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التواضع هو 

في أن تسير مع الناس بنفس السيرة 

التي حتب أن يعاملوك بها

ص3رئيس الوزراء يف طوكيو لـ »استرياد« النموذج الياباين

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 قمة أنقرة الثالثية: تأكيد عىل وحدة سـوريا

جـنـرال سـعـودي يـدعـو األكـراد إلـى تـشـكـيـل »كـردســتــان الـكـبـرى«

العدل »ال تستطيع« مصادرة وحجز أموال أركان النظام املقبور: بانتظار التعليامت

العراق يالحق »داعش« داخل سوريا
       بغداد / المستقبل العراقي

قال خب�ر مقرب م�ن الحكوم�ة، أمس 
األربع�اء، إن الع�راق ربما ينف�ذ عمليات 
بق�وات خاصة ض�د تنظي�م »داعش« يف 
س�وريا ملنع مقاتليه من التسلل عائدين 
إىل الع�راق، ويأت�ي ذل�ك متس�اوقاً م�ع 
ترصيحات رئيس ال�وزراء عن الخطورة 
األمنية التي تش�كلها س�وريا عىل األمن 
يف الع�راق. وق�ال الخب�ر األمني هش�ام 
الهاش�مي، إنه قد »يتم إن�زال القوات يف 
س�وريا لكن الخطة ال تتضمن يف املرحلة 

الحالية إرسال قوات برية عرب الحدود«.

وق�ال الهاش�مي »إىل اآلن املخط�ط ه�و 
إنزاالت للق�وات الخاصة ولي�س تحريك 
ق�وات برية داخل س�وريا«. وكان رئيس 
ال�وزراء حيدر العب�ادي أعلن النرص عىل 
التنظيم يف العراق يف كانون األول لكنه عّد 
األح�د املايض وجود الجماعات املس�لحة 
يف س�وريا باعتباره خط�را حقيقيا. ويف 
ظ�ل عالقات بغ�داد الطيبة م�ع الرئيس 
الس�وري بش�ار األس�د أكد العب�ادي أن 
أي عملي�ات س�تكون مح�دودة. وق�ال 
»مرشوعنا االنتقال من محاربة اإلرهاب 
يف العراق إىل محاربة اإلرهاب يف املنطقة. 
نح�ن ال نتجاوز حدودن�ا وال نعتدي عىل 

دول الج�وار«. ونف�ذت طائ�رات حربية 
عراقية العام املايض رضبة جوية واحدة 
عىل األق�ل عىل أه�داف لتنظيم »داعش« 
يف س�وريا بالتنس�يق م�ع التحالف الذي 
تق�وده الوالي�ات املتح�دة ض�د التنظيم 
وبموافقة الحكومة السورية. من جانب 
آخ�ر، فإن مص�ادر إعالمي�ة تتحّدث عن 
بالقي�ام  فع�ي  بش�كل  الع�راق  رشوع 
بعمليات داخل سوريا. وقالت مصادر أن 
القوات األمنية قامت بعمليات عس�كرية 
األرايض  داخ�ل  كيلوم�راً،   30 بعم�ق 

السورية.
التفاصيل ص3

روسيا تعد قضية تسميم 
»سكريبال« استفزاز وتطالب 

بريطانيا باالعتذار 

العامل الربيطاين يتعهد 
بدعم »أكراد سوريا« بوجه 

التهديدات الرتكية

حمافظ بغداد يدعو
 احلكومة املركزية لدعم مشاريع 

املجمعات السكنية

القوات األمنية ستقوم بعمليات »إنزال« ضد قادة التنظيم.. ومصادر تتحدث عن إمكانية القيام بـ »عملية برية«
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املفوضية سرتاقب االنتخابات بـ »االقامر الصناعية« وتعلن النتائج بعد )24( ساعةالرافدين يوجه فروعه بتسهيل إجراءات رصف رواتب املتقاعدين
األمن الربملانية حتذر من »مفاوضات« مع رشكات أمريكية لتأمني »الطريق الدويل« احلكومة العراقية تؤكد التزامها بتوفري اخلدمات االساسية يف بغداد واملحافظات

يف كالسيكو العراق رقم »76«..
الصقور يلحق اهلزيمة األوىل بالنوارس 

هبدفني مقابل هدف
ص4 ص4 ص6

مرص: احلكم بـ »املؤبد« عىل العرشات من انصار 
االخوان املسلمني

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة مرصية، أمس األربعاء، بالسجن 
املش�دد عىل 190 من أنصار جماع�ة اإلخوان، 
ملدد تراوح من 3 س�نوات حتى املؤبد، حسبما 
نقل�ت أك�دت وس�ائل إع�الم مرصي�ة تبث يف 

القاهرة. وبني املتهمني 35 شخصا حكم عليهم 
بالسجن املؤبد، علما بأن األحكام يمكن الطعن 
عليها. وتمت إدانة أنصار اإلخوان بارتكاب 13 
واقع�ة إحراق أب�راج كهرباء وإش�عال النران 
عىل خطوط الس�كك الحديدي�ة، وإلقاء عبوات 
ناسفة عىل عدد من أقسام ومراكز الرشطة يف 

محافظة س�وهاج، جنوبي مرص. كما دانتهم 
املحكم�ة بتكوين خلية نوعي�ة تابعة لجماعة 
اإلخ�وان، املصنفة إرهابي�ة يف مرص. ومن بني 
املتهمني ال� 190، ألقي القبض عىل 66 شخصا 
فيما س�يحاكم ال�� 124 الهارب�ون مرة أخرى 

بمجرد تسليم أنفسهم.

حمافظ البرصة  حيذر  من تدخل الكتل السياسية 
واألحزاب بعمل دوائر الدولة اخلدمية 

املحكمة االحتادية العليا: مفهوما النظام العام واآلداب العامة 
6غري املنصوص عليهام خيتلفان بحسب الزمان واملكان 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت بعث�ة االم�م املتح�دة يف الع�راق 
»يونامي«، أمس األربعاء، ان 291 عراقيا 
قتي�ال وجريح�ا كان�وا ضحاي�ا االرهاب 
والعن�ف والنزاع املس�لح الش�هر املايض، 
ج�اء ذلك فيما دعا فري�ق أممي مختص 
إىل تهيئ�ة أج�واء سياس�ية واجتماعي�ة 

وأمنية لتس�هيل إجراء انتخابات عراقية 
آمن�ه وش�املة وذات مصداقية ومقبولة 
تحق�ق املش�اركة الواس�عة وخاصة من 
قبل النساء.  وأفادت األرقام التي سّجلتها 
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق بمقتِل 
104 مدني�اً عراقياً وإصابة 177 آخرين، 
ج�رّاء أعم�ال اإلره�اب والعن�ف والنزاع 
املس�لح التي وقعت يف العراق خالل شهر 

آذار امل�ايض. وأش�ارت املنظم�ة الدولية 
إىل أّن هذه األرقام تش�مل س�ائر املدنيني 
وغرهم مم�ن يمكن اعتباره�م مدنيني 
وق�ت الوف�اة أو اإلصاب�ة - كالرشطة يف 
مهام غر قتالية والدفاع املدني وعنارص 
األمن الشخيص ورشطة حماية املنشآت 

ومنتسبي قسم اإلطفاء.
التفاصيل ص3

األمم املتحدة تصدر توصيات للعراق بشأن إجراء 
االنتخابات الربملانية
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         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الع�دل، أمس األربعاء، 
عدم إمكاني�ة تنفيذ القان�ون رقم 72 
لس�نة 2017 الخاص بمصادرة وحجز 
أموال أركان النظام الس�ابق، يف الوقت 
الحايل وذلك بسبب عدم إصدار مجلس 

الدولة تعليمات القانون حتى اآلن.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت   
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إنها 
أص�درت توضيحا بش�أن قان�ون رقم 
72 لس�نة 2017 الذي يتعلق بمصادرة 
وحج�ز أم�وال أركان النظام الس�ابق، 
مش�رة إىل عدم إمكانية تنفيذ القانون 
يف الوق�ت الح�ايل بس�بب ع�دم إصدار 
مجلس الدولة تعليم�ات القانون حتى 

اآلن.
وأض�اف البي�ان، ان »ه�ذا القانون 
وحس�ب ماجاء باجابة االمانة العامة 
ع�ى  رداً  بكتابه�ا  ال�وزراء  ملجل�س 
استفس�ار وزارة الع�دل ح�ول كت�اب 
هيئة املس�اءلة والعدال�ة واملرفق معه 
الجديدة للمصادرة واملحجوزة  القوائم 
اموالهم والذي اشار يف نص املقدمة اىل 
) إس�تناداً اىل احكام املادة 5 من قانون 
حجز ومصادرة االم�وال املنقولة وغر 
املنقولة العائدة اىل اركان النظام السابق 
وال�ذي   ،)......2017 لس�نة   72 رق�م 
كانت اجاب�ة االمانة العامة حوله، بان 
وزارة املالية قد اعدت تعليمات تسهيل 
تنفي�ذ احكام ه�ذا القانون وارس�لتها 
اىل مجل�س الدول�ة لغ�رض تدقيقه�ا، 
وهي الزالت يف مجل�س الدولة ولم يتم 
اكمالها لحد االن، فاليمكن حالياً انفاذ 

ه�ذا القان�ون حتى ص�دور التعليمات 
املدققة من مجلس الدولة«.

مجل�س   « أن  ال�وزارة  وأوضح�ت 
الدولة غر تابع لوزارة العدل للتوضيح 
للذي�ن يجهلون ه�ذا االم�ر وهو جهة 

مستقلة بعملها.«
وأشارت إىل ان » كتاب وقوائم هيئة 
املس�اءلة والعدالة مرتب�ط تنفيذها يف 
وزارة الع�دل بالقان�ون 72 وال�ذي لم 
تخ�رج تعليماته لح�د االن من مجلس 
الدولة واليمكن تنفيذه حالياً او اعتماد 
القوائ�م املعدة وفق املادة )5( منه ليتم 
الحجز واملصادرة وفق القوائم الجديدة 
واط�الق ماتبقى خ�ارج تل�ك القوائم، 
والجه�ة املختص�ة حالي�اً بتنفيذ هذه 

االجراءات هي وزارة املالية«.
وكان�ت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
ردت األس�بوع املايض، دع�وى الطعن 
بالقانون 72 لسنة 2017 املتعلق بحجز 
ومصادرة االموال املنقولة وغر املنقولة 
العائدة اىل اركان النظام السابق، وذلك 
بع�د إص�دار الهيئ�ة الوطني�ة العلي�ا 
للمس�اءلة والعدال�ة، بيان�ا لتوضي�ح 
بعض املالبسات التي اثرت عرب وسائل 
اإلعالم، بش�أن تطبيق قانون مصادرة 

وحجز أموال أركان النظام السابق.
الجدي�ر بالذك�ر أن هيئة املس�اءلة 
والعدالة، أص�درت يف الخامس من آذار 
املايض، قوائم تضمنت مصادرة االموال 
املنقولة وغ�ر املنقولة ل�52 ش�خصا 
م�ن اركان النظ�ام الس�ابق إضافة إىل 
الحجز عى أمالك 4257 من املسؤولني 
خالل فرتة حكم الرئيس األسبق صدام 

حسني.

العدل »ال تستطيع« مصادرة وحجز أموال أركان النظام املقبور: بانتظار التعليامت

         بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكم�ة الجنايات يف اس�تئناف بغداد 
الرصافة بالسجن املؤبد وغرامة مالية قدرها 25 
ملي�ون دينار ض�د مدان باإلتج�ار بالبرش. وقال 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعى القايض 
عبد الس�تار برق�دار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »محكم�ة جناي�ات 
الرصاف�ة نظ�رت قضي�ة مته�م أقدم ع�ى بيع 

مجموعة من الفتيات«.
ولفت إىل أن »املتهم قام بممارسة الدعارة مع 

الفتيات قبل قيامه ببيعهم واملتاجرة بهم«.
وتابع برق�دار أن »املحكمة أص�درت قرارها 
وفقاً ألحكام املادة 6 من قانون مكافحة اإلتجار 

بالبرش خاضعاً للطعن التمييزي.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت الجبه�ة الرتكماني�ة العراقي�ة، أمس 
االربع�اء، من نرش قوات غ�ر اتحادية يف كركوك 
واملناطق املتن�ازع عليها واقتصار حفظ االمن يف 

هذه املناطق عى السلطة االتحادية حرصا.
وذكر بيان للجبهة الرتكمانية تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، اننا »نؤكد مرة اخرى عى 
قرار مجلس النواب املرقم 68 يف 31 ترشين االول 
2017 والت�ي تن�ص عى عدم الس�ماح بفتح اي 
مقر امني او تواجد قوات غر اتحادية يف كركوك 
واملناطق املتن�ازع عليها واقتصار حفظ االمن يف 

هذه املناطق بالسلطة االتحادية«.
واضاف البيان، اننا »نحذر من اتخاذ اية خطوة 
احادي�ة يف املل�ف امللف االمني دون املش�اورة مع 
املكون الرتكماني ونرفض مش�اركة البيشمركة 

يف ادارة امللف االمني يف كركوك«.
وطالب�ت الجبه�ة الحكومة العراقي�ة بإعادة 
النظ�ر يف ملف الخدمات واع�ادة املبالغ الخاصة 
للب�رتودوالر واملحتج�زة من قب�ل رئيس مجلس 
محافظة كركوك وكالة ومنع الترصف بها يف بنك 

اربيل.

اجلبهة الرتكامنية
 حتذر من نرش قوات »غري احتادية« 

يف كركوك

اجلنايات: احلكم باملؤبد وغرامة 
مالية ملدان بـ »االجتار بالبرش«

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تضافت غرفة عملي�ات متابعة االحتياجات 
الخدمية االساس�ية يف بغداد واملحافظات وتنفيذها 
بالجهد الوطن�ي يف الوزارات والحكوم�ات املحلية، 
وجهاء وشيوخ من مناطق )النهروان، سبع البور، 
الفضيلية(، لبحث تحسني واقع الخدمات، بحضور 
وزي�رة االعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات واالش�غال 
العامة السيدة ان نافع اويس ومحافظ بغداد السيد 
عطوان العطواني ورئي�س مجلس محافظة بغداد 
ري�اض العضاض. وأكدت ناف�ع ان الحكومة تنظر 
اىل كاف�ة املطال�ب بانه�ا مرشوع�ة وتنفيذها يقع 

ضمن مسؤوليتها يف توفر متطلبات العيش الكريم 
اىل املواطن�ني يف محافظات البالد كافة، مش�رة اىل 
ان االزمة املالية والحرب عى داعش ضاعف التأثر 
عى ت�ردي مس�توى الخدم�ات. وناقش�ت الغرفة 
مع ممث�ي األه�ايل نتائ�ج التقاري�ر الت�ي أعدتها 
الفرق امليدانية ملعالج�ة الوضع الخدمي يف املناطق 
املذك�ورة، باإلضافة اىل مناطق )الحس�ينية وجرس 
دياىل والحسينية واملعامل(، والتي تشرتك مطالبهم 
يف ع�دد م�ن املش�اريع وبحس�ب األولوي�ة متمثلة 
بأنشاء ش�بكات املاء واملجاري وتطوير القطاعات 
الصحي�ة والرتبوي�ة وإكس�اء الط�رق، فض�اًل عن 
بعض املطالب االداري�ة. من جانبها ألتزمت الغرفة 

بموج�ب الصالحي�ات املمنوح�ة له�ا م�ن مجلس 
ال�وزراء بتنفيذ مجموع�ة من اإلج�راءات العاجلة 
ممثل�ة بعمليات االكس�اء وتوفر الك�وادر الطبية 
والرتبوي�ة وح�ل اإلش�كاالت املتعلق�ة بتخصيص 
األرايض وزيادة الجهد البلدي ومحاس�بة املخالفني 
للمواصفات البيئية وإزالة التجاوزات عى ش�بكات 
املاء، فيما سيتم ادراج املشاريع االسرتاتيجية ضمن 
القرض الربيطاني او ضمن موازنة تنمية األقاليم، 
م�ع مراعاة تزويد اللجان التنس�يقية للمتظاهرين 
بنس�خ من هذه الكتب لتك�ون عى اطالع ومتابعة 
باإلج�راءات املتخذة،  ومطمئنة ألهايل هذه املناطق 

بجدية العمل .

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكمة االتحادية العليا أن القضاء من يحدد طبيعة 
الترصف�ات، غ�ر املنص�وص عليه�ا يف القانون، وف�ق مفهوم 
النظ�ام الع�ام واالداب العام�ة، الفت�ة إىل أن ذل�ك يكون ضمن 

القواعد املجتمعية واالعراف يف زمان ومكان معينني. 
وقال املتحدث الرسمي إياس الساموك أن »املحكمة االتحادية 
العليا س�بق  لها أن اصدرت حكماً بالرقم )63/ 2012(، بشأن 
مفهومي النظ�ام العام واالداب العامة الواردين يف الدس�تور«. 
وأض�اف ان »املحكمة أكدت أن مفهوم�ي النظام العام واالداب 
العام�ة الوراد ذكرهما يف الدس�تور والقوان�ني هما فكرة عامة 
تحدده�ا يف كث�ر من املواض�ع النصوص القانوني�ة، ومنها ما 
ورد يف القانون املدني اذ يعترب الترصف يف تركة انس�ان عى قيد 
الحياة محظور، واعّد القانون املدني ذلك من النظام العام الذي 
ال تجوز مخالفته، وكذلك تنازل املوظف العام عن وظيفته الحد 

االفراد فأنه محظور للسبب ذاته«. 
وتابع أن »الحكم أش�ار أن ما يقال عن النظام العام ينطبق 
ع�ى االداب العامة، فهناك نص�وص قانونية تقيض بأن العقود 
الت�ي ت�رد عى االتج�ار بالنس�اء مخالف�ة ل�أداب العامة، وال 
يعت�د قانوناً بمثل هذه العقود«. وأش�ار املتحدث الرس�مي إىل 
أن »معرفة الت�رصف ما اذا كان مخالفاً للنظ�ام العام واالداب 
العام�ة، بموجب الحكم الصادر عن املحكم�ة االتحادية العليا، 
يلزم الرج�وع إىل الترشيعات كافة ملعرفة م�ا اذا كان محظوراً 

بنص من عدمه«.
وأوض�ح ان »املحكمة بينت أن الترصفات التي ال يوجد فيها 
ن�ص فيقتيض االم�ر الرجوع إىل القضاء ال�ذي يقرر ما اذا كان 
الت�رصف مخالفاً للنظام الع�ام واالداب العامة من عدمه وذلك 
يف ضوء القواعد املجتمعية واالعراف املستقرة التي توافق عليها 
افراد املجتمع يف زمان ومكان معينني؛ الن مفاهيم النظام العام 

واالداب العامة تختلف زماناً ومكاناً«.

املحكمة االحتادية العليا:
 مفهوما النظام العام واآلداب العامة غري املنصوص 

عليهام خيتلفان بحسب الزمان واملكان

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
أم�س األربع�اء، وج�ود مفاوض�ات 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  ب�ني  تج�ري 
ورشكت�ني أمريكيتني لتأهيل وتأمني 
الطري�ق الرسي�ع الدويل م�ع األردن، 
فيما اعتربت هذه الخطوة بابا جديدا 

إمام دخول اإلرسائيي واإلرهابيني إىل 
البالد. ونقلت وكال�ة »املعلومة« عن 
عضو اللجنة حسن س�الم القول إن 
“هذه ال�رشكات األمريكية ظاهرها 
الراب�ط  الطري�ق  وتأهي�ل  تأم�ني 
م�ع دول�ة األردن وباطنه�ا مراقب�ة 
تحركات الحش�د الش�عبي والقوات 
األمنية لغرض تنفيذ عمليات اغتيال 

لبعض القيادات األمنية”.
واض�اف ان “االتف�اق م�ع هذه 
ال�رشكات األمريكية س�يفتح الباب 
إرسائيلي�ة  عن�ارص  دخ�ول  إم�ام 
وإرهابية إىل البالد ، وسيكون احتالال 
األردني�ة  العراقي�ة  للح�دود  جدي�د 
بذريع�ة التأمني”. وكش�ف قائمقام 
قضاء الرطبة عماد الدليمي، يف وقت 

س�ابق، ع�ن مفاوضات تج�ري مع 
رشكت�ني أمريكيت�ني لتأهيل وتأمني 
الطري�ق الرسي�ع الدويل م�ع األردن، 
فيما ب�ني ان حصة العراق س�تكون 
51 % من الجباية التي ستفرض عى 
الشاحنات واملركبات التي ستمر عرب 
ه�ذا الطريق، أما الرشك�ة األمريكية 

ستكون حصتها 49 %.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضية االنتخابات، أمس األربعاء، ان 
انتخابات مجلس النواب املقررة يف 12 من الش�هر 

املقبل ستتم مراقبتها باالقمار الصناعية.
وق�ال رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف املفوضي�ة 
رياض البدران، يف ترصيح اطلعت عليه »املستقبل 
املس�تقلة  العلي�ا  »املفوضي�ة  ان  العراق�ي«، 
لالنتخاب�ات، كثف�ت م�ن اجراءاته�ا الهادف�ة اىل 
انجاح االنتخابات الترشيعية املقبلة، السيما عقب 

اس�تخدامها النظمة تكنولوجي�ة متطورة بهدف 
ترسيع عملية اعالن النتائج، التي س�تتم مراقبتها 

عرب االقمار الصناعية«.
وأك�د، ان »نتائ�ج االنتخاب�ات التي س�تجرى 
الش�هر املقبل، ستظهر بعد 24 ساعة من تصويت 
الناخبني«. وأضاف الب�دران، ان »املفوضية ارتأت 
خ�الل انتخابات مجل�س النواب التي س�تجرى يف 
الثان�ي عرش من اي�ار املقبل االعتم�اد عى اجهزة 

.»)VSAT( ترسيع النتائج وارسالها عرب شبكة
وأوض�ح، أن »املفوضي�ة وبع�د االط�الع ع�ى 

تجارب دولية ارتأت ان تس�تخدم التكنولوجيا من 
اجل الترسيع يف اعالن النتائج، فكان اختيار جهاز 

ترسيع النتائج او )الصندوق االلكرتوني(«.
وأش�ار اىل، ان »مي�زة هذا الجهاز انه س�يقوم 
بإرس�ال النتائج بعد انتهاء التصويت عرب وس�ط 
ناق�ل )VSAT( مرتبط بالقم�ر الصناعي إليصال 
البيان�ات اىل املرك�ز املوج�ود يف املكت�ب الوطني«، 
مؤك�داً ان »تل�ك التكنولوجي�ا ستس�مح بإع�الن 
النتائج بعد 24 ساعة من عملية التصويت اضافة 

اىل املوثوقية.

األمن الربملانية حتذر من »مفاوضات« مع رشكات أمريكية لتأمني »الطريق الدويل«

املفوضية سرتاقب االنتخابات بـ »االقامر الصناعية«
 وتعلن النتائج بعد )24( ساعة

احلكومة العراقية تؤكد التزامها بتوفري اخلدمات 
االساسية يف بغداد واملحافظات

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات الحش�د الشعبي 
ملح�ور غرب االنبار، أنس االربعاء، تفكيك 
ع�دد من املنازل الت�ي لغمها داعش يابقا 
يف قض�اء الرطبة غربي االنبار. وقال قائد 
العمليات قاسم مصلح يف ترصيح تابعته 
»املس�تقبل العراقي« ، ان�ه »تمكن ابطال 
الجه�د الهنديس التابع لقي�ادة العمليات 
من تفكيك اكثر من خمسة منازل ملغمة 
قب�ل وص�ول العوائ�ل النازح�ة اليه�ا«، 
مضيفا ان »عملنا وبالتنسيق مع الفرقة 
األوىل يف الجي�ش العراقي وبتعاون االهايل 
تمكن من تفكيك املنازل التي كانت تحوي 
عبوات ناسفة وضعها االرهابيني«. وتابع 
مصلح ان »الحشد الشعبي يواصل عمله 
املس�تمر حت�ى تفكي�ك اخر من�زل ملغم 
وازالة العبوات ليعود املواطنني اىل ديارهم 

ساملني غانمني«.
م�ن جانب�ه ق�دم قائممق�ام قض�اء 

الرطب�ة عماد مش�عل ش�كره وتقديره 
ل�«ق�وات الحش�د الش�عبي املتواجدة يف 
مح�ور غرب االنب�ار لجهودهم يف تفكيك 
املنازل امللغمة وحماية أرواح املواطنني«، 
مؤكدا ان »هذا اإلنجاز يضاف اىل سلس�ة 

اإلنجازات التي حققها الحشد الشعبي يف 
الدفاع عن الوطن واملقدسات«.

يذكر ان الحشد الشعبي والجيش حررا 
قضاء الرطبة غربي االنبار يف اواخر العام 

2016 من سيطرة داعش االجرامي.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير التخطيط س�لمان الجميي، 
أم�س االربع�اء، ان املجل�س التنس�يقي 
العراقي السعودي يدرس استثمار مليون 

هكتار م�ن االرايض الزراعية يف محافظة 
االنبار.

وق�ال الجمي�ي، وهو رئي�س املجلس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  التنس�يقي، يف 
»املجل�س  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 

ي�درس  الس�عودي  العراق�ي  التنس�يقي 
حاليا استثمار مليون هكتار من االرايض 
الزراعي�ة يف محافظ�ة االنب�ار لتطوي�ر 

وتأهيل القطاع الزراعي«.
ال�وزاري  التنس�يقي  املجل�س  وكان 
العراقي الس�عودي، قد عقد يف الس�ادس 
من اذار املايض، اجتماعا يف األمانة العامة 
ل مجلس ال�وزراء، لبحث اخ�ر اإلجراءات 
بش�أن التعاون يف العديد م�ن القطاعات 
والثقافي�ة  واالس�تثمارية  االقتصادي�ة 
وغره�ا. وكان املجل�س التنس�يقي ق�د 
اك�د يف وقت س�ابق، ان »هناك 16 مذكرة 
تفاهم تعمل عليها الحكومة العراقية مع 
الجانب السعودي، تم التوقيع عى 4 منها 
م�ن قبل الطرف�ني حت�ى االن، واملذكرات 
األخرى ستكتمل يف غضون فرتة قريبة«.

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، وقع رس�ميا يف 22 ترشين االول 
2017، عى تأس�يس املجلس التنس�يقي 

العراقي السعودي.

التخطيط تعلن نية السعودية »استثامر« أراض زراعية يف األنبار احلشد الشعبي: تفكيك منازل ملغمة غريب االنبار
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     بغداد / المستقبل العراقي 

األربع�اء،  أم�س  الرافدي�ن،  م�رف  وج�ه 
فروعه كافة بتس�هيل إج�راءات رصف رواتب 

املتقاعدين.
ودعا املكت�ب االعالمي للمرف، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، »املتقاعدين 
اىل ف�روع  للذه�اب  املدني�ن لوجب�ة نيس�ان 
املرف يف بغداد واملحافظات لتس�لم رواتبهم 
التقاعدية«. وأشار اىل ان »املرف وضع اليات 
مناسبة لرف تلك املستحقات بدال من التوجه 
اىل مناف�ذ الرف الخاصة والبعض منها يأخذ 

مبالغ كبرية من املتقاعد لقاء تسلمه الراتب.

الرافدين يوجه فروعه بتسهيل إجراءات رصف رواتب املتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د مكت�ب رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
أمس االربعاء، ان زيارة االخري لليابان تندرج 
يف اطاراملنه�ج الحكوم�ي لتعزي�ز عالق�ات 
العراق مع املجتمع الدويل، جاء ذلك فيما عقد 
العبادي سلس�لة من اللق�اءات مع الرشكات 

الكبرية يف اليابان.
وق�ال املتحدث باس�م املكتب س�عد الحديثي 
ان »رئي�س مجلس الوزراء حيدر العبادي بدأ 
زي�ارة اىل اليابان بناء عىل دعوة رس�مية من 
الحكوم�ة الياباني�ة عىل رأس وف�د حكومي 
ض�م وزراء الخارجي�ة والدف�اع ومستش�ار 
االم�ن الوطني وع�دد اخر من املس�ؤولن يف 
وزارات االعمار واالس�كان والعمل والشؤون 
ان  مبين�ا  الع�ايل«،  والتعلي�م  االجتماعي�ة 
»العبادي سيلتقي بكبار املسؤولن اليابانين 
عىل راس�هم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي 
لبحث س�بل توس�يع افاق التعاون املش�رك 
ب�ن البلدي�ن يف مختل�ف املج�االت وتوطي�د 
س�بل التنس�يق بينهما يف ملف�ات االقتصاد 

واالستثمار«.
واض�اف ان »العب�ادي س�يعقد لق�اءات مع 
ممثيل كربي�ات الرشكات اليابانية«، مش�ريا 
اىل ان »العراق يسعى لالستفادة من التجربة 
والخربة الياباني�ة يف مواجهة اثار ومخلفات 
الحروب واع�ادة االعمار و تاهيل املجتمعات 

املحلية«.
وتابع ان »العبادي سيش�ارك باعمال مؤتمر 
طوكي�و الخاص بدع�م ايجاد ف�رص العمل 
وتاهيل االي�دي العاملة والتدري�ب والتطوير 
املهني وص�وال للحد من عس�كرة املجتمع و 
تقلي�ل تداول الس�الح يف املجتم�ع العراقي«، 
موضح�ا ان »ه�ذه الزي�ارة تن�درج يف اطار 
املنهج الحكومي لتعزي�ز عالقات العراق مع 

املجتمع الدويل ومختلف دول العالم«.
واكد الحديثي ان »الزيارة تكتس�ب اهميتها 
م�ن كونه�ا تات�ي متزامن�ة مع ب�دء العراق 

مرحلة البناء واالعمار وفتح السوق العراقي 
لالستثمار«، الفتا اىل انه »سيتم عرض فرص 
االس�تثمار املتاحة يف الع�راق امام الرشكات 
الياباني�ة وما وفرته الحكوم�ة العراقية من 
ضمان�ات وحوافز اس�تثمارية واعدة للعمل 
يف العراق«.ب�دوره، بحث رئي�س الوزراء مع 
رشكة »س�وميتومو« اليابانية إنشاء معامل 

لتصني�ع الس�يارات داخ�ل الع�راق وتقديم 
خدمات ما بعد البيع.

وق�ال املكتب اإلعالم�ي للعب�ادي إن »رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي اس�تقبل بمقر 
إقامت�ه يف العاصمة الياباني�ة طوكيو رئيس 
رشك�ة س�وميتومو التجاري�ة كون�ي هارو 
ناكام�ورا والوفد املرافق له«. وأضاف البيان، 

أنه »جرى خالل اللقاء مناقشة قيام الرشكة 
بالعديد من املش�اريع يف العراق ومنها إنشاء 
معام�ل لتصني�ع الس�يارات داخ�ل الع�راق 
وتقديم خدمات ما بعد البيع، وهذه املشاريع 

ستوفر فرص العمل للمواطنن العراقين«.
بدوره�ا، اعربت منظمة التج�ارة الخارجية 
الياباني�ة )جي�رو(، االربع�اء، ع�ن رغبتها 

بتوس�يع مكتبه�ا يف الع�راق بع�د اس�تقرار 
االوضاع االمنية. وقال مكتب العبادي يف بيان 
منفصل تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
اس�تقبل بمقر اقامته يف طوكيو وفد منظمة 
التجارة الخارجية اليابانية )جيرو( برئاسة 
مديره�ا ه�ريو يوك�ي ايش�يد«، مبين�ا ان�ه 

»جرى خالل اللقاء مناقشة دخول الرشكات 
اليابانية للعمل يف العراق والقيام بمشاريع يف 

جميع املجاالت«.
واك�د ايش�يد خ�الل البي�ان، »وج�ود رغبة 
الع�راق  الياباني�ة لالس�تثمار يف  لل�رشكات 
وعزمها زيارة العراق قريبا لالطالع عىل هذه 
املشاريع«، مشريا اىل ان »لدى املنظمة الرغبة 
بتوس�يع مكتبها يف العراق بعد ان اس�تقرت 
االوض�اع االمني�ة، وسيش�جعون رشكاتهم 

للعمل يف العراق«.
م�ن جانبه، اك�د العب�ادي »اهمي�ة التعاون 
مع ال�رشكات الياباني�ة بعد انتق�ال العراق 
اىل مرحل�ة البن�اء واالعم�ار«، موضح�ا انه 
»اذ حق�ق انتص�ارا عىل داعش وح�رر كامل 
االرايض العراقية وكس�ب املواطنن اىل جانب 

الدولة«.
وتاب�ع ان »هن�اك رشكات ياباني�ة موجودة 
يف الع�راق ومنه�ا الرشكة الت�ي تعمل يف ماء 
الب�رة«، مش�ددا عىل رضورة »ان يس�تمر 
عمل ال�رشكات اليابانية الت�ي لديها خربات 

كبرية يف العديد من القطاعات«.
يف الغضون، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي 
مع رشكة »تويوتا تسوشو كوربيشن« توفري 
محطات كهربائية يف العراق قبل صيف العام 

الحايل.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للعب�ادي إن »رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل رئيس 
رشك�ة )تويوتا تسوش�و كوربيش�ن( هريو 

كاسيتاني والوفد املرافق له«.
وأض�اف، البي�ان، أن�ه »ج�رى خ�الل اللقاء 
مناقش�ة توف�ري محط�ات كهربائي�ة ثابتة 
ومتنقلة وآليات انش�ائية، حيث سيتم توفري 
4 محط�ات كهربائي�ة س�عة 400 )كي يف ( 
يف ميس�ان واملثنى وش�ط العرب والش�طرة، 
كما س�يتم توف�ري 12 مح�����ط�ة متنقلة 
132 )كي يف( وس�يدخل معظمها للعمل قبل 
صي�ف 2018 لزي�ادة معدالت انت�اج الطاقة 

الكهربائية يف العراق«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال خبري مق�رب من الحكومة، أمس 
األربعاء، إن العراق ربما ينفذ عمليات 
بق�وات خاصة ضد تنظي�م »داعش« 
يف س�وريا ملن�ع مقاتليه من التس�لل 
عائدين إىل العراق، ويأتي ذلك متساوقاً 
م�ع تريح�ات رئي�س ال�وزراء عن 
الخطورة األمنية التي تشكلها سوريا 
ع�ىل األم�ن يف الع�راق. وق�ال الخبري 
األمني هشام الهاش�مي، إنه قد »يتم 
إن�زال القوات يف س�وريا لك�ن الخطة 
ال تتضم�ن يف املرحلة الحالية إرس�ال 

قوات برية عرب الحدود«.
وقال الهاش�مي »إىل اآلن املخطط هو 
إنزاالت للقوات الخاصة وليس تحريك 

قوات برية داخل سوريا«.
وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
أعل�ن النر ع�ىل التنظي�م يف العراق 
يف كانون األول لكن�ه عّد األحد املايض 
وجود الجماعات املس�لحة يف س�وريا 

باعتباره خطرا حقيقيا.
ويف ظ�ل عالق�ات بغ�داد الطيب�ة مع 
الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د أكد 
س�تكون  عملي�ات  أي  أن  العب�ادي 
محدودة. وقال »مرشوعنا االنتقال من 
محاربة اإلرهاب يف العراق إىل محاربة 
اإلره�اب يف املنطقة. نح�ن ال نتجاوز 
حدودن�ا وال نعتدي عىل دول الجوار«. 
ونفذت طائرات حربي�ة عراقية العام 
امل�ايض رضب�ة جوي�ة واح�دة ع�ىل 
األقل عىل أه�داف لتنظيم »داعش« يف 
س�وريا بالتنس�يق مع التحالف الذي 
تقوده الواليات املتح�دة ضد التنظيم 

وبموافقة الحكومة السورية.
من جانب آخر، ف�إن مصادر إعالمية 
تتحّدث عن رشوع العراق بشكل فعيل 

بالقيام بعمليات داخل سوريا.
وقالت مصادر أن القوات األمنية قامت 
بعمليات عسكرية بعمق 30 كيلومراً، 
داخل األرايض السورية، وذلك ملالحقة 

عنارص تنظيم »داعش« املنترشة عىل 
حدود البلدي�ن. وكان رئي�س الوزراء 
ق�ال يف مؤتمره األس�بوعي األخري إن 
»الخطر الحقيق�ي لإلرهاب اآلن، هو 
تواج�د داع�ش يف س�وريا«، مضيف�اً 

أن »األخب�ار عن القض�اء عليه هناك 
كاذبة، فال ت�زال الجماعات اإلرهابية 
الس�ورية«.  األرايض  ع�ىل  متواج�دة 
وأضاف العبادي »نسيطر عىل حدودنا 
مع س�وريا، وأمسكنا بالكثريين ممن 

حاول�وا التس�لل إىل أراضين�ا ل�رب 
امل�دن واألمنين، ولدينا خطط ملنعهم، 
كما التقينا بقيادة العمليات املشركة 
لوضع خط�ط رضب اإلرهاب وفكره 
يف الع�راق واملنطق�ة«، خاتماً قوله إن 

»الع�راق يق�ود اليوم حم�الت عاملية 
ملحاربة اإلرهاب، وق�ادة العالم أكدوا 
أن الع�راق الي�وم هو أحد أه�م الدول 
الت�ي تح�ارب اإلرهاب عىل املس�توى 
الدويل«. وبش�أن تريحات العبادي، 

ق�ال مس�ؤول إن »رئي�س الحكوم�ة 
كان يعن�ي بالعمليات خ�ارج العراق، 
ه�ي العملي�ات يف األرايض الس�ورية 
الحدودي�ة، وتبدأ م�ن البوكمال حتى 
الحس�كة الس�ورية«، الفت�اً إىل وجود 

»تنس�يق مع الرئيس الس�وري بشار 
األس�د حول دخ�ول الق�وات العراقية 
ملس�افة 30 كيلوم�راً داخ�ل األرايض 
أن  إىل  املس�ؤول  ولف�ت  الس�ورية«. 
»جهاز االس�تخبارات وق�وات النخبة 
خاص�ة  بعملي�ات  تق�وم  العراقي�ة، 
داع�ش،  وزعم�اء  ق�ادة  ملالحق�ة 
الس�ورية،  األرايض  يف  املتواجدي�ن 
بعدما تسللوا من العراق، وهي عملية 
ث�أر مرشوع�ة لبغداد«، مش�رياً إىل أن 
»وحدات كومندوس أمريكية محدودة 
ترافق قواتنا لتقديم الدعم اللوجستي 
للمواق�ع  جوي�ة  ص�ور  وتوف�ري 
املس�تهدفة«. ووفقاً للمس�ؤول ذاته، 
فإن »العمليات داخل س�وريا أسفرت 
أخرياً عن قتل عدد من العنارص املهمة 
والب�ارزة بداع�ش، من بينه�م املدعو 
أبو وليد العلواني، الذي ش�غل منصب 
م�ا يع�رف ب�وايل الخالدية« س�ابقاً، 
كما اس�تهدفت موقع�اً للتنظيم، كان 
يعتقد أنه ي�أوي زعيم داعش أبو بكر 
البغدادي، لك�ن تبن أنه يضم عنارص 
مسلحة عادية يف التنظيم، وذلك قرب 
ري�ف البوكمال، وقري�ة مكناص، بن 
العراق وس�وريا عن�د نه�ر الفرات«. 
وأك�د املس�ؤول، أن »وج�ود تجمعات 
إرهابي�ة ع�ىل مقرب�ة م�ن الح�دود 
العراقي�ة عام�ل قلق وعدم اس�تقرار 
للعراق عىل املدى القريب«، مش�رياً إىل 
أن »قوات النخبة العراقية هي واحدة 
من أحدث األذرع العس�كرية العراقية 
التي ش�اركت يف بنائها ثالث دول، هي 
الواليات املتح�دة وبريطانيا والعراق، 
ويبل�غ عديده�ا نحو 20 أل�ف مقاتل 
مدربن تدريب�ًا عالي�اً، وأوكلت إليهم 
مهمة اقتح�ام عدد من املدن العراقية 
عند استعصائها عىل قوات الجيش أو 
قوات الحش�د الش�عبي والبيشمركة، 
خاصة يف س�هل نينوى، وتصنف عىل 
أنها من بن أق�وى األجهزة األمنية يف 

املنطقة العربية«.

التقى رؤساء الشركات الكربى وحبث إنشاء مصنع للسيارات وتوفري حمطات كهربائية قبل صيف 2018

رئيس الوزراء يف طوكيو لـ »استرياد« النموذج الياباين

القوات األمنية ستقوم بعمليات »إنزال« ضد قادة التنظيم.. ومصادر تتحدث عن إمكانية القيام بـ »عملية برية«

العراق يالحق »داعش« داخل سوريا

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت بعثة االمم املتحدة يف العراق »يونامي«، 
أم�س األربعاء، ان 291 عراقي�ا قتيال وجريحا 
كانوا ضحايا االرهاب والعنف والنزاع املس�لح 
الش�هر املايض، جاء ذلك فيما دعا فريق أممي 
مختص إىل تهيئة أجواء سياس�ية واجتماعية 
وأمنية لتس�هيل إجراء انتخابات عراقية آمنه 
وش�املة وذات مصداقي�ة ومقبول�ة تحق�ق 

املشاركة الواسعة وخاصة من قبل النساء. 
وأفادت األرقام التي سّجلتها بعثة األمم املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق بمقت�ِل 104 مدني�اً عراقياً 
وإصاب�ة 177 آخرين، ج�رّاء أعم�ال اإلرهاب 
والعنف والنزاع املس�لح الت�ي وقعت يف العراق 

خالل شهر آذار املايض.
وأش�ارت املنظم�ة الدولية إىل أّن ه�ذه األرقام 
تش�مل س�ائر املدني�ن وغريه�م مم�ن يمكن 
اعتباره�م مدنين وق�ت الوف�اة أو اإلصابة - 
كالرشط�ة يف مهام غري قتالي�ة والدفاع املدني 
وعن�ارص األم�ن الش�خيص ورشط�ة حماي�ة 

املنشآت ومنتسبي قسم اإلطفاء.
وأوضح�ت ان م�ن ب�ن األع�داد الكلي�ة الت�ي 
س�ّجلتها »يونام�ي« للخس�ائر خالل الش�هر 
املايض فقد بلغ عدد القتىل املدنين 84 شخصاً 
)لي�س من بينهم أفراد من الرشطة(، فيما بلغ 
عدد الجرحى املدنين 164 ش�خصاً )ليس من 

بينهم أفراد من الرشطة(.
وكان�ت محافظة بغ�داد األكثر ت�ّرراً، حيث 

بلغ مجموع الضحايا املدنين 124 شخصاً 33 
قتيالً و91 جريحاً تلتها محافظة صالح الدين 
)125 ك�م ش�مال غرب بغ�داد( حيث س�قط 
12 قتي�اًل و26 جريح�اً، ث�م محافظ�ة األنبار 
)100 ك�م غرب بغداد( حيث لقي 11 ش�خصاً 

مرعهم وأُصيب 22 آخرون.
وأعت�ربت البعثة االممية ارق�ام الضحايا هذه 
بمثابة الح�د األدنى املطل�ق، موضحة انها قد 
أُعيق�ت من التحّقق، عىل نحٍو فعال، من أعداد 
الضحايا يف مناطق معينٍة بسبب تقلّب الوضع 

عىل األرض وتعّطل الخدمات. 
وقال�ت إن هناك بعض الحاالت التي لم تتمكن 
فيها البعثة من التحقق إال بش�كٍل جزئيٍّ فقط 
من حوادث معينة، فيما تم الحصول عىل أعداد 
الضحايا يف محافظ�ة األنبار من دائرة الصحة 

فيها.
وقال�ت املنظمة الدولية أن ه�ذه األرقام قد ال 
تمث�ل األعداد الحقيقي�ة للضحايا يف املحافظة 

بشكٍل كامل.
الع�راق النط�الق الحمل�ة  باملقاب�ل، يس�تعد 
االنتخابي�ة الثالثاء املقب�ل فقد دعا فريق بعثة 
األم�م املتحدة لتقييم االحتياجات االنتخابية يف 
الع�راق إىل تهيئة أجواء سياس�ية واجتماعية 
وأمنية لتس�هيل إجراء انتخابات آمنه وشاملة 
وذات مصداقي�ة ومقبول�ة تحق�ق املش�اركة 

الواسعة وخاصة من قبل النساء. 
وأص�در الفري�ق االممي الي�وم توصيات عقب 
زيارة ق�ام بها إىل العراق مؤخ�را للوقوف عىل 

التحضريات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 
العراق�ي املقررة يف 12 من الش�هر املقبل حيث 
عق�د عدداً م�ن اللقاءات مع طيف واس�ع من 
املحاورين الوطنين والدولين بما فيهم مجلس 
الن�واب العراقي واملفوضي�ة العليا لالنتخابات 
واالحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني 
والقض�اء وممث�يل املجتمع الدويل بم�ا يف ذلك 

أرسة األمم املتحدة. 
تب�ذل  املتح�دة  األم�م  أّن  إىل  الفري�ق  وأش�ار 
حالي�اً جهوداً تهدف إلرس�ال مزيد من الخرباء 
األساس�ين يف مج�ال االنتخاب�ات م�ن أهمها 
التوعية العام�ة وتثقيف الناخبن وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والعمليات، والش�كاوى 

وإجراءات الطعون. 
وش�دد الفريق االممي عىل رضورة العمل عىل 
تهيئة أجواء سياس�ية واجتماعية وأمنية من 
ش�أنها تس�هيل إجراء انتخابات آمنه وشاملة 
وذات مصداقي�ة ومقبول�ة، فض�اًل ع�ن ب�ذل 
الجهود لتحقيق املش�اركة الواسعة بما يف ذلك 
من قبل النس�اء. ودعا إىل االستمرار يف تسهيل 
عمل وس�ائل االعالم ومنظمات املجتمع املدني 
وتمكينها من لعب الدور املنوط بهم يف العملية 
االنتخابي�ة بم�ا يف ذل�ك املراقب�ون املحلي�ون 
لالنتخابات اضافة إىل تس�هيل دخول املراقبن 

املحلين والدولين إىل مخيمات النازحن.
وأشار إىل اهمية تنفيذ حملة استباقية لتوعية 
الناخبن بش�أن العملية االنتخابية، وتشجيع 
املش�اركة الواسعة لجميع رشائح الناخبن، ال 

س�يما املرأة والناخبون الذين يشاركون للمرة 
األوىل والفئات الضعيفة األخرى.

وأش�ار إىل اهمي�ة ضم�ان املراجع�ة النزيه�ة 
والفص�ل دون تأخ�ري يف الش�كاوى والطعون 
املحتملة التي قد تنشأ يف يوم االنتخابات وقبله 

وبعده.
كم�ا اكد ع�ىل مفوضي�ة االنتخاب�ات رضورة 
تعزي�ز وبن�اء ثق�ة الجمه�ور يف قدراتها عىل 
أداء عملها بطريقة مس�تقلة ومحايدة، بما يف 
ذلك جع�ل جميع قراراتها واللوائح اجراءات يف 
متن�اول الجميع من خالل نرشه�ا عىل موقع 

املفوضية اإلليكروني يف الوقت املناسب. 
وح�ث املفوضي�ة ع�ىل مواصل�ة جهوده�ا يف 
التوعية العامة وتثقيف جميع رشائح الناخبن، 
مع الركي�ز بوجه خاص عىل طوائف األقليات 
والفئ�ات الضعيفة بما فيهم، املرأة، والش�باب 
خصوص�ا من يش�اركون يف االنتخاب�ات ألول 
م�رة والنازحن.. و ضمان وجود اس�راتيجية 
تواص�ل قوية م�ع وس�ائل اإلع�الم واألحزاب 
السياس�ية واملرش�حن، إضاف�ة إىل املراقب�ن 
الدولي�ن واملحلين.  واك�د الفريق االممي عىل 
املفوضية رضورة التنس�يق مع اللجنة األمنية 
العلي�ا لالنتخاب�ات ألج�ل ضمان تواف�ر بيئة 
انتخابي�ة آمنة وس�لمية.. وش�دد ع�ىل أهمية 
العمل عىل ن�رش فرق مراقب�ة انتخابية بما يف 
ذلك داخل مخيمات النازحن ومراقبة عمليات 
التصويت داخل تلك املخيمات وخارجها، وذلك 

للمساعدة يف تعزيز بناء الثقة.

أعلنت ضحايا شهر آذار.. ورصدت »عرقلة« يف الوصول إىل احصائيات القتلى

األمم املتحدة تصدر توصيات للعراق بشأن إجراء االنتخابات الربملانية
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العامل الربيطاين يتعهد بدعم »أكراد سوريا« بوجه التهديدات الرتكية

روسيا تعد قضية تسميم »سكريبال« استفزاز وتطالب بريطانيا باالعتذار 

         بغداد / المستقبل العراقي

انته�ت القّمة الثالثية بني الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان، والرويس 
فالديم�ر بوت�ني، واإليران�ي حس�ن 
الس�وري،  امللف  روحاني، بخصوص 
حي�ث ج�رى التش�ديد ع�ى أن »حل 
الن�زاع ممكن فقط م�ن خالل عملية 

سياسية«.
وأك�د بي�ان مش�رتك أن »تركي�ا 
وإيران وروس�يا عازم�ة عى ترسيع 
وترة املس�اعي لضم�ان الهدوء عى 
األرض يف سورية، وحماية املدنيني يف 

مناطق عدم التصعيد«.
للقم�ة  املش�رتك  البي�ان  وأك�د 
الثالثي�ة الروس�ية الرتكي�ة اإليرانية 
»دعم ال�دول الثالث لس�يادة ووحدة 
األرايض الس�ورية«، وأن الدول الثالث 
تع�رب ع�ن »إرصارها ع�ى التصدي 
س�ورية«،  يف  االنفصالي�ة  لألجن�دة 
مربزاً أن »قادة الدول الثالث يعتزمون 
اإلره�اب،  محارب�ة  يف  االس�تمرار 
ويؤكدون أهمية فصل اإلرهابيني عن 

املعارضة املسلحة«.
وأض�اف البيان أن روس�يا وإيران 
وتركي�ا »واثق�ة من ع�دم وجود حل 
وأن  س�وريا،  يف  للن�زاع  عس�كري 
الح�ل ممكن فقط من خ�الل عملية 

سياسية«.
وشدد أردوغان، يف مؤتمر صحايف 
مش�رتك م�ع بوت�ني وروحاني عقب 
القمة، ع�ى أن »تحقيق وحدة الرتاب 
ع�ى  بالوق�وف  مرتب�ط  الس�وري 
مسافة واحدة من جميع التنظيمات 
اإلرهابية«، موضحاً أنه »أجرينا اليوم 
مش�اورات نؤم�ن بأنها س�تنر درب 
املرحل�ة القادمة، وحّددن�ا الخطوات 

التي سيتم اتخاذها«.
وقال الرئيس الرتكي إن »الش�عب 
الس�وري ه�و الط�رف الخ�ارس من 
الراب�ح  أّم�ا  واالش�تباكات،  األزم�ة 
فجميعن�ا يعلمه جي�ًدا«، مش�راً إىل 
اس�تعداد تركيا ل� »العمل مع روسيا 
وإيران لجعل تل رفعت منطقة مؤهلة 
كي يعيش فيها إخواننا السوريون«، 
وأن »تركي�ا تفي بمس�ؤولياتها بكل 
دق�ة فيم�ا يتعل�ق بمناط�ق خفض 

التوتر«.
وذكر أنه »لن نس�مح ب�أن يخّيم 
الظ�الم والس�وداوية ع�ى مس�تقبل 
س�ورية واملنطقة نتيجة تسلّط عدد 
وأن  اإلرهابي�ة«،  التنظيم�ات  م�ن 
»أي عقلي�ة ال تقب�ل بتطاب�ق أهداف 
»داع�ش« و«االتح�اد الديمقراط�ي« 

الكردس�تاني« ال يمكنها  و«العم�ال 
خدم�ة الس�الم الدائ�م يف س�ورية«، 
داعياً املجتمع الدويل إىل »دعم الجهود 
الرامية اىل إيجاد حل س�يايس لألزمة 

يف سورية«.
وأب�رز أن »هدفنا وأملن�ا يف القّمة 
الثالثي�ة ه�و إع�ادة إنش�اء وإحياء 
س�ورية يس�ودها الس�الم يف أق�رب 
وقت«، موضح�ا أنه »يتوج�ب علينا 
التوصل إىل تسوية، فال مجال لتضييع 
هن�اك«،  يموت�ون  الن�اس  الوق�ت، 
مضيفا أن »وحدة الرتاب الس�وري ال 

غنى عنها بالنسبة لنا«.
وكش�ف أردوغ�ان: »عقدنا القمة 
الثالثية األوىل يف س�وتيش )روس�يا(، 
وس�تكون  )أنق�رة(،  هن�ا  والثاني�ة 

الثالثة يف طهران«.
م�ن جهته، أكد بوتني عى »أهمية 
الحل الس�يايس والحوار الشامل الذي 
أن  مضيف�اً  الس�وريني«،  كل  يض�م 
»الدول الضامنة س�اهمت يف تخفيف 
التوت�ر، والالجئون ب�دأوا بالعودة إىل 

منازلهم«.
»إنن�ا  ال�رويس  الرئي�س  وق�ال 
سنتعاون مع رشكائنا يف إيران وتركيا 
إلع�ادة البن�ى التحتية يف س�ورية«، 
مشراً إىل أن »هناك محاوالت متزايدة 

لتخريب عملية التسوية السورية«.
»نري�د  روحان�ي:  ذك�ر  ب�دوره 
م�ن الجمي�ع االعرتاف بوح�دة تراب 
»)داع�ش(  أن  وأوض�ح  س�ورية« 
تخ�دم  أخ�رى  إرهابي�ة  وجماع�ات 

مصالح قوى، بينها أمركا«.

روسيا وإيران وتركيا مّحلت أمريكا مسؤولية دعم اجلماعات اإلرهابية

قمـة أنقـرة الثـالثيـة: تـأكيـد عىل وحـدة سـوريـا

       بغداد / المستقبل العراقي

ن�ر رئي�س مرك�ز ال�رق األوس�ط للدراس�ات يف 
الرياض اللواء املتقاعد »أنور عشقي«، سلسلة تغريدات 
عى »تويرت«، حول اليمن، وزيارات ويل العهد الس�عودي 
»محم�د بن س�لمان« األخ�رة، داعي�ا األكراد لتش�كيل 
»كردس�تان الكربى«. وقال »عش�قي« الذي تقود بالده 
تحالف�ا عس�كريا باليمن ض�د الحوثيني: »لو أن ش�عب 
الجن�وب العرب�ي وح�دوا صفوفه�م، وش�كلوا دولتهم، 
وط�وروا املوانئ، فس�وف يكون�ون من أفض�ل الدول يف 
الرق األوس�ط، ولس�وف يحققون ذل�ك«. وعن األكراد 
يف املنطقة، قال »عش�قي« يف تغريدة أخ�رى إن »أمريكا 
حليف تكتيكي لكردستان، لكنها حليف اسرتاتيجي لكل 
من تركيا وإيران، )..( وهذا ما يفرس الواقع من حولنا«، 
مضيف�ا: »عى األك�راد أن يوحدوا صفوفه�م وأن يكون 
هدفهم االسرتاتيجي كردس�تان الكربى بطريقة سلمية 

وبهدوء وروية«.
وتابع »عشقي« تغريداته قائال: »أثناء حفر الخندق، 
رأى سيد البر من يحمل قوسا فارسيا، فأخذه وألقاه 
ع�ى األرض ووط�أه بقدمه، وقال: التمس قوس�ا عربيا 
إن قطع وتره اس�تبدلناه بوتر من عندنا«، مشرا إىل أن 
»ه�ذا ما يفعله األمر محم�د يف زياراته األخرة، وهو ما 

يحقق األمن االسرتاتيجي«.
وه�ذه امل�رة األوىل، الت�ي تصدر دعوات من س�يايس 
س�عودي، يوصف بأنه مق�رب من الس�لطات باململكة، 
تدعو لتقس�يم اليمن إىل دولتني جنوبية وشمالية، بعدما 
كانت اإلمارات وحدها تتبنى تلك الرؤية. وكان »عشقي« 
قد دعا خالل كلمة له يف مؤتمر له يف تل أبيب عام 2015، 
إىل »إقامة دولة كردس�تان الكربى بالطرق السلمية، ألن 
ذلك من ش�أنه أن يخفف من املطام�ع اإليرانية والرتكية 
والعراقية التي س�تقتطع الثلث لكل دولة من هذه الدول 

لصالح كردستان«

جنرال سعودي يدعو األكـراد
 إىل تشكيل »كردستان الكربى«

       بغداد / المستقبل العراقي

العم�ال  ح�زب  م�ن  مس�ؤولون  زار 
الربيطاني الس�لطة الت�ي يقودها األكراد 
يف شمال س�وريا وتعهدوا بالوقوف معها 
يف وج�ه م�ا تتع�رض ل�ه م�ن تهديدات 

بهجمات.
وق�ال موريس جالس�مان وهو عضو 
بحزب العم�ال يف مجلس اللوردات »نحن 
هن�ا من أج�ل عالقة طويل�ة األمد معكم 
حي�ث يمكنن�ا دعمك�م ض�د كل الذي�ن 

يحاولون تدمر حريتكم«.
يف  به�ا  أدىل  ترصيح�ات  يف  وأض�اف 
منطق�ة  يف  الواقع�ة  القامش�ي  مدين�ة 
تخضع معظمها لسيطرة القوات الكردية 
الس�ورية »نحن نقدم أيضا تضامننا من 

القلب«.
وس�يطرت قوات تركية الشهر املايض 
ع�ى منطقة عفري�ن الس�ورية وطردت 
قوات حماية الشعب الكردية التي تعتربها 

أنقرة تهديدا عى امتداد حدودها.
وه�ددت تركي�ا بالتوغل أكث�ر ناحية 

الرق. وتعت�رب وحدات حماية الش�عب 
الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني 
املحظور الذي يش�ن تم�ردا منذ عرات 

السنني عى األرايض الرتكية.
ومنذ ب�دء الرصاع متع�دد األطراف يف 
س�وريا ش�كلت وحدات حماية الش�عب 

الكردي�ة وحلفاؤها مناطق حكم ذاتي يف 
الشمال ووضعت نظاما اتحاديا حكوميا. 
وتنامت قوتهم بعد الس�يطرة عى أراض 

واسعة من »داعش« بمس�اعدة الواليات 
املتح�دة وذلك رغ�م معارضة واش�نطن 
لخططه�م السياس�ية مث�ل معارضته�ا 

للحكومة السورية.
ويق�ول زعم�اء أك�راد س�وريا إنه�م 
يس�عون للحكم الذاتي يف إطار س�وريا ال 

مركزية وليس االنفصال.
وق�ال عب�د الكري�م عمر وه�و عضو 
بارز يف اإلدارة الذاتية يف الش�مال إن الوفد 
الربيطان�ي الذي وصل الثالث�اء يمثل أول 

وفد رفيع املستوى من نوعه.
وأشار إىل حدوث اجتماعات من قبل لم 
يتم اإلعالن عنها. لكن�ه قال إن هذه أول 
زيارة بهذه الطريقة الرسمية. وقال عمر 
إن أعضاء الربملان الربيطاني س�يبحثون 
الوضع يف عفرين ومشكلة عرات اآلالف 

من السكان النازحني هناك.
وق�ال جالس�مان إنه�م س�يتفقدون 
أجزاء م�ن ش�مال س�وريا ويلتقون مع 
مقاتل�ني م�ن وح�دات حماي�ة الش�عب 
الكردي�ة باإلضاف�ة إىل املجال�س املدني�ة 

املحلية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس جهاز االستخبارات 
س�رغي  ال�رويس،  الخارجي�ة 
إن  األربع�اء،  أم�س  ناريش�كني، 
تس�ميم العمي�ل امل�زدوج الرويس 
الس�ابق »سرغي سكريبال« الذي 
اتهم�ت لن�دن موس�كو بالوقوف 
وراءه يش�كل »استفزازا فاضحا« 
الخاص�ة  األجه�زة  قب�ل  م�ن 

الربيطانية واألمريكية.
دويل  مؤتم�ر  خ�الل  وأوض�ح 
حول األمن يف موسكو أنه »يف حالة 
االس�تفزاز الفاض�ح ال�ذي جرى 
م�ع س�كريبال وابنت�ه واملف�ربك 
بش�كل فاض�ح م�ن قب�ل أجهزة 
ال  املتح�دة،  والوالي�ات  بريطاني�ا 
يرتدد جزء من ال�دول األوروبية يف 
اللحاق بلندن وواش�نطن بدون أن 
ي�رف لها جف�ن«. إىل ذل�ك، طالب 
الكرملني لندن »باالعتذار«، بعدما 

أعلن املخت�رب الربيطاني الذي حلل 
املادة املستخدمة ضد »سكريبال« 
باس�م  الناط�ق  وق�ال  نتيجت�ه. 
الكرملني »ديمرتي بيس�كوف« إن 
»نظريتهم لن تتأكد بأي حال ألنه 

من املستحيل أن تتأكد«.
وأض�اف أن »وزي�ر الخارجية 
الربيطان�ي ال�ذي اته�م الرئي�س 
)فالديمر( بوتني ورئيسة الوزراء 
عليه�م بش�كل أو بآخ�ر مواجهة 
زمالئه�م يف االتحاد األوروبي )…( 
وعليه�م بش�كل أو بآخ�ر تقدي�م 

اعتذاراتهم إىل روسيا«.
والثالث�اء، أعل�ن رئيس املخترب 
العس�كري الربيطاني يف »بورتون 
أن�ه  آيتكنهي�د«،  »غ�اري  داون«، 
ل�م يس�تطع تحدي�د م�ا إذا كانت 
األعص�اب  غ�از  مص�در  روس�يا 
ال�ذي اس�تخدم يف حادثة تس�ميم 
الس�ابق  ال�رويس  الجاس�وس 

»سرغي سكريبال« أم ال.

وقال رئيس املخترب يف مقابلة مع 
شبكة »س�كاي نيوز« الربيطانية: 
»تأكدن�ا أن الغاز هو نوفيتش�وك، 
وتأكدن�ا أن�ه غ�از لألعص�اب من 
النوع العسكري«، لكن »لم نتمكن 

من تحديد مصدره«.
وأضاف أن الحكومة الربيطانية، 
الت�ي حمل�ت روس�يا مس�ؤولية 
حادثة التسميم، استخدمت »عددا 
معينا من املصادر األخرى للتوصل 
إىل استنتاجاتها«، حسب »فرانس 
برس«. وع�ى خلفية اته�ام لندن 
تس�ميم  يف  بالت�ورط  ملوس�كو 
»س�كريبال« وابنت�ه يف بريطانيا، 
الش�هر املايض، تبادل البلدان طرد 

أعداد من الدبلوماسيني.
أوروبي�ة  دول  دعم�ت  كم�ا 
وغربية أخرى بريطانيا يف موقفها، 
وقامت بطرد دبلوماس�يني روس، 
وهو ما ردت عليه موسكو بإجراء 

مماثل.

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�اإلدارة  كب�ر  مس�ؤول  أك�د 
األمركية، أمس األربعاء، أن الرئيس 
دونالد ترامب وافق يف اجتماع ملجلس 
األم�ن القومي، ع�ى إبق�اء القوات 
األمركي�ة يف س�ورية لف�رتة أطول، 

»لكنه ال يريد التزاماً طويل األجل«.
وش�دد املس�ؤول ذات�ه، وفق ما 
تكش�ف  أن  دون  »روي�رتز«  أوردت 
ع�ن هويت�ه، أن الرئي�س األمركي 
»لم يقّر جدوالً زمنياً محدداً لسحب 
الق�وات«، وأنه يري�د ضمان هزيمة 
تنظيم »داع�ش« اإلرهابي، و«يريد، 
أيض�اً، م�ن دول أخ�رى يف املنطق�ة 

بذل مزيد من الجهود واملس�اعدة يف 
إرس�اء االستقرار بس�ورية«. وتابع 
: »لن نس�حب )القوات( عى الفور، 
لك�ن الرئيس لي�س مس�تعداً لدعم 
التزام طويل األجل«. ويأتي ترصيح 
املسؤول األمركي يف أعقاب ترصيح 
مدير املخاب�رات الوطنية األمركية، 
داني�ل كوت�س، ال�ذي أك�د في�ه إن 
البيت األبيض س�ينر قراره بشأن 
مستقبل القوات األمركية يف سورية 
»يف وقت قريب نسبياً«. وذكر كوتس 
أن القرار اتخذ الثالثاء خالل اجتماع 
وأوض�ح  القوم�ي.  األم�ن  ملجل�س 
الرئي�س األمرك�ي، أيض�اً، أنه يريد 
»إعادة القوات األمركية إىل الوطن«، 

الفتاً إىل أنه سيتخذ قراراً بهذا الشأن 
»قريب�اً«. وأض�اف ترام�ب، خ�الل 
مؤتم�ر صح�ايف إىل جان�ب رؤس�اء 
ثالث دول من البلطيق، أن »املشاركة 
األمركية يف س�ورية مكلف�ة وتفيد 
أن  إىل  الفت�اً  أكث�ر«،  أخ�رى  دوالً 
»مهمتنا األساسية يف هذا الصدد هي 
التخلص من »داع�ش«.. اقرتبنا من 
إتمام ه�ذه املهمة، وس�نتخذ قريباً 
قراراً بالتنسيق مع آخرين بشأن ما 
سنفعله. أريد الخروج. أريد أن أعيد 
جنودنا إىل وطنه�م«. وكان الرئيس 
األمركي قد أعلن، قبل خمس�ة أيام 
يف ترصي�ح مفاج�ئ، خ�الل تجّمع 
يف والي�ة أوهاي�و، أن ق�وات ب�الده 

ستنس�حب قريباً جداً من س�ورية، 
داعي�اً األطراف األخ�رى إىل أن تهتم 
باألمر هناك. ويف سياق منفصل، قال 
كوت�س إن الواليات املتحدة س�تتخذ 
املزيد من اإلجراءات للرد عى أنشطة 
روس�يا، والت�ي ستش�مل ع�دداً من 
الخطوات لحماية انتخابات التجديد 
يف  املق�ررة  للكونغ�رس  النصف�ي 
نوفمرب/ تري�ن الثاني من التدخل 
ال�رويس. وأضاف أن بالده س�تتخذ 
املزيد من اإلجراءات للرد عى تسميم 
العمي�ل ال�رويس امل�زدوج س�رغي 
س�كريبال يف إنجل�رتا، وكذل�ك لل�رد 
عى »مجموعة كبرة من األنش�طة 

الروسية املؤذية«.

ترامب يمدد مهمة القوات األمريكية يف سوريا
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بالنظر لعدم تقدم راغب 
تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف   اليجار العقار  املبينة تفاصيله 
ادن�اه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة   مراجعة بلدية  الحيدرية  أو اللجنة خالل )15( يوما من اليوم التايل لنرش 
اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة  مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة )%200( 
م�ن القيم�ة املقدرة  بموجب صك مصدق  وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30(   يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة  يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرش من صباح اليوم التايل   النتهاء مدة النرش وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية  فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف 

املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها .

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن
2  � تب�دا م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيجار وكاف�ة املصاريف خالل )30( 
ي�وم من صدور االحالة مع تنظي�م العقد وتصديقه وفقا للمدة املحدودة بالقان�ون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال 

بالتزامه
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املأجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املاجور 
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى

7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم ) 12078( يف 

2012/11/21
8  � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب الس�يد املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 206/ب2018/2

التاريخ 2018/4/4
اعالن

اىل / املدعى عليه / ميثم صربي ساجت 
اقام املدعي / املدير العام  للرشكة العامة للس�منت 
العراقية / اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
206/ب2018/2 يف 2018/2/1 ضدك والتي يطلب 
فيه�ا الزامك بتأديتك مبلغا مق�داره )6,715,837( 
ستة ماليني وسبعمائة وخمسة عرش الف وثمانمائة 
وسبعة وثالثون دينارا ال غريها واملرتتبة بذمتك عن  
مبالغ فروقات الشهادة املزورة التي تقاضيتها دون 
وجه ح�ق. ونظ�را لثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ ومختار املنطقة يف حي 
الجامعة قاسم عبيد الدفاعي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املواف�ق )2018/4/16( 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة
�������������������������������������������

محافظة النجف االرشف
مديرية ماء محافظة النجف االرشف

انذار 
صادر بمقتىض املادة الثالثة من  قانون

تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977
الرقم /1

التاريخ /  2018/4
اىل املدين / عيل عبد الهادي ياسني / النجف االرشف 

/ ناحية الحرية / حي النرص
حيث انك لم تسدد املبلغ املرتتب عليك عن اجور املاء 
الصايف وقدره )927200( تسعمائة وسبع وعرشون 
الفا ومائتا دينار والذي اس�تحق عليك دفعه بتاريخ 
2016/12/25 لذلك ندعوك اىل تسديده خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ تبلغك بهذا االنذار واال س�وف تتخذ 
ق�رارا بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامس�ة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 

1977
املوظف املخول

املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3189/ب2017/1

التاريخ 2018/4/4
اعالن

بن�اء ع�ىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 2289 حويش يف 
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة اوصاف�ه وقيمته ادناه 
فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل )ثالث�ون( يوما م�ن الي�وم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات  القانونية 
البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب صك 
مصدق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش من 
اليوم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 2289 حوي�ش يف النجف عبارة 
ع�ن دار س�كنية تقع عىل ش�ارع بع�رض 12 
م�رت ويتكون من اس�تقبال وصال�ة وصحيات 
عدد 2 وثالث غ�رف نوم وان احد الغرف الثالثة 
مس�تخدمة مخ�زن والدار مبني م�ن الطابوق 
القدي�م مبلط بال�كايش جزء من�ه ذات نوعية 
رديئة  يتوس�ط الدار صالة مكشوفة )ساحة( 
بامل�اء  مجه�زة  بالش�يلمان  مس�قفة  ال�دار 
والكهرباء درجة عمرانه دون املتوسط مساحة 
البناء 97 مرت مربع مش�غولة م�ن قبل املدعى 
عليه  الخامس حسن هادي جاسم وهو يرغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر بعد 
البيع درجة عمرانه دون املتوسط وان املساحة 
الكلي�ة للعق�ار ه�ي 131,10 م�رت مرب�ع وان 
القيم�ة الكلية للعقار مبل�غ )133,290,000( 
مائة وثالثة وثالثون مليون ومائتان وتس�عون 

الف دينار ال غريها .

محافظة النجف االرشف
مديرية ماء محافظة النجف االرشف

انذار 
صادر بمقتىض املادة الثالثة من  قانون

تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977
الرقم /4

التاريخ /  2018/4
اىل املدي�ن / نعمان عبيد عب�اس/ النجف االرشف / 

ناحية الحرية / حي النرص
حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ املرتتب علي�ك عن اجور 
امل�اء الص�ايف وقدره )729000( س�بعمائة وتس�ع 
وع�رشون الفا  والذي اس�تحق عليك دفع�ه بتاريخ 
2017/2/2 لذل�ك ندعوك اىل تس�ديده خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ تبلغك بهذا االنذار واال س�وف تتخذ 
ق�رارا بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامس�ة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 

1977
املوظف املخول

املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

�������������������������������������������
محافظة النجف االرشف

مديرية ماء محافظة النجف االرشف
انذار 

صادر بمقتىض املادة الثالثة من  قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977

الرقم /3
التاريخ /  2018/4

اىل املدين / رافع رس�ول كاظ�م / النجف االرشف / 
ناحية الحرية / حي الغدير

حي�ث انك لم تس�دد املبل�غ املرتتب علي�ك عن اجور 
امل�اء الص�ايف وق�دره )867000( ثمانمائة وس�بع 
وس�تون الفا  وال�ذي اس�تحق عليك دفع�ه بتاريخ 
2016/12/31 لذلك ندعوك اىل تسديده خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ تبلغك بهذا االنذار واال س�وف تتخذ 
ق�رارا بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامس�ة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 

1977
املوظف املخول

املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 487/ب/2017
التاريخ 2018/3/6

اىل املدعى عليهم /  )امني واحس�ان 
واحمد ومحمد وش�هناز اوالد ماجد 
حسني وجويد وزكية وجلثومة اوالد 
عكي�يل ش�بيب ومحس�ن ومحمود 

اوالد زغري عكييل(
تبليغ

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2017/12/28 قرارها املرقم 487/

ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع 
ح�ق الت�رصف يف القطع�ة املرقم�ة 
3/126 مقاطعة 17 الحرية وتوزيع 
صايف الثمن عىل الرشكاء  كل حسب 
اس�تحقاقه وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار املنطق�ة املؤيد من 
املجل�س البل�دي يف الح�رية ومكتب 
معلومات الحرية لذا اقتىض تبليغكم 
محليت�ني  رس�ميتني  بصحيفت�ني 
يوميت�ني واس�عتي االنتش�ار  ولكم 
حق االع�رتاض عىل الحك�م الغيابي 
خالل ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ نرش 
ه�ذا االعالن وبخالف�ة تنتهي الفرتة 
الحك�م  ع�ىل  لالع�رتاض  املح�ددة  

الغيابي
القايض

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

محافظة النجف االرشف
النج�ف  محافظ�ة  م�اء  مديري�ة 

االرشف
قرار حجز

صادر بمقتىض الفقرة )1( من املادة 
الخامسة 

من قانون تحصيل الديون الحكومية 
رقم 56 لسنة 1977

الرقم /1
التاريخ /  2018/4

بن�اءا عىل ع�دم قيام املدي�ن )احمد 
حس�ني ع�يل(  بدف�ع مبل�غ الدي�ن 
البال�غ )3,777,750( ثالث�ة ماليني 
وس�بعمائة وس�بع وس�بعون الف�ا 
وسبعمائة وخمسون دينارا واستنادا 
لن�ا بموج�ب  الس�لطة املخول�ة  اىل 
الفقرة )1( من املادة الخامس�ة من 

القانون املذكور: �
ق�ررت الحجز ع�ىل اموال�ه املنقولة 
بما يع�ادل الدي�ن وايداع الق�رار اىل 
مأمور التنفي�ذ لتنفيذه تحريرا يف / 

2018/4
املوظف املخول

املشاور القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

ان�ي املصفي املحامي ) حس�ام عبد 
االمري جبار ( لرشكة الغور للتوسط 
األجنبي�ة  العم�الت  ورشاء  ببي�ع 
املح�دودة ادع�و كل م�ن ل�ه حق أو 
دي�ن ع�ىل الرشك�ة مراجعت�ي عىل 
العنوان التايل عنوان الرشكه/ بغداد 
14تم�وز- بدال�ه  الطالبيه.مقاب�ل 

م/323/ز/13/مبنى 53 
املصفي حسام عبد االمري جبار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة  قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

العدد : 1125
التاريخ : 2018/3/15

مقتبس حكم غيابي
تش�كلت محكمة قوى االم�ن الداخيل 
ي�وم  يف  الخامس�ة  املنطق�ة  االوىل 

2018/1/15
برئاسة اللواء الحقوقي عمران جسام 
محمد الطائي وعضوية كل من العميد 
الحقوق�ي مرت�ىض ه�ادي عب�د عيل 
والعقي�د الحقوقي عادل مطرش جلود 
واص�درت حكمها االتي  بع�د التدقيق 

واملداولة باسم الشعب عىل املتهم : 
1  � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 � اسم املشتكي : الحق العام

3  � اس�م امل�دان  الغائ�ب / الرشطي 
عادل كاظم عبيد مزروع 

4 � القضية املرقمة : 2015/1449 
5  � تاريخ الحكم : 2018/1/15

6 � امل�ادة القانونية : املادة / 5 ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل

الحك�م  الغ�اء  الحك�م:  7 � خالص�ة 
الغياب�ي  الص�ادر بحق املته�م اعاله 
بقرار ه�ذه املحكمة بالقضية املرقمة 
2015/1449 يف 2015/11/10 والذي 

لم يكتسب الدرجة القطعية 
8 � اسقاط الجريمة والعقوبة الصادرة 
بح�ق املته�م اع�اله بمقتب�س الحكم  
بالقضية املرقمة 2015/1449 بتاريخ 
2015/11/10 وفق احكام املادة )5( 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وانقضاء الدعوى الجزائية وذلك لثبوت 
وفاته وحسب ش�هادة الوفاة املرقمة 
الص�ادرة   2017/8/17 يف   175186
م�ن وزارة الصح�ة / قس�م االحصاء 
الصحي والحياتي يف مستشفى الزبري 
وعم�ال باحكام املادت�ني 5 و 137 من 
ق ع د رق�م111 لس�نة 1969 املع�دل 
وبداللة املادة )300( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة رقم 23 لس�نة 

1971 املعدل .
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 60/سادس�ا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
نف�س  م�ن  وثاني�ا  /اوال   71 امل�ادة 

القانون وافهم بتاريخ 2018/1/15 
������������������������������

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

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال 
املدنية
اعالن

ق�دم املواطن )حس�ني بخي�ت جويد( 
طلب�اً اىل ه�ذه املديري�ة يطل�ب في�ة 
وجعل�ه  قي�ده  يف  اللق�ب  تس�جيل 
امل�ادة  )الحس�يني( وعم�اًل بأح�كام 
)24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش 
الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش 
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول.
اللواء

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

واالقامة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2015/1658

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اسم املتهم  ورتبته  ووحدته : الرشطي 
عقيل ج�واد ابراهيم صالح /  مديرية 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/777 

 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 
2012/2/11

تاريخ الحكم : 2015/11/25
امل�ادة القانونية : 5 من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008
خالصة الحكم :

تش�كلت محكمة قوى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ىل املدان 
الغائب الرشطي عقيل ج�واد ابراهيم 

صالح غيابيا بما ييل: 
1  � بالحب�س البس�يط مل�دة )س�نة 
واحدة ( وفق احكام الش�ق االخري من 
امل�ادة 5 م�ن ق. ع. د رق�م 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة 69 من ق. أ  .د رقم 17 
لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله  من 

تاريخ 2012/2/11 ولحد االن
2 � تنفذ محكوميت�ه اعاله بالتعاقب 
املرقم�ة  بالقضي�ة  م�ع محكوميت�ه 
للم�ادة  اس�تنادا   )2015/1610  (
143/ق. ع .د رق�م 111 لس�نة 1969 

املعدل 
3 � اخراج�ه من الخدمة يف قوى االمن 
الداخيل استنادا الحكام املادة 42/اوال 

/ أ من ق. ع .د رقم 14 لسنة 2008
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  4
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا من ق. ا .د 
5 � ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام 

املادة 69 /ثالثا من ق .ا .د 
6 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من 

ق. ا .د
7 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي 
املنتدب جب�ار عاتي ج�رب مبلغ قدره 
ثالث�ون ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قاب�ال  االراء  باتف�اق  الق�رار  ص�در 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة 71/

ثاني�ا من ق. ا. د رقم 17 لس�نة 2008 
وافهم علنا يف  /  /2015

������������������������������
فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة 
الصحفيني العراقيني بأسم )غانم عيل 
عباس( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية الصادرة 
م�ن مديري�ة تربي�ة النج�ف االرشف 
بأس�م الطال�ب ) زي�ن العابدين كريم 
يحيى عاش�ور( واملرقمة )139660( 
بالع�دد 130 بتاري�خ 2017/10/18 
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

المساحةم2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمالت
75م11732كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 1
75م11742كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 2
75م11752كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 3
75م11762كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 4
75م11772كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 5
75م11782كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 6
75م11792كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 7
75م11802كشك مؤقت ـ شارع المدخل  ـ قرب مصرف الرافدين 8
15م601122حانوت ـ السوق العصري9
15م611132حانوت ـ السوق العصري10
15م621142حانوت ـ السوق العصري11
3000م9311302بناية علوة المخضرات ـ مقابل دور االطارات12
15م10148432كشك مؤقت  ـ الشارع  العام ـ  الجانب االيسر ـ واجهة ساحة رقم 1336
15م8027922كشك مؤقت  ـ الشارع  العام ـ  الجانب االيسر ـ مجاور معرض السيارات14
15م819142كشك مؤقت  ـ خلف المصرف15
15م816262كشك مؤقت ـ مقابل السوق العصري16
15م815272كشك مؤقت ـ مقابل السوق العصري17

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار اخلاصة بأمالك بلدية احليدرية

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر التج�ارة س�لمان الجمييل، عن 
التعاق�د مع رشكات وطنية لتجهيز البطاقة 

التموينية بمادتي السكر وزيت الطعام«. 
تلقت�ه  لل�وزارة  بي�ان  يف  الجمي�يل  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« إن�ه »ت�م التعاقد مع 
مناش�ئ وطنية لتجهيز 200 الف طن سكر، 
و75 ال�ف ط�ن زيت طع�ام لس�د متطلبات 
البطاقة التموينية لألشهر املقبلة من مادتي 

السكر وزيت الطعام«.
واوضح أن »مالكات وزارة التجارة ستبارش 
بعملي�ة تجهيز الوكالء باملفردات الغذائية يف 
بغداد واملحافظات خالل اليومني القادمني«، 
تأم�ني  ذل�ك ه�و  »اله�دف م�ن  ان  مبين�ا 
احتياج�ات املواطنني لالش�هر املقبلة، ومما 
يحقق االعتماد عىل املنشأ الوطني من خالل 

التعاقد مع رشكات محلية«.
واضاف الجمييل أن »ال�وزارة باتجاه اجراء 
تعاقدات جديدة يف ضوء التخصيصات املالية 

ل�راء كميات من الحنطة وال�رز بعد ان تم 
توفري مفردات السكر وزيت الطعام لالشهر 
الثالث�ة املقبل�ة بع�د التعاق�د مع املناش�ئ 

الوطنية لتجهيز تلك املفردات«. 
وطمأن الجمييل املواطنني ب�«ايصال مفردات 
البطاقة لالش�هر للمقبلة بع�د الجهود التي 
بذلت مع وزارة املالي�ة لتوفري التخصيصات 
عىل الرغم من تاخر اقرار املوازنة املالية لعام 
2018 وال�ذي اثر س�لبا يف تاخر التوقيع عىل 

التعاقدات مع املناشئ الوطنية واالجنبية.

التجارة تتعاقد مع رشكات وطنية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية

   بغداد / المستقبل العراقي

وع�دت وزارة االتصاالت بالنه�وض بواقعها 
الخدمي باعالنها اس�تثمار مروع القرض 
الياباني«.وأعلن�ت الركة العامة لالتصاالت 
تلقت�ه  بي�ان  ال�وزارة يف  اح�دى تش�كيالت 
»املس�تقبل العراق�ي« ان »م�روع القرض 
املش�اركة  بطريق�ة  لالس�تثمار  اليابان�ي 
لتس�ويقه وتم دع�وة ال�ركات املتخصصة 

للتقدي�م عىل ه�ذا امل�روع املتضم�ن 150 
ال�ف خط ضوئي يعمل بتقنية ش�بكة النفاذ 
الضوئي يف بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة«.

وأضاف البيان »كذلك تم اعالن مروع نر 
خدم�ة االنرتنت عرب الكاب�ل النحايس بتقنية 
خ�ط املش�رتك الرقم�ي ADSL يف محافظ�ة 
ل�وزارة  الرس�مي  الناط�ق  ميس�ان«.وقال 
االتص�االت ح�ازم محم�د ع�يل ان »ال�وزارة 
تس�عى لتأمني خدماتها بإس�تخدام تقنيات 

حديثة ومتطورة وق�د اعدت الخطط الرامية 
اىل نره�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات وبأمكان 
الركات التقديم عىل املروع لغاية يوم 15 
نيسان الجاري وفقا للروط املعلنة يف املوقع 
االلكرتون�ي للوزارة«.واض�اف ان »م�روع 
الق�رض اليابان�ي ت�م انج�ازه بالكامل قبل 
عدة أش�هر ويق�دم خدمات االتص�االت عرب 
تقنية بروتكول االنرتنت )IP( العاملة ضمن 
مش�اريع النف�اذ الضوئي وخدم�ة االنرتنت 

فائ�ق الرسعة بطريقة الخط املخصص الذي 
يضمن الرسعة والجودة املس�تمرة عىل مدار 
الساعة، وليس بطريقة املشاركة التي تكون 
متذبذب�ة يف بع�ض االحيان«.وتاب�ع عيل ان 
»االيام القادمة ستش�هد تحس�نا ملحوظا يف 
خدمة االنرتن�ت وهذا يدل عىل إرصار الوزارة 
ع�ىل تطوي�ر وتحس�ني الخدمات والس�عي 
بشكل دائم عىل نرها وتوسيع نطاق عملها 

لتشمل العديد من املناطق الجغرافية.

االتصاالت تعد بالنهوض بواقعها اخلدمي وتعلن استثامر مرشوع القرض الياباين

إحالة جلنة الكشف الكمركي
بمنفذ سفوان احلدودي إىل حمكمة النزاهة

افتتاح حمطة معاجلة غاز بطاقة »71« 
مليون قدم مكعب يوميًا

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، عن إحالة لجنة الكش�ف الكمركي 
بسفوان إىل جنح النزاهة بتهمة اإلخالل الوظيفي.

وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»تم إحالة لجنة الكشف الكمركي يف مركز كمرك منفذ سفوان اىل 
محكم�ة جنح قضايا النزاهة يف محافظة البرصة، بتهمة اإلخالل 

الوظيفي«.
وأضافت، أن »اللجنة مؤلفة من ٤ موظفني.

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير النفط، محطة معالجة الغاز بحقل البزركان بمحافظة 
ميس�ان بطاق�ة 71 مليون ق�دم مكعب قيايس من الغ�از يومياً.

وأشار جبار اللعيبي، يف بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، إىل 
أن إنتاج الحقل سيس�تخدم يف تشغيل وحدات الطاقة الكهربائية 
التوربينية الخاصة بحقول ميسان، بطاقة ٤٤ ميجاوات«.وأضاف 
اللعيبي، أن »الطاقة املنتجة من تلك الوحدات ستستخدم بتشغيل 
الوحدات واملنش�آت اإلنتاجية بالحقول النفطية، والفائض منها، 
س�يوجه ملحطات توليد الكهرباء الوطنية، بمعدل 60 ميجاوات«.

وأوضح الوزير، أن »إنتاج رشكة نفط ميس�ان الوطنية، بلغ ٤80 
ألف برميل نفط يومياً، ومن املتوقع إكمال محطة املعالجة الثالثة 
بحق�ل حلفاي�ة، نهاية 2018، بطاق�ة انتاجي�ة 200 ألف برميل 
يومياً، وس�يبلغ إنتاج حلفاية النفطي وح�ده ٤00 ألف برميل«.

وأك�د اللعيبي، مطلع العام الحايل، أنه تم إلزام رشكة >ميس�ان< 
الدولية بتنفيذ أعمال مروع مصفى ميس�ان االستثماري خالل 

30 يوماً.

ذي قار تؤكد جاهزيتها لعقد مؤمتر استثامري 
للرشكات الكويتية

    ذي قار / المستقبل العراقي

اك�د محافظ ذي ق�ار، يحيى النارصي، جاهزي�ة املحافظة لعقد 
مؤتمر استثماري للركات الكويتية.

وذك�ر بي�ان ملكت�ب املحاف�ظ تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»النارصي اس�تقبل وفدا اعالمياً كويتياً، برفقة نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي، واكد خالل مؤتمر صحفي عقده يف مبنى 
املحافظ�ة، ان ذي ق�ار تأمل ان ينقل الوفد الزائر انطباعاً حس�ناً 
ع�ن مدينة النارصية بما يس�هم يف جذب املس�تثمرين الكويتيني 

وتنشيط حركة السياحة يف اهوار واثار املحافظة«.
ووص�ف النارصي بحس�ب البي�ان العالقة بني الكوي�ت والعراق 
ب�«العالق�ة املتجذرة عش�ائرياً وتاريخياً«، ام�أل »أن تتكرر هذه 

الزيارة يف املستقبل القريب«.
واك�د ع�ىل »جاهزي�ة املحافظة لعق�د مؤتمر اس�تثماري خاص 
بال�ركات الكويتي�ة، بناًء ع�ىل االتفاق الذي ج�رى مع محافظ 

الفروانية الشيخ فيصل املالك الصباح خالل مؤتمر الكويت.

الصناعة تبحث تدعيم العالقات االقتصادية مع االردن
   بغداد / المستقبل العراقي

واملع�ادن  الصناع�ة  وزي�ر  التق�ى 
الس�فري  الس�وداني  محم�د ش�ياع 
االردني الجديد ل�دى العراق منترص 
جعفر عقلة الزعبي وبحضور وكيل 
الوزارة للتخطيط  محمد هاشم عبد 
املجيد  لبحث س�بل تدعيم العالقات 

االقتصادية بني البلدين ».
وبني الوزير خالل اللقاء بحسب بيان 
للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
»عمق العالق�ات االخوية التي تربط 
ب�ني الع�راق واالردن ، مؤك�دا ع�ىل 
»اهمي�ة ادخ�ال جمي�ع االتفاق�ات 
م�ع االردن حي�ز التنفي�ذ لالرتق�اء 
بالعالقات االقتصادية وزيادة حجم 
التب�ادل التج�اري ب�ني الطرفني بما 

يس�هم يف تنمية وتطوي�ر االقتصاد 
الوطني ».

ودع�ا الس�وداني »رج�ال االعم�ال 
االردنيني وال�ركات االردنية للعمل 
مع رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
واالس�هام الفاع�ل يف بن�اء قاع�دة 
صناعي�ة متط�ورة يف الع�راق وبما 

يحقق التكامل الصناعي بينهما ».
واش�ار اىل »نج�اح املباحث�ات التي 
اجراها مع املسؤولني االردنيني خالل 
زيارته االخرية اىل عمان وما تمخض 
عنها من اتفاقات وخصوصا االتفاق 
عىل انش�اء مدينة صناعية مشرتكة 
ع�ىل الح�دود العراقي�ة - االردني�ة 
والذي من ش�أنه ان يسهم يف انشاء 
الكث�ري من الصناع�ات وخلق فرص 
البطالة  عم�ل جدي�دة وامتص�اص 

السيما يف محافظة االنبار».
تط�رق  »كم�ا  البي�ان  واض�اف 
اللق�اء اىل موضوع الس�لع االردنية 
واالج�راءات  الكمركي�ة  والرس�وم 
املتخ�ذه بخصوص ذلك والية دخول 
الش�احنات االردني�ة وغريه�ا م�ن 

املواضيع ذات االهتمام املشرتك ».
م�ن جانبه اع�رب الس�فري االردني 
عن رغبة بالده بالعمل املش�رتك مع 
الع�راق و زيادة التعاون والتنس�يق 
م�ن اج�ل التوص�ل اىل نتائ�ج تلبي 
الش�قيقني كم�ا  البلدي�ن  مصال�ح 
وابدى اس�تعداد املستثمرين ورجال 
االعمال اىل العمل قي العراق واقامة 
مشاريع مس�تقبلية واعدة من اجل 
تحقيق طموحات الش�عبني العراقي 

واالردني .

الكهرباء: انجاز اعامل تأهيل ضاغطة غاز 
اهليدروجني H2 يف حمطة املسيب احلرارية

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�أرشاف مبارش من قبل مدير ع�ام إنتاج الطاقة 
الكهربائية الفرات االوس�ط محمد حس�ن نسوم, 
انج�زت امل�الكات الهندس�ية والفني�ة يف محط�ة 
كهرباء املس�يب الحرارية التابعة للمديرية العامة 
املذكورة اعمالها بتأهي�ل وصيانة ضاغطة انتاج 
غ�از الهيدروج�ني H2 ».وبني املتحدث الرس�مي 
بأس�م وزارة الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »االعم�ال 
تضمنت اس�تبدال االجزاء املت�ررة  من مضخة 
الزي�ت, اىل جانب خطوط الزيت والصمام الخاص 
بس�حب ودفع ملرحلتي الضاغطة,وكذلك استبدال 

الدايفرام و انابيب التربيد«.واوضح ان »الضاغطة 
كانت خ�ارج العمل ألكثر من )7( س�نوات وتمت 
اج�راءات التأهيل والصيانة والفحص والتش�غيل 
بجه�ود ذاتي�ة لتك�ون ه�ذه املع�دة احتياطي�ة 
جاه�زة الدخاله�ا بالعم�ل عن�د الرورة«.واكد 
ان »منظوم�ة انت�اج غاز الهيدروج�ني H2(( من 
املنظوم�ات االس�رتاتيجية واملهم�ة ج�دا حي�ث 
يستعمل غاز الهيدروجني بتربيد مولدات الوحدات 
التوليدية وهذا ما يضم�ن ديمومة عمل الوحدات 
واستمرارية انتاج امليكاواط لرفد الشبكة الوطنية 
بالكهرباء, وتأتي هذه األعمال اس�تعدادا ملوس�م 
الكهربائ�ي  التي�ار  ديموم�ة  و  الق�ادم  الصي�ف 

للمواطنني .

   البصرة / المستقبل العراقي

رفض محافظ البرصة اسعد العيداني 
تدخ�ل االح�زاب والكتل السياس�ية 
بعمل دوائر الدول�ة الخدمية ،  مبينا 
انه ال يس�مح الي شخص ان يفرض 
ضواب�ط  ع�ن  خارج�ة  سياس�ات 
القانون وخاصة يف القطاع الخدمي.

تص��ري�ح  يف  العيدان�ي   « وق�ال 
صحفي ان هن�اك اجتماعات عقدت 
مع م�دراء الدوائر الخدمية وأصدرنا 
توجيهات وتحذيرات لكل من يتدخل 

بعمل دوائر الدولة الخدمية ، مش�رياً 
اىل ان هناك اجراءات قانونية صارمة 
ستتخذ بحق املخالفني بضوابط عمل 

الدولة القانونية واإلدارية . 
واضاف » محاف�ظ البرصة انه وجه 
باعفاء مدير ش���عبة بلدية العشار 
ومدي�ر ش�عبة الرب�اط ع�ىل خلفية 
،مبين�اً  التن��ظي�ف  اعم�ال  ت�ردي 
ان�ه يف ترصيح�ات س��ابقة ح�ذر 
مدراء البل��دي�ة بإقالته�م يف ح�ال 
تقصريهم ب�اداء أعماله��م يف امللف 

الخدمي .

حمافظ البرصة حيذر من تدخل الكتل السياسية 
واألحزاب بعمل دوائر الدولة اخلدمية

    كربالء / المستقبل العراقي

العلمي�ة يف مرك�ز  الك�وادر  تمكن�ت 
العتب�ة  يف  والبح�وث  للدراس�ات 
الحسينية املقدس�ة ووزارة الثقافة/ 
دائرة العالقات الدولية، من إتمام ملف 
الضياف�ة والخدمات لزي�ارة األربعني 
املباركة وفق رؤية علمية بما يتناسب 
العاملية لجنة  متطلبات )اليونس�كو( 

الرتاث الثقايف غري املادي«.
وذك�ر بيان ملرك�ز كربالء للدراس�ات 
والبحوث تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »ت�م االنته�اء م�ن اع�داد املل�ف 
بتاري�خ 20/ 3/ 2018، وق�ام املركز 
بتس�ليمة اىل البعث�ة العراقية الدائمة 
يف اليونس�كو والت�ي قام�ت بدوره�ا 
بتس�ليمة اىل سكرتارية الرتاث الثقايف 
اليونس�كو ومقره�ا  امل�ادي يف  غ�ري 
العاصم�ة الفرنس�ية باري�س، يف 29 
من الش�هر امل�ايض، تمهي�داً لعرضه 
ع�ىل الخ�رباء واملختص�ني ملراجعت�ه 
ومناقش�ته ما جاء به ومن ثم عرضه 

للمناقشة«.
وأشار البيان اىل ان »إدارة املركز تغتنم 
هذه الفرصة لتعرب عن فائق شكرها 
وتقديره�ا للمت�ويل الرع�ي للعتب�ة 
الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي 
الكربالئ�ي، عىل ما قدم�ه من دعم ال 

محدود ومتابعة شخصية من لدنه.

زيارة األربعني عىل الئحة 
الرتاث العاملي قريبًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، ع�ن رفع الحد االدنى 
الجور العم�ال غري املاهرين واالجراء اليومي�ني ليصبح 350 الف 
دين�ار بدال م�ن 250 الفاً، مؤك�دة ان القرار س�ينفذ حال دخول 

املوازنة حيز التطبيق«.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة عم�ار منع�م، إن »وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعية تمكنت من رفع الحد االدنى الجور العمال 
غ�ري املاهرين واالج�راء اليوميني بالقطاع الع�ام يف موازنة العام 

2018 الحايل، ليصبح 350 الف دينار بدال من 250الفاً«.
وأضاف منعم، أن »االنجاز يس�هم برفع املس�توى املعايش لبعض 
فئ�ات املجتمع م�ن العمال يف القطاع الخ�اص ومن يعمل باالجر 
اليوم�ي بالقط�اع الع�ام، مؤكدا أن »القرار س�ينفذ ح�ال دخول 

موازنة الدولة لعام 2018 حيز التطبيق«.
واش�ار املتحدث باسم الوزارة إىل أن »هذه الزيادة هي الثانية بعد 
ان تم رفع الحد األدنى ألجور العمال غري املََهرة إىل 250 ألف دينار 
يف القطاع الخ�اص واملختلط والتعاوني بدال من 120 الف ديناريف 

العام 2015.

العمل: رفع احلد االدنى الجور العامل 
غري املاهرين واالجراء اليوميني

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

دع�ا محافظ بغداد املهندس عط�وان العطواني الحكومة 
املركزي�ة لدع�م مش�اريع املجمعات الس�كنية .جاء ذالك 

خالل جولتة التفقدية يف مجمع بسماية السكني.
بيان اورده املكتب االعالمي افاد« ان الس�يد املحافظ بني 
اهمي�ة هذا املروع الذي يتكون اكثر من 100 الف وحدة 
س�كنية بأعتب�ارة اللبنة االساس�ية واملرحل�ة االوىل التي 

انطلقت يف عهد الحكومة السابقة.
موضحا:بأنن�ا بحاجة اىل مايقارب اكثر من 10وحدات او 
مجمعات سكنية من هذا النوع ملعالجة ازمة السكن التي 

تعترب اليوم معضلة وتحدي كبري للحكومة.
وتابع العطواني: انه خالل تجوالنا تم التباحث حول كيفية 
خلق عنارص الجذب عن طريق توفري طرق بديلة ورسيعة 

للذهاب واالياب يف املجمع وتوفري الخدمات االخرى سيما 
الخدم�ات الصحية موجها صحة بغداد الرصافة بمتابعة 

ذالك لتمكني املواطنني من القدرة عىل اقتناء الشقة.
م�دركا: بأن الع�دد الكبري والع�وز يف الوحدات الس�كنية 
التعالجه�ا ابني�ة وتوزي�ع ارايض ب�ل بحاج�ة اىل نهظة 
عمراني�ة واىل مدن تج�اوز عددها 10 مجمع�ات من هذا 

النوع لتغطي حاجة بغداد ألكثر من 30او٤0 سنة.
ويف نف�س الس�ياق :افتتح الس�يد املحاف�ظ 9 مدارس يف 
نفس املجمع .الفتا اىل انها مدارس من الطراز االول ووفق 
املواصف�ات من حي�ث الكوادر التدريس�ية وع�دد الطلبة 
وهي م�دارس مكتمل�ة الخدمات وكل متطلب�ات الرتبية 

متوفرة .
مضيفا:بأن زيارتنا هذه ألس�تالم ه�ذه املدارس من هذا 

املجمع الذي يتكون من290 مدرسة.

خالل زيارتة جملمع بسماية السكين

حمافظ بغداد يدعو احلكومة املركزية لدعم مشاريع املجمعات السكنية

   النجف / المستقبل العراقي

ل�ؤي  االرشف   النج�ف  محاف�ظ  اس�تقبل   
اليارسي الس�فريالربيطاني يف الع�راق  جون 
يف  الربيطان�ي  الس�فري  وكذل�ك  وولك�س 
الجمهورية االس�المية االيرانية وجرى خالل 
اللقاء استعراض الواقع السيايس واالقتصادي 
يف املحافظ�ة والتباحث حول ف�رص التعاون 

واالس�تثمار والدعم الذي ممك�ن تقديمه من 
قب�ل الحكوم�ة الربيطانية ملحافظ�ة النجف 
االرشف يف مجال االقتص�اد وجامعة الكوفة« 
. وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » الي�ارسي تحدث ع�ن اهمية 
مدين�ة النج�ف االرشف كونها تمث�ل مفتاح 
القرار السيايس بوجود املرجعية الدينية وهي 
مدينة جامعة لكل املكونات العراقية وهذا ما 

تحقق يف اس�تضافتهم ملئات االالف من عوائل 
النازحني يف النجف«.وبني اليارسي ان »النجف 
االرشف مقبلة عىل عملية ديمقراطية جديدة 
بانتخاب أعضاء الربمل�ان العراقي واملحافظة 
أكمل�ت كاف�ة االس�تعدادات الحتض�ان هذه 
املمارس�ة التي نحاول ترس�يخها يف املجتمع 
وتثيق�ف املواطنني باهميته�ا واهمية اختيار 
االصح«.ودعا اليارسي »الركات الربيطانية 

لدخول النجف االرشف واملشاركة يف املشاريع 
االس�تثمارية بجمي�ع القطاع�ات الصناعية 
واالس�تثمارية والزراعي�ة والعلمي�ة وتب�ادل 
جهت�ه  املؤسس�ات«.من  إدارة  يف  الخ�ربات 
اك�د الس�فري الربيطان�ي ع�ىل ان »الحكومة 
الربيطاينة داعمة للشعب العراقي وملحافظة 
النجف االرشف وتحرص عىل توطيد العالقات 

الثنائية.

النجف تبحث امللفات االستثامرية وتبادل اخلربات مع بريطانيا
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد : 1152/ب/2017

التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / حس�ن  ه�ادي محمد عيل  / فراس 

تركي عبد االمري 
اصدرت هذه املحكمة يف الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
بتاري�خ  2017/8/21 حكم�ا غيابي�ا يقيض ب�� )الزام 
املدعي عليهما كل من )حس�ن هادي محمد عيل وفراس 
تركي عبد االمري  (   بالتضامن بتاديتهما   للمدعي املدير 
العام مل�رف الرافدين اضافة لوظيفت�ه مبلغا مقداره 
اربعة عرش مليون ومئتان وس�تة الف وخمس مئة دينار 
ع�ن مبلغ القرض والفوائ�د االتفاقية لغاية 2017/6/7 
والزامه�ا بالفوائ�د االتفاقي�ة البالغ�ة 10% م�ن تاريخ 

2017/6/8 ولغاية السداد التام.
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وف�ق 

االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد : 1110/ب/2017

التاريخ 2018/3/26

اعالن
اىل / املدعى عليه / حس�ن عادل محمود/ حس�ن حميد 

مجيد جواد
اصدرت هذه املحكمة يف الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
بتاري�خ  2017/8/30 حكم�ا غيابي�ا يقيض ب�� )الزام 
املدع�ي  )حس�ن ع�ادل محم�ود وحس�ن حمي�د مجيد 
جواد ( بالتكاف�ل والتضامن بتاديتهم�ا اىل املدعي املدير 
الع�ام ملرف الرافدي�ن اضافة لوظيفت�ه مبلغا قدره ) 
14,216,670( دينارا اربعة عرش مليون ومائتان وس�تة 
عرش الفا وس�تمائة وس�بعون دينار الغريها مع الفائدة  
بنس�بة 21% تحتس�ب م�ن تاري�خ 2017/4/1 ولحن 

التادية الفعلية 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وف�ق 

االصول

دائرة كاتب العدل يف ابي الخصيب 
العدد العمومي: 1661

التاريخ: 2018/4/4

اعالن 
اىل املنذر اليه/ مرتىض بهاء رايض 

بناء ع�ىل اإلنذار املوجه اليك من املنذرين ورث�ة عبدالباقي عبدالله كل 
من عبدالله وايمان وصفاء أبناء عبدالله عبد الباقي الذين يطلبون فيه 
منك تخلية املحل العائد لهم واملش�غول من قبلك بصفتك مستأجر لهم 
بموجب عقد ايجار شهري شفوي ببدل ايجار قدره ) مائتان وخمسون 
الف دينار شهريا ( والنتهاء العقد معك وعدم رغبتهم بتجديده فانهم 
يطلبون منك اخالءه وتسليمه لهم خاليا من الشواغر عند انتهاء مدته 
يف 2018/4/30 وخ�الل مدة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ نرش هذا 
اإلعالن وبعكس�ه فانهم سوف يقومون بمراجعة املحاكم واستحصال 
ق�رار منها يلزمك بالتخلية وحس�ب القان�ون وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة اقتىض تبليغك بهذا 

اإلنذار اعالنا وبصحيفتن يوميتن وقد اعذر من انذر .

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
2016/204

اس�م املحكمة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرة

اسم املتهم  ورتبته  ووحدته : الرشطي احمد 
عب�د الل�ه س�لمان ع�ودة /  مديري�ة رشطة 

محافظة البرة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/359 
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/4/2

تاريخ الحكم : 2016/2/14
املادة القانونية : 5 من ق .ع .د رقم 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم :

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
باس�م الش�عب عىل امل�دان الغائ�ب الرشطي 

احمد عبد الله سلمان عودة غيابيا بما ييل: 
1  � بالحب�س مل�دة )خمس�ة س�نوات ( وفق 
اح�كام امل�ادة /5 اوال م�ن ق. ع .د رق�م 14 
لس�نة 2008  املع�دل بقانون رقم 38 لس�نة 
2015 وبدالل�ة املادة 69 من  ق .ا .د  رقم  17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2013/4/2 ولحد االن.
2 � طرده من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 41/ثانيا م�ن ق. ا .د 

رقم 14 لسنة 2008
3 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من 

ق. ا .د 
4  � ال�زام املواطنن االخبار عن محل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 /

ثالثا من ق. ا .د
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة  

استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق. ا. د 
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
جبار عاتي جرب مبلغ قدره خمسة وعرشون 
ال�ف دينار ت�رف له بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
صدر الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالعرتاض 
استنادا الحكام املادة 71/ثانيا من ق. ا. د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف  /  /2016
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة  

�������������������������������������
محافظة النجف االرشف

مديرية ماء محافظة النجف االرشف
انذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 

1977
الرقم/5

التاريخ/    3 /2018/4
اىل املدي�ن/ س�عد جاس�م عب�ادي / النج�ف 

االرشف / ناحية الحرية / حي النر
حيث ان�ك لم تس�دد املبلغ املرتت�ب عليك عن 
اجور املاء الصايف وقدره )655200( ستمائة 
وخمس وخمس�ون الفاً ومائت�ا دينار والذي 
اس�تحق علي�ك دفع�ة بتاري�خ 2017/1/1 
لذلك ندعوك اىل تسديده خالل عرشة ايام من 
تاريخ  تبلغك بهذا االنذار واال سوف تتخذ قرارا 
بحجز اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامس�ة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 

لسنة 1977.
املوظف املخول

املستشار القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

�������������������������������������
محافظة النجف االرشف

مديرية ماء محافظة النجف االرشف
انذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصي�ل الدي�ون الحكومي�ة رقم 56 لس�نة 

1977
الرقم/2

التاريخ/   3  /2018/4
اىل املدين/ معد س�عد جاسم عبادي / النجف 

االرشف / ناحية الحرية / حي النر.
حيث ان�ك لم تس�دد املبلغ املرتت�ب عليك عن 
اجور املاء الصايف وقدره )619000( ستمائة 
وتس�عة عرش الفا والذي استحق عليك دفعة 
بتاريخ 2017/1/15 لذلك ندعوك اىل تسديده 
خالل عرشة ايام من تاريخ  تبلغك بهذا االنذار 
واال س�وف تتخذ قرارا بحجز اموالك املنقولة 
وفق�ا للمادة الخامس�ة من قان�ون تحصيل 

الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
املوظف املخول

املستشار القانوني االقدم
سليم جميل اسماعيل

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 2138

التاريخ : 2018/4/4
اعالن

بناءا ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
) حس�ن لفت�ة داود فض�ل ( ال�ذي يطلب 
تس�جيل لقبة وجعله )الجحييش( بدال من 
) الف�راغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مده اقصاه�ا )عرشة ايام( 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوزات واالقامة

�������������������������������������
محكمة بداءة البرة 
العدد:405/ب/2018 

التاريخ: 2018/4/3
اعالن 

اىل املدعى عليه / عماد يعقوب عاشور 
اق�ام املدع�ي مدي�ر بلدية الب�رة إضافة 
لوظيفته الدع�وى البدائي�ة املرقمة 405/

ب/2018 ض�دك والذي يطل�ب فيها ابطال 
قيد العق�ار تسلس�ل 6899/137 )الرباط 
الكبري( واملسجلة بالعدد 61/تموز/1996 
مجلد 865. ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
اب�ي الخصي�ب واملجل�س البل�دي ملنطق�ة 
اعالن�اً  تبليغ�ك  الرباضعي�ة. علي�ه تق�رر 
بالحضور  بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2018/4/16 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانوناً وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوني

�������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية / الكرادة 

العدد 1064 / ش / 2018 
اعالن 

إىل املدعى عليه / حسن مهدي نارص 
اقامت املدعية رنا عبد الحسن عبد السادة 
والدع�وى املرقم�ة اع�اله تطل�ب الحك�م 
بايقاف واليت�ك الجربية عىل الطفلن مالك 
تولد 2011 وليليان تول�د 2013 وتنصيبها 
وصية دائمة عليهم وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتن يوميت�ن للحضور يوم 
املرافع�ة املواف�ق 8 / 4 / 2018 وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القاضية 

انوار سامي البياتي 
�������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية االح�وال املدنية الصادرة 
من نفوس بغداد/ الكرادة الرشقية باس�م 
) رزيقة جاس�م عبد الرضا ( عىل من يعثر 

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

فقدان
فق�د مني الوص�ل املرق�م )1077( الصادر 
من دائرة املولدات يف النجف يف 4/8/ 2012 
باسم ) عواد جابر عيل ( عىل من يعثر عليه 

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

تنويه 
ن�رش اع�الن محكم�ة االحوال الش�خصية 
يف الك�رادة الع�دد 1064 / ش / 2018 يف 
جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1645 
الخمي�س 29 / 3 / 2018 حيث ذكر كلمة 
دائم�ة خط�أ والصحيح مؤقت�ة لذا اقتىض 

التنويه .

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن رشكة 
توزيع املنتوجات النفطية فرع صالح الدين 
بأسم / محمد حمد طالل فمن يعثر عليها 

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

تنويه 
كنا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراقي 
بالع�دد ) 1644 ( يف 28 / 3 / 2018 اعالن 
مديريه زراعه صالح الدين وقد ورد باعالن 
س�هوا يف ت )15 ( حق�ل املقاطع�ه )38 /

االس�حاقي ( خطاء والصحي�ح هو )38 / 
الرصايص ( لذا اقتىض التنويه

�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  585/ب /2018 
اىل املدعى عليه / احمد قاسم عبداالمري

أقام املدعي حسن سلمان مشكور الدعوى 
املرقم�ة أع�اله والتي يطلب فيه�ا بالزامك 
بتأديت�ك ل�ه مبل�غ ق�دره ثالثة وتس�عون 
مليون دينار وملجهولية محل اقامتك حسب 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مركز رشطة ابي 
الغرق بالع�دد 4063 يف 2018/3/12 عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن رسميتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
2018/4/8 الس�اعة تاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة تحقيق بلد 

مكتب التحقيق القضائي 
العدد 657 

إىل / مديرية بلدية بلد 
املوضوع / فقدان 

حرض مكتبنا املخرب ) وليد عباس احمد عبد 
الربيع�ي ( والذي طلب االخب�ار عن حادث 
فق�دان اج�ازة البن�اء العائدة ل�ه واملرقمة 
109 يف 12 / 5 / 2017 للقطعة املرقمة 34 
/ 151 مقاطع�ة 44 والعائدة للس�يد وليد 
عب�اس احمد عب�د الربيع�ي ورشكائه وقد 
تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا افاد بانه 
ل�م يعثر عليه�ا رغم البح�ث والتحري وان 
الحادث قضاءا وق�درا ولدى عرض االوراق 
التحقيقية عىل السيد قايض التحقيق تقرر 
تعمي�م االوصاف واش�عاركم بذل�ك التخاذ 

مايلزم مع التقدير .
املرفقات :

نسخة مصدقة من االوراق التحقيقية 
املحقق القضائي االقدم 

عماد عبد الوهاب عبد الواحد 
�������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد 1716 

اعالن 
قدمت املدعوة زينب عيل داود طلبا إىل هذه 
املحكم�ة بنصب�ه قيما ع�ىل زوجها جوهر 
عس�كر جعف�ر لفقدان�ه من�ذ 10 / 6 / 
2014 ولح�د االن اليعرف مصريه حيا كان 
ام ميت�ا فمن لديه اع�رتاض الحضور امام 
هذه املحكمة اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
لتقديم اعرتاض�ه او اعالمنا باي معلومات 
تديل عنه وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )حم�د عب�اس صح�ن( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من 
)طرطوش( فم�ن لديه حق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )مش�نف ش�امان دعي�م( دعوى 
قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله )الطيار( بدال من 
)الخزاع�ي( فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�اً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2018/23
التاريخ 2018/4/2

اىل املنف�ذ عليه�ا / املدين�ة اله�ام عم�اد عب�د 
السادة 

لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية من ورق�ة تكليف 
بالحض�ور ان املدينة ارتحلت وحس�ب اش�عار 
املختار منطقة الجديدة / 2 وبدون علم املختار 
ورشح املبل�غ عىل ورقة تكلي�ف بالحضور انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات  

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية  يف كربالء 
 2017/12/5 يف  7198/ش/2017  بالع�دد 
واملتضمن بتمكن مطلقها املدعي سجاد نعمة 
ش�مخي من مش�اهدة ولده )كيان( وملرتن يف 
الش�هر وبتاريخ ي�وم االحد االول وي�وم االحد 
الثال�ث م�ن كل ش�هر من الس�اعة التاس�عة 
صباحا اىل الساعة الثانية عرش ظهرا يف مديرية 

تنفيذ النجف
�������������������������������������

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

االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية 

يف الرصافة
العدد : 205/ب/2017

التاريخ 2018/3/29
اعالن 

اىل / املدعى عليه رشكة اند س�رتيد للمقاوالت 
املح�دودة ومديره�ا املف�وض )عم�ار ج�الل 

برجس( اضافة لوظيفته
اق�ام املدع�ي املديرية العام�ة النت�اج الطاقة 
الكهربائية/ الفرات االوسط يمثلها املدير العام 
املهندس محمد حسن نسوم / اضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة 205/ب/2017 ل�دى ه�ذه 
املحكم�ة وقد اص�درت هذه املحكم�ة بتاريخ 
2017/10/22 الحكم الغيابي يف الدعوى 205/

ب/2017 الق�ايض بالزام�ك بتأديت�ك للمدعي 
مبلغا مق�داره اربعة مالين وخمس�مائة الف 
دينار وصدر القرار استنادا للمواد 161 و 166 
و185 و203 من قانون املرافعات املدنية واملواد 
21 و22 و140 م�ن قانون االثب�ات واملادة 63 
املعدلة م�ن قانون املحاماة  حكما غيابيا قابال 
لالع�رتاض واالس�تئناف والتميي�ز ل�ذا اقتىض 
تبليغ�ك بالق�رار اع�اله وعند ع�دم مراجعتك 
لطرق الطعن القانونية باالعرتاض واالستئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 
الحك�م الدرجة القطعية حس�ب احكام قانون 
املرافعات املدنية العراقي رقم 83 لس�نة 1969 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وانتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 

بصحيفتن محليتن يوميتن 
القايض

الهام فخري صادق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 280/ش/2018

التاريخ 2018/3/29
اىل املدع�ى علي�ه / عب�اس كاظ�م  عب�د 

الزهرة  
اعالن

بناء عىل اقامة الدعوى من قبل املدعية اسيا 
خضري عباس ض�دك القامتها دعوى تاييد 
حضانة الطفلتن فاطمة وامري اوالد عباس 
كاظم ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
حسب اش�عار املختار جاس�م محمد عبيد 
علي�ه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/4/15 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك  
او من  ينوب عنك قانونا  س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

اثري عبد الحر جرب
�������������������������������������

الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب / فرع 
النجف
اعالن

تعلن الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب فرع 
النج�ف االرشف ع�ن فتح تقدي�م الطلبات 
الغ�راض الكش�ف ع�ىل املج�ارش االهلية 
لغرض اجراء التعاقد ملوسم 2017 � 2018 
لكمية ش�لب الياسمن حس�ب املتوفر عىل 
ان يب�دا تقديم الطلبات اعتب�ارا من تاريخ 

نرش االعالن وملدة شهر
مازن كاظم جبار

ر . مهندسن  
مدير فرع تجارة حبوب النجف

�������������������������������������
رئاسة تثبيت امللكية يف النجف 

العدد  /19/مجدد/2018
التاريخ 2018/4/3

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 
مس�احته  البال�غ  الحوي�ش  831/محل�ة 
)13م2( ثالث�ة عرش مرت مربع�ا اىل محمد 
مه�دي جواد بموجب ق�رار تثبيت العائدية 
صادرة بالعدد )19/مجدد/2015( وتاريخ 
2018/4/1 والص�ادرة م�ن رئاس�ة لجنة 
تثبيت امللكية يف النجف لذا نعلن هذا القرار 
فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونه الطعن 
به تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف منطقة 
النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزية خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لنرش ه�ذا االعالن وعند انته�اء املدة وعدم 
ورود اشعار لتقديم طعن ستبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف النجف وفق�ا لقرار 

تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

�������������������������������������
رئاسة تثبيت امللكية يف النجف 

العدد  /17/مجدد/2015
التاريخ 2018/4/3

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 
مس�احته  البال�غ  الحوي�ش  833/محل�ة 
)28,11م2( ثماني�ة وع�رشون مرت مربعا  
واحد عرش ديسمرتا اىل   محمد مهدي جواد 
بموجب قرار تثبيت العائدية صادرة بالعدد 
)17/مج�دد/2015( وتاريخ 2018/4/1 
والصادرة من رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف 
النج�ف لذا نعلن هذا الق�رار فعىل من لديه 
اعرتاض عىل مضمونه الطعن به تمييزا لدى 
محكمة استئناف منطقة النجف االتحادية 
بصفتها التمييزية خ�الل مدة ثالثون يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار لتقديم 
طعن ستبارش مديرية التسجيل العقاري يف 

النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة  من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب / فرع النج�ف االرشف 
ذي الع�دد )18192( بتاريخ 2017/9/28 
للرضائ�ب  العام�ة  الهيئ�ة  اىل  واملعنون�ة 
املحاويل باسم / حسن قاسم يوسف فعىل 

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

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة  من الهيئة 
العامة للرضائب / فرع النجف االرشف ذي 
 2016/12/14 بتاري�خ   )17947( الع�دد 
واملعنون�ة اىل الهيئة العام�ة للرضائب فرع 
واسط باسم / عباس كريم نارص فعىل من 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات

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

املدنية 
اعالن

ق�دم املواطن ) حس�ن وايل عطية( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعل�ه )الحس�يني( وعمال باحكام 
املادة 24 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب 
باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة / 

وكالة
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات

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

املدنية 
اعالن

قدم املواط�ن ) احمد وايل عطي�ة( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعل�ه )الحس�يني( وعمال باحكام 
املادة 24 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر ن�رش الطلب 
باحدى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل فرتة عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة / 

وكالة
�������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 1/استمالك/ 2018

التاريخ 2018/4/3
اعالن

اىل املستملك منهم :
1 � سعود راشد الشيخ ابراهيم 

2 � خالد راشد الشيخ ابراهيم 
3 � عيل راشد الشيخ ابراهيم

4 � نعيمة راشد الشيخ ابراهيم 
اقام طالب االس�تمالك مدير ع�ام املديرية 
العامة للمج�اري اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقمة 1/ استمالك / 2018 امام محكمة 
ب�داءة اب�ي الخصي�ب  والتي يطل�ب فيها 
الحكم بنزع جزء من ملكية العقار تسلسل 
وبمس�احة  املطيح�ة   31 47/مقاطع�ة 
600 م2 وتس�جيلها باس�م املديرية العامة 
االس�تمالك  لقان�ون  اس�تنادا  للمج�اري 
رق�م 12  لس�نة 1981 ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغك�م بالحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2018/4/11 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
ن�رشا ويف صحيفت�ن يوميت�ن ويف حال�ة 
عدم حضورك�م او حضور من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

املنذرين
عبداهلل وايامن وصفاء/أبناء عبدالباقي عبداهلل

الكاتب العدل يف ايب اخلصيب / انسام سلامن سالـم
القايض

حممود عبد الفتاح
القايض

حممود عبد الفتاح
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حـيـاة هـيـرمـان نـمـوذج لـ »لـشـبـاب الـغـريـب« الـعـاجـز 

و”ه�اري هالر” يف “ذئب الب�وادي”، و”هريمان هالنر” يف 
” تح�ت العجلة”، “لعبة الكري�ات الزجاجية”، فكأنه كان 
يكتب نفس�ه، لكن الرغب�ة يف االختفاء ع�ن القراء دفعته 
التخاذ اس�م مس�تعار يتخف�ى خلفه، حت�ى عندما كتب 
س�ريته الذاتية لم يكتبها مرة واحدة، بل توزعت فصولها 
االثن�ي عرشة عىل أكث�ر من أربعني س�نة، وكتب الفصول 
الثالث�ة األخرية منها بعد فوزه بجائزة نوبل يف اآلداب عام 
1946، ول�م يتن�اول فيها فص�ول حياته بحس�ب تعاقب 
مرور الس�نني، لكنه راعى الرتتي�ب الزمني للوقائع حينما 
جم�ع الفصول املتناثرة يف كتاب واحد هو “س�رية ذاتية”، 
الصادر عن دار سطور العراقية برتجمة الدكتورة محاسن 

عبدالقادر.
يقول الناقد ثيودور سيولكوفسكي يف مقدمة الكتاب “إن 
رغب�ة الكاتب يف غيابه الجس�دي تمّثل املضمون الحقيقي 
لقص�ة حياة هريمان هس�ه، وهي التي دفعت�ه إىل تأليف 
روايتيه )لعبة الكري�ات الزجاجية( و)ذئب البوادي( حتى 

يتمّكن من إخفاء نفسه عن القراء”.
ويضي�ف »تتمثل موهبة هريمان هس�ه يف إخفاء نفس�ه 
بعب�ث خلف ش�خوص عامله الروائ�ي«، فهو يخلق س�رياً 
خيالي�ة يظهر من خاللها إبداع الكاتب يف تنّوع من األردية 
العاب�رة، ويربّر ذلك بقوله إن »هريمان هس�ه هو الحكيم 
الذي اكتش�ف م�ا وراء الجس�د واقرتب من روح األش�ياء 

حتى كاد أن يفهم لغة الطيور واألرانب واألشجار«.
يرى الناقد أيضا أن التناغم الثالثي للتطور اإلنس�اني »من 
الرباءة عرب اليأس إىل الس�خرية« يش�كل األس�اس لجميع 
روايات هس�ه، خصوصا التي كتبها بعد تعرضه لجلسات 
التحليل النفيس، ويرّجح لجوء هس�ه لكتابة س�ريته بتلك 
الطريق�ة لي�ربز جوانبها اإلنس�انية واألس�طورية املؤثرة 
فيه�ا، »فما هو إذا ما انكش�ف عنه القن�اع إال رجل بدائي 
هجرت�ه ال�رباءة«، وإذا كان هس�ه ق�د بدأ بتأم�ل حياته 
بش�كل غ�ري واع يف رواياته، فإنه وبتأث�ري التحليل النفيس 
قد تطّور بما يكفي لتس�ليط الضوء عىل ذكرياته بحثا عن 
الخطوط الفاصلة املخفية تحت ركام س�نوات حياته. فلم 
يعد الدافع وراء الكتابة ذاتيا محضا بل صار خارجيا يميل 

إىل التأمل.
وتتب�دّى للق�ارئ رغبة هس�ه يف أن يقوده بعي�دا نحو ما 
يس�ميه “مملكة ال�روح الرسمدي�ة” فيضع�ف االهتمام 
بالش�خصية ذاته�ا. ورسع�ان ما يكتش�ف الق�ارئ الذي 
يع�ود إىل “س�ريته الذاتية” أن الفتن�ة يف الروايات ال تكمن 
كث�ريا يف قدرته�ا عىل التحليق يف الخي�ال بقدر ما تكمن يف 
الخواص التي تعرب ع�ن حياة الكاتب. إن نمط بداية حياة 
هس�ه تحول ليكون نموذجا للش�باب الغريب العاجز عن 
تقّبل القيم البالية وغري الراغب يف بيع نفس�ه إىل مجموعة 
قوانني، والذي انع�زل عن املجتمع املنظم للبحث عن ذاته، 

وإن أزمة نضوج هس�ه الروحية تعكس أزمة وعي العديد 
ممن أدركتهم أزمة منتصف العمر إىل إعادة تقييم قيمهم. 
كذلك يرى الناقد أن االختالف الرئييس يف عقل هسه وعمله 
ال يق�ع ب�ني الحي�اة والفن أو ب�ني الحقيق�ة والخيال، بل 
باألح�رى بني واقع ال�روح امليلء باملعان�ي والعالم اليومي 

الزائل الذي أطلق عليه “الواقع” أو “الواقع املزعوم”.
أما الكاتب نفس�ه، وعرب الفصل األول “طفولة الس�احر” 
فيكش�ف عن كون الرغبة يف االختب�اء أو االختفاء مالزمة 
له من�ذ طفولته، وقد تمنى وهو يف الثالثة عرشة أن يصري 
س�احرا، يف�رس أمنيته قائ�ال “س�ببها ع�دم ارتياحي ملا 
يدع�وه الناس الواقع الذي ت�راءى يل يف وقت ما أنه مجرد 
مؤامرة س�خيفة من فع�ل البالغني، لذل�ك تملكتني رغبة 

ملّحة لتغيريه بالسحر”.
ويب�دو أن ج�ّده كان أكث�ر الرجال تأثريا في�ه، فقد ذكره 
كث�ريا يف الفصل األول املكت�وب عام 1923، وعاد بعد ثالثة 
عق�ود ليمنحه وحده فصال مس�تقال “ع�ن جدي”، يقول 
”كان ج�دي يفهم جميع لغات الجن�س البرشي، أكثر من 

ثالثني لغة”.
هريمان هسه أحب جده كثريا وتماهى معه، فمنذ تشكل 
وعيه وهو يريد التش�به به، يصفه باملوسوعة الكنز، ربما 
لذل�ك ذه�ب إىل محاول�ة تقليد حي�اة الجد، وأثار س�خط 
والديه ومعلّميه فأسموه بطاغية العائلة بعد أن هرب من 

املدرس�ة ومن البيت، بل هرب عرب أوروبا وآس�يا، وواصل 
هروب�ه حتى م�ن جنس�يته األملانية ليعيش يف س�ويرسا، 
ث�م حصل عىل الجنس�ية الس�ويرسية، قب�ل حصوله عىل 

جائزتي غوته ونوبل عام 1946.
الفصل األخري من الس�رية، وقد يكون آخر ما كتب هس�ه 
عموما، عنوانه ”أح�داث وقعت يف أنجادين” وهي منطقة 
تق�ع يف جب�ال األل�ب حيث ع�اش منف�اه االختي�اري يف 
سويرسا، عبارة عن رس�الة موجهه لألصدقاء وللمقربني 
منه، لذا افتتحه بعبارة ”أصدقائي األعزاء” أعقبها بتقرير 
حقيقة واقعة بالنس�بة إليه ”كلم�ا طال الزمن يف التعامل 
م�ع اللغة، كلما ص�ار الجهد املب�ذول فيها أكث�ر صعوبة 
وأكثر التباس�ا، ولهذا الس�بب وحده لن أك�ون قادرا عما 
قريب عىل تدوين أي يشء، عىل اإلطالق”، ويحاول رشح ما 
يعنيه بالتجربة، ويقرتح طريقة الس�تعادة املايض ”وهي 
أن نلتق�ي ثاني�ة باألش�خاص الذين عرفناه�م منذ عقود 
ماضية”. وبعد االسرتجاع للذكريات وللتجربة يقول “رغم 
الكث�ري من األماني واملح�اوالت الطموح�ة، بقيت بصورة 
عام�ة مخلص�ا لطبيعتي، ول�م أتنازل ع�ن طريق تحقيق 
الذات حتى يف لحظ�ات األزمة واالضطرار، ولم يكن تناغم 

الكتابة، ولحنها، وإيقاع بطئها وصعودها غريبا عني”.
ويختم الرسالة والسرية بكلمة “وداعا” ليواصل هوايته يف 

االختفاء الذي سيكون هذه املرة أبديا.

أحمد رجب

يعرف القارئ املتابع ألعمال الكاتب هريمان هس�ه )يوليو 1877 – أغس�طس 1962( أنه اتخذ لنفس�ه عند بدء حياته األدبية اس�ماً مس�تعاراً هو إميل 
س�نكلري وّقع به قصائده ومقاالته األوىل التي نرشها وقت الحرب العاملية، وهو نفس�ه االس�م الذي ظهرت به الطبعة األوىل من روايته “دميان”، ويعرف 

أيضا أن شخصيات رواياته كانت أقنعة له، فاسمه “هريمان هسه” يحيل إىل”ه�. ه�” يف ”رحلة إىل الرشق”، 

عبد القادر اياد

أضواء خافتة
تدخل اىل القاعة. السقف مرتفع، الهواء متوقف، تشعر 
ب�أن القاعة الطويلة، فضاء رح�ب، أضواء تكاد تالمس 
جلدك، ثمة لوحات إعالنية عن حضارات قديمة، لوحات 
نيون، تقف وس�ط القاعة الرخ�ام، صمت يخرتق أذنك، 
تنظ�ر اىل الفت�اة، تنظر اىل الس�عادة والقل�ق يف عينيها، 
الخجل يف إغماضة جفنيها، لقد جاءت من مدينة أخرى، 
تتجول بني القاعات، املكان أشبه بمتاهة جميلة، الغرف 
ترميك اىل غرف أخرى، دوار خفيف يف رأسك، تيه حقيقي 
لطيف، نش�وة املتاهة تأخذك بعي�ًدا، كأنكما وحيدان يف 
ه�ذا الكون. املش�اهد صامت�ة، التماثيل تب�دو مجمدة، 
الك�ون متوقف، رصاخ ألطفال يتع�اىل من غرف اخرى، 
ثمالة خفيفة يف رأسك، رأسك فارغ، تشعر بالخفة ألول 
مرة، تش�عر بأنك طري من طباش�ري معلق عىل الحائط، 
لكنك ُتحلق، تدخ�ل إىل القاعة الكبرية يف املتحف، مالحم 
منحوت�ة عىل حجر قاس، معركة ك�ربى قد جرت، ربما 
كنَت حارًضا، تنظر محاواًل أن تستذكر املعركة، الخيول، 
ال�رؤوس املقطوع�ة، تغمض عيني�ك وتع�ود إىل زمنك، 
تنظر بلطف إىل الفت�اة، تقف خلفها، تحاول أن تحتفظ 
برائحتها داخلك، ثمة مسطبة يف وسط القاعة، تتوسط 
الث�ريان املجنحة، تش�اهد ري�ش الثور املجنح، تش�اهد 
ريشة بيضاء تسقط، تجلسان هناك، تصمت أنت، تنظر 
الي�ك الفت�اة، تغ�رق يف عينيها، مثل رصاصة يف رأس�ك، 
تستذكر أصوات صخب الشارع قبل ان تدخل املتحف، يف 

طريق الخروج، تمسك يد الفتاة، بدت ناعمة وخائفة.

 ارتعاشة يد
انعطاف�ة يف الش�ارع، تبقى الس�يارة ت�دور، االنعطافة 
مثل لحظ�ة صامتة أبدي�ة، دوار خفي�ف، تتفقد الفتاة 
التي تجل�س يف املقع�د الخلفي، هي جيدة، تبتس�م لك، 
الش�مس تس�تلقي وس�ط الس�احة، تم�ي يف س�احة 
كهرمانة، ما زالت تس�كُب املاء عىل رؤوس�نا، تمش�يان 
بخفة يف الش�ارع، تنظر إىل املحالت عىل جانب الش�ارع، 
مح�الت بأضواء خفيفة، محالت خضاء، محالت زهور، 
تش�رتي أحمر شفاه للفتاة، تشعر بسعادة، تجلسان يف 
مطع�م يف الطابق الثالث، تطلبان بيتزا بالخضار، ُتقطع 
البيتزا للفتاة، تش�اهد بابتس�امة طريق�ة أكلها، يديها 
وهي تمسك العجينة، شفتيها الصغريتني، خجلها وهي 
تنظر إليك، تتذكر عندما مس�كت يديها يف املتحف. يداك 
ترتجفان، تمسك الفتاة بيديك، تتلمس أصابعك، تتحس 
النبض، ربما تحاول أن تس�مُع ما يقول نبضك، رعش�ة 
تجتاح جسدك، تشعر بالخفة، تمسك أنت يدها الناعمة، 
تقوي قبضتك، تحاول أن تحتضن الفتاة، لكنك تحتضن 
يدها الناعمة، تتمتم بيء، كأنك تتخطى الزمن، تشعر 

بأنك تحب الفتاة منذ بدء الخليقة. 

أغنية ألعياد الميالد
الس�ماء مظلم�ة، تق�ف عند الناف�ذة، تنظ�ر إىل ما بعد 
السماء، النجوم متوهجة، األفق ممتد، تتذكر فيلم كنت 
قد شاهدته لثالث ساعات، الُحلم الذي يشبه ارتعاشة يف 
جسدك، ُتشغل أغنية هادئة لنهاية العام، دقائق تفصل 
العال�م عن ع�ام جديد، طري يقطع األف�ق أمامك، بهجة 
تجتاحك، بدت غريبة عليك، ش�عور مألوف لكنه منيس، 
ما زال�ت االغنية يف ركن الغرفة، تب�دأ األضواء بالظهور 
من العدم، أضواء براقة، ملونة، أحمر، أخرض، أزرق، ما 
زال األف�ق أمامك ممتد، تتبع األلع�اب النارية، األصوات 
وهي ُتقل�ق أذنيك، تم�ر كل األمنيات يف رأس�ك، أمنيات 
العالم محفوظ�ة يف قلبك، نبضك مرتبك، ربما، أنها املرة 
األوىل الت�ي س�تتمنى أمنية للمس�تقبل، لكن�ك ال تعرف 

كيف تقول ذلك، الفتاة تقول لك ذلك. 

المضي فوق العشب األخضر
الشمُس منبس�طة بمهل فوق العشب، قطرات من املاء 
تتألل�ئ، رابية متموجة من العش�ب أمامك، تجلس عىل 
مسطبة خشبية، وس�ط رصاخ األطفال الذين ينظرون 
إليكما، تبتاع حلوى للفتاة، تبدو رائعة، أش�عة الشمس 
تس�قط عىل نص�ف وجهها األس�مر، قصائ�د بودلري يف 
رأس�ك، س�أم باريس ال�ذي ُكنت قد أهديته لش�خص ال 
تعرفه، بائع الحل�وى يذكرك بذلك، تعب يف قدميك، تعب 
لذيذ، تنظر إىل الفتاة، ُتمس�ك يدها الصغرية، تزرع قبلة 
يف خدك، تمش�يان بجانب س�ور الحديقة، حيث أشجار 
الحور، أضواء املدينة، أصوات الس�يارات والبرش، ُنصب 
لرجل يرفع ش�يًئا، كلمات حبيبت�ك املنزلقة عىل األرض، 
املايض، ص�وت رصاخ يقط�ع بكائك الداخ�يل، يتضخم 
املش�هد يف رأس�ك مثل أفعى، تود لو تحتض�ن الفتاة، أن 
تضع قبلة عىل شفتيها، لكنها تمسك ذراعك، أنت، املرفأ 
الوحيد لس�فينتها، تستأجر س�يارة أجرة، وتندفعان إىل 

وسط املدينة، حيث ستتناوالن العشاء.

مقاطع حاملة
إسالم أنور

يناي�ر  ث�ورة 25  الكتاب�ات ع�ن  رغ�م كث�رة 
2011، إال أن رواي�ة »أش�باح بي�ت هاينري�ش 
ُبل« للش�اعر والروائي الس�كندري ع�الء خالد 
)1960(، تقّدم فض�اء خاصاً يف مقاربة الثورة 
املرصي�ة، ال تقوم في�ه الكتابة ب�دور توثيقي، 
أو احتفائي، أو دفاعي، بقدر ما ُتس�ائل الثورة 
وتحاوره�ا وتش�تبك معه�ا، ال ع�ىل املس�توى 
السيايس الظاهري، إّنما عىل املستوى اإلنساني 

واالجتماعي.
الرواي�ة الص�ادرة حديث�اً ع�ن »دار الرشوق«، 
تأخذ مسارين متقاطعني، أحدهما يمّثل رحلة 
الكاتب إىل أملانيا ملدة أربعة أشهر يف إقامة أدبية، 
واآلخ�ر يمّثل مس�رية ث�ورة 25 يناي�ر، ورحلة 
الكاتب معها متنقالً بني اإلسكندرية والقاهرة، 
وبني الفرد والجموع، بني املوت والبعث الجديد: 
»الثورة خلقت نوعاً جديداً من الطاقة، كهرباء 
مجنون�ة، ليس�ت طاق�ة الحماس�ة، أو طاقة 
الفرح، أو طاقة التفاؤل، وإنما طاقة خالصة، 
يمكن أن تيضء أو أن تحرق. كأن هناك مصدراً 
كبرياً للطاقة انفجر، وال يمكن أن تحّدد نصيب 
كل من�ا منه، وال حجم تأثريه. هذا املصدر أزاح 
كل خاصية إنس�انية لحّده�ا األقىص، الصوت، 

الحركة، النظر، املذاق، الجوع«.
أكث�ر م�ا يميز العم�ل أن�ه ينطلق م�ن تجربة 

وتص�ّورات  أف�كار  م�ن  ال  حّي�ة،  إنس�انية 
وأيديولوجي�ات مج�رّدة: »هناك ف�رق حاّد بني 
الثورة الش�خصية والث�ورة الجماعية. ظاهرياً 
رّبما تبدوان شبيهتني، ولكن داخلياً هناك رصاع 
بني الذات والجموع، والذي لن ينتهي ولن تحلّه 
ثورة أبداً. ربما استمرار هذا الرصاع يشء أعمق 
م�ن أي ثورة، ألنه يغذّي فكرة الوجود نفس�ها 

التي بها كثري من األخطاء«.
عرب كتابة صنعتها سنوات من التساؤل والتأمل 
والبحث واالنتظار، وكلمات الذعة ومرّة، لكنها 
تحمل ل�ّذة خاصة، ينكأ عالء خال�د العديد من 
الجراح عىل املس�توى الش�خيص والعام. يفتح 
أبواب الثورة املوص�دة، ويدعوها لرفقة طويلة 

وحوار ممتد بعيداً عن ضجيج الهتاف.
»هن�اك جغرافيا تصنعها أي ث�ورة تضع بينها 
وب�ني أعدائه�ا ح�دوداً واضح�ة. لك�ن الثورة 
املرصي�ة حدث�ت ب�دون انفص�ال يف جبه�ات 
املواجه�ة. مي�دان التحري�ر كان مفتوح�اً عىل 
مقاه�ي ومطاع�م وكافيرتي�ات وس�ط البل�د 
املكّدسة باملوظفني والسمارسة، مّمن يعيشون 
حال�ة المب�االة، بعيداً عّما يح�دث يف امليدان. يف 
املس�اء كانت البارات تمتلئ بزبائنها املعتادين، 
باإلضافة ملن جذبته�م الثورة للكحول والبوح. 
لم تفصل الثورة مادياً بني ُمعس�كرين زمنيني، 
لم تصنع ذلك الزمن الج�ذري الواحد والجارف 

الذي يكنس كل األزمنة اليومية االعتيادية«.

جغرافي�ا  ع�ن  خال�د  يبتع�د  العم�ل  ه�ذا  يف 
اإلس�كندرية -مدينته األثرية التي كانت محور 
كتاباته السابقة- ليتمّدد داخل جغرافيا جديدة، 
ويعي�ش حي�وات متنوّع�ة، ويواج�ه أش�باحا 
جدي�دة، يف مرحلة عمرية فارق�ة يف حياته مع 

بداية عقده السادس.
»تأخ�ر س�فري أربع�ة أي�ام لتلك املنح�ة التي 
جاءتني من مؤسس�ة »هاينري�ش ُبل« إلقامة 
أدبية طويلة مّدتها أربعة أشهر يف إحدى القرى 
األملانية. والس�بب كان حضوري االحتفال بعيد 
ميالدي الخمس�ني. هذا الرقم املصّمت الذي من 

الصع�ب أن أتّمه يف مكان آخر، غري املكان الذي 
ُول�دت به. يف ذلك الوقت دخلت الثورة يف مرحلة 
م�ن الثرث�رة وتفرّعت يف مس�ارات جانبية غري 
متوّقع�ة، أش�عرتني تماماً باإلره�اق النفيس، 
وجعلتني أقبل بدون ترّدد هذه املنحة األدبية«.

خالل اإلقامة األدبية رافق خالد أربعة أدباء من 
مراحل عمري�ة مختلفة، ثالث�ة منهم من دول 
االتحاد الس�وفيتي السابق، والرابع من الصني. 
ع�ىل م�دار أربع�ة أش�هر، تم�ّددت عالقته�م، 
وتشعبت حوارتهم عن األدب والكتابة، الجنس 
والح�ب، االقتص�اد والسياس�ية، األن�ا واآلخر، 
ال�رشق والغ�رب، اإليم�ان واملعتق�دات، الفرد 
واملجتم�ع، العنرصية وقبول اآلخر، الش�يوعية 

والرأسمالية، الصحراء والغابة.
ه�ذه الح�وارات والتج�ارب لم تك�ن منفصلة 
عن حياة القرية وس�كانها، بل جزءاً منها، تلك 
القري�ة املحاط�ة بغابة كبرية، ويس�كنها عدد 
قلي�ل من الس�كان، أصبحوا جزءاً رئيس�ياً من 
تجربة اإلقامة األدبية، ومحوراً لكتابات الكثري 
م�ن رواد بي�ت »هاينريش ُبل«: »قبل العش�اء 
الذي دعانا إليه جريمان، بقليل، حرضت جارتنا 
العج�وز يف البي�ت املج�اور هي وابنه�ا، وهما 
اللذان قابلتهما من�ذ عّدة أيام يف ندوة القراءات 
الخاص�ة بزمي�يل يف املنح�ة زوفنك�و والغريد. 
حرضا العشاء بدون دعوة كأن جريتهما للبيت 
تمنحهما الحّق يف الدخول والخروج يف أي وقت 

وأي موعد!«.
رغم أن زمن الرواية يبدأ بلحظة س�فر خالد إىل 
اإلقامة األدبية، وينتهي مع عودته ملرص، إال أن 
داخل هذه الفرتة القصرية يتمّدد الزمن بصورة 
هائلة، كذل�ك تتم�ّدد الجغرافيا لتتج�اوز بيت 
اإلقامة والقري�ة األملانية املعزولة ووقائع ثورة 
يناي�ر، لتأخذنا لروس�يا البيضاء والشيش�ان، 

مروراً برصبيا، وصوالً إىل الصني.
»كنت أس�تعجب م�ن حديثه الس�اخر عن هذا 
العم�الق الصين�ي، وأفّكر يف الدعاي�ة الصينية 
الت�ي انت�رشت بأنه�ا الق�وّة املس�تقبلية التي 
س�تغرّي وجه العالم، ورشحت له كيف أن هناك 
يف مرص من يدرس الصينية ألنها س�تصبح لغة 
املستقبل، كان يس�مع كالمي باستغراب كأني 

أتكلّم عن بلد آخر غري بلده«.
عىل مدار فصول رواية »أش�باح بيت هاينريش 
ُبل«، تتوّحد ش�خوص الكاتب والراوي والبطل، 
وتصبح الكتابة والحكي محاولة لضبط بوصلة 
ال�روح املضطرب�ة، بأح�الم الث�ورة وهواجس 

وأشباح الواقع.
»عندما تحدث�ت مع جريمان ح�ول املطاردات 
التي تقوم بها األفكار يف وحدتي، كنت أس�تعيد 
روح حدي�ث قدي�م لصديق، حول فك�رة األدب 
التي يلّخصها أحد الكتاب. إن وظيفة األدب هي 
مطاردة األش�باح التي يحملها كل منا بداخله. 

األشباح باملعنى الحقيقي واملجازي«.

يناق�ش ه�ذا الكت�اب للباح�ث الناقد 
إبراهيم بوخالفة، ست روايات الكاتب 
الفرانكفوني »أمني معلوف« التي تشد 

القارئ بأسلوبها اآلرس.
وبطرحها إشكاليات فكرية وفلسفية 
الرصاع�ات  زم�ن  يف  وسياس�ية 
األيديولوجية والثقافية املحتدمة، التي 
ال يمك�ن ألي مثقف عربي أن يتغاىض 
عنه�ا؛ ومنها أث�ر اإلمربيالي�ة الغربية 
املعارصة يف قراءة اآلخر، ومسألة القيم 
الحضارية الكونية التي صّدرها الغرب 

عىل أنها عاملية، واملوقف من املرأة غري 
الغربية، واملركزية األوروبية.

ويق�ول املؤل�ف يف مقدمت�ه للكت�اب: 
هل تمك�ن أم�ني معل�وف يف إبداعاته 
املكتوب�ة باللغ�ة الفرنس�ية من تغيري 
موقف الغ�رب من العرب واملس�لمني، 
ل ع�رب قرون  ذل�ك املوق�ف الذي َتَش�كَّ
الة  عدي�دة م�ن خ�الل رسدي�ات الرحَّ
كان  إن�ه  أم  املس�ترشقني؛  وأبح�اث 
منش�غالً بإعادة إنت�اج مقوالت الفكر 

االسترشاقي الحديث؟

»القاه�رة وما فيها« )ال�دار املرصية اللبنانية( 
هو عن�وان آخر كتب الروائ�ي املرصي مكاوي 
األول  كان�ون  يف  عاملن�ا  غ�ادر  ال�ذي  س�عيد، 
)ديس�مرب( املايض. وفيه يس�تكمل س�عيد ما 
بدأه يف كتابيه »مقتنيات وسط البلد« )2008( 
و»كراس�ة التحري�ر« )2012(، حيث الش�غف 
بكتاب�ة التاري�خ غري الرس�مي ملنطقة وس�ط 
البل�د يف القاه�رة، إضافة اىل النب�ش يف الذاكرة 
الشخصية لقاطنيها انطالقاً من خربة مبارشة 
امتلكها الكات�ب من العيش داخ�ل املكان. نال 
مكاوي سعيد شهرة واسعة يف السنوات العرش 
األخرية عقب وصول روايت�ه »تغريدة البجعة« 
اىل القائم�ة القص�رية لجائزة الرواي�ة العربية 
»البوك�ر« يف دورتها األوىل يف العام 2007. ومثَّل 
رحيل�ه املفاج�ئ صدم�ة يف األوس�اط األدبي�ة 
العربية، وق�د اعتربه بعضهم م�ن »أيقونات« 
القاه�رة، وُوِصف بأنه »جربتي ه�ذا الزمان«. 
وانتهى مكاوي س�عيد م�ن تأليف الكتاب قبيل 
وفاته بأيام وراجع مسودته األخرية مع النارش، 
لكنه لم يتمكن من كتابة اإلهداء، وأعّد مقدمة 
كش�ف فيه�ا أرسار ولعه باملدينة ورّس ش�غفه 
بالكتابة عنها، وقال إن�ه كتب الكتاب »امتناناً 
لهذه البقعة املباركة، التي عشنا فيها وتنّسمنا 
وعارصن�ا  عش�قها  م�ن  وارتوين�ا  نس�يمها 

تحوالتها وتأسينا عىل ما يجري لها«.
وال يتن�اول الكت�اب أحداث�اً تاريخي�ة بعينه�ا 
وال ح�وادث س�اّرة أو مفجع�ة بذاته�ا، إنم�ا 
ه�و يج�ري كمي�اه املط�ر كيفم�ا اتف�ق، بما 

يحويه من مق�االت وتدوينات الكتب واألخبار. 
ويتضم�ن الكتاب معلومات غ�ري معروفة لغري 
املختصني وصوراً ن�ادرة للتدليل عليها. ويرثي 

صاحب »فرئان الس�فينة« مدينته التي عاشت 
تده�وراً بالغاً عىل مدار ق�رن، كما يتحرّس من 
طريق�ة تعاملن�ا م�ع األرش�يف ومحتويات�ه، 

س�واء تمّثل يف الصحف والدوريات أو الصور أو 
األف�الم الس�ينمائية، مؤك�داً أن كتابه أقرب إىل 
مواجه�ة مع حالة الفقد والضياع التي تعانيها 

»ذكرياتن�ا وتواريخن�ا الش�فهية وحواديتنا«. 
وال يكتف�ي الكت�اب باس�تعادة تاري�خ املدينة 
من خ�الل التوقف أمام عالماته�ا املميزة مثل: 
»ِبركة األزبكية« و»قرص عابدين« فقط، وإنما 
يس�تكمله بتخلي�د أيقوناته�ا من املش�هورين 
واملغموري�ن ويتوقف أمام ش�خصيات مثل: أم 
كلث�وم ومحم�د ف�وزي وعبدالفت�اح القرصي 
وتحية كاريوكا ونجيب الريحاني وزكريا أحمد 
ومحمد القصبجي وسامية جمال وأنور وجدي 
ع�رب مش�اهد وويومي�ات وطرائ�ف تاريخية، 

كتبها املؤلف بلغة بسيطة وساخرة.
بدأت رحلة مكاوي س�عيد )1956- 2017( مع 
الكتابة أواخر الس�بعينات، ح�ني كان طالباً يف 
كلية التجارة يف جامعة القاهرة. ونرشت قصائد 
ع�دة ل�ه يف مجلة »ص�وت الجامع�ة« وغريها. 
وحصل عىل لقب »شاعر الجامعة« عام 1979، 
وعق�ب تخرج�ه ب�دأ كتاب�ة القص�ة القصرية 
وس�يناريوهات األفالم القصرية، ومن أعماله: 
»الرك�ض وراء الض�وء«، »ف�رئان الس�فينة«، 
الخلف�ي«،  املقع�د  »راكب�ة  الصغ�ري«،  »رّسي 
»تغري�دة البجع�ة«، »أن تحبك جيه�ان«. ونال 
الراح�ل جائ�زة الدول�ة التش�جيعية وجائ�زة 
اتح�اد الكتاب وجائ�زة س�اويرس، فضالً عن 
جائزة س�عاد الصباح التي حصدها يف منتصف 
الثمانين�ات. صدر كتاب »القاهرة وما فيها« يف 
طبعة فاخرة من 488 صفحة وُوضعت صورة 
شخصية للمؤلف عىل الغالف مهداة من الفنان 

عماد عبدالهادي.

»أشباح بيت هاينريش بل«: حماولة لضبط بوصلة مضطربة

»أطياف االسترشاق«.. تشكالت اآلخر 
يتن�اول كت�اب »تراني�م امل�اء« لدى أمني معلوف

تاري�خ ف�ن األل�وان املائي�ة يف 
حبي�ب  تأس�يس  من�ذ  م�رص 
»الدعاي�ة  لجماع�ة  جورج�ي 
الفنية« من تالميذه يف مدرس�ة 
املعلم�ني العلي�ا ع�ام 1925م، 
وحت�ى الدكت�ور محمد النارص 
أصغر فناني الكتاب املولود عام 

1957م.
الكتاب املعنون ب�»ترانيم املاء: 
دراس�ات تش�كيلية ع�ن أعالم 
ف�ن األل�وان املائي�ة يف مرص«، 
للدكت�ور محم�د كم�ال يتناول 
الب�اب األول من�ه نق�داً ألعمال 

سبعة فنانني توحدوا مع خامة 
األل�وان املائي�ة، وه�م حبي�ب 
جورجي وش�فيق رزق وكوكب 
العس�ال وبخي�ت ف�راج وعديل 
املع�داوي  وش�اكر  الل�ه  رزق 
ومحمد الطراوي، بينما يناقش 
الب�اب الثان�ي دراس�ات نقدية 
عن أعمال تس�عة فنانني كانوا 
الت�ي  الخام�ة  ضف�اف  ع�ىل 
استخدموها، منهم: كامل غندر 
وإنج�ي أفالطون وس�مري فؤاد 
وص�ربي حجازي وعبدالس�الم 
عيد والحسيني عيل ووجيه يس 

وعاصم عبدالفتاح.

»ترانيم املاء«.. دراسات تشكيلية وأعالم

ذكريات مكاوي سعيد عن »القاهرة وما فيها«
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رويدا عطية: أنا لست قاسية وسأنتقل قريبًا حلالة احلب
قامت الفنانة رويدا عطية بتصوير أحدث 
أعمالها »خاين« تحت إدارة املخرج ريش�ا 
رسكيس يف بناء مهجور يف منطقة الدورة 
يف ب�روت. »س�يدتي ن�ت« كان حارًضا يف 
م�كان التصوي�ر، والتق�ى كلاًّ م�ن رويدا 
وريش�ا، حيث تحدث�ا عن التع�اون األول 

الذي جمعهما وفكرة الكليب.
بداية، كانت رويدا س�عيدة بالتعاون األول 
لها مع ريش�ا، وكانت تعمل من كل قلبها 
خلل التصوير. وعندما سألناها عن فكرة 
الكلي�ب قال�ت )ممازح�ة(: »نص�ور بني 
جث�ث مرمّي�ة، وألول مرة س�أكون قوية 
ج�داًّا، وبالعادة أنا رقيقة ولس�ت قاس�ية 
له�ذه الدرجة، وما أقوم ب�ه من ردة فعل 
ال نع�رف إن كان الناس فع�ًل تقوم به يف 

حياتها اليومية«.
*م�ن وحي األغني�ة الت�ي تصورينها هل 

تعرضت رويدا للخيانة بشكل كبر؟
-طبًع�ا، ولك�ّن امله�م أن تتج�اوز ه�ذه 
املرحل�ة، ووع�د ل�كل الجمه�ور أن�ه بعد 
»خاي�ن« وبع�د األلق�اب الت�ي اس�متني 

بمطربة الخيانة، سأنتقل لحالة الحب وسأقّدم 
قريًبا أغنية »تعا« .

*«تع�ا« قريبة من أغني�ة »تعا« للفنانة نجوى 
كرم؟

-ال، كل واحدة يشء، وأغنيتي رومانسية وفيها 

حب بش�كل كب�ر، قريبة ألغنية »ش�و س�هل 
الحكي« اللون الذي أحبه الجمهور مني.

وكش�فت رويدا عن أنها »ستطّل ب� 3 لوكات يف 
الكليب«. وعن املواق�ف الطريفة التي واجهتها 
خلل التصوير قالت روي�دا: »هل هناك أظرف 
م�ن هذا التصوي�ر والفكرة األساس�ية أنه بعد 

هذا الكليب سيس�أل الرجل ما ه�ذا العنف كله 
املوّجه ضّده«؟!.

وكان�ت فرص�ة لنس�أل روي�دا ع�ن متابعتها 
لربنام�ج »ذا فويس« فقالت إنه »ال وقت لديها 
ملتابعت�ه، ولذل�ك ال يمكنه�ا أن تعط�ي رأيه�ا 
برصاحة«. غر أنها أشادت باألسماء املوجودة 

يف لجن�ة التحكيم وقالت: »أس�ماء كبرة 
وأحب الجميع، وال مشاكل مع أحد ».

ريشا رسكيس: رسالة الكليب مفتوحة
مخرج الكليب ريش�ا رسكيس تحّدث عن 
أّن األغنية بعنوان »خاين«، قائلً: »أحاول 

قدر املس�تطاع أن أس�تخرج م�ن رويدا 
شخصية جديدة فيها عنف كبر ولكن 
رقيق. وتابع: الفكرة التي نعمل عليها 
بعي�دة عن املعتاد وروي�دا تخربنا عن 
الخيانة بطريقة جميل�ة، وكالعادة ال 

يوجد معها أّي بطل يف الكليب«.
*ه�ل بات هذا األمر مقص�وًدا يف كليباتك 

بعدم إظهار البطل؟
-ال لي�س هذا م�ا أتقص�ده، ولكن يف 

بعض األحيان ال يكون هناك حاجة 
لوجود »موديل« يف الكليب.

*ما الرسالة من كليب رويدا؟
الكليب ُيظهر ما الذي سيحصل 
ل�كل م�ن ي�رى النتيج�ة بع�د 
الخيان�ة، لذل�ك ن�رك النتيجة 
مفتوح�ة ل�كل من سيش�اهد 

الكليب.
وعن املواقف الطريفة التي واجهتهم 
خ�لل التصوي�ر ق�ال )ضاح�ًكا(: 
»نص�ور ببناي�ة مهج�ورة ومكان 

بعي�د غ�ر مع�روف، وبطبيع�ة 

سمرية سعيد تطرح كليبها اجلديد
طرحت الفنانة املغربية س�مرة سعيد 
فيديو كليب أغنية »ما عنديش وقت«، 
و ه�ي من ألبومه�ا »عاي�زة أعيش«، 

الذي قدمته منذ ثلث سنوات.
ون�رت س�عيد مقط�ع فيدي�و م�ن 
الكليب عرب صفحتها الخاصة عىل أحد 
مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي، وعلّقت 

عليه بكلمات من األغنية.

األغنية م�ن كلمات أيمن ع�ز وألحان 
إيهاب عبدالواح�د إدريس.ومن ناحية 
أخرى، نرت س�عيد عدداً من الصور 
القديم�ة له�ا عندم�ا كان�ت يف عم�ر 
صغ�ر برفقة الفنان امل�رصي الراحل 
عبد الحلي�م حافظ تزامن�اً مع ذكرى 
س�تظل  بالق�ول:«  وعلّق�ت  وفات�ه، 
أيقونة الغن�اء ومعلم األجيال«.وكانت 

الت�ي  الش�ائعات  نف�ت أيض�اً 
تحدثت عن نية الفنان الراحل 
الزواج منها ألنها كانت طفلة 

يف ذل�ك الوقت لكنه�ا كانت 
محظوظ�ة، وفق م�ا ذكرت 
املتلفزة،  يف إحدى مقابلتها 

بالغناء مع عبد الحليم حافظ 
يف بعض الجلسات.

مادلني مطر: »خانوين«!
ومن ابرز االس�ماء التي ت�م تكريمها »حلمي بكر، نبيلة عبيد، حس�ن 
يوس�ف، الراحل فريد ش�وقي الذي اس�تلمت عنه الجائزة ابنته املمثلة 
رانيا، محمود الجندي، وفاء طربيه، إحس�ان املنذر، 
لطفي بوشناق، هند طاهر، مروان محفوظ، 

مجدال« وغرهم من أهل الزمن الجميل.
وش�كر جمي�ع الحارضي�ن د.هرات�ش 
الذي يهتم دائما بش�خصيات ساهمت 
يف جع�ل الزم�ن راقيا ويس�تحقون 
التوقف عندهم لنيل الغنى الفكري 
والفني والثق�ايف الذي تبنى عليه 

األزمنة الجميلة.
اىل ذلك تس�تعد مادل�ني لطرح 
أغنية جديدة باللهجة العراقية، 
بعنوان »خانوني«، حيث من 
املقرر أن تب�دأ تصويرها 
الفيديو  طريق�ة  عىل 
إدارة  تح�ت  كليب، 
املخرج���ة م�ي 

إلياس.
ون�رت مط��ر 
صفحته��ا  عرب 
عىل  الخاص���ة 
»انست���غرام«، 
لها  ص�����ورة 
»قريبا  وعلق�ت: 
خانون�����ي«، 
واألغني�ة م���ن 
كلمات ق����يص 
عيىس، ألحان نور 
وتوزي�ع  الزي�ن، 

حسام الدين.
كلي�ب  أن  يذك�ر 
قلب�ك«،  »طم�ن 
عم�ل  آخ�ر  كان 
طرحته مطر عرب 
الرس�مية  قناتها 
»يوتي�وب«،  ع�ىل 
من كلمات سلمة 
ألح����ان  ع�ي، 
صليب���ا،  ج�ان 
ن�ارص  وتوزي�ع 
والكليب  األس�عد، 
م�ن إخ�راج م�ي 

إلياس.
ء  النب�������ا ا «

الكويتية«.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 188/ب/2018

التاريخ 2018/4/4
اىل املدعى عليها / منرة عبود مهدي

اعلن
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 188/ب/2018 
وامل�ؤرخ 2018/3/11 حكم�ا غيابي�ا يق�ي  الحك�م 
بال�زام املدع�ى عليه�ا من�رة عب�ود مه�دي بتأديته اىل 
املدع�ي وزير الربية اضاف�ة لوظيفته مبلغا ومقداره )  
33,822,324( ثلثة وثلث�ون مليون وثمانمائة واثنان 
وثمان�ون الف وثلثمائة واثنان واربع�ون دينار ولتعذر 
تبليغك ملجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ هذه 
املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة حي الحسني عليه تقرر 
تبليغ�ك اعلنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�راض واالس�تئناف والتمييز خلل امل�دة القانونية 
وبعكسه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر

اعلن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1010

املحلة او رقم واسم املقاطعة : العرب
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها 

النوع : ملك رصف 
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة : 190م2
املشتملت / ارض مشيد عليها بناء متكون من محلت 

وشقة فوقاني مع دار مع مشتملتها 
املزروعات او املغروس�ات :

واردات البيع السنوية :
الشاغل : مالك العقار

مق�دار البي�ع : 192.500.000  دين�ار )مائ�ة واثن�ان 
وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار( 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبر باملزايدة العلنية  
العقار املوصوف اعله العائد للراهن ساهرة منخي عزيز 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن مرصف املنصور للس�تثمار 
البال�غ 130.000.000 دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك 
فيها مراجعة هذه الدائ�رة خلل )30(  يوم اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نر ه�ذا االعلن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10%   م�ن القيمة املقدرة للبي�ع البالغة 192.500.000 
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12  ظهرا من 

اليوم االخر
نجم عبد الله

ملحظ /مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزبر
����������������������������������������������

فقدان
فق�د وصل قبض حكوم�ي )امانات( املرق�م 646881( 
(  مؤرخ 2014/5/2 بمبلغ 540000 الف دينار باس�م 

)عبد االمر حكيم عبيد( 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الصناع�ة الركة 
العام�ة للصناعات البروكيمياوية باس�م )رعد س�الم 

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

اعلن مزايدة
تعل�ن العتب�ة العلوية املقدس�ة اج�راء املزاي�دة العلنية 
اليجار العقار املرقم 534 حويش فندق البدران بموجب 
قانون بيع وايجار اموال الدولة  املرقم 21 لس�نه 2013 
فع�ىل الراغبني باملزايدة الحضور اىل قس�م ادارة االعلن 
التابع للعتبة العلوية املقدس�ة الكائ�ن امام باب القبلة 
يف الس�اعة التاس�عة صباح�اً من ي�وم االثن�ني املوافق 
التأمين�ات  كاف�ة  معه�م  مس�تصحبني   2018/4/9

القانونية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 18/ب/2018
التاريخ 2018/4/3

اىل املدعى عليه / شرب جعفر موىس
اعلن 

 اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 18/ب/2018 واملؤرخ  
2018/2/14 حكم�ا غيابي�ا يق�ي الحك�م بال�زام املدع�ى 
عليه�م فالح حس�ن محس�ن وع�لء عبد االمر خضر وش�رب 
جعفر موىس وحامد عبد الحس�ن جاس�م بتاديته�م بالتكافل 
والتضام�ن للمدعي مدير م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفته 
مبلغ قدره اربعة وثلثون مليون وس�تمائة وثمانية وسبعون 
ال�ف وثلثمائة واثنان وثلثون دينار ولتع�ذر تبليغك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطق�ة الخرضاوي�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعلن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االع�راض واالس�تئناف والتمييز 
خلل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

مؤيد شمخي جرب الشاوي

����������������������������������������������
اعلن

رقم االخطار 
2015/442

من / محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة
اىل املته�م الهارب )ر .ع عي كاظم عبود(  املنس�وب اىل مديرية 

رشطة محافظة البرصة 
ملا كنت متهما وفق املادة 5 من ق. ع.. د  رقم 14 لس�نة 2008 
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/8/25 ولحد االن وبما 
ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا االعلن عىل ان 
تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخي الخامس�ة بالبرصة 
خ�لل مدة ثلثون يوم�ا من تاريخ تعليق ه�ذا االعلن يف محل 
اقامتك وتجي�ب  عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحج�ز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهليني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا 
للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

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

ن�ر اعلن انذار ص�ادرة من زراعة النجف املنش�ور يف جريدة 
املس�تقبل العراقي بعددها املرق�م 1643 يف 2018/3/27 جاء 
في�ه اس�تغلل املس�احة يف مديريتنا خ�لل عرة اي�ام خطأ 
والصحيح هو اس�تغلل املس�احة خلل عرة اي�ام لذا وجب 

التنويه

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

فق�د من�ي الوص�ل املرق�م / 344186 يف 2017/6/21 بمبلغ 
)13,000( ثلث�ة ع�ر الف دينار والصادر م�ن زراعة النجف 
باسم  )زكي يحيى سالم( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

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

فق�د من�ي الوص�ل املرق�م / 344187 يف 2017/6/21 بمبلغ 
)13,000( ثلث�ة ع�ر الف دينار والصادر م�ن زراعة النجف 
باس�م )احمد ش�لل عباس( فع�ىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد/3339/ب2017/5
التاريخ 2018/4/4

اىل/ املدعى عليه )اسعد غضبان عيىس(
يف  3339/ب2017/5  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2017/10/30 واملتضم�ن الحك�م ) بال�زام املدع�ى عليهم�ا 
رائ�د كاظم جعفر واس�عد غضبان عي�ىس بتأديتهما بالتكافل 
والتضام�ن فيم�ا بينهم�ا للمدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاونية CHF اضافة لوظيفته مبلغ وقدره )الفان 
وس�تمائة وخمس�ون دوالر امريكي( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة البرصة 
واش�عار مختار الزبر – ت67 س�الم جريح�ي صادق لذا تقرر 
تبليغك اعلنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خ�لل املدة املقررة بكافة طرق 
الطع�ن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول.
القايض عي عبد الرضا حسن

فقدان
فقدت مني الهوية برقم االنتس�اب /87343 والصادرة 
من نقابة املهندس�ني العراقية باس�م )زيد عي بش�ار( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار او مكتب 
الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف فعىل من يعثر عليه 

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

فقدان
بمبل�غ   1521068  / املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
)1,000,000( مليون دينار عراق�ي والصادر من بلدية 
النجف باسم )حسن حمد كريم(     فعىل من يعثر عليه 

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

فقدان
فق�د مني الوص�ل املرق�م / 1186 والصادر م�ن دائرة 
املول�دات يف النجف يف 2012/2/16 باس�م  )عواد جابر 

عي( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد /326/ب/2015

التاريخ/ 2018/4/3
م/ اعلن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع 
العقار تسلس�ل )2/740م/ال�راي( محلة )كوفة( يف 
النج�ف علية تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور 
اع�له واملبين�ة أوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل 
الراغب�ني ال�راء مراجعة هذه املحكمة خلل خمس�ة 
عر يوما من اليوم التايل لنر االعلن مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
البالغ�ة بموجب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة 
الكوف�ة وص�ادر من م�رصف الرافدين فرع مس�لم بن 
عقيل )ع( وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
عر ظهرا من اليوم االخر من االعلن يف قاعة املحكمة 
وعىل املش�ري جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية.
القايض

احمد كاظم املوس�وي
األوصاف/

تبيع محكمة ب�داءة الكوفة العقار املرقم 2/740 كوفة 
ال�راي وهو عب�ارة عن محلني وخ�ان وان املحل االول 
ذو فنرين ومتخذ العم�ل لتجارة والثاني متخذ للخبازه 
ومف�رزان بصورة غر رس�مية وان مس�قفة بالجينكو 

وان درجة عمرانه رديئه.
القيمة املقدرة/

)212,100,000( مئت�ان واثنى عر مليون ومائة الف 
دينار عراقي

����������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد /482/ش2018/2
التاريخ/ 2018/4/2

م/إعلن
إىل / املدعى عليه /مثنى عبد الزهرة نوري

بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بالعدد 482/
ش2018/2 يف 2018/3/18 املتضم�ن تصديق الطلق 
الخلع�ي بحق املدعية هدى حم�زه خنياب طلقا خلعيا 
واقع�ا الول مره بتاري�خ  2018/2/7 واليحق للطرفني 
استئناف الحياة الزوجية اال بعقد ومهر جديدين وافهام 
املدعي�ة االلت�زام بالع�دة الرعي�ة البالغة ثلث�ة قروء 
واليح�ق له�ا االق�ران برجل اخ�ر اال بعد انه�اء عدتها 
واكتساب القرار الدرجة القطعية وتبليغك بقرار الحكم 
الغيابي بتاريخ 2018/3/19 حس�ب رشح املبلغ سالم 
عباس واش�عار املختار حي ميس�ان الس�يد عي جاوز 
جب�ار بتاريخ 2018/3/19 املتضم�ن ارتحالك اىل جهة 
مجهولة عليه تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
للعراض عىل الحكم الغياب�ي وعند عدم اعراضك عىل 
القرار املذكور س�وف يكتسب القرار 3 الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة/2017/1237

التاريخ/ 2017/11/27
اعلن

  تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدين نوال حس�ني عبد 
)نصف عقار(  العقار تسلس�ل 386/9 م23 بس�اتني الغربي 
الرببوت�ي الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين نوال حس�ني عبد 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن عي حس�ني محمد البال�غ مائة 
ملي�ون دينارفع�ىل الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية 
خلل مدة ثلثني يوما  تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانونية عرة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشري
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات:

1- موقع�ة ورقمة :-  س�ماوة/ حي الحس�ني قرب مكافحة 
االجرام د 386/9 م23 بساتني الغربي الرببوتي 

2- جنسه ونوعه :-  دار سكنيه / مشيدة عليها دارين مفرزة 
بصورة غر رسمية )ملك رصف(

3- حدوده واوصافه :-  
 4- مش�تملته :- تحتوي عىل استقبال وهول ومطبخ وغرفة 
نوم واحدة ومجموعة صحية الطابق االريض وغرفتني وصالة 
الطابق العلوي ومس�احة بن�اءة)180( مر مرب�ع للطابقني 
ومبني بالطابوق والحديد املسلح واالسمنت االرضية والجدران 

مغلفة بالسراميك 
5- مساحته :-  عموم مساحة العقار )200( مر مربع حصة 

املدين 100 مر مربع أي نصف العقار
6- درجة العمران :- جيد جداً

7- الشاغل:-  عائلة املدين) نوال حسني عبد(
8- القيم�ة املق�درة:-  حص�ة املدي�ن ن�وال حس�ني عب�د ) 

113000000 ( مائة وثلثة عر مليون دينار.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة/2017/1236

التاريخ/ 2017/11/27
اعلن

  تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة العقار تسلس�ل 25/34م5 ام 
التلول والجلجة الواقع يف السماوة العائد للمدين علء حسني 
عبد ع�ي املحجوز لقاء طلب الدائن عي حس�ني محمد البالغ 
مائة وثمانون مليون دينارفعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديري�ة خلل م�دة ثلثني يوما  تب�دأ من الي�وم التايل للنر 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات:

1- موقع�ة ورقم�ة :-  س�ماوة/ ح�ي املعلم�ني الثانية قرب 
مدرسة احرار العراق 25/34م5 ام التلول والجلجة

2- جنسه ونوعه :-  دار سكنيه كامله - )ملك رصف(
3- حدوده واوصافه :-  

 4- مش�تملته :- تتكون من  اس�تقبال وغرفتني نوم وكلدور 
ومطبخ ومجموع�ة صحية الطاب�ق االريض وغرفتني وصالة 
ومجموع�ة صحي�ة الطاب�ق العلوي  ومش�يدة م�ن الطابوق 
واالس�منت والحدي�د املس�لح والج�دران مغلفة بالس�راميك 

مساحة البناء )300( مر مربع
5- مساحته :-   )200( مر مربع 

6- درجة العمران :- جيد جداً
7- الشاغل:-  عائلة املدين علء حسني عبد عي

8- القيمة املقدرة:-  مائه وخمسه وتسعون مليون دينار.
����������������������������������������������

اعلن
اىل الريك لؤي عبد الزهرة هامل 

اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراق�ي الكائن قرب 
مجم�ع النهض�ة وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام 
رشيكك الس�يد ريام س�تار فاضل بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )13602/1( مقاطعة )سبع البور( لغرض 

تسليفه قرض االسكان
وخلل مدة اقصاها خمس�ة ع�ر يوم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ  نر االعلن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد/355/ب2018/2

التاريخ 2018/4/4
اعلن

بن�اءاً عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 3/7388 حي صدام يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكمة عن بيع العقار املذكور أعله واملبينة أوصافه وقيمته 
أدن�اه فعىل الراغب�ني بالراء مراجعة ه�ذه املحكمة خلل 
)ثلثون( يوماً من اليوم الثاني لنر االعلن مستصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق ألمر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رقم )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عر من الي�وم االخر من االع�لن يف هذه 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية األحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية . 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العق�ار املرق�م 3/7388 حي صدام يف النج�ف عبارة عن دار 
مفرزة اىل ثلثة اجزاء بصورة غر رس�مية  تقع عىل ش�ارع 
بع�رض 10 مر بمس�احة اجمالية 266,5 م�ر الجزء االول 
بمساحة 50 مر يتكون من ساحة امامية وصحيات وكلدور 
ومطبخ صغر وغرفة نوم واحدة مبلط بالصب غر املس�لح 
مش�غول من قبل س�يف محمد مش�كور . اما الج�زء الثاني 
يتكون م�ن غرفة نوم وصحي�ات وكلدور ومطبخ وس�احة 
امامي�ة مبل�ط بالصب واالش�تايكر يف غرفة النوم مش�غول 
م�ن قبل ك�رار محمد مش�كور اما الجزء الثال�ث يتكون من 
غرف نوم عدد4 وحمام وصالة ومطبخ ومكش�وفة وساحة 
امامي�ة ومس�احة الج�زء املذك�ور 166,5 مبل�ط بالص�ب 
وال�كايش واالش�تايكر مش�غول من قب�ل ذو الفق�ار محمد 
مش�كور وجميع الش�اغلني اليرغبون بالبقاء يف العقار بعد 
البيع مس�قف بالكونكريت املس�لح مجهز بامل�اء والكهرباء 
. درج�ة عمران�ة وس�ط وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ 
)180,325,000( مائة وثمانون مليون وثلثمائة وخمس�ة 

وعرون الف دينار فقط الغر.
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /1623/ش2017/7

التاريخ/ 2018/4/4
اعلن

اىل/ املدعى عليها/ حصه مهدي مضعن
اق�ام املدعي )فاضل عب�اس عبود( الدع�وى بالعدد 1623/

ش2018/7 امام هذه املحكمة يطلب فيها نفي نسب البنت 
)صابري�ن فاضل عب�اس( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطق�ة الجديده 4/ 
النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص الدع�وى وبموعد 
املرافعه اعلنا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم2018/4/15 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض 

حسني عباس سمني
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد/3837/ب2017/5

التاريخ 2018/4/4
اىل/ املدعى عليه )طلل صاحب مصحب(

يف  3837/ب2017/5  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2017/12/20 واملتضم�ن الحك�م ) بال�زام املدع�ى عليهما 
حم�زة حاتم س�اهي وط�لل صاح�ب مصح�ب بتأديتهما 
بالتكاف�ل والتضام�ن فيما بينهم�ا للمدعى املدي�ر املفوض 
ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة CHF اضاف�ة لوظيفته مبلغ 
وقدره )اربعة االف ومائة وس�بعة وثلث�ون دوالر امريكي( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة بابل واش�عار مختار الثيلة والجنينة موفق 
عبد الحس�ني بلل ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعلنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق الطعن ع�ىل القرار 
املذك�ور خلل امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وفق 

االصول.
القايض

عي عبد الرضا حسن
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            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن 
وجه�ة تش�افي هيرنانديز، متوس�ط 
ميدان فريق برش�لونة السابق والسد 

القطري، الصيف المقبل.
صحيف�ة  نش�رته  م�ا  وبحس�ب 
“ماركا” اإلس�بانية، فإن تش�افي 
سوف يعتزل كرة القدم في نهاية 
الموس�م الجاري من أج�ل قيادة 

الفري�ق القطري، ب�دال م�ن البرتغالي 
جوزفالدو فيريرا، الذي يلعب بصفوفه 

منذ صيف 2015.
وأضافت الصحيفة أن النجم اإلسباني، 
سوف يوقع عقًدا لمدة عامين من أجل 
قي�ادة الس�د، ف�ي الس�اعات أو األيام 

القليلة المقبلة.
وتابع�ت الصحيفة أن الحال�ة الوحيدة 
الستمرار تش�افي في اللعب مع السد، 
إذا اس�تمر فريقه القط�ري في بطولة 
دوري أبط�ال آس�يا، الت�ي تنته�ي في 
نوفمب�ر مع توليه منصب المدير الفني 

لمدة عامين.

يف كالسيكو العراق رقم »76«

الصقور يلحق اهلزيمة األوىل بالنوارس هبدفني مقابل هدف
            المستقبل العراقي / عادل الالمي

الزعام�ة والعمادة  ف�ي كالس�يكو 
جمع ملعب الش�عب الدولي الزعيم 
فريق الزوراء والعمي�د فريق القوة 
الجوية في األسبوع الثاني بالجولة 
الثاني�ة لل�دوري العراق�ي الممت�از 
وس�ط حض�ور جماهي�ري مبه�ر 
وكم�ا ه�و معت�اد ف�ي كالس�يكو 
الوط�ن تمك�ن الصقور م�ن الفوز 
عل�ى الن�وارس بهدفي�ن لحم�ادي 
احم�د وامج�د راض�ي مقابل هدف 

واحد بتوقيع حسين علي”.
أوراق  أي  الفريق�ان  يخف�ي  ل�م 
وشهدت المباراة منذ انطالق صفارة 
بدايتها ندي�ة واضحة بين الفريقين 
للحصول عل�ى النقاط الثالثة وبدت 
خطط المدربي�ن عازمة على الفوز 

الغير”.
ول�م ينتظ�ر الن�وارس كثي�را ففي 
الدقيقة ) 7( تمكن الالعب ) حسين 
علي ( من تسديد كرة جميلة وقوية 
م�ن خارج منطق�ة الج�زاء لتذهب 
بعي�دة عل�ى يمي�ن ح�ارس مرمى 
الصق�ور ) فه�د طال�ب( ال�ذي ل�م 
يدخر جهدا برمي نفس�ه عليها لكن 
لم يلحق بها لتس�كن الشباك معلنة 

تقدم الزوراء بالهدف األول”.
ازدادت المب�اراة بعد ه�دف الزوراء 
األول س�خونة واندفع العبو القوة 
الجوية ب�كل قواهم لألمام ونظموا 

اكث�ر م�ن هجم�ة وتحصل�وا على 
اكثر من فرص�ة وفي الدقيقة )22( 

ترجم�وا ضغطه�م الى ركل�ة جزاء 
الصق�ور  مهاج�م  عليه�ا  تحص�ل 

الكابتن ) حمادي احمد( بعد تعرضه 
لعرقلة من حارس ال�زوراء ) جالل 

حسن ( نفذها حمادي بنجاح ليعدل 
كفة المب�اراة والرج�وع الى نقطة 

البداية من جديد”.
استمر الش�وط االول بين الفريقين 
س�يطر  ان  فبع�د  واضح�ة  بق�وة 
ال�زوراء عل�ى مجري�ات اللعب في 
النصف االول من عمر الش�وط عاد 
الجوية ليسيطر على النصف الثاني 
وتبادل الفريقان الفرص والهجمات 
بالضغ�ط  الجوي�ة  العب�و  وامت�از 
عل�ى صاحب الك�رة وافش�ال اكثر 

الهجمات والتقليل من خطورتها”.
امتاز الشوط االول بتقديم كرة قدم 
جميل�ة ومتعة حقيقي�ة للجماهير 
االث�ارة  ايض�ا  وحم�ل  الرياضي�ة 
واالداء الممت�ع بالف�رص المتبادلة 
واللمسات الجميلة ولكن النتيجة لم 
تتغير لينتهي الشوط االول  بالتعادل 

االيجابي بين النوارس والصقور”.
وف�ي الش�وط الثاني ب�دت مالمح 
بالنس�بة  الف�وز  عل�ى  اإلص�رار 
ال�زوراء  للفريقي�ن فدف�ع م�درب 
)اي�وب اوديش�و( بثق�ل هجوم�ي 
واض�ح وكذل�ك ق�ام  م�درب القوة 
الجوية ) راضي شنيش�ل( بالشيء 
ذاته م�ن اجل التقدم وقدموا مباراة 
جمي�ع  م�ن  حقيقي�ة  كالس�يكو 
الجه�ات وتوالت الف�رص الضائعة 
الكثيرة بأفضلية نسبية  والهجمات 
للقوة الجوي�ة وكاد ان يتقدم باكثر 

من مناسبة “.
 اس�تمر اللع�ب بي�ن البي�رن ممتع 
وجميل ومليء بالفرص واللمسات 

والهجم�ات  الف�رص  وتب�ادل 
والخط�ورة، لحي�ن الدقيق�ة )61( 
ومن ركلة ركنية تمكن الصقور من 
تعزي�ز النتيجة باله�دف الثاني عن 
طريق الالعب ) امجد راضي( ويعلن 

تقدم الجوية بهدفين”.
اس�تمر الجوي�ون بالضغط  وكادوا 
ان يقتل�وا المب�اراة باكثر من هدف 
ف�ي اكثر م�ن فرصة ولك�ن لم تجد 

الكرة طريقها الى المرمى”.
كما حاول الزورائيون بكامل قوتهم 
وعان�ت دفاع�ات الجوي�ة من زخم 
الهج�وم لكن ايضا لم تهتز الش�باك 
رغ�م حص�ول الزعي�م عل�ى فرص 
كثيرة وس�هلة لم يحس�ن الالعبون 

استغاللها بشكل امثل”.
الفريقي�ن  بي�ن  المب�اراة  وبقي�ت 
الثوان�ي  حت�ى  الوطي�س  حامي�ة 
االخي�رة من عمره�ا امامك ضراوة 
هجوم الن�وارس واستبس�ال دفاع 

الصقور”.
وبعد نهاي�ة الوقت االصلي للمباراة 
والوقت ب�دل من الضائع ل�م تتغير 
المب�اراة  حك�م  واطل�ق  النتيج�ة 
صفارت�ه معلن�ا نهاية الكالس�يكو 
والحاقه�م  الجوي�ة  الق�وة  بف�وز 
ف�ي  بال�زوراء  االول�ى  الهزيم�ة 

الدوري”.
حاف�ظ الزوراء على صدارة الترتيب 
رغم الخس�ارة والق�وة الجوية في 

المركز الثالث بعد الشرطة.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف الجناح المخض�رم “آريين روبن”، نجم 
بايرن ميونخ، أنه كان متحمس�ا لالنضمام إلى 
مانشس�تر يونايتد، قبل الذهاب إلى تشيلس�ي 
عام 2004.وقال روبن، ف�ي تصريحات نقلتها 
صحيفة “ديل�ي ميل” البريطانية: “لقد أجريت 
محادث�ة جيدة للغاية مع فيرجس�ون )الس�ير 
أليكس( على العش�اء في مانشس�تر، وتحدثنا 
عن كرة القدم والحياة وأش�ياء أخرى.. ذهبت 
أيضا من أجل إلقاء نظرة على منش�آت النادي، 
وساحة التدريب، وكان كل شيء يسير على ما 
يرام”.وأضاف صاحب ال�34 عاما: “لكن بعدما 
عدت إلى أيندهوفن، لم يحدث أي شيء، لم يكن 

اتص�ال حقيق�ي،  هن�اك 
والصفق�ة لم تت�م، كان 
يتف�اوض  أيندهوف�ن 
أيًض�ا مع تشيلس�ي في 
الوقت، ربما عرضوا  ذلك 

المزيد من الم�ال، ال أعرف 
“تحدث�ت  حقا”.وتاب�ع: 

م�ع إدارة تشيلس�ي، وأحبب�ت 
اجتمعنا م�رة واحدة،  خططه�م، 

وتم حس�م كل ش�يء بس�رعة كبيرة، 
لو كان مانشس�تر يونايتد ق�د قدم لي عرضا 

مباش�را، بع�د أن التقيت به�م، لوقعت لهم 
على الف�ور، لكن ذلك لم يحدث، وال أش�عر 

بأي ندم على قراري.

             المستقبل العراقي / وكاالت

احتفل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، برقم 
جديد في مس�يرته، بعد الفوز عل�ى مضيفه يوفنتوس 
اإليطالي بثالثية نظيفة، على ملعب “أليانز س�تاديوم” 
ف�ي ذه�اب رب�ع نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا.وذكرت 
ش�بكة “س�كاي س�بورتس” أن الفوز على اليوفي هو 
االنتص�ار رقم 100 لزيدان كم�درب للفريق الملكي في 
كل البط�والت المحلية والقارية والعالمية.وتولى زيزو 

مسؤولية المرينجي في يناير/كانون الثاني 
2016 بعد إقالة رافائيل بينيتيز، وقاد الفريق 

الملك�ي ف�ي 137 مباراة.ونج�ح زي�زو ف�ي 
التتوي�ج مع ريال مدريد خ�الل عامين بثمانية 
ألقاب هي دوري أبطال أوروبا )مرتين( وكأس 
العال�م  )مرتي�ن( وكأس  األوروب�ي  الس�وبر 
لألندية )مرتين( والدوري اإلس�باني والسوبر 
اإلس�باني، وفش�ل فقط في حص�د كأس ملك 

إسبانيا.

             المستقبل العراقي / وكاالت

ألح�ق ري�ال مدريد اإلس�باني 
بيوفنت�وس  كارثًي�ا  رقًم�ا 
اإليطالي، بعدما س�حقه داخل 
س�تاديوم”   “أليان�ز  ملعب�ه 
بثالثية نظيفة في إطار ذهاب 

أبط�ال  دوري  نهائ�ي  رب�ع 
أوروبا.

“أوبت�ا”  ش�بكة  وقال�ت 
يوفنت�وس  إن  لإلحصائي�ات، 
تلق�ى أكبر هزيمة داخل ملعبه 
الجدي�د ال�ذي انتق�ل إلي�ه في 
سبتمبر/أيلول عام 2011، في 

مختلف البطوالت.
وبتل�ك الخس�ارة، تك�ون فرص 
يوفنت�وس ف�ي العب�ور لنص�ف 
ش�به  أوروب�ا،  أبط�ال  نهائ�ي 
اإلياب  مس�تحيلة، قب�ل مب�اراة 
على ملعب “س�انتياجو برنابيو” 

يوم األربعاء المقبل.

روبن يقرتب من مانشسرت يونايتد

زيـدان حيتفـل باملئـوية
عىل أنقاض يوفنتوس

امللكي يلحق رقاًم كارثيًا بيوفنتوس

             المستقبل العراقي / متابعة

يواج�ه المهاج�م الس�ويدي المخض�رم زالتان 
إبراهيموفيت�ش، عقبة كبيرة، ف�ي حال تراجعه 
عن قرار االعتزال الدولي؛ للمشاركة مع منتخب 
ب�الده ف�ي بطول�ة كأس العالم ه�ذا الصيف في 
روس�يا.ووفقا لصحيف�ة “ذا صن”، ف�إن النجم 
الحالي لفريق أنجلوس جاالكس�ي األمريكي، قد 
وق�ع عقًدا مع ش�ركة مقام�رة ومراهنات، في 
دولة مالطا ليصبح واجهة لها وسفيرها العالمي. 
ويخالف ذل�ك األمر، لوائح االتح�اد الدولي لكرة 
الق�دم، وبالتالي قد ُيمنع صاحب ال�36 عاًما من 

المشاركة في المونديال.وأوضحت الصحيفة أن 
المادة 25 من الفصل الرابع من مدونة أخالقيات 
الفيف�ا تن�ص عل�ى أن�ه “م�ن غي�ر المس�موح 
لالعبي�ن المش�اركة في بط�والت المنظمة، في 
ح�ال ارتباطهم بش�كل مباش�ر أو غير مباش�ر 

بأنشطة لها عالقة بالرهانات أو اليانصيب 
الخاص�ة بمباري�ات وبط�والت كرة 

القدم”.وكان النجم الس�ويدي، قد 
ق�رر التوقف ع�ن اللع�ب لبالده 

قب�ل عامي�ن، وذل�ك عل�ى آمل 
إطالة مس�يرته الكروية على 

مستوى األندية.

خطوة تفصل رونالدو عن رقم أسطوريلوائح الفيفا هتدد حلم إبراهيموفيتش
             المستقبل العراقي / وكاالت

ع�ادل البرتغال�ي كريس�تيانو رونالدو نجم ري�ال مدريد، رقم 
إيكر كاس�ياس حارس مرمى بورتو البرتغالي، 

وأسطورة الحراسة في النادي الملكي.
ونجح رونالدو في قيادة ريال مدريد 
لتحقي�ق الف�وز عل�ى يوفنت�وس 
بثالثية نظيفة، في المباراة التي 
أقيم�ت بينهم�ا عل�ى ملع�ب 
ف�ي  س�تاديوم”  “أليان�ز 
ذهاب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا.

وقالت ش�بكة “سكاي سبورتس” في إحصائية لها إن رونالدو 
وصل بهذا الفوز إل�ى 95 انتصاًرا بدوري أبطال أوروبا، ليعادل 

الرقم القياسي المسجل باسم كاسياس.
وأضافت أن القائمة تضم أيضا تشافي هرنانديز قائد برشلونة 
السابق، والعب الس�د القطري الحالي )91( فوًزا، يليه راؤول 

جونزاليس نجم ريال مدريد وشالكه األلماني السابق ب�79 
ف�وًزا، وأندري�س إنييس�تا قائد برش�لونة الحالي 

ب�78 فوًزا.
وبذل�ك يصب�ح رونال�دو على بع�د فوز 

وحيد لينفرد بالرقم القياسي ويصبح 
أكث�ر الالعبي�ن تحقيًق�ا للفوز في 

تاريخ دوري أبطال أوروبا.

»الفيفا« خيترب 
تغيريات جديدة

يف قوانني كرة القدم
          المستقبل العراقي / وكاالت

يختب�ر االتحاد الدول�ي لكرة القدم 
جدي�دة,  قواني�ن  ثالث�ة  “الفيف�ا” 
من بينه�ا منح المدربي�ن بطاقات 

صفراء في بطوالت الشباب.
وق�ال نائ�ب األمين الع�ام لالتحاد 
ف�ي  بوب�ان  زفونيمي�ر  الدول�ي 
تصري�ح صحاف�ي،  إن “المدربين 
يحصلون عل�ى البطاق�ة الحمراء 
حال�ة  ف�ي  ويط�ردون  مباش�رة 
ارت�كاب أي مخالفة وهو أمر ليس 

مثالياً”.

بوبان,  وأض�اف 
أن “منح البطاقة 

الصف�راء بقان�ون 
جديد فتش�كل تنبيها للمدرب بأن 
عليه الس�يطرة عل�ى أعصابه وإال 
س�يطرد كما يش�ير القانون اآلخر 
المحتمل الس�ماح لحراس المرمى 
داخ�ل  لزمالئه�م  الك�رة  بإط�الق 

منطقة الجزاء”.
وأوض�ح أن “القانون الثالث واألخير  

يتعلق القان�ون الثالث بالس�ماح ألي 
الع�ب يج�رى تبديل�ه بالخ�روج م�ن 

المستطيل األخضر من أي نقطة.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة بأن 
المصري محمد صالح مهاجم 
الواق�ع  اإلنجلي�زي  ليفرب�ول 
تح�ت رادار ريال مدري�د، يعد 
خي�ارا مطروح�ا أيض�ا ل�دى 
برش�لونة ح�ال فش�ل صفقة 
أنط�وان  الفرنس�ي  ش�راء 
أتلتيك�و  مهاج�م  جريزم�ان 

مدريد.
وقالت صحيفة “ديلي س�تار” 
اإلنجليزية إن الالعب المصري 

الفري�ق  رادار  عل�ى  ب�ات 
الكتالوني حال فش�لت صفقة 

الالعب الفرنسي.
ص�الح  أن  أيض�ا  وأب�رزت 
الالعبين  م�درج عل�ى قائم�ة 
كبدي�ل  للري�ال  المس�تقبليين 

محتمل لكريم بنزيما.
ويبدو أن ليفربول غير مستعد 
للتفاوض بشأن انتقال صالح، 
ف�ي حي�ن أن محي�ط الالع�ب 
المصري البالغ م�ن العمر 25 
عاما يب�دو موافقا على تجربة 

احترافه في إسبانيا.

مصري جريزمان حيدد موقف 
صالح مع برشلونة

تشايف
حيدد مستقبله
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: عليك الحفاظ عىل توازنك املهني ألن الفريق املوجود 
معك قدار عىل أن يس�اعدك كى تصل إىل هدفك، فال تترسع. 
عاطفياً: نس�يان العداوات والرصاع�ات القديمة مع رشيك 
حياتك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة االستمتاع 

بالذكريات املشرتكة بينكما وكأنكما ىف بداية حب جديد

مهني�اً: يط�رأ تغي�ر مفاجئ يط�ال مجال عمل�ك، ولكن 
ع�ىل الرغم م�ن ذلك تكون عىل ق�در املس�ؤولية وتتمكن 
م�ن تحقيق أهدافك.عاطفي�اً: تتخلص من موقف محرج 
وتتأقل�م مع ظرف صعب، وال تتنازل عن حق لك طاملا أنك 

مقتنع أنه لك وناضلت طويالً من أجله

مهنياً: تملك ورقة رابحة بني يديك توصلك إىل باب الشهرة 
الواس�عة وتحقيق مكتس�بات لم تكن تتوقعها، وتحاول 
االس�تفادة منه�ا ملس�اعدة اآلخرين.عاطفي�اً: تتفق مع 
الرشي�ك عىل أمور كثرة مش�رتكة، ولن ت�رتكا أي خالف 

يتفاقم لئال تقعا يف املحظور

مهنياً: تفاج�أ ببعض الرتاجع املعن�وي املرتافق مع ترّدد 
يفرض الحس�م قبل فلت�ان األمور من ب�ني يديك وعجزك 
عن إصالح ما فس�د.عاطفياً: حاف�ظ عىل وترة واحدة يف 
العالقة بالرشيك، لك�ن ال تجعل الروتني يدخلكما يف امللل، 

فهذا ليس يف مصلحتكما عىل املدى املنظور، فانتبه

مهني�اً: القم�ر يف مواجه�ة برج�ك يخف�ف م�ن حيويتك 
ويس�بب ل�ك القلق ويحمل إلي�ك املزيد من املش�اغل التي 
أن�ت بغن�ى عنها.عاطفياً: ال تحاول تأجي�ل املواجهة مع 
الرشي�ك، فإن األمور لن تتفاقم أو ت�زداد تعقيداً، وعندها 

يصبح ترميم العالقة ممكناً

مهنياً: الجو العام يف العمل اليوم يش�ر إىل بعض التغرات 
املفاجئة يف مجالك املهني أو يف إدارة املؤسسة التي تنتمي 
إليها أو يف سياستها العامة.عاطفياً: قّدم بعض التنازالت 
التي تغني العالقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة 

ومحاوالت متكّررة إذا دعت الحاجة

مهني�اً: ه�ذا اليوم يوفر ل�ك آفاقاً جديدة وحلوالً واس�عة 
ق�د تصل م�ن خالله�ا إىل تحقيق اله�دف املطلوب فرتيث 
واطمنئ.عاطفي�ًا: افت�ح قلبك للحياة وال تظ�ن أن ال أحد 
يش�عر وابتعد عن االنغالق عىل نفسك فهناك من يستحق 

التضحية من أجله

مهني�اً: يفس�ح ل�ك ه�ذا الي�وم يف املج�ال لح�ّل األمور، 
وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن ش�أن ذلك أّن يرتك 
انعكاسات تطال الجميع.عاطفياً: إذا تغاضيت عن بعض 
األم�ور، املجال ما زال متاحاً لتاليف األس�وأ وتعبيد الطريق 

مجدداً أمام عودة العالقة إىل سابق عهدها

مهني�اً: تع�رف هذا اليوم تح�والً مهماً يف حيات�ك املهنية، 
ويشر أيضاً إىل تغير يحصل يف بعض اإلدارات واملراكز

عاطفي�اً: اس�تعدادك للدف�اع ع�ن الرشيك حت�ى النهاية 
يشكل عالمة فارقة يف حياتك ويعّزز موقعك عنده وتحتل 

مساحة أكرب يف قلبه

مهني�اً: محاولة خ�داع أحد الزمالء ترتد س�لباً عليك، وقد 
يبتعد عنك اآلخرون بس�بب مزاج�ك املتقلب نوعاً ما، لكن 
تنبيهك إىل ذلك يسوي األمور. عاطفياً: تجنب االستخفاف 
يف تعاطيك مع الرشيك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيدكما 

أكثر عىل املدى املنظور ويحول دون والدة املشاكل

مهني�اً: أج�واء العم�ل الجي�دة رضورية، به�دف التمّكن 
م�ن إنجاز األعمال املطلوبة منك بج�دارة ونجاح، وإثبات 
نفسك وكفاءتك يف ما تقدم عليه. عاطفياً: ال تضغط عىل 
الرشيك وكن أكثر مرونة، تطورات كثرة يف العالقة، وهذا 

يكون يف مصلحتك ويرتد إيجاباً عىل العالقة

مهني�اً: يدعوك هذا اليوم إىل الح�ذر من األخطار واالبتعاد 
عن املجازفات عدم تصديق بعض املتملقني، فكن متيقظاً 
من النيات الس�يئة التي قد تس�بب ل�ك املتاعب.عاطفياً: 
تك�ون هذا الي�وم عاش�قاً بعواط�ف مزدهرة ومش�اعر 

إيجابية تثر دهشة الرشيك.

احلوتالعذراء

فيسبوك حتذف خدعة الرأي العام
وس�عت رشكة فيس�بوك نطاق إجراءاتها ضد 
م�ا تراه�ا أنش�طة خبيث�ة تس�تغل منصتها 
للتواص�ل االجتماع�ي، وأعلنت، الثالث�اء أنها 
حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية 
املرتبط�ة بوكالة لتوجيه ال�رأي العام يتهمها 
مدع�ون أمركيون بنرش تدوينات زائفة خالل 

االنتخابات األمركية عام 2016.
املق�االت  م�ن  الكث�ر  أن  فيس�بوك  وذك�رت 

والصفح�ات املحذوف�ة تخص وكال�ة األخبار 
االتحادية، التي يقع مقرها يف روسيا وتسمى 
اختص�ارا باس�م )ف�ان( وأن الفري�ق األمني 
يف فيس�بوك خل�ص إىل أنه�ا كان�ت متداخل�ة 
تكنولوجيا وهيكليا مع وكالة أبحاث اإلنرتنت، 
الت�ي يق�ع مقره�ا بمدينة س�ان بطرس�ربغ 
التنفيذي لفيس�بوك،  الرئيس  الروس�ية.وقال 
م�ارك زوكرب�رغ، إن الوكال�ة “ترصفت مرارا 

لخداع الناس واس�تغاللهم يف أنحاء العالم وال 
نريده�م يف فيس�بوك بع�د اآلن”.وتواجه أكرب 
ش�بكة للتواصل االجتماع�ي بالعالم ضغوطا 
لتحس�ني تعاملها مع البيانات بعدما كش�فت 
عن أن معلومات بش�أن 50 مليون مس�تخدم 
لفيسبوك انتهى بها املطاف عىل نحو خاطئ يف 
قبضة رشكة “كمربدج أناليتيكا” لالستشارات 

السياسية.

»D« طرق حلصول اجلسم عىل فيتامني
أكد خرباء يف مجال التغذية أن يمكن لإلنسان 
الحصول ع�ىل فيتامني )د( م�ن خالل تناول 
عدد من األطعمة كاألسماك والبيض والكبدة 
واأللب�ان والربتقال، فضال ع�ن التعرض ملدة 
كافية ألش�عة الشمس.وأوضح الخرباء وفقا 
ملوقع )care 2(، املعني بالشؤون الصحية، أن 
فيتامني )د(، والذي يعد محاربا قويا ألمراض 
هشاشة العظام وضعف العضالت واالكتئاب 
ويمنع الته�اب املفاصل وينظ�م ضغط الدم 

ويقل�ل من اإلجهاد والتوتر، ويمكن تعويضه 
أيض�ا بتن�اول املكم�الت الغذائي�ة وأق�راص 
الفيتامني.وأشار الخرباء إىل أن أفضل الطرق 
للحفاظ عىل مس�تويات طبيعي�ة للفيتامني 
بالجس�م، هو التعرض ألشعة الشمس والتي 
تعد مص�درا مجانيا وموثوقا له، مؤكدين أنه 
ال مخ�اوف م�ن الحص�ول عىل كمي�ة كبرة 
من الفيتامني من أش�عة الشمس، ألن جسم 
اإلنس�ان لدي�ه طريق�ة لتنظي�م اإلنت�اج يف 

الجلد.ولف�ت الخ�رباء إىل أن التعرض ألش�عة 
الش�مس له فوائد أخرى كتنشيط اإلنزيمات 
التي تتش�ابه مع فيتامني )ه�(، بل قد تكون 
أقوى كمضاد تأكس�د، كما أن جسم اإلنسان 
يستفيد من تعظيم تأثر الخرضاوات التي تم 
تناولها، ففي غضون 30 دقيقة من التعرض 
لألش�عة فوق البنفس�جية يف ضوء الشمس، 
يمك�ن أن يحظى الجس�م بانخفاض كبر يف 

ضغط الدم، والتحسن يف وظيفة الرشايني.

اخلسائر تزيد من خطر الوفاة املبكر
أن  حديث�ة  أمريكي�ة  دراس�ة  كش�فت 
معظ�م  يفق�دون  الذي�ن  األش�خاص 
يف  للوف�اة  معرض�ون  فج�أة  ثرواته�م 
س�ن صغ�رة مقارنة بأولئك املتمس�كني 
جامعت�ي  يف  باحث�ون  بأصولهم.وأف�اد 
»ن�ورث ويس�رتن« و«ميتش�يجان« بأن 
األش�خاص الذي�ن فق�دوا ثالث�ة أرباع أو 
أكثر من إجمايل ثرواتهم يف غضون عامني 
ت�زداد احتمالية وفاتهم خ�الل العرشين 
س�نة القادمة بنس�بة 50%.وقال الباحث 
الرئييس »ليندس�اي بول« إنهم وجدوا أن 
فقدان الش�خص ملدخراته له تأثر عميق 

ع�ىل صحته عىل امل�دى الطوي�ل، الفتاً إىل 
أن النتيج�ة األكث�ر إث�ارة للدهش�ة ه�ي 
أن امت�الك ثروة وخس�ارتها أكثر س�وءاً 
بالنس�بة لعمر الش�خص املتوقع مقارنة 

بع�دم امت�الك ث�روة ع�ىل اإلطالق.وحلَّل 
الباحثون بيانات 8700 مش�ارك أمريكي 
متتبعني الظ�روف الصحي�ة واملالية لهم 
وت�رتاوح أعمارهم بني 51 و61 عاًما منذ 
بدء املرشوع عام 1992.وتنقسم األسباب 
املحتمل�ة لزيادة خطر الوف�اة إىل نوعني، 
أحدهم�ا ه�و التأث�ر الصح�ي املب�ارش 
للفق�ر املفاج�ئ نتيجة خس�ارة كبرة يف 
األم�وال الذي ي�ؤدي إىل زيادة مس�تويات 
التوتر وفقدان الت�وازن النفيس واإلفراط 
يف تعاطي املخ�درات، والثاني عدم القدرة 

عىل دفع تكاليف العالج الطبي املناسب.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن نهر النيل يجري  يف أرايض س�بع 
دول هي : مرص ، الس�ودان ، إثيوبيا ، تنزانيا 

، الكونغو ، كينيا ، أوغندا
هل تعلم أن ظاه�رة املد والجزر يف املحيطات 

والبحار سببها جاذبية الشمس والقمر
هل تعلم ان دول البلقان عددها ست : بلغاريا 
، يوغسالفيا السابقة ، تركيا ، اليونان ، ألبانيا 

، رومانيا
هل تعلم أن البحر األحمر س�مي بهذا االس�م 
نظراََ لوجود أعش�اب وطحال�ب ملونة بلون 

أحمر تطفو عىل سطح مياهه
ه�ل تعل�م أن كلم�ة »الياب�ان » تعن�ي ب�الد 

الشمس املرشقة
ه�ل تعلم أن الجبال هي املس�ئولة عن حفظ 

توازن األرض

دراسة حتدد كمية البالستيك التي نبتلعها مع كل وجبة
كشفت دراسة صادمة أننا معرضون البتالع أكثر من 100 
قطعة بالس�تيكية صغرة مع كل وجبة رئيسية تناولها.

ويدخل البالس�تيك، الذي يمكن أن يأتي من املفروش�ات 
الناعمة واألقمش�ة االصطناعية، يف الغب�ار املنزيل. وقام 
علماء بريطانيون بوض�ع أطباق برتية تحوي »مصائد« 
غبار لزجة، عىل املائدة بجانب أطباق العش�اء، وذلك يف 3 

منازل خالل أوقات تناول الطعام.
وعثر العلماء من جامعة Heriot-Watt يف إدنربة، عىل 14 
قطعة بالس�تيكية يف األطباق، بعد م�رور 20 دقيقة عىل 
تن�اول الوجبة، م�ا يعادل 114 من األلياف البالس�تيكية 
التي تقع عىل طبق متوس�ط الحجم. كما اس�تنتجوا أن 
الش�خص العادي يبتلع م�ا يصل إىل 68 ألف�ا و415 من 
األلياف البالس�تيكية »الخطرة« س�نويا، وذلك من خالل 

الجلوس لتناول الطعام.
وتؤك�د الدراس�ة عىل انتش�ار امل�واد البالس�تيكية املثر 
للقل�ق يف الهواء، والذي كش�فت عن�ه صحيفة دييل ميل 

الربيطانية مؤخرا.وكش�فت دراس�ة أجرتها الصحيفة، 
 »longstanding Turn The Tide« الت�ي أطلق�ت حمل�ة
ع�ىل مدار ف�رتة طويلة يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، 
أن رشائح الس�مك الطازج املكش�وفة يف محالت السوبر 

مارك�ت الكربى، تحتوي عىل 139 قطعة من البالس�تيك 
لكل 240 غراما.

ولك�ن علماء إدنربة قاموا بمقارنة األلياف البالس�تيكية 
املوجودة يف بلح البحر، مع كمية الطعام املنزيل املتوسط. 
ووجدوا أقل م�ن اثنني من اللدائن الدقيقة يف كل من بلح 
البحر، الت�ي يمكن ربطها بالبيئ�ة البحرية. وخلصوا إىل 
أن الش�خص العادي قد يس�تهلك 100 جزيء بالستيكي 

سنويا من خالل تناول املحار.
ويعتق�د العلم�اء أن األلي�اف البالس�تيكية املوج�ودة يف 
وجبات الطعام املطبوخة يف املنزل، لم تأت مع الطعام أو 

من بيئة الطبخ، بل من الغبار املنزيل.
ويح�ذر الخ�رباء م�ن أن جزيئ�ات البالس�تيك يمكنه�ا 
إت�الف الرئت�ني وتس�ميم ال�كىل، باإلضاف�ة إىل تداخلها 
م�ع الهرمون�ات. كم�ا ُيعتق�د أن املخاط�ر ع�ىل صحة 
اإلنس�ان تتزايد نتيجة تناول األس�ماك امللوثة بالنفايات 

البالستيكية املوجودة يف املحيطات.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 4 أش�خاص » - 4/1 كيل�و جمربي - 4/1 كيلو س�بيط ، 
مقطع - 4/1 كيلو س�مك فيلي�ه ، مقطع - 4/1 كيلو كابوريا - 1 
ملعق�ة كبرة ) ملعقة الطعام ( زب�دة - 1 ثمرة بصل مفرومة - 2 
ف�ص ثوم مفروم - 4/1 ملعقة صغرة ) ملعقة الش�اي ( زنجبيل 

مفروم – ملح - فلفل أسود مطحون – كمون - بهارات
طريقة عمل شوربة يس فود صيامي 

طريقة التحضر:
يف إناء عىل نار متوسطة نضع الزبدة تسيح.

يوضع البصل عىل الزبدة و يقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم و يقلب 
املزيج.

نض�ع الجمربي عىل البصل و يقلب ملدة 5 دقائق ثم نضع الس�بيط 
و الكابوري�ا و الس�مك و يقلب املزي�ج ملدة دقيقت�ني او أكثر حتى 

ينضج.
يض�اف امل�اء اىل اإلن�اء حتى يغط�ي اليس ف�وود ثم يتب�ل بامللح و 

الكمون و الفلفل و البهارات و يقلب املزيج برفق.
يرف�ع اإلن�اء من عىل النار ثم توضع الش�وربة يف ب�والت التقديم و 

تقدم ساخنة.

شوربة اليس فود
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كـاريكـاتـير

قالت السلطات اإلس�بانية إن شاحنة سريك تقل خمسة أفيال تعرضت 
لحادث يف جنوب رشق إس�بانيا مم�ا أدى إىل نفوق أحدها وإصابة اثنني 

آخرين.
وأظه�رت لقط�ات مصورة بالفيدي�و قيام أجهزة الطوارئ باس�تخدام 

رافعة لنقل أحد األفيال من الطريق يف بوزو كندا يف إقليم البسيط. 
ونرشت رشطة الحرس املدني صورة عىل تويرت ملس�ؤول بالزي الرسمي 
وه�و واقف أمام الحيوان�ات وكتبت تقول ”زمالؤن�ا يف رشطة املرور يف 
البس�يط يتولون رعاية بعض األفيال التي كانت ضحية لحادث يف بوزو 

كندا )ولألسف نفق أحدها(“. 
وقال مدير إدارة املرور التابعة للحكومة جريجوريو س�ريانو عىل تويرت 
إن الدالئل األولية تش�ري إىل أن الش�احنة انقلبت أثناء محاولتها تخطي 

عربة أخرى.

توصل علماء من بريطانيا إىل أن اس�تبعاد اللحوم الحمراء من الوجبات 
الغذائية يخفض بدرجة كبرية خطر اإلصابة برسطان املعدة واألمعاء.

ودرس علماء جامعة ليدز الربيطانية البيانات الصحية ل� 32 ألف امرأة 
بريطانية كن تحت املراقبة الطبية عىل امتداد 17 س�نة، واكتش�فوا أن 

335 منهن مصابات برسطان القولون و119 برسطان املستقيم.
كم�ا اتض�ح أن احتمال إصاب�ة الجزء الق�ايص للمس�تقيم بالرسطان 
انخفض بنسبة 35% لدى النساء اللواتي يفضلن تناول اللحوم البيضاء 

واألسماك، أو استبعدن املواد الغذائية ذات املصدر الحيواني.
وتقول الربوفيس�ورة جانيت كيد: »تؤكد دراستنا أن تناول اللحوم يؤثر 
يف أقس�ام مح�ددة من األمع�اء، وتظه�ر رضورة جم�ع املعلومات عن 

العادات الغذائية ملجموعات كبرية من الناس«.
وكان علماء من جامعة هارفرد قد أثبتوا أن تناول اللحوم املش�وية عىل 

نار مكشوفة يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

اللحوم احلمراء ختفي خطر قاتل!انقالب شاحنة »سريك« تودي بحياة فيل زي عسكري للحوامل

يابانية حتاول احلفاظ عىل عملها بعد أن محلت »خارج الدور«

قال�ت متحدث�ة باس�م وزارة الدف�اع األملانية 
يف ترصيح�ات لوكال�ة األنباء األملاني�ة إّن من 
املنتظر توفري زي جديد للعس�كريات الحوامل 
عىل مس�توى أملانيا خالل هذا الع�ام. وذكرت 
املتحدثة أنه يجرى حاليا تقييم آراء العسكريات 
الحوامل حول اإلص�دارات التجريبية من الزي 

والعمل عىل تحسينها.
ويج�رى حالي�ا اختب�ار 500 إص�دار من زي 
الحوامل الجديد بقياسات وتشكيالت مختلفة 
للتناسب مع طبيعة املهام املختلفة التي يقمن 
به�ا العس�كريات الحوام�ل.  ويج�رى اختبار 
ه�ذه التش�كيالت عىل نح�و 80 عنرص، حيث 

يقم�ن بتقييمه�ا من ناحي�ة املظه�ر وراحة 
االرت�داء والتهوية. وبحس�ب بيان�ات الوزارة، 
فإّن الهدف هو تصميم زي مرن يمكن ارتداؤه 
يف كافة مراحل الحم�ل. يذكر أن وزيرة الدفاع 
األملانية أورسوال فون دير الين قررت يف كانون 
أول ع�ام 2015 توفري زي خ�اص للحوامل يف 
الجي�ش، وذلك يف إطار خط�ط تطوير الجيش 
األملاني وجعله أكثر جذباً للمتطوعني ومراعاة 
للمس�اواة ب�ني الجنس�ني.  وبحس�ب بيانات 
الجي�ش، ف�إن الحوام�ل يف الجي�ش األملان�ي 
يشكلن نسبة اثنني يف املائة من إجمايل 20 ألف 

عسكرية يف املتوسط.

أن إح�دى  ياباني�ة  إع�الم  أف�ادت وس�ائل 
العامالت تعرضت للتوبيخ من قبل رئيس�ها 
بتهم�ة »االنته�اك األناني للقواع�د« بعد أن 

أصبحت حامال قبل »دورها«.
 ونقلت صحيفة تلغراف الربيطانية أن املرأة 
التي اكتشفت حملها املفاجئ تعمل يف مركز 
رعاية األطفال الخاص يف محافظة أيتش�يي 
بشمال اليابان. وأصبح الحمل املفاجئ لهذه 
السيدة محنة بسبب تعارض توقيت حملها 

مع »األدوار« التي رسمها مدير مركز رعاية 
األطفال وتس�مح للموظفات اإلناث بالزواج 
وإنج�اب األطفال وفق�ا لألقدمية. وظهرت 
محن�ة املوظفة اليابانية بعد أن كتب زوجها 
إىل  محنتهم�ا  يوج�ز  خطاب�ا  عام�ا(   28(
ماينيش شيمبون، إحدى الصحف الرائدة يف 

اليابان. 
زوجت�ه  ش�عرت  كي�ف  ال�زوج  ووص�ف 
ب�«القلق« بعدما اكتش�فت حمله�ا، قائال: 

»كان املدي�ر يف مركز الرعاية ح�دد الرتتيب 
الذي يمكن للعام�الت فيه الزواج أو الحمل، 
وع�ىل ما يبدو كان هناك قاع�دة غري معلنة 
أنه يجب عىل العامالت أال يأخذن )دورتهن( 
قبل إحدى كبار املوظفات«.والتقى الزوجان 
رس�ميا م�ع املدي�ر لالعت�ذار ش�خصيا عن 
الحمل، لكن الزوج زعم أن زوجته »ُوبخت« 
بع�د ذلك ع�ن »أنانيتها« ملخالفته�ا لقواعد 

مركز رعاية األطفال الذي تعمل به.

محمد عبد الجبار الشبوط عبدالحمزة سلمان

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

قد يكون مفهوما ان يكون بعض الناس شعروا بعدم امكانية اسقاط نظام 
ص�دام ح�ني كان يف اوج قوت�ه. فقد م�ارس الرجل اقىص درجات القس�وة 
والقم�ع بح�ق معارضي�ه، وحك�م بالحديد والن�ار من خالل اجه�زة االمن 
واالس�تخبارات، وصفى كل منافس�يه يف حزبه الحاكم فضال عن التصفيات 
الجس�دية املتتالية بحق القوى السياس�ية املعارض�ة، وتمتع بدعم خارجي 
اقليمي ودويل قل نظريه، وتربع عىل قيادة خامس جيش يف العالم كما يقال. 
يف تلك االيام كان التفكري باس�قاط نظام صدام نوعا من املستحيل، نوعا من 
التفك�ري الخي�ايل الذي يصعب ع�ىل املواطن العادي تص�وره. ومع ذلك، فقد 
ُوج�د يف الن�اس، يف داخل العراق وخارجه، َمن لم يتس�لل الي�اس اىل قلوبهم 
وال الش�عور بالعجز اىل نفوس�هم، ممن ارصوا ع�ىل مواصلة العمل من اجل 
االطاحة بصدام واس�قاط نظامه وتحرير الشعب من نريه. وكان عىل راس 
هؤالء الش�هداء السعداء محمد باقر الصدر ومحمد محمد الصدر، اضافة اىل 
االحزاب السياس�ية املعارضة ويف مقدمتها حزب الدعوة والحزب الش�يوعي 
واملجل�س االع�ىل للثورة االس�المية واالحزاب الكردية وغريه�م من االحزاب 
الوطنية املعارضة، فضال عن موكب طويل مهيب من الش�خصيات املستقلة 
املعارضة امثال سعد صالح جرب واحمد الجلبي ومحمد بحر العلوم وغريهم 
الكث�ري. رغم كل الجربوت والعنف والطغيان لم يش�عر ه�ؤالء باليأس حتى 
س�قط النظام بثمن باهض يف 9 نيس�ان عام 2003. لك�ن ليس مفهوما ان 
يش�عر البعض من امكانية التغيري الس�يايس يف الوضع الراهن. واقع الحال 
االن يف الدول�ة العراقي�ة ال يريض االنس�ان. فبعد سلس�لة طويلة من عيوب 
التاس�يس واخطاء املمارسة )مثل الطائفية السياسية واملحاصصة الفئوية 
وتشويه الديمقراطية( احتلت الدولة موقعا متميزا يف قائمة الدول الفاشلة، 
ورداءة االداء الحكوم�ي، وتراجع الخدمات، وانتش�ار الفس�اد، وعدم قدرة 
الطبقة السياس�ية الحاكمة عىل اس�عاد الناس وتوفري الحياة الكريمة لهم.  
وال يمك�ن لش�عب ان يرىض عىل اس�تمرار وض�ع كهذا. واملتوق�ع ان ينادي 
مفك�رو ومثقفو هذا الش�عب بالتغيري، وان يس�عى مواطن�وه الفعالون اىل 
انج�از التغيري بما توفر من اليات وامكانيات. ومهما قيل عن فس�اد الوضع 
الراه�ن، فانه ال يمك�ن ان يقارن ببطش صدام ودمويت�ه، وعليه فليس من 
املتوق�ع واملفه�وم ان يصاب الناس بالي�اس واالحباط م�ن امكانية التغيري 
واالص�الح. فليس بمقدور النظام الس�يايس الحايل اس�كات اصوات الداعني 
اىل االصالح، وال اعتقال الناش�طني منهم يف س�بيل التغيري. فالش�عب يتمتع 
بحري�ة لم يتمتع به�ا من قبل، وبامكانه اس�تثمار  الحرية يف عمل س�لمي 
س�يايس رشعي من اجل االصالح والتغيري بطرق اصولية كما تفعل الشعوب 
االخ�رى بدون الحاج�ة اىل العنف والتخري�ب.  اما االكتفاء بلعن الش�يطان 
واس�تخدام لغة الش�تائم والس�باب والعبارات البذيئة غري الالئقة مصحوبًة 
بالتذمر والضجر، والتعبري املس�تمر عن اليأس واالحباط والش�عور بالعجز، 
والرتويج لفكرة استحالة التغيري، فان ذلك لن يصحح خطأً ولن يصلح حاال 
ولن يقيض عىل فس�اد.  ليس مفهوما البتة الش�عور بالياس بوجود الحرية 
الت�ي تتيح للمواطن اش�كاال من النضال والعمل والنش�اط ال يمكن التفكري 
بها يف ظل االستبداد والدكتاتورية والطغيان. قليل من االمل والتفاؤل والثقة 

بالنفس كفيل بتغري الحال اىل ماهو احسن منه.

خل�ق اإلنس�ان.. ومي�زه الباري بمي�زة العقل, وب�دأ يتعلم م�ن الحياة, 
والطبيعة, ومر بعدة مراحل صنفها العلماء والباحثون بما ييل:

أولها مرحلة العالمات واإلشارات, حيث كان اإلنسان يستخدم اإلشارات 
والعالم�ات للتعب�ري عن أحاسيس�ه, وح�االت الخطر والف�رح والحزن, 
وإس�تمر التطور لتح�ل مرحلة جديدة, وهي مرحل�ة النطق للتعبري عن 
م�ا يجول يف النفس م�ن أفكار, وم�ا يتطلبه لإلس�تمرار بالعيش, وبعد 
ه�ذه املرحلة جاءت مرحل�ة الكتابة, ومن ثم جاءت الث�ورة الصناعية, 
لتصب�ح مرحلة التطور الكربى, وتم إخ�رتاع الطابعة من قبل براغ, التي 
س�اعدت كثريا لنرش العل�وم والثقافات, وأصبح�ت املطبوعات بفضلها 
متوف�رة وأقل كلفة م�ن املخطوطات الس�ابقة, مما أت�اح فرص كبرية 
لطالب العلم والباحثني, وإستمر اإلنسان يف تطوير نفسه وحياته, لتحل 
مرحل�ة التطور اإللكرتون�ي, وأصبح كل يشء يف منال اإلنس�ان, بفضل 
الش�بكة العنكبوتية )اإلنرتنت(, عاش اإلنس�ان مراحل تطور وكلها لها 
بداي�ة ونهاية . عقب مراحل تطور العلوم اإلنس�انية والحياة, عدد كبري 
من الحكوم�ات والحروب, التي فرضت عىل املجتمعات عدد من القوانني 
واألنظمة, منها املقيدة للحريات, ومنها من س�اعد عىل إنتش�ار الثقافة 
والعلوم, واملجتمع العراقي أحدها, حيث عاش الكثري من املراحل, تكللت 
أكثرها بالصعوبات والحروب الدامية, وشاء الباري ليكون أبناء هذا البلد 

مشاريع لإلستشهاد والتضحية, وطريقهم جنات النعيم .
كل هذه األحداث يف العراق تبدأ وتزول بصرب العراقيني وعزيمتهم, وكان 
آخره�ا زوال النظ�ام البائد, بع�د فرتة حكم طالت أكثر م�ن ثالثني عام, 
وكان�ت اآلمال تتعل�ق بحلول مرحلة جديدة, يعم خاللها الخري والس�الم 
ع�ىل هذا البلد, وعىل أهله, لكن الحقيق�ة خابت اآلمال, وتحولت األحوال 
من األس�وأ لألكثر سوءا, وس�ط هول التطور والديمقراطية التي أستغل 
فتاته�ا الضئيل, الذي يتناىف م�ع أخالقنا ومبادئنا, مثل قصات الش�عر, 
وموض�ة املالب�س, حيث أنت�رش يف األوس�اط الش�بابية, وقلي�يل الوعي 
والثقاف�ة, ورسع�ان ما أصبحت ه�ذه الع�ادات تغ�زو رواد الجامعات 
والكليات, إس�تطاع أعداء اإلنس�انية التأثري بهم, لتصب�ح هذه العادات 
مستساغة, وسط صمت يالزم األساتذة, وأصحاب الرأي العام والذوق .

كل م�ا حصل ه�و مقصود, ومخطط له, إلس�تهداف طبقات الش�باب, 
واملثقفني واألس�اتذة والعلماء, وإشغالهم بأمور س�اعدت إبعادهم عن 
دوره�م الحقيق�ي, ونجح هذا التخطي�ط يف عراقنا الجري�ح, نالحظ يف 
جميع مراح�ل تطور الحياة, أن الثورات والتغي�ري منبعه ومصادر قوته 
الش�باب, وكثري م�ن التغ�ريات واإلنقالبات واألحداث, كان�ت تنطلق من 
أب�واب مرتكزات العل�وم والتطور والثقافات, وترتع�رع أكثرها يف الحرم 
الجامعي, لكن يف العراق يف هذه املرحلة إستمر الصمت يالزمهم, لكونهم 
ينش�غلون يف أمور أخرى بعي�دة عن حب أرض الوط�ن, ولكن هل تفيق 
هذه الرشيح�ة املهمة لتقرر مصري البلد؟ ونحن نقرتب من يوم التغيري, 
الذي سيكون يف الثاني عرش من آيار عام 2018, ليكون هذا اليوم نقطة 
بداي�ة ملس�تقبل الع�راق, ونقطة نهاية مل�ا حصل وس�يحصل, أن تقرير 

املصري بيدكم يا شبابنا, هذا ندائي لكم أو تحفيز.   

توصلت دراس�ة جدي�دة إىل أن قرصا 
»مث�ريا« يمكن أن يجعل دم اإلنس�ان 

مقاوما للبعوض وقادرا عىل قتله.
واكتش�ف العلماء أن البعوض الناقل 
لألمراض، م�ات بعد التع�رض لدماء 
الب�رش امل�زودة بجرع�ات فائق�ة من 
اإليفريمكت�ني )دواء يس�تخدم لعالج 

الطفيليات(.
واس�تمرت اآلث�ار القاتل�ة للبع�وض 
يف ال�دم مدة ش�هر كامل بع�د إعطاء 
املرىض الدواء الذي ُيس�تخدم بالفعل 
لع�الج الج�رب. ويأم�ل العلم�اء اآلن 

أن يتم اس�تخدام هذا ال�دواء ملكافحة املالريا، 
وربما أمراض أخرى ينقلها البعوض.

وق�ام العلماء، الذين ضم�وا فريقا من معهد 
البح�وث الطبي�ة الكينية واملراك�ز األمريكية 
ملكافح�ة األم�راض والوقاية منها، بتقس�يم 
139 متطوعا من كينيا التي تشهد أكثر من 6 
ماليني إصابة باملالريا سنويا، إىل 3 مجموعات. 
وتم اختيار مرىض املالريا عشوائيا إلعطائهم 
جرع�ات 600 ملغ/ كل�غ أو 300 ملغ/ كلغ 

من اإليفريمكتني ملدة 3 أيام، أو دواء وهميا.
الت�ي ُن�رشت يف مجل�ة  الدراس�ة  وكش�فت 

»Lancet« لألم�راض املعدي�ة، أن الجرعت�ني 
كانتا سامتني بالنسبة للبعوض، مع استمرار 
التأثري الس�ام ملدة تصل إىل 28 يوما. وُعرضت 
النتائ�ج األولية للدراس�ة الجدي�دة يف اجتماع 
مجموع�ة مراجع�ة األدل�ة ملنظم�ة الصحة 

العاملية.  
كما أظهرت الدراسة أن 97% من البعوض مات 
بعد أس�بوعني من تعرضه ل�دم املرىض، نظرا 
لوج�ود جرعة أعىل م�ن اإليفرمكتني. ورحب 
الدكتور، مينو س�ميت، رئي�س فريق البحث 
من كلي�ة ليفربول للط�ب امل�داري، بالنتائج 
 .TechTimes اإليجابية الجيدة، وفقا لتقارير

ومع ذلك، يعتق�د الباحثون أن جرعة 
300 مل�غ/ كل�غ تقدم أفض�ل اآلمال 
بالع�الج، بس�بب التأث�ريات الض�ارة 

الناجمة عن الجرعة األعىل.
وكشف التحليل أن 11% من املتطوعني 
البال�غ عدده�م 45 ش�خصا، مم�ن 
خضع�وا لجرع�ة 600 مل�غ/ كل�غ، 
ش�هدوا اآلثار الس�لبية له�ذا العقار. 
وتبل�غ الجرعة القياس�ية 150 ملغ/ 
كلغ. كما اشتكى 4% فقط من املرىض 
ال� 48، الذين تلق�وا الجرعة األصغر، 

من آثار مماثلة.
وأوض�ح العلم�اء أن ه�ذه الجرع�ات تب�رش 
بالخ�ري كأداة جدي�دة محتمل�ة للقضاء عىل 
املالريا، كما ت�م تقديمها للمرىض مع األدوية 

املضادة للمالريا.
ويذك�ر أن�ه ت�م تطوي�ر اإليفرمكت�ني، الذي 
وصفه بع�ض الباحثني ب� »العقار العجيب«، 
لقتل الطفيليات املسؤولة عن العمى النهري.

والجدير بالذكر، أن البعوض الناقل لألمراض 
يقت�ل أكث�ر م�ن 750 ألف ش�خص س�نويا، 
األرق�ام  حس�ب  األطف�ال،  م�ن  معظمه�م 

العاملية.

ين�ادي األطب�اء بنس�يان املنادي�ل الورقي�ة 
التقليدي�ة.  القماش�ية  املنادي�ل  واس�تخدام 
فلم�اذا ي�رص األخصائيون عىل ه�ذا األمر يف 

اآلونة االخرية؟ أجاب عىل هذا الس�ؤال علماء 
م�ن جامعة كارديف الربيطاني�ة بقولهم، إن 
استخدام املناديل الورقية لتجفيف األنف يعد 

األكثر مالءمة للوهلة األوىل، إال أن 
الخ�رباء يذّكرون دائما ب�أن املواد 
الخ�ام الت�ي تس�تخدم يف صناعة 
املنادي�ل الورقي�ة يت�م معالجتها 
بم�واد كيميائية كالكل�ور والجري 
الصناع�ي وم�واد أخ�رى تك�ون 
شديدة السمية عىل جسم اإلنسان. 
وح�ذر الخ�رباء أيض�ا م�ن رضر 
املنادي�ل الورقية عىل األش�خاص 
ألنه�ا  الضعيف�ة،  املناع�ة  ذوي 
تس�بب لهم ردود فعل تحسس�ية 
ش�ديدة خاصة إذا كان�ت تحتوي 

عىل أصباغ ونكهات صناعية.
وتؤدي املواد الورقية الصناعية إىل 
التهاب الغش�اء املخاط�ي ألجزاء 
الجه�از التنف�ي لدى اإلنس�ان، 
ويمكن أن تتسبب بعدوى األمراض 

املنتقلة عرب الهواء.
لذل�ك ينص�ح األطباء باس�تخدام 
املناديل القماش�ية التقليدية ألنها 
مصنوعة من أنسجة طبيعية لينة، 
تتعق�م برسعة لدى غس�لها بعد االس�تخدام 
اليومي وال تثري أمراض الحساسية املعروفة.

حتذير من خطر املناديل الورقية عىل الصحة!»قرص مثري« جيعل دم اإلنسان سام وقاتل للبعوض!

اليأس واحلرية ال جيتمعان نقطة بداية


