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االمام الكاظم )عليه السالم(

ال تصلح املسألة 

إال في ثالثة في دم منقطع أو غرم مثقل

 أو حاجة مدقعة

ص3العراق واإلمارات يتنافسان عىل »املصفاة الوحيدة« للنفط يف املغرب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 نار يف قرص آل سعود: حماولة اغتيال أم انقالب؟

األحزاب يف سباق الفوز بـ »الكتلة األكرب« داخل الربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يسليطر أملل الحصول على الكتلة األكرب 
داخلل الربمللان يف االنتخابلات الربملانيلة 
التلي سلتجري يف 12 أيلار على األحزاب 
السلابق  يف  السياسلية  والتحالفلات 
االنتخابي. وترى هلذه الكتل والتحالفات 
أن الكتللة األكلرب سلتجنبها الدخلول يف 
مفاوضلات مع األحزاب السياسلية األمر 
اللذي يؤدي إىل تشلكيل حكوملة ائتالفية 
تضطلر إىل توزيلع املناصلب عى أسلس 
طائفية، وهلو األمر اللذي يعطل الربامج 
السياسلية. وقال مسلؤولون سياسيون، 

إّن »اللراع السليايس على أشلده بلن 
التحالفات السياسية العراقية، التي تسعى 
للفلوز يف االنتخابات املقبللة، وضمان أن 
يكلون تشلكيل الحكوملة ملن حصتهلا 
ككتلة أكرب«، مبّينة أّن »التحالفات تسعى 
لتفكيك تحالفات خصومها بعد االنتخابات 

وكسب نوابها«.
وشلدد عضو إئتالف دوللة القانون كمال 
السياسلية  االغلبيلة  إن  على  السلاعدي 
ملروع مهلم لبنلاء مؤسسلات الدوللة 
وجميلع إجهزتها،وفرصلة كبلرة لحلل 
املشلاكل املسلتعصية، والخروج من عنق 
املحاصصلة، والتوافقيلة التي تسلببت يف 

نمو الفسلاد، ووقف عجلة النمو بالشكل 
اللذي تطملح اليله. وأشلار السلاعدي يف 
بيلان إن ميزة هذا امللروع الذي يطرحه 
ائتلالف دوللة القانون إنه سلينهي نظام 
املحاصصلة، اللذي عطلل حركلة النملو 
وغرها  والزراعي،  االقتصادي،والتجاري، 
من القطاعات، وسيفسلح املجال واسلعاً 
أمام الكفاءات والنخب النزيهة واملخلصة 

للمشاركة يف عمليةالبناء . 
وقال النائب السلابق عن دولة القانون إن 

البالد تحتاج اىل نهضة.

التفاصيل ص3

تسعى إىل تشكيل »حكومة أغلبية« بعيدا عن توزيع املناصب على أساس حتالفات احملاصصة
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الـقـضـاء يصـدق اعتـرافـات املسـؤول األمنـي لـ »داعـش« فـي املـوصـلاملفوضية تستبدل »عالمة الصح« بالدائرة يف ورقة االقرتاع

السلطات البحرينية تواصل تشديد احلصار العسكري عىل منزل آية اهلل قاسم 

النزاهة تبحث مع التقاعـد سبل تقديم أفضـل اخلدمـات للمتقاعـديـن

نائبة : إرسال أمريكا مساعدات مالية للبيشمركة تشجعهم عىل التمرد

احلكيم يدعو اىل ان يكون للسجني السيايس دورا يف التغيري املنشود ورفع شعار االصالح

إردوغـــان لواشــنــطن: الـقــس مــقـابــل الــداعــيـــة 

ظـريـف: عـلـى امــيـركـا تـغـيــيـر نـهـجـهـا تــجـاه ايـران

السيد نرصاهلل: املقاومـة االسـالمـيـة هلا قدرة رضب أي هـدف إلسـرائـيل

مكتب اجلبوري يعلق عىل لقاء »القادة السنة«: لـم نتطرق مللف بعينه

حمافظ بغداد يوعز
 بأرسال فريق من املهندسني 

اىل منطقة »حي املنتظر«

محودي يطالب بفرق 
جوالة قريبة من سواتر 

ابطال احلشد
ص6 ص2

حمافظ البرصة يعلن القبض عىل عصابة خطرية 
خمتصة بالسطو املسلح عىل حمال الصريفة 

العبادي يعد »الفساد« شقيقا لـ »داعش« 
6ويؤكد: سننترص عليه 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن »القوة 
الجويلة العراقيلة، هلو اللذراع اللذي كان 
سلنداً وعوناً ورشيكاً أساسياً يف النر عى 
اإلرهلاب«، مضيفاً أنه »يالحلق اإلرهابين 
خلارج الحلدود«،  جلاء ذلك يف تلم اإلعالن 
علن األهلداف التلي تحققلت ملن رضب 

أهداف لإلرهاب يف سلوريا. وقال العبادي يف 
بيان بمناسلبة الذكرى السلابعة والثمانن 
لتأسليس القلوة الجوية العراقيلة: »أتقدم 
بأحر التهانلي وخالص التربيكات إىل قيادة 
ومنتسلبي القوة الجوية العراقية وإىل أبناء 
شلعبنا العراقلي الكريلم بمناسلبة حلول 
الذكرى السلابعة والثمانن لتأسيس القوة 
الجويلة العراقية، اللذراع الذي كان سلنداً 

وعوناً ورشيكاً أساسياً يف النر الذي تحقق 
وكانلت لها اليد الطوىل يف النيل من اإلرهاب 
وتأمن غطاء جوي لقطعاتنا العسكرية«. 
وأضاف: »يف الوقت الذي نستذكر فيه هذه 
املناسلبة السلعيدة على العراقيلن فإننلا 
نسلتذكر معهلا املواقف البطوليلة لصقور 

الجو الشجعان .
التفاصيل ص3

سالح اجلو العراقي يف ذكرى تأسيسه: اإلرهاب لن يسلم 
داخل احلدود أوخارجها
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         بغداد / المستقبل العراقي

عدت النائبة عن ائتالف دولة القانون فردوس 
العوادي، أمس األحد، إرس�ال أمريكا مساعدات 
مالية لقوات البيشمركة »تشجيعاً عىل التمرد«، 
وذل�ك بع�د أن كش�فت وزارة البيش�مركة ع�ن 
اس�تقبال حس�ابها املرصيف “معونة” مالية من 

الواليات املتحدة األمريكية.
وقال�ت الع�وادي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »اس�تالم البيشمركة 
مس�اعدات مالي�ة ع�ر حس�ابها امل�رصيف من 
الواليات املتحدة، يعد عدم احرتام لسيادة العراق 
وتش�جيع منه�ا للبيش�مركة عىل التم�رد عىل 

الحكومة العراقية«.
وأش�ارت إىل أن »هذه املنح املالية األمريكية 
تم االتفاق عليها يف نهاية عام ٢٠١٦ بني مسعود 
بارازن�ي ومس�اعد وزير الدف�اع االمريكي بوب 
وورك، بعيداً ع�ن الحكومة العراقية املس�ؤولة 

عن كل القوات األمنية يف البلد«.
وأضاف�ت أن »تحوي�ل ه�ذه املن�ح لق�وى 
عس�كرية ذات لون قومي يف العراق وبدون علم 
الحكوم�ة العراقية، مش�كلة كب�رة فيها اكثر 
من رس�الة له�ذه الحكوم�ة، منه�ا أن أمريكا 
تح�اول صنع قوة عس�كرية معادلة أو متفوقة 
عىل القوات العراقية، الس�تخدامها مستقبال يف 
األزمات التي من املمك�ن ان تثرها، ومنها انها 
خط�ة خبيثة لتمك�ني قومية معين�ة عىل باقي 
القوميات«. وبحس�ب بيان النائب�ة عن ائتالف 
دول�ة القانون فإن »أمريكا ال تريد الخر للعراق 
وما زالت تسعى لتقسيمه«، مشرة إىل أن »هذه 
املنح هي احدى خطط التقسيم بمعاملة قومية 

بصورة معادلة لحكومة املركز«.

وتس�اءلت الع�وادي »ه�ل رئي�س الحكومة 
حيدر العبادي عىل علم بهذه املس�اعدات؟ فإذا 
كان يعلم فتلك مصيبة بأن تس�لم أموال لقوات 
من املف�رتض انها تحت امرته، وان كان ال يعلم 
فعلي�ه اتخاذ إج�راءات دولي�ة قانوني�ة لتأكيد 

سيادة العراق ومنع امريكا من العبث بها«.
وتابع�ت »هل هناك فقرات يف القانون الدويل 
تس�مح بان يت�م دع�م جماعات مس�لحة عىل 
حساب الحكومة املركزية؟«، مشرة إىل أنه »لو 
كانت أمريكا صادقة النية لكانت س�لمت هذه 
األم�وال اىل الحكومة العراقية وليس بعيداً عنها 

وباتفاقيات مسبقة«.
ودع�ت الع�وادي العب�ادي إىل أن »ال يرك�ن 
للس�كوت عن ه�ذه املواق�ف كما ه�ي العادة، 
وان يخ�رج لش�عبه ويوض�ح هذا االم�ر وان ال 
يسمح المريكا باللعب بس�يادة وكرامة العراق 
كم�ا تش�تهي«. وأم�س األول، كش�فت وزارة 
البيش�مركة يف اقليم كردس�تان، عن اس�تقبال 
حس�ابها املرصيف “معونة” مالي�ة من الواليات 

املتحدة األمريكية.
وقال نائب رئيس اركان البيشمركة قارمان 
شيخ كمال ان »الواليات املتحدة األمريكية قامت 
بارسال معونة مالية لوزارة البيشمركة”، مبينا 
ان “األموال دخلت يف الحساب املرصيف للوزارة يف 

مرصف كردستان«.
البيش�مركة  وزارة  »مرتب�ات  أن  وأض�اف 
س�توزع خ�الل ه�ذا االس�بوع”، مش�را اىل ان 
“هذه املبالغ املرس�لة من قب�ل الواليات املتحدة 
االمركية هي عبارة عن مساعدات مالية ونحن 
بدورن�ا نقوم م�ن خالله�ا بدفع روات�ب قوات 
البيش�مركة حس�ب القوائ�م املرس�لة لاللوي�ة 

التابعة للوزارة«.

نائبة : إرسال أمريكا مساعدات مالية للبيشمركة تشجعهم عىل التمرد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
عن محطات االقرتاع بأقالم الكرتونية، وذلك ضمن 
إجراءاتها ملنع التزوير، مش�رة إىل أنه تم اس�تبدال 
عالم�ة >الص�ح< يف ورق�ة بالدائرة. وق�ال عضو 
مجل�س املفوضني ح�ازم الردين�ي، إن >املفوضية 
وضم�ن اجراءاتها لحماية العملي�ة االنتخابية من 
التزوير، ستجهز محطات االقرتاع بأقالم الكرتونية 
تس�تخدم يف التصويت من قبل الناخبني<. وأضاف 
الردين�ي، ان >هذه االقالم س�تؤرش بعالمة الدائرة 
والت�ي تحوي ش�عار املفوضية ع�ىل ورقة االقرتاع 
التي استبعدت منها اشارة )صح( كما يف كل عملية 
انتخابية<. وكان القيادي يف تحالف >الفتح< النائب 
عامر الفايز كشف يف ترصيح سابق ل�/املعلومة/، 
أنه سيتم اللجوء إىل آلية العد والفرز اليدوي يف حال 
تولت ش�كوك بنزاهة آلية العد والفرز االلكرتونية، 
مؤك�دا صعوبة تحقيق انتخابات ش�فافة ونزيهة 

بنسبة ١٠٠%.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة بغ�داد، امس االح�د، عن 
واملرش�حات  املرش�حني  لص�ور  حمايته�ا  تكثي�ف 
لالنتخاب�ات النيابي�ة به�دف منع تمزيقه�ا، مؤكدة 
التزامها بتعليمات وزارة الداخلية بش�أن انزال اقىص 
العقوب�ات ملن تثبت ادانته بتمزيق صور املرش�حني. 
وق�ال مدير اع�الم القيادة العقيد ن�راس محمد عيل 
يف ترصي�ح اوردته صحيفة “الصباح” الرس�مية إن 
“وزارة الداخلي�ة اصدرت االوام�ر الخاصة برضورة 
حماي�ة ص�ور املرش�حني وعمم�ت ذلك ع�ىل جميع 
املفارز”. واش�ار عيل إىل “وج�ود حماية مكثفة عىل 
االماك�ن التي تنت�ر فيها صور املرش�حني بكثرة”، 
مؤكدا “التزام رشطة بغداد بتعليمات وزارة الداخلية 
بش�أن انزال اقىص العقوبات ملن تثبت ادانته بتمزيق 
املخرب�ني  “ه�ؤالء  أن  واوض�ح  املرش�حني.  ص�ور 
يختارون االماكن التي تخلو من مراقبة تلك الدوريات 
وينتهزون الفرص�ة لتمزيق صورة املرش�ح”، مبيناً 
“انهم ليس�وا مجاميع بل افراد تحاول تخريب صور 

املرشحني برسعة من دون ان يراهم احد”.

رشطـة بغـداد تكـثـف محايتهـا 
لـ »صور املرشحني« ملنع متزيقها

املفوضية تستبدل »عالمة الصح« بالدائرة 
يف ورقة االقرتاع ملنع التزوير

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس االحد، 
ان الفس�اد هو »ش�قيق داعش«، فيما اشار اىل ان 
العراق س�ينرص عليه، الفتا اىل ان العراق عاد اقوى 
من الس�ابق بتكاتف ابنائه. وق�ال املكتب االعالمي 
لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »العب�ادي افتتح، الي�وم، مديرية 

رشطة عامري�ة الصمود، واش�اد يف كلمته يف حفل 
افتتاح املديرية بصمود ابناء وعشائر العامرية امام 
هجم�ات عصابات داع�ش االرهابي�ة التي حاولت 
باملدفعية والهجمات ان تزعزع صمود هذه املدينة«. 
ونق�ل املكت�ب ع�ن العبادي قول�ه، إن »ه�ؤالء هم 
العراقيون االبطال حققوا االنتصار ولم يستسلموا 
وامامن�ا النرص الثان�ي وهو نرص االعم�ار والبناء 
واالس�تثمار وتوف�ر ف�رص العمل ومثلم�ا حققنا 

بوحدتنا االنتصار العسكري سنحقق بوحدتنا نرص 
االعمار«. واض�اف العبادي، ان »امام النرص الثاني 
تحدي�ا يتمثل بالفس�اد، فالفس�اد ش�قيق لداعش 
وس�ننترص عليه مثلما انترصنا عىل داعش«، مبينا 
ان »الع�راق عاد اقوى من الس�ابق بتكاتف ابنائه، 
وان هناك من يريد ان يعيش�نا باج�واء الرصاعات 
والخالف�ات ولكنهم لن يس�تطيعوا الن العراق االن 

اقوى والعالم ينظر اليه باحرتام وقوة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق نينوى املختص�ة بقضايا االرهاب 
اعرتاف�ات ارهابي�ني اثن�ني ينتمي�ان لتنظيم داع�ش االرهابي 
احدهما  يعمل بصفة املس�ؤول االمني للتنظيم واالخر كمجهز 

أسلحة يف املوصل .
وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء االعىل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، » ان القوات 
االمني�ة القت القبض ع�ىل احد االرهابيني وال�ذي يعمل بصفة 

املسؤول االمني بالتنظيم بعد عودته من سوريا ».
واك�د برقدار ان املته�م ضبط بحوزته كدس من االس�لحة 
املختلفة واعرتف بتش�كيله مفرزتني ارهابيت�ني لزعزعة االمن 

واالستقرار يف املوصل«،
واض�اف برق�دار ان متهماً اخر القي القب�ض عليه ويعمل 
بصفة  مجهز اس�لحة للتنظيم االرهابي يف املوصل » ، مبيناً  ان 
» املتهمان تم تصديق اعرتافاتهما قضائياً امام قايض التحقيق 
املخت�ص وفق�اً الحكام امل�ادة الرابعة /١ من قان�ون مكافحة 

االرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت عضو لجنة امل�رأة واألرسة النيابية ريزان ش�يخ دلر، 
أمس األح�د، رئيس الوزراء إلغالق مواق�ع التواصل االجتماعي 
الت�ي ب�ات عنوانه�ا االول التش�هر بالنس�اء العراقي�ات ع�ىل 
ح�د قوله�ا. وجاء ذل�ك يف بيان لش�يخ دلر، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، تعقيبا عىل ترسب مقاطع مسيئة لبعض 
املرشحات خالل االيام املاضية، حيث طالبت النائبة عن االتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني، باتخاذ أقىس العقوب�ات بحق القائمني 

عىل الحمالت الفيسبوكية ضد املرشحات.
 واتهمت ش�يخ دل�ر، الحكوم�ة بالصمت االس�اءات بحق 
النس�اء داخ�ل البلد عىل ح�د قولها. ويرى مراقبون ان موس�م 
االنتخابات الحايل أخذ منحى جديدا يف العراق، بعد نر مقاطع 
جنسية نسبت اىل مرشحات، كما انترت تهديدات بنر املزيد 
من تلك املقاطع، وتعرضت املرشحات اىل ضغوط كبرة وحمالت 
تش�هر مختلفة، منه�ا العمال�ة إلرسائيل، ون�ر صورهن يف 
الدعاي�ة االنتخابية بزي�ني مختلفني وأس�اليب مختلفة ضمن 

املنافسة االنتخابية املحمومة.

القضاء يصدق اعرتافات املسؤول األمني 
لـ »داعش« يف املوصل

األرسة الربملانية تطالب 
بـ »إغالق« مواقع التواصل االجتامعي 

»املشهرة« باملرشحات

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مكتب رئيس الرملان س�ليم 
الجب�وري، االح�د، بيان�ا بش�أن لقاء 
االخر بنائب رئيس الجمهورية وعدد 
م�ن قادة الكت�ل، فيما اش�ارت اىل ان 
الح�وارات ل�م تتط�رق ملل�ف بعين�ه. 
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
ان »رئي�س  العراق�ي« نس�خة من�ه 
الرملان س�ليم الجبوري حرض اللقاء 
الذي دعا اليه نائب رئيس الجمهورية 
اسامة النجيفي يف العرين من نيسان 
الج�اري، تلبية لدعوة االخر اىل مأدبة 

عش�اء ضمت العديد من ق�ادة الكتل 
السياسية ورؤساء القوائم االنتخابية 
التي ستش�ارك يف االنتخابات النيابية 
املقبل�ة«، مبين�ا ان »الح�وارات التي 
جرت بني االط�راف املدعوة لم تتطرق 
مللف بعينه«. واض�اف ان »املجتمعني 
بحث�وا االط�ار الع�ام ملرحلة م�ا بعد 
تنظي�م داع�ش االرهابي ع�ر العمل 
الحثي�ث من اجل اعادة االس�تقرار اىل 
املناط�ق التي تعرض�ت للتدمر جراء 
املمارسات االجرامية لهذا التنظيم عر 
الروع بملف االعم�ار تمهيداً العادة 
العوائل النازح�ة اىل مدنهم املحررة«، 

مش�را اىل ان »رئيس مجل�س النواب 
حريص عىل ادامة التواصل مع جميع 
الفرق�اء يف العملي�ة السياس�ية بغية 
الوصول اىل رؤى موحدة بشان املرحلة 
املقبل�ة، الت�ي تتطلب وح�دة الكلمة 
ونب�ذ أي خط�اب م�ن ش�أنه ان يبث 
الفرقة بني مكونات الش�عب العراقي 
الواح�د«. واكد املكتب »دعم الجبوري 
للرنامج الذي تبن�اه ائتالف الوطنية 
وال�ذي يرتكز ع�ىل بناء الدول�ة  بعيدا 
عن التخندق�ات الطائفي�ة أوالفئويه 
الجمي�ع  يس�ع  الرنام�ج  ه�ذا  وأن 
ويش�مل كل العراقي�ني بغ�ض النظر 

ع�ن توجهاته�م ويرف�ض اس�تخدام 
أو  سياس�ية  العتب�ارات  فعالي�ة  أي 
انتخابي�ة«. يذك�ر ان صحيفة الحياة 
اللندني�ة ذك�رت يف تقرير له�ا تابعته 
الس�ومرية ني�وز، ان القوى الس�نية 
لتنس�يق  املختلف�ة اجتمع�ت مؤخرا 
مواقفه�ا، حيث كش�ف مقربون من 
ع�ىل  خالف�ات  االجتماع�ات  أج�واء 
طريق�ة التعاط�ي م�ع االختي�ار بني 
منصبي رئي�س الجمهوري�ة ورئيس 
الرملان، إذ تفضل قوى س�نية واسعة 
أن يس�تمر احتفاظ الس�نة برئاس�ة 

الرملان.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم 
، الس�جناء السياس�يني اىل رف�ع ش�عار االص�الح 
واملساهمة يف الحفاظ عىل النظام السيايس ، مشددا 
عىل رضورة املش�اركة الواس�عة يف االنتخابات عادا 
مقاطعتها عقوبة للمواطنني وليس تس�جيل عتاب 
بحق طرف س�يايس. س�ماحته ويف كلم�ة له خالل 
االحتفال الس�نوي بمناس�بة يوم السجني السيايس 
العراق�ي يف بغداد ، اس�تذكر املحن واآلالم التي مرت 
بالسجناء السياس�يني الذي تعرضوا اىل اشد حاالت 
االضطه�اد يف الزنازي�ن الرهيبة م�ن دون ان تتوفر 

له�م فرص محاكم�ة عادلة  ولم تت�ح لهم الفرصة 
للدفاع عن أنفسهم واصفا اياهم باملخلصني االكفاء 
، مطالبا بتوفر موازنة مالية تليق بحجم مؤسس�ة 
الس�جناء السياس�يني وإعطاء االولوية واألسبقية 
ملن يس�تحقها وع�ىل الجميع ان يتحمل املس�ؤولية 

تجاه هذا االمر .
س�ماحته اعت�ر الس�جناء السياس�يني االقدر 
عىل الدفاع عن الحرية التي يعيش�ها الش�عب وذلك 
لعدال�ة قضيتهم مش�ددا عىل رضورة ع�دم اختزال 
ه�ذه القضية بمروع س�يايس معني ، مش�را اىل 
حاج�ة البل�د اىل يؤدي  الس�جناء السياس�يني دورا 
ابويا يساهم يف  التغير املنشود واملطالبة بتصحيح 

االم�ور ورفع ش�عار االص�الح ليكون الع�راق كما 
تمن�وا وضح�وا م�ن اجله . وح�ث عىل الث�أر لله يف 
االنتصار ملروع ومحاربة كل س�لوك باطل والثائر 
يف تصحيح املس�ارات وتغير االمور نحو االحس�ن ، 
مؤكدا ان الس�جناء السياس�يني هم ضحية التمييز 
املذهب�ي والقومي واليوم  يجب ان يكون ش�عارهم 
ال تميي�ز بني الن�اس وان يتع�اون العراقيني جميعا 
يف م�ا بينه�م بنس�ق وح�د. ويف الش�أن االنتخاب�ي 
..عد س�ماحته عدم املش�اركة  ليست عقوبة لجهة 
سياس�ية معينة وإنما مكافئة لها، لكون الجمهور 
املسيس سيش�ارك فيها واملواطن س�يعاقب نفسه 

وليس االطراف السياسية التي يعاتبها.

مكتب اجلبوري يعلق عىل لقاء »القادة السنة«: لـم نتطرق مللف بعينه

احلكيم يدعو اىل ان يكون للسجني السيايس دورًا يف التغيري املنشود
 ورفع شعار االصالح

العبادي يعد »الفساد« شقيقًا لـ »داعش« ويؤكد: سننترص عليه

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س هي�أة النزاه�ة حس�ن 
اليارسيُّ ورئي�س هيأة التقاع�د الوطنيَّة 
، أمس االحد، سبَل تقديم  أحمد الس�اعديُّ
أفض�ل الخدم�ات لريح�ة املُتقاعدي�ن، 
وطرق تقليص حلقات الروتني، بغية إنجاز 
ُمعامالته�م بس�هولٍة وي�رٍس. وذكر بيان 
لهيئة النزاهة، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »اليارسي بحث مع رئيس 
 ، هي�أة التقاع�د الوطنيَّة أحمد الس�اعديُّ
س�بَل تقدي�م أفض�ل الخدم�ات لريحة 
حلق�ات  تقلي�ص  وط�رق  املُتقاعدي�ن، 
الروتني، بغية إنجاز ُمعامالتهم بس�هولٍة 
�د  ويرٍس«. واضاف البيان، ان »اليارسي أكَّ
خالل اللق�اء، رضورة االرتقاء بمس�توى 
الخدم�ات املُقدَّم�ة لريح�ة املُتقاعدين، 

ُمش�دِّداً ع�ىل أهميَّ�ة االس�تعانة باآلليَّات 
والط�رق الحديث�ة واملُتط�وِّرة يف تس�ير 
وإنجاز ُمعام�الت تلك الريحة«، الفتاً إىل 
أنَّ »هي�أة النزاه�ة اقرتحت ع�ىل وزارات 
س�اتها تروي�ج املُعام�الت  الدول�ة وُمؤسَّ
التقاعديَّ�ة قب�ل ثالثة أش�هٍر م�ن تاريخ 
اإلحال�ة ع�ىل التقاع�د؛ بغية ع�دم تأخر 
تس�لُّم رواتب املُتقاعدين«. ونوَّه اليارسي 
بحسب البيان اىل »إنجازات الفرق الجوَّالة 
ة للهيأة العاملة يف هيأة  الرسيَّة التفتيش�يَّ
ناً تج�اوب األخرة  التقاع�د الوطنيَّة، ُمثمِّ
لعمل هذه الفرق وقيامها باتِّخاذ خطواٍت 
�فُ عن كاه�ل املُتقاعدين«،  إيجابيَّ�ٍة تخفِّ
داعياً إىل »رضورة تطوير أس�اليب الوقاية 
س�ات الدولة  من الفس�اد ومساعدة ُمؤسَّ
إج�راءاٍت  تطبي�ق  بغي�ة  ومس�اندتها؛ 
وقائيٍَّة أكثر عمليًَّة وفاعليًَّة ُتسِهُم يف منع 

الفس�اد قبل وقوعه«. واشار البيان اىل ان 
»رئيس هيأة التقاعد الوطنيَّة اس�تعرض 
رة التي رشعت  األس�اليب والطرق املُتط�وِّ
ة باس�تحداثها؛ بغية  دوائ�ر التقاعد العامَّ
التخفيف عن كاهل املُتقاعدين؛ اس�تجابًة 
ملاُلحظات هيأة النزاهة من قبيل استخدام 
البصمة اإللكرتونيَّة؛ لكشف حاالت التزوير 
والتج�اوز؛ إذ تمَّ من خ�الل ذلك منع هدر 
ة  مبالغ كب�رٍة«، ُمبيِّن�ًا أنَّ »التقاعد العامَّ
نت م�ن فتح فروٍع عدي�دٍة يف أطراف  تمكَّ
محافظ�ة بغ�داد وع�دٍد م�ن املُحافظات 
األخرى؛ لتقليل الزخم الحاصل عىل مديريَّة 
ة، عارضاً فكرة اس�تحداث  التقاع�د العامَّ
برنام�ج للتدقي�ق املُتقاط�ع تش�رتُك فيه 
األجهزة الرقابيَّة وهي�أة التقاعد الوطنيَّة 
ُن إمكانيَّ�ة ُمراقب�ة وتدقيق وتقاطع  ُيؤمِّ

معلومات املُتقاعدين بسهولٍة وُيرٍس«.

      بغداد / المستقبل العراقي

شدد النائب االول لرئيس مجلس النواب 
الشيخ د. همام حمودي عىل وجوب تشكيل 
ف�رق جوال�ة قريبة م�ن الس�واتر األمامية 
الت�ي يتواجد فيها ابطال الحش�د الش�عبي 
لضم�ان اإلدالء بإصواتهم ، بأعتبارهم غر 

الخ�اص  االق�رتاع  يف  مش�مولني 
بالعس�كريني والرطة ، جاء ذلك 
خالل زيارته مقر املفوضية العليا 
املس�تقلة لإلنتخابات .  واس�تمع 
الشيخ حمودي خالل لقائه رئيس 
وأعضاء مجلس املفوضني اىل رشح 
مفصل عن اخر االستعدادات ليوم 
» الع�رس االنتخاب�ي » يف يوم ١٢ 
آيار املقبل وم�دى جهورية الفرق 
االلكرتوني�ة  واألجه�زة  املرف�ة 

واالختب�ارات االفرتاضية وآلي�ة التصويت .  
ودعا د. حم�ودي رضورة العمل عىل نزاهة 
وس�المة العملية االنتخابية وس�د الثغرات 
املُحتمل�ة والطارئ�ة ، وامل�ي نح�و توفر 
االلي�ات الت�ي تضم�ن تصوي�ت النازح�ني 
 ، القانوني�ة  بالط�رق  الخ�ارج  وناخب�ي 
معرب�ا ح�رص مجل�س النواب ع�ىل تذليل 

املعوق�ات الت�ي تع�رتض عم�ل املفوضي�ة 
   . القان�ون  وبم�ا يضم�ن نجاحه�ا وف�ق 
وثمن الش�يخ حمودي الدور الكبر لرئيس 
وأعض�اء مجلس املفوضية م�ن اجل نجاح 
االنتخاب�ات ، مخاطب�ا اياهم ان مس�تقبل 
العراق بأيديكم خالل هذه الفرتة والحفاظ 
عليه مسؤولية كبرة . بدورهم اكد مجلس 
الكامل  اس�تعدادهم  املف��وضني 
االنتخاب�ات يف موعده�ا  إلج�راء 
هن�اك  ان  كاش�فني   ، املق�رر 
اجراءين افرتاضني خالل يومي ٥ 
و ٨ قبيل يوم االنتخابات للوقوف 
ع�ن االم�����ور الت�ي يمكن ان 
تطرأ ومحاولة معالجتها بالطرق 
والصحي����حة،   القانوني�����ة 
تجنب�ا لحدوث���ه�ا خ�الل ي�وم 

االق���رتاع املحدد .

هيئة النزاهة تبحث مع التقاعد سبل تقديم أفضل 
اخلدمات للمتقاعدين

محودي يطالب بفرق جوالة قريبة من سواتر ابطال احلشد 
واملفوضية تكشف عن إجراءين افرتاضيني

دعت احلكومة إىل اختاذ إجراءات رادعة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، عن اطالقه قروض رشاء سيارات حديثة بكافة 
انواعها للمواطنني واملوظفني بالتقسيط عن طريق فروعه املخصصة لذلك.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه انه 
ت�م اختيار عدد من ال�رشكات النجاز هذا املرشوع وفق املواصف�ات العاملية وهي 
رشكات )اب�داع البعاج، عطاء الرحمن، الرشكة املتحدة لتجارة الس�يارات، س�ما 
الغربية، وهج الثريا، نهج العراق، شريين، انوار بابل، ساز، طريق االقواس، الرشكة 

العامة لتجارة السيارات واملعدات، الرشكة العامة لتجارة السيارات واملكائن(«.
وأشار اىل ان »بعض هذه الرشكات تختص بالسيارات الكوري والياباني والصيني 

واالمريكي«.
واوضح البيان، ان »مدة تس�ديد القرض خمس سنوات بضمنها ثالثة اشهر فرتة 

إمهال.

الرافدين يطلق قروض لرشاء السيارات احلديثة بالتقسيط

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يس�يطر أم�ل الحص�ول ع�ى الكتل�ة األكرب 
داخ�ل الربمل�ان يف االنتخاب�ات الربملانية التي 
ستجري يف 12 أيار عى األحزاب والتحالفات 
السياسية يف الس�ابق االنتخابي. وترى هذه 
الكتل والتحالفات أن الكتلة األكرب ستجنبها 
الدخول يف مفاوضات مع األحزاب السياسية 
األمر الذي يؤدي إىل تش�كيل حكومة ائتالفية 
تضطر إىل توزيع املناصب عى أسس طائفية، 

وهو األمر الذي يعطل الربامج السياسية.
وق�ال مس�ؤولون سياس�يون، إّن »ال�رصاع 
التحالف�ات  ب�ني  أش�ده  ع�ى  الس�يايس 
السياس�ية العراقي�ة، التي تس�عى للفوز يف 
االنتخابات املقبلة، وضمان أن يكون تشكيل 
الحكومة م�ن حصتها ككتلة أك�رب«، مبّينة 
أّن »التحالف�ات تس�عى لتفكي�ك تحالف�ات 

خصومها بعد االنتخابات وكسب نوابها«.
وش�دد عضو إئت�الف دول�ة القان�ون كمال 
السياس�ية  االغلبي�ة  إن  ع�ى  الس�اعدي 
مرشوع مهم لبناء مؤسسات الدولة وجميع 
املش�اكل  لح�ل  كب�رية  إجهزتها،وفرص�ة 
املس�تعصية، والخروج من عنق املحاصصة، 
والتوافقي�ة الت�ي تس�ببت يف نمو الفس�اد، 
ووقف عجلة النمو بالشكل الذي تطمح اليه. 
وأشار الساعدي يف بيان إن ميزة هذا املرشوع 
الذي يطرحه ائتالف دولة القانون إنه سينهي 
نظام املحاصص�ة، الذي عط�ل حركة النمو 
االقتصادي،والتج�اري، والزراع�ي، وغريه�ا 
م�ن القطاع�ات، وسيفس�ح املجال واس�عاً 
أم�ام الكف�اءات والنخب النزيه�ة واملخلصة 

للمشاركة يف عمليةالبناء . 
وق�ال النائب الس�ابق عن دول�ة القانون إن 
الب�الد تحت�اج اىل نهضة ونقل�ة نوعيه لرفع 
مس�توى الخدمات املقدمة للمواطنني، ومن 
الطبيعي ان ذلك لن يتحقق اال من خالل ايجاد 
حكوم�ة قوية ومتكاتف�ة قادرة ع�ى إدارة 

امللفات بشكل يرسع من خطط التنمية.
م�ن جهتها، قال�ت جميلة العبي�دي، العضو 
يف تحال�ف العب�ادي، يف ترصيح صح�ايف، إّن 
»أغلب الكتل السياس�ية تش�هد انش�قاقات 
فيم�ا بينه�ا، بما فيها تحال�ف النرص، حيث 
ملصال�ح  وفق�اً  ن�واب  انس�حاب  سيش�هد 
سياسية ش�خصية، فيما سيش�هد انضمام 
آخري�ن«. وأضاف�ت، أّن »تش�كيل الحكومة 
املقبل�ة، سيش�هد أزم�ات سياس�ية كبرية، 

س�تنتهي بتش�كيل حكوم�ة توافقي�ة ع�ى 
أساس مراعاة كل حزب وطائفة«، مؤكدة أّن 
»تشكيل حكومة أغلبية سياسية غري ممكن، 
بل أمر مستحيل، كون األحزاب ستعتمد عى 

أساس املصالح الحزبية التوافقية«.
بدوره، حّذر النائب حبيب الطريف من تشكيل 
الحكومة الجدي�دة القائمة عى مبدأ االغلبية 
السياس�ية التي تجعل بعض املكونات تنفرد 

بالحكم دون غريها.
وقال الطريف  يف ترصيح ان االغلبية السياسية 

تعن�ي تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة من قبل 
مك�ون او طائفة واح�دة، وه�ذا امر صعب 
تحقق�ه النه س�يهمش الكثري م�ن املكونات 

وقد يخلق املشاكل داخل البالد.
واضاف ان الحكومة الجديدة يجب ان تشكل 
وف�ق مبدأ االغلبية الوطنية والتي تتكون من 
كتل�ة تضم كل ابناء الطي�ف العراقي وتكون 
مس�ؤولة مبارشة عن االغلبية السياس�ية يف 
مجل�س النواب واوض�ح ان حكومة االغلبية 
السياسية من الصعب تحققها، النها سرتكز 

عى مذهب او مكون، وبالتايل حتى املعارضة 
تكون صعبة، النها لن تكون معارضة بناءة، 
والحل يكمن يف تشكيل حكومة اغلبية وطنية 
مكونة م�ن مختلف الطوائف واملكونات التي 
تن�درج ضم�ن كتل�ة او ائت�الف واح�د، وما 
يقابلها من كتل اخرى تكون معارضة بناءة

ويؤكد سياسيون أّنه عى الرغم من التقارب 
بني التحالفات املناوئة للعبادي، إال أّنه بيقى 
األق�رب إىل الفوز بتش�كيل الحكومة املقبلة، 

كونه مقرّباً من التحالفات األخرى.

وقال بّس�ام التميمي، املرش�ح عن التحالف 
املدن�ي، إّن »تحال�ف العبادي ع�ى الرغم من 
الضغوط التي يواجهها، واملساعي إلسقاطه، 
إاّل أنه م�ازال التحالف األقوى، إذ إّن العبادي 
استطاع التقرب من الجانب السني والكردي، 
كم�ا أّن لدي�ه ح�وارات مثم�رة م�ع تحالف 
)س�ائرون( املرتبط بالتي�ار الصدري، والذي 

يضم أعداداً كبرية من املدنيني«.
وأش�ار إىل أّن�ه »ع�ى الرغ�م م�ن أّن املالكي 
خصم قوي للعبادي، لكن قوة املالكي فاعلة 

داخ�ل التحالف�ات املنش�قة ع�ن التحال�ف 
الوطني الحاكم، فيما التقاطعات بخصوص 
منص�ب رئي�س الحكوم�ة تف�رق بينهم�ا، 
خاص�ة مع تحال�ف الفتح«. وم�ن املقرر أن 
تج�ري االنتخاب�ات الربملاني�ة يف الع�راق، يف 
12 م�ن مايو/أيار املقب�ل، يف وقت يؤكد فيه 
مراقب�ون أّن ه�ذه االنتخاب�ات تعد األصعب 
بني الدورات الربملانية، يف وقت تصاعدت فيه 
حدة التنافس والتسقيط السيايس بني الكتل، 

والذي أخذ أشكاالً عدة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت الحكوم�ة العراقية عن رغبتها 
يف استثمار مصفاة »سامري« املغربية، 
وذلك بعد ما ابدت مجموعة »العتيبة« 
اقتن�اء  أيض�ا يف  اإلماراتي�ة رغبته�ا 
مصف�اة النف�ط الوحي�دة يف املغرب، 
وجاء ذلك فيما يش�هد العراق تطوراً، 
إذ اعلن وزير عن وقف اس�ترياد مادة 
زيت الغاز »الكاز« لش�هر ايار املقبل، 
مؤك�دا ان االنت�اج املحيل له�ذه املادة 

حقق االكتفاء الذاتي.
يف  بوس�ت«  »عرب�ي  موق�ع  وذك�ر 
تقري�ر ان الحكوم�ة العراقي�ة دخلت 
عى الخط، كمرتش�ح ثان الس�تغالل 
املصف�اة التابعة ل� الرشك�ة املغربية 
املجهولة االس�م للصناع�ة والتكرير« 
املعروفة ب� »س�امري«، وبذلك تش�هد 
املصفاة تنافس�ا عراقيا إماراتياً، بعد 
ان تخ�ى رج�ل األعم�ال الس�عودي، 
محمد حس�ني العمودي، عن ملكيتها 
يف آذار 2016، حيث أصبحت »سامري« 
خاضعة للحراسة القضائية بعد قرار 
للمحكمة التجاري�ة يف الدار البيضاء، 
إث�ر ارتف�اع مديونيته�ا إىل 4,3 مليار 
دوالر. واض�اف التقري�ر أن« العرض 
الجديد لبيع املصف�اة، جاء بعد إعالن 
املحكم�ة التجاري�ة بال�دار البيضاء، 
فش�ل طلب العروض األوىل يف تحقيق 
حد أدنى يناس�ب أداء ما عى الرشكة 
من ديون«، وقد كشف مستشار وزير 
النف�ط العراق�ي، ضياء املوس�وي، يف 
ترصيحات صحفية، تفاصيل إرس�ال 

وفد عراقي إىل املغرب من أجل التعاقد 
»س�امري«  مصف�اة  يف  لالس�تثمار 
النفطية. وأوضح املوسوي، ان »هناك 
وف�دا فنيا م�ن وزارة النفط، ذهب إىل 
املغرب لتقييم حالة املصفاة، ولدراسة 
إمكانية إفادة الحكومة العراقية منها 
بأي طريقة كانت، س�واء بالتش�غيل 
أو باالس�تثمار أو ب�يء آخر«، وتابع 
أن »الحال�ة الفنية للمصفاة متهالكة 

ول�ن تحقق فائ�دة للع�راق«، عى حد 
وصفه. 

أم�ا مجموع�ة »العتيب�ة« اإلماراتية، 
الت�ي تقدم�ت ه�ي األخ�رى بع�رض 
إىل املغ�رب للعم�ل عى إعادة تش�غيل 
مصفاة »س�امري« املتوقف�ة منذ أكثر 
من عامني، فقد ق�ام ممثلوها بزيارة 
املحمدي�ة،  يف  ومنش�آتها  الرشك�ة 
وعاينوا كل ما يتعلق برشكة »سامري« 

إىل درج�ة أنهم زاروا بع�ض الوحدات 
الس�ياحية الت�ي تمتلكه�ا الرشكة يف 

مدن أخرى.
ف�أن  النقاب�ي،  مص�در  وبحس�ب 
»اإلماراتيني هم األوفر حظا من غريهم 
إذا احرتموا رشوط  رشاء سامري، التي 

حددتها املحكمة التجارية«.
ه�ي  »س�امري«  ان  بالذك�ر  الجدي�ر 
الرشك�ة الوحيدة املختص�ة يف تكرير 

كان�ت  باملغ�رب،  النف�ط  وتج�ارة 
توف�ر قبل اإلغ�الق ع�رب مصفاتها يف 
مدين�ة املحمدي�ة )بني الرب�اط والدار 
البيضاء(، 65% من احتياجات املغرب 
م�ن املنتج�ات النفطية، بينم�ا تؤّمن 
رشكات التوزي�ع التي يصل عددها إىل 
17 رشكة، الباقي. إىل ذلك، اعلن وزير 
النفط جبار اللعيبي، عن وقف استرياد 
م�ادة زيت الغ�از »الكاز« لش�هر ايار 

املقب�ل،، مؤكدا ان االنتاج املحيل لهذه 
املادة حقق االكتفاء الذاتي.

وقال اللعيبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الوزارة 
وألول م�رة منذ عام 2003 تتخذ قرارا 
بالرتي�ث يف اس�ترياد مادة زي�ت الغاز 
)ال�كاز( لش�هر اي�ار 2018، بع�د ان 
تمك�ن قط�اع التصفي�ة م�ن تحقيق 
زيادة يف انتاج هذه املادة لشهر نيسان 

الج�اري والوصول اىل معدل انتاج بلغ 
17 ألفاً و894 مرت مكعب باليوم«.

وب�ني ان »معدالت االنت�اج هذه اعى 
من معدل االستهالك املحيل ملادة الكاز 
لش�هر اذار املايض التي بلغت 17 ألفاً 

و158 مرت مكعب باليوم«.
واش�ار اىل ان »معدل الطاقة الخزنية 
م�ن املادة ارتفع ايض�ا ليصل اىل 360 
أل�ف م�رت مكع�ب، فضال ع�ن تزامن 
ذلك مع الوص�ول بالطاقات االنتاجية 
للمصايف العراقية اىل ذات املعدالت التي 
كان�ت عليه قب�ل احداث ع�ام 2014 
رغم تعرض العدي�د منها اىل التخريب 

والدمار وتوقفها عن االنتاج«.
واض�اف اللعيب�ي »نجحنا م�ن زيادة 
الطاق�ة االنتاجية للمصايف الحالية اىل 
مع�دالت ت�رتاوح ما ب�ني 550 - 600 

الف برميل باليوم«.
وتاب�ع ان »طموح ال�وزارة يهدف اىل 
تحقي�ق االكتف�اء الذاتي له�ذه املادة 
وتقليل كمية االس�ترياد اىل ما نس�بته 
أكث�ر من 50 %  وهذا يتوقف عى حجم 
استهالك وزارة الكهرباء ملادة الكاز يف 

توليد الطاقة الكهربائية«.
واكد ان »وزارة النفط نجحت يف توفري 
الكاز رغم توقف مصفى بيجي، سواء 
من خالل استريادها من الخارج أو من 
خ�الل االنتاج الوطن�ي وذلك من أجل 
ادامة عمل وتش�غيل محطات الطاقة 
الكهربائي�ة ل�وزارة الكهرب�اء، فضال 
ع�ن تزويد املول�دات األهلية ومصانع 
ومعامل القطاع العام والخاص لنفس 

الغرض.

تسعى إىل تشكيل »حكومة أغلبية« بعيدًا عن توزيع املناصب على أساس حتالفات احملاصصة

األحزاب يف سباق الفوز بـ »الكتلة األكرب« داخل الربملان

الوزارة حققت »االكتفاء الذاتي« من مادة »الكاز« وأعلنت التوقف عن استرياده

العراق واإلمارات يتنافسان عىل »املصفاة الوحيدة« للنفط يف املغرب

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أن »القوة 
الجوي�ة العراقية، ه�و الذراع الذي كان س�نداً 
وعوناً ورشيكاً أساسياً يف النرص عى اإلرهاب«، 
مضيفاً أنه »يالحق اإلرهابيني خارج الحدود«،  
جاء ذلك يف تم اإلعالن عن األهداف التي تحققت 

من رضب أهداف لإلرهاب يف سوريا.
وقال العبادي يف بيان بمناسبة الذكرى السابعة 
والثمانني لتأس�يس الق�وة الجوي�ة العراقية: 
»أتقدم بأح�ر التهاني وخال�ص التربيكات إىل 
قيادة ومنتس�بي القوة الجوي�ة العراقية وإىل 
أبناء ش�عبنا العراقي الكريم بمناس�بة حلول 
الذك�رى الس�ابعة والثمان�ني لتأس�يس القوة 
الجوية العراقية، الذراع الذي كان س�نداً وعوناً 

ورشيكاً أساس�ياً يف النرص الذي تحقق وكانت 
له�ا اليد الط�وىل يف النيل من اإلره�اب وتأمني 

غطاء جوي لقطعاتنا العسكرية«.
وأض�اف: »يف الوق�ت الذي نس�تذكر فيه هذه 
املناسبة السعيدة عى العراقيني فإننا نستذكر 
معها املواقف البطولية لصقور الجو الشجعان 
والتضحي�ات الكب�رية الت�ي قدموه�ا والت�ي 
بفضلها ع�ادت مدننا وعّم األمن واالس�تقرار 
ربوع بلدنا الحبيب، واليوم يالحقون اإلرهابيني 
ويوجهون لهم الرضبات خارج الحدود لتأمني 

البلد من رشورهم ومخططاتهم«.
وتابع: »س�يبقى س�الح الج�و العراقي محط 
فخ�ر واعت�زاز لجمي�ع العراقي�ني، مل�ا قدمه 
ويقدم�ه من بط�والت أبهرت العال�م وأعادت 

لسالحنا الجوي هيبته ومكانته«.

ويف 19-4-2018 أعل�ن مكت�ب العبادي، ش�ن 
الق�وات الجوي�ة أن »قواتن�ا الجوي�ة نف�ذت 
رضب�ات جوية مميت�ة ضد مواق�ع عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة يف س�وريا من جه�ة حدود 
العراق، بسبب وجود خطر من هذه العصابات 
»ه�ذه  أن  مؤك�داً  العراقي�ة«،  األرايض  ع�ى 
الرضب�ات ستس�اعد يف ترسي�ع القض�اء عى 
عصاب�ات داع�ش يف املنطق�ة، بع�د أن قضينا 

عليها عسكرياً يف العراق«.
وأم�س األحد، اعل�ن مركز االع�الم االمني عن 
قتل 36 ارهابيا يف الرضبة العراقية التي نفذت 
الخميس املايض يف س�وريا، مبين�ا ان الرضبة 
حققت اهدافه�ا. وقال املتحدث باس�م املركز 
العميد يحيى رس�ول يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انه »بع�د توجيه طريان 

الق�وة الجوية عرب طائرات f 16 رضبات داخل 
االرايض الس�ورية ي�وم 19 نيس�ان الج�اري 
الس�تهداف االوكار والعن�ارص االرهابي�ة التي 
تش�كل خط�را ع�ى الع�راق وف�ق معلوم�ات 
دقيق�ة تفيد بان هناك اجتماعات ونش�اطات 
ارهابية يف هذه املواقع، حققت هذه الرضبات 
اهدافه�ا«. واض�اف ان�ه »بحس�ب معلومات 
مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية فقد تم دك 
مواقع للعنارص االرهابية بينها موقع اجتماع 
لقيادات داعش االرهابية«، مش�ريا اىل ان »ذلك 

ادى اىل مقتل 36 ارهابيا بينهم قياديني«.
وتاب�ع ان »من بني ه�ؤالء القياديني كل من ) 
ابو اس�الم – ابو ط�ارق الحمداني – ابو مريم 
الع�كاوي – اب�و حس�ني وهو مص�اب مبتور 

الساق– ابو يارس – ابو جعفر(«.

نفذ عملية واسعة يف سوريا أسفرت عن قتل )36(إرهابيًا

سالح اجلو العراقي يف ذكرى تأسيسه: اإلرهاب لن يسلم داخل احلدود أوخارجها
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إردوغان لواشنطن: القس مقابل الداعية 

ظريف: عىل امريكا تغيري هنجها جتاه ايران  

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت مجل�ة Defence News ب�أن وزارة الدف�اع األمريكية 
تنظ�ر يف إمكاني�ة اإلبق�اء دوما ع�ى قوتها البحري�ة بقيادة 
حامل�ة الطائرات »هاري ترومان« يف املتوس�ط، يف تراجع عن 
اس�راتيجيتها الس�ابقة.  ونقلت املجلة، يف تقري�ر، عن ثالثة 
مس�ؤولني مطلعني عى املش�اورات يف وزارة الدفاع قولهم إن 
البنتاغون ينظر بني خيارين، إما سحب هذه القوة أو إبقائها 
بش�كل دائم يف البحر املتوسط، مضيفني أن هذا الخيار األخري 
املحتمل سيكون ردا عى »أنشطة روسيا يف املنطقة« ويتماىش 
مع اس�راتيجية واش�نطن الجديدة لألم�ن القومي، التي ترى 
األولوية يف منافسة روسيا والصني، وليس يف محاربة اإلرهاب، 
وهذا ما يش�جع العس�كريني األمريكان عى اتباع س�لوك غري 
قابل للتنبؤ. وأشار التقرير إىل أن تمديد انتشار القوة البحرية 
الهجومية األمريكية يف املتوس�ط س�يكون أيض�ا بمثابة إنذار 
للرئيس الس�وري بش�ار األس�د من الرئيس األمريك�ي دونالد 
ترامب، الذي هدد دمشق بشن رضبات جديدة يف حال استخدام 
األس�لحة الكيميائي�ة ضد املدنيني هناك م�رة أخرى. وغادرت 
القوة البحرية الهجومية األمريكي�ة، بقيادة حاملة الطائرات 
»ه�اري ترومان« قاعدتها يف مدين�ة نورفولك بوالية فريجينيا 

يف 11 أبريل متوجهة إىل البحر املتوسط.

واشـنـطـن تـدرس إبقاء »قـوة 
ضاربـة« يف البحر املتوسط 

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر مكتب النائب العام املرصي بحجب لعبة “الحوت األزرق” 
إىل جانب ألعاب إلكرونية أخرى ُتعترب “خطرية”، بحس�ب ما 

جاء يف بيان صادر عنه.
وتدفع لعبة “الح�وت األزرق” املراهقني إىل مواجهة مجموعة 
تحدي�ات خطرية عى مدى خمس�ني يوم�ا، ويف كل مرة يكون 
التح�دي أخطر مما س�بقه، حت�ى يصلوا إىل املرحل�ة النهائية 
املتمثل�ة باالنتحار. وال تنح�رص االنتقادات املوجه�ة إىل لعبة 
“الحوت األزرق” )بلو وي�ل( يف مرص، بل تتعداها إىل دول عدة 
لالشتباه يف تسببها بحاالت انتحار كثرية يف صفوف مراهقني، 

ومن ضمنها بلدان عربية مثل تونس واملغرب والجزائر.
ومخرع اللعبة هو الشاب الرويس فيليب بوديكني )21 عاماً(، 
وقد ألقي القب�ض عليه يف أواخر 2016 واُتهم بالتحريض عى 

االنتحار.
وقد أصدر النائب العام املرصي “قراراً بتكليف الجهاز القومي 
لتنظي�م االتصاالت باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب املواقع 
الت�ي تبث األلع�اب االلكرونية عى ش�بكة االنرنت ومنها ما 
يس�مى الحوت األزرق”، مش�ريا إىل أن ذلك ُيعترب “أمراً متعلقاً 

باألمن القومي واملصالح العليا للبالد”.

النائب العام املرصي يشل 
»احلوت األزرق«

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س الترك�ي رج�ب طي�ب 
إردوغ�ان إن عل�ى الوالي�ات المتحدة أن 
تراج�ع تصرفاته�ا إذا كان�ت تريد عودة 
قس أميركي مسجون في تركيا لالشتباه 

بصلته بانقالب فاشل وقع في 2016.
وأدل�ى إردوغ�ان به�ذه التصريحات 
خ�الل مقابلة مباش�رة م�ع محطة “إن.

تي.في” التركية.
اتهامات  التركية  الس�لطات  ووجهت 
جماع�ة  بمس�اعدة  برانس�ون  ألن�درو 
تحملها تركيا مس�ؤولية تدبير االنقالب 

الفاشل ضد إردوغان.
وينفي برانسون الذي يعيش في تركيا 

من�ذ أكثر م�ن 20 عاما ه�ذه االتهامات. 
ويواجه الس�جن لمدة تصل إلى 35 عاما 

إذا أدين. 
ورب�ط إردوغ�ان في الس�ابق مصير 
برانس�ون بمصير الداعية االسالمي فتح 
الله غولن ال�ذي تنحي أنقرة باللوم عليه 
ف�ي محاولة االنقالب. ويعيش غولن في 
الوالي�ات المتحدة منذ عام 1999 وينفي 
هذه االتهامات. وتسعى تركيا إلى تسلمه 

من الواليات المتحدة.
وحث الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وعش�رات من أعض�اء مجلس الش�يوخ 

إردوغان على اإلفراج عن برانسون.
وه�ذه واحدة من قضاي�ا عدة أضرت 
بالعالقات بين تركيا والواليات المتحدة. 

والبل�دان على خ�الف أيضا بس�بب دعم 
واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية 
الس�ورية الت�ي تعتبره�ا تركي�ا منظمة 

إرهابية.
وتظه�ر عريض�ة اته�ام الق�س أن�ه 
مته�م بالتعاون م�ع ش�بكة غولن ومع 
ح�زب العم�ال الكردس�تاني المحظ�ور 
الذي تصنف�ه تركيا والوالي�ات المتحدة 

واالتحاد األوروبي جماعة إرهابية.
هاالف�ورت  جي�م  محامي�ه  وق�ال 
االس�بوع الماضي إن “حق�ه في الحرية 
واألمان منته�ك منذ فت�رة طويلة. نأمل 
قبل اي ش�يء التوصل إلى اإلفراج عنه” 
مضيف�ا “نعتق�د أن�ه س�تتم تبرئته في 

نهاية المطاف ألننا مقتنعون ببراءته”.

أيل�ول/ ألم�ح ف�ي  إردوغ�ان  وكان 
س�بتمبر إل�ى أن ب�الده ق�د تف�رج ع�ن 
برونس�ون في حال س�لمتها واش�نطن 
غول�ن. وتس�عى واش�نطن للتوصل إلى 
إطالق س�راح برونس�ون، لكنها رفضت 

فكرة إجراء عملية تبادل.
رغم ذلك، تخلت الس�لطات األميركية 
عن المالحقات التي كانت تس�تهدف 11 
عنصر أمن م�ن مرافقي إردوغان بتهمة 
التعدي عل�ى متظاهرين مؤيدين لألكراد 
في واشنطن خالل زيارة للرئيس التركي 

في أيار/مايو 2017.
واعتق�ل القس باألس�اس مع زوجته 
نوري�ن، غير أن�ه أفرج عنها ف�ي كانون 

األول/ديسمبر 2016.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الخارجي�ة االيراني محمد 
ج�واد ظري�ف ب�ان الس�لطة القضائي�ة 
االيرانية سلطة مستقلة وفيما لو ارادت 
واش�نطن التف�اوض م�ع طه�ران حول 

السجناء فعليها تغيير نهجها.
وف�ي مقابلة اجرتها معه قناة “س�ي 
بي اس” االميركية قال ظريف، انه ما لم 
تغير واش�نطن نهجها تج�اه طهران فال 
احتم�ال للتفاوض حول تبادل الس�جناء 
بي�ن البلدين.ونوه الى وج�ود العديد من 
الرعايا االيرانيين في السجون االميركية 
فضال عن سيدة انجبت مولودها في احد 
س�جون اس�تراليا، وهي س�جينة بسبب 
طل�ب م�ن الس�لطات االميركي�ة وف�ق 
قانونها الجائر بالقاء القبض او استرداد 
الذي�ن ينتهكون قانون الحظر على ايران 

حسب مزاعمها.
واضاف، ان�ه على الوالي�ات المتحدة 
التعامل بش�ان هذه القضي�ة من موقف 
التعامل مع دولة مستقلة اخرى... المهم 
ه�و ان تثب�ت الحكوم�ة االميركي�ة انها 

قادرة على الحضور في مسار محترم.
ان  بش�ان  س�ؤال  عل�ى  ال�رد  وف�ي 
واش�نطن كانت ق�د قدمت س�ابقا ايضا 
مقترح�ا لتب�ادل الس�جناء ق�ال وزي�ر 
الخارجي�ة االيران�ي، ان ه�ذا ل�م يك�ن 

)بصيغ�ة  مطالب�ة  كان  ب�ل  مقترح�ا 
آم�رة(. ينبغي على اميركا ان تتعلم كيف 
تتعامل مع س�ائر الش�عوب المس�تقلة، 
خاصة الدول غي�ر التابعة الميركا والتي 
بامكانه�ا م�ن دون ان تتلق�ى الدعم من 
امي�ركا مواصلة حياتها ليس اس�بوعين 

فقط بل 40 عاما.  
واكد ظريف بان االهتمام جار بش�ان 
س�المة الرعايا االميركيين السجناء في 
ايران لجرائم امنية واضاف، ان س�لطتنا 
القضائية هي مؤسسة مستقلة.. ونحن 
لي�س بامكانن�ا ان نؤث�ر عل�ى قراراتها،  
لكنن�ا نس�تفيد م�ن نفوذنا ف�ي متابعة 
القضايا االنسانية كاالطمئنان الى تلبية 
حاجاتهم ف�ي مجال الصحة والس�المة 
وان نرى هل بامكاننا الوصول الى اتفاق 
انس�اني.وحول امكاني�ة الحوار لالفراج 
عن السجناء قال ظريف، ليس بامكانكم 
الب�دء بح�وار م�ع دولة ما ف�ي ظل عدم 
احترام حكومتها وش�عبها وكذلك طرح 
مزاعم لتغيي�ر حكومتها، النكم في هذه 
الحال�ة ال تترك�ون الكثي�ر م�ن المجال 

للحوار الحقيقي.   
وق�ال وزير الخارجي�ة االيراني حول 
تبادل الس�جناء بي�ن ايران وامي�ركا، ان 
هذا االمر احتمال، وهو ياتي بالتاكيد في 
اطار القضايا االنس�انية، اال ان هذا االمر 

بحاجة الى تغيير نهج اميركا.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د األمي�ن الع�ام لحزب الله الس�يد حس�ن نص�ر الله أن 
المقاومة في لبن�ان أصبحت تملك القدرة والقوة والصواريخ 
الت�ي تس�تطيع من خالله�ا ضرب أي ه�دف في كي�ان العدو 

اإلسرائيلي، الذي أصبح يحسب لها ألف حساب.
وفي كلمة له في مهرجان انتخابي في مدينة صور جنوب 
لبنان، ش�دد الس�يد نصر الله عل�ى أن المقاوم�ة هي “نتيجة 
تراكم�ات من التضحيات وال يمكن أن نتنازل عنها وهي تعني 
وجودنا وكرامتنا وعزتنا”، وأن ه�ذه المقاومة ثّبتت معادلة 
ال�ردع مع الع�دو اإلس�رائيلي، وتاب�ع “التصويت ف�ي 6 أيار 
)موعد االنتخابات البرلمانية في لبنان( يش�كل رس�الة تأكيد 
على التمس�ك بالمقاومة وعدم التخلي عنها وهو أيضاً رسالة 
التمس�ك بالوحدة الوطنية”.وكش�ف نصر الل�ه أن حزب الله 
جاهز بع�د االنتخابات “للنقاش في االس�تراتيجية الدفاعية” 
عن لبنان.ورأى الس�يد نصر الله أن تيار المستقبل تبنى الملف 
االقتصادي في لبنان منذ عقود، متس�ائالً عن اإلنجازات التي 
حققها في هذا الملف، وشدد في هذا المجال على أن “مواجهة 
الفس�اد تحتاج إلى حزم وقرار سياس�ي والش�عب لن يسكت 

بعد اليوم ألن البلد يتجه نحو االنهيار”.
واعتبر نصر الله أن المسار الذي يسير فيه لبنان “سيؤدي 
إل�ى كارث�ة”، داعي�اً إلى المزي�د م�ن الح�وار والتواصل بين 
مختلف القوى اللبنانية، كما أكد في هذا اإلطار على أن النظام 
الطائفي في لبنان يش�كل عقبة أساس�ية أمام حل المشكالت 
الت�ي يواجهها البلد.وتحدث نصر الله ع�ن التحالف بين حزب 
الل�ه وحركة أمل معتبراً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو 
ضمان�ة وطنية “ودوره ف�ي الحوار كان أساس�ياً في حماية 

االستقرار في لبنان”.

       بغداد / المستقبل العراقي

يتواصل الحصار العس�كري المفروض على آية الله الشيخ 
عيس�ى قاس�م في منزله ببلدة الدراز، حيث دخل السبت يومه 
الرابع والثالثين بعد الثالثمائة، فيما تعمد الس�لطات الخليفية 
في البحرين إلى زيادة الحواجز التي تطوق منزل الشيخ قاسم 
بموازاة الحواجز والكمائن التي تحيط مداخل البلدة المحاصرة 
منذ يونيو من الع�ام الماضي. وأظهرت صور متداولة تضييق 
الخناق على منزل الشيخ قاسم بالحواجز اإلسمنتية واألسالك 
الشائكة، وقال ناشطون بأن التطويق المتواصل والخانق يشير 
إلى نية الس�لطات عزل منزل الشيخ قاسم عن الجوار وفصله 
ع�ن محيطه بالكام�ل. وقد عبر المواطنون ع�ن رفضهم لهذا 
الحصار بكتابات ش�عارات التضامن على الحواجز اإلسمنتية، 
جنب�ا إل�ى جن�ب العملي�ات الميداني�ة الغاضية الت�ي تنفذها 
مجموعات ش�بابية م�ن البلدة وتس�تهدف المركبات واآلليات 
العس�كرية التي تش�ارك في الحصار. وتعرض الش�يخ قاسم 
ألكثر من انتكاسة صحية خالل فترة الحصار التي تصاعدت في 
مايو من العام الماض�ي بعد الهجوم الدموي على المعتصمين 
بجوار منزل ومقتل خمسة من المواطنين المعتصمين. وعلى 
الرغم من اإلدانات الدولية واألممية لهذه اإلجراءات االنتقامية 
وأشكال العقاب الجماعي الذي طال أهالي البلدة؛ إال أن النظام 
الخليفي واصل انتهاكاته بغطاء خارجي من الواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة، كما يقول نشطاء.

السيد نرصاهلل: املقـاومة االسالميـة 
هلا قدرة رضب أي هدف إلرسائيل

السلطات البحرينية تواصل تشديد احلصار 
العسكري عىل منزل آية اهلل قاسم 

         بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وكالة رويترز نقال عن مسؤول سعودي، 
ادعائه بأن الملك س�لمان لم يك�ن بالقصر الملكي 
لحظ�ة تعامل القوات الس�عودية مع الطائرة دون 
طي�ار مس�يرة ترفيهي�ة بمنطق�ة الخزامي قرب 
القص�ر الملك�ي بالعاصم�ة الري�اض. وأضاف�ت 
رويت�رز أن الملك س�لمان كان بمزرعته بالدرعية. 
ونقلت وكالة “رويترز” عن مس�ؤول س�عودي لم 
تس�مه إن قوات األمن أس�قطت “طائرة السلكية 
ترفيهي�ة صغيرة في حي الخزام�ي الذي توجد به 
قص�ور ملكية”. م�ن جانبها، قالت وكال�ة األنباء 
الس�عودية الرس�مية، إن القوات األمنية أسقطت 
طائرة بال طيار جانب القصور الملكية في منطقة 
الخزام�ي،  مضيف�ا ان الجه�ات المختص�ة ب�دأت 
تحقيقا ح�ول مالبس�ات الواقعة.بالمقابل، صرح 
المتحدث الرس�مي لش�رطة منطق�ة الرياض أنه 
عن�د الس�اعة 19 و50 دقيقة من مس�اء الس�بت، 
الحظ�ت إحدى نقاط األمن بح�ي الخزامي بمدينة 
الري�اض تحلي�ق طائ�رة الس�لكية صغي�رة ذات 

تحكم عن بع�د من نوع درون.وتحدث�ت أنباء بأن 
القوات األميركية المتواجدة بالرياض نقلت الملك 
س�لمان وولي عه�ده محمد بن س�لمان الى مكان 
آمن للحف�اظ عليهم.كم�ا ذكرت بع�ض المصادر 
أن األج�واء اغلق�ت تماما أم�ام رح�الت الطيران 
التجاري�ة والعس�كرية، وأن الح�رس الملكي إلبن 
سلمان سيطر على كل المفارز األمنية في الرياض 
وق�ام بتحلي�ق مروحياته ف�وق مدين�ة الرياض.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع فيديو يظهر إطالق نار كثيف قرب القصور 
الملكية في منطقة الخزامي، وتحدث الناش�طون 
على ان هناك اش�تباكات دارت باالسلحة الخفيفة 
والمتوس�طة بين الح�رس الملكي وق�وات اخرى 

وصفوها بالمجهولة. 
وتصّدر هاشتاغ )اطالق_نار_في_حي_الخزامي 
( موقع “تويتر” في السعودية خالل فترة قصيرة. 
كما ٌلحظ انتش�ار هذا الوس�م في العديد من الدول 
االخرى بش�كل سريع.وقال الناشط السعودي في 
مجال حقوق اإلنسان غانم الدوسري أن هناك أنباء 
عن نقل الملك سلمان إلى ملجأ في القاعدة الجوية 

ف�ي الري�اض لحمايته. وق�ال مغ�ردون انه خالل 
الس�اعات المقبلة س�تظهر حركة االمراء االحرار 
من جديد.وأكد الدوس�ري، أن�ه علم من مصدر في 
الديوان الملكي، قيام الجهات المعنية بنقل العاهل 

السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته.
المش�هور  الس�عودي  الناش�ط  غ�رد  ب�دوره 
“مجته�د” ان االش�تباكات في القص�ر الملكي في 
العاصم�ة الري�اض تحتدم وس�ط غم�وض حول 

هروب الملك سلمان من القصر المستهدف.
من جهته�ا افادت مصادر س�عودية ان القصر 
ال�ذي ح�دث فيه اط�الق نار ه�و مق�ر إقامة ولي 
العه�د محم�د بن س�لمان.ولم يص�در أي بيان من 
الدي�وان الملكي الس�عودي للتعليق عل�ى األخبار 
المتداول�ة، كما ل�م تنقل اي وس�يلة اعالمية انباء 
واضح�ة وصريحة عن الحادثة. مما دفع نش�طاء 
على مواقع التواص�ل االجتماعي الى التحدث على 
ان هناك غموض عن مصير الملك سلمان، وعلقوا 
قائلي�ن ان الغم�وض ال�ذي يبديه الدي�وان الملكي 
حي�ال ه�ذه الحادث�ة يش�ير ال�ى ان هن�اك ضعف 
كبير داخل أمن القص�ور الملكية، وانه ربما تكون 

محاولة انقالب من قبل االمراء في العائلة الحاكمة 
عل�ى الملك س�لمان وولي عهده االمي�ر محمد بن 
سلمان، خاصة ان مصير الملك سلمان وولي عهده 
محمد بن سلمان مجهول حتى اللحظة.كما تساءل 
مراقب�ون كيف لطائ�رة صغيرة ان تخت�رق نظام 
الرادار الس�عودي الخاص بالحماية الملكية وتهدد 
قص�ر المل�ك. اضاف�ة ال�ى ان مثل ه�ذه الطائرات 
يتعام�ل معها الكتروني�ا فلماذا ت�م التعامل معها 
بالمضادات االرضية؟ وأكد المتحدث باسم شرطة 
الري�اض صح�ة األنباء ع�ن إطالق الن�ار في حي 
الخزامي، مش�يراً إلى أنه اس�تهدف طائرة صغيرة 
ب�دون طيار تحلق في المكان.ونقلت وكالة األنباء 
الس�عودية الرس�مية )واس( ع�ن المتحدث قوله: 
“إنه عند الس�اعه 19:50 من مساء السبت الحظت 
إح�دى نقاط الف�رز األمني بح�ي الخزامي بمدينة 
الري�اض تحليق طائرة الس�لكية ترفيهية صغيرة 
ذات تحكم عن بعد من نوع )درون(، دون أن يكون 
ا اقتضي قي�ام رجال األمن في  مصرحاً بذل�ك، ممَّ
النقط�ة األمنية بالتعامل معه�ا وفق ما لديهم من 

أوامر وتعليمات بهذا الخصوص”.

طائرة مسرية حلقت فوق مقر امللك سلمان

نار يف قرص آل سعود: حماولة اغتيال أم انقالب؟
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مجلس القضاء االعىل  
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد:1068 /ب/ 2018 
التاريخ : 2018/4/18 

اعالن 
اىل املدعى عليه )يوسف كريم لفتة ( مجهول محل اقامته 

حاليا 
اق�ام املدع�ي )ام�ن بغداد/اضاف�ة لوظيفت�ه( الدعوى 
املرقمة اع�اله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك فيها بفس�خ 
العق�د والزام�ك بدف�ع املبلغ وق�دره خمس�مائة مليون 
كتعوي�ض ع�ن االرضار الت�ي لحقت بالدائ�رة وتحميلك 
الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحام�اة  وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بموع�د املرافع�ة ي�وم  2018/4/29 الس�اعة 
التاسعة ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا ستجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد 113 / ش / 2018 
اىل / املدعى عليه سفيان عبد الكريم مرعي 

م / تبليغ 
اقامت زوجتك املدعوة ) اميمة صبار عبد ( الدعوى الرشعية املرقمة 113 
/ ش / 2018 طالب�ة فيه�ا التفريق منك للرضر وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب كتاب محكمة االحوال الش�خصية يف سامراء بالعدد 3013 يف 17 
/ 4 / 2018 قرر تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن واسعتي االنتشار 
ع�ىل موعد املرافع�ة املص�ادف 29 / 4 / 2017 ويف ح�ال عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض  احمد حميد حسان

جامعة القادسية 
شعبة العقود الحكومية 

الوحدة القانونية 
اعالن 

تعلن رئاسة جامعة القادسية / شعبة العقود الحكومية 
ع�ن اعالن املزايدة العلنية الخاصة بأيجار حانوت قس�م 
الط�الب يف الح�رم الجامع�ي وفق�ا لقانون بي�ع وايجار 
اموال الدولة رقم  21 لس�نة 2013 املعدل وتجري املزايدة 
يف جامعة القادس�ية / مجمع الحرم الجامعي الس�كان 
الطلبة )االقسام الداخلية للطلبة ( يف تمام الساعة الثانية 
ع�رش ظه�را وتكون قائم�ة املزايدة مفتوح�ة ملدة )30( 
ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي 
يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب باالش�راك 
يف املزايدة ممن له حق االش�راك باملزايدة مراجعة قس�م 
الش�ؤون املالية للحصول ع�ىل رشوط املزايدة لقاء مبلغ 
قدره )25000( خمسة وعرشون الف دينار غري قابل للرد 
مس�تصحبن معهم التأمينات القانوني�ة البالغة )%30( 
م�ن القيمة التقديرية علما ان القيمة التقديرية لحانوت 
قس�م الط�الب )3000000(ثالثة مالين دين�ار ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة )2%( من بدل 

االيجار مع كافة الرسوم واملصاريف االخرى . 
أ . د. فردوس عباس جابر الطريحي 
رئيس جامعة القادسية

محافظة النجف االشرف
لجنة البيع وااليجار الثانية

اعالن
بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرقم )68/ 1845 يف 4/ 4/ 2018(  واس�تنادا الحكام قانون بيع وايجار املوال 
الدول�ة رقم 22 لس�نة 2013. تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املبينة تفاصيلها يف ادناه والعائدة اىل بلدية العباس�يةعن طريق املس�اطحة وملدة ) حس�ب ما مؤرش ازاءها ( فعىل كافة الراغبن 
باالشراك باملزايدة ممن توفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل فرة )30( يوما تبدء من اليوم التايل 
لن�رش اإلع�الن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية البالغة 200 % من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مص�دق لحس�اب البلدية املذكورة وفق الرشوط املدرجة ادناه اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انف�ا وكتاب محافظة النجف/ مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرق�م )30( يف 3/ 1/ 2016 وس�تجري املزايدة يف اليوم الت�ايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن علي فاضل المحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

الرشوط املطلوبة:
1- مدة االيجار )املساطحة( حسب ما مؤرش ازاءها.

2- تؤول كافة املشيدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد استنادا اىل املادة )16/ أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013

 3- يتم اس�تيفاء بدل املس�اطحة س�نويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمس س�نوات من تاريخ ابرام عقد املساطحة استنادا اىل 
املادة )16/ ب( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

4- يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص باملس�اطحة الواردة يف الفق�رة )1( من االعالن والبال�غ )533.124.000( دينار 
وبارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التنفيذ البالغة س�نة واحدة اس�تنادا اىل املادة )16/ ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013
5- يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص باملس�اطحة الواردة يف الفق�رة )2( من االعالن والبال�غ )365.324.000( دينار 
وبارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التنفيذ البالغة س�نة واحدة اس�تنادا اىل املادة )16/ ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013
6- يقدم املس�اطح مبلغ ضمان للتش�يد يعادل بدل املساطحة اس�تنادا اىل املادة )16/ ج( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013 
7- يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل الس�نوي يف موعده وبعكس�ه يتم تطبيق املادة )16/ د( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013 
8- عىل املستأجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة )هوية االحوال املدنية+بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية 

العراقية(
9- عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار املتبقي والرسوم 

االخرى.
10- عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا.

11- اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881 يف 28/ 9/ 2014 يل�زم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة.

مدة المساطحةالموقعالمساحةجنس الملكت

1

القطعة المرقمة 
29/ 214 م31 
النشاء عمارة 
تجارية عليها

28 سنةالشارع العام مقابل عمارة الشافعي920 م2

2

القطعة المرقمة 
2/ 139 م46 
النشاء مجمع 
تجاري عليها

21 سنةامام مخرج كراج النقل الداخلي800 م2

العدد: 108 
التاريخ: 16/ 4/ 2018

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
 العدد : 1215/ش/ 2018

التاريخ: 2018/4/18
اىل املدعى عليه / شامل محمد خليل 

سبق وان اقامت املدعية )وفاء شمعون حنو( الدعوى 
بالتفريق للهجر  املرقمة 1215/ش/2018 والخاصة 
محلة  مختار  اشعار  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية 
عليه  الكرادة  لقاطع  البلدي  املجلس  من  واملؤيد   929
صحيفتن  بواسطة  تبليغك  املحكمة  هذه  قررت 
يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق يوم  2018/5/3 الساعة الثامنة صباحا وعند 
عدم حضورك  او من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
القايض 

مجبل حسن سهيل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

قسم الحسابات / شعبة النفقات 
العدد: 443 /حسابات/ 2018

التاريخ : 2018/4/22
اعالن 

 )5( املرقم  الكشك  لاليجار  مزايد  تقدم  لعدم  بالنرض 
الراغبن  فعىل  املزايدة  باب  فتح  عن  االعالن  تقرر 
)خمسة  مدة  خالل  الرئاسة  هذه  مراجعة  بااليجار 
عرش ( اعتبارا من ثاني يوم النرش مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية والبالغة )20%( من القيمة املقدرة 
)سبعمائة وخمسن (الف دينار وسوف تجري املزايدة 
يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري للنرش يف 
ساحة املحكمة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

الداللية والنرش واالعالن .
القايض 

طالب حسن حربي 
رئيس محكمة استئناف املثنى االتحادية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح غماس 

العدد: 128/ج/ 2018 
التاريخ : 4/15/ 2018 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / ستار عزوز شلواح  فليح 

128/ج/2018  املرقمة  الجزائية  الدعوى  يف  التهامك 
املشتكي فيها  عيل لهب عبدالله وفق املادة 1/459 من 
تقرر  فقد  اقامتك  محل  وملجهولية  العقوبات  قانون 
تبليغك اعالنا يف صحيفتن محليتن يوميتن بالحضور 
يوم  املوافق  املحاكمة  موعد  يف  املحكمة  هذه  امام 
تجري  سوف  حضورك  عدم  حالة  ويف   2018  /5/30

املحاكمة بحقك غيابا وحسب االصول. 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح غماس 
العدد 100/ج/2018 

التاريخ: 2018/4/16 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / صباح نوري نعمة 
100/ج/2018   املرقمة  الجزائية  الدعوى  يف  التهامك 
28/سادسا/1  املادة  وفق  العام  الحق  فيها  املشتكي 
من قانون مكافحة املخدرات وملجهولية محل اقامتك 
فقد تقرر تبليغك اعالنا يف صحيفتن محليتن يوميتن 
بالحضور امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املوافق 
سوف  حضورك  عدم  حالة  ويف   2018/5/  30 يوم 

تجري املحاكمة بحقك غيابا وحسب االصول 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 
العدد:752/ش/2018 

التاريخ:2018/4/22
اعالن  

اىل / املدعى عليه )عماد حربي عباس(
 ) الحسن  عبد  هاشم  )سارة  املدعية  زوجتك  اقامت 
فيها  طلبت  ضدك  752/ش/2018  بالعدد  الدعوى 
جرت  وقد  للهجر  بينكما  القضائي  التفريق  ايقاع 
املرافعة بحقك غيابيا واصدرت املحكمة قرارها الغيابي 
التفريق  ايقاع  املتضمن   2018/4/5 يف  ذاته  بالعدد 
بينكما للهجر , وحيث انك قد تايد كونك  مجهول محل 
بالتبليغ يف 2018/4/12  القائم  االقامة حسب رشح 
بالعدد  القضائية  التبليغات  دائرة  كتاب  طي  املرفق 
269 يف 2018/4/18 , واشعار مختار منطقة املشواك 
)اسماعيل  السماوة  قضاء  يف  االوىل  الشهداء  وحي 
هالل نارص ( وانك تقيم خارج العراق لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور لتقديم االعراض القانوني عىل القرار الصادر 
سكتسب  القرار  فان  وبخالفه  تمييزا  فيه  الطعن  او 

الدرجة القطعية اصوليا .
القايض 

لطيف مهنة علو النرصاوي 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

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

القاسم عن اجراء مزايدة  الهيئة اإلدارية لنادي  تعلن 
ان  علما   98 ولغاية   69 من  املرقمه  للمحالت  علنيه 
مليون   )1500000( الواحد  للمحل  التقديرية  القيمه 
املرقمه  املحالت  باستثناء  دينار  الف  وخمسمائة 
الواحد  للمحل  التقديرية  القيمه  فان  )97و98( 
)2000000( مليونن دينار ويتحمل من تدرسوا عليه 
القيمه  2 % من  البالغة  والدالليه  اإلعالن  اجور  املزايدة 
التاسعة صباحا  الساعة  التقديرية يوم 2/ 2018/5 

يف مقر النادي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد: 1379/ج/2018
التاريخ: 2018/4/17 

اعالن 
اىل /املتهم الهارب ) حسن رشيعة رسن (

املشتكي  1379/ج/2018  املرقمة   بالدعوى  التهامك 
فيها )كرار عباس جاسم ( وفق احكام املادة 432 / من 
قانون العقوبات واملقامة امام هذه املحكمة ولهروبك 
بصحيفتن  تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  ومجهولية 
  2018/5/21 يوم   وعن  االنتشار  واسعتي  محليتن 
الجراء محاكمتك ويف حالة عدم حضورك باملوعد املحدد 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

زمان عبد االمري محمود 
قايض محكمة جنح الديوانية

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

العدد:2015/62 
اعالن 

استنادا للمادة )71( من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب 
اضافه  التجاري  الخليج  ملرصف  املفوض  املدير  اذن 
السيارة  االرشف  النجف  تنفيذ  مديرية  تبيع  لوظيفته 
املرقمة 2582 نجف حمل نيسان نيفارا بيكب املدرجة 
يف  الحضور  بالرشاء  الراغبن  فعىل  ادناه  اوصافها 
الزمان واملكان املذكور ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا 
من اليوم التايل للنرش يف الصحف الرسمية مستصحبا 
القيمة  من   %10 البالغة  القانونية  التأمينات  معه 
املشري  ويتحمل  املدنية  االحوال  هوية  مع  املقدرة 

اجور التسجيل والداللية .
االوصاف:

دبل  نجف   2582 مرقمة   بيكب  نيسان  السيارة   _1
قمارة موديل 2012 بيضاء اللون .

مع  ابيض  اللون  قمارة  دبل  السيارة  املواصفات   _2
نقشة مارونية من الجانبن وهية ذات بدن يتالئم مع 
سنه الصنع وقد وجد رضبه من جهة الجاملغ االمامية 
مع  )البنيد(  املحرك  غطاء  وكذلك  تصليحه  تم  االيرس 
زجاج  وجميع  مستبدالت  االيرس  االمامي  الجاملغ 
املستبدلة  االمامية  الزجاجة  السيارة بحالة جيدة عدا 
يوجد فيها فطر من االعىل اىل االسفل االطارات بحالة 
البكاليتات  اما  جاردة  االمامية  املصابيح  مستهلكة 
الحركة  ناقل  قليلة  وكسور  فطر  فيها  يوجد  الخلفية 
من النوع االتماتيكي والغرفة الداخلية للسيارة بحالة 

جيدة اما املحرك شغال وقليل البخار .
احمد  سيد  لصاحبه  الهدى  نور  معرض  املكان:   _3

الزاميل حي الجامعة مقابل قرص الثقافة .
االخري  اليوم  من  عرصا  الرابعة  الساعة  4_الزمان: 

لالعالن .
5_ القيمة املقدرة ثالثة عرش مليون دينار . 

������������������������������������������
متفرقة

فقدان
 )  122306  ( املرقمة  املدرسية  الوثيقة  مني  فقدت 
بتاريخ 2013/9/24 والصادرة من  العدد )280(  ذي 
مديرية تربية النجف االرشف واملعنونة اىل جهاز االمن 
الوطني بأسم ) اركان رائد سهيل ( عىل من يعثر عليها 

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

النجف  يف  واالقامة  والجوازات  املدنية  االحوال  مديرية 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2495

التاريخ: 2018/4/19
اعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حامد حمزة 
حسن ( الذي يطلب فيه تسجيل لقبه من  ) الفراغ ( اىل 
) الزبيدي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) عرشة ايام ( وبعكسه سوف تنظر 
من   )24( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية  هذه 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3( لسنة 2016  .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

اىل  الحسن مجيد ( يرجى حضورك  باقر عبد   ( السيد 
استحصال  لغرض  املدن  تنظيم  شعبة  الكوفة  بلدية 
ميسان  حي   )3/14101  ( املرقم  للعقار  بناء  اجازة 
مستصحب معك املستمسكات املطلوبة يف مدة اقصاها 

ثالثون يوم من تاريخ النرش.
������������������������������������������

فقدان
فقد مني باج دخول املوظف الصادر من رشكة توزيع 
املنتجات النفطية بأسم ) ستار جرب عبد الرزاق( عىل 

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

اعالن
اىل الرشيك ) حسن صبح عباس ( توجب عليك الحضور 
اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرقم 47733 / 3 حي النداء وبخالفه ستتم االجراءات 

دون حضورك طالب االجازه  هدى عبد االمري ناجي
������������������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
لرشكة  محمد  احمد  وسام  املحامي  املصفية  أني 
الهندسية  واالستشارات  للتصاميم  تعز  مجموعة  
الرشكة  عىل  دين  أو  حق  له  من  كل  ادعو  املحدودة  
الجزائر    حي  البرصة  التايل  العنوان  عىل  مراجعتي 

مقابل سوق الخيمه .
املصفية املحامي

 وسام احمد محمد
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الرتبية محمد اقبال، امس االحد، 
اىل املحافظ�ات،  ايق�اف نق�ل الصالحي�ات 
ويوجه باعتماد االجراءات االدارية التي كان 

معمول بها واعادة ربط املديريات بالوزارة.

وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان اقبال أمر »بإيقاف 
نقل صالحيات وزارة الرتبية اىل املحافظات، 
ووجه باعتماد االج�راءات االدارية التي كان 
معم�وال بها، وكذل�ك اعادة رب�ط املديريات 

العامة للرتبية يف املحافظات بالوزارة«.

واشار اىل ان هذا االجراء جاء »تنفيذا لقانون 
رق�م )لقان�ون ١٠ لس�نة( ٢٠١٨ التعدي�ل 
الثال�ث من قانون املحافظ�ات غري املنتظمة 

بإقليم رقم )٢١ لسنة ٢٠٠٨( املعدل«.
وتابع البيان »نص امل�ادة )١٢( من القانون 
املذك�ور تتضمن الغاء ن�ص الفقرة )١( من 

البن�د اوال من املادة )٤٥( من القانون والذي 
استثنى وزارتي الرتبية والصحة والبيئة من 
نق�ل الدوائ�ر الفرعية واألجه�زة والوظائف 

واالختصاصات إىل املحافظات«.
وبحس�ب البيان ف�إن اقبال »وج�ه بإيقاف 
ورود  لح�ن  االداري�ة  اإلج�راءات  جمي�ع 

وف�ق  ال�وزارة  م�ن  الجدي�دة  التعليم�ات 
إىل  تفويضه�ا  س�يتم  الت�ي  الصالحي�ات 

املديريات مجدداً«.
وأكد ان »الفقرات التي شملت بااليقاف هي 
تغي�ري إدارات املدارس ومنع تغيري األقس�ام 

والشعب وغريها من اإلجراءات اإلدارية«.

وزير الرتبية يوقف نقل صالحيات وزارته اىل املحافظات

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
ع�ن إلقاء القب�ض عىل موظف يق�وم بتزوير 
البطاق�ة الذكي�ة الخاص�ة باس�تالم روات�ب 
االعان�ة االجتماعي�ة وبحوزت�ه مبل�غ مايل«.

وأعلن املتحدث باس�م الوزارة، عمار منعم، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
عن إلقاء القبض عىل موظف يف دائرة التدريب 
املهني، يقوم بتزوي�ر البطاقة الذكية الخاصة 
باس�تالم روات�ب اإلعان�ة اإلجتماعي�ة ومعه 
جه�از )بصمة( فضالً عن ع�دد من البطاقات 

الذكية، ومبلغ يقدر بأكثر من ٤ مالين دينار«. 
وأشار منعم إىل أن إلقاء القبض “تم بالتعاون 
مع ضابط اس�تخبارات ال�وزارة وجهاز األمن 
الوطني”، مضيفاً “تم تس�ليم املتهم إىل مكتب 
مكافحة إجرام األعظمية إلستكمال التحقيق 

وإحالته إىل القضاء لنيل جزائه القانوني.

العمل تعلن القبض عىل موظف مزور
للبطاقات الذكية

   كربالء / المستقبل العراقي

املقدس�ة  كرب�الء  صح�ة  دائ�رة  أنه�ت 
إستعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة 
بزي�ارة النص�ف من ش�عبان املباركة التي 

تصادف يف الثاني من شهر آيار املقبل ».
 وق�ال وكيل مدير عام الدائرة  مدير قس�م 
األم�ور الفني�ة الدكت�ور ماج�د املي�ايل  يف 
ترصي�ح ورد ل� »املس�تقبل العراقي« إن » 
الدائ�رة ، أنهت إس�تعداداتها لتنفيذ خطة 
الط�وارئ الخاص�ة بزي�ارة النص�ف م�ن 
ش�عبان املباركة ، كما ت�م تهيئة مالكاتها 
بما يتناس�ب وحجم هذه املناسبة الكبرية 
» ، مبيناً إنه » سيتم نرش مفارز طبية عىل 
امتداد محاور املدينة الثالثة ) بابل ، النجف 
، بغداد ( ملس�افات ال تقل ع�ن ٢٠ كم عن 
مرك�ز املدين�ة إضافة إىل نرشه�ا يف مركز 
املدين�ة لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبية 

والصحية إىل الزائرين » . 
وتاب�ع إن » الدائرة أعدت الخطة املناس�بة 
واملبنية عىل التجارب الناجحة للمناسبات 

املليونية السابقة ، وتم تهيئة املستشفيات 
واملراكز الصحية واملفارز التي سيتم إدارتها 
من خ�الل غرف�ة عملي�ات الدائ�رة ، التي 
س�تقوم أيضاً بالتنسيق مع وزارة الصحة 
والحكوم�ة املحلي�ة واألمانت�ن العامت�ن 
للعتبتن املقدستن الحس�ينية والعباسية 
والدوائ�ر الصحية يف املحافظ�ات املجاورة 
وقيادة عمليات الفرات األوس�ط / الطبابة 
وغرف�ة  الرشط�ة  ومديري�ة  العس�كرية 
الخدمي�ة  ودوائره�ا  املحافظ�ة  عملي�ات 
والس�اندة لغرض تبادل املعلومات وتأمن 
الحماية لس�يارات اإلس�عاف والشاحنات 

التي تحمل مساعدات طبية » . 
وكشف امليايل ، إن » الخطة تضمنت توزيع 
) 9٠ ( س�يارة إس�عاف ، و) ٢9 ( مف�رزة 
طبي�ة ، و) 7 ( مستش�فيات حكومي�ة ، 
إضافًة اىل مستش�فى اإلمام زين العابدين 
) ع ( الجراحي التخص�ي التابعة للعتبة 
موقعه�ا  ألهمي�ة   ، املقدس�ة  الحس�ينية 
بالنس�بة لحركة الزائري�ن » ، فضالً عن » 
مركز الس�يدة زينب الكربى )ع( الجراحي 

التخص�ي » ، إىل جان�ب » تهيئ�ة ) ٢6 ( 
فرقة صحية ملراقبة مياه الرشب واألغذية 
املقدم�ة للزائري�ن » ، كم�ا إن » الزي�ارة 
ستش�هد فتح ص�االت للط�وارئ يف املراكز 
الصحية ) العباس�ية الرشقية ، العباس�ية 

الغربي�ة ، باب بغ�داد( وتجهيزه�ا بكافة 
ألدوي�ة واألجه�زة واملس�تلزمات الطبي�ة 
األخ�رى » .  وأردف إن » قس�م الصيدل�ة 
وبالتنسيق مع الرشكة العامة لألدوية قام 
بتوفري األدوية واملستلزمات الطبية خاصة 

املنقذة للحياة وتوزيعها عىل املستشفيات 
واملف�ارز الطبي�ة واملراك�ز الصحي�ة » ، يف 
حن » يقوم مرصف الدم الرئييس بحمالت 
الت�ربع خ�الل الف�رتة التي تس�بق الزيارة 
لغ�رض توفري كميات مناس�بة من جميع 

األصناف خاصة السالبة منها ».
 واوضح إنه » سيتم زيادة الغطاء الرسيري 
لجميع املستش�فيات وذلك بتحديد إدخال 
املرىض للحاالت الطارئ�ة حرصاً مع إخالء 
إعتب�اراً  )املستش�فيات( بنس�بة )٥٠ %( 
من الثاني عرش من ش�عبان ولغاية إنتهاء 
الزيارة » . ويف مجال التنسيق والتعاون مع 

وزارة الصحة والحكومة املحلية ».
وأكد وكيل املدير الع�ام إن » وزارة الصحة 
والحكومة املحلية أوعزتا بتذليل الصعوبات 
واملعوق�ات التي تعرتض القط�اع الصحي 
يف الزي�ارة ووضع كاف�ة اإلمكانيات لدعم 
وإس�ناد الجهد الطب�ي والصح�ي للدائرة 
» ، بينم�ا » تق�وم دائرتي الصح�ة يف بابل 
والنجف بتأمن محوري )بابل – كربالء( ، 

و) النجف – كربالء ( .

صحة كربالء تنهي استعداداهتا لتنفيذ خطة طوارئ زيارة النصف من شعبان املباركة

اليوم.. افتتاح مهرجان بغداد الدويل 
العارش للزهور

انخفاض معدل التضخم الشهري 
بنسبة 0,3% خالل الشهر املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

اكملت امانة بغداد جميع استعداداتها إلفتتاح مهرجان بغداد الدويل 
الع�ارش للزهور اليوم االثنن ».وذك�رت مديرية العالقات واالعالم يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »  املهرجان الذي يش�ارك فيه 
عدد من الوفود العربية واالجنبيية وعدد من الشخصيات منها عضو 
الربملان النمس�اوي )عمر ال�راوي( واالمن العام لهيئة امناء اس�يا 
وع�دد من ال�رشكات الدولية املتخصصة بإنت�اج الزهور« .واضافت 
ان » أمان�ة بغ�داد نظمت ج�والت للش�خصيات والوفود املش�اركة 
اىل مرق�دي االمام الكاظ�م )ع( واالمام ابو حنيف�ة النعمان )رض( 
واملنطقة االثرية يف مدينة بابل »  .واوضحت ان » مهرجان هذا العام 
يق�ام تحت مظلة اليونس�كو ضمن م�رشوع )بغ�داد مدينة االبداع 
االدب�ي(  ويتضمن عدداً م�ن الفعاليات االدبي�ة والثقافية والحرف 
اليدوي�ة للدول املش�اركة اىل جانب معارض الزهور  » .واش�ارت اىل 
ان »الدوائ�ر البلدي�ة يف مدينة بغداد التي كانت تش�ارك يف املهرجان 
يف كل ع�ام بأجنح�ة الزه�ور يف متنزه ال�زوراء وتجرى منافس�ات 
ب�ن ه�ذه االجنحة غري ان هذا العام ارتأت امان�ة بغداد اقامة هذه 
االجنح�ة كالً ضم�ن قاطعه لفس�ح املج�ال امام املواطن�ن للتمتع 
بهذه املعارض ». هذا وان املهرجان لهذا العام تش�ارك فيه )٨( دول 
وعرشات الرشكات االجنبية واملحلية وعدد من املؤسسات والوزارات 

الحكومية العربية.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، األحد، 
عن انخفاض معدل التضخم الش�هري لش�هر آذار املايض بنسبة 

)٠,3%( والسنوي بنسبة )٠,٨%(.
وق�ال الهنداوي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إن »الجهاز 
املركزي لإلحص�اء التابع لوزارة التخطيط أنج�ز تقرير التضخم 
الس�نوي والش�هري لش�هر اذار املايض ٢٠١٨ عىل أس�اس جمع 
البيان�ات ميداني�ا ع�ن أس�عار الس�لع والخدمات املكونة لس�لة 
املس�تهلك من عينة مختارة من منافذ البيع يف محافظات العراق 
كاف�ة«، مبينا أن »هذه املعدالت تحتس�ب من الس�لع والخدمات 
التي تشمل الغذائية واإليجار والنقل واالتصاالت والصحة والتعليم 

وغريها مما يقتنيه املستهلك«.
وأض�اف أن »م�ؤرشات التضخ�م الش�هري لش�هر اذار ش�هدت 
انخفاضا بنس�بة ٠.3% مقارنة مع ش�هر ش�باط الذي س�بقه«، 
مشريا اىل ان »االنخفاض جاء نتيجة انخفاض قسم التبغ والنقل 
بنس�بة ٠.٢%، وقسم الس�كن بنسبة ١% وقس�م االتصال بنسبة 
٠.3% وقس�م املطاع�م بنس�بة ٠.١%«واوضح ان بعض االقس�ام 
ش�هدت ارتفاعا بنس�ب طفيفة ومنها قس�م املالب�س واالحذية 
الذي ارتفع بنس�بة )٠,٨%( وارتفع قسم الصحة بنسبة )7,١%( 
، كما ارتفع قس�م التعليم بنس�بة )٢,9%(، وارتفع قس�م السلع 

والخدمات املتنوعة بنسبة )٢,٢%(«.
واش�ار اىل ان »التضخ�م الس�نوي انخف�ض هو االخ�ر باملقارنة 
مع ش�هر اذار من العام املايض ٢٠١7 بنس�بة ٠.٨%«، مضيفاً أن 
»أسباب انخفاض معدل التضخم السنوي تعود إىل انخفاض أغلب 

األقسام، فيما حافظت بعضها عىل نفس املعدالت السابقة«.
وكان الجه�از املركز لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات اعلن، خالل 
كانون الثاني ٢٠١٢، أنه بارش باستخدام املكننة يف جمع األسعار 
املختلف�ة وبأوق�ات زمني�ة محددة ب�دالً من االس�تمارة الورقية 
املعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم يف رسعة جمع األسعار 

ودقتها، وتصحيح احتسابها يف حال وجود أخطاء.
يذك�ر أن وزارة التخطيط أعلنت الش�هر امل�ايض انخفاض معدل 
التضخم خالل ش�هر شباط املايض بنسبة3.٠% مقارنة مع شهر 
كانون الثاني الذي س�بقه، وكذلك ش�هد معدل التضخم السنوي 

بنسبة انخفاضا بنسبة ٠.١% .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ البرصة اس�عد العيداني ع�ن القاء القبض 
عىل عصابة خط�رية مختصة برسقة مح�ال الصريفة يف 
املحافظ�ة حيث تم كش�ف الداللة ع�ىل الجرائم بحضور 
ق�ايض التحقي�ق املخت�ص .وق�ال » العيدان�ي يف مؤتمر 
صح�ايف انه بجهود خلية الصقور االس�تخبارية تم اليوم 
كش�ف الداللة عىل عمليات الس�طو املسلح يف احد اماكن 
الجريمة والتي نفذتها تلك العصابة .واضاف »ان العصابة 
نفذت تس�عة جرائم خطرية للس�طو املس�لح يف مختلف 
مناط�ق البرصة من بينها س�فوان وقض�اء الزبري وخور 
الزبري حيث نف�ذت تلك العصاب�ات جرائمها وهي ترتدي 
الزِّي العس�كري كما اس�تخدمت تلك العصابات مركبات 
غري مسجلة رسمياً  .اىل ذلك اوضح قايض التحقيق عوني 
سعد خالل املؤتمر الصحايف ان خلية الصقور االستخبارية 
تمكنت م�ن القاء القبض عىل ه�ذه العصابة التي كانت 
ترتدي زيا عس�كريا وكانت تمحو رقم الش�ايص للسيارة 

الت�ي نفذت به�ا العملية وم�ن ثم يرتكونه�ا يف الطريق ، 
مؤكدا انه تم القبض عىل ثالثة افراد من العصابة وسيتم 

القبض عىل االخرين يف االيام املقبلة .

حمافظ البرصة يعلن القبض عىل عصابة خطرية 
خمتصة بالسطو املسلح عىل حمال الصريفة

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اوعز محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني بأرس�ال 
فري�ق هنديس م�ن املحافظة اىل منطقة )ح�ي املنتظر(

التاب�ع ملدينة الصدر للكش�ف ع�ن ماتحتاج�ة املنطقة 
من خدمات بالتنس�يق مع م�دراء الدوائ�ر املحلية فيها 
واللجان التنس�يقية .جاء ذالك خالل استقباله وفدا ضم 
اهايل ووجه�اء املنطقة واللجنة التنس�يقية للتظاهرات 
وبحض�ور رئيس املجل�س البلدي ملدينة الص�در والقائم 

مقام ومدير ناحية الفرات.
العطواني:

وذك�ر بيان اورده مكتبه االعالمي خالل اللقاء »ان هذه 
املنطق�ة ه�ي من املناط�ق املنكوب�ة وتفتقر اىل ابس�ط 
الخدمات. مؤك�دا:ان حكومته ستس�عى اىل تنفيذ كافة 
مطالبهم ف�ور رصف التخصيصات املالي�ة التي تركزت 
عىل اكس�اء الش�وارع وترصيف مياه املجاري ومعالجة 
ش�بكة املاء الصالح للرشب وازالة التجاوزات فضال عن 

مشاريع اخرى يف قطاع الرتبية والصحة والكهرباء ..
بأط�الق  ال�وزراء  رئي�س  لدول�ة  مجددا:مطالبت�ة 
التخصيص�ات املالية ملوازنة محافظ�ة بغداد لعام٢٠١٨ 
حتى تنفيذ التزاماتها ووعدها ملواطني العاصمة بغداد.

حمافظ بغداد يوعز بأرسال فريق من املهندسني 
اىل منطقة »حي املنتظر« 

    االنبار / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة اتص�االت محافظة 
االنبار، تش�غيل الهواتف الالس�لكية 
يف مدين�ة الرم�ادي مرك�ز محافظة 

االنبار.
وق�ال بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي« ان »الفرق الهندسية والفنية 
يف مديرية اتصاالت االنبار وبالتنسيق 
يف  الالس�لكية  الهوات�ف  قس�م  م�ع 
الرشك�ة العام�ة لالتص�االت تمكنت 
من تش�غيل بدالة الهاتف الالس�لكي 
)wireless( بواقع ٢٠٠٠ خط وللمرة 
االوىل لتقديم خدمة متميزة ومتطورة 
للمؤسس�ات الحكومي�ة واملواطن�ن 
والقط�اع الخاص يف مدين�ة الرمادي 

مركز محافظة االنبار«.
واض�اف ان »انجاز العم�ل يأتي من 
منطلق تنفيذ املشاريع االسرتاتيجية 
م�ن  املح�ررة  املناط�ق  يف  وخاص�ة 
دن�س االرهاب والتي تس�عى الوزارة 
اىل انجازه�ا م�ن خ�الل تش�كيالتها 
لالرتق�اء بواق�ع الخدم�ات الهاتفية 

واالنرتنت.

االتصاالت تعلن تشغيل 
اهلواتف الالسلكية

يف الرمادي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيأة العام�ة للكمارك، عن »احب�اط عملية تهريب مواد 
كهربائي�ة واليكرتوني�ة، يف منف�ذ الش�المجة الح�دودي، املتاخم 

للحدود اإليرانية يف محافظة البرصة.
وق�ال الناطق االعالمي باس�م الهيأة  مصطف�ى الراغب، يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن سائق الشاحنة املحملة بهذه املواد 
كان ي�روم ادخالها بصورة غري رشعية اىل البالد، بعد ادعاءه بأن 
الش�احنة فارغة من اي حمول�ة، مبينا انه »وبعد اجراء التفتيش 
الدقي�ق من قبل موظف�ي الكمارك يف املنفذ، ت�م العثور عىل مواد 

كهربائية واليكرتونية واقفال رقمية تستعمل يف الفنادق«.
وأضاف البيان ان »السائق احيل مع املواد اىل السلطات القضائية 
التخاذ الالزم، مش�ريا اىل ان »الهيأة العام�ة للكمارك تقود حملة 
موس�عة وناجحة ملحاربة التهريب ومنع دخول املواد بصورة غري 

رشعية اىل العراق.

احباط عملية هتريب مواد 
الكرتونية يف منفذ الشالجمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الصناع�ة واملعادن وكالة محمد ش�ياع 
السوداني، عن افتتاح ١٥ معمال ومصنعا خالل عام 
ونص�ف العام، فيما اش�ار إىل رشكات الوزارة تتنتج 

6٠٠ منتج صناعي ودوائي. 
وقال السوداني يف حوار مع صحيفة “الغد” األردنية 
اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«، إنه “ومنذ تسلم 
املس�ؤولية يف ال�وزارة تم إب�رام العديد م�ن العقود 
االس�تثمارية الناجح�ة وبامتي�از م�ع العدي�د من 
الرشكات العاملية الرصينة ومنها عقد مش�اركة مع 
رشكة أردنية يف مجال تصنيع اإلنارة الذكية، وافتتاح 
١٥ معم�ال ومصنع�ا خ�الل ع�ام ونص�ف، أضيف 
إىل املصان�ع واملعامل الت�ي تعمل بطاق�ات إنتاجية 

مختلفة وحسب متطلبات السوق املحلية”.
وأضاف السوداني، أنه “ال صحة لعدم وجود مشاريع 
صناعية استثمارية يف العراق”، مشريا إىل أن “بعض 
العقود تعرضت إىل تلكؤ وألسباب معروفة يف الفرتة 
الس�ابقة، لكن تمت معالجتها سواء بإلغاء بعضها 
أو تعدي�ل البع�ض اآلخر”.واوض�ح أن “ل�دى وزارة 
الصناع�ة رشكات ضخمة تغطي كافة التخصصات 
الصناعي�ة، إضافة إىل قطاع صناع�ي خاص له باع 
طوي�ل يف رفد الس�وق؛ حي�ث تنت�ج رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن ما يقارب من 3٠٠ منتج صناعي 
فضال عن 3٠٠ منتج دوائي وبقيمة مضافة ترتاوح 
ب�ن ٢٥-١٠٠ % تصني�ع مح�ي، إضاف�ة اىل أن لدى 
رشكات الوزارة منتجات غذائية ودوائية وإنش�ائية 

وكهربائية معدة للتصدير.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، ضبط ش�احنة 
محملة بمواد مخالفة لضوابط االسترياد يف منفذ 

الشالمجة الحدودي مع ايران.
وقال املتحدث باسم الهيئة محمد الشويي يف بيان 

تلقت » املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مركز 
رشط�ة الكم�رك يف منفذ الش�المجة الحدودي يف 
محافظ�ة البرصة ضبط ش�احنة محمل�ة بمواد 
مخالف�ة لضوابط االس�ترياد«. واض�اف، انه«تم 
احالة الشاحنة وس�ائقها اىل مركز رشطة املنفذ 

لغرض عرض االوراق امام قايض التحقيق.

العراق ينتج »600« منتج دوائي وصناعي ويفتتح »15« معماًل ومصنعًا

ضبط شاحنة حمملة بمواد خمالفة 
لضوابط االسترياد يف منفذ الشالجمة
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مديرية بلديات ميسانوزارة النفط
لجنة البيع وااليجار

العدد: 155 
التاريخ: 16/ 4/ 2018 

اعالن  
لحصلول نكلول وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية علي الرشقي املرقم )707 يف 
25/ 2018/3( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجري )متنزه 
البلديلة( امللدرج مواصفاتها ادناه والعائلدة اىل مديرية بلدية علي الرشقي باملزايدة 
العلنية اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسلنة 2013. فعىل من 
يرغب االشلراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسلان – سلكرتري اللجنة 
وخالل  15 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية 
ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وسلتجري املزايدة )الساعة العارشة والنصف من 
اليلوم االخري( خالل الدوام الرسلمي من اليوم االخري من ملدة االعالن ويكون مكان 
اجراءهلا يف مقر مديرية بلدية علي الرشقي ويتحمل من ترسلوا عليه املزايدة اجور 
خدملة 2 % وايلة اجور قانونيلة اخرى واذا صادف يلوم املزاد العلني عطلة رسلمية 

فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

العدد: 149 
التاريخ: 8/ 4/ 2018 

اعالن  
لعدم حصول راغب والحاقا باعالنينا املرقم )54 يف 13/ 2/ 2018 و 79 يف 26/ 2/ 2018( وحصول نكول 

لقرار االحالة املرقم ) 58 يف 15/ 2/ 2018( )ثالث اكشاك(
تعللن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسلان عن تاجري املالك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة 
اىل مديريلة بلدية املجلر الكبري باملزايدة العلنية والبالغ عددها )5( ملك اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– سلكرتري اللجنة وخالل  15 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال 
تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وسلتجري املزايدة  خالل الدوام الرسلمي من اليوم االخري من مدة االعالن 
ويكلون ملكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسلوا عليه املزايدة اجور خدمة 2 
% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسلمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام 

العمل الرسمي.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 185/ ب/ 2018 
التاريخ: 18/ 4/ 2018 

اعالن
بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة 
من قبلل املدعون كل من )موزة جابر محسلن 
وعبلد الكريم ومحمد ويوسلف وطارق ونارص 
وعدنلان وسلليمة وليلىل وسلاهرة وميسلون 
وعبلد الجبار اوالد خضري يوسلف( ضد املدعى 
عليله )رئيس ديوان الوقف الشليعي اضافة اىل 
وظيفتله( والتلي يطللب فيها تصفيلة العقار 
املرقلم 38 مقاطعلة 21 الحوطلة عليه قررت 
املحكمة االعالن عن ذلك بالصحف املحلية ومن 
له عالقة بالعقار اعاله مراجعة محكمة بداءة 
شط العرب يف موعد املرافعة املصادف 13/ 5/ 
2018 وبعكسله سلوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا بحقهم.
القايض

واثق عبود عبد كاظم
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة جنح البرصة
العدد: 487/ ج1/ 2017 
التاريخ: 18/ 4/ 2018 

اعالن حكم غيابي
اىل املتهملة املحكوملة/ االء عبد السلتار جبار 

فارس
اصلدرت محكملة جنح البلرصة قرارها املرقم 
487/ ج1/ 2017 املتضملن الحكم عىل املدانة 
)االء عبلد السلتار جبلار فلارس الحسليني( 
املذكلورة اعاله اسلتنادا الحكام امللادة 456/ 
1/ أ وبداللة مواد االشلراك 47 و 48 و 49 من 
قانون العقوبات رقم 111 لسلنة 1969 املعدل 
بالحبلس البسليط ملدة سلنة واحلدة واعطاء 
الحق للمشتكي )طاهر حاتم عيىس( بمراجعة 
املحاكم املدنية للمطالبة بالتعويض لعدم تنازله 
عن الشكوى والتعويض وتقدير اتعاب محاماة 
للمحاميلة املنتدبة سلجى ملراد مبلغلا قدره 
ثالثلون الف دينار تدفع لها ملن خزينة الدولة 
بعد اكتسلاب القرار الدرجلة القطعية واصدار 
امر القبض بحق املدانة املذكورة اعاله واشعار 
مديرية رشطة البرصة مكتب التسجيل الجنائي 
لتعميلم هذا الحكم اسلتنادا الحكام املواد 182 
و 143 و 243 ملن قانلون اصلول املحاكملات 
الجزائية وافهم علنا يف 24/ 1/ 2018 ولك حق 
االعلراض عىل هلذا الحكم بعلد تبليغك به عن 
طريلق االعالن والنرش ويف حالة عدم االعراض 
يعتلر الحكم الغيابي بمثابلة الحكم الوجاهي 

بعد مرور ثالثة اشهر من نرش االعالن.
القايض

اياد احمد سعيد

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموجلب قرار تثبيلت العائدية امللؤرخ يف 28/ 
3/ 2018 الصلادر ملن لجنة تثبيلت امللكية يف 
الزبلري حول تثبيت عائدية تملام العقار 644/ 
الجمهورية بأسلم سلالم خالد مبارك اسلتنادا 
الحكام املادة )49( من قانون 43 لسلنة 1971 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني يوما وعىل 
ملن لديه اعراض علىل القرار املذكلور الطعن 
فيله لدى رئاسلة محكملة االسلتئناف اعتبارا 
من اليلوم التايل لنرش هذا االعلالن وعند انتهاء 
امللدة املذكورة وعدم ورود اشلعار من رئاسلة 
االسلتئناف بوقلوع الطعلن عىل القلرار لديها 
خالل املدة اعاله سلتبادر مالحظية التسلجيل 

العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار.
القايض االول

مصطفى شاكر عي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )توفيق احمد 
عبلد الجبار( اللذي يطللب فيه تبديلل )لقب( 
ملن )املتيدي( اىل )املنيلدي( فمن لديه اعراض 
مراجعلة هلذه املديريلة خلالل ملدة اقصاها 
خمسلة عرش يوم وبعكسه سلوف تنظر هذه 
املديريلة يف الطللب وفلق احكام امللادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائي
مديلر االحلوال املدنيلة والجلوازات واالقاملة 

العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
بنلاء علىل الطللب املقلدم ملن السليد )احمد 
طالب محسلن يوسلف( الذي يطلب فيه تبديل 
)لقلب( ملن )املوسلوي( اىل )اليلارسي( فمن 
لديله اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائي
مديلر االحلوال املدنيلة والجلوازات واالقاملة 

العامة
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت جنسلية اقاملة صلادرة ملن مديريلة 
الجنسلية العاملة – مديريلة االقاملة بأسلم 
)عرصيلة مجوت شلايف( عىل من يعثلر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 241/ ب/ 2018 
التاريخ: 19/ 4/ 2018 

اىل/ املدعى عليه/ فراس انس عبد الرزاق
تبليغ بالحكم الغيابي

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 241/ ب/ 
2018 وامللؤرخ 26/ 3/ 2018 حكملا غيابيلا 
يقلي بالزاملك بتأديتك للمدعي يوسلف عي 
دهش مبلغا قدره )10000000( عرشة ماليني 
دينار عن قيمة الكمبيالة املرقمة 1847 يف 10/ 
2/ 2016 الصادرة من كاتب عدل الزبري ولتعذر 
تبليغلك وملجهوللة محل اقامتك حسلب رشح 
املجلس البللدي ملنطقة محطة العلرب وكتاب 
مركلز رشطة العلرب بالعلدد 3771 يف 8/ 4/ 
2018 قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعراض واالسلتئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسله سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

مؤيد شمخي جر الشاوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 59/ ب/ 2018 

التاريخ/ 22/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدعلى عليهلم/ 1- حسلني حامد محمد 
الحمداني

2- بلقيس حامد محمد الحمداني
3- سعاد حامد محمد الحمداني

اصلدرت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف 
الدعوى البدائية املرقمة 59/ ب/ 2018 بتاريخ 
5/ 4/ 2018 غيابيا بحقكم والذي قىض بازالة 
شيوع العقار تسلسل 500 مقاطعة 45 حمدان 
البلد وكلوت الفلرج والجزيلرة بيعلا باملزايدة 
العلنية وتوزيع الثمن عىل الرشكاء كال حسلب 
سلهامه ولثبوت مجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكلم نرشا بواسلطة صحيفتلني محليتني 
ويحق لكم مراجعلة طرق الطعن املقرر قانونا 
وخالل املدة القانونية وبعكسله سوف يكتسب 

الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقلد وصل قبض حكوملي )امانات( من بلدية 
البلرصة املرقلم )462147( وملؤرخ 26/ 2/ 
2015 بمبللغ )540000( اللف دينلار بأسلم 
)نوفل يوسلف مصطفى( عىل ملن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

العدد: 147 
التاريخ: 8/ 4/ 2018 

اعالن ثاين  
لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم )329 يف 27/ 8/ 2017(

تعللن لجنة البيلع وااليجار يف مديرية بلديات ميسلان عن تاجلري )معمل ثلج( 
املدرجلة مواصفاتها ادنلاه والعائدة اىل مديرية بلدية الكميلت باملزايدة العلنية 
والباللغ عددها )1( ملك اسلتنادا لقانون بيع وايجار املوال الدولة املرقم )21( 
لسلنة 2013. فعىل من يرغب االشراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميسلان – سلكرتري اللجنة وخالل  15 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن 
مسلتصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وستجري 
املزايلدة  خالل الدوام الرسلمي ملن اليوم االخري من مدة االعلالن ويكون مكان 
اجراءهلا يف مقلر مديرية بلدية الكميت ويتحمل من ترسلوا عليه املزايدة اجور 
خدمة 2 % واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية 

فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

مدة االيجاربدل التقدير السنويالمساحة رقم الملكنوع الملك ت

متنزه البلدية1
4/ 764 مقاطعة 
15 ثلث من الثلث 

الشرقي
3000000 ثالثة 9480 م

سنة واحدةماليين دينار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مدة االيجاربدل التقدير السنويالمساحة رقم الملكنوع الملكت

325000 ثالثمائة وخمسة وعشرون 50 م112/ 6089محل مواد احتياطية1
الف دينار

ثالث 
سنوات

كشك/ قرب كراج النقل 2
450000 اربعمائة وخمسون الف 6 م272المسافرين

دينار
ثالث 
سنوات

كشك/ مقابل مستشفى 3
سنتين600000 ستمائة الف دينار6 م1152المجر الكبير

كشك/ مقابل مستشفى 4
1310000 مليون وثالثمائة وعشرة 6 م1162المجر الكبير

سنتيناالف دينار

كشك قرب دائرة التسجيل 5
ثالث 1000000 مليون دينار6 م102العقاري

سنوات

بدل التقدير المساحة رقم الملكنوع الملك ت
مدة االيجارالسنوي

ثالث سنوات8002300000 م262/ 616معمل ثلج1
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خليل صويلح: روايات سورية عن احلرب أشبه بوجبات جاهزة

وبعد عق�ود قضاه�ا يف الكتابة اإلبداعي�ة والصحافية، فاز 
صويلح أخ�راً بجائزة »الش�يخ زاي�د للكتاب« ع�ن روايته 
»اختبار الندم« )دار نوفل، هاش�يت- أنطوان(. ولكن، كيف 
ر ف�وزه يف وقٍت أس�قطته جائ�زة البوك�ر العربية من  ُي�رِّ
قائمتها؟ عن هذا السؤال أجاب قائال: »ال علم يل بما يحصل 
يف مطابخ لجان تحكيم الجوائز، وكيفية اختيار هذه الرواية 
أو تل�ك. املس�ألة تتعلّق بذائق�ة هؤالء املحّكم�ن أوال، ولعّل 
املهم يف هذا الس�ياق أنني أكتب رواياتي بمعزل عما تحتاجه 
الجوائ�ز من تواب�ل قد يظنها بعض الروائي�ن مفيدة، علما 
انها قد ُتفس�د الطبخة أكثر. أعّول عىل رسد يشبهني، وعىل 
إطار حكائي يس�توعب جرعات األلم التي تحارصني. حن 
تعي�ش عىل بعد خط�وات من الهاوية، ال أظّن أنك س�تعتني 
بتفصيل قماش�ة تتالءم مع ما تحتاجه الجوائز، بمقدار ما 
تك�ون الكتابة طوق نجاة موقت م�ن موت محّتم. من دون 
أن أهم�ل متطلبات الرسد طبعا، لجهة التجاوز وكرس األطر 
الجاه�زة. ربما ع�ّي هنا أن اتك�ئ عىل فك�رة النزاهة التي 

وضعت روايتي يف الواجهة«.
يف روايته »سيأتيك الغزال« )2011(، طّوع صويلح مستويات 
س�حرية م�ن الرسد ملصلح�ة نص نم�ت أدوات�ه وازدهرت 
م�ع بداي�ة عمل�ه يف الصحاف�ة الورقي�ة يف جري�دة »نضال 
الفالحن«. مرحلة س�تهديه إىل مقاه�ي املدينة ومثقفيها؛ 
حاناته�ا ومكتباتها ومس�ارحها؛ إال أن املقهى يف حياة هذا 
الرجل سيظل هو العالمة الفارقة يف نهاراته الدمشقية التي 

يقضيها يف »مقهى الروضة«.
ن�ال صاحب »بري�د عاج�ل« )2004( جوائز عربي�ة بارزة، 
منه�ا جائزة نجي�ب محف�وظ )2009( عن روايت�ه »وّراق 
الح�ب« )2002( و »جائ�زة الصحاف�ة العربي�ة« )2010(. 
ولك�ن م�ا تعلي�ق الكاتب عىل ف�وزه بجوائ�ز مهمة خارج 
س�ورية، يف حن لم ينل أي جائزة يف بالده؟. ُيجيب صويلح: 
»ال أعت�ر الجوائز مقياس�ًا للجودة، لكنها إش�ارات عىل أن 
نّص�ك يحرث يف األرض الصخرية، ويردم املس�افة مع قارئ 
مجهول، يضعك أمام أعباء جديدة يف حفر التجربة وصقلها 
من الداخل ملباغتة ه�ذا القارئ، رواية بعد أخرى. وقبل ذلك 
اختب�ار أدواتك كمؤل�ف يف كيفية رس�م تضاريس خرائطك 
الرسدية، وكأنك كائن آخر يرنو إىل حيوات شخصيات تعيش 
يف الج�وار. أما يف ما يخّص »جوائ�ز البالد«، فهي ال تعنيني، 
ول�م أنخرط فيها يوماً، وسأس�تغرب لو اتص�ل بي أحد من 
اتحاد الكتاب مهّنئاً، ويف املقابل سأشعر بالحرج من مكاملة 
هاتفية س�تبدو عبئاً ثقيالً عّي، ألنني خارج قائمة األعضاء 

والضمان الصحي«.
الكاتب والجحيم

س�ال حر كثر يف ق�راءات نقدي�ة تناولت »اختب�ار الندم« 
وغرها من رواياته الس�ابقة. ففي كّل م�رة كانت رسديته 
الجدي�دة ع�ن الح�رب الس�ورية تختلف وتباغ�ت من جهة 
التخيي�ل واملحل�ول الس�روي وتقم�ص ش�خصية الكاتب 
املتلصص عىل الجحيم الدائر، مرًة يف اس�تحضار ش�خصية 
الراب�رة«  اليومي�ة يف »جن�ة  الح�الق وحوادث�ه  البدي�ري 
)2014(، ومرًة بالعودة إىل مس�قط الرأس وتراثه الس�حري 
يف »س�يأتيَك الغزال« )2011(. يضيف صويلح: »لم أكتب أيَّاً 

من رواياتي بحكم الواجب، ولست من أولئك الذين يسّودون 
عرشات الصفحات يومياً. هناك ما يش�به املخاض يداهمني 
بجملة واحدة، أو س�طر، لتبدأ مكابدة عسرة يف هندسة ما 
س�يأتي، يف س�ياق رسدي صارم، وتالياً عندم�ا أنجز نصف 
صفحة أش�عر بالزهو، بالت�وازي مع حال�ة اكتئاب طويلة 
ترافقن�ي طيل�ة مراحل الكتاب�ة، إذ تحارصني ش�خصيات 
وأرواح ووقائع تتناس�ل تدريجاً، وتفرض نفس�ها وطريقة 
اس�تحضارها ومنطقه�ا يف الحض�ور والت�واري. هكذا أتت 
»اختبار الندم« كمرآة عاكس�ة ملا عش�ته يف »جنة الرابرة«، 
واالنتق�ال م�ن وصف ما يح�دث خارجاً، نحو م�ا يعتمل يف 
الداخ�ل، أو حصيلة فات�ورة اآلالم والتمّعن يف ندوب الحرب، 
ليس م�ن موقع املؤرخ، إنما بعن عال�م االجتماع يف فحص 

طبقات االحتضار البرشي ودرجات الفزع«.
ب�دأ صويل�ح الكتاب�ة كش�اعر، وما زال ق�رّاء التس�عينات 
يتذك�رون بحن�ن دواوين�ه الش�عرية األوىل: »افتتاحيات«، 
»هك�ذا كان املش�هد«، »اقتف�اء األثر«. وهو يصف الش�عر 
بقوله: »الش�عر ال يؤلم أحداً، فكّل السورين شعراء! يف ذلك 
الوق�ت لم يكن يف س�وريا أكثر من 15 روائي�اً، ما يجعل من 
أي روائ�ي جدي�د يف نظر ه�ؤالء تلويثاً ألوكس�جن الرواية، 
فلو كت�َب الرواية وهو ش�اب صغر يحلم ب�أن يصبح مثل 
ولي�د إخاليص مثالً؛ ملا كان هناك مش�كلة، لك�ن كونه كان 
قد نرشت ثالثة دواوين ش�عرية حتى ذل�ك الوقت، كان من 

الصعوبة بمكان أن يقتحم عالم الرواية«.
منذ البداية، عرف صاحب »دع عنَك لومي« )2006(، أّن عليه 
أن يق�دم نصاً مفارقاً رسدياً وفنياً، لحظة وعي فردية- كما 
يق�ول- قدمت والدة ناضج�ة لروايت�ه األوىل »وّراق الحب«، 
أضف إىل ذلك نظرة الروائين املكرس�ن يف الساحة الثقافية 
الس�ورية الذين تس�اءلوا عم�ا يريده ذلك الفت�ى اآلتي من 
عر؛ إال أن الرجل انتزع االعرتاف باكراً برواية الذعة وذات  الشِّ

محم�ول لغوي ص�ادم يف ترشيحه للمجتمعات الهامش�ية، 
مكتس�باً م�ع كل نص جدي�د ليونة رسدي�ة يف تعرية بيئات 
املثقف�ن ونوادرهم وزيفه�م االجتماعي املزم�ن؛ فرواياته 
كانت بمثابة ش�تيمة بالنس�بة اىل أسماء كرّس�تها الثقافة 
الرس�مية، فحتى مطلع التسعينات كان هناك ستة أو سبع 
روائين يف سوريا، وبعضهم كان مرسوراً ملوت هاني الراهب 
املفاجئ، فموته أراح الكثرين- كما يقول الكاتب السوري- 
وجعلهم يتوقعون أنه ليس من أحد قادر عىل منافس�تهم أو 

تعكر صفوهم.
ثمة روائيون س�وريون ُكثر كتبوا عن الحرب بعد خروجهم 
من الب�الد ومنذ األش�هر األوىل، بينما فّض�ل صويلح البقاء 
يف دمش�ق. برأيك هل يضيف البق�اء قيمًة مضافة إىل نصك، 
بينما تغيب عن نصوص س�مع كّتابها بالحرب من وس�ائل 
اإلعالم ولم تعش يومياتها الدموية؟ عن هذا السؤال يجيب: 
»أهدتن�ي الحرب روايتن رغم�اً عني، وال أريد أن أش�كرها 
ع�ىل ذلك. أظ�ن لو أنني لم أك�ن يف قلب الجحي�م ملا تمّكنت 
م�ن كتابتهما عىل هذا النحو. أن تعيش الحرب وجهاً لوجه، 
وتتوّق�ع أن تموت يف كل لحظ�ة بقذيفة أو انفجار أو جلطة 
دماغية، س�يتطلب رسداً يواكب هذا الجنون، وهذه البالغة 
يف صناعة القتل، ونمو الوحش البرشي عىل حساب آدميته. 
هذه التحوالت تحتاج إىل معايش�ة مب�ارشة، وإعادة إعمار 
تخييلية، ذلك أن املس�ألة ليست بامتالك حكاية عن الحرب، 
إنم�ا يف كيفية تركيبها وتفكي�ك مفاصلها وتزييت عجالتها 
بم�ا تتطلب�ه الرواية كرواية ب�رف النظر ع�ن محتواها. 
عموم�اً، هناك روايات »ديلفري« س�ورية أش�به بالوجبات 
الجاهزة، أو أنها أتت كتصفية حساب موقتة. ولعل أسوأ ما 
يفرزه األدب هو الثأرية بقصد مكاس�ب أيديولوجية طارئة 

عىل أصحابها«.
صع�د صويلح بق�وة مع جيل�ه الجديد؛ مش�تغالً عىل نص 

استقى مرشوعيته من لغة الصحافة؛ فكان عليه، وبصحبة 
روائين آتن من األطراف أن يقّدموا قراءة مختلفة للمش�هد 
االجتماعي والس�يايس للب�الد؛ فغرت نصوصه�م املعادلة، 
غارف�ن من تقنيات فنية تجس�دت يف أدب أم�ركا الالتينية 
وروايات ميالن كونديرا وس�اراماغو وفرجيينا وولف ووليم 

فوكنر.
موزايي�ك ونس�يج متكامل م�ن تفاصيل املغام�رة الرسدية 
الجدي�دة يمك�ن مالحظته�ا يف نصوص�ه؛ فهي ال تش�تمل 
عىل قصص مش�ّوقة كما هو س�ائد كفهم ع�ن فن الرواية، 
بل ي�ر هذا الكاتب عىل خ�ذالن قارئه حت�ى النهاية، كما 
يقول، فاملش�هد لدّي�ه يلغي املش�هد التايل، والص�ورة تلغي 
الص�ورة. وال وج�ود ملس�ار تقلي�دي يف رسديت�ه املش�اغبة 
والت�ي تعمل عىل أس�طرة اليومي بس�خرية ومرارة ال تخلو 
م�ن عبث وج�ودي يحاول دائم�اً اصطياد اللحظ�ة الراهنة 
ملصلحة ش�خوص روايته.ميزة جعلته يعيد البحث يف بطون 
أمهات مؤلفات الرتاث اإليروتيكي العربي والس�رة الشعبية 
وكت�ب ابن عس�اكر وابن خل�دون؛ مصّدراً دراس�ات نقدية 
حققها بالت�وازي مع حفره املضني عىل نصوصه من مثل: 
»تاريخ قانون الشهوة- نينوى« وكتاب »حواراته مع محمد 
املاغ�وط- اغتص�اب كان وأخواته�ا« و »نصوص أوديس�ة 

الغجر«.
هل أضافت األزمة الراهنة ش�يئاً إىل النص الروائي السوري 
كأن ُتساهم يف تطوير رسديته خارج النمط الذي اشتهر به؟ 
عن هذا الس�ؤال يجيب صويلح قائ�اًل: »ازداد الوضع األدبي 
س�وءاً بخروج عرشات األس�ماء الطارئة التي حاولت قطف 
الثم�ار النيئة من ش�جرة الث�ورات، واتكأت عىل الش�تيمة 
والضغين�ة والكراهي�ة. بالنس�بة إيلّ، ليس�ت ل�دي موهبة 
اقتناص حكايات ثورية أو اخرتاع بطوالت شخصية، وطهي 
جنراالت يف قدور كبرة من الش�جاعة عن بعد آالف األميال. 
أعج�ز أو أكاب�د يف التق�اط جمل�ة مفيدة يف وص�ف لحظة 
س�قوط قذيف�ة عىل بع�د أمتار م�ن بيتي، فم�ا بالك بفتح 
خن�ادق افرتاضية مع جن�راالت؟ ال أري�د أن ألوّث نصويص 

بدماء اصطناعية«.
موقع القارئ

منذ روايته »سارة وزهور وناريمان« )2008( تكرست لغته 
األدبي�ة كمعادل للغضب والتمرّد وعدم الرضوخ للس�ياقات 
التقليدية التي اش�تهرت بها الرواية الس�ورية قرابة نصف 
قرن؛ والتي مال معظم كّتابها الرواد إىل التأريخية والوثيقة 
وأدب الس�جون. إن ق�ارئ الي�وم- وفق صويل�ح- يريد ما 
يش�بهه، لذلك كانت نصوص�ه مكتوبة من موق�ع القارئ، 
ال م�ن موق�ع التع�ايل عليه، فجاء اش�تغاله عىل املش�هدية 
والص�ورة التي اس�تعارها م�ن عالم قصيدة النث�ر، وال من 

استطاالت الوصف الذي يضني القارئ ويدّمر أعصابه.
ل�م تصّطف أعمال�ه الروائية األخرة مع ط�رف ضد آخر يف 
ال�راع الس�وري، فهو بعيد ع�ن مكافآت »اتح�اد الكتاب 
العرب« مثلما هو غر مرغوب به يف »رابطة الكّتاب السورين 
األحرار«، مع أن بعضهم كانت تجمعه به صداقات وعالقات 
عم�ل. عن هذا األمر يقول: »يف » رواية »جنة الرابرة«، ومن 
ث�م يف »اختبار الندم«، اش�تغلُت عىل هت�ك الربرية لكل من 

أسهم يف نهر الدم السوري، ليس كهتاف أو شعار، بل عر ما 
تحتاجه الرواية كجنس تخييي. ثمة فرق كبر بن أن تصدر 
بياناً أو أن تكتب رواية. لطاملا كنت أفّتش عن األرنب املذعور 
يف أحش�اء الذئب. يهمني وصف ذعر األرنب ال أنياب الذئب. 
أما يف ما يخ�ص االصطفافات النقابية فال تعنيني، املهم أن 
تكتب أدباً جيداً، وفقاً ملا يقوله غابرييل ماركيز، كما أنني ال 

أحتاج إىل بطاقة عضوية لدى أحد«.
يف امل�ايض، خ�اض اب�ن مدينة الحس�كة معارك رشس�ة يف 
الصحافة مع روائين مكرس�ن يف املش�هد الثقايف السوري. 
أي�ن وصلت اليوم هذه املع�ارك يف ظّل تذابح األخوة وحروب 
اإلرهاب الدويل؟ يعقب: »لقد غادر أباطرة الرواية الس�ورية 
أو معظمه�م البالد، وانش�غلوا يف فحص زم�رة دم الخصوم 
أكث�ر من انش�غالهم بنصوصه�م، وتالياً، ال حاج�ة ملعارك 
إضافية«.يعمل خليل اليوم عىل نّص روائي جديد عن أجداده 
»بوصفهم قّطاع طرق وغ�زاة، يف محاولة لفحص الهوّيات 
الدامية والتواريخ املزّورة، والراع بن ساللتن أولئك الذين 
يحملون بن أضالعهم قلب ذئب، وأولئك الذين يحملون قلب 

طائر، وال أعلم إىل أين سأميض«.
عّم�ا إذا كانت الجائ�زة الجديدة س�تدفعه إىل اعتزال العمل 
الصحايف اليومي للتفّرغ اىل الكتابة اإلبداعية، يقول صويلح: 
»ال أظن. وال أتخّيل نفيس ذلك الروائي الذي يعيش عزلته كي 

يكتب أدباً فقط«.

سامر محمد إسماعيل  
ترك خليل صويلح )1959( بلدته الرشيدية، يف أقىص شمال رشقي سورية؛ متجهاً من الحسكة إىل دمشق منتصف ثمانينات القرن املايض ليدرس التاريخ 
ه الذي كتبه الحقاً بن الش�عر والرواية والصحافة والنقد؛ مقتحماً بذلك تراث األس�الف  يف جامعتها. قرابة ألف كيلو مرت، تركت له الباب موارباً أمام نصِّ

من جهة قراءة نهمة، وال تهدأ للمايض السوري وإسقاطه عىل يوميات بالد عايشها من أقصاها البدوي إىل أقصاها الحرضي.

آمال نوار

تسلُبني روُح الهاوية بعمقها الكابويّس.
أنزلُق إىل عتمتها، كما لو إىل ُعْمر الشيخوخة.

أَه�ِوي يف هذا اليشء األَس�ود الذي يس�تطيُل ويضيُق 
حّتى ليغدَو أُنبوَب ُعوَاء.

ت�ي ُهب�وَط النَِّع�م أو  أهب�ُط يف ُحلم�ي، كم�ا يف َحرْسَ
اللعن�اِت مدفوع�ًة بق�وى ق�َدٍر خارق�ٍة، ال ُتمّيُز بن 

الرحمة والّنقمة.
وخي، َيرِصُّ  ِر يفَّ. َيضمُّ رُشُ كأنَّ الُهبوَط ُيعي�ُد أَلَْم املَُدمَّ
انكس�اراتي يف مص�ٍر قايس الُل�ّب، ويف يقٍن، ُيش�بُه 

عوَر بالَعَظمة. الشُّ
ي  الهاويُة يل، ألهو فيها وحدي، أتعّشُق ذاتي، وأنا أَُضحِّ

بها، ألنقَذها يف ُعمِق ُمنتهى العالم.
يه ظالَم السعادِة؛ ذلك الُسُقوُط من ُبرٍج شاهٍق  سأُسمِّ
يف ال�رأِس إىل حي�ثُ ال�روُح تغتس�ُل بالري�ِح، والريُح 
تمتزُج بالالمتناهي، إىل حي�ثُ الهذياُن خريطُة امرأٍة، 
ُتِح�سُّ بُعريها وهو َيميض يف أحش�ائها، ُيَجرُِّدها من 

كآبٍة أثيثٍة بن طبقاتها.
يف طريقي إىل الس�ماء أَُرقُّ كَمْغِفرٍة، وأَشفُّ كالَعفاف، 
أّما يف ُهبوطي، فأنا ُبركاُن َهلْوَس�ٍة يتش�ّظى من قاع 

َطْبع حيواٍن أفريقي.
الصاعُد يتوُق إىل الوص�وِل، أّما الهابُط، فتدفُعه رغبُة 
ع�دم الوصوِل، إىل الرق�ِص طويالً يف الَخَط�ر. ولذا أنا 
أُواِص�ُل ُس�قوطي حّتى عىل س�طِح أش�ياَء بال ُعمق، 

َقاء. أُواصُل شهقتي إىل ُتُخوِم الفردوِس والشَّ
يف مقاب�ِل َس�َفٍر أُفق�ّي، الهاوي�ُة َس�َفري الَعُمودّي. 
�ُحِب ، َحُنونًة كُرقاِد  طًة بالسُّ أن�زُل بُحبِّي وَدَنيِس ُمقمَّ
ف�ًة يف ُمداعب�ِة ُظلمات�ي، كأنَّها َوَبُر  الِقطط�ِة، وُمرْسِ

حياتي الحالِمة.
ال مكاَن ُهنا للغضِب أو الشجاعة، إّنه الّتقزُُّز، إْذ يغدو 
جميالً بفعِل رخاوِة الكائن�اِت من حويل. أفتُح ذراعيَّ 
يف هبوط�ي، ليخرَج من َصْدري ص�دى جحيِم العالِم، 
�ُر صدأُ البالهِة م�ن رؤوِس أقماٍر أرضيٍة إىل أن  ويتقطَّ

أتنّشَق ريحاَن الوجوِد ثانيًة، وتنمو يف قلبي ُسنبلة.
يف املَْجه�وِل، ال أضج�ُر أبداً. أقُع أن�ا الغريبُة يف حضِن 
ٍق ُيْعِمينا.  الغري�ب، رحلٌة س�احرٌة بال انتم�اٍء إالّ ل�َرْ
رشاراُت َطرٍَب أنهمُر، حيُث صوٌت يدُعوني إىل التحليِق 
عميقاً ب�ن ُرفاِت نجوٍم وخاليا أش�ياء، تقفُز بجنوٍن 

مثي فاردًة جناح يأِْسها الَحَجر.
وأنا أسقُط، ال أُبُر غَر َروَْعِة االنطفاء. ِستاٌر ُمخميٌّ 
من َس�وَاِد اللُّغِة، من ُعُصور ما قبل الكالِم، ُيَدثُِّر رؤيا 

ُسُقوطي، فأشعُر بالرضا، كَقَدٍر َطيٍِّب أَصاَب الَبالء.
، أَْهوي  ليس هروباً، إّنما انعتاقاً من طموِح فكرِة الُعُلوِّ
ُقُه الّش�فاُء، إىل  بكلِّ ارتقاءاتي إىل ُجرٍح َجْوَهرّي، ُيَعمِّ

ُمها املاُء، إىل عجٍز يصُر َوْحشاً كارساً  رّسِّ صالبٍة ُيحطِّ
يف اله�واء. أَنَح�ِدُر بال دليٍل للعودِة س�وى أنَّ س�مائي 

الخاّصة َتتَِّسُع ُكلما ضاَق القاع.
ليس غ�َر الهاويِة مالُذ َنْفٍس ضاقْت عليها الس�ماُء، 

ضاقِت األرُض واملعاني والبرش.
َنْف�يس َتْهوي من ُخرافِة املعرفة، من ابتذاِل األيام، من 

ِل املَُتَحرِّك. ُكريّْس التأمُّ
َنْف�يس اللطيفُة املَْش�لولُة الكاِمنُة وراء ابتس�اماتها، 
والتي فقَدت أفكاراً كثرًة حِفَظْتها، وأُخرى اكتسَبْتها، 
تهب�ُط َنْيزََك مش�اعَر ُملتهبٍة بأنانّي�ٍة وال ُمباالٍة نحو 

سعادٍة ُمستحيلٍة،
كأّنها بطلٌة من هذا الزمان.

يف مديح اهلاوية

أنطوان جوكي  

ص�درت أخ�راً باللغ�ة العربي�ة رواية 
للكاتب�ة  اإلنس�ان األحم�ر«،  »نهاي�ة 
س�فيتالنا  البيالروس�ية  والصحافي�ة 
اليكس�يفيتش، وذلك ع�ن دار ممدوح 
ع�دوان للن�رش والتوزي�ع يف دمش�ق، 
يف 600 صفحة.الرواي�ة ه�ي تتم�ة ملا 
كانت املؤلفة ق�د وصفته من »أهوال« 
العال�م  ع�ن  الس�ابقة،  أعماله�ا  يف 
الس�وفييتي. وكانت قد ب�دأت كتابتها 
ب�أّول عمل له�ا بعن�وان »الحرب ليس 
له�ا وج�ه إم�رأة« الت�ي ص�درت عام 
1985 وتتحدث فيها عن حقبة الحرب 
العاملي�ة الثاني�ة وال�دور الس�وفييتي 
فيها. واتهمت يومها ب�«معاداة الروح 
الوطني�ة«، إال أن الزعي�م الس�وفياتي 
كان  ال�ذي  غورباتش�وف  ميخائي�ل 
عىل رأس الس�لطة الس�وفييتية آنذاك، 
ق�د دعمه�ا وحماه�ا. العم�ل الثان�ي 
للكاتبة كان »فتي�ان الزنك« الذي نرش 
ع�ام 1991 ال�ذي تنقل فيه ش�هادات 
الجنود وأهاليهم ممن شاركوا يف حرب 

أفغانس�تان. أم�ا العم�ل الثال�ث فهو 
»آخر الش�هود« التي يرويها أشخاص 
ع�ن فرتة الح�رب العاملي�ة الثانية وما 
بعده�ا والت�ي راح ضحيته�ا نحو 20 
مليون نسمة.وقد قامت اليكسيفيتش 
يف روايته�ا األخ�رة »نهاي�ة اإلنس�ان 
األحم�ر« بمقابل�ة عينات م�ن الروس 
خ�الل عرشي�ن عام�اً كش�هود م�ن 
مختل�ف الرشائ�ح والطبق�ات الذي�ن 
عاشوا الحقبة الس�وفييتية من جنود 
س�ابقن وأش�خاص وتعرضوا للظلم 
والتعذي�ب .ف�ب ع�ام 1991 انه�ارت 
بش�كل  الس�وفييتية  اإلمراطوري�ة 
ث�ورات واضطراب�ات  بع�د  متس�ارع 
وحروب أهلية دامية عديدة، واستيقظ 
اإلنس�ان األحم�ر ليج�د نفس�ه فجأة 
يعيش يف أنق�اض إمراطورية تتهاوى 
إىل ع�رشات الدول املتصارعة، وتش�هد 
انهياراً اقتصادياً هائالً ونهاية األحالم 
الكبرة التي عاش�ها. ش�هدت روسيا 
ث�ورات واضطراب�ات وحروب�اً أهلي�ة 
دامية عدة يف بداي�ات القرن العرشين، 
نج�م عنها ظهور االتحاد الس�وفييتي 

الذي ش�كل صورة ع�ن اإلمراطورية 
التي ال تقهر، ورأى فيها البعض تحقق 
الحلم االشرتاكي األحمر يف بناء الدولة 
عظم�ى التي امتد نفوذه�ا عىل نصف 
العالم تقريب�اً، بينما رأى فيها البعض 
أح�د أق�ى اش�كال الحكم الش�مويل 
القمع�ي. يف كتابه�ا ال تبح�ث الكاتبة 
عن إجابات األس�ئلة الكبرة التي تهم 
قارئ التاريخ، بل ع�ن آالف التفاصيل 

الصغرة للحياة اليومية املنرمة.
الكتاب ينقسم اىل جزئن، األول بعنوان 
»عزاء نهاي�ة العالم« وه�و عبارة عن 
ع�رشة قص�ص تتح�دث ع�ن مرحلة 
بعن�وان  والثان�ي   ،)2001  –  1991(
»سحر الفراغ« تنقل فيه مآيس شهود 

رووا مآيس االشرتاكية.
تتميز رباعية س�فيتالنا اليكسيفيتش 
»إنس�يكلوبيديا  عليه�ا  يطل�ق  الت�ي 
بتقس�يمها  الس�وفييتي«  الع�ر 
»لالتح�اد الس�وفييتي« إىل أربع فرتات 
ه�ي ف�رتات » س�تالن، خروتش�وف، 
وق�د  وغورباتش�وف«.  بريجيني�ف 
قامت بتوضيح أهم املعالم التي مّيزت 

ه�ذه املراح�ل والتي تمثل�ت يف امتثال 
وحضور املجتم�ع املدني. ولكن نقطة 
الخالف كانت تتمثل يف الراع بن كل 
من املجتمع املدني والحكم والسياسة، 
وذل�ك طبقاً ملا رّصح به بعض ش�هود 
األس�باب  أرجع�وا  الذي�ن  العي�ان، 
الرئيس�ية النهيار الدولة الس�وفييتية 
إىل تخ�ي أه�م أقطابه الرئيس�ين عن 
املجتمع املدني طمعاً يف السلطة، األمر 
الذي أدى إىل إصابته بالضعف الشديد.

اس�تطاعت اليكس�يفيتش أن تنش�ئ 
نوعاً جديداً من األدب قائماً عىل كتابة 
رواي�ة من األص�وات املتعددة لش�هود 
مرحل�ة م�ا. وح�ازت س�فيتالنا ع�ىل 
عرشات الجوائز الدولية، أهمها جائزة 
السالم من معرض فرانكفورت للكتاب 
2013، ونال هذا الكتاب األخر »نهاية 
اإلنس�ان األحمر«، جائزة »ميديس�يز 
 ،2013 ع�ام  فرنس�ا  يف  للدراس�ات« 
كما كرّس�ته مجلة »ل�ر« املتخصصة 
بالكتب، ك�«أفضل كتاب للعام 2013. 
وحازت ع�ىل جائزة نوبل ل�آداب عام 

.2015

عبد الغفار العطوي

امل�رأة يف كل اط�وار حياتها ت�درك ان ذاتها هي 
االهم هي مركز وجودها ، فإليها تبعث الرسائل 
املش�فرة ، و حينما تشاء ان تعر يكون ضمر 
األنا متفوقا لديها ، و هي تتحس سمات الجمال 
املرسع اىل ال�زوال يف عمرها القصر مهما امتد 
و توجه االتهام�ات امللتهبة يف الخفاء اىل الزمن 
، و تعت�ره اول خيانات الجس�د ، مثلما يجري 
حر االنوثة يف اجزاء محددة من الجسد ذاته ، 
فليس كل ما يف الجسد مطلوبا او رشطا لألنوثة 
، بل إن بعض�ه مضاد و مناف لألنوثة )2( لهذا 
تتحس�س الش�اعرة لي�ىل الس�يد إن التغ�ر يف 
الوقت له طعم الخيانة ، الوقت املرتبط باألنوثة 
، لك�ن االزمة يف الوق�ت و جريان�ه ينتميان اىل 
تحريض اللغة التي تق�وم عىل التمييز الجنيس 
يف إب�داء النظ�رة االحتقاري�ة للم�رأة خاصة يف 
االدب باعتباره اش�تغاال يف اللغة )3( لذا االزمة 
التي تعانيها الشاعرة هنا ازمة الشعور بالعداء 
الباطن�ي لألنوثة يف الوقت امل�ار برسعة الرق ، 
االزمة التي تجتاح النس�اء املخ�ذوالت الهوية ، 
أزمة ميدي�ا التي تحملها امل�رأة نتيجة الثقافة 
الذكورية التي توطنها فيها حيث تنش�أ النساء 
يف مجتم�ع ينح�و اىل تصغره�ن و إنكارهن و 

تربيته�ن عىل الفضائ�ل الس�لبية يف التفاني و 
الخنوع و الصمت )4(

تش�كل عتب�ة ) ك�رز و مط�ر ( يف   -1
ال)إه�داء( حج�ر الزاوي�ة يف فهم اآلث�ار التي 
ترتتب ع�ىل مفه�وم الخطيئة يف خطاي�ا املرأة 
األنا و امل�رأة و االلهات عىل الس�واء ، الخطيئة 
املتأرجح�ة ب�ن الح�ب و كراهي�ة العالم ، بن 
الش�عور بالدناسة و الش�عور بالقداسة ، عر 
بوح طوي�ل مقط�ع اىل )81( مقطع�ا ، البوح 
بطع�م الخيان�ة الت�ي تكابده�ا امل�رأة يف عالم 
ذك�وري مقيد بنظ�ام بطريركي اب�وي ، ليس 

بمقدورها التكلم اال بصوت و رجع الرجل
أيشتهيك البحر ؟

أيخرجك من عباءتي أرضا
تدجج املستباح من محرتي ؟

اعلم يا من أغوتك إنسيتك
إن�ك موبوء بمس قديس ال يناله إال من اطمأنت 
يف  تق�ر  ه�ي  و  الش�اعرة  لع�ل  و   7 لحنان�ه 
ال)إهداء( يف إنها ) أتكلم( يف األنا الحارضة اآلن 
فإنها تعن�ي غياب ال � أنت الذك�وري املدان يف 

كل تجلياته
حن يدعوك الليل الحرتاف عتمته

قل له: م�ازال قمري بن ذراعي ادعوه فيجيب 
سكري 9

لك�ن ال- انت بالنس�بة لها يظل يش�كل صدى 
انثويا ضعيف البنية تغلب عليه حاسة الخيانة 
الت�ي يفتعله�ا ال – الغائ�ب لهذا يطي�ب لليىل 
السيد ان تعطي انطباعا بأن الخطيئة مشرتكة 
قداس- دنسية منحوتة من بؤرة داللية تتمحور 
ح�ول ان ازمة الخيانة طرفها املحرض الرجل ، 

و ال دخل للشيطان يف تلك الخيانة
م�ن ق�ال للش�يطان ان يطمنئ و ه�و يف خمر 

فمها ؟

من قدم للشيطان لونه االدمي؟
ألبسك و امزقكو اخيط من حممك عنفواني
من جاء بي اىل حروفك| و أنا الزهرة الوليدة

و انا املخلصة له فيك 12
2 – اهتمام امل�رأة بالعناوين إليحاد اوال عالقة 
بن املتلقي والنص االدبي تقبل الكثرة و التنوع 
، العنوان باعتباره نصا مصغرا لسننه الخاص 
او من ناحية تداولية تعويضا عن غياب س�ياق 
املوق�ف ب�ن املرس�ل و املتلق�ي )5( و ثانيا يف 
كش�ف لغز العنوان املكون من مقطعن � كرز 
| مط�ر اللذين وجدا داللتهم�ا يف صورة الغالف 
االحمر و ايحاءات�ه اللونية باألحمر و األبيض ، 
و يمكن حر موقفن متناقضن من الصورة 
، فمن جهة هناك التأمل الذي يحيل عىل املظهر 
الص�وري للص�ورة ، و هن�اك من جه�ة اخرى 
الفع�ل الذي يرتكز عىل فهم و تش�خيص و فك 
رم�وز الرس�الة ) 6( ص�ورة الغ�الف أوصل�ت 

الرسالة عاجال
لنفه�م ان رس�الة الش�اعرة تتق�ول ع�ىل ان 
مقطعي العنوان يدل ع�ىل عالقة ما بن االنثى 
و الذك�ر او امل�رأة و الرجل ك�رز و مطر يف لقاء 

جسدي
ارأف ب�ي ثلج قلبي – – – جس�دي مضمر لبعد 

يدك

عنه – – –
امزج يدك برغبتي ربما اذابت حرارتكما صقيع 

القلق
و هو يستبد بمزاج قدمي

انا شجرتك العارية
و الورق منك يفصل | فاقرأ تاريخ اغصاني 16

إحاالت
1 – كرز و مطر ليىل الس�يد منش�ورات الجمل 
الطبع�ة االوىل ب�روت – بغ�داد 2013 ش�اعرة 
م�ن البحرين و ميديا بطلة مرسحية يوربيدس 

اليوناني
2 – امل�رأة و اللغة �2 � ثقاف�ة الوهم مقاربات 
حول امل�رأة و الجس�د و اللغة عب�د الله محمد 
الغذام�ي املركز الثقايف العرب�ي املغرب الطبعة 

الثانية 2006 ص51
3 – انث�ى اللغ�ة اوراق يف الخط�اب و الجن�س 
زليخة ابو ريش�ة دار نينوى دمشق 2009 ص 

75
4 – الرسد النسوي العربي من حبكة الحدث اىل 
حبكة الش�خصية د- عبد الرحيم وهابي كنوز 

املعرفة عمان الطبعة االوىل 2016 ص 85
5 – املصدر نفسه ص 51
6 – املصدر نفسه ص 54

هناية اإلنسان األمحر لسفيتالنا اليكسيفيتش

أزمة ميديا يف »كرز و مطر« لـ »ليىل السيد«
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العدد )1658( االثنين  23  نيسان  2018
اعالنات9

مجهورية العراق 
وزارة املالية 

هيأة التقاعد الوطنية 

اعالن مناقصة رقم )1( لسنة 2018 
مناقص�ة تنظيف مبنى فرع هي�أة التقاعد الوطنية يف الرصافة /س�احة 

الوثبة 
تعل�ن هيأة التقاعد الوطنية عن اج�راء مناقصة تنظيف مبنى فرع الهيأة 
الكائن يف جانب الرصافة/ساحة الوثبة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة 
مراجعة القسم املايل يف مقر الهيأة لرشاء نسخة من رشوط املناقصة لقاء 
مبل�غ مقداره)50000( خمس�ون الف دينار غري قابل للرد عىل ان تس�لم 
العط�اءات داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومثبت عليه اس�م املناقصة 
ورقمها ويرفق مع العطاء مبلغ التامينات االولية البالغة 1% من مبلغ العطاء 
بموجب صك مصدق المر هيأة التقاعد الوطنية وسوف تهمل العروض الغري 
مس�توفية للرشوط وان الهيأة غري ملزم�ة بقبول اوطأ العطاءات علما ان 
اخر موعد لقبول العطاءات هو الس�اعه الثانية عرش ظهرا من يوم االثنني 
املصادف 2018/5/7 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 

والرسوم واملصاريف كافة 
امحد عبد اجلليل حسني 
رئيس هيأة التقاعد الوطنية /وكالة

اعالن
قدم املدعي ) س�عد كاظم جاس�م ( طلبا ي�روم فيه تبديل 
اللقب م�ن ) البهاديل ( اىل ) املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لس�نة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام / وكالة

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

ق�دم املدعي ) محمد زوي�ر موىس ( طلبا ي�روم فيه تبديل 
اللقب م�ن ) البهاديل ( اىل ) املوس�وي ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لس�نة 2016 .
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������������������
مديرية تنفيذ بعقوبه

رقم االضبارة/2017/79
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة س�هام املدين يف العقار تسلسل 
24//408   التكي�ة الواق�ع يف بعقوبة –  خريس�ان العائد 
للمدي�ن مش�تاق طالب صادق  املحجوز لق�اء طلب  الدائن 
حنان مهدي ضهد البالغ)15000000( خمسة عرش مليون 
دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة  ه�ذه املديرية  خالل 
م�دة ثالثني  يوما تب�داء من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه  التامين�ات القانوني�ة ع�رشة  من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

جاسم محمد سلطان 
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه:- بعقوبه التكي�ة / 408/24 مقاطعة 
التكية 

2-جنسه ونوعه:- قطعة ارض 
3-ح�دوده واوصافه  :-   عمارة طابقني  / االريض محالت 
والطابق العلوي مس�تعمل كازينو  مح�الت عدد ثمانية يف 

الطابق االريض والطابق الثاني كازينو
4-مشتمالته:-  

5-مساحته:-  43448 أولك
6-- درجة العمران :- 

7-الشاغل:- املستاجريني
8-القيم�ة املق�درة    :- )434000000( اربعمائ�ة واربعة 

وثالثون مليون دينار
حصة املدين ) 17792000( سبعة عرش مليون وسبعمائة 

واثنان وتسعون دينار

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

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 176/ت/2018

التاريخ 2018/4/18
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة العق�ار تسلس�ل 3/ 
22924حي ميسان الواقع يف الكوفة العائدة للمدين 
حسني مهدي عنون املحجوز لقاء طلب الدائن حيدر 
مهدي كاظم البالغ سبعون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل

حسنني عبد الزهرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: 2833/ ش4/ 2018 

التاريخ: 22/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ عصام محسن محمد حسني
اقامت املدعية )دعاء مهدي عب�د الكاظم( الدعوى بالعدد 
2833/ ش4/ 2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا 
نفقات دراس�ية لالطفال كل من )فاطمة ومحمد حسني( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي الريم�وك/ النج�ف قررت 
املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 29/ 4/ 
2018 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد: 961/ ش7/ 2018 
التاريخ: 9/ 4/ 2018 

اعالن
اىل/ املدعى عليه/ كرار محمد خنياب

اقامت املدعية )زهراء كاظم هادي( الدعوى بالعدد 961/ 
ش7/ 2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطل�ب نفق�ة ماضية 
ومستمرة للطفل )محمد( وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي الوفاء/ 
النجف قررت املحكم�ة تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 29/ 4/ 2018 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد: 926/ ش3/ 2018 
التاريخ: 22/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليها/ سعدية كاظم جابر

اق�ام املدعي )حيدر ج�واد نارص( الدع�وى املرقمة اعاله 
ام�ام هذه املحكمة يطل�ب فيها )قطع نفق�ة ابن املدعى 
عليه�ا( وملجهولية مح�ل اقامتك فقد تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة واملوافق 29/ 4/ 2018 الس�اعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االرشف
محكمة جنح النجف

العدد : 564/ج2018/1
التاريخ : 2018/4/22

اعالن
اىل املتهم الهارب / كاظم عبيد عبود

حيث انك انك متهم  يف الدعوى املرقمة )564/ج2018/1( 
والخاصة باملش�تكي )عيل عبد الواح�د عباده( وفق املادة 
)446( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوجود الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
2018/6/2 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة
العدد )10( تسجيل مجدد )2018( 

التاريخ: 20/ 3/ 2018 
اعالن

ق�رار تثبي�ت عائدي�ة عقار ع�ن طريق تس�جيل 
مجدد

اس�تنادا اىل محرض تثبيت العائدية املؤرخ يف 20/ 
3/ 2018 الخاص بالعقار تسلس�ل )463( محلة 
)الرش�ادية( وجنس�ه )دار( ويف االضبارة املرقمة 
10/ تس�جيل مج�دد/ 2018 وم�ن خ�الل نتائج 
التحقيق املبينة فيه واستنادا اىل الصالحية املخولة 
يل بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري 

رقم 43 لسنة 1971 املعدل.
ل�ذا قررت تثبي�ت العائدي�ة تمام العق�ار املذكور 
اعاله بأس�م طالب التسجيل املجدد العراقي )اثري 
ناجح نعوم( عىل ان يعلن هذا القرار يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وملدة ثالثون يوما وفقا الحكام 
امل�ادة 49 من القان�ون اعاله قرار قاب�ال للتمييز 

وافهم علنا يف 20/ 3/ 2018 .
القايض

رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة بداءة 
الكوفة
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3104/ 2ب/ 2017 
التاريخ: 15/ 4/ 2018 

اعالن
بناءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 1400 عمارة يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه، فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )خمس�ة 
ع�رش( يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لن�رش االع�الن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة 10 
% م�ن القيمة املق�درة بموجب ص�ك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف. وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:

العق�ار املرق�م 1400 عمارة يف النج�ف عبارة عن 
دار س�كنية تق�ع ع�ىل طريق خ�اص بعرض مرت 
واح�د وبواجه�ة خمس�ة مرت ويحت�وي عىل ممر 
بابعاد 1×4 مرت ومطبخ بابعاد 4×4 مرت وس�احة 
وس�طية مفتوحة بمس�احة 4×4 وصحيات واما 
س�طح الدار غري مس�ور والدار مبن�ي بالطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان بالنس�بة لغرف الن�وم اما 
باقي االجزاء مس�قف بالقوق وان عموم مساحة 
العق�ار )30 ، 102( مرت مربع ومش�غول من قبل 
املدعو نجاح شعالن سلمان مع افراد عائلته وهو 
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجرة 
درجة عمرانه دون املتوس�ط )مترضر( ان القيمة 
الكلية للعقار مبلغ )131.375.000( مائة وواحد 
وثالثون مليون وثالثمائة وخمس�ة وسبعون الف 

دينار فقط الغريها.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 5072 
التاريخ 22 / 4 / 2018 

اعالن فقدان املدعو ) عباس عيل كامل (  
بتاريخ 14 / 7 / 2014 فقد املدعو عباس عيل 
كام�ل يف منطقة العالوي ولم يعث�ر عليه لحد 
االن ول�م يصل من�ه اي خرب يفي�د ببقائه حياً 
او موته وبتاريخ 2018/2/26 قدمت املدعوه 
هدي�ل عبد الجليل عيل طلب�اً طلب فيه نصبها 
قيم�ة ع�ىل املفقود ولده�ا عباس ع�يل كامل 
وع�ىل اوالده القارصين كل من .................. 
وذل�ك الدارة ش�ؤونه واملحافظ�ة ع�ىل امواله 
اس�تناداً الحكام امل�ادة 87 من قان�ون رعاية 
القارصي�ن رق�م 78 لس�نة 1980 املعدل عليه 
فقد قررت املحكم�ة االعالن عن حالة الفقدان 
يف صحيفت�ني محليت�ني وع�ىل كل م�ن لدي�ه 
معلومات ع�ن املفقود اعاله الحضور اىل هذه 
املحكم�ة وخالل ثالث�ة ايام م�ن تاريخ النرش 

لالدالء بتلك املعلومات   

القايض / جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد 397 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / سعد خلف ظاهر 

اقام�ت املدعي�ة زينب حس�ن ع�يل – امام ه�ذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 397 / ش / 2018 والت�ي تطل�ب فيها 
التفري�ق لل�رضر وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وكتاب مركز رشطة املقدادية بالعدد 240 
يف 2 / 4 / 2018 واش�عار مخت�ار منطق�ة الجزي�رة / 1 
واملص�دق من املجلس املحيل لقض�اء املقدادية والذي يؤيد 
ارتحال�ك اىل جهة مجهول�ة قررت املحكم�ة تبليغك نرشا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور يف موعد املرافعة 
املوافق 2 / 5 / 2018 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

عدي فاضل احمد

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 

العدد 8 / ش / 2018 
اعالن 

اىل املدعى عليه / سالم نجم محمد 
اقامت املدعية ) فيفيان وس�ام مب�در ( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها اصدار حكم قضائي يقيض 
بتاييد حضانتها للطفلة ) لجني ( وملجهولية محل اقامتك 
يف الوق�ت الحارض فقد قررت املحكمة النرش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني فع�ىل من تتوف�ر لدي�ه معلومات عن 
املذكور اع�اله الحضور امام هذه املحكمة لالس�تماع اىل 
اقوال�ه ي�وم املرافعة املص�ادف 26 / 4 / 2018 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 

سوف يتم السري يف اجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

غازي رحيم التميمي
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جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
 الع�دد:24/ش /2018  

 التاريخ:2018/4/18
نرش اعالن

أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف االسحاقي قرارها 
املرق�م 24/ش/2018 يف 2018/4/5 املقام�ة م�ن قب�ل 
املدعي�ة )مري�م طامي محس�ن( املتضم�ن تفريق للهجر 
وبالنظر ملجهولية محل إقامة املدعى عليه )محمد خميس 
كامل(لذا تقرر اجراء تبليغك بالصحف الرس�مية ويف حال 
عدم اتباعك طرق الطعن القانونية س�وف يكتسب القرار 

درجة البتات. مع التقدير. 
القايض

حردان خليفة جاسم

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

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )محمد طالب محس�ن 
يوس�ف( الذي يطلب فيه تبديل )لقب( من )املوسوي( اىل 
)اليارسي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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فقدان

فقدت ش�هادة تكيل العائدة للس�يارة )50001/ نينوى( 
مالكه�ا )عيل نجم الدي�ن محمد( نوع مارس�يدس تريلة 
تنك�ر والصادرة م�ن رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية/ 
هيئة توزيع الجنوب عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االرشف
محكمة جنح النجف

العدد : 564/ج2018/1
التاريخ :22 /2018/4

اعالن
اىل املتهمة الهاربة / ياسمني كاظم عبيد 

حي�ث انك مته�م  يف الدعوى املرقم�ة )564/ج2018/1( 
والخاصة باملش�تكي )عيل عبد الواح�د عباده( وفق املادة 
)446( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوجود الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
2018/6/2 وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 14484/3 ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة: 4 جزيرة النجف
الجنس: دار مفرزة دارين بصورة غري رسمية

النوع: ملك رصف
رقم الباب:

رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 260 م2 حصة الراهن/130م2
املش�تمالت: تش�مل حص�ة الراهن عىل/ غرف�ة وصالة واس�تقبال 
ومطبخ وصحيات يف الطابق الس�فيل وثالث غرف يف الطابق العلوي 

مبني بالطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح
املزروعات واملغروسات:
واردات البيع السنوية:

الشاغل: راهن بصورة غري رسمية / اكرم متجي عبد الرضا
مقدار البيع: حصة / هادي حسني عليوي من العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف االوىل باملزاي�دة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن حصة / هادي حس�ني عليوي 
لق�اء طل�ب الدائن املرتهن مرصف الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل 
البال�غ )22,830,000( دين�اراً اثنان  وع�رشون وثمانمائة وثالثون 
ال�ف دين�ار  مليون  فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوماً اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
التق�ل عن 10% من القيم�ة القدرة للبيع البالغ�ة )100,000,000( 
مائ�ة مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخري.
احمد حمزة كريم

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل 
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مجاس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /54 /ش6 /2018
التاريخ / 2018/4/22

اعالن 
اىل / املدعى عليه / سعد احمد عباس

بتاري�خ 2018/4/15 اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالعدد 54/
ش2018/6 الص�ادرة من هذه املحكم�ة واملتضمن تصديق الطالق 
الخلع�ي الواقع بتاري�خ 2017/11/7 بحق املدعية )احالم حس�ني 
ه�ادي( وقد ص�در القرار بحق�ك غيابي�ا وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الوف�اء / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض

عالء هادي املوسوي
��������������������������������������������������������

مجاس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد /1290 /ب2018/4

التاريخ / 2018/4/22
اعالن 

اىل / املدعى عليه  )عادل حميد حوذان(
اقام املدعي )مهدي حس�ني حات�م( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
ض�دك والتي يطلب الحكم فيها بوص�ل االمانة والبالغ مليون ومائة 
وعرشون ال�ف دينار عراقي وكذل�ك وصل االمان�ة والبالغ ثالثمائة 
وعرشون ال�ف دينار عراقي ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الجزائ�ر/3 صاحب 
حسن الش�مري عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 30 /2018/4 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينون عنك 

قانونا تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 176/ت/2018

التاريخ 2018/4/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 3/ 22924حي ميس�ان 
الواق�ع يف الكوفة العائدة للمدين حس�ني مهدي عنون املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن حيدر مهدي كاظم البالغ س�بعون ملي�ون دينار فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

حسنني عبد الزهرة
املواصفات:

- موقعة ورقمة: كوفة / حي ميسان 22924/3
- جنسه ونوعه: عقار دار

- حدوده واوصافه: بلدية الكوفة
- مش�تمالته : العق�ار عب�ارة ع�ن مدخ�ل صغري وحديق�ة جانبية 
ومرافق خارجية واس�تقبال وهول وغرف عدد اثنني ومطبخ وحمام 
ودرج يؤدي اىل السطح وغرفة يف الطابق الثاني ومكشوفة يف الطابق 
االول ومخزن صغ�ري واالرضية مبلطة بال�كايش والجدران ملبوخة 
بالبوي�ة ع�دى االس�تقبال واله�ول ملبوخ�ة بالبورك والس�رياميك 

بارتفاع واحد مرت.
- مساحته: 200م2 حسب السند املربوط يف االضبارة

- درجة العمران: دون املتوسط
- الش�اغل: زوجة املدي�ن ) نجاة يعقوب عنون وترغ�ب بالبقاء بعد 

البيع 
- القيمة املقدرة: )90,000,000( تسعون مليون دينار عراقي.

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد / ص�ادق باقر 
محس�ن. الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )املوسوي( 
اىل )اليارسي(، من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمه الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة
��������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
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برشلونة يتوج بلقب كأس ملك اسبانيا  للمرة الـ »30« يف تارخيه
             المستقبل العراقي/ وكاالت

هيمن تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، على 
أغلف�ة الصحف الصادرة صباح الي�وم األحد، بعدما 
حقق البلوجرانا فوزا عريضا على إش�بيلية بنتيجة 
)0-5( ف�ي النهائ�ي ال�ذي أقي�م أم�س عل�ى ملعب 
“واندا ميتروبوليتانو”.وعنون�ت صحيفة “ماركا” 
األخي�ر”. “اإلمبراط�ور  قائل�ة  األول�ى  صفحته�ا 

وتابع�ت “إنييس�تا يكت�ب نهاية الرواي�ة التاريخية 
مع برش�لونة قب�ل االنتق�ال لتجربت�ه الجديدة في 
الصي�ن.. 30 كأس�ا لبرش�لونة م�ن بينه�ا 4 عل�ى 
التوالي، وإش�بيلية كان أشبه بالرسم الكاريكاتيري 
وتلقى الصافرات من جمهوره”.وتطرقت الصحيفة 
للحديث ع�ن مباراة بايرن ميونخ أم�ام ريال مدريد 
ف�ي ذه�اب نصف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا يوم 

األربع�اء المقب�ل، وأوضح�ت أن زين الدي�ن زيدان 
م�درب الملكي طالب العبيه بإح�راز أكثر من هدف 
في المباراة األولى عل�ى ملعب أليانز أرينا.ووجهت 
صحيفة “أس” رسالة ألندريس إنييستا قائد الفريق 
الكتالون�ي وقال�ت على ص�در صفحتها الرئيس�ية 
كان  الرس�ام  أن  ترحل!”.وأضاف�ت  ال  “إنييس�تا.. 
يحمل روح برش�لونة في معركة الكأس وخرج مع 
نهاية المباراة وس�ط حفاوة كبيرة م�ن الجمهور.

ونقلت الصحيفة جزًءا من تصريحات األلماني أولي 
ش�تيلكه نجم ريال مدريد األس�بق الذي كان يتمنى 
مباراة باي�رن ميونخ وريال مدريد في نهائي دوري 
أبطال أوروبا.وحملت صحيفة “موندو ديبورتيفو” 

عن�وان “البط�ل األبدي” في إش�ارة إلى تتويج 
برشلونة بلقب الكأس للمرة الرابعة على 

التوال�ي والثالثي�ن في تاريخ�ه كرقم 

نيامر يزف برشى سارة جلامهريه
             المستقبل العراقي / وكاالت

 
زف البرازيل�ي نيمار دا س�يلفا، 
نج�م باري�س س�ان جيرم�ان 
س�ارة  بش�رى  الفرنس�ي، 
الت�ي تنتظر  لجماهي�ر فريقه، 
تعافي�ه من اإلصابة في أس�رع 

وقت ممكن.
البرازيل�ي  الالع�ب  وتع�رض 
إلصابة بكس�ر في مشط القدم 
اليمن�ى في 25 فبراير/ش�باط 
الماض�ي، خ�الل المب�اراة التي 
انتهت بفوز فريقه على أولمبيك 
مارسيليا بثالثة أهداف دون رد 

في الدوري الفرنسي.
عب�ر  نيم�ار  أك�د  جانب�ه  م�ن 
بمواق�ع  الرس�مية  حس�اباته 
أنه تخلى  التواصل االجتماع�ي 
ع�ن العكازين، وبات قادرا على 
التح�رك بدونهم�ا من�ذ إج�راء 
العملي�ة الجراحية في البرازيل، 

يوم 3 مارس/آذار الماضي.
ومن المنتظر أن يعود نيمار )26 
الفرنس�ية  العاصمة  إلى  عاما( 
المقبل،  الش�هر  ف�ي منتص�ف 
للمشاركة في احتفاالت فريقه 
بالتتوي�ج باأللقاب المحلية في 

الموسم الجاري.

احتاد الكرة يدرس جلب حكام
من دول اجلوار

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أك�د رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، 
ق  ر أحم�د، أنهم يدرس�ون فكرة ط�ا

االس�تعانة بح�كام م�ن 
بع�د  الج�وار،  دول 
الحكام  كثرة أخطاء 
المحليين في الدوري 
الممتاز.وقال أحمد، 
في تصري�ح صحفي 
اطلعت عليه “المستقبل 
 ، ” ق�ي ا لعر ا
بع�د  “

معاينة ش�ريط مباري�ات الجولة الرابعة 
من المرحلة الثانية للدوري، سيتم اإلعالن 
عن اس�ماء الح�كام، الذين س�يعاقبون، 
نتيجة األخطاء”.وأضاف “اللجنة تعترف 
ب�أن األخط�اء الت�ي وق�ع فيه�ا بع�ض 
الحكام، وإن كانت بش�رية، إال أنها كانت 
مؤثرة، يجب العمل على تالفيها”.وأشار 
إلى أن اللجنة تجتمع أسبوعيا، بعد نهاية 
كل جولة، م�ن أجل تحلي�ل أداء الحكام، 
واتخاذ الق�رارات المناس�بة.وأوضح أن 
اللجنة، س�تناقش مع اتحاد الكرة، فكرة 
االس�تعانة بطواق�م تحكيمي�ة من دول 

الجوار، إلدارة المباريات المهمة.

           المستقبل العراقي / متابعة

ذك�رت تقارير صحفية إيطالي�ة، أن جيانلويجي 
بوف�ون، ح�ارس يوفنت�وس، يرف�ض خ�وض 
تجربة في أمري�كا الالتينية.وبحس�ب صحيفة 
“توتو سبورت”، فإن الحارس المخضرم، يميل 
لرفض االنتقال إلى بوكا جونيورز األرجنتيني، 
الذي طلب االستعانة بخدماته، في بطولة كوبا 
ليبرتادوري�س، وذلك حتى ال يبتعد عن عائلته.

وينته�ي عق�د قائ�د يوفنت�وس )40 عاًما(، 
بنهاية الموس�م الحالي، لكنه ل�م يعلن حتى 
اآلن ق�راره، س�واًء باالس�تمرار أو االعتزال.

وأش�ارت تقاري�ر إل�ى إمكانية اتخ�اذه قرار 
االعت�زال، بينم�ا أعلن مدرب الب�وكا، جييرمو 
باروس، أن ناديه اتصل بجيجي بوفون، لمعرفة 

مدى إمكانية الحصول على خدماته.

             المستقبل العراقي / وكاالت

رفض الكرواتي لوكا مودريتش العب وسط ريال مدريد، 
اس�تبعاد االنتقال إلى الدوري األمريكي على غرار النجم 
الس�ويدي المخضرم زالت�ان إبراهيموفيتش الذي انضم 

مؤخرا للوس أنجلوس جاالكسي.وينتهي عقد مودريتش 
الحالي مع ريال مدريد عام 2020، وسيكون عمره وقتها 
34 عاما، ومن المحتم�ل أن يخوض تجربة جديدة بعيًدا 
عن النادي الملكي.وقال العب توتنهام السابق في حوار 
مع قناة “SVT” الس�ويدية “أنت ال تعرف أبدا ما يمكن 
أن يحدث، ال يزال لدي عامان في عقدي الحالي 
مع ريال مدريد”.وأضاف “أنا س�عيد، وقلت 
من قب�ل إنني أريد إنهاء مس�يرتي بقميص 
ري�ال مدريد إن أمكن ذلك، ولكن إذا لم يكن 
هذا ممكنا، أس�تطيع أن أرى نفس�ي أيضا 

ف�ي أماكن أخرى مثل الواليات المتحدة”.
إبراهيموفيت�ش ق�ال “لق�د كان  وع�ن 
واحدا من أهم الالعبين في أوروبا خالل 

آخر 10 أو 20 عاما، وواحد من أفضل 
المهاجمي�ن عل�ى اإلط�الق”.

“هذا  الكرواتي  وتابع 
ل�ه  أتمن�ى  ق�راره، 
األفضل في مسيرته، 
يس�تمتع  أن  وآم�ل 

بوقته هناك في أمريكا.

             بغداد/ المستقبل العراقي

غ�ادرت بعث�ة ن�ادي ال�زوراء، ام�س االحد، ال�ى دولة 
البحرين استعدادا لمواجهة الجيش السوري في الجولة 
السادسة من دوري مجموعات كاس االتحاد االسيوي.

واختتم فريق الن�وارس تدريباته على ملعبه في بغداد، 

السبت، حيث من المؤمل ان يخوض مرانا خفيفا 
ترتي�ب  وصاف�ة  ال�زوراء  البحرين.ويحت�ل  ف�ي 
المجموعة الثانية برصي�د 9 نقاط بفارق االهداف 
ع�ن المتصدر العه�د اللبناني، حي�ث يامل النوارس 

بتحقي�ق الفوز وانتظار تعث�ر العهد ليتأهل متصدرا 
لمجموعته دون الدخول بحسابات معقدة.

             المستقبل العراقي / متابعة

حدد أندرياس إنييستا، صانع ألعاب برشلونة، 
موعد حس�م قراره بشأن مس�تقبله، عقب 
االنتص�ار )0-5( على إش�بيلية، في نهائي 
)ليكي�ب(  صحيف�ة  الملك.ونقل�ت  كأس 
الفرنس�ية، عن إنييس�تا قوله: “كانت ليلة 
اس�تثنائية، عام�رة بالمش�اعر المختلطة، 
سأحسم قراري خالل األسبوع الجاري، إنه 
يبدو واضًحا، لكن لنرى ما سيحدث”.وعما 

إذا كان ه�ذا النهائ�ي األخير له، بقميص 
البارس�ا، رد قائ�د الفري�ق الكتالوني: 

“إنه مج�رد احتمال، وأي�ا كان القرار 
الذي س�أعلنه، فهو قرار ش�خصي”.
وكان إنييس�تا قد وقع، في أكتوبر/

تش�رين أول الماضي، عق�دا يربطه 
ببرش�لونة ألجل غير مس�مى، لكنه 

أشار في مارس/آذار، إلى أنه سيعلن 
في نهاية الش�هر الجاري، قراره النهائي 

بشأن مستقبله.

إنييستا يغلف مستقبله بالغموض

جتربة إبراهيموفيتش تغري مودريتش

بعثة الزوراء  تغادر اىل البحرين استعدادًا 
ملواجهة اجليش السوري

            بغداد/ المستقبل العراقي

ت�وج منتخبن�ا العراقي للناش�ئين 
بط�ال للبطولة العربي�ة للمصارعة 

التي أقيمت في بغداد.

وجرت المنافسات بمشاركة 8 دول، 
ه�ي تون�س وفلس�طين والمغرب 
وسوريا ولبنان والسودان واليمن، 

إضافة إلى العراق.
وجاء تتوي�ج منتخب الع�راق بعد 

نقط�ة،   225 عل�ى  حصول�ه 
يلي�ه المنتخ�ب الس�وري ثانياً 
بع�د حصوله عل�ى 105 نقاط، 

ث�م المغ�رب ثالث�اً ب� 94 
نقطة.

العراق حيصد لقب بطولة العرب للمصارعة

      المستقبل العراقي / وكاالت
 

ق�رر المدي�ر الفن�ي لفري�ق برش�لونة 
إرنستو فالفيردي منح العبيه 4 أيام، 
لالحتفال بعد الف�وز في نهائي كأس 
ملك إس�بانيا بخماس�ية نظيفة على 
حساب إش�بيلية، وذلك قبل االستعداد 

لحسم لقب الليجا.
ويعاود العبو البارسا المران يوم الخميس 
المقب�ل ف�ي المدين�ة الرياضية اس�تعدادا 
األح�د  الكوروني�ا  ديبورتيف�و  لمواجه�ة 
المقب�ل.وإذا تمك�ن الفري�ق الكتالوني من 
الف�وز ف�ي المب�اراة المرتقبة عل�ى ملعب 
ري�ازور، س�يكون قد ف�از رس�مًيا باللقب 

الس�ابع ل�ه ف�ي العق�د األخي�ر بال�دوري 
المحلي.

واحتف�ل العبو البارس�ا بالفوز بكأس ملك 
إسبانيا للمرة الثالثين في تاريخه والرابعة 
عل�ى التوال�ي.وكان ه�ذا ه�و أول ألق�اب 
فالفيردي مع برش�لونة منذ جلوس�ه على 

مقعد المدير الفني الصيف الماضي.

فالفريدي يمنح فرصة لالحتفاالت قبل حسم الليجا

      المستقبل العراقي / وكاالت
 

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض 
يوفنت�وس التعاق�د مع العب برش�لونة، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ميركات�و”،  “كالتش�يو  لموق�ع  ووفق�ا 

فإن إدارة برش�لونة عرضت على نظيرتها في 
اليوفي، الحصول على خدمات الظهير األيس�ر 
الفرنس�ي، لوكاس ديني، لكن النادي اإليطالي 

رفض األمر.
ويوج�ه اليوف�ي أنظ�اره اآلن إل�ى جون�اس 
هكت�ور، ظهير أيس�ر كولن األلمان�ي، رغم أن 

صاحب ال�27 عاما، مطلوب أيضا في بوروسيا 
دورتموند، وبايرن ميونخ، وليفربول.

ويبح�ث البيانكوني�ري ع�ن دعم خ�ط دفاعه 
بوجوه جديدة، من أجل الموسم المقبل، تحسبا 
لرحي�ل أكثر من الع�ب، مثل أليكس س�اندرو، 

وستيفان ليشتشتاينر.

               المستقبل العراقي / وكاالت
 

هاج�م جوزي�ه موريني�و، المدير 
يونايت�د،  لمانشس�تر  الفن�ي 
منتقديه، بعد تأهل فريقه، لنهائي 
كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، الي�وم 

السبت، على حساب توتنهام.

وق�ال موريني�و، ف�ي تصريحات 
نقله�ا موق�ع تيم توك “نس�تحق 
التأهل، إذا قّسمنا المباراة لفترات، 
س�نجد أننا األفضل ف�ي معظمها، 
حتى عندما كانت الكرة لديهم، كنا 
مسيطرين على مجريات األمور”.

وأض�اف “فقدن�ا الس�يطرة بع�د 

تأخرنا به�دف، تحدثن�ا كثيًرا في 
االستراحة بين الش�وطين، ولهذا 
لق�د  للملع�ب،  متأخري�ن  ُعدن�ا 
نظمنا أنفس�نا أيًضا، المشجعون 
اليوم”.وأتم “ينبغي  كانوا رائعين 
أن نفك�ر لم�اذا نج�د الكثي�ر من 
ننه�ي  أن  يمكنن�ا  االنتق�ادات، 

الوصاف�ة  مرك�ز  ف�ي  الموس�م 
بال�دوري، وأم�ام كل ه�ذه الفرق 
الرائع�ة الت�ي نلعب أمامه�ا، فهذا 
إنجاز لم يتحقق منذ عدة سنوات، 
ه�ذا س�يكون النهائي الراب�ع لنا 
ف�ي 3 س�نوات، لذا نح�ن نتعرض 

النتقادات، أكثر من الالزم.

يوفنتوس يرفض ضم العب برشلونة

مورينيو هياجم منتقديه بعد جتاوز عقبة توتنهام

اعتامد تقنية الفيديو يف الدوري العراقي املمتاز
             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت لجنة الحكام في االتحاد العراقي لكرة القدم، 
عن اس�تخدام تقنية الفيديو في المباريات المقبلة 

من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس اللجنة طارق احمد في تصريح نش�ره 
اتحاد الكرة إن “لجنة الحكام وبالتعاون مع شركة 
عش�تار الناقلة لل�دوري الممتاز، قررت اس�تخدام 
تقني�ة الفيدي�و ابتداًء م�ن الجولة المقبلة بش�كل 

تجريبي”.

واوضح أنه “من المؤمل أن يتم اس�تخدامها بشكل 
دائم في ح�ال نجاحها، خصوصا بعد األحداث التي 
رافق�ت مباري�ات دورين�ا مؤخرا والتي س�اهمت 
التحيكيم�ة ف�ي  الح�االت  بضج�ة كبي�رة ح�ول 

المباريات الهامة.

             المستقبل العراقي / وكاالت

قال م�درب ليفربول، يورجن 
كل�وب، إن�ه ل�م يك�ن متأك�ًدا 

بنس�بة %100، من نجاح صفق�ة الدولي المصري، 
محمد صالح.

وعن صفقة صالح، قال كلوب، في تصريحات نقلتها 
شبكة “سكاي سبورتس”: “هل هي صفقة مربحة؟ 
ال أع�رف، لكننا نتح�ّدث هنا في مج�ال األعمال، ما 
ه�و األفضل من ناحية األعمال؟ الحصول على أندي 

روبرتسون من هال مقابل ماليين قليلة أم هذا؟”.

واستطرد: “هنا يكمن مجال األعمال في كرة القدم.. 
س�واء 37 مليون إس�ترليني )قيم�ة صفقة صالح( 
أو مبلغ آخر، لس�ت متأكدا من الس�عر، السوق حّتم 
علين�ا دفع هذا المبل�غ، ألن أندية أخرى كانت راغبة 

في شراء خدماته”.
وتابع: “هل يعني تسجيله 40 هدفا، أنه كان يتوّجب 
علين�ا دف�ع 50 ملي�ون إس�ترليني؟ يمكن�ك دائم�ا 
المغام�رة في أم�ور لن تنجح، إنه الع�ب جيدا جّدا، 
وكنا نأمل، بل كّنا متأّكدين أن األمر س�ينجح، لكّننا 

لم نكن متأّكدين بنسبة 100%”.
وأّك�د كل�وب أن أداء ص�الح الجي�د مع روم�ا، كان 
واضًح�ا للجميع، لكّنه ليس مهتّم�ا بمعرفة القيمة 

السوقية له، بعد نجاحه مع ليفربول.
وق�ال: “ك�م يبلغ ثمن�ه اآلن؟ ه�ذا أمر لي�س مثيرا 
لالهتمام، لقد قام بخطوة لتطوير نفسه.. في روما 

كان جّي�دا حّقا، وألن انجلترا لديها مس�ابقة دوري 
عظيمة، فإّنكم ال تش�اهدون بقية الدوريات بش�كل 
كاف، كان واضحا أّنه العب جيد جّدا في روما، العب 

وسط هجومي للغاية، وهو هادئ أمام المرمى.

كلوب يعرتف باملغامرة يف صفقة صالح

بوفون يرفض التجربة الالتينية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنهي عمالً جامعي�اً تنال عىل أث�ره عالمة عالية 
تس�تحق عليها تنويه�اً وتهنئة. عاطفي�اً: ال تكن مرتدداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك، فهو م�الذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب. صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثري م�ن الهدايا 

القيمة.

مهني�اً: خّفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفي�اً: تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع 
جي�د له. يكون مزاج�ك رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
. عاطفي�اً: أنت قليل الصرب وق�ايس القلب وتميل إىل إثارة 
العدائي�ة والتوّت�ر أينم�ا حللت. وه�ذا ما يس�بب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تس�تعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أس�هل من الس�ابق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخال تعديل مناس�ب ع�ىل حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جميالً ومميزاً.  عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفي�اً: يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عىل تحقيق التقارب 
م�ع ال�زوج، وإذا كن�ت عازب�اً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملم�وس، ذل�ك لغياب 
املعاكس�ات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلي�اًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رتّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة، تش�تّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة . عاطفياً: 
ترك�ز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أش�خاص 
من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار عن الخري 

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبري بس�هولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفي�اً: أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
ب�أن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رض�ا الرشيك ال س�يما أن�ك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

حجب لعبة احلوت األزرق
قرر النائب العام املرصي املستش�ار نبيل صادق 
تكليف الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت باتخاذ 
ما يلزم من إج�راءات لحجب املواقع اإللكرتونية 
التي تبث ألعابا قاتلة عىل ش�بكة اإلنرتنت ومنها 
“ الحوت األزرق “ .وقال بيان للنائب العام مساء 
الس�بت إن تلك األلعاب تس�تهدف صغار السن ، 
ويرتتب عىل اتب�اع تعليماتها ومراحلها املختلفة 
إي�ذاء الش�خص لنفس�ه أو لذويه بم�ا قد يصل 

باألمر أحيان�ا إىل االنتحار وارتكاب جرائم القتل، 
وه�و أم�ر يم�س أم�ن وس�المة األرس املرصية 
ويتعل�ق باألم�ن القومي واملصال�ح العليا للبالد.

وأض�اف البي�ان أن النائ�ب الع�ام كل�ف الجهاز 
القومي لتنظيم االتص�االت بموافاته باملعلومات 
عن أي مواق�ع محلية قد يكون له�ا اتصال بأي 
ش�كل من األش�كال بتلك املواقع الخارجية التي 
األزرق،  الح�وت  األلع�اب وخاص�ة  تب�ث ه�ذه 

والعمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك املواقع 
الخارجية عن #مرص.وطالب النائب العام أولياء 
األمور مراقبة أوالدهم وعدم تركهم منعزلني مع 
تل�ك األلعاب الت�ي تبث من خارج م�رص، والتي 
وضعت بمعرفة أشخاص غري أسوياء يستهدفون 
املراهقني قلييل الخربة لصغر س�نهم، مضيفا أن 
النيابة العامة سوف تسلك كافة السبل من خالل 

االتفاقيات الدولية للتعاون القضائي.

امليش حافيًا يعزز النمو اجلسامين لألطفال
امل�ي بأق�دام حافي�ة يع�زز النم�و 
الجس�ماني لألطف�ال، هذا م�ا أكدته 
أطب�اء  أجراه�ا  حديث�ة  دراس�ة 
الري�ايض،  الط�ب  يف  متخصص�ون 
يف  1015 طف�اًل ومراهق�اً  وش�ملت 
أفريقيا.وأظه�رت  وجن�وب  أملاني�ا 
الفحوصات والقياس�ات التي أجريت 
خالل الدراس�ة، أن األطف�ال يف إقليم 
كي�ب الغربية بجن�وب أفريقيا، الذين 

يس�ريون حف�اة القدم�ني يف املعتاد، 
يقفون بصورة أكرب عىل عقبيهم وتقل 
لديهم عىل نحو واض�ح حاالت القدم 
املس�طح مقارن�ة بمعظ�م األطف�ال 
املرتدين لألحذي�ة يف مدينة هامبورغ 
األنب�اء  وكال�ة  األملانية.وأوضح�ت 
األملانية أن الدراس�ة أظهرت أن حفاة 
القدمني بإمكانه�م الوثب من الثبات 
والهب�وط ع�ىل األرض بت�وازن ع�ىل 

نحو أفضل من أقرانهم املعتادين عىل 
ارتداء األحذية.وذكر الطبيب الريايض 
كارس�تن هوالندر يف نتائج الدراس�ة: 
»نش�أة اإلنس�ان بقدمني حافيتني له 
تأثري كبري عىل نمو القدمني وطريقة 
امل�ي واألداء البدني«.ومن املقرر أن 
يطرح األطباء نتائج دراس�تهم خالل 
املؤتم�ر األوليمب�ي األملان�ي لألطب�اء 

الرياضيني.

عدد مالعق السكر للرجال خيتلف عن النساء
م�ن  تغذي�ة  اختصاصي�ة  ح�ّذرت   
اإلف�راط يف تن�اول الس�كر؛ كون ذلك 
يزي�د من ف�رص اإلصاب�ة باألمراض 
املزمنة كالسمنة والسكري وأمراض 
البنكري�اس، وكذل�ك نخ�ر األس�نان 

ومشاكل الفم.
وأوضحت األخصائي�ة منار مليباري 
أن الس�كر من املواد التي تمد الجسم 
بالطاقة والس�عرات الحرارية، لكنها 
تخل�و م�ن القي�م الغذائية، ل�ذا فإن 
االستخدام الزائد منها سيكون مرضاً 

دون أي فائدة للجسم.

وبّينت مليباري، وفقاً ل�«الوطن«، أن 
الكميات التي يتم تناولها من السكر 
ُينصح بعدم تجاوزها يومياً 6 مالعق 

صغرية للنساء، و9 مالعق للرجال.
إىل أن تن�اول كمي�ات غ�ري  ولفت�ت 
مناس�بة م�ن الس�كر قد يتس�بب يف 
اختالل العديد م�ن العنارص الغذائية 
كالكالس�يوم  الجس�م  يف  األخ�رى 
واملغنيسيوم، محّذرة من تناول املرأة 
الحام�ل لكمي�ات كبرية من الس�كر 
لتس�ببه يف ح�دوث رضر ومش�اكل 

مختلفة لألم وجنينها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن النزي�ف هو خروج الدم خ�ارج األوردة 
والرشايني لوجود فتحة ما كجرح. والنزيف عدة أنواع 
منه نزيف وريدي ونزيف رشياني. كذلك هناك نزيف 
داخيل ونزي�ف خارج�ي. ويعالج النزي�ف الخارجي 
بتنظي�ف الج�رح وبوق�ف النزيف ونق�ل املريض أىل 
املستش�فى إذا كان الجرح كبرياً أو عميقاً يس�تدعي 
إج�راء عملي�ة تعطي�ب. أم�ا النزي�ف الداخ�يل وهو 
انصباب الدم داخل أحد أجواف الجس�م، ويس�تدعي 

ذلك نقل املريض يف حالة طارئة إىل املستشفى. 
ه�ل تعلم أن أهم أع�راض النزيف أن يك�ون املصاب 
بالنزيف مصفر اللون جاف الفم، عطش�اناً. وتكون 
درجة حرارته منخفض�ة. يعاني من الدوخة وطنني 
ح�اد يف األذنني. ثم يصاب باإلغماء. فإذا كان املصاب 
يعاني من نزيف رشياني يف أحد األطراف نكشف عىل 
املكان، ونرفع الطرف إىل األعىل ثم نضغط عىل مكان 
النزيف بقطعة قماش، ويس�تعمل رب�اط قوي أعىل 

الجرح وأسفله عند اإلصابة بالنزيف الوريدي. 

الكرش أسوء من البدانة لصحة القلب
كش�ف باحثون أمريكي�ون أن البطن 
املمتلئ بش�دة أخطر م�ن البدانة عىل 
صح�ة القل�ب، حّت�ى ل�و كان الوزن 

مقبوالً.
وأوض�ح القّي�م الرئي�ي ع�ىل ه�ذه 
أن  الدراسة خوس�يه مدينا-إنوخوسا 
»خط�ر اإلصاب�ة بمش�اكل قلبية هو 
أكرب عند أصح�اب البط�ون املنفوخة 
عن�د  ه�و  مم�ا  ال�وزن  املتوس�طي 
البدناء الذين ليس�ت بطونهم ش�ديدة 

االمتالء«.
وبمعنى آخر، يعّد الخرص غري املتناسب 
عام�اًل أش�د خطورة من م�ؤرش كتلة 
الجس�م املرتفع، بحس�ب م�ا أظهرت 
الت�ي ش�ملت 1692  الدراس�ة  ه�ذه 
أمريكي�اً وأوروبي�اً تخطوا الخامس�ة 

واألربعني م�ن العمر والت�ي بدأت بني 
1997 و2000 وانتهت يف 2016.

ويتضاع�ف خط�ر اإلصاب�ة بأمراض 
قلبي�ة عن�د األش�خاص الذين يش�به 

جسمهم بمالمحه شكل التفاحة.
ويش�تّد األمر خط�ورة عندما يتخطى 
محي�ط الخرص مقاس الورك بنس�بة 
90% أو أكثر عند الرجال، يف مقابل 85 

% للنساء.
وتسّمى هذه الحالة البدانة البطنية.

وقّدم�ت هذه الدراس�ة خ�الل مؤتمر 
الجمعية األوروبية لطّب أمراض القلب 
يف ليوبليان�ا حول الوقاية من األمراض 

القلبية.
وهي ش�ّكلت فرصة لتس�ليط الضوء 
ع�ىل خطورة ه�ذه املش�كلة الصحية 
التي قد يس�تخّف بها، بحسب ما قال 
خوسيه مدينا-إنوخوسا من مجموعة 
»ماي�و كلينيك« البحثية يف روتشس�رت 

)مينيسوتا شمال الواليات املتحدة(.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكف�ي 10 أش�خاص« - نصف كيلو فول مدش�وش »مقرش« - 2 
حبة متوس�طة بص�ل أرباع - 8 فص�وص ثوم صحي�ح - 1 حزمة 
بقدونس - 1 حزمة كزبرة خرضاء - 1 حزمة كرات - 1 حزمة شبت 
- 1 بيض�ة - ربع كوب ماء - 3 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« كزبرة 
مجفف�ة - 1 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« بيكربونات الصوديوم – 

ملح - فلفل أسود – شطة - زيت للقيل
طريقة التحضري:

نغسل الفول جيداً، ثم ننقعه يف ماء وفري ليلة كاملة.
نصفي الفول من املاء، ونضعه يف الكبة أو ُمحرض الطعام، ونضيف 
إليه املاء والبقدونس والكزبرة الخرضاء والش�بت والكرات والبصل 

والثوم، ونفرمها جيداً حتى تنعم تماماً.
نضي�ف امللح والفلفل األس�ود والكزبرة املجففة والش�طة والبيض 

وبيكربونات الصوديوم، ونخلطهم مرة أخرى حتى تتجانس.
يف مقاله غويطة نضع زيت غزير حتى يسخن »يقدح«.

نش�كل عجين�ة الطعمي�ة عىل هيئ�ة أق�راص متوس�طة الحجم، 
ونضعها يف الزيت.

نقيل الطعمية، ونقلبها عىل الجانبني حتى تحمر.
نرفع الطعمية عىل ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نق�دم الطعمية مع الخبز البلدي والف�ول املدمس مع مخلل الفلفل 
الحار.

الطعمية املرصية
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كـاريكـاتـير

زارت ٤٩ ملكة من ملكات جم�ال العالم منطقة أهرامات الجيزة خالل 
جولتهن يف العديد من املدن بجميع محافظات مرص. 

ورافقه�ن خالل الجولة األثرى محمد صالح، مفتش آثار بالهرم، والذي 
أوض�ح أن جمهورية مرص اس�تضافت هؤالء املل�كات يف جولة لجميع 
أنح�اء الجمهورية، منه�ا مدينة األقرص ومرىس علم والعني الس�خنة، 

وتضمنت الزيارة الهرم األكرب ومنطقة البانوراما وحرم أبوالهول.
وأش�ار »صالح« إىل حرص ملكات الجمال عىل التقاط الصور التذكارية 
باملنطق�ة، مؤك�داً أنه�ن أعرب�ن عن س�عادتهن بتل�ك الزي�ارة ووعدن 

بتكرارها قريبا.

توفر بيضة الطيور والحيوانات التي تبيض البيئة املناسبة لنمو صغارها 
من حيث الحرارة والغذاء، األمر الذي يش�ابه وظيفة الرحم عند اإلنس�ان 
بالنس�بة لألجنة لحمايتها وتأمني نموها إىل حني خروجها إىل العالم. أما 
بالنس�بة للتنفس فتلك مس�ألة أخرى. يلعب بياض البي�ض دوراً وقائياً 
باإلضاف�ة إىل أن�ه مصدر للربوتني، بينم�ا يحافظ الصف�ار - أو املح - يف 
البيضة عىل الدفء وتوفري العنارص الغذائية الالزمة لنمو الجنني داخلها. 
لكن ماذا عن األكس�جني؟ هل سبق لك أن تساءلت كيف بإمكان الفرخ/ 
الكتكوت، أو صغري بعض الزواحف كالسحايل أو التماسيح، التنفس أثناء 
وجوده داخل البيضة؟ الكتكوت املوجود داخل بيضة سيختنق ويموت إذا 
وضعت البيضة يف املاء، ما يؤكد قدرة الجنني داخل البيضة عىل امتصاص 
األكس�جني من الهواء خارج البيضة عرب مس�ام ضيقة يف قرشة البيضة 
الخارجية والغشاء الرقيق تحتها، ويحقق ذلك بمساعدة حقيبة غشائية 
)غش�اء املش�يمة chorion، وغش�اء األمنيون amnion، وغش�اء السقاء 
allantois(، التي ترتبط يف أحد طريف أمعاء الكتكوت، يف حني تقع النهاية 

األخرى عىل مقربة من السطح الداخيل لقرشة البيضة.

أرسار عن البيضة والدجاجة)49( ملكة مجال يف األهرامات لقاح اإليبوال يثبت فعاليته

حكم بالسجن ألنه عاقب صبيًا بحلق شعره!

أعلن�ت مجموعة دولية م�ن العلماء فعالية 
اللق�اح ال�ذي ابتكرت�ه للوقاي�ة م�ن حمى 
اإليبوال، فقد حصن املتطوعني بعد عامني من 
حقنه�م به.وكانت منظم�ة الصحة العاملية 
ق�د أعلنت ع�ن إجرائه�ا ألوىل التجارب عىل 
لق�اح »rVSV-ZEBOV« ض�د حمى اإليبوال 
يف غيني�ا، قبل وقت قصري م�ن نهاية الوباء 
)يناي�ر 2016(، والذي حصد أرواح أكثر من 
11 ألف شخص.وقد استخدم اللقاح يف بداية 
ع�ام 2016 كوقاي�ة رسيع�ة )إس�عافية(، 
لألطب�اء واملمرضات وجمي�ع املوجودين يف 
منطقة خطر الوباء آن�ذاك، لتوفري الحماية 

له�م. لك�ن، لم يس�تطع أحد حينه�ا الجزم 
 Merck« بفعالية اللقاح الذي أنتجته رشكة

Co &« يف ذلك الوقت.
وتبني بعد الفحص بحس�ب، الطبيبة أنجيال 
هاتن�ر، الت�ي ق�ادت الدراس�ة، أن النتائ�ج 
مش�جعة لوج�ود أجس�ام مض�ادة يف دماء 
جميع الذين تلق�وا اللقاح منذ عامني. وهذا 
مؤرش إيجابي ألنه ق�ادر عىل حماية الناس 
يف األماك�ن التي يحتمل تف�ي اإليبوال فيها 
فيما بعد. وس�يتم الحصول ه�ذا العام عىل 
املوافق�ات الالزمة الس�تخدامه ع�ىل نطاق 

واسع يف االختبارات الرسيرية.

حكمت محكمة بريطانية عىل أحد الحالقني 
بالس�جن ثمانية أشهر بس�بب حلقه شعر 
رأس صب�ي يبل�غ م�ن العم�ر 10 س�نوات 

ك�«عقاب« سلوكي له.
وق�ام عبد الرحيم عمر، الذي يبلغ من العمر 
21 عاما بحل�ق رأس الطفل بماكينة حالقة 
بع�د أن كان يلعب بش�فرات الحالق�ة التي 

ادعى أنها خطرية.
وهّم الصبي بعد ذلك بكنس شعره من األرض 

بينم�ا كان اآلخ�رون يراقب�ون ويضحكون 
عليه، بحسب شهادات االستماع يف محكمة 
لوتون كروان. وشعر الطفل باإلهانة لدرجة 
أن�ه اتص�ل برق�م ٩٩٩ م�ن أجل اس�تدعاء 
الرشط�ة. واعرتف الح�الق الذي يس�كن يف 
مقاطعة بيدفوردش�ري وسط إنجلرتا بتهمة 

إيقاع الرضر الجسدي الفعيل عىل الطفل.
أن  إىل  فوس�رت  ريتش�ارد  الق�ايض  وأش�ار 
العقوبة كانت »أكثر ما يبعث عىل االشمئزاز 

من اإلذالل« ولم يكن هناك »عذر ملا فعلته«.
وأك�د املحام�ي أليك�س راديل، ال�ذي يمث�ل 
الصب�ي أم�ام املحكم�ة، إن الطف�ل تعرض 
»كان  وأض�اف  وجس�دي«.  نف�ي  »ألذى 
الش�اب فخوًرا بحلق ش�عره وشعر أنه قام 

بفعل مهم بالنسبة له«.
وقال محامي الحالق أهتي�ك رجا إن موكله 
أدرك أنه ارتكب خطأ فادحا، وأقر بذنبه عىل 

الفور وهو يشعر بالندم عىل أفعاله.

ماجد عبد الغفار الحسناوي

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

نادين عبدالله
يحدثنا نعوم تشومس�كي، املفكر األمريكي، عن أس�اليب عدة يمكن بها 
اس�تخدام اإلع�الم والصحافة بش�كل يوجه ال�رأي العام نح�و اتجاه أو 
توج�ه مع�ني. وهو ما يحدث عرب ط�رق عدة منها اللع�ب عىل العواطف 
أكثر من الفكر بش�كل يس�هل عملية االلتفاف عىل أي تفس�ري عقالني،  
وبطريقة تفتح الباب لخلق مخاوف ومش�اعر قلق وردود أفعال تلقائية 
تدف�ع إىل ن�وع م�ن التأيي�د املطلق. قد تس�عى أيض�اً وس�ائل اإلعالم أو 
الصحافة إىل ترس�يخ االنطباع لدى املجتمع ب�أن قدراته محدودة بحيث 
يلوم نفس�ه بشكل مس�تمر، فيعترب أن كل املش�كالت والنواقص ليست 
س�وى نتيجة لضعف إمكانياته. شيئاً فش�يئاً، يدفع ذلك إىل تضاؤل ثقة 
املجتمع بنفسه، وتختفي رغبته يف التعبري عن آرائه، فيتقبل األمر الواقع 
بس�هولة ويرس، وال يتّطلع لألفضل أبًدا. ومن ثم، بدالً من أن يس�عى إىل 
اقرتاح سياسات بديلة، يتحول شعور عدم الرضا إىل لوم تلقائي للنفس. 
واملدقق لس�ري األمور٬ يالحظ أن كثريا من هذه األفكار تنترش يف وس�ائل 
اإلع�الم املختلفة٬ أو من خالل بعض األقالم الصحفية. والحقيقة هي أن 
للصحاف�ة- واإلعالم- دور مختلف كل االختالف ع�ن األدوار املوكلة لها، 
فهي ىف األصل أداة لنقل املعلومات واألخبار بصدق وموضوعية، وبش�كل 
يمك�ن املجتمع م�ن متابعة األحداث والق�رارات املختلفة والسياس�ات، 
واتخ�اذ موقف حيالها باعتبار أنه مجتمع ملواطنني ال رعايا. فالصحافة 
هي مهنة، وهي ب�كل رصاحة، مهنة صعبة قد تدفع صاحبها للتضحية 
بنفسه من أجل صورة أو معلومة تكشف الحقيقة وتعرّي الباطل. وهي 
كله�ا تضحيات ال يش�عر بها القارئ الذي تعود ع�ىل تلقي األخبار بيرس 
وس�هولة، ف�ال يحس، إال قلي�اًل، بمعاناة م�ن تعب لجمعه�ا، وتقديمها 
ل�ه ع�ىل طبق من ذه�ب. فعلي�اً، تس�اعد الصحافة املجتمع ع�ىل رقابة 
أداء الح�كام، فهي تضبط إيقاع الس�لطة ألنها تكش�ف الحقائق، وتنقل 
للمجتمع فس�اد الرؤى والتصورات. وهي كله�ا أمور تجعل من املجتمع 
بأف�راده مش�اركني دائم�ني يف الج�دل أو النق�اش العام ح�ول القضايا 
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة املختلفة بما يس�اعد عىل بلورة 
أفضل البدائل والحلول والسياسات. لذا، فإنه ليس مدهشاً أن تنعم الدول 
الديمقراطية، تلك التي تؤمن باألدوات السياسية، بصحافة حرة، وإعالم 
ح�ر ومس�تقل. فالصحاف�ة الحرة تضمن عدم س�يطرة قل�ة قليلة عىل 
مقاليد األمور، وعمله�ا لخدمة مصالحها الضيقة؛ والنظم الديمقراطية 
م�ن جهتها ت�رتك الحرية لعمل الصحف واإلعالم لي�س فقط ألنها تؤمن 
أن ه�ذه كله�ا مهن بل ألنها تعتربها قبل أي ىشء رشيكا لها يس�اندها، 
ال ع�دوا تتعقب�ه. هذا ومن ناحية أخرى، تكش�ف الصحاف�ة- واإلعالم- 
للمجتمع نفسه أمراضه حني تنقلها٬ فتضاعف من فرص عالجها. ومن 
ثم ليس بغريب أن تكون املجتمعات الصحية هي تلك التي ترتك مس�احة 
حقيقي�ة النتعاش الصحاف�ة واإلعالم، والعكس هو الصحيح. لألس�ف، 
م�ؤرشات عدي�دة، وه�ي تتزاي�د، تربهن ع�ىل تفضيل الس�لطة أن تظل 
الصحافة أس�رية لرغباتها، وموجهة منها بدالً من أن تس�عى األخرية إىل 
تكريمها، وتعضيدها باعتبارها مهنة عظيمة، ورشيكاً أساس�ياً لضمان 

حكم ناجح، وسياسات رشيدة.

من�ذ أن خلق الله تبارك وتعاىل األنس�ان عىل هذه األرض 
فق�د وفر ل�ه خيارات كث�ريه وبدائل عدي�ده يتمكن من 
اتباعه�ا يف ش�ؤون حيات�ه ويف كل موقف يتع�رض له أو 
مش�كله تجابهه ومن هنا ظهرت أهمية التفكري يف حياة 
األنس�ان الختيار الطريق الصحيح الذي يسلكه فكيف يف 
حال�ه الحرب بتهديد مصري األالف  م�ن األرواح وأحيانا« 
كرام�ه األنس�ان فال�رصاع يف الح�رب عىل ش�قني األول 
رصاع يدخ�ل في�ه العلم واملعرف�ة والثان�ي رصاع  املادة 
تحكم�ه النريان والدمار ويقول القائ�د األملاني«مولتكه« 
أن القائد يهزم ع�دوه مرتني مره بفكره وعلمه وأخرى 
بالقت�ال وهنا يربز دور التنظيم واالس�تحضار يف املعركة 
ومرحله الفكر تقود إىل النرص أو الهزيمة من خالل عمق 
التفكري قبل اطالق القذائف واملدفع كما يشمل التخطيط 
وحش�د القوه الرئيس�ية وزجها يف املعركة والتعاون بني 
القطاع�ات والقيادات والقوات والس�يطرة عليها وتامني 
األسناد اإلداري والهنديس والتهيأ  للمعركة ال يختلف من 
دوله إىل أخرى من حيث الجوهر ولكن يختلف باملضمون 
وأسلوب التدريب والخربة وأتحاد القرار أضافه إىل املستوى 
الثق�ايف وتحديد الواجب�ات واالختص�ارات لعمل متكامل 
فالعلم والثقة أس�اس اختيار القائد وتحليل املهمة يعني 
دراس�تها وش�مولها عىل أدق التفاصي�ل لتحقيق الهدف 
وتوفري املعلومات الدقيقة قبل املعركة ألهميتها والتدريب 
يعزز من ثقه املقاتل ويصقل من شخصيته وخلق أجواء 
نفس�يه مالئمه ويجعل من القوات األمنية قوه متالحمه 
يؤدي أفرادها واجباتهم بأمانه وإخالص طواعية القرسا« 
والروح املعنوي�ة من العوامل األساس�ية يف النرص وربح 
املعركة واستمرار التدريب بسبب مشكالت كثريه يف زياده 
الخسائر وجوهر املوضوع مهمه الدفاع عن الوطن حينما 
يكون مهددا« ومعرضا« لخطر جسيم يعد أحد الخيارات 
الحاس�مة لتنفي�ذ ال�رضورات لهزيمه اإلره�اب وتامني 
القدرة العسكرية الكفيلة بصد األخطار التي تهدد الوطن 
املبتىل بفواحش الداعش املدعوم من الجرذان بعض الدول 
وتطهري األمه من هذا الوباء بتعميق اإلحس�اس الوطني 
وتأمني الفكر لتحقيق النرص وترسيخ األيمان التي تمكن 
املقاتل بتأدية الواج�ب الكفيل بتنظيف األرض من رذائل 

الداعش وحمايه العرض من الفواحش.

أمهية الفكر يف النرص الصحافة مهنة


