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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

ال غنى كالعقل وال فقر كاجلهل وال ميراث 
كاألدب وال ظهير كاملشاورة

ص3تفكيك »شبكات« للخطف والرسقة يف كركوك.. والقيادة األمنية: ال وجود لقوات امريكية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اإلرهاب وكوريا الشاملية يتصدران أجندة وزراء خارجية »الناتو«

فلسطيـن تبلـغ اإلدارة االمريكيـة رفضهـا نقـل السفـارة اإلرسائيليـة إىل القـدس

رئيس الوزراء يتحدث عن »استئصال« الفكر اإلرهايب ويؤكد: الفساد حتدينا اآلخر

تظاهرات يف العراق: القدس لنا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

محافظ�ات  وبع�ض  بغ�داد  ش�هدت 
العراق، أم�س االثنني، تظاه�رات تنديداً 
بع�زم الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترمب 
االع�راف بمدينة القدس عاصمة للكيان 
الصهيوني ونقل س�فارة واشنطن إليها، 
فيم�ا بينت ترسيبات إعالمية أمريكية أن 
األمري السعودي محمد بن سلمان عرض 
ع�ى القي�ادة الفلس�طينية التخ�ي عن 

القدس لصالح دولة االحتالل.
وتظاهر االالف من العراقيني وسط بغداد 
ويف مراك�ز املحافظات خاص�ة الجنوبية 

منه�ا، منددي�ن م�ن خ�الل هتافاته�م 
بالوالي�ات  رفعوه�ا،  الت�ي  واليافط�ات 

املتحدة وإرسائيل. 
وتظاهر العراقيون يف محافظات جنوبية 
احتجاج�اً عى التوج�ه األمريكي العتبار 
القدس عاصمة إلرسائيل ولنرصة املدينة 
املقدسة واعتبارها مدينة عربية اسالمية، 
االس�المي  التع�اون  مطالب�ني منظم�ة 
بتفعيل قراراتها السابقة بإعتبار القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
وق�د فرض�ت الق�وات االمنية اج�راءات 
مشددة حول ساحة التحرير وسط بغداد 
التي شهدت تظاهرة االحتجاج، واغلقت 

جمي�ع الطرق والجس�ور املؤدي�ة اليها، 
كم�ا انترشت القوات بش�كل مكثف عند 
مدخل املنطقة الخرضاء مقر الرئاس�ات 
الس�فارات  ومعظ�م  الث�الث  العراقي�ة 

االجنبية وخاصة األمريكية.
وكان مكتب الس�يد مقت�دى الصدر دعا 
التظاه�ر  إىل  العراق����ي�ني  املواطن�ني 
»لنرصة الش�عب الفلس�طيني الحبيب«، 
فيما أط����لق هاش�تاغ عى القدس_لنا 
رداً ع�ى ترصيح�ات الرئي�س األمريك�ي 

دونالد ترمب.

التفاصيل ص3

حرس الثورة االسالمية: 
قـوتـنـا البـريـة اثبتـت 

اقتدارها يف سوريا

السعودية تقود خمططًا لتقديم »أوىل القبلتني« هدية للكيان الصهيوني.. وصهر ترامب عراب الصفقة
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الصناعة تكشف عن عملية »تالعب باملال العام« وتعلن إيقاف هدر )418( مليار ديناروفد تشيكي يقرتح عىل العتبة العلوية تنفيذ »مشاريع خدمية« يف النجف االرشف
احلكـيـم: النـصـر االول عـلـى »داعـش« حققتـه املـرجعيـة الدينيـة  رئيس اجلمهورية للسفري الرتكي: اثق بقدرة العراقيني عىل جتاوز الصعوبات

أملانيا: قيادة احلزب االشرتاكي 
تؤيد الدخـول فـي مبـاحثـات 

االئتالف احلكومي
ص4

80 مليون إسرتليني 
حتت ترصف مورينيو 

يف الشتاء
ص4

املوانئ: خرباء املسفن البحري 
يبارشون بحملة كبرية إلعادة وتأهيل 

الوحدات البحرية
ص6

أنصار اهلل يقطعون رأس الفتنة: عيل عبد اهلل صالح  قتياًل
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الداخلي�ة اليمني�ة، أم�س االثنني، يف 
بيان بثته قناة املس�رية التابعة النصار الله »تعلن 
ال�وزارة انته�اء أزمة مليش�يا الخيان�ة«، ومقتل 

زعيمها وعدد من عنارصه االجرامية.
وفجر أنصار الله منزل الرئيس السابق يف العاصمة 
صنع�اء، بعد س�اعات من اقتحامه. وقال ش�هود 
عيان إن مس�لحني من أنصار الل�ه اقتحموا منزل 
صالح يف منطقة حده، وقاموا بمصادرة األسلحة 

التي كانت بداخل املنزل.
وبحسب الشهود، فقد أقدم انصار الله عى تفجري 

املنزل عقب اقتحامه. وأعلن أنصار الله سيطرتهم 
عى مواقع متعددة كانت يف قبضة القوات املوالية 
لصال�ح، م�ن بينه�ا من�زل ط�ارق محم�د نج�ل 
ش�قيق صال�ح. يأتي ذل�ك يف الوقت الذي تش�هد 
في�ه العاصمة صنع�اء توت�را كبريا واش�تباكات 
عنيفة بش�كل متقطع بني أنص�ار الله من جهة، 

وامليليشيات املوالية لصالح من جهة ثانية.
ب�دوره، أكد ح�زب املؤتمر الش�عبي الع�ام مقتل 
زعيمه الرئيس اليمني السابق عي عبد الله صالح. 
وق�ال الح�زب، يف  صفحت�ه عى ش�بكة التواصل 
االجتماعي »فيس�بوك«، نعلن »استش�هاد الزعيم 
البطل الجمهوري الحر عي عبد الله صالح رئيس 

الجمهورية األسبق رئيس املؤتمر الشعبي العام«.
م�ن جهته�ا، نقل�ت قن�اة العربي�ة الت�ي يملكها 
س�عوديون ع�ن مص�ادر يف ح�زب املؤتم�ر الذي 
يتزعمه الرئيس اليمني السابق عي عبد الله صالح 
قولها إن�ه قتل. وأضافت املصادر للقناة أن صالح 
قتل خالل االش�تباكات مع أنصار الله يف العاصمة 

صنعاء دون مزيد من التفاصيل.
وعي عبد الله صالح من مواليد عام 1942، وحكم 
اليم�ن ألكثر م�ن 30 عاماً، منذ ع�ام 1978 حتى 

خلعه عن الحكم عام 2012 بعد ثورة يف البالد. 

التفاصيل ص4

حمافظ البرصة يفتتح مرشوع ماء الرباط 
بعد إعادة تأهيله

اجلبوري لألعرجي: حتقيق االمن يف املناطق املحررة 
6ال يقل امهية عن مواجهة االرهاب 2

       بغداد / المستقبل العراقي

يف  العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة  أرج�أت 
جلس�تها الت�ي انعق�دت، أم�س االثنني، 
دعوى ض�د رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري، فيم�ا فاتحت وزارة الخارجية 
ملعرف�ة موق�ف املدع�ي القانون�ي م�ن 
االتهام�ات املوجه�ة إىل النائ�ب محم�د 

الطائي من الس�لطات يف دول�ة االمارات 
العربية.

وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اموك 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  العراق�ي« نس�خة 
االتحادي�ة العلي�ا عقدت جلس�تها اليوم 
بحض�ور االعضاء كافة ونظ�رت يف عدد 
م�ن الدع�اوى الدس�تورية املدرجة عى 

جدول اعمالها«. وأشار إىل »إبطال دعوى 
بطلب م�ن املدعي وزير املالي�ة/ اضافة 
لوظيفت�ه، للط����عن بعدم دس�تورية 
امل�ادة }2{ من القانون رقم }35{ لس�نة 
لقان�ون  االول  التعدي�ل  قان�ون   ،2013
مؤسسة الس�جناء السياس�ني رقم }8{ 

لسنة 2006«. 
التفاصيل ص3

املحكمة االحتادية ترجئ دعوى ضد رئيس الربملان 
وتبطل أخرى لوزير املالية
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وفد تشيكي يقرتح عىل العتبة العلوية تنفيذ »مشاريع خدمية« يف النجف االرشف
         بغداد / المستقبل العراقي

للعتب�ة  تش�يكي  وف�د  ق�دم 
العلوية املقدس�ة، أم�س االثنني، 
مقرتحا لتنفيذ مش�اريع خدمية 
االرشف  النج�ف  محافظ�ة  يف 
تضمن�ت خطوط النق�ل الداخيل 
ومعم�ل لصناعة األدوي�ة وآخر 
لصناعة النتاج األلب�ان واالنتاج 
الحيوان�ي. وذك�ر بي�ان الع�ام 
العتب�ة العلوي�ة املطه�رة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
»ت�رف وف�د اس�تثماري ض�م 
رج�ال أعمال عراقي�ني مغرتبني 
التج�ارة  غرف�ة  يف  ومس�ؤولني 
العراقية - التشيكية يف جمهورية 
التش�يك األوروبية، بزيارة مرقد 
أمري املؤمنني عليه الس�ام، ومن 
ث�م اللق�اء بعض�و لجن�ة إدارة 
العتبة العلوية املقدسة الحقوقي 

قيرص كيكو«.
ونق�ل البي�ان عض�و مجلس 
العلوي�ة املقدس�ة  العتب�ة  إدارة 
الحقوق�ي قي�رص كيك�و القول 
» قدم�ت لنا طروحات ملش�اريع 
خدمي�ة ع�دة ملحافظ�ة النجف 
النق�ل  خط�وط  منه�ا  االرشف 
لصناع�ة  ومعم�ل  الداخ�يل 
األدوي�ة وآخ�ر لصناع�ة النتاج 
األلبان واالنت�اج الحيواني، وتلك 
املش�اريع يج�ب ان تتواف�ق مع 
مبادئ العتبة العلوية وتتناس�ب 
مع وظيفة العتبة واسمها وقبل 
الخ�وض يف اإلرباح، نناقش مدى 
خدمته�ا ألبناء النج�ف االرشف 
األي�دي  وتش�غيل  زائريه�ا،  واىل 

العاملة ودعمها القتصاد البلد«.
بتوف�ري  طالبن�ا  وأض�اف« 
دراسة جدوى أولية حقيقية عن 
املشاريع املطروحة وسرية ذاتية 

عن ال�ركات الرس�مية املنفذة 
املماثل�ة،  واألعم�ال  للمش�اريع 
ثم س�يكون هنال�ك الحديث عن 
إمكاني�ة اس�تحصال موافق�ات 
الجهات الرس�مية خدم�ة ملدينة 
أم�ري  ومرق�د  األرشف  النج�ف 
املؤمن�ني علي�ه الس�ام وزائريه 

الكرام«.
م�ن جهته ق�ال ثائ�ر املبارك 
التجارية  الغرف�ة  نائ�ب رئي�س 
التش�يكية – العراقي�ة » ترفنا 
بزي�ارة مرق�د اإلمام ع�يل عليه 
ق�درة  ناقش�نا  وق�د  الس�ام، 
التش�يكية  الركات  وإمكاني�ة 
يف  خدمي�ة  مش�اريع  لتنفي�ذ 
محافظة النج�ف األرشف، منها 
مروع تنشيط النقل الداخيل يف 
محافظ�ة النجف بالتنس�يق مع 
العلوية وقدمن�ا مقرتح  العتب�ة 
خط النقل }الرتام أو بالرتامواي{ 

ال�دويل  النج�ف  مط�ار  يرب�ط 
واملناطق القريبة من مرقد اإلمام 
ع�يل}ع{ ومق�رة وادي الس�ام 

ومدينة الكوفة املقدسة«.
قي�د  امل�روع   « ان  وب�ني 
وس�يتم  والدراس�ة  املناقش�ة 
تنفي�ذه م�ن خ�ال االس�تثمار 
املبارش او االس�تثمار املش�رتك ، 
وفيه ع�دة مراحل ، مرحلة األوىل 
دراس�ات أولي�ة لدراس�ة جدوى 
املروع ث�م دراس�ات تفصيلية 
بعده�ا س�يتم تقدي�م تصامي�م 
ومن ثم املبارشة بالعمل امليداني 

للمروع«.
وذكر املب�ارك » نثمن حفاوة 
الضياف�ة  وك�رم  االس�تقبال 
وروح التقب�ل والط�رح امللموس 
لخدم�ة  واالس�تعداد  والواض�ح 
مدين�ة النج�ف األرشف والعتبة 

العلوية املقدسة ».

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير الصناع�ة واملع�ادن وكالة 
محمد ش�ياع الس�وداني، أم�س االثنني، عن 
عملية فس�اد وتاعب كبري يف أم�وال الدولة 
بع�د مراجع�ة وتدقي�ق العقد االس�تثماري 
املرم بني الركة العامة لاسمدة الشمالية 

والركة االوىل العاملية املستثمرة.
وذكر الس�وداني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »عقد االس�تثمار 
جرى توقيعه يف شهر نيسان من عام 2009 
ب�ني الرك�ة العام�ة لاس�مدة الش�مالية 
ورشك�ة الهج�رة للتج�ارة والت�ي بدوره�ا 
قامت بنقل الحقوق وااللتزامات اىل الركة 
االوىل العاملية بموج�ب قانون الركات رقم 
)21( لس�نة 1996«، مبين�ا أن »التزام�ات 
املس�تثمر بموج�ب العق�د تتضم�ن تأهيل 
وتحدي�ث وتطوير خطوط االنت�اج واملكائن 
واألجه�زة واآلالت والخدمات بالش�كل الذي 
امل�دة  خ�ال  التصميمي�ة  الطاق�ة  يحق�ق 
املحددة وفق خطة العمل التش�غيلية وإدارة 
وتش�غيل أنش�طة املعم�ل اإلداري�ة والفنية 
والخدمي�ة م�ع تجهي�ز ونقل امل�واد األولية 
وكذلك تشغيل كافة العاملني يف املعمل ودفع 
رواتبه�م ومخصصاته�م وتدريبهم حس�ب 
االختصاص«.وتاب�ع أن »م�دة العق�د بلغت 
)15( عام�ا وتم�دد بمقدار التأخ�ري الناتج 
يف حال�ة ظهور العيوب غ�ري الظاهرة خال 
ف�رتة التأهي�ل باالضاف�ة إىل أن العق�د الزم 
املس�تثمر بتجهيز الركة العامة لألس�مدة 
بنس�بة )38.5( % م�ن الطاق�ة اإلنتاجي�ة 

التي س�تحقق يف املرحل�ة األوىل وعند اإلنتاج 
بالطاق�ة التصميمي�ة والبالغ�ة )525( الف 
ط�ن م�ن األس�مدة النرتوجيني�ة ويف ح�ال 
الوصول إىل اتفاق ب�ني الطرفني عند تحقيق 
الطاقة القص�وى فإن حصة الركة العامة 
لألس�مدة م�ن اإلنت�اج س�تكون )%38.5 + 
15%( م�ن الف�رق ب�ني الطاق�ة القص�وى 

والطاقة التصميمية«.
عق�د  »بن�ود  أن  الس�وداني  واض�اف 
االس�تثمار ت�م صياغتها بش�كل غري رصني 
دون حف�ظ حقوق الرك�ة وحمل الركة 
العامة لألسمدة الخسائر والرضر الذي لحق 
بالرك�ة املس�تثمرة نتيجة انقط�اع الغاز 
رغ�م أن عملية االنقطاع خارج إرادة الوزارة 
وعدم تحديد م�دة ملعالجة العيوب الظاهرة، 
وكذل�ك ع�دم وج�ود رشوط جزائية تفرض 
عىل املس�تثمر يف حالة مخالفته لبنود العقد 
اضاف�ة اىل تحم�ل الركة العامة لاس�مدة 
الش�مالية دفع الرواتب ملدة ستة اشهر رغم 
ع�دم وجود ذلك يف امللف االس�تثماري فضا 
عن عدم تقديم املستثمر خطابات الضمان«. 
واش�ار إىل أن »الركة متوقف�ة عن اإلنتاج 
للفرتة من 4/1 ولغاية 2013/6/1 بس�بب 
أعم�ال الصيان�ة وبقي�ت متوقف�ة بعد هذا 
التاري�خ بس�بب توقف إم�داد الغ�از لوجود 
مس�تحقات ع�ىل الرك�ة لحس�اب رشكة 
خط�وط األنابي�ب تبل�غ )21( ملي�ار دينار 
وبقي�ت متوقفة بس�بب اس�تياء عصابات 
داع�ش يف أواس�ط نيس�ان ع�ام 2014 إىل 
2015/10/21 ومازالت غري مهيأة للتشغيل 
يف الوقت الحارض«. وأكد السوداني انه »وبعد 

مراجعة وتدقيق عقود االستثمار واملشاركة 
التي ابرمتها الوزارة خال السنوات السابقة 
تبنته�ا  الت�ي  الخط�ط اإلصاحي�ة  ضم�ن 
وإج�راء التحقيقات الازم�ة من قبل مكتب 
املفتش العام بش�أن املخالف�ات الحاصلة يف 
العقد االس�تثماري املرم بني الركة العامة 
لألس�مدة الش�مالية والركة االوىل العاملية 

املستثمرة وتشخيص حالة عدم اتباع الطرق 
القانونية الس�ليمة يف اس�تحصال حقوقها 
من الركة املس�تثمرة وهدر تلك الحقوق يف 
القرار القضائي الصادر لصالحها واملكتسب 
الدرج�ة القطعي�ة إضافة إىل تس�جيل حالة 
عدم الدقة يف احتس�اب الديون املرتتبة بذمة 

الركة املستثمرة ماتسبب بهدر لألموال«.

ق�ام  وان  س�بق  »املس�تثمر  أن  وب�ني 
برفع دع�وى قضائية يف املحاك�م للمطالبة 
بمس�تحقاته املرتتب�ة بذم�ة الرك�ة وق�د 
حص�ل ع�ىل حك�م قضائي ب�رصف )110( 

مليارات دينار من هذه املستحقات«.
وذك�ر الس�وداني ان�ه »وح�ال مب�ارشة 
الركة العامة لألس�مدة الش�مالية برصف 

الدفع�ة األوىل من هذه املس�تحقات البالغة 
الحك�م  إىل  اس�تنادا  دين�ار  ملي�ارات   )4(
القضائ�ي الص�ادر وبعد تش�خيص حاالت 
تاعب وشبهات فساد يف العقد االستثماري، 
فقد أصدر أمراً بإيقاف الرصف للدفعة االوىل 
وإحال�ة املوض�وع برمت�ه اىل مكتب املفتش 
الع�ام يف ال�وزارة وهيئ�ة النزاه�ة لغ�رض 

التدقيق وإجراء التحقيقات الازمة«.
واج�راءات  »التحقيق�ات  ان  اىل  ولف�ت 
التدقيق التي جرت أثبتت وجود عملية تاعب 
وشبهات فساد وتواطئ بني الركتني حيث 
توصلت التحقيقات اىل احتساب مبلغ )418( 
ملي�ار دينار كمس�تحقات للرك�ة العامة 
لألس�مدة الش�مالية مرتتبة بذمة املستثمر 
، مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه ع�ىل أن إج�راءات 
االس�تثماري  للعق�د  والتدقي�ق  املراجع�ة 
املرم بني الركة العامة لصناعة األس�مدة 
الشمالية والركة العاملية املستثمرة حالت 
دون حص�ول عملي�ات تاعب وه�در باملال 
الع�ام وإحالة املتورطني إىل القضاء بموجب 
مذك�رات القبض وحج�ز األم�وال الصادرة 
بحق املستثمر صهيب محمد عبدالله العاني 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الركة العامة 
لألس�مدة الشمالية«.وشدد الس�وداني عىل 
أن »ال�وزارة ماضي�ة بخططه�ا واجراءاتها 
اإلصاحي�ة والتصحيحي�ة لكش�ف ح�االت 
الفس�اد يف العق�ود املرم�ة س�ابقا والعمل 
عىل الغاء هذه العقود وإحالة املفس�دين إىل 
القضاء ووض�ع ضوابط واضحة وش�فافة 
عند إب�رام عقود جديدة للح�د من هدر املال 

العام ومحاربة الفساد واملفسدين.

أعلنت عن خطة لـ »مكافحة الفساد« وشرعت بتدقيق العقود

الصناعة تكشف عن عملية »تالعب باملال العام« وتعلن إيقاف هدر )418( مليار دينار

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�د الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف 
الوطني، أم�س االثنني، الن�رص االول عىل داعش 
حققته املرجعية الدينية بفتواها املباركة للجهاد 
الكفائ�ي ضد داعش والت�ي قلب كل املوازين عىل 
م�ن راهن عىل داعش الحداث املتغريات، مبينا ان 
ه�ذه الفتوى باع�رتاف الدواع�ش بعثرت جميع 
الخط�ط الخاص�ة وحولته�م اىل حال�ة التقهقر 
وفقدان االرض ش�يئا فش�يئا من اط�راف بغداد 

وحزامها اىل القائم والحدود السورية العراقية .
وج�اء ذلك خال لق�اء الحكي�م بمقاتيل لواء 

عيل االكر يف بغداد.
وب�ني ان ه�ذه التضحي�ات حقق�ت ن�رصا 
عس�كريا بالوصول اىل نقاط لم تقف عليها يوما 
اقدام احد ال يف العهد السابق وال حتى االمريكان، 
فضا ع�ن االنتصارات السياس�ية التي تحققت 
بوحدة الع�راق ومواجهة تحدي�ات الوحدة فيما 
كانت االنتصارات سببا بعودة العراق اىل مكانته ، 
مس�تدال بذلك عىل املكانة التي يحظى بها العراق 
يف املحي�ط االقليم�ي والدويل وم�ن الجديد ذكره 
ايض�ا وأد الفتن�ة املذهبية عندم�ا امتزجت دماء 
العراقيني من جميع املكونات يف مواجهة داعش.

الفت�وى وقيم�ة  اىل قيم�ة  الحكي�م  واش�ار 
االس�تجابة الرسيعة للمجتمع العراقي لها، الفتا 
اىل ان هذه االس�تجابة ج�اءت تعبريا عن اندكاك 
الجماهري بقائدها وهذه اهم مقومات االنتصار 
يف اي مواجهة، فيما بني ان العراق امامه تحديات 
كث�رية منها التحدي االمني حيث يحاول االرهاب 
ان يس�تغل اي ثغ�رة لينف�ذ منها يف ح�ني يبقى 
التح�دي الخدم�ي واعمار م�دن املحررين واملدن 

املحررة اهم تحديات املرحلة املقبلة.

احلكيم: النرص االول عىل »داعش« 
حققته املرجعية الدينية 

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس 
االثن�ني، عىل رضورة اس�تئصال الفك�ر االرهابي 

املنحرف« يف العراق.
وش�دد العب�ادي أيضاً خ�ال كلمت�ه يف افتتاح 
اعم�ال املجل�س املركزي التح�اد املعلم�ني العرب 
الذي تقيمه نقابة املعلمني العراقيني، »عىل اهمية 
دور املعل�م يف املجتمع وخط�ة الحكومة لاهتمام 
بهذه الريحة املهم�ة« الفتا اىل ان »دور املعلم يف 

املجتمع يمثل قدوة لآلخرين لرسم مستقبل افضل 
لش�عوبنا«. واض�اف »انن�ا نواج�ه مجموعة من 
التحدي�ات ومنها الغاء اآلخر ع�ر الفكر املتطرف 
واالرهابي، ومن املهم جدا القضاء عىل هذا الفكر،« 
مش�ريا اىل »اننا نجحنا بقواتنا البطلة يف االنتصار 
عىل االره�اب عس�كريا وتحرير اراضين�ا، ويجب 

العمل عىل استئصال فكره املنحرف«.
كما أش�ار العب�ادي اىل ان »أول ما نقوم به بعد 
تحري�ر املدن هو فتح امل�دارس الهميتها القصوى 
واهمية التعلي�م«. واكد ان »التح�دي اآلخر يتمثل 

بتحدي الفس�اد ال�ذي يحاول ان ي�رسق االمل من 
ش�بابنا، موضحاً ان من املعيب اس�تغال السلطة 
من اجل الفس�اد، وان تمتد اليد للمال العام، مبينا 
اهمي�ة ان تك�ون هناك ثقاف�ة مجتمعي�ة تتمثل 

برفض الفساد«. 
وش�دد رئي�س ال�وزراء ع�ىل »أهمي�ة العم�ل 
الطوعي وتربية االجيال عىل هذا العمل االس�ايس، 
مؤكدا اهمي�ة العدالة واإلنص�اف يف توزيع الثروة 
والتعيين�ات واملناص�ب، الن العدالة واإلنصاف أمر 
أسايس وجوهري للمجتمع وبدونهما لن نتقدم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اع�رب رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، خال اس�تقباله 
الس�فري الرتكي لدى العراق، فاتح يلدز، أمس االثنني، عن ثقته 

بقدرة الشعب العراقي عىل تجاوز الصعوبات الداخلية.
وذك�ر بيان ملكت�ب معص�وم، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »رئي�س الجمهورية، فؤاد معصوم، اس�تقبل 
يف قرص الس�ام ببغداد س�فري الجمهورية الرتكية لدى العراق، 
فاتح يلدز، وجرى خال اللقاء اس�تعراض العاقات بني العراق 
وتركي�ا وأهمي�ة تطويره�ا يف املج�االت كافة«. وأك�د معصوم 
ع�ىل »اهتمام الع�راق بتعزيز الصداقة التاريخية بني الش�عبني 
العراقي والرتكي« معربا عن »ثقته بقدرة العراقيني عىل تجاوز 
الصعوبات الداخلية بما فيها املشاكل الطارئة بني بغداد واربيل 
عر الحوار والتفاهم«. ومن جانبه، جدد الس�فري يلدز »موقف 
باده املساند لحماية وحدة وسيادة العراق عىل كافة اراضيه«، 
مؤكدا »حرص الجمهورية الرتكية عىل تعزيز عاقات الصداقة 

والتضامن مع الشعب العراقي بكافة مكوناته«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلص�اح العراقية التابعة ل�وزارة العدل، أمس 
االثنني، ع�ن موقفها الش�هري الخاص بع�دد املطلق رساحهم 

لشهر ترين الثاني املايض.
وقال اعام الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »العدد الكيل للمفرج عنهم من س�جون الوزارة خال 
الش�هر امل�ايض بلغ }535{ نزياً من س�جون ال�وزارة يف بغداد 
واملحافظات بينهم }177{ مشمولون بالعفو العام، و}68{ من 
النس�اء و}467{ من الرجال تم االفراج عنهم بعد انتهاء فرتات 

محكوميتهم«.
واض�اف ان » دائرة االصاح قطعت اش�واطاً كبرية يف مجال 
عمليات اطاق الرساح مع تطبيقها نظام االرش�فة االلكرتونية 
وال�ذي يتيح امكانية تحديد النزالء املنتهية احكامهم القضائية 
ويس�اهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية املحددة إلطاق 

الرساح«.
يذك�ر ان عدد املطل�ق رساحهم بق�رار العفو الع�ام قد بلغ 

6669 نزياً منذ شهر 2016/11 ولغاية 2017/12/1.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات الرصافة املتخصصة بنظر قضايا 
النزاهة يف بغداد حكماً بالس�جن 10 سنوات بحق ثاث متهمني 

عثر بحوزتهم عىل مطبعة متكاملة للعملة العراقية.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »املحكمة أصدرت حكماً بالس�جن ملدة 10 س�نوات وغرامة 
مالي�ة مقداره�ا 25 مليون دين�ار عراقي بحق ث�اث متهمني 

قاموا بعمليات تزييف للعملة«.
واضاف بريق�دار ان »املتهم�ني عثر بحوزته�م عىل مطبعة 
متكامل�ة لطبع العملة العراقية يف منطقة األمني الثانية«، الفتاً 
اىل ان »املحكم�ة أص�درت قرارها وفق�اً الحكام امل�ادة 52 من 

قانون البنك املركزي العراقي«.

رئـيــس اجلـمـهـوريــة للسفيـر الرتكـي: 
اثق بقدرة العراقيني عىل جتاوز الصعوبات

العدل تعلن اإلفراج عن )535( نزياًل 
خالل ترشين الثاين

جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات ملزورين 
بحوزهتم مطبعة للعملة العراقية

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مجل�س النواب س�ليم 
الجب�وري، أم�س االثنني، ع�ىل اهمية 
الداخلي�ة يف حف�ظ االم�ن  دور وزارة 
وحماي�ة  امل�دن  داخ�ل  واالس�تقرار 
املواطن�ني والحفاظ ع�ىل ممتلكاتهم، 
مبينا ان تحقيق امن املواطن يف املناطق 
املح�ررة ال يق�ل اهمي�ة ع�ن مواجهة 
االره�اب. وذك�ر بي�ان ملكتب�ه تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
»الجب�وري زار وزارة الداخلية والتقى 
قاس�م االعرجي وزي�ر الداخلية وعدد 
من الق�ادة االمنيني، اذ تم اس�تعراض 
مس�تجدات االوض�اع االمني�ة وس�بل 
االم�ن  وبس�ط  الخروق�ات،  معالج�ة 
وتحقي�ق االس�تقرار«. ونق�ل البي�ان 
عن الجب�وري الق�ول ان »تحقيق امن 
املواط�ن يف املناط�ق املح�ررة ال يق�ل 
اهمي�ة عن مواجه�ة االره�اب، والتي 
تستدعي مزيداً من اليقظة والحيطة يف 
مواجهة أي خرق يؤثر عىل االنتصارات 
التي حققته�ا قواتنا االمنية«. وش�دد 

الجب�وري ع�ىل »أهمية وض�ع خطط 
محكمة للحد من الخروقات التي تهدد 
حي�اة املواطن وام�ن البل�د«، مبينا ان 

»مجل�س النواب داعم ل�كل التوجهات 
التي من ش�أنها توفري الدعم واملساندة 
للقوات االمنية«. واش�ار اىل ان »لقوات 

االمن الداخيل دور كبري يف تأمني املناطق 
املحررة ويف اع�ادة النازحني اىل مدنهم 

من خال مسك امللف االمني فيها«.

اجلبوري لألعرجي: حتقيق االمن يف املناطق املحررة ال يقل امهية
 عن مواجهة االرهاب

رئيس الوزراء يتحدث عن »استئصال« الفكر اإلرهايب ويؤكد: 
الفساد حتدينا اآلخر



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1567 )  December  5  Tue 2017    العدد ) 1567 ( 5 كانون االول 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

     بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسني عبطان، أمس االثنني، ان االيام املقبلة ستشهد زف 
برشى بناء املجمعات الس�كنية ملوظفي الوزارة. ونقل بيان لوزارة الشباب تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، تأكيد عبطان خالل استقباله رشكة )ناليا( املنفذة ملرشوع املجمعات 
الس�كنية للموظف�ني ع�ى رضورة االرساع بالب�دء بم�رشوع اس�تثمار املدينة الش�بابية، 
وستكون البداية باملجمعات السكنية ملوظفي الوزارة. وذكر انه »منذ اليوم االول عملنا عى 
بن�اء مجمعات س�كنية للموظفني وبذلنا كافة الجهود ونس�تطيع الق�ول االن: ان املرشوع 
سيصبح حقيقة وسيبدأ العمل به يف االيام املقبلة«. واضاف عبطان ان »املرشوع سيتضمن 
بناء 2000 وحدة س�كنية مخصصة ملوظفي العاصمة بغداد فقط، وباقس�اط طويلة تمتد 
ل� 25 س�نة، وهذا املرشوع يعترب مكافأة نقدمها ملوظف�ي الوزارة بعد الجهود الكبرية التي 
بذلوها لتنفيذ مش�اريع الوزارة والخطط التي تم وضعها لالرتقاء بمس�توى الرياضة نحو 

االفضل ورعاية الشباب وتنمية مواهبهم«.

عبطان: سنزف برشى ملوظفي وزارة الشباب والرياضة يف االيام املقبلة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت بغ�داد وبع�ض محافظ�ات العراق، 
أمس االثن�ني، تظاهرات تنديداً بعزم الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترم�ب االع�راف بمدينة 
الق�دس عاصم�ة للكي�ان الصهيون�ي ونقل 
سفارة واش�نطن إليها، فيما بينت ترسيبات 
إعالمي�ة أمريكية أن األمري الس�عودي محمد 
بن س�لمان عرض عى القيادة الفلس�طينية 

التخيل عن القدس لصالح دولة االحتالل.
وتظاه�ر االالف م�ن العراقيني وس�ط بغداد 
ويف مراكز املحافظات خاصة الجنوبية منها، 
منددين من خالل هتافاتهم واليافطات التي 

رفعوها، بالواليات املتحدة وإرسائيل. 
وتظاه�ر العراقي�ون يف محافظ�ات جنوبية 
احتجاج�اً ع�ى التوج�ه األمريك�ي العتب�ار 
الق�دس عاصم�ة إلرسائيل ولن�رة املدينة 
املقدس�ة واعتبارها مدينة عربية اس�المية، 
مطالبني منظمة التعاون االس�المي بتفعيل 
قراراتها الس�ابقة بإعتب�ار القدس عاصمة 

الدولة الفلسطينية.
وقد فرضت القوات االمنية اجراءات مش�ددة 

حول ساحة التحرير وسط بغداد التي شهدت 
تظاه�رة االحتجاج، واغلق�ت جميع الطرق 
والجس�ور املؤدية اليها، كما انترشت القوات 
بش�كل مكثف عند مدخل املنطقة الخرضاء 
مق�ر الرئاس�ات العراقي�ة الث�الث ومعظ�م 

السفارات االجنبية وخاصة األمريكية.
وكان مكت�ب الس�يد مقت�دى الص�در دع�ا 
املواطن�ني العراقي�ني إىل التظاه�ر »لن�رة 
الش�عب الفلس�طيني الحبي�ب«، فيما أطلق 
هاش�تاغ عى القدس_لنا رداً عى تريحات 

الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
ويف أول رد فع�ل عراق�ي ح�ول الرجيح�ات 
بإع�الن الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترم�ب 
االربعاء املقبل القدس عاصمة إلرسائيل، أكد 
الس�يد مقتدى الص�در ان القدس ليس�ت له 
وان ايامه يف الرئاس�ة معدودة، مش�رًيا إىل أّن 

للقدس رباً يحميها وشعباً يفديها.
وقال الس�يد الص�در يف تغريدة عى حس�ابه 
ترم�ب  مخاطب�اً  »توي�ر«  ع�ى  الرس�مي 
ان »الق�دس لن�ا ال لغرين�ا، رغم�ا ع�ى أنف 

االستعمار واالستكبار العاملي«.
وأضاف الصدر مخاطباً ترمب »القدس لنا ال 

لغرينا رغما عى انف االس�تعمار واالستكبار 
العاملي .. وما رأيك يا )ترمب( إالّ َفَند، وأّيامك 
إالّ َعَدد، وجمعك إالّ َبَدد.. ! فكفوا رشكم عنا، 
والحاج�ة لن�ا بآرائكم وقراراتك�م، فالقدس 
قدسنا واالرض ارضنا.. وللقدس رب يحميه 

وشعب يفديه ونحن من خلفهم ظهري«.
إىل ذل�ك، يبدو أن أي�اٍد عربّية تحرّك املس�عى 
التوسعي لدولة االحتالل، إذ كشفت صحيفة 
»نيوي�ورك تايم�ز« األمريكي�ة إن ويل العهد 
الس�عودي محم�د ب�ن س�لمان ع�رض عى 
الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عباس خطة 
تق�ي بإقام�ة دولة فلس�طني دون القدس 

الرشقية.
مث�رية  تفاصي�ل  الصحيف�ة  وكش�فت 
للمفاوضات التي عق�دت بني عباس واألمري 
محم�د وراء األب�واب املغلق�ة يف الرياض، يف 
ترشي�ن الثاني املنرم، نقال عن مس�ؤولني 
عرب وأوروبيني مطلعني عى موقف الرئيس 

الفلسطيني من اللقاء.
تتي�ح  الخط�ة  أن  الصحيف�ة  ورشح�ت 
للفلس�طينيني إقامة دولتهم، لكن يف مناطق 
غري متالصق�ة فقط من الضفة الغربية، مع 

بق�اء معظ�م املس�توطنات اإلرسائيلية التي 
تعتربه�ا معظ�م دول العال�م غ�ري رشعية، 
الس�يادة  إال  الفلس�طينيني  تس�ليم  ودون 
املح�دودة، ودون منحه�م الق�دس الرشقية 
كعاصمة لدولتهم، ودون السماح للمهاجرين 

الفلسطينيني وأوالدهم بالعودة.
ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤولني يف حركتي 
»فتح« و«حم�اس« وكذلك مس�ؤول لبناني 
رفيع املس�توى قولهم إن األمري محمد أمهل 
عباس شهرين لقبول خطته، محذرا إياه من 
أنه إذا ل�م يفعل ذلك، فإنه س�يجرب عى ترك 

منصبه.
وأكد ع�دد م�ن ه�ؤالء املس�ؤولني أن األمري 
محم�د اق�رح ع�ى الرئي�س الفلس�طيني 
تعويضا عن ه�ذه التنازالت، وخاصة تقديم 
مس�اعدات مالية إىل الفلس�طينيني وعباس 
ش�خصيا، واألخري رفض هذا املقرح، حسب 

املسؤولني.
ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤول فلس�طيني 
لدى لبنان أن إحدى أفكار الس�عوديني كانت 
تق�ي بتخصي�ص أراض إضافي�ة للدول�ة 
الفلسطينية املستقبلية يف شبه جزيرة سيناء 

بدال عن تلك التي ستخرسها بموجب الخطة، 
غري أن مسؤوال آخر غربيا أفاد بأن السلطات 

املرية قد نفت هذه الفكرة.
وذك�رت الصحيف�ة أن مب�ادرة محم�د ب�ن 
س�لمان هي الخطة األكثر والء إلرسائيل من 
أي وق�ت م�ى، وذلك يف ظل أنب�اء عن عزم 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عى االعراف 
األس�بوع  يف  إلرسائي�ل  عاصم�ة  بالق�دس 
الجاري ونقل س�فارة الوالي�ات املتحدة إليها 

من تل أبيب.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن اللق�اء بني األمري 
الس�عودي والرئيس الفلس�طيني ج�اء بعد 
أس�بوعني فقط من زيارة كبري مستش�اري 
البي�ت األبيض جاري�د كوش�نري إىل الرياض 
حيث بح�ث مع ويل العهد الخط�ة األمريكية 
للس�الم يف األرايض املقدس�ة، وذلك علما بأن 
كوش�نري هو من يعمل عى صياغة »صفقة 

القرن« بني إرسائيل والفلسطينيني.
وأف�ادت الصحيف�ة بأن كش�ف الس�تار عن 
اقراح�ات محم�د بن س�لمان ه�ز املجتمع 
الفلسطيني واملنطقة، إذ يعتربها مسؤولون 

يف »فتح« و«حماس« غري مقبولة إطالقا.

وع�ى الصعيد العرب�ي، تعقد جامع�ة الدول 
العربية اليوم الثالث�اء اجتماعاً طارئاً لبحث 
خطة الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة املتعلقة 
بنق�ل س�فارتها يف إرسائيل من ت�ل أبيب إىل 
الق�دس. وقال األمني العام املس�اعد لجامعة 
ال�دول العربي�ة ُحس�ام زك�ي إن »الجامعة 
س�تعقد إجتماعاً طارئاً حول مدينة القدس 

بناًء عى طلب من فلسطني«.
كم�ا حذر األمني العام لجامعة الدول العربية 
أحم�د أبو الغي�ط م�ن التداعي�ات الوخيمة 
الت�ي ق�د تجلبها ه�ذه الخط�وة إىل املنطقة 
والعال�م كل�ه. وأك�د وج�ود اتص�االت ب�ني 
الجامع�ة العربي�ة والحكومة الفلس�طينية 
وال�دول العربي�ة األخ�رى م�ن أجل تنس�يق 
املوقف العربي املوحد يف حال س�تتخذ اإلدارة 

األمريكية هذه الخطوة. 
الفلس�طيني  الرئي�س  م�ن ناحيت�ه، بع�ث 
محم�ود عب�اس برس�ائل إىل زعم�اء الكثري 
م�ن الدول واملنظم�ات الدولي�ة مطالباً فيها 
بعرقل�ة مب�ادرة الواليات املتح�دة األمريكية 
الرامية إىل نقل سفارتها املعتمدة يف إرسائيل 

إىل القدس.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعل�ن قائد فرض القانون يف محافظة 
كرك�وك ع�ن نج�اح ق�وات مكافحة 
االره�اب بتفكي�ك ش�بكات للخط�ف 
والرسق�ة يف املحافظ�ة، وفيما أكد أن 
أي ق�وات جديدة لم تتش�كل لحماية 
كركوك، ع�دت بعثة األم�م املتحدة يف 
العراق مش�كلة كركوك بأنها من أهم 
أولوياته�ا وقال قائد ف�رض القانون 
يف محافظة كركوك اللواء الركن معن 
الس�عدي يف مؤتم�ر صحفي عقده يف 
كركوك، إن »ق�وات مكافحة االرهاب 
يف كرك�وك، وبعد فرض القانون فيها، 
تعمل عى اس�تتباب االمن فيها، وانها 
نجح�ت يف تقلي�ل م�ن ع�دد الجرائم 
حي�ث كان�ت كرك�وك تش�هد يومي�اً 
رسقة خم�س س�يارات واالن وخالل 
ش�هر كام�ل تم تس�جيل رسق�ة 20 
س�يارة، أعيد 10 منها اىل اصحابها«، 
موضح�ا أن »هن�اك منظوم�ة أمنية 
الكرونية تعمل عى مراقبة السيارات 
أن  الس�عدي،  وأض�اف  املرسوق�ة«. 
االره�اب والرشطة  »ق�وات مكافحة 
املحلي�ة تفرض�ان االم�ن يف كرك�وك، 
وهما تتولي�ان االمن فيه�ا مع قوات 
عمليات كركوك والتي تعمل بالتنسيق 

م�ع باق�ي الق�وات، وه�ذه الق�وات 
تف�رض االمن يف كركوك«، مش�رياً اىل 
أن »أي ق�وات جدي�دة ل�م تتش�كل يف 
كركوك«. وعن أعتق�ال أحد املوظفني 
بجامعة كركوك، بني السعدي أن »قوة 

أمني�ة أعتقل�ت، وف�ق مذك�رة قبض 
اصولية صادرة من القضاء، ش�خصا 
متورط�ا يف عملية انزال العلم العراقي 
وتمزيقه«، الفتا اىل أن »القوات االمنية 
رشعت بفت�ح عدة طرقات كانت عدد 

من الدوائر قد اغلقتها، ونحن يف اطار 
فتح الشوارع لتسهيل تنقل املدنيني«.

املش�ركة نف�ت،  العملي�ات  وكان�ت 
الس�بت، ما تناقلت�ه مواقع الكرونية 
مكش�وفة  »أجن�دات  خلفه�ا  تق�ف 

االهداف« بشأن انتشار قوات أمريكية 
يف قضاء طوزخورماتو، فيما دعت اىل 
»ع�دم التعاطي« مع الجهات املروجة 
له�ا. بدورها، عدت بعثة األمم املتحدة 
يف العراق مشكلة كركوك بأنها من أهم 

أولوياته�ا، داعية مكون�ات املحافظة 
اىل الحوار والتفاهم.

وذكرت البعثة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، ان مدير مكتب 
الشؤون السياسية لبعثة »يونامي« يف 

العراق، مانوج ماثيو، زار برفقة مدير 
مكت�ب كرك�وك لبعثة األم�م املتحدة، 
مبنى املحافظة والتقى املحافظ وكالة، 
راكان الجبوري، وبحث معه االوضاع 
إدارة  وجه�ود  والسياس�ية  االمني�ة 
كرك�وك ودوائرها الخدمي�ة باملناطق 

املستعادة من تنظيم داعش.
ودع�ا الجب�وري، خ�الل اللق�اء بعثة 
االم�م املتحدة اىل رضورة ان يكون لها 
دور يف حس�م ملف املعتقلني واملغيبني 
بس�جون اقليم كردس�تان، مؤكدا أن 
إدارة كرك�وك س�تويل اهمي�ة لضمان 
إع�ادة بناء القرى املهدم�ة يف كركوك 
وتوف�ري مس�اعدات عاجلة لس�كانها 
الذي�ن يصعب اعادتهم بس�بب تهديم 

مناطقهم منذ العام 2015.
من جانبه أش�ار مدير مكتب الشؤون 
السياسية لبعثة »يونامي« يف العراق، 
مان�وج ماثيو، إىل ان الحوار والتفاهم 
بني مكونات كركوك سيساهم بوضع 
حل�ول ملش�كلة كركوك الت�ي تعد من 
اهم أولويات عمل بعثة »اليونامي« يف 
العراق. الجدير بالذك�ر أن بعثة االمم 
املتحدة يف الع�راق »يونامي«، دعت يف 
وقت س�ابق، حكومة إقليم كردستان 
إىل »احرام« ق�رار املحكمة االتحادية 

بشأن وحدة العراق.

السعودية تقود خمططًا لتقديم »أوىل القبلتني« هدية للكيان الصهيوني.. وصهر ترامب عراب الصفقة

تظاهرات يف العراق: القدس لنا

»يونامي« عدت احملافظة من أولوياتها ودعت مكوناتها اىل احلوار والتفاهم

تفكيك »شبكات« للخطف والرسقة يف كركوك.. والقيادة األمنية: ال وجود لقوات امريكية

       بغداد / المستقبل العراقي

أرج�أت املحكم�ة االتحادية العليا يف جلس�تها 
التي انعقدت، أم�س االثنني، دعوى ضد رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجب�وري، فيما فاتحت 
وزارة الخارجية ملعرفة موقف املدعي القانوني 
من االتهامات املوجهة إىل النائب محمد الطائي 

من السلطات يف دولة االمارات العربية.
إي�اس  للمحكم�ة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الس�اموك يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
عقدت جلس�تها اليوم بحضور االعضاء كافة 
ونظ�رت يف ع�دد م�ن الدع�اوى الدس�تورية 

املدرجة عى جدول اعمالها«. وأشار إىل »إبطال 
دعوى بطلب من املدع�ي وزير املالية/ اضافة 
لوظيفته، للطعن بعدم دستورية املادة }2{ من 
القانون رقم }35{ لسنة 2013، قانون التعديل 
االول لقانون مؤسس�ة الس�جناء السياس�ني 
رقم }8{ لس�نة 2006«. وأضاف أن »الجلس�ة 
ش�هدت دع�وى اقامها رئيس هيئ�ة النزاهة/ 
اضاف�ة لوظيفته عى رئي�س مجلس النواب/ 
اضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية 
نص البند }الثاني عرش، والثالث عرش، والرابع 
ع�رش{ من املادة }5{ من قان�ون االدعاء العام 
رقم }49{ لس�نة 2017 املتعلقة بتعيني مدعي 
ع�ام يف مراكز الوزارات بداعي مخالفتها املادة 

}102{ من الدس�تور، وأدعى أن املادة املطعون 
بعدم دس�توريتها تعرقل عملي�ات التحقيق يف 
قضايا الفس�اد امل�ايل واالداري، التي تقوم بها 
الهيئ�ة حيث أن ذل�ك االختصاص يخص هيئة 
النزاه�ة ولي�س اعض�اء االدع�اء الع�ام، وقد 
ادخلت رئيس االدعاء العام/ اضافة لوظيفته، 
ش�خصاً ثالثاً يف الدعوى للوق�وف منه عى ما 
يلزم لحس�مها، وتقرر تأجيل النظر يف الدعوى 
إىل ي�وم 22 م�ن ش�هر كان�ون الثان�ي املقبل 

باالستماع إىل اقوال رئيس االدعاء العام«.
وب�ني أن »املحكمة أجلت دع�وى محمد مايش 
الطائ�ي املتضمنة الطعن بقرار مجلس النواب 
بالغ�اء عضويته إيل يوم 22 م�ن كانون الثاني 

املقبل ملفاتح�ة وزارة الخارجية ملعرفة موقف 
املدع�ي القانوني من االتهام�ات املوجهة اليه 

من السلطات يف دولة االمارات العربية«.
وأش�ار الس�اموك إىل ان »املحكم�ة ردت ايضاً 
دعوى ملحافظ واس�ط/ إضافة لوظيفته، عى 
وزي�ر االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة/ 
اضاف�ة لوظيفت�ه، بطل�ب الحكم ب�أن تكون 
صالحي�ة املصادق�ة ع�ى مح�ارض التقدي�ر 
الخاصة ببيع ورشاء اموال الدولة للمحافظني 
وليس لوزير االعمار واالس�كان، ك�ون القرار 
املطع�ون فيه قرار اداري رس�م القانون طرق 
للطع�ن في�ه وليس ام�ام املحكم�ة االتحادية 

العليا«.

فاحتت اخلارجية ملعرفة موقف املدعي القانوني من االتهامات املوجهة إىل النائب الطائي

املحكمة االحتادية ترجئ دعوى ضد رئيس الربملان وتبطل أخرى لوزير املالية
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اإلرهاب وكوريا الشاملية يتصدران أجندة 
وزراء خارجية »الناتو«

األمم املتحدة حتذر من تفيش فريوس »السيدا« يف مرص

         بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  اليمني�ة،  الداخلي�ة  وزارة  قال�ت 
االثن�ن، يف بيان بثت�ه قناة املس�رة التابعة 
النص�ار الل�ه »تعل�ن ال�وزارة انته�اء أزمة 
مليش�يا الخيانة«، ومقتل زعيمها وعدد من 

عنارصه االجرامية.
وفجر أنصار الله منزل الرئيس السابق يف 
العاصمة صنعاء، بعد ساعات من اقتحامه. 
وقال ش�هود عي�ان إن مس�لحن من أنصار 
الل�ه اقتحموا منزل صال�ح يف منطقة حده، 
وقاموا بمصادرة األسلحة التي كانت بداخل 

املنزل.
وبحس�ب الش�هود، فقد أقدم انصار الله 

عىل تفجر املنزل عقب اقتحامه.
وأعلن أنصار الله س�يطرتهم عىل مواقع 
متع�ددة كان�ت يف قبض�ة الق�وات املوالي�ة 
لصال�ح، من بينها منزل ط�ارق محمد نجل 
شقيق صالح. يأتي ذلك يف الوقت الذي تشهد 
فيه العاصمة صنعاء توترا كبرا واشتباكات 
عنيف�ة بش�كل متقطع بن أنص�ار الله من 
جهة، وامليليش�يات املوالية لصالح من جهة 

ثانية.
بدوره، أكد حزب املؤتمر الش�عبي العام 
مقت�ل زعيم�ه الرئيس اليمني الس�ابق عيل 

عبد الله صالح.
وق�ال الح�زب، يف  صفحت�ه عىل ش�بكة 
نعل�ن  »فيس�بوك«،  االجتماع�ي  التواص�ل 
»استش�هاد الزعيم البط�ل الجمهوري الحر 
ع�يل عب�د الل�ه صال�ح رئي�س الجمهورية 

األسبق رئيس املؤتمر الشعبي العام«.
م�ن جهتها، نقل�ت قن�اة العربي�ة التي 
يملكه�ا س�عوديون ع�ن مص�ادر يف ح�زب 
اليمن�ي  الرئي�س  يتزعم�ه  ال�ذي  املؤتم�ر 
الس�ابق عيل عبد الله صال�ح قولها إنه قتل. 
وأضافت املصادر للقناة أن صالح قتل خالل 
االش�تباكات م�ع أنص�ار الل�ه يف العاصمة 

صنعاء دون مزيد من التفاصيل.
وع�يل عبد الل�ه صال�ح من موالي�د عام 
1942، وحكم اليمن ألكثر من 30 عاماً، منذ 
عام 1978 حتى خلعه عن الحكم عام 2012 

بعد ثورة يف البالد. 
وواج�ه صالح العديد من االس�تحقاقات 
خالل ف�رة حكمه، أهمها مس�ألة انفصال 
جن�وب اليم�ن عن الب�الد، الت�ي انتهت عام 
1990. كم�ا قات�ل جماعات محس�وبة عىل 
تنظي�م القاع�دة بعد تفج�ر الربجن يف 11 

أيلول 2001.
وتلق�ى صالح الكث�ر من الدع�م املادي 
والتس�ليحي من الوالي�ات املتحدة األمركية 
لقتال القاعدة، ويروي عنه كّتاٌب أمركيون 

أن�ه كان يس�تخدم الدع�م األمرك�ي إلبقاء 
اس�تخدم  كم�ا  ومس�لّحاً،  قوّي�اً  نظام�ه 
املتطرّفن يف حروبه ضد الجنوب وضد أنصار 

الله يف محافظة صعدة.
وعامي 2004 و2009 اندلعت معارك بن 
القوات املوالية لصالح وحركة أنصار الله يف 

محافظة صعدة شمال اليمن.
وعام 2015 أطلقت الس�عودية حرباً عىل 
اليم�ن، فوقف عيل عبد الل�ه صالح والقوات 
املوالية ل�ه إىل جانب حركة أنص�ار الله ضد 

السعودية وحلفائها يف الداخل.
وأواخ�ر ش�هر ترشي�ن الثان�ي اندلع�ت 
اش�تباكات بن أنصار الله والق�وات املوالية 
لصالح يف صنعاء، اتهمت عىل أثرها الحركة 
باالنق�الب عليه�ا والتع�اون م�ع  صالح�اً 

السعودية.
إىل ذل�ك، عرب املتح�دث باس�م الخارجية 
االيراني�ة ع�ن أس�فه لالش�تباكات االخرة 
يف صنع�اء، داعي�ا جميع الق�وى اليمنية اىل 
اله�دوء وضب�ط النفس، معربا ع�ن امله يف 

حل الخالفات يف اطار الحوار واغالق الطريق 
امام استغالل اعداء الشعب اليمني.

ورصح املتح�دث باس�م وزارة الخارجية 
»به�رام قاس�مي« يف مع�رض تعليق�ه عىل 
االحداث االخرة يف اليمن، مشرا اىل استمرار 
الع�دوان الخارج�ي الوحيش وال�ذي ادى اىل 
تدمر البنى التحتية وفرض الحصار الشامل 
وارت�كاب املذاب�ح وكب�ت الش�عب اليمن�ي، 
معرب�ا عن أمل�ه يف ان تتمكن كل الجماعات 
واالحزاب والتيارات السياس�ية واالجتماعية 

يف اليمن من التضامن فيما بينها للمحافظة 
ع�ىل الجبه�ة الوطني�ة املوح�دة يف مواجهة 

العدوان الخارجي.
لوق�وع  أس�فه  ع�ن  قاس�مي  واع�رب 
االش�تباكات االخ�رة، داعيا جمي�ع القوى 
اليمني�ة اىل اله�دوء وضبط النف�س، وأعرب 
عن امل�ه يف حل جميع الخالفات الداخلية يف 
اطار الحوار، وقطع الطريق امام أي ش�كل 
من اشكال استغالل االوضاع من قبل االعداء 

الخارجين للشعب اليمني.

بعد أن تعاون مع السعودية جمددًا وخان حتالفه مع احلوثيني

أنصار اهلل يقطعون رأس الفتنة: عيل عبد اهلل صالح  قتياًل

حرس الثورة االسالمية: قوتنا الربية اثبتت اقتدارها يف سوريا
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أبل�غ نائ�ب رئي�س ال�وزراء الفلس�طيني زي�اد أبو 
عمرو، أم�س االثنن، القنصل األمريكي العام يف القدس 
دونالد بلوم، رفض الس�لطة الفلسطينية، نقل السفارة 
األمريكي�ة يف إرسائي�ل إىل مدين�ة الق�دس، أو االعراف 

بالقدس كعاصمة إلرسائيل. 
وقال�ت وكالة األنباء الفلس�طينية الرس�مية »وفا«، 
إن أبو عمرو نقل للقنصل األمريكي رس�الة من الرئيس 
محمود عباس لإلدارة األمريكي�ة خالل لقاءه يف مدينة 
رام الله، مفادها أن تغير السياس�ات األمريكية واملس 
بالوضع القائم يف مدينة القدس »أمر مرفوض وينطوي 

عىل مخاطر ال تحمد عقباها«. 
واعت�رب أبو عمرو إق�دام اإلدارة األمريكية عىل إجراء 
م�ن هذا الن�وع، »عمالً مس�تهجناً ويتع�ارض مع دور 
دورها كوس�يط وراٍع لعملية السالم ويخرجها من هذا 

الدور«. 
وق�ال إن أي إجراء س�يتخذ »س�يجابه باحتجاجات 
واس�عة داخل األرايض الفلسطينية ويف أنحاء أخرى من 
العالم االس�المي، ألن القدس ليست فقط عاصمة دولة 

فلسطن بل هي شأن عربي وإسالمي«. 
أوض�ح »أب�و عم�رو« أن املس�اس بمدين�ة القدس، 
س�يحرر القيادة الفلس�طينية من أية تفاهمات سابقة 

مع االدارة األمريكية. 
وحّم�ل اإلدارة األمريكية »املس�ؤولية عن التداعيات 
الخط�رة الناجم�ة ع�ن ه�ذه الخط�وة يف ح�ال ت�م 

تنفيذها«. 
ومؤخرا، تداولت وس�ائل إعالم أمريكية أنباًء بش�أن 
عزم الرئيس األمريكي دونالد ترامب، االعراف بالقدس 

عاصمة موحدة وأبدية إلرسائيل. 
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أي�دت قيادة الح�زب االش�راكي الديمقراطي إجراء 
مباحثات مفتوحة النتائج بش�أن تش�كيل حكومة مع 
االتح�اد املس�يحي بزعامة املستش�ارة األملاني�ة أنغيال 
مركل. وذك�رت دوائر من الحزب لوكالة األنباء األملانية 
أن�ه تمت املوافق�ة االثنن، ع�ىل طلب بهذا الش�أن عند 
التصوي�ت يف مجل�س إدارة الح�زب م�ع امتن�اع عضو 
واحد عن التصويت، حس�ب ما أوردته الوكالة. يذكر أنه 
وقبل أس�بوعن كانت قيادة الح�زب قد رفضت الدخول 
يف مش�اورات حكومية، مفضلة انتخابات جديدة. وترك 
البيان الصادر عن قيادة الحزب االشراكي الديمقراطي 
جميع الخيارات مفتوحة بما يف ذلك دعم حكومة أقلية، 
أو انتخاب�ات مبك�رة، فض�اًل عن الدخول يف مش�اورات 
حكومي�ة م�ع املحافظن. وس�يتم التصوي�ت عىل أحد 
الخيارات الثالثة يف االجتماع العام للحزب الذي س�يعقد 
عىل مدار ثالث أيام ابتداء من يوم الخميس القادم. ومن 
املنتظر أن تواجه قيادة الحزب معارضة شديدة من قبل 
شبيبة االشراكين املعارضة بقوة لفكرة تشكيل ائتالف 
موس�ع مع التحالف املسيحي. وكانت شبيبة الحزب قد 
أطلقوا األس�بوع املايض حملة عىل موقعهم االلكروني 
بش�عار »ال لالئتالف الحكومي«، سعوا من خاللها جمع 
أكرب عدد من التوقيعات من أعضاء الحزب. ُيذكر أن زعيم 
الحزب االش�راكي الديمقراطي مارتن ش�ولتس، أعلن 
فور صدور نتائج االنتخابات الترشيعية يف أيلول املايض 
والتي مني فيها الحزب بخسارة تاريخية )20,5 باملائة 
من األصوات( باالصطفاف يف معس�كر املعارضة، لكنه 
ع�دل عن موقف�ه بعد ضغوط مورس�ت عليه خصوصاً 
من قبل الرئيس األملاني فرانك فالر ش�تاينماير، زميله 

السابق يف الحزب، لحّل أزمة الحكومة.

فلسطني تبلغ اإلدارة االمريكية رفضها 
نقل السفارة اإلرسائيلية إىل القدس

أملانيا: قيادة احلزب االشرتاكي تؤيد الدخول 
يف مباحثات االئتالف احلكومي
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اشاد مس�اعد القائد العام لحرس الثورة 
االس�المية العمي�د حس�ن س�المي بالقوة 
الربي�ة للح�رس الث�وري وق�ال انه�ا اثبتت 

اقتدارها يف سوريا.
واضاف حسین س�المي، يف کلمته خالل 
مراس�م تودیع القائد الس�ابق للق�وة الربیة 
التابع�ة للح�رس الث�وری وتقدی�م القائ�د 
الجدی�د، أمس االثنین، ان القوة الربیة اثبتت 
اقتداره�ا يف مختلف ارجاء البالد ويف االرايض 
االخرى کس�وریا واس�تطاعت کرس ش�وکة 

االعداء.
وتاب�ع: انه حین تس�تطیع الق�وة الربیة 
يف الحرس الث�وري تحقیق النجاح يف احباط 
مخططات االعداء وتس�تطیع ان تشکل قوة 
ردعی�ة وحی�ن تس�تطیع خف�ض تهدیدات 
االع�داء فانه الفضل يف ذلك یع�ود اىل جوهر 

خطواتها.
ون�وه س�المي اىل ان�ه حی�ن تس�تطیع 
هذه الق�وة مجابهة مختلف انواع العملیات 
الهجومی�ة والدفاعی�ة ومواجه�ة اي تهدید 

وعل�ی س�بیل املث�ال احب�اط ع�دة عملیات 
انتحاری�ة يف جن�وب رشق الب�الد ف�ان ذلک 

یجسد اقتدارها وقوتها.
ولفت اىل »اننا ندرك االهمیة الکبیرة التي 
تکتس�بها القوتین الجوی�ة والصاروخیة اال 
ان الدور املرکزي واملصیری يف استقرار البالد 

واالنظمة االخرى یتمثل بالقوة الربیة«.
واکد العمید س�المي، ان الق�وة الربیة يف 
حرس الثورة االس�المية تتواج�د فی مرکز 
التط�ورات ولن تخ�رج من ص�در اولویاتنا 

مطلقا«.
ووصف ساحة حرب القوة الربیة بمثابة 
تقاط�ع یض�م سیاس�ات امی�رکا والکیان 
االرسائی�يل واوروب�ا وبعض بل�دان املنطقة 

کالسعودیة وهو ما یعد مهمة کربى.
واش�ار اىل اهمیة ارساء االمن يف الحدود، 
معتربا االمن يف منطقة غرب آس�یا یکتسب 
اهمی�ة اس�تثنائیة ويف ه�ذا الس�یاق ف�ان 
النش�اطات االجتماعیة ت�ؤدي دورا متمیزا 
والت�ي ینبغ�ي اىل جانبه�ا االهتم�ام ایض�ا 
بالنش�اطات االعالمیة والتقنیة لدعم االمن 

حیث انها تحدد میدان عمل القوة الربیة.
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ق�ال األم�ن الع�ام لحل�ف ش�مال األطليس 
)النات�و(، ينس س�تولتنربغ، أم�س اإلثنن، 
أّن قضاي�ا مكافحة اإلره�اب، وأزمة كوريا 
الش�مالية، والتع�اون ب�ن النات�و واالتحاد 
األوروبي، ستش�كل أجن�دة اجتم�اع وزراء 

خارجية الحلف املقبل.
وقال س�تولتنربغ، خالل مؤتمر صحفي، إّن 
اجتم�اع وزراء خارجي�ة دول حلف ش�مال 
األطليس، س�يجري يف مقر الناتو بالعاصمة 
البلجيكي�ة بروكس�ل، الثالثاء. وأض�اف أّن 

الوزراء الذين س�يحرضون االجتماع سيتطرقون إىل 
العديد من املواضيع، وأّن االجتماع س�يكون بمثابة 

تحضر لقّمة الناتو املقررة يف تموز 2018.
وأشار ستولتنربغ، أّن املمثلة العليا لألمن والسياسة 

الخارجية لالتح�اد األوروبي، فيديري�كا موغريني، 
ووزي�را خارجي�ة فنلن�دا والس�ويد، س�يحرضون 
االجتماع الوزاري املرتقب، لبحث عالقات الناتو مع 
االتحاد األوروبي، ومناقش�ة قضايا الدفاع بالحلف. 
ويف املؤتمر نفسه، أشاد ستولتنربغ، بالتعاون القائم 

ب�ن الناتو واالتحاد األوروب�ي، خصوصا يف 
مج�ال مكافحة الهجم�ات االلكرونية. ويف 
ما يتعلّق بأهداف االجتماع، قال إنها تشمل 
»قبول حزمة القرارات الجديدة الرامية لفتح 
قنوات تع�اون جديدة بن الحل�ف واالتحاد 
األوروبي، والتخطيط لرفع مستوى التعاون 
يف مجال مكافحة اإلرهاب، للحفاظ عىل أمن 
وسالمة املواطنن«. وبخصوص ملف كوريا 
الش�مالية، أوض�ح س�تولتنربغ، أّن الوزراء 
سيبحثون آخر املستجدات الحاصلة يف شبه 
الجزي�رة الكوري�ة، والتج�ارب الصاروخية 

التي تقوم بها كوريا الشمالية.
ودع�ا األمن العام للناتو، املجتمع الدويل إىل الضغط 
بش�كل أكرب ع�ىل بي��������ونغ يان�غ، وإجبارها 
عىل التوقف عن التج�ارب الصاروخية التي تجريها 

بن فرة وأخرى.
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املتح�دة  األم�م  برنام�ج  ح�ذر 
املناع�ة  نق�ص  متالزم�ة  ملكافح�ة 
املكتسبة )السيدا(، من تفيش انتشار 
الف�روس بش�كل خط�ر يف م�ر.  
وق�ال املس�ؤول يف الربنام�ج أحم�د 
خمي�س، لوكالة أسوش�يتد برس إن 

نس�بة اإلصابات بالفروس يزداد ما 
بن 25- 30 باملائة يف مر سنوياً.

وأع�رب ع�ن قلق�ه من انتش�ار 
رسيع للمرض يف البالد.  وأضاف أنهم 
رصدوا أن أكثر حاميل فروس نقص 
املناعة البرشية )HIV( عند الشباب 
يف مر خالل الف�رة األخرة.  وأكد 
أن ع�دم كفاية املوارد املالية ملواجهة 

الت�ي  الس�لبية  والطريق�ة  األزم�ة، 
يتعاط�ى بها املجتم�ع مع املصابن، 
تعرق�الن جهود مكافح�ة الفروس.  
ووفق�اً لبيان�ات األمم املتح�دة، فإن 
يف  الرابع�ة  املرتب�ة  يف  تأت�ي  م�ر 
ع�دد اإلصاب�ات بالس�يدا يف منطقة 
الرشق األوس�ط وإفريقيا بعد إيران، 

والسودان، والصومال.  

وتشر البيانات األممية، أن هناك 
أكث�ر م�ن 11 أل�ف حام�ل لفروس 
)HIV( يف مر، يف حن تشر وزارة 
الصح�ة املري�ة أن ع�دد املصابن 
الراكم�ي من�ذ 1986 حت�ى 2017 
بل�غ 10 آالف و550 مصابا بفروس 
نقص املناعة، بينهم 82% من الرجال 

و18% من النساء.
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اعالن
اىل املدع�ى عليه�م / )1 � زهراء ش�مخي 
جب�ار 2 � بركات كاظم محمد  3 � هنده 

كاظم محمد  4 � بان كاظم محمد(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
الحك�م  واملتضم�ن  3288/ب2017/5 
بالزام املدعى عليهم )بان وهندة وبركات 
اوالد كاظم محمد وزهراء شمخي جبار( 
اضافة لرتكة مورثتهم زعيمة حسن كاظم 
بتاديته�م اىل املدعية انع�ام محمد صالح 
مبلغ�ا مق�داره ثالثة ماليني دين�ار وذلك 
ع�ن املبلغ الذي اس�تلمته مورثتهم اعاله 
بموجب عقد الرهان املؤرخ 2015/6/10 
الخ�اص  بره�ن ال�دار املرق�م 298/45 
كريشات ولثبوت مجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح املبلغ القضائي سالم عباس 
واش�عار مختار ح�ي الف�رات /2 قضاء 
الكوفة ل�ذا تقرر تبليغكم اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولكم حق الطعن عىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد  الرضا االسدي 

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4093/ب2017/4
التاريخ: 2017/12/3

اىل املدعى عليه )ضياء قاسم شالل( 
اق�ام علي�ك املدعي حبيب رسح�ان حاتم 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م بتاديت�ك له مبلغ�ا مقداره 
مليون ومائتان ال�ف دينار بموجب وصل 
االمانة املستحق يف 2017/8/16 ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي الجهاد / 2 
خماط رسن العطوي عليه قررت املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميتني بموع�د املرافعة املصادف  يف يوم 
2017/12/10 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 6588/ش 2017/5 
التاريخ: 2017/12/4

اعالن 
اىل املدعى عليه /طارق حسني شاهر

ه�ذه  اص�درت   2017/11/15 بتاري�خ 
/6588 بالع�دد  قراره�ا   املحكم�ة 

ش2017/5 الصادره م�ن هذه املحكمة 
وال�ذي يتضمن طلب املدعي�ة )رباب عيل 
عب�اس( زي�اده نفق�ة البنه�ا )س�جاد( 
غيابي�ا بحق�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
النج�ف   / الجدي�دة  منطق�ة  مخت�ار 
ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
االع�رتاض عىل الق�رار الغيابي خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض
عامر طعمة الحار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2047/ب2017/3
التاريخ: 2017/12/4 

اىل / املدع�ى عليهم�ا ) 1 � س�ندس عب�د 
الحسن غياض   2 � منتظر كاظم عبد(

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
بتاريخ 2017/8/14  2047/ب2017/3 
واملتضمن الحك�م بالزام املدع�ى عليهما 
س�ندس عب�د الحس�ن في�اض ومنتظ�ر 
كاظ�م عبد بالتكاف�ل والتضام�ن بتأدية 
مبل�غ مق�داره الف�ي دوالر امريك�ي ما 
يعادل مليونان وثالثمائة وثمانية وستون 
دين�ار للمدع�ي مصطفى حي�در خليفه 
املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة 
كربالء واش�عار مخت�ار منطقة كربله/2 
املدعو هاشم رسيح عبود لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن ع�ىل القرار 
املذك�ور خالل امل�دة املق�ررة بكافة طرق 
الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جاسم عبيد

31035/21/2/1
31034/21/12/1

31036/11/12/1

2017/11/29
2017/11/29

12

31037/21/12/1
31025/21/12/1

31026/21/12/131027/21/12/1
8/3 23

2017 /11 /29
2017 /11 /29

2017 /11 /292017 /11 /29

2017/11/29

العارشة صباحاً من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية

العارشة صباحا من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية 

العارشة صباحا من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية 

العارشة صباحاً من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية 

عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية التي تس�جري يف تمام الساعة العارشة صباحاً من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات

العارشة صباحاً من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية العارشة صباحاً من يوم الخميس املصادف 2017/12/21 يف شعبة الخدمات السكنية فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة الخدمات السكنية

وزارة العدل 
مديرية التس�جيل العقاري العامة 

مالحظية التس�جيل العقاري يف النعمانية
العدد  2042

إعالن / طلب تسجيل عقار مجدد
تسلسل العقار / 216

اسم املحلة / الرساي يف النعمانية
جنس العقار / ارض الدار مع بنائيها

 بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قب�ل طالب 
التس�جيل مجدد ) فاضل عب�اس جعفر داود 
( املؤرخ يف 2017/8/14 واستمارة املعامالت 
يف   1522 بالع�دد   )59( نم�وذج  التس�جيل 
2017/11/19 لتسجيل تمام العقار املذكور 
اعاله باسمه مجددا باعتباره حائزا له بصفة 
املال�ك وللم�دة القانوني�ة املنص�وص عليه�ا 
ولغرض تثبي�ت ملكية للعقار املذكور تمهيدا 
للتسجبل وفق احكام التسجيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 قرر اعالن ه�ذا الطلب فعىل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل 
هذا العقار تقديم مالديه من البيانات اىل هذه 
الدائ�رة خالل ثالث�ني يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل للنرش لهذا اعالن يف صحيفتني محليتني 
وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
عارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه للكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
حسني عبداملنعم لطيف 
مالحظ التس�جيل العقاري يف النعمانية 

 
فقدان

فق�دت هوي�ة الطال�ب محم�د ع�يل محم�د 
الصادرة من معهد التدريب النفطي – البرصة 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 9835

التاريخ: 2017/12/4
نرش اعالن

ق�دم املس�تدعية )امل إس�ماعيل احم�د( طلب اىل 
هذه املحكم�ة تطلب فيه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )حميد كري�م عبد الل�ه( والذي 
فقد بتاريخ 2011/3/17 عليه واس�تنادا لقانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه بصحيفتني 
محليت�ني لغرض التثبت من حي�اة املفقود .... مع 

التقدير
القايض
أنور جاسم حسني

تنويه
املنتج�ات  ورد س�هوا يف اع�الن  رشك�ة توزي�ع 
النفطي�ه ف�رع ميس�ان بقس�ائم تجهي�ز الوقود 
لآللي�ات واملع�دات الثقيل�ة والس�احبات الزراعيه 
الصحيح ) قضاء عيل الرشقي من 18/12/2017 

اىل 21/12/2017 ( لذا اقتىض التنويه

اعالن
اىل الرشيك عيل ش�اكر سالم توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض اص�دار اجازه بناء 
للعقار املرقم 67895/3حي النداء وبخالفه سيتم 
اكمال املعامله دون حضورك اس�م طالب االجازه 

عدنان محسن حمزه

فقدان
املرق�م  الوص�ل  فق�د  أمان�ات  وص�ل  فق�د 
48788يف/2013/1/10 بمبل�غ ق�دره 240000 
مائت�ان واربع�ون الف دين�ار والصادر م�ن امانة 
بغداد دائرة العقارات باس�م خالد اس�ليم كويطع 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار.

اعالن دعوة دائنني 
أن�ي املصفي املحام�ي مدين عبد العزيز رش�يد 
لرشكة الفروع للتوس�ط ببي�ع و رشاء العمالت 
األجنبي�ة املحدودة ادعو كل م�ن له حق أو دين 
عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل املوصل 
ش�ارع الكورنيش محل رقم 48 / 3 / 5 / 197 
املصفي املحامي 
مدين عبد العزيز رشيد

اعالن دعوة دائنني
 أني املصفي�ان املحاميان طالب خليل  محمد و 
ُقيص عبد الهادي حمودي لرشكة انوار الس�فري 
للتجارة العامة املحدودة ادعو كل من له حق أو 
دين عىل الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العنوان التايل 

بغداد الكرخ م 214 ز 69 د 12 
املصفيان املحاميان 
طال�ب خلي�ل  محم�د و ُق�يص عب�د اله�ادي 
حمودي

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد 456 / ش / 2017 
اعالن 

اىل / املدع�ى علي�ه ) ص�دام ش�وكت خميس ( 
مجه�ول مح�ل االقام�ة حالي�ا 

اقامت زوجتك املدعية رشا قاسم خليل الدعوى 
لدى هذه املحكمة طالبة الحكم بتصديق للطالق 
الخارج�ي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح يوم املرافعة املوافق 18 / 12 / 
2017 ويف ح�ال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

سالم روضان املوسوي 

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1565 يف 2017/12/3 االعالن الخاص بمديرية 
تنفي�ذ النج�ف والخاص ببيع س�هام املدين )مش�تاق طال�ب عبد الكاظ�م( يف العقار ذي 

التسلسل )74452/3( حي النرص 
1 � لم يذكر يف حقل جنس  ونوع العقار عرصة 

2 � ذكر يف اوصاف الجزء االول للعقار دنك دبل فاليوم
عدد اثنان قد ذكر خطأ والصحيح عدد اثنان كونكريت 

3 � ذك�ر يف اوصاف الجزء االول س�لم معلق يورث اىل الطاب�ق االول خطأ والصحيح يؤدي 
اىل الطابق االول 

4 � ذكر يف أوصاف الجزء الثاني مكشوفة واربعة خطأ والصحيح مكشوفة عدد اربعة
5 � ل�م يذكر ش�اغل الجزء الثان�ي يرغب بالبقاء بالعق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف النجف
العدد : 6038/ش2017/7

التاريخ :2017/11/23
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل جاس�م محمد عيل عبودة
بتاريخ 2017/10/22 اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 6038/ش2017/7 الصادرة 
م�ن ه�ذه املحكمة والذي يتضمن طلب مه�ر املدعية )انعام محمد صال�ح( غيابيا بحقك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي الصدر/ 3 الكوفة 
ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعرتاض 

عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف بدرة 
العدد  163/ش /2017

اىل املدعى عليه / جهاد محمد عيل عمران
 بتاري�خ 2017/11/22  اص�درت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا يقيض للهج�ر بينك وبني 
املدعية زينب محمد طاهر محمد كاظم واعتبار طالقا بائنا بينونة الصغرى الواقعة للمرة 
االوىل بتاري�خ 2017/11/22 وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح إش�عار مختار قضاء 
بدرة واملرف�ق بكتاب مركز رشطة بدرة بالعدد 7538 يف 2017/11/29 عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني محليتني رس�ميتني ويف حال�ة عدم اعرتاضك عىل الق�رار او الطعن به 

تميزا ضمن املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض 
ياسني خضري الدريعي



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان 
الحمامي ومتابعة مدير عام الرشكة 
العام�ة ملوانئ الع�راق، بارش خرباء 
البحري بحملته�م الكربى  املس�فن 
الوح�دات  وتاهي�ل  اعم�ار  إلع�ادة 

البحرية. 
وب�ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة ري�اض 
س�وادي ان »عملية اعم�ار وتاهيل 
ثم�رة  كان�ت  البحري�ة  الوح�دات 
املوان�ئ  يف  العامل�ن  املخلص�ن 
العراقي�ة ملا بذلوه م�ن جهود ذاتية 
والخ�ربة  املح�دودة  واالمكاني�ات 
الواسعة التي يمتلكونها مما مكنهم 
من تأهيل الح�وض العائم اجنادين 
وذلك برفع وتبديل مقاطع الصفيح 
املتآكل واملس�تهلك تحت سطح املاء 
الصفائ�ح  وح�دة  ع�ى  باالعتم�اد 

واللحام«. 
واكد سوادي ان »تلك الحملة تستمر 
لثالثة اش�هر قادمة ويع�د هذا وقتا 
قياسيا يف االنتاج وذلك لحجم العمل 

الكبري يف اجزاء الحوض«. 
لديه�ا  العراقي�ة  املوان�ئ  ان  يذك�ر 
حوض�ن عائم�ن هم�ا ) اجنادين 
( و) حط�ن( وانض�م إليهم�ا اخريا 
بالتنسيق مع القوة البحرية الحوض 

العائم ) بحر العرب (« .
م�ن جه�ة اخ�رى حقق�ت الرشكة 
والعام�ة لس�كك حدي�د الع�راق يف 

غض�ون األس�ابيع املاضي�ة قفزات 
نوعية يف زيادة حجم املسافرين وذلك 
ملا تقدمه الرشكة من خدمات نوعية 

 .»)DMU ( يف قطاراتها الحديثة
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة س�الم 
جرب ان�ه »اس�تنادا لتوجيهات وزير 
النق�ل يف تقدي�م افض�ل الخدم�ات 
قط�ارات  مت�ن  ع�ى  للمس�افرين 
والت�ي س�جلت زي�ادة يف  الرشك�ة 
حج�م طاقة املس�افرين بإحصائية 
خ�الل  مس�افر   )18328( بلغ�ت  
ش�هر ترشين الثاني الذين اس�تقلوا 
القطارات الحديثة الصاعدة والنازلة 
واملجه�زة باح�دث وافضل وس�ائل 

الراحة«. 
واضاف ج�رب »هناك رح�الت يوميا 
تنطلق من املحطة املركزية يف بغداد 
اىل البرصة وبالعكس مرورا باملناطق 
والس�ماوة  النارصي�ة   ( الجنوبي�ة 
والديواني�ة والحل�ة ( بواقع رحلتن 
مس�اءا  الس�ابعة  الس�اعة  االوىل 
والثاني�ة الثامن�ة مس�اءا ويف ح�ال 
وجود زخم باعداد املسافرين تنطلق 
القطارات من محطة قطار البرصة 
بواقع رحلت�ن وتكون االوىل الثامنة 
مس�اءا والثاني�ة التاس�عة مس�اءا 
وتعم�ل تل�ك القط�ارات بالتنس�يق 
مع قس�م النق�ل والتش�غيل يف مقر 
الرشكة مع ش�عبة النقل والتشغيل 
يف محطة قطار الب�رصة واملحطات 

االخرى .

املوانئ: خرباء املسفن البحري يبارشون بحملة كبرية إلعادة وتأهيل الوحدات البحرية
السكك احلديد تعلن نقل »18« ألف مسافر يف تشرين الثاني
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وزير املوارد املائية:
لـم يبق من سدة اهلندية 

سوى اجلفاف والقاممة

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر امل�وارد املائي�ة حس�ن 
الجناب�ي ع�ن »مفاجأة تح�دث فيها 
عن حدوث اهمال ش�ديد ملوقع س�دة 
الهندية العريقة التي انش�أت قبل 97 
عاماً فضالً عن منارتها وهي النموذج 
االول للس�دة قبل بناء السدة الجديدة 

بن عامي 1984 و1989.
وقال الجنابي بمنش�ور عى صفحته 
بموقع الفيس ب�وك » اثناء زيارتي يف 
االس�بوع املايض اىل سدة الهندية التي 
انش�أت عام 1989 زرت منش�أ سدة 
الهندي�ة األصلي�ة الت�ي انش�أت عام 
1914 وكذلك برج الس�دة الذي انش�أ 

عام 1890«.
الس�دة وال�ربج غاي�ة يف   « واض�اف 
الروع�ة تصميم�ا وتنفي�ذا وانتقل�ت 
ملكي�ة املنش�أين العريق�ن اىل هيئة 
الس�ياحة واالثار ومن املؤسف نالهما 

االهمال اىل درجة محزنة ».
واوضح ان » الساحة املحيطة بالربج 
وه�ي  للقمام�ة  مك�ب  اىل  تحول�ت 
يمكن وبجهد بس�يط ان تكون اجمل 
مس�احة تليق بعراقة النصب وقيمته 

التاريخية«.
وخت�م قائ�اًل : » االم�ر يدع�و للرثاء 
حقا وتس�اءل: مل�اذا يعم�د الناس اىل 
إلغ�اء تاريخهم ومل�اذا تعجز البلديات 

والهيئات عن اداء ابسط وظائفها.

التجارة تبحث آلية تأمني احلنطة املستوردة لتصنيع الطحني الصفر يف املطاحن األهلية

النجف تسعى النجاز طريق دويل مع السعودية

ذي قار تؤكد التنسيق مع أطباء ايطاليني إلنشاء مركز صحي لعالج التشوهات اخللقية

حمافظ البرصة يفتتح مرشوع ماء الرباط بعد إعادة تأهيله

   بغداد / المستقبل العراقي

بحثت رشكتي تجارة الحبوب وتصنيع 
الحب�وب يف وزارة التجارة مع عدد من 
اصح�اب املطاحن االهلي�ة الية تأمن 
الحنطة املس�توردة لتصني�ع الطحن 

الصفر«.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
الخش�ايل يف  الحب�وب هيث�م  لتج�ارة 

بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
االجتماع ناقش عملية االسترياد الغري 
املنظم ووضع االيات املناسبة السترياد 
الحنط�ة للمطاح�ن وف�ق املواصفات 
الحنط�ة  ومنش�ا  ونوعي�ة  املعتم�دة 
املالئ�م النت�اج الطحن الصف�ر والتي 
يحددها اصح�اب املطاح�ن التجارية 
التي تعمل عى تصنيع الطحن الصفر 

التجاري«.

وب�ن ان »االجتماع ناقش دعم االنتاج 
املحيل للطح�ن الصفر والذي يس�هم  
يف ايقاف اس�ترياد الطحن الصفر من 
الخارج وتش�جيع الصناع�ة الوطنية 
وتوفري فرص العمل للعاطلن وتحقيق 
االس�تقرار االقتص�ادي والحفاظ عى 
العمل�ة الصعب�ة كم�ا انه�ا س�تكون 
الصناعية  القطاعات  لبقية  مش�جعة 

االخرى«.

من جانبه استعرض اصحاب املطاحن 
العديد من االفكار والرؤى التي تساهم 
يف دعم االنتاج املحيل والتي من خاللها 
وضع االلية الت�ي تؤمن تدفق الحنطة 
بدون تلكوء وحس�ب االصناف املقررة 
مع رشكت�ي تجارة الحب�وب وتصنيع 
الحبوب االلية م�ن اجل انتاج الطحن 
اللج�وء  دون  البل�د  داخ�ل  الصف�ر 

لالسترياد بالعملة الصعبة.

   النجف / المستقبل العراقي

دع�ا محافظ النج�ف لؤي اليارسي وزير التخطيط س�لمان 
الجمييل اىل رضورة تفعيل الطريق الدويل الرابط بن محافظة 
النج�ف االرشف واململكة العربية الس�عودية ملا له مردودات 
ايجابية واقتصادية مهم�ة بن البلدين وخصوصا املحافظة 
املقدس�ة.وافاد بي�ان ملكتب محافظ النج�ف االعالمي تلقته 

»املستقبل العراقي«، ان » محافظ النجف األرشف السيد لؤي 
اليارسي اس�تقبل يف مكتبه وزير التخطيط العراقي الدكتور 
س�لمان الجمي�يل والوف�د املرافق له الي�وم الس�بت، وبحثا 
الجانبان أهمية محافظة النجف األرشف ملا لها أهمية كبرية 
يف نفوس املؤمنن وخصوصا الوافدين للمحافظة املقدسة«.

ونقل البيان عن اليارسي قوله للس�يد وزير التخطيط أهمية 
مدينة النجف ك�ون يؤمها مالين الزائرين س�نويا وبحاجة 

إىل دع�م كبري من قبل الحكوم�ة االتحادية وخصوصا وزارة 
التخطيط«.وأضاف اليارسي »طالبنا من الوفد الزائر إضافة 
مش�اريع وتخصيصات مهمة ضمن موازنة عام 2018 وقد 
وع�د الوزي�ر بمتابعة ه�ذا املوضوع واالهتمام به ش�خصيا 
فضال عن مطالبتنا بدعم جميع املشاريع التي تقام يف مدينة 
النج�ف االرشف ملا لها أهمية لدى املواطن النجفي والزائرين 

وخصوصا مرشوع ماء النجف الكبري.

   ذي قار / المستقبل العراقي

أك�د النائب األول ملحاف�ظ ذي قار عادل 
الدخييل عن مس�اع النش�اء مركز طبي 
بالتنس�يق مع اطب�اء ايطالي�ن لعالج 

التشوهات الخلقية واثار الحروق.
وق�ال الدخي�يل ان »بح�ث م�ع الفريق 

املحافظ�ة  زار  ال�ذي  االيط�ايل  الطب�ي 
مؤخ�را ، س�بل التع�اون إلنش�اء مركز 
طب�ي جراح�ي ايطايل يف ذي ق�ار لعالج 

التشوهات الخلقية واثار الحروق ».
وب�ن ان »الحكوم�ة املحلي�ة يف ذي قار 
ع�ى اس�تعداد لتقدي�م الدع�م ال�الزم 
إلنشاء املركز وتسهيل جميع االجراءات 

املطلوب�ة ، فيم�ا تتكفل دائ�رة الصحة 
يف املحافظ�ة بمتابع�ة امل�رشوع ودعم 

تنفيذه بأرسع وقت ممكن«.
ولف�ت اىل ان »افتت�اح املرك�ز الجدي�د 
ال�روري  الع�الج  بتقدي�م  سيس�هم 
للمرىض باالضافة اىل انه يمكن ان يكون 

محطة لتبادل الخربات ومركزا«.

يذك�ر ان النائ�ب األول ملحاف�ظ ذي قار 
ع�ادل الدخي�يل كان ق�د ك�رّم الفري�ق 
املحافظ�ة  زار  ال�ذي  االيط�ايل  الطب�ي 
العملي�ات  ع�رشات  واج�رى  مؤخ�را 
الجراحية لعالج امراض الشفة االرنبية 
والتش�وهات الخلقي�ة ، يف مستش�فى 

الحسن التعليمي .

    البصرة / المستقبل العراقي

افتت�ح محاف�ظ البرصة اس�عد عبداالم�ري العيداني 
»مرشوع ماء الرب�اط بعد اعادة تأهيله نظراً لتهالك 
املضخ�ات واألنابيب والخزانات الت�ي كان يعمل بها 

املرشوع خالل حقبة ثمانينات القرن املايض« .
واف�اد بي�ان لدي�وان املحافظ�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »العيداني خالل افتتاحه لهذا املرشوع 
ثم�ن الجه�ود املبذول�ة الت�ي ق�ام به�ا العاملون يف 
املحطة وانجازه خالل فرتة قياس�ية , حيث سيعمل 
ه�ذا امل�رشوع عى الح�د من ازم�ة املي�اه الصالحة 
للرشب حيث س�يقوم بتجهيز عدد من املناطق منها 

الحكيمية والرباط والجمهورية .
وأضاف العيداني  ان »العديد من املشاريع املستقبلية 
س�تقوم مديرية ماء البرصة بإنجازها خالل املرحلة 

املقبلة« .
م�ن جانب�ه اوضح مدي�ر م�اء البرصة ن�زار نارص 
لعيب�ي ان »الطاقة التي يعمل بها مرشوع ما الرباط  
600م3/ساعة واآلن يعمل بزيادة تصل اىل 800م3/

ساعة بعد ان قامت املديرية بتأهيل وحدات التصفية 
والضخ لهذا املرشوع من خالل منحة رئاسة الوزراء 
التي تقدر بمليار دين�ار لدعمى مديرية ماء البرصة 
حي�ث تحول هذا امل�رشوع املتهالك اىل مرشوع يعمل 

دون معوقات يف تصفية وضخ املياه .

زراعة كربالء: ترويج 86 معاملة إلقامة 
مشاريع عن طريق قروض البنك املركزي

مرصف الرافدين يستحدث خطًا ساخنًا 
لسلفة املاليني الثالثة للمتقاعدين

   كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراعة كربالء املقدس�ة عن ترويج 86 معامل�ة من أجل إقامة 
مش�اريع زراع�ة متنوعة من خالل ق�روض زراعية عن طري�ق البنك املركزي 

العراقي.
وبن قس�م العالقات واالعالم والتعاون الدويل يف الوزارة ببيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »املشاريع التي تم رفع معامالتها من اجل الحصول عى القروض 
من البنك املركزي العراقي ش�ملت مش�اريع دواجن ومناحل عسل وحفر آبار 

وبناء مخازن زراعية«.
واضاف »حيث تم إقرار 22 معاملة ألنش�طة مختلفة وتم رصف الدفعة األوىل 
من القروض لس�تة مشاريع وحسب مراحل العمل الفنية تحت ارشاف اللجان 

الفنية من موظفي زراعة كربالء واملرصف الزراعي فرع كربالء املقدسة ».
كما أعل�ن الربنامج الوطني لتنمي�ة الحنطة يف العراق ع�ن تنفيذ ثالث مزارع 
نموذجية للحنطة يف املحافظة  بعد إن تم تجهيزها باملس�تلزمات من أس�مدة 

وبذور«.
وذك�ر منس�ق الربنامج يف كربالء بحس�ب البيان أن�ه »تم تنفي�ذ ثالثة مزارع 
نموذجي�ة يف املحافظ�ة تقع يف ش�عب الخ�ريات واملركز وعن التمر بمس�احة 
)10( دونم لكل منها ، و تم اس�تالم مستلزمات هذه املزارع من بذور وأسمدة 
مخصصة ملحافظة كربالء املقدس�ة وتش�مل 1800 كغم س�ماد داب و 2250 
كغ�م يوريا فيما تم اس�تالم 900 كغم بذور صنف )اب�اء99( من رشكة مابن 
النهرين يف الديوانية وتم توزيع هذه البذور بواقع 300 لكل مزرعة نموذجية.

    بغداد /  المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين عن اس�تحداث خط س�اخن للمتقاعدي�ن للتأكد من 
شمولهم بسلفة ثالثة مالين دينار«.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
http://mis.qicard.net/( ان�ه »بإمكان املتقاعدين الدخول إىل الرابط الت�ايل

web/omnialoan#!/omnia/check ( ملعرف�ة وجود اس�مه وتأكيد ش�موله 
بسلفة الثالثة مالين دينار« . 

وأش�ار إىل إن »من�ح الس�لفة تك�ون للمتقاعدين الذي�ن لديه�م أدوات الدفع 
االلكرتوني والذين يتسلمون راتبهم التقاعدي من املرصف .

وزير النفط يوعز بتأسيس اكاديمية اخلليج البحرية وانشاء املتحف البحري يف البرصة
   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير النفط جب�ار عيل اللعيبي 
»حرص ال�وزارة عى تهيئة وتطوير 
املالكات العامل�ة يف القطاع النفطي 
وفق احدث النظم والسياقات العلمية 
املتقدم�ة  للوص�ول اىل مس�تويات 

عالية من االداء واالنتاجية« .
واوعز اللعيبي بحس�ب بيان للوزارة 
اىل  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
النف�ط العراقي�ة  »رشك�ة ناق�الت 
اىل التنس�يق م�ع الرشك�ة العربي�ة 

للخدم�ات البحرية التي ت�م التعاقد 
تنفي�ذ  ب�رورة  س�ابقا  معه�ا 
اكاديمي�ة  وبن�اء  انش�اء  م�رشوع 
الخليج البحرية مع املتحف البحري 
يف البرصة بالتنس�يق م�ع الحكومة 
املحلي�ة يف املحافظ�ة ، موضح�ا ان 
»لهذا املرشوع اهمية بالغة يف تأهيل 
واع�داد م�الكات وقي�ادات بحري�ة 
عراقي�ة مدرب�ة ع�ى اح�دث النظم 
والعل�وم والتقني�ات املس�تخدمة يف 

ادارة قطاع الناقالت البحرية« .
واشاد الوزير »باالنجازات املتحققة 

يف عمل رشكة ناقالت النفط العراقية 
السيما بعد عقد الرشاكة مع الرشكة 
العربي�ة للخدمات البحرية واملتمثلة 
بنتائ�ج ايجابية يف تحقي�ق ايرادات 
مالية جيدة ، فضال عن رفع مستوى 
االداء والخ�ربة وبناء القدرات الفنية 
واملهاري�ة  يف عملي�ات نق�ل النفط 
اىل  النفطي�ة  واملش�تقات  الخ�ام 

االسواق العاملية » .
اس�تعادة  »رضورة  ع�ى  وش�دد 
الرشكة ملكانتها السابقة عى صعيد 

النقل البحري االقليمي والعاملي.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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ي�ر وزارة الدفاع / املديرية العامة للعق�ود واملبيعات بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
لتجهيز )نضائد مختلفة(  مع مالحظة ما ياتي :

1 � ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )املديرية العامة للعقود واملبيعات 
من الساعة )900 اىل الساعة 1500( وعىل االيميل

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
  او املوبايل )07902783136( وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة : تجهيز نضائد مختلفة 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري)كتاب رسمي( معنون اىل وزارة الدفاع 

/ املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة ) 100,000( مائة الف دينار  
4 � يتم  تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) بغداد /وزارة الدفاع /        املنطقة الدولية  لغاية الس�اعة ) 1400( من يوم 
الثالثاء املصادف 2017/12/12 ( العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغب�ني يف الحضور يف العنوان االتي : )بغداد /وزارة الدفاع / )املنطقة الدولية( يف الس�اعة )1400(    من يوم 

الثالثاء املصادف 2017/12/12
5 � اعالن املناقصة للفرتة  من يوم االربعاء املصادف 11/29/ 2017  ولغاية الساعة ) 1400 ( من يوم الثالثاء  املصادف 

 2017/12/12
6 � تبلغ الكلفة التخمينية )504,745,000( دينار خمسمائة واربعة مليون وسبعمائه وخمسة واربعون الف دينار     

7 � املنشأ : كوريا 
8  � فرتة التجهيز ) 120( يوم

9 � تقدي�م التامين�ات االولية بنس�بة )3%( من الكلفة التخمينية عىل ش�كل   خطاب ضمان  او صك مصدق او س�فتجة 
صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي

10 � تقديم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب 
االحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مرصف حكومي او مرصف 
معتم�د لدى البنك املركزي العراقي بالنس�بة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية الت�ي لديها تمثيل يف العراق ومرصف 

معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI (  بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق 
11 � ان يك�ون الط�رف الثان�ي كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقص�ة صادر من الهيئة العام�ة للرضائب عىل ان 
يك�ون معن�ون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي بالنس�بة للرشكات العراقية  والرشكات 
العربية واالجنبية التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم 

الرضيبي
12 � تقدي�م براءة ذمة صادرة من دائ�رة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقي�ة والرشكات العربية واالجنبية 

التي لديها تمثيل يف العراق
13 � يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة )0,003( ثالثة باالف  من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم 
)71( لسنة 2012 ووفقا لالصول والرسم العديل البالغ ) 0,001( واحد باالف من قيمة العقد عىل ان ال يزيد عن )10,000( 

عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة 2015
14 � تق�دم الرشك�ة البيانات املالية الخر س�نتني كح�د ادنى مع جلب كتاب م�ن نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية 
املحاس�بني يؤيد س�المة املوقف القانوني للمحاس�ب الذي يقدم الحس�ابات الختامية ضمن اوراق الرشكة الخر س�نتني 

مالية 
15 � يعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن الس�عر  املدون رقما وكما يعول عىل س�عر الوحدة يف حالة عدم 

صحة مبلغ الفقرة 
16 � معايري التاهيل :

أ � عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب � رسعة التجهيز

ج  � دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د � االسعار التنافسية

17 � تلتزم الرشكات بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
18 � يف حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية 

العراقي رقم )56( لسنة 1977
19 � العقد خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 وتعديالته وتعليماته

20 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
21 �  ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها

22 � تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء ) القسم الرابع والقسم السادس(  ومبلغه االجمايل باملداد 
23 � يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك 

لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
24 � يف حالة الغاء املناقصة فس�وف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي العطاء 

25 � ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 
26 � ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

27 � يف حال�ة مصادف�ة تاري�خ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاري�خ الغلق اليوم الذي ي�ي العطلة والذي يك�ون فيه دوام 
رسمي 

28 � صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي ) من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400( 
29  � يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياس�ية للمناقصة  بكافة اقس�امه  فس�يتم اس�تبعاد 

العطاء
30 � تق�وم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياس�ية املرفقة مع املناقصة )88( وثيقة باللغ�ة العربية مع ترجمتها باللغة 

CD ( ( االنكليزية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد 27131 يف 2016/12/22 مع قرص
الغراض توضيحية

31 � للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوازرة الدفاع 
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االم�الك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش 
ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباس�ية أو اللجنة 
خالل )15( 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 بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  
بموج�ب ص�ك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقان�ون أنفا وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم 

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

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جل�ب صورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  

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

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
5 � تعود االكشاك الواردة يف الفقرات )4,3( يف االعالن اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام م�ن العقار 
تسلس�ل 2/14211 ب�راق � جدي�دة الواق�ع يف 
النجف العائد للمدين جواد كاظم هالل اضافة اىل 
تركة مورثه املحجوز لقاء طلب الدائن عبد االمري 
عثمان حس�ون البالغ 16,000,000 دينار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللية عىل املش�رتي علما ان 
ع�دد الس�هام امل�راد بيعها 119,840 س�هم من 

االعتبار الكي 210,840سهم
املواصفات :

ب�راق جدي�دة   � : نج�ف  � موقع�ه ورقم�ه   1
2/14211

2 � جنسه ونوعه : العقار ثالثة دور
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مشتمالته : 
5 � مساحته : 301,20م2

بحال�ة  ال�دور  جمي�ع   : العم�ران  درج�ة   �  6
متوسطة

7 �  الش�اغل : الجزء االول ه�ادي كاظم والجزء 
الثان�ي فاطمة ج�واد والجزء الثال�ث ليىل عزيز 
جميعه�م   يرغب�ون بالبق�اء بعد البي�ع بصفة 

مستأجرين
القيمة املقدرة

مشتمالته :
العقار يقع عىل شارع فرعي 15 مرت وهو مفرز 

اىل ثالث دور بصورة غري رسمية 
الجزء االول : ويش�غله ه�ادي كاظم ويتألف من 
مساحة امامية بضمنها صحيات ارضية الساحة 
شتايكر متهالك وارضية الصحيات كايش موزئيك 
والجدران مغلفة ارشطة بالس�تيكية واس�تقبال 
وبجانبه ممر يؤدي اىل الكليدور ومطبخ وغرفتني 
نوم وصحيات مش�رتكة ومكشوفة وسلم داخل 
املكش�وفة ي�ؤدي اىل الس�طح غرفة ن�وم هزارة 
اس�منت ثم بورك الكليدور هزارة سرياميك لعلو 
130 س�نتمرت والباقي بورك وجود سقف ثانوي 
يف الكليدور اما جدران املطبخ س�رياميك متهالك 
كذل�ك ج�دران الصحي�ات واالرضي�ة س�رياميك 
وباقي ارضية البيت كايش موزئيك اما االستقبال 

االرضية كايش موزئيك والجدران تغليف
بالستك وس�قف العقار من الطابوق والشيلمان 
مجهز ماء وكهرباء وسقف الصالة مغلف تغليف 

ثانوي والسطح مبلط بالطابوق الفريش
الجزء الثاني : وتشغله فاطمة جواد ويتألف من 
صالة ومرر وكلي�دور ومطبخ وصحيات وغرفة 
ن�وم واحدة الس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان 
االرضية م�ن  كايش موزئيك والجدران بورك مع 
هزارة واحد مرت س�رياميك وتوج�د غرفة واحدة 
يف الطابق االول الس�قف من الطابوق والشيلمان 

وهذا الجزء مجهز ماء وكهرباء
الجزء الثالث : ويتأل�ف من صالة وممر ومطبخ 
وغرف�ة وصحيات اما الطاب�ق االول يحتوي عىل 
غرفتني االوىل الس�قف من الطابوق والش�يلمان 
والثانية مس�قف بالس�ندويج ارضية هذا الجزء 
الطاب�ق االريض كايش موزئي�ك ومرت س�رياميك 
)الطاب�ق  والش�يلمان  الطاب�وق  م�ن  الس�قف 

االريض( مجهز ماء وكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة  يف الدجيل  

العدد : 266/ب/2017
التاريخ 2017/12/3

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد عي حسني

تبليغ
اقام  املدعي عوده مجالد طاهر  ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 266/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
واملتضمن�ة مطالبت�ك بمبلغ خمس�ة وعرشون 
ملي�ون دين�ار وذلك ع�ن مبلغ لتس�ليمها لهيئة 
الحج والعمرة ولعدم معرفة محل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اع�الن بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني وعن�د عدم حض�ورك يف ي�وم املرافعة 
املص�ادف 2017/12/10 او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض
جاسم محمد داود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ  

مديرية تنفيذ الشامية 
رقم االضبارة 323/ 2014 
التاريخ 24/ 10 / 2017 

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الش�امية العقار تسلس�ل 26/ 3م  الح�ي الواقع يف 
قض�اء الش�امية العائد للمدين س�امر حم�زه رايض املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن الرشكة العام�ة لتجارة الحب�وب البال�غ ) 164,568,835 ( دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 
املشرتي .

املنفذ العدل 
عي موىس متعب 

املواصفات :- 
1-  موقعه ورقمه :- 26 / 3 / م  الحي / قضاء الشامية  

2-  جنسه ونوعه :- ارض زراعية  تسقى سيحا 
3-  حدوده واوصافه :- كما مؤرش يف الخارطة 

4-  مشتمالته :- ال يوجد  
5-  مساحته :- 163 دونم 12 اولك 50 مرت 

6-  درجة العمران :-
7-  الشاغل :-  ال يوجد 

8-  القيمة املقدرة :- ) 825,794,025 (

تنويه
نرش يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 
1562 يف 28 / 11 / 2017 اعالن الس�ادة 
مس�اهمي رشكة املناهل لالنتاج الزراعي 
/ مس�اهمة خاصة / دعوة الهيئة العامة 
حي�ث ذك�ر يف حالة عدم اكتم�ال النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتم�اع اىل نفس اليوم 
الخميس املصادف 21 / 11 / 2017 خطأ 
والصحيح هو 21 / 12 / 2017 لذا اقتىض 

التنويه . مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري/مقابل كراج 19م11/82حانوت1
سنة واحدة الشرمان

13/23 ـ حوانيت2
سنة واحدة السوق العصري/ الشارع العام10م13/312

3
مساحة من 

االرض النشاء 
كشك عليها

ثالث شارع كوفة ـ عباسية)3×3(م2بال
سنوات

4
مساحة من 

االرض النشاء 
كشك عليها

)2,5×2,5(بال
م2

الشارع الخدمي /مجاور 
متوسطة العباسية للبنين

ثالث 
سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

وزارة الدفاع
اعادة اعالن مناقصة عامة رقم )11( لسنة 2017املديرية العامة للعقود واملبيعات

جتهيز نضائد خمتلفة

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 230

التاريخ: 2017/11/29
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مجهورية مريم
صدرت عن دار المتوس�ط- إيطاليا رواية جديدة للروائي 
العراقي وارد بدر السالم وهي الرواية الثامنة في مجموع 
إصداراته الروائية، والكتاب الثاني والعشرون في مجمل 
إصدارات�ه األدبية.تختل�ف ه�ذه الس�ردية القصي�رة عن 
س�رديات الس�الم المطول�ة ببقائه�ا ضمن حي�ز مكاني 
واح�د وتن�اِور في زمنين هم�ا الماضي والمس�تقبل من 
دون اإلش�ارة إلى الحاضر، بمعنى هي رواية مس�تقبلية 
في أحداثها التخييلية التي استثمر فيها السالم لغة الشعر 
كثيراً م�ن دون التقيد بلوازم الس�رد الروائ�ي المتعارف 
عليه، كس�راً لهذه القاعدة الروائية في محاولة شخصية 
لتحدي�ث الش�كل الروائ�ي في مجم�ل إنتاجاته ال س�يما 
في روايت�ه “الحلوة” التي اس�تعمل فيها الترقيم ش�كالً 

وحاضنة لألحداث.

 تشتمل المجموعة القصصية األولى للقاص األردني علي داود 
القيس�ي “أمس يزه�ر غدا”، الص�ادرة حديثا بدع�م من وزارة 
الثقاف�ة، على قصص قصيرة جدا محكمة البناء الفني وتتناول 
موضوعات متنوعة تركز في معظمها على الجانب االجتماعي 
من خ�الل قصص “الس�ر” و”المش�بوهة” و”مكي�اج” و”دار 
المس�نين”، إضافة إلى توجيه نقد غير مباش�ر لضعف االنتماء 
الوظيف�ي، كم�ا في قص�ة “انتهى الدوام”، وجش�ع اإلنس�ان 
كم�ا في قّصتي “البخيل” و”أصح�اب الماليين”، وكذلك لترّدي 
الخدمات الصحية بس�بب االزدح�ام كما في القصة التي حملت 
عن�وان “الط�وارئ”. يلم�س القارئ ف�ي المجموع�ة ازدحام 
المدين�ة وموتها وس�لوكيات غريبة وصورا للفس�اد وعالقات 
جافة قائمة على المصلحة عبر س�ياق فني بعيد عن المباشرة، 

تستبطنه مشاعر ذاتية منسجمة مع الواقع االجتماعي.

أمس يزهر غدًا

          بقلم / احمد المالكي
 

المش�هد الش�عري لم يعد أبيض هك�ذا تحدثت 
تجربته الش�عرية  وعبر مش�هد النث�ر الحديث   
واضعا راس�ما بصمة لعي�ن راصد ومنقب واع 
غي�ر مبالي بالس�ائد كاس�ر زج�اج  المتعارف 
بحجر التفرد ومؤس�س نصوص فاضلة تشبه 

افالطونيته هو .
هو هكذا يخرج من ...ومن 

يخ�رج م�ن جن�وب اإلب�داع وجن�وب العطاء 
وجنوب الجنون اإلبداعي. 

ماسكا بيديه مدينه بحجم الال متناهي. .. رمال 
اآلمال ولون أسمر يطير بجناحين مدينة 

ومن دون الش�عور بالجوع المتعارف يطعم ما 
تيسر من رغيف الدهشة وقوة الخلق لكل أفواه 

البياضات. 
شاعر بنكهة الشعب والش�غب اللغوي،  شاعر 

يكت�ب النص بقط�رات خضراء فيتي�ح لبراعم 
الماهي�ات  م�ن  غاب�ات  تتح�ول  أن  الفك�رة 
والتس�اؤالت القابعة بظل ش�جرة حادث. .. أو 

الملونة بالشجن واأللم اإلنساني. 
عصافي�ره لها أنياب ق�د تعض الغص�ن الناكر 

لخضرته. . وخضرته 
م�ن جيل هجين الفكر .. أف�كاره التي اخترقت 
جدار النثر كانت تأتي بسرعة النغم تارة، وتارة 
على هيئة األختزال الذي يدور في كنف التأويل 
وال�دالالت الت�ي قال له�ا كون�ي نصوصا بأمر 
الش�عر فكانت ...هي ذاتها الت�ي عانقت عيون 

الحداثة. 
ش�اعر يضع لغته الش�عرية على رف المستقل 
ليك�ون أرث أدبي بحكم الخل�ق اإلبداعي وقوة 

سحر اللغة. 
هش�ام المالكي يقدم لنا الدهش�ة عب�ر أقرأما 

تيسر من الجنون. بقصار الصور

هشام ومالمح الطني بكتاب

شعبان يوسف ينعش الذاكرة بـ »املهمشني«
           عمار علي حسن 

 
ال نع�رف يقين�اً األس�باب الت�ي تجعل 
الذاك�رة األدبية والثقافية ُتس�قط في 
مس�ارها الطويل من حس�بانها كتاباً، 
وتبقي آخرين. وهناك س�ؤال جوهري 
في هذا المقام: هل هناك ارتباط شرطي 
بي�ن الموهب�ة والذي�وع؟ أو حتى بين 
غزارة اإلنت�اج والصيت؟ ربما ال يجيب 
كتاب الش�اعر والمؤرخ األدبي شعبان 
يوسف »المنس�يون ينهضون« )بتَّانة( 
عن هذا السؤال بطريقة مباشرة، لكنه 
يمدن�ا، م�ن خالل ع�رض س�ير ذوات 
وأعمال عشرين روائياً وقاصاً وشاعراً 
وناقداً وتحليلها، بإضاءات مهمة حول 
تلك المس�ألة، تكمل، ما بدأه في كتابي 
و  كم�داً؟«،  الكاتب�ات  تم�وت  »لم�اذا 
»ضحايا يوس�ف إدريس وعصره«. في 
الكتب الثالثة، يحاول يوسف أن ينتصر 
ألولئ�ك »المنس�يين«، أو َم�ن يرى هو 
أنهم لم ينالوا ما يستحقون من اهتمام.

وه�ذه وجه�ة نظ�ر تن�م ع�ن تعاطف 
وحدب إنساني ال بأس به، بل ال بد منه، 
بغ�ض النظر ع�ن اخت�الف اآلراء حول 
قيمة م�ن وردوا في الكتاب وقاماتهم، 
أو غيره�م، مم�ن تطول به�م القائمة، 
ويمكن أن ينضموا ببساطة إلى طابور 
المهمش�ين، ب�ال عن�ت وال عن�اء. فإذا 
كان الكت�اب األخي�ر لش�عبان يوس�ف 
انصب على مصريين رآهم مس�تبعدين 
مهجورين مستقرين في قاع النسيان، 
ف�إن القائمة ال ت�كاد تنتهي إن ضممنا 
إليه�ا َم�ن ت�م إقصاؤهم، ع�ن عمد أو 
بتقصير من أنفسهم، في العالم العربي 

على مدار القرن العشرين، وحتى أيامنا 
الراهنة.ف�ي الكت�اب، تقتح�م عيونن�ا 
أس�ماء الطاه�ر مكي، ونعم�ات أحمد 
ف�ؤاد، وأنور المع�داوي، وب�در الديب، 
وزهير الش�ايب، وحس�ن فت�ح الباب، 
وس�يد خميس، وعباس خض�ر، وعلي 
شلش، وعادل كامل، وضياء الشرقاوي، 
ومحم�د خلي�ل قاس�م، ومحم�د كامل 
حس�ن، وعباس عالم، ومحمود دياب، 
وحس�ين ش�فيق المص�ري، وص�الح 
ذهني، ومحمد يوسف، ومحمد مهران 
الس�يد. وقد يقول قائل إن بعض هؤالء 
كان م�ن البارزين، وأخذ حقه على قدر 
اهتم�ام المجتمع بالمثقفي�ن عموماً، 
إذ لي�س م�ن المنتظ�ر أن يحظى كاتب 
بش�هرة الع�ب ك�رة أو ممث�ل، وه�ذا 
معي�ار ينطب�ق عل�ى العالم كل�ه، منذ 
اخت�راع الس�ينما ومن بعده�ا التلفاز، 
لكن هذه النقطة ل�م تفت الكاتب، فهو 
يتحدث ع�ن ضجة أحاطت بش�خوٍص 
هم النس�يان.  منه�م بعَض الوقت ثم لفَّ
والمث�ل الصارخ لهذا نعمات أحمد فؤاد 
الت�ي ذاع صيتها حين تص�دت للرئيس 
المص�ري الراح�ل أن�ور الس�ادات في 
قضية »هضبة األهرامات«، لتتوفى بعد 
سنوات طويلة من هذه الواقعة وحيدة 
منس�ية في بيتها. وهن�اك أيضاً َمن لم 
يأخذ حقه كرائد ف�ي مجال النقد، مثل 
المع�داوي ال�ذي كان أول من كتب عن 
نجيب محفوظ. وهن�اك َمن لم يجد ما 
يستحقه إبداعه من نقد مثل حسن فتح 
الباب وبدر الديب ومحمد مهران السيد. 
وهناك َمن كان في وس�عه أن يصل إلى 
مكانة كبرى في األدب، لكنه توقف في 

أول الرحلة مثل عادل كامل، ويوجد من 
بذل جهداً فكرياً ونقدياً عميقاً، لكن ما 
الق�اه من اهتم�ام ال يكاف�ئ ما حققه 
م�ن إنجاز مث�ل الطاهر مك�ي. وهناك 
من ب�اع أمالكه في س�بيل األدب، لكن 
العائ�د كان ضئي�اًل مثل س�يد خميس، 
ويوج�د متع�ددو الموهبة مث�ل زهير 
الشايب وعلي شلش.يبقى هؤالء الذي 
يس�عى الكاتب إلى االنتصار لهم مجرد 
أمثلة معبرة ع�ن التهميش، إذ كان في 
وس�عه أن يضيف أسماء أخرى أوردها 
بالفع�ل ف�ي مقدمة كتاب�ه مثل فكري 
الخول�ي وش�هدي عطي�ة وإس�ماعيل 
أده�م وأمين عز الدي�ن وصالح حافظ، 
لك�ن النماذج التي طرحه�ا تبدو كافية 
إلى حد بعيد، وهي التي يمكن اعتبارها 
الفئة المهجورة والمس�تبعدة بدرجات 
مختلفة.وتتع�دى ج�دوى ه�ذا الكتاب 

مج�رد ط�رح جان�ب من تاري�خ األدب 
المصري، ال س�يما أن مؤلف�ه لم يقف 
عند ح�د البكاء على ما تبقى من أعمال 
وسير هؤالء، إنما ربط سيرهم الذاتية 
وأعماله�م األدبية والفكرية بس�ياقها 
االجتماعي والسياس�ي. ب�ل تمتد هذه 
الجدوى إلى تلقي�ن كل من يكتب حول 
ما يج�ب عليه أن يفعله درس�اً حتى ال 
يبتلعه التجاهل واإلهمال والنسيان في 
م�ا بعد، لكن هل بوس�ع أح�د أن يفعل 
ه�ذا بح�ق؟ وإن فعل في حيات�ه، فهل 
يضمن بعد رحيل�ه أال ينضم إلى قائمة 
المنس�يين؟ وم�ن ذا ال�ذي في وس�عه 
أن يراه�ن عل�ى البق�اء إال الذين كانت 
حياته�م مختلف�ة، وإنجازاتهم فارقة، 
وأعماله�م الفت�ة، وتصوراته�م عابرة 
للزم�ن؟ أولي�س م�ن مجاف�اة الواقع 
أن نق�ارن أياً م�ن هؤالء بطه حس�ين 
الحكي�م  وتوفي�ق  محف�وظ  ونجي�ب 
وعباس العقاد ويوس�ف إدريس، وهم 
الذين نجد أخب�اراً تتوالى عن أعمالهم، 
وترد أسماؤهم في مقاالت ودراسات، 
وتع�د أطروح�ات ع�ن منجزاته�م؟إن 
بعض ما نراه تهميش�اً قد يكون راجعاً 
إلى الكاتب نفس�ه، إذ إنه يئس مع أول 
مش�كلة صادفته ف�ي مس�اره األدبي، 
فتوقف وانس�حب مهزوم�اً مثل عادل 
كام�ل، أو أن�ه أبدع عم�اًل واح�داً الفتاً 
وكفى مثل خليل قاسم وروايته البديعة 
»الش�مندوة«، أو أن تراج�ع االهتم�ام 
بالل�ون الذي يبدعه أدى إل�ى إهمال ما 
تركه مثل حالة محمود دياب الذي تأثر 
بتراجع المس�رح، أو أن سفره الطويل 
خ�ارج مصر أثَّر في االلتف�ات إليه مثل 

حس�ن فتح الباب، أو تغير اتجاه الشعر 
جعل م�ا أنتج�ه يت�وارى مث�ل مهران 
الس�يد. وهن�اك من أقع�ده المرض عن 
مواصل�ة النض�ال ال�ذي س�اعد عل�ى 
ش�هرته مثل نعمات أحمد فؤاد، وهناك 
م�ن أهمل ورثته إعادَة نش�ر أعماله أو 
تنازع�وا عليه�ا فتوقف نش�رها، وفي 

هذا حدث وال حرج. 
وبعضه�م ل�م يس�تطع نص�ه ج�ذب 
انتباه األجي�ال الجديدة، عالوة بالطبع 
عل�ى موق�ف الس�لطة، ومؤسس�اتها 
الثقافي�ة، والتي في وس�عها أن تجعل 
كاتب�اً في دائرة الض�وء إن أرادت حتى 
بع�د رحيله بس�نين طويل�ة، من خالل 
إع�ادة طباعة أعمال�ه، وإدراج بعضها 
في المقررات الدراسية، وعقد الندوات 
والمؤتم�رات حوله، ومع هذا ليس في 
وس�عها أن تف�رض أح�داً عل�ى الناس 
ك�ي يحب�وه ويق�دروه ويحرصوا هم 
طواعية وفي حرية كاملة على متابعة 
أخباره واالحتفاء بم�ا ترك.لكن يبقى 
األهم، واألكثر ديمومة، هو َمن يرتقي 
إلى ج�دارة العي�ش في أذه�ان الناس 
وقلوبهم وضمائرهم، حيث يجدون في 
ما أنتج�ه، وخاله وراء ظه�ره ورحل، 
قدرة على اإلج�ادة الواضحة، واإلفادة 
المطلوب�ة، وهذا لن يتحقق إال بحرص 
المس�تمرة،  اإلضاف�ة  عل�ى  الكات�ب 
والتجوي�د الدائم، واإلخالص لما يكتب 
فقط، ش�رط أن يك�ون موهوب�اً أوالً، 
ث�م دؤوب�اً ثاني�اً، وأن يجع�ل م�ا بينه 
وبين الناس عامراً بالكفاح من أجل أن 
تصبح الحياة أكثر جماالً، والبشر أكثر 

حرية.

سميا صالح : ظروف الوطن كان هلا انعكاس سلبي عىل الثقافة
            حاورها: عزيز البزوني/ البصرة

 
س�ميا صالح شاعرة س�ورية ,خريجة كليه التربية, 
تكت�ب ش�عر التفعيل�ة والنث�ر له�ا ديواني�ن) وآخر 
قي�د الطبع,ش�اركت ف�ي أغل�ب المراك�ز الثقافي�ة 
مجموع�ه  به�ا  ش�اركت  الت�ي  والمهرجان�ات 
منارات,عضو جمعيه بانياس الثقافية, عضو ملتقى 
باني�اس اإلبداع�ي ,عض�و مجموعة من�ارات, كتبت 
للوطن...للشهيد...للحب,التقينا بها فكان هذا الحوار 

معها:
* ما هي قراءتك للمش�هد الثقافي واألدبي النس�وي 

في سورية في ظّل األوضاع الراهنة؟ 
  - ف�ي إطاللة س�ريعة على المش�هد الثقافي األدبي 
النس�وي في س�ورية , يمكن القول إّن هذا المش�هد 
مضط�رب م�ن حي�ث الكم والكي�ف , فهناك أس�ماء 
كثي�رة ب�رزت على الس�احة ولك�ن اإلنتاج ل�م يكن 
بالمس�توى الذي يليق ويناس�ب األوض�اع الراهنة , 
فق�د اتجه المش�هد باتجاه الس�طحية ف�ي معالجة 
قضايا المجتمع , كما تدنى مستوى الكتابة لدى عدد 

من الكاتبات
.*كي�ف تقرئين الدور الس�وري الثقافي في الحفاظ 

على الهوية والتراث العربي؟ 
  - ال يزال هناك أديبات وأدباء يحافظون على األصالة 
واالنتماء الوطني .. وإن كنت أتمنى األفضل واألعمق 
, فالهوية والت�راث مههدان , ويحتاج�ان إلى جهود 

أكبر في وجه تهديدات متعددة ومن جهات مختلفة
 * الق�ول إّن غالبية األدب�اء والمثقفين على اختالف 
اتجاهاته�م , وقفوا موق�ف المدافع عن إرادة الحياة 
, وعن تاريخ هذه األرض, رغم تأثر المش�هد الثقافي 
بالحرب, والقلق المستمر بين أطراف النزاع السوري 

الذي لم يعْد مفهوما.
  - إرادة الحي�اة ه�ي التي برزت في ه�ذه المرحلة , 
على الرغم من تعدد المش�ارب واالتجاهات الفكرية 
بين األدباء والمثقفين, من خالل استمرار النشاطات 
الثقافية برغم الخوف والمعاناة , ولكن كّل أديب على 
طريقت�ه, إالّ أّن األغلبي�ة وجدوا في الص�راع القائم 
تهدي�دا ألم�ن الناس وحياته�م, ووج�دوا أّن الدعوة 
إلى الس�الم واالس�تقرار هو النداء الذي يعيد للناس 
اس�تقرارهم وأملهم بالبقاء على هذه األرض. معظم 

األدب�اء والمثقفين يعمل�ون من أجل إنه�اء الصراع 
وتغليب لغة العقل 

*ه�ل فعالً نعيش ف�ي زمن خّف فيه وه�ج الثقافة, 
بش�كل عام والشعر بش�كل خاص, وانحسر لصالح 

أجناس أدبية أخرى , أهمها الرواية؟
   - ظ�روف الوط�ن كان له�ا انع�كاس س�لبي عل�ى 
الثقاف�ة , عل�ى الرغ�م م�ن المح�اوالت الفردية في 
معظ�م األحي�ان إلحياء ال�دور الثقاف�ي واألدبي من 
خالل المهرجانات واللقاءات األدبية والثقافية , لكن 
الحض�ور في معظم األحي�ان كان خجوال , ويقتصر 
أحيانا على المش�اركين وموظفي المراكز الثقافية . 
أّما الش�عر فإّنه لم ينحس�ر دوره بش�كل كبير , لكّن 
كثرة الش�عراء أفقد الش�عر تّوهج�ه نتيجة الضعف 
الواضح في نت�اج الكثيرين, وانحدار المس�توى إلى 
الهموم الفردية والش�خصية . أما األح�داث الجارية 
فقد أب�رزت دور الرواية كحامل أدب�ي لهموم الناس 
ومش�كالت الوطن وتستطيع أن تعّبر عن ذلك بشكل 

أفضل
 *إّن اعتم�اد الناس على الش�عر ل�م يعد كما كان في 
الماضي , لتوافر البديل من وس�ائل االتصال, ولتغير 

مناس�بات قول الش�عر م�ن فخر وحماس�ة وهجاء 
ورثاء

 - وس�ائل االتصال تعددت, لكّن استغاللها لمصلحة 
األدب كان ضعيف�ا, فوس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
غلب عليها س�طحية االس�تخدام , لكنه�ا في الوقت 
نفس�ه س�اعدت في إيص�ال الكثير من األف�كار, أّما 
األغراض الش�عرية القديمة فقد انحسرت ولم تنعدم 
, وبرز بديال عنها هموم فردية من أهمها الوجدانيات 

كالغزل والقضايا الوطنية العامة
.*النق�د المحاي�د موجود, ولك�ّن الغالب ه�و النقد 
المنحاز لمصلحة ش�خصية أو عصبية.  - النقد نتاج 
أدب�ي, يتأثر بم�ا يتأثر ب�ه األدب. إّن ظهور الش�للية 
والتجمعات الثقافية على أس�س مناطقية أو طائفية 
أفق�د النقد كثيرا من مقوماته الموضوعية , ال يوجد 
نق�د محايد بالمطلق, األهواء الش�خصية تلعب دورا 
كبي�را في إظه�ار أدباء غير جديري�ن بالظهور, على 
حس�اب األدب الجي�د .. هن�اك أدباء كب�ار ال يزالون 
مغمورين ألّن النقاد أخفقوا في الوصول إلى نتاجهم 
األدب�ي أو ألّن أولئ�ك األدب�اء ال يتملق�ون النقاد وال 

يتقربون منهم بوسائل أخرى غير األدب.

صوت الريح

في العش الوثير من الشجرة العجوز
دائًما نراَك ترقد على البيض

البيُض ليس كالبيض
لكنك ترقد عليه

البيُض ليس لك لكنك ترقد عليه
البيُض ال يفقس

وأنت تعلم أنه ال يفقس
لكنك ترقد عليه

دائًما يقال إنك تحبُّ الرقاد
ُل عليه ورقادك ال ُيَعوَّ

لكنَّ من ُيسمع هامًسا بذلك
يهدَُّد في حياته ومماته

تنتزع عيناه وتوضعان مع البيض
الذي ليس كالبيض

لتنعمان بدفء زغبك المقدس.
 **

سبعة عشر حارًسا من القرود
مدججين بالسالح

منتشرون في كل فروع الشجرة
يحمون عرشك.

دائًما تقول للمراسلين األجانب:
- هم ال يحمون عرشي

عرشي ال يحتاج لحماية
بل يحمون عشي

يحمون البيض
فلة الذين يأملون في استرداده من السِّ

وجوههم الخربة تريد كشافات اإلضاءة
وهم ال يستحقون سوى ظالم القبور.

**
النسيم يغرد لك بين الغصون

الِقَرَدة دائًما َيِقظون ال ينامون
من يوم أن قطعَت ألسنتهم ما عاد َيصدر عنهم إزعاج

حتى الثمار، نبهَت عليهم أن يبتلعوها 
دون أن تخدشها أنياُبهم الطويلة

حرًصا على سكونك الجميل
وإذا حدث وصدر عن أحدهم ُضراط

خدَش رهافة حسَك
أخذت عينيه تحتَك

في دفئك الثري وألقى به أترابه للكالب
الكالُب لك.

**
العيون جميُعها مطفأة تحتك

يتوهُج بها دفؤَك الجميل
وأنت في رقادك الممتد

تتأمل المكاَن حولك
المكاُن لك تتأمل الزماَن حولك

الزماُن لك والرياُح صديقاتك
يعزفن لك بين األوراق الخضر

ألحاَن مجدك ورفعتك
الصوت الوحيد الذي تصغي إليه

صوت الريح.
**

حتى كان يوم
وأنت في رقادك الميمون

لمحَت القروَد يوجهون ألسنة أسلحتهم
إلى أسفل فنظرَت

رأيَت حماًرا يتقلب على األرض
تحت الشجرة التي هي لك

ظهُرُه إلى أسفل
وقوائُمُه مرفوعة

ورغم التراِب المتصاعد
لمحَت بنظرَك الثاقب 

بيضتيه السوداوين
كم هما كبيرتان!

صرخت في الِقَرَدة:
- ال تطلقوا عليه النار

انظروا أيها األغبياء
هذا هو البيُض الذي يفقس دون شك!

وفهم الِقَرَدة الرسالة
فقفزوا نازلين.

شعر/ محمد محمد السنباطي
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شذى حسون: كنت أعيش قصة حب وأغنيتي ردًا عىل حالتي النفسية السيئة
هي نجمة عراقية عربية حققت بس�نوات 
قليلة انتش�ارا واس�عا وقاعدة جماهريية 
كبرية. مشوارها الفني كان مختلفا ومليئا 
باملفاجآت السارة والتقدم والتحدي، اىل ان 

اصبح لديها جيش من »الشذاويني«.
قدم�ت بالف�رة االخ�رية اغني�ة مغربي�ة 
جدي�دة »الدنيا م�ا س�يباش« وهي تعترب 

لونا جديدا كانت تطمح شذى لتقديمه .
وق�د ص�ّورت االغنية يف لبن�ان مع املخرج 
حس�ن غ�دار ويف الكوالي�س كان لن�ا هذا 

اللقاء معها:
»الدني�ا  كلي�ب  اج�واء  ع�ن  اخربين�ا   •

ماسيباش«
اجواء الكليب كانت جميلة جدا وطبعا مع 
املخرج حس�ن غدار اجمل واجمل. سعيدة 
انني تعاون�ت معه وس�نقدم كليبا جديدا 
ومختلف�ا للمرة االوىل ويف كل مش�هد منه 

اعطاني شكال جديدا .
ولّعت�و  بالدوالي�ب  االرض  »اش�علتم   •

االرض«
يج�ب القيام بذلك، الع�ودة يجب ان تكون 
قوية والكليب ق�وي واريد ان اعود باغنية 
ومشاهد قوية لها وقعها من خالل الرقص 
والكثري من االمور ستصدم الناس وممكن 
ان يس�تغرب البع�ض او أالّ يحب الش�كل 
الجدي�د ولكن ان�ا اريد ان ادخل اىل س�وق 

الشباب الذي انتمي له شخصيا.
• يف لقاء س�ابق اخربتنا انك س�تدخلني اىل 
نوع جديد من الفن، هل هذا هو الفن الذي 

قصدته وهذه انت؟
طبعا هذا قسم من شذى حسون، انا احب 
املوس�يقى االيقاعية التي نتمايل ونرقص 
عليه�ا والوقت نفس�ه ان تتضمن رس�الة 
فاملضم�ون يهمن�ي ج�دا والرس�الة التي 

تصل للناس تهمني.

• ما هي رسالة الكليب؟
هي رس�الة ثورة املرأة ضد كل ظلم ممكن 
ان ت�راه م�ن الرج�ل خصوص�ا اذا تركها 
وهي يف وسط العالقة والحب والغرام. اريد 
ان أُوصل رس�الة لهن ان نبقى قويات واال 
نتأثر بموضوع الرجل الذي يركنا يجب اال 

تقف حياتنا عند ذلك وان نبقى قويات.
اغني�ة  م�ا  ح�د  اىل  تش�به  االغني�ة    •
»ديسباس�يتو«، ه�ل تس�عني اىل تحقي�ق 
ج�زء من نجاح ه�ذه االغني�ة التي تعترب 

االوىل عامليا؟
ه�ذه االغنية املكه�ا منذ اكث�ر من عام، 

وهي ال تشبه »ديسباس�يتو«، ولكن ربما 
تشبه االيقاع الالتيني لهذا تبدو وكأن فيها 

يشء منها.
• ذك�رت بعض الصحف ان تجربة التمثيل 
مع�ك، لم تض�ف اي يشء لفايز الس�عيد، 

ماذا تقولني؟
هو ل�م يقل انها معي لم تض�ف له، بل لم 
تض�ف له التجرب�ة ككل ولكنه�م وضعوا 

اسمي اىل جانب هذا املوضوع.
• وهل اضافت اليك؟

كل م�ا اقدمه يضيف يل واتعلم منه وطبعا 
اضافت يل التجربة اشياء كثرية حتى لو 5 

باملئة زيادة.
• حياتك الش�خصية ايضا تثري الجدل وقد 

تردد انك تعيشني قصة حب حاليا؟
ه�ذا بس�بب ص�ورة ع�ىل صفحت�ي عىل 
احد مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي وجملة 

رومانسية.
كن�ت اعيش حينه�ا قصة ح�ب وحاليا ال 
اعيش�ها. قصص الحب ته�م الناس طبعا 
براح�ة  اعي�ش  ان  اردت  الي�وم  ولكنن�ي 

نفسية .
• اذا يمك�ن القول ان االغني�ة هي رد عىل 
الحالة النفسية الس�يئة التي كنت تمرين 

بها بسبب حبيبك؟
ممك�ن نعم ، امل�رأة يج�ب ان تبقى قوية 
حتى امام هذا الرجل الذي يسيطر عليها.

• هل كنت مغرمة بفنان؟
كال.

كيف شوهت هوليود 
الف ليلة وليلة

لق�د دابت الس�ينما الهليودية اىل تناول قصص ال�ف ليلة وليلة بكل 
تل�ك البهرجة الزاخرة بااللوان والخيال حتى اننا الزلنا نتذكر الكثري 
م�ن تلك االف�الم الس�ينمائية ويف مقدمتها عىل س�بيل املثال ) لص 

بغداد( و) السندباد البحري (
لكن الذي وددت قوله : 

ان مثل ذلك التناول لم يكن امينا بل يمكن القول انه كان مدسوس�ا 
ع�ىل اهل بغ�داد كونهم من اللص�وص واملجرم�ني ويركضون وراء 
الج�واري والغلمان ..ويمتهنون الغدر والخيانة والتجس�س والقتل 

واالغتيال .
وبمعنى ان الس�ينما الهليودية االمريكية لم تكن منصفة ملا ورد يف 
تل�ك القصص ) الخيالي�ة الحقيقية( من افكار بعي�دة عن  كل تلك 
االفكار املدسوس�ة واملغرض�ة تجاه العرب من جهة ومن االس�الم 
من جه�ة اخرى .. رغم ان تل�ك القصص غني�ة باملفاهيم واملعاني 
االنسانية التي جاءت بها )شهرزاد ( طوال الليايل االلف وليلة والتي 
جعلت من )ش�هريار( انس�انا بعد ان كان يتش�فى بقتله للنس�اء 

اللواتي يتزوجهن 
يف كل مرة !!.

والذي وددت قوله بهذا الصدد ومن خالل الحديث عن هذه القصص 
ان ذلك العم�ل االدبي الكبري ضاع مابني كونه عمل بغدادي ..أ و انه 
هنديا او فارس�يا كم�ا يدعي البعض ملجده للهن�ود وللفرس وكما 
فعل�وا مع) كليلة ودمنه( وس�واها من القصص واالس�اطري ..لكن 
الجديد الذي بات يذكر ان )الف ليلة وليلة ( قد كتبتها امراة  بغدادية 
..الس�يما وانه�ا مجموع�ة قصص تقوله�ا )ش�هرزاد( وهي انثى 
لزوجها السلطان )ش�هريار( ..علما بان هذه القصص قد ترجمت 
اىل اغل�ب لغات العالم كالفرنس�ية واالنكليزية واالملانية والروس�ية 
وااليطالي�ة .. ولكن الذي البد ان يقال : ان هذا الكتاب يقرن ببغداد 
اقران�ا غريب�ا لدرجة يكاد ان يك�ون هوية لها يف الفك�ر العاملي .. 
حت�ى انه اليوم م�ا ان تذكر) أل�ف ليلة وليلة( تذك�ر معها )بغداد( 
حيث تراى بغداد يف تلك الحكايات بقبابها ومس�اجدها وقصورها 
وخلفائها وازقتها وحوانيته�ا وباعتها وتجارها وزهادها وعبادها 
..لكن التساؤل املهم : ماذا قدمت بغداد عن ذلك الراث الخالد والذي 

بات عاملي التناول ) سينمائيا وتلفزيونيا( ؟
الجواب : اليشء سوى نتاجات الترتقي بمستواها لكل تلك النتاجات 
الهوليودية التي عملت عىل تش�ويه ال�ف ليلة وليلة واظهارها بذلك 

املظهر املخزي واملحزن !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 3439/ب/2017
التاريخ: 2017/11/28

اعالن
اىل املدعى عليها ازهار جميل اسماعيل

اقام املدع�ي )امني بغداد / اضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة ) اعاله( لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيها )بالحكم بالزام املدعى عليها  بابطال واعادة تس�جيل قيد 
القرار  املرقم  15841/43 م  الخر وتحميله كافة الرسوم واملصاريف القضائية 

وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي 
انتقال�ك اىل جهة مجهولية قررت تبليغك بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 
)2017/12/10( الساعة التاسعة ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

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

صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الش�خصية 
يف الدجيل

العدد : 603/ش/2017
التاريخ 2017/12/4

اىل املدعى عليه / يارس مانع 
عذاب
اعالن

)ياس�مني  املدعي�ة  اقام�ت 
سعيد عذاب( ضدكم الدعوى 
املرقمة 603/ش/2017 امام 
ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيها )تفريق( ولعدم معرفة 
مح�ل اقامتك قررت املحكمة 
بواس�طة  اعالن�ا  تبليغ�ك 
صحيفت�ني محليت�ني وعن�د 
عدم حضورك يف يوم املرافعة 
املص�ادف 2017/12/10 او 
ارسال من ينوب عنك قانونا 
بحق�ك  املرافع�ة  س�تجري 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1050/ب/2015

التاريخ 2017/12/4
اعالن مزايدة

تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة 1050/ب/2015 يف 
2015/8/31 واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 5 مقاطعة 8 ابو 
جويالنه يف الس�ماوة واملوصوف ادناه وبالنظر لعدم حصول راغب 
بالرشاء يف موعد املزاي�دة العلنية املصادف 2017/12/3 عليه قرر 
تمدي�د املزايدة واالعالن مجددا عىل بي�ع العقار املذكور يف الصحف 
املحلية خالل خمسة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة املحكمة مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ه 10% من القيم�ة الكلية للعق�ار البالغه )مائة 
وتس�عة واربعون مليون وستمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار( 

وسوف تجري املزايدة واالحالة يف اليوم االخري الساعة 12 ظهرا
القايض
فليح حسن جاسم

االوصاف :
ارض زراعية تس�قى بالواس�طة مغروس�ة ببعض اشجار النخيل 
منه�ا مثمره ومنها فس�ائل باالضاف�ة اىل وجود اش�جار متنوعه 
م�ن الت�ني والتفاح والس�در والعنب والرمان مش�يد عليه�ا اربعة 
دور س�كنية مبني�ه من الطابوق واالس�منت ثالثة منها مس�قفه 
بالكونكريت املسلح تشمل الدار االوىل عىل غرفة استقبال وغرفتي 
نوم وكليدور ومطبخ ومجموع�ة صحية داخلية واخرى  خارجية 
شيدت عىل مس�احة 200 مر مربع والثانية تشمل عىل غرفة نوم 
واح�دة وكليدور ومطبخ ومجموعة صحية ش�يدت عىل مس�احة 
100 م�ر مرب�ع والثالثة تش�مل عىل غرف�ة نوم واح�دة وكليدور 
ومطبخ ومجموعة صحية شيدت عىل مساحة 100 مر مربع غري 
مسقفة وان جميع الدور السكنية بدرجة عمران جيدة والدار االوىل 
مش�غوله من قبل املدعى عليه سالم زرزور وافراد عائلته مساحة 

العقار 7 دونم و 5 اولك

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم / 7493
التاريخ/ 2017/12/4

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 2017/9/24 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 2093 محلة 
الرش�يدية باس�م مديرية بلدية الزبري مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل  وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 93 لس�نة 1971 قررنا  اعالن  
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه اىل هذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 84/ب/2011
التاريخ: 2017/11/5

اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة ش�ط الع�رب العق�ار املرقم 
بس�تان  ع�ن  عب�ارة  وه�و  التنوم�ة  56/20م12 
تس�قى بمي�اه امل�د كم�ا ج�اء يف الس�ند العقاري 
واملرفق بالدعوى وهو خايل من املغروس�ات س�وى 
س�بع اشجار من النخيل واش�جار من  السدر تبلغ 
مساحته 6 دونم و 12 اولك وقد شيد عليها 12 محل 
و16 دار وحسينية واحدة وان هذه الدور واملحالت 
قد ش�يدت من قبل الرشكاء الذين يشتغلونها حاليا 

وهي تتكون من :
1 � قيم�ة االرض البالغ�ة 6 دون�م و12 اولك بمبلغ 

518,400,000 دينار
2 � قيمة ثالثة محالت مبنية من البلوك وبالشيلمان 
من قبل الرشكاء كل من مس�لم وع�ي ورعد وعالء 

اوالد ظاهر حبيب بمبلغ 30,000 دينار
3 � محالت عدد 2 شيدت من قبل عبد االله وفارس 

عبد عي حبيب قيمتها 8,000,000 دينار
4 � حس�ينية مس�احتها 170م2 ش�يدت م�ن قبل 
الرشي�ك عبد االل�ه حبي�ب قيمته�ا 40,000,000 

دينار
5 � دارين من الطني مس�قفة م�ن الجندل تعود اىل 

عقيل مسلم قيمتها 6,000,000 دينار
6 � دار قديمة مبنية من البلوك ومسقفة بالشيلمان 
تعود اىل عبد عي ومش�غولة من قبل ولده حس�ني 

عبد عي قيمتها 7,000,000 دينار
7 � داري�ن م�ن الطابوق تعود اىل حس�نني عبد عي 

قيمتها 10,000,000 دينار
8 � دارين مش�يدتني م�ن قبل الرشي�ك رعد ظاهر 
ورشيكته جنة عب�د الواحد قيمته�ا 20,000,000 

دينار
9 � دار تع�ود اىل الرشيك مرت�ى ظاهر من البلوك 

وقيمتها 8,000,000 دينار 
10 � دار مش�يدة م�ن البلوك وتع�ود اىل عالء ظاهر 

ومرتى ظاهر قيمتها 10,000,000 دينار
11 � دار تع�ود اىل ميمون ظاه�ر مبنية من البلوك 

قيمتها 9,000,000 دينار
12 � دار تعود اىل مصطفى ظاهر مبنية من البلوك 

قيمتها 9,000,000 دينار
اىل وع�د ظاه�ر حبي�ب قيمته�ا  تع�ود  دار   �  13

10,000,000 دينار
 167,000,000 املش�يدات  قيم�ة  تصب�ح  حي�ث  
فق�ط )مائة وس�بعة وس�تون مليون دين�ار( وان 
مجم�وع قيم�ة االرض 518,400,000 دينار فقط 
واربعمائ�ة  ملي�ون  ع�رش  وثماني�ة  )خمس�مائة 
ال�ف دين�ار( وان القيم�ة العمومية للعق�ار ارضا 
ومش�يدات 685,400,000 دين�ار فقط )س�تمائة 
وخمس�ة وثمان�ون ملي�ون واربعمائة ال�ف دينار 
عراق�ي( فمن لديه الرغبة بال�رشاء مراجعة ديوان 
هذه املحكمة يف اليوم الثالث�ون التايل لنرش االعالن 
ومس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة العمومية للعقار ارضا ومشيدات واجور 

النرش عىل املشري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1674/ب2017/2
التاريخ: 2017/11/28

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد معني لفته

اق�ام علي�ك املدعي ادي�ب جمعة عي�ى امام هذه 
املحكم�ة الدع�وى البدائي�ة بالع�دد اع�اله طل�ب 
فيه�ا الحك�م بالزامك بتس�ديد ما بذمت�ك له مبلغ 
مائتان وثالثون ملي�ون دينار بموجب الصك املرقم 
مح�ل  وملجهولي�ة   2014/9/30 يف   159067800
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف هذه املحكمة 
واش�عار مختار بعقوبة الجديدة محلة 206 قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواسطة  صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة من صب�اح ي�وم 2017/12/11 ويف حال 
تبلغ�ك وع�دم الحض�ور او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
شيماء عباس عي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3904/ش/2017

التاريخ: 2017/12/3
اعالن

اىل املدعى عليها )نهضة حسني صبار( 
قد اصدرت هذه املحكم�ة حكما غيابيا بحقك 
بالدع�وى   املرقمة اعاله بتاريخ 2017/11/6 
يق�ي بتصديق الط�الق الرجعي ال�ذي اوقعه 
املدعي عي عبد االمري خضري عىل زوجته  املدعى 
عليه�ا نهضة حس�ني صب�ار  خ�ارج املحكمة 
بتاريخ 2017/9/19 طالقا رجعيا واقعا للمرة 
االوىل قابال لالعراض والتمييز وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة الجهاد وتاييد املجل�س  البلدي ملنطقة 
تق�رر   2017/11/25 بتاري�خ  االوىل  الجه�اد 
تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني محليتني 
يوميتني ول�ك الحق االع�راض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب الدرجة 

القطعية 
القايض
نوري قادر حسون املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1662/ب2017/1

التاريخ: 2017/12/4
اعالن

اىل املدعى عليه/ محمد  سالم حميد
 اق�ام املدع�ي حس�ن ع�ي حس�ني الدع�وى 
وال�ذي  1662/ب2017/1  املرقم�ة  البدائي�ة 
يطالب�ك فيها  باع�ادة  حال الس�يارة  املرقمة 
37075 ر بغداد ن�وع MG  ذهبي اللون موديل 
امل�رور  باس�مه يف مديري�ة  2002 واملس�جلة 
املختص�ة والت�ي باعه�ا اليك بموج�ب مكاتبة 
بيع خارجي�ة ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الحس�ني بالعدد 
11201 يف 2017/11/30 واملتضم�ن ارتحالك 
اىل جه�ة مجهولة واملصدق م�ن املجلس املحي 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني  بالحضور اىل محكم�ة بداءة بعقوبة 
يوم 2017/12/13 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول
القايض
وميض عادل عبد القادر

   
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة  استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد : 367/ب /2016
التاريخ: 2017/12/4 

اعالن
اىل االش�خاص الثالث�ة كل م�ن )مناهل ومنال 
وعب�د املحس�ن اوالد عبد الله محم�د وبلقيس 
محمد زكي( بناءا عىل الدعوى البدائية املقامة 
م�ن قبل املعرضني كل من )صقر عبد الس�تار 
عبد العزيز وعبد العزيز عبد الستار عبد العزيز 
وصب�اح عبد الس�تار عبد العزي�ز( قررت هذه 
املحكم�ة تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
محليتني ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي للحضور 
امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 

2017/12/10 الساعة العارشة صباحا
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2851/ب /2017
التاريخ: 2017/12/4 

اىل املدعى عليه /عي سعد عشاوي
اعالن

اق�ام املدع�ي )ال�ويص ع�ىل م�رصف البرصة 
الدويل لالس�تثمار اضافة اىل وظيفته( الدعوى 
البدائية املرقمة 2851/ب/2017 ضدك يطلب 
فيه�ا الحك�م بالزام�ك بدف�ع  املبل�غ املتبقي 
بذمت�ك والبالغ 12940000 اثنان عرش مليون 
وتس�عمائة واربعون الف دينار عراقي صفقة 
واح�دة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي له�ذه املحكمة وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطقة البرصة / حي الحس�ني قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفت�ني 
يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة املصادف 
ي�وم 2017/12/13 ويف حالة ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 349/ب /2016

التاريخ: 2017/11/28 
اعالن

اىل املدع�ى عليها )رقية س�لمان العبد الجليل( 
بن�اءا ع�ىل الدع�وى البدائية املقام�ة من قبل 
املدعي كريم نصيف حمد قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
ملجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 

2017/12/10 الساعة العارشة صباحا 
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف البرصة  االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 84/ب /2011

التاريخ: 2017/11/5 
اعالن

تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب العقار املرقم 
57/20م 12 التنوم�ة وهو عبارة عن بس�تان 
تسقى بمياه املد  وكما جاء يف السند العقاري 
املرف�ق بالدع�وى 1 دونم و 19 اول�ك وتتكون 

من :
1 � دار تع�ود اىل الرشي�ك فاخ�ر حبي�ب عب�د 

الرزاق وقيمتها 9,000,000 دينار
حبي�ب  خريي�ة  الرشيك�ة  اىل  تع�ود  دار   �  2
وقيمته�ا 9,000,000 دينار فق�ط وبهذا فان 
مجموع املشيدات تبلغ 18,000,000 )ثمانية 

عرش مليون دينار عراقي فقط(
وان قيم�ة االرض بمبل�غ 85,700,000 دينار 
فيك�ون مجم�وع العق�ار ارض�ا ومش�يدات 
103,700,000 دين�ار )مائ�ة وثالث�ة ملي�ون 
وس�بعمائة ال�ف دين�ار عراق�ي فق�ط( فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجعة دائ�رة ديوان  هذه 
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون الت�ايل لن�رش هذا 
االعالن مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة العمومية للعقار ارضا 

ومشيدات علما بان اجور النرش عىل املشري
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

محكمة بداءة شط العرب
العدد 350/ب/2016

التاريخ: 2017/11/28 
اعالن

اىل املدعى عليها ) رقية س�لمان العبد الجليل( بناءا 
ع�ىل الدع�وى البدائية املرقم�ة اع�اله  املقامة من 
قب�ل املدعي كريم نصيف حمد قررت هذه املحكمة 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي بالحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2017/12/10 الس�اعة 

العارشة صباحا 
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 233
التاريخ: 2017/12/3

اعالن
قدمت الس�يدة ملياء ابراهيم حس�ن طلب�ا اىل هذه 
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما  عىل زوجها املفقود 
نايف ش�نيف نعمة املفقود بتاريخ 2015/10/22 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الص�ادرة م�ن مركز 
رشطة املقدادية فمن لدي�ه االعراض او معلومات  
ع�ن فقدان�ه الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة خالل 
س�بعة ايام من اليوم الت�ايل للنرش لتقديم اعراضه 
واعالمنا وبخالفه س�وف تنظ�ر املحكمة يف الطلب 

وفق القانون
القايض

تحسني حسني 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1904/ب/2017
التاريخ: 2017/12/3

اعالن
املدعني/ رن�ا ووئ�ام ورواء وهيام وهش�ام ونمري 

اوالد نوري عواد
املدعى عليه / وسام نوري عواد 

 تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
791/826 القبلة ومساحة 215,25م2 وهو عبارة 
ع�ن دار س�كن تق�ع يف منطقة س�كنية يف منطقة 
القبل�ة خل�ف الربيد عىل ش�ارع فرعي غ�ري مبلط 
وانه متكون م�ن طارمة امامية وهول واس�تقبال 
وغرفتني منام ومطبخ وحمام ومرفق صحي ودرج 
ي�ؤدي الطاب�ق العل�وي ال�ذي يحوي ع�ىل غرفتني 
نوم وس�طح خارجي وان العق�ار فارغ وقت اجراء 
الكش�ف ودرج�ة عمران�ه قديم�ة فم�ن ل�ه  رغبة 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املق�درة البالغة 
اربعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون 
الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظه�ر اليوم الثالث�ون ليوم الت�ايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

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

العدد : 24/ش /2017
التاريخ: 2017/11/28 

اىل املدعى عليها )ليىل حس�ني احمد( مجهولة محل 
االقامة

اق�ام املدع�ي ابراهي�م حس�ني ش�بيب يف دع�واه 
املنظ�ورة امام هذه املحكم�ة واملرقمة بالعدد 24/

ش/2017 والت�ي يطل�ب فيها حك�م املدعى عليها 
ليىل حس�ني احم�د باملطاوع�ة وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار ورشح القائم 
بالتبلي�غ لذا قرر تبليغك نرشا يف صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاسعة صباحا يف 2017/12/10 وبعكسه سوف 

ينظر يف الدعوى غيابا وعلنا حسب القانون
القايض
محمد عبد الرحمن طعمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2847/ب /2017
التاريخ: 2017/12/3 

اىل املدعى عليها /هدى مهدي درويش
اعالن

اقام املدعي فالح حس�ج س�فيح الدعوى البدائية املرقم�ة 2847/ب/2017 
ضدك والذي يطلب فيه ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 1/16 )الباش�ا( قسمة 
اذا كان قاب�ل للقيمة او بيعا وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء ولتعذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة املجلس البلدي ملنطقة 
العباس�ية عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحضور  

امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2017/12/10   
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق االص�ول
القايض علوان بربوت البزوني

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد / 4528/ش/2017

التاريخ/ 2017/12/3
اعالن

اىل املدعى عليها / هند قسيمي
اقام زوج�ك املدعي كريم قاس�م عب�اس الدعوى 
الرشعية املرقم�ه اعاله والتي يطلب فيها تصديق 
طالقه منك وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املجل�س البل�دي والقائم بالتبليغ ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني  يوميتني محليتني وعليك 
الحض�ور امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة 
امل�واق 2017/12/13 وبعكس�ه س�وف تج�ري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني العراقيني باس�م 
)س�جاد عي حس�ني( من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الصادرة من املعهد التقني البرصة 
� قس�م املحاسبة � باس�م )نورا محمد جاسم ( من 

يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي هوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
قس�م القانون املرحل�ة الرابعة باس�م الطالب )باقر 
عبد الحمزة لفته(  من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
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       بغداد/ المستقبل العراقي

تخوض الفرق الـ 20 املشاركة يف الدوري 
املمتاز لكرة القـدم، 19 جولة يف مرحلة 

الذهاب للموسم الحايل 2017 - 2018.
وأشـرطت لجنـة املسـابقات يف اتحـاد 
الكـرة عـى جميـع األندية قبـل انطالق 
منافسات الدوري بعدم تاجيل أية مباراة 

مع السماح باجراء أربعة تبديالت.

#مباريات_الجولة_االولى 
نفـط الجنـوب Vs زاخـو - ملعب نفط 

الجنوب 
السماوة Vs بغداد - ملعب السماوة 

الديوانية Vs الحدود - ملعب الديوانية 
الطلبة Vs نفط ميسان - ملعب الشعب 
البحـري Vs الحسـن - ملعـب البرصة 

الثاني 
النجف Vs النفط - ملعب النجف 

كربالء Vs الرشطة - ملعب كربالء 
 - الكهربائيـة  الصناعـات   Vs الـزوراء 

ملعب الشعب 
- ملعـب  الوسـط  Vs نفـط  الكهربـاء 

الكهرباء 
امليناء Vs القوة الجوية - ملعب البرصة

#مباريات_الجولة_الثانية 
بغداد - نفط الجنوب 

الحدود - زاخو 
نفط ميسان - السماوة 

الحسن - الديوانية 
النفط - الطلبة 

الرشطة - البحري 
الصناعات الكهربائية - النجف 

نفط الوسط - كربالء 
القوة الجوية - الزوراء 

الكهرباء - امليناء 

#مباريات_الجولة_الثالثة 
نفط الجنوب - الحدود 

نفط ميسان - بغداد 
زاخو - الحسن 

السماوة -النفط 
الديوانية - الرشطة 

الطلبة - الصناعات الكهربائية 
البحري - نفط الوسط 
النجف - القوة الجوية 

كربالء - امليناء 
الزوراء - الكهرباء 

#مباريات_الجولة_الرابعة 
نفط الجنوب - نفط ميسان 

الحدود - الحسن 
بغداد - النفط 

الرشطة - زاخو 
الصناعات الكهربائية - السماوة 

نفط الوسط - الديوانية 
القوة الجوية - الطلبة 

امليناء - البحري 
الكهرباء - النجف 

كربالء - الزوراء 

#مباريات_الجولة_الخامسة 
الحسن - نفط الجنوب 

النفط - نفط ميسان 
الرشطة - الحدود 

بغداد - الصماعات الكهربائية 
زاخو - نفط الوسط 

السماوة - القوة الجوية 
الديوانية - امليناء 
الطلبة - الكهرباء
البحري - الزوراء 

النجف - كربالء 

#مباريات_الجولة_السادسة
نفط الجنوب - النفط 

الحسن - الرشطة 
نفط ميسان - الصناعات الكهربائية 

نفط الوسط - الحدود
القوة الجوية - بغداد 

امليناء - زاخو 
الكهرباء - السماوة 

الزوراء - الديوانية 
كربالء - الطلبة 

البحري - النجف 

#مباريات_الجولة_السابعة 
الرشطة - نفط الجنوب 

الصناعات الكهربائية - النفط 
نفط الوسط - الحسن 

نفط ميسان - القوة الجوية 
الحدود - امليناء 

بغداد - الكهرباء 
زاخو - الزوراء 

السماوة - كربالء 
النجف - الديوانية 

الطلبة - البحري 

#مباريات_الجولة_الثامنة 
نفط الجنوب - الصناعات الكهربائية 

الرشطة - نفط الوسط 
النفط - القوة الجوية 

امليناء - الحسن 
الكهرباء - نفط ميسان 

الزوراء - الحدود 
كربالء - بغداد 
زاخو - النجف 

البحري - السماوة 
الديوانية - الطلبة 

#مباريات_الجولة_التاسعة 
نفط الوسط - نفط الجنوب 

القوة الجوية - الصناعات الكهربائية 
امليناء - الرشطة 

النفط - الكهرباء 
الحسن - الزوراء 

نفط ميسان - كربالء 
الحدود - النجف 
بغداد - البحري 
الطلبة - زاخو 

السماوة - الديوانية 

#مباريات_الجولة_العاشرة 
نفط الجنوب - القوة الجوية 

نفط الوسط - امليناء 
الصناعات الكهربائية - الكهرباء

الزوراء - الرشطة 
كربالء - النفط

النجف - الحسن 
البحري - نفط ميسان 

الحدود - الطلبة 
الديوانية - بغداد 
زاخو - السماوة 

#مباريات_الجولة١١ 
امليناء - نفط الجنوب 

الكهرباء - القوة الجوية 
الزوراء - نفط الوسط 

الصناعات الكهربائية - كربالء 
الرشطة - النجف 
النفط - البحري 

الحسن - الطلبة 
نفط ميسان - الديوانية 

السماوة - الحدود 
بغداد - زاخو 

#مباريات_الجولة١٢ 
نفط الجنوب - الكهرباء 

امليناء - الزوراء 
القوة الجوية - كربالء 
النجف - نفط الوسط 

البحري - الصناعات الكهربائية 
الطلبة - الرشطة 
الديوانية - النفط 

الحسن - السماوة 
زاخو - نفط ميسان

الحدود - بغداد 

#مباريات_الجولة_١٣ 
الزوراء - نفط الجنوب 

كربالء - الكهرباء 
النجف - امليناء 

القوة الجوية - البحري 
نفط الوسط - الطلبة

الصناعات الكهربائية - الديوانية 
الرشطة - السماوة 

النفط - زاخو 
بغداد - الحسن 

نفط ميسان - الحدود 

#مباريات_الجولة١٤ 
نفط الجنوب - كربالء 

الزوراء - النجف 
الكهرباء - البحري 

الطلبة - امليناء 
الديوانية - القوة الجوية 
السماوة - نفط الوسط 

زاخو - الصناعات الكهربائية 
الرشطة - بغداد 
الحدود - النفط 

الحسن - نفط ميسان 

#مباريات_الجولة١٥ 
النجف - نفط الجنوب 

البحري - كربالء 
الطلبة - الزوراء 

الكهرباء - الديوانية 
امليناء - السماوة 

القوة الجوية - زاخو 
نفط الوسط - بغداد 

الصناعات الكهربائية - الحدود 
نفط ميسان - الرشطة 

النفط - الحسن 

#مباريات_الجولة١٦ 
نفط الجنوب - البحري 

النجف - الطلبة 
كربالء - الديوانية 
السماوة - الزوراء 

زاخو - الكهرباء 
بغداد - امليناء 

الحدود - القوة الجوية 
نفط الوسط - نفط ميسان 

الحسن - الصناعات الكهربائية 
الرشطة - النفط 

#مباريات_الجولة_١٧ 
الطلبة - نفط الجنوب 

الديوانية - البحري 
السماوة - النجف 

كربالء - زاخو 
الزوراء - بغداد 

الكهرباء - الحدود 
امليناء - نفط ميسان 

الحسن - القوة الجوية 
النفط - نفط الوسط 

الصناعات الكهربائية - الرشطة 

#مباريات_الجولة١٨ 
الديوانية - نفط الجنوب 

الطلبة - السماوة 
البحري - زاخو 
بغداد - النجف 

الحدود - كربالء 
نفط ميسان - الزوراء 

الكهرباء - الحسن 
النفط - امليناء 

القوة الجوية - الرشطة 
نفط الوسط - الصناعات الكهربائية 

#مباريات_الجولة١٩_واالخيرة 
نفط الجنوب - السماوة 

زاخو - الديوانية 
بغداد - الطلبة 

البحري - الحدود 
النجف - نفط ميسان 

كربالء - الحسن 
الزوراء - النفط 

الرشطة - الكهرباء 
الصناعات الكهربائية - امليناء 

القوة الجوية - نفط الوسط.

بإقامة »١٩« جولة

عبطان: عىل االندية صيانة مالعبها حتى اليتم حرماهنا من املشاركة يف الدوري
التقى رؤساء االندية اجلماهريية يف بغداد

            بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين 
عبطان ان “على االندي�ة اعادة اعمار وصيانة 
مالعبها وف�ق المعايي�ر الدولية الت�ي حددها 

االتحاد االسيوي لكرة القدم.
وق�ال عبط�ان خالل اس�تقباله رؤس�اء اندية 
الزوراء والطلبة والجوية والش�رطة بحس�ب 

بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه ،  
ان “االتحاد الدولي لكرة القدم وضع ش�روطا 
محددة للسماح لالندية بالمشاركة في الدوري 
الممتاز ومنها وجود مالعب كرة قدم نظامية 
وجاهزة، مضيفا انه بسبب عدم امتالك االندية 
للمالع�ب وح�رص وزارة الش�باب والرياضة 
على اس�تمرارية الدوري الممتاز قامت بتأجير 

مالعبها لالندية ولموسم واحد فقط”.

وبين وزير الشباب والرياضة ان “االندية 
ل�و اهتمت بمالعبها لموس�م واحد فقط 

الصبح ل�كل ن�ادي ملعبا خاصا ب�ه ولكن 
االندية اعتمدت على ملعب الش�عب وانفقت 

اموالها على التعاقدات وبمبالغ خيالية، مؤكدا 
ان “ع�دم اعمار المالعب في الموس�م المقبل 
يعن�ي حرمان االندية من المش�اركة بالدوري 

الممتاز.

            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفية، ع�ن الميزاني�ة التي حددها 
ن�ادي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، خ�الل فترة 
االنتق�االت الش�توية المقبلة.ووفًق�ا لصحيفة 
“صن”، فإن إدارة اليونايتد س�تمنح 
البرتغال�ي جوزيه  الم�درب 
 80 مبل�غ  موريني�و، 

مليون جنيه إس�ترليني لدعم صفوف الفري�ق األحمر بداية العام 
المقبل.ويعتبر نجم توتنهام هوتسبير، داني روز من أبرز أهداف 
اليونايتد، ويقال إن عمالقة أولد ترافورد سيحصلون على الدولي 
اإلنجليزي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.ويريد مورينيو أيضا 
التعاقد مع جناح جديد، وذلك بعد أن فش�ل في التعاقد مع إيفان 
بيريس�يتش من إنتر مي�الن اإليطالي خ�الل الميركاتو الصيفي 
الماضي.وم�ن المتوق�ع رحيل عدد من الالعبين عن الش�ياطين 

الحمر، وتحديدا الثالثي لوك شاو ودارميان ومروان فياليني.

مهمة جديدة لكاسياس يف املونديال
            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن مهم�ة 
جدي�دة للح�ارس األس�طوري الس�ابق 
لمنتخ�ب إس�بانيا ونادي ري�ال مدريد، 
إيك�ر كاس�ياس، ح�ارس مرم�ى 
فريق بورت�و البرتغالي 

الحالي، في مونديال 2018 بروسيا.
وقالت صحيفة “آس” اإلسبانية، إن إيكر 
كاس�ياس، س�وف يعمل معلًق�ا ومحلاًل 
لمباريات منتخبي المكس�يك، وإس�بانيا 
ف�ي إحدى القن�وات المكس�يكية، والتي 
س�تنقل مباريات كأس العالم.وس�يكون 
كاس�ياس، مرافًقا لالعب وم�درب ريال 

مدري�د الس�ابق، خورخ�ي فالدانو، الذي 
أدخل كاس�ياس مج�ال التعليق والتحليل 
بهذه القن�اة المكس�يكية.وقال فالدانو: 
“أنا متأكد من أن إيكر سيكون جيًدا أمام 
الكاميرات، كم�ا كان كذلك في المالعب، 
إنه يملك س�لطة ونفوذ بس�بب مسيرته 

ولقبه في جنوب أفريقيا.

         المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف جرايم سونيس، أحد أس�اطير فريق ليفربول اإلنجليزي، عن مرش�حه لخالفة األرجنتيني 
ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في الحصول على جائزة أفضل العب في العالم.

وفي هذا الصدد قال سونيس لشبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تفكر في الالعبين الذين يمكنهم 
أن يأخ�ذوا مكان أفضل العبين في هذه اللحظة )ميس�ي ورونالدو(، فإن البلجيكي إيدين هازارد، 

يأتي في تلك الفئة، إنه جيد بما فيه الكفاية”.
وس�جل هازارد مؤخرا هدفين في انتصار تشيلسي 1-3 على نيوكاسل، يوم السبت ضمن الدوري 

اإلنجليزي الممتاز.
وأض�اف المدرب االس�كتلندي: “مازالت أفضل س�نواته لم ت�أت بعد، انتقادي الوحي�د له هو أنه في 
بعض األحيان ينهار مستواه بشكل مفاجيء، ولكن عندما يكون في حالة عقلية ونفسية جيدة فإنه 

ال يمكن ألحد أن يتصدى له”.
ويحتل تشيلس�ي حاليا المركز الثالث في ترتيب ال�دوري اإلنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة بعد مرور 

15 جولة من المسابقة.

         المستقبل العراقي/ متابعة

ح�دد إرنس�تو فالفي�ردي، مدرب 
ن�ادي برش�لونة، موقفه م�ن تدعيم 
دف�اع الفري�ق الكتالون�ي بصفقات جدي�دة، خالل 
الفت�رة المقبل�ة”.وال يخطط نادي برش�لونة، لدعم 
خط دفاعه خالل موسم االنتقاالت الشتوية القادمة، 
رغم اإلصابة الطويلة لقلب دفاعه الفرنس�ي صامويل 
أومتيتي”.وكش�فت صحيف�ة س�بورت، أن فالفيردي 
يرفض التعاقد مع مدافع خالل الفترة القادمة، مش�يرة 
إل�ى اعتم�اده عل�ى 4 العبي�ن ف�ي مرك�ز قل�ب الدفاع، 

بينه�م البلجيكي توم�اس فيرمايلي�ن واألرجنتيني خافيير 
ماس�كيرانو، إضافة ألومتيت�ي وجيرارد بيكيه”.وأش�ارت 
إلى أن النادي ال يخطط لالس�تغناء عن فيرمايلين، الذي كان 
اس�مه مطروحا للبيع الصي�ف الماضي”.وم�ن المعلوم أن 
ماس�كيرانو )33 عاما(، كان يريد مغادرة ملعب الكامب نو 
في الشتاء، لكن إصابة أومتيتي جعلت إدارة برشلونة تتمسك 
بالنجم األرجنتيني، الذي سيحتاجه الفريق الكتالوني بجوار 
جيرارد بيكي�ه في مركز قل�ب الدفاع.يذكر أن ماس�كيرانو 
ش�ارك في 10 مباريات مع برش�لونة هذا الموس�م، بعد أن 
تراج�ع دوره في كتيب�ة المدرب إرنس�تو فالفيردي لصالح 

الفرنسي أومتيتي.

أسطورة ليفربول يكشف عن مرشحه 
خلالفة مييس ورونالدو

فالفريدي حيدد موقفه من ترميم دفاع برشلونة

أوملبياكوس جيهز مفاجأة 
سعيدة لبوفون

80 مليون إسرتليني حتت ترصف مورينيو يف الشتاء

            المستقبل العراقي / متابعة

يح�ل يوفنتوس اإليطال�ي، اليوم الثالثاء، ضيفا ثقي�ال على أولمبياكوس 
اليوناني، في ختام دور المجموعات ب�دوري أبطال أوروبا.ويعتزم الفريق 
اليونان�ي، تكري�م حارس مرم�ى يوفنت�وس، اإليطالي المخض�رم جيانلويجي 
بوف�ون، ال�ذي أعلن اعتزال�ه كرة القدم ف�ي نهاية الموس�م الحالي.وس�يتم تكريم 
الحارس اإليطالي الذي س�يكمل الش�هر القادم عامه ال�� 40، من قبل نائب 
رئي�س نادي أولمبياكوس وحارس مرمى فريق الروخي بالنكوس خالل 
الخمس�ينات، س�افاس ثيودوريديس.وكان بوفون قد ص�رح بأنه إذا لم 
يتمكن اليوفي من الحصول على دوري األبطال هذا الموسم، وهي البطولة 

التي ل�م يحصل عليها العمالق بوفون حتى اآلن طوال مس�يرته، فربما يعيد 
النظر في تمديد مس�يرته الكروية الناجحة عاما آخر.ويحتل يوفنتوس المركز 

الثان�ي في المجموع�ة الرابع�ة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل س�بورتنج لش�بونة 
المركز الثالث برصيد 7 نقاط، أما أولمبياكوس في المركز األخير وال يملك أي فرص 

للتأهل، ويتصدر المجموعة برشلونة الذي حسم الصعود كمتصدر برصيد 11 نقطة.

تنرش اجلدول الكامل ملباريات املرحلة االوىل للدوري املمتاز
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أكرب بيضة يف العالم اآلن هي بيضة النعامة، وزنها 2 
كيلوجرام تقريباً، ُوس�مك قرشتها فيبلغ 5ر1 ميليمرت 
تقريباً، ويمكن لش�خص وزنه 98 ر126 كيلوجرام أن 

يقف عليها دون أن تتحطم.
البعوضة . . لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سنة ولألرنب . 

. 28 سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42.,
تتجدد رموش عني االنس�ان باستمرار، ويبلغ متوسط 

عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما.
ان كل الكائن�ات تحرك فكها الس�فيل عن�د األكل، عدا 

التمساح، الذي يحرك فكه العلوي.
أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

أن اك�رب مجموع�ة ج�زر يف العالم يبل�غ طولها 5600 
كيلومرت.

أن أكرب صحراء يف العالم هي الصحراء الكربى يف شمال 
أفريقيا.

أن أضخ�م أن�واع العناك�ب تعيش يف الربازي�ل، ويصل 
وزنها إىل 85 جراماً.

أن أثقل حيوان يف العالم هو الحوت األزرق.
أغلب األسماك التي يف أعماق عميقة جداً . . عمياء.

مهنياً:تحص�يل الي�وم عىل معلوم�ات مهمة 
الجدي�د  مرشوع�ك  تنفي�ذ  يف  تس�اعدك 
عاطفياً:واجهي الحبي�ب وحاويل أن تفهمي 
وجه�ة نظره قب�ل أن تترسع�ي يف أحكامك 
عليه.الرجل م�ن ب�رج الحمل:مهنياً:أهملت 

الكثري من األعمال يف الفرتة األخرية

مهنياً:تح�يل بالص�رب ف�ا يمك�ن أن تص�يل 
اىل النتائج رسيع�ًا عاطفياً:قب�ل أن توافقي 
ع�ىل أي ق�رار يتعل�ق باإلرتب�اط علي�ك أن 
تفك�ري يف املوض�وع جيداً.الرج�ل م�ن برج 
الحمل:مهنياً:االعم�ال تضغ�ط علي�ك اليوم 

وتجد أن األمور تعاكسك

مهنياً:ترصي الي�وم عىل موقفك وقراراتك يف 
العمل مما يثري إنزعاج البعض عاطفياً:خذي 
األمور بحسن نية فالحبيب ال يقصد ما يقوله 
أحياناً.الرج�ل من ب�رج الجوزاء:مهنياً:لديك 
الكث�ري من املواعيد املهم�ة التى تحرص عىل 

حضورها و االلتزام بها

مهنياً:ق�د تخطئي اليوم يف بع�ض القرارات 
علي�ك ان تفك�ري جي�داً كي�ف تصححيه�ا 
الحبي�ب  م�ن  إلنتق�اد  عاطفياً:تتع�ريض 
يؤث�ر بك ويج�رح مش�اعرك.الرجل من برج 
الرسطان:مهنياً:تم�ر بي�وم مصريي فبعض 

التغريات ستؤثر عىل مصريك يف العمل 

مهنياً:يعود النش�اط اىل عملك من جديد بعد 
فرتة م�ن الرك�ود عاطفي�اً:ال تف�ريض عىل 
الحبيب رشوط أنت ال تستطيع أن تلتزم بها.

الرجل من برج األسد:مهنياً:تش�عر أنك تائه 
الي�وم وال تع�رف ما تقوم به علي�ك أن تركز 

أكثر عىل عملك

مهنياً:عليك�ي أن تهتم�ي بمعرف�ة تفاصيل 
العمل كافة وأن ال تهمليه�ا عاطفياً:تحاويل 
الت�ى  الصف�ات  بع�ض  م�ن  تغ�ريي  أن 
ب�رج  م�ن  بك.الرج�ل  الحبي�ب  تعج�ب  ال 
العذراء:مهنياً:ينحرص عىل تفكريكاليوم عىل 

تيسري توقيع بعض العقود الهامة

مهنياً:عليكي أن تستعدي خال الفرتة القادمة 
اىل املزيد من العمل املرهق عاطفياً:أنت تعريف 
كيف تجذبي الحبيب ف�ا ترتددي.الرجل من 
ب�رج امليزان:مهنياً:أوضاع�ك املادي�ة ال ترس 

أبداً عليك أن تجد حلول رسيعة 

مهنياً:الكث�ري م�ن التغ�ريات الت�ى تحدث يف 
العمل تس�بب لك التوترالي�وم عاطفياً:تعريف 
م�ا ال�ذى يق�رب الحبيب من�ك فل�م الرتدد؟ 
الرجل من برج العقرب:مهنياً:تشعر بالراحة 
واإلس�تقرار يف عمل�ك ع�ىل الرغم م�ن كثرة 

املسؤوليات

يلب�ي  ال  الح�ايل  عمل�ك  أن  مهنياً:تش�عري 
بديل�ة  فرص�ة  ع�ن  وتبحث�ي  طموحات�ك 
عاطفياً:عليك�ي أن تع�ريف كي�ف تهدئي من 
األم�ور بينك وب�ني الحبيب.الرج�ل من برج 
القوس:مهني�اً:ال تك�ن مزاجي�اً وح�اول أن 

تتعامل مع زماء العمل بشكل طبيعي 

مهني�اً:ال تتنازيل عن مبادئ�ك مادمتي تدركي 
أن�ك عىل حق فيما تقومني به عاطفياً:إن كان 
هناك ما يزعجك من الحبيب فالرصاحة أفضل 
طريق�ة لح�ل ه�ذا الخاف.الرج�ل م�ن برج 
الجدي:مهنياً:األعم�ال ترتاكم م�ن حولك وال 

تجد الوقت املناسب إلنهاء األمور الروتينية

مهنياً:علي�ك أن تتحيل ب�روح املغامرة وأن ال 
تخيش التحديات مهما كان�ت عاطفياً:انيس 
العم�ل قلي�ًا واهتم�ي بالحبيب.الرجل من 
برج الدلو:مهنياً:حاول أن تستغل مهاراتك يف 

التفاوض اليوملتحقيق املزيد من الصفقات
مهني�اً:ال ب�أس إن أنتقدك أحده�م بل اقبيل 

النصيحة كما ه�ي عاطفياً:تتمتعي بجاذبية 
ال تقاوم اليوم والكل يطلب ودك.

أن  الحوت:مهنياً:ح�اول  ب�رج  م�ن  الرج�ل 
تس�تغل ه�ذا اليوم ب�كل الف�رص املتاحه لك 
عاطفياً:قد تضطر اىل اإلعتذار عن موعد هام 

يخص الحبيب

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ملعقة صغرية زيت زيتون

2/1 كيلو كوسة ، رشائح
ملح

فلفل اسود مطحون
رشة بابريكا

2/1 كوب بقسماط مطحون
4/1 كوب جبن بارميزان

1 ملعقة كبرية زيت زيتون
عيدان زعرت مقطعة

طريقة التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 175 درجة مئوية.

قوم�ي بدهن صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن ب 1 
ملعقة صغرية زيت زيتون.

ضع�ي حلق�ات الكوس�ة يف الصينية ث�م ريش فوقها 
امللح و الفلفل و البابريكا.

يف بول�ة كبرية الحجم اخلطي البقس�ماط و الزعرت و 
الجبن و 1 ملعقة كبرية زيت و قلبي جيدا حتى تمام 

اإلختاط.
ضع�ي مزي�ج البقس�ماط املطح�ون و الزع�رت عىل 

الوجه.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 30-35 دقيقة ثم تقدم.

أدمغة املراهقني ال تستجيب للحوافز
ق�ال علماء نف�س أمريكي�ون إن ع�دم نضج امل�خ بالكامل 
خال فرتة املراهقة يمكن أن يفرس عدم اس�تجابة املراهقني 
لحوافز مثل املكافآت املالية.ويس�تطيع البالغون بذل أقىص 
الجه�ود العقلي�ة املمكن�ة حني يتعل�ق األمر باألش�ياء التي 

تهمهم أكثر..
وقال علماء النفس إن دوائر التوصيل يف املخ تظل غري كاملة 
النمو يف س�ن املراهقة، مما يجعل من الصعب عىل املراهقني 
التخطيط لتحقيق أهدافهم. وتتفاوت درجات نجاح املساعي 

الرامية إىل تحفيز الطالب وتحسني أدائه باملال..
وخل�ص البحث الذي نرشته دورية “نيترش كوميونيكش�ن” 
إىل أن ق�درة دوائر االتصال داخل املخ تس�تمر يف النمو خال 
مرحل�ة املراهقة، وهو ما يؤثر ع�ىل أداء املراهقني مع زيادة 
املكافآت..ولج�أ باحث�ون يف الدراس�ة الت�ي أرشف�ت عليها 
جامعة هارفارد إىل اس�تخدام التصوي�ر بالرنني املغناطييس 
الذي يقيس نش�اط املخ من خال رصد أي تغريات ذات صلة 

بتدفق الدم.

التدخني عىل الرشفات.. جريمة!
أق�رت املحكمة العليا الروس�ية بح�ق املواطنني ال�روس طلب التعويض 
ع�ن األرضار املعنوي�ة التي يلحقه�ا بهم جريانهم املدخن�ون يف رشفات 
منازلهم.ووفقا ملوقع روسيا اليوم، جاء يف قرار أصدرته املحكمة أن حق 
املواط�ن بامتاك ش�قته والترصف يف داخلها كما يش�اء يجب أن يحول 
دون ت�رسب الدخ�ان أو الرائح�ة الناجمة عن التدخني إىل مس�كن جاره 
غ�ري املدخن..واتخ�ذ هذا الق�رار بعد النظر يف دع�وى رفعها مواطن من 
أهايل مدينة نوفوسيبيرسس�ك الروس�ية. وش�كا من جاره املدخن، الذي 
تسّبب يف استنشاق طفله للدخان طيلة 5 أعوام، وطالبه بدفع 250 ألف 
روب�ل، ما يعادل نح�و 4 آالف دوالر، تعويضا ع�ن األرضار املعنوية التي 
ألحقها به. أما املواطن الثاني فأرّص عىل حقه يف التدخني داخل مسكنه..

ويذكر أن املحكمة املحلية ومحكمة االس�تئناف عىل مس�توى املقاطعة 
كانت�ا قد اتخذتا ق�رارا يف مصلح�ة املدخن. وأش�ارت محكمة مقاطعة 
نوفوسيبريس�ك إىل أن الش�عور برائحة التبغ ال يمكن أن يش�كل أساسا 
للتعوي�ض..وكان املّدعي يطالب املحكمة إىل جانب التعويض بأن تحظر 
ع�ىل املّدعى عليه التدخ�ني عىل الرشفة، ثم انتقل املّدع�ي إىل منزل آخر، 

وأسقط دعواه بهذا الشأن من املحكمة.

قرية تغري باملال للعيش هبا
تعت�زم قري�ة ألبين�ني الس�ويرسية الصغ�رية، الواقعة عىل 
ارتفاع 1300 مرت فوق مس�توى س�طح البحر واملطلة عىل 
وادي الرون يف جبال األلب، تقديم مبلغ قدره 25 ألف فرانك 
سويرسي )25 ألف دوالر( للشباب الذين يرغبون يف اإلقامة 
به�ا، يف محاولة من جانبها ملواجهة تضاؤل عدد س�كانها، 
وهي مش�كلة تؤثر عىل املجتمعات الجبلية يف أنحاء الباد..

وتم التصويت محليا بواقع 71 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح 
تلك الخطة، وفقا ملا ذكرته صحيفة 20 مينوتن السويرسية 
اإللكرتونية..وتمت املوافقة عىل هذه الفكرة عىل الرغم من 
أن القرية واجهت طوفانا من البرش يف األيام األخرية من قبل 
زوار من س�ويرسا وخارجها جاؤوا لاستفسار عن العرض 
الذي نرشت�ه وس�ائل اإلعام..ووفق�ا للس�لطات يف القرية 
الجبلي�ة، البالغ عدد س�كانها 250 ش�خصا، .ف�ان العرض 
يأت�ي مرفقا بع�دة رشوط؛ فيج�ب أن يكون املس�توطنون 
الج�دد أقل من 45 عاما، ويحتاج�ون إىل رشاء أو بناء منزل 
بم�ا ال يقل عن 200 أل�ف فرانك، ويجب عليه�م البقاء ملدة 

عرش سنوات عىل األقل.

بدون تعليق

الكوسة بالبارميزان
يف الفرن

ق اليوم..
طب

رقائق الشوفان رس الصحة واجلامل
أفادت مجلة “إييل” األملانية بأن رقائق الش�وفان 
تع�د بمثاب�ة رس الصح�ة والجم�ال؛ إذ أنها تمد 
الجس�م بعن�ارص غذائي�ة مهم�ة وتس�اعد عىل 
تنقي�ة الب�رشة ونم�و الش�عر.وأوضحت املجل�ة 
املعني�ة بالصح�ة والجم�ال أن رقائق الش�وفان، 
الت�ي تندرج ضم�ن منتج�ات الحب�وب الكاملة، 
تزخ�ر باملعادن مثل الحديد والزنك واملغنيس�يوم، 
كم�ا أنها غنية بمض�ادات األكس�دة والربوتينات 
والكربوهي�درات واأللي�اف الغذائي�ة واألحماض 
الدهنية املش�بعة أي الصحية..وبفضل محتواها 
العايل م�ن األلي�اف والربوتين�ات تس�اعد رقائق 

الش�وفان عىل الشعور بالش�بع ملدة طويلة ومن 
ثم يتجنب امل�رء نوبات الجوع الش�ديد، كما أنها 
تس�اعد ع�ىل بن�اء العضات..كما تعم�ل رقائق 
الشوفان عىل خفض نسبة الكوليسرتول والسكر 
يف ال�دم، وعىل تحفيز األي�ض، مما يحد من خطر 
اإلصاب�ة بأم�راض القلب..وم�ن ناحي�ة أخرى، 
تحتوي رقائق الش�وفان عىل زيوت صحية تتمتع 
بتأثري منظف للبرشة، مما يخلصها من البثور من 
ناحية ويمنحها ملمسا مخمليا من ناحية أخرى. 
وبفضل احتوائها عىل فيتامني “ب” تساعد رقائق 

الشوفان عىل نمو الشعر واألظافر.

القراءة بصوت عاٍل ترتسخ يف الذاكرة

أف�ادت دراس�ة كندي�ة حديث�ة 
ب�أن ق�راءة النص�وص بص�وت 
ع�ال تس�اعد األش�خاص ع�ىل 
تحس�ني عملية حفظ املعلومات 
يف الذاك�رة، م�ا يس�هل عملي�ة 
اس�تعادتها عىل امل�دى الطويل..

واخترب باحث�ون بجامعة واترلو 
نتائ�ج  إىل  للوص�ول  الكندي�ة، 
مختلف�ة  ط�رق   4 الدراس�ة، 
لتعلم النص�وص املكتوبة، وهي 
وس�ماع  الصامت�ة،  الق�راءة 
ش�خص آخر يق�رأ، واالس�تماع 
إىل تس�جيل صوت�ي للنص�وص 
بصوت الشخص ذاته، باإلضافة 
إىل الق�راءة اآلنية بص�وت عال..

ووج�د الباحث�ون، بع�د تجرب�ة 
الط�رق األربع عىل 95 مش�اركا، 
بص�وت  النص�وص  ق�راءة  أن 
ع�ال أس�فرت عن نتائ�ج أفضل 
لتذك�ر املعلومات..ويس�تند هذا 
البحث عىل الدراس�ات الس�ابقة 
تأث�ري األنش�طة،  الت�ي تقي�س 
مثل الكتابة والق�راءة، يف تعزيز 
االحتف�اظ باملعلومات يف الذاكرة 
بش�كل عام..وخلصت الدراس�ة 
إىل أن الق�راءة بص�وت عال هي 
عمل مزدوج من التحدث وسماع 
النفس يف آن واح�د، وهذا العمل 
له التأث�ري األكثر فائدة عىل عمل 

الذاكرة.
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رابعة الختام 

م�ساحة للر�أي

كرم نعمة 

مع أن العالم برّمته يحذر من الزهايمر خوفا من أن تتصاعد 
خطورة المرض إلى الحد الذي صار فيه يجمع أعدادا متصاعدة، 
إال أن هن�اك زهايمر متعمدا يكاد ينتش�ر بين أناس المجتمعات 

العربية.
هؤالء الناس يذهبون متعمدي�ن للمرض الذي يتحدى تماما 
محاوالت العثور على السبب والعالج، في محاولة للتخلص من 
التزامات أخالقية أمام اآلخرين سواء في المنزل أو العمل أو مع 
األصدقاء، هكذا ببساطة يقترف “الشخص الالمسؤول” إصابة 
نفس�ه بالنسيان أو الزهايمر المتعمد ويبدو وكأنه أمر يدل على 
الس�فه في عصر مش�بع بالمعلومات. فقط للتخلص من التزام 

مع اآلخرين وفي محاولة بائسة لتبرير تقصيره.
إذا كان الزهايمر الحقيقي يوصف بان المصاب به قد اختفى 
ببطء داخل عالم الشيخوخة السفلي، ليخسر الملكات األساسية 
التي تميزنا كبش�ر. فان من يفتعل الزهايمر في محاولة بائسة 
لالعتذار من اآلخرين أو تبرير تقصيره عليه أن يش�عر باإلذالل 

أمام نفسه ألنه يعيش تنافرا مزعجا.
م�ا معن�ى أن يكون ل�ك موعد يع�ّول عليه اآلخ�ر وينتظره 
لتخبره بعد حين أنك نسيت الموعد؟ وما تفسير الضجيج الذي 
يفتعله األزواج في المنزل لمجرد أنهم ال يريدون أن يتذكروا أين 
وضعوا حاجاتهم اليومية المس�تمرة االس�تخدام، في محاولة 

دائمة لجعل الزوجة تفكر نيابة عنهم.
ما المش�اعر التي تس�ببها ألحد أفراد أس�رتك عّول عليك أن 
تجل�ب له حاجة ماس�ة عند عودتك مس�اء للمن�زل، وتصل من 
دونه�ا؟ بل ما اإلحس�اس ال�ذي ينتابك وأنت تقّص�ر بتعمد في 
عملك بطريقة إنجاز األشغال بما كانت تسميه أمي “شغل يزي 
قه�ر”؟ كان من أس�هل وأكثر اإلجابات س�ذاجة وطفولية التي 
يقترفها التالميذ المقّصرون في أكمال واجباتهم، إخبار المعلم 
بأنهم نسوا ذلك، واليوم يمارس أناس على درجة من الوعي هذا 
النسيان الساذج واألبله لتبرير هزالتهم أمام األخر، بل والقبول 

بأن يكونوا في حالة تنافر مزعج.
الص�ورة الت�ي يضعه�ا م�رض الزهايم�ر مفاده�ا أن�ه مع 
تقدم العمر يتراجع كل ش�يء وينتهي بك الحال إنس�انا خامال. 
والصورة التي يقترفها اإلنس�ان بحق نفس�ه أن�ه يبرر إصابته 
بالخم�ول أمام األخر بأنه مصاب به من دون أن يش�عر بموقف 
اإلذالل أم�ام نفس�ه.العالم يعمل من أجل فك لغ�ز التعايش مع 
الغموض الذي يهدد ش�يخوخة البش�ر للحفاظ على األشخاص 
المصابي�ن بم�رض الخرف بش�كل ثاب�ت داخل ثناي�ا المجتمع 
المدني، س�واء من خالل السينما الصديقة للمرض، أو العروض 
المس�رحية، بينما حلقات م�ن الناس في المجتمع�ات العربية 
مازالت ترى في التناس�ي طريقة منقذة لكس�ر قيم�ة االلتزام 

والمسؤولية الشخصية.

عش�رون عاما كاملة مرت منذ أيام على عالقتي بزوجي، س�نة 
خطبة وتجهيزات، وتسعة عشر عاما هي عمر زواجنا، فترة طويلة 
ق�د يش�عر البعض بعده�ا بالملل، والكثي�ر تدفعه لأللفة والس�كن 
والم�ودة ولكن األمور تختلف من عالق�ة إلى أخرى ومن زيجة إلى 
غيرها، ويبقى التأكيد على المش�اعر هو القاس�م المشترك بين كل 
تلك العالقات اإلنس�انية الراقية، التي أرى أن أس�مى مشاعرها هو 
الحن�ان واالحت�واء والقدرة عل�ى دعم األخر، وليس�ت فقط مجرد 

عالقة حميمية بين رجل وامرأة.
أهدان�ي ابني األوس�ط مازن خات�م زواج م�ن الفضة، ضحكت 
كثي�را، م�ا حاجتي لم�ا يقدم�ه الش�باب لبعضهم البع�ض تتويجا 
لعالق�ات حب بريئة، لكنه بب�راءة وعفوية قال لي: بعد فترة يحتاج 
الح�ب أن ننطق ب�ه، نقول أحبك للطرف اآلخ�ر، تأكيدا على عالقتنا 
مرة أخ�رى به، وتثبيتا لرغب�ة قوية في ديموم�ة العالقة الزوجية 
وعالقة الحب من قبلها يجب تمتينها..علمني ابني درسا هاما وهو 
أن الحب ليس من بديهيات الحياة، نركن لوجوده دون التعبير عنه، 
ب�ل يحتاج بعد كل فترة إلى تأكيد، إنعاش، توضيح مش�اعر. تختبئ 
بعض مش�اعرنا في ثنايا الروح بين حنايا القلب، تس�كن بعيدا في 
جان�ب معت�م، بعض الم�اء يحييها وبع�ض الض�وء يظهرها، وكل 
الشوق ينعش�ها، وبعض تجاهلنا يقتلها..هل يحتاج الزواج كغيره 
من العقود إلى تأكيد وتجديد وإثبات رسمي أنه مازال قائما؟ سؤال 
بديهي بعد أن تطول فترة الزواج لس�نوات عدة، واإلجابة عليه أيضا 
بديهية نعم، بالتأكيد، طبعا، الزم، ضروري، وال بّد منه، فأي العقود 
أهم من عقد الزواج وأي العالقات أسمى من عالقتنا بشريك العمر..

بالطبع تحتاج أس�مى مش�اعرنا وأرقاها إلى التعبي�ر عنها وإعادة 
ض�خ الدماء الطازج�ة في عروقه�ا لمنحها حياة جدي�دة، وتمتين 
العالقات وتقوية أواصرها لنؤكد اس�تمرار الرغبة في البقاء داخل 
إط�ار عالقة ما، أو إنهائه�ا باحترام وتقدير..قد يتس�رب الملل إلى 
الحياة العادية والزوجية باألحرى بس�بب روتينها اليومي المعتاد، 
وتكرار الس�يناريو ذات�ه الذي نقوم به يوميا، ف�ال متعة جديدة وال 
لحظات س�عادة يمكننا سرقتها من عمر الزمن، مجرد أشياء تشبه 
بعضها وأيام معتادة، ما أقس�ى روتين الحياة بي�ن األزواج، القليل 
منه�م م�ن يحرص على تجدي�د ش�رايين الحياة وتدعيمه�ا بالحب 
والحنان الستعادة ألقها وبريق سنوات خفت وهجها شيئا فشيئا..

قد تجدي بعض هوايات وعادات مشتركة يمارسها الزوجان، نفعا، 
تخلق اهتماما مشتركا، مهما كانت بسيطة إال أن فارقا واحدا يكمل 
المعادلة الصحيحة، وهو الرغبة في مشاركة الطرف اآلخر هواياته 
على بس�اطتها؛ مشاهدة التلفاز، ممارسة رياضة ما، أو االستمتاع 
بعرض مس�رحي، حتى احتس�اء فنجان القهوة بطقوسه البسيطة 
يخل�ق اعتيادا ومحبة من نوع جديد، ممارس�ة فع�ل الحياة والحب 
واالس�تمتاع بهما ال يحتاج إلى المزيد من التكلف وتصنع الود، إنما 

يحتاج إلى حب حقيقي.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

القمر العمالق يطل آلخر مرة يف 2017

يترقب محبو ظواهر الفلك، مس�اء االثني�ن، بروز آخر وأكبر قمر 
في العام الحالي، ويمنح اكتمال البدر منظرا مذهال في الس�ماء..

ويبدو القمر بش�كل واضح، بالنظر إلى بلوغه أقرب نقطة له من 
األرض، إذ س�يكون في أقرب نقطة له بالنس�بة لألرض )أقل من 
360 أل�ف كيل�و متر(..ويبرز القمر بحجم يف�وق المعتاد بنحو 7 
في المئة، كما أنه أكثر إشراقا بمعدل 16 في المئة، بحسب خبراء 

الفلك.
ويكتمل القمر ويبرز بش�كل عمالق في شهر ديسمبر، تزامنا مع 
بلوغ فصل الش�تاء ذروته من الناحية الفلكية..وتحظى الظاهرة 
بإعجاب وتتبع واسعين، ويحرص كثير من المصورين على توثيق 

اللحظة بالنظر إلى تعذر التقاطها في سائر األيام األخرى.

كشفت دراس�ة حديثة، أن الطقس يؤثر بشكل كبير 
عل�ى الم�زاج، وأظهرت أنه كلم�ا زاد الجو دفئا صار 
اإلنس�ان أكث�ر س�عادة..ورصدت الدراس�ة أح�وال 
1.6 مليون ش�خص في الوالي�ات المتحدة والصين، 
وفق�ا لصحيف�ة »ديل�ي مي�ل« البريطاني�ة. وقاس 

ل�دى   5 مس�تويات  الباحث�ون 
وه�ي  بالدراس�ة  المش�مولين 
والوع�ي  االجتماع�ي  الطب�ع 
واالنفتاح  العاطفي  واالستقرار 
والمرح..ووجدت  التجارب  على 
الدراسة أن من كبروا في أماكن 
تتجاوز فيه�ا درجة الحرارة 22 
مئوي�ة، حصلوا على نقاط أعلى 
في المعايير الخمسة المذكورة، 
وتفوق�وا عل�ى من عاش�وا في 
مناطق أكثر برودة..واستجوبت 
الدراس�ة، الت�ي أجرته�ا هيئ�ة 
 ،»Nature Human Behavior«
أش�خاصا م�ن 59 مدين�ة ف�ي 
الصي�ن وآخري�ن م�ن 12 أل�ف 
م�كان ف�ي الوالي�ات المتحدة..

ويس�اعد الطقس الدافئ الناس 
بيوته�م  م�ن  الخ�روج  عل�ى 

واالس�تمتاع بأيامهم، لكنهم يضطرون إلى المكوث 
داخل مس�اكنهم أثن�اء الش�تاء..ويرى الباحثون أن 
الخروج من البيت يساعد الناس على إنشاء صداقات 
ف�ي الخارج، وهو ما ال يحص�ل جين يجري االنكفاء 

على الذات في الداخل.

أكدت الدراس�ات واألبحاث العلمي�ة أنه ال يوجد حب 
م�ن أول نظ�رة. وحق�ق علم�اء النفس ف�ي جامعة 
غرونينجن في هولندا علمًي�ا في هذه الظاهرة؛ في 
محاول�ة للعمل على ما إذا كان الح�ب من أول نظرة 

حقيقي�ا أم مجرد وهم، لتأت�ي النتيجة مخيبة آلمال 
الرومانسيين ألنهم خلصوا إلى أن ما نعتقد في كثير 
م�ن األحيان أن�ه الح�ب ألول وهلة، هو ف�ي الواقع 
انجذاب جنسي للطرف اآلخر فقط.وأجرى الباحثون 
دراس�تهم على 396 مشاركا، 
كان�ت نس�بة 60 بالمئ�ة من 
النس�اء، وكّن كلهّن يملن إلى 
الجنس اآلخر، وكانت الغالبية 
طالب�ات  منه�ن  العظم�ى 
وألمانيات..وعلى  هولندي�ات 
الرغم من تأكيد الكثير على أن 
الحب م�ن أول نظرة ال يتعدى 
كون�ه إعجابا ولي�س حبا، إال 
أن هناك دراس�ة ضربت بهذه 
الحائ�ط، فق�د  اآلراء ع�رض 
أكدت دراس�ة أجراها باحثون 
في جامعة شيكاغو األميركية 
نظ�رة  أول  م�ن  الح�ب  أن 
حقيقي..وفرقت الدراسة بين 
الحب والرغبة، وذلك من خالل 
تحدي�د منطق�ة الجس�د التي 
تحدق فيها عين الشخص عند 

رؤية أنثى ألول مرة. 

الطقس حيدد سعادة اإلنسان احلب من أول نظرة كذبة كبرية!

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

زهايمر متعمد اجلهر باحلب مفتاح السعادة الزوجية


