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شبح «انفلونزا الطيور» خييف العراق

جملس الوزراء دعا الصحة إىل اختاذ تداير لـ «حصر املرض» وحمافظات يف اجلنوب تتحوط
بغداد  /المستقبل العراقي
يخيف شبح «انفلونزا الطيور» العراق،
ً
ليلا ونه�ارا ً على إعدام
إذ تعم�ل دي�اىل
الدج�اج ،وإحصاء املرىض ،وفيما تتحوّط
م�دن م�ن وص�ول امل�رض إليه�ا ،دع�ت
امان�ة مجل�س ال�وزراء وزارة الصحة اىل
اتخاذ تدابري الزمة بش�أن مرض انفلونزا
الطيور .ونرش وكالة «الس�ومرية نيوز»،
وثيق�ة صادرة من امان�ة مجلس الوزراء
تدعو فيه�ا وزارة الصحة اىل اتخاذ تدابري
الزمة بشأن مرض انفالونزا الطيور.
وتبين الوثيق�ة انه «تم رص�د حاالت

اصاب�ة به�ذا امل�رض يف اقليم كردس�تان
ودي�اىل ،اضافة اىل رص�د حاالت مماثلة يف
 15محافظة ايرانية».
وشددت االمانة يف كتابها عىل «رضورة
ان تتخ�ذ وزارة الصح�ة التدابير الالزمة
للحد م�ن انتش�ار املرض بالتنس�يق مع
وزارة الزراعة».
وكش�ف مس�ؤول محلي يف محافظة
دياىل عن تس�جيل اصاب�ة جديدة بمرض
انفلون�زا الطيور ش�مال غرب�ي بعقوبة،
فيم�ا اكد ان خس�ائر هبه�ب ارتفعت اىل
مليار و 500مليون بسبب املرض.
وقال مدير ناحية هبهب حس�ن شالل

حمافظ بغداد يوعز بتعويض شهداء وجرحى
التفجريات االخرية يف العاصمة

6

إن «ف�رق البيط�رة رص�دت اصاب�ة احد
حق�ول الدواجن يف اطراف منطقة الحديد
ش�مايل هبهب بمرض انفلون�زا الطيور»،
مؤك�دا ان «الف�رق س�تبدأ بإج�راءات
االحت�واء م�ن خلال ابادة عشرات االف
من الدجاج املصاب» .واضاف شلال ،ان
«اجمايل خسائر حقول الدواجن يف ناحية
هبه�ب بع�د اصابته�ا بم�رض انفلون�زا
الطي�ور ارتفع�ت اىل ملي�ار و 500مليون
دينار وهي تمثل خس�ارة فادحة» ،داعيا
الحكومة املركزي�ة اىل «االرساع بتعويض
املترضريني».

التفاصيل ص3

النفط توقع مذكرة تفاهم مع « »BPالعاملية
لتطوير حقول كركوك النفطية

6
املؤسسات األمريكية الفيدرالية تغلق أبواهبا
بعد فشل إقرار املوازنة

العاصفة الرتابية تتسبب بآالف حاالت االختناق
يف بغداد واملحافظات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعلنت وزارة الصحة ،أمس السبت ،عن
تسجيل  2500حالة اختناق جراء العاصفة
الرتابي�ة التي رضبت العاصمة بغداد وعدد
من املحافظات .وقال املتحدث باسم الوزارة
سيف البدر إن “مستشفيات وزارة الصحة
يف عموم العراق سجلت  2500حالة إصابة

اختناق جراء العاصفة الرتابية التي رضبت
البلاد” .وأضاف البدر ،أن “املستش�فيات
لم تس�جل لغاية االن اي حال�ة وفاة جراء
العاصف�ة الرتابي�ة” .بدوره�ا ،اعلن�ت
مديرية صحة الرصافة عن تس�جيل 895
حالة اختن�اق جراء العاصفة الرتابية التي
رضبت بغداد .وق�ال إعالم املديرية يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان

بغداد  /المستقبل العراقي

ب�دأت الحكوم�ة األمريكية ،أمس الس�بت ،إغالقا
فيدراليا ً بعد فشل مجلس الشيوخ يف املوافقة عىل
امليزانية الجديدة.
ول�م تتض�ح بع�د الطريقة الت�ي س�يميض إليها
التصويت بعد حلول املوعد النهائي منتصف الليل،
يف ظل انقسام الجمهوريني والديمقراطيني بشأن
عدد من القضايا الرئيسية.
ويعن�ي ذل�ك ان العدي�د م�ن املكات�ب والهيئ�ات
الفيدرالية ستجمد عملها حتى يصوت الكونغرس
عىل ميزانية جديدة باتفاق بني الحزبني.

«مستش�فيات قاطع الرصافة اس�تقبلت
 895حال�ة اختناق جراء العاصفة الرتابية
الت�ي رضب�ت العاصمة بغداد» .وس�جلت
صحة الفلوجة  50شخصا أصيبوا بحاالت
اختناق يف مستشفى الفلوجة ،أما ميسان
فقد  384حالة اختناق يف املحافظة بسبب
عاصفة ترابية.
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احلكيم :الوقت مناسب جدا للذهاب إىل التسوية الوطنية
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وعلى الرغم م�ن اجتماعات اللحظ�ة األخرية بني
الحزبين الكبريي�ن ،ل�م يح�ظ مشروع تموي�ل
الحكومة حتى  16ش�باط الج�اري عىل األصوات
الستني املطلوبة إلقرار امليزانية.
وحدث آخر إغالق للحكومة األمريكية عام ،2013
واستمر  16يوما.
وصوت أعضاء مجلس النواب ،بأغلبية  230مقابل
 197صوت�ا الخمي�س ،لتمدي�د تموي�ل الحكومة
حتى الش�هر املقبل ،لكنهم فشلوا يف الحصول عىل
إقرار مجلس الشيوخ .ويف حالة استمرار اإلغالق،
سيواصل عديد من الخدمات الحيوية عملها ،منها
هيئات األم�ن القومي ،والربي�د ،ومراقبة الحركة

الجوي�ة ،والخدم�ات الطبية للم�رىض الداخليني،
وطب الط�وارئ ،واملس�اعدة يف ح�االت الكوارث،
والسجون ،والرضائب ،وتوليد الكهرباء.
ويتوق�ع أن تغل�ق املتنزه�ات الوطني�ة واملواق�ع
األثرية ،وهي التي أثارت غضبا شعبيا كبريا خالل
اإلغالق املايض .وبدا الرئيس األمريكي متش�ائما،
وقال يف حس�ابه عىل تويرت إن األمر «ال يبدو جيدا
لجيش�نا العظيم أو سلامتنا وأمننا على الحدود
الجنوبي�ة الخطرية للغاي�ة» .وكان ترامب قد دعا
الزعي�م الديمقراط�ي ،تش�اك ش�ومر ،إىل البي�ت
االبيض إلج�راء محادثات أخرية لكنهما فشلا يف
إيجاد أرضية مشرتكة كافية.

وزير املوارد املائية يتوقع قدوم «جفاف قاس» و «الريف» األكثر ترضرا
القوى العربية بكركوك تشكل جلنة جلرد االحزاب بضمها إىل التحالف العريب
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جملس الوزراء دعا الصحة إىل اختاذ تداير لـ «حصر املرض» وحمافظات يف اجلنوب تتحوط
بغداد  /المستقبل العراقي

شبح «انفلونزا الطيور» خييف العراق

اكث�ر من  130الف دجاجة يف ناحية هبهب ش�مال غربي
بعقوبة.
وق�ال قائمق�ام قض�اء الخال�ص ع�دي الخ�دران إن
«ف�رق مختصة قامت باع�دام اكثر م�ن  70الف دجاجة
بعد اكتش�اف االصابة بمرض انفلون�زا الطيور يف حقول
للدواج�ن تعود الحدى الرشكات املحلي�ة يف اطراف ناحية
هبهب (20كم شمال غرب بعقوبة)».
واضاف الخ�دران ،ان «فرقا مختصة س�تقوم باعدام
اكث�ر من  60ال�ف دجاجة اخرى من اج�ل تطبيق معايري
االحت�واء ملنع انتش�ار امل�رض اىل بقية املناط�ق» ،مؤكدا
ان «معدالت الخس�ائر كانت فادح�ة وبلغت مئات املاليني
م�ن الدنانير م�ا يس�تدعي تح�رك الحكوم�ة لتعويض
املترضريني».
إىل ذلك ،كش�ف قس�م الصح�ة العام�ة بمحافظة ذي
قار ع�ن اجراءاته تجاه الحد من انتش�ار مرض انفلونزا
الطيور الذي رضب بعض مناطق البالد.
ونقل�ت وكال�ة «الغد برس» ع�ن مدير القس�م حيدر
حنت�وش القول ان «الحكوم�ة املحلي�ة باملحافظة ف ّعلت
عم�ل اللجان الس�ابقة الت�ي ش�كلتها ملتابع�ة الحد من
انتشار املرض الوبائي» ،مبينا ان «غرفة عمليات انطلقت
بالتعاون مع املستشفى البيطري يف النارصية».
واضاف ان «مهمة اللجان املشكلة هي مراقبة الوضع
ع�ن كث�ب ورصد اخ�ر تطورات انتش�ار امل�رض يف البالد
ووضع الحلول لحماية الجميع يف ذي قار».
واش�ار حنتوش اىل ان «الحكومة املحلية اصدرت قرارا
يمنع اس�ترياد الدواجن من املناط�ق املصابة بهذا املرض،
فضال ع�ن تش�ديد االج�راءات ملراقبة الدواج�ن املنترشة
باملحافظة» .ونفى ان «تكون ذي قار قد س�جلت اصابات
بهذا املرض بني االفراد خالل الفرتة املاضية ،فيما توقع ان
تسجل ذي قار اصابات بني الدواجن يف حال استمر املرض
باالنتشار بهذه الكثافة».

يخيف ش�بح «انفلونزا الطيور» العراق ،إذ تعمل دياىل
ً
ليلا ونهارا ً على إعدام الدجاج ،وإحص�اء املرىض ،وفيما
تتح�وّط مدن من وصول املرض إليها ،دعت امانة مجلس
الوزراء وزارة الصحة اىل اتخاذ تدابري الزمة بش�أن مرض
انفلونزا الطيور.
ونشر وكالة «الس�ومرية ني�وز» ،وثيقة ص�ادرة من
امان�ة مجلس الوزراء تدعو فيه�ا وزارة الصحة اىل اتخاذ
تدابري الزمة بشأن مرض انفالونزا الطيور.
وتبين الوثيقة انه «تم رصد حاالت اصابة بهذا املرض
يف اقليم كردس�تان ودياىل ،اضافة اىل رصد حاالت مماثلة
يف  15محافظة ايرانية».
وشددت االمانة يف كتابها عىل «رضورة ان تتخذ وزارة
الصحة التدابري الالزمة للحد من انتشار املرض بالتنسيق
مع وزارة الزراعة».
وكش�ف مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل عن تسجيل
اصاب�ة جدي�دة بم�رض انفلون�زا الطي�ور ش�مال غربي
بعقوب�ة ،فيم�ا اكد ان خس�ائر هبهب ارتفع�ت اىل مليار
و 500مليون بسبب املرض.
وقال مدير ناحية هبهب حسن شالل إن «فرق البيطرة
رص�دت اصابة اح�د حق�ول الدواجن يف اط�راف منطقة
الحديد ش�مايل هبهب بمرض انفلونزا الطيور» ،مؤكدا ان
«الفرق س�تبدأ بإجراءات االحتواء من خالل ابادة عرشات
االف من الدجاج املصاب».
واضاف شلال ،ان «اجمايل خس�ائر حق�ول الدواجن
يف ناحي�ة هبه�ب بعد اصابته�ا بمرض انفلون�زا الطيور
ارتفعت اىل مليار و 500مليون دينار وهي تمثل خس�ارة
فادح�ة» ،داعيا الحكومة املركزي�ة اىل «االرساع بتعويض
املترضريني».
واكد مسؤول محيل يف دياىل ان انفلونزا الطيور التهمت

القوى العربية بكركوك تشكل جلنة جلرد
االحزاب بضمها إىل التحالف العريب
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد القيادي يف املجلس العربي احد ابرز الجهات
السياسية العربية يف كركوك ،حاتم الطائي ،أمس
الس�بت ،ان القوى العربية يف كركوك اتفقت عىل
تشكيل لجنة لجرد االحزب من اجل ضمها ضمن
التحالف العربي.
وقال الطائي ان «املجلس العربي بحث مسألة
التحالف�ات وض�م اكرب قدر ممكن م�ن األطراف
العربي�ة لتحال�ف عرب�ي موح�د يف املحافظة يف
االنتخابات املقبلة».
واضاف ان�ه «عقدنا اجتماعا ناقش�نا خالله
جمي�ع األم�ور املتعلق�ة باالنتخاب�ات وأهمه�ا
التحالف�ات يف املرحل�ة املقبل�ة لحساس�يتها
وخصوصا يف كركوك».
وتابع ان «اجتماع الْ َي ْو َم خلص بتشكيل لجنة
لج�رد األحزاب العربية املوج�ودة يف كركوك ومن
ث�م التفاوض معه�ا لغرض ضمه�م اىل التحالف
العرب�ي يف كرك�وك لتوحي�د الص�ف العرب�ي يف
االنتخابات املقبلة».

القوات األمنية ترشع بحملة للقضاء
عىل «الظواهر السلبية» يف حديثة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن قائممقام قض�اء حديث�ة يف محافظة
األنبار مربوك حميد ،أمس السبت ،عن بدء القوات
األمنية حملة للقضاء عىل «الظواهر السلبية» يف
حديثة.
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية ني�وز» عن حميد
القول إن «القوات األمنية بدأت بحملة واس�عة يف
قضاء حديث�ة ( 160كم غرب الرمادي) ،للقضاء
عىل الظواهر الس�لبية ومنه�ا تعاطي املمنوعات
والحبوب املخدرة».
وأض�اف حمي�د ،أن «الحملة تتثم�ل بمتابعة
تجمعات الشباب باملقاهي واألسواق ملنع انتشار
تلك الظواهر الس�لبية التي تؤث�ر عىل املجتمع يف
حديثة».
يذكر أن قي�ادة رشطة األنب�ار ،وجهت خالل
األش�هر املاضية مديرياته�ا يف األقضية بمتابعة
الظواه�ر الس�لبية وتطبي�ق القان�ون واعتق�ال
متعاطي املمنوعات والحبوب املخدرة.

احلكيم :الوقت مناسب جد ًا للذهاب إىل التسوية الوطنية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعتبر رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عمار
الحكيم ،أمس السبت ،إجراء االنتخابات يف موعدِها
ّ
الدستوري من أهم عوامل الحفاظ عىل النرص الذي
تضحيات كبرية .
ق َّد َم العراقيون من أجله
ٍ
ونق�ل بيان ملكتب�ه تلقت «املس�تقبل العراقي»
نسخة منه عن الس�يد عمار الحكيم دعوته خالل
حضوره احتفالية النرص التي أقامتها عشائ ُر بني
أس�اس
عام�ر إىل « التحيل باملروء ِة والتنافس عىل
ِ

الربام�ج االنتخابية « .فيما أك�د «رضور ِة تكثيف
الجه�د االس�تخباري وتحدي�ث الخط�ط األمني�ة
وفق رؤي ٍة ستراتيجي ٍة طويل�ة األمد للقضا ِء
على
ِ
أرواح ومصالح
على
حفاظا
النائم�ة
الخاليا
على
ِ
املواطنني « .واش�ار الس�يد عمار الحكي�م إىل َّ
أن «
َ
ٌ
للذهاب إىل التس�وي ِة الوطنية
مناس�ب جدا
الوقت
ِ
ً
إلنه�اء أزمات العراق « ،مج�ددا دعوته إىل « إعاد ِة
النازحين والنظر لهم بعين واح�دة ْ
إن كانوا من
الشبكِ والرتكمان وباقي املكونات يف تلعفر وسهل
نينوى ومدن صالح الدي�ن وجرف النرص ،وإعمار

املدن املحررة ومدن املحررين املضحني الذين دفعوا
ال�دم وكرّس�وا َّ
كل إمكاناتهم املالية واللوجس�تية
لتحرير األرض وحماية العرض واملقدسات».
ُ
تحمل
الجميع
وأكد الس�يد عمار الحكيم « عىل
ِ
مسؤولياتهم ومنهم العشائر العراقية يف مكافح ِة
املجتمعي «.
الوئام
والحفاظ عىل
الفكر املتطرف
ِ
ّ
ِ
بـ»ال�دور الكبري لعشير ِة البو عامر يف
وأش�اد
ِ
مقارع� ِة النظ�ام الدكتاتوري ومقارع� ِة اإلرهاب
بأنواع� ِه وال يمك�ن اس�تذكار الش�هداء دون ذكر
الشهيد الشيخ ضاري الفياض «.

تفكيك عصابة «دولية» لتهريب املهاجرين إىل بريطانيا يقودها عراقي
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف موق�ع بريطان�ي ،ع�ن
تفكي�ك عصابة لتهري�ب املهاجرين
مقابل مبالغ تصل اىل  10االف دوالر،
مبين�ة ان العصاب�ة يتزعمها عراقي
يحمل الجنسية االسبانية.
وق�ال املوق�ع يف تقري�ر ان�ه «تم
تفكي�ك عصابة لتهري�ب املهاجرين
العراقيين اىل اململك�ة املتح�دة عبر
ش�احنات تجميد» ،مبين�ا ان «هذه
العصاب�ة دولي�ة وتعم�ل من�ذ عدة
س�نوات» .ونقل املوقع عن محققني

قوله�م ان�ه «ت�م اعتق�ال س�تة
اش�خاص من اف�راد ه�ذه العصابة
بينه�م زعيمهم يف مدينتي فالنس�يا
وبلباو االس�بانيتني ،عقب اكتش�اف
 16مهاج�را غير قانون�ي يف ظ�ل
ثلاث ش�احنات كان�ت متوجهة اىل
بريطاني�ا» ،مشيرين اىل ان�ه «ت�م
اكتش�اف س�تة اش�خاص من نفس
العائل�ة ،من بينه�م اربعة اطفال ،يف
ظهر ش�احنة مربدة بمحطة خدمة
يف فرييرويلا دو هريف�ا بالقرب من
تريويل يف رشقي اسبانيا».
وتابع املوقع انه «عثر عىل ثمانية

عراقيني بينهم أربعة أطفال يف ظروف
متطابق�ة تقريبا بالق�رب من نفس
امل�كان بعد أن أث�اروا ناقوس الخطر
ألنهم يخش�ون أنهم س�يموتون من
الربد».
واك�د متح�دث باس�م الرشط�ة
الوطنية االسبانية ان «منظمة دولية
من اصل عراق�ي هربت مواطنني اىل
االتحاد االوروبي بش�كل غري رشعي
قد تم تفكيكها يف عملية مشرتكة بني
الرشطة الوطني�ة والحرس املدني»،
الفت�ا اىل ان «زعي�م العصابة عراقي
يحمل الجنس�ية االس�بانية ويعيش

يف فالنس�يا».وبني ان «األسعار التي
يتقاضاها ترتاوح م�ن  3االف دوالر
اىل  10االف دوالر ،اعتم�ادا عىل نوع
النقل واملخاطر» ،متوقعا ان «يواجه
املعتقلون اتهام�ات باالتجار بالبرش
وغسيل االموال».
وأدت األحداث التي مر بها العراق
بع�د الح�رب يف  ،2003وس�يطرة
تنظيم «داعش» عىل مناطق واس�عة
شمال البالد يف عام  ،2014إىل عملية
نزوح واسعة داخل العراق ،فضال عن
هجرة أعداد كبرية من األرس واألفراد
إىل خارج البالد.

حقوق اإلنسان الربملانية تعلن استعدادها للبحث عن مصري
البيشمركة املفقودين
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت لجنة حق�وق االنس�ان الربملانية ،أمس
الس�بت ،اس�تعدادها للبح�ث ع�ن مصير ابن�اء
البيش�مركة الذي�ن وقعوا ارسى بي�د داعش ليس
فقط داخل العراق بل حتى يف الدول االخرى.
وقال�ت النائب�ة عن اللجنة ،اش�واق الجاف ،يف
مؤتمر صحفي عقدته يف مبنى الربملان ان «الجميع
يعل�م بوجود افراد من قوات البيش�مركة الكردية
وقع�وا ارسى بي�د داعش ال�ذي كان يحتجزهم يف

املوص�ل والحويج�ة ويضعهم يف اقف�اص ويدور
به�م يف املدينة» ،مبينة انه «بع�د التحرير املوصل
والحويج�ة م�ازال مصير ه�ؤالء البيش�مركة
مجه�وال ،وقد قام اهايل املعتقلين بتظاهرة امام
مقر االم�م املتحدة مطالبني بالكش�ف عن مصري
ابناءهم».
واضاف�ت ان «بعض االه�ايل تحدثوا عن اخبار
وصل�ت اليه�م ب�ان ابناءهم ق�د نقل�و اىل مطار
املثن�ى واخرين تحدثوا عن اصدار حكم بالس�جن
املؤبد عىل ابناءه�م ،وللتأكد من هذه االنباء قمنا

باالتصال بوزارة العدل حي�ث وعدنا الوزير بفتح
تحقي�ق يف املوض�وع» ،الفت�ة اىل ان «وزير العدل
طلب منا ارس�ال االسماء كاملة لتدقيقها والتأكد
من صحة تلك االخبار».
واوضح�ت الجاف ان «االس�ماء بمجرد التأكد
من مصريها سيتم ارسال كتب رسمية اىل ذويهم
ليعرفوا مصريهم» ،مشريا اىل ان «اللجنة مستعدة
وانا وكنائب عن اقليم كردستان مستعدين للبحث
عن مصير ابن�اء البيش�مركة ليس فق�ط داخل
العراق بل حتى يف الدول االخرى».

وزير املوارد املائية يتوقع قدوم «جفاف قاس» و «الريف» األكثر ترضر ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
توقع وزير املوارد املائية حسن
الجناب�ي ،أم�س الس�بت ،قدوم
جفاف قاس على العراق ،مؤكدا
على ان الريف س�يترضر كثريا،
وعدم تمكن مناطق جنوب بغداد
والنارصية من الحصول عىل ماء
للشرب يف فترة الصي�ف املقبل.
وقال الجناب�ي يف ترصيح متلفز
ان« ،كل املؤرشات الحالية تشير
اىل وق�وع جفاف قاس يف العراق،
وسيكون اكثر قس�وة يف الصيف
املقب�ل ،بس�بب ارتف�اع درجات
الح�رارة وزي�ادة نس�ب التبخر،
الفتا اىل ان الريف العراقي بشكل
عام سيترضر كثريا ،وبالتايل فان
الزراعة ستترضر ايضا ،اىل جانب
االهوار».واش�ار اىل ان «املناط�ق
الت�ي تق�ع م�ن بغ�داد جنوب�ا

ستترض بشكل كبري» ،الفتا اىل ان
مناطق جنوب بغ�داد والنارصية
لن تتمك�ن من الحصول عىل ماء
للرشب يف فرتة الصيف املقبل.
وكان رئي�س ال�وزراء الرتكي
بينايل يلدرم قد قرر يف وقت سابق
تأجي�ل ملء س�د اليس�و الرتكي
حت�ى ش�هر حزي�ران ب�دال م�ن
شهر آذار ،مع االمل بان يتحسن
املوس�م املائي لتجاوز شح املياه
املتوق�ع يف العراق.جدي�ر بالذكر
ان من املتوق�ع ان ينخفض وارد
نه�ر دجل�ة الطبيعي م�ن املياه
عند الح�دود الرتكية والبالغ نحو
 20.93بليون مرت مكعب سنويا،
عن�د ملء س�د أليس�و باملياه إىل
 9.7بليون مرت مكعب سنويا من
املياه ،كما أن السد سيحرم 696
ألف هكت�ار من األرايض الزراعية
العراقية من املياه.

عمليات بغداد تعلن قتل انتحاري يرتدي
حـزامـ ًا نـاسـفـ ًا شامل العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد ،أمس الس�بت ،قت�ل إنتحاري
يرتدي حزاما ً ناسفا ً شمال العاصمة بغداد.
وذك�رت القيادة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،أن «الق�وات اﻻمني�ة تمكنت م�ن قتل إرهاب�ي انتحاري
يرتدي حزاما ً ناسفاً».
وأضاف البيان ،أن «اإلرهابي تم قتله بعد محارصته يف احدى
املناطق الزراعية شمال بغداد».
وتعتق�ل القوات األمنية بني الحني واآلخر ،عصابات ارهابية
ومتهمين بجرائ�م ارهابي�ة وجنائي�ة يف مناط�ق مختلفة من
العاصمة بغداد ،فيما تتمكن من قتل انتحاريني يرتدون أحزمة
ناسفة يرومون تفجري أنفسهم بني املدنيني والقوت األمنية.

دياىل :تدمري  3مضافات
لـ «داعش» وحرق زورقني واالستيالء
عىل ( )4دراجات نارية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،أمس السبت ،عن
تدمير  3مضاف�ات لداعش وح�رق زورقني واالس�تيالء عىل 4
دراجات نارية يف دياىل.
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن�ه «تنفيذا ألوامر القائ�د العام للقوات املس�لحة ومدير
االس�تخبارات العس�كرية واملتضمن�ة تكثي�ف جه�ود البح�ث
واملداهمة ألوكار ومضافات ما تبقى من فلول عصابات داعش
املتهالكة وبعمليه استباقيه ونوعيه تمكن إبطال االستخبارات
العس�كرية يف الفرق�ة الخامس�ة وبالتع�اون مع الل�واء الرابع
واللواء  24حشد شعبي بعملية تفتيش ومداهمه ملناطق حافة
نه�ر نارين والخالويه يف جلوالء بمحافظه دياىل ،حيث تم تدمري
 3مضافات وحرق زورقني».
وأضاف�ت انه «تم االس�تيالء على  4دراج�ات نارية وتدمري
براميل وقود ومولدات ومواد غذائية داخل املضافات».
وتاب�ع ان�ه «عملية التفجري تم�ت تحت الس�يطرة من قبل
هندسة الفرقة الخامسة».

احلكمة الربملانية تتحدث
عن «ذريعة النازحني» :ال ترتقي ملستوى
تأجيل االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
قال رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطريف ،أمس السبت،
ان قضي�ة تأجي�ل االنتخابات غير واردة مطلق�ا ً الن الظروف
مؤاتية إلجرائها.
واض�اف الط�ريف ان «محاول�ة تأجي�ل االنتخاب�ات بحجة
النازحين ال ترتقي اىل مس�توى التأجيل ب�ل العكس ان الربملان
الجديد سيكون اكثر فائدة للنازحني عىل عكس حكومة ترصيف
االعمال التي ال تستطيع ان تحرك ساكن».
واخفق مجل�س النواب يف جلس�ته بالتصوي�ت الرسي عىل
اجراء االنتخابات يف موعدها او تأجيله ،بعد انس�حاب التحالف
الوطني من الجلسة.
ويف الوق�ت الذي اجرى فيه رئي�س الربملان التصويت الرسي
م�ن دون احتس�اب النص�اب القانون�ي باالعتماد على اوراق
االقرتاع الرسية جاءت النتيجة بعدم وجود العدد املفرتض.
وصوت الن�واب املتواجدون يف القاعدة بنع�م او ال ،بحضور
 123نائبا يف حني كان يفرتض وجود  165نائب من اجل تمرير
التصويت.
وعق�دت الكت�ل املنضوية يف التحالف الوطن�ي اجتماعا قبل
الجلس�ة اكدت فيه ارصارها عىل اج�راء االنتخابات يف موعدها
املقرر يف  12من شهر ايار املقبل.

الرافدين يعلن رصف الدفعة اخلامسة من سلف املتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس الس�بت ،عن رصف الدفعة الخامس�ة من
سلف املتقاعدين البالغة ثالثة ماليني دينار.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه  ،ان�ه «تم رصف الدفعة الخامس�ة من س�لفة املتقاعدين
املدنيني البالغة ثالث ماليني ألكثر من  4822متقاعد».
واش�ار اىل انه «تم رصف الدفعة االوىل من سلف املتقاعدين العسكريني
ألكثر من  12الف متقاعد».
وأوض�ح البيان ،إن «الصرف تم عن طريق إبالغ املتقاعد عرب إرس�اله
رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة ،وذل�ك بعد أن اس�تكمل كافة
اإلج�راءات القانونية ملنحه الس�لفة ورصفها عن طري�ق أدوات الدفع
االلكرتوني».
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تفاؤل لدى اجملتمعني بالتوصل إىل اتفاق قريباً

اجتامع بغداد وأربيل لـ «تفعيل» السلطات االحتادية يف اإلقليم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

اجتم�ع رئيس الوزراء حي�در العبادي ،أمس
السبت ،مع وفد من اقليم كردستان برئاسة
نيجريف�ان بارزان�ي ،وفيما خلّ�ف االجتماع
تف�اؤالً لدى الطرفني ،لح�ل األزمة بني بغداد
وأربيل إثر االستفتاء عىل االنفصال الذي قام
به إقليم كردستان بشكل أحادي.
وذك�ر بيان صادر عن مكت�ب رئيس الوزراء
حيدر العب�ادي وتلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،أن «رئي�س ال�وزراء اس�تقبل
وفدا من اقليم كردس�تان برئاس�ة نيجرفان
بارزاني وعضوية نائبه قوباد طالباني وفؤاد
حسني».
واض�اف أن�ه «جرى خلال اللقاء مناقش�ة
مستجدات االوضاع السياسية واالمنية وحل
االش�كاالت بني الحكومة االتحادية واالقليم
وفق الدستور».
وأوض�ح البي�ان أن «رئي�س ال�وزراء أكد أن
مواطن�ي االقليم ج�زء من الش�عب العراقي
وش�دد على رضورة إع�ادة وتفعي�ل جميع
السلطات االتحادية يف االقليم بضمنها املنافذ
الحدودية واملطارات» .
واش�ار العب�ادي اىل اس�تمرار عم�ل اللجان
املختصة بفت�ح املطارات بعد اس�تكمال كل
االجراءات بعودة كامل الس�لطات االتحادية
لها ،مبينا ان الح�دود الدولية يجب ان تكون
تح�ت الس�يطرة االتحادي�ة باعتباره�ا من
الصالحي�ات الحرصي�ة للس�لطة االتحادية،
حس�ب البي�ان .وجدد رئي�س ال�وزراء وفق
البي�ان ،موق�ف الحكومة بضرورة االلتزام
بح�دود االقلي�م التي ن�ص عليها الدس�تور،
مبينا أهمية أن يس�لم النفط املس�تخرج اىل
الس�لطات االتحادية ويك�ون تصدير النفط
ً
حرصي�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة االتحادية من
خالل رشكة سومو.
وش�دد على اهمية اس�تكمال عم�ل اللجان
الت�ي تراجع رواتب موظفي االقليم واالرساع
يف اطالقه�ا وضم�ان وصوله�ا للموظفين
املستحقني وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة
املالية االتح�ادي .ويف خلفي�ات اللقاء ،اعلن
النائ�ب ع�ن ائتلاف دول�ة القان�ون عباس
البيات�ي أن اللجان الفنية املش�كلة بني بغداد
واربي�ل «مه�دت قب�ل أي�ام» للق�اء رئي�س
ال�وزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم
كردستان نيجرفان البارزاني.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن البياتي
الق�ول إن «لق�اء العب�ادي والبارزان�ي ت�م
التمهيد ل�ه قبل ايام من قب�ل اللجان الفنية
املش�كلة بني بغداد واربيل» ،مبينا أن «اللقاء
كان ودي�ا واخويا ،وأذاب الكثير من الجليد

بني حكومتي بغداد واربيل».
واضاف البيات�ي ،أن «اللق�اء تضمن التأكيد
عىل ان تكون الحوارات وحل امللفات العالقة
ضمن اطار الدس�تور ووح�دة العراق» ،الفتا
اىل أن «اللقاء لم يتضمن التطرق اىل تفاصيل
امللفات العالقة ،بل عناوين وخطوط عريضة
والتي سيتم مناقشتها بتفاصيلها يف لقاءات
اخ�رى تج�ري وبمس�تويات مختلف�ة م�ن
التمثيل» .من جانبه ،أكد الحزب الديمقراطي

الكردس�تاني أن العب�ادي وبارزاني ناقش�ا
عدة مس�ائل بينها املنافذ الحدودية والطاقة
والحظر الجوي.
وقال القيادي يف الحزب عبد السلام برواري
إن “هناك تفاهمات مشتركة بين العبادي
وبارزاني س�بقت عق�د االجتم�اع بينهما”,
مبينا ً أن “هناك تفاؤل كبري من قبل الكرد ملا
س�يؤول إليه االجتماع من مصلحة مشرتكة
للجانبين” .وأضف أن “الزي�ارة تأتي لبحث

مسألة املنافذ الحدودية والحظر الجوي عىل
اإلقليم ،فضالً عن ملف الطاقة والنفط”.
وأش�ار القي�ادي بالح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ,إىل أن «الجانبني لديهما تفهما ً
بشأن كيفية حلحلة األزمة بني بغداد وأربيل».
وس�يتوجه بارزاتي إىل إيران بعد زيارة بغداد
بحسب ما اكدت القنصلية االيرانية يف اربيل.
وذك�رت القنصلي�ة االيراني�ة يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان «رئيس

وزراء إقلي�م كردس�تان نيجريف�ان بارزاني
ونائب�ه قوب�اد طالبان�ي س�يزوران طهران
األحد ،برفقة وفد من اإلقليم».
واض�اف البي�ان ان «الزي�ارة تأت�ي امت�دادا ً
للجه�ود الدبلوماس�ية والتحاور م�ع الدول
األخرى حول القضايا السياسية واالقتصادية
واألمنية والثقافية» واصفا اياها بـ»املهمة».
وتابع ان «الزيارة تهدف إىل تبادل اآلراء بشأن
القضاي�ا السياس�ية واالقتصادي�ة واألمنية

والثقافي�ة ،متوقع�ة أن تكون الزي�ارة ذات
نتائج إيجابية».
إىل ذل�ك ،اكد القنصل االيراني يف الس�ليمانية
نيجريفان بارزاني وقباد طالباني س�يصالن
السبت اىل ايران ،لكنهما سيلتقيان االحد بكل
من الرئيس االيراني حسن روحاني وسكرتري
املجل�س االعىل لالم�ن القوم�ي االيراني عىل
شمخاني واملستشار املقرب من املرشد االعىل
السيد عيل خامنئي.

انسحابات مستمرة من قبل الكتل السياسية «السنية» والكردية

اخلالفات عىل موعد االنتخابات مستمرة :إما التوافق أو قرار احلسم من املحكمة االحتادية
المستقبل العراقي  /نهاد فالح

عق�د مجلس النواب ،أمس الس�بت،
جلس�ته برئاس�ة س�ليم الجب�وري
وبحضور  ٢٢٩نائبا ،ووجه الجبوري
يف بداية الجلسة اليوم االمانة العامة
ملجلس النواب ولجن�ة التعليم العايل
ألرسال وفد للقاء الطلبة املتظاهرين
ام�ام املنطقة الخرضاء لالطالع عىل
مطالبه�م بن�ا ًء على طل�ب النائب
محمد ناجي.
واش�ار الجبوري اىل ان «هناك حوار
مع كتلة االحرار بش�أن اعادة النظر
باالج�راءات املتخذة بح�ق النائبني،
ع�واد العوادي ورياض غ�ايل» ،وأكد
«حرصه عىل تطبيق النظام الداخيل
مشريا ً اىل ان هيأة الرئاسة يمكن لها
اعادة النظر باالجراءات املتخذة».
وتم ادراج فقرة التصويت عىل تحديد
موع�د االنتخاب�ات ،فيما ق�ال نائب
رئيس املجل�س همام حمودي ،انهم
ارس�لوا كتابا اىل املحكمة االتحادية
وه�ي صاحب�ة الق�رار النهائ�ي يف
تاجي�ل االنتخاب�ات او اجراءه�ا يف
املوع�د املح�دد ،فيما اك�د ان حفظ
الدستور يصب يف مصلحة الجميع.
وتم عقد الجلس�ة وسط خالف كبري
بني التي�ارات املمثل�ة يف الربملان بني

مؤيد ورافض إلج�راء االنتخابات يف
املوعد ال�ذي اقرتحته الحكومة يف12
أيار املقبل.
وتقود التيارات الش�يعية يف الربملان
املوق�ف الداع�ي إلج�راء االنتخابات
يف املوعد ال�ذي اقرتحته الحكومة يف

 12اي�ار املقبل ،وعدم دخ�ول البالد
يف ف�راغ دس�توري يف ح�ال التمديد
لفرتة مقبلة ،فيم�ا تطالب التيارات
واألحزاب الس�نية والكردية بتأجيل
االنتخاب�ات يف موعد يتراوح بني 6
أش�هر إىل عام ،لفس�ح املجال لنحو

ملي�ون ن�ازح عراق�ي م�ن الع�ودة
اىل منازله�م م�ن الذي�ن ف�روا م�ن
مناطقه�م عىل خلفي�ة الحرب ضد
«داعش».
وكان مجلس النواب قد فش�ل طوال
الجلسات املاضية يف تقريب وجهات

النظ�ر بني كتل الربملان نظرا لش�دة
الخالفات رغم اللج�وء اىل التصويت
السري يف جلس�ة األس�بوع املايض
لحسم موضوع االنتخابات.
وتمث�ل الق�وى الش�يعية يف املجلس
األغلبي�ة وال�ذي يض�م  328نائب�ا ً

يمثل�ون جمي�ع أطي�اف املجتم�ع
العراق�ي .وبعد ع ّدة انس�حابات من
الجلسة ،قررت رئاسة مجلس النواب
تأجي�ل جلس�تها اىل االحد ،لحس�م
تحدي�د موع�د وقان�ون االنتخابات
واستجواب وزير الكهرباء ايضاً.

الصحة سجلت  2500حالة ضيق يف التنفس

العاصفة الرتابية تتسبب بآالف حاالت االختناق يف بغداد واملحافظات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،أم�س الس�بت ،ع�ن
تس�جيل  2500حالة اختناق ج�راء العاصفة
الرتابي�ة التي رضبت العاصمة بغداد وعدد من
املحافظات.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة س�يف البدر إن
“مستش�فيات وزارة الصح�ة يف عموم العراق
س�جلت  2500حال�ة إصاب�ة اختن�اق ج�راء
العاصفة الرتابية التي رضبت البالد”.
وأض�اف الب�در ،أن “املستش�فيات لم تس�جل
لغاي�ة االن اي حال�ة وف�اة ج�راء العاصف�ة
الرتابي�ة” .بدوره�ا ،اعلن�ت مديري�ة صح�ة

الرصافة عن تس�جيل  895حالة اختناق جراء
العاصفة الرتابية التي رضبت بغداد.
وقال إعلام املديرية يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «مستشفيات قاطع
الرصاف�ة اس�تقبلت  895حال�ة اختناق جراء
العاصف�ة الرتابي�ة الت�ي رضب�ت العاصم�ة
بغداد».
وس�جلت صحة الفلوجة  50ش�خصا أصيبوا
بح�االت اختن�اق يف مستش�فى الفلوج�ة ،أما
ميس�ان فق�د  384حالة اختن�اق يف املحافظة
بسبب عاصفة ترابية.
وقال�ت دائ�رة صح�ة ميس�ان يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن

«مستشفيات املحافظة استقبلت  384مصابا ً
باالختناق بسبب العاصفة الرتابية التي رضبت
املحافظة».
وأضافت أن «املصابني توزعوا بواقع  35مصابا ً
يف مستشفى الشهيد الصدر ،و 31يف مستشفى
الزهراوي ،و 25يف مستش�فى ميس�ان للطفل
وال�والدة ،و 26يف مستش�فى املج�ر ،و 41يف
مستش�فى امليمونة ،و 36يف مستش�فى قلعة
صالح».
ويف النجف األرشف ،فقد استقبلت مستشفيات
املحافظ�ة املئات من االش�خاص الذين اصيبوا
بمشاكل يف التنفس جراء العاصفة الرتابية.
وذكر قناة  NRTعربية ،ان قرابة  500شخص

ادخلوا اىل املستشفيات بسبب العاصفة الرتابية
ال�ذي رضب محافظ�ة النج�ف» ،موضحة ان
«عددا من الحاالت ادخلت اىل ردهات الطواريء
ث�م غ�ادروا املستش�فيات بع�د تلق�ي العالج
الالزم».
واش�ارت اىل ان «مستش�فى الفرات االوس�ط
اس�تقبل  ٢٠٠حالة ومستش�فى السجاد ١١٨
حال�ة ومستش�فى الحكيم  ٦٧حال�ة ومدينة
الص�در  ٥٥حال�ة ومستش�فى املن�اذرة ٢٤
حالة».
وقد رضب�ت عاصف�ة ترابية كبرية ع�ددا من
املحافظ�ات الجنوبي�ة اضاف�ة اىل محافظتي
بغداد وكركوك.

وق�د اعل�ن الجب�وري ع�ن تأجي�ل
الجلس�ة واس�تانفها اليوم االحد ،يف
الساعة الواحدة بعد الظهر ،مضيفا
«س�يكون هن�اك اجتم�اع لرؤس�اء
وممثلي الكت�ل النيابي�ة لحس�م
موض�وع تحدي�د موع�د وقان�ون
االنتخابات».
واوضح ،ان جلس�ة اليوم ،ستش�هد
اجتماع لحس�م موض�وع املصادقة
عىل تحديد موعد لالنتخابات وقانون
االنتخاب�ات والوص�ول اىل صيغ�ة
متفقة عليها ،مشريا اىل انه ويف حال
ع�دم وجود النص�اب س�يكون اول
فقرة استجواب وزير الكهرباء.
وتابع قائال ،ان «لجنة االمن والدفاع
س�تعقد اجتماعا مع اللجنة االمنية
العليا ومس�ؤولني االجه�زة االمنية
ملناقش�ة االوضاع واالحداث االمنية
الساعة الحادية عرش صباحاً».
وقد انسحب تحالف القوى العراقية
م�ن الجلس�ة ،الح�داث نق�ص يف
النص�اب ولعدم حص�ول توافق عىل
تأجي�ل االنتخابات ،واعل�ن االتحاد
الوطني الكردس�تاني والديمقراطي
الكردس�تاني االنس�حاب ايض�ا من
الجلسة ،إال أن كتلة التغيري الكردية
املعارض�ة ترف�ض تأجي�ل موع�د
االنتخابات.
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انتخابات مرص :مرشحان وفائز واحد

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
ترش�حه لفرتة رئاس�ية ثانية يف االنتخابات
الت�ي تج�ري يف آذار والتي م�ن املتوقع عىل
نطاق واسع فوزه فيها.
ويف وقت الحق أعلن رئيس أركان الجيش
املرصي السابق الفريق سامي عنان ترشيح
نفسه يف االنتخابات.
وحقق حكم السييس بعضا من االستقرار
ملرص ،ولك�ن منتقدين يقولون إن ش�عبيته
تراجع�ت بس�بب اإلصالح�ات االقتصادي�ة
الصعب�ة الت�ي أث�رت بش�دة على معيش�ة
املرصيني باإلضافة إىل حملة عىل املعارضني.
وعلى الجانب اآلخر يق�ول أنصاره إن هذه
اإلج�راءات رضورية للحفاظ عىل اس�تقرار
البالد مع مواجهتها تحديات أمنية من بينها
هجمات يشنها متشددو تنظيم «داعش» يف
منطقة شمال سيناء.
وقال الس�ييس يف كلمة نقله�ا التلفزيون
على الهواء مبارشة «الي�وم أقف مرة أخرى
حائ�را ً أم�ام ضميري الوطني وأق�ول لكم
برصاح�ة وش�فافية راجي�ا ً أن تس�محوا يل
وتتقبلوا ترشحي ملنصب رئيس الجمهورية
ونيل ثقتكم مرة أخرى لفرتة رئاسية ثانية».
وقوبل إعالن�ه بعاصفة من التصفيق .وذكر
الس�ييس خالل كلمته التلفزيونية اإلنجازات
التي حققتها مرص خالل فرتة رئاسته األوىل
وم�ن بينها انتعاش مايل م�ا زال يف خطواته
األوىل بع�د اضطراب�ات سياس�ية وع�دم
استقرار اقتصادي عىل مدى سنوات.
وقال السييس «بناء الدولة بياخد من 16
إىل  20سنة ،أنا بحاول أخلصها يف التنمية (8
سنوات) بإذن الله».
ويقول منتقدو السييس إن شعبيته تأثرت
بس�بب اإلصالحات التقش�فية واملش�كالت
األمنية وحملة عىل املعارضة وقراره بتسليم
جزيرتني يف البحر األحمر للسعودية.
وتقول جماعات حقوقي�ة إنه قاد حملة
غير مس�بوقة على املعارضني والنش�طني
السياس�يني ووس�ائل اإلعلام الت�ي توج�ه

إصابة ( )8فلسطينيني برصاص
جيش االحتالل اإلرسائييل

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وس�ائل إعلام محلي�ة فلس�طينية إصاب�ة
 8مواطنين برص�اص جي�ش االحتلال اإلرسائيلي يف
مواجه�ات عن�د نق�اط التماس على الح�دود الرشقية
لقط�اع غزة يف جمعة الغضب الس�ابعة .وأك�د الدكتور
أرشف الق�درة الناط�ق باس�م وزارة الصح�ة إصاب�ة
مواطنني اثنني بجراح متوس�طة يف الق�دم رشق مدينة
غزة ،وآخ�ر رشق جباليا ،فيما جاءت اإلصابات األخرى
نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع .ويف جنوب قطاع
غ�زة أطل�ق الجي�ش اإلرسائييل الن�ار على املتظاهرين
رشق�ي بلدة القرارة رشق خان يونس ،دون أن يبلغ عن
وق�وع إصاب�ات يف تل�ك املنطقة .وت�دور مواجهات بني
الش�بان الفلس�طينيني من جهة والجنود اإلرسائيليون
م�ن جهة أخرى رشق مدينتي خان يونس ورفح جنوب
القطاع ،إضافة إىل مواجهات رشق مخيم الربيج وس�ط
القط�اع ،حي�ث أطلقت الق�وات اإلرسائيلي�ة الرصاص
الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع صوب الشبان .وتأتي
التظاه�رات واملواجه�ات ،للجمعة الس�ابعة عىل التوايل
رفضا لق�رار الرئيس األمريكي دونال�د ترامب االعرتاف
بالقدس عاصمة إلرسائيل ،ونقل سفارة بالده إليها.

السيد نرص اهلل :العالـم يعرف أن أمريكا أوجدت «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
قال األمني العام لحزب الله الس�يد حسن نرص
الله ّ
إن تنظيم «داعش» التكفريي صناعة أمريكية
وأن العالم يعلم أن أمريكا هي من أوجدته باعرتاف
الرئيس األمريكي ترامب .واعترب الس�يد نرص الله،
يف خط�اب له بمناس�بة ذك�رى ش�هداء القنيطرة
وأربعيني�ة الحاج أبو عماد مغني�ةّ ،
أن ما جرى يف
األي�ام األخرية يؤك�د ماهية األه�داف األمريكية يف
املنطق�ة ،وأن واش�نطن أوج�دت داع�ش كذريعة
لعودة األمريكيني إىل املنطقة وخصوصا ً إىل العراق.
ووصف الس�يد نصر الله اإلعلان األمريكي ببقاء
قواتها يف العراق وس�وريا تحت عنوان «منع عودة
داعش» يؤك�د «النفاق األمريك�ي» .وتوجه األمني
العام لحزب الله لألمريكيني بالقول «إذا أردتم عدم
ع�ودة (داعش) اطلب�وا من حلفائك�م يف املنطقة

والعالم عدم دعمه وعدم السماح بعودته» .وأشار
إىل ّ
أن القواع�د األمريكي�ة يف املنطق�ة ليس�ت هي
الحائل دون عودة «داعش» وما يردده األمريكيون
مج�رد نف�اق ودج�ل .وأض�اف ّ
أن إرصار الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترامب عىل مصطل�ح «اإلرهاب
اإلسالمي» هو من أهم دالئل عدائه لإلسالم ،رافضا ً
وص�ف اإلرهاب األمريكي بأنه «إرهاب مس�يحي»
ألن يف ذلك تجنيا ً كبريا ً عىل املسيحيني .كما رأى ّ
أن
إهان�ة ترامب للدول األفريقية ولهايتي اس�تكمال
ً
الفت�ا إىل ّ
أن اإلدارة األمريكية
لالس�تبداد األمريكي،
تواصل مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية عرب
وقف الدعم لوكالة األونروا بعد قرار اعتبار القدس
عاصمة إلرسائيل .ويف سياق متصل ،قال نرص الله
إن هناك أنظمة عربية تضغط عىل الفلس�طينيني
من أجل القب�ول «بالفتات الذي يع�رض عليهم».
ورفض زعيم املقاومة االسلامية باملطلق الهيمنة

األمريكية ،مؤكدا ً الوقوف الدائم إىل جانب الش�عب
الفلسطيني ومواجهة التحديات».
وخت�م الس�يد نرصالل�ه بالق�ول «س�نحمي
مقدساتنا وقدسنا ولن نتخىل عن واجبنا».
على صعي�د آخر ،قال نصر الل�ه إن هناك 13
نقطة حدودية مع فلسطني املحتلة متنازع عليها
م�ع اإلرسائيليين ،ولف�ت إىل ّ
أن إرسائي�ل أرادت
اس�تحداث نقاط عىل الح�دود والحكومة اللبنانية
رفضت أي استحداث لهذه النقاط.
كما أش�ار إىل ّ
أن الحزب يق�ف إىل جانب الدولة
والحكوم�ة والجي�شّ ،
وأن على اإلرسائيليني أخذ
تحذيرات الدولة اللبنانية بكل جدية.
ويف هذا الس�ياق ،أكد األمني العام لحزب الله ّ
أن
«املقاومة س�تقف بحزم إىل جانب الدولة اللبنانية
جيش�ا ً وحكومة يف رف�ض أي تغيري يف النقاط عىل
الحدود».

اجليش اليمني يقنص ( )9جنود من العدوان السعودي
ويقصف جتمعاهتم يف جيزان ونجران
بغداد  /المستقبل العراقي
لق�ي جن�دي س�عودي ه�و التاس�ع مرصعه
برص�اص قناص�ة مجاه�دي الجي�ش واللج�ان
الش�عبية يف جيزان ،فيما استهدفت القوة املدفعية
تجمعات الجنود السعوديني يف جيزان ونجران.
وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة التابعة

ملجاهدي الجيش واللجان تمكنت من قنص جندي
سعودي يف موقع الفريضة بجيزان.
وأضاف املصدر أن قوة اإلسناد املدفعي للجيش
واللج�ان الش�عبية قصف�ت تجمع�ات للجن�ود
الس�عوديني يف قري�ة الس�ودة وموق�ع العبادي�ة
ً
محققة إصابات موفقة يف صفوفهم.
بجيزان
ويف نجران اس�تهدفت مدفعية الجيش واللجان
الش�عبية تجمعات للجن�ود الس�عوديني يف موقع

الس�ديس ،كما قصفت تجمع�ات مرتزقة الجيش
السعودي قبالة جبال عليب وقبالة منفذ الخرضاء.
اىل ذلك شن طريان العدوان غارة عىل موقع الطلعة
بنجران.
وكانت وحدات قناصة الجيش واللجان الشعبية
نف�ذت اليوم سلس�لة عمليات قنص أس�فرت عن
مرصع خمس�ة جنود يف جيزان وجنديني يف نجران
وأخر يف عسري.

انتق�ادات  .وقال الس�ييس» أتعه�د لكم بأن
تكون االنتخابات الرئاس�ية القادمة عنوانا ً
للحري�ة والش�فافية ،وان تتس�م بتكاف�ؤ
الفرص بني املرش�حني» .وقال عنان يف كلمة
نرشت عىل صفحته الرس�مية عىل فيسبوك
مخاطبا الشعب املرصي «أعلن أمامك اليوم
أنن�ي ق�د عق�دت العزم على تقدي�م أوراق
ترشحي ملنصب رئيس الجمهورية إىل الهيئة
الوطني�ة لالنتخابات وفق م�ا هو معلن من
قواع�د ومواعي�د تنظيمي�ة ف�ور انتهائ�ي
م�ن اس�تيفائي إج�راءات الب�د يل كرئي�س
أس�بق ألركان الق�وات املس�لحة املرصي�ة
م�ن اس�تيفائها وفق�ا للقوانين والنظ�م
العسكرية».
كم�ا دعا عنان مؤسس�ات الدولة املدنية
والعس�كرية إىل الوق�وف على الحي�اد بين
جمي�ع من أعلنوا نيتهم الرتش�ح للرئاس�ة.
وق�ال عن�ان يف كلمت�ه إن�ه ش�كل فريق�ه
الرئ�ايس املدن�ي ال�ذي يضم هش�ام جنينه
وه�و رشط�ي وق�اض س�ابق كان يش�غل
منصب رئيس الجهاز املركزي للمحاس�بات
وأقاله السييس يف  .2016وأضاف «قد كونت
بالفعل نواة مدنية ملنظومة الرئاس�ة تتكون
من الس�يد املستشار هش�ام جنينة ،نائبا يل
لش�ؤون حقوق اإلنس�ان وتعزيز الشفافية
وتفعيل الدس�تور» .كما اخت�ار عنان حازم
حسني وهو أس�تاذ بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.
وس�تجرى االنتخابات فيما بني  26و28
آذار على أن تج�رى جولة اإلع�ادة فيما بني
 24و 26نيسان يف حالة عدم حصول مرشح
على أكثر م�ن  50يف املئ�ة من األص�وات يف
الجولة األوىل .ويبدأ تلقي طلبات الرتش�ح يف
انتخابات الرئاس�ة الس�بت لكن يبدو أن أيا
من الس�اعني للرتشح باس�تثناء السييس لم
يحصل عىل تأيي�د العدد املطلوب من أعضاء
مجلس النواب أو الناخبني لقبول أوراقه.
ووقع مئ�ات من أعضاء مجل�س النواب
اس�تمارات تأيي�د للس�ييس يف حين أن عدد
النواب املطلوب تأييدهم للمرش�ح  20نائبا.
وال يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح.

بريطانيا تبحث عن تعاون مع أوربا
لكنها لن تنضم لالحتاد
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال وزي�ر ب�ارز ان بريطاني�ا يمكن أن تش�ارك يف
نم�وذج جديد للتع�اون االوروب�ي بعد بريكس�ت ،لكن
م�ن غري املرجح ان تنض�م مجددا اىل االتح�اد االوروبي
بشكله الحايل .وقال وزير مكتب رئاسة الحكومة ديفيد
ليدينغتون ،الذي يرأس العديد من اللجان الوزارية حول
بريكس�ت ،ان تلميحات بع�ض قادة االتح�اد االوروبي
اىل احتم�ال ان تغير بريطانيا رأيها بش�أن الخروج من
االتح�اد «مضلل�ة» .وق�ال يف مقابلة م�ع صحيفة دييل
تلغ�راف «بع�د اتخ�اذ ق�رار يف اس�تفتاء ،ال أرى تغيرا
يف ذل�ك» .غري انه اض�اف «قد ننظر بعد جي�ل اىل اتحاد
اوروبي يف شكل مختلف عما هو عليه االن».
وتاب�ع ان «الطبيع�ة الحقيقية للعالق�ة بني اململكة
املتح�دة والنظ�ام املس�تقبيل -مهم�ا يك�ن -للتع�اون
االوروبي ،هي مس�ألة عىل برملانات وأجيال املستقبل ان
تأخذه�ا يف عني االعتبار» .وكان قد تم تعيني ليدينغتون
يف وق�ت س�ابق ه�ذا الش�هر يف املنص�ب ال�ذي تتضمن
مهامه تمثيل رئيس�ة ال�وزراء ترييزا ماي يف الربملان ويف
اجتماع�ات حكومي�ة .وع�ارض ليدينغتون بريكس�ت
يف اس�تفتاء  ،2016لكن�ه قال ان معظ�م الربيطانيني ال
يري�دون ان يكونوا ج�زءا من االتحاد االوروبي بش�كله
الح�ايل ،كما انهم ل�ن يغريوا رأيهم على االرجح يف حني
يتجه التكتل األوروبي نحو اندماج اقتصادي وس�يايس
أوس�ع .لكنه أضاف «س�تكون هناك حاج�ة لنظام من
التع�اون ضم�ن الق�ارة االوروبي�ة بما يش�مل اململكة
املتحدة ،يغطي التعاون االقتصادي والسيايس».
وأمل�ح اىل ان بريطاني�ا س�تبقى ضمن حلف ش�مال
االطلسي ومنظمة االم�ن والتع�اون يف أوروبا ومجلس
أوروبا ملراقبة حقوق االنسان.

دعوات دولية لفرنسا :عليكم حتسني «إدارة السجون»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت دول عدة فرنس�ا أمام مجلس األم�م املتحدة لحقوق
اإلنس�ان إىل تحسني إدارتها للسجون التي تعاني من اكتظاظ
مزمن يف الوقت الذي يواصل فيه الحراس تحركهم االحتجاجي
عىل املستوى الوطني .وتأتي الدعوة ضمن  300توصية قدمتها
ال�دول األعض�اء األخرى إىل فرنس�ا ومن املفترض أن يقرها
املجل�س بعد مراجعت�ه االثنني لوضع حقوق اإلنس�ان يف هذا
البلد وهو إجراء تخضع له كل الدول مرة كل أربع سنوات.
ودعي�ت فرنس�ا أيض�ا إىل ضم�ان أن تحترم أجهزته�ا
الترشيعية واألمنية املكلفة مكافحة اإلرهاب حقوق اإلنس�ان
والعمل عىل عدم ترك مهاجرين قارصين يف مراكز احتجاز.
وتضمن�ت الئح�ة التوصي�ات الطويل�ة من�ع العقوب�ات
الجس�دية التي يتعرض له�ا أطفال أحيانا وتحسين اندماج
غجر الروما من ذوي االحتياجات الخاصة.
وكانت مس�ألة اكتظاظ الس�جون بني األكثر ت�داوال أمام
مجل�س حقوق اإلنس�ان .وطلب�ت دول عدة من بينه�ا أملانيا
وهولن�دا وكوري�ا الجنوبي�ة وجورجي�ا وغريه�ا وحتى دول
تتع�رض النتق�اد منظم�ات غير حكومي�ة ح�ول الوضع يف
س�جونها م�ن فرنس�ا مضاعف�ة الجه�ود لتحسين ظروف
السجون وتطبيق توصيات املدقق العام.
وطالبت النروج وغانا من فرنس�ا «معالجة املش�اكل التي

أش�ار إليها تقري�ر اللجن�ة األوروبية ملن�ع التعذي�ب يف العام
 »2017إذ يب�دو أن «املش�اكل املرتبط�ة باكتظ�اظ الس�جون
تتطلب إجراءات طارئة».
وهذه ليس�ت املرة األوىل التي تتعرض فيها فرنسا لالنتقاد
من قبل األم�م املتحدة حول اكتظاظ الس�جون لكنها تأتي يف
الوقت الذي تش�هد فيه تح�ركا لحراس الس�جون بينما أعلن
الرئي�س ايمانويل ماكرون «خطة ش�املة للس�جون» بحلول
نهاية ش�باط .ويواصل حراس الس�جون تحركهم يف فرنس�ا
بينما شن ثالثة سجناء هجوما عىل حارسني ووقعت صدامات
بني حراس وقوات األمن.
وأصيب حارس�ان بجروح بالس�كني احدهما يف عنقه عند
هجوم ثالثة موقوفني احدهم مراقب يف إطار التطرف يف بورغو
(كورسيكا) .ويف اليوم الرابع من التعبئة واستئناف املحادثات
بني النقابات وهيئة إدارة الس�جون ،أطلقت قوات األمن الغاز
املس�يل للدموع عىل  150حارس�ا كانوا يسدون مداخل سجن
فلوري مريوجيس (بالقرب من باريس) األكرب يف أوروبا.
ويطال�ب الحراس بتعزي�ز تجهيزاتهم وتحسين إجراءات
األمن والسالمة خصوصا مع طرح قضية املوقوفني املتطرفني
وترق�ب الع�ودة القريب�ة لرعاي�ا فرنس�يني قاتل�وا إىل جانب
«داعش» يف س�وريا .وس�تعرض فرنس�ا أمام مجلس حقوق
اإلنس�ان يف حزي�ران الئح�ة التوصي�ات الت�ي تتقبله�ا عمال
بالقواعد السارية يف األمم املتحدة.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد 16:
التاريخ 2018/1/17:

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة
العلنية لبيع القطعة السكنية العائدة اىل مديرية بلدية النجف وفقا للمادة (/15
اوال) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013وسيجري البيع
اىل منتس�بي الوزارة وتكون االس�بقية اىل منتس�بي بلدية النجف االرشف فعىل
من يرغب االشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الشروط املطلوبة مراجعة بلدية
النج�ف خالل ( 30يوم) من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة ( )%5من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق وستجري املزايدة يف بلدية النجف االرشف الساعة الحاديةعرشة من
صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية
فيؤج�ل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي وبامكان الراغبني باالشتراك
باملزاي�دة مراجعة بلدي�ة النجف للحصول على الخارطة م�ؤرش عليها موقع
القطعة وابعادها ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف املرتتبة عىل ذلك
ويكون البيع بسعر املرت املربع الواحد وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من
يوم اجراءها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 1ـ هوية االحوال املدنية  /شهادة الجنسية العراقية /وبطاقة السكن
 2ـ كتاب تأييد استمراره بالخدمة
 3ـ يقدم املزايدين اقرار خطي (عائيل) وفق القرار(  )120لسنة  1982مصدق
من الدائرة القانونية لدوائرهم
رقم القطعة
3/63230
3/69472
3/94342
فقدان
فق�د وص�ل فق�د الوص�ل املرق�م 11276بتاري�خ
2013/12/17من مكت�ب 27علوة جميله بمبلغ قدره
27000000س�بعه وعرشون مليون دين�ار الصادر من
امانة بغداد دائرة العقارات باس�م فالح حسني بربوتي
فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
فقدان
فق�دت الهويه العس�كريه الص�ادره م�ن وزارة الدفاع
باس�م املنتس�ب ن ع ص�ادق قاس�م علي فم�ن يعث�ر
عليها تس�ليمها اىل مصدره�ا او االتصال على الهاتف
07708866555
محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 251 :ب2017/
التاريخ2018/1/18 :
إعالن
تبي�ع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 1/333
مقاطعة  45حم�دان البلد وكوت الفرج والجزيرة وذلك
يف تمام الساعة الثانية عرش من اليوم الثالثني من اليوم
الت�ايل لنرش هذا االعالن .فمن له رغبة بالرشاء الحضور
يف دي�وان ه�ذه املحكم�ة مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة وبصك مصدق
إن لم يكن رشيكا ً وان أجور املنادي عىل املشتري وكما
مبينة أوصافه أدناه				 .
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العق�ار املرقم أعاله يق�ع عىل الش�ارع الرئييس املؤدي
منطقة حمدان وان مساحته  7أولك و 84.30م 2جنسه
دار ومش�يد عليه دار سكن يتكون من ثالث غرف منام
آيلة للس�قوط (خربة) مع مس�احة مكش�وفة ومبنية
م�ن الطني والطاب�وق القديم ومس�قفة بالجندل وهي
غري مشغولة وان البناء يعود للمدعي .قدرة قيمة سعر
املتر املربع الواحد من االرض مبل�غ ثالثمائة ألف دينار
فتك�ون قيمة األرض مبل�غ  235290000مليون دينار
وقيمة املشيدات ثالثة مليون دينار فتكون قيمة العقار
ارضا ً ومشيدات  238290000مليون دينار ال غريها.
اعالن
من محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الثانية
اىل املتهم الهارب ( ش م ربيع عويد عليوي حسني )
الساكن – صالح الدين – بيجي
اقتضى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة خالل م�دة (
 ) 30يوم�ا م�ن تاريخ نشره اذا كنت داخ�ل العراق او
خارج�ه لالجابة عن الجريمة املس�ندة الي�ك وفق املادة
 / 4من قانون مكافحة االرهاب وبعكس�ه سوف يتخذ
االج�راءات القانونية ضدك وتطب�ق بحقك احكام املادة
 69ق أ د املتضمنة ماييل :
 الحكم عليك العقوبة املقررة لجريمتك . اعط�اء املوظفين العموميني صالحي�ة القاء القبضعليك اينما وجدت
 الزام املواطنني باالخبار عن محا افائك . حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية

الموقع
حي الميالد
حي الميالد
حي الميالد
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /47ب 2018/
اىل املدعى عليه  /حسني فخري عزيز
أقام املدعي مرشق ش�هاب فرح�ان الدعوى املرقمة
أعلاه والتي يطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بالزامك بدفع مبلغ مليون وثالثمائة وستة وتسعون
ال�ف دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار منطقة الع�زة واملرفق يكت�اب رشطة العزة
بالع�دد  795يف  2018/1/15علي�ه تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة صحيفتين محليتني رس�ميتني بالحضور
إمـام هذه املحكمة صباح يوم 2018/2/1الس�اعة
تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /45ب 2018/
اىل املدعى عليه  /رياض داخل عيل
أقام املدعي مرشق ش�هاب فرح�ان الدعوى املرقمة
أعلاه والتي يطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم
بالزامك بدفع مبلغ مليون ومئتان وخمسة وسبعون
ال�ف دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار منطقة ح�ي الجهاد واملرف�ق يكتاب رشطة
الجهاد بالعدد 315يف  2018/1/6عليه تقرر تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتني رس�ميتني بالحضور
إمـام هذه املحكمة صباح يوم  2018/2/1الساعة
تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب
العدد/1308 :ش2017/
التاريخ2018/1/18 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /جاسم احمد جاسم
أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف ابي الخصيب
قرارها بالع�دد /1308ش 2017/يف 2017/12/13
والذي يقيض الحكم بتأييد حضانة املدعية رشا سعد
الدين حسين ألوالده�ا القارصين كل م�ن نورالدين
وريمان أبناء مطلقها جاس�م احمد جاس�م لغرض
مراجع�ة الدوائر الرس�مية ،وملجهولية محل اقامتك
حس�ب ما جاء برشح القائ�م بالتبليغ مركز رشطة
اب�ي الخصيب .عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا ً بصحيفتني
رس�ميتني يوميتين ويف حال�ة ع�دم اعرتاض�ك عىل
القرار او من ينوب عنك سوف يكتسب القرار الدرجة
القطعية.
القايض  /وسام عبدالحسن عيل

المساحة م2
200م2
200م2
200م2
وزارة اللعدل
دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ الخالص
رقم االضبارة 2016 / 131
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخالص العقار تسلس�ل 1
 448 /م  57عليب�ات الواق�ع يف الخال�ص – ح�ي
العم�ال العائ�د للمدي�ن س�عد عبد الرض�ا علوان
املحج�وز لقاء طلب الدائن فه�د عبد الرضا علوان
البالغ  9 / 140 / 000دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
جواد كاظم حسن
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  :الخالص – حي العمال – / 1
 448م  57عليبات .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  :الشمال طريق عام الرشق
 447 / 1الجنوب طريق عام الغرب دار سكن .
 – 4مشتمالته  :دار سكن .
 – 5مساحته  240 :م. 2
 – 6درجة العمران  :جيدة
 – 7الشاغل  :الدائن
 – 8القيم�ة املق�درة  110 / 000 / 000 :مائ�ة
وعرشة ماليني دينار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /129 :ب2018/2
التاريخ 2018/1/18
اعالن
اىل  /املدعى عليها (زينب حميد عبد)
اق�ام عليك املدع�ي (احم�د مالك نعي�م) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم
(بتس�ديد ثالث�ة ماليني دينار املقب�وض من قبلك
ع�ن عقد الرهان املتعاقد علي�ه بينك وبني املدعي
بخص�وص العقار املرق�م  3/69851ح�ي امليالد
وال�ذي يعد عقد باطل لكونه لم يس�جل يف مديرية
التسجيل العقاري املختصة لذا يطلب اعادة الحال
اىل م�ا كان عليه قب�ل التعاقد ) لثب�وت مجهولية
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
مخت�ار قري�ة الغدي�ر  2 /الرشقي املدع�و ماجد
املهن�ه علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين محليتني يوميتين للحضور يف موعد
املرافع�ة املصادف يف يوم  2018/1/25وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
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وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة
اعادة اعالن
مناقصة استريادية
 2017/37م/د تجهيز مقياس مستوى الزيت بكمية (  ) 3000 PCSوبالرقم الرمزي  P521 / Nملعمل محوالت التوزيع
(معلنة للمرة الثانية )
تاريخ الغلق ( )2018/2/20
يرس ( وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب
الوثائق القياسية للمادة مع مالحظة ماياتي:
- 1على مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغبين يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتص�ال (رشكة دياىل العام�ة ) وعرب الربيد
االلكرتوني (  )www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي (  )33000دوالر ( ثالثة وثالثون الف دوالر فقط ) واصل مخازن الرشكة
ب-مق�دار مبل�غ التامين�ات االولي�ة للمناقصة هو (  )990دوالر ( تس�عمائة وتس�عون دوالر فقط ) واملطل�وب تقديمها مع
العطاء
ج-ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (  )100000دينار عراقي ( فقط مائة الف دينار الغريها) غري قابل للرد اال يف حال الغاء
املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ( نماذج العطاء ) ويجب ان يتم تعبئة النموذج
بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة  :تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم
وصل رشاء مستندات املناقصة
 - 2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :كما مبينة يف وثائق العطاء )
 - 3يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ( رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد –قرب تقاطع القدس ) وان اخر
موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف  2018 /2/20وان العطاءات املتاخرة سوف
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ( مقر رشكتنا /غرفة
لجنة فتح العروض ) يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم  2018/2/20ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم
التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الرسول حممد عارف
املدير العام/وكالة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد  / 59ش 2018 /

اعالن

اىل املدعى عليها  /هناء وعد الله غزال
اق�ام املدعي عمر خالد عبد الكريم الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة يطالبك
فيها مشاهدة االطفال سادن و ضحى وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
ً
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س املحيل لذا قرر تبليغك
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف  2018 / 1 / 25الساعة التاسعة
صباح�ا ً ويف حال�ة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا ً س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا ً وعلنا ً ووفق االصول
القايض

بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3631ش 2017 /
التاريخ 2018 / 1 / 18
املدعيـة  /نهله محمد جاسم
املدعى عليه  /محمد حمه رشيد
ً
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية حكم�ا ً غيابيا بحق�ك بالرقم /3631
ش 2017/وال�ذي يقيض بالتفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف
صحيفتني يوميتني محليتني وعدم اعرتاضك عىل الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية
البالغة ثالثون يوم اعتبارا ً من تاريخ النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض
فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 2/2139 :ب2017/
التاريخ 2018/1/16
اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بتصفي�ة الوقف الذري
الخاص بالعقار تسلس�ل (  2/1534حي الحسين) يف النجف عليه
تعل�ن هذه املحكمة عن بيع العقار املذك�ور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني بالشراء مراجعة هذه املحكمة خالل
(ثالث�ون يوم) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيم�ة املقدرة بموجب صك
مصدق ألمر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم
( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  1534حي الحسني يف النجف عبارة عن دار سكن يقع
عىل ش�ارع  40متر بواجهة  12مرت ونزال  20متر وانه مفرز من
جزئني بصورة غري رس�مية وان الجزء االول يحتوي عىل ممر طويل
(دوالن) بعرض متر واحد وطول  10مرت ومدخل وهول ومجموعة
صحي�ة ومطبخ يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي يحتوي عىل
غرفة واحدة وان بناء هذا الجزء من الطابوق ومس�قف بالشيلمان
ومش�غول م�ن قبل املس�تاجر حسين محمد رسحان وه�و يرغب
بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر وان درجة عمران هذا
الجزء وس�ط اما الجزء الثاني يحتوي عىل غرفة واحدة واس�تقبال
وصحيات ومش�غول من قبل املس�تأجر باس�م الخفاجي حسب ما
اف�اد به وكيل املدعي وهو يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة
مس�تاجر وان درجة عم�ران هذا الج�زء دون الوس�ط وبناءه من
الطابوق ومسقف بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء وان القيمة
املق�درة للعق�ار مبل�غ ( )353400000ثالثمائة وثالثة وخمس�ون
مليون واربعمائة الف دينار الغريها
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1096 :ب2017/1
التاريخ 2018/1/14
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل /امل عبد العايل محمد
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا امل�ؤرخ  2017/12/20يف الدعوى
البدائي�ة املرقمة /1096ب 2017/1بالزامك (الحكم بتمليك املدعني
كل من س�مرية نوي�ه وحمادي واحم�د ورائد وفتات اوالد س�عيد
ش�هيد تمام س�هام املدعى عليه�ا امل عبد العايل محم�د يف العقار
املرق�م  3/22549مقاطع�ة  4جزيرة النجف حي ميس�ان وبالبدل
املقب�وض بموج�ب مقاولة البي�ع املؤرخ�ه يف  2000/3/14البالغ
ثالث�ة ماليين دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة (حي االمري  )1/املدعو
(محم�د صالح الربع) فقد تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني
بقرار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق
القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 310 :
التاريخ 2018/1/15 :
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2018/1/14لتس�جيل تمام العقار املرقم ()2465
محل�ة (الرش�ادية) يف الكوف�ة اىل طالبة التس�جيل
املج�دد ( رجيح�ة هندي فيروز) لتس�جيله مجددا
باس�مها بصفتها املال�ك والحائزة للم�دة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري ( )43لس�نة
 1971قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فعلى كل من يدعي
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
ما ليده من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك
الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا
من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1تسجيل مجدد2018 /
التاريخ 2018/1/9
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ
 2018/1/9اس�تنادا ملحرض تثبليت العائدية املؤرخ
يف  2018/1/9وال�ذي يقيض بتثبي�ت عائدية العقار
املرقم ( )3195محلة (رش�ادية) جنس العقار (دار)
ويف االضب�ارة املرقمة ( /1تس�جيل مجدد)2018 /
بتس�جيله باس�م طال�ب التس�جيل املج�دد العراقي
(حسني صبري حسني) وفقا الحكام املادة ( )49من
قانون التس�جيل العق�اري رقم ( )43لس�نة 1971
املع�دل ل�ذا نعل�ن الق�رار اعلاه بواس�طة نرشه يف
صحيفتين محليتني يوميتني فعىل من لديه اعرتاض
على الق�رار املذك�ور خلال م�دة ثالث�ون يوما من
الي�وم التايل لتاريخ نشره يف الصحف املحلية تقديم
اعرتاض�ه ل�دى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية بصفتها التمييزية خالل املده املذكورة ويف
حالة عدم ورود اشعار من رئاسة محكمة االستئناف
بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون
القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش مديرية
التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا
لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
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وجه مبنع دخول الدجاج ومنتجاته عرب طريق الراشدية بعد ورود معلومات عن اصابة احلقول بوباء انفالونزا الطيور

حمافظ بغداد يوعز بتعويض شهداء وجرحى التفجريات االخرية يف العاصمة
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

الفرعية يسري بوترية متصاعدة
عبر تحقي�ق نس�ب عالية من
املعامالت املنجزة لضمان حقوق
املواطنني من اهايل العاصمة «.
من جه�ة اخرى وج�ه محافظ
بغ�داد «بمن�ع دخ�ول الدجاج
املحيل واملس�تورد ومنتجاته اىل
العاصمة عرب طريق الراش�دية
ملن�ع تفشي ه�ذا الوب�اء يف اثر
هذه املعلومات «.
وافاد مكتب�ه اىل انه «تم االيعاز
اىل جمي�ع الجه�ات الرقابي�ة
واالمني�ة بمنع دخول ش�حنات
الدج�اج املحلي واملس�تورد
ومنتجاته عرب طريق الراش�دية
 ،ج�اء ذل�ك التوجيه بع�د ورود
معلوم�ات ع�ن إصاب�ة بع�ض
حق�ول الدواجن بوب�اء افالونزا
الطي�ور « .اوض�اف املحافظ «
اننا نح�رص عىل سلامة اهايل
العاصمة وان ه�ذا االجراء جاء
للح�د من انتش�ار ه�ذا املرض
مطمأنا ً سكان العاصمة ان تلك
الحاالت قد تم الس�يطرة عليها
وس�يتم اج�راء كاف�ة التدابير
لتطوي�ق امل�رض والح�د م�ن
انتشاره».يش�ار اىل ان « هنالك
عدد من املستش�فيات والدوائر
الصحي�ة والرقابي�ة يف عدد من
املحافظ�ات س�جلت أكث�ر من
إصابة بهذا الوباء.

أوع�ز محاف�ظ بغ�داد عطوان
العطواني اىل دائرة التعويضات
الفرعية بتش�كيل فرق ميدانية
لزيارة الجرحى وعوائل الشهداء
بغي اس�تكمال كافة اإلجراءات
الخاص�ة بتعوي�ض املترضرين
جراء العمليات اإلرهابية األخرية
التي رضبت العاصمة.
وذك�ر مكتب�ه اإلعالم�ي إن
«املحاف�ظ ق�د أوع�ز لدائ�رة
التعويض�ات الفرعي�ة التابع�ة
ملحافظ�ة بغداد بتش�كيل فرق
ميدانية لزيارة عوائل الش�هداء
وجرح�ى التفجيرات اإلرهابية
الت�ي تعرض�ت له�ا العاصم�ة
يف األي�ام القليل�ة املاضية وذلك
الس�تكمال كاف�ة اإلج�راءات
الخاص�ة بتعوي�ض املترضرين
م�ن الجرح�ى وذوي الش�هداء
وبأرسع وقت ممكن «.
وأش�ار إىل إن «املحاف�ظ ق�د
وج�ه دائ�رة التعويض�ات
باس�تنفار كوادره�ا م�ن اجل
انج�از املعاملات التعويضي�ة
الخاص�ة باملترضرين من جراء
العملي�ات اإلرهابي�ة واألخطاء
العس�كرية واملتعلقة باألرضار
املادي�ة والبرشي�ة  ،الفت�ا اىل
ان عم�ل اللج�ان التعويضي�ة

املنافذ احلدودية تضبط مادة خمدرة
بحوزة مواطن بمنفذ الشالجمة

الكهرباء :فقدان « »٨٠٠ميكاواط من الطاقة الكهربائية بسبب سوء األحوال اجلوية والعواصف
بغداد  /المستقبل العراقي

املجه�زة ملحافظت�ي كرك�وك واملوص�ل
بحدود ( ٤٠٠ميكاواط)» .واضاف البيان
«كم�ا أدى انفصال خط اس�ترياد الطاقة
الكهربائي�ة الضغ�ط الفائق (مريس�اد -
دي�اىل) ،اىل فق�دان طاقة توليدي�ة قدرها
( ٤٠٠مي�كاواط) ،ونتيج�ة ذل�ك تأث�رت
العاصم�ة بغ�داد ومحافظ�ات املنطق�ة
الوس�طى» .وواش�ار اىل ان « امللاكات
الهندس�ية والفني�ة يف املديري�ة العام�ة
لنق�ل الطاق�ة الفرات األعىل ب�ارشت منذ
ساعات الصباح االوىل باصالح االبراج التي
سقطت وصيانة األبراج املترضرة الباقية،
يف الخطني املنفصلني ،و ال زال مستمراً.

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ع�ن «فق�دان
منظوم�ة الكهرب�اء الوطني�ة ()٨٠٠
ميكاواط م�ن الطاقة الكهربائية بس�بب
س�وء االحوال الجوية والعواصف والرياح
العالية والشديدة ،فجر هذا اليوم الجمعة
والتي أدت اىل س�قوط ع�دد من ابراج نقل
الطاق�ة وخروج الخطوط م�ن الخدمة يف
محافظة دياىل» .وذكر بيان للوزارة تلقته
«املستقبل العراقي» ،انه «قد أدى انفصال
خ�ط نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة الضغط
الفائق (دياىل  -كركوك) ،اىل تحديد القدرة

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية عن «ضب�ط مادة مخدرة بحوزة مواطن يف منفذ
الشلامجة».وذكر بي�ان للهيأة تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه  ،ان»
منفذ الشلامجة تمكن من ضبط م�ادة مخدرة نوع (تري�اك) بحوزة مواطن
عراق�ي تقدر بـ  6غرام ونصف «.واضاف انه « ت�م اتخاذ االجراءات القانونية
بحقه واحالته اىل القضاء .

االتصاالت تصدر توضيح ًا بشأن ضعف
خدمات اإلنرتنت يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة االتصاالت ،أن قطع الكابل البحري (فالكون) وراء س�وء االنرتنت
يف عموم إنحاء العراق».وقال الناطق الرس�مي باسم الوزارة حازم محمد عيل،
يف بيان تلقت «املس�ختقبل العراقي» نس�خة منه« ،تتابع الكوادر الهندسية يف
الرشك�ة العامة لإلتصاالت القط�ع الحاصل للكابل البح�ري (فالكون) والذي
ح�دث يوم امس يف البحر املتوس�ط ورشكة اإلتص�االت بإنتظار اجابة الرشكة
االجنبي�ة (ريالينس) املش�غلة للكاب�ل ملعرفة امل�دة التي ستس�تغرقها عملية
إصالح القطع واعادة خدمة اإلنرتنت بالش�كل الطبيعي».واضافت الوزارة ،ان
«وزارة اإلتصاالت مس�تمرة بمتابعة املوضوع لضم�ان ارجاع الخدمة بأفضل
جودة».وم�ن الجدي�ر بالذكر أن الوزارة ومن خالل الرشك�ة العامة لالتصاالت
تمتل�ك كاب�ل بحري (فالكون) يص�ل اىل العراق عن طريق الف�او لتزويد البالد
بس�عات اإلنرتنت البحرية بعقد طويل االمد .ويمتد مسار هذا الكابل من الفاو
اىل الخليج العربي ثم البحر االحمر واىل قناة الس�ويس و البحر املتوسط ومنها
إىل أوروبا.

حمافظ واسط يوجه بإكامل جسور املشاة
عىل طريق كوت  -بغداد
المستقبل العراقي /الغانم
وجه محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل مديرية بلدية الكوت بإكمال جسور
املش�اة الواقعة عىل الش�ارع العام كوت ـ بغداد بضمنه�ا جرسين االول مقابل مرآب
بغداد والثاني مقابل مستشفى الزهراء العام».جاء ذلك خالل زيارة ميدانية اىل موقع
أحد تلك الجسور برفقة معاون املحافظ لشؤون الخدمات املهندس نبيل شمه ومدير
بلدية الكوت املهندس س�يف درع دهش».وقد أكد املحافظ أن «هذه الجس�ور س�يتم
تنفيذه�ا بطريق�ة التنفيذ املب�ارش من قبل البلدي�ة وبمواصف�ات نموذجية وبكلفة
زهي�دة مقارن�ة بالتكاليف العالية فيما لو تمت االحال�ة اىل مقاولني ورشكات أهلية.
كما وجه املحافظ مديرية البلدية عىل تأهيل املنطقة القريبة من املرآب بصورة جيدة
واب�راز الس�مة الجمالية لها وكذلك تنظيم اماكن االكش�اك املوجودة بعد إرجاعها اىل
الخلف لتكون خارج الرصيف والزام أصحابها بتنظيم واجهاتها عىل أن يتم اس�تيفاء
ايجارات رمزية من أصحابها لحساب البلدية بهدف تعظيم مواردها.

النفط توقع مذكرة تفاهم مع « »BPالعاملية لتطوير حقول كركوك النفطية
بغداد /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النفط جب�ار علي اللعيبي حرص ال�وزارة عىل
«تطوير الحق�ول النفطية يف كركوك من اجل فتح صفحة
جديدة لعمل رشكة نفط الش�مال وتحسين دورها يف رفد
االنت�اج الوطن�ي م�ن النف�ط  ،باالضافة اىل اع�ادة تأهيل
الرشكة عىل أس�س رصينة» .جاء ذلك خلال حفل توقيع
مذك�رة تفاه�م بين وزارة النف�ط ورشك�ة ( )BPالعاملية
لتطوي�ر حق�ول كركوك النفطي�ة «.من جهته ق�ال مدير

رشكة ( )BPمايكل تاونسند ان «الرشكة ستقوم بعمليات
املسح واعداد الدراسات املطلوبة من اجل العمل عىل تطوير
الحقول النفطية يف كركوك وزيادة االنتاج منها اىل معدالت
تص�ل اىل ( )750ال�ف برمي�ل بالي�وم» .وكان وزير النفط
زار محافظ�ة كركوك الخميس يرافق�ه مدير رشكة ()BP
وتفق�د خالل الزيارة الحق�ول النفطية يف املحافظة ووجه
بضرورة االرساع يف عملي�ات التأهيل  ،كما التقى الس�يد
الوزير بمحافظ كركوك راكان الجبوري وناقش معه جملة
من القضايا املتعلقة بالنفط واملشتقات النفطية.

العمل تنجز « »254معاملة مكافأة هناية خدمة للعامل املضمونني
بغداد /المستقبل العراقي
انجزت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي
للعم�ال التابعة ل�وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة  254معامل�ة مكاف�أة نهاية
خدم�ة خلال كان�ون االول امل�ايض وفقا
للم�ادة ( )78من قانون التقاعد والضمان
االجتماعي للعمال رقم  39لس�نة .»1971
وق�ال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«ال�وزارة تصرف مكافأة نهاي�ة الخدمة

نقدي�ا دفع�ة واح�دة كتعوي�ض للعم�ال
املضمونين يف ح�ال انته�ت خدمته�م من
دون ان يت�م منحهم راتبا تقاعديا بس�بب
عدم توفر رشوط االس�تحقاق لديهم وفقا ً
للقانون آنفا ً او بس�بب اس�تحقاق العامل
ً
كاملا من دائ�رة اخرى».
راتب�ا تقاعدي�ا
واشار اىل ان «املكافأة تمنح للمضمون بعد
مرور س�نة من تاريخ نهاية خدمته او اذا
استقالت العاملة املضمونة من عملها بعد
زواجها او الي سبب اخر ،او يف حال خروج
العامل عن نطاق قان�ون العمل والضمان

بش�كل نهائ�ي كأن يتح�ول اىل موظف يف
الدولة او صاح�ب عمل (عند حصوله عىل
اجازة سوق او هوية غرفة تجارة بغداد)،
او اذا اكم�ل الرجل  60عام�ا او اذا اكملت
املرأة 55عاما وكانت الي منهما  20س�نة
خدم�ة مضمون�ة ،او اذا كان�ت للرجل 30
س�نة مضمونة على االقل وكان�ت للمرأة
 25س�نة خدم�ة مضمون�ة على االق�ل».
الفت�ا اىل ان «العام�ل املضم�ون ال يمكنه
س�حب رصي�ده بعد م�رور اربع س�نوات
عىل ت�رك العم�ل اس�تنادا للم�ادة ()113

م�ن القان�ون املذك�ور آنفاً».على صعيد
متص�ل اعلن الحلو عن انج�از  32معاملة
تقاعدية لـ(الشيخوخة والخلف والعجز)،
واص�دار  39قرارا ً خاص�ا ً باضافة الخدمة
العسكرية والوظيفية واملضمونة املصفاة
وادخ�ال البيان�ات والق�رارات الخاص�ة
بمعاملات ض�م الخدمة التي بل�غ عددها
 435معامل�ة ،فضلا عن اكم�ال تأييدات
 49عائدية ارقام الضمان اىل دوائر الدولة،
وارش�فة املعلومات الخاصة بـ  1951رقم
ضمان اجتماعي الكرتونيا.

النجف تناقش سبل
التعاون املشرتك
مع السفري االيطايل
النجف  /المستقبل العراقي
اس�تقبل محافظ النجف االرشف لؤي
اليارسي يف مكتبه الس�فري االيطايل يف
العراق برون�و انتونيوا ونائب س�فري
االتحاد االوربي توماس اوتيغا والوفد
املرافق له «.
واف�اد بي�ان ملك�ت الي�ارسي تلقت�ه
«املستقبل العراقي» ،انه» جرى خالل
اللقاء مناقش�ة انتصارات العراق عىل
القوى االرهابية وكذلك سبل التعاون
املشترك اقتصادي�ا وتجاري�ا بين
املحافظ�ة ودول�ة إيطالي�ا و إمكانية
االستفادة من تجارب حكومة وشعب
إيطاليا يف التنمية».
اليارسي أكد يف حديثه بحس�ب البيان
ان «النج�ف االرشف مدين�ة مقدس�ة
تمتلك من القدس�ية الكربى يف نفوس
جميع املس�لمني يف العالم الحتضانها
جس�د امير املؤمنين علي�ه السلام
وانبي�اء الل�ه س�بحانه وتع�اىل فضال
عن الكثير من املعال�م التاريخية من
مساجد واديرة وبقايا قصور ومعالم
تحك�ي حقب�ات م�ن تاريخه�ا الذي
يوازي لتاريخ االنسان عىل األرض».
وبخصوص محافظة النجف االرشف
بين الي�ارسي ان املحافظ�ة تنع�م
باالمن واالس�تقرار وتس�تقبل سنويا
ماليين الزائري�ن م�ن مختل�ف دول
العالم وهذا ما يميزها ويجعلها بوابة
لتطوير العالقات م�ع دول العالم ويف
ش�تى املجاالت الصناعي�ة والتجارية
واالس�تثمارية فضلا ع�ن امتالكه�ا
مطارا دوليا الذي اس�هم يف تنمية كل
قطاعاتها.
ووجه اليارسي الدعوة لكربى الرشكات
االيطالية لزيارة املحافظة واملساهمة
يف تطوير واقعها وخصوصا السياحي
واالستثمار بها.

سوق االوراق املالية يسجل ارتفاع ًا يف عدد وقيمة االسهم املتداولة
بغداد  /المستقبل العراقي
س�جل س�وق الع�راق للاوراق املالي�ة
ارتفاعا لالس�بوع الثاني بش�كل متتايل
ارتفاعا يف عدد وقيمة االس�هم املتداولة
بمش�اركة  45رشك�ة م�ن اص�ل 101
رشكة مدرجة يف السوق».
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد
عب�د السلام يف بي�ان تلقته»املس�تقبل
العراق�ي» ان س�وق الع�راق للاوراق
املالية نظم خالل االس�بوع املنتهي اول
امس الخميس املوافق  18كانون الثاني
 2018خمس جلسات للتداول يف السوق
النظام�ي وخمس جلس�ات يف الس�وق
الثان�ي حي�ث تداول�ت خالل جلس�ات
االس�بوع امل�ايض اس�هم ( )41رشك�ة

يف الس�وق النظام�ي و( )4رشكات يف
السوق الثاني وهذا من اصل  101رشكة
مساهمة».

واكد ،ان «عدد االسهم املتداولة لالسبوع
املايض بلغ ( )4,181مليار سهم مقابل
( )1,977مليار سهم لالسبوع الذي قبله

مسجال ارتفاعا بنسبة ( ،)%111.5فيما
بلغ�ت قيمة االس�هم املتداولة ()3,859
مليار دينار مقابل ( )1,638مليار دينار
لالسبوع الذي قبله مرتفعة هي االخرى
بنسبة بنسبة (. »)%135.6
وأضاف عبد السالم ،ان «عدد الصفقات
املنف�ذة لالس�بوع املايض بل�غ ()1948
صفقة مقابل ( )1361صفقة لالسبوع
ال�ذي قبل�ه  ،ليقف�ل م�ؤرش الس�وق
 60 ISXيف أخ�ر جلس�ة م�ن االس�بوع
ب�ـ ( )565.08نقط�ة مرتفع�ا بنس�بة
( )%0.04عن اغالقه لالسبوع الذي قبله
عندما اغلق عىل ( )564.85نقطة».
وبالنس�بة ملؤرشات تداول املس�تثمرين
غري العراقيني يف س�وق الع�راق لالوراق
املالية بني عبد السلام ان» عدد االسهم

املشرتاة من املس�تثمرين غري العراقيني
لالس�بوع امل�ايض بل�غ ( )244ملي�ون
س�هم منخفضا بنسبة ( )%42.9قياسا
باالسبوع الذي قبله فيما بلغت قيمة تلك
االس�هم ( )331ملي�ون دينار من خالل
تنفي�ذ ( )123صفقة عىل اس�هم ()11
رشك�ة منخفض�ة تل�ك القيمة بنس�بة
( )%2.7قياس�ا باالسبوع الذي قبله.اما
عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري
العراقيني لالس�بوع املايض فبلغ ()247
مليون س�هم مرتفعة بنسبة ()%30.9
قياس�ا باالس�بوع الذي قبل�ه اما قيمة
تلك االسهم فبلغت ( )151مليون دينار
من خالل تنفيذ ( )81صفقة عىل اسهم
( )8رشكات مرتفعة هي االخرى بنسبة
( )%28.8قياسا باالسبوع الذي قبله.
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اعالنات

العدد ( )1598االحد  21كانون الثاني 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 18:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العق�ارات املبينة تفاصيلها
ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة 2013
فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خلال ( )30ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف
احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بموج�ب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية
النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
 -3يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه
يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة ( )3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه
بذلك
 7ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
 8ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ يتعهد املستأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية واالرهابية والجنائية
وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
 10ـ املشيدات عائدة للبلدية
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بايه وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف مكتب السيد\ املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 13ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقب�ل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس
الصحيفة
 14ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم
( )30يف 2016/1/3
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 20:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العق�ارات املبينة
تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
(  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوم
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغة  %200م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ
املرق�م ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صب�اح اليوم التايل
النته�اء م�دة النرش وعند مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد
ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة
العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية
وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة لش�اغلني العقار ( )%50من القيم�ة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 6ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار
العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تأجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة
استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 7ـ املستأجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية
 8ـ املس�تاجر ملزم بتش�يد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له
الحق املطالبة باي تعويض
 9ـ يتعهد املستأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية واالرهابية
والجنائية وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
الرقم
الجديد
6238
6239

المساحة
م2
15م2
15م2
15م2

نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية
حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/1أ
/2أ

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/3أ

6240

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/4أ

6241

15م2

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/5أ

6242

15م2

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/6أ

6243

15م2

/7أ

6244

15م2

6245
6246

15م2
15م2
15م2

الرقم
الجديد
4967

المساحة
م2
12م2
12م2

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/8أ
/9أ

6247

6م2

نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

حانوت غذائية  /حديقة الشعب

23

كشك /ادوات تفصيخ سيارات/الحي الصناعي /قرب اعدادية الصناعة

جزء من القطعة 1/7952

7123

كشك  /حداده سيارات /الحي الصناعي /قرب اعدادية الصناعة

جزء من القطعة 1/7952

7127

12م2

مكتب /لبيع الفواكة والخضر /علوة المخضرات /حي السالم

40

172

50م2

كشك /لبيع السكائر والمرطبات والمشروبات الساخنه  /حي الميالد ضمن
المنطقة الخضراء الواقعة على شارع كربالء -نجف

جزء من القطعة
3/102766

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية
حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

7146

12م2

حانوت غذائية  /حي الحسن القادسية

/10أ

كشك  /حداده سيارات جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب
اعدادية الصناعة

99

7165

12م2

كشك/كماليات سيارات/حي الكرامة

جزء من القطعة 2/18684

7198

كشك/لبيع البراغي والواشرات/حي الصناعي قرب/اعدادية الصناعة

جزء من القطعة 1/7952

6950

9م2

كشك /سكائرومرطبات و مشروبات الساخنة جزء من القطعة 1/7952
حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة

30

7153

12م2

كشك/لبيع السكائر والمرطبات /حي الجامعة

جزء من القطعة 3/102766

7177

4,5م2

كشك /حداد سيارات كبيرة /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب
اعدادية الصناعة

كشك/لبيع الفواكة والخضر  /حي السالم الشارع الفاصل سالم غري

جزء من القطعة 3/102766

7173

4,5م2

93

7144

12م2

كشك /حداد سيارات كبيرة /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب
اعدادية الصناعة

78

7164

12م2

كشك/لبيع السكائر والمرطبات/حي الكرامة ضمن منطقة الرصيف
كشك /لبيع السكائر والمرطبات والمشروبات الساخنة/حي الجامعة
مجاور المشروع االستثماري الحزام االخضر ضمن الرصيف
كشك /خضروات /حي السالم/قرب علوة المخضرات

جزء من القطعة 2/18731

7260

4,5م2

جزء من القطعة 3/12766

7263

4,5م2

جزء من القطعة 3/102943

6969

1,5×3م2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4321 :ب2017/2
التاريخ 2018/1/18
اىل  /املدعى عليه (محمد عادل عبيس)
اقام�ت علي�ك املدعي�ة (ب�ان ضي�اء ج�واد
وجماعته�ا) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله
والت�ي يطلبون فيه�ا الحكم بالزام�ك بتأديتك
لورث�ة املرحوم (حس�ن حسين ج�واد) مبلغا
ق�دره تس�عون مليون دين�ار بموج�ب الصك
( )0000005يف  2017/7/1واملس�حوب على
مصرف ايلاف االسلامي ولثب�وت مجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي
واشعار مختار جابر محمد الطريف مختار حي
الجامع�ة  2/عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتني يوميتين بموعد
املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2018/1/28وعند
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
خالد جابر عبيد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /210 :ب2017/
التاريخ 2018/1/15
اعالن
اىل  /املدعى عليه (مصطفى ظاهر سالم)
تبليغ
اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 2017/12/14
قراره�ا املرق�م /210ب 2017/واملتضم�ن
ازالة ش�يوع حق التصرف يف القطعة املرقمة
( )92مقاطع�ة ( )14الحيرة وتوزي�ع ص�ايف
الثم�ن على الشركاء كل حس�ب اس�تحقاقه
وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار املنطقة املؤيد
من املجل�س البلدي وكتاب املرك�ز التمويني يف
محافظ�ة النج�ف ومكت�ب معلوم�ات الكوفة
واق�وال الش�خص الثال�ث مخت�ار املنطقة لذا
اقتىض تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واس�عتي االنتشار ولك حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفه تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2/2676 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :تموز
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم القطعة :
رقم الشقة :
املساحة 200 :م2
املش�تمالت  :دار تتكون من طاب�ق اريض يحتوي
على غرفة ن�وم  +ه�ول  +اس�تقبال  +مطبخ +
صحيات عدد  2وطابق اول يحتوي عىل غرفة نوم
 +كليدور  +صحيات واحدة
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية:
الشاغل  :صاحبة العقار
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 2/
باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعلاه العائد
للراهن جواهر كاظم عبد لقاء طلب الدائن املرتهن
عدن�ان حس�ن كاظ�م البال�غ ()230,000,000
دين�ارا فعلى الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة
ه�ذه الدائرة خلال ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال
تق�ل عن  %10م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة
( )226,000,000دين�ارا وان املزايدة س�تجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2/
عبد الكريم جهادي خرض
محكمة االحوال الشخصية
يف السماوة
العدد /3331 /ش2017/
التاريخ 2018/1/17 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (قاسم احول سايح)
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم بالعدد /3331
ش 2017/يف  2017/12/21املتضم�ن الحك�م
بالزام�ك بتاديت�ك للمدعية (غدير حس�ن نارص)
نفق�ة ماضية مقدارها تس�عني ال�ف دينار وملدة
سنة ونفقة مس�تمرة مقدارها مئة وعرشة االف
دينار شهريا وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب
محكمة االحوال الش�خصية يف الخرض بالعدد 15
يف  2018/1/11ومرفق�ة اش�عار مختار منطقة
البوريش�ه االوىل وحي الف�ردوس الصوب الصغري
وعين صي�د يف قض�اء الخرض ل�ذا تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين لغرض
اعرتاض�ك خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف
يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
حسن عبد الكاظم مايع

فقدان
فق�دت من�ي أس�تمارة الغ�از
املرقمة 0325681يف  4/3/2017الصادرة
م�ن وزارة النفط قس�م املنتجات النفطية
بأسم ( فائز فتحي مهدي )
عىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
وزارة العدل
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2014/314 :
التاريخ 2018/1/18 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة سهام املدين
جواد كاظم عباس العقار تسلسل 376/5
م 5ام التلول والجالجه الواقع يف السماوة
العائد للمدين جواد كاظم عباس املحجوز
لق�اء طلب الدائ�ن مكية عب�د االمري حمد
البالغ  7911010سبعة ماليني وتسعمائة
واحدى عرش الف ومائة عرشة دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة ثالثين يوما تب�دا م�ن اليوم
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائة م�ن القيمة
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقمه  :س�ماوة  /ال جبعان
االوىل مل�ك رصف  376/5م 5ام التل�ول
والجالجه
 2ـ جنسه ونوعه  :دار سكنية كاملة
 3ـ حدوده واوصافه  :تتكون من استقبال
وهول وثالث غرف ومرافق صحية ومطبخ
وكليدور يف الطابق االريض وغرفتني وصالة
ومرافق يف الطابق العلوي
 4ـ مشتمالته :
 5ـ مساحته 77 :سم 4 ،مرت  3 ،اولك
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـ الش�اغل  :عائل�ة املدي�ن ج�واد كاظم
عباس امه واخوته
 8ـ القيم�ة املق�درة  :حص�ة املدي�ن
 23,782,432ثالث�ة وعشرون ملي�ون
وسبعمائة واثنان وثمانون الف واربعمائة
واثنان وثالثون الف دينار

تنويه
ورد س�هوا باالعالن املنشور
يف صحيفة املستقبل العراقي
بالع�دد  1595بتاري�خ
 2018/1/16والعائ�د اىل
رشكة مابني النهرين العامة
للبذور مزايدة رقم  1الخطأ
بالكمي�ة  20ط�ن خط�أ
والصحيح هو  30طن.
لذا اقتىض التنويه
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/368 :
2017/369
التاريخ 2018/1/17 :
اىل  /املنفذ عليه
اىل املدين :ارشف رزاق مهدي
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة
الصوب الصغري بالعدد  141/25يف 2018/1/9
واش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك مجه�ول محل
االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الس�ماوة
خالل خمس�ة عشر يوما تبدأ من الي�وم التايل
للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
اوصاف املحرر:
الزام�ك بالتس�ديد مبل�غ نفق�ة ماضي�ة مائة
وعشرون ال�ف دين�ار ش�هريا اعتب�ارا م�ن
 2016/1/15ولغاي�ة تاري�خ اقام�ة الدع�وى
 2016/2/24ونفقة مستمرة لها مائة وثالثون
ال�ف دينار ونفقة مس�تمرة لولدها (حسين)
مائة وثالثون الف دينار عىل ان تحتسب النفقة
املس�تمرة للدائن�ة وولده�ا م�ن تاري�خ اقامة
الدع�وى  2016/2/24باالضب�ارة التنفيذي�ة
 2017/368عق�د زواج املرق�م  2011/567يف
 2011/4/6والص�ادر م�ن محكم�ة االح�وال
الش�خصية السماوة مبلغ خمسة ماليني دينار
للدائن�ة دعاء راج�ح مهدي بذمت�ك باالضبارة
2017/369

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
ق�دم املواط�ن (كت�اب عب�د ج�وده)
طلبا ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله
(الفتالوي) بدال من الفراغ واستنادا اىل
اح�كام املاده  24من قان�ون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املعدل
ولغ�رض نرش هذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال عرشة
ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية ذي العدد
(  ) 251الص�ادرة من إعدادية الكوفة
املركزية للبنني بتاريخ 2016/10/30
باس�م ( راتب راجح سليمي ) عىل من
يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة
املهندسني العراقيني باسم املهندسة (
س�هاد عبد االمري نعيم ) عىل من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
اعالن
اىل الرشيك ( حيدر صباح جواد )
قدم املواط�ن ( جمال ملح�ان جبار )
لغ�رض الحصول على اج�ازة بناء يف
القطع�ة املرقم�ة (  )86683 /3ح�ي
الن�داء ولكون ه�ذه القطعة مناصفة
بينكما وملجهولية محل اقامتك لغرض
الحصول عىل اج�ازة البناء للمواطن (
جمال ملحان جبار ) لذا اقتىض تبليغك
عبر الصحيفة املحلية وس�يتم اصدار
االجازة حسب الضوابط والقوانني

تنويه
ورد س�هوا يف اإلعلان املنش�ور يف صحيف�ة
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1591يف
 2018/1/10رق�م االضب�ارة 2017/297
خط�أ والصحيح هو  2017 /779لذا اقتىض
التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد 41
التاريخ 2018/1/10
اعالن
للطل�ب املق�دم م�ن قبل الس�يدة (س�كينة
حسني ش�كور) والذي تطلب فيه القيمومة
على املفق�ود (نورالدي�ن به�رام حسين)
وال�ذي تم خطفه بتاري�خ  2006/6/29من
قبل مجاميع مس�لحة ويف ظ�روف مجهولة
عليه وملجهولية مصيرك عليه تقرر تبليغك
بالحض�ور خالل عرشة ايام م�ن تاريخ هذا
النرش وبخالفه س�وف تقوم ه�ذه املحكمة
بتخوي�ل باص�دار حج�ة القيموم�ة لطالبه
الحجة السيدة (سكينة حسني شكور)
القايض
زبري احمد محمود
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ جلوالء
العدد /9 :ت2018/
التاريخ 2018/1/18 :
اىل /املدين /نوفل يحيى حسني
اعالن
نف�ذت مديرية تنفي�ذ جلوالء الق�رار املرقم
/124ب 2017/يف  2017/12/5واملتضمنة
بتسليم الس�يارة املرقمة  33909أ دياىل نوع
شيري صالون موديل  2013اللون ابيض اىل
الدائن روضان علي خلف وبالنظر ملجهولية
اقامت�ك حس�ب اش�عار /مخت�ار املنطق�ة
بتاري�خ  2018/1/11ق�ررت مديرية تنفيذ
جلوالء تبليغك بواسطة االعالن يف صحيفتني
محليتني اس�تنادا الح�كام امل�ادة ( )27من
قانون التنفيذ خالل مدة خمس�ة عرش يوما
بالحضور امام مديرية تنفيذ جلوالء لغرض
تسليم املركبة اىل املدين روضان عيل خلف
القايض واملنفذ العدل
يف جلوالء
اسماعيل ابراهيم اسماعيل
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هـل يـمـكـن لـلـكـتـــابــة أن تـجـعـلنـــا سـعــداء؟
خلود الفالح

هن�اك عالق�ة وطيدة بني الس�عادة واإلبداع ،لكن أول س�ؤال يتبادر إىل ذهني وأنا أفكر يف موضوع االس�تطالع هو الخوف من مواجهة الس�ؤال :ماذا
تقصدين بالس�عادة؟ هذا املصطلح الفضفاض والنس�بي .ولكن م�ن خالل آراء بعض ّ
الكتاب حول عالقتهم بالكت�ب والكتابة ،نخلص إىل أن الكتابة
تحقق لهم قدرا من السعادة قد تتمثل يف مرحلة االنتهاء من كتابة عمل ما ،أو صدور كتاب أو تحقيق مستوى ج ّيد من املبيعات .ويف ما ييل استطالع
حول قضية السعادة وعالقتها بالكتابة.
بحس�ب الدكتور س�تيفان كالي�ن يف كتابه “علم
الس�عادة” ،أوض�ح أن “الس�عادة مه�ارة يمكن
تعلّمه�ا مثل اللغة األجنبية ،وهي طريقة لتدريب
أنفسنا كي نكون سعداء ،وذلك عرب كتابة األشياء
الصغيرة الت�ي تجعلن�ا فرحين كل ي�وم” .فهل
يمكننا تش�بيه طقس الكتابة اليومي ومسوّدات
الكتابة باليوميات؟ يقول إرنس�ت همنغواي عن
الكتابة “أح�ب أن أعمل العديد من األش�ياء التي
أتقنه�ا أكث�ر من الكتاب�ة ،ولكن عندم�ا ال أكتب
ّ
ّ
ولكني
ل�دي املوهبة
فإنني أش�عر بالضجر؛ فأنا
أهملها”“ .العرب” طرحت س�ؤالها عىل عدد من
ّ
الكتاب؛ هل يمكن للكتابة أن تجعلنا سعداء؟
تقول الشاعرة الليبية عزة رجب “الكتابة متنفس
الشاعر والقاص والروائي ،هي ال تجعلنا سعداء،
ألنها وحده�ا الس�عادة التي تس�عدنا يف حياتنا،
بالنس�بة إيلّ أتنفس شعرا ،وحني أبتعد عن كتابة
الش�عر فأنا كائ�ن ضائع ،ومخل�وق مهما عاش
مواقف سعيدة يظل حنينه لسعادته األبدية ماثال
يف كيان�ه ،تل�ك الس�عادة التي يجد فيها نفس�ه،
وتس�كن فيها روحه ،وتهدأ إليها خواطره ،فهي
ليست مرحلة ،وليست موقفا ،وليست أشخاصا،
السعادة بالنسبة إىل الكاتب هي املعرب نحو الذات
للمزي�د م�ن االكتش�اف لعوالم الدهش�ة داخله.
فكلما اكتش�فت شيئا جديدا ،كنت أبتسم لجدارة
االستحقاق عن سعادتي بموهبة الكتابة”.
يشري الروائي األردني صبحي فحماوي إىل أنه قبل
الكتاب�ة ،ال بد من القراءة الحثيثة ،حتى نش�حن
البطارية التي هي دماغنا .بالقراءة تتفتح قنوات
االس�تيعاب والتفكري ،وتتمازج بتجارب اإلنسان
ومشاعره ،فتتشكل الثقافة.
يضي�ف “وحتى نش�عر بهذه الثقاف�ة ،ال بد من
التعبري عن ذلك ،بهدف توصيل املعرفة ،والتوجيه

املعن�وي ،واإلدارة .وه�ذا يتم بطرق ِع� ّدة ،منها؛
الكالم أوال ،حيث أن املس�يح ق�ال ‘يف البدء كانت
الكلمة ‘ .فالكلمة الصادرة عمّا سبق من تحضري
وشحن ،تسعد صاحبها أوال ،ألنه استطاع التعبري
ع�ن نفس�ه ،وتفريغ ش�حناته التي يعتق�د أنها
ذات مغ�زى ،وذلك بتوصيلها إىل الهدف املنش�ود،
تمام�ا كم�ا يوص�ل الالع�ب املحترف ُكرَت�ه إىل
الهدف ،فيش�عر بالسعادة .والطريقة الثانية هي
الكتاب�ة والتي ه�ي جهد كبري منس�ق ،ناتج عن
تفكري عمي�ق ،وتحليل لألم�ور ،وتوظيف عصري
الكتب ،واالستفادة من معطيات وسائل االتصال
املختلفة ،مع معرفة الواقع ،والبناء عليه”.
يتاب�ع فحم�اوي “عندم�ا نكت�ب فنحن نس�عد
بالتعبير عمّا يف عقولنا م�ن أفكار .ولهذا تجد أن
بعض ّ
الكتاب يش�عرون بس�عادة نرش كتاباتهم،
حت�ى ل�و كان النشر دون أج�ر .فق�د تك�ون
س�عادتهم بالنشر ه�ي األج�ر .الكتاب�ة تجعلك
تنق�ل منتجات عقلك من داخل ذاتك إىل العالم ،أو
حتى إىل املج�رات الس�ماوية .وبالكتابة والنرش،
تتخلص من حموالت عقلك ،التي ثقلت موازينها،
َ
فأصبح�ت تنوء به�ا .تنثرها إىل اآلخري�ن ،الذين
صاروا يقاس�مونك هذا الحمل العظيم ،فتش�عر
بالس�عادة ،وهم يشاطرونك مش�اعرك التي تريد
اإلفصاح عنها”.
وي�رى فحم�اوي أن الكتابة تجعلك تس�عد وأنت
تنقل ش�خصيتك إىل اآلخرين ،وتح�اول أن تكون
مؤثرا فيهم .تحاول أن تنقل ما يعتمل يف نفس�ك،
ُ
لتس�كن أفكارك يف عقولهم .مثلما يسكن حيوان
غاز يف بويضة األنثى داخل رحمها .الكتابة
منوي ٍ
تش�عرك أنك تحتل جزءا من ذوات اآلخرين .نعم..
“تحتل”.
يقول “الس�عادة بالكتابة ،هي نوع من االحتالل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

الناعم .الغزو الذي فطرت عليه غريزة اإلنس�ان.
إنها نش�وة الس�يطرة عىل اآلخرين .س�واء كانت
السيطرة الحميدة كما يس�يطر املعلم عىل طالب
مدرسته ،أو سيطرة اإلعالم السيايس واالقتصادي
به�دف إخضاع ذه�ن اآلخري�ن ،كمقدمة لش�ن
الحروب .بالكتابة أنت تسعد إذ تسيطر عىل أفكار
اآلخرين ،فتحوّل االشرتاكي إىل رأسمايل ،واملسالم
إىل رشس مهاجم”.
يق�ول القاص املصري يارس جمعة ،إنه اشترك
مؤخرا يف إحدى املس�ابقات ،بمجموعة قصصية،

العدد 21:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العق�ارات املبينة تفاصيلها
ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة 2013
فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خلال ( )30ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف
احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة
بموج�ب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية
النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 -1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
 -3يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه
يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة ( )3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه
بذلك
 7ـ يتعهد املستاجرااللتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
 8ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ يتعهد املستأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية واالرهابية والجنائية
وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
 10ـ املشيدات عائدة للبلدية
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بايه وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف مكتب السيد\ املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 13ـ للبلدي�ة اضافة اي رشوط اخرى تضم�ن للمصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس
الصحيفة
 14ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم
( )30يف 2016/1/3
 15ـ عىل املتقدم الحصول عىل املوافقات االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة استنادا لكتاب مكتب املحافظ
املرقم س ش  94يف 2015/11/15
نوع الملك والموقع واالستعمال

ظل يكتبها ملدة أعوام طوال ،وكانت ،كأنها تخىش
االكتمال ..تراوغه ش�خوصها ،يلطفها ،تهدم كل
السياقات السابقة لحكاياتها ،وتبدأ من جديد.
ويضيف “لقد أهدتني لحظات صافية ،ونصوصا
َ
يتالش ،ليحتلني حزن،
كثرية متفرقة ،وأمان�ا لم
بعد أن كف�ت عن فوضاه�ا ،ومالعبتها ،وأخذها
ج�دران
الصم�ت؛ ال�ذي س�جنني ،كذل�ك ،خلف
ٍ
حالك�ة .حجبتن�ي تمام�ا عن هم�س الضياء .ال
صوت مش�اغبا هنا وال أن�س ،فقط أمواج الوقت
الاله�ث ،وغي�اب روح األش�ياء .يف أصدائه�ا،

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

الرشوط :
 -1تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ
املرقم ( )30يف 2016/1/3
 2ـ تقديم وثيقة ممارسة مهنة
 3ـ يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
 4ـ يسمح بوقوف االليات العائدة للبلدية مجانا
-5اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من لجنة
 -6يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي وعائدة امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-7على املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم م�ن تاريخ ورود االحالة القطعية
وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
 8ـ املستاجر ملزم بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات االمنية واعتبارها رشطا مضافا
 9ـ املستاجر ملزم بالحفاظ عىل ال  B.R.Cوالذي يعود اىل البلدية بعد انتهاء مدة العقد ومسؤول عن االدامة
 10ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
 11ـ يحق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة ( )3ثالثة ايام من
تاريخ تبليغه بذلك
 12ـ يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة فلكس مثبتا عليها اس�م الكراج واس�م املتعهد وتس�عريه ال تتجاوز ()1000
دينار للمرة الواحدة للوقوف و ( )1500دينار للمبيت
 13ـ يتعهد املس�تاجر ان ال يقوم باس�تغاللها اال لغرض وقوف ومبيت الس�يارات فقط وعدم وضع مواد الحديد
والسكراب وغريها فيها
 14ـ يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات والتعليمات التي تصدر من املراجع باعتبارها رشطا مضافا للعقد
 15ـ عىل املستاجر وضع كامرات مراقبة عىل الباب الرئييس لدخول وخروج العجالت وحسب كتاب مكتب السيد
املحافظ للشؤون االمنية املرقم ( 44/270يف )2014/1/9
 16ـ عىل املستأجر تنظيم وصوالت اصولية وتصديقها من الشعبة القانونية يف مديرية النجف االرشف استنادا اىل
كتاب مكتب السيد املحافظ للشؤون االمنية املرقم ( 44/270يف  )2014/1/9وبخالفة تعترب الوصوالت باطلة
 17ـ يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللط�رف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد
واعتبار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة
العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار

الرقم القديم
جزء من الطقعة
3/102766
2
53
55
3
7
8
44

7264

4,5م2

136
185
187
137
141
142
176

50م2
50م2
50م2
50م2
50م2
50م2
50م2

مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم

54

186

50م2

مسقف /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مسقف /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم

4
6
جزء من القطعة
3/102926
26
12
1/189
جزء من القطعة 1/7952

6397
6402

50م2
18م2

6932

18م2

نوع الملك والموقع واالستعمال

6810
3234
5538
7166

30م2
()4×1,5م2
7م2
4,5م2

ساحة وقوف ومبيت السيارات /حي
الحرفين

80

7158

12م2

مسقف /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
حانوت /كارتات تعبئة /بناية تجارية مدخل شارع زين العابدين
كشك /غذائية /عروبه مرحلين
مخزن  /سرداب عمارة الميدان
كشك  /لبيع السكائر والمرطبات /حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة
كشك /فيتر سيارات /جزء من القطعة  1/7952حي الصناعي قرب اعدادية
الصناعة

اعالن

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرقم الجديد

مكتب لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم
مكتب  /لبيع الفواكه والخضر /علوة المخضرات /حي السالم

العدد 19:
التاريخ 2018/1/17:

تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار ساحة وقوف السيارات
املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوم
م�ن اليوم التايل لنشر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %200م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مص�دق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من
مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة

المساحة م2

كشك /لبيع الفواكة والخضر  /مقابل دور الهندية على الرصيف

املتكاثرة أبدا ،وعماء موحش”.
ُ
“كنت كم�ن فارقته روحه أيض�ا ،إىل أن
ويتاب�ع
أرشق األم�ل يف ذات حل�مُ ،
رأي�ت في�ه طائ�ري،
ال�ذي صنعه الطفل ال�ذي كنته ،من طمي األرض
والزم�ان ،وق�د عاد إيلّ ،بعد س�فره عبر حيوات
ّ
علي ،فأكتبها،
عدي�دة ،وحكاي�ات ،راح يحكيها
مضيف�ا إليه�ا بعض األل�وان ،فب�دت زاهية مثل
الفراشات” .ويواصل “صار النور هواء ،أتنفسه،
مغمض العني ،ف�أرى كلمات روحي /مجموعتي
وقد فازت بق�ارئ ،توافق إيق�اع روحه بنبضها،

عيني بعد أن
فعزفا معا لحن املطلق ،وها أنا أفتح
ّ
ُ
حصلت عىل جائزتني -لم تظهر نتيجة املس�ابقة
بع� ُد -هما :قارئ ،وحكايات طائري املصنوع من
الطمي ،التي أتمم تدوينها اآلن ،يف حالة ال تصفها
قط كلمة السعادة”.
توض�ح الروائي�ة اللبناني�ة مري�م مش�تاوي أن
الس�عادة التي تولد م�ن الكتابة تش�به فرحة أ ّم
وانبهارها بمالمح مولودها الجديد .سعادة الخلق
واإلبداع والش�عور باالنتماء .س�عادة أن ندرك أن
عملن�ا األدبي ق�د غيرّ ش�يئا يف حي�اة أحدهم أو
أضاف إليها نس�مة ناعمة أو حتى رسم ابتسامة
أو ش�غل القارئ عن ه ّم يحمله أو منحه معلومة
أو فت�ح ل�ه آفاق الخي�ال ،وربما هي س�عادة أن
نعيش ككتاب حيوات عديدة من خالل شخصيات
ننجبها ليكرب جزء منا يف دواخلها.
وتتاب�ع مش�تاوي “إذا كان�ت الكتاب�ة ال تمنحنا
س�عادة ندركها يف حينه�ا ،فإنها حتما تش�فينا
م�ن كافة األوجاع التي ننس�اها أو نتناس�اها يف
غرف معتمة يف زوايا الروح .إنها باختصار شديد
بمثاب�ة عالج نفسي لآلالم املرتاكم�ة يف األعماق.
ل�وال الكتابة ملا تخطيت أزمة مرض وموت طفيل
أنطون�ي ال�ذي كان إعادة تش�كيل لش�خصيتي
كإنسانة وبالتايل ككاتبة ،وملا ابتسمت من جديد.
إن الوج�ع يصقل الكاتب وه�و املحفز األكرب عىل
الكتابة التي تأتي لتطهرنا .إنها بمثابة معمودية
تمنحنا عم�را جديدا وبدايات ننطلق منها إىل أفق
بال نهاية .الوجع قد يرقد يف أحشاء الكاتب ويكرب
داخله بهدوء ولكنه يولد عندما تكتمل عنارصه،
وبطلق عنيف .حينها تأتي س�اعة الفرح بمولود
جديد قد يرقد أشهرا أو سنوات ولكن والدته حتما
آتي�ة ال مفر منها .ومن هن�ا ،فاملبدع الحقيقي ال
يكتب إال حني يحس بحاجة ملحة إىل الكتابة”.

الرقم القديم

3

الرقم الجديد

6187

المساحة م2

( )35×30م2

9

اعالنات

العدد ( )1598االحد  21كانون الثاني 2018
www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 16 :
التاريخ 2018/1/16

إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيله�ا ادن�اه والعائد إىل بلدية (العباس�ية) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها) وفقا إلح�كام قانون بيع
وإيج�ار أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط
املطلوب�ة مراجع�ة بلدية العباس�ية أو اللجنة خلال ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن يف إحدى
الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين
الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/
مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة
( )30ي�وم يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية العباس�ية) ويف حال�ة مصادفة يوم املزايدة
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف
املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن +ش�هادة
الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض تسديد بدل
اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم أصحاب
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك
التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

14/3

14م2

بداية السوق

سنة واحدة

2

حوانيت

14/39 14/34

18م2

الشارع الفرعي /مقابل كراج ال بدير

سنة واحدة

3

كازينو

14/53

752,572م2

كورنيش العباسية

سنة واحدة

4

حانوت

70/7

12م2

السوق العصري /مقابل المحكمة

ثالث سنوات

5

كراج حرفة
صناعية

4

105,5م2

الحي الصناعي

سنة واحدة

6

حانوت

11/17

18م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

7

حانوت

11/18

18م2

السوق العصري /مقابل ساحة وقوف
السيارات

سنة واحدة

8

حانوت

11/19

16,75م2

الشارع العام  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

9

حانوت

13/24

10م2

السوق العصري  /مقابل ساحة بيع الفواكة
والخضر

سنة واحدة

10

حانوت

13/11

10م2

السوق العصري  /مقابل كراج النقل
الداخلي

سنة واحدة

11

حوانيت

11/10 11/9

19م2

السوق العصري  /مقابل كراج الشرمان

سنة واحدة

12

حانوت

11/14

15,75م2

الشارع العام  /مجاور ساحة وقوف
السيارات

سنة واحدة

13

كشك

12/12

9م2

شارع كوفة عباسية  /مجاور ساحة وقوف
السيارات

سنة واحدة

14

كشك

بال

()2×3م

الشارع العام  /كوفة عباسية

ثالث سنوات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

العدد 15 :
التاريخ 2018/1/16

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية العباسية املرقم 6838/2533
يف  2017/12/27وكت�اب مديري�ة البلديات العام�ة  /االمالك املرقم
ب43588/1/يف  2017/12/21واملبلغ بموجب كتاب مديرية بلديات
محافظة النجف /االمالك املرق�م  19519/5776يف 2017/12/27
تعل�ن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء
املزاي�دة العلنية لبيع الفضالت الس�كنية املدرج�ة اوصافها ادناه
والعائدة لبلدية (العباسية) فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية العباسية أو اللجنة خالل
( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %100من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة وس�تجري املزايدة يف
اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية
عشرة صباحا) يف دي�وان (بلدية العباس�ية) ويف حالة مصادفة يوم
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور

حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية

رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ املستمسكات املطلوبة ( هوية األحوال املدنية للمشرتك وزوجته
واوالده القارصين +بطاقة السكن او مضبطة تاييد سكن  +شهادة
الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته )
 2ـ عىل املشتري مراجع�ة البلدية خالل م�دة ( )30يوما من تاريخ
تصديق قرار االحالة لغرض تسديد كامل البدل والرسوم االخرى
ت
1
2
3

رقم الفضلة
76/10
77/10
78/10

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد /124 :ب2017/
التاري�خ 2017/1/18:
اعالن
اىل /املدع�ى علي�ه /عبد الوه�اب عبد
الستار شفيق /بعقوبة التكية
تنفي�ذا لق�رار ق�ايض محكمة ب�داءة
هبه�ب تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف
موعد املرافع�ة املصادف 2018/1/28
بالدع�وى املرقم�ة /124ب2017/
واملقام�ة من قبل املدعي�ة (اطالل عبد
الس�تار شفيق) ويف حال عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا
القايض
فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف اب�ي
صيدا
التاريخ 2018/1/17
اعالن
قدمت املس�تدعية (غنية عيل س�عيد)
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه
نصبه�ا قيمة على ولدها فلاح احمد
جاسم الذي اختطف يف قرية ابو خنازير
ـ ناحي�ة ابي صيدا م�ن قبل مجموعة
مس�لحة بتاري�خ  2006/9/18وه�و
ش�اب مواليد  1982اسمر اللون طويل
القامة متوس�ط البنية ذا ش�عر اسود
يرت�دي رسوال وفانيل�ه وم�ن لديه اية
معلوم�ة عن�ه مراجعة ه�ذه املحكمة
او اية محكمة اخ�رى او مركز رشطة
لالخبار عن ذلك وبعكس�ه سوف ينظر
يف الطلب حس�ب القانون
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل
محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /181 :ش2018/
التاريخ 2018/1/18
اعالن
للمدعى عليه  /معايل صالح مهدي
اقامت املدعية (وجدان ياسني محيبس)
الدع�وى الرشعية املرقم�ة /181ش/
 2018والت�ي تطلب فيها دعوتك لتاييد
حضانته�ا البنته�ا الق�ارص (فاطمة)
لغرض مراجعة دوائر الدولة وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب م�ا ورد برشح
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي
ملنطق�ة القبلة حي الرش�يد ل�ذا تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين محليتني
يوميتين مش�هورتني للحض�ور ام�ام
هذه املحكمة صباح يوم 2018/1/31
وبعكسة س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
كاظم حمود رهيج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /69 :ت2017/
التاريخ 2017/12/27 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /عب�د االمير احمد جمي�ل /املدير
املفوض لرشكة الرسداح للمقاوالت اضافة لوظيفته
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد /69ت2017/
املؤرخ يف  2017/5/25الذي يقيض بالزامك بتأديتك
للمدع�ي رئي�س جامع�ة البصرة اضاف�ة لوظيفته
مبلغ وقدره مائتان وثمانية وعرشون مليون ومائة
واثنان الف وتس�عمائة وثمانية وس�بعون دينار ورد
الدعوى املدعي بالزيادة وتحميلك مع املدعي الرسوم
واملصاريف بنس�بة خس�ارتكم يف الدع�وى وتحميلك
اجور محاماة وكيلة املدعي املوظفة الحقوقية بثينة
حمزه عباس البالغة خمسمائة الف دينار توزع وفق
النس�ب القانونية ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية عنوانك
عليه قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحك�م درجة
البتات
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 282 :
التاريخ 2018/1/17
اعالن
بن�اء على الدع�وة املقام�ة م�ن قبل
املدع�ي (احم�د ع�وده عن�اد) الذي
يطل�ب تس�جيل لقب�ه م�ن الف�راغ
اىل (الحس�ني) فم�ن لدي�ه اعتراض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال مدة
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )24من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لس�نة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف اب�ي
صيدا
التاريخ 2018/1/17
اعالن
قدمت املس�تدعية (غنية عيل س�عيد)
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه نصبها
قيمة عىل زوجها احمد جاسم محيميد
ال�ذي اختط�ف يف قرية اب�و خنازير ـ
ناحي�ة اب�ي صي�دا من قب�ل مجموعة
مس�لحة بتاري�خ  2007/5/21وه�و
رجل كبري الس�ن موالي�د  1943ابيض
اللون طويل القامة متوس�ط البنية ذا
ش�عر ابيض يرتدي دشداش�ه وسرته
وم�ن لديه اي�ة معلومة عن�ه مراجعة
ه�ذه املحكمة او اية محكمة اخرى او
مركز رشطة لالخبار عن ذلك وبعكسه
س�وف ينظر يف الطلب حس�ب القانون
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2497 :ب2017/
التاريخ 2018/ 1/18 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /املدي�ر املفوض لرشك�ة الحبتور
اليت�وناالماراتي�ة/اضاف�ةلوظيفت�ه
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحكم البدائ�ي املرقم
/2497ب 2017/يف  2017/12/11واملتضم�ن
الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي وسام عبد االمري عبد
االمام مبلغا وقدره س�بعة وثالثون الف وتس�عمائة
دوالر امريك�ي وه�ي عن اجوره املس�ماة للفرتة من
 2012/6/29ولغاي�ة تاري�خ املطالب�ة القضائية يف
 2017/10/3ورد دع�وى املدع�ي بالزي�ادة البالغ�ة
اربع�ة االف ومائ�ة دوالر امريك�ي ولتع�ذر تبليغ�ك
ملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ
وتايي�د املجل�س البلدي ملنطقة حي عم�ان عليه قرر
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق
القانون
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة
واملالية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 281 :
التاريخ 2018/1/17
اعالن
بن�اء على الدع�وة املقام�ة م�ن قبل
املدع�ي (عل�وان ع�وده عن�اد) الذي
يطل�ب تس�جيل لقب�ه م�ن الف�راغ
اىل (الحس�ني) فم�ن لدي�ه اعتراض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال مدة
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )24من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لس�نة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة وكالة

رقم المقاطعة
م 46/عباسية
م 46/عباسية
م 46/عباسية
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة 2015/1933 :
التاريخ 2018/1/18
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف تم�ام العقار تسلس�ل
 3/42275حي الغ�ري الواقع يف النجف العائد للمدين
حي�در معني خضري املحج�وز لقاء طل�ب الدائن نهاد
يحيى ناجي البالغ  687,500,000س�تمائة وس�بعة
وثمانون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل
املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف حي الغري 3/42275
 2ـ جنسه ونوعه  :عرصة
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العقار يقع عىل ش�ارع  20مرت وهو
مف�رز اىل جامع والجه�ة اليمنى حمامات ومغاس�ل
وتوالي�ت ه�ي ذات باب منفص�ل اما الجه�ة اليرسى
وهي ذات باب يؤدي اىل س�لم وي�ؤدي اىل الطابق االول
اما الجامع وهو باس�م حس�ينية ريحان�ة املصطفى
(ص )ويتألف م�ن طابقني الطاب�ق االريض ويحتوي
عىل محراب الصالة وبضمنه غرفة كمخزن ومكشوفة
وتوج�د فتح�ة مطل�ة على الطاب�ق االول اىل الطابق
االريض ويحتوي عىل اربعة دنك الجدران طلس ارضية
سرياميك السقوف تغليف ثانوي وهي من الكونكريت
املس�لح بعض الجدران مغلفه سرياميك ويوجد مدخل
صغري م�ن الباب االمام�ي اىل املحراب ام�ا الحمامات
فتحتوي عىل ثالثة مغاس�ل وثالث�ة وتواليت االرضية
والجدران سرياميك وايضا السقوف كونكريت مسلح
مع س�قف ثانوي يف الطابق االول ويكون العصود اليه
بواسطة الس�لم الخارجي ومن الكونكريت املسلح ثم
قاعة كبرية االرضية سيراميك والجدران طلس بعض
الج�دران سيراميك والس�قف كونكريت مس�لح مع
تغلي�ف ثانوي وجدرانه اىل الس�طح وه�ي امتداد من
الطاب�ق االريض اىل االعىل وكذلك ه�ذا الطابق يحتوي
عىل مكش�وفة امتداد للمكشوفة الطابق االريض وهو
م�ن الكونكريت املس�لح مغلف بالسيراميك يؤدي اىل
السطح والسطح مبلط بالشتايكر العادي
 5ـ مساحته 200 /م
 6ـ درجة العمران  :ممتاز
 7ـ الش�اغل  :ري�اض مجي�د اب�و غني�م وه�و يرغب
بالبقاء بعد البيع
 8ـ القيمة املقدرة  312,000,000 :مليون ثالث مائة
واثنى عرش مليون

المساحة
103,13م2
139,34م2
 187,5م2
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /9 :مجدد2013/
التاريخ 2018/1/15
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل
( 23محل�ة العم�ارة) البال�غ مس�احته
(10,60م )1,واح�د اولك وعرشة مرت مربعا
وس�تون ديس�مرتا اىل ن�وري جاس�م امان
وعقيل صالح حس�ن بموجب ق�رار تثبيت
العائدي�ة ص�ادرة بالعدد /9مج�دد2013/
وتاريخ  2018/1/15والصادرة من رئاسة
لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا نعلن هذا
القرار فعىل من لديه اعرتاض عىل مضمونة
الطعن ب�ه تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف
منطقة النجف االتحادية بصفتها التمييزية
خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم
الت�ايل لنرش هذا االعلان وعند انته�اء املدة
وعدم ورود اش�عار لتقديم الطعن ستبارش
مديرية التس�جيل العقاري يف النجف وفقا
لقرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /18 :مجدد2012/
التاريخ 2018/1/15
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل
( 1382محل�ة العم�ارة) البال�غ مس�احته
( 87,78م ) 2س�بعة وثمان�ون مرتا مربعا
وثماني�ة وس�بعون ديس�مرتا اىل ن�وري
جاس�م امان وعقيل صالح حس�ن بموجب
ق�رار تثبي�ت العائدية ص�ادرة بالعدد /18
مج�دد 2012/وتاري�خ 2018/1/15
والصادرة من رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف
النجف ل�ذا نعلن هذا الق�رار فعىل من لديه
اعرتاض عىل مضمونة الطعن به تمييزا لدى
محكمة استئناف منطقة النجف االتحادية
بصفتها التمييزي�ة خالل مدة ثالثون يوما
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار لتقديم
الطعن س�تبارش مديرية التسجيل العقاري
يف النجف وفقا لقرار تثبيت العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
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نادي الرمادي الريايض يعقد اجتامع ًا
مع املحافظ واألخري يعد بتذليل الصعوبات

النيران الصديقة تطيح بالصقور

النوارس والقيثارة حبايب يف قمة الشعب

المس��تقبل العراقي  /عادل الالمي

انته�ت القم�ة الكروي�ة بين الن�وارس والقيثارة
بالتعادل االيجابي بهدف لكل منهما يف املباراة التي
جمعتهما عىل ارض ملعب الش�عب الدويل مس�اء ،
أمس السبت ،لحساب الجولة العارشة من الدوري
العراقي املمتاز».
ل�م تك�ن املباراة يف ش�وطها األول باملس�توى الذي
ي�ريض جماهير الفريقين العريقين وكان األداء
متوس�طا ً بوجود بع�ض الكرات والهجم�ات التي
لم تس�ف عن يشء طيلة (  )45دقيقة أوىل لينتهي
نصف اللقاء األول بالتعادل السلبي».
ويف الشوط الثاني تحس�ن أداء الفريقني بأفضلية
للقيث�ارة مس�تغال النق�ص ال�ذي كان يعاني منه
ال�زوراء بس�بب الغياب�ات ح�اول الفريق�ان ه�ز
الش�باك عبر هجمات متك�ررة وك�رات عديدة لم
تج�د طريقه�ا اىل املرمى ويف الدقيق�ة ( )72تمكن
الع�ب القيث�ارة ( مهن�د علي ) م�ن جهز ش�باك
الزوراء بتس�ديدة قوية بع�د ان جاءته الكرة بعيدا
عن الرقابة الدفاعي�ة ليضعها عىل الزاوية البعيدة
لح�ارس الن�وارس معلن�ا تس�جيل اله�دف األول
للرشط�ة بتوقيعه».بع�د ان تلق�ى مرماهم هدف
انتف�ض العبو ال�زوراء وقادوا الهجم�ات الخطرة
املتك�ررة على الرشطة آملين الرج�وع اىل املباراة
وتعدي�ل الكف�ة وكادوا ان يظخف�روا باله�دف يف
اكثر من مناس�بة  ،ويف النهاية لم تذهب هجماتهم
وضغطهم سدى واس�تطاع البديل النورس ( امجد
كلف ) من هز الش�باك الرشطاوية بقوة بعد تلقيه
ك�رة جميلة وضعه�ا بدوره اجمل يف اعىل س�قف
املرمى معلنا ً تعديل الكفة بني الفريقني يف الدقيقة
( .»)86اس�تمر الضغ�ط الزورائ�ي وس�ط تراجع
واضح لالعبي الرشطة محاولني خطف هدف ثاني
م�ن اجل الحصول عىل نقاط املباراة كاملة لكن لم
تأت�ي دقائق اللق�اء املتبقية بجدي�د لتنتهي القمة
بني الفريقني بالتعادل االيجابي (  ) 1 -1ويحتفظ
الن�وارس بالصدارة بفارق ارب�ع نقاط».ويف اللقاء
الثاني لحس�اب نفس الجولة سقط القوة الجوية
أمام نفط الجنوب ،بهدف دون رد ،عىل ملعب الزبري
يف البرصة».وجاء الهدف الوحيد يف الدقيقة  ،11عرب
الالعب كرار عيل ،بالخطأ يف مرماه ،ليتجمد رصيد

المستقبل العراقي /احمد نصيف اللهيبي
تم عقد اجتماع في مقر ديوان محافظة االنبار ترأسه محافظ االنبار المهندس محمد
الحلبوس�ي م�ع رئيس وأعض�اء الهيئة اإلدارية لن�ادي الرم�ادي الرياضي وبحضور
الدكتور جابر خلف العواد واألستاذ صفاء معاون المحافظ لشؤون الشباب والرياضة
“.واوع�ز المحاف�ظ “بتذليل كل الصعوب�ات الموجودة لدى نادي الرم�ادي الرياضي
وخصوصا رواتب الالعبين وكذلك مايخص ملعب نادي الرمادي الرياضي وتأهيله”.
وقدم�ت الهيئة اإلدارية لنادي الرمادي الرياضي وبأس�م الجماهير الرياضية الش�كر
والتقدير الى محافظ االنبار وكل الشكر والتقدير الى الشيخ الدكتور جابر خلف العواد
لجهوده الكبيرة في دعم ومتابعة نادي الرمادي الرياضي والشكر والتقدير لكل جهد
مخلص هدفه رجوع نادي الرمادي الى دوري النخبة ورجوع الجماهير االنبارية لكي
تصدح تحت اسم ومسمى كبير هو نادي الرمادي الرياضي .

فيتنام تقيص العراق من كأس
آسيا بركالت الرتجيح
بغداد /المستقبل العراقي

الق�وة الجوية ،عند النقطة  ،15يف املركز الخامس،
بينم�ا رفع نفط الجنوب رصي�ده ،إىل النقطة ،13

يف املركز التاس�ع».ويف املب�اراة الثالثة التي جمعت
فريق�ا الديوانية وامانة بغداد والتي جمعتمها عىل

آرسنال يبدأ أوىل خطوات ضم أوباميانج
المستقبل العراقي  /وكاالت
بدأ نادي آرس�نال اإلنجليزي ،أولى خطوات�ه الجادة للحصول
عل�ى خدمات بيي�ر أوباميان�ج ،مهاجم بوروس�يا دورتموند
األلماني ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.
وقالت صحيف�ة “كيكر” األلمانية“ :آرس�نال قدم أول عرض
رس�مي لدورتموند للحص�ول على أوباميان�ج مقابل ما يزيد

ع�ن  50ملي�ون يورو”.وأضاف�ت الصحيفة“ :م�ع ذلك يبدو
العرض غير كاف لضم الدولي الجابوني الذي يمتد عقده مع
دورتموند حتى  ،2021حيث تريد إدارة أس�ود الفيستيفال
الحص�ول عل�ى  60ملي�ون ي�ورو للتن�ازل عنه”.وغ�اب
أوباميانج الذي افتعل ع�دة أزمات مؤخرًا ،عن مواجهتي
دورتموند بالبوندسليجا أمام فولفسبورج وهيرتا برلين،
وانتهتا بالتعادل ( )0-0و( )1-1على الترتيب.

ريال مدريد يفتح خزائنه القتناص الفرعون املرصي
المستقبل العراقي  /متابعة
ذكرت تقارير صحفية ،أن نادي ريال مدريد اإلسباني ،بدأ التحرك لضم المصري محمد صالح ،نجم ليفربول اإلنجليزي ،خالل
فت�رة االنتقاالت الصيفية المقبلة.وقالت صحيفة “ذا صن” ،إن رئي�س ريال مدريد ،فلورنتينو بيريز ،التقى وكيل أعمال
محم�د صالح ،من أجل بح�ث إمكانية ضم نجم ليفربول ،إل�ى البرنابيو ،في الصي�ف القادم.وأوضحت الجريدة
البريطاني�ة ،أن بيري�ز عل�ى اس�تعداد لفتح خزائ�ن الفريق الملكي ،لض�م النجم المص�ري صالح.وزعمت
الصحيفة أن رئيس النادي الملكي التقى وكيل أعمال الالعب ،رامي عباس عيسى ،حيث يأمل ريال مدريد
بتعزيز صفوفه بمحمد صالح ،وذلك بعد األداء المخيب الذي يقدمه الفريق حاليا في الدوري اإلسباني.
وبحسب نفس المصدر ،سيعرض النادي الملكي  62مليون جنيه إسترليني ،لضم النجم المصري.

برشلونة حيسم اجلدل حول اتفاقه مع جريزمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
أصدر نادي برش�لونة اإلس�باني ،بيانا رسميا ،كشف
في�ه حقيق�ة المعلوم�ات التي انتش�رت ف�ي الفترة

األخي�رة عن اتفاق�ه مع أنط�وان جريزمان،
مهاج�م أتلتيك�و مدري�د ،عل�ى االنضم�ام
لصفوفه في الموسم المقبل.
وقال النادي الكتالوني“ :نادي برش�لونة ينفي
بش�دة المعلوم�ات الت�ي ظه�رت في الس�اعات
القليل�ة الماضي�ة في وس�ائل اإلعلام المختلفة
الت�ي تش�ير إلى أن الع�ب أتلتيكو مدري�د أنطوان
جريزمان ،ق�د وقع على اتف�اق مزعوم مع نادي
برش�لونة ،والذي ينفى تماما ه�ذه األخبار ويكرر
احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد”.
وكانت تقارير في صحيفت�ي موندو ديبورتيفو
وس�بورت ،قد قالت خالل الس�اعات الماضية
إن برش�لونة ،اتفق مع جريزمان البالغ من
العمر  26عاما ،على االنضمام لصفوفه
الصي�ف المقب�ل ،حي�ث س�يرتدي
الفرنس�ي القمي�ص رقم  7مع
البلوجرانا.
كم�ا أك�دت التقاري�ر أن
هن�اك عقوب�ة مالية على
برش�لونة وجريزم�ان،
في ح�ال إخالل أحدهما
باالتفاق بينهما ،س�واء
تراجع البارسا عن إتمام
الصفقة ،أو غير الالعب
رأيه لينتقل لناد آخر مثل
مانشستر يونايتد.

ارض ملعب عفك لحساب ذات الجولة كان التعادل
السلبي من دون اهداف سيد املوقف.

ودع المنتخب االولمبي العراقي بطولة كأس آسيا تحت  23سنة ،بعد خسارته بفارق
ضرب�ات الترجيح امام المنتخب الفيتنام�ي في المباراة التي جرت بينهما عصر امس
الس�بت”.وكانت المب�اراة قد انته�ت بوقتها االصل�ي واالضافي ،بالتع�ادل االيجابي
بثالث�ة اه�داف لكل منهما .واخفق حارس المنتخب االولمب�ي العراقي من رد اي كرة
في الضربات الخمس للمنتخب الفيتنامي في حين اضاع كابتن المنتخب بش�ار رسن
ضرب�ة ترجيحي�ة لتنتهي المباراة بتأه�ل المنتخب الفيتنامي ال�ى نصف نهائي كأس
اسيا ،واقصاء العراق المرشح لكأس البطولة .

وزير الشباب والرياضة اللبناين يزور ملعب كربالء الدويل
بغداد /المستقبل العراقي
زار وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق
له ،ملعب كربلاء الدولي  ٣٠الف متفرج يرافقه محافظ كربالء
عقيل الطريحي ومستش�ار وزارة الش�باب والرياضة حسن علي
كريم ومدير عام دائرة االستثمار علي الشهرستاني”.
وافاد بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته “المستقبل العراقي”،

ان “ زيارة الوفد الضيف تاتي من اجل تعزيز عالقات التعاون بين
الع�راق ولبنان في المجالين الش�بابي والرياضي وعقد اتفاقيات
تخدم ش�باب ورياضيي البلدين ،كما س�يطلع الوفد الضيف على
المنشأت الرياضية في العراق”.
ويضم الوفد الشقيق ،مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبناني
زي�د خيامي ،ورئي�س اللجنة التنفيذية للجن�ة االولمبية اللبنانية
جان همام ،ورئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.

مانشسرت يونايتد يضع سانشيز يف فئة مييس
المستقبل العراقي  /متابعة
خصص نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي ،رات ًبا خيال ًيا للتش�يلي أليكسيس سانشيز ،مهاجم آرسنال ،والذي بات
عل�ى بعد خط�وات قليلة من االنضمام لصفوف الش�ياطين الحمر.وكش�فت صحيفة “تيليج�راف” البريطانية،
تفاصيل عقد سانشيز مع المانيو ،حيث أشارت إلى أن الالعب سيوقع لمدة  4سنوات ونصف ،سيحصد خاللها
إجمالي  56مليون إسترليني ،ليقترب من حصيلة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي في عقده الجديد مع البارسا
حيث يتقاضى  80مليون إسترليني (شاملة الحوافز).وأضافت أن سانشيز سيحصل على راتب أسبوعي 490
ألف إسترليني قبل خصم الضرائب ،و 14مليون إسترليني سنو ًيا خالصة الضرائب ،مقابل  500ألف إسترليني
لميسي أسبوعيا.ونش�رت الصحيفة البريطانية ،راتب أليكسيس سانشيز في فترات زمنية مختلفة قبل 45
 %نسبة الضرائب ،حيث يتقاضى ( 25.5مليون إسترليني سنو ًيا) ( 2.1مليون شهر ًيا) ( 490ألف أسبوع ًيا)
( 70ألف يوم ًيا) ( 2900إسترليني في الساعة) ( 48إسترليني في الدقيقة) ( 80بنس في الثانية).

كورتوا عىل طريق هازارد

المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة بريطانية َّ ،
أن
تيب�و كورت�وا ،ح�ارس مرمى تشيلس�ي،
ينوي السير على خطى مواطنه إدين هازارد،
نجم الفريق اللندني.
كان وال�د إدين هازارد ،كش�ف مؤخ�رًا َّ
أن نجله ال
ُيري�د التعجُّ ل في توقي�ع عقد جديد م�ع البلوز ،في
انتظار محاوالت ريال مدريد لضمه.
وق�ال جويللي�م باالجي ،المحلل بش�بكة “س�كاي
س�بورتس” ،إن كورت�وا يرفض هو اآلخ�ر تجديد
عقده مع تشيلس�ي ،في انتظ�ار عرض محتمل من
العمالق اإلسباني ريال مدريد.
واضحا َّ
ً
أن ريال مدريد ،غيَّر
وأض�اف باالجي“ :يبدو
أهدافه بشأن حراس المرمى .الفريق الملكي كان
قد اتف�ق مع كيبا أريزاباالجا م�ن أتلتيك بيلباو،
لكن الم�درب زي�دان أوقف إمكاني�ة انضمامه
اآلن”.وتاب�ع “يب�دو أن ريال مدريد س�ينتظر
حت�ى الصي�ف المقبل ،ث�م سيس�عى إلقناع
كورتوا ،الذي هو نفس�ه يرغ�ب في الذهاب
لريال مدريد ،لكن بالطبع هناك طرف ثالث،
وهو تشيلسي”.
وأردف “أعلم أن الجميع يقول إن كورتوا
قري�ب م�ن تجديد عق�ده مع تشيلس�ي،
لكنن�ي أق�ول ال أعتقد ذل�ك تمامً �ا ،ألنه

يحاول معرف�ة مدى اس�تعداد ريال مدريد للذه�اب بعي ًدا
بالنس�بة له”.وأوضح “ري�ال مدريد ح�اول ضم الحارس
البلجيكي خالل الميركاتو الصيفي الماضي ،لكن تشيلسي
لم يقبل عرض الملكي.

ا�سرتاحة

العدد ( )1598االحد  21كانون الثاني 2018

11

www.almustakbalpaper.net

بالك بريي تدخل عالـم برجميات السيارات
من القيام بتلك العملية يف بضع دقائق فقط،
بدال من القيام بها بش�كل يدوي بمس�اعدة
الق�درات البرشية ،األمر الذي كان يس�تغرق
أوقات�ا أطول بكثير تمتد ألس�ابيع أحيانا”.
وأوضح املسؤول أن بإمكان أي رشكة تعمل
عىل تطوير السيارات ذاتية القيادة االستفادة
من خدمات “ ”Jarvisالجديدة ،حيث سيعمل
الخبراء يف بلاك بريي عىل تطوير ش�يفرات
األم�ن الخاصة ل�كل رشكة عىل ح�دة ،ومن

استعرضت رشكة بالك بريي مؤخرا خدمتها
الجديدة لفح�ص نقاط الضعف يف برمجيات
الس�يارات ذاتية القيادة.وخالل اس�تعراضه
لخدم�ة “ ”Jarvisيف معرض ديرتويت األخري
للس�يارات ،قال جون تش�ن ،رئيس الرشكة:
“برنامجن�ا ق�ادر على فح�ص برمجي�ات
الس�يارات ذاتي�ة القيادة وأنظم�ة تحكمها،
وتحدي�د نق�اط الضع�ف الربمجي�ة فيه�ا.
ويمكنن�ا الذكاء االصطناعي يف هذا الربنامج

سودوكو

أول الرشكات التي أبدت اس�تعدادها للتعامل
م�ع ه�ذه الخدمات ج�اءت رشكت�ا جاغوار
والن�د روف�ر الش�هريتان.ويأتي ط�رح بالك
بيري لتلك الخدم�ات يف الوقت الذي تس�عى
في�ه العديد م�ن الشركات كتسلا وغوغل
وآبل وسبيس إكس وغريها لتطوير مركبات
قادرة عىل توجيه حركتها ذاتيا بشكل كامل،
حيث يعتقد أن هذه املركبات ستكون أساس
التنقل الجماعي والفردي يف املستقبل.

فيسبوك تتأهب لبث الدوريات الكربى
ذكرت صحيفة “غاردي�ان” الربيطانية ،أن موقع التواصل
االجتماع�ي “فيس�بوك” ،يتجه إىل تعيني مس�ؤول إعالمي
كبير ،عىل رأس مب�ادرة بمليارات ال�دوالرات لنيل حقوق
البث املبارش ملقابالت رياضية كربى.وبحسب املصدر ،فإن
فيسبوك س�تعني املدير التنفيذي لشبكة “يورو سبورت”،
بيتر هيوتن ،ويس�عى امل�ارد األزرق إىل تج�اوز خيبة أمله
يف إب�رام صفقة بـ 600ملي�ون دوالر للحصول عىل حقوق
بث مباري�ات الدوري الهندي املمتاز للكريكيت.يأتي تعيني
هيوتن ،فيما تنتهي يف التاسع من فرباير املقبل مهلة تقديم

الع�روض لنيل حقوق تغطية مقابالت ال�دوري اإلنجليزي
املمت�از لكرة القدم يف إنجلرتا ما بين  2019و.2022ويرى
خبراء أن رشكات الب�ث التقليدي�ة تتوج�س م�ن دخ�ول
موقع فيس�بوك عىل خط املنافس�ة املحمومة ،الس�يما أن
ل�ه إمكانيات مالية مهمة.ولعب هيوت�ن دورا مهما يف نيل
“يورو س�بورت” صفقة بقيمة  92مليون جنيه إسرتليني
لنيل حقوق بث األلعاب األوملبية يف أوروبا.
وتع�د ك�رة الق�دم الرياض�ة األكث�ر ش�عبية ومتابعة بني
مستخدمي موقع فيسبوك حول العالم.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم:قرون استش�عار البعوضة حساس�ة جدا لدرجة
أنها تس�تطيع كش�ف تغيرات الحرارة حت�ى ( )0,004من
درجة بالفهرنهايت
ه�ل تعلم:يعي�ش يف رشق أفريقي�ا نوع من النم�ل األبيض
ُتعم�ر ملكته 50عاماً ،ويصل عدد البيض الذي تضعه يوميا ً
اىل 43ألفا ً
ه�ل تعلم:عثة هرقل أضخم فراش�ات الع�ث يف العالم ،يمتد
جناحاها  35س�نتيمرتاً ،وتعيش  14يوم�ا ً فقط وال تتناول
خاللها أي طعام
ه�ل تعلم:رسب الج�راد من الحجم املتوس�ط يتراوح عدد
الجراد فيه حوايل مليون جرادة  ،ويس�تهلكون حوايل 20طن
من الطعام يوميا
ه�ل تعلم:الجرذان التي تعيش يف جزر تروبريان بالبس�فيك
تصطاد الرسطان�ات البحريه بأن تديل أذيالها يف املاء كطعم
الجتذابها
هل تعلم:الرصصور الذي يعيش يف املناطق االستوائية تصل
رسعته اىل 36ر 3ميل يف الساعة  . .أي أن يقطع مايوازي 50
ضغف طوله يف الثانية واحدة
ه�ل تعلم:إح�دى الباحثات يف متح�ف التاري�خ الطبيعي يف
نيويورك أعلنت أنها اكتش�فت أن ذكر الرصصار يسهر ليالً
حيث تسبقه أنثاه إىل النوم العميق واألحالم السعيدة

كيف يمكن للذكاء االصطناعي إطالة عمر اإلنسان؟
يمكن للذكاء االصطناعي أن يس�اعد الناس
عىل العيش لفرتة أطول عن طريق الكش�ف
عن العمر الداخيل ،وفقا ألبحاث جديدة.
وط�ور العلم�اء خوارزمي�ة حاس�وبية
«بسيطة ورخيصة» ،يمكن أن تحسب العمر
البيولوجي لألش�خاص ،وتكشف ما إذا كان
لتغييرات معينة يف نمط الحي�اة واملنتجات
الطبي�ة ،دور يف زي�ادة ف�رص العيش حياة
طويلة وصحية.
وقدم�ت الصيغ�ة « ”Aging.AIنتائ�ج
دقيقة لـ  130ألف فرد ،اس�تنادا إىل عينات
الدم .ويقول البح�ث الجديد ،بقيادة رشكة
 ،Insilico Medicineإن�ه يمك�ن لل�ذكاء
االصطناع�ي أن يحدد خط�ر تطور أمراض
مرتبط�ة بالعم�ر ،مثل الرسط�ان وأمراض
القلب.وقال الدكتور مورتن شيبي-نودسن،

األس�تاذ يف مرك�ز كوبنهاغ�ن للصحة« :إن
ال�ذكاء االصطناع�ي جيد يف التنب�ؤ بالعمر
كما لو كنت تنظر إىل صورة ش�خص محدد
وكان علي�ك تخمين عم�ره» .وم�ن امله�م
مالحظة أن العمر البيولوجي للش�خص ،أو
«الس�اعة الداخلية» ،قد يك�ون مختلفا عن
عمره الفعيل.
وعىل س�بيل املث�ال ،يمكن أن يك�ون المرأة
عمره�ا  65عام�ا تتمت�ع بصح�ة جي�دة
ونش�طة نوعا ما ،جسما يشبه فيزيولوجيا
جس�م امرأة تبلغ من العمر  50عاما ،وهذا
يعني أن عمرها البيولوجي  55عاما.
واختربت الدراس�ة التي ُنرشت يف مجلة علم
الش�يخوخة :العل�وم البيولوجي�ة ،صيغ�ة
 Aging.AIعلى سلس�لة من عين�ات الدم،
ووج�دت أن الخوارزمية ق�ادرة عىل تحديد

طبق اليوم

اجلالش باجلبن الرومي و الفلفل

العم�ر البيولوجي للش�خص ،عىل أس�اس
عينات الدم.
وتم قياس كل عينة دم للوس�ائط أو املعلم،
مث�ل مس�توى الكوليسترول أو االلتهاب،
من قب�ل الطبيب ،وفق�ا للدراس�ة .وأظهر
البح�ث أيضا أنه إذا وج�دت الخوارزمية أن
األشخاص أصغر س�نا من عمرهم الفعيل،
فهذا يعن�ي أنهم أكثر عرض�ة للعيش فرتة
أطول.
وق�ال الدكت�ور شيبي-نودس�ن« :نع�رف
أن العم�ر ه�و أكبر عوامل الخط�ر عندما
يتعلق األمر بأمراض واس�عة االنتشار ،مثل
الرسطان والخرف وأمراض القلب واألوعية
الدموية».
ويق�ول الباحث�ون إن�ه يمك�ن اس�تخدام
الصيغ�ة أيض�ا يف تقيي�م تأثير األدوي�ة،

وغريها من اإلجراءات على الصحة البدنية
العامة ،ع�ن طريق قياس العمر البيولوجي
قبل وبعد العالج الطبي.
وتعد الصيغة « ”Aging.AIجزءا من االتجاه
الكبري نحو اس�تخدام ال�ذكاء االصطناعي،
لتحسني األمور الصحية.
ويذك�ر أن رشك�ة االختب�ار الجين�ي
« ،”23AndMe>sأول م�ن يبيع مجموعات
اختبار الحمض النووي املوافق عليها ،التي
يمكنه�ا تحدي�د مخاطر اإلصاب�ة بأمراض
السمنة والسكري والقلب.
وأطلق�ت الرشك�ة هذا الش�هر دراس حول
فقدان الوزن ،يف محاولة لتحديد ما إذا كانت
الوراثة تؤثر عىل النظام الغذائي وممارس�ة
الرياضةُ .
وطلب من املش�اركني يف الدراسة،
االلتزام بنظام غذائي شخيص ملدة  3أشهر.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهنياً :ي�وم يبرش باله�دوء والحلول والظروف املناس�بة
ّ
ّ
التشنج عاطفياً :اذا اردت اقناع
تخفف من
والصدف التي
الرشي�ك بوجهة نظ�رك ،فعليك ان تكون أكث�ر جديّة من
الس�ابق صحياً :ال ب�أس يف أخذ إجازة س�نوية حتى قبل
أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

الثور

العقرب

ق�د يراودك ش�عور برضورة تقديم خدمات�ك والنيابة عن
زميل لتحمّل مس�ؤوليات كبرية ودقيقة .ال تكرتث بأمور
ال تس�تحق ،وانظر إىل األم�ام عاطفياً :تدخلات املقربني
تؤثر س�لبا ً أحيان�ا ً كثرية يف توتري العالق�ة ،وهنا ال بد من
بت األمور رسيعا ً

اجلوزاء

مهني�اً :بانتظ�ار عدد من العروض املغري�ة لتغيري عملك،
لك�ن ال تترسع يف اتخاذ ق�رارات عش�وائية ،قبل توضيح
األمور عاطفياً :إتبع حدس�ك ووحيك ،القلب ميلء بجديد
ه�ذا الي�وم ويمنحك قوة وش�عورا ً بالنفوذ صحي�اً :إنتبه
لصحتك وسالمة قلبك

القوس

ّ
مهنياًّ :
تحق�ق إنجا ًزا كب ً
ريا.
تتلقى إش�ارات واعدة وربّما
تتس�ارع الثالثاءاث وتشعر بس�عادة أو بارتياح .انه يوم
ممت�از عاطفي�اً :اذه�ب اىل م�كان تجده مريح�ا ً برفقة
الرشيك .إذا كان لديك ش�ك يف الطرف اآلخ�ر حاول التأكد
من شكوكك قبل ان تقدم عىل امر ال تحمد عقباه

السرطان

مهني�اً :ترشق قريبا ً ش�مس أحالمك ،فيصبح املس�تقبل
مثم�راً ،وهذا بفضل دعوات املقرّبين الراضني عليك وعىل
ترصفات�ك وتعامل�ك الجيد م�ع اآلخري�ن عاطفياً :ارشح
وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل األمر .حافظ عىل أرساره
وال تفشها

اجلدي

مهنياً :تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة األعمال التي
تنهال عليك .حاول تنظيم أعمالك عاطفياً :تحاول أن تعيد
األمور اىل مجاريها بينك وبني الحبيب ،لكنك قد تجد بعض
ّ
يرض ،لكن ال
الصعوبة صحياً :تناول األس�ماك املشوية ال
تكثر من السويش واللحوم النيئة

االسد

مهني�اً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أش�خاص ق�د ال يكونون
أهالً للثق�ة ،وحتى ال تصدمك حقيقته�م الحقا ً عاطفياً:
س�تكون موضع ثن�اء يف الفرتة املقبلة ،والس�بب يعود إىل
الثق�ة املفرطة التي يمنحك إياها الرشيك صحياً :تمهل يف
كل ما تقوم به وال تضغط عىل نفسك كثريا ً

الدلو

مهنياً :راقب ترصفاتك ،فقد تفقد ثقة اآلخرين بس�لوكك
ه�ذا .ال تع�رّض س�معتك واس�تقرارك للخط�رّ .
ركز عىل
ً
ش�ؤونك الخاصة ْ
ودع َك من ش�ؤون اآلخرين عاطفيا :قد
يطلب منك الرشيك املساهمة يف مرشوع يفيدكما ،وتكون
نتائجه أكثر من املتوقع

العذراء
املقادير:
 20ورق�ة جلاش  1/2 -ك�وب زبدة ذائب�ة  1 -ك�وب جبن رومي
مبشور  2 -ثمرة فلفل أخرض مقطع مكعبات صغرية  1/2 -كوب
زيتون أس�ود رشائح  1/4 -ملعقة صغيرة فلفل حار  1 -بيضة -
 1/4كوب لبن  -فلفل أسود مطحون
طريقة التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
يف بول�ة صغيرة الحجم ضعي البي�ض و اللبن و الفلفل األس�ود و
قلبي جيدا.
يف بول�ة كبيرة الحج�م ضعي الفلف�ل األخرض و الجب�ن الرومي و
الزيتون و الفلفل الحار و قلبي حتى تمام اإلختالط.
ادهن�ي صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن بالزب�دة ثم افردي ورقة
جلاش ثم ادهني الورقة من األعىل بالزبدة ثم ضعي الورقة الثانية
و ادهنيها.
ك�رري الطبقات حت�ى تس�تخدمي  1/2كمية الجلاش ثم ضعي
مزيج الفلفل األخرض و الجبن الرومي.
ضعي باقي كمية الجالش ثم قومي بتقطيع الجالش إىل مربعات ثم
ضعي عليه مزيج البيض و اللبن عىل الوجه مع توزيعه جيدا.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  30دقيقة.
قدمي الجالش ساخنا مع املكرونة و اللحم املشوي.

َ
تخش اتخاذ توجهات جديدةّ ،
فكر يف مش�اريع
مهني�اً :ال
حديث�ة وال تقل�ق بش�أن األوض�اع املادي�ة .قدرت�ك عىل
التفاوض والنجاح كبرية جدا ً عاطفياً :أنت صاحب شعور
حس�اس ومره�ف ،والرشيك يع�رف ذلك ،وي�داري هذه
املشاعر كما يجب

مهنياً :عليك أن تجد حلوالً عملية ورسيعة للمشكالت التي
قد تواجهها هذا االس�بوع ،وقد تضط�ر إىل اتخاذ مواقف
حاسمة عاطفياً :ال تستغل نقطة ضعف الرشيك للوصول
إىل غاياتك ،فيجد نفس�ه مرغما ً عىل تنفيذ طلباتك صحياً:
ال تعتقد أن الصحة السليمة واملعافاة تدوم إىل األبد

احلوت

مهني�اً :تحوالت مفاجئة تدفعك إىل خل�ط األوراق مجدداً،
لك�ن ذلك قد يكون إيجابيا ً وحاس�ما ً ملصلحت�ك عاطفياً:
عراقي�ل يف طري�ق تصوي�ب العالق�ة بالرشي�ك .اإلرادة
موجودة ،وه�ذا مه ّم للمحاولة مج�ددا ً صحياً :كن أقوى
من كمية صغرية من الطعام

مهنياً :التواصل مع أش�خاص نافذين يف العمل ،يس�هم يف
وصولك إىل تحقيق األهداف التي حددتها لنفسك منذ فرتة
طويل�ة عاطفياً :قد تجد نفس�ك قريبا ً مضط�را ً إىل تنفيذ
الوع�ود التي قدمتها إىل الرشيك ،وإن كان بعضها يس�بب
لك اإلحراج.

درون تنقذ شابني من املوت

نج�ح اختب�ار تكنولوجيا طائ�رات الدرون
الجديدة يف أستراليا يف إنقاذ شخصني قبالة
سواحل والية نيو ساوث ويلز.
ُ
وتظهر لقطات طائرة الدرون مشهد «نظرة
الطي�ور» من املحيط ،قبل إطلاق أداة عوم
صفراء اللون ،والتي تتضخم عندما ترضب
املاء.
وتم رصد الش�ابني عىل بعد حوايل  700مرت
من الش�اطئ يف  ،Lennox Headحيث كانا
يغرقان ،ولكنهما تمكن�ا من التقاط جهاز
العوم والسباحة إىل الشاطئ.
وقال جاي شرييدان ،املرشف عىل املنقذين:
«لق�د تمكنت من إطالق ال�درون وإيصالها

إىل املوق�ع املطل�وب ،من أجل إس�قاط أداة
التعويم يف غضون دقيقة أو دقيقتني».

وأك�د مس�ؤول حكوم�ي أن عملي�ة اإلنقاذ
استغرقت  70ثانية فقط ،مقارنة بمتوسط
 6دقائ�ق يحتاجه�ا املنق�ذ للوص�ول إىل
الضحايا.ويذك�ر أن طائ�رة ال�درون تع�ود
لرشك�ة  ،Little Ripper Life Saverالت�ي
تعمل حاليا عىل تطوير ودمج أجهزة اإلنقاذ
يف اآلالت خفيفة الوزن ،التي يمكن تركيبها
بسهولة وإطالقها من طائرات الدرون.
وتقول حكومة نيو س�اوث ويلز ،إن عملية
اإلنق�اذ هذه كان�ت األوىل م�ن نوعها .كما
أوض�ح نائب رئيس الوزراء ،جون باريالرو،
قائال« :لم ُتس�تخدم طائرات الدرون املزودة
بجهاز التعويم إلنقاذ السباحني من قبل».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1598
االحد  21كانون الثاني 2018

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

أوبرا وعصفوران وحجر

اخلطاب االعالمي للقضاء
إنعام كجه جي

س�عت هيالري كلينتون ،باألسنان والمخالب وه ّز الكتفين ،إلى أن تنقش اسمها
ف�ي التاري�خ كأول امرأة تدخل البيت األبيض رئيس�ة للواليات المتح�دة ،لكن دونالد
ترمب س�بقها في لعبة الكراس�ي الموس�يقية واختطف المنصب منها دون أن ينجح
ف�ي تثبيت الكرس�ي تحته .وه�ا هي نجم�ة التلفزيون أوب�را وينفري تفك�ر في أن
تضرب عصفورين بحجر ،فتحقق ما فش�لت فيه كلينتون وما نجح فيه باراك أوباما.
أن تك�ون أول امرأة رئيس�ة ألمي�ركا ،وس�وداء .يصفونها بأنها الم�رأة األكثر تأثيرا ً
ف�ي العالم .تملك من الش�هرة ما تب ّز ب�ه غيرها .لها ثروة تضعها ف�ي خانة أصحاب
الملي�ارات بالعملة الخضراء .أغنى من نجمة االس�تعراضات األميركية مادونا ،ومن
الكاتب�ة البريطانية جي كي رولينغ والدة هاري بوت�ر ،ومن الكندية صاحبة الصوت
الذهبي س�يلين ديون .طفلة كانوا يخيطون لها فس�اتينها من بقايا أكياس البطاطا،
عرفت كيف تجعل من اس�مها المؤنث عالمة تجارية مثل «مرس�يدس» و«ش�انيل».
حقق كتابها حول الحمية الغذائية التي تتبعها ش�خصياً عائدات فاقت تلك التي حصل
عليه�ا بيل كلينتون من نش�ر مذكراته .نجاحات جاءت بعد بداية تعيس�ة لبنيّة تؤدي
األناش�يد الدينية في الكنيس�ة وتقرأ مقاطع تحفظها من اإلنجيل .لقبوها بالواعظة
الصغيرة .وكانت جدتها قد تعهدتها بالرعاية ألن والدتها اشتغلت خادمة خارج البيت
وأباه�ا مجند صغير لم يكن ق�ادرا ً على الزواج من األم .هرب�ت أوبرا من بيت العائلة
في الرابعة عش�رة بعد أن تعرضت العتداءات جنسية .أقامت عالقات خطرة واقتربت
م�ن المخدرات .حملت بطفل ولد ميتاً .تاريخ مكش�وف ال تخش�ى أن ينبش فيه أحد
ويعيّرها به .إنها هي من نبشته وحولته إلى موضوعات لنقاش ساخن في برنامجها
التلفزيون�ي الش�هير .كانت في الثانوية حين يئس�وا منها فأرس�لوها إلى أبيها لكي
ً
حالقا يش�تغل بالش�فرات
يتحم�ل نصيبه من عبئها .كان فيرنون وينفري قد أصبح
والمقاصي�ص ،أفل�ح في أن يجعل من ابنت�ه طالبة مجتهدة بحي�ث أنها حصلت على
منحة إلكمال دراس�تها في الجامعة .وأثناء دراستها لفنون االتصال عثرت على عمل
بس�يط في إذاع�ة محلية ،ومارس�ت أعماالً أخرى قب�ل أن تلفت النظ�ر وتتفوق في
المهن�ة وتفوز ببرنامجها التلفزيوني« :أوبرا وينفري ش�و» .برنامج حواري صريح
كان ي ّ
ُب�ث على كام�ل التراب األميركي ويمك�ن التقاطه في مائة بل�د ،منها المنطقة
العربي�ة .بعد ذلك النجاح صار يح�ق لجدة أوبرا التباهي بأنها علمت حفيدتها القراءة
قبل بلوغها الثالثة وكانت تراقب موهبتها في السؤال والجواب وهي تراها «تخاطب
دميتها المصنوعة من كوز الذرة وتس�تجوب الغربان التي ّ
تحط على س�ياج البيت».
أحبت أن تنجح كممثلة وتفوز باألوس�كار .أسس�ت ش�ركة لإلنتاج وظهرت في عدة
بط�والت ول�م تحصل عل�ى التمثال األس�ود الالمع .ما كل ما تش�تهي أوب�را تدركه.
ويقال إنها اليوم تنوي منافسة ترمب في انتخابات الرئاسة لسنة  .2020إن موقعها
عل�ى اإلنترنت يتألف من  70مليون صفحة .وال�كل يذكر أنها ،ذات يوم ،وزعت مئات
السيارات الجديدة على جمهور أحد برامجها .امرأة لم تنجب أطفاالً لكنها تتبنى تعليم
مئ�ات البنات في أفريقيا وتتبرع بالماليين لمش�اريع خيرية .وقد طلبت تحليل عينة
م�ن حمضها النووي لكي تثبت ما كانت تتمناه من أنها س�ليلة قبائل «الزولو» .لكن
النتيجة ّ
بينت أن نس�بة طاغية من دمها تع�ود ألجداد من جنوب الصحراء األفريقية.
امرأة في منتهى الصالبة لم يكس�رها سوى الحب .كتبت تقول« :أحببته ولم أرد منه
وآه كم شعرت بالضعف .ووجدتني ذات يوم راكعة على ركبتي أتوسل إليه أال
ش�يئاًٍ .
يتركني» .س�يدة ذات قلب .عارضت الغزو األميركي للعراق وعرضت شعبيتها لزلزال
يوم تساءلت على الهواء« :أليس من وسيلة غير هذه الحرب؟».

إياس الساموك
حريّة الصحافة ،وحق الوص�ول إلى المعلومة وغيرها ما يتعلق بالعمل
االعالم�ي مكفول وفق احكام الدس�تور العراقي لس�نة  ،2005حتى اصبح
االعلام لدين�ا بمنزلة الس�لطة ّ
صنفت عرفا ً بانه�ا الرابعة ،بعد التش�ريعة
والتنفيذية والقضائية ،وهذه السلطات الثالث مقرّة تراتبيا ً في المادة ()47
من الدستور.
وف�ي هذا الصدد نش�ير إلى اح�دى التوجهات المهمة للقض�اء العراقي
وه�ي أن لمق�دم الحلقة التلفزيونية أن يطرح ما يش�اء من اس�ئلة ،وله أن
ينقل هموم الش�ارع وال يُس�ال عمّا يرد على لسان ضيوفه في الحلقة حتى
وان كانت كلمات تخضع للمس�ؤولية الجزائية أو المدنية ،فتلك المسؤولية
تقع على عاتق من اطلقها فقط.
وفي مواجهة ذلك ،ينبغي التركيز على اهمية الخطاب االعالمي للقضاء
وكيفية تس�ويقه ،والتعاطي معه ،ونقل مفردات�ه حرفياً ،بنحو ال يتقاطع
مع طبيعة العمل في القضاء.
فه�ذا النوع من الخط�اب يختلف ع�ن االعالم السياس�ي أو االقتصادي
أو االجتماع�ي ال�ذي يحتمل نوعا ً من المناورة والش�د والج�ذب والتضخيم
والتقليل حس�ب الحاجة ،أما القضاء فهو عن�وان الحقيقة ومن ّثم ال يمكن
لخطابه االعالمي أن يعطي توقعات مسبقة أو يتخيل أو أن يتنبأ بما يحصل
في المستقبل.
هذا يعني أن دور القضاء على الصعيد االعالمي يكون بالدرجة االساس
اعطاء المواقف الرس�مية على ما مطروح امام المحاكم من دعاوى س�واء
كان�ت دس�تورية أم جزائي�ة أو مدنية ،وق�د يتعدى ذلك في بع�ض االحيان
إل�ى التطرق لطبيع�ة عمل المحاكم وتثقيف الش�ارع باهمية الحصول على
حقوقهم من خالل التقاضي.
وقد ظهر اثر تثقيف المواطن باهمية التقاضي واضحا ً من خالل دعاوى
دس�تورية اقامها اش�خاص للطعن بدس�تورية قوانين وقرارات نافذة امام
المحكم�ة االتحادية العليا ف�ي العراق ،وحصلوا على اح�كام بالغائها لعدم
دستوريتها.
وبالع�ودة للمواقف االعالمي�ة للقضاء فأنها تكون ام�ا بحقيقة وجود
دع�وى معينة من عدمه ،أو ال�ى أين وصلت االج�راءات القضائية فيها -أن
كان االم�ر يس�مح بذل�ك كون هن�اك البعض منه�ا يتطلب س�ريّة للوصول
إلى الحقيقة ،-أو ما هي نتيجة حس�م الدع�اوى ،فطبيعة االعالم القضائي
ال تس�مح باعط�اء المواقف المس�بقة أو تقدي�م اآلراء التحليلي�ة أو قراءة
مستقبل الدعاوى؛ ألننا سنكون امام موضوع احساس بالرأي وذلك ال يتفق
مع طبيعة العم�ل القضائي ،فقد تكون هناك دعوى معروضة أمام محكمة
تسير باتجاه معين ،وفي لحظة ما يقدم احد اطرافها دليل يتغير معه كامل
مسار الدعوى المعروضة.
كما أن العمل االعالمي للقضاء ال يتيح االجابة على سؤال عن موضوعات
وملف�ات مطروحة في الش�ارع لكنها ل�م تعرض على المحاك�م المختصة
ويتخد قرار فيها ،فأبواب المحاكم مفتوحة الستقبال جميع انواع الدعاوى
والشكاوى وكل حسب اختصاصها.

كاتب في الشؤون القانونية

كـاريكـاتـير

اخلرضوات املجمدة أكثر فائدة من الطازجة
الش�ائع ان الطازج ه�و األفضل حين يتعلق
األمر بنظامنا الغذائي ولكن ليس دائما ً على
ما يب�دو .فان س�لق كيس م�ن الخضروات
المجمدة أو تس�خينها في البيت ليس اسرع
وأسهل فحس�ب بل وأكثر فائدة من الناحية
الصحية أيضاً ،كما يقول خبراء بالتغذية.
وصرحت خبيرة التغذية االس�ترالية ليندي
كوه�ن ف�ي مقابل�ة م�ع صحيف�ة الديلي
مي�ل ان «الخض�روات المجم�دة والطازجة
صحي�ة ومفيدة بص�ورة اس�تثنائية بل ان
الخضروات المجمدة قد تحوي مغذيات أكثر
من الخضروات الطازجة».
وأوضحت كوه�ن ان الخضروات
الطازجة ليس�ت بالضرورة أكثر
فائدة م�ن الخض�روات المجمدة
ألن الخضروات ما أن تحصد حتى
تبدأ بفقدان م�ا فيها من مغذيات
ومض�ادات لألكس�دة .ولك�ن
الخضروات المجمدة ُ
«تجمد على
الف�ور تقريب�اً» للحف�اظ على ما
تحتويه من مغذيات.
وقال�ت كوه�ن ان ه�ذه العملية
ُ
«تبق�ي الخض�روات طازج�ة

ولدى إذابتها ف�ي البيت يكون ما فقدته من
المغذي�ات في الح�دود الدني�ا وبالتالي فان
المنت�وج حتى إذا كان مجم�دا ً يبقى طازجا ً
بصورة استثنائية».
يض�اف ال�ى ذل�ك ان الخض�روات المجمدة
تحوي بعد  12ش�هرا ً كمية أكب�ر بكثير من
فيتامي�ن س�ي م�ن الخض�روات الطازجة
حت�ى بع�د س�بعة ايام فق�ط ف�ي الثالجة.
تفق�د الخض�روات مغذياتها حي�ن تتعرض
لألوكس�جين وكذلك للهواء الحار والجاف.
وقالت الخبيرة كوه�ن ان ظروف المجمدة

تمنع فقدان االنزيمات ومضادات األكس�دة
والمغذيات.
وأش�ارت كوه�ن ال�ى ان بع�ض المغذيات
يمكن ان تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة
مث�ل فيتنامي�ن س�ي ال�ذي يمك�ن ان يقلل
التجمي�د كميته بنحو  20ال�ى  30في المئة
ف�ي البروكل�ي والب�ازالء الخض�راء ولكن
انخفاض درجات الحرارة ال يؤثر عمليا ً على
الجزر مثال.
وكش�فت كوهن ان نبات الهلي�ون والفطر
وال�ذرة الحل�وة تفق�د مغذي�ات بس�رعة
ف�ور حصاده�ا .وقال�ت الخبيرة
ريتي�كا ريكي من جامعة س�دني
االس�ترالية ان الوع�ي بفائ�دة
الخض�روات ليس كافي�ا ً على ما
يب�دو وان اس�تهالكها حت�ى في
البلدان المتطورة يقل عن الكمية
الت�ي توصي به�ا منظمة الصحة
العالمية .وبحسب الخبيرة كوهن
فان ش�راء الخض�روات المجمدة
لس�هولة طهيها قد يش�جع على
اس�تهالك الكمي�ة الت�ي ُينص�ح
بتناولها يومياً.

فيسبوك يعتزم االعتامد عىل آراء مستخدميه
أعل�ن موقع فيس�بوك أنه س�يعطي أولوية
لمصادر األخبار التي تحظى بثقة كبيرة في
خاصي�ة تغذية األخبار .وقالت الش�ركة إن
مستخدمي الش�بكة االجتماعية سيقررون
ما ه�ي المص�ادر الموثوق فيه�ا من خالل
اس�تطالع آراء المستخدمين .وقال مؤسس
فيس�بوك ،م�ارك زوكربي�رغ ،إن المحتوى
اإلخباري سيش�كل قريبا نح�و  4في المئة
فقط مما يظهر على صفحات تغذية األخبار
أو «نيوز فيد» مقابل  5في المئة قبل ذلك.
والخطوة هي آخر محاولة الش�ركة للتغلب
على مش�كلة انتش�ار ما يس�مى
باألخبار الكاذبة ونش�ر األكاذيب
على الش�بكة االجتماعي�ة .وفي
إطار ه�ذه المعركة المس�تمرة،
أعلن موقع تويت�ر ،أنه حدد 677
ألف�ا و 775مس�تخدما مقره�م
الوالي�ات المتح�دة مم�ن كان�وا
يعيدون تغريد وتسجيل اإلعجاب
ومتابعة حس�ابات آلية روس�ية
عل�ى الش�بكة قبي�ل االنتخابات
الرئاس�ية األمريكي�ة عام .2016
ويعتب�ر ه�ذا التعدي�ل محاول�ة

لتحوي�ل عملي�ات التقيي�م الرئيس�ية فيما
يتعل�ق باالنحياز والدق�ة بعيدا عن موظفي
فيس�بوك وإلقائها في ملعب المستخدمين.
وق�ال زوكربي�رغ« :فكرن�ا ف�ي طل�ب
المس�اعدة من خبراء من الخارج ،من الذين
ق�د يتخذون ق�رارا بعيدا ع�ن تقييمنا ،لكن
اليتوق�ع أن يحل هذا مش�كلة الموضوعية.
أو ق�د نس�ألك أن�ت ،كجمه�ور ،وس�تحدد
مراجعتك أنت تصنيف األخبار ».وس�يطلب
من المس�تخدمين ،كما يطل�ب منهم أحيانا
فيم�ا يتعل�ق باإلعالن�ات ،تحدي�د مص�ادر

األخبار التي يثقون فيها .وكتب زوكربيرغ،
الذي أعل�ن مؤخرا أن تحديه ه�ذا العام هو
«إصالح» فيسبوك بصورة جوهرية« :هناك
الكثي�ر م�ن اإلث�ارة والمعلوم�ات الخاطئة
واالس�تقطاب في العالم الي�وم ».وأضاف:
«مواقع التواص�ل االجتماعي مكنت الناس
من نش�ر المعلومات بس�رعة أكث�ر من أي
وق�ت مضى ،وإذا ل�م نواجه بصورة خاصة
هذه المش�كالت ،فس�وف ينتهي بنا الحال
إل�ى تضخيمها ».ووفق�ا لتعدل فيس�بوك،
س�يختبر نظ�ام تصنيف األخب�ار أوال وفقا
لتقييم المستخدمين في الواليات
المتحدة ،ولن تنشر نتائج المسح
عل�ى الجمه�ور عالني�ة .وق�ال
متحدث باس�م فيس�بوك ،لبي بي
س�ي« :هذه واحدة م�ن كثير من
األم�ور الت�ي تدخل ف�ي تصنيف
األخب�ار ».ويتوق�ع أن تك�ون
المؤسس�ات اإلعالمية التقليدية
التي له�ا تاريخ طوي�ل وحضور
إعالمي قوي ،مثل نيويورك تايمز
أو بي بي س�ي من بي�ن الرابحين
من تلك التعديالت.
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