أخرى شمال العراق 
ورشقه«، مبيناً أن ه�ذه املناطق »ال تخلو من 

التوتر نتيجة لرصاع النفوذ«.

األحزاب الكردية تعدها مكسبًا يف احلصول على تنازالت 

ترحيل أزمة »املتجاوز عليها« إىل ما بعد االنتخابات كوهنا »ورقة مهمة« يف التفاوض
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وزير داخلية املانيا اجلديد يدافع عن رشق أوربا أمام »استعالء« االحتاد األوريب

أردوغان يعلن«سيطرة كاملة«عىل عفرين وسط »فرار مجاعي« للمدنيني

         بغداد / المستقبل العراقي

عندما تدخلت روس�يا يف سوريا يف أيلول 
ع�ام 2015، كانت مفاجأة للجميع تقريبا، 
وامتنعت موس�كو ع�ن اس�تعراض القوة 
خ�ارج حدودها أو ح�دود البل�دان القريبة 
منها مل�دة 25 عاما تقريبا، لك�ن جاء قرار 
الرئي�س ال�رويس فالديم�ر بوت�ن بإنقاذ 
الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د ليغر كل 

ذلك.
الح�ن، ظه�ر مفهوم�ان  ذل�ك  ومن�ذ 
الق�وة  ع�ن  جذري�ا  اختالف�ا  مختلف�ان 
الروس�ية، وأصب�ح العدي�د م�ن املحلل�ن 
يفهمون التظاهر الرويس بالسلطة والنفوذ 
يف الرشق األوس�ط كمؤرش عىل أن التنافس 
العامل�ي بن واش�نطن وموس�كو يف املايض 

هو نفسه يف الحارض واملستقبل.
ومع ذلك، ال تزال هناك مجموعة صغرة 
م�ن املعارض�ن للنظ�ام ال�رويس، منه�م 
أخصائي�ون روس، ومس�ؤولون أمريكيون 
سابقون، وصحفيون، ضد هذا الرأي، وهم 
يعتق�دون أن الروس يف الواقع ضعفاء جدا، 
ويعانون ماليا، وأنهم تورطوا يف املس�تنقع 
الس�وري. وقد تكون ه�ذه االدعاءات غر 
منطقية، كونها غر دقيقة، فالروس لديهم 
اسرتاتيجية وقوة للبقاء؛ والسؤال هو ماذا 

تفعل الواليات املتحدة حيال ذلك؟
يف 26 كان�ون األول عام 1991، تم إنزال 
املطرقة واملنجل، الش�عار الخاص باالتحاد 
السوفييتي، من سارية العلم فوق الكرملن 
للمرة األخرة. وكان هذا يوما سيئا بالنسبة 
ل�بوتن، ليس ألنه ش�يوعي، بل ألنه قومي 
فخور، واآلن، حان وقت اس�رتداد الكرامة، 
بعد ما يقرب من 3 عقود من إذالل موسكو، 
وال يوج�د أي م�كان أفضل للب�دء منه من 
الرشق األوسط، حيث تهتز صورة الواليات 

املتحدة بالفعل حتى بن حلفائها.
ومنذ إظهار موس�كو للقوة - بمساعدة 
إي�ران - يف س�وريا، أك�د الروس أنفس�هم 
كبدي�ل موث�وق لألمريكي�ن م�ع الحلفاء 

التقليدين للواليات املتحدة.
والصفق�ات  األس�لحة  مبيع�ات  وم�ع 
الدبلوماسية، كانت  االقتصادية واملناورات 
روسيا فعالة يف س�حب تركيا ومرص بعيدا 
عن الوالي�ات املتح�دة، ولكن ليس بش�كل 

كامل.
وس�افر املل�ك س�لمان، عاه�ل اململكة 
العربية الس�عودية، إىل موس�كو يف ترشين 
األول امل�ايض، وه�ي أول زي�ارة يق�وم بها 
مل�ك س�عودي، للتحدث عن أس�عار النفط 

والتحوط ضد تراجع الدور األمريكي.
واآلن، بعد أن أصبح�ت الواليات املتحدة 
أكرب منتج للبرتول يف العالم، من املحتمل أن 
يكون هناك املزيد م�ن التعاون بن الروس 

ودول الخلي�ج العربي�ة يف محاولة لضمان 
استقرار أس�عار النفط العاملية فيما يخدم 

مصالحهم.
وحت�ى اإلرسائيلي�ن س�لكوا طريقا إىل 
موس�كو عىل مدى األعوام القليلة املاضية، 
عىل أمل إقناع بوت�ن باالعتناء بمصالحهم 

يف سوريا.
ويع�د هذا س�جال قوي�ا م�ن اإلنجاز يف 
املنطق�ة، ويف غض�ون أق�ل م�ن عق�د من 
الزمان، انتقل الرشق األوس�ط من منطقة 
كانت فيها الواليات املتحدة مهيمنة بشكل 
كب�ر، إىل منطق�ة تتنافس فيها واش�نطن 

وموسكو.
اإلرادة  ال�روس  أظه�ر  س�وريا،  ويف 
السياس�ية وقوة البق�اء، وه�ذا األمر أكثر 
أهمية من حجم اقتصاد روس�يا مثال، الذي 
تم استخدامه كمؤرش عىل ضعف موسكو، 
ويولد االعتقاد يف ضعف موس�كو والتقليل 
من مخاطرها رضا واس�رتخاء، وواشنطن 

بحاجة إىل العكس تماما.
فما الذي يجب عىل الواليات املتحدة فعله 

حيال روسيا يف الرشق األوسط؟ قبل القيام 
ب�أي يشء، يج�ب عىل واضعي السياس�ات 
أن يدرك�وا حقيقة أن الروس لم يتخلوا عن 
أهدافهم، وأن لديهم اس�رتاتيجية إلضعاف 

الغرب، وتبدأ من الرشق األوسط.
وع�الوة عىل ذل�ك، لم يعد لدى موس�كو 
تمسكا باأليديولوجية الشيوعية، ما يجعل 
من الس�هل عليها أن تقطع أش�واطا جيدة 

يف املنطقة.
والخط�وة التالي�ة ه�ي أن يطرح نفس 
املس�ؤولن س�ؤالن، أوال، م�ا ه�و ال�يء 
امله�م للواليات املتحدة يف الرشق األوس�ط؟ 
واإلجاب�ة واضحة إىل حد م�ا، وهي احتواء 
إيران، ومكافحة اإلرهابين، واملس�اعدة يف 
ضم�ان أمن )إرسائي�ل(، والتأك�د من عدم 

هيمنة أي بلد عىل املنطقة.
وثانيا، م�ا الذي يجعل القادة يف املنطقة 
يبحث�ون عن عالق�ات أوثق مع موس�كو؟ 
واإلجابة هنا أقل وضوحا ومثرة للجدل إىل 
حد ما، ولكنها تتلخص يف القيادة وااللتزام. 
وبالنظر إىل األتراك واملرصين واإلرسائيلين 

أنه�م  نج�د  واإلماراتي�ن،  والس�عودين 
مراقب�ون دائما للسياس�ة األمريكية، وهم 
يدركون أن الخلل الس�يايس يف واشنطن قد 

يؤثر عىل العالقات الثنائية.
وعىل مدى العقد املايض، أصبحت مرص 
والس�عودية و)إرسائي�ل( مواضي�ع مثرة 
لالنقس�ام داخ�ل الواليات املتح�دة، وهناك 
أيض�ا املؤسس�ات الترشيعي�ة والتنفيذي�ة 
األمريكية التي أثبتت عدم قدرتها عىل إدارة 
معظم املهام الروتينية للحكم دون التورط 

يف الحرب األيديولوجية.
ويجع�ل ه�ذا القادة يف الرشق األوس�ط 
- الذين اعتادوا لف�رتة طويلة عىل الواليات 
املتح�دة يف تحقي�ق أمنه�م - متوترين من 
تراج�ع دور الوالي�ات املتح�دة؛ ولذلك بدأوا 
يف الس�عي ولو بش�كل مؤقت إىل خيار آخر، 
روس�يا.  وبالتايل، فإن أحد أفضل األش�ياء 
التي يمكن لألمركي�ن القيام بها ملواجهة 
الروس يف الرشق األوسط هو تجنب الحرب 
الحزبي�ة الت�ي تضع�ف الوالي�ات املتح�دة 

وتزعزع استقرارها.

وبالنظر إىل الظ�روف الحالية، تعد هذه 
املهم�ة صعبة، ولكن ما لم يكن الكونغرس 
والبي�ت األبي�ض جدي�ن بش�أن التهدي�د 
الرويس، فإنهما سيمنحان أجزاء من الرشق 
األوسط إىل موسكو، يف ما سيكون بالتأكيد 
أح�د أكرب األخط�اء يف السياس�ة الخارجية 

األمريكية.
ويف الوقت نفس�ه، تحتاج واش�نطن إىل 
االلتزام بأم�ن أصدقائه�ا وحلفائها، حتى 
ل�و تطل�ب ذلك ق�درا معين�ا م�ن »التنازل 

األخالقي«.
وإذا كانت هذه الدول تشرتك يف املصالح 
الواس�عة للوالي�ات املتح�دة، فم�ن امله�م 
بالنس�بة لواش�نطن أن تدعمه�ا بالق�ول 

والفعل.
وال يعن�ي ه�ذا فق�ط بيعه�ا »أس�لحة 
جميلة« كما قال الرئيس األمريكي »دونالد 
ترام�ب« خ�الل زيارته للس�عودية يف ربيع 
ع�ام 2017، بل يعني اتخ�اذ قرارات صعبة 
مثل قبول ودعم املوقف الرتكي، ليس فقط 
ضد حزب العمال الكردس�تاني، ولكن أيضا 

ضد وحدات حماية الشعب الكردية التابعة، 
التي كانت بمثابة حليف واشنطن الرئييس 

يف الحرب ضد تنظيم »داعش« يف سوريا.
ويتطل�ب ه�ذا ب�دوره ن�رش املزيد من 
القوات األمريكية يف س�وريا، للسيطرة عىل 

مواقع تنظيم »داعش«.
وبه�ذا فإن الروس هم أق�وى مما كانوا 
عليه يف العقود األخ�رة، ولكن هذا ال يعني 
أنه�م أقوياء، ويأتي اس�تعراض موس�كو 
للقوة العس�كرية يف س�وريا يف املقام األول 
ضد الجماعات املس�لحة غر املدربة تدريبا 
جي�دا، ومجموع�ات املتطرف�ن، واألطفال 

األبرياء.
ويف تب�ادل إط�الق النار ب�ن »املرتزقة« 
الروس والجنود األمريكين يف شباط، والذي 
قيل إن�ه قتل معظم القوات الروس�ية دون 
قتىل من األمريكين، يشر ذلك إىل أنه مهما 
كانت قوة روسيا، فإنها ببساطة ال تكافئ 

قوة الواليات املتحدة.
الس�فراء  يحت�اج  حقيق�ة  وه�ذه 
واملبتعثون واملرشع�ون يف الواليات املتحدة 
لنقلها إىل صانعي القرار يف القاهرة وأنقرة 
والعواص�م األخ�رى حي�ث تبيع موس�كو 

معداتها العسكرية.
وللتأكيد ع�ىل هذه النقط�ة، يجب عىل 
الواليات املتحدة اس�تخدام خدعة روس�يا، 
وكان�ت هن�اك عدة م�رات عندم�ا احتجت 
واشنطن عىل »املناورات غر اآلمنة« للجيش 

الرويس يف الجو أو يف أعايل البحار.
ومث�ل تب�ادل إط�الق الن�ار يف الصحراء 
الس�ورية، يجب ع�ىل الوالي�ات املتحدة أن 
توض�ح أن هن�اك عواق�ب له�ذا التصعي�د 

العسكري.
وهن�اك بالطب�ع مخاط�ر للتصعي�د يف 
هذا النهج، ولكن هن�اك أيضا عيوب كبرة 
االس�تفزازات  وج�ه  يف  الضع�ف  إلظه�ار 

الروسية.
وإذا كان�ت الواليات املتح�دة، مثلما قال 
وزير الدفاع »جيم�س ماتيس« يف منتصف 
كانون الثاني، يف ع�رص جديد من التنافس 
ع�ىل القوة العظمى، فقد ح�ان الوقت لكي 
تتعامل الواليات املتحدة مع الوضع بجدية.

والبد من دف�ع بوتن للتخ�ي عن فكرة 
أن الرشق األوسط هو املكان األكثر مالءمة 

للبدء يف إضعاف الغرب والواليات املتحدة.
وكان األمريكي�ون ق�د احت�ووا ذلك من 
قب�ل، وواجه�وا نفوذ موس�كو يف املنطقة؛ 
وم�ن ثم ال يوجد س�بب لالعتق�اد بأنهم ال 
يس�تطيعون فعل ذل�ك مرة أخ�رى، ولكن 
فقط إذا كانت لديهم الحكمة لالعرتاف بما 
ه�و مهم يف العال�م اآلن، واإلرادة الجماعية 

ملواجهة هذا التحدي.
لكن لم يعد من الواضح ملن هم يف الرشق 

األوسط أنهم يفعلون ذلك.

الدب الروسي يعزز نفوذه من الصحراء العربية

فالديمري بوتني.. »الصديق احلميم« للرشق األوسط
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ب�دأت والي�ة أمريكي�ة تحقيق�اً للتأكد م�ن حصول 
الحمل�ة االنتخابي�ة للرئيس دونالد ترام�ب عىل البيانات 
الخاصة بعرشات مالين املستخدمن عىل موقع التواصل 
االجتماعي »فيس�بوك«، بعدما كش�فت تقارير صحفية 

تورط رشكة تحليل بيانات يف هذا األمر.
األمريكي�ة  تايم�ز  نيوي�ورك  صحيفت�ا  وكش�فت 
و«األوبزرفر« الربيطانية أن رشك�ة »كمربدج أناليتيكا« 
لتحلي�ل البيانات جمعت معلوم�ات خاصة عن أكثر من 
50 ملي�ون مس�تخدم ل�«فيس�بوك« من خ�الل تطوير 
تقنيات لدعم الحملة االنتخابية للرئيس دونالد ترامب يف 
عام 2016. وقالت النائب العام بوالية ماساتشوس�تس 
األمريكي�ة ماورا هيي، إن مكتبها فتح تحقيقاً بعد نرش 
التقارير اإلخبارية. وأضافت عرب حس�ابها عىل »تويرت«: 
»مواطن�و ماساتشوس�تس يس�تحقون الحص�ول عىل 
إجاب�ات فورية من فيس�بوك وكم�ربدج أناليتي�كا. لقد 

فتحنا تحقيقاً«. 
وأرفق�ت هي�ي التعليق برابط خ�اص بتقرير نرشته 

صحيفة نيويورك تايمز عن هذه القضية.
كم�ا أعلنت املفوضة اإلعالمي�ة يف بريطانيا، إليزابيت 
دنهام، أنها تجري تحقيقاً بش�أن كمربدج أناليتيكا التي 

لها عمالء يف البالد. 
وبحس�ب الصحيفت�ن، ف�إن موظف�ن س�ابقن يف 
كم�ربدج أناليتيكا أكدوا أن ه�ذه الواقعة تعد واحدة من 

أكرب عمليات خرق البيانات يف تاريخ فيسبوك.
وأكدت »األوبزرفر« أن كمربدج أناليتيكا اس�تخدمت 
البيانات التي حصل�ت عليها بدون تفويض يف أوائل عام 
2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثر عىل خيارات 

الناخبن يف مراكز االقرتاع.
ونقل�ت الصحيف�ة عن كريس�توفر وي�ي، وهو أحد 
املبلغ�ن ع�ن املخالفات، أن الربنامج يس�تطيع أن يقدم 
معلومات عن الناخبن الس�تهدافهم بإعالنات سياسية 

شخصية.
لكن مسؤوالً من حملة ترامب قال لوكالة »رويرتز«، 
إن الحمل�ة اس�تعانت باللجن�ة الوطني�ة الجمهوري�ة 
للحص�ول عىل بيان�ات الناخب�ن يف 2016 وليس رشكة 
كم�ربدج أناليتيكا، مؤكداً أن أي إدعاءات عن اس�تخدام 

بيانات الناخبن من مصدر آخر هي »ادعاءات كاذبة«.
من جهتها، أكدت رشكة فيس�بوك أنها ستتخذ إجراًء 
قانوني�اً إذا دع�ت الرضورة حتى ال تتم محاس�بتها عن 
أي س�لوك غر قانوني، وأنها ستواصل التحقيق يف هذه 
االتهام�ات. لك�ن الرشكة الت�ي تمتلك عم�الق التواصل 
االجتماع�ي لم تذكر حملة ترامب باالس�م أو أي حمالت 
أخ�رى يف بيانه�ا. وكانت فيس�بوك قد أعلن�ت، الجمعة، 
تعلي�ق حس�اب »كم�ربدج أناليتيكا« بعدم�ا تأكدت من 

انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

ترامب يواجه اهتامًا بـ »أكرب عملية 
خرق« للبيانات يف تاريخ »فيسبوك«
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اته�م وزي�ر الداخلي�ة األملان�ي هورس�ت زيهوفر 
االتحاد األوروبي بانتهاج موقف استعالء يف املحادثات 
مع أعضاء االتحاد من دول رشق أوروبا بشأن توزيع 

املهاجرين.
وزيهوف�ر عض�و يف ح�زب االتح�اد االجتماع�ي 
املس�يحي الباف�اري املتحال�ف م�ع ح�زب االتح�اد 
الديمقراطي املسيحي الذي تتزعمه املستشارة أنغيال 
مركل وأدىل بهذه الترصيحات يف مقابلة مع صحيفة 
دي فيلت ام زونت�اغ األملانية وذلك بعد أيام من إثارته 

غضبا عارما بقوله إن اإلسالم ال ينتمي ألملانيا.
ويحرص زيهوفر رئيس وزراء بافاريا س�ابقا عىل 
أن يظه�ر رصامة حزبه بش�أن االنته�اكات املتعلقة 

بالهجرة قبل االنتخابات التي تجرى يف والية بافاريا يف 
ترشين األول الستعادة الناخبن الذين انضموا بأعداد 
كبرة إىل حزب البديل من أجل أملانيا اليميني املتطرف 
يف االنتخابات العامة الت�ي جرت يف 24 أيلول. وينتقد 

حزب البديل من أجل أملانيا أيضا االتحاد األوروبي.
ودع�ا زيهوف�ر إىل اس�تمرار القي�ود ع�ىل الحدود 
األملانية ما دام االتحاد األوروبي غر قادر عىل حماية 
حدوده الخارجية وانتقد املفوضية األوروبية بس�بب 
م�ا وصفها بن�ربة »الوعظ« تج�اه دول رشق أوروبا 
الت�ي رفض�ت قبول أش�خاص م�ن الس�اعن للجوء 
بموجب نظام الحصص الذي يشمل االتحاد األوروبي 
كل�ه. وق�ال زيهوفر إن مثل هذا املوق�ف »غر مثمر« 

وأضاف »كل دولة لها كرامة«.
وق�ال للصحيف�ة إن »املفوضي�ة األوروبي�ة غالبا 

م�ا تك�ون متعالية. إنن�ا بحاجة لضخ ق�در أكرب من 
الفعالية يف الحوار بش�أن توزيع الالجئن. إذا واصلنا 

التفاوض بصرب ستدعم غالبية الدول ذلك«.
وأض�اف أن دوال أخرى قد تس�هم بأش�كال أخرى 
ربم�ا من خالل املس�اهمة بق�در أكرب م�ن الدوريات 

الحدودية املشرتكة.
وكان زيهوفر قال ان »اإلس�الم ال ينتمي إىل أملانيا. 
أملانيا طابعها مس�يحي. يوم األحد عطلة، أيام العطل 
مس�يحية وأعياد الفصح والعنرصة وعيد امليالد جزء 

منها«.
وأض�اف س�يهوفر يف مقابلة م�ع صحيفة »بيلد« 
األملانية »لكن املس�لمن الذي يعيشون عندنا ينتمون 
بالتأكي�د إىل أملاني�ا. ه�ذا ال يعن�ي بطبيع�ة الحال أن 

نتخىل عن تقاليدنا وأعرافنا العتبارات خاطئة«.

وب�دا ان وزي�ر الداخلية عىل ترصي�ح أدىل به عام 
2010 الرئيس األملاني حينذاك كريس�تيان فولف الذي 

قال أن اإلسالم أصبح »حاليا« جزءا من أملانيا.
وكررت مركل مرات عدة هذه الجملة.

وأث�ارت ترصيح�ات الوزي�ر ج�دال ح�ول مكانة 
اإلسالم يف املجتمع األملاني حيث يعيش أكثر من أربعة 
مالين مسلم واستقبل بتشجيع من مركل منذ 2015 
مئات اآلالف من الالجئن غالبيتهم العظمى من بلدان 

مسلمة.
ونج�ح ح�زب س�يهوفر املع�ارض جدا لسياس�ة 
الهج�رة الت�ي تتبعها م�ركل، خصوص�ا يف أن يحدد 
اتفاق تش�كيل الحكومة س�قفا لع�دد الالجئن الذين 
يمكن ألملانيا اس�تقبالهم كل س�نة ويرتاوح بن 180 

و220 ألف شخص.
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جماع�ي  ف�رار  ع�ن  تقاري�ر  وس�ط 
للمدنين من مدينة عفري�ن ذات الغالبية 
الكردية يف ش�مال س�وريا، أعل�ن الرئيس 
الرتكي رج�ب طيب أرودغ�ان أمس األحد 
أن املقاتلن السورين املدعومن من أنقرة 

سيطروا »بالكامل« عىل مركز املدينة.
وقال أردوغان إن »وحدات من الجيش 
السوري الحر مدعومة من القوات املسلحة 
الرتكية سيطرت عىل مركز مدينة عفرين 
بالكام�ل ه�ذا الصباح يف الس�اعة 08:30 
)05:30 بالتوقي�ت العامل�ي(«، مضيفا أن 

عمليات نزع األلغام ال تزال مستمرة.
وم�ن جهت�ه، ق�ال املرص�د الس�وري 
لحقوق اإلنس�ان )مقره اململكة املتحدة( 
إن الق�وات الرتكي�ة والفصائل الس�ورية 
املوالي�ة لها دخلت مدينة عفرين، وأوضح 
أن  املرص�د  مدي�ر  رام�ي  الرحم�ن  عب�د 
»اش�تباكات ت�دور حالي�اً يف املدين�ة التي 
سيطرت القوات الرتكية والفصائل املوالية 
لها ع�ىل أحياء منها«، مش�راً إىل »قصف 
عنيف استهدف املدينة منذ ظهر األربعاء«. 
وأعلنت الفصائل الس�ورية املوالية ألنقرة 
يف بي�ان »توغلها داخ�ل مدينة عفرين من 
املحورين الرشق�ي والغربي« والس�يطرة 
ع�ىل حيي األرشفية والجميلية. ويف مدينة 
عفرين، أفاد أحد الس�كان لوكالة فرانس 
برس أن املدنين الباقن فيها يختبؤون يف 

األقبية، ويسمعون أصوات اطالق رصاص 
يف الخارج وصيحات »الله أكرب«.

ودف�ع الهجوم الرتك�ي عرشات اآلالف 
إىل النزوح من مدينة عفرين. وأفاد املرصد 
الس�وري ع�ن نزوح أكث�ر م�ن 200 ألف 
مدني من املدينة منذ مساء األربعاء فقط، 
وتوجه معظمهم إىل مناطق تسيطر عليها 

قوات النظام السوري يف شمال حلب.
وقتل مساء الجمعة 43 مدنياً يف قصف 
ترك�ي عىل عفرين بينه�م 16 مدنياً جراء 
غارة استهدفت املشفى الرئييس يف املدينة 
عفرين، بحس�ب املرصد، األمر الذي نفاه 
الجيش الرتكي. وقال مدير مشفى عفرين 
الدكت�ور ج�وان محم�د لوكال�ة األنب�اء 

الس�ورية الرس�مية )س�انا( إن »القصف 
الرتك�ي ع�ىل املش�فى أدى اىل الحاق دمار 
كبر به«، مشراً إىل »خروجه عن الخدمة 
حاليا«. بيد أن أردوغان قال يف ترصيحاته 
»لم نقدم ع�ىل أي خطوة )يف عفرين( من 
شأنها أن تلحق أقل أذى باملدنين، ألننا لم 
نتجه إىل هن�اك لالحتالل، وإنم�ا للقضاء 

فحس�ب«.  اإلرهابي�ة  املجموع�ات  ع�ىل 
وأض�اف :«بالت�وازي مع تطه�ر عفرين 
من آثار اإلرهابين، س�نقدم عىل خطوات 
م�ن ش�أنها تأهي�ل املنطق�ة وإحيائه�ا 
مجدداً عرب إعادة إنش�اء البنيتن التحتية 
والفوقية، وس�نتيح لألهايل فرصة العودة 
إىل دياره�م«. واس�تطرد :«لق�د صعقن�ا 
الذين ظنوا بأنهم نجحوا يف تأسيس حزام 
إرهابي عىل طول حدودن�ا«. ويأتي تقدم 
القوات الرتكية وفصائل س�ورية، يف اطار 
العملية العس�كرية املس�تمرة التي بدأتها 
تركي�ا والفصائ�ل الس�ورية املوالي�ة لها 
موالي�ة وأبرزها »الجيش الس�وري الحر« 
يف 20 كان�ون الثان�ي، وتقول أنق�رة إنها 
تس�تهدف وحدات حماية الشعب الكردية 
»إرهابي�ة«.  مجموع�ة  تصنفه�ا  الت�ي 
وس�يطرت القوات الرتكية عىل مساحات 
واسعة من املنطقة الحدودية قبل تطويق 
املدينة ودخولها. وخاض املقاتلون األكراد 
الذي�ن أثبت�وا ع�ن فعالية يف قت�ال تنظيم 
»داع�ش«، مع�ارك عنيف�ة م�ع الق�وات 
الرتكي�ة والفصائ�ل املوالي�ة له�ا لكنه�ا 
امل�رة األوىل الت�ي يتعرضون فيه�ا لعملية 
عس�كرية واس�عة بهذا الشكل مع قصف 
ج�وي. وأم�ام الهج�وم الرتك�ي، طال�ب 
األكراد دمش�ق بالتدخل، وبعد مفاوضات 
دخلت قوات محدودة تابعة لقوات النظام 
انترشت عىل جبهات عدة، لكن رسعان ما 

استهدفها األتراك بالقصف.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1639( االثنين  19  آذار  2018 اعالنات5

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها 
يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية ناحية واس�ط وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  
ناحي�ة واس�ط خالل ف�رتة )30( ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف 
املحلي�ة  مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن يف مقر مديرية 
اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة 
واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليمات والضوابط وال�رشوط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل 
بلدية )الكوفة(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة 
استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
التايل  النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية ستكون 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 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء عىل الطلب املق�دم من الس�يد )عيل كاظم 
مش�لوش( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل لقب�ه من 
)الس�اعدي( اىل )املوس�وي(. م�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق أحكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء مهدي نعمه الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة 78 / 2018 
التاريخ 11 / 3 / 2018

إىل / املنفذ عليه – محمد حمزه ساجت 
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن اش�عار املختار 
وكت�اب مرك�ز الرشط�ة املرق�م 2269 يف 8 / 2 
/ 2018 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النعمانية خالل خمسة عرش يوما تبدا من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 

:
املنفذ العدل 

سعود كامل عاشور 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم املرقم 510 / ب / 2017 الصادر من 
محكمة بداءة النعمانية 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة 351 / 2018 
اىل / املنفذ عليه دريد عبد املنعم عثمان 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس املحيل لحي القادس�ية 
انك مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الرصافة 
خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من الي�وم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة الك�رخ بالعدد 2212 / ب / 
2017 يف 24 / 1 / 2018 املتضم�ن تنفي�ذ ق�رر 
بمحاكمة التميز يف دي رقم 300 / 2016 والزام 
املدين دريد عبد املنعم عثمان بتادية للدائن عماد 
رشيف صباح مبلغ 271 / 484 اربعمائة واربعة 
وثمانون ال�ف ومائتان وواحد وس�بعون درهم 
اماراتي واتعاب محاماة 000 / 500 خمسمائة 

الف دينار .

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

رقم اإلضبارة : 2018/702
التاريخ: 2018/3/14

اىل / املنفذ عليه / حمزة حيدر جاسم
 لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل رشح  
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديري�ة واش�عار 
مختار ) حي القاس�م 7 النجف املركز( انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ 
واس�تنادا للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من الي�وم التايل ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

كرار عمار كايت
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
 2018/12/27 يف  5905/ش2017/4 
واملتضم�ن ال�زام املدعى علي�ه حمزة حيدر 
جاس�م اوال بتأديت�ه للمدعي�ة االء س�اجد 
محمد س�عيد نفق�ة ماضية مبل�غ اجمايل 
ملدة س�نة  كاملة س�ابقة القامة الدعوى يف 
2017/8/30 مبل�غ ق�دره مليون ومائتني 
الف دين�ار بواقع مائ�ة الف دينار ش�هريا 
ثانيا الحكم بتأديته نفقة مستمرة للمدعية 
االء س�اجد محمد س�عيد  مبلغ قدره مائة 
واربعون الف دينار شهريا من تاريخ اقامة 
زوال  ولح�ني   2018/8/30 يف   الدع�وى 
اس�باب فرضها ثالثا الحك�م بتأديته نفقة 
مس�تمرة لالوالد كل من حيدر ورسى مبلغ 
ق�دره مائة ال�ف دينار ش�هريا اعتبارا من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2017/8/30 ولكل 

واحد منهما ولحني زوال فرضها 
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  2535/ب /2017

اىل املدعى عليه / قاسم جابر محمد
ه�ذه  أص�درت    2018/3/21 بتاري�خ 
املحكمة وبالعدد اع�اله قرارا غيابيا يقيض 
بال�زام املدع�ى علي�ه قاس�م جاب�ر محمد 
بتأدي�ة للمدعي عيل حس�ني س�وادي مبلغ 
ق�دره اربعة عرش مليون دين�ار وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني رسميتني عىل القرار املذكور وعند 
عدم اعرتاضك ضمن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض 

عمار حسن عبد عيل

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف   

العدد / 1321/ش2018/2
التاريخ 2018/3/18

اعالن 
اىل  /املدعى عليه /قيس محسن نارص 

بتاريخ 2017/3/5 اصدرت هذه املحكمة 
1321/ش2015/2  بالع�دد  قراره�ا 
الصادرة من هذه املحكمة والذي يتضمن 
تأيي�د حضان�ة املدعية )رواء غ�ايل جينه 
( البنائه�ا كل م�ن )محمد ع�يل وفاطمة 
ومحمد باقر اوالد قيس محس�ن نارص ( 
وق�د صدر القرار بحقك غيابيا وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي الحسني 2 القادسية 
س�ابقا / النجف ق�ررت املحكمة  تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني ولك ح�ق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املوىل
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد / 1046/ب2018/3
التاريخ 2018/3/18

اعالن
اىل / املدع�ى عليهما  )هش�ام يحيى عبد 

وكلفه صرب رشاد (
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
الدع�وى  خليف�ة(   حي�در  )مصطف�ى 
املرقم�ة اعاله ض�دك والذي يطل�ب فيها 
الحكم بتأديتكما ل�ه بالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره ) 1439 دوالر امريك�ي  
ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم 2016/11/27( 
ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة بداءة 
كربالء واش�عار مختار منطقة العسكري  
قط�اع 18 املدعو نرص فاض�ل  عيدان لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2018/3/25 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد / 582/ب/2018

التاريخ 2018/3/18
اىل / املدع�ى عليه /احمد جميل هالس�ة / 

يسكن السماوة/ ام العصافري 
اعالن

اق�ام املدع�ي )جعفر محمود حس�ن( امام 
/582 املرقم�ة  الدع�وى  املحكم�ة  ه�ذه 

ب/2018 والتي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بتأدية مبلغ اربعة ماليني دينار املستقطعة 
م�ن راتبه ع�ن كفالتك ق�رض من مرصف 
الرافدي�ن وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ يف 2018/3/8 وحسب 
اش�عار املختار امل�ؤرخ يف 2018/3/8 عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني للحضور  يف 
موع�د املرافع�ة الق�ادم واملواف�ق الس�اعة 
التاس�عة من  ي�وم 2018/3/26 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او حض�ور من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

معد عبد الوهاب اسماعيل
������������������������������������

فقدان 
املرقم�ة  اإللكرتوني�ة  الوص�والت  فق�دت 
العائ�دة   )3188( و  و)8177(   )8011(
ملديري�ة ماء املثن�ى الخاص�ة بجباية اجور 
املش�رتكني اصدار سنة 2017 عىل من يعثر 
عليها تس�ليمها لجهة االصدار مديرية ماء 

املثنى 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  السماوة
العدد / 544/ش/2018

التاريخ 2018/3/15
اعالن

اىل / املفقود )قاسم كريم عبد(
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة )نجاة عب�د زيد( 
ام�ام  544/ش/2018  بالع�دد  الدع�وى 
ه�ذه املحكم�ة طلب�ت فيها الحك�م بتاييد 
وفات�ك وذلك كون�ك انقطعت اخب�ارك منذ 
اربع س�نوات ول�م يعرف مص�ريك فيما اذا 
كن�ت عىل قيد الحياة م�ن عدمه  لذا اقتىض 
حض�ورك او من ين�وب عنك او م�ن تتوفر 
لديه معلومات  عنك اىل هذه املحكمة موعد 
املرافعة املوافق الساعة التاسعة من صباح 
ي�وم 2018/3/27 وبعكس�ه س�وف تقوم 
املحكمة بالسري يف اجراءات الدعوى اصوليا 

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

السماوة

محافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة 

اعالن 
تعل�ن مديرية بلديات كربالء  املقدس�ة/ لجنة البي�ع وااليجار عن تاجري 
)العق�ارات( املدرج�ة  يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدي�ة الخريات يف 
املزاي�دة العلني�ة وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لس�نة 
2013 املعدل (  فعىل الراغبني باالشرتاك  الحضور يف ديوان البلدية  اعاله 
يف  الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )15(  خمس�ة عرش يوم تبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وص�ل التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون 

بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك 
املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة الزبيدية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلني�ة مراجعة مديرية بلدي�ة  الزبيدية خالل 
فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف املحلية  
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر مديرية  اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االحوال املدني�ة مصورة واصلية 
ويت�م االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط  وال�رشوط  الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.

مديرية بلديات واسط
اعالنلجنة البيع وااليجار

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  عن بيع االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية تاج الدين وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين خالل فرتة 
15 خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة )50%( م�ن القيمة  التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية مص�ورة واصلية ويت�م االلتزام بكاف�ة التعليم�ات والضوابط 
الص�ادرة م�ن البلدية بهذا الصدد وفق امل�ادة )15( من قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 والت�ي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية 
العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتس�بي الدولة والقطاع 
العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او ش�قة او ارضا 
س�كنية عىل وجه االس�تقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية 

من الدولة او الجمعيات التعاونية.
الرشوط:

1- يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود 
لها الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.

2- ف�اذا لم يتقدم لها احد من منتس�بي ال�وزارة او الدائرة املعنية او بقى قس�م منها فتعلن 
مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.

3- ويف حال�ة ع�دم حصول راغب بال�رشاء منها او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل 
املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.

املستمسكات املطلوبة:-
تعهد خطي وفق قرار 120 لس�نة 1982 وحس�ب التعليمات الخاص�ة بتوزيع قطع االرايض 

السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

بيان عدم استفادة.
تأمين�ات 5 % م�ن القيمة التقديرية بالنس�بة ملوظفي وزارة البلديات واالس�كان واالش�غال 

العامة.
تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

  املهندس  
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

إعالن
العدد : 76

التاريخ: 2018/3/12
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد: 893 

التاريخ:  2018/3/11

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكرقم البلوكجنس الملكت
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م22  ـ14  ـ17االولقطع  صناعية1
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م182الثالثقطعة  صناعية2
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م32  ـ6السادسقطع  صناعية3
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة77م42العاشرقطعة  صناعية4
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م32  ـ16 ـ 10الحادي عشرقطع  صناعية5
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م202  ـ22الحادي عشرقطع  صناعية6
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م12الثاني عشرقطعة  صناعية7
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م42ب  ـ16  ـ18  ـ19الثاني عشرقطع  صناعية8
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م112الثاني عشرقطعة  صناعية9
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة84م92الثاني عشرقطعة  صناعية10
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م102الثالث عشرقطعة  صناعية11
سنة واحدةحي ميسان/ على القطعة 3/14265)3×4(م3  ـ5  ـ18  ـ21 ـ 23حوانيت12
سنة واحدةحي ميسان/ على القطعة 3/31411)3×4(م18  ـ15 ـ 17 ـ 1 ـ 2  ـ 3 ـ 4 ـ 23حوانيت13
سنة واحدةحي ميسان/ على القطعة 3/31409)3×4(م13  ـ15 ـ 26 ـ 30 ـ 32 ـ 35  ـ37 ـ 52  ـ55 ـ 58 حوانيت14

مدة مساحتهرقم الملك نوع الملكت
الموقعااليجار

سنة 10م1092محل تجاري 1
العروبة واحدة

2
الجزء المشغول من قبل دائرة مكتب 
معلومات العروبة البناية الخاصة 
بمقر مديرية بلدية ناحية واسط

سنة 15,20م792
العروبة واحدة

الجزء المشغول من قبل دائرة مكتب 
معلومات العروبة البناية الخاصة 
بمقر مديرية بلدية ناحية واسط

سنة 155,76م792
العروبة واحدة

ارض زراعية على جزء من القطعة 
سنة 75 دونم77المرقمة 831/1م21

واحدة
شاخة 

11

سنة 110م902مقهى
العروبة واحدة

العدد : 26
التاريخ: 2018/3/18

رقم التفاصيلت
مدة المساحةالعقار

القيمة التقديرية رقماااليجار

ساحة مولدة / 1
سنة 40م492مركز الناحية

واحدة
)800000( ثمانمائة 

الف دينار سنويا

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللك نوع امللكت

السوق العصريسنة واحدة400م1052بناية1

السوق العصريسنة واحدة16م82حانوت2

العدد: 873 
التاريخ:   2018/3/8

العدد: 879 
التاريخ:  2018/3/8

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
المزرعة298,7م2266/52م9 زكيطات  قطعة ارض سكنية1
المزرعة298,66م2323/52م9 زكيطات  قطعة ارض سكنية2
المزرعة298,66م2324/52م9 زكيطات  قطعة ارض سكنية3
المزرعة298,66م2339/52م9 زكيطات  قطعة ارض سكنية4
المزرعة298,66م2340/52م9 زكيطات  قطعة ارض سكنية5
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   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت مديري�ة بلدية املوص�ل ، حمالت 
خدمية كربى يف الجانبني األيمن واأليرس 
من مدينة املوصل مركز محافظة نينوى 

العادة الحياة الطبيعية للمدينة.
وذكر بي�ان ل�وزارة االعمار واالس�كان 

تلقت�ه  العام�ة  واالش�غال  والبلدي�ات 
»الحم�الت  ان  العراق�ي«،  طاملس�تقبل 
تضمن�ت رفع النفايات بواقع )18701( 
األنق�اض ,  طن�ا و )15538( م3 م�ن 
الش�وارع  تنظي�ف وكن�س  إىل  إضاف�ًة 
بح�دود )480191( م.ط ودفن الحفر يف 
الجانب األيمن بكمية )2150(م3 ورفع 

الجث�ث بما يق�ارب )100( جثة , فضال 
ع�ن صيانة الط�رق و إزال�ة التجاوزات 
بما يقارب )128( حالة تجاوز يف عموم 
الجان�ب األي�رس كما ت�م إص�دار )21( 

إجازة بناء و)27( قيد االنجاز.«.
ايض�اً  »الحمل�ة تضمن�ت  ان  واض�اف 
تطوي�ر الجزرات الوس�طية من تقاطع 

الجامع�ة إىل محط�ة تعبئ�ة الوق�ود و 
الجانبي�ة  القوال�ب  ومعالج�ة  تأهي�ل 
لشارع بغداد من دورة املكعبات إىل دورة 
الس�واس كما تم إدامة وتنظيف )146( 
دونم و تأهيل وإدامة الجزرات الوسطية 
بح�دود )26525( م , إضاف�ة إىل زراعة 
ش�تالت مختلف�ة األنواع بواق�ع )550( 

شتلة كمرحلة أوىل«.
واشار اىل« تأهيل وتنظيف الغابات بحدود 
)5301( م2 إضاف�ة إىل أعم�ال تأثي�ث 
الش�وارع وصبغ الطرق ونصب املطبات 
والشواخص والعالمات اإلرشادية بواقع 
)91( عالم�ة مرورية وإرش�ادية يف كل 

من حي الحدباء ومنطقة القصور.

وزارة االعامر  تنفذ محالت خدمية كربى يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صحة بغ�داد الكرخ ، عن قيام ش�عب 
للرعاي�ة  املحمودي�ة  قط�اع  يف  الصحي�ة  الرقاب�ة 
الصحية بات�الف اكثر من )32( طن�ا من االجبان و 
امل�واد الغذائي�ة واللح�وم من خالل حم�الت الرقابة 
واملتابعة عىل االس�واق و املطاعم و املحال التجارية 

واملعامل«.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية يف قطاع املحمودية 
ليث خضري سليمان بحسب بيان لدائرة صحة بغداد 
/ الك�رخ / تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »تم 
تش�كيل فريق من قبل ش�عبة الرقاب�ة الصحية من 
دائ�رة صحة بغداد الكرخ و ش�عبة الرقابة الصحية 
يف قط�اع املحمودي�ة ، للقي�ام بحم�الت مراقبة عىل 
امل�واد الغذائية يف قض�اء املحمودية حي�ث تم اتالف 
)32( ط�ن من مادة الجبن يف احد املخازن يف منطقة 

عويري�ج الصناعية التابعة لقض�اء املحمودية لعدم 
صالحيتها لالستهالك البرشي« .

واش�ار اىل انه »تم التأكد من م�ادة الجبن من خالل 
ارس�ال نم�اذج من�ه للفح�ص حي�ث تب�ني أنه غري 
صالح لالستهالك البرشي حسب كتاب معهد بحوث 
التغذية بس�بب حدوث تغريات يف صفاته الفيزياوية 
و الكيمياوية و كذلك الحتواءه عىل مادة النشا ، وتم 

اتالفها يف مناطق الطمر الصحي.

إتالف أكثر من »32« طنًا من املواد الغذائية منتهية الصالحية يف املحمودية

صحة الرصافة: األيام املقبلة ستشهد افتتاح ردهة 
العناية املركزة لألطفال اخلدج يف مدينة الصدر

    بغداد / المستقبل العراقي

 كش�ف مدي�ر عام دائ�رة صحة بغ�داد / الرصاف�ة الدكتور عبد 
الغني سعدون الساعدي ،  ان »االيام املقبلة ستشهد افتتاح ردهة 
العناية التنفس�ية الخاصة بالخدج )NICU(يف مستشفى فاطمة 

الزهراء )ع( بمدينة الصدر  والول مرة ».
 وقال الساعدي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان الدائرة تعمل 
عىل فتح العناية التنفس�ية الخاصة بالخدج يف هذه املستش�فى 
فضال عن مستشفى العلوية ومستشفى ابن البلدي بغية االرتقاء 

بمستوى الخدمات وتركيز العناية الصحية باألطفال الخدج«.
 عىل صعيد اخر، أكد الس�اعدي ان »دائرته بارشت العمل بانش�اء 
مرك�ز متخصص بعالج مرىض الثالس�يميا ، مضيفا أن املرشوع 

سيسهم يف تخفيف املعاناة عن هؤالء املرىض الثالسيما«.
وب�ني ان »الدائ�رة تعمل عىل توفري كافة ملس�تلزمات األساس�ية 

ملرىض الثالسيما ألنهم رشيحة مهمة ويجب االهتمام بها .

حمافظ واسط يتابع العمل يف إنشاء 
سايلو للحبوب يف ناحية الشحيمية

حمكمة التمييز: للمستأجر حق إعادة بدالت 
اإلجيار إذا لـم ينتفع ألسباب »قاهرة«

   المستقبل العراقي/ الغانم

تاب�ع محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال ط�الل ميدانيا بدء 
العم�ل يف إنش�اء س�ايلو للحبوب يف ناحية الش�حيمية لتس�هيل 
عملي�ة التس�ويق للفالح�ني واملزارع�ني، بحضور رئي�س اللجنة 
الزراعية هاشم العوادي وممثل وزارة التجارة وجمع من الفالحني 

واملزارعني الذين باركوا هذه الخطوة املهمة واملفيدة« .
واف�اد مص�در اعالم�ي يف مكتب�ه ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » 
املحاف�ظ اكد عىل رضورة أنش�اء س�ايلوات جدي�دة يف املحافظة 
بمواصف�ات عاملية متط�ورة لتخزين كميات كب�رية من مختلف 
انواع الحبوب واملحاصيل الزراعية لكون واسط تحتل املركز االول 
ب�ني املحافظات بتس�ويق محصويل الحنطة والش�عري وتس�هيل 
األج�راءات امام الفالحني واملزراعني وعدم تحملهم العناء يف حال 

التسويق اىل السيلوات البعيدة يف محافظة واسط .

   بغداد / المستقبل العراقي

قبلت الهيئة االستئنافية / عقار / بمحكمة التمييز االتحادية طعنا تقدم 
به مستأجر لعمارة سكنية يف مدينة الرمادي لم يستفد من إيجارها بسبب 
األح�داث األمنية يف املدين�ة جراء احتاللها يف وقت س�ابق من قبل التنظيم 
اإلرهابي داعش.وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القض�اء األعىل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي« ، إن »محكمة التمييز 
االتحادية قبلت طعنا تقدم به أحد املواطنني قام باستئجار عمارة سكنية 
يف مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار، إال أنه وبسبب األحداث األمنية لم 
يس�تفد من البناية املس�تأجرة مما دفعه للمطالبة برد بدالت اإليجار التي 
دفعها مقدما«.وأضاف القايض بريقدار »محكمة التمييز استندت إىل عدم 
استغالل املأجور من قبل املستأجر ليس بإرادته أو بخطأ صادر منه وإنما 
بس�بب الق�وة القاهرة التي فرضت عليه ينتفي تطبي�ق القواعد العامة يف 
العقد«.وأوضح املتحدث الرسمي أن »عقد اإليجار وفقا للمادة )722( من 
القانون املدني )هو تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ملدة معلومة و به 
يلزم املؤجر أن ّيمكن املستأجر من االنتفاع باملأجور(، لهذا قضت محكمة 
التميي�ز االتحادية بقبول الطعن و إلزام املؤجر بإعادة املبلغ املدفوع طاملا 

لم ينتفع املستأجر باملأجور للمدة املحددة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن س�وق الع�راق ل�أوراق املالية، ع�ن تحقيقه 
ارتفاع�اً يف حج�م وقيم�ة األس�هم املتداول�ة خالل 
االس�بوع امل�ايض م�ن خ�الل ت�داول 51 رشك�ة يف 
الس�وقني النظام�ي والثاني.وق�ال املدي�ر التنفيذي 
للسوق طه أحمد عبد السالم يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »السوق نظم خالل االسبوع املنتهي يف 

الخام�س عرش من آذار الحايل خمس جلس�ات 
للتداول يف الس�وق النظامي ويف السوق الثاني، 
حيث بلغ عدد الرشكات املدرجة يف السوق 102 
رشك�ة مس�اهمة، منه�ا 54 رشك�ة مدرجة يف 
الس�وق النظامي و48 رشكة مدرجة يف السوق 
الثاني، وتداولت خالل جلسات االسبوع املايض 
أسهم 44 رشكة يف السوق النظامي و7 رشكات 

يف السوق الثاني«.
وأضاف عبد الس�الم، أن »عدد األسهم املتداولة 
لالسبوع املايض بلغ 20,331 مليار سهم مقابل 
9,865 مليار س�هم لالسبوع الذي قبله مرتفعا 
بنس�بة 106.09%، فيم�ا بلغ�ت قيمة األس�هم 

املتداولة لالسبوع املايض 11,881 مليار دينار مقابل 
6,872 ملي�ار دين�ار لالس�بوع الذي قبل�ه مرتفعا 
بنس�بة 72.88%« .وأش�ار إىل أن »ع�دد الصفق�ات 
املنفذة لالس�بوع املايض بلغت 3895 صفقة مقابل 
3315 صفقة لالس�بوع ال�ذي قبل�ه، واقفل مؤرش 
الس�وق ISX 60 يف أخر جلس�ة من االسبوع املايض 
ب� 637.14 نقطة مرتفعا بنسبة 0.19% عن اغالقه 
لالسبوع الذي قبله عندما اغلق عىل 635.94 نقطة«.

وعن م�ؤرشات ت�داول املس�تثمرين غ�ري العراقيني 

يف س�وق العراق ل�أوراق املالية، بني عبد الس�الم أن 
»االس�هم املش�راة من املس�تثمرين غ�ري العراقيني 
لالس�بوع املايض بلغت )712( مليون سهم مرتفعا 
بنس�بة )260%( قياسا باالسبوع الذي قبله وبقيمة 
بلغ�ت )923( مليون دينار من خ�الل تنفيذ )318( 
صفقة عىل اسهم )12( رشكة مرتفعة بنسبة %92، 
وكان ع�دد »االس�هم املباع�ة من املس�تثمرين غري 
العراقيني لالس�بوع املايض بلغ )318( مليون سهم 
منخفضا بنس�بة 39% وبقيمة بلغت )282( مليون 
دينار من خالل تنفيذ )131( صفقة عىل اسهم 

)8( رشكات وهذا كان مرتفعا بنسبة %45«.
يذكر أن س�وق العراق لأوراق املالية اس�تخدم 
أنظمة التداول االلكروني واإليداع املركزي منذ 
عام 2009 ويس�عى الطالق نظ�ام التداول عرب 
االنرنت للمس�تثمرين, وينظم خمس جلسات 
ت�داول اس�بوعيا م�ن األح�د إىل الخمي���س, 
وم�درج في�ه 101 رشك�ة مس�اهمة عراقي�ة 
تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 
والزراعة والتامني واالس�تثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

سوق األوراق املالية يعلن ارتفاع حجم األسهم املتداولة بنسبة %106

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، عن »ضبط مفارز مركز 
رشطة جمرك بغداد - س�يطرة الصفرة شاحنة 

محورة لتهريب النفط«.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
العراقي« نس�خة منه، ان »مفارز مركز رشطة 
جم�رك بغ�داد - س�يطرة الصف�رة التابع�ة اىل 
مديري�ة رشطة الجمارك -قي�ادة قوات الحدود 
تمكنت من ضبط ش�احنة تحم�ل مادة البلوك، 
وبع�د عملي�ة التفتي�ش ت�م العثور ع�ىل خزان 
مخف�ي عىل طول العربة لغ�رض تهريب النفط 

االسود«.
واش�ارت اىل انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية 
وع�رض االوراق التحقيقي�ة ع�ىل انظار قايض 

التحقيق.

ضبط شاحنة »حمورة« لتهريب 
النفط يف سيطرة الصفرة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب أحدى تش�كيالت 
وزارة التج�ارة ع�ن »تحديدها ي�وم 15 نيس�ان املقبل، 
موعداً، إلنطالق املوس�م التس�ويقي ملحصول الحنطة يف 

محافظات الوسط والجنوب«.
ونقل بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، عن مدير 
ع�ام الرشكة نعي�م املكصويص خالل ترؤس�ه الجلس�ة 
السادس�ة الجتم�اع اللجنة العليا للتس�ويق السادس�ة 
وبحض�ور ممثل�ني ع�ن وزارة الزراع�ة واالتح�اد العام 
للجمعيات الفالحي�ة واضاف ان الرشكة »وبعد املراجعة 
الختامية لخطة تس�ويق محصول الحنطة ملوسم 2018 
والتي تضمنت املواصفات والتعليمات والضوابط وتحديد 
مراكز التس�ويق ح�ددت منتصف الش�هر املقبل موعدا 

االنطالق موسم الحنطة للعام الجاري«.
وأضاف املكصويص، ان »اللجنة املركزية العليا للتسويق 

يف اعتمدت عىل خطة متكاملة لتسويق واستالم محصول 
الحنطة تتناس�ب وحجم الكميات املتوقع تسويقها من 
قب�ل الفالحني واملزارعني وحس�ب الخط�ة املعتمدة من 
قب�ل وزارة الزراعة واملبالغ املخصص�ة بموجب املوازنة 

االتحادية لعام 2018«.
وأش�ار إىل »اس�تمرار ف�روع ومواقع الرشكة باس�تالم 
الحنط�ة االمريكي�ة وال�رز االورغواي املس�تورد والوارد 
م�ن ميناء أم ق�ر لحس�اب البطاق�ة التموينية حيث 
ب�ارش س�ايلو الرم�ادي باس�تالم }115{ طناً م�ن الرز 
االورغ�واي و}42{ طناً من الحنط�ة االمريكية حيث تم 
اجراء الفحوصات االولية من قبل فاحيص وحدة املخترب 
كم�ا واص�ل فرع باب�ل كذلك باس�تالم وتف�رغ الحنطة 
االس�رالية والرز الفيتنامي وقام فرع كركوك باس�تالم 
ال�رز االورغواي وتجهي�ز وكالء املحافظ�ة باالضافة اىل 
تجهيز املطاح�ن بخلطات الحنطة النتاج الطحني ضمن 

الحصة التموينية.

التجارة حتدد منتصف الشهر املقبل موعدًا لبدء تسويق احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، عن رصف 
س�لف  م�ن  ع�رش  الثاني�ة  الدفع�ة 
املتقاعدي�ن املدني�ني والبالغ�ة ثالث�ة 

ماليني دينار«.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للمرف 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »تم رصف الدفعة الثانية عرش من 
سلفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالث 

ماليني دينار لنحو 1134 متقاعد«.
وأضاف البيان ان »رصف تلك السلفة 
تم عن طريق إبالغ املتقاعد عرب إرساله 
رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانوني�ة ملنح�ه اياه�ا ورصفها عن 

طريق أدوات الدفع االلكروني.

الرافدين يعلن رصف 
الدفعة الثانية عرش من سلف 

املتقاعدين املدنيني

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى محاف�ظ الب�رة أس�عد عبداألمري 
العيداني، يف ديوان املحافظة، القائم بأعمال 
الس�فارة الكندي�ة يف الع�راق »أن�درو ترينر 
»والوف�د املرافق له، ال�ذي يقوم بزيارة عمل 

رسمية إىل البرة«.
وافاد بيان لديوان املحافظة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، انه »تناول الجانب�ان العديد من 
القضايا وامللفات وعىل املس�تويني السيايس 
الحكوم�ة  رئي�س  وأع�رب  واالقتص�ادي، 

التنفيذية عن أمله يف دخول الرشكات الكندية 
إىل سوق العمل البري، واملساهمة يف إقامة 
املش�اريع العمالق�ة يف مختل�ف القطاعات، 
مبدي�ا يف الوق�ت ذات�ه اس�تعداد الحكوم�ة 

املحلية لتسهيل اجراءات دخولها«.
من جانب�ه ثمن القائ�م باألعم�ال الكندي، 
التضحي�ات الت�ي قدمها الش�عب العراقي، 
واالنتصار عىل التنظيمات اإلرهابية، مؤكدا 
الكندي�ة للع�راق عموم�ا  دع�م الحكوم�ة 
والب�رة عىل وج�ه الخص�وص يف مختلف 

املجاالت.

حمافظ البرصة يبحث مع القائم بأعامل السفارة الكندية 
مسامهة الرشكات يف تنفيذ مشاريع عمالقة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ام رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية كاظ�م العقابي »بزي�ارة ميدانية 
ملنفذ الشيب الحدودي حيث التقى بعدد من املواطنني املستفيدين من 
خدمات املنفذ وكذلك ببعض املوظفني واملنتسبني والضباط يف الدوائر 
العامل�ة هن�اك«. وافاد بي�ان للهيأة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»العقابي ارشف عىل تتبع سري اإلجراءات املطبقة عىل اإلرساليات بدء 
من لحظة دخول اإلرسالية إىل األرايض العراقية ولحني مغادرتها املنفذ 
».واشار اىل انه »من اجل تبسيط هذه اإلجراءات وتوحيدها تم توجيه 
إدارة املنفذ يف تعديل البعض منها والتي ستسهم بشكل كبري من الحد 
يف ح�دوث بعض الخروق�ات التي تهدف إىل التهرب من دفع الرس�وم 
الجمركية ».واوضح البيان انه »بعد االنتهاء من جولتِه امليدانية ملنفذ 
الش�يب، زار العقابي منفذ زرباطية الحدودي وخ�الل زيارته للمنفذ 
التقى بمدير املنفذ وأستمَع منُه لرشح مفصل عن واقع املنفذ كما زاَر 

مبنى املنفذ الجديد وأطلَع عىل نسبة اإلنجاز فيِه.

رئيس هيأة املنافذ احلدودية يتابع سري 
اإلجراءات يف منفذي الشيب وزرباطية

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وص�ف محافظ بغداد عط�وان العطواني 
مطال�ب أه�ايل س�بع الب�ور باملرشوعة ، 
مش�ريا اىل ان »جميع هذه املطالب ضمن 

اهتمامات حكومته ».
وذكر مكتبه االعالمي ان »العطواني التقي 
خ�الل اليومني املاضي�ني رئي�س الوزراء  
حي�در العبادي وبحث معه املش�اكل التي 
تعاني منها أطراف العاصمة وفيما يخص 
ناحية س�بع الب�ور وج�ه املحافظ رئيس 
الوزراء بدراس�ة املش�اريع من قبل وزارة 
املالي�ة وإمكانية تنفيذه�ا ضمن القرض 

الربيطاني ».
وأض�اف ان » العطوان�ي ط�رح إمكاني�ة 
إكمال املرحله االوىل من مستش�فى سبع 
البور وف�ق مقرح يقيض بتقليل س�عته 
اىل النص�ف لتخفيض الكلفة كمرحلة أوىل 
وع�ىل ان تكون املرحل�ة الثانية حال توفر 

االموال ».
يذك�ر ان محاف�ظ بغ�داد التق�ى خ�الل 
اليوم�ني املاضيني رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي وبحث معه املش�اكل التي تعاني 
منه�ا جمي�ع مناط�ق أط�راف العاصمة 
وج�دد املطالبة له برف االم�وال لتنفيذ 

املشاريع الخدمية فيها.

العطواين ألهايل سبع البور: لن هنمل مطالبكم وطرحنا مشاكلكم عىل رئيس الوزراء
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مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة بدرة

العدد  41/ب /2018
اىل املدعى عليها / سوران سعدي 

حسني
أق�ام املدعي موىس صفر منصور  
أع�اه والت�ي  املرقم�ة  الدع�وى 
يطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة 
والحك�م بتس�ديد مبل�غ املرتت�ب 
بذمت�ك والبال�غ خمس�ون ال�ف 
دوالر امريكي عن قرضة حس�نة 
كنت قد اقرتضتها منه وملجهولية 
كت�اب  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
الع�دد  الك�رادة  ب�داءة  محكم�ة 
 2018/3/15 يف  41/ب/2018 
املرفق ب�ه رشح القائ�م بالتبليغ  
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعان�ا 
رس�ميتني بالحض�ور صباح يوم 
2018/3/28 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او من 
ينوب قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

ياسني خضري الدريعي
���������������������������

مديرية األحوال املدنية والجوازات 
النج�ف  محافظ�ة  يف  واإلقام�ة 

االرشف
املدنية/  قس�م ش�ؤون االح�وال 

الواقعات
العدد: 1691

التاريخ: 2018/3/18
إعان

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدع�ي ) طاه�ر مس�لم محم�د 
حس�ن ( الذي يطل�ب تبديل لقبه 
من ) الكيش�وان ( اىل )املوس�وي 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة 
هذه املديرية خ�ال مدة اقصاها 
وبعكس�ه  يوم�ا  ع�ر  خمس�ة 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة ) 22( 
من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
)3(  لس�نة 2016 واالمر االداري 
املرقم )24195( يف 2016/6/12 

اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدي�ر األحوال املدني�ة والجوازات 
واإلقامة

���������������������������
مديرية األحوال املدنية والجوازات 
النج�ف  محافظ�ة  يف  واإلقام�ة 

االرشف
املدنية/  قس�م ش�ؤون االح�وال 

الواقعات
العدد: 1687

التاريخ: 2018/3/18
إعان

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدعي ) عامر رشيد موىس ( الذي 
يطلب تبديل لقبه من ) الكيشوان 
لدي�ه  فم�ن   ) )املوس�وي  اىل   )
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عر 
يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة ) 22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم )3(  لس�نة 2016 
واالمر االداري املرقم )24195( يف 

 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر األحوال املدني�ة والجوازات 

واإلقامة
���������������������������

محكمة بداءة منديل 
العدد / 240/ب/2017

اعان
تنفي�ذا للق�رار الص�ادر من هذه 
املحكمة بالدعوى اعاه والقايض 
امل�درج  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة 
اوصاف�ه ادن�اه بيعا والكتس�اب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة تق�رر 
االع�ان ع�ن بيع�ه يف الصح�ف 
املحلي�ة ملدة ثاثون يوم�ا اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر فع�ىل 
الراغب�ني بال�راء مراجعة هذه 
معه�م  مس�تصحبني  املحكم�ة 
وق�دره  القانوني�ة  التامين�ات 
)10%( من القيمة املقدرة والبالغة 
)9000000( تس�عة مايني دينار 
عراقي وستجري االحالة القطعية 
بعهدة الراغب االخري بعد الساعة 
الثاني�ة عر م�ن الظهر من يوم 
ورس�وم  الداللي�ة  وان  املزاي�دة 

التسجيل عىل املشرتي
القايض

عدي نجم جمعة
االوصاف :

 68/9 املرق�م  العق�ار  ان   � اوال 
بزايز نهر الس�وق يقع يف منطقة 
العروبة يف ناحية منديل وهو عبارة  
عن بستان بمساحة 2 دونم و11 
اولك و 50مرت مغروس�ة باشجار 

النخيل

استنادا لكتاب محافظة ميسان /معاون املحافظ للشؤون القانونية املرقم  2780 يف 2018/2/28  
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن  اعادة االعان بيع   قطعة ارض س�كنية املدرجة مواصفاتها 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية كميت   باملزايدة العلنية  اىل موظفي وزارة البلديات واالشغال العامة كافة للمتزوجني 
الذين ال يملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم بقرار قايض دارا او شقة او قطعة ارض سكنية 
اس�تنادا للم�ادة  15/اوال م�ن  قانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخال  ) 30 ( يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة  لبدل البيع بموجب صك مصدق وستجري املزايدة   
خال الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية كميت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور خدمة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل 

اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
 املستمسكات املطلوبة :

1  � اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان / القانوني�ة وعىل البلدية تبليغ الذين يرغب�ون بدخول املزايدة بتقديم 
االقرار قبل موعد املزايده 

2  � كتاب تاييد استمرار بالخدمة معنون اىل مديرية بلدية كميت بتاريخ حديث
3 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته

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

لعدم حصول راغب والحاقا باعانينا  املرقمني )400( يف 2017/11/22 و )8( يف 2018/1/9
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطعة ارض س�كنية املدرجة مواصفاتها ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية عيل الغربي  باملزايدة العلنية  اىل املواطن�ني كافة للمتزوجني الذين ال يملكون هم 
وازواجهم او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم بقرار قايض دارا او ش�قة او قطعة ارض س�كنية استنادا 
للمادة  15/اوال   من  قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013املعدل  فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخال  ) 30 ( يوما تبدأ من اليوم التايل 
لنر االعان مستصحبا معه التأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة  لبدل البيع بموجب صك 
مصدق وس�تجري املزايدة   خال الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف 
مقر مديرية عيل الغربي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى 

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 وع�ىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة 
بتقديم االقرار قبل موعد املزايده 

2 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته
3 � جلب حجة اعالة لغري املتزوجني تقدم قبل موعد املزايده

4 � تأييد عدم استفادة له ولزوجته  او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايده

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 728 / ش / 2018 
التاريخ 18 / 3 / 2018 

اعالن
املدعي / بشائر طالب ابراهيم 

املدعى علي�ه / حسني عيل جاسم     
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية 
حكم�اً غيابياً بحقك بالرق�م 728/ش/2018 والذي 
يقيض بتأيي�د حضانة املدعية لاطف�ال عيل وميادة 
اوالد حسني عيل جاسم وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بالنر يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك 
عىل القرار الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة 
ثاثون يوماً اعتباراً من تاريخ النر فسوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية . 
القايض / فارس شبيب الزم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1283 / ش / 2018  

التاريخ 18 / 3 / 2018 

اعالن
اىل املدع�ى عليه / منصور حس�ني جياد يس�كن 

سبع البور رقم الدار 8324 / 1
اقامت شيماء صبار لعيبي الدعوى املرقمة اعاه 
تطالب فيه�ا التفري�ق للهج�ر وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعان�ًا يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم 25 / 3 / 2018 ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوناً 
سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

اعالن
يدعو االتح�اد التعاوني يف محافظة ذي قار اعضاء الهيئات 
العام�ة للجمعي�ات التعاوني�ة واملدرج�ة ادن�اه بمراجع�ة 
الجمعية لغرض ملئ استمارة الرتشيح ملنصب االدارة ولجنة 
املراقب�ة واعتبارا م�ن 2018/3/20 ولغاي�ة 2018/4/20 
مس�تصحبني معهم املستمس�كات الثبوتية مع نس�خة من 

الشهادة املدرسية .
الجمعيات

 ---------
1-جمعية النارصية التعاونية االستهاكية 

2- =     الشطرة     =         =
3- =    االسكان   = يف محافظة ذي قار

4- =    الشموخ التعاونية الخدمية
5-ذي قار التعاونية للتسويق الزراعي

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 2144 / 3 
حي العروبه باسم ) فاضل مسلم حبيب 
( ع�ىل م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

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

محكمة بداءة النارصية
العدد: 399/ب/2018

إعان
اىل/املدعى عليه/ عاء حسني هادي

بناء عىل الدع�وى البدائية املرقمة أعاه 
واملقام�ة ضدكم من قب�ل املدعي يحيى 
عبد الواحد كاظم بخصوص مبلغ الدين 
بموجب وصل امانة املؤرخ 2015/1/5 
البال�غ 2450000 مليون�ان واربعمائ�ة 
وخمس�ون الف دين�ار وملجهولية محل 
إقامت�ك  ق�رر تبليغ�ك إعانا  بواس�طة 
صحيفتني محليتني ع�ىل موعد املرافعة 
املواف�ق 2018/3/26 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك أو م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
س�تجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق 

األصول .
القايض / ازهر عيل فرج

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

والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة 
واإلقامة

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

االحوال املدنية
إعان

قدمت املواطن�ة ) نهية خضري مخييل ( 
طلباً اىل هذه املديري�ة يطلب فيه تبديل 
االس�م وجعله ) نهاية ( بدال من ) نهية 
( وعم�ا باحكام املادة ) 22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3(  لس�نة 2016 
املعدل تقرر نر الطلب بإحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال فرتة خمس�ة عر يوما 
من تاريخ النر وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب األصول.
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة
���������������������������������

اعان دعوة دائنني
 ان�ي املصفي�ة املحامية فاطم�ة رحيم 
عريب�ي لرك�ة رك�ن التط�ور للتجارة 
و املق�اوالت العام�ة و اس�ترياد امل�واد 
الكيمياوي�ة الداخل�ة يف تصفي�ة املياه 
املح�دودة ادع�و كل من له ح�ق أو دين 
عىل الركة مراجعتي عىل العنوان التايل 

واسط .الكوت .الرساي 
املصفية املحامية 

فاطمة رحيم عريبي

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة: 2013/443

اىل/املنف�ذ عليه/حي�در عب�د الرحم�ن 
مجيد

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار 
املختار وكتاب مركز رشطة البلدة املرقم 
ان�ك  مجه�ول  1270 يف 2017/2/12 
مح�ل اإلقامة وليس لك موط�ن دائم أو 
مؤق�ت أو مخت�ار يمكن إج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك إعانا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النارصية خال خمس�ة 
ع�ر يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل/عيل عودة حنيحن

أوصاف املحرر:
        ---------------

ق�ار  ذي  اس�تئناف  محكم�ة  ق�رار 
الع�دد 1955/ب/2012  االتحادي�ة ذو 
الب�داءة  2012/10/15-)محكم�ة  يف 
املتضمن تأدية املدين حيدر عبد الرحمن 
مجي�د مبلغ�ا للدائ�ن خالد صب�اح عبد 
مقداره 16,000 س�تة ع�ر الف دوالر 

امريكي (
���������������������������������

مديرية تنفيذ النرص
العدد: 212/ت/2015

م/اعان
س�تبيع مديري�ة تنفيذ النرص الش�هام 
العائ�دة اىل املدي�ن خال�د يارس حس�ني 
والبالغة 14 س�هما من 120 سهما من 
العقار املرقم 1/622 الرساي والواقعة يف 
ناحية النرص واملحجوز عليه لقاء طلب 
الدائن عيل حسني خلف لقاء طلبه البالغ 
ثاثة عر مليون وس�تمائة وخمسون 
الف دينار عراقي فعىل الراغبني بالراء 
املراجع�ة خ�ال ثاث�ون يوم�ا ابت�داءا 
م�ن تاريخ الن�ر مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة 10% م�ن القيمة 
املقدرة لسهام املدين البالغة سبعة عر 
مليون وخمس�مائة الف دينار وشهادة 
الجنس�ية العراقية والتحصيل والداللية 

عىل املشرتي.
- املواصفات

 ----------
1-موقع�ه : النرص رق�م العقار 1/622 
ال�رساي -2- عقار س�كن -3- حدوده 
واوصاف�ه كم�ا يف خارط�ة البن�اء -4- 
القيمة املقدرة الكلية : مائة وخمس�ون 

الف دينار .
املنف�ذ الع�دل/ محم�د حس�ن طعيمه 

العتابي

مديرية تنفيذ النارصية
العدد: 2017/1360

إعان
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النارصية االس�هم العائدة  
للمدينة نهاد حكيم دخيل عددها/ 5 أس�هم من 
اصل/ 40 سهما من العقار تسلسل 332 سويج 
الواق�ع يف النارصي�ة املحجوز لق�اء طلب الدائن 
سام قاسم سعيد البالغ 820000000 ثمانمائة 
وع�رون ملي�ون دين�ار فعىل الراغ�ب بالراء 
مراجعة ه�ذه املديرية خال م�دة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل/عباس جاسم دبيان

املواصفات
  ---------

رق�م العقار: 332 س�ويج -2- موقعه:  ش�ارع 
الكهربائي�ني قرب ش�ارع الحبوبي -3- جنس�ه 
املش�تمات: طابق�ني   –  4- ونوع�ه:  عم�ارة  
ومح�ات ع�دد 12 يف الطاب�ق االريض ومثله�ا 
يف الطاب�ق العل�وي وتس�تخدم املح�ات وه�ي 
مستأجرة لبيع املواد الكهربائية وصيانة املوبايل 
وبيع الكام�ريات وللصريفة ام�ا محات الطابق 
الثان�ي فهي مس�تخدمة كمخازن لخ�زن املواد 
التي تبيعها املحات السفلية وتوجد محات عدد 
ثاثة فارغة وغري مستأجرة -5- درجة العمران: 
العمارة مبنية من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املس�لح للطابق�ني والس�طح مبلط بالش�تايكر 
واالرضي�ة مبلطة بال�كايش واملوزائيك والعمارة 
مجهزة باملاء والكهرباء وتقع يف منطقة تجارية 
-6- القيم�ة املقدرة 168750000 مائة وثمانية 
وستون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار 
����������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
العدد: 643/ش/2018

م/ اع�ان
اىل/املفقود/صادق حس�ب حسني يسكن سوق 
الشيوخ/الحي العس�كري سابقا مجهولة محل 

االقامة حاليا
أقام�ت املدعي�ة لي�ىل حمد الل�ه ي�ارس الدعوى 
املرقم�ة أع�اه ض�د املدع�ى عليه مدي�ر رعاية 
القارصين  أضافه إىل وظيفته تطلب فيها الحكم 
بوفات�ك كون�ك فق�دت يف وحدتك العس�كرية يف 
محافظ�ة االنبار س�نة 2006 واس�تنادا ألحكام 
امل�واد 87/86/ م�ن قان�ون رعاي�ة القارصين 
رقم 78لس�نة 1980 قرر النر ل�ك بصحيفتني 
محليتني  بغية التحقق من حياتك  من عدمه ويف 
حال كون�ك حيا ينبغي علي�ة مراجعة محكمتنا  
لس�ماع دفوع�ك خال ف�رتة التأجيل وبعكس�ه 
س�وف تميض املحكمة  السري يف الدعوى إلصدار 
الق�رار وف�ق القان�ون وعين�ت املحكم�ة ي�وم 

2018/3/27 موعدا للمرافعة.
القايض/ حسني محمد سلمان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  138/ب/2016
التاريخ: 2018/2/22

تنويه
ورد س�هوا يف االعان الخاص بتبليغ قرار الحكم 
الغيابي املرقم ) 132/ب/2016 يف 2016/4/28 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
)1614( يف 2018/2/12 اس�م املدع�ى علي�ه ) 
محم�د باق�ر خرس�ان ( خطأ والصحي�ح هو ) 

محسن باقر خرسان ( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  132/ب/2016
التاريخ: 2018/2/22

تنويه
ورد س�هوا يف االعان الخاص بتبليغ قرار الحكم 
الغيابي املرقم ) 132/ب/2016 يف 2016/4/28 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
)1614( يف 2018/2/12 اس�م املدع�ى علي�ه ) 
محم�د باق�ر خرس�ان ( خطأ والصحي�ح هو ) 

محسن باقر خرسان ( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي
����������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف االع�ان الخاص بدائرة التس�جيل 
العقاري يف املناذرة  املنش�ور يف جريدة املستقبل 
العراقي بالعدد )1637( يف 2018/3/15 االس�م 
) ن�ور عبد الحس�ني عبد الجبار حس�ون ( خطأ 
والصحي�ح ه�و )نور عبد الحس�ن عب�د الجبار 

حسون( لذا اقتىض التنويه
����������������������������������������

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 534

إعان
بناءا لطلب املدعي رشش�اب رشيد عاوي والذي 
يطل�ب من خاله تبديل اس�مه من رشش�اب اىل 
محمد  واس�تنادا ألح�كام املادة 22 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نر طلبه 
يف الجريدة الرس�مية فمن له حق االعرتاض عىل 
الطلب مراجعة املديرية خال 15 يوما من تاريخ 
النر وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .

موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العام/وكالة

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطال�ب الصادرة م�ن كلية 
االدارة واالقتص�اد /جامع�ة الب�رصة باس�م ) 
حس�ني مه�دي جعف�ر( ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيني باس�م ) سعاد خضري محمد عيل( عىل 

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

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من معهد 
تقن�ي/ تقني�ات ميكاني�ك باس�م ) حي�در عبد 
الكريم مذكور ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد:  134/ب/2016
التاريخ: 2018/2/22

تنويه
ورد س�هوا يف االعان الخاص بتبليغ قرار الحكم 
الغيابي املرقم ) 132/ب/2016 يف 2016/4/28 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
)1614( يف 2018/2/12 اس�م املدع�ى علي�ه ) 
محم�د باق�ر خرس�ان ( خطأ والصحي�ح هو ) 

محسن باقر خرسان ( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية 
الشؤون التجارية 

Email:nass_comm@yahoo.com
الرقم / 2799

التاريخ 2018/3/15

متديد 
)IM/2018 ( املناقصة االستريادية

تجهي�ز روت�ر مولدة ملحط�ة كهرب�اء النارصية 
البخارية

تق�رر تمديد غل�ق املناقص�ة اعاه  ليك�ون يوم 
الثاثاء املصادف 2018/4/3  بدال من يوم االحد 

املصادف 2018/3/18 
ماحظ�ة  :مديريتنا غ�ري ملزم�ة بالدخول باي 
التزام�ات تعاقدي�ة اال بعد تام�ني التخصيصات 

املالية الازمة للتعاقد 

املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار اعالن ثالث اىل املواطنني كافة

اعاده اعالن ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة

العدد: 92 
التاريخ: 12/ 3/ 2018

العدد: 91 
التاريخ: 11/ 3/ 2018

السعر االجماليسعر المتر المربع الواحدالمساحةرقم القطعة والمقاطعةنوع الملكت

قطعة ارض 1
سكنية

43/9 مق 26 الهورة 
175000 مائة وخمسة 200م2والشمريات

وسبعون الف دينار    

 35000000
خمسة وثالثون 
مليون دينار  

السعر االجماليسعر المتر المربع الواحدالمساحةرقم القطعة والمقاطعةنوع الملكت

قطعة ارض 1
38000 ثمانية وثالثون 300م208/262 مق 9  سكنية

الف دينار      
11,400,000 احدى عشر 

مليون واربعمائة الف دينار     
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صالح أحمد

ذاَت كشٍف بنَي ما نهوى وما 
نون ُتخفي الظُّ

كاَن�ت املُ�زُن َت�ُرشُّ الوََج�َع 
الّساِكَن يف ذاِكرَة املَوّاِل

ما َيهوى الجنون
فراش�اِت  ُته�دي  وَمَض�ت 

اللّيايل ِسَّ ُعنقوِد الَفراغ
الُحل�َم ع�ى مرم�ى  َيغ�ِزُل 

ِشفاٍه َتكَتيس ِملَح الرّجاء
نجواه�ا  نيس�اَن  عاَنَق�ت 

بَشهقاِت ُعبور
تشَتكي ُعمَر الّتاخي 

واألماني ال َتثور 
أيُّها القلُب الَكتوم

َك�م َس�َنبقى نس�َتقي َغيَم 
َدف  الصُّ

وُطق�وُس الَكب�ِت َته�وي يف 
نتوءات الَغراَبة

َفَصالُة املُسَتكني
�ها غيُم التَّباكي رش�َحَة  رشَّ

الُحزِن الوَخيم
نني فانَتىش َصمُت السِّ

َس�لََب األح�الَم ِم�ن َس�كرَِة 
َجفٍن

دِو ناداُه الَعَطش لَِغريِب الشَّ
بابة ينُشُد الِعتَق وُترديِه الصَّ

خلَف أنفاِس الّدجى
َطقًس�ا  الرّجَف�ُة  ُتصِب�ُح 

النِشطاِر األمِنَية
والّصدى املخن�وُق ال ُيخفي 

ِعتاَبه
َقح�ِف  ِم�ن  الق�اِدُم  قالَه�ا 

الِحكاياِت الَعقيم
ليَس لألزماِن قلٌب 

واألماِكْن
س�وَف أُغويها لَتنساني عى 

هاِم الّسديم
أس�ُكُن الّصَخَة علَّ الّصوَت 

ُيحييني
وَق�د َملَّ�ت ِجراحات�ي َنوايا 

َصمِتَي العاري
وأسفاري.. وأساري..

وَمه�وى ش�وِقنا الوَحِشِّ يف 
حاِل  دّواَمِة التَّ

ُتطفي َومَضَة الّروِح 
ِمن  الّته�واِم  َويهوي طاِئ�ُر 

أفِق الّساب
يا مسافاتي العقيَمة 

َموت�ي.. وأنفايس  دهَش�تي 
َيتيَمة

َغضَبتي والّناُر يف قلبي َعَلْ
واملسافاُت َتهاَدت ِمن ُجنوِن 

الّدمِع يف َعيَنيَّ
ِمن َصهلَ�ِة إحس�ايس َوِمن 

صوتي املَُسّجى
آِه ملا صاَر لوُن املَوِت ُيرجى
وعيوُن الُحلِم كالّتيِه املَُدّجى

الِعشِق والّصرِب  صاَر َطقُس 
عقيما

القل�ِب  يف  اآله�اِت  وص�دى 
َيتيما

وأعيان�ي  صوت�ي  خاَنن�ي 
ُسؤايل 

وإنس�اني  ُعم�ري  لَهَفت�ي 
َخيايل

راِف�ي َموِج�َي ُم�ذ ُخن�ُت 
ِشاعي

واتََّخذُت الُعذَر لَوني وِقناعي 
لم أُعد يل

�لِّ  الظِّ غ�اِدُر  َس�باني  ُم�ذ 
املَُموَّه

والَغريْب
لم أعد يل

َمن َسُيعطيني َنداه؟
الَغريب؟

وعى َصدري ُخطاه؟
آِه يا َدمعي الَعِصْ

كيَف أسلَمنا َمدانا للُغزاْة؟
نوِن     الكالِحاْت وأوينا للظُّ

َقل�ِب  ِم�ن  األح�الَم  َنق�رأُ 
باب الضَّ

ِم�ن عي�وِن امل�وِت يف َفصِل 
الَخراب

أساَر  األغ�راُب  َيحُض�ُن 
الُخطى بيَنما أمسيُت صوتي 

َشَططا

سرية الدمع العيص
يتناف�س فائ�زان س�ابقان بجائزة م�ان بوكر 
الدولية، وهم�ا الروائية الكورية الجنوبية هان 
كانغ والروائي املجري السلو كراسناهوركاي، 
وجًه�ا لوجه عى تصدر القائم�ة الطويلة لهذا 
الع�ام، إىل جانب أفضل املؤلف�ني الروائيني من 
جميع أنحاء العالم للحصول عى جائزة بمبلغ 

مقداره 50,000 جنيه أستليني.
تش�ارك الروائي�ة الكوري�ة ه�ان، الت�ي فازت 
بالجائزة عن ع�ام 2016 عن روايتها »النباتية 
The Vegetarian«، يف القائم�ة الطويل�ة ه�ذا 
 The White الع�ام برواي�ة »الكت�اب األبي�ض
Book«، وه�ي بمثابة تأم�ل يف الحزن وُتركز يف 
أحداثها عى وفاة أختها الرضيعة بعد ساعتني 
م�ن ال�والدة. بينم�ا يش�ارك الروائ�ي املجري 
كراس�ناهوركاي، الذي ُرش�ح مراًرا كمنافس 
عى جائزة نوبل يف األدب، والذي فاز بجائزة مان 
بوك�ر الدولية يف عام 2015، برواية »ويس�تمر 
العالم« )The World Goes On(، وهي سلسلة 

من القصص يرويها راٍو غامض.
نظ�رت لجن�ة التحكيم الت�ي ترأس�ها الكاتبة 
البولندية ليزا ابيجنانييس يف 108 كتاب، اختري 
منهم للمنافسة عى القائمة الطويلة 13 رواية، 
إذ تتن�وع موضوعاته�ا م�ا بني رواي�ة الكاتب 
العراق�ي »أحمد س�عداوي« املرعبة التي تحمل 
 Frankenstein عنوان »فرانكش�تاين يف بغداد
in Baghdad«، والتي تدور أحداثها حول وحش 
يج�وب ش�وارع املدين�ة التي تحتله�ا الواليات 
املتح�دة، ورواي�ة الكات�ب التايوان�ي وو مينغ 

 The Stolen ي�ي، بعن�وان »الدراجة املسوق�ة
Bicycle«، الت�ي ت�دور أحداثه�ا ح�ول شوع 
الكات�ب يف مغامرة للعثور ع�ى والده املُختفي 

ودراجته املفقودة.
قال�ت ابيجناني�يس: »إن القائم�ة ه�ذا الع�ام 
وافرة باألعمال الش�يقة، وس�ُيقدم العرفان إىل 
األش�خاص العظماء وبعض القادمني الجدد«. 
ووصف�ت عملي�ة التحكي�م يف الجائ�زة بأنه�ا 
»مبهج�ة«. وأضاف�ت »يف كل م�رة تختار فيها 
كتاًب�ا، فلن تك�ون يف موق�ع جغ�رايف مختلف 
فحسب، بل يف شكٍل مختلف من الخيال الثقايف 
م�ع مجموعة مختلفة تماًما من التقاليد عليك 
التفكري به�ا وتفهّمها، وهذا األم�ر يف حد ذاته 

ُمبهج للغاية«.
كما تمكن اثنان من عمالقة الُكّتاب من إسبانيا، 
وهما خافيري سريكا وأنطونيو مونيوث مولينا، 
من التش�ح يف القائمة الطويلة، جنًبا إىل جنب 
م�ع الكاتب�ة اإلس�بانية غابرييال يب�ارا يف أول 
 The - مش�اركة له�ا برواي�ة »ضيف العش�اء
Dinner Guest«. وُرش�حت الكاتب�ة األملاني�ة 
املش�هورة جيني إيربنبيك بروايتها عن طالبي 
اللج�وء األفارقة، الت�ي تحمل عن�وان »يذهب  
َذه�ب، ذاه�ب - Go, Went, Gone«، وكذل�ك 
الروائي الفرنيس صاحب الروايات األكثر مبيًعا، 
ل�وران بيني�ه عن روايت�ه »الوظيفة الس�ابعة 
 ،»7th Function of Language  The  - للغ�ة 
الت�ي ت�دور أحداثها حول ش�خص يش�تبه يف 
أنه ش�خصية خيالي�ة يف رواية. بينما تش�ارك 

الكاتب�ة الفرنس�ية فريجيني دبان�ت برواية » 
 »1 Vernon Subutex - 1 فرينون س�وبوتكس
التي وصفته�ا ابيجنانييس بأنه�ا »رواية تعرب 
عن موس�يقى الروك الحديثة الشعبية يف عالم 

الروك«.
كم�ا أش�ادت بالعرض الق�وي م�ن الناشين 
املس�تقلني يف القائم�ة الطويلة الت�ي تضم 13 
كتاًبا لهذا العام: وقالت إن اإلصدارات املُستقلة 

قد مثلت أكثر من نصف الكتب املرشحة.
وأضاف�ت »أعتقد أنه يجب علين�ا رفع قبعاتنا 

احتاًم�ا للناشي�ن املس�تقلني. إذ إن عملي�ة 
التجم�ة تكلف الكثري من امل�ال، ومن الصعب 
ن�ر األعمال املُتجمة، أض�ف إىل ذلك صعوبة 
عملية البيع والتسويق. لكني أعتقد أن جمهور 
الُق�راء للرواي�ات األجنبي�ة املٌتجم�ة يف تزايد 
ُمس�تمر، وهذا يعترب ش�يًئا جيًدا وُمبًرا. لقد 
كن�ا دائًما مثل جزي�رة تتطل�ع إىل العالم، وها 
هو العالم يأتي إلينا بطرق غري عادية ُمتعددة. 

وهذا رائع ».
وتابعت »لقد تحولت األذواق يف بريطانيا وهناك 

رغبة وش�غف كب�ري لالطالع عى األش�ياء من 
منظور جديد، ينطوي عى استخدامات جديدة 
للرواي�ة وتقدي�م املزي�د من األعم�ال الجديدة. 
فال يس�اهم ]الخي�ال املُتجم[ فق�ط يف تنوير 
عقولنا، بل ُينري قلوبنا كذلك. وكأنك تعيش مع 

الناس وأنت تقرأ قصصهم«.
اكتمل�ت القائم�ة الطويل�ة برواي�ة الروائي�ة 
الت�ي تحم�ل  أريان�ا هارويك�ز،  األرجنتيني�ة 
 ،»Die, My Love - عن�وان »م�ت، ي�ا حبيب�ي
ورواية الكاتب النمساوي كريستوف رانسمري، 
 ،»The Flying Mountain - الطائ�ر »الجب�ل 
ورواي�ة الكاتب�ة البولندي�ة أولغ�ا توكاركزوك 
»الرح�الت الجوي�ة - Flights«. تض�م قائم�ة 
الروايات املُشاركة 10 لغات ُمختلفة. ويشارك 
املُتج�م، فران�ك وين بتجمة روايت�ني للكاتب 
اإلسباني س�ريكا والروائية الفرنس�ية دبانت. 
تقسم الجائزة التي تقدر بمبلغ 50,000 جنية 
إس�تليني، والت�ي تهدف إىل االحتف�اء »بأروع 
أعم�ال الرواي�ات املُتجم�ة من جمي�ع أنحاء 
العالم«، بالتس�اوي بني املؤلف ومتجم العمل 

الفائز.
لجن�ة  م�ن  وزمالؤه�ا  ابيجناني�يس  س�ُتعلن 
التحكي�م، الت�ي تضم الش�اعر األملان�ي مايكل 
هوفم�ان واملؤل�ف الربيطان�ي ه�اري كونزرو 
واملؤلف�ة النيجريية هيل�ني أوييمي والصحفي 
الربيطاني تيم مارتن، عن قائمتهم القصرية يف 
ال� 12 من شهر نيسان/أبريل. وسيتم الكشف 

عن الفائز يف ال� 22 من شهر مايو/أيار.

رحلت الكاتبة اللبنانية إِم�ل نصالله )1931- 2018(، 
فج�ر 14 آذار، ع�ن 87 س�نة بدأته�ا بالعم�ل الصحايف، 
لتنصف الحًق�ا إىل الكتابة األدبية، حي�ث كتبت الرواية 

والقّصة والسرية وأدب الفتيان واألطفال.
حصل�ت إم�ل نصالل�ه عى جوائ�ز عدة منه�ا »جائزة 
الّش�اعر سعيد عقل«، و«جائزة مجلّة فريوز«، و«جائزة 
ج�ربان خلي�ل ج�ربان« م�ن رابط�ة ال�تاث العرب�ّي يف 
أس�تاليا، كما نالت عام 2018 وس�ام األرز اللبناني عن 
رتبة كومندور تقديرًا لعطاءاتها األدبية. كذلك منحت يف 
العام 2017 وسام معهد »غوته« الفخري الرسمي باسم 

جمهورية أملانيا االتحادية لتمّيزها يف إثراء الحوار. 
ويف بي�ان أصدرت�ه دار »هاش�يت أنطوان/نوف�ل«، قال 
رئي�س مجل�س اإلدارة إمي�ل تّي�ان عن إم�ل نصالله: 
»عرفناها عن قرب س�يدة مثقفة ُمحبة وحنونة، تختار 
كلماتها بلباقة، وديعة هادئة بسيطة وقوية ككتاباتها، 
وتتمتع بش�خصية فريدة عازمة مكتنزة بالتجارب. فال 
يمك�ن التمييز بني إمل نص الله الكاتبة وإمل نصالله 
اإلنس�انة. لق�د مّثل�ت األديب�ة الراحل�ة الزم�ن الجميل 
بأخالقه�ا وأدبها وفكرها وثقافتها الش�املة وانتمائها 

لوطنها وتعلّقها بجذوره«.
تمحورت أعمال إمل نصالله بشكل أسايس حول الحياة 
القروي�ة يف لبن�ان، وجهود امل�رأة التحررية، واملش�اكل 
املرتبطة بالهوية القومية خالل الحرب األهلية اللبنانية، 

والهجرة. ُترِجم الكثري من كتبها إىل العديد من اللغات.
قب�ل رحيلها بع�دة أيام، ص�در عن »هاش�يت أنطوان/ 

نوفل« كت�اب بعنوان »الزم�ن الجميل« الذي 
كان بمثاب�ة تحية ملس�رية الكاتب�ة الطويلة 
الصحاف�ة.  عال�م  يف  الذهبي�ة  ولس�نواتها 
إنه�ا رحلٌة جدي�دة إىل لبن�ان الخمس�ينيات 
إم�ل يف عوامله�ا  بن�ا  تج�ول  والس�تينيات. 
الخاصة، فتذّكرنا بأس�ماء نس�يناها وتقدم 
لن�ا أخرى ال نعرفها، من خالل وجوه قابلتها 

وحاورتها. هّن نساء يف األغلب. 
نس�اء مناضالت، كلٌّ عى طريقتها، يف املجال 
العام أو الخ�اص، جهاًرا أو صمًتا: من إدفيك 
جريديني شيبوب إىل امللكة فاطمة السنويس، 
وس�يدة الرائ�دات ابته�اج ق�دورة، ومغني�ة 
األوب�را اللبناني�ة األوىل س�امية الحاج، حتى 
البّصارة فاطمة، ومارت�ا، الطالبة الثمانينية 

يف الجامعة األمريكية.
 نساء نص الله لم يكّن من حرب فقط. اّتخذن 
أش�كااًل أيًضا عى يد الرس�ام جان مشعالني 
ال�ذي دأب عى مرافقة الصحافية الش�غوفة، 
وتزيني مقاالته�ا عى صفحات مجلة الصياد 

عى مدى سنوات.
للكاتب�ة الراحلة العديد من األعم�ال البارزة، 
نذك�ر منه�ا يف الرواية: طيور أيلول، ش�جرة 
الدفى، الرهينة، تلك الذكريات، الجمر الغايف. 
ويف القصة القصرية: خبزنا اليومي، محطات 
الرحيل، الليايل الغجرية، الطاحونة الضائعة.

الروائي العراقي أمحد سعداوي يف القائمة الطويلة لـ »مان بوكر« الدولية

رحـيـل إمـلـي نـصـر اهلل.. صـوت الـريـف الـلـبـنـانـي

           نجيب مبارك
بعد قروٍن من االنقطاع، استأنفت التجمة العربية يف القرن التاسع عر، نهضتها مروعاً موسوعياً لنقل العلوم واآلداب واملعارف إىل اللّغة العربية من أجل اليقظة واكتساب 
الحضارة الحديثة، فكان ذلك قرن التجمة بامتياز. ولم ُيكتب بعد تاريخ هذه الحركة التجمية التي كانت يف األصل من مروع »النهضة« بأكمله، حسب الباحث املغربي عبد 
الكبري الرقاوي يف كتابه »نهضة التجمة العربية« )دار توبقال للنر، 2016(، وهو كتاب يتتّبع هذا التاريخ عرب ترجمة األدب امللحمّي إىل العربية منذ بداياتها حّتى مروع 

سليمان البستاني الرّائد، املتمّثل يف ترجمة إلياذة هومريوس، باعتباره نهاية مرحلة نهضة الّتجمة وبداية للّتجمة العربّية يف العص الحديث.

»إلـيـاذة« الـبـسـتـانـي: ذروة نــهـضــة الـتــرجـمــة الـعـربـــيــة

الطهطاوي واكتشاف هومريوس 
ظ�ّل هومريوس اس�ماً يتّدد يف التجم�ات العربية القديمة 
ويف مؤلّف�ات الفالس�فة وال�ّراح وبع�ض األدب�اء العرب، 
ال ُيع�رف عن�ه س�وى أّن�ه ش�اعر اليون�ان األّول واألعظم، 
ويقارنون�ه بام�رئ القيس عند الع�رب، ولم يذكروا ش�يئاً 
كثرياً عن ملحمتيه »اإللياذة« و«األوديس�يا« س�وى ما ورد 
منهما شواهد قليلة مبثوثة يف الّنصوص الفلسفية والعلمية 
املتجم�ة عن اليوناني�ة. ذلك ألّن ترجم�ة امليثولوجيا كانت 
تطرح معضالت عقيدّية وتكييفّية مع الّنسق الثقايف العربي 
وترجمة الش�واهد واإلحاالت األدبي�ة كانت تطرح فوق ذلك 
معض�الت معرفية وتأويلّي�ة ومصطلحية من أجل نقلها إىل 

سياق أدبي ومعريف عربي يجهلها كّل الجهل.
يف املعجم الّذي ألحقه رفاعة الطهطاوي بتجمته لكتاب »قالئد 
املفاخر« يعنون أحد مداخله باسم هومريوس، ويقّدم ألّول 
مرّة يف اللّغة العربية س�رية وجيزة، لكن وافية، لهومريوس، 
وتعريفاً بملحمتيه، وهذه املعطيات قد اس�تقاها، كغريها 
م�ن مواد املعج�م، كما يق�ول، »من كتب عدي�دة وعرّبناها 
كاألصل«. لكن ما ينقص هذا الّنص هو التحديد املصطلحي 
الّدقيق لنوع أش�عار هومريوس، إذ يكتفي رفاعة بأوصاف 
عاّمة مثل »أعظ�م«، »عظيمتان«، وأّن »قصيدتا« الش�اعر 
اليوناني »متعلّقتان بمدح ح�روب اليونان وخرافاتهم«، ما 
يوحي لقارئه بوجود مش�ابه بالّشعر العربي وأغراضه. ويف 
س�نة 1843، صدرت ترجمة الجزء األّول من كتاب ضخم يف 
الجغرافي�ا تكّفل رفاعة بنقله وهو مروع كبري اس�تغرق 
أعوام�اً عديدة إلنجاز ترجمته وطب�ع أجزائه األربعة. وفيه 
مقال�ة مخّصصة لتاري�خ الجغرافيا وبداياته مس�تقاة من 
كتب الشعوب القديمة، ال سيما اليونان منهم، وهي تعرض 
بتفصيل معارف هومريوس الجغرافية املتضّمنة يف ش�عره 
امللحم�ي )الّذي يصفه رفاع�ة ب�«الحمايس« اس�تناداً عى 
مصطل�ح فاريس(.من األكيد أّن رفاع�ة وتالمذته قد غابت 
عنهم نصوص األدب اليوناني واملصادر املعرّفة به. فال نجد 
يف مؤلف�ات الطهطاوي، وما ذكره هو أو ما نعرف عنه، أّي 
إشارة إىل اّطالعه عى ملحمتّي هومريوس، وال عى مؤلّفات 
اآلداب اليوناني�ة القديمة، رغم وعيه بأهّمية االطالع عليها. 
ولهذا، يمكن القول إّن اكتشاف هومريوس هذا ظّل يف حدود 
تعليمّية أّولية، ولم يؤّد إىل اّتصال مباش بشعره، وال اّطالع 
عى فّنه امللحمي، وال تأثري ملموس عى فهم رفاعة للش�عر 
الّ�ذي ظّل خاضعاً لألنماط التقليدية يف العص العثماني ويف 
حلقات األزهر. لكن، إذا كان الطهطاوي قد فشل يف ترجمة 
الّش�عر امللحم�ي، فإّن�ه يف املقابل قد نج�ح يف ترجمة رواية 
ملحمي�ة، وهي العم�ل األدبي الكامل الوحي�د الّذي ترجمه، 
ويتعلّ�ق األمر برواية فينلون »مغامرات تليماك«، وهو عمل 

ترجمي هاّم يف تاريخ التجم�ة العربية الحديثة، ويف تاريخ 
نف�اذ املاّدة امللحمي�ة اليونانية واألدب اليونان�ي إىل الثقافة 
العربي�ة، ويف تاريخ نش�أة الّنثر العربي الحديث، الّذي نش�أ 

أّول ما نشأ، بفضل التجمة وبوسيلتها.
بع�د ه�ذه املرحل�ة، ج�رت العديد م�ن  مح�اوالت املقارنة 
والّتوفيق بني جنس امللحمة الشعرية والشعر العربي، وهي 
مح�اوالت كان�ت موّزعة بني غاي�ات ثالث: أّوله�ا، محاولة 
تعري�ف الجن�س األدبي الغرب�ي الغريب ع�ن األدب العربي 
وإيجاد مصطلح نوعي ل�ه، ولعّل محاولتي روحي الخالدي 
وسليمان البستاني كانتا أهّم محاوالت القرن التاسع عر 
يف ه�ذا املجال. والثاني�ة، نقل نماذج م�ن األدب امللحمي إىل 
العربي�ة عن طريق التجمة أو التلخي�ص أو التعريف، مثل 
محاوالت الطهط�اوي وتالمذته. والغاية الثالثة كانت جهداً 
أش�به ما يكون بإع�ادة قراءة للمتن الش�عري العربي بحثاً  
فيه عن ألعمال ونص�وص مماثلة لجنس امللحمة، يف حركة 
متناقضة من ش�عور بنقص الش�عر العربي يف هذا الّصعيد 
ومحاولة تعويض هذا الش�عور بالعودة إىل نصوص طاولها 
اإلهم�ال واالزدراء مث�ل م�ا يس�ّمى »الّس�ري الش�عبية« أو 
ش�عر الحماس�ة )عنتة مثالً( أو قصص البطولة والحرب، 
وقراءتها ق�راءة تجعلها مقابلة أو معادل�ة لجنس امللحمة 

الغربي. 
»إلياذة« سليمان البستاني

مللحم�ة  البس�تاني  س�ليمان  ترجم�ة  اعتب�ار  يمك�ن 
هومريوس«اإللي�اذة« أّول ترجم�ة ش�عرية عربي�ة كامل�ة 

لن�ّص ملحم�ّي بلغة أجنبي�ة. وإذا اس�تثنينا »ترجمة« أبي 
الفتح البنداري األصفهاني )القرن السابع للهجرة( مللحمة 
الفردويس، »الش�اهنامة«، وإذا اعتمدنا عى إجماع املصادر 
القديمة عى القول إّن نصاً ملحمياً شعرياً كامالً لم ُينقل إىل 
العربية قديماً يف عصور ازدهار التجمة، سواء من الفارسية 
الفهلوي�ة أو م�ن اليوناني�ة القديمة، يكون البس�تاني أّول 
متجٍم عربي يتجم ش�عراً نّصاً ش�عرياً ملحمياً كامالً من 
لغت�ه األصلية مب�اشة. ولم يكتف املتج�م بنقل النص، بل 
د له بمقّدمة قّيمة تاريخياً ونقدياً، عرضت صورة وسرية  مهَّ
هومريوس كم�ا روتها املصادر اليوناني�ة القديمة، وعرفت 
بجنس امللحم�ة وخصائصه وموضوعاته وصياغاته ممّثلة 
يف أنموذج »اإللي�اذة«، فضالً عن القضايا الجوهرية الكربى 
املّتصلة بمس�ائل التجمة وبتاريخ الشعر العربي وأشكاله 
وأفق تحّوالته إىل »شعر عصي«.إّن ترجمة البستاني لنّص 
»اإللي�اذة« ال تكتس�ب قيمها م�ن إنجازها ذات�ه، وإن كان 
هاّماً وضخماً، بقدر ما تكتسبها من كونها األنموذج لتحّول 
حاس�م يف مفهوم التجمة وممارستها يف اللّغة العربية، ويف 
صالت الثقافة العربية بالثقافات األجنبية قديمها وحديثها. 
وه�ي لم تكن أبداً عمالً معزوالً عن عصها وال عن القضايا 
العس�رية الّتي طرحها ذلك العص عى األدب العربي ولغته. 
إّنه�ا عمل فري�د ال نظري له م�ن تاريخ التجم�ة األدبية يف 
الثقاف�ة العربية عى م�دى تاريخها: فري�د بالّنظر إىل كتلة 
الن�ص الش�عري املتجم )أكثر من خمس�ة ع�ر ألف بيت 
يف األص�ل اليوناني(، وفريد يف أّن�ه أّول نّص ملحمّي ينجزه 

البس�تاني ألّنه لم يتجم قبله أو بعده شيئاً يف دائرة األدب، 
كما أّنه ما يزال التجمة الشعرية الوحيدة لنّص »اإللياذة«، 
وكّل ما تالها من ترجمات عربية لها كانت نثراً، وفريد أيضاً 

بظروف إنجازه ومنهجه التجمي. 
أسس املنهج التجمي للبستاني

قىض سليمان البستاني يف إنجاز مروعه التجمي سنوات 
عدي�دة )1887-1895( يف أف�ق ترجمي كان كث�ري التحّول 
والتط�ّور، اس�تعان في�ه بلغ�ات غربية وس�يطة إىل جانب 
»تعلّم�ه« للّغة اليونانية األصل. ومن�ذ الجملة االفتتاحية يف 
مقّدم�ة ترجمته، يق�ّرر مبدأ أساس�ياً يف منهجه التجمي: 
تعريب اإللياذة ال يمكن أن يكون إاّل ش�عراً عربياً، وكان هذا 
املب�دأ مفروغاً منه يف رأيه، إذ لم يع�د إىل تحليله واالحتجاج 
ل�ه، ولم يذك�ر إطالق�اً االختي�ار اآلخ�ر: التعري�ب النثري، 
ب�ل ينفي، بطري�ق غري مب�اش، ويف جملة واح�دة، اختيار 
التجمة النثرية: » ثّم ال ُيخفى أّن الشعر إذا ُترجم نثراً َذهب 
رونقه وَبهت ُرواؤه«. كما ُيستنتج من املقارنة الّتي أقامها 
البس�تاني بني الّش�عر  العربي والش�عر اليونان�ي القاعدة 
املنهجية العامة األساسية ملمارسته التجمية: إّنها ممارسة 
يكون فيها الشعر العربي ببنياته العروضية وطرائق نظمه 
هو ماّدتها وشكلها، وهي لذلك ُتغفل الشكل الشعري للنّص 
األصل. ولهذا لم تأتي ترجمة اإللياذة، يف ش�كلها الّشعري، 
ص�ورًة أمينة لألص�ل اليوناني، بل للّش�عر العربي الخالص 
الّذي لن يخرج عن »عمود الشعر« املوروث.من جهة أخرى، 
وضع البس�تاني للّش�عر الهومريي والش�عر العربي أساساً 
مش�تكاً يلخّص�ه يف مفهومه ع�ن »الجاهلي�ة«، الّذي يرى 
الباح�ث أّنه مفتاح املنهج التجمي لدى البس�تاني واإلطار 
اإليديولوج�ي لذلك املنهج.  فه�ذا املفهوم يتيح املقابلة، غري 
�فة تماماً يف منظ�ور املتجم، بني ش�عر هومريوس  املتعسَّ
والش�عر الجاه�ل، ويجعل من القصي�دة البدوية الجاهلية 
ش�كالً ش�عرياً مالئماً الس�تيعاب ش�عر اإللي�اذة امللحمي 
طامل�ا أّن كال الش�كلني منبثق�ني عن حضارت�ني وثقافتني 
تتوّحدان، رغم اختالفات الّتاريخ، يف خصيصة »الجاهلية«، 
وإط�الق هذا املصطل�ح من ط�رف البس�تاني، بتضميناته 
التاريخي�ة والّديني�ة واإليديولوجي�ة املس�اوقة للحض�ارة 
العربية اإلس�المية، عى الحض�ارة اليوناني�ة القديمة، هو 
تكريٌس مصطلح�ي وداليل ومنهجي له�ذا التماثل.  كما أّن 
هذا املفهوم سيتحّكم يف العمل الّتجمي بأجمعه، سواء منه 
إنجاز ن�ّص التجمة هات�ه )نظم اإللياذة ش�عراً عربياً( أو 
النصوص املوازية )املقدمة والّرح واملعجم(، وهذا التحّكم 
يفّس أسباب إنجاز البستاني لعمل رائد يف عصه: استقراء 
الّش�عر العرب�ي وأدوات�ه العروضي�ة واملعجمي�ة وأغراضه 

وأساليبه بحثاً عن أداة التجمة الشعرية.
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توج�ه الفنان امل�ري تامر حس�ني، إىل الجونة 
إلحي�اء حفل غنائ�ي ضخم ل�كأس العالم، ومن 
املق�رر أن يغن�ي أغني�ة »colors« التي س�جلها 
خصيًصا لتكون األغنية الرسمية إلحدى رشكات 
املي�اه الغازية لكأس العالم ويش�هد الحفل عددا 

كبريا من املفاجآت.
ويع�ود تامر بعد أي�ام قليلة الس�تكمال تصوير 
مشاهده يف أحداث فيلمه الجديد “البدلة” املقرر 

أن يخوض به سباق موسم عيد الفطر املقبل.
عىل صعيد آخر، يحيي تامر حس�ني حفًل غنائًيا 
ضخًما 30 آذار الجاري يف السعودية، ومن املتوقع 

أن يشهد حضورا جماهرييا كبريا.

تس����تعد امل��مثل�ة درة 
الس�تك��مال تصوي����ر 
مشاهدها مع املمثل محمد 

رمضان يف مسلس�ل »نرس 
الصعيد« بع�د عودتها من 
»مهرجان األقر للسينما 

األفريقّية«.
زوج�ة  دور  درة  وتلع�ب 
حي�ث  رمض�ان  محم�د 
يحصل بينهم�ا العديد من 

املشاكل الزوجية.
»ن�رس  مسلس�ل  ويض�م 
مجموع�ة  الصعي�د« 
كبرية م�ن ممثلني آخرين 
ابرزهم: س�يد رجب، وفاء 
عام�ر، درة، دينا، عائش�ة 
ب�ن أحمد، عاي�دة رياض، 
محمد عز، يوسف عثمان، 
مؤمن ن�ور، هاجر أحمد، 
ومحم�د حات�م، وغريه�م 
الكث�ري، وه�و م�ن تأليف 
املعط�ي،  عب�د  محم�د 
واخراج يارس سامي، كما 
العم�ل  ه�ذا  وس�يخوض 

السباق الرمضاني املقبل.

م�ا لم يك�ن متوقعا ان تواج�ه االغنية الجديدة 
»سلم يا دفعة« التي انتهى من تسجيلها الفنان 
صاب�ر الرباع�ي إلهدائه�ا إىل الجي�ش املري 
بحمل�ة م�ن االنتق�ادات واالس�تياء والغض�ب 
من قبل عدد من التونس�يني، الذي�ن اعتربوا أن 
تونس وجيش�ها أوىل بهذا الدع�م للثناء وتقدير 
تضحيات الجيش والقيادة التونسية يف محاربة 
االره�اب واالنتصار عليه. يذك�ر ان األغنية من 
كلمات محمد البوغة، والحان محمد عبد املنعم، 
وتوزيع خالد نبيل، وستبث عرب مختلف وسائل 

اإلعلم يف األيام القليلة القادمة.

جيهان نرص إعتزلت التمثيل وإرتدت احلجاب

تامر حسني يستعد الطالق األغنية 
الرسمية لكأس العالـم

درة تعود كزوجة ملحمد رمضان

التونسيون غاضبون والسبب
صابر الرباعي

»فري�ال فراويل�ة«، الت�ي لم تع�ن له�ا النجومية 
واألضواء ش�يئاً عندما وقع�ت يف قصة حب قوية، 
جمعتها مع الش�اعر السعودي س�عود الرشبتيل، 
ال�ذي إختطفها م�ن عالم الفن يف قم�ة توهجها، 
وإعتزل�ت بعده�ا تارك�ة لن�ا رصيد م�ن األعمال 

الجميلة منسوخة يف ذاكرة التسعينيات.
اس�مها بالكامل جيهان نر عي�ى، من مواليد 
ع�ام 1972، حصل�ت ع�ىل بكالوري�وس ري�اض 
األطفال، ودخلت عالم التمثيل من خلل اإلعلنات 

ثم اتجهت للتلفزيون.
أعمالها

بمج�رد ظهورها يف التس�عينات تنبأ لها الكثريين 
ب�أن تكون خليف�ة املمثلة املري�ة رشيهان عىل 
الشاش�ات بس�بب جمالها امللفت، لكن مسريتها 

الفنية لم تكتمل.
بداية ظهورها كانت يف فيلم »زوجة رجل مهم« يف 
مش�هد صغري، وشاركت أحمد زكي ومريفت أمني 
النجاح ال�ذي حققه الفيلم، وكان بمثابة انطلقة 

قوية لها.
قدمت خلل مس�ريتها الفنية 17 فيلم سينمائي، 
»الكي�ت كات« م�ع محم�ود عب�د  أبرزه�ا  كان 
العاش�ق«،  و«خي�ال  عس�ل«،  »وليل�ة  العزي�ز، 
و«لعب�ة االنتق�ام«، و«حلقة الرع�ب«، و«فوزية 

الربجوازية«.
رصيدها من املسلسلت التلفزيونية بلغ 15 عملً، 
كان من أش�هرهم ال�ذي حقق نج�اح جماهريي 
كب�ري، مسلس�ل »م�ن ال�ذي ال يح�ب فاطمة؟«، 
و«امل�ال والبنون«، و«ألف ليلة وليل�ة«، و«البخيل 
وأنا«، وكانت املسلس�لت س�بب كبري يف شهرتها 

وحب الجمهور لها.
يف رصيدها 61 عملً من بينهم 4 مرسحيات فقط، 
هم »املحظوظ�ة«، و«املحظوظ وأنا«، و«عصفور 

ودبور«، و«أنا والنظام وهواك«.
زواجها من س�عود الرشتبيل

تعرف�ت جيهان ع�ىل زوجها بع�د دور البطولة يف 
مرسحي�ة »املحظوظ�ة« التي قدمته�ا يف بريوت، 
وأحاطتها الشائعات التي ربطت بينها وبني بعض 
رجال السياس�ة آن ذاك، وقيل أنه�ا تزوجت هرباً 

منهم، لكن جيهان نر لم تعلق عىل األمر.
تزوجت امللياردير الس�عودي سعود الرشتبيل عام 
1997، واعتزل�ت املج�ال الفن�ي نهائي�اً، وأثريت 

الكثري من الش�ائعات حول هذا الزواج نظرا لثراء 
الزوج.

تفاصيل الزواج وقتها كانت حديث الصحف، وقيل 
إن زوجه�ا أهداها طائرة خاص�ة تتنقل بها وفق 
ما ذكرته صحيفة »الرشق األوس�ط« الس�عودية. 
كم�ا ذكرت بع�ض املواق�ع والصحف أيض�اً أنها 
الزوج�ة الثاني�ة للش�اعر، والش�اعر الس�عودي 
س�عود الرشبتيل صاحب رصيد كب�ري من األغاني 
الخليجي�ة، وتجمع�ه صداق�ات بع�دد كب�ري من 

النجوم مثل راغب علمة.
قيل أيضاً أن مهرها كان مليني الدوالرات، وذكرت 
الصح�ف حينها أنها حصلت ع�ىل 5 مليني جنيه 
كمه�ر، وفي�ل يف القاهرة، ومؤخ�ر قيمته مليون 
ونص�ف دوالر، فضل عن املجوهرات والس�يارات، 

وقر آخر يف لندن، ومبل�غ مليون جنيه لوالديها 
وكل واحد من أشقاءها.

ويف تريحات س�ابقة لها ح�ول عودتها للتمثيل 
مرة أخرى، قالت: كان من املمكن ان اواصل التمثيل 
اال ان وق�ت االعت�زال كان قد ح�ان، فأنا متفرغة 
لبيتي وارست�ي واوالدي، وتركي للعمل الفني كان 
قطعيا ال رجعة فيه رغم اعتزازي بمش�واري الذي 

لم يكن طويل بقدر ما كان مؤثرا.
وتابعت: ان�ا تلفزيونية حتى النخاع ومعجبة جدا 
بكثري من االعم�ال التلفزيونية التي قدمت مؤخرا 
وبالكث�ري من الوجوه الش�ابة التي ب�رزت مؤخرا 

وبشكل يضيف للفن«.
الظه�ور األول لجيه�ان نر.. بع�د 20 عاماً عىل 
إعتزالها.بع�د اعتزاله�ا س�افرت جيه�ان ن�ر 

مع زوجه�ا، ولم تظهر يف اإلعلم م�رة ثانية رغم 
اس�تمرار عروض املنتجني عليها. ورزقت جيهان 
4 أبناء من زوجها هم »س�ماهر، س�يف، س�ارة، 
س�لطانة«، وتعي�ش متنقل�ة ب�ني كن�دا، ولندن، 

والقاهرة، وجدة، وتقيم بشكل دائم يف لندن.
ظه�رت جيهان نر ع�رب صور وه�ي محتفظة 
بجماله�ا رغم اعتزالها للفن من�ذ 20 عاماً، حيث 
أعلن�ت اعتزاله�ا ع�ام 1997 من�ذ زواجه�ا م�ن 
امللياردي�ر الس�عودي س�عود الرشبت�يل، وارت�دت 

الحجاب.
جيهان نر تبل�غ حالياً 46 عاماً، ولم تظهر منذ 
زواجه�ا إال الع�ام 2015، يف ص�ور التقطت لها يف 
إحدى املناس�بات الخاصة. ومازلت تحتفظ نر 

بجمالها الذي عرفها به جمهور التسعينيات.

قام املمثل املري الكوميدي الش�هري محم�د هنيدي بنرش صورة 
تجمع�ه بعدد م�ن املش�اهري بينهم الفن�ان املري عم�رو دياب 
واإلعلم�ي امل�ري عمرو أدي�ب والفنان محمد محس�ن والفنان 

الخليجي رابح صقر.
ويظهر هنيدي وهو ممسكاً بالعود، لريفق الصور بتعليقاً كوميدياً 
كعادت�ه ورد فيه:«ممثل ممث�ل ومصارع ومغن�ي والعب كورة + 

ملحن.. نجم متعدد املواهب«.
يذك�ر ان هنيدي يط�ل يف رمضان املقبل يف مسلس�ل يحمل عنوان 
»أرض النف�اق« وه�و  مأخ�وذ عن رواي�ة »أرض النف�اق« لألديب 
يوس�ف السباعي، ويشارك يف بطولته إىل جانب هنيدي كل من هنا 
ش�يحة ودالل عبد العزيز وإبراهي�م عيى ومحمد ثروت وليىل عز 

العرب وسلوى محمد عيل ومحمد محمود.
العمل سيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج ماندو العدل.

كش�فت املمثلة املرية سوسن بدر أنها تصور حالياً مشاهدها يف 
مسلس�ل »أهو دا اليل صار« الذي من بطولة الفنانة املرية روبي 

والذي من املقرر أن يعرض يف املوسم الدرامي الرمضاني املقبل.
وتظهر بدر يف العمل بش�خصية امرأة عجوز حيث تجسد شخصية 

والدة روبى، وتقف اىل جانبها حيث تعلم أنها ترغب ىف الغناء.
مسلسل »أهو دا اليل صار« يشارك ىف بطولته بجانب روبى، سوسن 
بدر ومحمد ف�راج وأروى جودة وأحمد داوود، وكتب سيناريس�ت 

العمل عبد الرحيم كمال، وهو من إخراج حاتم عىل.

حممد هنيدي يتفاخر بمواهبه

سوسن بدر والدة رويب
يف »أهو دا اليل صار«

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
العدد : 74/ب/2017

التاريخ 2018/3/7
اعلن

تنفي�ذا للق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
يف الدعوى اع�له والقايض بازالة ش�يوع 
العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد للسيد 
)حم�ادي عبد س�هيل( والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعي�ة تقرر االع�لن عن بيعه 
مجددا يف الصحف املحلية لعدم وجود راغب 
يف الرشاء )ملدة خمسة عرش يوما( اعتبارا 
من اليوم التايل للن�رش فعىل من له الرغبة 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )10%( من 
القيمة املقدرة له البالغة )238,000,000( 
مائتان وثمانية وثلثون مليون دينار بصك 
مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغ�ب االخ�ري بعد الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم 

التسجيل عىل املشرتي
القايض

غازي جليل عبد
االوصاف :

1 � ان العق�ار املرق�م 243/1م 8 يق�ع يف 
كنعان / الحي العري مس�احته )798( 
م2 عبارة عن مش�تمل متكون من خمسة 
محلت ثلثة منها قيد االنشاء ومحل عدد 
)2( اثن�ان مش�غولني ويق�ع عىل ش�ارع 
تجاري واملش�تمل فيه متكون من غرفتي 
ن�وم ومطبخ وحم�ام ومجموع�ة صحية 
ومش�يد من الطابوق واالرضية مبلطة من 

الكايش ومجهز باملاء والكهرباء 
2 � قيم�ة االرض  )230000000( مائتان 

وثلثون مليون دينار
ثماني�ة   )8000000 ( البن�اء  قيم�ة   �  3

مليني دينار
4  � القيم�ة الكلي�ة للعق�ار ارض�ا وبناءا 
)238000000( مائت�ان وثمانية وثلثون 

مليون دينار
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 433/ب2018/2

التاريخ: 2018/3/15 
اعلن

اىل املدعى عليهم / عيل عيل بوري وفضيلة 
عباس سلمان وغفران عيل بوري 

اق�ام عليكم املدعي )جاس�م حس�ن عبد( 
ام�ام  اع�له  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
محكمة  بداءة بعقوب�ة يطلب فيها الدين 
الذي ل�ه بذمتك�م والبالغ اثن�ان واربعون 
ملي�ون دين�ار ولعدم حضوركم جلس�ات 
املرافعة تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ع�ىل موع�د املرافع�ة 
املواف�ق 2018/3/25 الس�اعة التاس�عة 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 23/ب2018/2
التاريخ: 2018/3/15 

اعلن
جان�ب  اىل   / الثالث�ة  االش�خاص   / اىل 
املدعى عليهما : 1  � سعد محمود  امني

2 � جاسم محمد امني
3 � شيماء محمد امني
4  � سيناء محمد امني

اق�ام املدع�ي عيل حي�در ج�واد الدعوى 
املرقم�ة 23/ب2018/2 والتي  البدائية 
تتضم�ن ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 
15/15 رساي بيع�ا وتوزيع صايف الثمن 
عىل الرشكاء كل حس�ب حصته ولثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتكم حس�ب كتاب 
مركز رشط�ة الهوي�در بالع�دد 517 يف 
2018/2/25 ومرفق�ة اش�عار مخت�ار 
قرية الهويدر املدعو نعمان ثابت حسني 
واملؤي�د من املجلس املحيل تقرر تبليغكم 
ن�رشا بالصح�ف املحلية بالحض�ور اىل 
محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة صب�اح ي�وم 
صباحا  التاسعة  2018/3/27الس�اعة 
ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من 
ينوب عنكم س�تجري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل 

العدد : 155/ب /2018
التاريخ: 2018/3/5 

اعلن
اىل املدع�ى عليهم ) فاض�ل جابر محمد 
وامين�ة خل�ف ابراهي�م وكامل�ة جاب�ر 
محمد وعب�د الخالق جاب�ر محمد وعيل 
جاب�ر محم�د وحس�نة  جاب�ر محم�د 
وعبد العظيم جاب�ر محمد( اقام املدعي 
س�عد س�بتي حس�ن الدع�وى املرقم�ة 
املحكم�ة  ه�ذه  ل�دى  155/ب/2018 
يطالبك فيها بتس�جيل العقار  تسلس�ل 
3332/3 ارايض امليناء باس�مه استنادا 
لق�رار مجلس قيادة الثورة املنحل املرقم 
1198 لس�نة 1977 وقد ع�ني فيها يوم 
2018/4/1 موعدا للمرافعة وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامتك�م  مح�ل 
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
االبل�ة الثانية انتقالكم اىل جهة مجهولة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغك�م  ق�رر 
يوميتني ويف حالة عدم حضوركم تجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا
القايض

قاسم محمد املوسوي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد : 342/ ش/2018
التاريخ: 2018/3/15 

اعلن
اىل املدعى عليه / ستار جبار خلف

قدم�ت املدعية ايلف جميل كاظم الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 342/ش/2018 تطلب 
فيه�ا بتصدي�ق طلقه�ا الرجع�ي الواقع 
بينكم�ا خ�ارج املحكم�ة يف 2016/5/1 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب الرشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البلدي 
ملنطق�ة دور الش�ؤون بذل�ك علي�ه ق�رر 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
الساعة التاس�عة صباح يوم 2018/4/2 
ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض

�����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 1683

التاريخ 2018/3/18
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي 
)احمد عبد الواحد خلف( الذي يطلب تبديل 
لقبه من )الكيشوان( اىل  )املوسوي(  فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلل 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم )3( لس�نة )2016(  واالمر 

االداري املرقم )24195( يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة

�����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 1689

التاريخ: 2018/3/18
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي 
)عيل جواد محم�د عيل( الذي يطلب تبديل 
لقبه من )الكيشوان( اىل )املوسوي(  فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلل 
مدة اقصاها )خمسة عرش يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم )3( لس�نة )2016(  واالمر 

االداري املرقم )24195( يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1695
التاريخ: 2018/3/18

بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي ) 
رش�اد محمد عبد الحس�ني  ( الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل  )املوسوي(  
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�لل مدة اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 
)2016(  واالم�ر االداري املرقم )24195( 

يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة

�����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 1685

التاريخ: 2018/3/18
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي 
)كريم محم�د عبد الحس�ني( الذي يطلب 
تبديل لقبه من )الكيشوان( اىل  )املوسوي(  
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�لل مدة اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 
)2016(  واالم�ر االداري املرقم )24195( 

يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة

�����������������������������������
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 1693

التاريخ: 2018/3/18
بن�اء عىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي 
)حس�ن عب�د الل�ه محم�د حس�ن( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقبه م�ن )الكيش�وان( اىل  
)املوس�وي(  فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خلل مدة اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
)2016(  واالم�ر االداري املرقم )24195( 

يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام /وكالة
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احتاد الكرة: اليوجد خالف مع الشباب والرياضة 
ونحذر من اي تدخل حكومي يف االنتخابات

            بغداد/ المستقبل العراقي

أكد رئيس رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد 
الخالق مسعود، انه اليوجد اي خالف مع وزارة 
الش�باب والرياضة في الوقت الحالي، فيما حذر 

من التدخالت الحكومية في انتخابات اتحاده”.
وذك�ر مس�عود ف�ي بي�ان تلقت�ه “المس�تقبل 
العراق�ي”، ان “العالقة متينة بين المؤسس�ات 

الرياضي�ة المتمثل�ة بأتح�اد الك�رة والش�باب 
تعم�ل  وه�ي  االولمبي�ة  واللجن�ة  والرياض�ة 
دوم�اً للنجاح من تقدم رياض�ة البلد”، موضحاً 
ان “التح�دث ع�ن وج�ود خالف�ات بينه�م غير 

صحيح”.
واض�اف “نحن نحذر من التدخ�ل الحكومي في 
االنتخابات حرصا على اس�تقاللية الرياضة من 

بعض االشخاص الطارئين.

برشلونة يعرب أتلتيك بيلباو مواصاًل زحفه نحو لقب الليجا
           المستقبل العراقي / متابعة

يواص�ل برش�لونة زحف�ه نحو لقب 
عل�ى  الف�وز  تحقي�ق  بع�د  الليج�ا، 
مضيفه أتلتيك بيلب�او، بنتيجة 2-0، 
ف�ي المب�اراة الت�ي جمعتهم�ا على 
ملعب كامب نو، في اطار منافس�ات 

الجولة 29 من الليجا.
افتتح باكو ألكاس�ير أهداف المباراة 
ف�ي الدقيقة 8 للبرس�ا، فيما ضاعف 
ليونيل ميس�ي النتيجة ف�ي الدقيقة 

.30
رصي�د  يرتف�ع  النتيج�ة  وبتل�ك 
البلوجران�ا للنقط�ة 75 ف�ي المركز 
األول، ويتجم�د رصيد أتلتي�ك بيلباو 
عند النقطة 35 ويظل في المركز ال� 

.13
عل�ى  س�يطرة  البلوجران�ا  واص�ل 

اللقاء، وسط سلبية تامة من الفريق 
الباس�كي، ال�ذي فش�ل بش�كل ت�ام 
ف�ي معركة الوس�ط لصال�ح نظيره 

الكاتالوني.

وف�ي ك�رة مش�ابهة للقط�ة الهدف 
األول، أعط�ى ألب�ا فرص�ة لكوتينيو 
لمضاعف�ة النتيج�ة بعرضية اخري، 
إل�ى أن ات�ى البرازيل�ي وس�دد ك�رة 

يس�ارية أب�ت عب�ور خ�ط المرمى، 
األيم�ن  بالقائ�م  ارتطم�ت  بعدم�ا 

للحارس كيبا أريزاباالجا.
نج�ح ديمبلي في تنفيذ ما أراد، ومع 
الدقيقة 30 تمكن من تمرير كرة إلى 
ليونيل ميس�ي في ظ�ل رقابة غائبة 
كالع�ادة من العب�ي بيلب�او، ليتولى 
البرغوغ مهمة تسجيل الهدف الثاني 
الجان�ب  أرضي�ة س�كنت  بتس�ديدة 

األيسر من شباك الحارس كيبا.
تراج�ع الفريق المضيف مع انطالقة 
الشوط الثاني حيث تراخى برشلونة 
بعض الشيء مما س�مح للباسكيين 
ف�ي امت�الك الك�رة أكث�ر والوصول 

لمنطقة الجزاء.
أخط�ا الح�ارس تي�ر ش�تيجن ف�ي 
ارس�ال كرة طولي�ة إل�ى راكيتيتش 
ليس�تغلها س�ان خوس�يه ويمر بها 

إل�ى منطقة ج�زاء البلوجرانا ولكن 
جاءت تس�ديدته خارج المرمى في 

اولى هجمات بيلباو بالمباراة.
فيما قام خوسيه زيجاندا باشراك 
كال من إنياكي ويليامس وأدوريز، 
بدال من سابين ميرينو وسوسايتا 

لتنشيط النواحي الهجومية.
هدأ أداء برشلونة بشكل ملحوظ في 
الربع األخير، من المباراة حيث أخذ 
العبي الوس�ط يتبادلون التمريرات 
القصيرة مع األظه�رة والمدافعين 
دون هدف مح�دد، حتى مع دخول 
أليكس فيدال بدال من باكو ألكاسير 

صاحب الهدف األول.
ومع الدقيق�ة 85 أجرى فالفيردي 
فيلي�ب  بخ�روج  األخي�ر  التغيي�ر 
كوتينيو واش�راك البرتغالي أندريه 

جوميز.

الطلبة يبعد الالعب »اركان عامر«
ألسباب انضباطية

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�ررت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الطلبة الرياض�ي، ابعاد العب فري�ق كرة القدم 
اركان عم�ار عن صفوف الفريق الى إش�عار اخر ألس�باب انضباطية”. وذكر 
بي�ان للمكتب االعالم�ي للنادي ، ان “ه�ذا قرار االدارة جاء بس�بب عدم 
انضب�اط وتج�اوز الالعب على الجمهور الطالبي عق�ب انتهاء مباراة 
الفري�ق امام نظي�ره أمانة بغداد التي جمع�ت الفريقين يوم الثالثاء 
الماضي، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الكروي الممتاز”.

واض�اف ان “القرار انضباطي بحت يه�دف إلنهاء حاالت التجاوز، 
واالدارة تدع�و جميع الالعبي�ن بالتحلي بالخل�ق العالي وااللتزام 
بمب�ادئ الرياضة”.يش�ار الى ان اتحاد الكرة ق�رر معاقبة الالعب 
اركان عم�ار اربعة مباريات متتالية بس�بب تجاوزه على جماهير 

نادي الطلبة.

إنريكي يفضل آرسنال عىل تشيليس

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

واص�ل النج�م المص�ري محم�د صالح 
تألقه مع ليفربول، ودك شباك واتفورد 
برباعي�ة، ليق�ود “الري�دز” إل�ى ف�وز 
ساحق 0-5، في الجولة 31 من الدوري 

اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه الرباعية، حق�ق صالح 5 أرقام 
الفتة، لم يس�بق ألحد أن س�بقه إليها، 
بحس�ب صحيفة “ماركا” اإلس�بانية، 

وهي:
أفضل حصيلة لالعب في موس�مه األول 

مع ليفربول:
بع�د “الس�وبر هاتري�ك” ف�ي واتف�ورد، 
حق�ق “الفرعون” أفض�ل بداية لالعب 
في موس�مه األول مع ليفربول، حيث 
أحرز 36 هدف�اً في 40 مباراة خاضها 
ف�ي كافة المس�ابقات )28 ال�دوري، 1 
كأس االتح�اد، 7 دوري أبط�ال أوروب�ا(، 
متفوقاً على اإلسباني فيرناندو توريس، 
الذي أحرز 33 هدف في موسمه األول مع 

“الريدز” موسم 2007-2008.
أفضل هداف في تاريخ ليفوبول بموس�م 

واحد:
مع وصول�ه إلى 36 هدف�اً، أصبح محمد 
صالح أفضل هداف ف�ي تاريخ “الريدز”، 

متس�اوياً م�ع أس�طورة الفري�ق، روبي 
فولر، الذي أحرز نفس عدد األهداف، لكن 

خالل 53 مباراة )1995-1996(.
أفضل مسجل بالقدم اليسرى:

ولم يسلم أسطورة ليفربول، روبي فولر، 

من “الفرعون”، حيث أصبح األخير أفضل 
مس�جل بالقدم اليسرى في موسم واحد، 
بتاريخ ليفربول )23 هدفاً(، متفوقاً على 
فولر بف�ارق 4 أهداف )19(، في موس�م 

.1994-1995
4 أهداف من 4 تسديدات:

حقق محمد صالح رباعيته في واتفورد، 
أم�س الس�بت، م�ن خ�الل 4 تس�ديدات، 
بدق�ة وصل�ت إل�ى %100، مع�ادالً رقم 
نجم آرسنال الس�ابق، الروسي أرشافين، 
عندما دك شباك ليفوربول برباعية من 4 

تسديدات موسم 2008-2009.
تصدر سباق الحذاء الذهبي:

وص�ل محم�د ص�الح بع�د الرباعي�ة في 
واتف�ورد إل�ى 28 هدف�اً، معتلي�اً صدارة 
هدافي الدوريات األوروبية، متفوقاً على 
نج�م برش�لونة ليونيل ميس�ي، وهداف 
باريس س�ان جيرمان إدينسون كافاني، 
ومهاج�م توتنه�ام هاري كي�ن، وقناص 
التس�يو إيموبيلي، بفارق 4 أهداف، ولكل 

منهم )24 هدفاً(.

بعد تسجيله »سوبر هاتريك«.. صالح حيقق »5« أرقام تارخيية

رئيس االحتاد البحريني هينئ العراق برفع احلظر
           بغداد/ المستقبل العراقي

هن�أ رئي�س االتح�اد البحرين�ي لكرة 
القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليف�ة، نظي�ره العراق�ي عب�د 
الخالق مس�عود، بمناسبة رفع 

الحظ�ر الدولي عن المالع�ب العراقية 
في مدن أربيل والبصرة وكربالء.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن قرار الفيفا 
برف�ع الحظ�ر جزئي�ا ع�ن المالع�ب 
العراقية يعتبر مكس�با كبيرا، مش�يدا 
بالجه�ود الت�ي بذله�ا رئي�س االتحاد 

اآلس�يوي لكرة القدم، الش�يخ سلمان 
ب�ن إبراهي�م آل خليفة، عبر مس�اندة 
ودعم المطال�ب العراقية لرفع الحظر 

الدولي.
وأع�رب رئي�س اتحاد الك�رة عن بالغ 
س�روره برف�ع الحظ�ر ع�ن المالعب 

العراقية، مؤك�دا أن االتحاد البحريني 
داع�م لألش�قاء العراقيين ف�ي أحقية 
اللعب على أرضه�م وبين جماهيرهم، 
خصوص�ا بعد الطف�رة النوعي�ة التي 
حققته�ا المالعب العراقي�ة عبر بنية 

تحتية تحمل مواصفات عالمية.

روماريو يقتحم عالـم السياسة

حمرتفان إيرانيان ينضامن لصاالت نفط الوسط

           المستقبل العراقي / وكاالت

تقدم نجم ك�رة القدم البرازيلي الس�ابق روماريو 
دي سوزا بأورق ترشحه لمنصب حاكم والية ريو 
دي جانيرو في االنتخابات التي تجرى في تشرين 

أول/اكتوبر المقبل.
واندلع�ت أعمال عنف مؤخرا ف�ي ريو دي جانيرو 

كما باتت الوالية البرازيلية على حافة اإلفالس.
وأك�د روماري�و الفائز بلق�ب كأس العالم 1994 أن 

حملت�ه س�تتركز على محاربة المش�اكل الت�ي تعاني 
منها ريو دي جانيرو حاليا.

وق�ال روماريو المرش�ح عن ح�زب بوديموس “في 
هذه األوق�ات الفوضوية، التغيير ضروري، كانت ريو 
دائما تعاني من مشاكل السالمة، لست راضيا عن ذلك 

أبداً”.
ويخضع روماريو حاليا للتحقيق بشأن ادعاءات حول 
تورط�ه في إخف�اء أصول مالية لتجن�ب دفع الديون، 

لكنه نفى هذه االتهامات تماما.

           المستقبل العراقي / بغداد

لنف�ط  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
إيرانيي�ن  الوس�ط م�ع محترفي�ن 
لتمثي�ل الفريق ف�ي دوري الصاالت 

للموسم الحالي.
وق�ال م�درب فري�ق نف�ط الوس�ط 
للصاالت أب�و الفضل عب�اس بعيوي 
لموق�ع كورة الرياض�ي “إدارة نفط 

المحترفي�ن  م�ع  تعاق�دت  الوس�ط 
فرهاد توكلي وقدرت بهادري”.

وأشار إلى أن “الفريق تنتظره مباراة 
مهمة أمام الشرقية، األربعاء المقبل 
ال�دوري، والفريق  ضمن منافس�ات 
مطال�ب بالتعويض بعد الخس�ارتين 
غير المتوقعتين أمام الجيش والقوة 

الجوية”.

وبي�ن أن العقوبة الت�ي أقرتها إدارة 
النادي بحق الالعبي�ن كانت متوقعة 
بع�د تراج�ع مس�توى الفري�ق فنيا 

وتعرضه لخسارتين متتاليتين.
وأوض�ح أن المحترفي�ن اإليرانيي�ن 
س�يكونا إضاف�ة نوعي�ة للفريق، ال 
سيما وأنهما مثال نفط الوسط لثالثة 
مواس�م ويعرفان الالعبين وسيكون 

انسجامهما سريعا.

وأردف “نفط الوس�ط سيدافع بقوة 
عن ألقابه الس�تة الماضية ويس�عى 
لتحقي�ق رق�م قياس�ي بإضافة لقب 

جديد”.
يش�ار إلى أن نفط الوسط توج بطال 
لدوري الصاالت في المواس�م الست 
الماضي�ة، م�ا يمث�ل رقم�ا قياس�يا 
يس�عى إلى تعزيزه بلقب س�ابع هذا 

الموسم.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أف�ادت تقاري�ر صحفية بأن آرس�نال االنجلي�زي لدي�ه أفضلية على 
منافس�ه المحلي تشيلس�ي، في س�باق التعاقد مع مدرب برش�لونة 

اإلسباني السابق لويس إنريكي.
ويقال إن تشيلس�ي يبحث عن م�درب جديد اس�تعدادا إلقالة اإليطالي 
أنطوني�و كونتي نهاية الموس�م الحالي، فيما يتردد أن آرس�ين فينجر 

يعيش حاليا موسمه اآلخير مع آرسنال.
ووفق�ا لصحيفة مي�رور فإن لويس إنريكي لم يقب�ل حتى اآلن بعرض 
مقدم له من إدارة تشيلس�ي، وذلك في انتظار رحيل فينجر عن آرس�نال 
الصي�ف المقبل، حيث يرغب اللوتش�و في أن يحل محل الفرنس�ي على 

ملعب اإلمارات.
ول�م يتول إنريك�ي تدري�ب أي فريق من�ذ رحيله عن برش�لونة الصيف 
الماضي، علم�ا بأن تقارير ربطته أيضا بإمكاني�ة تولي تدريب العمالق 

الفرنسي باريس سان جيرمان بديال ألوناي إيمري المتوقع إقالته.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت مص�ادر صحفي�ة ع�ن 
رغب�ة نيم�ار ف�ي وضع ش�رط 
جديد الستمراره مع باريس سان 
جيرم�ان، ف�ي ظل كث�رة األنباء 
ح�ول نيت�ه للرحيل ع�ن الفريق 

واالنتقال إلى ريال مدريد.
“تايم�ز”  لصحيف�ة  ووفق�ا 
البريطانية طلب النجم البرازيلي 
ف�ي  األس�بوعي  راتب�ه  زي�ادة 
كش�رط  الجدي�د،  الموس�م 
الستمراره مع الفريق الباريسي، 
خاصة مع رغبة فلورنتينو بيريز 

رئيس ريال مدريد في ضمه.
وعل�ى الرغم من حص�ول نيمار 
ي�ورو  ملي�ون   37 مبل�غ  عل�ى 
س�نويا، بمع�دل 750 أل�ف يورو 

في األس�بوع، إال أن�ه يريد رفع 
راتب�ه إل�ى 1.3 ملي�ون يورو 

أسبوعيا.
وسافر ناصر الخليفي رئيس 
باري�س س�ان جيرم�ان إلى 
البرازيل في األي�ام الماضية، 
لالطمئن�ان على حالة الالعب 
بع�د إجرائ�ه عملي�ة جراحية 
ف�ي مش�ط الق�دم، باإلضافة 
للحدي�ث معه ومع والده حول 

مستقبله مع الفريق.
مون�دو  صحيف�ة  وت�رى 
ديبورتيف�و أن رفع راتب العب 
س�يضع  الس�ابق  برش�لونة 
الخليف�ي أم�ام األم�ر الواق�ع 
برف�ع روات�ب كل م�ن تياجو 
فيرات�ي  ومارك�و  س�يلفا 

وماركينيوس.

نيامر يضع رشطًا جديدًا لالستمرار 
مع سان جريمان

             المستقبل العراقي / متابعة

يع�د إيفان راكيتيتش العب وس�ط برش�لونة اإلس�باني م�ن الركائز 
األساس�ية الت�ي ال غن�ى عنها، من�ذ انضمامه للفري�ق الكتالوني في 

صيف 2014 قادما من إشبيلية.
حافظ راكيتيتش على أهميته في خطط البارسا على مدار 3 مواسم 
مع مدربه الس�ابق لويس إنريكي، واس�تمر األمر تحت قياة المدرب 
الحال�ي إرنس�تو فالفي�ردي الذي تولى المس�ئولية مطلع الموس�م 

الجاري.
وف�ي ه�ذا الصدد قال�ت صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و أن راكيتيتش 

لعب 203 مباراة من أصل 227 خاضها البارس�ا في المواس�م األربعة 
األخيرة، أي بنسبة %90 تقريبا، ويتجاوز معدله نجوم آخرين بصفوف 

الفريق مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.
وتحت قيادة فالفيردي هذا الموس�م، تم استدعاء راكيتيتش لقائمة المباريات 

45 من أصل 46 مرة، فيما ش�ارك 
في 44 مباراة بجميع المس�ابقات، 

منها 36 مباراة أساس�يا، وتم استبداله 
ف�ي 10 منه�ا، فيما ش�ارك كبدي�ل في 8 

مباريات.وأضاف تقرير الصحيفة الكتالونية 
أنه خالل هذه المباريات، شارك الالعب الكرواتي 

ف�ي مراك�ز مختلف�ة، وق�ام ب�أدوار عدي�دة تبع�ا 
الحتياج�ات البلوجران�ا، وأنه في الليجا تحديدا ش�ارك 

كأساس�ي ف�ي 24 مباراة، وكان�ت آخر م�رة تواجد فيها 
عل�ى مقاعد الب�دالء أمام الس بالماس.ولفت�ت إلى أنه مع 
لويس إنريكي، ش�ارك راكيتيتش في 159 مباراة من أصل 
181، نس�بة كبيرة منها كأساس�ي، رغم أنه في فترة 10 
مباريات، ش�ارك كأساس�ي فقط ف�ي 3 مباريات، وكان 

ذلك ما بين بين نهاية عام 2016 وبداية 2017، وتزامن 
ذلك مع تع�ادل مخيب أمام ريال مدريد في كامب نو، 

والتفاوض على تجديد عقده.

راكيتيتش يتفوق عىل مييس 
وسواريز يف ماراثون رقمي
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الدلواالسد

يوم في�ه طاقة وحظ وانفراج وعم تكون انت افضل وعم 
ترت�اح الي�وم وعندك تحس�ن كبري وحاول اب�دأ بخطوات 
جديدة الح�ظ معك وبيدعمك .. وعندك تغيريات مناس�بة 
اذا ب�دك وعم ترجع ثقة الناس في�ك وتكون بوضع جديد 

لتغري امورك لالفضل ..

رشاكات وارتباط ممكن متوتر اليوم وعم تركز عىل امور 
الرشاكة ممكن يكون عندك عقد او مرشوع مش�رك مع 
ح�دا .. التخيل املس�ؤوليات توت�رك انت بحاج�ة للركيز 
واله�دوء وع�دم الت�رع حتى تنج�ح.. عاطفي�ا .. انتبه 

ملشاعر الرشيك وخليك رايق

عرقل�ة وتأجي�ل بوضعك ح�اول تكون بعيد ع�ن االجواء 
املش�حونة وروق قدر االمكان ألنك ع�م تمر بفرة متعبة 
مافييه�ا حظ�وظ .. حاول ترت�اح وانتبه�يل لصحتك وال 
تف�وت بمش�اريع جدي�دة حتى م�ا تخر وانتظ�ر يمر 

هاليوم عىل خري والتحاول تحسم يش ..

وضع صحي وتأخري باألمور عندك عم تحس حالك مرهق 
بس اهم يش اليوم التخيل الش�غل يراكم عليك وانت قادر 
تنجز الكتري .. نظم وقت�ك وارتاح والتفقد تركيزك وانتبه 

لصحتك والتهملها وفرة وبتكون افضل ..

يوم اجتماع�ي وصداقات انت قدام ي�وم اجتماعي عندك 
ع�م تلتقي رفقاتك وتش�ارك بفعاليات مهمة .. كمان عم 
تهتم لحدا بيقربك وعم تحس براحة اليوم وعم يس�اعدك 

صديق فال تردد بطلب املساعدة اذا احتجت ..

رومنس�ية وحظ�وظ ناطرتك اس�تفيد م�ن هاليوم ومن 
الف�رات الحلوة كتري والحظوظ داعمة وبقوة .. عم تفكر 
بانك تتقرب من ناس غاليني عندك التردد ولطف االجواء 
واس�تغل هاليوم وعزز وضعك .. عاطفي�ا .. امورك تمام 

عم تسحر بحضورك اليوم بس يف قلق جواتك

ي�وم بيحمل�ك عم�ل واختبار مه�م انتبه لش�غلك وكمان 
اليوم بدك تخففيل عنادك وتحافظ عىل س�معتك بالشغل 
وعالقتك باملس�ؤولني .. ترصف بهدوء وانجز شغلك بدون 
مش�اكل ونرفزة وحاول تكون ذك�ي ومنتبه لتحصل عىل 

رضا املسؤولني عنك ..

قل�ق عىل األهل والعيلة مس�ؤوليات وقصص بالبيت هيك 
ان�ت الي�وم خليك هادي وخاص�ة مع محيط�ك العائيل .. 
تفهم االم�ور بعقل وحاول تحله�ا والتترع بالحكم وال 

تعند وعندك تعامالت عقارية اذا بدك ..

س�فر وتواصل وعالقات جديدة انت امام يوم برتاح فيه 
من الضغط وبتكر عندك االتصاالت .. ويف احتمال س�فر 

الظروف مالئمة لورشة شغل او عمل جديد اذا بدك ..
عاطفيا .. ع�م تفكر باحبابك اليوم ويف اخبار حلوة جاية 

وانت عم تحل مشاكلك

حركة س�فر وتواصل واقناع نشيط اليوم اتصاالت وسفر 
يمك�ن عم تجتاز اختبارات صعب�ة .. وعندك رسعة بديها 
وقادر عىل انجاز الكتري من شغلك وتصل ألماكن متقدمة 
بعمل�ك .. عاطفيا .. فرص�ة منيحة اذا حابب تقيض وقت 

حلو او تالقي االعجاب من حدا ..

أم�ور مالية وحل�ول افضل اليوم عم تبل�ش امورك تنحل 
خليك هادي ومتس�امح .. ويف عندك فرصة ملكسب مادي 
وخلي�ك واع�ي لترصفاتك وانتب�ه من الناس ي�يل حوليك 
كم�ان .. عاطفيا .. انت بحاجة لحدا يفهمك ويكون حدك 

بهالفرة الن ماحدا عم يعرف يتعامل معك ..

ام�ور مالية عم تش�غلك يوم للمال مكاس�ب او خس�ارة 
انتب�ه ملرصوف�ك واطل�ب مس�اعدة اذا احتج�ت اليوم .. 
وحاول تدفع بأمور الشغل عندك وممكن يجيك مبلغ مايل 
منيح ..عاطفيا .. انت محتار وعم تحس انك ماعم تالقي 

الشخص املناسب و مو رايض عن يش.

احلوتالعذراء

عالـم يطرح فكرة مثرية للجدل!
اق�رح العالم املثري للجدل، ريتش�ارد داوكينز، 
فكرة أكل اللحوم البرشية التي تم إنش�اؤها يف 
املخترب، للمساعدة يف التغلب عىل “املحرمات ضد 
أكل لح�وم البرش”.وتص�ور داوكينز أن يصبح 
اللحم البرشي ش�كال من “اللح�وم النظيفة”، 
وه�و منت�ج ت�م إنش�اؤه باس�تخدام الخالي�ا 
الجذعي�ة، ويمكن أن يس�اعد يف إطعام العالم 
دون اإلضطرار إىل ذبح أي مخلوقات حية.وأدىل 

العالم الش�هري بهذه التعليقات عىل توير، بعد 
نرش مق�ال حول فوائ�د اللح�وم النقية. وقال 
عالم األحياء الربيطان�ي إن إنتاج لحوم البرش 
القابلة ل�أكل، يمكن أن يك�ون “حالة اختبار 
مثرية لالهتمام”.وجاءت تعليقاته األخرية ردا 
عىل مقال إخب�اري، ادعى فيه أحد املنتجني أن 
“الربغ�ر” الصناعي قد يصب�ح متاحا للبيع يف 
وقت أقرب مما نعتقد. ويتم إنشاء هذا الربغر، 

واللح�وم النظيفة األخرى، باس�تخدام الخاليا 
الجذعي�ة املس�تخرجة من األنس�جة العضلية 
للماشية الحية.وُتزرع هذه الخاليا، التي لديها 
القدرة عىل التجدد، يف حس�اء للمغذيات يحوي 
الس�كريات واملع�ادن، ثم ُترك لتتط�ور داخل 
خزان�ات مفاع�ل حيوي، وتتح�ول إىل عضالت 
هيكلي�ة يمك�ن حصاده�ا يف غض�ون بضعة 

أسابيع فقط.

تعرف عىل عدد السعرات احلرارية 
تح�ث التوصيات الغذائي�ة الصحية عىل 
تن�اول 3 حص�ص م�ن الخ�روات يف 
الي�وم، بينما يرتفع الع�دد إىل 9 حصص 
يف حال اإلصابة بالرطان. فالخروات 
مص�در رئي�ي لألي�اف والفيتامين�ات 
منخفض�ة  أنه�ا  جان�ب  إىل  واملع�ادن، 
السعرات، ما يساعد عىل تحسني الصحة 
دون زيادة ال�وزن. لكن هناك فروق بني 
أن�واع الخ�روات من حيث الس�عرات، 

إليك أهمها:
خ�روات أقل م�ن 25 س�عرة. توصف 
بع�ض الخ�روات بأنه�ا خالي�ة م�ن 
الس�عرات واملقصود أن الحصة الواحدة 
منها تحتوي عىل أقل من 5 سعرات، من 
ه�ذه الفئ�ة امللفوف )الكرن�ب( ومعظم 
الخ�روات الورقي�ة. تحت�وي ال� 100 
غ�رام م�ن الخ�روات التالي�ة عىل أقل 
من 25 س�عرة حرارية: الخس، والخيار، 

والهلي�ون،  والقرنبي�ط،  والس�بانخ، 
والكراث، والطماطم )البندورة(.

خ�روات أقل م�ن 50 س�عرة. تحتوي 
ال�� 100 غرام م�ن الخ�روات التالية 
عىل أق�ل من 50 س�عرة حرارية: الجزر، 
والفطر )امل�رشوم(، والبصل، والربوكيل، 
مر، والجرجري،  والشمندر )البنجر(، والشُّ
والفلف�ل الحار، والفلفل الحلو، واألريض 

شوكي )الخرشوف(، والباذنجان.

جائزة يانصيب تصل لـ »455« مليون دوالر
هن�اك ما يق�در بنحو 455 ملي�ون دوالر 
تقب�ع الليل�ة يف انتظ�ار فائ�ز بيانصيب 
)باوربول( األمريكية، وهو واحد من أعىل 
املبال�غ يف تاري�خ الجائزة بع�د مرور 19 

سحبا متتال دون فائز أسايس.
واحتماالت الفوز يف س�حب يوم الس�بت، 
الذي س�يجرى يف الس�اعة 10:59 مس�اء 
بتوقي�ت   0259( املح�يل  بالتوقي�ت 

جرينتش( هي واحد يف 292 مليونا.
وس�يكون للفائ�ز خي�ار بالحص�ول عىل 
455 ملي�ون دوالر كامل�ة كأقس�اط عىل 
29 عاما أو الحصول عىل مبلغ نقدي عىل 

الفور قيمته 269.4 مليون دوالر.
وإن لم يس�فر الس�حب ع�ن فائز تطابق 

الس�تة  األرق�ام  أزواج  بطاقت�ه  أرق�ام 
املقب�ل  للس�حب  س�تؤجل  لليانصي�ب 

وموعده 21 مارس.
وآخر سحب لباوربول نتج عنه فائز كان 
يف السادس من يناير كانون الثاني عندما 
حقق�ت تذك�رة بيع�ت يف نيوهامبش�ري 
559.7 مليون دوالر.واختار وقتها الفائز 
اس�تالم مبل�غ نق�دي بلغت قيمت�ه 352 
مليون دوالر.ووصل مبل�غ باوربول لرقم 
قي�ايس يف يناير كان�ون الثاني 2016 بلغ 
1.6 مليار دوالر وبيعت وقتها ثالث تذاكر 

فائزة يف فلوريدا وكاليفورنيا وتنيي.

سودوكو

؟؟هل تعلم
 Cherries تناول ثمار الكرز

إىل  الرطاني�ة  الخالي�ا  يدف�ع  ان  يمك�ن 
األنتحار!!

فالديم�ري بوتن، رئي�س روس�يا .. هو أغنى 
رئيس دول�ة بالعالم بثروة تقدر ب 40 مليار 

دوالر ! 
ه�ل تعلم أن الثعابني ال تقرب من مكان فيه 

ريحة البرول
العلماء طوروا رشيحة صغرية يمكن زراعتها 
يف دم�اغ ش�خص مع�اق حركياً. يس�تطيع 
بعدها هذا الشخص أن يقوم بإرسال إشارات 

إىل جهاز كمبيوتر بالتفكري فقط!
هل تعلم أن تناول كوب من املاء البارد صباحا 

ينشط وظائف الكبد .
هل تعلم أن قهوة شجر الرمرام تفتت وتخرج 

الحىص من املسالك البولّية لأنسان .

احذر هذه الفواكه واخلرضاوات وأنت مريض!
ال ينص�ح بتن�اول التوت ال�ربي ملتعاطي 
األس�ربين.. وتجنب امل�وز إذا كنت تعاني 
مشاكل يف الكىل، نتذكر كثريا الطبيب وهو 
يناولنا وصفة الدواء، ومعها تعليق صغري 
باإلكث�ار م�ن تناول طعام م�ا أو االبتعاد 
ع�ن ن�وع م�ن الخ�روات أو الفاكهة، 
معظمن�ا ينف�ذ التوصية، لك�ن قليل منا 

يعرف األرسار وراء تلك التوصيات.
مي�ل«  »الدي�يل  لصحيف�ة  تقري�ر  ويف 
الربيطانية، كش�ف بعض األطباء وخرباء 
التغذي�ة، أرسار من�ع بع�ض املرىض من 
تن�اول أن�واع معين�ة من الخ�روات أو 

الفاكهة، ومنها:
* التوت الربي

يحت�وي عصري التوت ال�ربي عىل حمض 
الساليس�يليك ، وه�و مك�ون أس�ايس يف 

األس�ربين ، ل�ذا ينص�ح األطب�اء املرىض 
بانتظ�ام،  األس�ربين  يتناول�ون  الذي�ن 
بخفض الكمية التي يرشبونها من عصري 
الت�وت الربي، ألن ذلك قد ي�ؤدي إىل زيادة 

سيولة الدم.
* املوز

تجنب تن�اول كميات كبرية م�ن املوز إذا 
كنت تعاني من مشاكل يف الكىل، ألن املوز 

يحتوي عىل البوتاس�يوم املعدني، وتنظم 
الكىل كمية البوتاسيوم يف الجسم.

لكن الكىل املريضة أو التي ال تعمل بشكل 
طبيع�ي يمك�ن أن تس�مح للبوتاس�يوم 
بالراك�م، وي�ؤدي ذل�ك إىل تزاي�د كمي�ة 
البوتاسيوم يف الدم ، والذي يسبب الغثيان 
وب�طء النب�ض وع�دم انتظ�ام رضب�ات 

القلب.
* عصري الجريب فروت

إذا كن�ت تتن�اول أدوي�ة تخفض نس�بة 
الكوليس�رول، فاس�ترش الطبيب لتعرف 
إن كان بإمكان�ك تن�اول عص�ري الجريب 
ف�روت أم ال، ويقول الدكتور براس�اد، إن 
تن�اول عص�ري الجري�ب ف�روت يزيد من 

فاعلية الدواء.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي 6 أش�خاص” - 2 كوب أرز مرصي قص�ري الحبة - 2 كوب 
ونصف ماء مغيل - 3 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” صلصة طماطم 
- 2 ملعق�ة كب�رية “ملعقة طعام” س�من بل�دي - 2 مكعب مرقة 

دجاج – ملح - فلفل أسود
طريقة عمل أرز بالبيض 

طريقة التحضري:
يف ماء وفري نغسل األرز عدة مرات ثم نصفيه من املاء.

يف وعاء كبري وعىل نار متوس�طة، نضع الس�من وصلصة الطماطم 
وامللح والفلفل األسود، ونقلبهم ملدة دقيقتني حتى يتسبكوا.

نضيف املاء املغيل ومرقة الدجاج، ونقلبهم حتى تذوب.
نض�ع األرز، ونقلبه م�رة أخرى، ويرك عىل ن�ار مرتفعة حتى يبدأ 
يت�رشب املاء، ثم نغطيه ونخفف النار، ونركه ملدة 15 - 20 دقيقة 

حتى ينضج.
نقدم األرز األحمر ساخن مع السمك املقيل.

األرز األمحر
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كـاريكـاتـير

تعنى األمم املتحرضة بحفظ ونرش تراثها العلمي واألدبي والفني وتعمل عىل 
تيس�ر كل الوس�ائل التي تكفل لهذا الرتاث س�بيل التعريف به داخل بالدها 
وخارجها حتى يستفيد منه كل باحث ونارش ومحقق وذلك عن طريق مركز 

اإليداع القانوني ونرش البيانات الدورية عن املؤلفات واملصنفات.
 ومل�ا كان الع�راق الحدي�ث يف مطلع نهضت�ه الفكرية اخذ بأس�اليب حفظ 
ون�رش تراث�ه العلمي واألدبي والفن�ي عىل النمط العرصي ولغرض توس�يع 
آفاق الكت�اب العراقي والتعريف به فقد وجد امل�رشع من الرضوري ترشيع 
قان�ون اإليداع رقم 37 لس�نة 1970 أس�س بموجبه مركز اإلي�داع القانوني 
يف وزارة الثقاف�ة وتحقي�ق نرش البيانات الدوري�ة باملؤلفات واملصنفات عن 
طريق الحصول عىل النسخ الرضورية من كل ما ينرش من املؤلفات العراقية 
وما يقوم مقامها داخل العراق وخارجه ملؤلفني او مرتجمني او محققني او 
نارشين او منتجني عراقيني باعتباره جزءا من الواجب الوطني الذي يتحتم 
ع�ىل هؤالء املوطن�ني القيام به ومركز االي�داع هو املكتبة الوطنية وتش�مل 
املصنف�ات الكتب والن�رشات والكت�ب والكراريس والتقاري�ر واإلحصائيات 
التي تطبعها الحكومة وتنرشها لغرض البيع والتوزيع والرس�ائل الجامعية 
واملجالت والصحف الرسمية والوقائع العراقية واملنشورات املوسيقية واملواد 
االخرى التي تعتربها وزارة الثقافة من املصنفات وعىل صاحب املطبعة إيداع 
خمس نسخ مما يطبعه من املصنفات يف املكتبة الوطنية ويتم إيداع املصنف 
وما يف حكمه قبل العرض للتوزيع وتكون املصنفات الواجبة االيداع نسختني 
من املصنفات التي تطبع او تنرش او تنتج خارج العراق ملؤلفني او مرتجمني 
او محقق�ني او نارشين او منتجني عراقيني ونس�ختني م�ن املصنفات التي 
ال يزيد ما اعد منها للنرش عىل مائة نس�خة ونس�ختني من املجالت والجرائد 
ونس�خة واحدة من الرس�ائل الجامعي�ة املطبوعة ويكون صاحب الرس�الة 
مس�ؤوال ع�ن االي�داع اذا كانت مقدمة خ�ارج العراق وتك�ون الجامعات او 
الكليات او املعاهد العراقية مس�ؤولة عن إيداع الرسائل املقدمة لها ونسخة 
واحدة من املنش�ورات املوس�يقية ويكون النارش مس�ؤوال عن االيداع وعىل 
املؤل�ف او املرتجم او املحقق او النارش او املنتج او صاحب املطبعة الحصول 
ع�ىل رقم االيداع املصنفة وما يف حكمه م�ن مركز االيداع لغرض تثبيته عليه 
وعىل املركز مس�ك س�جالت باملصنفات ومايف حكمها وتكون دليال عىل حق 
التألي�ف واالنت�اج وترسي أح�كام هذا القان�ون عىل املصنف�ات التي تطبع 
وتن�رش وتنت�ج خارج الع�راق اذا كانت ملؤلفني او مرتجم�ني او محققني او 
نارشين او منتجني عراقيني ويكون املستورد ومن حكمه مسؤوال عن االيداع 
وعىل كل مطبعة او دار نرش او انتاج قائمة يف العراق ان تقدم بيانات شهرية 
باملصنف�ات ومايف حكمها وعىل الدوائر املس�ؤولة ع�ن االرشاف عىل املطابع 
ودور الن�رش والت�ي تنتج مواد يش�ملها القان�ون تزويدها بقوائم باس�ماء 

املطابع ودور النرش مع ذكر عناوينها وقوائم شهرية باملطبوعات.
 ويف حال�ة ع�م ايداع املصنف�ات يحق للمكتب�ة الوطنية رشاؤها واس�تيفاء 
أثمانه�ا م�ن الجهات املس�ؤولة عن االي�داع ويعاقب املخالف له�ذا القانون 
بغرامة ونجد ان هذه العقوبة قليلة جدا وال تشكل ردعا السيما بعد انتشار 
املخالف�ات ألح�كام ه�ذا القانون ونرى ان يص�ار اىل إعادة النظ�ر يف قانون 

اإليداع النافذ وترشيع قانون جديد يواكب التطور يف كافة املجاالت.

ام�ضاءات

قالت الصني إنها س�تبدأ تطبيق ما يعرف بنظام ”السمعة االجتماعية“ 
ع�ىل الطائ�رات والقطارات حيث س�تمنع من ارتكب أفعاال س�يئة من 

استقاللها لفرتات تصل إىل عام.
وأف�اد بيانان نرشا عىل موقع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح يوم بأن 
من س�يدرجون ع�ىل قوائم الحظر سيش�ملون من ارتكب�وا أفعاال مثل 
ن�رش معلومات كاذبة عن اإلرهاب والتس�بب يف اضطرابات عىل رحالت 
ط�ران وأيضا من اس�تخدموا تذاكر انتهت م�دة صالحيتها أو دخنوا يف 

قطارات. 
كم�ا جاء يف البيانني املؤرخ�ني بيوم الثاني من آذار إن القوائم س�تضم 
أيضا من ارتكب�وا مخالفات مالية مثل املوظفني الذين لم يدفعوا مبالغ 

التأمني االجتماعي أو غرامات. 
وأوضح البيانان أن هذه القواعد ستطبق اعتبارا من األول من أيار.

أصي�ب 40 راكبا بجروح مختلفة بعد اصطدام قط�اري »ترام« بمدينة 
كولوني�ا غ�رب أملاني�ا. ووفق�ا للمعلوم�ات األولية أصيب أح�د الركاب 

بجروح خطرة، كما أعلن متحدث باسم الرشطة.
وذكر املتحدث أن القطارين اصطدما عند محطة حائط أيفل، مشرا إىل 

أن جروح معظم الركاب بسيطة.
وق�د التحق�ت أع�داد كبرة م�ن الرشطة إىل م�كان الح�ادث، إذ تواجد 
حوايل أربعني فردا من ق�وات األمن. هذا وأظهرت التحقيقات األولية أن 
أحد الس�ائقني كان يف حالة س�كر، لكن مازالت السلطات تنتظر نتائج 

تحاليل الدم.
وأغلق�ت الس�لطات ش�ارع لوكس�مبورغ باملدينة بس�بب تدخل قوات 
اإلنقاذ يف كال االتجاهني، وحولت الركاب إىل حافالت تم توفرها لنقلهم 

إىل مقاصدهم. ومايزال غر معروف متى سيعاد فتح الشارع.

خممور يتسبب بتصادم قطاري »ترام« »السمعة السيئة« ممنوعون من ركوب الطائرات احلكم عىل مغني بالسجن إلدانته بـ »هتريب البرش«

اكتشاف جمرة »ميتة« بالقرب من درب التبانة

أصدرت محكمة يف شمال الهند حكما 
بالس�جن عامني ع�ىل املغن�ي الهندي 
دل�ر مهن�دي التج�اره يف الب�رش بعد 
إدانت�ه بتهريب أش�خاص إىل الواليات 
املتحدة أثناء قيام�ه بجولة هناك قبل 

20 عاما.
واش�تهر مهندي البالغ م�ن العمر 50 
عام�ا بأغاني�ه الصاخب�ة كم�ا أن له 
العديد م�ن األغاني البارزة يف بوليوود. 
ويحظى مهندي بش�عبية ب�ني الهنود 
الذي�ن يعيش�ون يف الوالي�ات املتح�دة 
وكن�دا. وقال محامي مهندي إنه أُفرج 
عنه بكفالة فور إصدار الحكم عليه يف 

مدينة باتياال يف والية البنجاب. 

التلفزي�ون  ملحط�ات  مهن�دي  وق�ال 
خارج املحكمة ”نحرتم قرار املحكمة. 
وسوف نستأنف الحكم ونبذل قصارى 

جهدنا“. 
إن  الهندي�ة  اإلع�الم  وقال�ت وس�ائل 
اتهام�ات ُوجهت ملهن�دي وأخيه بأخذ 
عرشة أش�خاص إىل الوالي�ات املتحدة 
م�ن  كج�زء  و1999   1998 عام�ي 
فرقتهما الغنائية خ�الل جوالت هناك 

مقابل أموال. 
وبعد الش�كوى املبدئية تقدم عدد آخر 
م�ن األش�خاص واتهم�وا الش�قيقني 
بتقايض أموال للمس�اعدة يف تهريبهم 

للخارج.

اكتشف علماء الفلك يف جامعة »ال-الغونا« 
 NGC« تس�مى  ميت�ة  مج�رة  اإلس�بانية 
1277« انتهت فيها عملية تش�كل النجوم، 
ولم تط�رأ عليها أي تغي�رات عىل مدى 10 
 NGC« مليارات ع�ام ودرس العلماء مجرة
1277« التي تبعد مسافة 220 مليون سنة 
ضوئية عن األرض بواسطة مرصد »هابل« 
الفضائ�ي، واتضح أنها تتأل�ف من النجوم 

الحم�راء املتقدم�ة يف الس�ن، والت�ي يزي�د 
عدده�ا عن عدد النج�وم يف مجرتنا بمقدار 
الضع�ف. فيما تبل�غ أبعادها نص�ف أبعاد 

درب التبانة.
وكان م�ن املعتق�د س�ابقا أن مث�ل ه�ذه 
املج�رات امليتة تبع�د عن مجرتن�ا مليارات 
الس�نوات الضوئي�ة. وي�رى الباحث�ون أن 
املج�رة امليت�ة كفت يف لحظة م�ا عن جمع 

املادة الفضائية الالزمة لها للتحول إىل مجرة 
 NGC« ��حلزوني�ة كالس�يكية. وتحي�ط ب
1277« تكتالت كروية من النجوم الحمراء 
التي تؤثر كما يعتقد عىل ش�كل املجرة. ويف 
املراح�ل املتأخرة، كان يجب أن تظهر هناك 
تكتالت نج�وم زرقاء، ما يدل عىل أن املجرة 
تبدأ يف امتصاص مجرات أخرى أو تصطدم 
بها. لكن النجوم الزرقاء تغيب فيها تماما.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديإنعام كجه جي 

م�ضاحة للراأي

قراءة يف قانون اإليداع العراقي

الخمي�س امل�ايض يف باريس، وق�ف إيمانويل ماك�رون عند أعت�اب الجناح 
الرويس يف صالون الكتاب ولم يتقدم خطوة، مع العلم أن روس�يا هي ضيف 
رشف الدورة الحالية، وقد جاء منها 38 كاتبة وكاتباً للقاء قرائهم يف فرنسا. 
قاط�ع الرئيس ضي�وف عاصمت�ه للتضامن م�ع حلفائ�ه يف بريطانيا التي 
تتهم موس�كو بمحاولة تسميم عميل رّسي س�ابق. و»العميل الرسي« هي 
تحايل بارع عىل »جاس�وس«. ومهما حاولن�ا أن ننفي أن هناك مهناً رفيعة 
وأخرى وضيعة، تبقى الجاسوس�ية مهنة مش�بوهة. وليس أكثر شبهة من 
الجاسوس البسيط سوى الجاس�وس املزدوج. فهل حاولت موسكو اغتيال 
عميلها الس�ابق ألنه لعب عىل الحبلني، وم�ا ذنب األدب الرويس ليتحمل وزر 

األجهزة الخاصة؟
يب�دو وكأن الدنيا تمط�ر عمالء رسيني، منذ زمن جيم�س بوند األول وحتى 
الي�وم. وق�د ألهب فيل�م »من روس�يا مع الح�ب« خي�ال الروائي�ني وكّتاب 
الس�يناريو فل�م يتوقف�وا عن اس�تلهام موس�كو باعتبارها ورش�ة تفريخ 
الجواس�يس. كان ذلك أيام الحرب الب�اردة. لكن حتى بعد انقضائها وانهيار 
االتحاد الس�وفياتي ما زال الس�تار الحديدي يس�تثر ماليني القراء. وها هو 
ج�ون لوكاريه، الكاتب الربيطاني املتخصص يف روايات الجاسوس�ية، ينرش 
رواي�ة عنوانها »تركة الجواس�يس«. إنه يف السادس�ة والثمانني، وهذه هي 
روايت�ه الرابع�ة والع�رشون، ولم يرعِو. لك�ن الرجل ال يه�رف بما ال يعرف. 
وعم�ل يف ش�بابه مع املخاب�رات، حاله ح�ال مواطنه إي�ان فليمينغ، مبتكر 
ش�خصية جيمس بوند، الذي كان ضابطاً يف االس�تخبارات البحرية واحرتف 

الكتابة بعد التقاعد.
ما دام أن الكرة األرضية تضج بالنزاعات، س�تبقى السماء تمطر جواسيس 
فوق رؤوسنا. وقد اختارت القوة العاملية العظمى امرأة محنكة إلدارة وكالة 
املخاب�رات املركزي�ة. ويف ح�ال موافقة مجلس الش�يوخ األمركي س�تكون 
جينا هاس�بل أول امرأة تدير »يس آي إيه«. تعجبني طريقة البيت األبيض يف 
االحتف�ال بيوم املرأة؛ إذ لم يعد من املنطقي، يف عرصنا الحايل، اتهام النس�اء 
بأنهن ثرثارات.  تفّضل موالنا، هذه واحدة منهن مرش�حة لتويل مس�ؤولية 
أخطر األجهزة الرسية يف العالم، رشقاً وغرباً. لكن الحس�اد يحاولون عرقلة 
تعيينه�ا يف املنصب ويش�يعون أنها تورطت يف قضاي�ا تعذيب معتقلني أثناء 
جلس�ات اس�تجواب »فّظة«، وربما تكون قد أتلفت األدلة والتسجيالت التي 
تدينه�ا. هل تكون جينا هاس�بل ه�ي التي غنى لها صب�اح فخري: »جاءت 

ُمعذبتي يف غيهب الغسق؟«.
الكلمات هنا للشاعر األندليس لسان الدين الخطيب، املعروف بذي الوزارتني: 
األدب والسيف. وهو رغم تبحره يف الفقه والفلسفة والطب، واجه يف أخريات 
سنواته اتهامات ظاملة بالزندقة. أحرقوا كتبه يف ساحة غرناطة ودسوا عليه 

من خنقه وهو سجني يف فاس. دفنوه تحت أحد أبواب املدينة. 
يف اليوم التايل نبشوا جثته وأشعلوا حولها النار. احرتق شعر رأسه واسودت 
برشت�ه وس�ّجل املؤرخ ابن خلدون تلك املأس�اة. ث�م جاء امل�وال فأعاد إلينا 
قصي�دة الش�اعر القتيل وزائرته التي ما »خش�يت من الح�راس يف الطرق«. 
فه�ل نجد ما نجا من مؤلفات لس�ان الدين يف مع�ارض الكتب، أم أن الحرق 

واملقاطعة والتعذيب تراث برشّي؟

أيهما يمّد يف عمر اإلنس�ان ال�ذكاء أم الغباء؟، قد يبدو 
الذكي أقل عمرًا فهو الذي يتعذب باألس�ئلة املس�تمرة 
التي ال تتوقف والتفكر يف كل يشء تقريًبا. لكن أبحاًثا 
جدي�دة تكش�ف أن األذكي�اء يعيش�ون لف�رتة أطول، 
بس�بب ما يطلق عليه »جين�ات ال�ذكاء« التي تتحكم 
يف الش�يخوخة. وقد تم التع�رف يف هذا اإلطار، من قبل 
العلم�اء، عىل أكثر من 500 جنية مرتبطة بأش�خاص 
لديه�م قدر أكرب م�ن الذكاء، وهو أع�ىل 10 مرات مما 

كان يعتقد سابًقا.
وتش�ر األبح�اث الس�ابقة إىل أن جينات ال�ذكاء تعزز 
انتقال اإلشارات بني مناطق مختلفة من الدماغ، فضالً 

ع�ن الحماية ضد الخرف والوف�اة املبكرة. 
وقال مؤلف الدراس�ة الدكت�ور ديفيد هيل 
م�ن جامعة ادن�ربه: »يعترب الذكاء س�مة 
وراثية، مع تقديرات تشر إىل أن ما بني 50 
و80 يف املئة من االختالفات يف الذكاء يمكن 

تفسرها بالعوامل الوراثية«.
ويضيف: »لقد لوحظ أن األش�خاص الذين 
لديهم مستوى أعىل من الوظائف املعرفية، 
يتمتع�ون بصح�ة بدني�ة وعقلي�ة أفضل، 
ولديه�م فرص�ة لحي�اة أط�ول«. ويصيب 
مرض الزهايمر، وهو الشكل األكثر شيوًعا 
للخرف، حوايل 850 ألف ش�خص يف اململكة 
املتح�دة. وأوضحت نتائج األبحاث الحديثة 
أن هن�اك 538 جيًنا تلع�ب دوًرا يف الذكاء، بينما ترتبط 
187 منطق�ة من الجينوم الب�رشي بمهارات التفكر. 
وقال الدكتور هيل: »لقد أوضحت دراستنا ارتباط عدد 
كبر من الجينات بالذكاء البرشي«. يف وقت سابق من 
هذا العام، اقرتحت دراسة أجريت عىل أكثر من 78000 
ش�خص أن 52 جينة فقط مرتبطة بالذكاء. وأظهرت 
الدراسة أن األش�خاص الذين تظهر عندهم خصائص 
ه�ذه الجين�ات يف مرحل�ة الطفول�ة، هم أق�ل عرضة 
للمعان�اة من م�رض الزهايم�ر واالكتئ�اب وانفصام 

الشخصية والسمنة يف وقت الحق من الحياة.

بطريق�ة جدي�دة ومثرة يق�وم الحالق امل�رصى وليد 
مكرم، املعروف باس�م القيرص، برسم وجوه الفنانني 
واملش�اهر أثناء قص ش�عرزبائنه. ويس�تخدم مكرم 
من أجل ذلك الطباش�ر األبيض أوال حيث يرس�م وجه 
الشخص الذي يرغبه الزبون عىل رأسه قبل أن يستخدم 

أدوات الحالقة إلضافة التفاصيل.
ويس�تغرق رس�م صورة وجه مماثلة لوجه الشخص 
املطل�وب ما يصل إىل س�اعتني. يف البداي�ة كان الزبائن 
يش�ككون يف مه�ارات القي�رص الفنية، لك�ن نجاحه 
يف رس�م وجه محم�د صالح بدقة ش�جع بعضهم عىل 
خوض التجربة. وقد نجح  القيرص يف رس�م صور كثر 

من املشاهر عىل رؤوس زبائنه، ومنهم املمثل املرصي 
أحمد حلمي واملطرب العراقي كاظم الساهر واملطربة 

الراحلة أم كلثوم.
وانت�رشت ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي العديد 
من الص�ور ومقاطع الفيديو للقيرص م�ع زبائنه بعد 
االنتهاء من رسم صور املشاهر وأبرزهم نجم الدوري 

االنجليزي واملنتخب املرصي محمد صالح.
وس�اعد محمد صالح مرص يف التأه�ل لنهائيات كأس 
العال�م لكرة القدم 2018. كما أنه حقق رقما قياس�يا 
النتق�ال العب أفريقي إىل ليفرب�ول وأحرز 33 هدفا يف 

كل منافسات نادي ليفربول يف موسم 2018/2017.

حالق يرسم وجه حممد صالح عىل رؤوس زبائنهاألذكياء يعيشون حياة أطول

جاءت معذبتي

وس�ط فرحة األهل واألحبة أوق�د الحبيب 
الغايل »س�يف« ش�معته الخامسة وبهذه 
املناس�بة نبارك ل����أخ والصديق العزيز 
»عيل هجول« ميالد ولده سيويف متمنني له 
العمر املديد وكل عام وهو والعائلة الكريمة 

بألف خر.
اخوك / علي إبراهيم

عيد ميالد سعيد »سيف«


