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فاطمة الزهراء )عليها السالم(

  من أصعد إلى اهلل 

خالص عبادته، أهبط اهلل عز وجل

 له أفضل مصلحته

ص3العراق يبحث مع االحتاد األوريب عمليات اإلعامر.. ويستعني بالبنك الدويل إلصالح النظام املرصيف

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 بوتني يف واليته اجلديدة: رئيس فوق العادة

بـن سـلـمــان: لـن يـوقـفـنــي عـن الـحـكـم إال الـمـوت

اإلعالم اإلسرتايل يف ذكرى غزو العراق: جيب التحقيق بمشاركة جيشنا »غري القانونية«

بغداد تطلق رواتب موظفي إقليم كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن الحكومة االتحادي�ة، أمس االثنني، 
عن اط�اق مرتبات جميع موظفي اقليم 
كردستان الشمايل وبضمنهم افراد قوات 
البيش�مركة، فيم�ا ش�ككت املعارض�ة 
الكردّي�ة أن يت�م توزي�ع األموال بش�كل 

عادل بني املوظفني.
وأكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يف بي�ان ان “وزارة املالي�ة االتحادي�ة قد 
أطلق�ت روات�ب جمي�ع موظف�ي اقليم 
كردستان ضمنهم البيشمركة مع التأكيد 
ع�ى اس�تمرار التدقيق لضم�ان وصول 

الرواتب اىل مستحقيها«.
ويبل�غ عدد موظفي االقليم حوايل مليون 
ونص�ف املليون موظ�ف توقفت حكومة 
االقلي�م منذ اش�هر ع�ن دف�ع مرتباتهم 
بسبب االزمة املالية التي يمر بها االقليم، 
والتي اثارت احتجاجات ش�عبية غاضبة 

خال االسابيع املاضية.
بدوره�ا، أعلن�ت وزارة املالية يف حكومة 
إقلي�م كردس�تان ع�ن وص�ول روات�ب 
االتحادي�ة،  الحكوم�ة  م�ن  موظفيه�ا 
مش�رًة إىل أنه سيتم رصف هذه الرواتب 
يومي االثنني والثاثاء. وكان العبادي قد 
اش�ار يف مؤتمر صحايف االس�بوع املايض 

س�تطلق  االتحادي�ة  الس�لطات  ان  اىل 
مرتبات موظف�ي االقليم قبل عيد نوروز 
ال�ذي يحتفل ب�ه االك�راد س�نويا يف 21 
من مارس، فيم�ا يحتفل ب�ه العراقيون 
جميعا بإعتب�اره عيدا للربيع تعطل فيه 
جمي�ع ادارات الدولة. وج�اء االعان عن 
اطاق مرتبات موظفي االقليم بعد اربعة 
ايام من اعان العب�ادي الخميس املايض 
عن اكمال س�يطرة الحكوم�ة االتحادية 
قانونًي�ا ودس�تورًيا عى مط�اري اربيل 
والس�ليمانية موجًه�ا بفتحهما للطران 

الدويل بشكل رسمي. 
التفاصيل ص3

رئيس املؤمتر الوطني:
نحن بحاجة إىل رؤية شاملة 

ملجمل قضايا جمتمعنا

األسد يزور اجليش
 عىل خطوط النار يف الغوطة 

الرشقية

األموال مشلت قوات البيشمركة.. واملعارضة الكردية تشكك بـ »التوزيع العادل« وتدعو احلكومة االحتادية إىل التدخل
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موغرييني: االحتاد األورويب يبذل كل اجلهود للحفاظ 
عىل االتفاق النووي مع إيران

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت املفوضة العليا لاتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجي�ة واألمنية، فيديري�كا موغريني، أن 
االتحاد يعتزم بذل كل الجهود املمكنة من أجل 

الحفاظ عى االتفاق النووي مع إيران.

وقالت موغريني خال مؤتمر صحفي عقدته 
عقب جلس�ة مع وزراء خارجية دول االتحاد 

األوروبي، إنهم اتفقوا عى ذلك.
وزراء  أن  األوروبي�ة،  املس�ؤولة  وأوضح�ت 
خارجي�ة دول االتح�اد األوروبي لم يناقش�وا 
خال االجتم�اع، فرض عقوب�ات جديدة عى 

طهران، مؤكدة أن النقاش دار حول اس�تمرار 
التطبيق الكامل لاتفاق النووي مع إيران«.

قال�ت  األوكران�ي،  الش�أن  يخ�ص  وفيم�ا 
األوكراني�ة  الس�لطات  ع�ى  إن  موغرين�ي، 
مواصل�ة إصاحاته�ا ع�ى صعي�د مكافح�ة 

الفساد وحكم القانون.

حمافظ البرصة يكشف عن تشكيل جلنة عليا 
برئاسة العبادي لتطوير املحافظة

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع نائب السفري االمريكي 
6إجراءات القضاء بمحاكمة أفراد التنظيامت اإلرهابية 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قبي�ل س�اعات من م�ن تهدي�د الرئيس 
الرتك�ي رج�ب طي�ب اردوغ�ان بالقيام 
س�نجار  مدين�ة  يف  عس�كرية  بعملي�ة 
العراقي�ة ع�ى غ�رار ما يحص�ل يف عدد 
م�ن امل�دن الس�ورية، رصد مس�ؤولون 
عراقي�ون توغاً عس�كرياً تركي�اً داخل 

األرايض العراقي�ة، وهو األم�ر الذي أثار 
غضب هؤالء املسؤولني.

وأم�س االثن�ني، ه�دد الرئي�س الرتك�ي 
بتنفيذ عملية عسكرية يف سنجار شمال 
العراق يف حال اس�تمر تواجد املس�لحني 
األك�راد من ح�زب العمال الكردس�تاني 

هناك.
وق�ال أردوغ�ان، يف كلم�ة خ�ال حف�ل 

الختي�ار القض�اة واملدع�ني العام�ني يف 
املجمع الرئ�ايس بالعاصم�ة أنقرة، »قد 
ندخل إىل س�نجار يف أي لحظة يف حال لم 
تطهرها الحكومة العراقية من املسحلني 
األكراد… وعى الحكومة العراقية تقديم 

التسهيات الازمة لنا«.

التفاصيل ص3

اردوغان يلوح بـ »االنقضاض« عىل سنجار.. ومسؤولون يرصدون 
»توغل« للقوات الرتكية يف العراق
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         بغداد / المستقبل العراقي

 The Sydney Morning ن�رت وكال�ة 
Herald االس�رالية، أم�س االثن�ن، تقريراً 
صحفي�اً ع�ن الذك�رى 15 لق�رار الوالي�ات 
املتحدة بغزو العراق بمش�اركة اس�راليا يف 

االحتالل الذي وصفته ب�«غري القانوني«.
وقالت الوكالة ان »من الواضح أن رئيس 
ال�وزراء جون ه�اورد اتخ�ذ ق�راًرا بتكليف 
قواتن�ا قبل 20 مارس 2003 ، لكنه لم يرفع 
األم�ر إىل الربمل�ان«، مش�رية اىل ان اس�راليا 
»بحاجة إىل آلية أفضل تش�ارك فيها برملاننا 
الوطن�ي قبل اتخاذ هذا القرار يف املس�تقبل، 
بعد مرور خمس�ة عر عاًما، لم يكن لدينا 
حت�ى اآلن البح�ث املتكافئ ع�ن تحقيقات 

الربيطاني تشيلكوت«.
واضافت »نحن بحاجة أيضا إىل مثل هذا 
التحقيق، حيث كانت عواقب ذلك الغزو عىل 
الع�راق مريعة جداً، نت�ج عنها ما يقرب من 
300,000 حال�ة وفاة كان أكث�ر من ثلثيهم 
م�ن املدني�ن، وأدى عدم االس�تقرار الناجم 
عن الفش�ل املطلق لخطة خ�روج اىل صعود 
تنظيم )داعش( إىل واس�تمرار الرعب وعدم 
االس�تقرار يف الرق األوسط، ولم يكن قرار 

الغزو مستنًدا إىل دليل سليم«.
وتابع�ت »إذا كان س�يتم اتخ�اذه ع�ىل 
اإلط�الق، فم�ن الس�ابق ألوان�ه وكان غ�ري 
قانون�ي«، الفت�ة اىل ان »مفت�ي األس�لحة 
التابع�ن لألم�م املتح�دة أرادوا املزي�د م�ن 
الوقت، وقالوا ان أفض�ل النصائح القانونية 
املتاح�ة إن هن�اك حاج�ة إىل ق�رار آخر من 

مجلس األمن بالذهاب إىل الحرب«.
واكمل�ت »لقد أص�درت ه�ذه النصيحة 
القانونية يف 20 مارس، ويف 26 فرباير حيث 
ن�ر 43 خب�ريا يف القانون ال�دويل وحقوق 
اإلنسان رسالة تقول إن الحرب التي أطلقها 
)تحالف الراغبن( ستكون انتهاًكا للقانون 

الدويل«.
وبحس�ب الوكال�ة، »لم يت�م العثور عىل 
أسلحة الدمار الشامل، االدعاء بأننا سنكون 
مكانا أكثر أمانا نتيجة للغزو أصبح اآلن غري 
قابالً للحدوث، وإن عدم االس�تقرار املستمر 
وس�فك الدماء يف املنطقة ه�و تذكري مروع 

بالتزام اسلوب الطيش«.
العم�ال  ح�زب  »ق�رار  ان  اىل  واش�ارت 
ملعارض�ة الح�رب ل�م يكن س�هالً، لقد كان 
ق�راًرا صائًبا كما يرينا التاري�خ اآلن، وكان 
قراًرا تم تحديده بشكل جماعي، بعد الكثري 
م�ن التش�اور، وكان يراع�ي تماًم�ا األدلة 
املتوفرة«. واستطردت »لقد أوضحت للقوات 
املغادرين عىل ظهر السفينة الحاملة للقوات 
أن�ه يف الوقت الذي أعارض فيه انتش�ارهم، 
لكنن�ي ادعمهم، ولم يكن لديهم خيار وكان 

عليهم قبول قرار حكومة اليوم«.
ولفتت املادة الصحيفة إىل ان من الصعب 
عك�س التاريخ ولك�ن يج�ب أن نتعلم منه 

ونكون صادقن يف تقييمنا له.
ودع�ت الوكالة اىل اج�راء »تحقيق كامل 
ومفتوح بش�أن مدى انتش�ار األدلة يف ذلك 
الوق�ت وكي�ف اتخ�ذت الق�رارات إللزامن�ا 
بالح�رب وتوقيته�ا، وما هي ال�دروس التي 

يمكن تعلمها«.

طالب باستخالص الدروس من جتربة احتالل بغداد

اإلعالم اإلسرتايل يف ذكرى غزو العراق: جيب التحقيق بمشاركة جيشنا »غري القانونية«

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس املؤتمر الوطن�ي العراقي املهندس 
اراس حبي�ب محم�د كري�م » نح�ن بحاج�ة إىل 
رؤية ش�املة ملجم�ل قضايا مجتمعن�ا بأبعادها 
السياس�ية واإلقتصادية واإلجتماعي�ة والعلمية 
والثقافية والفنية.  بمعنى أدق نحتاج إىل أسلوب 
س�يايس واس�ع األفق يس�توعب كل املواطنن ال 
يبحث يف الجزئيات التي غالباً ما تضيع بالتفاصيل 
وهو مايؤدي إىل تبعثر الجهود وتش�تتها.  نحتاج 
إىل النظ�ر إىل ماه�و كيل ألن الدولة كيان متكامل 
قادر عىل إس�تيعاب التفاصيل رشيطة أن ترتبط 
بمنظور شامل لدى صانع القرار وواضع الخطط 

ومن يتوىل التنفيذ«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
االثنن، عن تفكي�ك خلية ارهابية والقاء القبض 

عىل عنارصها جنوبي مدينة املوصل.
وذكر بيان للمديرية تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة، انه »بعملي�ة نوعية جريئ�ه نفذت وفق 
أبط�ال  تمك�ن  دقيق�ة  اس�تخبارية  معلوم�ات 
االستخبارات العس�كرية يف قيادة الفرقة 20 من 
تفكي�ك خلية إرهابية وألق�ت القبض عىل جميع 

أفرادها يف منطقة القيارة جنوب املوصل«.
وأض�اف البي�ان ان »الخلي�ة كان�ت تخط�ط 

للقيام بعمليات إرهابية خالل األيام القادمة.

االستخبارات العسكرية تعلن تفكيك »خلية ارهابية« 
والقاء القبض عىل عنارصها يف املوصل

رئيس املؤمتر الوطني:
نحن بحاجة إىل رؤية شاملة ملجمل 

قضايا جمتمعنا
        بغداد / المستقبل العراقي

تلق�ى الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطني، أمس االثنن، برقية جوابية من امري دولة 
الكوي�ت الش�يخ صباح االحم�د الصب�اح لتهنئته 

بالعيد الوطني لدولة الكويت. 
وثّمن امري الكويت االشادة بالجهود الكويتية يف 
دعم العراق، مؤكدا عىل تعزيز االوارص واملشركات 
بن الش�عب العراقي والكويتي. وكان السيد عمار 
الحكي�م قد ابرق امري دولة الكويت الش�يخ صباح 

االحمد الصباح مهنئا بالعيد الوطني للبالد متمنيا 
فيها لالمري دوام الصحة ولش�عب الكويت الرفعة 
واالزدهار ، مثمنا استضافة الكويت ملؤتمر اعمار 
الع�راق ومس�توى التفاهم بن البلدي�ن ومواصلة 

العمل بما يخدم الشعبن الشقيقن .

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح القايض فائق زيدان رئيس مجلس القضاء 
األعىل امس االثنن االستعالمات االلكرونية يف مبنى 
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة االتحادية. 
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي 
ملجل�س القض�اء األع�ىل إن »رئيس مجل�س القضاء 
األع�ىل القايض فائق زي�دان وبرفق�ة القايض ماجد 
االعرج�ي افتتح�ا االس�تعالمات االلكرونية يف قرص 
الرس�مي  املتح�دث  ونق�ل  الرصاف�ة«.  يف  القض�اء 

عن الق�ايض زيدان قول�ه إن »افتتاح االس�تعالمات 
االلكروني�ة ه�و ج�زء من جه�ود مجل�س القضاء 
األعىل يف تطوير وتحس�ن اإلجراءات أمام املراجعن 
بغية تحقيق حق التقايض بش�كل أنموذجي«. فيما 
ذك�ر بريق�دار أن »رئيس اس�تئناف بغ�داد الرصافة 
الق�ايض ماج�د األعرج�ي عل�ق عقب االفتت�اح بأن 
اعتم�اد األس�اليب االلكرونية يف اج�راءات املراجعة 
م�ن األعمال الت�ي يعمل مجلس القض�اء األعىل عىل 
اشاعتها يف جميع املحاكم واملؤسسات القضائية من 
أجل تسيري املراجعات أمام املواطنن بشكل أفضل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار ان رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض فائق 
زيدان، اس�تقبل بمكتبه، نائب الس�فري األمريكي يف بغداد جوي 

هد والوفد املرافق له.
وقال بريقدار، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »القايض فائق زيدان استقبل صباح يوم أمس األحد بمكتبه 
وفدا أمريكيا برئاس�ة نائب الس�فري االمريك�ي يف العراق جوي 
هد ومستش�اري نائب الرئيس األمريكي سارة ماكن وستيفن 
بينكوس«. وأوضح املتحدث الرس�مي، أن »اللقاء ناقش كل ما 
يتعل�ق بحماية األقليات وإجراءات القض�اء العراقي بمحاكمة 
أفراد التنظيمات اإلرهابي�ة«. ولفت بريقدار إىل أن »الوفد الزائر 
ع�رب من جانب�ه عن اس�تمرار دعم حكوم�ة الوالي�ات املتحدة 

األمريكية واملجتمع الدويل للعراق يف مجال مكافحة اإلرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

 اعلن�ت وزارة الداخلية، أمس االثنن، عن تحرير طفلة تبلغ 
م�ن العمر 11 عام، واعتقال الخاطف بعد س�اعات من تنفيذه 
الجريمة، يف محافظة بابل. وقال الناطق باس�م الداخلية، اللواء 
س�عد معن، يف بيان مقتضب تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة 
منه، ان »قوة من قس�م مكافحة اج�رام رشطة محافظة بابل 
تتمك�ن من تحرير طفلة تبلغ عمرها 11 عام بعد س�اعات من 
اختطافه�ا«. واكد البيان، ان »القوة القت القبض عىل الخاطف 

وسط مدينة الحلة.

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث 
مع نائب السفري االمريكي إجراءات القضاء 

بمحاكمة أفراد التنظيامت اإلرهابية

الداخلية: حترير طفلة بعد )6( من اختطافها 
واعتقال اخلاطف يف بابل

        بغداد / المستقبل العراقي

الص�دري  التي�ار  زعي�م  وص�ف 
الس�يد مقتدى الصدر، أمس االثنن، 
ما يجري يف سوريا من أحداث دامية 
ب�� »رصاع الجبابرة«، مجددا دعوته 
لجمي�ع األط�راف للدخ�ول يف حوار 
إقليم�ي إلنهاء املعاناة. وقال الصدر، 
يف مع�رض رد ع�ىل س�ؤال م�ن أحد 

أتباع�ه طرح�ه، بش�أن موقفه من 
األحداث يف س�وريا بعد سبع سنوات 
من الحرب، إن »ما يحدث يف س�وريا 
من رصاع الجبابرة لهو امر ممقوت 
عقال ورشعا بل وقانونا«، مبينا »لن 
ين�ال الجباب�رة اال ازدياد س�طوتهم 
وطغيانهم وما املترضر اال املدنين بل 
الشعب عامة، فقلد هجروا وهاجروا 
وقتل�وا بغ�ري ح�ق اال ان قال�وا نريد 

س�وريا بال ارهاب وال طغيان ال ذنب 
لهم اال ان كانوا يريدون العيش بسالم 
وام�ن وامان«. وش�دد عىل »رضورة 
التوصل لحوار اقليمي من أجل إنهاء 
معاناة الش�عب السوري البعاد شبح 
االره�اب اوال ث�م العم�ل الج�اد من 
اجل تش�كيل حكومة تمثل الش�عب 
بكل اطيافهم«، معت�ربا ان »من اقل 
حقوقه�م هو تقري�ر مصريهم ال ان 

يتحكم الجباب�رة بمصريهم«. وكان 
زعي�م التي�ار الصدري، دع�ا يف وقت 
س�ابق، القطبن الرئيس�ن روس�يا 
وأم�ريكا وبقي�ة الفصائ�ل إىل »كف 
أذاها عن س�وريا«، موضحا انه »من 
اإلنص�اف أن يقدم الرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د اس�تقالته وأن يتنحى 
ع�ن الحك�م ويجن�ب الب�الد ويالت 

الحروب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة العمليات املش�ركة، 
أم�س االثن�ن، ع�ن اعتقال«هدفن 
مهمن« م�ن تنظيم »داعش« بانزال 

ج�وي يف صح�راء محافظ�ة االنبار. 
وقال املتحدث باسم العمليات العميد 
يحيى رسول يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »بقيادة 
قائد طريان الجيش الفريق اول ركن 

حامد املالكي تم تنفيذ عملية انزال يف 
صحراء االنبار«. وأضاف رس�ول، أن 
»العمليات اسفرت عن اعتقال هدفن 
مهم�ن من عن�ارص تنظي�م داعش 
االرهاب�ي كان�وا ين�وون التخطي�ط 

بقيام عمليات ارهابية، دون تسجيل 
اي ح�ادث«. وكان مصدر أمني افاد، 
ام�س االح�د، باعتق�ال »مجموع�ة 
ارهابية« خ�الل عملية ان�زال جوي 

جنوب رشق الرطبة.

السيد الصدر يشّبه ما حيدث يف سوريا بـ »رصاع اجلبابرة« 
ويدعو إىل إهناء معاناة السوريني

القاضي ماجد األعرجي: جملس القضاء األعلى يعمل على اشاعتها يف مجيع احملاكم خلدمة للمواطنني

العمليات املشرتكة تعلن اعتقال »هدفني مهمني« من »داعش« بانزال يف صحراء االنبار

القايض فائق زيدان يفتتح االستعالمات االلكرتونية يف استئناف الرصافة

امري الكويت يشكر السيد احلكيم عىل هتنئته بالعيد الوطني

      بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب نائ�ب رئي�س مجل�س النواب 
أن  االثن�ن،  أم�س  حم�ودي،  هم�ام 
التصحي�ح يف الواق�ع الس�يايس العراقي 

والعملية السياس�ية س�يكون 
يف أمري�ن، مؤك�داً أن أوله�ا 
العم�ل ع�ىل بن�اء مجل�س 
نواب ق�وي باف�راده. وقال 
حمودي وهو رئيس املجلس 
خ�الل  االس�المي  األع�ىل 
كلمت�ه يف الحف�ل التأبين�ي 
املِح�راب، بحس�ب  لش�هيد 
بيان ملكتبه تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، »نحن 
أعلن�ا  األع�ىل  املجل�س  يف 
التصحي�ح يف داخل املجلس 
وعامل�ون علي�ه ب�كل جد، 
جوه�رة  املجل�س  وعن�وان 

ثمينة فلن نضيعها وسنتمسك باالساس 
الذي أقيم عليها«.

واقعن�ا  يف  »لتصحي�ح  أن  وأض�اف 
الس�يايس العراقي والعملية السياس�ية 
س�يكون يف أمرين، أوالً العم�ل عىل بناء 
مجلس نواب قوي بافراده، اليباعون وال 

يش�رون، ش�جعان، يف متابعة مصالح 
الشعب، حريصن عىل حقوقه وخدمته، 
يوحدهم ش�عار خدم�ة املواطن، ويعمل 
مجلس النواب وكما هو حال الكثري منها 
لي�ل نه�ار يف التري�ع والرقاب�ة وتفقد 
أح�وال املواطنن، وبعيدا ع�ن املناكفات 
السياس�ية«. وتاب�ع »ثانياً 
م�ن  املخلص�ن  كل  ندع�و 
أصح�اب الخ�ربة والتجربة 
من ن�واب س�ابقن ووزراء 
ومختص�ن وبغ�ض النظر 
عن انتمائهم لوضع برنامج 
حكوم�ي هدف�ه املواط�ن، 
ورس�م  فق�ط،  واملواط�ن 
رؤية لحل مشاكله وتحقيق 
أقره�ا  الت�ي  احتياجات�ه 
الدستور من السكن واألمن 
والقضاء  الكري�م،  والعيش 

العادل والصحة والتعليم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب عن ائتالف دول�ة القانون 
عباس البياتي، أم�س االثنن، الحاجة إىل 
عقد جلس�تن برملانيتن م�ن أجل تمرير 

23 قانون�اً جاه�زاً للتصويت، داعياً إىل 
ع�دم ترحي�ل تل�ك القوان�ن إىل الدورة 
النيابية املقبلة. . وقال البياتي إن »عدم 
اكتمال النصاب القانوني لبدء جلسات 
الربمل�ان ه�و أم�ر يتحمل مس�ؤوليته 
بشكل مش�رك رئاسة الربملان والنواب 
املتغيب�ن ورؤس�اء الكت�ل«، مبيناً أن 
»هن�اك اهمي�ة لتعبئ�ة الجه�ود بغية 
استغالل الفرة املتبقية من هذا الشهر 
لتمري�ر القوان�ن املتبقية ع�ىل جدول 
األعم�ال«. وأضاف البيات�ي، أن »هناك 
م�ا يقرب م�ن 20 إىل 23 قانوناً جاهزاً 

األوىل  الق�راءة  اس�تكملت  أو  للتصوي�ت 
أو الثاني�ة له�ا ونحت�اج لعقد جلس�ة أو 
جلس�تن لتمريرها ألنه م�ن غري املمكن 
تركه�ا هكذا وترحيلها إىل ال�دورة املقبلة 
بعدما تم اس�تكمالها ووصلت إىل مراحل 
متقدم�ة«. واعترب، أن »ترحي�ل القوانن 

معن�اه العودة إىل املرب�ع األول والبدء بها 
من جدي�د بال�دورة املقبلة وه�ذا معناه 
خس�ارة بالوقت والجهد«، مش�رياً إىل أن 
»الكتل التي لديها حرص عىل كس�ب ثقة 
الشعب بهذا الوقت عليها تكثيف الحضور 
القوان�ن  وتمري�ر  األخ�رية  للجلس�ات 
املتبقية خاصة التي لها مساس بحياة 
املواط�ن«.  وكان مجل�س النواب أرجأ 
جلسته التي كان من املفرض أن تعقد 
الخمي�س )15 آذار 2018(، إىل إش�عار 
آخر بعد عجزه عن عقدها نتيجة عدم 
اكتم�ال النصاب، فيما اس�تبعد النائب 
ع�ن تحال�ف الق�وى أحم�د الجبوري، 
أمس األحد، إمكانية اس�تكمال الربملان 
الجلس�ات  القانون�ي لعق�د  للنص�اب 
القادمة أو تمرير القوانن املتبقية عىل 

جدول أعماله.

الشيخ محودي حيدد »أمرين« لتصحيح العملية السياسية  نائب: نحتاج إىل جلستني لتمرير )23( قانونًا 
جاهزًا للتصويت
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     بغداد / المستقبل العراقي 

سجل سعر رصف الدوالر االمريكي، أمس االثنني، انخفاضاً طفيفاً أمام الدينار يف البورصات 
العراقية.

وسجل سعر بيع الدوالر يف بورصة الكفاح يف بغداد 121 الفا و200 دينار وسعر الرشاء 121 
الف�ا و150 دين�ار مقابل املائة دوالر، فيما س�جل أمس األول 121 الفا و450 ديناراً وس�عر 

الرشاء 121 الفا و400 دينار مقابل املائة دوالر.
فيما سجل سعر بيع الدوالر يف بورصة أربيل 121 الفا و750 ديناراً، وسعر الرشاء 121 الفا 
و700 دينار مقابل املائة دوالر، فيما سجل أمس األول 121 الفا و950 ديناراً، وسعر الرشاء 

121 الفا و900 دينار مقابل املائة دوالر.
اما يف بورصة البرصة سجل سعر البيع اليوم 121 الفاو 400 دينار، وسعر الرشاء 121 الفا 
و350 ديناراً مقابل املائة دوالر، فيما سجل أمس 121 الفا و700 دينار، وسعر الرشاء 121 

الفا و650 ديناراً مقابل املائة دوالر.

أسعار رصف الدوالر تعاود االنخفاض يف األسواق املحلية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن الحكومة االتحادي�ة، أمس االثنني، عن 
اطالق مرتبات جميع موظفي اقليم كردستان 
الش�مايل وبضمنهم افراد قوات البيشمركة، 
فيما شككت املعارضة الكردّية أن يتم توزيع 

األموال بشكل عادل بني املوظفني.
وأك�د مكتب رئيس ال�وزراء حيدر العبادي يف 
بي�ان ان “وزارة املالي�ة االتحادية قد أطلقت 
روات�ب جمي�ع موظف�ي اقلي�م كردس�تان 
ع�ى  التأكي�د  م�ع  البيش�مركة  ضمنه�م 
اس�تمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب اىل 

مستحقيها«.
ويبل�غ ع�دد موظف�ي االقليم ح�وايل مليون 
ونص�ف امللي�ون موظ�ف توقف�ت حكوم�ة 
االقليم منذ اش�هر عن دفع مرتباتهم بسبب 
االزم�ة املالي�ة التي يم�ر بها االقلي�م، والتي 
اث�ارت احتجاج�ات ش�عبية غاضب�ة خالل 

االسابيع املاضية.
بدورها، أعلنت وزارة املالية يف حكومة إقليم 
كردس�تان عن وصول روات�ب موظفيها من 
الحكوم�ة االتحادية، مش�رًة إىل أنه س�يتم 

رصف هذه الرواتب يومي االثنني والثالثاء.
وكان العب�ادي ق�د اش�ار يف مؤتم�ر صحايف 
االس�بوع املايض اىل ان الس�لطات االتحادية 
س�تطلق مرتب�ات موظفي االقلي�م قبل عيد 
ن�وروز الذي يحتفل به االكراد س�نويا يف 21 
من مارس، فيما يحتفل به العراقيون جميعا 
بإعتب�اره عي�دا للربي�ع تعط�ل في�ه جميع 

ادارات الدولة.
وج�اء االعالن ع�ن اطالق مرتب�ات موظفي 
االقلي�م بع�د اربعة اي�ام من اع�الن العبادي 
الخميس املايض عن اكمال سيطرة الحكومة 
االتحادي�ة قانونًيا ودس�تورًيا ع�ى مطاري 
اربيل والسليمانية موجًها بفتحهما للطران 

الدويل بشكل رسمي. 
بدوره�ا، وجهت كتلت�ي التغي�ر والجماعة 
االس�المية املعارضتني رسالة لرئيس الوزراء 
حي�در لعب�ادي وال�وزراء واعض�اء الربمل�ان 

االتحادي.

وق�ال رئي�س كتل�ة التغير ام�ني بكر خالل 
مؤتم�ر صح�ايف مش�رك م�ع رئي�س كتلة 
الجماعة االسالمية احمد حاجي رشيد، »اننا 
ننقل اىل رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء 
واعض�اء الربمل�ان، رس�الة تحم�ل معان�اة 

ع�رشات االف موظف�ي اقلي�م كردس�تان«، 
مبين�ا ان »الجمي�ع يع�رف حج�م مأس�اة 
االقلي�م  الكردس�تاني يف  الش�عب  ومعان�اة 
التي وصل�ت الی اقىص حدودها، ومىض عى 
موظف�ي االقليم اكثر من ثالث س�نوات وهم 

يخرجون بتظاهرت يف س�بیل حصولهم عى 
ورصف  والدس�تورية  القانوني�ة  حقوقه�م 

رواتبهم ولقمة عیشهم«.
واضاف ان »رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد 
بانه سوف يعمل عى رصف رواتب املوظفین 

خاصة وزارتي الربية والصحة، وتم تشكيل 
لجان تدقيقية بدات عملها منذ اربعة اش�هر 
وانتظ�ر املعلمی�ن وموظف�ي الصح�ة طيلة 
الفرة السابقة ان تكمل تلك اللجان اعمالها 
بغية اطالق رواتبهم«، مش�را اىل »اننا سبق 

وان قدمنا مقرحا بان يكون رصف الرواتب 
بش�كل مب�ارش م�ن خ�الل تحوي�ل مبال�غ 
الرواتب ملوظفي الربية والصحة اىل الوزارات 
دون املرور ب وزارة املالية باالقليم بحال تذرع 
الحكومة االتحادية بان تلك املبالغ قد التصل 

اىل ايدي املوظفني«.
وتابع ان »املفاجئة للموظفني ولنا ايضا بان 
الحكوم�ة االتحادية س�لمت مبال�غ الرواتب 
ال�ی حكوم�ة االقليم ك�ي تت�رصف بها كما 
تريد وترصف الرواتب حسب نظام مایسمى 
االدخ�ار م�ن خ�الل رصف ثل�ث الرواتب يف 
حین یس�تلمون املوظفین اقرانهم يف املناطق 
االخ�ری ثالث�ة اضع�اف مایس�تلم موظفي 
الربية والصحة وباقي املوظفني يف االقليم«، 
الفت�ا اىل انه »کان من املف�رض عدم رصف 
تلك املبالغ دون حصول الضمانات من االقلیم 

لرصف رواتب کاملة«.
وطالب بكر العبادي ب�«ان يفي بوعوده التي 
اطلقها مرارا وتكرارا ورصف رواتب موظفي 
االقلي�م خاصة الربية والصح�ة كاملة دون 
اس�تقطاع وان تك�ون مراقبة ال�رصف لتلك 
الروات�ب م�ن قبله�ا النه م�ن مس�ؤولیتها 
القانونی�ة املحافظ�ة عل�ی مبدأ املس�اواة يف 
الع�راق بني جمي�ع االقالي�م واملحافظات يف 
الحق�وق والواجبات«، داعي�ا اياه اىل »اجبار 
حکوم�ة االقلی�م ب�رصف روات�ب موظف�ي 
القطاع�ات االخری کاملة ایضا من الواردات 
االخری«. وش�دد بكر ع�ى »اهمية ان يكون 
للربمل�ان االتحادي ورئاس�ة الجمهورية وكل 
الق�وى السياس�ية املؤمنة بحقوق االنس�ان 
موقف ح�ازم وقوي تج�اە ه�ذا الظلم الذي 
اقرفت�ه حکومة االقلی�م وال�ذي اكتمل مع 
االسف تحت مرأى عیون الحکومة االتحادیة 
دون ان يكون له�ا موقف رصيح للدفاع عن 

حقوق موظفي االقليم«.
وكان محاف�ظ البن�ك املرك�زي ع�ي العالق 
اجتم�ع، يف )13 اذار 2018( م�ع وزير مالية 
كردس�تان ومس�ؤولني يف ال�وزارة ملناقش�ة 
الصح�ة  وزارت�ي  موظف�ي  روات�ب  رصف 

والربية يف اإلقليم قبل أعياد نوروز.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع 
سفراء دول االتحاد االوروبي يف بغداد 
مس�اهمة دوله�م يف اعم�ار الع�راق، 
وفيم�ا اس�تقبل العب�ادي وف�دا عايل 
املس�توى من البنك الدويل، دعا رئيس 
ال�وزراء املحافظ�ني اىل ع�دم اط�الق 

وعود بالتوظيف بدواع انتخابية.
وبحث رئيس الوزراء مع س�فراء دول 
االتح�اد االوروبي يف بغداد مس�اهمة 
دولهم يف اعمار العراق، جاء ذلك خالل 
اجتم�اع عق�ده العبادي مع س�فراء 
دول االتحاد االوروبي وتم خالله بحث 
تعزيز التعاون مع دولهم ومساهمتها 
يف إعم�ار الع�راق بع�د االنتص�ار عى 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي، اضافة اىل 
اوضاع املنطقة. واكد العبادي، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
عى اهمية التع�اون وتمتني العالقات 
م�ع دول االتحاد االورب�ي مبيًنا »اننا 
نح�اول ان تك�ون عالقاتنا مع جميع 
الدول عى اس�اس املصالح املش�ركة 
وع�دم التدخل يف الش�ؤون الداخلية«. 
واش�ار اىل ان مؤتم�ر الكويت العمار 
الع�راق ال�ذي عق�د منتصف الش�هر 
امل�ايض كان ناجحاً يف اعطاء رس�الة 
بأن العال�م يمد يده للع�راق من اجل 
إعماره واستقراره بعد ان انترص عى 
»داعش« االرهاب�ي. واوضح العبادي 
ان »ام�ام العراق تحدي�ات أخرى بعد 
نجاح�ه يف تج�اوز تح�دي عصاب�ات 
داع�ش االرهابية، ومنه�ا إعمار البلد 
و توفر ف�رص العمل وانن�ا ماضون 
القط�اع  وتنش�يط  الخط�ط  به�ذه 
الخاص«. واضاف ان القوات العراقية 
تتمت�ع حالي�ا بمهنية عالي�ة ولديها 
عمليات تعقب للخالي�ا االرهابية بعد 
تحرير كامل االرايض العراقية، مؤكداً 

ان العمل مس�تمر لحرص الس�الح بيد 
الدول�ة. بدوره�م، اك�د س�فراء دول 
االتح�اد االوربي ع�ى اس�تمرار دعم 
بلدانهم للعراق وإعماره واستقراره.

واس�تقبل رئيس مجلس الوزراء أيضاً 
وفدا عايل املستوى من البنك الدويل.

واع�رب العبادي، بحس�ب بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عن 
تقدي�ره لثقة البنك ال�دويل بالحكومة 
الع�ايل  بالوف�د  وترحيب�ه  العراقي�ة 
املس�توى ال�ذي ي�زور الع�راق يف ظل 
التح�ول م�ن مرحلة ك�ر داعش اىل 

اع�ادة االعم�ار يف املناط�ق املح�ررة 
وجمي�ع املحافظات، مؤك�دا رضورة 
الركي�ز عى هدف توفر فرص العمل 
للش�باب العراق�ي واص�الح النظ�ام 
امل�رصيف، ومش�را اىل ان ماحص�ل يف 
الكوي�ت ه�و تظاهرة عاملي�ة للتعبر 

عن الثقة بالعراق، ومعربا عن تفاؤله 
ب�ان الع�راق س�يكون مث�اال مش�عا 
يف املنطق�ة.  م�ن جهته، اعل�ن نائب 
رئي�س البنك ال�دويل ملنطق�ة الرشق، 
غانم حاف�ظ عن اعت�زازه بالرشاكة 
م�ع العراق، مؤك�دا ثقة البن�ك الدويل 

واملجتم�ع الدويل بالحكوم�ة العراقية 
االقتصادي�ة  بسياس�اتها  واعجاب�ه 
الت�ي س�تؤدي اىل املزي�د م�ن النم�و 
االقتصادي، وأش�ار إىل ان البنك الدويل 
يه�دف للعمل مع الحكوم�ة العراقية 
لتحقي�ق اعادة االعم�ار وزيادة النمو 

يف جمي�ح محافظات الع�راق وتوفر 
االف فرص العمل للشباب. يف غضون 
ذلك، دعا رئيس الوزراء املحافظني اىل 
ع�دم اطالق وع�ود بالتوظي�ف بدواع 
انتخابي�ة. وذك�ر بي�ان ملكتب�ه تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان »العب�ادي ت�رأس اجتم�اع الهيئ�ة 
التنس�يقية العلي�ا ب�ني املحافظ�ات، 
وج�دد يف بداي�ة اللق�اء التحية الرواح 
ش�هداء الع�راق والجرح�ى وعوائلهم 
ولصن�اع النرص جميعا م�ن املقاتلني 
الذين يواصلون عمليات التطهر التي 
س�تتواصل حتى القضاء ع�ى الفكر 
االرهابي بعد االنتصار عليه عسكريا«. 
ونق�ل البي�ان ع�ن العب�ادي الق�ول 
»يج�ب تركيز الجه�ود لتعزيز النرص 
وتحقي�ق االم�ن واالس�تقرار وايجاد 
مناس�بة  واج�واء  قاع�دة صحيح�ة 
لالعم�ار وتحس�ني الخدم�ات وتوفر 
ف�رص العم�ل للش�باب والخريج�ني 
ع�رب تش�جيع االس�تثمارات وجل�ب 
ال�رشكات ودعم القطاع الخاص الذي 
يعد رشيكا فاعال يف االقتصاد العراقي 
». وعن قضيتي املي�اه والكهرباء اكد 
العب�ادي » اننا نحتاج اىل تعاون جدي 
والتزام بالحصص والنريد ان نميز بني 
محافظ�ة واخرى«، داعي�ا » للتعاون 
وللعدال�ة واالنص�اف واالدارة الجيدة 
املحافظات«.  للمياه لتكف�ي جمي�ع 
وتاب�ع ان االنتخاب�ات ع�ى االب�واب 
ونحن نحرص عى نزاهتها وان تجري 
يف وقته�ا بنجاح من جمي�ع الجوانب 

االمنية والتنظيمية. 
ودعا املحافظ�ني اىل اداء واجباتهم يف 
خدم�ة املواطنني وعدم اط�الق وعود 
انتخابية والحفاظ  ب�دواع  بالتوظيف 
ع�ى الحيادي�ة، اىل جان�ب تش�جيع 
باالنتخابات  املش�اركة  املواطنني عى 

الختيار ممثليهم بشكل سليم.

األموال مشلت قوات البيشمركة.. واملعارضة الكردية تشكك بـ »التوزيع العادل« وتدعو احلكومة االحتادية إىل التدخل

بغداد تطلق رواتب موظفي إقليم كردستان

رئيس الوزراء ناقش توفري فرص العمل للشباب ودعم الربامج اإلصالحية مع املنظمات الدولية

العراق يبحث مع االحتاد األوريب عمليات اإلعامر.. ويستعني بالبنك الدويل إلصالح النظام املرصيف

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

قبيل س�اعات م�ن من تهدي�د الرئيس الركي 
رجب طيب اردوغان بالقيام بعملية عسكرية 
يف مدينة سنجار العراقية عى غرار ما يحصل 
يف ع�دد من املدن الس�ورية، رصد مس�ؤولون 
عراقيون توغالً عس�كرياً تركياً داخل األرايض 
العراقي�ة، وه�و األمر الذي أث�ار غضب هؤالء 

املسؤولني.
وأم�س االثنني، ه�دد الرئيس الرك�ي بتنفيذ 
عملية عس�كرية يف س�نجار ش�مال العراق يف 
حال اس�تمر تواجد املسلحني األكراد من حزب 

العمال الكردستاني هناك.
وق�ال أردوغ�ان، يف كلمة خالل حف�ل الختيار 
القض�اة واملدعني العام�ني يف املجمع الرئايس 
بالعاصمة أنقرة، »قد ندخل إىل س�نجار يف أي 
لحظة يف حال لم تطهره�ا الحكومة العراقية 
من املسحلني األكراد… وعى الحكومة العراقية 

تقديم التسهيالت الالزمة لنا«.
وعن س�ر العمليات بعد الس�يطرة عى مركز 
مدين�ة عفري�ن بش�مال غ�رب س�وريا، قال 

أردوغ�ان، »س�نواصل عمليتنا حت�ى القضاء 
عى املمر اإلرهابي بحيث تشمل منبج، ورأس 

العني، والقامشي«.
قائمق�ام قض�اء س�وران، يف  أك�د  ذل�ك،  إىل 
محافظة أربيل، كرمانج عزت ان قوات تركية 
توغلت يف ش�مال العراق وس�ط اشتباكات مع 

مقاتلني من حزب العمال الكردستاني.
ونقل�ت صحيفة »الحياة« ع�ن عزت، قوله إن 
»وح�دات من الجي�ش الركي ع�ربت الحدود 
العراقي�ة الركي�ة، وكان�ت مدعوم�ة بغطاء 
جوي، وهي تتمركز اآلن يف منطقة سيدكان«، 
مضيفا انها »أنش�أت مواقع ثابتة يف املنطقة 
التي تقع يف مثلث ح�دودي بني العراق وإيران 
وتركي�ا«، كما توقع أن يس�تمر وجود القوات 

الركية هناك »فرة طويلة«.
م�ن جانب�ه أوض�ح مدي�ر ناحي�ة س�يدكان 
إحس�ان جلب�ي، ان »املواجهات التي ش�هدها 
املثل�ث الح�دودي العراقي- الرك�ي- اإليراني 
ب�ني الجي�ش الرك�ي ومقاتي ح�زب العمال 
الكردستاني اس�تخدمت فيها القوات الركية 

أسلحة ثقيلة وطائرات«.

وأش�ار جلب�ي، إىل ان القوات الركي�ة توغلت 
بعمق نحو15 كيلومراً داخل األرايض العراقية 
يف ناحية سيدكان، مؤكداً أنها أقامت نحو 12 

ثكنة عسكرية يف تلك املنطقة.
يف غض�ون ذل�ك، دعت كتل�ة التغي�ر النيابية 
الحكوم�ة اإلتحادي�ة إىل رف�ع ش�كوى لألمم 
املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل 
اإلس�المي ضد الع�دوان الركي ع�ى األرايض 

العراقية.
وقال رئي�س الكتلة، أمني بك�ر، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »توغل 
الق�وات الركي�ة املحتلة ملس�افة أكثر من 15 
كم داخل األرايض العراقية وتحديدا يف منطقة 
س�يدكان  بمحافظ�ة اربي�ل، ه�و أم�ر غ�ر 
مقب�ول ويعت�رب احتالل رصي�ح ألرايض دولة 
ذات س�يادة وعضو باألم�م املتحدة«، مبينا أن 
»هذا االحتالل س�بق وان حذرن�ا منه وطالبنا 
الحكوم�ة العراقي�ة باتخاذ إج�راءات رسيعة 
وعاجل�ة واس�تخدام كافة الوس�ائل للضغط 
ع�ى أردوغان للكف عن مطامعه ومش�اريعه 
التوس�عية باملنطقة«. وطالب بكر، الحكومة 

اإلتحادي�ة إىل »اتخاذ موق�ف رصيح وواضح 
م�ن ه�ذه التدخ�الت والتوغل داخ�ل األرايض 
العراقي�ة وتقدي�م ش�كوى رس�مية اىل االمم 
املتحدة وجامعة الدول العربة ومنظمة العمل 
االسالمي مع مخاطبة الدول الكربى يف العالم 
للضغط عى حكومة اردوغان اليقاف عدوانها 

وسحب قواتها فورا من االرايض العراقية«.
واك�د، أن »الق�وات املحتل�ة الركي�ة ينبغ�ي 
التعام�ل معه�ا وفق ق�رار الربمل�ان االتحادي 
املل�زم ب�رورة س�حب الق�وات الركية من 
األرايض العراقية واعتبارها قوات معادية وان 
يتم استخدام كافة الوس�ائل املتاحة للرد عى 
هذا العدوان والدفاع عن سيادة العراق وشعبه 

وارضه«.
وتس�تقر ق�وة من الجي�ش الرك�ي، منذ عام 
2014 يف بعش�يقة التابع�ة ملدين�ة املوص�ل، 
بحج�ة تعليم وتدريب قوات الحش�د الوطني، 
ويف ع�ام 2015 ت�م إرس�ال ق�وة جدي�دة مع 
األسلحة الثقيلة إىل املنطقة، وقد تسبب تواجد 
الق�وات الركية يف تل�ك املنطق�ة بأزمات بني 

بغداد وأنقرة.

قوى سياسية طالبت بتقديم شكوى عاجلة ضد أنقرة يف األمم املتحدة

اردوغان يلوح بـ »االنقضاض« عىل سنجار.. ومسؤولون يرصدون »توغل« 
للقوات الرتكية يف العراق
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بـن سـلـمـان: لـن يـوقـفـنـي عـن الـحـكـم إال الـمـوت

األسد يزور اجليش عىل خطوط النار يف الغوطة الرشقية

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة االنتخابات الروسية، 
أمس اإلثنني، فوز الرئيس فالديمري 
بوتني بح�وايل 77 باملئة من أصوات 
الناخب�ني وهي أعىل نس�بة يحصل 

عليها خالل مسريته الرئاسية.
ونقل�ت قن�اة روس�يا اليوم عن 
رئي�س  نائ�ب  بواليي�ف  نيك�والي 
اللجنة االنتخابي�ة املركزية أن أكثر 
من 55 مليوًنا من املواطنني الروس 
صوتوا لصال�ح بوتني يف االنتخابات 
الحالية بعد فرز نحو مئة باملئة من 

األوراق.
وأش�ار بوالييف أن نسبة اإلقبال 
ع�ىل التصويت تج�اوزت 67 باملئة، 
الفت�ا اىل أن بوتني حطم بذلك رقمه 
القيايس الس�ابق للعام 2004 حني 
أّي�ده 71 باملئ�ة م�ن الناخب�ني أي 

حوايل خمسني مليونا.
ويف ع�ام 2000 فاز بوتني يف أول 
انتخاب�ات رئاس�ية له ب��53 باملئة 
م�ن األص�وات ويف 2012 صوت له 

64 باملئة من الناخبني.
وتقّدم بوتني عىل منافسه االبرز 
مرش�ح الحزب الش�يوعي املليونري 
بافي�ل غرودين�ني الذي ل�م يحصد 
س�وى 12.1 باملئ�ة م�ن االص�وات 
وحل امام القومي املتشدد فالديمري 
باملئ�ة(   5.8( جريينوفس�كي 
والصحافية القريب�ة من املعارضة 
الليربالية كس�ينيا سوبتشاك )1.5 
باملئ�ة(.  وش�كر بوتني مئ�ات من 
انص�اره الذي�ن تجمعوا يف وس�ط 
موس�كو لالحتف�ال بف�وزه الكبري 

يف االنتخابات الرئاس�ية، معت�ربا ان هذا االمر يظهر 
»الثق�ة واألمل« لدى الش�عب الرويس. وقال مس�اء 
االحد امام انصاره قرب الكرملني »ارى يف هذا االمر 
)النتيجة( الثقة واألمل لدى ش�عبنا. س�نقوم بعمل 

كبري يف شكل مسؤول وفاعل«.
وكان الكرمل�ني جع�ل م�ن نس�بة املش�اركة يف 
اضف�اء  به�دف  الرئيس�ية،  معركت�ه  االنتخاب�ات 
رشعية عىل االنتخابات املحسومة النتائج. واتهمت 
املعارضة الروس�ية وعىل رأسها اليكيس نافايل، ابرز 
املعارض�ني ال�روس، الكرمل�ني بتضخيم املش�اركة 
بعمليات تزوير عرب حش�و الصناديق او عرب تنظيم 

نقل الناخبني باعداد كبرية اىل مراكز االقرتاع.
وق�ال نافالن�ي يف مؤتمر صح�ايف »انهم بحاجة 
اىل اقب�ال. النتيجة معروفة س�لفا وه�ي فوز بوتني 
باكث�ر م�ن 70 باملئة )م�ن االص�وات(«، مؤكدا ان 
نس�بة املش�اركة الحقيقية ادنى من تلك املس�جلة 
يف انتخابات 2012. وش�دد عىل ان »الس�بيل الوحيد 
للنضال السيايس يف روسيا هو بالتظاهر. سنستمر 
يف القيام بذل�ك«. وعرضت منظم�ة »غولوس« غري 

الحكومية واملتخصصة يف مراقبة االنتخابات حاالت 
التزوير ع�ىل موقعها االلكرتوني مش�رية اىل 2629 
تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة 

واعاقة عمل املراقبني.
يف املقابل اعتربت رئيس�ة اللجن�ة االنتخابية ايال 
بامفيلوفا انه »لم يحصل هذا الكم من التجاوزات«. 
ونظم�ت الس�لطات حمل�ة إعالمي�ة مكثف�ة لحث 
الناخبني عىل التصويت، وسهلت عمليات التصويت 
خارج مناطق إقامة الناخبني. وأوردت وسائل إعالم 
حت�ى أنها مارس�ت ضغوط�ا عىل موظف�ي الدولة 

والطالب من أجل اإلدالء بأصواتهم.
وأف�اد ناش�طون م�ن املعارضة األحد ع�ن قيام 
الرشط�ة بجلب ناخبني يف حافالت إىل مراكز االقرتاع 
وتوزيع قسائم رشاء مواد غذائية بأسعار مخفضة 

عىل الروس الذين يذهبون لإلدالء بأصواتهم.
وبوت�ني ال�ذي يمتدح�ه البع�ض ناس�بني إلي�ه 
عودة االس�تقرار بعد فرتة التس�عينات، يحمل عليه 

منتقدوه باعتبار أن الثمن كان تراجع الحريات.
ودع�ا نافالن�ي، الذي رفض�ت املفوضي�ة العليا 
لالنتخابات ترش�حه لالنتخابات الرئاس�ية بس�بب 

ادانت�ه قضائي�ا يف قضي�ة اخت�الس ام�وال يته�م 
الكرملني بالوق�وف وراءها، إىل مقاطعة االنتخابات 

وأرسل أكثر من 33 ألف مراقب إىل مراكز االقرتاع.
من جهته قال مرشح الحزب الشيوعي غرودينني 
بحس�ب ما نقلت عن�ه وكالة انرتفاك�س »بات االن 

واضحا ان االنتخابات لم تكن عادلة«.
لوكال�ة فرانس برس عالم ممبيتوف وهو رئيس 
منظم�ة تعنى بالدف�اع عن حقوق التت�ار »تعرض 

التتار لضغوط كبرية قبل االنتخابات«.
وش�هد األس�بوع األخري من الحمل�ة االنتخابية 
تصاع�د التوتر بني موس�كو والغرب بس�بب قضية 
تس�ميم العمي�ل املزدوج الرويس الس�ابق س�ريغي 

سكريبال وابنته يف اململكة املتحدة.
ول�م تنتظر موس�كو إىل م�ا بع�د االنتخابات بل 
أعلنت الس�بت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا بصورة 

وشيكة، ردا عىل إجراء مماثل اتخذته لندن.
واعت�رب بوتني مس�اء االح�د ان اتهام موس�كو 
بتس�ميم الجاس�وس الرويس الس�ابق عىل االرايض 
الربيطاني�ة ه�و »مجرد ه�راء«، مؤكدا ان روس�يا 
و«مس�تعدة  الكيميائي�ة«  اس�لحتها  كل  »دم�رت 

للتعاون« مع لندن.
وأدى تبادل تدابري طرد الدبلوماسيني بني روسيا 
وبريطاني�ا يف نهاي�ة الحمل�ة االنتخابي�ة إىل تعزيز 
أج�واء التوتر األقرب إىل الح�رب الباردة التي خيمت 
ع�ىل والي�ة بوتني الرئاس�ية األخ�رية، ع�ىل خلفية 
دعم الكرملني للنظام الس�وري واألزم�ة األوكرانية 
واالتهامات املوجهة إىل روسيا بالتدخل يف االنتخابات 

الرئاسية األمريكية.
وجرت االنتخاب�ات يف الذكرى الرابعة للمصادقة 
عىل ضم شبه جزيرة القرم االوكرانية إىل روسيا بعد 

استفتاء اعتربته كييف والغربيون غري قانوني.
وفتح اكثر من 1200 مركز اقرتاع يف القرم اال ان 
قس�ما كبريا من التتار، املجموعة املسلمة املعارضة 
بش�كل واس�ع لضم القرم اىل روس�يا، قالوا انهم ال 
ين�وون املش�اركة يف االنتخاب�ات. وقالت الرئاس�ة 
الروس�ية يف الق�رم ان ق�ررت كييف من�ع الناخبني 
ال�روس املقيم�ني يف أوكراني�ا من التصوي�ت. وقام 
عرشات الرشطيني وناش�طون قوميون األحد بمنع 
الدخول إىل القنصليات الروس�ية يف العديد من املدن 

الكربى األوكرانية.

حوالي )77( باملئة من الروس صوتوا لفالدميري

بوتني يف واليته اجلديدة: رئيس فوق العادة

       بغداد / المستقبل العراقي

رفض�ت محكم�ة التميي�ز البحرينية، أم�س اإلثنني، 
طلبا مس�تعجال بوقف تنفيذ حل وتصفية جمعية العمل 
الوطن�ي الديمقراط�ي »وع�د«، ثان�ي أك�رب الجمعيات 
السياس�ية املعارض�ة يف الب�الد، وأجل�ت القضي�ة لحني 

إصدار تقرير املكتب الفني.
وكان�ت وزارة الع�دل تقدمت بش�كوى ض�د جمعية 
»وع�د« املعارضة مطالبة بحله�ا، ويف أيار 2017 تم حل 
الجمعية، كما تم تأييد الحكم من محكمة االس�تئناف يف 

ترشين األول من ذات العام.
وجمعية »وعد« العلمانية، هي ثالث جمعية سياسية 
معارض�ة تقوم الس�لطات بحله�ا، بعد جمعي�ة العمل 
اإلس�المي »أمل«، وجمعية »الوفاق الوطني اإلسالمية«، 

كربى الجمعيات السياسية املعارضة.
وكان�ت املحكم�ة الكربى اإلدارية قض�ت يف 17 تموز 
املايض، بح�ل »جمعية الوفاق« وتصفي�ة أموالها، وذلك 
بعد قرار سابق يف 14 من ذات الشهر قىض بإغالق جميع 
مقارها والتحفظ عىل جميع حساباتها وأموالها الثابتة 
واملنقول�ة وتعليق نش�اطها، وتعيني مكت�ب الجمعيات 
السياس�ية بوزارة العدل والشؤون اإلس�المية واألوقاف 

حارسا قضائيا عليها إىل حني الفصل يف املوضوع.
ويف أيل�ول املايض، أي�دت محكمة االس�تئناف الحكم 
بحل الجمعية والذي لقي انتقادات دولية واسعة، وأيدت 
يف ديس�مرب/كانون األول امل�ايض، حكم�ا بالس�جن 9 
س�نوات بحق األمني العام للجمعية »عيل س�لمان« الذي 

دين بتهم بينها الرتويج لتغيري النظام بالقوة.
وكثف�ت الس�لطات البحرينية يف الف�رتة األخرية من 
األحكام والخطوات الصادرة بحق املعارضني، منها قرار 
وزارة الداخلية يف 20 حزيران املايض، القايض بإس�قاط 
الجنس�ية ع�ن رجل الدين الش�يخ »عيىس قاس�م« أبرز 

مرجع شيعي يف البحرين.

       بغداد / المستقبل العراقي

إن  كوبنهاغ�ن  الدنماركي�ة  العاصم�ة  يف  الرشط�ة  قال�ت 
مجموعة اش�خاص هاجموا الس�فارة الرتكية يف املدينة بقنابل 
بنزين يف ساعة مبكرة من صباح أمس االثنني مما أدى إىل اندالع 
حري�ق ووقوع أرضار بالج�زء الخارجي من املبن�ى ولكن دون 

وقوع إصابات.
وكان املبنى خاليا يف ذلك الوقت. وقال مس�ؤول بالرشطة غ 
إن الرشطة يف املوقع تقوم بالتحقيق يف الهجوم ولم يتم اعتقال 
أح�د. وقالت وكالة أنباء األناضول الرتكية ان رشطة كوبنهاغن 
أرس�لت تعزيزات إىل املكان وأّن أف�راد الرشطة الذين كانوا قرب 

مبنى السفارة »فّضلوا إطفاء الحريق بدل مطاردة الفاعلني«.
وأعربت رشطة كوبنهاغن عن اعتقادها بضلوع 4 أشخاص 

يف االعتداء وذلك استنادا إىل التحقيقات األولية الجارية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة واشنطن بوس�ت إن الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب أمر كب�ار املوظفني بع�د انضمامه�م إىل البيت األبيض 
بالتوقيع عىل اتفاقيات بعدم الكشف عن أي معلومات يف أعقاب 
العدي�د من عملي�ات الترسيب التي حدثت يف الش�هور األوىل من 

إدارته.
وقال التقرير إن هذه االتفاقيات تنص عىل أن املسؤولني قد 
يواجهون غرامات مالية إذا كشفوا عن معلومات رسية بالبيت 
األبيض للصح�ف وآخرين وتهدف إىل البقاء س�ارية بعد انتهاء 

فرتة رئاسة ترامب.
وقال�ت روث مارك�وس نائبة رئي�س تحرير صفح�ة الرأي 
بصحيفة واش�نطن بوس�ت إن مس�ودة االتفاقية تنص عىل أن 
يدفع املخالفون غرامة تبلغ عرشة ماليني دوالر عن كل مخالفة 

لوزارة الخزانة.
ووق�ع كبار مس�ؤويل حملة ترام�ب عىل اتفاقي�ات مماثلة 
ولكن خرباء قانونيني تساءلوا عما إذا كانت مثل هذه االتفاقية 
قانوني�ة بالنس�بة ملوظف حكوم�ي رفيع املس�توى يف ضوء ما 

يكفله الدستور من حرية التعبري.
وقال�ت الصحيفة أن املس�ؤولني وافقوا يف نهاي�ة األمر عىل 
التوقيع عىل االتفاقيات وذلك إىل حد ما بعد أن خلصوا إىل أن من 

املرجح أن يتعذر تطبيقها.
ومن�ذ وصوله اىل الرئاس�ة، يقيم ترامب عالق�ة خالفية مع 
قس�م من الصحافة األمريكية الت�ي يتهمها بأنها تنرش »أخبارا 

كاذبة« وبأنها تسعى اىل تشويه سياسته وشخصيته.
ووس�ط تك�رار دونال�د ترام�ب انتقادات�ه عىل توي�رت او يف 
مؤتمرات�ه الصحافي�ة اصبح�ت وس�ائل االعالم رغم�ا عنها يف 

صدارة املواضيع االخبارية، ما يضاعف تعقيد اداء مهمتها.

»التمييز« البحرينية ترفض وقف تنفيذ 
حكم حل مجعية »وعد« املعارضة

السفارة الرتكية يف الدنامرك تتعرض 
هلجوم بـ«القنابل احلارقة«

البيت األبيض يفرض غرامة )10( ماليني 
دوالر عىل من يرسب معلومة 

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ويل العه�د الس�عودي محم�د بن 
س�لمان، إن�ه إذا ع�اش خمس�ني عام�اً، 
فاملتوق�ع أن يحكم الب�الد، وأضاف: »ولن 
د بالقضاء  ُيوقفني يشء إال امل�وت«، وتعهَّ

عىل فكر جماعة اإلخوان املسلمني.
ترصيحات بن س�لمان، ج�اءت خالل 
مقابل�ة له يف برنام�ج »60 دقيقة«، الذي 
تذيع�ه ش�بكة »يس ب�ي إس« األمريكية، 
األحد، وذلك قبيل أيام من زيارته واشنطن. 
هته مقدِّمة الربنامج،  ورّداً عىل س�ؤال وجَّ

نورا أودوني�ل، عن بذخ�ه يف اإلنفاق، قال 
بن سلمان: »أنا ثري ولست فقرياً، ولست 
غاندي أو مانديال«. ويف الحوار ذاته، تعهد 
ب�ن س�لمان ب�«القض�اء الكام�ل عىل ما 
تبق�ى من فك�ر عنارص جماع�ة اإلخوان 
املس�لمني«، الذي ق�ال: إنه »غ�زا املدارس 
السعودية«. وأضاف: »املدارس السعودية 
تعرض�ت لغزو من عن�ارص الجماعة، وال 
ي�زال بعضه�م موج�وداً، لك�ن يف القريب 

العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً«.
وبش�أن القضاء عىل ما سّمته املذيعة 
»التش�دد يف النظ�ام التعليم�ي«، ق�ال بن 

س�لمان: »بالطب�ع، س�نقيض علي�ه؛ فال 
توج�د دولة يف العالم تقبل تعرُّض نظامها 

التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة«.
وفيما يتعل�ق بحملة اعتق�االت فندق 
»الريت�ز«، قال إنه ت�م جمع أكثر من 100 
مليار دوالر من أمراء ورجال أعمال اعُتقلوا 
قبل أشهر، مستدركاً: »لكن الهدف لم يكن 

جمع املال؛ بل معاقبة الفاسدين«.
الس�عودية  الس�لطات  أن  وأض�اف 
»س�تنرش يف أرسع وقت ممكن، معلومات 
ع�ن املعتقلني؛ لي�درك العالم م�ا تقوم به 

حكومة اململكة يف محاربة التطرف«.

كل  أن  الس�عودي  العه�د  ويل  وأك�د 
اإلج�راءات التي اتُّخذت ض�د من وصفهم 

بالفاسدين جاءت وفقاً للقانون.
وكانت السلطات الس�عودية احتجزت 
ع�رشات األش�خاص، م�ن بينه�م أم�راء 
ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، 
يف 4 نوفم�رب، بع�د أن أعل�ن امللك س�لمان 

تشكيل لجنة »ملكافحة الفساد«.
وع�ن موض�وع امل�رأة، أك�د ويل العهد 
الشاب رضورة املساواة بني الرجل واملرأة، 

قائالً: »جميعنا برش وال فرق بيننا«.
وكش�ف عن خط�ط إلطالق مب�ادرة، 

»لتقدي�م  القري�ب،  املس�تقبل  يف  س�تبدأ 
ترشيع�ات تضم�ن املس�اواة يف الروات�ب 
بني املرأة والرجل«. وس�محت الس�عودية 
للنس�اء يف الف�رتة األخ�رية، بأم�ور كانت 
محظورة عليهن عقوداً، أبرزها الس�ماح 
للمرأة بقيادة الس�يارات، والذي من املقرر 
أن يب�دأ العم�ل ب�ه يف يونيو املقب�ل. وقال 
أيضاً إنه ال توجد نصوص رشعية تفرض 
عىل النس�اء ارتداء العب�اءة وغطاء الرأس 
األسود، مشرياً إىل أن زعيم تنظيم القاعدة 
الراحل أسامة بن الدن، »أحدث رشخاً بني 

الرشق األوسط والغرب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن اإلع�الم الحرب�ي نق�اًل عن 
الرئاس�ة الس�ورية أن الرئيس بشار 
الجي�ش  مواق�ع  ع�ىل  ج�ال  األس�د 
الس�وري عىل خطوط النار يف الغوطة 

الرشقية لدمشق.
ب�أن  امليادي�ن  مراس�لة  وأف�ادت 
املس�لحني فّروا م�ن بلدة س�قبا يوم 
األح�د باتج�اه حزة وزمل�كا وعربني 
بعد دخ�ول الجي�ش الس�وري إليها، 
يف ح�ني لم يغ�ادر األه�ايل بلدتهم مع 

دخول الجيش السوري.
وأشارت مراس�لة إىل أن املسلحني 
يف »فيل�ق الرحمن« و«أحرار الش�ام« 
يطالبون بالخروج إىل الشمال السوري 

حيث فصائل درع الفرات هناك.
ولفتت أيضاً إىل أن مسلحي جبهة 
الن�رصة يف الغوطة الرشقية يطالبون 

بالخروج إىل إدلب.
وعن أهمية س�قبا قالت مراس�لة 
امليادي�ن إنه�ا ش�كلت مم�راً لعب�ور 
الجماعات املس�لحة باتج�اه البلدات 
الغوط�ة  يف  عليه�ا  تس�يطر  الت�ي 
خزان�اً  تع�ّد  س�قبا  وأن  الرشقي�ة. 

للمصانع السورية يف محيط دمشق.
وأوضح�ت املراس�لة أن املدنيني كانوا ق�د رفضوا 
تهديدات املس�لحني لهم يف حال لم يخرجوا من البلدة 

قبل دخول الجيش السوري.
وقال قائ�د ميداني للميادين إن الجيش الس�وري 

حدد أماك�ن تواجد اإلرهابيني يف س�قبا بالتعاون مع 
أهايل البلدة.

وأشار إىل أن املجموعات اإلرهابية يف الغوطة تعاني 
من الضعف نتيجة التقدم الرسيع للجيش الس�وري، 

معترباً أن ال خيار أمام املسلحني سوى االستسالم.
وقالت مصادر عسكرية للميادين إنه لم يعثر عىل 

مخازن وتحصينات كثرية يف سقبا بسبب عدم وجود 
بيئة حاضنة للمسلحني فيها.

مراس�لة امليادين لفت�ت إىل أن املهل�ة التي منحها 
الجيش الس�وري للمسلحني يف حرستا هي األخرية يف 

مرحلة التفاوض معهم.
وأعلن مركز املصالحة الرويس يف سوريا عن إجالء 

أكث�ر م�ن 20 أل�ف مدني ع�ن بلدات 
الغوط�ة الرشقي�ة الي�وم ع�رب معرب 

حمورية.
وكان املعرب قد ش�هد خ�الل األيام 
الس�ابقة ن�زوح أكث�ر م�ن 40 أل�ف 
مدني معظمهم من النساء واألطفال 
الذين أتوا من بلدات عربني وحمورية 
وسقبا وحزة، وذلك بعد إعالن الجيش 
هدنة ألربع وعرشين ساعة يف حرستا 

من أجل خروج املدنيني.
وتزامن ذلك مع اس�تمرار عمليات 
الجي�ش الس�وري يف بل�دات الغوطة 
وقراها، حيث واصل الجيش عملياته 
يف الغوط�ة الرشقية لدمش�ق وأحكم 
سيطرته عىل بلدة س�قبا جنوب بلدة 
حمورية بعد مواجهات مع املجموعات 

االرهابية املنترشة يف املنطقة.
التلفزيون السوري قال من جهته، 
إن الجي�ش الس�وري أعط�ى مهل�ة 
اإلرهابي�ة لالنس�حاب  للمجموع�ات 
من حرس�تا يف الغوطة حتى الس�اعة 

الثالثة عرصاً.
ب�دوره  الحرب�ي  اإلع�الم  وأّك�د 
أن الجي�ش الس�وري ح�رر مدرس�ة 
الفاراب�ي ش�مال بلدة الريح�ان، وتل 
كردي، إضافة إىل مس�احة واس�عة من املزراع شمال 

رشق البلدة.
بدوره، قال املرصد الس�وري املعارض إن الجيش 
س�يطر عىل بلدتي س�قبا وكفر بطن�ا يف الغوطة إثر 

معارك مع »فيلق الرحمن«.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

قسم الحسابات / شعبة النفقات 

اعالن
تعلن رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية عن ايجار االكشاش والكافرتيا 
الواقعة يف س�احة املحكمة وكافرتيا ومكتب االستنساخ ومكتب الطابعة يف غرفة 
املحام�ني وفق الرشوط املطلوب�ة فعىل الراغبني بااليجار مراجعة هذه الرئاس�ة 
خالل مدة ثالثون يوما واعتبارا من ثاني يوم النرش يف الصحف املحلية مستصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة )20%( من القيمة املق�درة والبالغة يف الجدول 
ادناه وس�وف تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري للنرش 
يف ساحة املحكمة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية والنرش واالعالن 
تس�دد مبال�غ التامينات اىل قس�م الحس�ابات بموجب صك مص�دق من مرصف 

الرافدين حرصا
اوال � اكشاش وكافرتيا ساحة املحكمة 

1  � القيمة املقدره لبدل االيجار الس�نوي للكافرتيا بمبلغ )س�بعمائة وخمسون 
الف دينار(

2  � القيم�ة املق�درة لبدل االيجار الس�نوي ملجموع االكش�اش )13(  )س�تمائة 
وخمسة وعرشون الف دينار( 

ثانيا � غرفة املحامني 
1 � القيم�ة املقدرة لبدل االيجار الس�نوي للكافرتيا بمبلغ )مليونني وخمس�مائة 

الف دينار( 
2 � القيمة املقدرة لبدل االيجار السنوي ملكتب االستنساخ بمبلغ )مليون دينار(

3  � القيمة املقدره لبدل االيجار الس�نوي ملكتب الطابعة )س�بعمائة وخمس�ون 
الف دينار (

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

تنويه
تمديد فرتة غلق املناقصة رقم 1/م/م.ه� .ث /2018

تجهيز منظومة االالت الدقيقة ملعدة الزالة االمالح 
مناقصة عامة / اعادة اعالن للمرة االوىل /موازنة تشغيلية 

تعلن الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة احدى تش�كيالت 
وزارة النف�ط عن تمديد ف�رتة غلق املناقصة اع�اله من يوم االحد 
املواف�ق 2018/3/18 اىل يوم االحد املوافق 2018/4/1 عىل جميع 
الرشكات املشاركة يف املناقصة اعاله الحضور اىل مقر الرشكة لكي 

يتم تزويدهم باملتغريات الجديدة.
لذا اقتىض التنويه

الربيد االلكرتوني لوزارة النفط:
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للوزارة :
www.oil.gov.iq

 الربيد االلكرتوني للرشكة :
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq

املوقع االلكرتوني للرشكة : 
www.heesco.oil.gov.iq

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة  :3/36820
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي السالم

الجنس : عمارة تجارية
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 200م2
املش�تمالت : عمارة متكونة من ثالث طوابق 
عىل ش�ارع تج�اري مبن�ي م�ن الكونكريت 
املس�لح والطابوق عىل عموم العقار مقسم 
ع�ىل ش�كل قاع�ات تس�تخدم للمناس�بات 

الواجهة مغلفة باليكيبوند  
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل :
فق�ط   )580000000(   : املبي�ع  مق�دار 

خمسمائة وثمانون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثاني�ة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف 
العائد للراهن حس�ني ومحم�د ونصري اوالد 
عزيز حسن لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف 
اربعمائ�ة   )450000000( البال�غ  جيه�ان 
وخمس�ون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل 
ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)450000000( دينارا وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
عبد الكريم جهادي خرض

مالحظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
الثانية 

������������������������������������
اعالن

اىل الرشيك / سيف عيل عبدالحسن
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية التاج�ي لغرض 
استخراج اجازة البناء للقطعة املرقمه 5504 

سبع البور
الرشيك

وليد خالد حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املشخاب
العدد : 167/ش /2018

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

اىل  / املدعى عليه / انور قيس محمد
إلقام�ة املدعي�ة انغام محم�د عل�وان الدعوى املرقم�ة 167/

ش/2018 عليك التي تطلب فيها تأييد حضانتها الطفالها عيل 
وزهراء وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار مختار منطقتك 
لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور 
له�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املص�ادف 2018/3/19 ويف 
ح�ال عدم حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر 
���������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف  

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 648/ش /2018

التاريخ: 2018/3/18
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / فاض�ل جمي�ل ن�ور / كاس�ب / الكوف�ة 
الرباكية 

اقام�ة املدعي�ة )اس�امة عبد املجي�د جعفر( الدع�وى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها نفقة مس�تمرة ألطفالها 
)مهند وريحانة املصطف�ى ونور الدين( و )اجرة حضانة لها( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
واملواف�ق 2018/3/27 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1758/ش2018/1

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

اىل / املدعى عليه / فاضل جبوري كاظم
اقام�ت املدعي�ة )س�لوى عب�اس ط�ارش( الدع�وى بالع�دد 
1758/ش2018/1 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا نفقة 
ماضية ومس�تمرة لها ونفقة مس�تمرة لالوالد كل من )سجاد 
ومصطفى( لها وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار حي الوف�اء / النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا  بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/3/26 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1757/ش2018/1

التاريخ: 2018/3/19
اعالن

اىل / املدعى عليه /فاضل جبوري كاظم
اقام�ت املدعي�ة )نور الهدى فاض�ل جبوري( الدع�وى بالعدد 
1757/ش2018/1 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا نفقة 
مس�تمرة له�ا  وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار حي الوف�اء / النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا  بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وع�يل ك الحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/3/26 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  1844/ب /2017

اىل االش�خاص الثالثة / 1- هالة طالل عبدالحسن  2- حسان 
طالل عبدالحسن

أقام املدعي عدنان س�لمان جابر الدع�وى املرقمة أعاله والتي 
يطلب فيها دعوة املدعى عليه للمرافعة والحكم بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 12/422 الرساي وادخالكم املحكمة االش�خاص 
الثالثة يف الدعوى وملجهولية محل إقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبليغوإش�عار مختار محل�ة دور املعلم�ني منطقة واملرفق 
بكت�اب مرك�ز رشطة الك�وت بالع�دد  3232 يف2018/3/12 
عليه تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم  2018/3/25الساعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم أومن ينوب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض  

عمار حسن عبد عيل
���������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  1842/ب /2017

اىل االش�خاص الثالثة / 1- هالة طالل عبدالحسن  2- حسان 
طالل عبدالحسن

أقام املدعي عدنان س�لمان جابر الدع�وى املرقمة أعاله والتي 
يطلب فيها دعوة املدعى عليه للمرافعة والحكم بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 31/422الرساي وادخالكم املحكمة االش�خاص 
الثالثة يف الدعوى وملجهولية محل إقامتكم حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ وإش�عار مختار محلة دور املعلم�ني منطقة واملرفق 
بكت�اب مرك�ز رشط�ة الكوت بالع�دد  3232 يف 2018/3/12 
عليه تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم  2018/3/25 الساعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم أومن ينوب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/2016/307

مذكرة االخبار بالتنفيذ لألموال غري املنقولة
إىل املدين /املدير املفوض لرشكة كريت لكس 

االمريكية/اضافة لوظيفته
عنوانه: ذي قار/النارصية/شارع بغداد

نخربك�م بان�ه تقرر حج�ز االم�وال املنقولة 
املرفقة يف القائمة طيا لقاء طلب الدائن مدير 
عام انتاج الطاق�ة الكهربائية يف النارصية/

 41,601,800 البال�غ  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
واحد واربعون مليون وس�تمائة وواحد الف 
وثمانمائ�ة دينار فيج�ب عليك�م اداء املبلغ 
املذك�ور خالل مدة ثالثة ايم م�ن اليوم التايل 
لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال فان االموال 
املحجوزة بموج�ب هذا القرار س�تباع وفقا 
للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 69 من قانون 

التنفيذ.
املنفذ العدل /ناجي عبد الهادي السعداوي

املواد
-----------

النانوي�ة  الوق�ود  مضاف�ات  1-وح�دة 
65000000

         - الرئيس�ية  الح�ث  2-محول�ة 
140000000

3-جه�از الفحص بال�رشارة الكهربائية مع 
ملحقاته )خزان+انابيب( 2500000

4-مكائ�ن معامالت حرارية م�ع ملحقاتها 
عدد/2 نقص ريكوردر 11000000

5-جهاز فحوصات ميكانيكي 60000000
6-جهاز الفح�ص باألمواج  ف�وق الصوتية 

مع مجسات مختلفة الزوايا – 5000000
7-جهاز الفحص بالغاكيوم 2000000

8-جهاز قياس السمك يف  املظلة 2000000
9-جهاز فحص الطالء 3500000

10-اح�واض تحميض االف�الم األتوماتيكية 
18000000

املجموع الكيل للم�واد اعاله 309,000,000 
ثالثمائة وتسعة مليون دينار عراقي

������������������������������������
اعالن

اىل الرشيكني/ ش�هاب احمد جمي�ل / نهله 
اسماعيل طه

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية التاج�ي لغرض 
اس�تخراج اج�ازة البن�اء للقطع�ة املرقم�ه 

1/13189 سبع البور
الرشيك

وسام فاهم جاسم

12
3    19    

العدد:  293/حسابات / 2018
التاريخ:  2018/3/18

القايض
طالب حسن حريب

رئيس حمكمة استئناف املثنى االحتادي

املدير العام / وكالة
رئيس جملس االدارة
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   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء مهدي 
العالق، مع وفد صن�دوق التنمية الكويتي 
معه�م املش�اريع الت�ي ين�وي الصن�دوق 
تنفيذه�ا يف الع�راق بتموي�ل م�ن القرض 

الكويتي البالغ مليار دوالر.
وق�ال الع�الق يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
ان  الوف�د،  اس�تقباله  خ�الل  العراق�ي« 
»الحكومة س�تحدد ثالثة أولويات النش�اء 
مستش�فى يف احدى محافظ�ات الجنوب، 
وإمكاني�ة تموي�ل الق�رض مل�روع ماء 

الحمداني�ة، ال�ذي تعه�د رئي�س ال�وزراء 
بانجازه«.

واضاف ان »امليزة بالقروض املقدمة للعراق 
يف مؤتم�ر الكوي�ت الع�ادة اعم�ار العراق 
س�تدار من قب�ل الفريق الوطن�ي املرتبط 
بش�كل مب�ارش مع رئي�س ال�وزراء، االمر 

ال�ذي يرف�ع كل اإلج�راءات البريوقراطية 
السابقة«.

من جهت�ه، اكد الجانب الكويتي، بحس�ب 
البي�ان، »ح�ل املش�اكل الفني�ة واإلدارية 
املتعلق�ة بم�روع املستش�فى الكويت�ي 
يف الب�رة، وان العم�ل ج�ار ع�ى انج�از 

املستشفى يف غضون فرتة وجيزة، ال سيما 
وان نسبة إنجازه بلغت اكثر من %90«.

وش�دد الوف�د عى »ح�رص الكوي�ت البدء 
بتنفي�ذ وعوده�ا يف املؤتم�ر ال�دويل، وهي 
املنح�ة البالغ�ة ملي�ار دوالر، والق�روض 

امليرسة البالغة مليار دوالر أيضا.

االمانة العامة ملجلس الوزراء  تبحث مع صندوق التنمية الكويتي املشاريع املقرتح تنفيذها

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، إيص�ال 
الكابل الضوئ�ي إىل الجانب األيمن 

من مدينة املوصل.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، أن »الف�رق الهندس�ية 
والفنية يف مديرية إتصاالت نينوى، 
الكاب�ل  بإم�رار  أعماله�ا  أنه�ت 

الضوئ�ي م�ن الجان�ب االي�رس إىل 
الجان�ب األيمن ملدين�ة املوصل من 
خ�الل الج�رس القدي�م }العتي�ق{ 
ع�ر األماكن املخصص�ة لخدمات 
االتصاالت يف الجرس وذلك بالتزامن 
مع اإلنتهاء من أعمال إعادة تأهيل 
الج�رس والذي ت�م افتتاحه مؤخرا 
م�ن قب�ل رئي�س مجلس ال�وزراء 

حيدر العبادي«.

ويف س�ياق متص�ل ق�ام منتس�بو 
قس�م بري�د وتوف�ري نين�وى بنقل 
معم�ل األخت�ام التابع ل�ه اىل مقر 
تش�غليه  إع�ادة  وس�يتم  القس�م 
للمواطن�ني  خدمات�ه  لتقدي�م 
واملؤسسات الحكومية يف املحافظة 
علم�ا ان املعم�ل ت�م إنق�اذه من 
ركام عصابات داع�ش اإلجرامية. 
بحس�ب البي�ان. وأش�ار البيان اىل 

أن »امل�الكات الهندس�ية والفني�ة 
يف ش�عبة الرتاس�ل التابعة ملديرية 
م�ن  تمكن�ت  الب�رة  إتص�االت 
الكاب�ل الضوئ�ي مس�ار  صيان�ة 
}زبري - أم قر{، ومسار }سفوان 
– زبري{، حيث تم إصالح العوارض 
الت�ي  الخدم�ات  جمي�ع  وإع�ادة 
املش�رتكني  لكافة  الكابل  يوفره�ا 

من املواطنني ودوائر الدولة.

االتصاالت: ربط جانبي املوصل بالكابل الضوئي

جنايات بابل: السجن »10« سنوات ملوظف 
يف التسجيل العقاري

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات بابل حكماً بالس�جن عر سنوات بحق 
موظف يف دائرة التس�جيل العقاري يف املحافظ�ة مارس عمليات 

تزوير.
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس القضاء 
األع�ى يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »الهيئة الثانية يف 
محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالس�جن عر سنوات بحق 

موظف يف دائرة التسجيل العقاري يف الحلة«.
وأض�اف بريقدار أن »املتهم اعرتف بتزوير معامالت عقارية لنقل 
عق�ارات تع�ود لبلدي�ة الحلة إىل آخري�ن بطرق غ�ري مروعة«، 
الفت�ا إىل أن »الحكم جاء اس�تناداً إىل أحكام املادة 289 من قانون 

العقوبات العراقي.

الرافدين يفتتح فرعه يف جامعة 
املوصل لتقديم اخلدمات املرصفية

العراق يقرر حظر استرياد الدواجن 
والبيض والطيور من »35« دولة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرافدين عن »افتتاح فرعه يف جامعة املوصل لتقديم 
الخدمات املرفية للمواطنني«.وق�ال املكتب االعالمي للمرف 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان�ه »تم إفتتاح 
ف�رع جامعة املوصل بع�د إعادة إعماره وتأهيل�ه بعد ان تعرض 
لعمليات تخري�ب من قبل ارهابي داعش«.وأش�ار إىل ان »إفتتاح 
فروع املرف يف محافظة نينوى سيس�هم بشكل كبري يف إنعاش 
الحركة االقتصادية بعد ركود اقتصادي شل حركتها التجارية ما 

سيخفف كثريا عى أعباء املوظفني واملواطنني يف عموم نينوى.

   بغداد / المستقبل العراقي

قرر العراق حظر استرياد الدواجن والبيض والطيور بأنواعها من 
35 دولة؛ لتفادي انتشار مرض إنفلونزا الطيور.وأوضحت األمانة 
العامة للوزراء يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، أن قائمة الدول 
املحظور االس�ترياد منها تش�مل: »مر، فرنسا، الصني، روسيا، 
إيطاليا، الدانمارك، بلجيكا، كوريا الشمالية والجنوبية، املكسيك، 
إرسائيل، النيجر، بوتان، بوركينا فاس�و، جنوب أفريقيا، س�احل 
الع�اج، غانا، كازاخس�تان، كمبوديا، ماينم�ار، النيبال، نيجرييا، 
هون�غ كون�غ، توك�و، الكام�ريون، أوغن�دا، بنغالدش، البوس�نة 
والهرس�ك، زمباب�وي، لوكس�مبورغ، الكونغ�و، فيتن�ام، الوس، 
الفلبني«. وأشارت إىل أن »قرارها يأتي استناداً إىل التحديث األخري 
الص�ادر عن منظمة الصح�ة الحيوانية العاملي�ة )OIE( للموقف 

الوبائي ملرض إنفلونزا الطيور.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هي�أة النزاه�ة، ضبط 
مدي�ري زراع�ة ص�الح الدين 
الحايل والس�ابق بتهمة تزوير 

معامالت قروٍض زراعية.
بي�ان  يف  الهي�أة،  وكش�فت 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، 
عن »ضبط 14 معاملة عقوٍد 
َف�ت عى  ِ رة صرُ �زوَّ زراعيَّ�ة مرُ
أساسها قروٌض زراعيٌَّة بمبلغ 
س�بعمائٍة   )786,000,000(
وس�تٍة وثمانني ملي�ون ديناٍر 
خالف�ًا للضواب�ط يف املرف 
تكري�ت  ف�رع   - الزراع�يِّ 

بمحافظة صالح الدين«.

التحقيقات يف  وبيَّن�ت دائ�رةرُ 
الهي�أة، ويف مع�رض حديثها 
ع�ن تفاصيل عمليَّ�ة الضبط 
رٍة  ذكَّ �ت بموج�ب مرُ الت�ي تمَّ
قضائيَّ�ٍة، أنَّ »وح�دة الضبط 
مكافح�ة  ولجن�ة  القضائ�يِّ 
ملكت�ب  التابعت�ني  الرش�وة 
تحقي�ق الهي�أة يف محافظ�ة 
نت�ا بع�د  ص�الح الدي�ن، تمكَّ
االنتق�ال للم�رف وتدقي�ق 
�يذ العمليَّة  املعامالت من تن�فَّ
ضب�ط  ع�ن  أس�فرت  الت�ي 
؛ بغية  14معامل�ة عقٍد زراعيٍّ
الحصول ع�ى قروٍض زراعيَّة 
الفتة  رٍة«،  زوَّ مرُ بمستمسكاٍت 
اىل »ضب�ط مدي�ري الزراع�ة 

الح�ايل والس�ابق يف املحافظة 
ومع�اون املدير ومدير قس�م 
بعمليَّ�ة  لقيامه�م  األرايض؛ 

التزوير«. 
�يم محرض  وأش�ارت اىل »تنظَّ
باملرُ�رزات  أص�ويلٍّ  ضب�ٍط 
عرضه�ا  بغي�ة  املضبوط�ة؛ 
املرُتَّهم�ني عى قايض  بصحبة 
التِّخ�اذ  ؛  املرُخت�صِّ التحقي�ق 
اإلجراءات القانونيَّة الالزمة«.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت 
يف 2017/8/21 ع�ن ضب�ط 

معاون مدير زراعة ص 
تلبِّساً بتزوير 247  الح الدين مرُ
ت املال العامَّ  كتاباً رسمياً أرضَّ

ب�نحو 600 مليون دينار.

النزاهة تعلن ضبط مديري زراعة صالح الدين احلايل 
والسابق بتهمة تزوير معامالت قروٍض زراعية

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الركة العامة لتجارة املواد اإلنش�ائية  يف 
وزارة التج�ارة »إمكاني�ة  التب�ادل التج�اري مع 
الركات العاملية املوردة واملنتجة للمواد اإلنشائية 
».واضاف مدير عام اإلنش�ائية سعيد حسني عايد 
خالل تروس�ه اجتماع اللجنة االستريادية بحسب 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »االجتماع 
ناقش رغبة الركة يف التعاون التجاري مع رشكة 
االتفاق الس�عودية املختصة بالصناعات الحديدية 
إلنتاج حديد التسليح والتي تعتر إحدى الركات 
الرائ�دة يف مج�ال الصناع�ات الحديدية«.وبني ان 
»االجتماع ناقش كذلك الع�روض املقدمة من قبل 
الركات العاملية من حيث دراسة الجدوى  ورسم 
التري�ف باالضاف�ة اىل تكليف قس�م االس�ترياد 
بمفاتح�ة ال�ركات ملعرفة املنتج�ات التي تقوم 
بتصنيعه�ا بموج�ب العرض املق�دم واألخذ بنظر 

االعتبار املقاييس املعتمدة وتناسب األسعار والتي 
ه�ي ضم�ن األهداف التي تس�عى إليه�ا الركة« 
.وعى ذات الس�ياق اض�اف عايد ان رشكته اجرت 
مباحثات مع املدير املفوض لركة الجسور العالية 
املختصة بالبناء واإلنشاءات والقائمة حاليالتشييد 
مجم�ع األم�ريات الس�كني يف محافظ�ة النج�ف 
االرشف باالضافة اىل اقتناء مواد إنشائية متنوعة 
وبكميات كبرية النجاز املشاريع االستثمارية كون 
م�واد الركة تتمتع بصف�ات املقاييس املعتمدة. 
.من جانب اخر اش�ارعايد اىل انه تم توجيه فروع 
الركة كافة يف بغداد واملحافظات بتكثيف حمالت 
اإلعالن والرتويج عن املواد اإلنش�ائية التي تتعامل 
به�ا الركة  من اج�ل التعريف باملواد اإلنش�ائية 
الت�ي تتعامل بها الركة من خالل مفاتحة دوائر 
الدولة ورشكات القطاع الخاص وتجار مواد البناء 
واإلنش�اء واملحال التجارية وتثبيت اللوحات أمام 

واجهة فروع الركة.

انشائية التجارة تبحث إمكانية التبادل التجاري 
املشرتك مع الرشكات العاملية

   البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ الب�رة، اس�عد العيدان�ي، 
أمس االثنني، عن تش�كيل لجن�ة عليا لتطوير 
محافظة البرة يرتأسها رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي وتضم عددا من ممثل�ني عن وزارات 
النقل والنفط واالعمار واإلس�كان والتخطيط 
والرملان ورئيس مجل�س البرة ومحافظها 

ومكاتب استشارية وجامعة البرة .
وق�ال العيداني يف تري�ح ل�«الغد برس«، ان 
»اللجنة س�تضم أيضا بعضويتها ممثلني عن 
الركات النفطية الدولية العاملة باملحافظة«، 
مبينا انه »من مهام اللجنة وضع اسرتاتيجية 
وبالتع�اون  امل�دى  وبعي�دة  تطوي�ر قص�رية 
م�ع الحكومة املحلي�ة وتحديد تلك املش�اريع 

معها«.

وأض�اف ان »ه�ذه اللجن�ة س�تضع خط�ط 
املش�اريع املقرتح�ة وتحديد الي�ات العمل مع 
املؤه�ل  الخ�اص  املدن�ي والقط�اع  املجتم�ع 
العاملي�ة  النفطي�ة  وال�ركات  باملحافظ�ة 
والجه�ات والهيئ�ات الدولي�ة املانح�ة«، الفتا 
اىل ان »م�ن مهام اللجن�ة أيضا تحديد الفرص 
االس�تثمارية ووضع االليات املناس�بة لجذب 
املس�تثمرين عى املس�تويني الدويل واإلقليمي 
وإيج�اد مص�ادر التموي�ل واالعان�ات والدعم 
الحكوم�ي«. وتابع العيدان�ي ان »لهذه الجنة 
أيض�ا إدارة ورش العمل واملؤتمرات واملعارض 
الخاص�ة بتطوي�ر املحافظ�ة ع�ى املس�توى 
لتس�ويق  إعالمي�ة  سياس�ة  ووض�ع  ال�دويل 
املش�اريع املقرتحة«، موضحا ان »كل هذا يتم 
بالتنس�يق مع الجهات الحكومية ذات العالقة 

يف الحكومتني االتحادية واملحلية.

حمافظ البرصة يكشف عن تشكيل جلنة عليا برئاسة العبادي لتطوير املحافظة

    ذي قار / المستقبل العراقي

طالب�ت الحكومة املحلي�ة بمحافظة ذي 
ق�ار، الحكومة االتحادي�ة يف بغداد بعزل 
حصتها من املياه بعيداً عن االهوار، كون 
االخرية منطقة س�ياحية وضمن الرتاث 

العاملي«. 
وق�ال نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار، ع�ادل 
الدخي�ي يف بي�ان ملكتبه االعالم�ي تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »امل�وارد املائية 
تق�وم بإطالقات موح�دة لكميات املياه 
وتش�مل عموم املحافظة، وهذا ال يس�د 
حاجته�ا الفعلي�ة كونها مدين�ة زراعية 
وتعاني طوال السنوات االخرية من شحة 

كبرية يف املياه«.
وب�ني، ان« هن�اك اهمية العط�اء صورة 
واضح�ة عن كمية ذي ق�ار املائية وعزل 
حصته�ا ع�ن االه�وار لضم�ان ديمومة 

الحياة ودعم القطاع السياحي فيها«.
ان  ق�ار،  ذي  محاف�ظ  نائ�ب  واض�اف 
»املحافظة تش�هد تراجع�ا كبري يف مجال 
الع�ام بس�بب  له�ذا  الزراع�ة واالنت�اج 
تعرضها اىل ش�حة مياه كبرية، والحصة 
املتوفرة غري كافية فضالً عن التجاوزات 
املتكررة من قبل املحافظات الواقعة عى 

صدر النهر«.
وتعان�ي محافظ�ة ذي ق�ار م�ن ش�حة 
املي�اه، ادى اىل هج�رة بع�ض االهايل من 
مناطقهم اىل مركز املدين�ة واملحافظات 

املجاورة.

ذي قار تطالب
بعزل حصتها املائية

عن االهوار

   بغداد / المستقبل العراقي

اكدت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، عزمه�ا عى نقل 
س�احات التب�ادل التج�اري يف منف�ذ زرباطي�ة 
الح�دودي اىل الخ�ط الصف�ري ال�ذي يفصل بني 

العراق وايران«.
وذك�ر بيان لهيئة املنافذ اطلعت عليه »املس�تقبل 
العراق�ي« ان »رئي�س الهيئة كاظ�م العقابي زار 
مس�اء امس منفذ زرباطية الحدودي يف محافظة 
واس�ط ، و التق�ى مدي�ر وضب�اط املنف�ذ، كم�ا 
التق�ى مجموعة من التجار واملواطنني واس�تمع 
اىل املعاناة الت�ي يواجهونها نتيج�ة لوجودهم يف 

س�احات التب�ادل التج�اري التي تم انش�اؤها يف 
الجانب االيراني االمر الذي تسبب يف حرمان الكثري 
م�ن الش�باب العراقيني م�ن حق العم�ل يف هذه 
الس�احات«. واك�د العقابي ع�زم الهيئة عى نقل 
س�احات التبادل التجاري اىل الخط الصفري الذي 
يفصل بني الطرفني، خاصة وان هناك بنى تحتية 
)رمبات( تس�اعد ع�ى عملية تفري�غ الحموالت 
بني الطرفني، لذلك تم االتص�ال بالجانب االيراني 

للمبارشة باجراءات نقل هذه الساحات«.
واوضح البيان ان »العقابي التقى محافظ واسط 
الذي ابدى استعداده التام لتحسني البنى التحتية 

للمنفذ وكذلك رفده بالكوادر البرية املطلوبة.

املنافذ احلدودية تعتزم نقل ساحات التبادل التجاري بمنفذ زرباطية اىل اخلط الصفري

    بغداد/ المستقبل العراقي

بارشت املالكات الهندسية والفنية يف املديرية العامة النتاج الطاقة 
الكهربائية ملنطقة الفرات االوسط أعمال الصيانة الدورية ملحطة  

كهرباء املسيب الغازية.
وب�ني املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الكهرب�اء مصع�ب رسي 
املدرس يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«, ان »االعمال تضمنت 
قطع ولح�ام لخ�زان النفط ) c-120(, اىل جانب فحص وصيانة 
لقاطع الدورة ) H 14 ( يف شبكة  )400( ك.ف بعد ان كان مرتوكا 

منذ فرتة طويلة واعادته اىل العمل«.
واضاف »اضافة اىل تأهيل الوحدة التوليدية التاس�عة من وحسب 
الخطة املوضوعة لتش�غيل الوحدة, وكذلك اجراء اعمال الصيانة 
عى خزان نف�ط الخام )) B-120, وتاتي ه�ذه االعمال من اجل 

استعداداً لفصل الصيف وحمل الذروة.

الكهرباء: انتاج الفرات األوسط تبارش باعامل 
الصيانة الدورية ملحطة املسيب الغازية

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

طال�ب محافظ بغ�داد، عط�وان العطوان�ي، الحكومة 
االتحادي�ة بوضع حلول ملواجهة االزمة الخدمية لحزام 
بغداد.ووص�ف العطواني« الوض�ع الخدمي يف مناطق 
االطراف ب�«املرتدي،« مؤكدا عى ان »املشاكل الخدمية 
يف مناط�ق ح�زام بغ�داد بات�ت تتفاق�م وان الحل�ول 
الرتقيعي�ة التصلح الوضع«.واضاف اننا »اليوم نش�هد 
خروج االلف من املواطن�ني للتظاهر مطالبني باصالح 
الواقع الخدمي يف مناطق ح�زام بغداد، واننا كحكومة 
محلي�ة نؤيد هذه املطالب اذ كان لنا لقاءات مس�تمرة 
م�ع اللج�ان املنظمة لتل�ك املظاهرات واطلعنا بش�كل 
مفصل عن مطال�ب االهايل املتضمن�ة توفري الخدمات 
وابس�ط حقوق تلك املدن التي اصب�ح واقعها الخدمي 
مرتاجع�ا بش�كل واضح واصبح�ت املش�كلة تراكمية 
بس�بب االهم�ال الت�ي م�رت بها تل�ك املناط�ق خالل 

الف�رتات الس�ابقة«.واوضح العطوان�ي ان »محافظة 
بغداد اعدت خطة مس�بقة للنه�وض بالواقع الخدمي 
اس�تعدادا لالنط�الق بتنفي�ذ املش�اريع الضاغطة التي 
وافق عى استأناف تنفيذها رئيس الوزراء«، مؤكدا اننا 
»اليوم نقف اىل جانب مواطنينا الذين خرجوا للمطالبة 
بحقوقه�م يف مناط�ق املعام�ل والنهروان والحس�ينية 
وجرس دياىل ويجب عى الحكومة ان تس�تجيب بش�كل 
رسي�ع له�ا«. وج�دد مطالبت�ه الحكوم�ة االتحادي�ة 
ورئيس الوزراء ووزارت�ي التخطيط واملالية ان »تكون 
له�م وقفة حقيقية ومس�ؤولة حيال االزم�ة الخدمية 
املتفاقم�ة وااللتفات اىل معاناة اه�ايل بغداد ومطالبهم 
املروعة«، الفتا اىل ان »حكومة بغداد املحلية مستعدة 
وقدمت كل ماعليها واس�تنفرت كل امكانياتها لتقديم 
كل مايمكن تقديمه وبقدر ماهو متاح لديها من خدمة 
لتل�ك املناط�ق وهي االن بحاجة لدعم واس�ناد من قبل 

الحكومة االتحادية للميض بمشاريعها.

العطواين يطالب احلكومة االحتادية بوضع حلول ملواجهة االزمة اخلدمية حلزام بغداد
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1 � ي�ر الرشكة العامة لتجارة امل�واد الغذائية) االعالن ملقدمي العطاءات وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة 
تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف )مركز مبيعات االمام عيل )عليه السالم((. 

2 � تتوف�ر ل�دى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تحميل 
وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة(

3  � بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )مدير القسم القانوني 
/ الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور � شارع النقابات � مجاور وزارة الكهرباء ( وبعد دفع  قيمة البيع 
للوثائق غري املس�ردة البالغة )600,000( س�تمائة الف دينار بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات 

عىل العنوان املبني اعاله 
4 � تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض � االستعالمات ( قبل الساعة )12( الثانية عرش 
ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االحد( املصادف 2018/4/22 وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحض�ور اىل مكتب رئيس لجنة الفت�ح  يف يوم )االحد( املصادف 2018/4/22 )بعد الس�اعة 12 
الثاني�ة ع�رش ظهرا(  يجب ان تتضمن العطاءات  ضمان العطاء خطاب ضم�ان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك 
املرك�زي( بمبلغ )30,000,000( ثالثون مليون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تس�عون يوم من تاريخ 

غلق املناقصة 
اسعار الكلفة التخمينية

اجور التفريغ والتوظيب 
داخل المخازن

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل المواد او 

فتح االكداس

اجور الوزن 
واكمال 
الوزن

اصناف البضائع 
واوزانها

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا

)220( مئتان وعشرون 
دينار

)220( مئتان وعشرون 
دينار

كيس زنة 5 كغم 
فما فوق

 )400,000(
اربعمائة الف دينار

)205( مئتان وخمسة 
دينار

)205( مئتان وخمسة 
دينار

صندوق او كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 

3 كغم فما فوق

المجموع  / 850 ثمانمائة وخمسون دينار

وترفق الوثائق التالية :
1 � وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد 

عطاءه 
2 � كتاب عدم املمانعة لالشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2018

3 � هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة
4 � حسابات ختامية التي تظهر االرباح خالل السنتني االخريتني

5  � الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تجديد راس مال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة
6 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنتني االخريتني مؤيدة من الجهات التعاقدية 

العنوان جمهورية العراق � بغداد  � املنصور � شارع النقابات 
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org

 E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
 E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
 E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
 E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

اعالن
مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف 

الديوانية  
أق�ام املدع�ي )راتب محم�د عبد( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الحرك�ويص( بدال م�ن )خزعيل( 
فمن لدي�ه حق االعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوماً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف 
الديوانية  

عب�اس  )خض�ري  املواط�ن  ق�دم 
جاس�م( طلباً يروم فيه تس�جيل 
لقب�ه وجعله )الحس�ني( بدال من 
الف�راغ واس�تناداً اىل احكام املاده 
)24( من قانون البطاقه الوطنيه 
رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
الجري�دة  يف  االع�الن  ه�ذا  ن�رش 
الرسمية فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش  .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف 
الديوانية  

كاظ�م  )حس�ني  املدع�ي  أق�ام 
قضائي�ة  دع�وى  عبدالخ�رض( 
لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الجبوري( 
بدال من )الخزعيل( فمن لديه حق 
االع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وفق اح�كام املاده )22( 
من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف 
الديوانية  

أقام املدعي )حاكم فرحان معني( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الحرك�ويص( بدال من )الخزعيل( 
فمن لدي�ه حق االعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوماً م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

����������������������������
اعالن

مديرية ش�ؤون االحوال املدنية يف 
بابل

بن�اءاً عىل الدعوى املقامة من قبل 
املدعي )عيل مطرود خضري( الذي 
يطلب تبديل لقب�ه من  )الدليمي( 
اىل )الحسيني( ممن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف  الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�اده )22( م�ن قان�ون 
البطاق�ه الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 

. 2016
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظ�ة املثنى / قس�م ش�ؤون 
االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن جفات عبود حس�ن 
طلب�ا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه 
اللق�ب وجعل�ه )الطائ�ي  تبدي�ل 
( ب�دال م�ن )احفام�ني( وعم�ال 
باح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 
2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب 
باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل فرة خمس�ة عرش يوما من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير األح�وال املدني�ه والجوازات 

واالقامة / وكالة

فقدان
فقد مني الوص�ل الصادر من بلدية 
يف   )1622811  ( املرق�م  النج�ف 
 )2،55،000( 2017/12/20بمبلغ 
باس�م املواطن ) حمدي ديل محمد( 
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
�����������������������������

فقدان
الص�ادر م�ن  الوص�ل  فق�د من�ي 
الرشكة العامة ملوانئ العراق املرقم 
بمبل�غ  )29382( يف 2007/7/15 
)300،000( ثالثمائ�ة ال�ف دين�ار 
باس�م ) اياد عب�د الحلي�م جزيم ( 
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
�����������������������������

فقدان
الص�ادر م�ن  الوص�ل  فق�د من�ي 
الرشكة العامة ملوانئ العراق املرقم 
بمبل�غ  )29381( يف 2007/7/15 
)300،000( ثالثمائ�ة ال�ف دين�ار 
باس�م ) فالح عيل يوسف ( عىل من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف سوق 
الشيوخ

العدد: 688/ش/2018 
م/اعالن

اىل/املدع�ى عليه/ رحي�م عبد الله 
بصريي الذي يسكن السوق- الحي 
العس�كري س�ابقا مجه�ول محل 

القامة حاليا
اقامت املدعية نجالء رحيم مغامس 
دع�وى تطل�ب فيه�ا زواج وطالق 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
القادم املص�ادف 2018/3/29 ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف تجرى 
بحق�ك املرافعة غيابي�ا وعلنا وفقا 

لألصول.
القايض/ فهد حسن عبد الله

�����������������������������
اعالن

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

أق�ام املدع�ي )حاكم محم�د عبد( 
دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
)الحرك�ويص( بدال م�ن )خزاعي( 
فم�ن لديه حق االع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً من تاري�خ النرش وبعكس�ه 
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن دعوة دائنني
أني املصف�ي املحامي منترص مرزة 
ع�يل لرشكة بي�ادر الجب�ل للتجارة 
العامة املحدودة ادعو كل من له حق 
أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العنوان التايل بيادر الجبل كركوك - 

صاري كهيبة 
املصفي املحامي 
منترص مرزة عيل

�����������������������������
تسجيل مكتب استشاري

بن�اًءا ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل 
املحامي منترص مرزه عيل، 

ق�رر مجلس نقاب�ة املحامني املرقم 
فقرت�ه  يف   2018  /3  /8 يف   11
الثامنة والذي تضم�ن املوافقة عىل 
تأسيس مكتب سومر لالستشارات 
القانونية وبعد دفع الرسم القانوني 
بموجب الوصل املرقم 0027503 يف 
13/ 3/ 2018 ق�رر مجل�س نقابة 
املحامني بجلسته املرقمة 12 يف 15/ 
3/ 2018 من�ح املوافق�ة النهائي�ة 
لتسجيل  مكتب سومر لالستشارات 

القانونية
�����������������������������

فقدان
املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
الصادرة من  املرقم�ة )0567945( 
مدرس�ة الرص�ايف االبتدائي�ة للبنني 
واملعنون�ة اىل وزارة الداخلية بتاريخ 
 )62( الع�دد  ذي   2016/12/25
باسم ) احمد عبداملحمد كاظم( عىل 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
�����������������������������

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من 
الهيئة العامة للرضائب فرع النجف 
االرشف  ذي الع�دد )2975( بتاريخ 
2013/2/5 باس�م ) عدن�ان عب�د 
الحمزة مهدي( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 498

إعالن
بن�اءا لطلب املدعي رائد ناجي ضمد  
والذي يطلب م�ن خالله تبديل لقبه 
من البوشمخي اىل الزبيدي واستنادا 
ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لس�نة 2016  تقرر نرش 
طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له 
حق االعراض ع�ىل الطلب مراجعة 
املديري�ة خالل 15 يوم�ا من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�ينظر يف الطلب 

وفق القانون .
موقع اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

�����������������������������
تنويه 

ورد س�هوا يف إع�الن ق�رار تثبي�ت 
ملكي�ة العقار املرق�م 1575 الغرب 
واملنشور بجريدة املستقبل العراقي 
طال�ب  اس�م  املواط�ن  وجري�دة 
التس�جيل ) فرح�ان عب�اس دخ�ن 
( خط�ا والصحي�ح ) فرح�ان دخن 

عباس( لذا اقتىض التنويه
�����������������������������

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

بابل
 بن�اءاً عىل الدع�وى املقامة من قبل 
املدعي )حميد مهدي حس�ني( الذي 
يطل�ب تبديل لقبه م�ن  )املرميض( 
اىل )الرشي�ف الحس�ني( ممن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف  الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 522 / ب / 2018 

التاريخ 19 / 3 / 2018  

اعالن
اىل / املدعى عليه / حاتم بدر حنتوش

اق�ام املدع�ي احم�د عبد محم�د الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اعاله يطلب فيها تأديتك مبلغ 5,500,000 خمس�ة ماليني 
وخمسمائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البل�دي عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفتني محليت�ني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املصادف ي�وم 26 / 3 / 2018 
الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً وفق 

القانون 

القايض / حممود عبد الفتاح

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1049 / ش / 2018

التاريخ 18 / 3 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليها / زهراء سالم جاسم

اق�ام املدع�ي حيدر موىس س�لطان الدع�وى املرقمة 
اعاله يطال�ب فيها تصديق الط�الق وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف يوم 27 / 3 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

وزارة الداخلية 
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
ش�ؤون  قس�م   / املثن�ى  ملحافظ�ة 

االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن احم�د مديح كياح طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل 
اللقب يف قي�ده  وجعله )الش�مري ( 
وعمال باحكام املادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
املع�دل تق�رر ن�رش الطل�ب باح�دى 
الصح�ف املحلية فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل فرة 
عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
والج�وازات  املدني�ه  األح�وال  مدي�ر 

واالقامة / وكالة
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /1/ب/2018

التاريخ 2018/3/14
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية 
فع�ىل  الزوي�ة   120 املرق�م  العق�ار 
الراغب�ني بالرشاء الحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة يف اليوم الثالث�ون من اليوم 
االع�الن مس�تصحبني  لن�رش  الت�ايل 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحم�ل 

املشري اجور االعالن 
القايض

كفاح بطاح الظاملي
االوصاف : 

العق�ار عب�ارة ع�ن دار يتأل�ف م�ن 
طابقني ويقع يف قضاء املناذرة خلف 
مركز الرشطة مساحته 125,42 مر 
مرب�ع مبن�ي من الطابوق ومس�قف 
بالشيلمان درجة عمرانه رديء القيمة 
التقديرية للعقار )16000000( ستة 

عرش مليون دينار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

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

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  :3/44486 

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

جزيرة النجف حي امليالد
الجن�س : دار مف�رز لداري�ن بصورة 

غري رسمية
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 200م2
املشتمالت : استقبال وصالة ومطبخ 
وغرف�ة وصحيات يف الطابق الس�فيل 
يف  ومطب�خ   وصحي�ات  وغرفت�ني 

الطابق العلوي سقوفه شيلمان   
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

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

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
النجف االوىل باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف العائ�د للراه�ن حص�ة / 
ج�واد كاظم عب�د لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن املرصف الصناع�ي /كربالء 
البال�غ )40000000( اربعون مليون 
دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )40000000( 
اربع�ون ملي�ون دين�ارا وان املزاي�دة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري.
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2018/770

التاريخ : 2018/3/18
اىل / املنف�ذ علي�ه /حي�در نج�اح 

محمد عيل
لقد تحقق له�ذه املديرية من رشح  
خ�الل رشح املبلغ القضائ�ي لهذه 
املديري�ة واش�عار مخت�ار  منطقة 
ح�ي الس�الم 4 ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ  واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف 
خ�الل  خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
املديرية  حض�ورك س�تبارش ه�ذه 
باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي وف�ق 

القانون
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية 
يف  7039/ش2017/6  بالع�دد  يف 

2017/12/11 املتضمن 
اوال : الزام املدعي عليه )حيدر نجاح 
محمد عيل ( بتأديته للمدعية )رحاب 
مهدي سلمان ( نفقة ماضية مبلغ 
قدره مائة الف دينار ش�هريا وملدة 
سنة س�ابقة عىل تاريخ اقامة هذه 

الدعوة يف 2017/10/23 
ثاني�ا : ال�زام املدع�ي ع�يل ) حيدر 
نجاح محمد ع�يل( بتأديته للمدعية 
رحاب مهدي سلمان نفقة مستمرة 
مبلغ قدره مائتان الف دينار شهريا 
اعتبارا من تاري�خ اقامة الدعوى يف 

2017/10/23 وللمستقبل 
ثالثا : الزام املدعي عليه نجاح محمد 
عيل بتأديته اىل اطفاله كال من غنى 
وره�ف نفقة مس�تمرة مبلغ قدره 
مائ�ة وخمس�ون الف دين�ار ولكل 
واحد منهم اعتبارا من تاريخ اقامة  

هذه الدعوة يف 2017/10/23
�����������������������������

تنويه
نرش اعالن محكمة بداءة العباس�ية 
الع�دد 144/اعراض الغري / 2018 
املنش�ور يف جريدة املستقبل بعددها 
املرق�م 1623 يف 2018/2/25 جاء 
فيه اس�م املع�رض اع�راض الغري 
بأنه�ا )علي�ه وحي�د رايض( خط�أ 
والصحيح هو زهرة وحيد رايض لذا 

وجب التنويه
�����������������������������

تنويه
نرش اعالن محكمة بداءة العباس�ية 
الع�دد 73/اعراض الغ�ري / 2018 
املنش�ور يف جريدة املستقبل بعددها 
املرق�م 1623 يف 2018/2/25 جاء 
فيه اس�م املع�رض اع�راض الغري 
بأنه�ا )علي�ه وحي�د رايض( خط�أ 
والصحيح هو ال يوجد اسم املعرض 

للغري لذا وجب التنويه

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

 اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك

مناقصة رقم /2018/3
اعالن رقم )2018/7( 

للمرة )االوىل(

املهندس 
قاسم محود منصور 

املدير العام وكاله
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عـلــي جــواد الــطــاهــر... مــتــرجــمــًا

وبما أّن الكاتب كان يسارياً آنذاك، وأّن املكتوب 
عنه غ�ر َمريْض عن�ه تماماً من ِقبل الس�لطة 
االس�تبدادية فق�د رف�ض رئيس تحري�ر مجلة 
»املجّمع العلم�ي« نرش هذا البح�ث األكاديمي 
لك�ن مجلة »آف�اق عربي�ة« أبدت اس�تعدادها 
لنرشه رشط اختصاره إىل النصف، بينما وافقت 
»املوسوعة الصغرة« عىل نرشه إن قام الباحث 
بتوس�يع مادته بما يتناسب مع حجم اإلصدار. 
وحينما س�افر الدكتور حسن البياتي إىل اليمن 
للتدريس يف جامعة حرضموت أخذ معه البحث 
لكن الح�ادث ال�ذي أودى ببرصه وق�ف حائالً 
دون ن�رشه، فتقادمت األعوام عليه حتى عاود 
نش�اطه الثق�ايف من جدي�د فط�ّور البحث عام 
2015 ووّس�عه حتى أصبح كتاب�اً قائماً بذاته 
يحمل عن�وان »الرصح الرتجم�ي للدكتور عيل 
جواد الطاه�ر« الذي صدر ع�ن دار الفارابي يف 
بروت ه�ذا العام. يتمحور الكت�اب عىل تراجم 
الطاه�ر، ومراجعات�ه للكتب املرتجم�ة، وآرائه 
النقدية يف عملية الرتجم�ة من اللغات األجنبية 
إىل اللغة العربية. ويتضمن الكتاب أيضاً وثيقتني 
خطيتني مهمتني، وصفحات اس�تهاللية تسبق 
املقدم�ة، واألركان الخمس�ة التي يق�وم عليها 
متن الكتاب، والخاتمة التي تش�تمل عىل نتائج 
البحث، وتوصيات الباحث بمواصلة الكتابة عن 
ه�ذا ال�رصح الرتجمي كلما توف�رت لديه مادة 

جديدة لم يقع عليها من قبل.
تكشف الوثيقة األوىل عن التواضع الجّم للدكتور 
الطاهر الذي أرس�ل نس�خة م�ن كتابه »منهج 
البحث األدبي« إىل تلميذه حسن البياتي ملتمساً 
منه إن اتس�ع له املجال أو سافر إىل موسكو أن 
يحص�ل عىل كت�اب نموذجي يف منه�ج البحث، 

ويقارن بني االثنني ليس�تدرك ما فاته يف طبعة 
الحق�ة. أما الوثيق�ة الثانية فه�ي كلمة تأبني 
للفقي�د الراحل ال�ذي غادرنا جس�داً لكنه ظل 
ح�ارضاً بيننا بفكره الثاق�ب، ورؤيته النقدية 
املتوهجة.إذا أراد القرّاء أن يعرفوا صدق العالقة 
اإلنس�انية الراقية بني التلميذ وأستاذه فعليهم 
أن يق�رأوا الصفحات االس�تهاللية التي ترصد 
هذه العالقة منذ العام 1954 حني تعرّف عليه 
يف دار املعلم�ني العالية حتى يوم رحيله املفجع 
أكتوب�ر )ترشي�ن األول( 1996. وخ�الل  يف 9 
أربع�ة عقود ونّيف من ه�ذه العالقة الحميمة 
م�ع أس�تاذه، وصديقه املق�رّب وج�د البياتي 
نفس�ه مهيأً لكتابة هذا البحث ألس�باب كثرة 
أهمه�ا قراءة كل م�ا كتبه الطاه�ر من أعمال 
منش�ورة، ومخطوطة باستثناء بعض املقاالت 
واملراجعات النقدي�ة التي تعّذر الحصول عليها 
بسبب التنقل والرتحال بني املدن واألمصار بحثاً 
عن الطمأنينة والسالم الروحي. كما أن البياتي 
نفس�ه ش�اعر، وباحث، ومرتجم وق�د صدر له 
يف حق�ل الرتجم�ة فقط 15 كتاب�اً مرتجماً عن 
اللغة الروسية تؤهله ألن يخوض يف هذا البحث 
األكاديمي غر املطروق من وجهة نظره. يقوم 
ال�رصح الرتجمي عىل خمس�ة أركان رئيس�ية 
وهي »مبارشة الرتجمة، والحّث عليها، ومتابعة 
النت�اج املرتج�م وتقويمه، ومراجعت�ه، وطرح 
وجهات نظر عامة يف عميلة الرتجمة«. يحيطنا 
الرك�ن األول من الكت�اب، أي مبارشة الرتجمة، 
بأن الطاهر قد ترجم أربعة كتب رئيس�ية إذا ما 
استثنينا أطروحته املوسومة »الشعر العربي يف 
العراق وبالد العجم يف العرص الس�لجوقي« التي 
ترجمه�ا ع�ام 1956. أما الكت�ب األربعة فهي 

»مق�االت« 1956 و»األبن�اء وقص�ص أخرى« 
الت�ي صدرت عن اتح�اد األدب�اء العراقيني عام 
1961. أما الكتابان املخطوطان فهما »السوط 
فرنس�يني  ُكت�اب  لس�بعة  أخ�رى«  وقص�ص 
و»األدب الفرن�ي يف الع�رص الوس�يط« لبي�ر 
جورج كاستكن، وبول سرر الذي لم يرد ذكره 
ال كتاب�ة وال ش�فاهة، كما أنه الكت�اب الوحيد 
الذي ظل دون مقدم�ة بخالف كتبه املخطوطة 
كله�ا. يعتق�د البيات�ي أن قارئ ه�ذه املقاالت 
والقص�ص يش�عر باملتع�ة »لس�المة لغته�ا، 
وسالس�ة أس�لوبها« وكأن رائح�ة الرتجمة قد 
تالشت من هذه النصوص أو كادت، وهذا يؤكد 
أن الطاه�ر كان متمكناً م�ن أدواته الرتجمية، 
وقد أش�اد الباحث بأسلوبه الش�اعري الجميل 
الذي يحاول االقرتاب من األصل والتماهي فيه.

أما الرك�ن الثاني فهو »الح�ّث عىل الرتجمة إىل 
اللغة العربية واإلش�ادة بجه�ود القائمني بها« 
حيث اّتبع الطاهر كل الوس�ائل املتاحة له مثل 
الكتاب�ة يف الصحف، ومراس�لة املرتجمني الذين 
يتوس�م فيهم القدرة عىل الرتجم�ة، واللقاءات 
الش�خصية، أو االتص�االت الهاتفي�ة مس�تفزاً 
هممهم، ومستنهضاً قدراتهم الثقافية الكامنة 
بغي�ة ترجمة النصوص األدبية التي تس�اهم يف 
تطور البلد، ومواكبة ركب األمم املتحرصة. وقد 
أشاد الطاهر بعدد من املرتجمني العراقيني أمثال 
جميل نصّيف التكريت�ي، وحياة رشارة، وجليل 
كمال الدين، وضياء نافع، وحسن البياتي الذي 
تأل�ق يف ترجم�ة روايت�ي »أولئك الذي�ن تحت« 
و»زبد الحديد« وس�واهما م�ن الكتب الرصينة 
األخرى.يرتكز الركن الثالث عىل »متابعة النتاج 

املرُتَج�م وتقويمه« فف�ي األقاصيص املرتجمة 
أس�هم الطاهر برتجمة أقصوصت�ني من اللغة 
الفرنس�ية، بينما ش�ارك آخرون برتجمة ثالث 
قصص من األملانية واإلنجليزية والفارسية مع 
مقدمة طويلة كتبها الطاهر بنفسه حيث قّدم 
يف الصفحات العرش األخرة منها عرضاً تقويمياً 
لألقاصي�ص الخم�س متابع�اً إياه�ا بطريقة 
ناً جهود القائمني بها من دون أن  علمي�ة، ومثمِّ
ينىس اإلش�ادة باملؤسس�ات والجهات النارشة. 
يع�ود اهتمام الطاه�ر باألدب املرتج�م إىل عام 
1934 حينما قرأ »خواطر حمار« للكونتيس دي 
س�كر، ترجمة حس�ن الجمل، ورواية »هرمن 
ودروتي�ه« لغوته ترجمة محم�د عوض محمد 
وس�واها من الكت�ب األدبية ثم يتواص�ل الثناء 
ليشمل مرتجمني من طراز س�ليمان البستاني 

الذي ترجم اإللياذة، وسامي الدروبي الذي عّده 
الطاه�ر »حالة نادرة يف تاريخ الرتجمة عندنا«، 
ومحيي الدين صبحي، ويوس�ف إبراهيم جربا، 
وعزيز ضياء، ومرتجمي مرسحيات »كريوالن« 
و»اإلنس�ان الطّيب« و»غاليلي�و« التي أخرجها 
الراحل عوني كّروم�ي، فقد كان الطاهر مولعاً 
بمتابعة املرسحيات املرتجمة التي ُتعرض آنذاك 
منوّهاً بجيده�ا، وُمنتقداً الهابط منها. يختص 
الركن الراب�ع ب�»مراجعة النتاج األدبي املرَُتجم 
إىل اللغة العربي�ة« حيث ُكلِّف الطاهر بمراجعة 
كتابني وهما »تشيخوف« لهنري ترويا، ترجمة 
خلي�ل الخوري، و»قصيدة النث�ر: من بودلر إىل 
أيامنا« لس�وزان برنار، ترجمة زهر مغامس، 
الطاه�ر،  بمراجع�ة  املرتجم�ان  أعج�ب  وق�د 
وملحوظات�ه القّيمة، وتصويب�ه للهفوات التي 
ارتكبوه�ا يف أثن�اء الرتجمة. أما القس�م الثاني 
من هذا الركن فيش�تمل عىل مراجعة 27 كتاباً 
مرتجماً من الفرنس�ية واإلنجليزية والروس�ية 
حي�ث انتق�د املراجع�ني الذي�ن ال يس�تدركون 
األخط�اء قب�ل وصوله�ا إىل القرّاء.أم�ا الرك�ن 
الخام�س واألخ�ر فيتمّث�ل ب�»ط�رح وجهات 
نظر عامة يف عملية الرتجمة« وهي آراء وأفكار 
ُمس�تمدة م�ن تجربت�ه الش�خصية الطويل�ة، 
وخربته الواس�عة التي تجمع بني البحث والنقد 
والرتجمة. ويشّدد الطاهر عىل أن املرتجم ينبغي 
أن يمتلك ناصية اللغتني، املرتَجم منها واملرُتَجم 
إليها، ويدعو إىل ضبط الرتجمة وصياغة العبارة 
الس�ليمة التي ال تخدش األذن العربية املرهفة. 
خالصة القول إن الدكتور حسن البياتي قد وفا 
بوع�ده، وبرّأ ذمته من الَدي�ن الذي طّوق عنقه 

عىل مدى عرشين عاماً أو يزيد.

رسمية محيبس

خان الشابندر هي الرواية األوىل التي أقرأها 
للروائ�ي العراق�ي املغ�رتب محم�د حّياوي 
ا منذ تس�عينيات  الذي عرفت�ه روائيًّا وقاصًّ
الق�رن املايض، قبل أن يهاجر إىل بلد اغرتابه 
هولن�دا. كان ق�د أنجز آن�ذاك مجموعة من 
الرواي�ات واألعمال القصصي�ة الالفتة قبل 
أن ينغم�ر يف دراس�ته وعمل�ه يف الغربة، ثم 
يعود بق�وة يف روايتني مهمت�ني صدرتا عن 
دار اآلداب، األوىل »خان الّشابندر« موضوعة 
ه�ذه املقالة والثانية »بيت الس�ودان« التي 
وصلت العراق مؤخرًا ولم تس�نح يل الفرصة 

لقراءتها بعد.
تدور أحداث رواية »خان الّش�ابندر« يف حيٍّ 
فقر من احياء منطقة الحيدرخانة الشعبية 
يف قلب العاصمة العراقي�ة بغداد، وهو حيٌّ 
املهمش�ون واملس�حوقون  بائ�س يس�كنه 
وتع�رّش فيه الرذيلة. قد يدهش�ك أس�لوب 
الكاتب يف تن�اول األح�داث والتغيرات التي 
ط�رأت ع�ىل املجتم�ع العراق�ي والبغدادي 
ع�ىل وج�ه الخص�وص، فأغل�ب مجري�ات 
الرواية ت�دور يف حي ش�عبي مهجور وبيت 
منزٍو وس�ط الخ�راب الذي هو الش�خصية 

الرئيس�ية يف العمل، تتخ�ذه بائعات الهوى 
س�كًنا ويمارس�ّن في�ه مهنته�ّن يف أغ�واء 
الرجال وترشف عىل املبغى امرأة متوس�طة 
العمر تدع�ى »أّم صبيح« يتلخص دورها يف 
تقديم الفتي�ات ملن يدخل املبغى من الرجال 
وتس�ّهل له كافة األم�ور واملغريات ليصبح 
زبوًن�ا دائًما لديه�ا. تبدأ الرواية باقتباس�ة 
جميلة للشاعرة األفغانية الشاّبة التي قتلها 
رجال طالبان »رحيلة موس�كا« تقول فيها 
)جس�دي طازٌج مّثل أوراق الحّناء.. أخرض 
م�ن الخ�ارج لكنه لح�م نيئ م�ن الداخل(. 
وهي عتبة تمهد ال�درب للقارئ وتقوده إىل 
وليمة الجسد التي قادنا إليها محمد حّياوي 
بحرفيَّة عالية، حيث بطل الرواية الصحفي 
العائ�د من الخ�ارج الذي ق�اده صديقه إىل 
ه�ذا املبغ�ى وتركه هن�اك محاًطا بنس�وة 
يمته�ّن البغ�اء، تح�اول كل مّنه�ّن اغواءه 
بطرق خربّنها طويالً ووس�ائل تدربّن عليها 
الصطي�اد الرجال، بع�د أن قذفتهن ظروف 
الحياة إىل هذا املكان حني ُسدت يف وجوههّن 
جميع األب�واب، نتيجة الحروب والقتل الذي 
فتك برجالهّن، ف�كل واحدة منهّن لها قصة 
خاّص�ة وضعته�ا ام�ام خي�ار مح�ر، أما 
امل�وت او هذا املصر الذي هو موت آخر. أما 

الخان نفس�ه والح�ي الذي يق�ع فيه، فهو 
عب�ارة عن خراب مطلق، ذل�ك الخراب الذي 
اعرتى جسد بغداد املنتهكة بعد العام 2003 
نتيجة االحتالل وس�يطرة األح�زاب والكتل 
واملليش�يات عليها. تلك املدينة التي أحالتها 

التفجرات اليومية إىل ركام.
يبدأ ذلك الصحفي املغرتب متمّنًعا يف البداية 
للدخول إىل ذل�ك العالم، لكّنه ال يقاوم إغراء 
هند وضويَّة وغرهن من فتيات »أم صبيح«، 
ليكتب من خالل هذه التجربة ما عاشه من 
متع جسديَّة مع هند التي تخاطبه يف مفتتح 
الرواي�ة حني ترى تمّنعه وتربيره األمر بأّنه 
جاء لغاية أخرى كما يزعم: )إن أحببتنا ولو 
لبعض الوقت، لن نرتكك تغادر ساملًا(. فهل 
صدقت نبوءة هند الت�ي عاش معها تجربة 
خاّصة أنس�ته »نيفني« تلك امل�رأة الوحيدة 
خ�ارج نط�اق املبغ�ى الت�ي يرتب�ط معه�ا 
بعالق�ة عاطفية كادت أن ت�ؤدي إىل الزواج، 
ل�وال دخوله الخان الذي نس�ف هذه الرغبة 
لدى »نيفني« وجعلها ش�خصية هامشية ال 
أث�ر لها إال يف الصفحات األخرة من الرواية، 
فهو يحن إىل »هن�د« عىل الرغم من وجوده 
م�ع »نيفني« ويحاول الع�ودة إىل هناك عىل 

الرغم من حطامه الجسدي.

لقد ترك ذل�ك املكان بصمة قويَّة عىل روحه 
وجس�ده، ول�م يتمكن من اإلف�الت من تلك 
الرغبة التي تعاوده كلّما وجد نفسه بعيًدا، 
األمر الذي يدفعنا للس�ؤال عن ماهية املكان 
وكيفي�ة توظيفه عرب ال�رسد ومنحه هويَّة 
عميق�ة ومؤثرة عىل االح�داث. فاملكان هنا 
)خان الّش�ابندر( هو الش�خصية الرئيسية 
يف الرواي�ة، والع�ودة إلي�ه أو البح�ث عن�ه 
وس�ط الركام، هو الحبكة التي تشّد القارئ 
وتق�وده مع ش�خصية الصحف�ي يف زوايا 
ومنعطف�ات الحيدرخان�ة وش�ارع املتنبي 

ومنطقة القش�لة .إّن البيئ�ة هنا لم يعد لها 
ذلك الس�حر، بعد أن فقدت بغداد جماليتها 
الخاّصة حس�ب ال�راوي، فه�و عالم مظلم 
عب�ارة ع�ن ركام هائ�ل من األنق�اض التي 
تركت بصماتها عىل روح االنس�ان وجسده 
املنته�ك، فه�ل كانت نظ�رة الكاتب املغرتب 
العائ�د ه�ي نظرتنا نحن الذين ل�م نفارقها 
ونغ�ض الطرف عن خرابها وما اعرتاها من 

تغير؟
خارج املبغى يمث�ل لقاءه بالطفلة »زينب« 
الت�ي تبي�ع الكعك إلعال�ة أخوته�ا اليتامى 
التي تمثل نموذًجا آخر للمسحوقني، ويمّثل 
تمسكها بش�خصية الراوي توقها إىل األبّوة 
الت�ي حرمتها مّنه�ا الحرب. لقد اس�تطاع 
الكات�ب، بواس�طة ش�خصية »زين�ب«، أن 
ينطل�ق يف رسٍد واقع�ي ش�مل وص�ف تل�ك 
الطفلة الفقرة املرشدة التي يتجسد يومها 
يف البح�ث املحم�وم ع�ن لقم�ة العيش، ويف 
مش�هٍد بالغ الروعة حني يقودها الصحفي 
عرب الشوارع لرتشده إىل شارع املتنبي وهي 
الخبرة باألزّقة والدرابني التي تمارس فيها 
مهنتها كبائعة للكعك، وقد س�ألها ان كانت 
جائع�ة فأكدت ل�ه انها تعودت ع�ىل تناول 
وجب�ة واحدة يف الي�وم مع اخوته�ا، وحني 

دخلت معه املطعم خجلت من تناول الطعام 
ألن عيون الفضوليني تنظر إليها باستنكار، 
وقد سألته الس�ماح لها بأخذ الكباب معها 
إىل أخوتها، وهو مش�هد إنس�اني مؤثر يدلُّ 
عىل وعي الكات�ب وانحيازه لهذه الرشيحة 
من الناس، رشيحة الفقراء الذين سحقتهم 
الحرب وتماهياتها وغياب س�لطة القانون 

واالنهيار الفاجع للدولة.
يف تالفي�ف العمل الروائي، ل�م يغفل الكاتب 
قضية التط�رق لنفوذ األحزاب واملليش�يات 
التي بس�طت نفوذه�ا عىل مناط�ق بغداد، 
حيث كانت »أّم صبي�ح« تدفع لهم لتضمن 
س�كوتهم او غضه�م الط�رف ع�ن عملها، 
باإلضاف�ة إىل م�ا خصصته له�م من حصة 
يف أجس�اد الفتي�ات وف�ق حج�ج يلجؤون 
إليها بني الحني واألخ�ر، وهي قضية مهمة 
جدًّا وإش�ارة ذكية من خالل شخصية »ماّل 
جليل« ذلك الشيخ الذي يمّثل السلطة الدينية 
وضم�ان حّقها يف تقاس�م املناف�ع وتتبادل 
األدوار، مس�تفيدة � تل�ك الس�لطة � م�ن 
نفوذه�ا يف حماية الرذيل�ة رًسا ومحاربتها 
علًن�ا. إّنه�ا رواي�ة عراقي�ة رصف ُتعرّب عن 
مرحلة ما بعد االحت�الل يف العام 2003 وما 

تاله من موبقات بنجاح منقطع النظر.

أثر املكان يف رواية خان الشابندر

           عدنان حسين أحمد

عىل الرغم من ترجمة الدكتور عيل جواد الطاهر ألربعة كتب من اللغة الفرنسية إىل العربية، ومراجعته لعرشات الكتب املرَُتَجمة عن لغات غربية ورشقية 
إالّ أن أحداً لم يكتب عن هذا املضمار الحيوي الذي ُعني به الراحل، وكرّس له جزءاً مهماً من وقته الثمني إىل أن انربى تلميذه، وصديقه الحميم، وزميله 

التدريي الحقاً الدكتور حسن البياتي ليكتب عنه بحثاً معّمقاً عنوانه »الدكتور عيل جواد الطاهر والرتجمة إىل اللغة العربية«، 

ينتظر الكات�ب اإلريرتى حجى جابر، 
أن تص�در ل�ه رواي�ة بعن�وان »رغوة 
سوداء« عن دار التنوير للنرش، والتى 
ت�دور ىف مخيمات الالجئني ىف إثيوبيا، 
وتتكىء عىل رؤية وهى أن من يشعر 
باالضطه�اد حينم�ا يج�د طريقة ما 
سيتحول لشخص يمارس االضطهاد 
عىل آخرين ولكن بطريقة أشد قسوة 

من تلك التى تعرض لها.
وقال أحد أصدقاء الكاتب حجى جابر، 
الذى قرأ مس�ودة الرواي�ة، ىف تدوينة 
له ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماعى 
»فيس ب�وك«: »رغوة س�وداء« رواية 
قضاي�ا  وتناق�ش  ومبتك�رة  بديع�ة 

اجتماعية وسياس�ية مسكوت عنها، 
وتقذف بأسئلة حادة ىف قلب املجتمع 
ىف  الرئيس�ية  الش�خصية  والن�اس.. 
العم�ل ال تس�تجدى عط�ف الن�اس 
ولكنها تش�ر إىل السبب واملتسبب ىف 
كل معاناته�ا ومعان�اة اآلخري�ن من 
يشابهونها ىف املصر ويختلفون عنها 
ىف خطوات الوصول لهذا املصر: املوت 

البارد؛ الهزيل.
جدي�ر بالذكر أن الكاتب حجى جابر، 
ص�در ل�ه رواي�ات »لعب�ة املغ�زل«، 
»مرىس فاطمة«، و«سمراويت« التى 
فازت بجائزة الشارقة لإلبداع العربى 

عام 2012.

بغداد / املستقبل العراقي
أعلن�ت الجه�ة املنظم�ة ملهرج�ان 
ال�ذي   )MENA( القص�ر  الفيل�م 
تنعقد دورت�ه األوىل يف مدينة الهاي 
الهولندية أن تس�عة عرش فيلماً من 
12 دول�ة عربية وأجنبي�ة تتنافس 
آذار  و25   23 ب�ني  جوائ�زه  ع�ىل 

الجاري.
وقال بي�ان الجهة املنظمة أن الدول 
الرس�مية  املس�ابقة  يف  املش�اركة 
الع�راق وتون�س  للمهرج�ان ه�ي 
وس�ويرسا والجزائر وإيران وتركيا 
وفلس�طني وس�ورية ولبنان وليبيا 
وفرنس�ا وج�زر الكن�اري واملغرب 
وم�رص، إضاف�ة إىل هولن�دا البل�د 

املضيف.
اإلعالم�ي  املهرج�ان  مدي�ر  وق�ال 
والش�اعر العراق�ي محم�د األم�ني 
الكرخي املقيم يف هولندا، إن الهدف 
م�ن انطالق الدورة األوىل للمهرجان 

ه�و تقديم رؤية س�ينمائية جديدة 
للرشق األوسط وش�مال أفريقيا إىل 
الهولندي والعربي عرب  الجمهورين 
عرض أفالم صناع السينما املستقلة 

يف هذه البلدان.
ض�د  أفالم�اً  املنظم�ون  واخت�ار 
األوىل  لل�دورة  مح�وراً  العنرصي�ة 
تماش�ياً م�ع أه�داف املهرج�ان يف 
الرتويج لقيم العدالة والس�الم عرب 
اختي�ار األف�الم املرتبط�ة بهات�ني 
الثيمتني، وحتى ينسجم هذا الهدف 
م�ع هوية مدينة اله�اي باعتبارها 

موئالً عاملياً للعدالة والسالم.
يذكر أن مهرجان )MENA( للفيلم 
القص�ر س�يمنح أرب�ع جوائ�ز يف 
الدورة األوىل ع�ىل أن تكون الجائزة 
األخرة هي جائزة العدالة والس�الم 
للمخرجني الذين يضحون بحياتهم 
من أجل إعالء قيم الحق واإلنسانية 

يف مناطق النزاع املختلفة.

حجى جابر يرصد املسكوت عنه 
يف خميامت الالجئني

الهاي حتتضن الدورة األوىل من 
مهرجان مينا للفيلم القصري

نفت دار »ال�رشوق« القاهرية اتهامها 
من عدد من املثقف�ني بحجب مؤلفات 
الكات�ب الراحل نجيب محف�وظ، علماً 
أنه�ا كان�ت تعاقدت مع�ه عقب فوزه 
بجائ�زة نوبل لألدب ع�ىل أن تكون هي 
النارش الحرصي ألعماله باللغة العربية. 
وذكرت دار الرشوق يف بيان )الخميس( 
أنها تقدر اهتمام بعض القرّاء بمتابعة 
مؤلفات محفوظ، وحرصهم عىل التأكد 
م�ن انتش�ار إبداع�ه اإلنس�اني األدبي 
الرفيع، وه�ي ُترّص عىل أن تكون كتبه 
متاح�ة يف م�رص والعال�م كل�ه، ورقياً 
وإلكرتونياً وصوتياً. وأضافت الدار أنها 
نرشت مؤلفاته بكميات غر مسبوقة، 
بحي�ث وصلت طبع�ات بع�ض الكتب 
إىل أكث�ر من 16 طبع�ة، ووصل إجمايل 

كمياته�ا نحو 650 ألف نس�خة، آملني 
بأن تتعدى رق�م املليون بفضل اهتمام 
القراء، وهو م�ا يعترب إنجازاً متميزاً يف 

املكتبة العربية.
وجاء يف البيان: »يس�عدنا أن نعلن مرة 
ثاني�ة أن كل كتب أديبنا العاملي متاحة 
اآلن بالعربي�ة يف طبعات إلكرتونية عىل 
ثالث منص�ات عاملية؛ هي »أمازون« و 
»غوغ�ل بوك�س« و »فودافون كتبي«. 
كم�ا يرسن�ا أن نعل�ن أن بع�ض هذه 
الكت�ب ت�م إنتاجه�ا يف ش�كل »كت�ب 
صوتي�ة« ومتاح�ة حالياً ع�ىل منصة 
»اق�رأ يل« وقريب�اً ع�ىل منص�ات كتب 
صوتي�ة أخ�رى ج�اٍر التعاق�د معها«. 
واختت�م البيان عىل النح�و اآلتي: »وإذ 
تك�رر دار الرشوق ش�كرها لكل قارئ 

ودارس وناق�د ومهت�م بإب�داع أديبن�ا 
العاملي الكب�ر، فإنها تعيد التذكر بأن 
دار ال�رشوق – وهي رشكة مس�اهمة 
مرصي�ة – تن�رش هذه املؤلف�ات وفق 
عقود ن�رش خاضعة ألح�كام القانون 
السارية وليس من حق الغر التدخل يف 

تلك العالقة بأي طريقة«.
ويبل�غ ع�دد مؤلفات نجي�ب محفوظ 
56 كتاب�اً، إضاف�ة إىل الكت�ب األربع�ة 
املبس�طة للناش�ئة، وه�ي متاحة لدى 
مكتبات »الرشوق« ولدى كربى سالسل 
العرب�ي،  املكتب�ات يف م�رص والعال�م 
وق�د نفدت خالل األس�بوعني املاضيني 
الطبعة الرابعة من »املرايا« والسادسة 
من »مرام�ار«، وس�تصدر طبعتاهما 

الجديدتان خالل أيام.

دار الرشوق تنفي اهتامها بحجب أعامل 
نجيب حمفوظ
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عايص احلالين يفتتح مهرجان جرش

رامز جالل
يتفوق عىل حسن الرداد

تمك�ن فيلم »رغ�دة متوحش�ة« بطولة 
النج�م رامز ج�ال من تحقي�ق ايرادات 
يف م�ر من�ذ طرحه يف كان�ون الثاني/

يناير املايض، وحتى اآلن بلغت 18 مليون 
جنيه.

ويش�ارك يف بطولة العمل إىل جانب رامز 
جال ريه�ام حجاج وانتص�ار وبيومي 
فؤاد ومحمد ث�روت وأحمد فتحي، وهو 
تألي�ف ل�ؤي الس�يد، وإخ�راج محم�ود 
كري�م.وإن الفيلم تف�وق عىل كل األفام 
األخ�رى مث�ل »عقدة الخواج�ة« بطولة 
حس�ن الرداد و«طلق صناع�ي« بطولة 

حورية فرغيل.
يذكر أن رام�ز جال يطل يف هر رمضان 
املقبل يف برنامج املقالب ويقال إن اس�م 
الربنامج املبدئي هو »رامز رجل الثلج«.

هذا ما فعلته سيلينا غوميز
بعد انفصاهلا عن جاستن بيرب

التقط�ت عدس�ات البابارت�زي ص�ورا 
للنجم�ة العاملي�ة س�يلينا غوميز، وهي 
تس�ر ع�ىل الدراج�ة الهوائي�ة برفق�ة 
اح�دى صديقاته�ا يف كاليفورني�ا، وقد 

بدت سعيدة ومبتسمة.
سيلينا كانت قد اّكدت ان ركوب الدراجة 
يمنحه�ا االس�رخاء، وهو اح�د ارسار 

رشاقتها.
الجدير ذكره ان سيلينا غوميز وجاستني 
بيرب كانا قد انفصا بشكل مفاجئ، منذ 
فرة وجيزة، بس�بب خافات بس�يطة، 

حيث قررا أخذ فرة راحة من العاقة.
اال ان مص�ادر مقرّبة من س�يلينا أكدت 
انه�ا وجاس�تن س�يعودان اىل بعضهما 
خال األي�ام القادمة، اذ ان اصدقاءهما 

املقرّبني يسعون اىل الصلح بينهما.

العرب�ي  الغن�اء  ف�ارس  يس�تعد 
يف  للمش�اركة  الحان�ي،  ع�ايص 
فعالي�ات مهرجان ج�رش بدورته 
الثالثة والثاثني، حيث يحيي حفل 
االفتتاح الخميس 19 يوليو/تموز 

القادم.
وأعرب الحاني عن سعادته بهذه 
املش�اركة حيث قال عرب حس�ابه 
)توي�ر(:  موق�ع  ع�ىل  الرس�مي 
)يس�عدني افتتاح مهرجان جرش 
األردن هذه الس�نة ي�وم الخميس 
19 يوليو 2018 وان ش�اء الله كل 
ايام الش�عب األردني الحبيب فرح 

وسعادة واستقرار(.

واعلن�ت املطرب�ة اإلماراتية أحام 
أنه�ا ستش�ارك يف مهرجان جرش 
للثقاف�ة والفنون يف دورت�ه للعام 

الحايل 2018.
يف  حس�ابها  ع�ىل  أح�ام  وقال�ت 
توي�ر »للم�رة الثالث�ة انال رشف 
الوق�وف عىل مرسح جرش العريق 
يف بل�دي الثان�ي األردن«. وتابعت: 
»كم�ا عودتكم اعدك�م بحفل يليق 
بكل جمه�وري يف الخليج والوطن 
»حفله�ا  ان  واضاف�ت  العرب�ي«. 
سيكون يف الس�ابع والعرشين من 
ش�هر يوليو املقبل« بعد غياب 17 

سنة عن املهرجان.

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ماجد حافظ 
ج�دي ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل )لقب�ه( من ) 
اللطي�ف( اىل ) املوس�وي( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خال م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

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

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1787/ب2017/2

التاريخ: 2018/3/19
اعان

اىل / املدعى عليه  /سعد باسم كاظم
بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاه املقامة 
ام�ام ه�ذه املحكمة م�ن قب�ل املدع�ي وزير 
الداخلي�ة اضافة لوظيفت�ه واملتضمنة الزامك 
برفع التجاوز الحاصل م�ن قبلك عىل القطعة 
املرقم�ة 675/9 م18 وبالنظر ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة بعقوبة 
الجدي�دة بالع�دد 343 يف 2018/1/9 ومرفقه 
اش�عار مخت�ار حي املصطف�ى )عب�د الواحد 
س�لمان حس�ني( تق�رر تبليغ�ك  بالحض�ور 
الحض�ور  لغ�رض  املحلي�ة  بالصح�ف  ن�رشا 
واملرافع�ة امام محكمة ب�داءة بعقوبة بتاريخ 
او  حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2018/3/28
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

راغب سلمان عيدان
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : با

التاريخ 2018/3/19
اعان مفقود

اىل املفقود // مصطفى احمد حسني
بتاري�خ 2018/3/6 قدم�ت زوجت�ك املدعوه 
علياء محمود جاس�م تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/7/23 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خال خمسة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك إلدارة شؤونك. 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : با

التاريخ: 2018/3/19
اعان مفقود

اىل املفقود // حمد محمد اسماعيل
بتاري�خ 2018/3/19 قدم�ت زوجتك املدعوه 
ايمان صال�ح حبيب تطلب في�ه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2017/11/16 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خال خمسة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك إلدارة شؤونك. 
القايض

مصباح مهدي صالح

مجلس القضاء االعىل
محكمة األحوال الشخصية يف البرة

العدد : 746/ش /اعراض الغر/2018
التاريخ 2018/3/1

  اعان
اىل املدع�ى علي�ه  /بس�ام عب�د الكريم عبد 

الرزاق
املرقم�ة  الدع�وى الرشعي�ة  املدع�ي  اق�ام 
بالع�دد 746/ ش/ اع�راض الغر /2018 
اقامت�ك وحس�ب رشح  وملجهولي�ة مح�ل 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الجمهوري�ة  دور 
الضباط حي املحاربني كونك مرتحل اىل جهة 
مجهولة وغر معلومة حس�ب رشح  مركز 
رشطة الجمهورية عليه تقرر تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2018/3/26 
امام محكمة االحوال الش�خصية يف البرة 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من يمثل�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

فاح حسن حصني
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 918/ش /2018

التاريخ: 2018/3/13
اعان

اىل املدعى عليه  )عقيل شامل حميد(
اقامت املدعية عواطف رس�ن عبيد الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة  )918/ش/2018( لدى 
هذه املحكمة تطالبك فيها بتصديق الطاق 
الخلع�ي الواق�ع بينكم�ا ( وق�د ع�ني ي�وم 
2018/3/28 موع�دا للمرافع�ة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة الكزي�زة 
وحس�ب كت�اب مركز رشطة اله�ادي العدد 
انتقال�ك اىل جه�ة  2472  يف 2018/3/11 
مجهول�ة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حضورك اىل املرافعة 
فانه س�وف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف ابي صيدا

العدد : 78/ش /2018
التاريخ 2018/3/18

اعان
اىل / املدع�ى علي�ه )ريب�وار جه�اد محمد( 

مجهولة محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة )عروب�ة جليل اس�ماعيل( 
الدع�وى املرقم�ة 78/ش/2018 امام هذه 
املحكمة والت�ي تطلب فيه�ا  تفريق للهجر 
وملجهولة محل اقامتك حسب اشعار القائم 
بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك ن�رشا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني لغرض الحض�ور صباح 
يوم املرافعة املصادف 2018/4/4 وبعكسه 
س�تجري املرافع�ة بحقه غياب�ا وعلنا وفقا 

للقانون
القايض

سعد جزاع حسني

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية يف النجف واملرقمة 2735 يف 
2016/8/23 باس�م ) عقيل يوسف هويدي( 
فق�دت بتاري�خ 2018/2/2 فع�ىل م�ن يعثر 

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

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية توزيع 
كهرب�اء النج�ف واملرقم�ة / 759318075 يف 
2011/7/4 باس�م ) عمار عدنان فرج( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او اىل 

مكتب الخياط للنرش واالعان
��������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مديرية توزيع 
كهرب�اء النج�ف واملرقم�ة / u 03318069 يف 
2011/7/4 باسم )حيدر رزاق عله( فعىل من 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن مديري�ة 
التنفيذ الصناعي يف بغ�داد واملرقمة / 68028 
يف 2005/1/26 باس�م )جاس�م جابر عباس 
الهن�دي( فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : 1154/ش2018/2

التاريخ: 2018/3/15
اىل املدعى عليه /بيستون حسن احمد 

اعان
اقام�ة املدعية س�مية س�عد حس�ني الدعوى 
املرقمة اعاه ام�ام هذه املحكمة وموضوعها 
تصديق الط�اق الخارجي الذي اوقعته بحقها 
اش�عار  اقامت�ك وحس�ب  وملجهولي�ة مح�ل 
مخت�ار منطقتك واملصدق م�ن املجلس البلدي 
قررت هذه املحكم�ة تبليغك نرشا بصحيفتني 
رس�ميتني بموعد املرافعة املوافق 2018/4/3 
وعىل حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وافهم علنا يف 2018/3/15
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب     
العدد : 124/ ب/2018
التاريخ: 2018/3/12 

اعان
اىل املدع�ى علي�ه عاء الدين عب�د االمر محمد 
س�عيد بناءا عىل الدعوى البدائي�ة املقامة من 
قبل املدعي )قي�ر فيصل غازي ( واملتضمنة 
مطالبت�ك بمبل�غ  مايل ق�دره اربع�ة واربعني 
مليون دين�ار عراقي وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس 
البل�دي علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعانا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موعد املرافعة املصادف يوم  2018/4/1 ويف 
حالة عدم حضورك�م او من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة غيابيا بحقك
القايض

واثق عبود عبد الكاظم

اس�تنادا اىل قرار النك�ول املرق�م ) 9131 يف 2018/3/14( تعلن لجنة البيع 
وااليج�ار يف مديرية بلدية كرباء  املقدس�ة  عن ايج�ار )العقارات( املدرجة 
اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )15( يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعان يف 
احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان 
البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار ونس�خة من 
هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ع�ىل ان تبقى امان�ات الضم ضمانا 
لس�امة  املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ 
االحال�ة  ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف 
اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول  باملزايدة اال صاحب وصل التامينات 
او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار 

يتم  تقديم كفالة عقارية ضامنة.

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

جلنة البيع واالجيار

م.ر. مهندسني 
انامر صالح ابراهيم الرفيعي 

مدير بلدية كربالء املقدسة

اعالن
العدد : 9448

التاريخ: 2018/3/18

مدة االيجارالقيمة المقدرة المساحةرقم العقار وموقعهت

حانوت عباسية شرقية المرقم  1
12,71م74/474/12

7500000 سبعة مليون 
وخمسمائة الف دينار 

سنويا   

ثالث 
سنوات

حانوت الحي الصناعي رقم 6 جزء من 2
2000000 مليوني  دينار 26م61/9616/32 جزيرة

سنة واحدة سنويا

منطقة تخزين في الحي الصناعي رقم 3
800م2ب/61/12557/3 جزيرة

2500000 مليونان 
وخمسمائة الف دينار 

سنويا
سنة واحدة 

3000000 ثالثة مليون 208م2مشتل رقم 17 جزء من 542أ4
سنة واحدة دينار سنويا

605000 ستمائة وخمسة 12م2حانوت حي الحر رقم 533
الف دينار سنويا   

ثالث 
سنوات

12م2حانوت حي الحر رقم 637
485000 اربعمائة 
وخمسة وثمانون الف 

دينار سنويا

ثالث 
سنوات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة الديوانية
العدد: 628/ ب/ 2018
التاريخ: 19/ 3/ 2018

اىل/ املدعى عليه/ سعد دهش كاظم
م/ تبليغ

اقام املدعي مدير ع�ام رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة الدع�وى املرقم�ة 628/ ب/ 2018 
يطل�ب فيها الزامك عن حك�م باملبلغ املختلس 
من قبل�ك والبال�غ )342915050( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة حي 
رفعت بالعدد 3367 يف 8/ 3/ 2018 واش�عار 
املجل�س املحيل لحي الغدي�ر الثانية عليه تقرر 
تبليغك ن�رشا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحضور يف موع�د املرافعة املصادف 27/ 3/ 
2018 وبخافه ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول.
القايض

مهدي صالح خضري
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عبطان يعلن موعد افتتاح ملعب النجف الدويل
            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان 
ان ال�21 من ش�هر نيس�ان المقبل سيكون موعدا 
الفتتاح ملعب النجف الدولي س�عة 30 الف متفرج 
اح�د الصروح الجميل�ة التي انجزته�ا الوزارة رغم 

الضائقة المالية.
ونقل بي�ان لمكتبه تلقت�ه “المس�تقبل العراقي”، 
عن عبط�ان القول خالل حضوره احتفالية الوزارة 
بمناس�بة رف�ع الحظر الكل�ي عن مالع�ب كربالء 
والبص�رة واربي�ل ف�ي مق�ر ال�وزارة أن “ الفضل 
الحقيق�ي برفع الحظ�ر المفروض عل�ى المالعب 
العراقي�ة يع�ود للجماهي�ر العراقي�ة، وموظف�ي 
ال�وزارة والمؤسس�ات الرياضي�ة االخ�رى وغي�ر 
الرياضي�ة المتمثلة بوزارات الخارجي�ة والداخلية 
والدف�اع والحكوم�ات المحلي�ة فض�ال ع�ن الدور 
الكبي�ر ال�ذي لعب�ه االعالم في ه�ذا المل�ف المهم 

ليسترد العراق حقه في اللعب على ارضه”.
وق�دم عبط�ان التهنئة للش�عب العراقي واألس�رة 
الرياضي�ة ب�” قرار رفع الحظ�ر الذي تحقق بعمل 
وجه�د مدروس وتخطيط س�ليم، عملن�ا عليه منذ 
تس�نمنا المسؤولية في وزارة الشباب والرياضة”، 

مبين�ا ان “ ش�عار رفع الحظر ال�ذي رفعناه اصبح 
حقيق�ة، رغم ان هناك من كان يش�كك بهذا الملف 
حتى اللحظة التي اعلن فيها الفيفا قراره الرسمي، 
وطموحن�ا اش�مل واكب�ر م�ن مل�ف رف�ع الحظر 

الن الع�راق يج�ب ان يك�ون ف�ي المقدم�ة وف�ي 
جمي�ع المج�االت”. واضاف أن “ ال�دول المجاورة 
والصديق�ة اصبح�ت تنظر للعراق بنظ�رة مختلفة 
وه�ذا ما لمس�ناه اثن�اء تجوالنا في ع�دد من هذه 

ال�دول وهو ما جس�د عمق الرواب�ط األخوية نحو 
دع�م الع�راق وجماهيره ورياضيي�ه، وهو ما دفع 
االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم الى دع�م مطالبنا، 
وحققن�ا نجاحا باهرا ال يس�عنا ازاءه إال أن نعاهد 
جميع األخوة واألصدقاء ومن وقف معنا بان نكون 
عند حس�ن الظن دائما مع اس�تمرار جهود التطور 
والرق�ي بإضاف�ة المالع�ب والمنش�آت الرياضية 
الجديدة التي س�تضع الع�راق في مقدمة الدول من 

حيث عدد المالعب المنجزة “.
وتاب�ع “ حيث س�يكون ع�ام 2019 ع�ام النهضة 
العمراني�ة ف�ي ع�دد المالع�ب التي س�تفتتح في 
الع�راق فض�ال عن افتت�اح ملع�ب النج�ف الدولي 
الش�هر المقبل الذي سيكون تحفة الفرات االوسط 
، فيم�ا اليزال العمل جاريا بمالع�ب الزوراء وعمو 
باب�ا والكوت والس�ماوة على ان يتم المباش�ر في 
العم�ل بملعب بغداد الدولي 65 ال�ف متفرج مطلع 
ش�هر نيس�ان المقبل وايضا ملعب الحبيبية فضال 

عن ملعب 100 الف متفرج المقدم كهدية من 
المملكة العربية السعودية”.وجدد عبطان 

الدع�وة ال�ى “ الجماهير والمؤسس�ات 
الرياضية والمحلية إلى االس�تمرار في 
عك�س صورة مش�رفة تلي�ق بعمقنا 

بايرن ميونخ حيسم مصري ليفاندوفسكي
             المستقبل العراقي / متابعة

حدد نادي بايرن ميونخ األلماني، موقفه من إمكانية 
رحيل نجم�ه البولندي، روبرت ليفاندوفس�كي، في 
نهاية الموسم الجاري.وذكرت صحيفة “كيكر”، أن 
الفريق البافاري لن يسمح لليفاندوفسكي، بالرحيل، 
بغض النظر عن األموال الذي تقدمها األندية األخرى، 
لفس�خ تعاقده مع بايرن ميونخ، وال�ذي يمتد حتى 

ع�ام 2021.وأك�دت الصحيف�ة، أنه عل�ى الرغم من 
الش�ائعات التي تدور حول وجود اتفاق مس�بق بين 
الالعب البولندي وريال مدريد اإلس�باني، فإن قيادة 
الباي�رن اتخذت قرارا، بأنه لن يكون هناك أي ش�كل 
م�ن المفاوضات.م�ن ناحية أخرى، أك�دت صحيفة 
“ميرك�ور”، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، 
أك�د لنظيره ف�ي الباي�رن، كارل هاين�ز رومينيجه، 
أن�ه لم يكن هناك أي نوع م�ن االتصاالت مع الالعب 

البولن�دي، أو وكي�ل أعماله.ووفق�ا ل�� “كيكر”، 
ف�إن النادي البافاري على علم برغبة مانشس�تر 

يونايت�د اإلنجليزي، في ضم المهاجم البولندي، 
صاح�ب ال� 29 عام�ا، ولكن لم ين�م إلى علمه، 
وجود اهتمام من قب�ل الفريق الملكي.وعلقت 
الصحيف�ة األلمانية قائلة “س�نري ما إذا كان 
سيس�تمر ذلك القرار، إذا قدم فريق ما، عرضا 

يزيد قيمته عن 100 مليون يورو أم ال.

سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو يقوده
إىل رقم مذهل

إدارة الكهرباء: كثرة املرشحني يف انتخابات 
احتاد الكرة تربك العمل الريايض

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

رأى رئيس هيأة إدارة نادي الكهرباء علي االسدي كثرة المرشحين لالنتخابات في اتحاد 
الك�رة تربك العمل الرياضي.وقال االس�دي لبرنامج }كورة{ على قناة الفرات الفضائية 
ان�ه” ال يوج�د اقتح�ام او حربا ف�ي االنتخابات المقبل�ة التحاد الك�رة العراقي بل هي 
ممارس�ة ديمقراطي�ة وانتخابات طبيعية، والجميع في االتحاد العراقي يس�عى للبقاء 
فيه”.وأش�ار الى” س�عي الرياضيين الى الترشيح او نيل منصب في اتحاد الكرة”، الفتا 
الى” انني س�أميل الى كتلة علي جب�ار فليس من الممكن ان أكون مع اناس ال يخدمون 
الك�رة العراقية”. واضاف ان” كثرة المرش�حين ترب�ك العمل الرياضي”.

ولفت الى” ضرورة االس�تماع لآلراء ومقترح�ات الهياة العامة لكرة 
القدم”، مطالبا” بعقد اجتماعات فصلية ألعضاء الهيأة العامة.

فريايت يكشف حقيقة رحيله 
لربشلونة ويوجه طلبا لنيامر

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف اإليطالي ماركو فيراتي، العب وس�ط فريق باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي حقيق�ة الش�ائعات الت�ي تتحدث ح�ول رحيله إلى برش�لونة 
اإلس�باني، خالل فترة االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة.وترددت العديد من 
األنباء خالل الفت�رة الماضية، حول رغبة برش�لونة في ضم فيراتي، 
لك�ن الالعب اإليطالي أكد أنه لن يترك باريس س�ان جيرمان.وقال 
فيرات�ي ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة “مون�دو ديبورتيفو” 
الكتالونية عن “ال جازيتا ديلو سبورت” اإليطالية: “ليس صحيًحا 
أن ع�رض مينو رايوال )وكي�ل أعماله( علي االنضمام لبرش�لونة.. 
ب�كل تأكي�د ألن وكالئ�ي يعرفون ماذا أفكر.. أنا س�وف أبق�ى داخل باريس 
سان جيرمان في الموسم المقبل”.وبخصوص التقارير التي تتحدث حول 
رحيل نيمار دا س�يلفا عن سان جيرمان، رد فيراتي قائال: “أريد استمرار 
العب مثل نيمار في مشروع باريس الطموح، الخسارة ال تعني نهاية كل 

شيء، فاألمور بوجوده تصبح أسهل.

فاسكيز يصدم ليفربول وآرسنال
           المستقبل العراقي / متابعة

وج�ه ل�وكاس فاس�كيز، الع�ب ن�ادي ريال 
مدري�د، صدم�ة لنادي�ي ليفربول وآرس�نال 
اإلنجليزيين، الطامحين في ضمه، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وقال�ت صحيفة “آس” اإلس�بانية إن فاس�كيز 
ال يرغ�ب في الرحي�ل عن ريال مدريد، مش�يرة 
إل�ى أنه س�عيد بالتواجد داخل قلعة س�انتياجو 
برنابي�و، حي�ث يرتبط م�ع الملك�ي بعقد حتى 

.2021
وش�ددت الصحيفة على أن فاسكيز يعتقد بأنه 
قادر على االس�تمرار في التش�كيلة األساس�ية 
لريال مدريد تح�ت قيادة زين الدين زيدان خالل 

الفترة المقبلة.

قـائـد لـيـفـربـول يـرفـض الـمقـارنـة
بـيـن صـالح وسـواريـز

     

          المستقبل العراقي / وكاالت

أش�اد ج�وردان هندرس�ون، قائ�د ليفرب�ول 
اإلنجلي�زي، بزميل�ه محم�د صالح، بع�د تألق 
الت�ي  المب�اراة  أم�ام واتف�ورد، ف�ي  األخي�ر 
جمعتهم�ا الس�بت الماضي، ضمن منافس�ات 

الدوري اإلنجليزي.
وس�جل صالح، 4 أهداف وصنع آخر، في انتصار 
الريدز بخماس�ية نظيف�ة، ليعتلي صدارة هدافي 

البريمييرلي�ج برصيد 28 هدًف�ا، مبتعًدا بفارق 4 
أه�داف عن أقرب مالحقيه، ه�اري كين، مهاجم 

توتنهام.
وقال هندرسون، في تصريحات نقلتها صحيفة 
مي�رور “الجميع وقع له على ك�رة المباراة، لقد 
جعل�ت توقيعي بس�يًطا، إذ قلت فقط )أحس�نت 

أيها النجم الكبير(”.
وبسؤاله عن الفارق بين صالح ولويس سواريز، 
نجم ليفربول الس�ابق، وبرشلونة الحالي، أجاب 
“إنهما العبان رائعان، ال يمكنك المقارنة بينهما، 

ألنهما مختلفان”.
وتابع “أعرف أنهما يسجالن الكثير من األهداف 
ويعم�الن بجد بعيًدا عن الكرة، ولكن من الصعب 
جًدا، إجراء هذه المقارنة”وواصل “لويس انتقل 
إلى برش�لونة وهو يؤدي معهم بشكل رائع، إنه 
الع�ب رائع حظيت بش�رف اللع�ب معه”.وأكمل 
“لك�ن ص�الح هذا الموس�م ال ُيص�دق، إنه يفعل 
ذلك كل أس�بوع، دون أن يفش�ل، كما أنه شخص 
عظيم في غرفة خلع المالبس، هو إضافة كبيرة 

للفريق”.وأتم: “مع صالح، أو حتى ساديو ماني 
وروبرتو فرمينو، فإن الجميع يقوم بواجبه من 
أج�ل الفري�ق والعمل بجد، هم العب�ون رائعون، 
حيث يخلقون المس�احات لهم، خالل التدريبات، 

ولذلك سجل خط هجومنا، العديد من األهداف.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مدرب منتخبن�ا االولمبي عب�د الغني ش�هد عن قائمة 
المنتخ�ب االولمب�ي المش�اركة في معس�كر قط�ر تحضيراً 
لبطول�ة االلعاب االس�يوية المق�رر اقامتها في اندونيس�يا. 

حيث س�يتوجه منتخبنا ي�وم الثالثاء القادم ال�ى دولة قطر 
الج�راء المعس�كر الذي يمتد من تاريخ 20 الى 28 من ش�هر 

اذار الجاري
وضمت القائمة المبدئية لمنتخبنا االولمبي كل من :

محمد داوود ، صفاء هادي ، ابراهيم بايش ، علي كاظم ، احمد 
، عبد الرضا ، احمد عباس ، خضر علي، مصطفى محمد 

عالء رعد ، محمد خضر ، حيدر س�اري ، محمد 
كري�م ، احم�د س�رتيب ، احم�د ج�الل ، 

عباس علي ، علي محسن ، عالء عباس 
، س�جاد حس�ين، وليد كريم، اياد 

كري�م ، جاس�م محم�د ، كرار 
فالح موس�ى ، محمد علي 

عب�ود ، مصطف�ى علي 
، ياس�ر عم�ار ، عل�ي 
حس�ين حبي�ب ، علي 
حلو ، حس�ين محمد 
، احم�د س�عبد ، كرار 

نبي�ل ، جوه�ر هيثم ، 
مصطف�ى ه�ادي احمد 

، محمد عب�د الكريم ، امير 
حامد .

شهد يعلن عن قائمة املنتخب االوملبي املشارك 
يف معسكر قطر

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية، عن وجود بعض الش�كوك، 
حول لحاق مدافع نادي يوفنتوس اإليطالي، بمواجهة 
ري�ال مدريد اإلس�باني، في ذهاب رب�ع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وبحس�ب صحيف�ة “توتو س�بورت”، ف�إن اإلصابة 
العضلية التي تعرض لها جورجيو كيليني أمام سبال، 
الس�بت الماضي، في إطار ج�والت الدوري اإليطالي، 

أسوأ من التي تم توقعها.
وأضاف�ت الصحيف�ة “هن�اك بع�ض الش�كوك 

حول لح�اق كيلين�ي بوديات المنتخ�ب اإليطالي 
أم�ام األرجنتين وإنجلترا، وم�ن المتوقع غيابه 

عنها”.
وأش�ارت الصحيفة، إلى أن كيليني س�يغيب بنس�بة 
كبي�رة، عن مواجه�ة ري�ال مدريد، 3 أبريل/نيس�ان 
المقبل، كما سيفقد الفريق اإليطالي، جهود المغربي 

المهدي بنعطية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

             المستقبل العراقي / متابعة

برش�لونة  الع�ب  ميس�ي،  ليوني�ل  تح�دث 
اإلس�باني، ع�ن مش�اركة منتخب ب�الده في 
كأس العالم، مش�يرا إلى أن الجميع ينتظرون 

ظهور األرجنتين كبطل للعالم.
وخالل تصريحات نش�رتها صحيفة “موندو 
ديبورتيفو” الكتالونية، ق�ال: “في كل مكان 
بالعال�م ينتظ�رون األرجنتين كبط�ل للعالم، 
لكن أن�ا أحاول العي�ش اليوم تل�و اآلخر، وال 
أري�د حرق المراح�ل حتى قدوم ش�هر يونيو 

المقبل”.
وتاب�ع: “م�ا يجعلن�ي أنس�ى كل ش�يء هو 
اللعب مع أطفالي، بالنس�بة لي العائلة تجعل 

كل ش�يء في المرتب�ة الثاني�ة بالطبع أنا ال 
أحب الخس�ارة أو التعادل لك�ن أنا أتعامل 

م�ع األم�ور من س�ياق آخ�ر ألن هناك 
أش�ياء أه�م م�ن النتيج�ة”. وخت�م 

ميس�ي تصريحات�ه: “ه�ي لعبة 
والجميع يري�د تحقيق الفوز 

لكن لي�س دائم�ا األفضل 
يكون البط�ل، واألفضل 
ال يف�وز دائما”. يش�ار 
إل�ى أن ميس�ي خس�ر 

لعبها  التي  النهائيات  كل 
األرجنتيني  المنتخ�ب  مع 
األول وأبرزها نهائي كأس 

العالم 2014 ضد ألمانيا.

أزمة هتدد يوفنتوس قبل موقعة 
االبطال

          المستقبل العراقي / وكاالتمييس: األفضل ال يفوز دائاًم
 

واصل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، تألقه 
م�ع فريق�ه، بتس�جيل رباعية ف�ي مرم�ى جيرونا، 

لحساب الجولة ال�29 من الليجا.
وبذلك، رفع رونالدو رصي�ده من األهداف، في الدوري 
اإلس�باني، إلى 22، هذا الموس�م، بف�ارق 3 أهداف عن 
األرجنتين�ي، ليوني�ل ميس�ي، ومتفوق�ا به�دف عل�ى 

مهاجم برشلونة لويس سواريز.
وسجل كريس�تيانو رونالدو بذلك السوبر هاتريك رقم 
7 في مس�يرته مع ري�ال مدريد والمنتخ�ب البرتغالي، 
سجلها في شباك سانتاندر، واشبيلية والتشي، ومالمو 
الس�ويدي وس�يلتا فيجو ومنتخ�ب ان�دورا إلى جانب 
جيرونا، كما س�جل 5 أهداف في مناسبتين، األولى في 
ش�باك غرناطة، والثانية في ش�باك اس�بانيول، وكلها 

تضاف إلى 49 هاتريك في مسيرته االحترافية.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تب�دأ عم�ًا جديداً لكن�ك تخىش ع�دم التأقلم مع 
الزماء ومع املحيط الذي تعمل فيه.عاطفياً: وضعك املايل 
السبب الرئيس لتفاقم املشاكل الكبرية بينك وبني الرشيك، 
.اجتماعياً: ال تسئ فهم اآلخرين واضبط أعصابك ألنك قد 

تواجه مشكلة مع أحد األقارب.

مهنياً: ترى األمور بوضوح أكرب وتتحّمس للتقدم وتحقيق 
النقاط اإليجابية.  عاطفياً: تشعر بأحاسيس جديدة تجاه 

الحبيب وتكون عىل أتّم وفاق معه وانسجام.
اجتماعياً: تقلق بش�أن ق�رار عائيل وت�ردد يف مصارحة 

األهل به خشية أذيتهم

مهني�اً: تت�اح لك الفرصة لط�رح أفكارك أمام أش�خاص 
مهمني بعد طول انتظار.عاطفياً: تش�عر بالوحدة بسبب 

ابتعاد الرشيك عنك، إتصل به فهو ينتظر مبادرة منك.
اجتماعي�اً: تنج�ح يف ني�ل اح�رام الجمي�ع وإعجابه�م 

بشخصيتك املمتعة وطباعك الجميلة

مهنياً: يس�اورك ش�عور بأن األمور تسري عكس توقعاتك 
وتجد صعوب�ة يف ضبط مهامك.عاطفياً: تلتقي ش�خصاً 
جدي�داً يثري إعجاب�ك بمظهره الجمي�ل والجذاب وحديثه 
املمتع.اجتماعي�ًا: تبحث عن أجواء ترضيك عىل املس�توى 

الفكري ألنك مللت التفاهة

مهنياً: تجّنب الخافات ونمِّ الروابط بزمائك بهدف تقديم 
أعمال مميزة ومتقنة.عاطفياً: تشعر كأنك تراوح مكانك 
يف عاقت�ك مع الحبيب ألنك لم تض�ع هدفاً لها.اجتماعياً: 
أنت فخ�ور بما أنج�زت وباملقاوم�ة التي أبديتها وس�ط 

العواصف التي مررت بها.

مهني�اً: الوق�ت مائ�م للنش�اطات الت�ي تظه�ر فيه�ا 
دبلوماس�يتك يف معالجة األم�ور املعقدة. عاطفياً: تواجه 
مشكلة مع الرشيك وتتفاقم بسبب خطأ ارتكبته بحقه يف 
املايض.اجتماعياً: من الجيد أن تقدم عىل التغيري يف حياتك 

واالستغناء عن عاداتك السيئة.

مهنياً: ينصّب اهتمامك عىل األمور املالية وتنشغل بقضية 
تعويض تب�دو معقدة.عاطفي�اً: تجاهل�ك الدائم للحبيب 
يشعره باالهانة، جد الوقت الكايف لإلهتمام به.اجتماعياً: 
يطل�ب منك أح�د األصدقاء أن تق�ّدم له معروف�اً فكن إىل 

جانبه وال تركه.

مهنياً: يتيح لك الحظ توس�يع مشاريعك وتحقيق أهدافك 
والتق�اط الف�رص املناس�بة.عاطفياً: ال تخِف مش�اكلك 

الشخصية مع الحبيب فهو يحّب أن يكون مسانداً لك.
اجتماعياً: تشعر بثقة عالية بالنفس تساعدك عىل التألق 

والظهور بمظهر جذاب.

مهني�اً: ال تقل�ل م�ن أهمية العم�ل الذي ب�ني يديك وكن 
مس�ؤوالً عنه ألن�ه ي�ربز قدراتك.عاطفياً: تس�يطر عليك 
الهواج�س وت�ؤدي إىل خ�اف ح�اد بين�ك وب�ني الحبيب.

اجتماعي�اً: تلتق�ي صديقاً قديماً تس�تعيد معه الذكريات 
الجميلة وتحّن إىل األيام الخوايل.

مهني�اً: تتطل�ع إىل تحس�ني رشاكت�ك يف العم�ل بعدم�ا 
اس�رجعت ق�واك وعزيمتك.عاطفياً: تعي�ش مع الحبيب 

عاقة ممتازة وتشعر بأنك ال تستطيع االبتعاد عنه.
اجتماعياً: تتمتع بنشاط مميز فاستغله ملمارسة الرياضة 

والقيام بأمور ترفيهية.

مهني�اً: اجتماع مهم تكون نتائجه لصالحك وتس�مح لك 
بتحقي�ق حلمك ال�ذي انتظرت�ه طوياً.عاطفي�اً: تتطور 
العاقة بينك وبني الحبيب وقد تكون هناك بوادر لارتباط 
الرسمي.اجتماعياً: ال تقحم نفسك يف مشاكل أنت بالغنى 

عنها وال تتدخل يف شؤون اآلخرين.

مهنياً: يق�ف الحظ إىل جانبك فا تضّي�ع الفرص املؤاتية 
ألنها تحمل إليك النجاح.عاطفياً: ابتعد عن الغرية والتملّك 
إذ بدأ الرشيك يسأم من ترصفاتك وقد تخرسه.اجتماعياً: 
تميض ف�رة مميزة م�ع العائل�ة بعدما تمكن�ت من حّل 

الخاف معها.

احلوتالعذراء

هل هذه السيارة األعىل تقنيًا؟
صورهش�هد مع�رض جنيف للس�يارات هذا 
الع�ام، مزيج�اً مث�رياً لاهتمام ب�ني القديم 
والجديد، إذ قامت رشكة التصميم والهندسة 
الكاسيكية، بينينفارينا اإليطالية، بالتعاون 
م�ع مجموع�ة “هاي�ربد كينيتيك غ�روب،” 
والت�ي هي عام�ة تجارية حديث�ة ورسيعة 
النمو، تعمل يف مجال السيارات والتكنولوجيا 
يف هون�غ كون�غ، بتصمي�م س�يارة خيالي�ة 

لفتت أنظار رّواد املعرض الس�نوي.ورغم أن 
الرشك�ة اإليطالي�ة العريقة التي أسس�ت يف 
العام 1930، عملت عىل تصميم بعض أجمل 
س�يارات “فرياري،” و”بي إم دبليو،” و”آلفا 
روميو” يف التاريخ، إاّل أن تعاونها مع الرشكة 
الناش�ئة – املتقدم�ة تقني�اً وغ�ري املعروفة 
نسبياً – سيساعدها أيضاً عىل إعادة بصمتها 
يف عالم الس�يارات، بعد تأثرها بش�دة خال 

األزم�ة االقتصادي�ة العاملية.وتتميز س�يارة 
“HK GT” العرصي�ة بتصميمها املس�تقبيل 
واألنيق معاً، إذ تتخذ ش�كل س�يارة سياحية 
كاسيكية كبرية أي “ليموزين،” بطول يبلغ 
خمسة أمتار، بينما تجلس كابينة السيارة يف 
خلفية السيارة، ليأخذ غطاء املحرك األمامي 
مس�احة كبرية، ع�ىل الرغم من ع�دم وجود 

محرك احراق ضخم.

زراعة الشعر ليست احلل األمثل
ارش�يفيةأكدت طبيب�ة أم�راض الش�عر 
الربيطانية ش�رييل ماكدونالد عدم فاعلية 
عمليات زرع الش�عر التي يجريها الرجال 
والنس�اء حاليا يف أنح�اء العالم للتخلص 
من الصلع، كاش�فة عن منتجات جديدة 
ستساعد عىل إعادة نمو الشعر.وأوضحت 
ماكدونال�د أن ما يقوم به الجراحون اآلن 
لي�س إال أخذ الش�عر م�ن مؤخ�رة فروة 
ال�رأس ثم يعيدون زرعه يف أماكن الصلع، 

ول�ذا ف�إن ع�ىل الج�راح أن ينظ�ر كيف 
س�يكون الشكل بعد 10 س�نوات، ألنه قد 
يحت�اج إىل تدخل جراحي آخر.وكش�فت 
الطبيبة عن منتجات ترى أنها تحل الكثري 
من مش�اكل زراعة الشعر، وهي منتجات 
مرصح بها، ويكون اس�تعمالها موضعيا 
للرج�ال والنس�اء، وس�تعمل بنجاح عىل 
نمو الشعر وإطالته، كما أن هناك أقراصا 
تؤخذ عن طري�ق الفم للرجال، لكن يجب 

أن تؤخذ باس�تمرار، وإال فسُيفقد الشعر 
بمجرد التوقف.وأشارت إىل أن الكل يبحث 
عن الشفاء من الصلع، وقد يتوجه العمل 
يف املس�تقبل إىل ع�اج الصل�ع عن طريق 
الهندس�ة الوراثية، وقد نجد حا سحريا، 
لذا نعم ال يزال هناك أمل يف عودة ش�عرك 
إىل النم�و مرة أخ�رى، مش�ددًة يف الوقت 
ذاته ع�ىل أن الزراعة ليس�ت الحل األمثل 

للصلع.

أستاذ ينصح بتجنب هذه األطعمة
صورة تعبرييةنصح أستاذ علم العقاقري الربوفيسور 
جاب�ر القحطاني، املصاب�ني بأمراض القل�ب باتباع 
نظ�ام غذائي مت�وازن، وممارس�ة الرياض�ة بصفة 

مستمرة.
ون�وه القحطان�ي إىل أهمي�ة االبتع�اد ع�ن اللح�وم 
الحم�راء واألطعم�ة املقلي�ة، إىل جانب ع�دم اإلكثار 
من املنبهات، مبيناً أن ع�ىل املصابني بأمراض القلب 
إضاف�ة الثوم والبص�ل واملكرسات النيئ�ة عدا الفول 

السوداني إىل غذائهم.
وأوىص القحطاني بأهمية استعمال الزيوت النباتية 
يف الطبخ ملرىض القلب وتناول األسماك، السيما سمك 

السلمون، وممارسة الرياضة باستمرار.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن )الس�حلية( تعدو برسع�ة فائقة 
لدرجة أنها تس�تطيع عبور أنهار وبحريات دون 

أن تغرق
تمل�ك الجرادة م�ا يقارب 900 عضلة مس�تقلة, 

حيث تفوف اإلنسان ب200 تقريبا
تهز الذبابة جناحيها 32 مرة يف الثانية الواحدة

السمك الصديف يستطيع بلع إنسان بكامله 
جري�دة الوقائع املرصية ه�ي أول جريدة عربية 
يتم إصدارها, وكان ذلك برعاية محمد عيل باشا

األذن�ني واألنف هم�ا العضوان الوحي�دان اللذان 
ينموان بآستمرار طوال حياة اإلنسان

هل تعلم أن االصابة بمرض الس�كر قد يرجع إىل 
الكسل وعدم العمل

هل تعلم ان عدد الدول ىف العالم التطل عىل البحر 
26 دولة

ه�ل تعل�م ان م�ن اق�وى الحيوانات ذاك�رة هو 
الجمل

ملياردير يدفع »10« آالف دوالر مقابل »قتله«!
ارش�يفيةدفع ملياردي�ر أمريك�ي من 
وادي الس�ليكون 10000 دوالر لرشكة 
ناشئة آما أن تتمكن من الحفاظ عىل 
دماغه عرب تحميل أف�كاره وذكرياته 
إىل جهاز كومبيوتر جديد من نوعه، يف 

عملية قد تؤدي إىل وفاته.
م�ريور«  »دي�يل  صحيف�ة  وأف�ادت 
البال�غ  التم�ان  الربيطاني�ة أن س�ام 
من العم�ر 32 عاما، ه�و رجل أعمال 
التقني�ة  بالصناع�ات  يهت�م  كب�ري 
والتكنولوجية، يريد االنضمام لقائمة 
رشك�ة »نكتوم«، وهي رشكة ناش�ئة 
تع�د زبائنها باملحافظ�ة عىل دماغهم 
وتحميل أفكارهم وإبداعاتهم إىل جهاز 
كومبيوتر يستطيع قراءتها وتحليلها، 

بهدف »العيش إىل األبد«.
وأفاد التمان: »أعتقد أن دماغي سيتم 
تحميله وقراءته بالفعل، فأنا أؤمن بأن 

أفكاري قد تغ�ري العالم يوما ما، وهذا 
األم�ر ممتع جدا ومميز بالنس�بة يل«. 

وألن العملي�ة تتطلب »أدمغة جديدة«، 
فإن مواد التحنيط الكيميائية يجب أن 
تستخدم عىل األشخاص األحياء، حيث 
تؤكد الرشكة أن هذه العملية قد تؤدي 

إىل املوت.
وتفيد الرشكة أنها تقوم بإعام الزبائن 
ب�كل التفاصي�ل املتعلق�ة بالعميل�ة، 
خاصة فكرة أنها قد تؤدي إىل الوفاة يف 

أغلب األحيان.
والتم�ان لي�س الوحي�د، ب�ل ق�ام 24 
آخ�رون بتس�جيل أس�مائهم يف قائمة 
الرشك�ة، بانتظ�ار اكتم�ال الربنامج 
ال�ذي يخوله�ا القي�ام به�ذه املهم�ة 
الت�ي يصفه�ا الكث�ريون ب�»الخطرة 
واملجنون�ة«، ألنها تعد نوع�ا من أنواع 

»االنتحار«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكفي 4 أشخاص”

1 كيلو كرز
5 كوب سكر حبيبات ناعم

1 كوب ماء
طريقة عمل دنش بمربى الكرز

طريقة التحضري:
 نغسل الكرز باملاء جيداً، وننزع النوى.

يف وعاء كبري عىل نار متوس�طة، نضع السكر واملاء، ونقلبهم حتى 
يذوب السكر، ثم نخفف النار ونركهم ملدة 15 - 20 دقيقة.

نضيف الكرز إىل الوعاء، ونقلبه جيداً.
ن�رك خلي�ط الكرز عىل ن�ار هادئة مل�دة 20 - 25 دقيقة حتى يلني 

الكرز.
نرفع مربى الكرز من عىل النار، ونضعها جانباً حتى تربد.

نضع مربى الكرز يف برطمانات نظيفة وجافة، ونغلقها بإحكام.
نحفظ مربى الكرز يف الثاجة لحني التقديم.

يمكن تناول مربى الكرز مع التوس�ت أو الباف باس�ري أو الفنيو 
أو البان كيك.

مربى الكرز
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يحدث كل يوم أن ُيعجب رجل بامرأة، وقد يتوّرط فعال، ويقع يف غرامها، 
ويسعى إىل الوصول إىل قلبها بكل الوسائل املقبولة منطقيا واجتماعيا 
وأخالقيا، وبأس�لوب نبيل مهذب رقيق، بعيدا ع�ن الفجاجة واملبالغة. 
وإذا ت�م ل�ه أقىص ما يمك�ن أن يتمناه، يف هذه الحالة، ويكتش�ف أن 
الحبيب�ة املوعودة تبادله املش�اعر الفياضة ذاتها، فإننا بصدد مرشوع 
حكاية حب جميلة قائمة عىل الندية والتوافق، كفيلة ببث طاقة الفرح 
يف نفوس العاش�قني املحظوظني، وقد يمضيان الحياة يف »تبات ونبات 
وينجبان البنني والبنات« قبل أن يتحوال إىل زوجني مملني، استهلكتهما 
الحياة، وبددت تلك اللحظة الوردية التي رافقت بدايتهما، هذه صورة 
ليس�ت نمطية متش�ائمة، بقدر ما هي واقعية وتعرب بدقة عن طبيعة 
مش�اعر العش�ق التي ال تدوم عىل حال. ويف أحس�ن الس�يناريوهات، 
وعن�د تحقق رشط توافق الطباع، قد ينتهي بهما األمر رفيقني طيبني، 
يحتمالن الحياة معا من دون حدوث خسائر يف األرواح واملمتلكات. وال 
يتبق�ى يف النهاية من تلك الحكاية املثالية املدهش�ة س�وى ألق البداية 
الخاط�ف لألنفاس.  ويف حاالت أخ�رى، ال يمكن اعتباره�ا مقبولة أو 
حتى طبيعية، قد يبدي أحد الطرفني إعجابا، ويعرب عن اهتمام باآلخر. 
وهذا س�لوك مفه�وم تماما، غري أن هذه املب�ادرات، إذا لم تتوقف عند 
ح�د، قد تتح�ول إىل مصدر إزعاج كب�ري، عندما ال يب�دي الطرف اآلخر 
اهتماما مماثال. عندها قد يتعدى األمر حدود املنطق، ليصبح اضطرابا 
نفس�يا، يستدعي مس�اعدة متخصصة، س�يما إذا غدت أدوات التعبري 
عن املش�اعر أحادي�ة الجانب، هوس�ا وتعلقا ومالحق�ة وإرصارا عىل 
فرض الذات بالقوة، والتطفل بأسلوب فج وثقيل الظل كذلك، ومحاولة 
إثارة ش�فقة الحبيب املتمنع. ويف أحيان كثرية، املنخرط يف عالقة حب 
مس�تقرة وغ�ري معني بهلوس�ات اآلخر ال�ذي وضع نفس�ه يف موقٍف 
بالغ الس�خف، متخليا عن حس التمييز والتقدير والكربياء، مس�تمرا 
يف اإللح�اح واملطاردة وانتهاك الخصوصية، ما يس�بب نفورا مضاعفا 
ل�دى الطرف املعتدى علي�ه. وبعيدا عن التعمي�م، ويف حال مقارنة بني 
س�لوك النساء والرجال يف هذا الشأن، يمكن القول إن ثمة نموذجا من 
الرج�ال يبدي عقالنية أكثر يف مواقف كهذه، فيعمد إىل االنس�حاب من 
املشهد بأقل الخسائر املمكنة، قد يكون السبب عدم صربه وعدم جدية 
مشاعره ابتداًء، فال يرغب يف مزيد من الجهد، ألجل محاوالت استمالٍة 
غري مجدية. وال يخلو األمر من نماذج ذكورية بليدة ومتدنية مس�توى 
الذكاء، تتابع السعي من دون كلل. أما نموذج املرأة املصابة بلعنة الحب 
من طرف واحد، فإنها تتحول إىل ملكة الدراما بال منازع، بكاء ونحيبا 
دائما واكتئابا وانهيارات نفسية متتالية ورثاء الذات، وإرصارا عجيب 
التسول العاطفي املهني، ترفض االستسالم، وتتمادى يف مشاعر الحب 
الشوهاء، كلما زاد الرفض والنفور، بل قد توهم نفسها واآلخرين بأنه 
يبادلها املش�اعر نفس�ها، وتترصف عىل هذا األس�اس فتحول نفسها 
إىل أضحوك�ة ومضغة يف أفواه الش�امتني. والحق أنه�ا نموذج مريض 
يس�تحق الرث�اء والرأفة، ألن األمر لي�س بيدها، فال أح�د يختار وضع 

نفسه يف هذا املوقف الذليل الضعيف. 

ام�ضاءات

أوردت وس�ائل إع�الم مرصي�ة خرب نف�وق حصان »ط�اووس محطة 
الزه�راء« أو »البط�ل أبو األبط�ال«، وهو حصان م�رصي عربي أصيل، 

مات ألسباب مؤسفة.
وذكرت وسائل اإلعالم أن الحصان نفق يف اسطبل الزهراء التابع لوزارة 
الزراع�ة املرصية، بس�بب التأخر يف عالجه من م�رض عابر أصابه قبل 

أيام.
وأش�ارت التقارير إىل أن الحصان أصيب منذ ف�رة »بخراج« داخل فمه 
ول�م يتم عالجه بصورة صحيحة، ما تس�بب يف تضاعف أزمته الصحية 

حتى نفق.
وأكدت وس�ائل اإلعالم أن الحصان يس�مى »تجويد«، وثمنه ال يقل عن 
10 ماليني دوالر، نظرا ملواصفاته الجمالية الفريدة والنادرة، وكونه من 

نسب أصيل.

أعلنت دار أزياء فرساتيش ودار فورال لتصنيع الحقائب واإلكسسوارات 
توقفهما عن استخدام الفراء الطبيعي يف تصميماتهما لينضما بذلك إىل 

قائمة من كبار األسماء يف عالم املوضة تدير ظهرها لصناعة الفراء.
وفرساتيش وفورال إيطاليتان. 

وتذع�ن دور األزي�اء يف أنح�اء العالم للضغط وتس�تخدم بدائ�ل للفراء 
الطبيعي وس�ط حم�الت جماعات الرفق بالحي�وان وتغري ذوق العمالء 

الشباب الذين زاد إدراكهم للقضايا البيئية املرتبطة بصناعة املالبس.

وكاالت فرساتشـي وفورال  تتخليـان نفوق أمجل حصان لـ »أسباب مؤسفة«
عن استخدام الفراء يف االكسسوارات

الكشف عن بعض أرسار األحالم

ال ترموا قشور الليمون بعد اليوم!

أن األح�الم  كش�فت دراس�ة حديث�ة 
تختل�ف بني اإلن�اث والذك�ور، وتتغري 
مع تقدم العمر. الدراسة التي أعدت يف 
كلية الطب يف جامعة »بوسطن« قالت، 
إن أحالم الب�رش تتبدل بتغري مراحلهم 
العمري�ة. وغالباً ما تنش�ط يف مرحلة 
النوم الرسيع.. هنا يزيد نشاط الدماغ 
وحركات مقل العيون فيس�تمر الحلم 
45 دقيق�ة. األس�تاذ املس�اعد يف طب 
األعصاب والطب النفيس يف كلية الطب 
بجامعة »بوسطن«، باتريك ماكنمارا، 
رصد محتوى األحالم وتطورها، ووجد 
أن النس�اء يحلم�ن غالباً بأش�خاص 
من الجنس�ني، أما الرج�ال فيحلمون 

يف الغال�ب برجال آخري�ن. ويف مراحل 
األح�الم  تك�ون  املختلف�ة،  الطفول�ة 
أبطالها  بالعاطفة، ويك�ون  املش�بعة 
األقارب واألق�ران، ويف الكوابيس يرى 
األطفال وحوش�ًا وحيوان�ات مخيفة. 
أح�الم  تب�دأ  املراهق�ة،  مرحل�ة  ويف 
اليافع�ون  فيه�ا  ي�رى  الرومانس�ية، 
األصدقاء واألحب�ة، وتكون أبعد بكثري 

عن الواقع االجتماعي. 
أم�ا باملراح�ل املتقدم�ة م�ن العم�ر، 
اليومي�ة  األنش�طة  النائ�م  فيش�اهد 
املختلف�ة. كب�ار الس�ن م�ن ناحيتهم 
ي�رون ق�وى العالم اآلخر، وأش�خاصاً 

وافتهم املنية يف الفرات األخرية.

مهم�اً  مص�دراً  الليم�ون  عص�ري  كان  إذا 
للفيتام�ني C مم�ا يجعل�ه مفي�داً يف مجال 
تفتيح البرشة والحف�اظ عىل إرشاقها، فإن 
قش�وره تتمتع أيض�اً بفوائد متع�ددة لدى 
اس�تعمالها بش�كل موضعّي ع�ىل البرشة. 
ف�ال ترموا قش�ور الليمون بع�د عرص هذه 
الفاكه�ة، وقوم�وا بتجفيفه�ا م�ن خ�الل 
تعريضها ألش�عة الش�مس ث�ّم حولوها إىل 

بودرة ُتستعمل يف الخلطات التالية:
اخلط�وا حفن�ة من ب�ودرة قش�ور الليمون 
املجففة بالش�مس مع مقدار فنجان قهوة 
م�ن الحليب الس�ائل الط�ازج. وطّبقوا هذا 
الخلي�ط بواس�طة قطع�ة م�ن القطن عىل 
ب�رشة الوج�ه، ع�ىل أن تركوه مل�دة نصف 

ساعة قبل غسله باملاء البارد. 
واظب�وا ع�ىل اس�تعمال ه�ذا القن�اع يومياً 

للحص�ول عىل نتائج فّعال�ة يف مجال تفتيح 
البرشة العادية والدهنية، وإكسابها النضارة 

املطلوبة.
اخلط�وا ملعق�ة كب�رية م�ن بودرة قش�ور 
الليم�ون املجفف�ة مع مق�دار فنجان قهوة 
من ماء جوز الهند، وطّبقوا هذا الخليط عىل 
آثار حب الش�باب ملدة ساعة أو اتركوه عىل 

البرشة طوال الليل إذا كان األمر ممكناً.

بسمة النسور أحالم الحلبي 

م�ضاحة للراأي

مسكني أهيا الرجل اخفضوا صوت بذخكم

يف دول يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، ال بيوت تؤويهم من حر 
الصيف وال برد الش�تاء، يجمعون قوت يومهم من الحاويات املتناثرة 
يف ش�وارع األثرياء، يتفنن بعض مش�اهري الفن والرياضة ووس�ائل 
التواص�ل االجتماعي يف اس�تعراض حياة البذخ التي يعيش�ونها عرب 

مواقع التواصل االجتماعي وأشهرها »إنستغرام وسناب شات«.. 
ه�ذه التطبيقات الحديثة فتحت ش�هية هؤالء ملش�اركة الناس أدق 
تفاصي�ل حياتهم؛ صور بيوته�م أبنائهم، طعامهم، س�فرتهم، وما 
يثق�ل الهم ع�ىل القلب إظهار حي�اة الرف التى تعيش�ها حيواناتهم 
املحظوظ�ة والت�ي ينفقون ع�ىل تربيتها مبال�غ خيالي�ة، والعجيب 
أنه�م يتفاخرون بذلك ويتنافس�ون عىل اقتناء أغىل س�الالت القطط 
وال�كالب، ويظهرون مش�اعر التعاط�ف والحب لحيواناته�م، بينما 
يقفلون ش�بابيك سياراتهم ويشيحون بوجوههم عن أطفال يبيعون 
حف�اة عراة عىل اإلش�ارات.. قلوبهم تحن عىل الحيوان وتقس�و عىل 

اإلنسان.. هل من تفسري لهذا التناقض؟
وال يردد بعض املش�اهري يف اس�تعراض بذخ حياته�م والرخاء الذي 
ينعمون به دون أن يمر ببالهم لحظة األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

والنفسية للفئات التي تتابعهم وتالحق بشغف أخبارهم. 
أعزائي املشاهري إذا سمحتم اخفضوا صوت بذخكم، عيشوا حياتكم، 
اس�تمتعوا بم�ا أنعم�ه الله عليك�م بصم�ت.. ال نريد أن نش�ارككم 

تفاصيل حياتكم.
وتخط�ر بب�ايل تلك اإلعالمي�ة املش�هورة، وهي تطل ع�ىل جمهورها 
من بيته�ا الفخم وتدع�و متابعيها، وخاصة الفتي�ات لدخول عاملها 
الس�حري.. غرف�ة متخم�ة باملالب�س م�ن أرق�ى امل�اركات العاملية 
ملشاركتها الرأي يف اختيار فستان ترتديه يف مناسبة ما، والسؤال الذي 
ت�ردد بذهني ألف مرة.. هل خط�ر ببالها أن معظم الفتيات املعجبات 
واملتابعات لها يقفن أمام دوالبهن يائسات ال يملكن رفاهية االختيار 

بني أكثر من ثالث قطع؟
س�يدتي، لقد س�اهمت يف تعكري مزاج مئات الفتيات يف ذلك الصباح، 
ألن الظ�روف لم تس�مح لهن بامت�الك ولو جزء بس�يط مما تحويه 

غرفتك السحرية.
تل�ك الفنانة تميس وتصبح ع�ىل جمهورها ومعها الرس املكنون وراء 
جماله�ا بمجموع�ة من أغىل امل�اركات العاملي�ة للمكي�اج يف العالم، 
وتجته�د بإتقان دورها الدعائ�ي املطلوب منها من قبل القائمني عىل 
هذه الرشكات، فهي تحصد ماليني الدوالرات من وراء تلك اإلعالنات، 
بينما تقع املتابعات لها يف دوامة البحث عن سبل لرشاء تلك املاركات 
السحرية التى س�تجعلهن جميالت مثل تلك الفنانة. وطبعا غالء تلك 
امل�اركات يحرص عدد الق�ادرات عىل رشائها، أما فئ�ة »العني بصرية 
ولكن الي�د قصرية« فتتوهج نارالغضب ع�ىل أوضاعهن املادية وعىل 
أهلهن الذين لم يس�تطيعوا توفري وضع م�ادي يجعلهن قادرات عىل 
رشاء م�ا يردن، مم�ا يولد لديهن الش�عور بالنقص أم�ام املرآة التي 

تعكس بشاعتهن مهما بلغ مقدار جمالهن.

وفقاً لدراس�ة جديدة أجراها باحثون يف جامعة نورث 
داكوت�ا األمريكية، ف�إن تناول األس�ماك الدهنية مثل 
الس�لمون مرت�ني أس�بوعني يمكن أن يقل�ل من خطر 
الوف�اة املبكرة بنس�بة الثلث تقريب�اً.ودرس الباحثون 
2500 ش�خصاً من كبار الس�ن، وقام�وا بتتبعهم ملدة 
سبع سنوات ومراقبة نمط حياتهم ونظامهم الغذائي. 
فوجدوا أن أولئ�ك الذين لديهم أعىل مقادير من أوميغا 
3 كان�وا أقل عرضة للوفاة يف ذلك الوقت بنس�بة ٪34، 
كما كانوا أيضاً أقل عرضة بنس�بة 39٪ لإلصابة بنوبة 
قلبي�ة أو س�كتة دماغي�ة. وكان جمي�ع األف�راد التي 
ش�ملتهم الدراس�ة خاليني من األمراض القلبية عندما 

كان عمره�م 66 عام�اً، وتم�ت متابع�ة 
املش�اركني حتى بلغوا حوايل 73 عاماً، مع 
األخذ بع�ني االعتبار خالل هذه الس�نوات 
الس�بعة الت�ي امت�دت خالله�ا الدراس�ة 
عوام�ل متعددة م�ن نمط الحي�اة اليومي 
مثل اس�تهالك الكح�ول والتدخني والحالة 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة. وبّينت النتائج 
أن األحماض الدهنية املوجودة يف املأكوالت 
البحري�ة مثل الس�لمون والرسدين - ترفع 
نس�بة مس�تويات الكوليس�رول الجيد يف 
الدم، والتي تعد وفقاً للمرشف عىل الدراسة 
الدكت�ور ولي�ام هاريس، العام�ل الرئييس 
للحماية من خط�ر الوفاة املبكرة بأمراض 

القلب والرشايني.
وربطوا خالل الدراس�ة بني مس�تويات م�ؤرش أوميغا 
3 يف الجس�م وخط�ر اإلصاب�ة نوب�ة قلبية أو س�كتة 
دماغي�ة. ولف�ت الدكت�ور هاري�س إىل إن العالقة بني 
ارتفاع مستويات األوميغا 3 وانخفاض مخاطر الوفاة 
تم تحليلها يف ثالث دراس�ات أخ�رى عىل األقل. لكن ما 
كان فري�داً يف الدراس�ة األخ�رية التي ن�رشت يف دورية 
علم الس�موم الرسيري�ة كان املقارنة بني مس�تويات 
الكوليس�رول يف ال�دم وأوميغ�ا 3، وهم�ا »عام�الن 

خطران« ملرض القلب. 

ال يختل�ف اثن�ان أن أغلبية الناس تس�عى 
بش�كل حثيث وراء الس�عادة، التي شكلت 
طيل�ت ق�رون م�ن الزمن موضوعا ش�غل 
مساحة هامة من الفكر والنقاش، من أجل 
الوصول إىل توليفة سحرية تقود الناس إىل 

التمتع بالسعادة يف الحياة.
وجادت قريحة الكثري من األدباء والشعراء 
بروي�ات ودواوين اختلق�ت من حيث اللغة 
واألس�لوب يف التعبري عن الس�عادة، إال أنها 
تقاطعت يف نقطة أساسية تتمثل يف رضورة 
أن ينعم اإلنس�ان بحياة سعيدة، بعيدا عن 
منغص�ات الحياة الكث�رية كالقلق والحزن 
والضغط اليومي. ومع التطور الكبري الذي 

يش�هده العرص الح�ايل، تنوع�ت أس�اليب البحث عن 
السعادة من شخص آلخر، حتى أصبح هناك ما يسمى 
باليوم العاملي للسعادة يف 20 آذار، بيد أن دراسة حديثة 
توصلت إىل نتيجة قد تك�ون نوعا ما مفاجئة للبعض. 
ويف ه�ذا الص�دد، خلصت دراس�ة أمريكي�ة إىل أن من 
يسعى بشكل حثيث وراء السعادة لن ُيصبح بالرضورة 
أكثر سعادة، ألنه يشكو باس�تمرار من فقدان الوقت، 
وفق ما أش�ارت إليه دوري�ة »فيزيكونومي�ك بولوتني 
أن�د ريفيو«. وأظهرت الدراس�ة الت�ي أجراها باحثون 
من جامعة روتجرز وجامع�ة تورونتو يف أونتاريو، أن 

الذين يبذلون الكثري من الجهد يف القيام بأمور متنوعة 
للغاي�ة، بغرض أن يصبح�وا أكثر س�عادة ينزلقون يف 
الغال�ب يف دوام�ة س�لبية، يخرج�ون منه�ا أقل رىض 
ع�ن حالهم ع�ن ذي قبل. ورصد الباحث�ون عرب أربعة 
اس�تطالعات أجروها عرب اإلنرنت، شملت كل منها ما 
يراوح بني 100 و300 ف�رد، أن األفراد الذين يرون أن 
البحث عن السعادة يتطلب انخراطا شخصيا يف القيام 
بأمور متعددة ، يش�كون من فق�دان الوقت عىل وجه 
الخص�وص. ويف املقابل، رصد الباحث�ون أن مجموعة 
االختبار التي تعترب نفس�ها س�عيدة فعال ينتابها عىل 

نحو أقل الشعور بأن الوقت يهرب منها.

البحث »الزائد« عن السعادة يقود إىل التعاسةتناول األسامك يقي من املوت املبكر 

أتق�دم بواف�ر الش�كر والتقدي�ر إىل الدكت�ور ) صب�اح عبد 
العزي�ز( أخصائ�ي جراح�ة الوج�ه والفكني يف مستش�فى 
الش�هيد غازي الحريري وذلك ملا يقدمه من مجهود 
كبري يف خدم�ة املرىض واملراجعني وتقديم 
كل أن�واع املس�اعدة له�م وتذلي�ل كافة 
الصع�اب للوص�ول اىل نتيج�ة ت�ريض 
الل�ه واملواطنني يف عالجه�م متمنياً له 

دوام املوفقية والنجاح.

المواطن / مهدي عبد الله الساعدي
والد المريضة  ) آية مهدي(

شـكـر وتـقـديـر


