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احذروا صولة الكرمي إذا جاع
 واللئيم إذا شبع

ص3العتبة احلسينية تعد سنجار »مدينة منكوبة«  وتعد بإرسال »مساعدات عاجلة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 واشنطن حتذر رعاياها من السفر للسعودية: هناك خماطر
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ص2 النقل تسري »60« حافلة وتعيد »3« آالف نازح عراقي من سوريا

العدل: ملف مكافحة الفساد سيتصدر اجتامعات جملس وزراء العدل العرب

إلزام وزارة املاليـة بتنفيـذ احكـام صنـدوق االقـراض الـزراعـي امليسـر

احلكيم للربملان: اما ترشيع قانون انتخابات الربملان أو التصويت عىل القديم
رئيس الربملان يبلغ السفري االمريكي عزم العراق تبني خطة اعامر شاملة

ص6 حمافظ بغداد يتفق عىل فتح آفاق التعاون مع ايطاليا من خالل متويل املشاريع اخلدمية

أحزاب هترول إىل أمريكا لـ »تأجيل االنتخابات«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد إجماع غالبية القوى السياسية، وتسلّم 
قيادات يف الحكومة وخارجها بطاقة الناخب 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  إلج�راء  اس�تعداداً 
واملحلّية، تقود أح�زاب حراكاً دولياً من أجل 
الحصول عىل تأييد لخيار تأجيل االنتخابات 
الربملانية املقرر إجراؤها يف الخامس عرش من 
أيار 2018، يف الوقت الذي أكد برملانيون فشل 
رئيس الربملان س�ليم الجب�وري يف الحصول 
ع�ىل دعم أمريك�ي له�ذا الخيار.وقال عضو 
يف الربمل�ان ع�ن تحال�ف الق�وى إن األحزاب 
السياس�ية »الس�نية« غ�ري مس�تعدة ع�ىل 

اإلطالق لخوض االنتخابات الربملانية املقبلة 
يف ظ�ل وجود ع�رشات اآلالف م�ن النازحني 
خ�ارج منازلهم إىل غاية اآلن، مؤكداً أن عدداً 
من القوى السياس�ية تقوم بجه�ود حثيثة 
إلقن�اع األطراف األخ�رى بأهمي�ة التأجيل. 
وأش�ار عضو الربمل�ان الذي رفض اإلش�ارة 
إىل اس�مه، إىل أن »القوى الس�نية تخىش من 
الخسارة الكبرية يف االنتخابات بعد أن فشلت 
يف ردم اله�وة م�ع مجتمعاتها بعد س�يطرة 
تنظي�م داع�ش ع�ىل املحافظات الس�نية«، 
الفت�ًا إىل أن املجتمع�ات املحلّية قد تذهب إىل 
التصوي�ت لق�وى جديدة. وأش�ار النائب إىل 
فت�ح قنوات اتصال م�ع الجانب األمريكي يف 

هذا املجال، الفتاً إىل وجود رغبة لدى األطراف 
الداعية للتأجي�ل للحصول عىل دعم أمريكي 
ملطالبه�م. وأوضح أن املوق�ف األمريكي من 
االنتخاب�ات لم يحس�م إىل غاي�ة اآلن، مبيناً 
أن األمريكي�ني لم يؤيدوا هذا املطلب بش�كل 
رصيح، كما أنهم لم يرفضوه. ويف الس�ياق، 
أك�د عض�و الربمل�ان العراق�ي عب�د الرحيم 
الش�مري أن رئيس الربملان س�ليم الجبوري 
لم يتمكن من إقناع اإلدارة األمريكية بتأجيل 
االنتخابات، موضح�ًا خالل ترصيح صحايف 

أن الجبوري وشخصيات سياسية أخرى.

التفاصيل ص3

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�رض الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني 
ع�ىل نظرييه الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان 
واإليران�ي حس�ن روحان�ي وض�ع برنامج 

شامل وطويل األمد إلعادة إعمار سوريا.
وأعلن بوتني أن الجهود الروسية اإليرانية 
الرتكية سمحت بمنع تفكك سوريا وأتاحت 
فرص�ة حقيقية لوضع ح�د للحرب األهلية 
املستمرة لس�نوات«، وتابع: »يمكن التأكيد 
أننا بلغنا مرحلة جديدة تفس�ح املجال أمام 

التسوية السياسية الحقيقية«.
وشدد بوتني عىل الدور البارز الذي يلعبه 
نظ�رياه الرتك�ي واإليران�ي يف مفاوض�ات 
أس�تانا بشأن األزمة الس�ورية، موضحا أن 
إطالق هذه املفاوض�ات قبل نحو عام أتاح 
ألول مرة جمع ممثيل الحكومات واملعارضة 

السورية حول طاولة واحدة.
وأوض�ح بوت�ني أن س�بع ج�والت م�ن 
مفاوضات أس�تانا توجت بسلس�لة قرارات 
مصريي�ة، بم�ا يف ذلك تنس�يق نظ�ام وقف 
إطالق النار وإنش�اء أرب�ع مناطق لتخفيف 

التوت�ر يف س�وريا. وأعرب الرئي�س الرويس 
ع�ن قناعته بأن نجاح اإلصالحات املقبلة يف 
س�وريا يتوقف إىل حد كبري عىل حل املشاكل 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة وإع�ادة إعم�ار 
الصناع�ة والزراعة والبن�ى التحتية ونظام 
الصحة والتعليم، مش�ريا أيض�ا إىل األهمية 
البالغ�ة للمس�ائل اإلنس�انية، بم�ا يف ذل�ك 
مس�اعدة املدنيني وتمشيط املناطق املحررة 

من األلغام وإعادة النازحني إىل منازلهم.

التفاصيل ص4

»قمة سوتيش« تضع برنامج لـ »إعامر سوريا«

واشنطن مل ترد على طلب رئيس الربملان.. وقوى تسعى إىل عودة النازحني للحصول على األصوات

األمم املتحدة تدعو كردستان إىل »إلغاء االستفتاء«.. والتغيري لبغداد: صادروا أموال مسؤولينا الكبار

حمافظ البرصة يبحث 
جلب العاملة يف قطاعي الصحة 

والزراعة مع السفري البنغايل
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وزير النقل يعلن
التحاق سفينتني عمالقتيـن 

باالسطول البحري قريبًا 
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صندوق النقد يعلن حتقيق »تقدم« مع العراق بشأن موازنة العام 2018
         بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  اعل�ن 
االربع�اء، عن اكمال املناقش�ات مع صندوق 
النق�د الدويل بش�أن املراجع�ة الثالثة التفاق 
االستعداد االئتماني، مشريا اىل تأكيد صندوق 
النقد تحقيقه تقدم مع العراق بشان موازنة 
الع�ام 2018 وال�ذي يات�ي تماش�يا مع مع 

اتفاق االستعداد االئتماني.
وق�ال البن�ك املرك�زي العراق�ي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»الس�لطات العراقية وخرباء صن�دوق النقد 
الدويل واصلوا املناقشات يف العاصمة األردنية 
عمان من 17 إىل 21 ترشين الثاني 2017 حول 
املراجعة الثالثة التفاق االس�تعداد االئتماني 

مع العراق والبالغة مدته 36 شهرا«.
ونق�ل البنك ع�ن رئيس بعث�ة الصندوق 
للعراق كريستيان جوز، تأكيده أن السلطات 
العراقية وفريق خرباء صن�دوق النقد الدويل 
واصل�وا املناقش�ات ح�ول املراجع�ة الثالثة 

التفاق االس�تعداد االئتمان�ي وحققوا تقدما 
جيدا، نحو التوصل إىل اتفاق بش�أن مرشوع 
قان�ون موازن�ة 2018 تماش�يا م�ع اتفاق 

االستعداد االئتماني«.
واشار البنك اىل ان »فريق البعثة الخاصة 
بالصن�دوق اجتمع�وا خالل فرتة املناقش�ة 
بمحافظ البن�ك املركزي ع�ي العالق ووكيل 
وزارة املالي�ة ماه�ر جوه�ان ووكي�ل وزارة 
التخطي�ط قاس�م عناية ومستش�ار رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ورئيس ديوان الرقابة 
املالية ومس�ؤولني م�ن وزارة املالي�ة والبنك 
املرك�زي العراقي ووزارة النف�ط، معلنا عن 
شكره للسلطات العراقية عىل تعاونها وعىل 
املناقش�ات املفتوح�ة واملثمرة الت�ي أُجريت 

معها«.
وكان املجل�س التنفيذي لصن�دوق النقد 
ال�دويل قد وافق ع�ىل عقد اتفاق االس�تعداد 
االئتمان�ي يف 7 تم�وز 2016 البالغ�ة قيمته 
5.34 ملي�ار دوالر أمريك�ي ضم�ن برنامج 

اإلصالح االقتصادي العراقي.

          بغداد / المستقبل العراقي

املس�افرين  لنق�ل  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
والوفود التابعة لوزارة النقل، أمس االربعاء، عن 
تسيري 60 حافلة إلعادة اكثر من 3000 نازح من 

االرايض السورية اىل العراق. 
وقال مدي�ر عام الرشك�ة املهن�دس عبد الله 
لعيبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »الرشك�ة س�ريت 60 حافل�ة مجهزة يف 
وق�ت واحد الع�ادة الوجب�ة الثالثة م�ن العوائل 
العراقي�ة النازحة البالغ عدده�ا اكثر من 3000 
نازح من االرايض السورية اىل مخيم حمام العليل 

بالتنسيق مع وزارة الهجرة واملهجرين«. 
واض�اف ان »توجيه�ات وزي�ر النق�ل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي ب�رورة االس�تمرار يف إيالء 
األهمي�ة الك�ربى ملل�ف النازح�ني ع�رب مواصلة 
العمل واالس�تمرار يف اعادة اخر نازح اىل منطقة 

سكناه«. 
واش�ار اىل ان »مالكات الرشكة تواصل عملها 
اللي�ل بالنه�ار وال�ذي اس�تغرق الواج�ب يومني 
متتالي�ة وحي�ث ش�هدت املناطق التي س�لكتها 
الحافالت س�قوط امطار غزيرة وس�وء األحوال 
الجوية يف واجب اس�تثنائي وال�ذي تكلل بنجاح 
دون تلك�ؤ او تاخ�ري وال�ذي يأتي ضم�ن جهود 
العلي�ا الغاث�ة واي�واء  اللجن�ة  النق�ل يف  وزارة 
العوائل النازح�ة«. بدورها، أعلنت وزارة الهجرة 
واملهجرين عن إعادة 446 الجئاً عراقياً من مخيم 

»الهول« يف سوريا إىل األرايض العراقية. 
وقال�ت مدي�ر قس�م محافظ�ات اإلقلي�م يف 
الوزارة ج�وان محمود يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، »ضمن برنام�ج الوزارة 

للعودة الطوعية املجانية قام كادر فرع الوزارة يف 
محافظة دهوك بالتعاون مع وزارة النقل بإعادة 
446 عراقياً من منطقة عزاز يف سوريا عرب تركيا 
وعرب مع�رب إبراهيم الخليل التاب�ع لقضاء زاخو 
بمحافظة دهوك وعىل ش�كل دفعتني«، موضحة 
أن »الدفع�ة األوىل تضمن�ت 234 الجئ�ا، فيم�ا 

شملت الدفعة الثانية 212 الجئا«.
وأضاف�ت محم�ود، أن »ال�وزارة وف�رت لهم 
حاف�الت تقلهم إىل مدين�ة املوصل بع�د التدقيق 
األمني لهم«، مشرية اىل أن »فريقها امليداني وّزع 
عليه�م مس�اعدات غذائية وبع�ض االحتياجات 

الرورية خالل عملية نقلهم«.
وأكدت »اس�تمرار ال�وزارة بالعم�ل عىل نقل 
جميع العراقيني املتواجدين يف س�وريا وإعادتهم 
إىل البالد«، مبينة أن »دفعات أخرى من النازحني 
العراقيني م�ن مخيم الهول س�تصل تباعاً وفقاً 
لخط�ة وضعته�ا وزارة الهج�رة بالتنس�يق مع 

الجانب السوري«.
ب�دوره، قال إعالم الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »مديرية 
أمن الحشد خصصت عرشات الباصات باالضافة 
اىل توفري وقود للعج�الت املدنية فضال عن توفري 
املواد اإلغاثة العاجلة إلستقبال العوائل عرب منفذ 

أم جريص غرب املوصل«.
واض�اف انه« تم ارج�اع العوائ�ل النازحة اىل 
مناطقهم يف مدينتي القائم وراوة بعد تحريرهما 

من داعش«.
واش�ار اىل أن »مديرية أمن الحش�د الش�عبي 
ارشفت عىل عودة النازحني واخضاعهم للتدقيق 
األمن�ي لضم�ان عدم ت�رب عن�ارص داعش يف 

صفوفهم«.

استغرق العمل يومني يف أجواء صعبة

النقل تسري »60« حافلة وتعيد »3« آالف نازح عراقي من سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزي�رة الصحة والبيئ�ة عديلة حمود، 
الفح�ص  اكم�ال اج�راء  األربع�اء، ع�ن  أم�س 

واملطابقة للوجبة 18 من رفاة ضحايا سبايكر.
تلق�ت  مقتض�ب  بي�ان  يف  حم�ود  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »تم اكمال 
اج�راء الفح�ص واملطابقة للوجب�ة 18 من رفاة 

شهداء سبايكر«. 
يذك�ر أن »مج�زرة س�بايكر« نفذه�ا تنظيم 
داع�ش عق�ب أرس جن�ود عراقي�ني م�ن قاعدة 
س�بايكر يف يوم 11 حزيران 2014، بعد س�يطرة 
التنظيم عىل مدينة تكريت مركز محافظة صالح 
الدي�ن ومدينة املوص�ل مركز محافظ�ة نينوى، 
حي�ث أرسوا 1700 طالب من كلية القوة الجوية 
وجن�ود عراقيني وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص، 
وق�د صور عنارص داعش املجزرة، التي نجا منها 

عدد قليل من الجنود.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم 
املحم�دي، أم�س األربعاء، ع�ن تطه�ري الطريق 
الرابط بني قضاء عنة والحدود العراقية السورية 

غربي محافظة األنبار.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املحمدي 
قول�ه، إن »قطع�ات الجيش تمكن�ت من تطهري 
الطري�ق الراب�ط ب�ني مدينة عن�ة م�رورا براوة 
وص�وال إىل القائ�م والح�دود العراقية الس�ورية 

غربي األنبار، من األلغام والعبوات الناسفة«.
تمس�كه  »الطري�ق  أن  املحم�دي،  وأض�اف 
قطعات الجيش والرشطة والحش�د الشعائري«، 
مش�ريا إىل أن »الطريق أصبح س�الكا أمام حركة 

القطعات األمنية واملدنيني«.
يشار إىل أن القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العب�ادي أعلن، أمس الثالث�اء )21 ترشين الثاني 
2017(، القض�اء عىل تنظي�م »داعش« يف العراق 

من الناحية العسكرية.

عمليات اجلزيرة تعلن تطهري طريق 
بني عنة واحلدود العراقية السورية

وزيرة الصحة تعلن 
اكامل اجراء الفحص واملطابقة للوجبة 

18 من رفاة ضحايا سبايكر

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم، 
أمس االربع�اء، اىل رضورة تفعيل مرشوع تريع 
النتائ�ج لظهوره�ا بع�د س�ويعات م�ن العملي�ة 
االنتخابي�ة، فيما خرّي الربملان ام�ا بترشيع قانون 
انتخابات مجلس النواب أو التصويت عىل القانون 
القديم.وق�ال الحكي�م يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »العملي�ة االنتخابية 
مقدم�ة رضورية إلنجاز االنتص�ار الكبري«، داعيا 
البايوم�رتي  التس�جيل  إىل »االرساع يف  املواطن�ني 

واستالم بطاقات الناخب والتهيؤ للملحمة الكبرية 
التي تعد حدا فاصال ملرحلة سياسية جديدة«.

وح�ث الحكي�م، املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات 
وفريقه�ا الجدي�د ع�ىل »العم�ل لتحقي�ق عملية 
انتخابي�ة نزيه�ة وش�فافة ومحاي�دة وواضح�ة 
تطم�ن جميع العراقي�ني بان اصواتهم س�تكون 
مؤمن�ة ومحفوظ�ة يف ه�ذه العملي�ة«، موصي�ا 
ب�«رضورة تفعيل مرشوع تريع النتائج ليشهد 
العراقيني ظهور النتائج بعد سويعات من العملية 
االنتخابية ووضع حد للكثري من ش�بهات التزوير 

والتالعب بأصوات الناخبني«.

األمن�ي  املن�اخ  توف�ري  »رضورة  ع�ىل،  وأك�د 
وإع�ادة النازحني إىل مدنهم ليكونوا عىل اس�تعداد 
االس�تقرار  وإع�ادة  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  يف 
يف املناط�ق املح�ررة، وتوف�ري تخصيص�ات مالية 
للمفوضي�ة ألج�راء االنتخاب�ات وس�ري العم�ل«، 
داعيا مجلس الن�واب إىل »ترشيع قانون انتخابات 
الن�واب  املحافظ�ات وقان�ون مجل�س  مجال�س 
الجديدين أو التصويت عىل القانون القديم ليكون 
هو القان�ون املعمول به للمرحلة القادمة يف ما اذا 
لم يتم االتفاق عىل القانون الجديد ليفتحوا املجال 

إمام املفوضية الستكمال أجرائها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس النواب س�ليم 
نح�و  يتج�ه  الع�راق  ان  الجب�وري 
مرحلة مهم�ة يتبن�ى خاللها خطة 

اعمار شاملة يف املناطق املحررة.
وذكر بيان ملكتب الجبوري تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»الجبوري استقبل السفري االمريكي 

لدى العراق دوغالس سيليمان«.
واض�اف »وج�رى خ�الل اللق�اء 
اس�تعراض العالق�ات الثنائي�ة ب�ني 
البلدين، والتنس�يق املشرتك ملواجهة 
تنظي�م داع�ش، كم�ا بح�ث اللق�اء 
تطورات االوضاع يف العراق واملنطقة 
وملف عودة النازح�ني اىل مناطقهم 
 « ان  الجب�وري  واك�د  املح�ررة«. 
الع�راق وبعد قض�اءه عىل عصابات 

داعش االجرامية، يتجه نحو مرحلة 
مهمة تس�تدعي م�ن الجميع تحمل 
املس�ؤولية م�ن اجل امل�ي بعملية 
اعمار شاملة السيما يف املناطق التي 

تررت اثر املعارك ضد االرهاب«.
ون�وه اىل ان »هن�اك املئ�ات م�ن 
العوائ�ل النازحة الت�ي الزالت تعيش 
ظروفاً قاس�ية يف مخيم�ات النزوح 
املنترشة يف الب�الد، االمر الذي يحتاج 

جه�وداً اس�تثنائية محلي�ة ودولي�ة 
من اج�ل االرساع بعودتهم اىل مدنهم 
زمني�ة  توقيت�ات  ضم�ن  املح�ررة 

محددة«.
من جانبه اعرب السفري االمريكي 
ع�ن » دع�م ب�الده للع�راق وبكافة 
املجاالت«، مثمناً » دور رئيس الربملان 
وجه�وده يف ضمان امن واس�تقرار 

البالد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الع�دل حيدر الزامي، أمس االربعاء، 
أن ملفات محارب�ة »اإلرهاب« وتمويله ومكافحة 
الفس�اد س�يتتصدر اعم�ال اجتماع�ات املكت�ب 
التنفي�ذي ملجلس وزراء العدل العرب لدورته )61( 

املزمع انعقاده اليوم يف القاهرة.
وقال الزامي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »ملفات محاربة اإلرهاب ومكافحة 

الفس�اد ومكافح�ة تموي�ل االره�اب والتع�اون 
القانون�ي س�تتصدر اعم�ال اجتماع�ات املكت�ب 
التنفيذي ملجلس الوزراء العدل العرب لدورته )61( 
الت�ي م�ن املقرر انعقاده�ا اليوم االربع�اء يف مقر 

االمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة«.
وأض�اف الزام�ي، أن »االجتماع م�ن املقرر أن 
يك�ون بحض�ور اعض�اء املكت�ب التنفي�ذي كافة 
واملكون�ة من وزراء الع�دل يف العراق والس�عودية 
وقطر وج�زر القمر والكوي�ت وموريتانيا«، مبينا 

أن »ج�دول اعم�ال االجتماع س�يناقش جملة من 
مش�اريع التوصيات الخاصة ببن�ود جدول اعمال 
املكت�ب التنفيذي، ويف مقدمته�ا محاربة اإلرهاب 

وتوحيد الجهود العربية بهذا املجال«.
وم�ن املق�رر ان تب�دأ اعم�ال اجتم�اع املكتب 
التنفي�ذي ملجل�س وزراء الع�دل الع�رب يف دورته 
ال�61 اليوم األربع�اء بمقر األمانة العامة لجامعة 
ال�دول العربية، برئاس�ة وزير الع�دل وزير الدولة 

لشؤون مجلس األمة ب دولة الكويت.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن 6 سنوات 
بحق متهم برقة حموالت من مفردات البطاقة التموينية.

وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »محكم�ة جنايات الرصافة املختصة بقضايا النزاهة نظرت 
قضي�ة موظ�ف يف الرشك�ة العام�ة للنقل ال�ربي متهم برقة 

حموالت مواد تموينية«.
وأض�اف بريق�دار أن »املحكمة أص�درت قراره�ا بعد ثبوت 
األدلة بالس�جن ست س�نوات بحق املتهم عن جريمة الرقة«، 
الفتا إىل أن »القرار جاء استنادا إىل أحكام املادة 316 من قانون 

العقوبات العراقي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

توقعت هيئة االنواء الجوية، أمس االربعاء، ان حدوث الهزة 
االرضية ب خليج عدن اليوم، س�تؤدي الس�تمرار النشاط الزلزايل 
ع�ىل ح�دود الع�راق. وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »الهزة االرضي�ة التي حدثت يف خليج 
عدن صب�اح هذا اليوم هو مؤرش الس�تمرار حرك�ة الصفيحة 
العربي�ة باتج�اه الصفيح�ة االيراني�ة«. واضاف�ت الهيئ�ة ان 
»النش�اط الزل�زايل سيس�تمر عىل اط�راف الصفيحة ويش�مل 
حدودن�ا الرشقي�ة والش�مالية الرشقي�ة«، مطالب�ة املواطنني 
ب�«أخ�ذ الحيط�ة والح�ذر واالبتع�اد ع�ن االش�اعات واألخبار 
الكاذب�ة وااللتزام بالوصايا الزلزالية« . ورضبت هزة ارضية، يف 
12 ترشين الثاني الحايل، العاصمة بغداد وعددا من املحافظات، 

حيث استمرت هذه الهزات بشكل يومي.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حس�ن خالطي، 
أمس األربعاء، عن س�عي لجنته إلق�رار قانون الضمان الصحي 
قب�ل نهاية ال�دورة الحالي�ة ملجلس الن�واب، مبين�ا ان القانون 
يفرض اس�تقطاعات رمزية عىل رواتب املوظفني. ونقلت وكالة 
الغد برس عن خالطي قوله إن »عدداً من الترشيعات املهمة عىل 
ج�دول اعمال مجلس النواب من بنها قانون الضمان الصحي«، 
مبين�ة ان »اللجن�ة ومن خ�الل مباحثاته�ا مع مختل�ف الكتل 
السياس�ية تس�عى إلقرار القانون قبل نهاية الفصل الترشيعي 
الح�ايل«. وأض�اف أن »القانون يه�دف إىل تأم�ني غطاء صحي 
للعراقي�ني كاف�ة ويحّقق مب�دأ التكافل االجتماع�ي املنصوص 
عليها دستورياً من خالل املشاركة يف كلفة الخدمات الصحية«. 
وأشار إىل خالطي أن »مرشوع الضمان الصحي يساعد يف تقليل 
االعب�اء بالنس�بة للمواطن من جه�ة والدولة م�ن جهة اخرى، 
إضافة إىل أنه يطّور اداء العاملني يف املؤسس�ات الصحية س�واء 
بالنس�بة للقط�اع الخاص أو العام«. وتابع أن »القانون س�وف 
يفرض اس�تقطاعات رمزية للموظفني، لكنه يس�تثني رشائح 
معينة وهم الفقراء من االستقطاعات«، مبينا ان »قسماً يحاول 
تعطي�ل القانون داخل مجلس النواب لكننا عازمون عىل اقراره 
اذا لم يك�ن خالل الفصل الحايل، فالذي يلي�ه«. وأعرب عن امله 

ب�«انجاز امللف قبل نهاية عمر مجلس النواب دوره الحايل«.

جنايات الرصافة
 حتكم بالسجن )6( سنوات ملوظف قام 

برسقة محولة مواد متوينية

االنواء: اهلزة االرضية
 بخليج عدن ستؤدي الستمرار النشاط 

الزلزايل عىل حدود العراق

قانون الضامن الصحي
 سيـؤدي إلـى »استقطـاعات رمـزيـة« 

من رواتب املوظفني 

رئيس الربملان يبلغ السفري االمريكي عزم العراق تبني خطة اعامر شاملة

العدل: ملف مكافحة الفساد سيتصدر اجتامعات املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء العدل العرب

احلكيم للربملان: اما ترشيع قانون انتخابات الربملان
 أو التصويت عىل القديم
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس األربعاء، أن اللجنة العليا للمبادرة الزراعية 
قررت قيام وزارة املالية بتنفيذ أحكام قانون صندوق اإلقراض الزراعي امليّس رقم 28 املعّدل لسنة 
2009. وقال املكتب يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي ترأس اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية«، مبيناً أن »اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي 
الزراعة واملوارد املائية والتخصيصات املالية املطلوبة«. وأضاف البيان أن »اللجنة قررت قيام وزارة 
املالي�ة بتنفيذ أحكام قانون صندوق اإلقراض الزراعي وتؤول املبالغ املخصصة لصناديق اإلقراض 
التخصصية للمبادرة الزراعية واالموال املسرتدة منها، وكذلك من مبالغ القروض املرصوفة بوزارة 
الزراع�ة ووزارة األهوار امللغاة إىل رأس مال صندوق اإلق�راض الزراعي امليّس«. وتابع، أن »اللجنة 
ق�ررت أيضاً تخصي�ص املبالغ الالزمة لصن�دوق املكننة الزراعية من املبالغ املس�رتدة لدفع مبالغ 
الحاصدات والس�احبات التي اس�توردت لصالح وزارتي الزراعة«، مش�راً إىل أنه »تم عرض نسبة 

اسرتداد قروض املبادرة الزراعية ومناقشة وإصدار عدد من التوجيهات والقرارات«.

إلزام وزارة املالية بتنفيذ احكام صندوق االقراض الزراعي امليرس

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د إجم�اع غالبي�ة القوى السياس�ية، 
وتس�لّم قي�ادات يف الحكوم�ة وخارجها 
إلج�راء  اس�تعداداً  الناخ�ب  بطاق�ة 
تق�ود  واملحلّي�ة،  الربملاني�ة  االنتخاب�ات 
أحزاب حراكاً دولياً من أجل الحصول عىل 
تأيي�د لخيار تأجي�ل االنتخابات الربملانية 
املق�رر إجراؤها يف الخامس عرش من أيار 
2018، يف الوقت الذي أكد برملانيون فشل 
رئيس الربملان سليم الجبوري يف الحصول 

عىل دعم أمركي لهذا الخيار.
وقال عض�و يف الربملان عن تحالف القوى 
إن األح�زاب السياس�ية »الس�نية« غ�ر 
مستعدة عىل اإلطالق لخوض االنتخابات 
الربملاني�ة املقبل�ة يف ظل وج�ود عرشات 
اآلالف م�ن النازح�ن خ�ارج منازلهم إىل 
غاي�ة اآلن، مؤك�داً أن ع�دداً م�ن القوى 
السياس�ية تق�وم بجهود حثيث�ة إلقناع 

األطراف األخرى بأهمية التأجيل.
وأش�ار عضو الربملان الذي رفض اإلشارة 
إىل اس�مه، إىل أن »الق�وى الس�نية تخىش 
من الخسارة الكبرة يف االنتخابات بعد أن 
فش�لت يف ردم الهوة مع مجتمعاتها بعد 
س�يطرة تنظي�م داعش ع�ىل املحافظات 
الس�نية«، الفت�اً إىل أن املجتمعات املحلّية 

قد تذهب إىل التصويت لقوى جديدة.
وأش�ار النائب إىل فتح قن�وات اتصال مع 
الجان�ب األمركي يف هذا املج�ال، الفتاً إىل 
وجود رغبة لدى األطراف الداعية للتأجيل 

للحصول عىل دعم أمركي ملطالبهم.
م�ن  األمرك�ي  املوق�ف  أن  وأوض�ح 
االنتخابات لم يحس�م إىل غاية اآلن، مبيناً 
أن األمركين لم يؤيدوا هذا املطلب بشكل 

رصيح، كما أنهم لم يرفضوه.
ويف الس�ياق، أكد عضو الربمل�ان العراقي 
عب�د الرحيم الش�مري أن رئي�س الربملان 
سليم الجبوري لم يتمكن من إقناع اإلدارة 
األمركي�ة بتأجيل االنتخاب�ات، موضحاً 
الجب�وري  أن  صح�ايف  ترصي�ح  خ�الل 
وش�خصيات سياس�ية أخ�رى، طالب�وا 
خالل زيارتهم األخرة لواش�نطن بتأجيل 
االنتخابات بذريعة عدم جاهزية الشارع 

»السني« إلجرائها.

وس�بق لرئيس الربمل�ان العراق�ي أن أكد 
من واش�نطن أن االنتخاب�ات ال يمكن أن 
تجري ما ل�م يتم إعادة جمي�ع النازحن 
إىل مناطقه�م، مطالب�اً الحكومة باتخاذ 

إجراءات رسيعة يف هذا الشأن.
تأجي�ل  مطالب�ات  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
االنتخابات من قبل قوى سياس�ية، إال أن 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، ش�دد عىل 
رضورة إج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا 

املحدد.
وس�ارع عض�و الربمل�ان عب�د الرحم�ن 
اللويزي بالتش�كيك بحدي�ث العبادي عن 
أن  االنتخاب�ات، مؤك�داً  رفض�ه تأجي�ل 
ظهور رئيس الوزراء وهو يس�تلم بطاقة 
الناخب، ال يعني أن االنتخابات س�تجري 

يف موعدها.
وأشار إىل وجود قراءات مختلفة لترصفات 
السياس�ين يختلف فيها ظاهر سلوكهم 
عن باطنه، معترباً أن »الرسالة الحقيقية 
الت�ي أراد العبادي إيصاله�ا، هي أنه غر 

مسؤول عن تأجيل االنتخابات«.
ولف�ت اللوي�زي إىل أن بع�ض القي�ادات 
السياس�ية بدأت بالفعل بالرتويج لفكرة 
تأجيل االنتخابات، مبيناً أن بعض القوى 
الت�ي ال تحظ�ى بتأييد يف الش�ارع تعيش 
أزمة وكابوس�اً حقيقياً م�ن فكرة إجراء 

االنتخابات يف موعدها.
وتمارس قوى سياس�ية عراقية منذ عدة 
أيام ضغوطاً كبرة عىل الحكومة والربملان 
من أج�ل العمل ع�ىل إع�ادة النازحن إىل 
مناطقه�م قبل إجراء االنتخابات، ملوحة 
بمقاطع�ة العملية االنتخابي�ة إذا لم تتم 

االستجابة ملطالبها.
ويحظى مقرتح تأجيل االنتخابات برفض 

كبر من القوى السياسية.
وشدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى 
الصدر، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار 
الحكي�م، عىل رضورة إج�راء االنتخابات 
يف موعده�ا املح�دد، فيم�ا ح�ذر آخرون 
م�ن الف�راغ الدس�توري يف ح�ال تأجي�ل 
االس�تحقاق االنتخاب�ي املرتق�ب، ال�ذي 
م�ن املرّجح أن يكون عس�راً يف ظّل بروز 
ق�وى وش�خصيات جديدة عىل الس�احة 

السياسية.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وصفت العتب�ة الحس�ينية، األربعاء، 
قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، 
باملدينة »املنكوبة«، وفيما أش�ارت إىل 
أن نس�بة الدم�ار يف املدين�ة تق�در ب� 
90%، أكدت أنها سرتس�ل مس�اعدات 
عاجلة ومنه�ا النفط األبيض إىل أهايل 
القض�اء، ج�اء ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي 
عثرت فيه الق�وات األمنية عىل مقربة 
جديدة تضم رف�ات ايزدين قتلوا عىل 

يد تنظيم »داعش«.
وقال مس�ؤول شعبة التبليغ والتعليم 
الش�ؤون  لقس�م  التابع�ة  الدين�ي، 
الديني�ة يف العتب�ة الحس�ينية، فاهم 
اإلبراهيم�ي، إن »وف�دا م�ن الش�عبة 
زار قض�اء س�نجار وأج�رى اتفاقات 
م�ع املس�ؤولن يف الحكوم�ة املحلية 
والنازح�ن ع�ىل تقدي�م املس�اعدات 
بعد اس�تحصال املوافقات املطلوبة«، 
مؤكدا »الس�عي إىل إعمار البيوت التي 
تم تدمرها خ�الل الحرب عىل تنظيم 
داع�ش اإلرهابي وإع�ادة النازحن«. 
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
اإلبراهيمي القول »تمت زيارة العوائل 
املهج�رة التي حررت م�ن قيد داعش 
اإلرهاب�ي واالطالع عىل ابرز املش�اكل 
العديد  »وج�ود  واملعوق�ات«، مؤك�داً 
من الحاالت اإلنس�انية التي تستدعي 
وج�ود  ومنه�ا  تداركه�ا  يف  اإلرساع 
مدرس�ة تحت�وي ع�ىل 1200 طال�ب 
بمعلم�ن اثنن فقط، ومستش�فى ال 

يوجد فيها أطباء وممرضن«.
يف  الخدم�ي  »الواق�ع  ان  إىل  ولف�ت 

القضاء تحت خط الصفر وتكاد تكون 
كل مقوم�ات الحياة هن�اك مفقودة، 
والجمي�ع يعان�ون م�ن نق�ص املياه 
وباق�ي الخدم�ات اآلخ�رى«، واصفا 
القض�اء بأنه مدينة منكوبة، بنس�بة 

دمار تقدر ب� %90«.
كما أش�ار اإلبراهيمي إىل »زيارة جبل 

سنجار حيث توجد 30 الف عائلة من 
الطائفة اإليزيدي�ة يف مخيمات تفتقر 

إىل كل مقومات الحياة«.
م�ن جانبه�م، وج�ه األهايل ع�رب وفد 
العتبة الحس�ينية، »نداءات اس�تغاثة 
إىل املرجع األعىل الس�يد عيل الحسيني 
وتوف�ر  بإغاثته�م  السيس�تاني 

مستش�فى ومراكز صحية«، مؤكدين 
»ح�ودث ح�االت وف�اة لع�دم توف�ر 

الخدمات الطبية«. 
اج�رت مؤخ�را  ق�د  العتب�ة  وكان�ت 
مفاوض�ات مع ش�خصيات حكومية 
وعش�ائرية العادة النازحن اىل قضاء 
آمريل رشق صالح الدي�ن، وفقاً ملوقع 

األئم�ة اإلثن�ي ع�رش التاب�ع لقس�م 
بدوره�ا، عث�رت  الديني�ة.  الش�ؤون 
الق�وات األمنية العراقي�ة عىل مقربة 
جماعي�ة جديدة غ�رب مدينة املوصل 
بش�مال البالد تضم رفات عرشات من 
أتباع الديانة األيزيدية الذين قتلوا عىل 
يد تنظيم »داعش«. وقال مدير ناحية 

القحطاني�ة التابع�ة لقضاء س�نجار 
ش�كر ملح�م الي�اس لوكال�ة فرانس 
 73 رف�اة  تض�م  »املق�ربة  إن  ب�رس 
شخصا من النساء والرجال واألطفال 
الذين أعدمهم التنظيم خالل سيطرته 
منطق�ة  يف  ودفنه�م  املنطق�ة  ع�ىل 
رمبويس« التابعة للناحية. من جهته، 

لف�ت قائمقام س�نجار محم�ا خليل 
إىل أن أن�ه حتى اآلن »تم اكتش�اف 37 
مق�ربة جماعية يف مناط�ق متفرقة« 
من قضاء س�نجار منذ استعادته من 
تنظي�م »داع�ش« يف الع�ام 2015 بيد 
قوات البش�مركة الكردية. ويف ترشين 
األول، أعلنت الس�لطات السيطرة عىل 
القضاء بعد انسحاب البشمركة منه.

وأش�ار خلي�ل إىل أن »جمي�ع ضحايا 
املقاب�ر الجماعي�ة ه�م م�ن املك�ون 
تقدي�م  ع�دم  منتق�دا  األيزي�دي«، 
والكردس�تانية  االتحادية  الحكومتن 

أي مساعدة لذوي الضحايا.
وتعث�ر القوات األمنية باس�تمرار عىل 
مقاب�ر جماعية بعضها يض�م أعدادا 
ضخم�ة من جثث أش�خاص أعدمهم 
تنظيم »داعش« الذي طرد مؤخرا من 
آخر بلدة كانت خاضع�ة له يف العراق 
الذي اجتاحه يف العام 2014 وس�يطر 

عىل ما يقارب ثلث مساحة أراضيه.
وقبل نحو عرشة أيام، عثر عىل مقابر 
جماعي�ة عدة تض�م »م�ا ال يقل عن 
400« جث�ة بالق�رب م�ن الحويج�ة 
شمال بغداد التي اس�تعادتها القوات 

العراقية يف بداية ترشين األول.
أعل�ن   2017 آب  م�ن  الراب�ع  ويف 
مسؤولون العثور عىل مقربة جماعية 
أخ�رى تضم رف�ات 40 رجال اعدمهم 
التنظي�م املتط�رف »ع�ام 2015 إبان 

سيطرته عىل الرمادي«.
وارتك�ب التنظي�م أعم�اال انتقامي�ة 
مروعة يف املناطق التي كانت خاضعة 
لسيطرته، تضمنت اعدامات جماعية 

وقطع رؤوس.

واشنطن مل ترد على طلب رئيس الربملان.. وقوى تسعى إىل عودة النازحني للحصول على األصوات

أحزاب هترول إىل أمريكا لـ »تأجيل االنتخابات«

القوات األمنية عثرت على مقربة مجاعية جديدة لرفات االيزيديني 

العتبة احلسينية تعد سنجار »مدينة منكوبة« وتقدر نسبة دمار بـ »90%« وتعد بإرسال »مساعدات عاجلة«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

دعت األمم املتحدة اقليم كردس�تان إىل احرتام 
ق�رار املحكم�ة االتحادية التي اعت�ربت إجراء 
االس�تفتاء يف اإلقليم غر دستوري، فيما وجه 
ش�ورش حاجي املتحدث باس�م حركة التغير 
رس�الة اىل رئيس الوزراء حول تس�ديد قروض 
اقليم كردس�تان دون معاقب�ة املواطنن، فيما 
دعاه إىل مص�ادرة أموال املس�ؤولن الكبار يف 

اإلقليم.
وقال نائب املتحدث باس�م األم�ن العام لألمم 
املتح�دة فرحان ح�ق للصحفين »بع�د اتخاذ 
قرار املحكمة االتحادية بش�أن االستفتاء عىل 
اس�تقالل كردس�تان، تدعو بعثة األمم املتحدة 
ملس�اعدة العراق س�لطات كردس�تان إىل قبول 

هذا القرار واحرتامه واحرتام الدستور«.
واض�اف ح�ق أن »البعثة األممي�ة دعت بغداد 
وأربيل إىل إطالق مفاوضات دون أي مماطلة«، 
منتق�دا »التهديدات باس�تخدام الق�وة وكذلك 

بع�د  االس�تفزازية  والخط�وات  الترصيح�ات 
صدور قرار املحكمة االتحادية«.

االثن�ن، ع�ن  االتحادي�ة،  املحكم�ة  واعلن�ت 
اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم 
كردستان الذي اجري يوم ال�25 ايلول املايض، 

يف اقليم كردستان واملناطق الواقعة خارجه.
بدوره، وجه ش�ورش حاجي املتحدث باس�م 
حركة التغير رس�الة اىل رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي حول تس�ديد قروض اقليم كردستان 

دون معاقبة املواطنن.
وق�ال ش�ورش حاج�ي يف بي�ان ان�ه »وفق�اً 
الت�ي لدين�ا ونتيج�ة السياس�ة  للمعلوم�ات 
النفطية الفاش�لة للسلطة يف اقليم كردستان، 
تبلغ ديون حكومة اقليم كردس�تان ما يقارب 
ال�14 ملي�ار دوالر، ق�روض تركية ولرشكات 
نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال ايرجنيس 
ودان�ه غ�از وبع�ض ال�رشكات االس�تثمارية 
االخرى باالضافة اىل قروض ش�عب كردستان 
لروات�ب  االجب�اري  االدخ�ار  نظ�ام  بس�بب 

املوظفن«.
واض�اف ان »هذه القروض والعق�ود ابرمتها 
س�لطات اقليم كردس�تان دون عل�م وموافقة 
ش�عب وبرملان واملؤسس�ات الرشعي�ة القليم 

كردستان«.
واش�ار اىل ان »اصح�اب الق�روض يطالب�ون 
بحقوقه�م ويري�دون اموالهم، لك�ن ال يجوز 
تسديد هذه الديون من حصة اقليم كردستان 
من املوازنة العامة العراقية عن طريق دفع ربع 
الراتب للموظفن وايقاف املش�اريع ومعاقبة 

املواطنن«.
وبن ان »افضل طريقة لتسديد تلك الديون هي 
ان تقوموا انتم يف الحكومة العراقية وبالتعاون 
مع املجتمع الدويل بمصادرة اموال وممتلكات 
املس�ؤولن الكبار يف اقليم كردس�تان يف داخل 
وخارج البالد، املس�ؤولن الذين رسقوا ثروات 
البالد وقوت الش�عب النفسهم باالستفادة من 

سلطاتهم«.
إىل ذلك، طال�ب نائب مستش�ار األمن القومي 

الربيطاني كريستيان ترنر خالل لقاءه رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وباملسؤولن يف الحكومة 

العراقية ببدء الحوار بن اربيل وبغداد.
ج�اء ذلك خ�الل زيارته اىل الع�راق ولقائه مع 
العبادي، ووزير الدف�اع عرفان الحيايل، ووزير 
الداخلي�ة قاس�م االعرج�ي، لبح�ث التع�اون 
العس�كري بن العراق وبريطانيا بعد استعادة 

املناطق العراقية من سيطرة تنظيم داعش.
واك�د الوف�د الربيطاني اس�تمرار دع�م بالده 
ملزيد من االس�تقرار واالمن يف املناطق املحررة، 
والتأكيد عىل بدء الحوار بن الحكومة العراقية 
وحكومة إقليم كوردس�تان يف اطار الدس�تور 
العراقي لبناء مستقبل موحد ومستقر لجميع 

الشعب العراقي.
وتح�دث كريس�تيان خالل لقائه م�ع العبادي 
وم�ع املس�ؤولن العراقي�ن، ع�ن االنتخابات 
املقبلة يف 2018، والتعاون يف محاربة اإلرهاب، 
وخارط�ة الطري�ق الربيطاني�ة للعال�م لوقف 

العنف ضد النساء.

بريطانيا دعت احلكومة االحتادية إىل البدء باحلوار مع أربيل

األمم املتحدة تدعو كردستان إىل »إلغاء االستفتاء«.. والتغيري لبغداد: صادروا أموال مسؤولينا الكبار
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       بغداد / المستقبل العراقي

رّصح فرح�ان حق نائب املتحدث 
الرس�مي باس�م األمني الع�ام لألمم 
بقي�ادة  التحال�ف  ب�أن  املتح�دة 
الس�عودية تجاه�ل طلباتها بش�أن 

العمليات اإلنسانية يف اليمن.
وق�ال ان�ه ت�م إلغ�اء 32 رحل�ة 
أن  إىل  مش�را  اليم�ن،  إىل  إنس�انية 
التحالف لم يرد عىل الطلبات الجديدة 
لألم�م  اإلنس�انية  الرح�ات  لهيئ�ة 

املتحدة.

وأوض�ح املتح�دث باس�م األم�م 
املتح�دة أن�ه يس�مح لطائراتها اآلن 
بالتوجه فق�ط إىل مطار عدن، بينما 
مغلق�ة  صنع�اء  العاصم�ة  تبق�ى 
للبعثات اإلنسانية األممية منذ فرض 
الحص�ار عىل اليمن يف بداية الش�هر 

الحايل.
وكان األم�ني العام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتريش، قد دعا السعودية 
إىل اإلرساع يف رفع الحصار املفروض 
واإلرساع بفتح جميع املوانئ البحرية 

والجوية والربية يف اليمن.

األمم املتحدة: حتالف العجدان يتجاهل إيصال املساعدات إىل اليمن  

أمريكا تفرض عقوبات عىل »30« رشكة صينية
 وكورية شاملية

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�رض الرئيس ال�رويس فاديمر بوتني ع�ىل نظريه 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان واإليراني حس�ن روحاني 

وضع برنامج شامل وطويل األمد إلعادة إعمار سوريا.
وأعل�ن بوتني أن الجه�ود الروس�ية اإليراني�ة الرتكية 
س�محت بمن�ع تف�كك س�وريا وأتاحت فرص�ة حقيقية 
لوض�ع حد للح�رب األهلية املس�تمرة لس�نوات«، وتابع: 
»يمكن التأكيد أننا بلغنا مرحلة جديدة تفسح املجال أمام 

التسوية السياسية الحقيقية«.
وشدد بوتني عىل الدور البارز الذي يلعبه نظراه الرتكي 
واإليران�ي يف مفاوضات أس�تانا بش�أن األزمة الس�ورية، 
موضح�ا أن إطاق ه�ذه املفاوضات قبل نح�و عام أتاح 
ألول م�رة جم�ع ممثيل الحكوم�ات واملعارضة الس�ورية 

حول طاولة واحدة.
وأوضح بوتني أن س�بع جوالت من مفاوضات أس�تانا 
توجت بسلسلة قرارات مصرية، بما يف ذلك تنسيق نظام 
وقف إط�اق النار وإنش�اء أربع مناط�ق لتخفيف التوتر 
يف س�وريا. وأعرب الرئيس الرويس ع�ن قناعته بأن نجاح 
اإلصاحات املقبلة يف س�وريا يتوق�ف إىل حد كبر عىل حل 
املش�اكل االقتصادية واالجتماعية وإعادة إعمار الصناعة 
والزراعة والبنى التحتية ونظام الصحة والتعليم، مش�را 
أيض�ا إىل األهمية البالغة للمس�ائل اإلنس�انية، بما يف ذلك 
مس�اعدة املدنيني وتمش�يط املناطق املح�ررة من األلغام 

وإعادة النازحني إىل منازلهم.
ونوه بوتني بأن إنشاء مناطق خفض التوتر يف سوريا 
أسهم يف عملية عودة الاجئني إىل مناطقهم، محذرا من أن 
تركيا تعاني من الصعوبات ال مثيل لها كدولة مستضيفة 

أللوف وحتى مايني الاجئني السوريني، حسب قوله.
وأش�اد الرئي�س ال�رويس بجدي�ة التحض�رات لقم�ة 
س�وتيش، مؤكدا اقتناعه بأن هذا اللقاء الثاثي س�يكون 
مفص�ا ومثم�را، وس�تخدم االتفاق�ات املتمخض�ة عنه 
اس�تعادة السلم واالس�تقرار يف س�وريا وتعزيز سيادتها 
ووحدة أراضيها واستقرار األوضاع يف الرشق األوسط عىل 
وج�ه العموم. وذك�ر الرئيس الرويس أن لقاء بالرئيس�ني 
اإليران�ي والرتك�ي يه�دف إىل بح�ث الخطوات املش�رتكة 
الواج�ب اتخاذها لتثبي�ت وتطوير التغ�رات اإليجابية يف 
س�وريا. ودع�ا بوتني نظري�ه الرتكي واإليران�ي إىل بحث 
هي�كل مؤتمر الح�وار الوطني الس�وري املتوقع عقده يف 
س�وتيش قريبا، مذكرا ب�أن هدف انعقاد ه�ذا املؤتمر هو 

إطاق حوار وطني شامل بني السوريني.

م�ن جانبه، أعل�ن الرئيس اإليراني حس�ن روحاني أن 
ب�اده بالتعاون م�ع روس�يا وتركيا تمكن�ت، خال أقل 
من عام م�ر منذ إطاق مفاوضات »أس�تانا«، من تمهيد 
الطريق إلطاق التس�وية السياسية يف سوريا، فضا عن 

الجهود امللموسة يف سبيل محاربة اإلرهاب.
وأع�رب روحان�ي ع�ن ارتياح�ه م�ن تمس�ك طهران 
وموس�كو وأنق�رة بالتع�اون الوثي�ق من أجل اس�تعادة 
الس�لم واالس�تقرار يف س�وريا، مع الرتكيز عىل سيادتها 
واستقالها ووحدة أراضيها، ما فتح آفاقا جديدا لتسوية 
األزمة. وحذر الزعي�م اإليراني من أن الحرب عىل اإلرهاب 
يف س�وريا ل�م تنتِه بعد، مش�ددا عىل رضورة أن تس�تمر 
ال�دول الثاث يف توحيد جهودها حتى اس�تئصال اإلرهاب 

هناك.
وق�ال روحان�ي إن األزمة الس�ورية كانت تش�هد منذ 
اندالعه�ا تدخ�ات خارجية مبارشة، ال س�يما عن طريق 
نرش الساح األجنبي يف أراضيها ومساعدة املسلحني الذين 
شكلوا الحقا العمود الفقري لتنظيمي »داعش« و«جبهة 

النرصة«، ما أصبح عامل إطالة لألزمة.
وأكد روحاني اس�تعداد طهران ملساعدة دول أخرى يف 
محاربة اإلرهاب، مش�ددا ع�ىل أن جميع الجهود اإليرانية 
تس�تند إىل مب�ادئ القان�ون ال�دويل ودع�م االس�تقرار يف 
املنطق�ة. وأش�ار روحان�ي إىل أن�ه ال م�ربر لن�رش قوات 
أجنبية يف س�وريا دون موافق�ة حكومتها، مضيفا أن أي 
خطوات تخالف س�يادة س�وريا الوطنية ووحدة أراضيها 

واستقالها سيتصدى لها الشعب السوري.
وح�ذر روحاني م�ن أن ع�دة دول لم يذكره�ا ال تزال 
تدعم اإلرهاب من أجل تحقيق أهدافها »القصرة النظر«، 
وق�ال: »ينبغ�ي أن يكمن دور املجتمع الدويل يف مس�تقبل 
س�وريا بمساعدة ش�عبها يف تحقيق االس�تقرار، ووضع 
حد لتدخ�ات خارجية وفرض آراء خارجية عىل الش�عب 
الس�وري«. وأش�ار الرئي�س اإليران�ي إىل رضورة تهيئ�ة 

الظروف املائمة لعودة الاجئني السوريني إىل منازلهم.
وأعل�ن روحان�ي أن إنج�اح مؤتم�ر الح�وار الوطني 
الس�وري يتطلب تنس�يق املواقف بني طهران وموس�كو 
وأنقرة عىل جميع املستويات عىل غرار مفاوضات أستانا. 
من جانب�ه، ذكر الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان أن 
لق�اء اليوم لديه أهمية كبرة يف وق�ف إراقة الدماء داخل 

سوريا وإنهاء املأساة املستمرة لسنوات.
وأعرب أردوغان عن اقتناعه يف أن تتوج القمة الثاثية 
يف س�وتيش باتخ�اذ »ق�رارات مفصلية« لصالح الش�عب 

السوري.

مجعت بوتني وروحاني واردوغان لوضع نهاية لألزمة السورية

»قمة سوتيش« تضع برنامج لـ »إعامر سوريا«

واشنطن حتذر رعاياها من السفر للسعودية: هناك خماطر

       بغداد / المستقبل العراقي

بدأ الرئيس الس�وداني عمر البش�ر، أم�س األربعاء، 
زي�ارة ه�ي األوىل ل�ه إىل جمهوري�ة روس�يا االتحادي�ة 
تستمر 4 أيام بناء عىل دعوة رسمية من نطره الرويس 

فاديمر بوتن.
ويجري البشر خال الزيارة محادثات مع بوتن ومع 
رئيس الوزراء الرويس، تتناول تعزيز العاقات الثنائية يف 
املجاالت كافة السياسية واالقتصادية والعسكرية خاصة 
التعاون التجاري واالتصاالت السياسية والدعم املتبادل 
يف مختلف املجاالت. ويرافق البش�ر وفد رفيع املستوى 
يض�م وزراء رئاس�ة الجمهوري�ة والدف�اع والخارجية 
واملالية والزراعة والغابات والنفط والغاز واملوارد املائية 
والري والكهرباء واملعادن، إضافة إىل نائب رئيس اللجنة 
العليا للعاقات مع دول الربيكس، عوض الجاز. وذكرت 
الرئاسة السودانية أن الزيارة ستشهد التوقيع عىل عدد 
من العق�ود واالتفاقيات ومذك�رات التفاهم يف مجاالت 
التعدين واالستكش�اف النفطي واالس�تخدام الس�لمي 

للطاقة واملجاالت الدبلوماسية والثقافية والعسكرية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الجيش األمركي إن�ه نفذ رضبتني جويتني عىل 
عن�ارص تنظي�م »داعش« يف ليبي�ا خال األي�ام القليلة 

املاضية.
وقال�ت القيادة األمركية يف أفريقيا يف بيان إن إحدى 
الرضبت�ني نفذت الجمعة وكانت الثانية األحد. وأضافت 
أن الرضبت�ني وقعتا قرب مدينة الفقهاء. ولم تذكر عدد 

املتشددين القتىل.
وذك�ر البي�ان أن الرضبت�ني نفذت�ا بالتنس�يق م�ع 

حكومة الوفاق الوطني الليبية.
»داع�ش« ع�ىل رست يف مطل�ع 2015  وس�يطرت 
وحولته�ا إىل أه�م قاع�دة له�ا خ�ارج العراق وس�وريا 
واجتذبت أعدادا كبرة م�ن املقاتلني األجانب إىل املدينة. 
وف�رض التنظيم حكمه املتش�دد عىل الس�كان ووس�ع 
نطاق س�يطرته لتش�مل قطاع�ا من س�احل ليبيا عىل 

البحر املتوسط طوله 250 كيلومرتا.
لكن�ه يجد صعوب�ة يف اإلبقاء عىل موط�ئ قدم له يف 
أماك�ن أخ�رى يف ليبي�ا وتمكن�ت حملة قادته�ا كتائب 
من مدينة مرصاتة يف غرب الباد عىل مدى س�تة أش�هر 
بمس�اندة الرضبات الجوية األمركية من طرد التنظيم 

من رست يف كانون األول املايض.
وتح�ول عن�ارص »داع�ش« إىل األودي�ة الصحراوية 
والتال الواقع�ة جنوب رشقي طرابلس بينما يس�عون 
الس�تغال االنقسامات السياسية يف ليبيا بعد هزيمتهم 

يف رست.
وبعد قرابة العام من طرد تنظيم »داعش« من معقله 
مدين�ة رست الليبي�ة يش�عر الس�كان الذي�ن يتفقدون 
منازلهم املدمرة باإلهمال والضعف إذ ال يزالون يخشون 

خطر املتشددين الذي تضاءل لكن لم ينته نهائيا.

الرئيس السوداين يتوجه إىل روسيا 
تلبية لدعوة بوتن 

قصف جوي أمريكي يستهدف 
»داعش« يف ليبيا

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت الواليات املتح�دة األمريكي�ة رعايه�ا إىل “النظر بحذر 
يف مخاطر الس�فر” إىل الس�عودية، بس�بب تهدي�دات الجماعات 

اإلرهابية ومخاطر هجمات الصواريخ البالستية من اليمن.
ولم يتس�ن ع�ىل الف�ور الحصول ع�ىل تعليق من الس�لطات 

السعودية بشأن هذا التحذير األمريكي.
وقالت الخارجية األمريكية، يف بيان، عىل موقعها اإللكرتوني، 
إن “التهديدات اإلرهابية مستمرة يف جميع أنحاء اململكة العربية 
الس�عودية، بما يف ذلك مدن كربى، مثل الرياض وجدة والظهران، 

حيث الهجمات تقع دون سابق إنذار”.
وأضافت أن “الجماعات اإلرهابية، بما يف ذلك الدولة اإلسامية 
يف العراق وس�وريا )تنظيم داعش( والتابعني لها، اس�تهدفت كل 
من مصالح )أهداف( الحكومات الس�عودية والغربية واملس�اجد 
ومواقع دينية سنية وش�يعية، وأماكن أخرى يرتادها مواطنون 

أمريكيون وغربيون آخرون”.
وقالت أن القوات الس�عودية أحبطت عمليات إرهابية عديدة، 
خال العام الجاري، بينها مجاولة تفجر انتحاري لحزام ناسف 
قرب املس�جد املكي، إضافة إىل إلقاء القبض عىل عدد من قيادات 

“داعش” البارزين.
وح�ذر البي�ان األمريك�ي من أن تداعي�ات ال�رصاع يف الجارة 
اليمن “مستمرة بالزحف عىل السعودية، ففي العام املايض أطلق 

الحوثي�ون صواري�خ بعيدة املدى ق�ادرة عىل بل�وغ محيط مدن 
الرياض وجدة، وأعلنوا اعتزامهم االس�تمرار بفعل هذا”، حس�ب 

تعبرها.
واستطرد: “كان آخر هجوم يف 4 نوفمرب )ترشين ثاٍن الجاري(، 
وأدى إىل س�قوط حطام )الصاروخ( قرب مطار امللك خالد الدويل 

شمال الرياض )بعد أن اعرتضته قوات الدفاع الجوي(”.
وتش�ن الس�عودية عدوانا س�افرا عىل اليمن من بداية 2015 
وقتل�ت آالف اليمنيني، وأطلقت عليها منظمات حقوق االنس�ان 
لق�ب »قاتل�ة االطف�ال«، وتح�اول الق�وات اليمني�ة رد العدوان 
باس�تهداف املواقع العسكرية الس�عودية، إال ان الرياض فرضت 
حص�ارا كام�ا عىل اليم�ن وتس�ببت بتجويع ثمان�ني باملئة من 
الشعب اليمني ما دفع القوات اليمنية اىل استهداف مطار الرياض 

والتهديد برضب عواصم العدوان الغاشم.
وأش�ارت الخارجي�ة األمريكي�ة إىل أن املوظف�ني الحكوميني 
األمريكي�ني وعوائله�م ممنوعني من الس�فر إىل أي منطقة تبعد 
مس�افة 50 ميًا )80 كيلو مرتًا( من الحدود السعودية- اليمنية، 
بم�ا فيها مدينت�ا جي�زان ونجران.وأوضح�ت أن “ق�درة البعثة 
األمريكية ع�ىل تقديم خدمات قنصلية يف تل�ك املناطق محدودة، 

وعىل املواطنني األمريكيني عدم السفر إىل هناك”.
وش�ددت أيضا عىل أن هؤالء املوظفني “ممنوعون من السفر 
إىل محافظت�ي القطي�ف واألحس�اء )رشق(، وع�ىل املواطن�ني 

األمريكيني تجنب السفر لتلك املناطق كذلك”.

       بغداد / المستقبل العراقي

فرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل 13 كيانا 
من الصني وكوريا الش�مالية التهامها باملس�اعدة 
يف الته�رب م�ن القي�ود النووي�ة ع�ىل بيونغيانغ 
ودعم الدولة الش�يوعية عن طريق التجارة يف سلع 

كالفحم.
وأعلن�ت وزارة الخزان�ة األمركي�ة العقوب�ات 
ع�ىل موقعها اإللكرتوني بعد يوم من قرار الرئيس 
األمركي دونالد ترامب إعادة إدراج كوريا الشمالية 

عىل قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وتش�ر القيود الجديدة إىل تركي�ز إدارة ترامب 
عىل اإلرضار بالتجارة بني الصني وكوريا الشمالية 
وه�و أمر تراه مهما لردع بيونغيانغ عن طموحها 
لتطوير صاروخ يمكن�ه حمل رأس نووي ورضب 

الواليات املتحدة.
وق�ال وزي�ر الخزان�ة األمرك�ي س�تيفن تي. 
مونتش�ني »س�يفرض الق�رار عقوب�ات جدي�دة 

واألش�خاص  الش�مالية  كوري�ا  ع�ىل  وج�زاءات 
املتعلقني بها وس�يدعم حملتنا للضغط ألقىص حد 

لعزل هذا النظام القاتل«.
وتض�م العقوبات األخرة إضافة أس�ماء ثاث 
رشكات صيني�ة إىل قائم�ة س�وداء إذ قالت وزارة 
الخزانة إن هذه الرشكات مارس�ت أعماال تجارية 
بقيمة تفوق 750 مليون دوالر مع كوريا الشمالية 
عىل مدى قرابة خمس س�نوات حتى 31 أغسطس 

آب.
صيني�ة  رشكات  أرب�ع  العقوب�ات  وتش�مل 
لاس�تراد والتصدي�ر إضاف�ة إىل املال�ك الصين�ي 
إلحداها. وه�ذه الرشكات متخصصة يف اس�تراد 
وقط�ع  املحمول�ة  الكمبيوت�ر  أجه�زة  وتصدي�ر 
غياره�ا إضاف�ة إىل اآلليات التي تعم�ل بمحركات 
أو »منتج�ات مرتبطة باملفاع�ات النووية«، وفق 

وزارة الخزانة.
تس�تهدف  الش�مايل،  الك�وري  الجان�ب  ويف 
العقوبات الجديدة إدارات ووكاالت ورشكات تعمل 

يف النقل البحري. وقد شملت عرشين سفينة ترفع 
علم كوريا الش�مالية متهمة خصوصا باملشاركة 
يف اسرتاتيجيات النظام لإلفات من العقوبات التي 

فرضها مجلس األمن الدويل.
وأضافت أن الرشكات تاجرت يف الفحم والحديد 
الخام والرص�اص والزنك والفض�ة الخام ومعدن 
الرصاص ومنتجات أخرى منها أجهزة الكمبيوتر 

اللوحي.
ويف بك�ني أك�د لو كان�غ املتحدث باس�م وزارة 
الخارجي�ة معارض�ة الص�ني للعقوب�ات أحادي�ة 
الجان�ب مضيفا أن بإمكانها التحقيق بنفس�ها يف 

أي انتهاك لقوانينها أو التزاماتها الدولية.
وتابع يف إفادة صحفي�ة مقتضبة األربعاء »إذا 
كان�ت األط�راف األخرى تأم�ل يف التعاون بش�كل 
فع�ال م�ع الص�ني يف هذا الص�دد وتفه�م بالفعل 
بع�ض األم�ور ف�إن بوس�عها اط�اع الصني عىل 
املعلوم�ات والتعاون مع الص�ني كما ينبغي إلدارة 

هذه املسألة«.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 1016 / ب / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) عيل حسني عبد الخالق ( 

اق�ام املدعي ) حس�ن علوان س�لمان الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1016 / ب / 2017 يطل�ب فيه�ا الحكم بالزام�ك بمبلغ مقداره 
) 37000000 ( س�بعة وثالث�ون ملي�ون دين�ار وملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني اس�تنادا لن�ص امل�ادة ) 21 ( م�ن قان�ون 
املرافع�ات املدني�ة والحض�ور امام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املص�ادف 3 / 12 / 2017 وبخالفه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القايض 
عبيد صالح محيميد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1071 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه ) م�روان خض�ر محم�ود ( – مجه�ول مح�ل 

االقامة.
اقام�ت املدعية ) برشى فوزي عيل ( الدع�وى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا ) التفريق ( ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالنرش 
يف صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف جلس�ة املرافع�ة املوافق 30 / 11 / 2017 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القايض 
عيل غافل وايل

قرار دمج رشكتني محدودة 
قدم�ت الينا رشكة ارض االح�الم للتجارة العام�ة املحدودة قرار 
الهيئ�ة امل�ؤرخ يف 24 / 4 / 2017 املتضمن دمجها برشكة ارض 
االف�راح لالس�تثمارات الس�ياحية املح�دودة والت�ي وافقت هي 
االخ�رى عىل الدمج بموجب ق�رار الهيئة العامة املؤرخ يف 24 / 4 
/ 2017 ليصبح اس�مها بعد الدمج ) ارض االفراح لالس�تثمارات 

السياحية والتجارة العامة املحدودة ( 
ان�ي مس�جل الرشكات صادقت ع�ىل دمج الرشكت�ني وبالكيفية 
املبينة يف القرارين املذكورة اعاله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام 
امل�ادة 150 / ثالث�ا م�ن قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 

املعدل.
كتب ببغداد يف اليوم االول من شهر ربيع االول لسنة 1439 ه� - 
املوافق لليوم التاس�ع عرش من ش�هر ترشين االول لس�نة 2017 

م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة 

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:251/ب/2017 
التاريخ: 2017/11/21

اعالن 
اىل املدعى عليهم / 1- نفيسة الشيخ حسني الحمداني 2- حسني 
حام�د محم�د الحمداني 3- بلقي�س حامد محم�د الحمداني 4- 
سعاد حامد محمد الحمداني 5- عيل العبدالحي الطعمة 6- مريم 

محمود
أصدرت محكم�ة بداءة ابي الخصيب قراره�ا يف الدعوى البدائية 
املرقم�ة 251/ب/2017 يف 2017/11/8 غيابي�ًا بحقكم والذي 
قىض بإزالة شيوع العقار املرقم 1/333 مقاطعة 45 حمدان البلد 
وكوت الف�رج والجزيرة بيعاً باملزايدة العلني�ة ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د مختار 
منطقة حمدان. تقرر تبليغكم نرشاً بواسطة صحيفتني محليتني 

وبعكسه سوف يكتسب الحكم درجة البتاب وفق القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجر االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حس�ب مام�ؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار 
أم�وال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة 
مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة  املق�درة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( 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.

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

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

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

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

تؤجر لهم.

محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 
العدد:3322/ش/2017

العدد:2017/11/21
اعالن

اىل املدعى عليها/ بيداء عزيز جياد 
أصدرت ه�ذه املحكمة حكم�اً غيابياً بحق�ك بالدعوى 
املرقمة أعاله بتاريخ 2017/10/8 يقيض اوالً: بتصديق 
ال�زواج الواقع خارج املحكم�ة بتاريخ 2017/1/6 بني 
املتداعني عىل مهر معجله سبعمائة ألف دينار مقبوض 
ومؤجل�ه مليون دين�ار باقي بذمة الزوج يس�تحق عند 
املطالب�ة حال كون�ه أعزب وه�ي باكر. ثاني�اً: تصديق 
الط�الق الخلعي الواقع للم�رة األوىل بني املتداعني خارج 
املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/4 واعتب�اره طالق�اً بائناً 
بينون�ة صغ�رى واقع�اً للم�رة األوىل قاب�اًل لالع�راض 
والتميي�ز، وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة الب�رة وتأييد املجلس البلدي 
ملنطقة نظ�ران بتاري�خ 2017/11/20. تق�رر تبليغك 
بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك 
الحق االعراض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القايض/ جاسم محمد املوسوي

تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي بالعدد 1553وصحيفه 
الرشق بالعدد 2658 االعالن الخاص بتنفيذ النجف ذكر 
اس�م املختار ياس�ني عبد خطا والصحيح ياسني عيدان 
وذك�ر رق�م االضب�اره 2429/2017خط�ا والصحي�ح 

2449/2017
لذا اقتىض التنويه

 فقدان
فقدت مني املستمسكات التالية 

1 � ج�واز الس�فر الصادر م�ن الجمهورية االس�المية 
االيرانية 

2 � كارت االقام�ة الص�ادر م�ن مديرية اقام�ة النجف 
االرشف

3 � هوي�ة االح�وال املدني�ة الص�ادرة م�ن الجمهورية 
االس�المية االيرانية بأسم  )سعيدة عبد الرضا سويفي( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية بأسم )عبد الكريم محمد جعفر 
عب�ود ( الصادرة من اعدادي�ة جابر بن حيان الصناعية  

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
ق�دم املواط�ن )مس�ر نوير فضال�ه( طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب في�ه تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعله 
)الحسيني( وعمال باحكام  املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تق�رر نرش الطلب 
باح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل فرة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة / وكالة

اعالن 
ق�دم املواط�ن )محمد جاس�م محمد ( طلب�أ يروم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )القرييش( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام املاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 
لسنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

محكمة االحوال الشخصية 
يف السماوة

العدد / 3295/ش/2017
التاريخ 2017/11/21

اعالن
اىل املدعى عليه : )عيل محمد نايف(

اقام�ت املدعية مطلقتك )نور ش�لش طعم�ة( الدعوى 
بالعدد 3295/ش�م2017 تطلب فيها اسرداد حضانة 
ولده�ا من�ك الطفل )زي�ن العابدي�ن( وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب كتاب محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الخرض بالعدد 450 يف 2017/11/16 ومرفقة اش�عار 
مختار حي الحس�ن العس�كري /ح�ي الزهور/ قضاء 
الخ�رض /الص�وب الصغ�ر املدعو) ترك�ي ديل محمد( 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بوج�وب الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق الس�اعة التاس�عة من ي�وم 2017/11/30 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا او ارس�ال 
معذرة مرشوعة س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا يف 

املوعد اعاله ووفق القانون
القايض
لطيف مهنه علو النراوي

محكمة بداءة السماوة
العدد 2237/ب/2017
التاريخ 2017/11/21

اىل / املدعى عليه )احمد جميل هالسة( 
اقام املدعي جعفر محمود حسن الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله الذي طلب الحكم له بموجبها بالزامك بتاديته له 
مبلغ مقداره تس�عة عرش ملي�ون دينار عن كفالته لك 
ام�ام مرف الرافدي�ن وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولية  محل اقامتك حسب كتاب مديرية التبليغات 
القضائية بالع�دد 1074 يف 2017/11/14 واملرفق بها 
ورقة التبليغ مرشوحا عليها من القائم بالتبلغ بتاريخ 
2017/11/14 واملرفق طي اشعار مختار مناطق )حي 
الزهراء( يف مدينة الس�ماوة السيد حيدر رزاق عبد الله 
لذا تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املوافق 2017/11/29 الساعة التاسعة 
صباح�ا وبعكس�ه س�وف تس�ر املحكمة باج�راءات 

الدعوى واملرافعات بحقكم غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض
حسنني فاضل عيل

اعالن
العق�ار املرقم 102 محلة البو زويني 1/14/23 س�هم 
موزع�ة ب�ني جمي�ع الورثة بأس�م عبد الس�جاد وعبد 
الحس�ن وعبد الزهرة وعبد االله وتقي�ة واية اوالد عبد 
الجبار حس�ون مج�ددا باعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك 
للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق احكام قان�ون التس�جيل العقاري 43 

لسنة 1971

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 487/ب/2017
التاريخ 2017/11/20

اىل / املدعى عليه 
)احمد ماجد حسني( 

اعالن
اقام املدعيني )احس�ان عالء مري وعبد الحليم عبد  
االمر( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 478/ب/2017 
املتضمنة طلبه بازالة ش�يوع العقار املرقم 3/126 
مقاطعة 17 الحرة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد مختار املنطقة 
قابل كريم نواف مس�يلم االس�دي والذي اس�تمعت 
املحكم�ة اىل اقواله واملؤيد من املجلس املحيل لناحية 
الحرة وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النج�ف وكتاب مكتب معلوم�ات الحرة عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني 
محليت�ني واس�عتي االنتش�ار للحضور ام�ام  هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة املصادف 2017/11/26 
الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف حال ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3171/ب2017/1

التاريخ 2017/11/22
اىل / املدير املدعى عليه )املدير املفوض لرشكة كوبر 

جيس للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته( 
اق�ام علي�ك املدع�ي )الس�يد مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة 3171/

ب2017/1 والذي يطل�ب فيها الحكم بالزامك بمنع 
معارضة دائ�رة موكله يف منفعة واس�تغالل العقار 
املرقم 3/102515 مقاطعة 4 جزيرة النجف وحيث 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وحس�ب رشح املبل�غ 
القضائي عبد الله تركي محمد لذا تقرر تبليغ اعالنا 
وبصحيفت�ني محليت�ني بوجوب حض�ورك يف موعد 
املرافع�ة 2017/11/29 وبخالف�ه س�وف تج�ري 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

 
فقدان

فقدت هويه فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة 
الكهرباء باسم رايض ثامر محيسن فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان
فقدت هويه فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة 
امل�وارد املائي�ة هيئ�ة صيانة مش�اريع الري باس�م 
احمد حسني عيل فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 346/ب /2017
التاريخ 2017/11/16

اىل / املدع�ى عليه�م ) امني واحس�ان واحم�د ومحمد 
وشهناز اوالد ماجد حسني وحسن سيار جاسم(

تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/20 قرارها 
املرق�م 346/ب/2017 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع حق 
الترف يف القطعة املرقمة )77( مقاطعة )17( الحرة 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب استحقاقه 
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطقة املؤيد م�ن املجلس 
البل�دي وكت�اب املرك�ز التموين�ي يف محافظ�ة النجف 
ومكتب معلومات الحرة واقوال الشخص الثالث مختار 
منطقة قرية االيش�ان والرويطات ل�ذا اقتىض تبليغكم 
بصحيفت�ني رس�ميتني محليت�ني يوميت�ني واس�عتي 
االنتش�ار ولكم حق االعراض عىل الحكم الغيابي خالل 
ع�رشة ايام من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي 

الفرة املحدده لالعراض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 654/ش/2017
التاريخ 2017/11/22

اعالن
اىل املدعى عليه / عزت ابراهيم طه

تبليغ
اقام�ت املدعية خنس�اء حس�ني ع�يل ضدك�م الدعوى 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  654/ش/2017  املرقم�ة 
واملتضمنة التفريق للهج�ر ولعدم معرفة محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اع�الن بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني وعند عدم حضورك يف ي�وم املرافعة املصادف 
2017/11/27 او ارس�ال من ينوب عنك قانونا تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة/  114/ت/2017

اعالن
تنفيذبلدروزالس�يارةاملرقمة)29361(  مديري�ة  تبي�ع 
دي�اىل أجرة نوع ميتس�يو بيش�يالنرسواملحجوزة لقاء 
طل�ب  الدائن)محم�د ع�يل عب�د القادر(فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة  ه�ذه املديري�ة  خالل م�دة عرشة 
ايامتب�داء م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا معه  
التامينات القانونية عرشة  من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسيةالعراقية وان رسم التسجيل والداللية 
عىل املش�ريوان القيمة املقدرة للسيارة هي ) 60 ورقة 
مايعادله�ا )7560000(س�بعة  مالي�ني  أمريك�ي(او 

وخمسمائة وستون الف دينار عراقي.
املنفذ العدل
ميعاد منصور حسني

املواصفات
النوع والرق�م/ ميتسيوبيش�يالنرسموديل 2010 لون 
برتقايل مصفر  تهشم قليل يف الزجاجة االمامية ورضر 

يف الجامرلق      االمامي االيرس
أرضار تغلي�ف الصن�دوق م�ع تبديل غط�اء الصندوق 

وخلع دشبول التدفئة 
ويل عادي بدون كبات والسيارة صالجه للعمل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1286/ب2017/2 

التاريخ 2017/11/21
اعالن

اىل املدعى عليه / عمر حميد مجيد
بتاري�خ 2017/10/3 وبع�دد 1286/ب2/ 2017  
اصدرت ه�ذه املحكم�ة حكما غيابي�ا بحقك قىض 
بالزام�ك بتاديتك للمدعي ش�هاب احم�د غانم مبلغ 
اربع�ة مالي�ني وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار 
وتحميل�ك املصاريف واتعاب محام�اة  وكيل املدعي 
مبل�غ اربعمائ�ة وخمس�ة وس�بعون ال�ف دين�ار 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة بهرز واش�عار مخت�ار ناحية بهرز 
قررت هذه املحكمة تبليغك بالحكم الغيابي بواسطة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حال تبلغك وميض 

مدة االعراض سيكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  بعقوبة

العدد : 4458/ش2017/3 
التاريخ 2017/11/20

اىل / املدعى عليه/ ارشف رعد مهدي
اعالن

اقامت املدعية )ريا صباح ابراهيم ( الدعوى املرقمة 
بالع�دد اعاله ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف 
بعقوبة وموضوعها التفريق للهجر ولكونك مجهول 
مح�ل االقام�ة تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بموع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/11/30 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا  ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض

عيل عبد الكريم 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : بال 
التاريخ 2017/11/20

اعالن مفقود
اسم املفقود /مثنى صادق محي 

املدع�وه  زوجت�ك  قدم�ت   2017/11/20 بتاري�خ 
زينب اس�ماعيل عيل تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك 
لكونك خرجت بتاري�خ 2014/10/20 ولم تعد لحد 
االن فق�د تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من التايل من 
تاريخ النرش سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة 

شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

مناقصة استرادية
2017/35 م/د  تجهي�ز رشي�ط نحايس بالرق�م الرمزي R144/B  بكمية )100( طن واملس�تخدم يف انتاج 

محولة11 /400 ملعمل التوزيع
)معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 2018/1/7(
يرس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية للمادة مع مالحظة ما ياتي :
1-ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل  معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل العامة 
( وع�رب الربي�د االلكروني ) www.dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس 
من الس�اعة الس�ابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مس�اءا وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ - مبلغ  التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هي

  )270000 دوالر(  ) مائتان وس�بعون الف دوالر( عىل اس�اس ان كلفة التصنيع هي ) 2700 دوالر /طن( 
يضاف اليه س�عر LME    للنحاس ليوم فتح العطاء لغرض احتس�اب املبلغ االجمايل للعطاء واصل مخازن 

الرشكة 
ب - مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 29010( دينار )فقط تسعة وعرشون الف وعرشة دوالر 

فقط( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان الف دينار الغرها( غر 
قاب�ل لل�رد اال يف حال الغ�اء املناقصة من قبل رشكتن�ا حيث تعاد ثمن الوثائق  فق�ط دون تعويض ملقدمي 

العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسم الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب ان 
يت�م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغير يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كم�ا ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : 

1تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق 
من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة

2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 
3-يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي ) رشك�ة دياىل العام�ة /طريق بغ�داد بعقوب�ة الجديد –قرب 
تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 
2018/1/7 وان العط�اءات  املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة التاسعة 
صباحا ليوم 2018/1/8 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو 

اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
زيد شاكر نارص
معاون املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد : 3788/ب/2017

التاريخ 2017/11/20
اعالن

اىل املدعى عليه ) رضغام سعيد رشيد( 
اق�ام املدعي )ام�ني بغداد اضاف�ة لوظيفته( دع�وى يطالبك فيها 
للمرافعة والحكم بفسخ عقد االيجار املربم والتعويض بمبلغ مليار 
دينار عراقي وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البل�دي بانتقال�ك اىل جهة مجهولة  تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق 2017/11/29 
الس�اعة الثامنة والنصف صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 222إعالن
التاريخ: 2017/11/21

مدة التأجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتخلف مديرية بلدية الكوفة547,5م12حديقة لبيع الزهور1

سنة واحدةحي ميسان/على القطعة 3/31409)3×4(م 58 ـ 32  ـ3حوانيت2

سنة واحدةحي ميسان/على القطعة 3/31411)3×4(م 6 ـ 7 ـ 26 ـ 11حوانيت3

سنة واحدةحي ميسان/على القطعة 3/14265)3×4(م 22 ـ 24 ـ 12حوانيت4

سنة واحدةميثم التمار)5×2,5(م38  حانوت5

سنة واحدةحي المتنبي)3×4(م 19حانوت6
سنة واحدةمجاور سياج المستشفى )1,9×0,6(م26حانوت7

مخزن )تأجير فرن صمون 8
  فرن صمون الجمهورية في منطقة  100م2بالالجمهورية كمخزن(

سنة واحدةالجمهورية

سنة واحدةخلف ملعب الكوفة 360م82 ـ 9  ـ10معارض9
سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)4×6(م7 أحانوت10
سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)8×6(م7حانوت11
سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)4×6,5(م10حانوت12

وزارة الصناعة واملعادن
اعالنرشكة دياىل العامة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي, 
امس االربعاء , عن قرب إلتحاق سفينتني 
عمالقتني باالس�طول البح�ري العراقي 

وبطاقة تحميل تصل اىل 30 الف طن«.
وقال الحمامي ، ان »الس�فينتني س�وف 
تعم�الن ع�ى نق�ل حم�والت البطاق�ة 
التموينية وكذلك حموالت الرز والحنطة 

لحساب الرشكة العراقية الفيتنامية«.
التج�اري  »االس�طول  ان  وأض�اف، 
العراق�ي لم يص�ل اىل هذا املس�توى من 
نق�ل الحم�والت« مؤك�داً ان »انضم�ام 
الس�فينتني اىل اس�طول الرشكة العامة 
للنق�ل البحري وألول مرة يعت�ر انجازاً 
يض�اف اىل انج�ازات وزارة النقل يف هذا 

املضمار«.
وأشار وزير النقل اىل ان »الوزارة تدرس 
حالياً أمكانية رشاء س�فن ذات طاقات 
اس�تيعابية كبرية لغ�رض نقل حموالت 
الحنطة بني امريكا واس�راليا والعراق« 
مبيناً ان »عدد الس�فن س�يكون ثمانية 

بعد انضمام السفينتني العمالقتني«.
م�ن جهة أخرى بحث�ت دائرة التخطيط 
النق�ل م�ع رشك�ة  واملتابع�ة يف وزارة 
هونداي للهندسة واإلنشاءات املحدودة ، 
بحضور الوفد الكوري كل من مدير عام 
 PARK مكتب الرشكة الرئييس يف كوريا
و JAMG وKANG ومدي�ر ع�ام مكتب 

 .LEE Yung بغداد
وقال�ت مدي�رة ع�ام دائ�رة التخطي�ط 
واملتابع�ة وف�اء ج�ورج انه »بن�اء عى 
توجيه وزير النقل تم اللقاء مع الرشكة 
التعاق�د  كيفي�ة  يف  للبح�ث  الكوري�ة 
معه�ا ع�ر اس�تعراض اهم املش�اريع 
املعروض�ة  االس�راتيجية واملس�تقبلية 

لالستثمار«. 
واضاف�ت ج�ورج ان »هن�اك ع�دد من 
املش�اريع التي تعرضت لإلرضار نتيجة 
االعم�ال االجرامي�ة م�ن قب�ل داعش يف 
املحافظ�ات املح�ررة فضال عن انش�اء 

املجمعات السكنية«. 

وأبدى الوفد الكوري من جانبه ارتياحه 
لطبيع�ة اللقاء ال�ذي جمعهم مع وزارة 
النق�ل مؤكدين بان هن�اك عدة مجاالت 

لذلك التعاون والعمل املشرك«.       
وع�ى صعي�د منفصل »وقع�ت الرشكة 
العام�ة للنق�ل البح�ري عقد مش�اركة 

مع رشكة )الصقر امل�ايس( للنقل العام 
والخدم�ات البحري�ة م�ن أج�ل انش�اء 
وتشغيل محطة ومرىس للتاكيس النهري 

يف الكوفة بمحافظة النجف االرشف«.
وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة عب�د الكريم 
كنهل الجابري ان »هذا املرشوع سيقدم 

خدم�ات س�ياحية كبرية عى مس�توى 
النق�ل النه�ري البناء محافظ�ة النجف 
االرشف وانن�ا يف الرشك�ة العامة للنقل 
البحري نس�عى القامة مشاريع خدمية 

سياحية لخدمة املواطن« .
من جانبها ومن جانب آخر أعلنت سلطة 

الطريان املدني احصائية الحركة الجوية 
للنواق�ل الوطنية والتي بلغت 216 رحلة 

خالل شهر اب املايض«. 
وقال الوكيل الفني لوزارة النقل مدير عام 
الس�لطة عباس عم�ران أن »االحصائية 
تحتوي ايض�ا عى مقارنة ب�ني النواقل 
الوطنية ونواقل البلدان األخرى، مضيفا: 
ان ع�دد الرحالت املنفذة م�ن قبل نواقل 
البل�دان االخرى بلغ�ت 506 رحلة خالل 
شهر اب 2017«.وبني عمران ان »إعداد 
هذه االحصائية ج�اء تنفيذا لتوجيهات 
فنج�ان  كاظ�م  الس�يد  النق�ل  وزي�ر 
الحمام�ي ملتابع�ة االتفاقي�ات الجوية 
املرم�ة  التفاه�م  ومذك�رات  الثنائي�ة 

بني الع�راق والدول األخرى، مش�ريا اىل: 
انه�ا تضمنت تقييم مل�دى قدرة رشكات 
الطريان العراقية من تغطية واس�تثمار 
الرحالت االس�بوعية مقارن�ة بنظرياتها 
االجنبية«.وذكر ان »هذا التقدم يف اعداد 
الرحالت إنما جاء ليعكس طبيعة تطور 
الخدم�ات يف مرافق املط�ار، الفتا اىل أن 
»املتابع�ة امليدانية واالرشاف املبارش من 
قبل وزير النقل ذللت العديد من الصعاب 
وس�هلت من عملية التطوير املستمرة«.

وأكد عمران ان »س�لطة الطريان املدني 
العراقي�ة وبكافة مفاصله�ا تعمل عى 
م�دار الس�اعة لتقديم افض�ل الخدمات 
للمسافرين الكرام وتلبية احتياجاتهم .

وزير النقل يعلن التحاق سفينتني عمالقتني باألسطول البحري قريبًا
الطريان املدني تعلن احصائية احلركة اجلوية والنقل البحري توقع عقد النشاء مرسى للتاكسي النهري يف النجف
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وزارة العمل تنفي »استخدام 
العقاب« بدور إيواء األطفال

    بغداد / المستقبل العراقي

نب�ه املتح�دث باس�م وزارة العم�ل عمار 
منعم اىل رضورة التحري بدقة وحرص يف 
نقل املعلوم�ة الصحيحة وعدم االخذ بكل 
ما ين�رش هن�ا او هنالك قب�ل التأكد منه 
وخاص�ة ما ينرش ع�ر مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي وآخره�ا م�ا ت�م ن�رشه من 
ص�ورة توضح تعليق طف�ل بجانبه رجل 
يجلس وتوحي ب�ان الرجل يعاقب الطفل 
واردف�ت بتعلي�ق ) هذا ما يح�دث يف دور 
الدولة.. حس�بنا الله ونع�م الوكيل .. اين 

الحكومة .. اين الدولة(.
وذكر منعم ان حادثة الصورة منقولة من 
موقع مرصي وهي ضمن مادة تحقيقية 
عن دور مرصية إليواء االطفال املتسولني 
.واعرب املتحدث باس�م العمل عن اس�فه 
عى البعض الذي يح�اول االصطياد باملاء 
العك�ر متس�لحني بجه�ل املعلوم�ة مما 
يجعله�م ام�ام س�خرية ال�رأي الع�ام   ، 
مبين�ا ان اب�واب ال�وزارة مفتوح�ة امام 
كل من يمل�ك معلومة موثق�ة عن وجود 
حاالت س�لبية او ترصف�ات تحدث يف دور 
وس�يلمس  لتقديمه�ا  االيوائي�ة  الدول�ة 
بنفس�ه جدي�ة التعامل مع هك�ذا حاالت 
وانطالق�ا من توجيه�ات الوزير املهندس 
محمد شياع السوداني القاضية برضورة 
رسع�ة التحرك والتعامل م�ع اي معلومة 
ترد الوزارة ع�ن طريق الرصد او االتصال 
بالهات�ف او م�ا يرد ع�ر ايميل ال�وزارة  
الخاص بتلقي الش�كاوى .ودعا املتحدث 
باسم الوزارة وسائل االعالم ورواد مواقع 
التواص�ل االجتماعي اىل الحرص عى نقل 
الحقيقة بتجرد واملساهمة يف خلق ثقافة 
بن�اءة تصحيحي�ة وع�دم االنج�رار وراء 
اهداف تس�قيطية ضيقة االفق الن وزارة 
العمل تق�دم خدماتها للفئ�ات الضعيفة 
واملهمشة وتمثل حلقة مهمة من حلقات 
ايج�اد فرص عي�ش كريم�ة للماليني من 
الفقراء.وكان�ت بع�ض مواق�ع التواصل 
االجتماعي�ة تنرش بني الحني واالخر صور 
تعذي�ب لألطف�ال حدثت يف بع�ض الدول 
مدعيًة ان الحادثة يف العراق الس�تعطاف 
ذوي النف�وس الضعيف�ة م�ن اجل ش�ن 

حملة ضد مؤسسات الدولة االيوائية.

الوكيل اإلداري لوزارة النقل يبحث تطوير 
قطاع املقل العراقي مع اجلامعة التكنولوجية

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الوكي�ل االداري ل�وزارة النق�ل احم�د املوس�وي وفداً م�ن الجامعة 
التكنولوجية برئاس�ة عميد كلية الهندس�ة الكهروميكانيكية هش�ام س�ليم 

الرساي وعضوية يوسف عيل العيل سمري وعبد الخالق«.
وافاد بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الوفد  بحث إمكانية 
تطوير قطاع النقل العراقي وفقاً ألحدث البحوث العلمية والتطبيقية من خالل 
تع�اون الجامع�ة التكنولوجية مع ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومية ورفدها 
بأح�دث التط�ورات التكنولوجي�ة يف العال�م وباألخ�ص يف مج�ال املنظومات 
اإللكروني�ة ملراقبة الحركة املالحية البحرية والجوية علماً ان كلية الهندس�ة 

تضم قسماً متخصصاً يف املالحة اإللكرونية ».
 ويف خت�ام اللق�اء ثّمن الوكيل بحس�ب البيان »مبادرة الوفد الجامعي واش�اد 
بحرصهم عى اإلستفادة من الخرات العراقية وأكد حرص الوزارة عى اإلرتقاء 

باملستوى الخدمي الذي تقدمه للمواطن .

واسط تضع رشوطًا لتسمية املحال التجارية وتكشف عن قيمة رسم تسجيل االسم

حمافظ البرصة يبحث جلب العاملة يف قطاعي الصحة والزراعة مع السفري البنغايل

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن�ت غرفة تج�ارة محافظة واس�ط، 
ع�ن وض�ع ضواب�ط خاص�ة لتس�مية 
املح�ال التجارية يف املحافظة، وش�ددت 
التس�ميات  تك�ون  ان  رضورة  ع�ى 
منسجمة مع الذوق العام ومسجلة لدى 
الجهات الرس�مية.وقالت الغرفة يف بيان 
لجن�ة  ان«  العراق�ي«  تلقته«املس�تقبل 

مشكلة ملتابعة االسماء التجارية، والتي 
تتك�ون م�ن ممثل�ني عن قي�ادة رشطة 
واس�ط ومكتب االمن الوطني اضافة اىل 
املجل�س املحيل يف قضاء الك�وت، وكذلك 
مديرية س�ياحة واس�ط وغرف�ة تجارة 
اجتماعاته�ا  بمزاول�ة  ب�دأت  واس�ط، 
وجوالته�ا امليدانية لطرح فك�رة مزاولة 
التجارة يف ض�وء القانون«.وأوضحت أن 
»ذلك جاء من خالل التنقل عى االس�واق 

املحلي�ة يف مدين�ة الك�وت ورشح اهمية 
الحصول عى االس�م التج�اري ألصحاب 
التجاري�ة والرشكات«.واض�اف  املح�ال 
وببع�ض  بمه�ام  ح�ددت  »اللجن�ة  ان 
النق�اط، من ضمنه�ا تطبي�ق محددات 
اختي�ار االس�ماء التجارية وانس�جامها 
مع محددات ال�ذوق العام والحفاظ عى 
حقوق ملكية االسماء التجارية وحسب 
اسبقية التسجيل، وايضاً تطبيق رشوط 

مزاول�ة مهن�ة الدالل�ة حس�ب القانون 
وتطبي�ق رشوط مزاولة التجارة حس�ب 
القانون«.واش�ارت اىل ان »ه�ذه اللجنة 
الق�ت ترحيبا من قبل التج�ار واصحاب 
تضم�ن  بأعتباره�ا  التجاري�ة،  املح�ال 
حقوقه�م القانوين�ة«، مبينة أن »رس�م 
تس�جيل االس�م التج�اري يبل�غ 11 الف 
دين�ار فقط، وأن فوائد تس�جيل االس�م 

بشكل مبارش تعود اىل التاجر نفسه.

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�تقبل محاف�ظ الب�رصة اس�عد عبداالم�ري العيداني 
الس�فري البنغايل لدى جمهورية   الع�راق » ابو مكصود 
محم�د فره�اد » والوف�د املراف�ق ل�ه محاف�ظ البرصة 
رحب الس�فري الضي�ف وتمنى له طي�ب االقامة , وعقد 
الجانبان محادثات رسمية تناوال فيها مختلف القضايا 
و امللف�ات ويف مقدمتها جلب العمالة البنغالية للعمل يف 
قطاعي الصحة والزراعة ».وقال العيداني  بحسب بيان 
لديوان املحافظة ان »هناك دراس�ة مع الجانب البنغايل 
الصديق بهذا الصدد وسنتفق قريبا عى الجوانب الفنية 
واإلداري�ة  و االقامة بصورة قانونية  من خالل التعاون 
والتش�اور مع الجهات االمنية« .وح�ول وجود عدد من 

العم�ال البنغال املحتجزين بس�بب التجاوز عى االقامة 
املقررة لهم , ابدى محافظ البرصة اس�تعداده لالتصال 

بالجه�ات ذات العالقة من اجل تصويب اوضاعهم« .اىل 
ذلك اش�ار السفري » فرهاد » اىل عمق العالقات العراقية 
البنغالي�ة والتي هي يف تطور مس�تمر  قائال : لقد بدأت 
كوادرنا العمالية تعمل يف العراق منذ س�بعينيات القرن 
امل�ايض , فالعراق يعني لنا الكثري فه�و بلد الحضارات،  
م�ن هنا اتوجه  بالش�كر والعرفان عى حس�ن املعاملة 
وطي�ب الك�رم العراق�ي عام�ة والب�رصي ع�ى وج�ه 
الخصوص تجاه العمالة البنغالية نحن نأمل باستمرار 
هذا التواصل بني الجانبني ولكننا نواجه بعض املش�اكل 
املتعلق�ة باالقام�ة وق�د وعدن�ا محافظ الب�رصة خريا 
وابدى اس�تعداده الكامل لتسهيل مهمة العمال البنغال 
ومنحه�م االقامة بص�ورة قانوني�ة لك�ي يتمكنوا من 

ممارسة اعمالهم بصورة مرشوعة .

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن وكالة محمد ش�ياع 
السوداني  »س�فري مرص لدى العراق عالء موىس لبحث 
س�بل توس�يع اف�اق التع�اون الصناع�ي ب�ني البلدين 
وتشجيع االس�تثمار ومناقش�ة العديد من املوضوعات 
والقضايا ذات االهتمام املش�رك بني البلدين الشقيقني 

.«
واك�د الس�وداني خ�الل اللق�اء بحس�ب بي�ان تلقت�ه 
»املس�تقبل العراقي«، ع�ى »حرص ال�وزارة عى زيادة 
التع�اون وفتح افاق وقنوات اتص�ال جديدة بني العراق 
ومرص لالرتقاء بمس�توى العالقات التي تجمع البلدين 
وبم�ا يحقق املصالح املش�ركة لش�عبيهما حيث تربط 
البلدي�ن عالقات تاريخية وعى كافة االصعدة ، مش�ريا 
اىل رضورة االستفادة من الخرات والتجارب املرصية يف 

قطاع الصناعة بما يسهم يف تعزيز القدرات واالمكانيات 
وتنفيذ املشاريع داخل العراق«.

واك�د عى » توج�ه الوزارة نح�و االنفتاح ع�ى القطاع 
الخ�اص لغرض اب�رام اتفاقات رشاك�ة بموجب قانون 
ال�رشكات الذي اتاح لل�رشكات الحكومي�ة التعاقد مع 
ال�رشكات العربية واالجنبي�ة وفقا للتعليم�ات النافذة 
انس�جاما مع التوج�ه الحكوم�ي العام بتهيئ�ة املناخ 
املناس�ب لجذب االس�تثمارات االجنبية لتحقيق التنمية 

االقتصادية يف البالد ».
وابدى الس�وداني »دعمه وتش�جيعه لدخ�ول الرشكات 
املرصي�ة الراغب�ة بالعمل يف العراق للمش�اركة يف اعادة 
اعم�ار املناطق املح�ررة والدخول م�ع رشكات الوزارة 
املتخصص�ة يف قطاعات صناعية مختلفة منها الدوائية 
والغذائية والحربية واالنشائية لالسهام يف تطوير الواقع 
الصناعي العراقي من خ�الل تقديم عدد من االمتيازات 

والتس�هيالت وتذليل العقبات التي قد تعرضها النجاح 
عملها يف العراق ».

من جانبه أكد الس�فري املرصي »رغبة ب�الده بالتعاون 
وتطوير العالقات الثنائية مع العراق يف مختلف املجاالت 
والعمل اىل جانب الرشكات العراقية لالس�هام يف تطوير 
القط�اع الصناعي عن طري�ق الرشاكة او االس�تثمار ، 
مبدي�ا رغبة رجال االعمال املرصيني يف اقامة مش�اريع 
جديدة يف العراق وانش�اء عدد م�ن الصناعات كصناعة 
الزيوت والصناعات الخفيفة ، معربا عن آمله بان يسهم 
ه�ذا اللقاء  يف تطوير العمل املش�رك وتعزيز مس�تقبل 
العالق�ات الثنائية بني البلدين ,  اضافة اىل التنس�يق مع 
الجان�ب املرصي بخصوص التهيئ�ة الجتماعات اللجنة 
العراقي�ة املرصي�ة املش�ركة والتي من املزم�ع عقدها 
يف ش�هر كان�ون االول املقبل . مركز االع�الم والعالقات 

العامة يف وزارة الصناعة واملعادن.

النزاهة تطالب املالية برضورة وضع حد 
لعمليات الفساد يف منح القروض الزراعية

حمافظ بغداد يتفق عىل فتح آفاق التعاون مع احلكومة 
االيطالية من خالل متويل املشاريع اخلدمية

   بغداد / المستقبل العراقي

طالبت هيأة النزاهة، وزارة املالية برضورة وضع حد لعمليات الفس�اد اإلداري 
واملايل التي تش�وب معامالت منح القروض الزراعية يف فروع املرصف الزراعي 
التعاوني.وذكر بيان للهيأة تلقته«املس�تقبل العراقي« ان »الهيأة دعت الوزارة 
إىل إيجاد آليات عمٍل تحد من عمليات الفس�اد اإلداري واملايل الذي يشوب بعض 
معامالت منح القروض الزراعية يف فروع املرصف الزراعي التعاوني، وال سيما 
فرعي العمارة ودياىل«.واشار البيان اىل »تنفيذ العديد من عمليات الضبط التي 
تمت بالتنسيق مع محاكم التحقيق املختصة بالنظر يف قضايا النزاهة يف فروع 
املرصف ش�ملت ضبط ح�االت تنظيم معام�ال ورصف مبالغ ق�روض زراعية 
بدون علم ذوي العالقة وبدون ضمانات وبشكل مخالف للقانون والضوابط«.

وح�ذرت البي�ان »من تك�رار املخالفات املرتكب�ة يف فروع امل�رصف التي باتت 
ظاهرة الفتة، األمر الذي دعا الهيأة إىل تنفيذ العديد من عمليات الضبط بالجرم 
املش�هود طالت عدداً من مس�ؤويل وموظفي فروع املرصف، مما دعا الهيأة إىل 
ح�ث الوزارة عى رضورة اتخ�اذ وقفة جادة للحد من تك�رار تلك املخالفات«.

وتج�در اإلش�ارة إىل أن هيأة النزاهة كان�ت قد أعلنت عن تنفيذه�ا العديد من 
عمليات الضبط بالجرم املش�هود يف فروع املرصف الزراعي املختلفة، إذ أعلنت 
أواخ�ر آب املايض عن ضبط معامالت ق�روٍض زراعية بمبلغ 700 مليون ديناٍر 
رِصَفت دون علم أصحابها يف ميسان، فيما كشفت أواخر ترشين األول املايض 
ع�ن ضبط معامالت ق�روض مخالفة للضوابط بفرع�ني للمرصف الزراعي يف 
�ن فريق مكتب  دي�اىل، فضالً ع�ن إفصاحها منتص�ف حزيران املايض عن تمكُّ
تحقيقها يف ميسان من تنفيذ أمر قبض بحق مدير املرصف الزراعي بالعمارة، 

لرصفه 9 مليارات دينار خالفاً للضوابط.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اتفق محاف�ظ بغداد عطوان العطواني عى »فتح اف�اق التعاون مع الحكومة 
االيطالية من خالل تمويل املش�اريع الخدمية جاء ذالك خالل اس�تقباله ممثل 

رشكة)بتاليا( االيطالية والوفد املرافق له«.
وذكر مكتبه االعالماي ان »املحافظ بني اهمية فتح مثل هكذا مشاريع بسبب 
االزمة املالية التي تعاني منها البالد خصوصا يف قطاع الربية والتعليم والصحة 
والكهرب�اء والزراعة والصناعة بتمويل من الحكومة االيطالية وبقرض قيمتة 

300 مليار دينار بدون فوائد«.
مؤكدا عى اجراء لقاء اخر مع الرشكة لتفعيل ووضع الية تنفيذ هكذا مشاريع 

حيوية«.
م�ن جانب آخ�ر ناقش محافظ بغداد م�ع مدير عام دائرة تعويضات ش�هداء 
العمليات االرهابية واالخطاء العس�كرية االستاذ طارق املندالوي سبل االرساع 

يف انجاز معامالت الشهداء«.
وذكر مكتب�ه ان »املحافظ خالل اللقاء اكد حرص املحافظة واهتمامها الكبري 

بهذه الرشيحة التي قدمت الكبرية وضحت بدمائها الزكية من اجل العراق«.
مشدد عى االرساع يف انجاز معامالت الشهداء كون ذويهم بحاجة ماسة لهذه 
التعويضات.واش�ار اىل ان�ه »تم التط�رق اىل موضوع تخصي�ص قطع ارايض 
للسياسني وش�هداء الحشد الش�عبي والعمليات االرهابية مع تامني القروض 

املالية لتمكينهم من بناءها.

أسعار النفط تقفز مدعومة برتاجع إمدادات اخلام الكندي
   بغداد / المستقبل العراقي

قف�زت اس�عار النف�ط أكث�ر من 
األربع�اء  ام�س  باملئ�ة  واح�د 
مدعوم�ا براج�ع إم�دادات الخام 
الكندي عر خ�ط أنابيب للواليات 
املتح�دة وبهبوط مخزونات الخام 
األمريكي�ة، فض�ال ع�ن توقع�ات 
بتمدي�د تخفيضات إنت�اج النفط 

التي تقودها أوبك.
وبحل�ول الس�اعة 0743 بتوقيت 
جرينتش ارتفع خام غرب تكساس 

الوس�يط االمريك�ي دوالرا أو 1.8 
للرمي�ل. إىل 57.83 دوالر  باملئ�ة 

وزاد خ�ام القي�اس العاملي مزيج 
برنت 63 س�نتا أو ما يعادل واحدا 

باملئة إيل 63.20 دوالر للرميل.
وقال متعاملون إن الزيادة الكبرية 
خف�ض  ع�ن  ناجم�ة  الس�عر  يف 
اإلمدادات الكندية للواليات املتحدة. 
وأعلن�ت ترانس كندا ك�ورب أنها 
س�تخفض اإلم�دادات بم�ا ال يقل 
ع�ن 85 يف املئ�ة عر خ�ط أنابيب 
كيستون وطاقته 590 ألف برميل 

يوميا حت�ى نهاية نوفمر ترشين 
األنابي�ب  خ�ط  وأغل�ق  الثان�ي. 
األس�بوع امل�ايض عق�ب ت�رسب 
س�اوث  يف  برمي�ل  آالف  خمس�ة 
داكوت�ا. وق�ال تجار إن األس�عار 
لقي�ت بع�ض الدع�م أيض�ا م�ن 
تقرير أس�بوعي صدر يوم الثالثاء 
ع�ن معهد الب�رول األمريكي قال 
إن مخزون�ات الخ�ام يف الوالي�ات 
املتح�دة نزلت 6.4 ملي�ون برميل 
يف األس�بوع املنتهي يف 17 نوفمر 

ترشين الثاني.

الصناعة تبحث سبل توسيع آفاق التعاون مع مرص
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بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة املرقم )12131/829 يف 2017/11/14 واستنادا الحكام 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013   تعلن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة 
النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيله يف  ادناه والعائد  إىل بلدية 
)الكوفة( عن طريق املساطحة وفق القانون )1521( لسنة 1981 وملدة )20 سنة( فعىل كافة الراغبني 
باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوف�ر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل فرتة 
)30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن   يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبني معهم التأمينات  
القانوني�ة  البالغة 200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا 
اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم)30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل  النته�اء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

املعلومات والرشوط املطلوبة
1 � مدة املساطحة )20 سنة( 

2 � تؤول كافة املش�يدات وبدون بدل البلدية بعد انتهاء مدة العقد اس�تنادا اىل املادة 16/أ من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

2 � يتم اس�تيفاء بدل املساطحة سنويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام 
عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16 /اب / من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

4 � يلزم املس�اطح بتنفيذ كش�ف البلدية الخاص بإنش�اء املول عىل القطعة املرقمة 71705/ 3 حي 
ميس�ان والبالغة قيمته )245,105,000( دينار وبارشاف البلدية مع االلتزام باقامة املشيدات خالل 
املدة املحددة يف عقد املس�اطحة اس�تنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 

لسنة 2013
5 � يقدم  املس�اطح  مبلغ ضمان للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة استنادا اىل املادة 16 /ج من قانون 

بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013  
6 �  يلزم املساطح بتسديد البدل السنوي يف موعده وبعكسه يتم تطبيق املادة 16/ د من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة بحقه
7 � عىل املستاجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبوطة 

تاييد سكن + شهادة الجنسية العراقية ( 
8 � عىل املستاجر مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد 

بدل االيجار املتبقي والرسوم االخرى
9 � عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

10 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول 

باملزايدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 2086/ش2017/1
التاريخ 2017/11/22

اعالن
اىل / املدعى عليه/ رياض مجيد دبيش

تبليغ بالحكم الغيابي بالدعوى املرقمة 2086/ش2017/1
بتاريخ 2017/8/15 اصدرت  ه�ذه املحكمة قرارها املرقم اعاله بخصوص 
املتداعي�ني )فليحة ابراهيم فليح ورياض مجيد دب�يش( والذي يقيض الحكم 
بتصدي�ق  الط�الق الخارج�ي الواق�ع بتاري�خ 2016/9/5 حكم�ا غيابي�ا 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار القائم بالتبليغ تق�رر تبليغك اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة 

القانونية وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجه القطعية وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد : 622  

التاريخ 2017/11/21
اعالن

اىل املفقود )حمد الله نصيف جاسم(
بتاريخ 2017/11/21 قدمت والدتك )طلبة خضري عباس( تروم فيه نصبها 
قيم�ة عليك لخروجك من الدار بتاريخ 2007/1/10 ولعدم معرف حياتك من 
مماتك عليه قررت تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل للنرش فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه 
س�وف تقوم املحكمة بنصب املس�تدعية  والدتك )طلبة خضري عباس( قيمة 

عليك
القايض
فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد :48/ب/2017

التاريخ 2017/11/12
اعالن

املدعي : انتهاء ايوب طه
املدعى عليها : 1 � انيسة صالح باشا

2 � غزوان فيصل فاضل 
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار تسلسل 70 مقاطعة 
9 العجراوية الش�مالية الواقع يف قضاء ش�ط العرب / العجراوية الش�مالية 
ملك رصف جنس�ه بس�تان  يس�قى س�يحا بمياه املد مس�احته دونم واحد 
و10 اول�ك و75م2 خايل من املغروس�ات فمن لديه الرغب�ة بالرشاء مراجعة 
دي�وان املحكمة يف اليوم الثالثني التايل لنرش االعن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار والبالغة 8,580,000 ثمانية 

ماليني وخمسمائة وثمانون الف  دينار واجور املناداة عىل املشرتي
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية
العدد :117/س/2017
التاريخ 2017/11/21

اعالن
تبلي�غ املس�تأنف عليه / املدير املفوض لرشكة لويدز برتش تيس�تنغ  

اضافة لوظيفته
اس�تأنف املدع�ي )رفعت اس�ماعيل ل�والح � املدير املف�وض لرشكة 
بواب�ة الصحراء للتجارة والفحص وصيانة االدوات واالليات واالدوات 
الصناعي�ة (ق�رار الحكم الصادر م�ن محكمة بداءة الب�رصة بالعدد 
2422/ب/2016 بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة 117/س/2017 
والت�ي اعي�دت منقوضة من محكم�ة التمييز  بالق�رار املرقم 576/

الهيئة االستئنافية � منقول /2017 يف 2017/8/31 ولتعذر تبليغكم 
بالحضور امام هذه املحكمة وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
صباح يوم 2017/12/10 او من ينوب عنكم ويف حالة عدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :2658/ب/2017
التاريخ 2017/11/21

اىل املدعى عليه 1 � خالد ابراهيم زنكي
اعالن

اقام املدعي سياب عبد الواحد ياسني الدعوى البدائية املرقمة 2658/
ب/2017 ض�دك والذي تطلب فيه تس�جيل العقار تسلس�ل 87/40 
)الكزارة( ببدل قدره  مئتان وخمس�ون  مليون دينار بموجب التعهد 
املوقع م�ن قبل املدع�ى عليه بتاري�خ 2013/2/13 ولتع�ذر تبليغك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشط�ة التاجي 
واملجل�س البل�دي ملنطقة التاج�ي الجديد علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2017/12/3 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض 
علوان بربوت البزوني

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار / الثالثة ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء  املزايدة 
العلني�ة إليجار العق�ارات املبينة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )املش�خاب( 
وملدة )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 
2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )30( ثالثون يوما 
م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )100%(  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا 
للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة )11 صباحا( من صباح يوم 
الت�ايل النتهاء مدة الن�رش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم 
الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف 
واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ 

اجراءها .

الرشوط :
1 � تقدي�م ب�راءة ذم�ة املزايد من البلدية اع�اله مع صورة هوية اح�الوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تسديد بدل االيجار 
وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا 

للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حالة الحاج�ة اىل املوقع إلغراض االس�تثمار او 
مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط 

العقد املربم
4 � ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات 

اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � تك�ون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( م�ن القيمة التقديرية 

لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
6 �  للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماي�ة املال العام وقبل 

اعالن املزايدة
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية )املشخاب(

مساحة رقم الملكنوع الملك والموقع واالستعمالت
الملك /م2

مدة 
المالحظاتالقيمة التقديرية االيجار

600,000سنه واحده3*64كشك الكورنيش1

600,000سنه واحده3*144كشك الكورنيش2

600,000سنه واحده3*154كشك الكورنيش3

585,000سنه واحده3*15/64كشك الكورنيش4

585,000سنه واحده3*18/64كشك الكورنيش5

585,000سنه واحده3*19/64كشك الكورنيش6

585,000سنه واحده3*20/64كشك الكورنيش7

585,000سنه واحده3*23/64كشك شارع مشخاب-قادسية8

585,000سنه واحده3*27/64كشك شارع مشخاب- قادسية9

1,200,000سنه واحده3*40/64كشك مدخل المدينة 10

860,000سنه واحده3*1/114حانوت السراي11

650,000سنه واحده3*5/1144حانوت شارع الكورنيش12

660,000سنه واحده3*1064حانوت راك الحصوه13

675,000سنه واحده3*1/24حانوت شهيد المحراب14

585,000سنه واحده3*1/44حانوت شهيد المحراب15

ساحه الباعة المتجولين / شارع 16
3,340,000سنه واحده500م1502الكورنيش

ساحة وقوف السيارات/شارع 17
1,075,000سنه واحده200م21/5332مشخاب قادسية

1,600,000سنه واحده50م1652فرن /ايمن السواريه18

1,890,000سنه واحده4000 م30/992متنزه حي الشهداء19

610,000 سنه واحده3*29/64كشك الكورنيش20

560,000سنه واحده3*1/164حانوت شهيد المحراب21

ساحة مواد انشائية /شارع   22
505,000سنه واحده300م562مشخاب ـ قادسية

ساحة مواد انشائية /شارع   23
505,000سنه واحده500م94/32مشخاب- قادسية

579,000سنه واحده120م24/22صالة االلعاب /ايسر السواريه24

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل 
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالناعالن
العدد : 155

التاريخ 2017/11/22
العدد : 223

التاريخ 2017/11/21

مدة المساطحةالمساحةرقم القطعةجنس العقارت

القطعة المرقمة 3/71705 حي 1
ميسان النشاء مول تجاري عليها

القطعة المرقمة 
3/71705 حي 

ميسان
20 سنة250م2
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»هيلجا«.. 
 ع�ن دار إب�داع للنش�ر والتوزي�ع ص�درت رواي�ة هيلجا 
للروائ�ي عالء محمد عبد الناصر، وتدخل رواية هيلجا في 
عالم بي�ن الواقع الص�ادم وبين الرومانس�ية الحالمة، إذ 
يحاول بطل الرواية إيهاب الذي قاس�ى الكثير والكثير من 
ظروف الحياة أن يصف كل ما حدث له في رس�الة مطولة 
إل�ى حبيبته الت�ي التقى بها ع�ن طريق المصادف�ة أثناء 
عمله باإلرش�اد الس�ياحي. تقوده المصادفة نفس�ها إلى 
التعرف بفتاة أخرى رومانية تعاني المش�كلة نفسها في 
انهيار العالقة مع الشطر اآلخر وتحطم العالقات األسرية 
ليصبح في النهاية بين اختيارين ال ثالث لهما: إما قدس�ية 
الحب أو واقعية المادة ثم يترك االختيار في النهاية آليات 
الفتاة التي أحبها لتقرر هي مصيره بأن يبقى إلى جوارها 

أو أن يرحل بغير عودة.

عن دار إبداع للنشر والتوزيع والترجمة صدرت رواية “أحزان نوح” 
للروائ�ي أحمد جاد الكريم، تدور أحداث الرواية عن نوح الذي يتلقى 
مخطوطا فيقرر مدفوعا بذلك النداء المجهول أن ينس�لخ من عالمه 
ويت�وه للصحراء، وفي عمق الصحراء تب�دأ رحلة عذاب نوح الوريث 
الش�رعي لبروميثيوس، وفي الصحراء يش�تد صراع نوح اإلنس�ان 
م�ع الطبيعة البكر، الصحراء في “أحزان نوح” بمفرداتها القاس�ية 
والمتوغلة في النفس مثل ش�ريان قلق. من أجواء الرواية” أقول أنا 
ُر بتراب الموتى، المحاط بهم في  “نوح” ابن ح�ارس المقابر، الُمَعفَّ
كل مكان يذهب إليه، س�أظل موثق األي�دي، تتقاذفني أمواج الحياة 
ال أجد لي مرس�ى تستقر على متنه س�فينتي، اتجهت محمال بجسٍد 
يحم�ل بذور م�رض ال يعرفه، وروح مثقلة بحم�ل رحيل األصدقاء، 
، كان عليَّ الرحيل إلى الصح�راء حيث النداء الُملِحُّ  وقل�ب هدَّه الُحبُّ

الذي ما يزال يالحقني منذ وعيت على الدنيا، ويا ليتني ما وعيت”

»أحزان نوح«

          عبد الرحمن عناد وناس

يعتبر اخر كت�اب المدرس�ة البريطانية 
التي نادت بالتحرر الفكري والوقوف ضد 
سياسات االس�تعمار ، ومقاومة الظلم 
واحت�رام العالق�ات االنس�انية . اعتمد 
الرمزي�ة عند بداياته في كتابة رواياته ، 
التي عالج فيها مشاكل الطبقة الوسطى 
، واظهار العالقات الشخصية والعقبات 
االجتماعي�ة والنفس�ية والعرقي�ة التي 
تق�ف ضدها ، وانتهى الحقا الى الكتابة 
الواقعية ، مواصال دوره ككاتب ليبرالي 

ومصلح اجتماعي .
ادوارد مورغان فوستر ١٨٧٩- ١٩٧٠ 

روائي ، قاص ، ناقد ، مترجم بريطاني 
توفي وال�ده المدمن بع�د والدته بوقت 
قصير ، فعاش م�ع والدته الفقيرة التي 

ربته ونساء قريبات 
درس االبتدائي�ة في مدرس�ة متواضعة 
، واكم�ل الثانوي�ة ف�ي بل�دة تنب�روج ، 

والجامعية في كمبردج 
احس بالتعاس�ة في المدرس�ة الثانوية 
، وش�عر انه�ا تضع قي�ودا عل�ى خيال 
التالميذ وعواطفهم ..تطوع في الصليب 
االحم�ر عن�د نش�وب الح�رب العالمية 

االولى 
يعتب�ر احد اعضاء حلق�ة ) بلومزبري ( 
التي ضم�ت عددا م�ن الفنانين واالدباء 
الفيكتوري�ة  القي�م  عل�ى  المتمردي�ن 

ومنهم فرجينيا وولف .
ترك�ت ل�ه عمته بع�د وفاته�ا وهو في 
الثامنة مبلغ ثمانية االف جنيه ساعدته 
على العي�ش دون ان يعمل ..عاش فترة 
في االس�كندرية ، وتعرف على الش�اعر 

اليوناني كفافيس .
جم�ع محاضرات�ه النقدي�ة ف�ي كتاب 

عنوانه ) اركان الرواية ( 
اعتبر كتاب�ه ) اركان الرواي�ة ( مصدرا 
مهم�ا في النقد االدبي ، حيث ناقش فيه 

اوجه الرواية المتعددة ، كالش�خصيات 
والحبكة والخي�ال وغيرها ، واعتبرعدة 
نقاد انه يؤرخ فيه تاسيس النقد الروائي 
خالل النصف االول من القرن العشرين 

عم�ل لفترة ف�ي الصحاف�ة ، وقدم عدة 
برام�ج اذاعية ، كما عم�ل كموظف في 

المكتبة الوطنية .
كان اول رئيس لجمعية الكتاب االنكليز 
الوطن�ي  للمجل�س  رئيس�ا  وانتخ�ب   ،

للحريات المدنية 
منح وسام االس�تحقاق البريطاني قبل 

وفاته بوقت قصير 
س�افر الى عدة دول اوربية منها ايطاليا 

واليونان 
ش�ارك م�ع اري�ك كروزي�ر ف�ي كتابة 
اوبريت للمويسقار البريطاني بنجامين 

بريتن 

لم يتزوج وعرف بمثليته الجنسية 
توضح س�يرته ان صفاته الشخصية ال 
يمك�ن فصلها ع�ن واقع حيات�ه وقيمه 
تجارب�ه  روايات�ه  بع�ض  وعكس�ت   ،

الحياتية 
من مؤلفاته : حي�ث ال تظهر المالئكة ، 
اركان الرواي�ة ، رحلة ال�ى الهند ، نهاية 
ال هوارد ، اطول رحلة ، غرفة مع منظر 

، موريس ، االسكندرية تاريخ ودليل 
من اقواله : لقد كانت عمتي ميريان هي 
وحده�ا التي هيئت ل�ي امكانية التفرغ 

للكتابة 
ان االنسان ليس له بعد اجتماعي فقط ، 

لكن له ايضا بعدا روحيا خالصا 
يس�تطيع الكاتب في رواياته ان يتحدث 
عن ش�خصياته ومن خاللها النه يعرف 

شخصياته من الداخل .

ادوارد مورغان فوسرت ١٨٧٩- ١٩٧٠ 

خطأ إمالئي مكتنز بصور حياتية غنية بأدق التفاصيل لواقع املجتمع
          بقلم / فوزية شويش السالم / الكويت

هذا الزمن لم يعد زمنا للش�عر، رغم تزايد 
ع�دد الش�عراء، لك�ن لي�س لش�عرهم أي 
حضور ق�وي بالمش�هد الثقاف�ي، مثلما 
كان ف�ي أزمنت�ه الس�ابقة، حينم�ا كان 
متوهج�ا ومحتال ألعلى مكان�ة بالتواجد 
والحضور الثقافي، بل كان سيِّد وسلطان 
الندوات الجماهيرية، وأكثر ما يس�تقطب 
الن�اس لحض�وره. أتذكر إحدى أمس�يات 
الش�اعر ن�زار قباني، الت�ي أُقيمت بصالة 
جمعية الخريجين الكويتية، حيث فاضت 
القاعة بالحاضرين، حت�ى خارج البوابة، 
ول�م يبَق أي مقعد ش�اغرا فيه�ا، وكانت 
الصال�ة تض�ج بالتصفي�ق ل�كل قصي�دة 
يلقيه�ا.ذاك كان عص�ر س�لطنة الش�عر 
والس�لطان الش�اعر ال�ذي تولى عرش�ه 
األمير الش�اعر ب�در عبدالمحس�ن ونزار 
قبان�ي ومحم�ود دروي�ش... إلخ.الي�وم 
الش�عراء ال يحصلون  عل�ى ربع نجومية 
َمن سبقهم؛ ال بالشهرة وال بالمادة، ومع 
هذا قدرهم أن يكتبوا الش�عر، فماذا يفعل 

َمن يولد وفي روحه موهبة الشعر؟ قدره 
أن يكتب ش�عره، س�واء َحظ�ي بجمهور 
وش�هرة، أم ل�م يح�َظ ب�أي ش�يء منها. 
أق�ول ه�ذا ال�كالم، بع�د أن ق�رأت ديوان 
“خطأ إمالئي” للش�اعر المصري الش�اب 
حام�د صبري، ال�ذي يتس�اءل عن مصير 
الشاعر في عالم الهث ساحق ال اكتراثي، 
ال يلتف�ت إل�ى َمن يمته�ن الش�عر بزمن 
“التغ�ول” والتوحش هذا، من بحاجة إلى 
الش�عر، ومن يعبأ بش�اعر؟: “وال فهموا 
ي�وم أن ش�رحت له�م/ أن ذراعي ليس�تا 
سوى مجدافين/ وأنني ال أطير/ ولكنني 
أحمل السماء فوق رأسي كصخرة ثقيلة/ 
بائع البقالة الذي أخبرته أنني ش�اعر ظل 
يضحك نصف ساعة/ ثم أخبرني أن نصف 
كيلو الليمون يس�اوي ثالثي�ن جنيها/ أنا 
ش�اعر/ ثرثار جدا كحالق/ لكنني/ على 
عكس�ه/ ال أج�د من يس�معني س�واي”. 
ش�عر حامد صبري مكتن�ز بصور حياتية 
غني�ة ب�أدق التفاصي�ل لواق�ع المجتمع 
المص�ري، ومش�اكله االقتصادي�ة، على 
وج�ه الخصوص المنعك�س تأثيرها على 

معيشة الناس والمتاعب التي يعيشونها، 
شعره تغلغل فيها عايش�ها حتى النخاع، 
وعكس�ها بكتاب�ة حي�ة بس�يطة تخترق 
بس�هولة الوجدان، بم�ا تقدمه من هموم 
وأوجاع بشر ال يحس وال يشعر بهم أحد: 
“هذه هي المش�كلة إذا انك حي مثل دودة 
في ظالم/ لكنك لست دودة/ لن تستطيع 
أن تص�ادق لزوجة الطي�ن وال أن تتصالح 
م�ع برودته/ لكنهم يزعم�ون أنك خلقت 
هن�ا/ وأن هذا وطنك/ علي�ك إذاً أن تكون 
صديقا للموت/ وألحذي�ة المارة/ وفرك 
الحصى و”شكش�كة” الت�راب. أو تعلم يا 
صديق�ي/ لي�س علين�ا إذا/ أن نكره ذلك 

ال�ذي وضعنا هنا/ ب�ل األفضل أن نكره/ 
ذلك الذي منحنا الحل�م الملون/ كطريقة 
للخ�روج”. ه�ذه الكتاب�ة المليئ�ة بتدفق 
الحياة وبحركة صوره�ا النابضة بأصغر 
التفاصي�ل لألحاس�يس والمش�اعر التي 
يلتقطها قلب الش�اعر في الواقع اليومي 
الدائ�ر م�ن حوله ب�كل كثاف�ة، ليقطرها 
بهذا الشعر الغاطس والمبلل بحزن عميق 
لروح ش�فافة تقطر حزنها بالكالم: “في 
غياب�ك/ ال ش�يء يوجعن�ي/ س�وى أن 
تصح�و على حائط�ي س�اعة/ ويموت/ 
ف�ي حيات�ي/ الوقت”. من أجم�ل قصائد 
الدي�وان قصي�دة “خيبة اس�مها أحبك”: 
ام�رأة صاخبة مثلك/ ال تلي�ق برجل قليل 
مثلي/ رجل عادي في كل شيء/ ال يعرف 
الفرق بين الريحان والنعناع/ ويندهش/ 
في كل مرة تقررين فيها فتح عينيك/ بتلك 
الطريقة/ التي تغلق باب الش�مس/ رجل 
مكرر/ يش�به البقال على أول شارعكم/ 
إال ف�ي نظرت�ه الحالم�ة/ وتل�ك الغيم�ة 
الصغي�رة/ التي تظهر فوق رأس�ه/ كلما 
همس�ت أحبك/ رجل ممل/ يق�ول أحبك 

بإفراط كأنه ال يعرف غيرها/ يكتبها على 
قميصه/ يخبئها في قنينة عطره/ يدهن 
بها ش�عره وِش�عره/ يخبئها في خديه/ 
ثم يكش�ر لكل من حول�ه/ إال أنت/ امرأة 
صاخبة مثل�ك/ ال تليق برجل قليل مثلي/ 
رجل يقس�م وجه كرغيف خبز/ على كل 
رواد المقهى أمام بيتك/ ثم يذهب إليك بال 
وج�ه/ منتظرا أن تعرفيه”. حامد صبري 
يخترق الواق�ع المصري اليومي، ويقدمه 
ببس�اطة وحميمة تجترح قل�ب القارئ: 
“ليس�ت المشكلة/ في ابتس�امتها/ التي 
ترقرق�ت م�ن وجهه�ا على قلب�ه/ وهي 
تس�ير في طريقها إلى الباص/ المشكلة 
كانت في أنه/ ال يزال مزروعا من ساعتها 
في نف�س المكان/ منتظرا/ أن تقطفه”. 
ن�ادرة قصائد البهج�ة الخالية من الوجع 
بديوان�ه، حتى ح�االت الحب فيه�ا أيضا 
أحب�ك  أن  “أح�اول  بالش�جن:  مغمس�ة 
بخمس�ة جنيهات في جيبي/ سأش�تري 
ب�أول جنيه/ زهرة من بائع الزهور تحت 
الكوبري/ وسأنس�ى حديث أمي/ عن أن 

الزهور/ تقليد رديء )لكيلو الجوافة(”.

حـيـن يـضـيء الـعــنــوان بـداللـتــه الــواضــحـة
الشاعرة ) ميساء زيدان ( يف جمموعتها الشعرية ) مهرا حلرييت (

            ناهض الخياط 

هك�ذا قادن�ا عن�وان المجموعة 
 ) حريت�ي  مه�ر   ( الش�عرية 
للشاعرة السورية ) ميساء زيدان 
( الص�ادرة ع�ن المرك�ز الثقافي 
للطباعة والنش�ر \ بابل \ لس�نة 
2016 . وق�د مه�د له�ا بمقدمته 
 ) الزبي�دي  ولي�د   (  . د  الش�اعر 
فاتحا عليها نافذة واس�عة ، تتيح 
لقارئه�ا ، م�ع عنوانه�ا ، أوليات 
اإلحاطة بمضمونه�ا ، ومنها : ) 
بين أيدين�ا ديوان ، لكن�ه ، برأيي 
أربع�ة دوواي�ن ، ف�كل نافذة هي 
ديوان تحم�ل موضوع�ا ، وفنا ، 
وفلس�فة ، ومنهج�ا ، تختلف عن 
الناف�ذة الت�ي تليها ، ه�ي نماذج 
حي�ة توح�ي إل�ي خض�رة أمل ، 
ونس�مة صب�اح ، تؤش�ر خطوة 
جديدة ورائدة في ش�عرنا العربي 
... ( . لقد ضمت المجموعة ) 46 
( نصا ، توزعت على وفق أشكالها 
إل�ى أربعة أقس�ام ، أو نوافذ كما 

سمتها الشاعرة ، وهي :
1 : نافذة النثر ) 17 ( نصا .

2 : نافذة النص الجامع ) 4 ( .
3 : التفعيلة ) 15 ( .

4 : الشعر العمود ) 10 ( .
في الب�دء تثي�ر انتباهن�ا كلمة ) 
مه�ر ( بم�ا تعنيه إش�ارتها كون 
الش�اعرة أنث�ى ، فندرج ش�عرها 

إلى ما يس�مونه بالشعر النسوي 
عندن�ا ، وإلى ما تثي�ره أيضا من 
عالقت�ه بتقاليدن�ا الش�رعية في 

مجتمعنا .
غي�ر أن كلم�ة ) حريت�ي ( تتجه 
بداللته�ا المعروف�ة إل�ى نض�ال 
الش�عوب ، وما تقدمه من دمائها 
مه�را لتحقيق حريته�ا . وهذا ما 
تعنيه الشاعرة في عنوانها ، وهو 
ما أوجبت نفسها بدفعه للحصول 
على حريتها ، وحمايتها من براثن 
القهر واالس�تالب . وق�د تصدت 
لذل�ك  قصائده�ا  ف�ي  الش�اعرة 
بشجاعة نادرة ، لكون مجتمعاتنا 
اآلن ترفض المرأة التي تتكلم عاليا 
كم�ا يتكلم الرج�ال ، وهي تدافع 
ع�ن بن�ات جنس�ها ، إذ يجعلهن 
الغارقون في عماء جهلهم س�لعا 
تش�ترى وتب�اع ، يتعام�ل معه�ا 
مالكها الرجل كما يشاء . ولكون 
) ميسون زيدان ( شاعرة مثقفة 
، رس�مت لن�ا بكلماتها الش�اعرة 
م�ا تعاني�ه ، وم�ا يتمث�ل لها من 
معان�اة غيرها ، فارتق�ت ببيانها 
إلى مستوى موقفها الصريح من 
واقعها ، كما في قصيدتها ) بقية 

وطن ( :
) ماذا تبقى من وطن ؟

حصدوا بقايا القمح
وابتاعوا الضمير

وصادروا حتى الكفن (

كم�ا تجل�ى وعيه�ا ف�ي رؤيتها 
اإلنسانية العابرة لحدود التعصب 
بأش�كاله المختلفة ، إذ تقول في 

قصيدتها ) حلم ( :
) وفي وطن يتهاوى فيه

الظل�م ، البغضاء ، الحرب ، الدرب 
المسدود ...

الصفر ، الحمر ، البيض ، الس�ود 
) ...

في نوافذها األربع ، يظل الش�عر 
نس�يجها  ف�ي  ماث�ال  العم�ودي 
بوزنه وبناه ، ففي نافذتها األولى 
) النثر ( تطالعنا الشاعرة بحزمة 
من بنى تفعيلة العمود ، ‘ذ تنفتح 
نافذته�ا بمقطوعته�ا األول�ى ) 

سونيت 1970 ( :
لهفي على وطني

يغتاله السراق
يستل من كفني
خريفه األوراق

لهفي على شجن
ما قيمة األشواق

التش�كيلة الش�عرية  تدفعنا هذه 
خضوعه�ا  ع�ن  التس�اؤل  إل�ى 
لهيمنة العمود ، فربما يرجع ذلك 
إلى مضامينها المتفجرة ببوحها 
الس�اخن ال�ذي يج�د ف�ي إيقاع 
العم�ود صوت�ه المترن�م المثي�ر 
. وبه�ذه اإلنفعالي�ة المتدفق�ة ، 
أوقع�ت الش�اعرة نصوصه�ا في 
مطب�ات مخلة بإيقاعه�ا ، يمكن 

للش�اعرة مالفاتها لوال انسياقها 
في انفعالها المتمرد على هواه .

غير أن الش�اعرة تتألق بشعريتها 
الصافية بعيدا عن مطبات أوزانها 
بما ارتقت به ش�اعريتها في في 
ومضاته�ا الس�بع ، والتي يمكن 
للشاعرة أن تدفعه مهرا العترافنا 

بشاعريتها الواثقة ، ومنها :
الجميع يعرفونك

ألن صورتك
في عيني ... !

-------------
متى يبدأ قلمي بالكتابة

أعلم أنه سيكتب
اسمك ... !

-------------
جسدي عطش دائم 

دائم
لعطرك ... !

وحين ننهي طوافنا في ما فتحته 
لنا نوافذها ، ومع آخر أبياتها من 

قصيدتها ) هاتفي ( :
أثور وانت قائد ثورتي

إليك أرجع طفلة كالشمس
إليك حبي إذ يزيد حالوة

إليك حبي خاليا من دنس
نطل�ب م�ن الش�اعرة ، هن�ا ، أن 
تفتح لنا مجموعة شعرية ثالثة ، 
تص�ور فيها ما تعب�ق به أرضها ، 
وبحره�ا ، وجبالها ، وما تزدهي 

به من صور الجمال .

قبيل الفجر ..

ربـاعـيـة
يـــا عــروس الــمــدائـن

            امال القاسم
 

ُقَبْيَل الَفْجر ..
يُحجُّ إليَّ الّشعُر ،

ويطوُف في راحتي .. 
ًرا بالغيم ..  فُيَدّوي نبُضَك ُمَقطَّ

وأرتُِّل َوْجهي َعلَّني أْمَتطي
الهوى .. 

وأْعُرُج شوًقا إلى سماٍء
ُتْغِمُض أْجفاَنها على ظمأي

فيا حبيُب ،
رة َ، يا أغنيتي الُمَوقَّ

َدْعني أشربۡ عينيَك َمدامًة..
أَهمُس في فِمَك ألَف ُقْبلٍة .. 
وأْقتاُت من شفتيَك خبًزا .. 

وعشًقا ُمَقّدًدا ..
ُمَمّددا ......... 

على ُفُرِش الحنيِن .. 
وهاَك عمًرا..

ضاَع في زفراِت تاريِخَك ..
راح ُيغنيَك في العراء .. 

وهاَك لغًة.. 
تُضمُّ فيها ما تشاء .. !

             د.حمد حاجي 
  

وقلبي عشية حياك كان كما نورس بين أشراك
يخونه الحرف في غصة المغرم الشاكي

يرفرف ليس يطيق هواك
بقيده ما كان أبهاه بالحب ما كان أحالك!

*****
ويزفر بين الخالئق أني أحبك أهواك

و قلبي له ضّجت األنجم الزهر في األفالِك
فلسطين الذ الفؤاد بأنحاِك

متى تنطفي نار شوقي بعود ثراِك؟
*****

فلسطين بشراك مولد خير البرية بشراك
يعودك بالنور ممشوقة بالرياحين أرجاك

بعّكاء شاٌل من العز لم يحِكه حاكي
يفاخر في دمه الطيب الزاكي

*****
رياح الجنوب بحق الذي أنشاِك

أفيضي السالم وحيِّ التي في حماِك
وقولي لها: اقبريني إذا متُّ قبل لقاك

ببّيارة البرتقال بدمعة أّول باكي

ادباء في الذاكرة 
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إعالن مناقصةغازبروم نفت بدرا بي في/   
 
 

يمكن المشاركة لكل  شركة عراقية او اجنبية تمتلك الخبرة في اداء المشاريع المماثلة بطبيعتها كما يحق لها اداء  
 اعمال في جمهورية العراق حسب التشريعات القانونية النافذة في جمهورية العراق/ او بلد تسجيل الشركة. 

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرلعقد  ذالمنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غقوم ت

 
  ات اآلتية:بإعالن المناقص
 

 في بدرة و بغداد تجهيز خدمة االنترنت عبر االقمار الصناعية -940المناقصة رقم 
 

 في بدرة الخطوط االرضيةدمة االنترنت عبر تجهيز خ -941المناقصة رقم 
 

 2018عام في  لطابعاتل الغيار وقطعستهلكات الم تجهيز -946المناقصة رقم 
 

يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، 
إلغاء عملية العطاءات ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي 

 طاءات عن اسباب ذلك.شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي الع
 

تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب 
خطي مع معلومات كافية لتأكيد  المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم 

الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده  الشركة الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم
يق قسم العقود و المشتريات عن طر -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غاإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

و   941و  940رقم  لمناقصتين  badra.com-services@gazpromneft-enderst:  البريد اإللكتروني 
دون أية  ،    946للمناقصة رقم     badra.com-Materials@gazpromneft-Tenders عنوان:  الى

 مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.
 

(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش بعد الظهر   5، الساعة 2017كانون األول  7هو العطاءات الموعد النهائي لتقديم 
+3:00.( 
 

 
 قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

 
 

 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tenders  

 
 

Tender # 940 - PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR BADRA AND BAGHDAD 
 

Tender # 941 - PROVISION OF LANDLINE INERNET ACCESS FOR BADRA  
 

Tender # 946 - SUPPLY OF PRINTER CONSUMABLES AND SPARE PARTS FOR YEAR 2018 
 
  

Bids should conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform 
the affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application containing full name of company, mail address, 
phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be 
sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to: 
tenders-services@gazpromneft-badra.com – to obtain Tender Documentation for Tender #940 and Tender 
#941; 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com – to obtain Tender Documentation for Tender #946.  
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above. 
 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tenders is December 7, 2017, 5PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 

اىل / املنفذ عليه / اسامة عباس عيل
بغداد ـ الصالحية ـ م )218( ز ) 16( دار )40(

انذار
لقـد تحقـق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ وتأييـد املجلس البلدي لحي الكرخ 
املتضمن اىل املدين مجهول االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واسـتنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديريـة التنفيذ الكرادة خالل خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليوم التـايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر 

كتـاب وزارة النفـط / رشكـة توزيـع املنتجات النفطيـة رشكة عامة / هيـأة توزيع 
بغـداد بالعـدد )د/26864/273/2( يف 2017/8/17 نظرا ملديونيتك بمبلغ مايل قدره 
)7,200,000( سـبعة ماليني ومائتان الف دينار وممتنع عن تسـديده عىل الرغم من 

انذارك من رشكة توزيع املنتجات النفطية / رشكة عامة
مدير هيأة توزيع بغداد

اىل / املنفذ عليه / سعدية محمد جبار حسني
بغداد ـ حي املثنى ـ محلة 718 زقاق 6 دار 4/1

انذار
لقـد تحقق لهـذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي لحي املثنى وتأييد 
املجلـس البلـدي لحي املثنـى انك مجهول محل االقامـة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او 
مختـار يمكـن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمـادة )27( من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديريـة التنفيذ الكرادة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ مـن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر 

كتـاب وزارة النفـط / رشكـة توزيع املنتجات النفطيـة رشكة عامة / هيـأة توزيع بغداد 
بالعـدد )د/26826/273/2( يف 2017/8/16 نظرا ملديونيتك بمبلغ قدره )33,285,000( 
ثالثة وثالثون مليون ومائتان وخمسـة وثمانون الف دينار وممتنع عن تسديده عىل الرغم 

من انذارك من رشكة توزيع املنتجات النفطية / رشكة عامة
مدير هيأة توزيع بغداد

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هيأة توزيع بغداد

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هيأة توزيع بغداد

اعالن

اعالن

10405
2111
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     بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هدت ال��5 مباري�ات األوىل م�ن الجول�ة 
االفتتاحي�ة لل�دوري العراق�ي، االعدي�د من 
األح�داث الالفت�ة، قبل اس�تكمال مواجهات 
ه�ذه املرحل�ة، غ�ًدا الثالث�اء، ب��5 لقاءات 

أخرى«.
ويف السطور التالية، استعرض موقع  »كورة 

» الريايض بقلم ميثم الحسني أبرز مشاهد 
اليوم األول، النطالقة النس�خة الجديدة 

من الدوري العراقي املمتاز:

هدف تاريخي
سجل الالعب اإليفواري، املنتقل من الطلبة 

إىل الكهرب�اء، أبوكوني�ه، أول أهداف املوس�م 
الحايل، بع�د مرور 4 دقائ�ق فقط، من 

مب�اراة فريق�ه مع نفط الوس�ط، 
عرب ركلة حرة.

كم�ا ُيعد هذا الهدف الرس�مي 
األول، يف ملع�ب التاجي، الذي 
أول مباراة  الي�وم،  احتضن، 
رس�مية يف تاريخه، ليسجل 
الالعب بذلك اسمه يف ذاكرة 

الكرة العراقية.

النقطة األولى
الش�اب، س�امي  امل�درب 
بح�ت، ال�ذي عم�ل لفرتة 

طويل�ة، يف املالعب اإلماراتية 
والقطري�ة، يخ�وض تجربت�ه 

األوىل يف الدوري العراقي، مع 
فري�ق الديوانية، الذي يعاني 

أزمة مالية وإدارية.
 لك�ن س�امي تمك�ن م�ن 
ش�بابي،  فري�ق  تش�كيل 
داخيل،  بمعس�كر  واكتفى 
يف مدين�ة الديوانية، ودخل 
بقوة يف منافسات الدوري، 

حي�ث قدم العبوه أداًء ممي�زًا، رغم التعادل، 
ليقتن�ص امل�درب الش�اب نقطت�ه األوىل، يف 

الدوري العراقي.

موهبة صاعدة
تمك�ن العب نف�ط الوس�ط الش�اب، املولود 
بالنج�ف، محم�د قاس�م، يف أول ظه�ور ل�ه 

بال�دوري املمت�از، أمام الكهرب�اء، من إقناع 
الجمي�ع بمس�تواه املميز، ال�ذي لفت انتباه 

مدرب منتخب الشباب، قحطان جثري.
وكان جثري قد حرض املباراة بحثا عن الطاقات 
الش�ابة، بعد تأهل الفريق إىل نهائيات آسيا، 
وقد ُتوج�ه الدعوة لقاس�م، يف أق�رب تجمع 

ملنتخب الشباب.

بداية موفقة
وتع�د أيًض�ا بداية الع�ب ال�زوراء، ومنتخب 
الش�باب، إبراهي�م باي�ش، موفق�ة، يف أول 
مباراة له بال�دوري العراقي، بقميص فريقه 

الحايل.
وتمكن بايش من تسجيل أول أهداف الزوراء 
هذا املوسم، حيث احتاج الفريق ل�66 دقيقة، 

ك�ي يجد طريق�ه إىل مرم�ى الواف�د الجديد، 
الصناعات الكهربائية.

وق�د تألق بايش، يف املوس�م املايض، مع نفط 
الوس�ط، ما دفع الزوراء الستقطابه، مقابل 

150 مليون دينار«.
ويف الي�وم الت�ايل اقيمت ايضا خم�س مباريا 
حيث قصَّ الرشطة، رشيط مشاركته ببطولة 
الدوري العراقي املمت�از لكرة القدم، بنجاح، 

بالفوز عىل مضيفه كربالء )0-1( ».
ج�اء ه�دف املب�اراة الوحي�د، بتوقي�ع أيمن 
حسني يف الدقيقة الثانية من املباراة، ليحصد 

الرشطة، أول 3 نقاط له بالبطولة«.
ل محم�د س�عد،  ويف املب�اراة الثاني�ة »س�جَّ
هدًفا للطلب�ة قبل النهاية ب��3 دقائق ليقود 
فريق�ه لفوز ثمني عىل نفط ميس�ان )0-1( 
عىل ملعب الش�عب ال�دويل بالجولة األوىل من 

الدوري العراقي لكرة القدم«.
ويف الوقت ال�ذي كانت فيه املباراة تتجه نحو 
االنتهاء بالتعادل الس�لبي، نجح محمد سعد 
يف تس�جيل ه�دف الف�وز للطلب�ة يف الدقيقة 

)87( ليحصد فريقه أول 3 نقاط«.
فيما فرض التعادل السلبي نفسه عىل مباراة 
النج�ف وضيف�ه النف�ط، يف ملع�ب النج�ف 
يف الجول�ة األوىل م�ن ال�دوري العراقي لكرة 

القدم«.
وتمك�ن فريق نف�ط الجنوب، من اس�تغالل 
عام�يل األرض والجمه�ور، يف تحقي�ق الفوز 
ع�ىل ضيفه زاخ�و، به�دف دون رد، يف بداية 

مشوارهما بالدوري العراقي املمتاز.
وج�اء اله�دف الوحيد يف املب�اراة عرب الالعب 
حسني عيل، يف الدقيقة 24 من املباراة، ليمنح 

فريق نفط الجنوب النقاط الثالث«.
وانتهت مباراة قمة الجولة األوىل من الدوري 
العراقي، بني امليناء والقوة الجوية، بالتعادل 
الس�لبي، والت�ي أقيم�ت يف ملع�ب الفيح�اء 
بالبرصة«.ولم يوف�ق أي من الفريقني يف هز 
ش�باك اآلخر، رغ�م الرسعة الت�ي غلبت عىل 

اللقاء، والفرص العديدة التي الحت لهما.

صعود موهبة وهدف تارخيي يف انطالقة الدوري العراقي
بعد اكتمال اجلولة االوىل

            المستقبل العراقي / متابعة

الع�ب  راكيتيت�ش،  إيف�ان  تح�دث 
وس�ط برش�لونة، في المؤتمر الصحفي 
للمب�اراة بي�ن الفري�ق الكاتالون�ي ويوفنتوس، عل�ى ملعب 
يوفنتوس آرينا، بتورينو.ونقلت صحيفة “آس” حديث الالعب 
للصحفيين، حيث قال: “في برشلونة أنت مطالب دائماً بتحقيق 
الفوز، نري�د تحقيق االنتصار غداً، لمواصل�ة نغمة االنتصارات، 
ولكننا نلعب مباراة كل أربعة أيام فيجب أن نكون حذرين”.وتابع: 
“علين�ا أن نكون واقعين، يوفنتوس اس�تحق ما وصل له الموس�م 
الماضي، وسوف نلعب على ملعب رائع في مسابقة نحب المشاركة 
فيها، لذا لدينا رغبة كبيرة في خوض تلك المواجهة”.وعن الخس�ارة 
الموس�م الماض�ي على نف�س الملعب، أض�اف: “علين�ا أن نتعلم من 
الدرس، فلم نقدم أي ش�يء مما فعلناه ف�ي الريمونتادا أمام باريس 
س�ان جيرمان، س�نلعب أمام فريق يزخر بعناصر الخبرة، ويجب 
أن نتحل�ى بالصبر”.وواص�ل: “م�ن دواع�ي س�روري مواجهة 
حارس مثل بوفون، وبالطبع ش�يء مؤسف أال يكون متواجداً 

ف�ي كأس العال�م ف�ي روس�يا، وإذا كان بإمكاني أن 
أقول ش�يئا، لكنت أعطيته مقع�دي في كأس العالم”.

وعن مس�تقبل ميسي مع برش�لونة، قال: “لم أتحدث 
معه حول مسألة التجديد، األمر بينه وبين إدارة النادي، 

ال أس�تطيع أن أضم�ن وجوده هنا بنس�بة %100، ولكن 
الجميع هنا يعلمون قيمة ميس�ي، وأنا واثق من أنه يريد 
البق�اء هن�ا لألبد”.وحول أنب�اء توقيع مس�عود أوزيل، 
لبرش�لونة علق قائ�اًل: “كل العب ينضم لبرش�لونة فهو 
العب جيد للغاية، أنا أثق %100 في قدرات زمالئي، ومن 
ينضم حديثاً سنرحب به وسيكون جزء من الفريق، وهذا 

ما نهدف لتحقيقه دائماً”.وبس�ؤاله عن الفوز دون تقديم 
أداء جيد، واصل: “بإمكاننا التطور في العديد من النواحي، 

ولكني أفضل الف�وز في كل المباري�ات أوالً، الفرق أصبحت 
تهاجم أمامنا ويجب علينا استغالل المساحات”.وختم: “ليس 

من السهل اللعب بعد تغير المدرب والالعبين، ومع رحيل نيمار 
تغير أسلوب اللعب، أنا لست قلقا فلدينا العديد من النقاط، ولكن 

علينا أن نؤدي بشكل أفضل دائماً.

انقسام يف إدارة برشلونة
بشأن بديل كوتينيو

            المستقبل العراقي / متابعة

ب�دأت إدارة برش�لونة يف البحث عن خيارات بديلة، يف حال فش�ل 
ضم الربازييل فيليب كوتينيو نجم ليفربول، خالل فرتة االنتقاالت 
الش�توية املقبلة.وقالت صحيفة “ذا صن” الربيطانية إنَّ األملاني 
مس�عود أوزي�ل، نجم أرس�نال ه�و أول بديل يفكر برش�لونة يف 
اس�تقدامه، حال الفشل يف ضم كوتينيو.ولكن الصحيفة أشارت 
إىل أنَّ “هذا االختيار لم يجد موافقة عليه كل مجلس إدارة النادي 
الكتالون�ي، ذلك أنَّ املدير الريايض، بيب س�يجورا، غري مقتنع 
بالالع�ب األملان�ي، ويفك�ر يف بدائ�ل أخرى”.ومع ذل�ك، فقد 
أك�دت الصحيف�ة الربيطانية أنَّ مدير كرة القدم بربش�لونة، 
راؤول س�انليهي، س�افر إىل لن�دن من أجل ب�دء املفاوضات 
بش�أن مس�عود أوزيل.يذكر أنَّ صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
دت أن برشلونة وضع اسم مسعود أوزيل،  الكتالونية، كانت أكَّ
كأول بديل لفيليب كوتينيو، وأن آرسنال لن يطلب أكثر من 20 

مليون يورو للتخيل عنه.

             المستقبل العراقي / وكاالت

قال هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، إن ضمان تصدر المجموعة 
والتأه�ل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أثبت خطأ المش�ككين، وذلك 

عقب االنتصار 1-2 على بوروسيا دورتموند، .
وكان م�ن المتوقع أن يعاني توتنهام في المجموعة الثامنة القوية، التي 
تض�م ريال مدريد حامل اللقب، وبوروس�يا دورتموند ال�ذي بلغ نهائي 
2013، لك�ن الفري�ق اللندني ضمن التأهل دون أي خس�ارة وبالفوز 4 
مرات في أول خمس جوالت.وأضاف كين، في تصريحات للصحفيين 
عق�ب المب�اراة “بعد الوقوع في ه�ذه المجموعة، ش�كك الكثيرون 

فينا، كنا نريد أن نثبت أنهم على خطأ”.
وتاب�ع “أتمن�ى أن نواصل البناء عل�ى ذلك م�ن اآلن وحتى نهاية 

الموسم”.
وأش�اد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام بالعبيه، وقارن بين 
المجموع�ة الصعب�ة هذا الموس�م، بمجموعة الع�ام الماضي، 
حي�ث انتقل إل�ى اللعب في الدوري األوروبي عقب الفش�ل في 
احتالل أول مركزين، بعد التنافس مع موناكو وباير ليفركوزن 

وسسكا موسكو.
وق�ال بوكيتين�و، إن الف�وز ف�ي دورتمون�د ج�اء ك�رد فعل 
رائع عقب الخس�ارة 2-0 أم�ام غريمه أرس�نال في الدوري 

اإلنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

كاكا يقرتب من العودة مليالن
              المستقبل العراقي / متابعة

قال�ت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، أن النج�م 
البرازيل�ي كاكا، اقت�رب م�ن الع�ودة لنادي�ه 
المرحل�ة  اإليطال�ي، خ�الل  الس�ابق مي�الن 

المقبلة.

أورالن�دو  نادي�ه  ع�ن  رحيل�ه  كاكا،  وأعل�ن 
األمريك�ي، وأصبح ب�ال فريق، لكن�ه لم يحدد 
اس�تكمال  أم  باالعت�زال  س�واء  مس�تقبله 

مسيرته.
وأف�ادت تقاري�ر ش�بكة “كالتش�يو ميركاتو 
وي�ب”، أن كاكا دخل في محادث�ات مع إدارة 

ميالن، من أجل االنضمام إلى طاقمه اإلداري، 
ويس�تعد لحض�ور اجتماع في مدين�ة ميالنو 

خالل الساعات القادمة.
وأك�د الالع�ب البالغ م�ن العم�ر 35 عاًما، أنه 
يفضل االس�تمرار في عالم كرة القدم س�واء 
كم�درب أو مدير رياضي، مضيًفا أنه مس�تعد 

لتكرار تجربة الفرنس�ي زي�ن الدين زيدان مع 
ري�ال مدريد، في ميالن. وتألق كاكا مع ميالن 
 300 عندم�ا كان العًب�ا بصفوف�ه، وخ�اض 
مب�اراة، باإلضافة إلى فوزه بلقب الكالتش�يو 
في ع�ام 2004، ودوري أبطال أوروبا 2007، 

باإلضافة إلى الكرة الذهبية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ي�وب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميوني�خ األلماني، إنه لم يتخذ القرار النهائي، حول المهاجم الذي س�يضمه 
النادي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.وأوضح هاينكس، خالل تصريحاته لقناة “ZDF” األلمانية: “نحن 

لن نتس�رع، س�وف نحلل كل ش�يء بهدوء، وس�نتخذ القرار الصحيح”.وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: 
“فاجن�ر؟ يوجد أيًضا العبون آخ�رون غيره”.وعن احتمال التعاقد مع جريزم�ان، قال: “هو العب جيد 

ج�ًدا، لك�ن بايرن ربما ال ينف�ق مبلًغا ضخًما من الم�ال، من أجل ضم العب واحد”.وكانت وس�ائل 
إعالم ألمانية، قد أش�ارت القتراب س�اندرو فاجنر، مهاجم هوفنهاي�م، من ارتداء قميص 

الباف�اري، كم�ا ترددت أنباء عن رغب�ة بايرن في ضم الفرنس�ي، أنطوان جريزمان، 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلس�باني.وفي نفس السياق، قال كارل هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي لبايرن: “س�وق االنتقاالت س�ُيفتح ف�ي أول يناير، وال زال 

لدينا الكثير من الوقت للتفكير، واتخاذ القرار السليم”.

هاينكس يوضح موقف بايرن ميونيخ
من جريزمان

هاري كني: تفوق توتنهام أوربيًا 
يرد عىل املشككني

راكيتيتش يثري الشكوك 
حول مستقبل مييس

مع برشلونة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
س�مك جل�د اإلنس�ان ال يزيد عن 2 ملم ، و س�مك جل�د الفيل يبلغ 
25 مل�م ، و جل�د اإلنس�ان يحتوي عىل ع�دة آالف من الغ�دد التي 
تف�رز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد باس�تثناء جفون 

العينني.
الرج�ل العادي يميش بمعدل 20 ألف خطوة يومياً .. أي يف خالل 80 

سنة يكون قد طاف حول العالم ستة مرات.
نبض�ات القلب تتأثر بحجم الجس�م ، فعدد رضبات قلب اإلنس�ان 
الع�ادي ثمانني رضبة يف الدقيقة .. و يف الفيل 25 رضبة يف الدقيقة 
.. و يف الف�أر 700 رضب�ة يف الدقيق�ة .. أم�ا قل�ب العصفور فعدد 

رضباته 1000 رضبة يف الدقيقة.
الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتوس�ط مدة 113 دقيقة يومياً .. و 

الدموع التي يفرزها تساعد كثرياً عىل رعاية صحته العامة ..
الس�ائل املحي�ط بالعين�ني و الذي يعرف باس�م الدم�وع هو أقوى 

مطهر.
الزي�ت واملاء يمك�ن أن يختلط�ا..اذا وضعت قطعة م�ن الصابون 

معهما
عنق الزرافة يحتوي عىل عدد من الفقرات يس�اوي العدد املوجود يف 

عنق االنسان
أن مجموع ماتضعه أنث�ى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من 

500 بيضة
أن ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوجراماً واحداً

أن ارتفاع نس�بة امللوحة يف البحار يس�تطيع االنس�ان العوم بدون 
خشية ان يغرق

مهني�اً: تنهي عم�اًل جامعياً تن�ال عىل أثره 
عالمة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�الذك األخ�ري يف امللّم�ات 
واملصاع�ب. صحي�اً: علي�ك بمأبريلة بعض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�ريات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرية 
طابع�اً مختلف�اً جمي�اًل وممي�زاً. عاطفياً: 

انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفكارك واضحة وأس�لوبك 
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات، 
وهذا ما يث�ري إعجاب الرشيك.صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقالً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركز ع�ىل العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو بنجر

نصف كوب خل التفاح
1 معلقة كبرية سكر

1 معلقة كبرية زيت زيتون
3 معلقة كبرية ملح

ماء
طريقة التحضري:

يغس�ل البنجر جيداً، ثم يس�لق يف ماء وفري ملدة 
35 دقيقة، وحتى ينضج.

يرفع البنجر من عىل النار، ويقرش.
يوضع امللح يف بولة، ويضاف إليه السكر والخل 

وزيت الزيتون، ويخلط جيداً.
يقطع البنج�ر، يدعك يف الخلطة، ويرتك بها ملدة 

نصف ساعة.
يوضع البنجر يف برطمان جاف ونظيف، ويضاف 

إليه الخليط السائل، ويزود باملاء حتى يغطيه.
ي�رج جيداً حت�ى تختل�ط املكون�ات، يحفظ يف 

الثالجة لحني األستخدام.

ببغاء يتحدث مع مساعد ذكي
اكتشف ببغاء إفريقي رمادي اللون أنه ال يحتاج إىل اإلنسان )عىل ما 
يبدو( للقيام باملهام البس�يطة يف املنزل..وُيظهر مقطع فيديو ُنرش 
عىل اإلنرتنت، قيام ببغاء بإصدار أوامر للمس�اعد الذكي »أليكسا«، 
الذي يمتلكه صاحبه، إلطفاء وإنارة األضواء يف غرفة املعيش�ة، مع 
اس�تجابة املس�اعد بكل صدر رحب..وقال الببغاء »برتا«: »أليكسا، 
شغل جميع األضواء«، حيث عرّب عن ارتياحه الواضح قبل االنخراط 
يف »حدي�ث صغري« مع أليكس�ا..ويبدو أن الببغ�اء يقلد ما يقوم به 
مالكه، عرب تكرير العبارات، مثل »هل تريد املياه العذبة؟ ماذا تريد؟ 
ق�ل إنك آس�ف«..ومن غري الواضح أي�ن تم التق�اط الفيديو، ولكن 
يب�دو أن الببغاء الرم�ادي اإلفريقي وكأنه يتح�دث بلكنة أمريكية، 
وفق�ا للخرباء..الجدير بالذكر، أن فصيلة الببغاوات التي تعيش ملدة 
50 إىل 60 عاما يف املتوس�ط، تعد خيارا ش�عبيا م�ن الطيور األليفة 
املوج�ودة يف بريطاني�ا والواليات املتحدة. ومن املع�روف أنها تتمتع 
بقدرة اس�تثنائية عىل التحدث، كما أنها قادرة عىل حفظ املئات من 

الكلمات والعبارات.

بناء دولة يف الفضاء
يرغ�ب أكثر من نص�ف مليون ش�خص يف أن يصبحوا م�ن مواطني 
“أسغارديا” أو ما يسمى ب�”دولة الفضاء” التي ستدور حول األرض 
وتكون خالية من السياس�ة والقوانني..وتأت�ي هذه الفكرة من عالم 
الكمبيوتر ال�رويس امللياردير، الدكتور إيغور أش�وربييل، الذي أكد أن 
200 ألف ش�خص حصلوا عىل املوافق�ة املبدئية ليكونوا من مواطني 
أس�غارديا، من جمل�ة املتقدمني البال�غ عددهم 500 أل�ف، وهم من 
أكثر من 200 دولة فعلية عىل األرض.وتعود فكرة الدولة املستقلة إىل 
أكتوبر 2016، وقد أخذت خطوتها األوىل باتجاه التحقق هذا األسبوع، 
من خالل إطالق القمر االصطناعي “أس�غارديا1-” الذي يبلغ حجمه 
تقريبا حجم رغيف خبز، ويحتوي عىل البيانات الشخصية ل�18 ألف 
م�ن املواطنني املحتملني ألس�غارديا ، كما يحم�ل القمر االصطناعي 
الصغري عىل متنه نسخة رقمية لعلم أسغارديا ودستورها وشعارها.

وقال مؤس�س أس�غارديا إن هذه العملية تمثل الخطوة األوىل باتجاه 
مغادرة األرض وإقامة دولة دائمة يف الفضاء، وتابع أن “أسغارديا1- 

هي أول خطوة صغرية نأمل أن تؤدي إىل قفزة عمالقة للبرشية”.

سبب اإلصابة بمرض »متالزمة كرون«
توصل فري�ق من الباحثني يف مركز »ماري ك�وري« الفرنيس إىل أن مرض 
»متالزمة كرون« ينجم عن اختالل التوازن يف الجرثومة املعوية الناتج عن 
إنزيم بكتريي، وبس�بب التهابات مزمنة يف الجهاز الهضمي، والذي يصيب 
120 ألف ش�خص يف فرنس�ا. هذا ما كش�فت عنه دراس�ة أجريت مؤخرا 
ونرشت نتائجها يف املجلة األمريكية »س�يانس تانس�الثن ميدس�ني«. وقد 
رشح العالم جاري يو، املس�ئول عن هذه الدراس�ة، أن�ه من املمكن تغيري 
اإلنزيم املس�ئول عن عدم التوازن وإبطال مفعوله عن طريق إعادة تكوين 
الجرثومة املعوية بدون البكترييا التي تحتوي عىل اإلنزيم الذي يحمل مادة 
اليورياز يف البول املس�ئولة عن عدم التوازن يف الجرثومة املعوية واملعروفة 
بع�دم التوازن يف امليكروبات املعوية. وأش�ار العال�م إىل أن عدم التوازن يف 
امليكروبات املعوية يسبب االلتهابات واملضادات الحيوية والنظام الغذائي 
وهى املسئولة عن املرض.. كما يرجع إىل البكترييا السيئة التي تتغذى عىل 
البول واملخلفات األزوبية الس�امة املوج�ودة يف القولون وتلعب دورا هاما 

يف تكوينه.

بدون تعليق

خملل البنجر
يف املنزل

ق اليوم..
طب

كشف األخبار الكاذبة
منذ انتش�ار مشكلة األخبار الوهمية عىل 
فيسبوك العام املايض، أعلن عمالق املواقع 
االجتماعي�ة ع�ن ع�دة مب�ادرات تهدف 
إىل تحدي�د الصحاف�ة الحقيق�ة أو قائمة 
الرشك�ة  الواضحة..وطرح�ت  الحقائ�ق 
اليوم م�ا تس�ميه “مؤرش الثق�ة”، وهو 
الرم�ز الذي يمكن االس�تفادة منه ملعرفة 
املزي�د ع�ن الن�ارش أو املقاالت املنش�ورة 
الثقة،  عىل فيسبوك..وس�تقدم مؤرشات 
التي س�يتم إرفاقها باملق�االت التي تمت 
مش�اركتها عىل فيس�بوك، معلومات عن 
النارشين، بما يف ذلك سياساتهم املتعلقة 
الوقائ�ع  م�ن  والتحق�ق  باألخالقي�ات 

والتصحيحات، باإلضاف�ة إىل بنية امللكية 
فيسبوك  الرئيس�ية.وأوضحت  والتسمية 
أنه�ا س�تبدأ م�ع مجموع�ة صغ�رية من 
النارشين، لتتوسع مع مرور الوقت..وقال 
املوق�ع االجتماع�ي يف بيان ص�ادر عنه: 
“نعتقد أن مس�اعدة الناس عىل الوصول 
إىل هذه املعلومات السياقية الهامة، يمكن 
أن تس�اعدهم ع�ىل تقيي�م م�ا إذا كانت 
املق�االت تابع�ة لن�ارش موثوق ب�ه، وإذا 
كانت القص�ة نفس�ها ذات مصداقية”..

وأض�اف فيس�بوك: “تع�د ه�ذه الخطوة 
جزءا من جهودنا الكبرية ملكافحة األخبار 

الكاذبة واملعلومات املضللة عىل املوقع”.

سخرية النساء من  »يوم الرجل«

ذك�رى  نوفم�رب،   19 يص�ادف 
العامل�ي  ب�«الي�وم  االحتف�ال 
للرج�ل«، لك�ن الكثري م�ن العرب 
ال يعرفون ش�يئا عن ه�ذا اليوم..

وب�دأ االحتف�اء به�ذا الي�وم ع�ام 
1999 يف تريني�داد وتوباغو للمرة 
قضاي�ا  معالج�ة  به�دف«  األوىل، 
وتس�ليط  والكب�ار«،  الش�باب 
اإليجاب�ي  »ال�دور  ع�ىل  الض�وء 
الحي�اة،  يف  الرج�ال«  ومس�اهمة 
الجنس�ني.. املس�اواة بني  وتعزيز 

وش�جعت منظمة اليونسكو، عىل 
هذا االحتفال، وب�دأت بقية الدول 
تنضم إلحي�اء هذا الي�وم العاملي، 
مث�ل أس�رتاليا والوالي�ات املتحدة 
وأوروب�ا ودول من إفريقيا وآس�يا 
تع�د  فيم�ا  الجنوبي�ة،  وأم�ريكا 

البل�دان العربية من البلدان القليلة 
الت�ي ل�م تنض�م لالحتف�اء به�ذا 
اليوم..وب�ات من املعت�اد أن تكثر 
»السخرية النسائية«، يف هذا اليوم 
، لتنترش الكثري من »الهاشتاغات« 
والتعليق�ات الطريف�ة عرب مواقع 
وسنابش�ات  وفيس�بوك  توت�ري 
يف   « إحداه�ن:  وغريها..وكتب�ت 
ه�ذا اليوم كونوا رج�اال.. ال ذكورا 
فقط«، ويف تعليق آخر قالت أخرى: 

»اليوم العاملي ملني يا عنيا ؟! ».
لكن كان�ت هناك بعض التعليقات 
اإليجابي�ة الت�ي تثني ع�ىل الرجل 
باعت�ربه رشيكا وأبا وزوجا طيبا: 
» هم النصف اآلخر لتوازن الحياة، 
األب، األخ، ال�زوج.. كل عام وأنتم 

بخري يا رجال العالم«.
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فاطمة عمارة

هن�اك من يعي�ش الحياة مراقبا لآلخري�ن .. يرى إنجازتهم 
ويق�ارن بينه وبينهم ويصاب فى النهاية باإلحباط والش�عور 
بالفش�ل .. وهن�اك من ينش�غل بحالة ونفس�ه ع�ن غيره فال 
يتوق�ف ع�ن المحاولة مهما تك�ررت مرات الس�قوط .. » كن 

النسخة األفضل منك » هى سر نجاح هوالء.
اس�تغربت ف�ي البداية تل�ك العبارة الت�ي قابلته�ا في عدة 
ق�راءات خاص�ة بالتحفي�ز .. البحث بعم�ق أكثر ع�ن معناها 
وكيفي�ة تحقيقها . لق�د أصبح أنجح وأس�عد الناس هكذا عن 
طريق إيجاد هذه النس�خة األفضل منه�م .. ال نتحدث هنا عن 
المظهر أو الش�خصية إنما حقيقتك الداخلية .. أن تفهم نفسك 
جي�داً بكل م�ا فيها من ممي�زات وعيوب.. ق�درات وإمكانيات 
وتس�عى لالس�تفادة الكامل�ة بكل م�ا فيها فتص�ل إلى أفضل 

نسخة منك.
نتع�رض لبع�ض المواقف تدفعن�ا إلى الحديث مع أنفس�نا 
معترفي�ن أننا كنا في أفضل حالتنا على كل المس�تويات ولكن 
سرعان ما نعود إلى سيرتنا األولى من احباط والشعور بالقلق 
الذي أصبح مالزم لحياتنا في الوقت الحالي .. عند ادراكك لهذا 
التغي�ر توقف لحظة لتغوص داخل .. فتش عن س�ر هذا التغير 
.. ضع قائمة بكل ما أعجبك في نفسك في هذا الموقف المميز 
من صفات وتصرفات وطريقة تفكير والمناخ الذي س�اعد كل 
هذا للطفو على الس�طح لتلمع شخصيتك الرائعة ثم أعد قائمة 
أخرى للنس�خة الضعيفة المحبطة منك وواجه نفسك ما الذي 
يدفع�ك أن تكون بهذا الش�كل ط�ول الوقت في حي�ن أنك أثبت 

قدرتك أن تكون أفضل؟
ق�د تك�ون » المقارن�ة« هي الس�بب الرئيس�ي ف�ي إخفاء 
الجوه�ر الداخل�ي .. مقارتنا بمن حولنا .. بما اس�تطاعوا هم 
تحقيقه .. وس�اعدت وس�ائل التواص�ل األجتماعي على زيادة 
مث�ل هذه المقارن�ات .. فقد أصبحت حي�اة الجميع معروضة 
بش�كل دائم للعالم كله وليس دائرة المعارف المقربين فقط .. 
فأول األخطاء هو هذه المقارنة .. فاإلمتنان بما أنت عليه وما 
تملكه أول طريق لفهم نفسك ثم عليك أن تساعدهافي الظهور 
.. تأكد إن الوقت مناس�ب لبدء أي ش�يء جديد فأنت قادر على 

ذلك .
ال تنس�ي أن النجاح هو اس�تثمار صحيح للوقت وأصحابه 
اتخذوا تعلم الجيد هدفا يوميا لهم عن طريق القراءة والمعرفة 
.. أنت مميز في ذاتك فال تنتظر معجزة تغير من حالك وكن أنت 

معجزتك .. كن النسخة األفضل منك.

ريم قيس كّبة 

م�ساحة للر�أي

يؤك�د الخب�راء أنه ليس�ت ثمة مش�كلة كبيرة بين�ك وبين العال�م.. بل إن 
الحقائ�ق تكمن بينك وبين نفس�ك ومش�اعرك.. ألن�ك تس�تطيع أن تتمنى ما 
تش�اء من أمنيات.. وكل ما س�يكون عليك فعله هو التصديق.. والتدريب على 
زج أمنياتك )المتحققة بس�بب تصديقك( إلى تفاصيل يومك لتصبح جزءا من 

روتينك..
لي�س األمر متعلق�ا بقانون الجذب فحس�ب.. إنه تمرين يجعل كل ش�يء 
مطواع�ا حول�ك دون أن تكون بحاجة إلى معرفة كيف وأين ومتى.. فكل هذه 
تفاصيل س�تأتيك بها أقدارك الحقا.. ألنك بفعل قوة األمل والتصديق تستطيع 
اس�تدعاء م�اردك الخاص لتكون “ش�بيك لبيك” موس�يقاك اليومي�ة.. ويؤكد 
لن�ا المجربون والمختصون مع�ا أنه ما إن يحقق لك ماردك الش�خصي إحدى 
أمنيات�ك الصغار حتى تجد ثقتك به تتنامى وتكبر.. لتصبح قائمة طلباتك أكبر 
وأوس�ع وأصع�ب تحقيقا.. أما اليائس�ون.. والذين يحلو له�م أن يطلقوا على 
أنفسهم صفة الواقعية فهم أكثر الناس استدعاء ل�”زعرور كّساح الخيرات”.. 
فهم بش�ّكهم وتش�كيكهم بقدراتهم وأقدارهم إنما يستدعون كل ما هو سيء 
وبائس وفاش�ل.. مثل ثمر الزعرور الذي ما إن يظهر في الس�وق حتى يختفي 
الثم�ر الحلو اللذي�ذ.. وكأنه يطرده مس�تدعيا القحط والخ�واء.. تماما مثلما 

تطرد العملة السيئة العملة الجيدة من السوق..
وم�ن جان�ب آخر ف�إن الواقعية ليس�ت صفة س�يئة.. فمن أه�م ميزاتها 
أنه�ا تس�اعدنا على تقّبل الواقع الس�يء.. مثل تقبلنا الفش�ل واأللم باإلضافة 
إل�ى تقب�ل اآلخر المختل�ف.. مما يجعل اإلنس�ان الواقعي أحيان�ا أكثر مرونة 
وتس�امحا من س�واه.. بي�د أن الواقعية المفرط�ة تضع معتنقه�ا في مطب 
التش�اؤم أحيانا والش�ك وعدم التصديق.. وهو ما اصطلح عليه اسم الواقعية 
العاطفية.. في إش�ارة إلى من يعمد إلى قراءة األحداث واستنتاج ما هو سيء 
اعتم�ادا على تجارب حياتية ومواقف مس�بقة متراكم�ة تؤدي إلى توقعات ال 
تبّش�ر بخير.. وهو ما يحدث فعال.. وهنا يؤكد المختصون في علم الطاقة أنه 
لي�س التتابع المنطق�ي و”الواقعي” لألح�داث هو الذي يجيء بتل�ك النتائج.. 
وإنما اس�تقطابها!.. فقد يش�ك العاش�ق في حبيبته مثال ويبقى يحدث نفسه 
“ه�ي ال تحبن�ي.. هي ال تريد أن تبقى معي.. هي ليس�ت مهتم�ة بي”.. ليأتيه 
الرد من المارد الجبار قائال “ش�بيك لبيك”.. لتأتي النتائج كما شاء لها العاشق 
أن تكون: معش�وقة ال تحبه وال تريد أن تبقى مع�ه وال هي مهتمة به أصال!.. 
ول�ذا فإننا نحت�اج الكثير من الخب�رة والتدريب كي نؤمن فع�ال بقدراتنا على 
صن�ع أقدارنا وصياغة أيامنا وتفصيلها بحس�ب مقاس األمنيات.. األمر ليس 
سهال.. لكنه لحسن الحظ بإمكان الجميع وفي متناولهم.. وكل ما علينا فعله 
ه�و المثابرة واإلصرار على اكتش�اف هذا العالم الس�حري واعتناقه وتدريب 
الحواس والمشاعر على إتقانه.. إنها لعبة مثيرة أجمل ما فيها إدراك حقيقتها 
وس�حر تحقيقها.. وثمة نصيحة هائلة قد تكون صعبة التنفيذ.. لكنها مذهلة 
وقد خبرُت نتائجها ش�خصيا وذقت حالوة طعمها ومعناها.. النصيحة تقول: 
كن ممتنا بصدق وبمش�اعر حقيقية لكل ما تتمنى تحقيقه ولم تحققه بعد!.. 
وك�ن ممتن�ا ألنك تملك ما ال تملكه وتتمنى امتالكه.. من صحة أو مال أو أحبة 
أو أو..إلخ.. إنه نوع من الرضى السحري الذي يصنع المعجزات.. بشرط واحد 

فقط هو التصديق!

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

الطفـولـة فـي يـومهـا 
احتفال بام هو مفقود

في نوفمبر من العام 1949، وخالل مؤتمر في العاصمة الفرنسية 
باريس أنش�أ االتحاد النسائي الديمقراطي الدولي »اليوم العالمي 
للطفولة«، ثم أوصت األمم المتحدة بإحياء »يوم الطفل العالمي« 
ف�ي العش�رين من نوفمب�ر من كل ع�ام، باعتباره يوم�ا للتآخي 

والتفاهم على النطاق العالمي بين األطفال.
من�ذ ذل�ك التاريخ حتى اآلن يت�م االحتفال بالطف�ل واالحتفاء به 
وبحقوقه المتمثلة بحقه في التعليم واللعب وإبداء رأيه، باإلضافة 
إلى عدم اس�تغالله في أي عمل يؤثر عل�ى صحته..لكن نظرة إلى 
واقع الطفل والطفولة في عالمنا حاليا تكش�ف أن االحتفال بهذا 
اليوم إنما احتفال بما هو مفقود، ذلك أن الطفل يعاني من ش�تى 
المصاعب وأكثرها تعقيدا، وأصبح خاضعا لالس�تغالل واالنتهاك 

واالستعباد والتهجير القسري والطوعي وغيرها.

يق�ول الباحثون في دراس�ة علمية حديث�ة أن تربية 
الكالب تطيل عمر أصحابها لعدة أش�هر..فقد نشرت 
مجلة »Scientific Reports« دراس�ة علمية أكد فيها 
الباحث�ون عل�ى أن اقتن�اء ال�كالب، دون غيرها من 
الحيوان�ات األليف�ة، يطيل العمر. وال تزال األس�باب 
الدقيق�ة مجهول�ة حس�ب ه�ذا البح�ث العلم�ي..إذ 

يق�ول العال�م مويني�ا موبانغ�ا 
من جامعة أوبس�اال الس�ويدية، 
إن امت�الك كلب يقل�ل من خطر 
 ،33% بنس�بة  المبك�ر  الم�وت 
اإلصاب�ة  نس�بة  م�ن  ويقل�ل 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض 
تأثير  الدموية ب�%11. فللكالب 
إيجاب�ي عل�ى حياة األش�خاص 
عنهم،  والمع�روف  الوحيدي�ن، 
أنه�م أكثر عرضة للموت المبكر 
من األش�خاص الذين يعيش�ون 

ضمن أسرة.
ووجد علماء األعصاب مؤخرا أن 
الكالب قادرة على فهم أصحابها 
من نبرة الصوت، فهي ال تتعامل 
م�ع الن�اس ألج�ل الطع�ام، بل 
لتلق�ي ش�حنات إيجابية وللفت 

االنتباه، وهي قادرة على تمييز المش�اعر المرتسمة 
عل�ى وج�وه األش�خاص المألوفي�ن والغرباء..وقد 
اكتش�ف الباح�ث موبانغ�ا وزم�الؤه صف�ة جديدة 
غي�ر عادية تتميز بها ال�كالب، وهي التأثير اإليجابي 
لها على البش�ر الذين يعيش�ون معها ف�ي )صداقة( 

مستمرة،.

علامء: الكالب تطيل العمر!!

احتفال القوات االمنية واحلشد الشعبي بمناسبة حترير مدينة راوه

كن النسخة األفضل منك شبيك لبيك
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العراق�ي  المس�ت��قبل  مؤسس�ة 
للصح�اف�ة والن�ش��ر »ج�ري�دة 
المس�تقبل العراق�ي ووكالة انباء 
المستقبل« مدير عام شركة النقل 
الب�ري االس�تاذ عم�ار عبدالرزاق 

ب��من�اس�ب�ة  االس��دي 
ت�ك�لي�فه ب�م�هام 
ادارة ال��ش�رك�ة، 
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عل�ى طري�ق خدمة 
المواطن والوطن.
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