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العراق يستذكر «جمزرة سبايكر» ..ورئيس الوزراء :لننهي الفكر اإلرهايب
العراقي

كل من عشق الدنيا فإن اخلوف
من اآلخرة يغادر قلبه

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

أردوغان يلوح بـ «عمليات خارجية» يف كوسوفو

ص4

«الدواعش» األجانب عىل «املشانق العراقية»

املتورطون بقضايا اإلرهاب حيصلون على «أحكام عادلة» يف حماكم العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
يح�اول العراق طي صفحة تنظيم «داعش»
ّ
ويتكفل
بمحو أثر هذا التنظيم بشكل نهائي،
القضاء العراق�ي ،بعدالة ،به�ذه املهمّ ة ،إذ
ّ
بحق من ت�ورّط مع
يص�در أحكام�ا ً عادلة
ً
التنظيم ،ومن ارتكب أعماال إجرامية ترتقي
ّ
بحق
إىل مس�توى اإلب�ادة يف بعض األحي�ان
العراقيين الع�زل .وأمس االثنين ،أصدرت
محكم�ة عراقية حكما ً باالعدام بحق س�ت
تركيات بتهمة االنتماء اىل تنظيم «داعش»،
بحس�ب م�ا اف�اد مص�در قضائ�ي لوكالة
«فران�س ب�رس» .وقال املص�در ان «قايض

املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة أص�در حكما
باالعدام بحق س�ت نس�اء تركي�ات بتهمة
االنتماء ودعم تنظي�م (داعش) ،فيما حكم
عىل أخرى بالس�جن املؤبد» .واقرت النساء
خالل املرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا
بصورة غري رشعية بهدف مرافقة ازواجهن
الذين ينتمون اىل تنظيم «داعش».
وحكم القضاء العراقي يف شباط باعدام 15
امرأة تركي�ة تراوح اعماره�ن بني عرشين
وخمسين عاما ،بتهمة االنتم�اء اىل تنظيم
«داعش» .وس�بق ذلك ص�دور حكم باعدام
املاني�ة ،بينم�ا أف�رج ع�ن فرنس�ية وتقرر
ترحيلها إىل بالدها .ويسمح قانون مكافحة

اإلرهاب العراقي بتوجيه االتهام الش�خاص
غير متورطين باعم�ال عنف لكن يش�تبه
بتقديمه�م مس�اعدة لتنظي�م «داع�ش»،
وين�ص على تنفيذ عقوب�ة االع�دام بتهمة
االنتم�اء اىل الجماع�ات اإلرهابية حتى لغري
املش�اركني يف اعم�ال قتالي�ة .ويصل اىل 20
الف ش�خص عدد املعتقلني يف العراق بتهمة
االنتم�اء إىل تنظيم «داعش» ،وفقا لعدد من
الباحثين ،إال أن الس�لطات األمنية العراقية
لم تكش�ف إىل اآلن بش�كل رس�مي عن عدد
اإلرهابيين الذين اعتقلته�م خالل هجمات
القوات العراقية.

التفاصيل ص3

مقاتلو العامل الكردستاين يغادرون «سنجار» بإقامة «كرنفال عسكري»

ص3

السييس يفوز بفرتة رئاسية ثانية ملرص

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مرص،
أمس االثنني ،فوز عبد الفتاح السييس بفرتة
رئاسية ثانية ،يف االنتخابات الرئاسية التي
جرت من  26حتى  28مارس املايض.
وق�ال رئي�س الهيئة ،الشين إبراهي�م ،إن
الس�ييس حصل عىل  21مليون�ا و 835ألفا
و 387صوت�ا ،بنس�بة  97.08باملئة ،بينما
حصل منافسه موىس مصطفى موىس عىل

 656ألفا و 534صوتا ،بنسبة  2.92باملئة.
وأض�اف الشين أن ع�دد املقيدي�ن بقاعدة
بيان�ات الهيئة يف الداخ�ل والخارج ،بلغ 59
مليونا و 78ألفا و 138ناخبا ،ش�ارك منهم
 24مليون�ا و 254ألف�ا و 152ناخب�ا ،أي
بنسبة  41.05باملئة.
وأش�ار إىل أن ع�دد م�ن أدل�وا بأصواتهم يف
الخارج بل�غ  157ألفا و 60ناخبا ،وأن عدد
املصوتني يف الداخل بلغ  24مليونا و 97ألفا
و 290ناخبا.

وأوضح رئيس الهيئ�ة الوطنية لالنتخابات
أن ع�دد األصوات الصحيح�ة يف االنتخابات
الرئاس�ية بلغ  22مليون�ا و 491ألفا و921
صوت�ا ،بنس�بة  92.73باملئ�ة ،يف حني بلغ
ع�دد األصوات الباطل�ة مليون�ا و 762ألفا
و 762صوتا ،بنسبة  7.27باملئة.
وبل�غ ع�دد مراك�ز االقتراع يف االنتخابات
الرئاسة املرصية  13ألفا و 687مركزا ،تحت
إرشاف  18ألف�ا و 678قاضي�ا ،وبمعاون�ة
 103آالف موظف.

تقرير دويل :السعودية وأمريكا قامتا بتسليح «داعش»
السيد الصدر يعلن عدم دعمه الي جهة ويصف تزوير االنتخابات بـ «االمر املظنون»
املفوضية تدعو املرشحني إىل إزالة دعاياهتم خالل « »3أيام

املساءلة تعلن االنتهاء من عملية تدقيق اسامء املرشحني لالنتخابات
األمني العام للمؤمتر الوطني:
من يشرتي أصوات الناخبني لن يكون
صـعـبـ ًا عليه بيعهم «األوهام»
ص2

ص2

ص2

ص2

ص2

حمافظ البرصة يعلن
قرب تنفيذ محلة خدمية وامنية
يف قضاء شط العرب
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احلرب األعظم يشدد عىل «إهناء احلروب» يف العالـم
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حصلت على «أدلة دامغة» من خالل حتليل أنواع األسلحة

تقرير دويل :السعودية وأمريكا قامتا بتسليح «داعش»

بغداد  /المستقبل العراقي

عثر فيها عىل ص�اروخ بلغاري من طراز «بي
جي7-ت�ي» ،وكان�ت حصلت علي�ه من وزارة
الدفاع األمريكية «البنتاغون» بموجب رخصة
تصدي�ر ،مذيل عليها أن تلك الصواريخ ال يعاد
تصديرها ،ويف نهاية املط�اف وصل الصاروخ
إىل قوات داعش بالقرب من الحسكة».
واش�ارت اىل انه «مثل ذل�ك الصاروخ عثر
الباحث�ون على قاذف�ات صواري�خ وبن�ادق
هجوم�ي بلغاري�ة وروماني�ة تم اس�تريادها
ملصلحة الوالي�ات املتح�دة ،بموجب ترخيص
لرشكة تدعى كايسلر للدعم الرشطي».
وذك�ر التقري�ر أن الرشطة املفترض أنها
تورد معدات عس�كرية لوكاالت إنفاذ القانون
الوطنية األمريكية ،لكن املؤسسة اكتشفت أن
الرشكة تق�وم بأعمال «م�ن الباطن» لتوقيع
اتفاقات عس�كرية رسية م�ع دول ومنظمات
عديدة بخالف دعمها ملؤسسات إنفاذ القانون
األمريكية ،حيث اكتشفت املؤسسة أنها كانت
تورد أس�لحة إىل جمهورية أفريقيا الوسطى،
خالل فرتة تأجج الحرب األهلية هناك.
وتابعت «كما أن تلك األس�لحة أيضا ذهبت
إىل داعش يف سوريا والعراق عن طريق اتفاقات
رسية متورط فيها أمريكا والسعودية بصورة
كبرية» ،مختتمة بالقول «ليس س�وى معتوه
ال�ذي ال يمكنه التنب�ؤ بالس�يناريو الكارثي،
ال�ذي يمك�ن أن يح�دث يف س�وريا أو العراق،
إذا م�ا ألقيت أس�لحة يف أي�دي مزارعني ملجرد
أنهم ضد معارض لهم بش�ار األس�د ،بالتأكيد
س�تذهب بي�د املقاتلـــــني املتمرسين من
داعش ،الذين وجدوا ضالتهم يف تلك األس�لحة
الحديثة القوية».

كشف تقرير خطري نرشته مؤسسة أبحاث
التس�لح ،املعنية بالتحقق م�ن مصدر وصول
األس�لحة إىل جمي�ع الجماع�ات املتحارب�ة يف
معظم العالم ،أن اغلب أسلحة تنظيم «داعش»
اإلرهاب�ي ،حصلت عليها م�ن الواليات املتحدة
والسعودية.
وأش�ارت املنظم�ة إىل أنها توصل�ت إىل تلك
النتيجة بع�د ثالثة أعوام قضاه�ا باحثوها يف
سوريا.
وتوصلت املؤسس�ة إىل ما وصفته بـ»أدلة
دامغ�ة» على أن «داع�ش» اشترى معظ�م
األس�لحة الخاص�ة ب�ه م�ن جه�ات يف أوروبا
الرشقية ،كانت قد اشترتها يف وقت سابق إما
من أمريكا أو السعودية.
وأوضح�ت أن تلك األس�لحة كان يتم نقلها
إىل س�وريا إىل جماعات املعارضة التي تحارب
هناك.
وقال�ت املؤسس�ة «يف كثير م�ن الح�االت
تحولت تلك األس�لحة إىل حي�ازة داعش يف أقل
من شهر واحد ،س�واء عن طريق دعم مبارش
من مجموعات املعارضة املدعومة من أمريكا،
أو تم بيع تلك األسلحة يف سوق سوداء مزدهرة
داخل سوريا».
وتابعت «نسبة كبرية من األسلحة ،التي تم
فصحها من قبل باحثينا ،كان مدون عليها أنها
معدة لالس�تخدام العسكري للجيش األمريكي
أو السعودي ،وغري مخصصة للبيع».
وأوضح�ت أن أح�د األماك�ن التي فتش�ها
باحثو «مؤسسة أبحاث السالح» يف أيار ،2015

األمني العام للمؤمتر الوطني:
من يشرتي أصوات الناخبني لن يكون
صـعـبـ ًا عليه بيعهم «األوهام»

السيد الصدر يعلن عدم دعمه الي جهة ويصف تزوير
االنتخابات بـ «االمر املظنون»

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر،
أمس االثنني ،عدم دعمه اي جهة معينة حتى االن،
فيم�ا حدذر م�ن تزوير االنتخابات ،مشيرا اىل انه
«امر مظنون».
وق�ال الس�يد الص�در يف رد عىل س�ؤال بش�أن
موقف�ه م�ن تبني�ه ح�زب االس�تقامة ،وتابعت�ه
السومرية نيوز« ،امرنا وامركم اىل الله ..فالقانون
الوضع�ي يقتيض ذل�ك» ،مبينا «انني قل�ت انه اىل

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد األمين العام لح�زب املؤتمر الوطن�ي العراقي
آراس حبيب ،امس االثنني ،إنعىل الناس أن يميزوا
بدق�ة ،فمن يشتري أصواتهم لكي يص�ل زورا ً إىل
الربملان ل�ن يكون صعبا ً علي�ه أن يبيعهم األوهام.
وق�ال حبي�ب يف بيان صحف�ي ان «الصلة بالناس
هدف ووس�يلة معاً ،فاملس�ؤول يحت�اج معرفة ما
يريد املواطن ،واألهم أن تتبلور عرب ذلك رؤية ينتج
عنه�ا برنامج يحق�ق الغاية املطلوب�ة للطرفني».
وأضاف اننا « كلنا ثقة ب�ان العراقيني قاردين عىل
صنع مس�تقبلنا دون حاجة لالتكال عىل اآلخرين،
فلدين�ا امل�وارد الالزم�ة بكاف�ة أنواعه�ا واإلرادة
والنضوج لبلوغ أهدافنا».

القوات األمنية تنفذ عملية تفتيش واسعة قرب
تلعفر وتضبط عرشات األعتدة والعبوات
بغداد  /المستقبل العراقي

نفذت القوات االمنية يف قيادة عمليات نينوى
وبإسناد من طريان الجيش ،أمس االثنني ،عملية
تفتيش يف ناحية العياضية ،التابعة لقضاء تلعفر
غ�رب املحافظة .وذكر بي�ان ملركز االعالم األمني
تلقت «املستقبل العراقي»نسخة منه ،ان العملية
«أس�فرت عن العثور عىل  27حزاما ً ناس�فا ً و63
عب�وة ناس�فة ونفقني اثنين و 130قنربة هاون
مختلفة و 13لغم ضد الدبابات».
وأضاف «تم تفجري النفقني واملواد املضبوطة
من قبل مفرزة الهندسة العسكرية.

االن لم اعلن دعمي لجهة معينة».
واض�اف الس�يد الص�در ان «امله�م يف ه�ذه
الفترة هي اللجوء اىل صنادي�ق االقرتاع وعدم ترك
الفاس�دين م�ع الصنادي�ق» ،معتبرا ان «عزوف
محبي االصالح هو تخيل واضح».
كم�ا اج�اب الس�يد الصدر عىل س�ؤال بش�أن
الرتويج ملقاطعة االنتخابات الربملانية بحجة تزوير
نتائجها وبق�اء نفس الوجوه الحالي�ة يف الربملان
والحكومة ،وتابعته الس�ومرية نيوز ،ان «التزوير
هو امر مظنون» ،مجددا الدعوة اىل «ارشاف اممي

املفوضية تدعو املرشحني إىل إزالة دعاياهتم خالل ( )3أيام
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذر رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة،
ري�اض الب�دران ،أمس االثنين ،من
التالع�ب ب�إرادة الناخب م�ن خالل
اس�تخدام ط�رق غير قانوني�ة يف
التعام�ل م�ع بطاق�ات الناخ�ب
االلكرتوني�ة .وقال الب�دران ،يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إن «مفوضية االنتخابات عازمة
على التص�دي للمتصيدي�ن بامل�اء
العك�ر ،والذي�ن يحاول�ون التالع�ب
ب�ارادة الناخبني واس�تخدام الطرق

امللتوية وغير القانوني�ة يف التعامل
مع بطاقات الناخب االلكرتونية».
وأضاف ان «املفوضية عازمة عىل
اتخ�اذ جمي�ع االج�راءات القانونية
الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه
التالعب بارادة الناخب والعمل بطرق
غير رشعية من خلال محاولة بيع
ورشاء بطاقات الناخب» ،الفتا ً اىل ان
املفوضية ستتخذ االجراءات القانونية
الكفيلة بوقف هذه الحاالت الش�اذة
بالتعاون مع القضاء وهيئة النزاهة
والجهات األخ�رى ذات االختصاص.
وطالب البدران ،املرشحني واالحزاب

اعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،أمس
االثنين ،عن تفكيك خلي�ة ارهابية كانت

السياس�ية بالتع�اون ونب�ذ تل�ك
الظواه�ر الت�ي تسيء اىل العملي�ة
االنتخابي�ة ،مؤك�دا ً اىل ان املفوضية
س�تتعامل مع التقاري�ر التي تردها
ع�ن االش�خاص والجه�ات بح�زم
واحالة من يس�تخدم تل�ك الطرق اىل
القض�اء لين�ال جزاءه الع�ادل  .من
جهة ثاني�ة دعا البدران ،املرش�حني
واالح�زاب السياس�ية املش�اركة يف
العملي�ة االنتخابية إىل رفع الدعايات
االنتخابية خالل ثالثة ايام ،مبينا ان
املفوضية ستتخذ االجراءات الكفيلة
وفق نظام الحملات االنتخابية رقم

( )11لس�نة  . 2018وأوض�ح ان
املفوضي�ة تنذر االحزاب السياس�ية
املش�اركة يف العملي�ة االنتخابي�ة
واملرش�حني برضورة رفع الدعايات
االنتخابية سواء عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي أو يف االماك�ن العام�ة
وخالل ثالثة ايام تبدأ من 2018/4/1
وتنته�ي يف  ،2018/4/3الفتا ً اىل ان
املفوضية س�تقوم بف�رض غرامات
على اي�ة دعاي�ة انتخابي�ة س�يتم
رصدها من قبل اللجان املش�كلة من
قبل املفوضي�ة يف بغداد واملحافظات
العراقية االخرى.

العراق يطالب كوبا بمعاجلة ملف الديون املرتتبة يف ذمتها
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم الجعف�ري ،أمس
االثنين ،الرشكات الكوبية اىل االس�تفادة من ترويج
ف�رص االس�تثمار يف الع�راق واملس�اهمة باع�ادة
االعمار ،مطالبا الجانب الكوبي بالتعاون مع العراق
يف معالج�ة ملف الدي�ون العراقـي�ة املرتتبة يف ذمة
كوب�ا ،فيما وج�ه دعوة رس�مية لوزي�ر خارجيتها
لزيارة العراق .وقال مكت�ب الجعفري يف بيان تلقت

«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «وزير الخارجية
إبراهيم الجعفري تس�لم نس�خة م�ن أوراق اعتماد
ألكسيس باندريش فيغا سفري كوبا الجديد غري املقيم
يف بغداد» ،مبينا ان «الطرفني بحثا العالقات الثنائية
بني البلدين ،وسبل االرتقاء بها إىل ما يحقـق طموح
الشعبني الصديقني» .وأكد الجعفري ،بحسب البيان،
أن «الحكوم�ة تتج�ه إىل تروي�ج ف�رص االس�تثمار
يف الع�راق ،وبإمكان الشركات الكوبية االس�تفادة
َ
واملس�اهمة يف إع�ادة اإلعم�ار» ،مشيرا اىل
منه�ا،

العمليات املشرتكة :تفكيك «خلية ارهابية» كانت ختطط
للقيام بعمليات اجرامية يف االنبار
بغداد  /المستقبل العراقي

مس�تقل» .وطالب مفوضية االنتخابات بـ»املزيد
من الش�فافية واملصداقية يف التعامل مع صناديق
االقتراع» ،معتبرا ان «املقاطع�ة ل�ن تخفف من
التزوير ،بل ستسهل عليهم عملية التزوير».
ودع�ا زعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر،
يف  24آذار  ،2018اىل ارشاف امم�ي مس�تقل على
االنتخابات املقبلة.
وح�دد مجل�س ال�وزراء ،يف ( 5كان�ون األول
 )2017الـ 12من ش�هر اي�ار  2018موعدا ً إلجراء
االنتخابات الربملانية املقبلة.

تخطط للقيام بعمليات اجرامية يف االنبار.
وقال املتحدث باسم القيادي يحيى رسول
يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ان «رجال االس�تخبارات العس�كرية

يف الل�واء  41الفرق�ة الع�ارشة تمكن�وا
م�ن تفكي�ك خلي�ة ارهابي�ة متخصصة
ب�زرع العب�وات الناس�فة كان�ت تخطط
للقيام بعملي�ات اجرامية يف عدة مناطق
باالنبار» ،مبينا انه «تم القاء القبض عىل
جميع اف�راد الخلية بمنطقت�ي البو عيل
والبو شعبان يف الرمادي».
واض�اف ان «ذل�ك ج�اء اس�تنادا اىل
معلوم�ات اس�تخبارية واختراق دقي�ق
للخلي�ة» ،مشيرا اىل ان «افراد الخلية من
املطلوبني للقضاء وفق احكام املادة ١/٤
إرهاب».
يذك�ر ان الق�وات االمني�ة تتمكن بني
الحني واالخر م�ن اعتقال مطلوبني بتهم
جنائي�ة وارهابية يخططون الس�تهداف
املدنيين وعن�ارص االجه�زة االمني�ة يف
مناطق متفرقة من البالد.

«أهمية التعاون العلمي ،والثقايف بني بغداد وهافانا،
وتوقي�ع مذكـ�رات التفاه�م يف مختلِ�ف املجاالت».
ودعا الجعف�ري ،الجانب الكوب�ي إىل« ،التعاون مع
العراق يف معالجة ملف الدي�ون العراقـية املرتتبة يف
ذمة كوبا ،س�يما أن العراق يمر بظروف اس�تثنائية
بسبب انخفاض أس�عار النفط ،وتكلفة الحرب ضد
عصابات داع�ش اإلرهابية» ،موجها دعوة رس�مية
لـ»وزير خارجي�ة كوبا لزيارة العراق يف إطار تعزيز
العالقات بني البلدين».

العيسى يدعـو وزراء التعليـم العــرب
اىل مؤمتر «خاص باجلودة» يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس،
أمس االثنني ،وزراء التعليم العرب إىل عقد مؤتمر خاص بالجودة
واالعتمادية األكاديمية يف العاصمة بغداد.
وق�ال العيسى يف كلمت�ه خلال حلق�ة نقاش�ية يف جامعة
النهرين ،بحسب بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«وزارة التعليم عملت عىل وفق اسرتاتيجية االفادة والتالقح مع
تجارب الجامعات واملؤسسات التعليمية العاملية الرصينة ،مبينا
أن هناك آليات عمل رس�مت خارطة طري�ق لدخول الجامعات
العراقية ضمن تصنيفات عاملية بهدف تحويل الجودة واالعتماد
االكاديمي اىل منهج وثقافة وتقليد رصني داخل العراق».
وأضاف العيىس ،أن «الجودة هي مفتاح لصناعة املخرجات
اإليجابي�ة والضمان�ة الحقيقي�ة الزدي�اد الثق�ة بالجامع�ات
ً
داعي�ا وزراء التعليم العرب
العراقية أم�ام نظرياتها االجنبية»،
إىل «عق�د مؤتم�ر خ�اص بالج�ودة واالعتمادي�ة االكاديمية يف
العاصمة بغداد».

املساءلة تعلن االنتهاء من عملية تدقيق
اسامء املرشحني لالنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ،أمس االثنني،
ع�ن انتهاء عملية تدقيق اس�ماء املرش�حني النتخابات مجلس
النواب ،فيما بينت أنها شملت بأجراءتها  374مرشحاً.
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ،إنها «أنهت عملية تدقيق اس�ماء املرشحني ملجلس النواب
العراقي لس�نة  ،»2018موضحة أن «عدد املرش�حني املرس�لة
أسماؤهم من قبل املفوضية العليا لالنتخابات بلغ  7367اسماً،
فيما ش�ملت الهيئة بإجراءاته�ا  374منهم ،وبلغ عدد الذين تم
اس�تدعاؤهم  682مرش�حا ً ت�م مقابلة  582منه�م ،يف حني تم
إشعار مفوضية االنتخابات بشمول الذين لم يحرضوا للمقابلة
باجراءات الهيئة وذلك لعدم مراجعتهم».
واضاف�ت الهيئ�ة ،أن «عدد الطع�ون التمييزية ال�واردة اىل
هيئتن�ا لغاي�ة الي�وم بل�غ  95طعناً ،منه�ا  23طعن�ا مقبوال،
بينم�ا ردت باقي الطعون لش�مول أصحابها بقانون املس�اءلة
والعدالة».
وبين�ت الهيئ�ة ،أن «الذين لم تش�ملهم إجراءات املس�اءلة
والعدالة فقد بلغ عددهم لغاية .»)6898( 2018/4/2
وكان�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات أرس�لت ،يف ( 6آذار ،)2018
اس�ماء املرش�حني لخوض انتخابات مجلس الن�واب اىل هيئتنا
لتدقيقها.

وفاة «توأم» رئيس حكومة إقليم كردستان إثر نوبة قلبية
بغداد  /المستقبل العراقي

تويف ش�قيق رئيس حكومة إقليم كردستان ،دلوفان إدريس
بارزان�ي ،أمس االثنين ،يف مدينة أربيل إثر نوب�ة قلبية ،عن 52
عاما.وذك�رت وس�ائل إعالم كردي�ة ،أن دلوف�ان بارزاني ،تويف
صباح  2نيسان) ،يف مدينة أربيل وهو توأم رئيس حكومة إقليم
كردس�تان ،نيجريف�ان البارزان�ي،
ومن مواليد العام .1966
وأوضحت ان دلوف�ان بارزاني،
لم يكن يشغل أي منصب حكومي،
إال أن�ه كان ش�خصية اجتماعي�ة
يمث�ل حكوم�ة إقليم كردس�تان يف
املناس�بات االجتماعي�ة ومراس�م
العزاء.
وأش�ارت إىل ان رئي�س الوزراء،
حي�در العب�ادي ،اتص�ل برئي�س
حكوم�ة اإلقلي�م معزي�ا بوف�اة
شقيقه.
الجدي�ر بالذك�ر ان دلوف�ان
بارزان�ي ،متزوج ويجي�د إىل جانب

اللغة الكردية ،اللغتني العربية واإلنكليزية.
وكان�ت كتلة الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني يف مجلس
الن�واب قد أصدرت بيانا بخصوص وفاة ش�قيق رئيس حكومة
اإلقليم وهذا نصه:
ِب ْ
سم الله الرحمن الرحيم
ْف وَالْ ُجوع و ََن ْق�ص مِّ َن الأْ َ
يَ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
مِّ
مْ
و
خ
ال
�ن
ء
ش
ب
�م
ك
َن
و
ْل
ب
ن
َل
و
(
َال
و
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
نفس و َّ
وَالأْ َ ُ
َات َو َبشرِّ ِ َّ
الصابرين،
َالث َمر ِ
ِ
صي َب ٌة َق ُ
َّ
الذ َ
ِين إ ِ َذا أ َ َ
الوا إ ِ َّنا
صا َب ْت ُهم مُّ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ٰ
َاج ُع َ
ون ،أول ِئك َعلي ِْه ْم
لِل ِه َوإ ِ َّنا إِل ْي ِه ر ِ
َحم ٌ
َ�ة وَأ ُ ٰ
صلَو ٌ
َ
َات مِّ �ن َّر ِّب ِه ْم َور ْ
ولَ ِئ َك
ُهمُ الْمُ ْه َت ُد َ
ون).
ببال�غ من الحزن و األىس تلقينا
نبأ رحيل املغفور له « دلوڤان ادريس
مصطف�ى البارزان�ي « األخ التوأم
لرئي�س حكوم�ة اقليم كردس�تان
نيجريڤان بارزاني ،وبهذه املناسبة
األليم�ة نتقدم بالتع�ازي اىل رئيس
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
مسعود البارزاني و رئيس حكومة
اإلقليم نيجريڤان البارزاني .

انتاج العراق من الطاقة الشمسية بلغ ألف ميغا واط
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن رئيس هيئة االس�تثمار الوطنية س�امي األعرجي ،أمس االثنني ،أن انتاج العراق من
الطاقة الشمس�ية وص�ل إىل  1000ميغا واط .وقال األعرجي يف مؤتم�ر الطاقة يف العراق
الذي عقد عىل أرض معرض بغداد الدويل ،إن «عددا ً من الرشكات للقطاع الخاص واألجنبي
رفدت الشبكة الوطنية خالل الصيف املايض بـ 1500ميغا واط» ،معربا عن أمله بـ»تزويد
محافظ�ة بغداد بقدرة إضافية مقدارها  2500ميغ�ا واط» .وأضاف األعرجي ،أن «األمم
بدأت تسير إىل عرص ما بعد النفط وبالتايل يجب علينا أن نربمج أنفس�نا نحو هذا األمر،
والطاقة الشمس�ية هي أول تلك املجاالت» ،مبينا ً أن «العراق نجح بتجهيز طاقة مقدارها
 1000ميغا واط من الطاقة الشمسية» .وأشار األعرجي ،إىل أن «الخطة الخمسية املقبلة
س�تنطلق خالل األيام املقبلة» ،متابعا ً أن «دور القطاع الخاص سيساهم بنسبة  %40من
ه�ذه الخطة» .يذكر أن العراق يعاني نقصا ً من الطاقة الكهربائية أثرت بش�كل ملموس
عىل تزويد املواطن منها مما جعل املواطن يستعني باملولدات األهلية لسد هذا النقص.
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املتورطون بقضايا اإلرهاب حيصلون على «أحكام عادلة» يف حماكم العراق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

«الدواعش» األجانب عىل «املشانق العراقية»

يحاول العراق ط�ي صفحة تنظيم «داعش»
ّ
ويتكفل
بمحو أثر هذا التنظيم بشكل نهائي،
القض�اء العراق�ي ،بعدالة ،به�ذه املهمّ ة ،إذ
ّ
بحق من ت�ورّط مع
يص�در أحكام�ا ً عادل�ة
ً
التنظي�م ،ومن ارتكب أعماال إجرامية ترتقي
ّ
بحق
إىل مس�توى اإلب�ادة يف بع�ض األحي�ان
العراقيني العزل.
وأمس االثنني ،أصدرت محكمة عراقية حكما ً
باالعدام بحق س�ت تركي�ات بتهمة االنتماء
اىل تنظيم «داعش» ،بحس�ب م�ا افاد مصدر
قضائي لوكالة «فرانس برس».
وق�ال املص�در ان «قايض املحكم�ة الجنائية
املركزي�ة أص�در حكم�ا باالعدام بحق س�ت
نس�اء تركيات بتهمة االنتم�اء ودعم تنظيم
(داع�ش) ،فيما حك�م عىل أخرى بالس�جن
املؤبد».
واق�رت النس�اء خلال املرافع�ة بدخوله�ن
الع�راق وقبل�ه س�وريا بصورة غير رشعية
به�دف مرافق�ة ازواجهن الذي�ن ينتمون اىل
تنظيم «داعش».
وحكم القضاء العراقي يف ش�باط باعدام 15
ام�رأة تركية ت�راوح اعماره�ن بني عرشين
وخمسين عاما ،بتهم�ة االنتم�اء اىل تنظيم
«داعش».
وسبق ذلك صدور حكم باعدام املانية ،بينما
أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إىل بالدها.
ويس�مح قان�ون مكافحة اإلره�اب العراقي
بتوجي�ه االته�ام الش�خاص غير متورطني
باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة
لتنظيم «داعش» ،وين�ص عىل تنفيذ عقوبة
االعدام بتهمة االنتماء اىل الجماعات اإلرهابية
حتى لغري املشاركني يف اعمال قتالية.
ويصل اىل  20الف ش�خص ع�دد املعتقلني يف
الع�راق بتهمة االنتم�اء إىل تنظيم «داعش»،
وفق�ا لع�دد من الباحثين ،إال أن الس�لطات
األمني�ة العراقية لم تكش�ف إىل اآلن بش�كل
رس�مي عن عدد اإلرهابيين الذين اعتقلتهم
خالل هجم�ات القوات العراقية التي تمكنت
الس�تعادة املدن التي س�يطر عليها التنظيم
يف حزي�ران  ،2014وه�ي املوصل وأجزاء من
صالح الدين ،فضالً عن محافظة االنبار.
بدورها ،أص�درت محكمة الجنايات املركزية
حكم�ا ً باإلع�دام ش�نقا ً على م�دان عرب�ي
الجنس�ية بعد ادانت�ه يف الهج�وم عىل مبنى
أمني .ونقلت وكالة «الغد برس» عن مصدر
قضائي القول إن «املحكمة الجنائية املركزية
نظرت دعوى متهم ينتمي اىل تنظيم ارهابي
هدفه زعزعة االمن يف البالد».

واضاف ان «املتهم أقر باشتراكه مع اخرين
يف الهج�وم عىل مركز أمن�ي يف العاصمة أدى
اىل استشهاد وإصابة عدد من منتسبيه».
وأشار اىل ان «اعرتافات املتهم أكدت اشرتاكه

يف عمليات ارهابية اخرى من بينها مسؤوليته
عن تجنيد انتحاريني عراقيني وعرب».
ولفت املصدر اىل ان «املحكمة وجدت ان االدلة
كافي�ة الدانة املته�م والحكم علي�ه باإلعدام

وف�ق امل�ادة الرابع�ة م�ن قان�ون مكافح�ة
االٍرهاب ،يف ق�رار ابتدائي خاضع للتدقيقات
التمييزي�ة» .وكان رئي�س ال�وزراء العراقي
قد اعلن يف التاس�ع من ديسمرب كانون االول

املايض ع�ن تحرير جمي�ع األرايض العراقية
من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي.
وقال ان «قواتنا انتهت من السيطرة بالكامل
عىل طول الحدود مع س�وريا» ،مشريا إىل أنه

«ت�م تطهري الجزيرة يف نين�وى واألنبار» وإىل
االنتهاء م�ن تحرير جزيرة املوصل والرمادي
والس�يطرة بالكام�ل عىل طول الح�دود مع
سوريا.

صالح الدين تستمر يف استقبال النازحني ..وجامعة تكريت تعود إىل مسارها العلمي

العراق يستذكر «جمزرة سبايكر» ..ورئيس الوزراء :لننهي الفكر اإلرهايب
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
وجه رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي
م�ن موق�ع تنفي�ذ تنظي�م «داعش»
عملية إعدام نحو  1700شاب عراقي
يف موق�ع س�بايكر يف مدين�ة تكري�ت
والت�ي وصف�ت بجريمة العصر نداء
إىل العراقيين للعمل بق�وة ملنع عودة
االره�اب والنجاز مهم�ة القضاء عىل
فكره االرهابي وللحفاظ عىل وحدتهم
وأمنهم واستقرارهم.
وق�ال العب�ادي ،م�ن موق�ع مجزرة
سبايكر التي ارتكبتها عنارص تنظيم
داعش بأعدام  1700طالب يف مدرسة
عس�كرية هناك منتصف عام 2014،
ان «ه�ذه الدم�اء الطاه�رة واالرواح
الربيئ�ة ه�ي الت�ي هزم�ت داع�ش
وصنعت النرص».
وش�دد القائد العام للقوات املس�لحة
عىل «أن أفض�ل رد من قبلنا عىل هذه
املج�زرة كان الح�اق الهزيمة بداعش
والقص�اص م�ن مجرميه�ا وتحرير
ارضن�ا ومدنن�ا بوحدتن�ا وش�جاعة
قواتنا األمنية ويجب ان نواصل العمل
بنف�س الق�وة والعزيم�ة ملن�ع عودة
االره�اب والحفاظ عىل وحدتنا وأمننا
واستقرارنا» .وعقد العبادي اجتماعا ً
موسعا ً يف مقر مجلس محافظة صالح
الدين ( 125كم ش�مال غ�رب بغداد)

يف الذك�رى الثالثة لتحري�ر عاصمتها
تكري�ت بحض�ور املحاف�ظ ورئي�س
واعضاء مجل�س املحافظة والقيادات
األمني�ة حي�ث ت�م بح�ث ملف�ات
األم�ن واالس�تقرار وإع�ادة النازحني

ومش�اريع خدم�ات امل�اء والكهرباء
والبن�ى التحتي�ة واملستش�فيات
وامل�دارس والط�رق والجس�ور .وأكد
ان ع�ودة النازحني موضوع اس�ايس
بعد التحرير ويج�ب مواصلة الجهود

لتثبي�ت األم�ن واالس�تقرار وتعزي�ز
الجهد االستخباري يف املحافظة.
وأش�ار العب�ادي إىل أهمي�ة إنج�از
املش�اريع الخدمي�ة والصحي�ة يف
املحافظ�ة والتوجيه بمتابعتها وتلبية

احتياج�ات ابناء املحافظ�ة بالرسعة
املمكن�ة .ووفق�ا ً لرئي�س ال�وزراء،
ّ
ف�أن الع�راق الي�وم أفض�ل مم�اكان
عليه وس�يكون غدا افض�ل «بتعاوننا
ووحدتنا وتآخينا فبلدنا قوي ومنترص

وفي�ه قص�ص نج�اح كثيرة والدول
منفتحة عليه».
وتاب�ع ،خلال كلم�ة القاه�ا يف حفل
كبير أقامت�ه جامع�ة تكري�ت ،ان
«االره�اب ال�ذي أراد أن يفرقنا فش�ل

األهالي يرتقبون مصري مدينتهم اليت يهددها «السلطان الرتكي» باالجتياح

مقاتلو العامل الكردستاين يغادرون «سنجار» بإقامة «كرنفال عسكري»
بغداد  /المستقبل العراقي

نظ�م مؤيدي�ن م�ن أه�ايل قض�اء س�نجار
اإليزيديني ،مراس�م وداعي�ة ملقاتلني من حزب
العم�ال الكردس�تاني الذين خرج�وا يف قوافل
س�يارات وعرب�ات عس�كرية وانس�حبوا من
مدين�ة س�نجار وضواحيه�ا يف محاول�ة لنزع
فتي�ل أزمة اجتياح تركي عىل غرار ما حصل يف
مدينة عفرين السورية.
وبحس�ب مراقبين ف�ان ق�ادة ومقاتيل حزب
العمال الكردس�تاني ،أكدوا قبيل خروجهم من
س�نجار أنهم لبوا نداء املك�ون اإليزيدي حينما
تعرض�وا لحملة ابادة عىل يد «داعش» يف العام
 ،2014بن�اء على تعليم�ات قائده�م املعتقل
يف تركي�ا عبدالله أوجلان ،ولك�ي يجنبوا هذا
املك�ون مأس�اة اخرى تح�دق به�م وبناء عىل

أوامر قيادتهم ينس�حبون من سنجار االن مع
التأكيد على الجاهزية للعودة إليها ان اقتضت
الرضورة ،حسب قولهم.
وخرج�ت القواف�ل العس�كرية م�ن املدين�ة
العراقي�ة الحدودي�ة باتج�اه الصح�راء وث�م
األرايض الس�ورية التي تس�يطر عليها وحدات
حماية الش�عب الكردية املوالية لحزب العمال،
يف وضح النهار وبش�كل علني وضمن ترتيبات
اش�به بـ «كرنف�ال عس�كري» رغ�م احتمال
ومخاط�ر تحليق الطائ�رات الرتكية املقاتلة يف
األجواء مما ييش بوجود اتفاق مسبق وضمني
لخروجه�م من املدينة من قبل األطراف املعنية
العراقي�ة والرتكي�ة برعاية الق�وات األمريكية
املنترشة يف نينوى وشمال سوريا.
وخروج مقاتيل العمال الكردس�تاني وإن لقي
قب�والً تركي�ا ً فانه يمك�ن أن يتس�بب بتجنب

سنجار اجتياحا ً تركيا ً وعاصفة محتملة يف هذا
الجيب العراقي الذي يتمتع بأهمية اسرتاتيجة
الطاللته عىل الحدود الرتكية والس�ورية ،حيث
سبق ان اس�تخدم نظام الرئيس املقبور صدام
حسين مرتفع�ات س�نجار يف ح�رب الخليج
الثانية ،منطلقا ً لصواريخ سكوت التي اطلقها
باتجاه ارسائيل.
وتس�اءل أمنيون وسياس�يون بينهم محافظ
نينوى الس�ابق أثيل النجيف�ي عن كيفية ملء
الف�راغ الذي يرتكه حزب العمال الكردس�تاني
الذي دخ�ل الحدود اإلدارية للقضاء بعد الثامن
من آب  2014لنجدة االيزيديني الذين حارصهم
«داعش» وارتكب بحقهم جرائم ابادة جماعية
وس�بي وقتل وترشيد ،لكن السلطات الرسمية
يف بغداد تؤكد عىل حلول قوات الجيش مكانهم
بجان�ب الحش�ود اإليزيدية والش�عبية ملس�ك

الح�دود العراقي�ة الس�ورية بعد اجب�ار قوات
البيش�مركة االنس�حاب منها ضم�ن تداعيات
اج�راء االس�تفتاء قبل أش�هر من االنس�حاب
اإلضطراري لحزب العمال.
ووفقا لخبراء فانه وبانتظ�ار املوقف الرتكي
وقبله األمريك�ي من انس�حاب مقاتيل العمال
الكرستاني ،فان اإليزيديني يف سنجار ينتظرون
بف�ارغ الصبر ان كان�وا س�يتعرضوا ملوج�ة
جديدة من الهجرة والترشد جراء اجتياح تركي
محتمل أم س�يبقون يف أطالل مدينتهم املدمرة
بفع�ل الحرب والقصف الج�وي خالل عمليات
استعادتها.
وهدد الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان أكثر
من مرّة باجتياح مدينة س�نجار ،إال أن رئيس
وزراء تركي�ا نف�ى أن يتم هذا األم�ر من دون
موافقة الحكومة العراقية والتفاهم معها.

وش�عبنا انتصر وهاه�ي جامعاتن�ا
تتح�ول م�رة اخ�رى إىل رم�وز للعلم
والتعايش» ،معربا ً عن سعادته بعودة
جامعة تكريت ملمارسة دورها بعد ان
كانت اح�د مقرات عصاب�ة «داعش»
االرهابية قبل التحرير.
وأك�د العب�ادي عىل اهمية اس�تكمال
الجه�ود الع�ادة جمي�ع النازحين يف
املحافظ�ة إىل دياره�م ،مش�يدا خالل
زيارت�ه بمقر قي�ادة عملي�ات صالح
الدي�ن ولقائ�ه القي�ادات األمني�ة يف
املحافظة بجميع الجهود والتضحيات
الت�ي بذلت يف مراحل تحرير املحافظة
واستقرارها واعادة اعمارها.
وأش�ار إىل ّ
أن «اله�دف االس�اس ه�و
تحري�ر االنس�ان والبد من اس�تكمال
الجه�ود إلع�ادة جمي�ع النازحني إىل
دياره�م واالرساع بتوفير الخدم�ات
االساس�ية التي هي حق من حقوقهم
أضاف�ة إىل رضورة مضاعف�ة الجهد
الوطن�ي لتحقيق االس�تقرار وتعزيز
ثق�ة املواطنني بالدولة ومؤسس�اتها
واحرتام القانون والتخلص من الفكر
االرهابي .واصدر العب�ادي توجيهات
بتوفير احتياج�ات املحافظ�ة ،داعيا ً
لب�ذل اقصى جه�د لبس�ط األم�ن
واالس�تقرار وتهيئة الظروف املناسبة
للنشاط االقتصادي والزراعي واعادة
الحياة الطبيعية للمحافظة.
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حبجة مالحقة مجاعة «غولن»

أردوغان يلوح بـ «عمليات خارجية» يف كوسوفو
بغداد  /المستقبل العراقي

االنقالبي�ة لقم�ع خصوم�ه
ومعارضيه.
ونف�ذت املخاب�رات الرتكية
والكوس�وفية الخميس املايض
عملية مشتركة أس�فرت عن
توقيف س�تة تقول أنقرة إنهم
م�ن ق�ادة منظم�ة غول�ن يف
كوسوفو وترحيلهم إىل تركيا.
وأعل�ن الرئيس الكوس�ويف
هاش�م تاتشي أن «الس�بب
الوحيد لتوقيف وترحيل س�تة
أت�راك م�ن ق�ادة املنظمة من
كوس�وفو ه�و أنه�م يقومون
بأفع�ال غير قانوني�ة تضر
باألمن القومي لكوسوفو».
لكن رئيس وزراء كوسوفو
رام�وش هارادين�اي طل�ب
م�ن كل م�ن وزي�ر الداخلي�ة
فالمور س�يفاي ورئيس وكالة
املخاب�رات درايت�ون غ�ايش
تقدي�م اس�تقالتيهما .وق�ال
«لق�د فق�دا ثقت�ي ،ألنهما لم
يثقا ب�ي أو قررا ع�دم إعالمي
باألمر ألسباب ما».
وش�دد أردوغ�ان خلال
فعالية لحزب العدالة والتنمية
الحاك�م يف إس�طنبول عىل أنه
«ال يمك�ن ألح�د إيق�اف تركيا
التي تغلبت على خيانة بحجم
محاولة االنقالب الفاش�لة» يف
 15تموز .2016
وق�ال مخاطب�ا رئي�س
وزراء كوس�وفو «ممن تلقيت
التعليم�ات التخ�اذ ه�ذه
الخط�وة؟ ومن�ذ مت�ى كن�ت
توف�ر الحماية ملن حاول تنفيذ
انقلاب يف جمهوري�ة تركي�ا،
ثان�ي دول�ة يف العال�م تعرتف
باس�تقالل كوس�وفو بع�د
الواليات املتحدة».
وتابع «كيف لك أن تحتضن
ه�ؤالء الذي�ن حاول�وا تنفي�ذ
انقالب يف تركيا التي احتضنت
كوسوفو بوصفها بلدا شقيقا
؟ وسيحاسبك عىل ذلك أشقاؤنا
الكوسوفيون».
والخمي�س امل�ايض ،ألق�ت
االس�تخبارات الرتكية القبض
عىل  6عنارص من منظمة غولن
يف عملي�ة نوعي�ة ضد ش�بكة
املنظم�ة يف البلق�ان وجلبتهم
إىل تركي�ا ،وفق مص�ادر أمنية
تركية.

ق�ال الرئي�س الرتكي رجب
طي�ب أردوغ�ان إن عملي�ة
توقيف س�تة من قادة منظمة
فت�ح الله غول�ن الت�ي تتهمها
أنق�رة بالوق�وف وراء محاولة
االنقلاب الفاش�ل يف تم�وز
 ،2016وترحيلهم من كوسوفو
إىل تركي�ا ،ل�م تك�ن األوىل م�ن
نوعها ولن تكون األخرية.
ويف كلم�ة ل�ه أم�ام املؤتمر
االعتي�ادي الس�ادس لح�زب
العدالة والتنمية بوالية هطاي،
هاج�م أردوغان مج�ددا رئيس
وزراء كوس�وفو ،لكن�ه أثنى يف
املقابل عىل الرئيس الكوسويف.
وق�ال «أتق�دم بالش�كر
إىل رئي�س كوس�وفو وأق�ول
لرئي�س وزرائه ع�ار عليك ،ألن
إقالته لوزي�ر داخليته ولرجال
املخاب�رات الذي�ن س�لموا لن�ا
ق�ادة املنظم�ة اإلرهابي�ة ه�و
خط�أ تاريخي كبري ،فقد قاموا
بواجبهم» .وتاب�ع «جميع من
س�لموا م�دارس منظمة غولن
اإلرهابي�ة يف بالده�م إىل وق�ف
املعارف الرتك�ي وأغلقوا أوكار
الفتنة املتنكرة يف ثوب منظمات
مجتم�ع مدني ورحل�وا عمالء
املنظم�ة املتنكري�ن يف ش�كل
رجال أعم�ال ،جميع من قاموا
بذلك هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا».
وقال أيض�ا «لن نتردد أبدا
يف اإلمس�اك بم�ن يوجه�ون
عملي�ة مكافح�ة املنظم�ة
املذكورة (غولن) بشكل خاطئ
ويقوم�ون بحماي�ة املذنبين
وإلق�اء الته�م على األبرياء».
وش�دد عىل أن تركيا والش�عب
الرتك�ي س�يتغلب بالتأكيد عىل
اإلره�اب و»س�نلقي يف مزبل�ة
التاري�خ بقطي�ع القتل�ة الذي
يستهدف أشقاءنا يف املنطقة».
وتصف تركيا منظمة فتح الله
غول�ن بـ»اإلرهابي�ة» وش�نت
أوس�ع حمل�ة بع�د االنقلاب
الفاشل شملت اعتقال عرشات
اآلالف وايق�اف آالف عن العمل
واغلاق مؤسس�ات اقتصادية
واعالمي�ة ،م�ا أث�ار انتق�ادات
غربي�ة للحملة وس�ط مخاوف
من استثمار أردوغان للمحاولة

رئيس أركان اجليش اإلرسائييل حيدد
موعد «احلرب املدمرة» عىل لبنان!

بغداد  /المستقبل العراقي
حدد رئيس أركان الجيش اإلرسائييل ،غادي أيزنكوت،
موعد ان�دالع الح�رب التي وصفه�ا بـ»املدم�رة» والتي
س�تأتي عىل ح�زب الل�ه اللبنان�ي ،مس�تبع ًدا أي تدخل
إيران�ي يف هذه الحرب .وخالل حدي�ث نقله موقع «Al-
 »masdarاإلرسائييل ،ونقلته وكالة «معا» الفلس�طينية،
توقع أيزنكوت ،اندالع حرب كبرية مع حزب الله اللبناني
يف  ،2018وقال« :الف�رص قائمة هذا العام الندالع حرب
أكرب مما ش�هدته السنوات الثالث الس�ابقة من واليتي،
ومن املحتمل أنني سأقود الجيش يف حرب ستندلع خالل
س�نتي األخرية يف الخدمة» .وأضاف« :الخطر العسكري
األكبر على إرسائيل يكم�ن يف الجبهة الش�مالية للدولة
العربية ،املتمثل يف إيران وس�وريا ولبنان» ،مشيرا ً إىل أن
عمليات بالده العسكرية يف سوريا ال تزال مستمرة «ولن
تتوقف» .وذكر الوزير اإلرسائييل ،أن هذه الحرب يف حال
اندالعها ،لن تكون مثل سابقاتها ،وأن «كل ما يقع تحت
اس�تخدام حزب الله يف لبنان س�يدمر ،من بريوت وحتى
آخر نقطة يف الجنوب».
وأض�اف أن إرسائيل س�بق وح�ددت آالف األهداف يف
لبنان لرضبها يف حال نش�وب حربه�ا املرتقبة مع حزب
الل�ه ،مؤك�دا أن «صورة الدم�ار التي س�تخلفها الحرب
لن ينس�اها أح�د يف املنطق�ة ،وأن «الحصان�ة لن تمنح
للمدنيني» .ويف إجابة عن سؤال حول إمكانية تدخل إيران
ودعمها لحزب الله يف حال نش�بت الحرب ،قال أيزنكوت
إن «احتمال حدوث ذلك منخفض جدا» بحسب قوله.
فيما يخص أحداث قطاع غزة األخرية ،قال أيزنكوت،
إن التصعيد العس�كري يف قطاع غزة ب�ات اليوم مرتفعا ً
أكث�ر منه خالل العق�د املايض ،وفرضي�ة أن «يقوم أحد
أعدائنا بمب�ادرة هجومية ضدنا ما زال�ت ضعيفة ،لكن
إمكانية التصعيد وصوال للحرب تزداد بصورة ملحوظة،
رغ�م أن إرسائيل ال تريدها» ،مضيفا أن «احتمال تدهور
الوضع يتع�زز مع مرور الوقت ،وه�ذا يعني أننا نقرتب
من حرب جديدة».

مرص تضبط «خلية إرهابية» خططت
الستهداف مسيحيني
بغداد  /المستقبل العراقي

قال�ت مصادر أمنية ،إن قط�اع األمن الوطني يف قنا ،جنوبي
مرص ،ضبط أحد العنارص اإلرهابية قبل تنفيذه مخطط تفجري
إح�دى الكنائس .وذكرت مصادر أمنية ،إن قطاع األمن الوطني
يف قنا ،جنوبي مرص ،ضبط أحد العنارص اإلرهابية قبل تنفيذه
مخط�ط تفجير إحدى الكنائ�س يف مركز نجع حم�ادي التابع
ملحافظة قنا ،أثناء احتفال األقباط بعيد السعف.
وقال�ت املصادر إن معلومات وردت لقطاع األمن تفيد بقيام
محم�د صال�ح بجل�ب م�واد متفج�رة للتخطيط لتفجير أحد
الكنائ�س يف دائ�رة مركز نجع حم�ادي أثناء إقام�ة االحتفالت
باألعي�اد .وأض�اف املص�در أن تحقيق�ات تجرى م�ع اإلرهابي
للوصول إىل باقي أفراد الخيل .وقد اتخذت أجهزة األمن إجراءات
احرتازي�ة مش�ددة يف محي�ط الكنائس يف املحافظ�ة ،خوفا من
تنفيذ أعمال إرهابية .ودفعت قوات األمن بتشكيالت إضافية يف
محيط الكنائس وأقسام الرشطة ،لتأمني احتفاالت أحد السعف
يف كنائس قنا وأديرتها.

االحتالل اإلرسائييل يعتقل ( )10مواطنني
بينهم أطفال بالضفة والقدس املحتلة

بغداد  /المستقبل العراقي
ش�نت قوات االحتلال اإلرسائيلي حملة مداهمات واس�عة
ملختل�ف مناطق الضفة الغربية والقدس املحتلة تخللها تفتيش
للمنازل واعتقاالت يف صفوف املواطنني الفلسطينيني.
وأف�ادت مصادر محلية ،أن االحتالل اعتقل  10مواطنني من
مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلتني.
وزعمت القناة الساعة االرسائيلية أن قوات االحتالل ضبطت
أسلحة وذخرية يف مدينة الخليل خالل حملة االعتقاالت.
ويف القدس ،اعتقلت قوات االحتالل الطالب عيل أمجد عطية،
والطف�ل محمود أرشف عبيد ،والطفل صالح الفاخوري ،يونس
س�فيان عبيد ،ورىض محمد خرض عبيد ،والطفل اسماعيل عيل
عايص.
كما اُعتقل من نابلس ،حم�زة خويرة ،خالد الطويل ،محمد
الكوني بينما اعتقلت الش�اب محمود محم�د عليان ثوابتة من
بيت لحم .وس�لمت قوات االحتالل إخطارا بهدم منزل الش�هيد
عب�د الرحم�ن بني فض�ل يف قري�ة عقربا جنوب نابل�س والذي
تدع�ي انه منف�ذ عملية يف الق�دس يف الثامن عرش من الش�هر
املايض وأدت اىل مقتل حارس أمن ارسائييل حسبما افادت وكالة
شهاب.
ويواصل االحتلال اإلرسائييل حمالته املتكررة من مداهمات
وتفتيش املنازل واعتقال املواطنين بالضفة والقدس املحتلتني
بشكل يومي.

احلرب األعظم يشدد عىل «إهناء احلروب» يف العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا البابا فرنسيس يف عظته بمناسبة عيد الفصح
إىل إنهاء «االبادة الجارية» يف سوريا ،مشجعا يف الوقت
ذاته الحوار الجاري يف شبه الجزيرة الكورية.
وطالب الحرب األعظم بـ»ثمار السالم للعالم أجمع
بدءا بس�وريا الحبيبة والجريحة التي يعاني ش�عبها
من حرب ال تلوح نهايتها يف األفق».
وأوق�ع النزاع يف س�وريا أكثر م�ن  350ألف قتيل
وهجر املاليين وتحول إىل حرب معقدة تش�ارك فيها
أطراف سورية وأجنبية ومجموعات إرهابية.
ودعا البابا أمام حش�د ضم  80ألفا من املؤمنني يف
حني تابع املاليني عرب العالم خطابه الذي بث مبارشة،
«كافة املس�ؤولني السياس�يني والعسكريني إىل وضع
حد ف�ورا لإلب�ادة الجارية واحترام الحق االنس�اني

وتس�هيل وص�ول املس�اعدات الت�ي يك�ون اخوانن�ا
واخواتنا بأمس الحاجة إليها ويف الوقت نفسه تأمني
الظروف املناسبة لعودة كل الذين ُهجّ روا».
وتأتي رسالته يف حني توصل فصيل جيش اإلسالم
وروس�يا إىل اتفاق نهائ�ي إلجالء املقاتلين واملدنيني
الراغبين م�ن مدينة دوم�ا ،آخر جيب تس�يطر عليه
الفصائل امللسحة يف الغوطة الرشقية قرب دمشق ،ما
يمهد الطريق أمام الجيش الس�وري الس�تعادة كامل
املنطق�ة .كما تط�رق رأس الكنيس�ة الكاثوليكية إىل
النزاع يف اليمن حيث قتل حواىل  10آالف ش�خص منذ
اذار  .2015كم�ا تحدث الباب�ا عن «الجوع والنزاعات
املزمنة واإلرهاب» يف افريقيا داعيا إىل الحوار والتفاهم
املتب�ادل يف جمهورية الكونغ�و الديمقراطية وجنوب
السودان.ورفع البابا الصلوات «ليعم السالم يف العالم
أجمع» ،مؤكدا أنه يش�جع «الحوار» الجاري يف ش�به

الجزيرة الكورية حيث يتس�ارع االنفراج الدبلومايس
بعد سنتني من التصعيد عىل خلفية تجارب بيونغيانغ
النووية والصاروخية.
وأض�اف «آمل أن تفضي املفاوض�ات الجارية إىل
تحقيق السالم يف املنطقة».
وأضاف «ليتحرك أولئك الذين يتحملون مسؤولية
مب�ارشة بحكم�ة وتبرص ملصلح�ة الش�عب الكوري
ولبناء عالقات ثقة داخل األرسة الدولية».
وأفضت دورة األلعاب األوملبية الش�توية يف كوريا
الجنوبية إىل تقارب رسيع م�ع نظام بيونغيانغ الذي
واف�ق عىل عقد قمة مع رئيس الجنوب مون جاي-ان
يف نهاية نيسان عىل أن تعقد قمة بني كيم جونغ-اون
والرئيس االمريكي دونالد ترامب يف ايار.
وكان الباب�ا احي�ا ق�داس عيد الفصح يف س�احة
القديس بطرس وسط اجراءات أمنية مشددة.

وانتظر املصلني والكهنة يف طوابري طويلة لتفتيش
الحقائب واملرور عرب جهاز كشف املعادن.
وحذرت الس�لطات االيطالية م�ن أن عيد الفصح
ينط�وي عىل مخاط�ر أمنية عالية تح�دق بالعاصمة
االيطالي�ة .وقال فيديريكو كافييرو دي راهو املدعي
املكل�ف ملف مكافحة اإلرهاب القلق جدا من أن يعود
إىل البالد االيطاليون املتشددون الذين قاتلوا يف سوريا
والع�راق ،إن «روما مركز الديان�ة الكاثوليكية ويقيم
فيه�ا البابا ويوجد فيها الفاتي�كان» ،مضيفا «للذين
يؤمنون بالجهاد تمثل روما الكثري من األمور معا».
وهو قلق أع�رب عنه أيضا وزي�ر الداخلية ماركو
مينيت�ي ال�ذي األح�د ألول م�رة يف مقابل�ة إن بعض
املقاتلين اإليطاليين ال�ـ 120الذي�ن ت�م احصاؤهم
يمكنهم العودة فرديا إىل البالد عرب التس�لل يف صفوف
املهاجرين.

ماكرون يواجه «اختبار ًا صعب ًا» بمواجهة جبهة اجتامعية ملتهبة

بغداد  /المستقبل العراقي

م�ع ب�دء «معرك�ة الس�كك الحدي�د»
تجتاح فرنس�ا اعتب�ارا من أم�س االثنني
موجة إرضابات تشكل اختبارا مهما ليس
للرئي�س إيمانوي�ل ماك�رون فحس�ب بل
كذلك للنقابات.
وتب�دأ التعبئ�ة م�ع عم�ال الرشك�ة
الوطنية لس�كك الحديد (إس إن يس إف)،
الرشكة العامة املرشف�ة عىل القطارات يف
فرنسا ،يف حركة قد تربك حياة الفرنسيني
اليومية عىل مدى ثالثة أشهر.
ويف احتجاجه�م عىل مشروع إصالح
قدمت�ه الحكوم�ة وين�ص خصوصا عىل
تعدي�ل وضعه�م الخاص ال�ذي يوفر لهم
ضمان�ة وظيفة مدى الحي�اة ،تبنى عمال
س�كك الحدي�د مب�دأ اإلرضاب يومني من
أصل خمس�ة حتى نهاي�ة حزيران ،أي ما
يعادل  36يوم إرضاب بصورة إجمالية.
وتنص�ح رشك�ة س�كك الحدي�د بعدم
اس�تخدام القط�ارات اعتب�ارا من مس�اء
االثنني وحت�ى صباح الخميس ،فيما حذر
رئيسها غيوم بيبي بأن اإلرضاب ستكون
انعكاس�اته «فادح�ة» على  4.5ماليين
مسافر يوميا.
وينضم إىل عمال س�كك الحديد الثالثاء
موظف�و جم�ع النفايات وقط�اع الطاقة
تعبريا عن استيائهم من أوضاعهم.

كم�ا يضرب موظف�و رشك�ة «إي�ر
فرانس» الثالثاء للمرة الرابعة خالل شهر
للمطالب�ة بزيادة عامة يف األجور بنس�بة
 6باملئ�ة ،يف مطل�ب غري مرتب�ط مبارشة
بإصالح�ات ماك�رون ،لكن�ه يس�اهم يف
تأجي�ج التوتر االجتماعي عىل غرار تحرك
موظفي سلسلة «كارفور» للسوبرماركات
السبت وإغالق بعض الجامعات.
ويف تصميم�ه على تحوي�ل فرنس�ا،
نجح الرئي�س ماكرون حتى اآلن يف فرض
إصالحات�ه ب�دون مقاوم�ة كبرى وم�ن
بينها إصالح قانون العمل رغم حساس�ية

املوضوع .وواجه�ت الحكومة املؤلفة من
وزراء قادمني من اليمني كما من اليس�ار
من�ذ وصولها إىل الس�لطة يف اي�ار ،2017
بضعة أيام م�ن التعبئة املتباين�ة النتائج
نفذها موظفو سكك الحديد واملتقاعدون
وموظف�و الدول�ة ،م�ن غير أن تؤثر عىل
مواقفها.
ويب�دو أن نه�ج ماك�رون الق�ايض
بالتق�دم برسعة على كل الجبهات والذي
يصفه معارض�وه بـ»القس�وة» ،يباغت
النقابات ويستبق مواقفها.
ولخ�ص الخبير الس�يايس فيليب برو

الوضع بالقول إنه «بفتحه ورش�ا جديدة
على الدوام ،ف�إن االحتجاج عىل الورش�ة
الس�ابقة يس�قط بالتقادم بعد أن يبارش
الثانية».
لك�ن ماكرون هذه امل�رة قد «يصطدم
بحاجز صلب» برأي املحللني ال س�يما أنه
يتص�دى للرشكة الوطنية لس�كك الحديد،
الحصن الذي اصطدمت به عدة حكومات
من قبل بدون أن تنجح يف تنفيذ خططها.
وحم�ل حج�م التح�دي العدي�د م�ن
املس�ؤولني السياس�يني والنقابيين على
تش�بيه املواجهة باملعرك�ة التي خاضتها
رئيس�ة ال�وزراء الربيطاني�ة املحافظ�ة
مارغري�ت تاترش ع�ام  1984م�ع عمال
املناجم.
ورأى النائ�ب ع�ن حرك�ة «فرنس�ا
املتمردة» (يس�ار راديكايل) إريك كوكريل
أن «إيمانوي�ل ماكرون يري�د القضاء عىل
م�ا تبقى من الدولة االشتراكية وهو يبدأ
بقطاع عمال سكك الحديد ،القطاع األكثر
تنظيم�ا واألكثر وحدوي�ة واألكثر قتالية،
قائلا عىل غ�رار م�ا قالته تاتشر إما أن
ينجح األمر وإما أن ينهار».
قال ماك�رون يف أغس�طس/اب مربرا
برنامج�ه اإلصالح�ي إن «فرنس�ا ه�ي
االقتص�اد األوروب�ي الكبري الوحي�د الذي
ل�م ينج�ح يف مواجهة البطال�ة الكثيفة».
وبلغت نس�بة البطالة  8.9باملئة يف نهاية

عام .2017
وتعلم النقاب�ات بأنها تجازف كثريا يف
هذا الن�زاع االجتماعي يف الرشكة الوطنية
لس�كك الحديد الت�ي تتحمل أعب�اء ديون
فادحة وتواجه مخاطر االنكش�اف قريبا
عىل املنافسة األوروبية.
وه�ي تخشى أيض�ا يف ح�ال ف�ازت
الحكومة يف هذه املعرك�ة عالية الرمزية،
أن تصبح الطريق أمامها س�الكة لفرض
مشاريعها اإلصالحية األخرى الحقا.
وأم�ام تصمي�م الس�لطة التنفيذي�ة،
تراه�ن النقابات املنقس�مة وغير املمثلة
بصورة مناس�بة ،على تأييد ال�رأي العام
للصمود يف وجه الحكومة.
وكش�ف اس�تطالع للرأي أجراه معهد
«إيف�وب» لحس�اب صحيفة ل�و جورنال
دو ديمان�ش أن  53باملئة من الفرنس�يني
يج�دون اإلرضاب غري مبرر ،بعدما كانت
هذه النس�بة تص�ل إىل  58باملئ�ة قبل 15
يوما.
ويظهر هذا برأي مس�اعد املدير العام
ملعه�د إيف�وب فريديريك داب�ي أن قضية
املرضبني «تكسب التأييد إذ ندخل يف صلب
النزاع».
ويف الوقت نفس�ه ،يعتقد  72باملئة من
الفرنس�يني أن الحكوم�ة س�تميض حتى
النهاي�ة وكأن ماكرون مرص على البقاء
وفيا لسمعته.
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وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
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وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
قسم محاية املنتجات العراقية

اعالن رقم (/2/23ت) لسنة 2018

القرار النهائي يف قضية التزايد غري املربر بالواردات يف السوق العراقية ملنتج (محوالت التوزيع)
اس�تنادا الحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم ( )11لس�نة  2010املعدل وتعليمات تنفيذه رقم ( )1لس�نة
 2011والش�كوى املقدم�ة من قبل رشك�ة دياىل العامة والتوصي�ة املقدمة من قبل الجهة املختص�ة بتطبيق احكام
القانون ( وزارة الصناعة واملعادن  /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)
القرار:
قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ( )103لسنة  2018املتخذ يف الجلسة االعتيادية الحادية عرش املنعقدة بتاريخ
 2018/3 /13اقرار توصيات الجهة املختصة (وزارة الصناعة واملعادن  /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ) بشأن
حماية منتج رشكة دياىل العامة (محوالت القدرة) وبحسب االتي :
 1ـ فرض رسم كمركي اضايف بنسبة ( )%10عرشة باملائة من وحدة قياس منتج محوالت القدرة املستورد اىل العراق
من الدول واملنايشء كافة ذو البند الكمركي(  )85042100وملدة اربعة سنوات بدون تخفيض .
 2ـ ال�زام وزارة الكهرب�اء بشراء كامل انتاج املنتج من رشكة دياىل العامة بش�كل ممنهج وبخطة رشاء س�نوية
وبش�كل مستمر ويف حالة عدم كفاية انتاج الرشكة السنوي لسد حاجة الوزارة انفا يتم رشاء باقي احتياجاتها من
السوق املحلية بعد اعتذار الرشكة رسميا عن التجهيز عىل ان يكون ذلك متفقا مع االحكام الواردة يف قانون املوازنة
العامة االتحادية للسنة املالية 2018/
 3ـ قيام وزارة املالية /الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرس�م الكمركي االضايف ملنتج ( محوالت التوزيع) وقيامها
باش�عار وزارة الصناع�ة واملعادن  /دائ�رة التطوير والتنظيم الصناعي بش�كل دوري عن كمية اس�تريادات العراق
م�ن املنت�ج املذكور انفا وقيمة الرس�م الكمركي االضايف الذي يتم جبايته عىل املس�تورد من املنت�ج االجنبي وقيمة
املستوردات وبلدان التصدير والجهات املستورة له.
معلومات اخرى:
 1ـ الفقرة التي تخص منتج (محوالت التوزيع) يف قرار مجلس الوزراء املشار اليه اعاله  :الفقرة ()1
 2ـ الجهة املختصة  :دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن.
 3ـ الجهة املشتكية :رشكة دياىل العامة
 4ـ املنتج املستورد املشتكى عليه ( محوالت التوزيع)
 5ـ رق�م البند الكمركي الخاص باملنتج املس�تورد املش�تكى علي�ه وفقا لقانون التعرفة الكمركية رقم ( )22لس�نة
)85042100( 2010
 6ـ نوع املمارسة الضارة يف التجارة الدولية املشتكى ضدها  :تزايد غري مربر بالواردات ملنتج ( محوالت التوزيع )
 7ـ االساس الوارد يف طلب الشكوى وجود تزايد غري مربر بالواردات ملنتج (محوالت التوزيع) وحصول الرضر للجهة
الشاكية.
 8ـ تكون املراجعة واالستفس�ار عىل العنوان االتي  :مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق الس�ادس  /دائرة التطوير
والتنظيم الصناعي  /قسم حماية املنتجات العراقية او الربيد االلكرتوني
()p_protect@industry.gov.iq

اعالن

إعالن
بنا ًء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي
حميد حسني عيل الذي يطلب تبديل لقبه
من (ف�راغ) إىل (العيس�اوي) ممن لديه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
مدة أقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق
أح�كام املادة ( )24من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )1لسنة .2016
املدير العام
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني اج�ازة البناء الص�ادرة من
بلدي�ة التاج�ي س�بع الب�ور للقطع�ة
املرقمة  3078س�بع البور بأس�م  /عيل
عدنان فاضل فمن يعثر عليها تسليمها
إىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز رشطة الكرمة
فقدان شخص
بتاري�خ  2014/1/11ت�م اختط�اف
الرشطي ( حمزة عيدان مجيد حسين)
املنسوب اىل ف 3ملش 18من قبل سيطرة
وهمية للمس�لحني عىل الطريق الرسيع
يف الرمادي ولم يعد لحد االن000
املقدم
امر املركز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�ور يف صحيفة املستقبل
العراق�ي الع�دد  1640يف  2018/4/2يف اعلان
تنفيذ بعقوبه املرقم 2018/310س�قط س�هوا
كلمة س�هام املدي�ن يف العقار تسلس�ل 35م10
بهرز وما يع�ادل  160م 2العائ�د للمدين محمد
عبد الكريم

اعالن رقم (/2/81ت) لسنة 2018

القرار النهائي يف قضية التزايد غري املربر بالواردات يف السوق العراقية ملنتج (مرشوب الطاقة)
اس�تنادا الح�كام قان�ون حماية املنتج�ات العراقية رقم ( )11لس�نة  2010املعدل وتعليم�ات تنفيذه رقم
( )1لس�نة  2011والش�كوى املقدم�ة من قبل رشكة دياىل العام�ة والتوصية املقدمة م�ن قبل رشكة دجلة
للمرشوبات الغازية والتوصية املقدمة من قبل الجهة املختصة بتطبيق احكام القانون ( وزارة الصناعة
واملعادن  /دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)
القرار:
قرر مجلس الوزراء املوقر بقراره رقم ( )101لسنة  2018املتخذ يف الجلسة االعتيادية الحادية عرش املنعقدة
بتاري�خ  2018/3 /13اق�رار توصيات الجهة املختصة (وزارة الصناعة واملعادن  /دائرة التطوير والتنظيم
الصناعي ) بشأن حماية منتج رشكة دجلة للمرشوبات الغازية (مرشوب الطاقة) وبحسب االتي :
 1ـ فرض رس�م كمركي اضايف بنس�بة ( )%82اثنان وثمانون باملائة من وحدة قياس منتج مرشوب الطاقة
املستورد اىل العراق من الدول واملنايشء كافة ذو البند الكمركي( )22021029
 2ـ قي�ام وزارة املالية /الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرس�م الكمرك�ي االضايف ملنتج ( مرشوب الطاقة)
وقيامه�ا باش�عار وزارة الصناع�ة واملعادن  /دائ�رة التطوير والتنظي�م الصناعي بش�كل دوري عن كمية
اس�تريادات العراق من املنتج املذكور انفا وقيمة الرس�م الكمركي االضايف الذي يتم جبايته عىل املستورد من
املنتج االجنبي وقيمة املستوردات وبلدان التصدير والجهات املستورة له
معلومات اخرى:
 1ـ الفقرة التي تخص منتج (مرشوب الطاقة) يف قرار مجلس الوزراء املشار اليه اعاله  :الفقرة ()1
 2ـ الجهة املختصة  :دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن
 3ـ الجهة املشتكية :رشكة دجلة للمرشوبات الغازية
 4ـ املنتج املستورد املشتكى عليه ( مرشوب الطاقة)
 5ـ رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املس�تورد املش�تكى عليه وفقا لقانون التعرفة الكمركية رقم ()22
لسنة )22021029( 2010
 6ـ ن�وع املمارس�ة الضارة يف التجارة الدولية املش�تكى ضدها  :تزايد غري مربر بال�واردات ملنتج ( مرشوب
الطاقة )
 7ـ االساس الوارد يف طلب الشكوى وجود تزايد غري مربر بالواردات ملنتج (مرشوب الطاقة) وحصول الرضر
للجهة الشاكية.
 8ـ تكون املراجعة واالستفس�ار عىل العنوان االتي  :مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق الس�ادس  /دائرة
التطوير والتنظيم الصناعي  /قسم حماية املنتجات العراقية او الربيد االلكرتوني
()p_protect@industry.gov.iq

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

الحاقا باعالنات مديرية بلدية امليمونة املنشورة
بجريدت�ي الصب�اح الجديد بعدده�ا  3898يف
 2018/3/12وجريدة املستقبل العراقي بالعدد
 1634يف  2018/3/12تعلن لجنة تثبيت امللكية
يف محكمة بداءة امليمونة عن قرارها املرقم ()1
تس�جيل مجدد  2017يف  2018/2/5املتضمن
تسجيل القطعة املرقمة  360امليمونة والبالغة
مس�احتها (س�بعة دونم�ات وخمس�ة اول�ك
وخمسة عرش مرت مربع) بأسم بلدية امليمونة
خالل مدة  30يوم من تاريخ النرش
محكمة بداءة أبي الخصيب
العدد/ 80 :ب2017/
التاريخ2018/3/27 :
إعالن
بالنظر لعدم وجود راغب بالضم عىل العقار املرقم
 407مقاطع�ة  47الجدي�دة وحم�دان املعاري�ف
علي�ه تبيع محكمة ب�داءة أبي الخصي�ب العقار
املرقم أعلاه وذلك يف تمام الس�اعة الثانية عرش
م�ن ظهر اليوم (الخامس عشر) من اليوم التايل
لنرش هذا اإلعالن .فمن له رغبة بالرشاء الحضور
يف ديوان هذه املحكمة مستصحبا ً معه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة وبصك
مص�دق إن لم يكن رشي�كا وان أجور املنادي عىل
املشرتي كما مبينة أوصافه أدناه.
القايض  /فيصل سلمان عطار
األوصاف:
العق�ار املرق�م أعلاه يق�ع على ش�ارع فرعي
تراب�ي ن�وه مل�ك رصف جن�س العق�ار دار وان
العقار مس�احته( أولك و17م ) 2مشيد عليه دار
س�كن مبنية من البلوك والثرمس�تون ومسقفه
بالكونكري�ت املس�لح وتتك�ون م�ن طابقين
الطابق األريض يتكون م�ن غرفتني منام وصالة
ومش�تمالت واالرضي�ة مبلط�ة بالسيراميك
والس�قف مغل�ف بالس�قوف الثانوي�ة والطابق
العلوي غي مكتمل البناء ،قدرة س�عر املرت املربع
الواحد مبلغ مائة الف دينار فتكون قيمة األرض
مبلغ  11700000مليون دينار وقيمة املش�يدات
مبل�غ  42000000فتك�ون قيم�ة العق�ار ارضا ً
ومش�يدات  53700000ملي�ون دين�ار وان مبلغ
الضم  %70من القيمة املقدرة.

www.almustakbalpaper.net

العدد125 :
التاريخ2018 /3 /29 :

اعالن ثاين

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم (53يف )2018/2/ 13
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري االملاك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة
اىل مديري�ة بلدية الكحالء باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )4ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة
املرق�م ( )21لس�نة  .2013فعىل م�ن يرغب االشتراك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلديات ميس�ان –
س�كرتري اللجنة وخالل م�دة  15يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية
ال تقل عن  % 20من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور خدمة  %2واية
اج�ور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فتؤجل اىل الي�وم الذي يليه من ايام العمل
الرسمي.
ت

نوع العقار

رقم الملك

المساحة

بدل التقدير السنوي السابق

بدل اعادة التقدير
السنوي الحالي

مدة االيجار

1

كشك

175سراي

3×2م

 252000مئتان واثنان
وخمسون الف دينار

 400000اربعمائة
الف دينار

سنة واحدة

2

كشك

185سراي

3×2م2

 265000مئتان وخمس
وستون الف دينار

 400000اربعمائة
الف دينار

سنة واحدة

3

كشك

192سراي

3×2م

 285000مئتان وخمس
وثمانون الف دينار

 400000اربعمائة
الف دينار

سنة واحدة

4

كشك

198سراي

3×2م2

 260000مئتان وستون الف
دينار

 400000اربعمائة
الف دينار

سنة واحدة

فقدان
فق�دت الهوية املرقم�ة  86900الص�ادرة من
التنمية الصناعية بأس�م  /آري ورشيكه فعىل
من يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة املوارد املائية
 /الهيئة العامة لصيانة مش�اريع الري والبزل
بأس�م  /صبري س�اجت برغ�وث الرجاء من
يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة جنح البرصة
العدد/309:ج2018/2
التاريخ2018/3/29 :
اعالن
اىل املشتكي  /مهدي سيد حسني
حي�ث تبين إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان،
وكونك مطل�وب امام هذه املحكمة يف القضية
الجزائي�ة املرقم�ة (/309ج )2018/2وف�ق
اح�كام املادة ( 456من قانون العقوبات) فقد
اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني بالحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق
 2018/5/2وبخالفه سوف تعترب متنازال عن
حق�ك يف الش�كوى بعد مضي امل�دة القانونية
لنرش االعالن.
القايض /صالح عبدالواحد حيدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
جاء سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بعددها
 1643الص�ادر بتاريخ  2018/3/27للمزايده
رق�م  2018/2/14ومزاي�ده 2018/2/16
ومزاي�ده  2018/2/29لبيع عق�ارات واقعه
يف محافظ�ة البصره تسلس�ل  12رق�م
العقار 113/1خطا والصحيح 1113/1

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة
صالح الدين
دائرة البطاقة الوطنية طوز
اضافة لقب
بناءا عىل طلب املس�تدعي امير عريان خرض
املسجل لدينا يف السجل  802م الصحيفة 177
احوال الطوز الذي يروم اضافة اللقب اىل سجله
وجعله ( البياتي ) بدال من ( الفراغ )
املقدم الحقوقي
مصطفى قنرب ابراهيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشي�ك ( فضيله محم�د ابراهيم ) اقتىض
حض�ورك اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض اصدار
اجازة بناء العقار املرقم  3 / 59617حي النداء
خلال عرشة اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك
اسم طالب االجازة حسني محمد حسون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل الرشي�ك ( فوزي�ة مه�دي صال�ح ) اقتىض
حض�ورك اىل مقر بلدية النج�ف لغرض انجاز
معاملة منح اجازة اضاف�ة بناء للعقار املرقم
 3 / 58570ح�ي الن�داء وخلال عشرة ايام
وبخالف�ه س�يتم اكم�ال االج�راءات وب�دون
حضوركم
اسم طالب االجازة بتول حسن حمش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني اجازة حبوب املرقمة (  )267لسنة
 2016الص�ادرة م�ن الرشكة العام�ة لتصنيع
الحب�وب يف املثن�ى العائ�دة للمواط�ن ( اي�اد
صبحي عيل ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار

مديري�ة األح�وال املدنية والج�وازات واإلقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون األحوال املدنية
إعالن
ق�دم املواطن ( يح�ي عطية حس�ن ) طلبا إىل
هذه املديرية يطلب فيه تبديل اس�مه وجعله (
يحيى ) بدال م�ن ( يحي) وعمال بإحكام املادة
(  )22م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم ()3
لس�نة  2016املعدل تقرر نشر الطلب بإحدى
الصح�ف املحلية فمن لديه اعتراض مراجعة
ه�ذه املديرية خالل فرتة ( خمس�ة عرش يوما
) م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف
الطلب حسب األصول.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2492/
التاريخ 2018/4/1
نرش اعالن
قدم املس�تدعية (ايمان عبد الكريم اسماعيل)
طلب اىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجر
وقيمومة لزوجها املفقود (جواد عيل محمود)
والذي فقد بتاريخ  2006/4/1عليه واستنادا
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه
بصحيفتني محليتني لغ�رض التثبت من حياة
املفقود
مع التـقـدير...
القايض
أنور جاسم حسني

فقدان
فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من
الهيئ�ة العام�ة للرضائب  /ف�رع النجف
االرشف ذي الع�دد ( )5611بتاري�خ
 2013/3/7والعنون�ة اىل مديري�ة مرور
محافظة املثنى باسم ( فالح عبد الحسن
س�ماري ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
اني املصفي صبري كاظم ظاهر لرشكة
فجر العطاء للتج�ارة و املقاوالت العامة
املح�دود ادعو كل م�ن له حق أو دين عىل
الرشك�ة مراجعت�ي على العن�وان التايل
بغداد الدورة املهدية الثاني م  ٨٢٠شارع
 ٥د  ١ / ٤٣املصفي
صربي كاظم ظاهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد  /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 1013ب 2017 /
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ( محم�د مك�ي رش�يد
الصفار ) مجهول محل اقامته حاليا .
اق�ام املدع�ي ( عالء ش�ون املش�ايخي )
الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة
يطالبك فيها بمبلغ (  ) 30 / 000ثالثون
الف دوالر وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س
البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة قرر
تبليغ�ك بصحيفتين محليتين يوميتني
بموع�د املرافع�ة ي�وم 2018 / 4 / 19
الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا س�تجري بحقك
غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ الرميثه
رقم االضباره2018/254/
اىل  /املنفذ عليه
اسم املدين  /غيث مزهر عليوي
لق�د تبني م�ن خالل كت�اب مركز رشطة
الجوادي�ن (ع) وأش�عار مخت�ار منطقة
حي العس�كري انك مجهول محل اإلقامة
ومرتحل من محل س�كناك الرسمي عليه
ق�ررت تبليغ�ك ع�ن طري�ق النشر وفق
إحكام املادة  27من قانون التنفيذ املرقم
 45لس�نة  1980التنفي�ذ املرق�م /347
ب 2017/يف  2017/9/27املتضم�ن
بإلزام�ه بتأديت�ه الدائ�ن محمد جاس�م
نعم�ة البال�غ مائة وعشرة ماليني دينار
عراق�ي وبخالف ذلك س�وف يص�ادر إىل
التنفيذ الجربي بحقك .
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /195/ج2018/
التاريخ2018/3/20/
إىل املتهم الهارب  /حسن عيل حسن
م/تبليغ
بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة ش�عبة
مكافح�ة إجرام الرميث�ة وملجهولة محل
إقامت�ك علي�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك
بواس�طة النشر يف صحيفتين محليتني
يوميتين بموع�د املحاكم�ة املص�ادف
 2018/5/6الس�اعة التاس�عة صباح�ا
لكون�ك مته�م يف الدع�وى املرقمة /195
ج 2018/املش�تكي فيه�ا (الح�ق العام)
وفق إح�كام امل�ادة /28سادس�ا 2/من
قان�ون املخدرات رق�م  50لس�نة 2017
يف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري
املحاكمة بحقك غيابا وعلنا وفق األصول
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بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النف�ط جب�ار علي
اللعيبي ،ان الوزارة حققت انجازا ً
مهما يضعها على أعتاب مرحلة
جديدة من االستثمار االمثل للغاز
املصاحب للعمليات النفطية.
جاء ذل�ك اثناء احتفالي�ة توقيع
عق�د اس�تثمار الغ�از املصاحب
لحقلي النارصي�ة والغ�راف مع
رشكة بيكر هي�وز جنرال الكرتك
العاملي�ة بطاق�ة  200مقم�ق
باليوم.
واض�اف اللعيب�ي يف بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «ه�ذا

العقد يمث�ل اضافة مهمة لقطاع
الغاز يف محافظة ذي قار بش�كل
خاص وللعراق بشكل عام ،حيث
س�تقوم رشكة بيكر هي�وز احد
االذرع املهم�ة لرشك�ة ( ) GE
العاملي�ة بالعم�ل عىل االس�تثمار
االمث�ل للغ�از املصاح�ب للحقيل
الغ�راف والنارصي�ة ،وس�تصل
معدالت االس�تثمار م�ن الحقلني
أكثر م�ن  200مليون قدم مكعب
قي�ايس م�ن الغ�از بالي�وم ،من
خالل التطوير بإس�تخدام احدث
االجه�زة واملع�دات والتكنلوجي�ا
الرسيعة واملتقدمة يف العالم».
واش�ار اىل ان «املرشوع س�يوفر

كذل�ك أكثر م�ن  1000طن يوميا
من الغاز الس�ائل واكثر من 900
مرت مكعب م�ن املكثفات ،فضالً
عن توفير أكثر م�ن  500فرصة
عم�ل ،وكذل�ك وجهنا بضرورة
بناء مجمعات س�كنية وترفيهية
وتوفير الخدمات البناء محافظة
ذي قار».
وتاب�ع ان «ه�ذا العقد س�وف لن
يك�ون االخير ،فهناك مش�اريع
كثرية يف الطريق نهدف من خاللها
اىل تطوي�ر الصناع�ة النفطي�ة
واالستثمار االمثل للثروة الوطنية
وزيادة االي�رادات املتاتية من ذلك
دعما لالقتصاد الوطني.

حمافظ البرصة يعلن قرب تنفيذ محلة خدمية وامنية يف قضاء شط العرب

احلج تدعو الفائزين
بقرعة االعوام اخلمسة
املقبلة الكامل معامالهتم

البصرة  /المستقبل العراقي
كشف محافظ البرصة اسعد العيداني عن
ق�رب تنفيذ حملة خدمية وامنية يف قضاء
ش�ط العرب يأت�ي ذلك عقب زي�ارة له اىل
قضاء ش�ط الع�رب واللقاء بقائ�م مقام
القض�اء حي�در طعم�ة العب�ادي وبعض
الق�ادة االمنيني .وق�ال العيدان�ي يف بيان
صحف�ي صدر عن مكتب�ه االعالمي تلقته
«املستقبل العراقي» ان «قضاء شط العرب
من االقضية الكبرية واملهمة وهناك توسع
س�كاني كبير وق�د تطرقن�ا يف اللقاء مع
قائم مقام قضاء شط العرب اىل مواضيع
مهم�ة من بينها ان يتم تنفيذ جهد خدمي
من قب�ل رشكة نفط البصرة يف القضاء»

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت الهي�أة العلي�ا للح�ج والعمرة،
املواطنني الفائزين بقرعة الحج للعام
الحايل واألعوام الخمسة املقبلة إلكمال
معامالتهم.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيأة
حس�ن فهد الكناني ،يف بيان له تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خة منه ،
ان «الهي�أة س�تفتح مكاتبها يف بغداد
واملحافظات ابتدا ًء م�ن اليوم الثالثاء
الس�تقبال الفائزي�ن بالذه�اب اىل
بي�ت الل�ه الحرام ه�ذا الع�ام الكمال
معامالتهم».
وأض�اف ان «على الفائزي�ن بقرع�ة
الحج لالع�وام الخمس�ة املقبلة ايضا
مراجع�ة مكات�ب الهيئة اعتب�ارا من
يوم غد مس�تصحبني مستمسكاتهم
الثبوتي�ة لتثبي�ت أس�مائهم وإنج�از
معامالتهم».
وكانت هيأة الحج والعمرة قد انجزت
االس�بوع امل�ايض إجراء قرع�ة الحج
لالعوام الخمس�ة املقبلة للمحافظات
كافة ونرشت أس�ماء جميع الفائزين
بها.

.من جهته اوضح قائم مقام قضاء ش�ط
الع�رب حي�در طعمة العب�ادي يف ترصيح
صحفي ان االمور املهمة التي تم التباحث
فيها مع محافظ البرصة اس�عد العيداني
هي قضية تلكؤ بعض املشاريع من بينها
موض�وع متنقل�ة الطاق�ة الكهربائية يف
القضاء اضافة اىل مناقش�ة اسباب تاخر
تنفي�ذ احد مش�اريع املاء املهم�ة املتوقف
من�ذ فرتة طويل�ة» .ولفت العب�ادي اىل ان
«محاف�ظ البصرة اوعز اىل مدي�ر العقود
الحكومية باالتصال والتواصل مع اصحاب
الشركات املنف�ذة للمش�اريع املتعلق�ة
بالطاق�ة الكهربائية ومياه االس�الة وان
يتم دفع مس�تحقات تلك الرشكات يف حال
املصادقة عىل املوازنة .

بغداد  /المستقبل العراقي

وبني ان «الضواب�ط والتعليمات نصت عىل عدم قبول اي
كمية خ�ارج القوائم املرس�لة اىل رشكة تج�ارة الحبوب
 ,مشيرا ً اىل «قي�ام وزارة الزراعة بارس�ال قرص ()CD
باالضافة اىل قوائم اصلية مصدقة تضم اس�ماء املزارعني
و الفالحني وصنف البذور املزروعة ومصدرها واملس�احة
املزروعة وكمية االنتاج املتوقعة لكل فالح».
واوض�ح ان «ه�ذة القوائم ل�كل منطقة انت�اج عىل حدة
حيث تم وضع آلية الس�تالم تلك القوائم بحيث يتم تزويد
كل فالح بكتاب رسمي صادر من مديريات وزارة الزراعة
يؤيد ما ورد ذكره ملطابقة جميع القوائم املرسلة.

اعلنت الرشك�ة العامة لتجارة الحب�وب يف وزارة التجارة
عن ع�دم قب�ول و اس�تالم اي كمية م�ن الحنطة خارج
القوائم املرسلة واملبلغة من قبل وزارة الزراعة» .
واض�اف مدير ع�ام الرشكة نعيم محس�ن املكصويص يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،ان «وزارة
الزراعة تتحمل مسؤولية تزويد اي مزارع او فالح بكتاب
خ�ارج الضوابط املقررة لغرض تس�ويق الحنطة ملخازن
وزارة التجارة».

هيأة املنافذ احلدودية تعقد مؤمترها الطارئ ملدرائها
برئاس�ة الدكت�ور كاظ�م العقاب�ي رئيس
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة عق�دت الهي�أة
مؤتمرها الطارئ مل�دراء املنافذ الحدودية،
وقد أكد س�يادته عىل تشخيص الخروقات
ومعالجته�ا آنيا ً لغرض تصحيح عمل دور
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة وذك�ر أن الهيأة
الي�وم تتع�رض لهجمة رشس�ة م�ن قبل
بعض الشخصيات ووسائل االعالم والغاية
منه�ا تقليل من دوره�ا االرشايف والرقابي
يف سبيل كس�ب اصوات انتخابية وتحقيق

مكاسب مالية وشخصية ،مشددا ً سيادته
على ان يك�ون جمي�ع م�دراء وضب�اط
ومنتس�بي الهي�أة يف صحوة حت�ى يكون
النجاح من جانبنا من خالل العمل امليداني
ال�دؤوب والنزيه ،كما ش�دد على التعامل
باملعلوم�ة االس�تخبارية واخذه�ا بنظ�ر
االعتب�ار والتعام�ل بها بجدي�ة وفق األطر
القانونية ،مضيفا ً عىل ان املنافذ الحدودية
ه�ي صم�ام االم�ان يف حماي�ة املس�تهلك
واملنت�ج املحيل للبلاد وعىل جمي�ع مدراء
املنفذ تقديم تقييم شهري لكل العاملني يف
املنفذ بغية تش�خيص االشخاص املتلكئني

يف العمل ومن يس�تحق الش�كر من خالل
املتابعة امليداني�ة لغرض تطبيق األجراءات
التي حددتها الهيأة ،ويف الس�ياق ذاته شدد
سيادته عىل متابعة ضباط ومنتسبي قسم
البح�ث والتحري لغرض قطع دابر الش�ك
يف موضوع الفس�اد واكد أننا اليوم نحتاج
تطبيق القان�ون وترك املجامالت من خالل
وجود قوة تمنع من تس�ول نفس�ه للعبث
بالقان�ون كم�ا ،ش�دد عىل ضب�ط بوابات
املنافذ وعدم دخول اي ش�خص بأس�تثناء
املخولين بذل�ك ووكالء االخ�راج الكمركي
والتجار املعنيني.

النزاهة :تنفيذ أمر قبض بحق مديرة تقاعد الديوانية هلدر باملال العام
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيأة النزاه�ة ،عن «إصدار محكمة
ِّ
بحق
قبض وتح� ٍّر
تحقي�ق الديوانيَّ�ة أمر
ٍ
مدي�ري دائ�رة تقاع�د املحافظ�ة الحاليَّة
والس�ابقة وس�بع ٍة من مُ َّ
وظفي الدائرة»،

مُ ب ِّي ً
ن�ة َّ
أن «أم�ر القب�ض ج�اء بن�ا ًء على
تاب�ع للهيأة حاالت
ضبط
اكتش�اف فريق
ٍ
ٍ
ً
معاملة تقاعدي ًَّة يف الدائرة».
تزوير يف 50
ٍ
وذك�ر بي�ان للهي�أة تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،ان «دائ�رة التحقيقات يف الهيأة
َّ
أكدت قيام مالكات مكتب تحقيق الهيأة يف

املحافظة بمس�اعدة جهات إنفاذ القانون
ِّ
بحق
م�ن تنفي�ذ أم�ر القب�ض والتح�رِّي
مديرت�ي دائرة التقاعد الحاليَّة والس�ابقة
وأربع�ة م�ن املُ َّ
َّ
وت�م عرضهم عىل
وظفني،
ق�ايض التحقيق ال�ذي ق�رَّر توقيفهم عىل
ذمَّ ة التحقيق».

القضائي التابع
وأضاف ان «فريق الضبط
ّ
للجن�ة مكافحة الرش�وة يف مكتب تحقيق
الهي�أة باملحافظة قد ضبط يف دائرة تقاعد
ً
إضب�ارة
تزوي�ر يف 50
املحافظ�ة ح�االت
ٍ
تقاعدي ً
بهدر يف امل�ال العا ِّم بما
َّ�ة تس�بَّبت
ٍ
دينار».
يزيد عىل مليار ونصف املليار
ٍ

ذي قار تدعو اىل دعم رشكتها النفطية واطالق
ختصيصات البرتودوالر
ذي قار  /المستقبل العراقي
دعا محاف�ظ ذي قار يحيى النارصي،
وزارة النف�ط والحكوم�ة املركزي�ة
لدع�م رشك�ة نف�ط ذي ق�ار واطالق
تخصيص�ات البترودوالر لتنفي�ذ
مشاريع خدمية باملحافظة».
وق�ال محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى
الن�ارصي خلال حف�ل رشك�ة نفط
ذي ق�ار بالذك�رى الس�نوية االوىل
لتأسيسها»نبارك لكوادر رشكة النفط
يف ذكرى تأسيسها التي جاءت بجهود
مضني�ة م�ن قب�ل الحكوم�ة املحلية
واملركزية»،الفت�ا اىل «رضورة دع�م
ك�وادر الرشكة من قب�ل وزارة النفط

عرب زجه�م يف دورات تدريبية لتطوير
قابلياتهم ملنافسة الرشكات النفطية
االخرى».
وبين ان «محافظ�ة ذي ق�ار تمتل�ك
احتياط�ي نفط�ي كبير يق�در باكثر
م�ن  20ملي�ار برمي�ل نف�ط وهو ما
يس�تدعي تطوي�ر الصناع�ة النفطية
واالستخراجية «.
واش�ار اىل ان «اس�تحصال املوافقات
عىل تاس�يس الرشكة جاءت بناء عىل
مطالب�ات متع�ددة ومتواصل�ة م�ن
ادارة املحافظة لوزارة النفط ومجلس
الوزراء».
ودع�ا الن�ارصي الحكوم�ة املركزي�ة
الطلاق مس�تحقات املحافظ�ة م�ن

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت امانة بغ�داد ،عن اع�داد خط�ة خدمية خاص�ة بالزيارة
الرجبي�ة تتضمن تهيئ�ة آليات تخصصية وعم�ال نظافة لتقديم
الخدم�ات للزائرين الوافدي�ن اىل مدينة الكاظمي�ة إلحياء ذكرى
استش�هاد االمام موىس بن جعفر(ع)».وذكرت مديرية العالقات
واالعلام يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان»دائ�رة بلدية
االعظمي�ة اكمل�ت تهيئ�ة الش�وارع الت�ي سيس�لكها الزائرون
القاصدون مدينة الكاظمية ألداء مراس�م الزيارة بمناسبة ذكرى
استشهاد االمام موىس بن جعفر(ع)».واضافت ان «مالكات دائرة
بلدية االعظمية نفذت حمالت كربى لتس�ليك الخطوط الرئيس�ة
والفرعي�ة وتنظي�ف خط�وط وش�بكات ترصيف مي�اه الرصف
الصحي واالمطار وتنظيف الشوارع ونرش حاويات مرتية وتهيئة
عدد م�ن اآلليات التخصصي�ة لتقديم الخدم�ة للزائرين».وبينت
ان «الدائ�رة خصصت عددا من العمال يف تلك الش�وارع خالل ايام
الزي�ارة وايض�ا توزيع اكياس جمع النفاي�ات عىل املواكب فضال
عىل حمالت ارش�ادية ارش�ادية بين اصحاب املواك�ب تحث عىل
رضورة التعاون مع املالكات الخدمية.

صحة الكرخ تعد خطة طبية الستقبال
يوم زيارة اخلامس والعرشون من رجب
بغداد  /المستقبل العراقي

التجارة :منع استالم اي كمية من احلنطة خارج القوائم املرسلة من وزارة الزراعة

بغداد  /المستقبل العراقي

امانة بغداد تعد خطة خدمية خاصة
بالزيارة الرجبية

البترو دوالر لتنفيذ مش�اريع خدمية
يف املحافظ�ة وتوفري فرص عمل البناء
ذي قار ال سيما وان الحقول النفطية
اس�تملكت ارايض بع�ض املواطنين
كانت مصدر رزقهم.
ويق�در االحتياط�ي النفطي يف حقول
نفط ذي قار بأكثر من  20مليار برميل
تتوزع عىل حق�ول الغراف والنارصية
وابو عمود وحقل صبه.
ويع�ود تاريخ إنت�اج النفط يف ذي قار
اىل ع�ام  2007حي�ث تم�ت املب�ارشة
باملرحلة األوىل م�ن تطوير حقل نفط
النارصية مطلع العام املذكور وبطاقة
إنتاجية اولي�ة تقدر بـ  12ألف برميل
يومياً.

وأش�ار البيان اىل ان «الدائ�رة ا َّدعت فقدان
معاملات أخ�رى ،ولدى ع�رض املوضوع
ٍ
عىل ق�ايض التحقي�ق املُ ِّ
خت�ص بالنظر يف
ِّ
بحق
قبض
قضايا النزاهة ،قرَّر إصدار أمر
ٍ
مديرت�ي دائرة تقاع�د املحافظ�ة الحالية
والسابقة وعد ٍد من املوظفني.

أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد  /الكرخ ع�ن «اعداده�ا خطة طبية
طارئ�ة الس�تقبال الخام�س والعرشين م�ن رجب حي�ث قامت
الدائ�رة بتهيئ�ة جمي�ع مؤسس�اتها الصحية وتجهيزه�ا بكافة
األجهزة واملستلزمات الطبية بمناسبة زيارة الخامس والعرشين
من رجب ذكرى استش�هاد االمام موىس الكاظم ( عليه السلام )
وبالتنسيق مع الجهات الساندة األخرى» .
واوضح مدير عام الدائرة الدكتور جاس�ب الحجامي يف بيان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،لقد ت�م اتخاذ كافة اإلج�راءات الصحية
والطبية الالزمة لتأمني وتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية
للمواطنين كاف�ة وضم�ان االس�تعدادات القص�وى ملواجهة أي
طارئ السمح الله
واضاف «حيث س�يتم تهيئة مستش�فيات الكرخ كافة فضال عن
تهيئة س�يارات اإلس�عاف فيه�ا والعناية بمس�تلزماتها الطبية،
وتهيئ�ة فريق طب�ي من كافة مستش�فيات الك�رخ ويكون عىل
اهي�ه االس�تعداد لغ�رض االس�تدعاء والتحريك جوال�ة ملعالجة
الجرح�ى واملرىض فضال عن تهيئ�ة مراكز صحية من القطاعات
الصحي�ة التابع�ة للدائرة والبالغة  12مف�رزة طبية ومفاز طبية
س�اندة اخرى» .واشار اىل انه «تم االيعاز اىل فرق الرقابة الصحية
بتش�كيل فرق صحي�ة وتوعية للمواطنني ملخاطر امل�واد الغذائية
املكش�وفة وامل�اء والعصائ�ر وتوجيه اصح�اب املواك�ب الدينية
بضرورة االهتم�ام بنوعية ونظاف�ة الطعام والشراب املقدمني
للزائرين وارس�ال خطة مفصلة حول عمل الرقابة الصحية اثناء
الزيارة اىل قسم العمليات يف مركز الدائرة.

التمييز ترد طعن رشكة
مقاوالت أخلت بواجباهتا
بغداد  /المستقبل العراقي
ردت الهيئ�ة االس�تئنافية  /عقار يف محكمة التميي�ز االتحادية،
طعن�ا تقدمت به إحدى رشكات املق�اوالت يف محافظة املثنى ضد
حك�م صدر لصالح دائ�رة صحة املثنى».وقال املتحدث الرس�مي
ملجلس القضاء األعىل القايض عبد الس�تار بريقدار ،يف بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،إن «الدعوى تتلخص بأن رشكة استثمارية
كانت قد تعاقدت مع مديرية صحة املثنى عىل إنشاء مركز صحي
بمنطق�ة (الجربوعية) وبعد إتمام املشروع حصلت عدة أرضار
باملبنى».وأض�اف بريق�دار أن «محكمة يف الس�ماوة عىل أثر ذلك
حكمت ضد رشكة املقاوالت بالتعويض استنادا إىل إخالل األخرية
ببن�ود العق�د وم�ا ج�اء يف امل�ادة ( )1/ 870من القان�ون املدني
(يضمن املهندس املعماري و املقاول ما يحدث خالل عرش سنوات
من تهدم كيل أو جزئي فيما شيده من مبان واقامه من منشآت».
وأوض�ح املتحدث الرس�مي أنه «لثب�وت األرضار بحس�ب تقرير
الخبير القضائي قررت محكمة التمييز االتحادية تصديق الحكم
املميز وفقا للمادة ( )2/ 210من قانون املرافعات املدنية.

حتقيق الكرخ تصدق أقوال حمتال
بجبي أجور الكهرباء

العراق وتونس يبحثان سبل تعزيز
التعاون الثنائي يف املجال الصحي
بغداد  /المستقبل العراقي
بحثت وزيرة الصحة والبيئة ،عديلة حمود حسين ،مع نظريها
التونسي ،عماد الحمامي ،س�بل تعزيز آف�اق التعاون الصحي
وتبادل الخربات بني البلدين.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»  ،ان «وزيرة
الصح�ة والبيئ�ة ،عديل�ة حمود حسين ،التقت وزي�ر الصحة
التونسي ،عم�اد الحمامي ،عىل هام�ش اجتماع الهيئ�ة العليا
للمجل�س العربي لالختصاصات الصحية املنعقد يف مقر االمانة
العامة لجامعة الدول العربية يف القاهرة».
واشارت اىل انه «جرى خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون
الثنائ�ي يف املج�ال الصحي بني البلدي�ن ،وبحث آف�اق التعاون
الصح�ي وتب�ادل الخربات بين وزارة الصح�ة العراقية ووزارة
الصحة التونسية.

بغداد  /المستقبل العراقي
صدق�ت محكمة تحقيق الكرخ ،اعرتافات متهم أقدم عىل جباية
أجور الكهرباء من املنازل السكنية عرب ختم مزور.وقال املتحدث
الرس�مي ملجلس القض�اء االعىل ،القايض عبد الس�تار بريقدار يف
بيان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،إن «متهما اعرتف أمام قايض
التحقي�ق يف محكمة اس�تئناف الكرخ بقيام�ه بتزوير ختم عائد
ملديرية توزيع كهرباء الكرخ من أجل االحتيال واستحصال جباية
دي�ون وأجور الكهرباء بحي حطين يف منطقة الريموك».وأضاف
املتحدث الرس�مي ،أن «املتهم اعرتف باالحتيال عىل مجموعة من
البيوت وكسب مبلغ مقداره مليون ونصف املليون عرب مطالبتهم
بتس�ديد الديون التي بذمتهم».ولفت القايض ،إىل أن «أقوال املتهم
صدقت وفقا ألحكام القرار رقم  160لسنة .1983
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية
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العدد 91 :
التاريخ 2018/4/1

إعالن

تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء املزاي�دة العلنية لتأجري
االملاك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الحرية) وملدة (ثالث س�نوات) وفقا إلحكام
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن
تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الحرية أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل
لنشر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %200من
القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق
لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الس�اعة
(الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
س�تكون املزاي�دة يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أج�ور النرش واملصاريف
املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد سكن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر 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 2014/9/28
يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجل�ب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند
الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

1

اكشاك

 72/2ـ 33/2

20م2

الشارع الحولي االيسر على القطعة 797/275

2

اكشاك

 28/2ـ  29/2ـ32/2

24م2

الشارع الحولي االيسر على القطعة 797/275

3

كشك

30/2

85م2

الشارع الحولي االيسر على القطعة 797/275

4

كشك

31/2

5,52م2

الشارع الحولي االيسر على القطعة 797/275

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /197/ج2018/
التاريخ2018/3/20/
إىل املته�م اله�ارب  /مهند عبد الرضا
هاشم
م/تبليغ
بالنظر لتعذر تبليغك بواس�طة شعبة
مكافح�ة املخ�درات وملجهول�ة محل
إقامت�ك علية ق�ررت املحكمة تبليغك
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني
يوميتين بموعد املحاكم�ة املصادف
 2018/5/6الساعة التاسعة صباحا
لكونك متهم يف الدعوى املرقمة /197
ج 2018/املشتكي فيها (الحق العام)
وفق إحكام املادة /28سادسا 2/من
قانون املخدرات رقم  50لسنة 2017
يف حال�ة عدم حضورك س�وف تجري
املحاكم�ة بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وفق
األصول القانونية.
القايض
فراس احمد حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /196/ج2018/
التاريخ2018/3/20/
إىل املته�م اله�ارب  /ناظ�م عطي�ة
درويش
م/تبليغ
بالنظر لتعذر تبليغك بواس�طة مركز
رشط�ة النجم�ي وملجهول�ة مح�ل
إقامت�ك علية ق�ررت املحكمة تبليغك
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني
يوميتين بموعد املحاكم�ة املصادف
 2018/5/6الساعة التاسعة صباحا
لكون�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة
/196ج 2018/املشتكي فيها (الحق
الع�ام) وفق إح�كام امل�ادة  /28من
قان�ون املرشوب�ات الروحي�ة رقم 3
لس�نة  1931يف حالة ع�دم حضورك
س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابا
وعلنا وفق األصول القانونية.
القايض
فراس احمد حسني

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /184/ج2018/
التاريخ2018/3/25/
إىل املته�م اله�ارب  /جمع�ة اغميس
فلفوص البدري
م/تبليغ
بالنظر لتعذر تبليغك بواس�طة مركز
رشط�ة ألنجم�ي وملجهول�ة مح�ل
إقامت�ك علية ق�ررت املحكمة تبليغك
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني
يوميتين بموعد املحاكم�ة املصادف
 2018/5/6الساعة التاسعة صباحا
لكون�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة
/184ج 2018/املشتكي فيها (الحق
الع�ام) وفق إح�كام امل�ادة  /28من
قان�ون املرشوب�ات الروحي�ة رقم 3
لس�نة  1931يف حالة ع�دم حضورك
س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابا
وعلنا وفق األصول القانونية.
القايض
فراس احمد حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
محكمة جنح النجف
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
العدد /371/ج2018/
التاريخ2018/2/21 /
إعالن
إىل املتهم الهارب  /سالم محمد عيل
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة
والخاص�ة
(/371ج)2018/
باملش�تكي ( رشكة الغدير للمقاوالت
العامة) وفق امل�ادة (47/453و)49
من قانون العقوبات وملجهولية محل
إقامتك حسب اإلشعار املرفق يف ثنايا
ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة
تبليغ�ك إعالن�ا بوج�وب الحض�ور
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم
 2018/5/10وعن�د ع�دم حض�ورك
س�وف تجري محاكمت�ك غيابا وعلنا
حسب األصول
القايض
حسن عبد األمري الحدراوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /176/ج2018/
التاريخ2018/3/29 /
إىل  /املدع�ى علي�ه (حس�ن عاش�ور علي) مجه�ول مح�ل
اإلقامة.
م/إعالن
أص�درت املحكم�ة قراره�ا املرق�م /176ش 2018/يف
 2018/3/15والق�ايض بصديق الطلاق ألخلعي بني املدعية
( أمل حس�ن كاظم) و (حسن عاش�ور عيل) وملجهولة محل
إقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني
ويف حال�ة عدم حضورك خلال عرشة أيام م�ن تاريخ تبلغك
يس�قط حقك باالعرتاض عىل الحكم الغيابي وان قرار الحكم
يكتسب بعد ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض
ستار مالك الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /381/ش2018/2
التاريخ2018/3/28 /
إىل  /املدعى عليه (مكي علوان شاكر)
م /إعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بتاريخ 2018/2/25
بالدعوى املرقم�ة  / 381ش 2018/2املتضمن الحكم بتأييد
حضان�ة املدعي�ة أمال جواد كاظ�م البنتها الطفل�ة رقية من
صل�ب املدع�ى عليه مكي علوان ش�اكر وتخويله�ا بمراجعة
الدوائ�ر الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية وش�ؤون املرأة
واملركز التمويني واألح�وال املدنية والبطاقة الوطنية ورعاية
القارصين وال يحق لها الس�فر بها خ�ارج البالد إال بموافقة
املدع�ى عليه وتبليغ�ك بالحكم الغيابي من قب�ل املبلغ محمد
علي كاظ�م بتاري�خ  2018/3/25واملتضمن عدم تس�جيل
يف س�جالت املختار وغري س�اكن يف املنطقة وبعد االطالع عىل
إش�عار مختار الكوفة الس�يد عبد الحسين نعيم مختار حي
الصحة و املتضمن إن املدعى عليه مكي علوان شاكر اليسكن
ضم�ن منطقتي وغري مس�جل يف س�جالتي وملجهولية محل
إقامتك قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني
وعن�د عدم اعرتاضك عىل القرار املذك�ور خالل املدة القانونية
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

اعالن كرس قرار

العدد 37:
التاريخ 2018/3/29

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الحر املرقم  3998يف 2018/3/15
واملتضم�ن كرس قرار عىل العقار املرقم (الكش�ك رقم  / 16جزء من
القطعة املرقمة  21/37829/1حيدرية ) واستنادا لقانون بيع وايجار
اموال الدولة املرقم ( 21لسنة  2013املعدل املادة /12تاسعا/أ) تعلن
مديرية بلديات كربالء املقدسة /لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقار
اعاله والعائد اىل مديرية بلدي�ة الحر يف املزايدة العلنية فعىل الراغبني
باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا
بع�د مرور ( )7س�بعة ايام تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني
معهم وصل التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة التي رس�ت
على املؤجر االخري ونس�خة من هوي�ة االحوال املدني�ة ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعلان واملصاريف االخرى وفق
قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لسنة  2013املعدل) علما
بان مبلغ الضم االخري مضاف اليه ( )%15يكون ( )1955000مليون
وتسعمائة وخمسة وخمسون الف دينار ال غريها

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل (ش.ع)
قسم ادارة املوارد البرشية

اىل  /السيد  /اسامة حسني عيل (مهندس اقدم) يف قسم مصفى الشامل

تبليغ

تقرر تبليغ�ك بالحضور اىل مق�ر الرشكة خالل
مدة اقصاها س�بعة اي�ام الس�تكمال اجراءات
معادلة الشهادة وتقديم ما يثبت حصولك عليها
مستصحبا معك نسخ من جواز السفر الخاص
بك وبعائلتك واال ستعترب مستقيال من الوظيفة
(ت�ارك عم�ل) م�ن تاري�خ انته�اء امل�دة اعاله
وستطبق بحقك االجراءات االدارية والقانونية

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3295/ش2018/3
التاريخ2018/4/1 /
إعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم  1218عمارة
يف النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور أعاله واملبينة أوصافة
وقيمته أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمسة عرش)
يوما ً من اليوم الثاني لنرش اإلعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية البالغة
 %10م�ن القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف وصادر
من مصرف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واإلحالة يف الس�اعة
الثاني�ة عشر من اليوم األخري م�ن اإلعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول
عبد الرضا عبد النور الجنابي
األوصاف :العقار املرقم  1218عمارة يف النجف عبارة عن دار تتكون من طابقني
األول يتكون من ممر  7,60مرت وبعرض  120س�م وصالة وسطية مفتوحة عىل
الطابقني وأربعة غرف نوم ومخزن صغري ورسداب وطارمة ومجموعة صحية يف
الطابق األريض اما يف الطابق العلوي ثالث غرف نوم ومجموعة صحية وان العقار
بالكامل مبني بالطابوق القديم مبلط بالكايش ومسقف بالشيلمان مجهز باملاء
والكهرباء مش�غول لحظة الكشف من قبل مجموعة من الطلبة بالحوزة العلمية
حس�ب ما أفاد به املدعو عيل عبد الرضا كام وهو احد الشاغلني واملوجود يف الدار
املذكورة لحظة الكش�ف دون بقية الش�اغلني وهم يرغبون بالبقاء يف العقار بعد
البيع بصفة مستأجرين درجة عمران الدار دون الوسط وان القيمة الكلية للعقار
مبلغ ( ) 166,687,500مائة وس�تة وستون مليون وس�تمائة وسبعة وثمانون
إلف وخمسمائة دينار فقط الغريها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3195/ب2017/5
التاريخ2018/4/2 /
م/اعالن
اىل  /املدعى عليه (ماجد هاشم جابر)
أصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3195ب 2017/5يف  2017/12/6املتضمن
الحك�م بإلزام املدع�ي عليهما ماجد هاش�م جابر وكرار جعفر مجي�د بالتكافل
والتضام�ن فيما بينهما بتأديتهما للمدعني حيدر ورافد وهديل اوالد س�عيد وعد
الله مبلغ مائة الف وتسعمائة وأثنى وسبعون دوالر وذلك عن بدالت ايجار الفندق
املش�يد عىل العقار املرقم  69/1616براق جديدة وللفرتة من  2014/1/6ولغاية
 2016/1/12وبواقع اربعون الف وثالثمائة وثمان وثمانون دوالر للمدعي االول
حيدر سعيد وعدالله ومثله للمدعي رافد سعيد وعد الله ومبلغ عرشون الف ومائة
الف واربعة وتسعون دوالر للمدعية الثالثة هديل سعيد وعدالله مع تأدية املدعى
عليهم�ا للمدعين الفائدة القانوني�ة البالغة اربعة يف املائة وتحتس�ب من تاريخ
اقام�ة الدع�وى يف  2017/9/19ولحني التأدية الفعلية ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الزهراء ميثم عبد االمري
الخزعيل لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك
ح�ق الطن على القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات فوق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2015/1494:
التاريخ2018/4/1 :
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام م�ن
العقار تسلس�ل  2/1182حي االمري الواقع
يف النج�ف العائ�د للمدين محم�د عبد جودة
البالغة 6س�هم م�ن اصل  84س�م املحجوز
لق�اء طلب الدائن حامد ه�ادي غازي البالغ
 70,000,000س�بعون ملي�ون دين�ار فعىل
الراغبين بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي.
العقار عىل ش�ارع فرعي  12مرت وهو مفرز
اىل دارين بصورة غري رسمية
الج�زء االول :ويتأل�ف م�ن س�احة امامية
ضمنه�ا صحيات واس�تقبال ومدخل صغري
وه�ول وكلي�دور وغرف�ة وه�ول وصحيات
وحمام ومرافق تحت سلم ومطبخ االرضية
كايش موزائي�ك الس�قف ي�ؤدي اىل الطاب�ق
االول يحتوي على غرفة واحدة تحتوي عىل
كهرباء فقط.
الجزء الثاني :وكان مغلق اثناء الكشف وعىل
لس�ان ش�اغل الجزء االول فان�ه يتألف من
ساحة امامية وتحتوي عىل صحيات وغرفة
اس�تقبال ومدخ�ل صغير وه�ول وكليدور
وغرف�ة واح�دة وحمام ومرافق تحت س�لم
ومطبخ االرضية موزائيك السقف كونكريت
مس�لح الجدران بورك وهزارة 10سم كايش
موزائيك ومجهز ماء وكهرباء وس�لم يؤدي
اىل الطابق االول ويحتوي عىل كهرباء
املنفذ العدل
املواصفات:
 موقع�ة ورقم�ه  -:نج�ف – ح�ي االمير2/1182
 جنسه ونوعة  -:دارين حدوده واوصافه  :بلدية النجف مشتمالته  -:خلف االعالن مساحتة 660 -:م2 درجة العمران  -:متوسط الشاغل  -:الجزء االول محسن جواد كاظمويرغ�ب بالبقاء بعد البيع بصفة مس�تأجر
الجزء الثاني كان مغلق اثناء الكشف
 القيم�ة املق�درة  -:لس�هام املدي�ن 62,250,000اثنان وس�تون مليون ومئتان
وخمسون الف
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وجوه جربا إبراهيم جربا املتعددة :شعور بفراغ بعد رحيله
محمد االرناؤوط

عش�ية الذكرى املئوية لوالدة الكاتب والناقد واملرتجم والرس�ام الفلس�طيني جربا إبراهيم جربا (وُلد يف بيت لحم  ،)1919أصدر الناقد الفلس�طيني فيصل
درّاج كتاب�ه األخير «جربا إبراهيم جربا :وجوه املثقف الرومانيس» ،عن دار جامعة حمد بن خليفة (الدوح�ة  ،)2018أودع فيه خالصة التجربة الحياتية
والفنية الغنية لواح ٍد من أكرب املثقفني الفلس�طينيني يف القرن العرشين ،حتى إن الفراغ الذي خلّفه «ال تمأله الدعوات الصادقة وال الش�عارات التي تبدو
متماسكة وتذوب إن سطعت الشمس» ،كما جاء يف السطور األخرية من املقدمة.
قامة جبرا إبراهي�م جربا العمالق�ة تبدو يف
تكوينه الثقايف ويف إيمانه بفكرتني أساسيتني
من�ذ أن كت�ب روايت�ه األوىل «رصاخ يف لي�ل
طويل» ( ،)1946بحسب دراج :تعيني الثقافة
الحديث�ة أداة إليق�اظ املجتمع الفلس�طيني
وتحريره ،وتقرير دور رس�ويل للفلسطينيني
يف العالم العربي ينقذ العرب من تخلّفهم.
تبدو ه�ذه القامة الكبرية بم�ا أنتجت حتى
 1994وترك�ت م�ن تأثري ل�دى ّ
كت�اب جيله
والجيل الجديد من الكتاب العرب ،س�واء بما
أبدعه من شعر وقصة ورواية ،أو بما ترجمه
من اللغة اإلنكليزية.
عّب�رّ جربا عن موهبة مبك�رة ،حيث إنه نرش
أول قص�ة «ابن�ة الس�ماء» يف  ،1938بمجلة
«األم�ايل» اللبنانية ،بينما كت�ب روايته األوىل
«رصاخ يف لي�ل طوي�ل» يف  ،1946أي قبل أن
يحصل عىل املاجستري يف األدب اإلنكليزي من
جامعة كامبردج ( .)1948كانت تلك س�نة
«النكب�ة» الت�ي اقتلع�ت جربا من فلس�طني
وأودت ب�ه إىل الع�راق ،حي�ث درّس األدب
اإلنكلي�زي يف جامع�ة بغ�داد ،1952-1948
ّ
وأس�س م�ع الفن�ان العراق�ي جواد س�ليم
«جماعة الفن الحدي�ث» ليمثل روحا جديدة
يف معارض هذه الجماعة.
كانت روايته األوىل «رصاخ يف ليل طويل» ،كما
ي�رى درّاج ،تعبرّ عن بروز كاتب له مرشوعه
ال�ذي اش�تغل عليه وأثم�ر كثريا ،باالس�تناد
إىل ثالث�ة عنارص :التجري�ب الكتابي ،والنقد
الص�ارم للقديم ال�ذي تمنع عادات�ه الراكدة
املب�ادرة والوق�وف ،واالحتف�اء بالفردي�ة
املبدعة التي ترفض االنقياد للمجموع وتبشرّ
بمجتم�ع جديد .ومن هنا ،كما يضيف درّاج،
ل�م تك�ن رواياته الالحق�ة مثل «الس�فينة»
( )1970و»البحث عن وليد مسعود» ()1978
وغريها« ،إال صقال وتطويرا ملا جاء يف روايته
األوىل» ،وكذلك األمر مع مجمل إبداعاته التي

تبدو فيها العنارص املذكورة.
ه�ذه الرؤية للكاتب تبدو محقة إذا ما أخذنا
يف االعتب�ار نت�اج جربا يف الس�نوات الالحقة،
وبالتحدي�د يف خمس�ينيات وس�تينيات
وس�بعينيات الق�رن امل�ايض ،يف مختل�ف
املجاالت :الش�عر والقصة والرواية والرتجمة
والدراس�ات النقدي�ة .فقد أص�در يف 1956
مجموعت�ه القصصية «عرق» ،ثم مجموعته
الشعرية «تموز يف املدينة» ( ،)1959ودراسته
النقدي�ة «الحري�ة والطوف�ان» (،)1960
ليكم�ل يف الس�تينيات ه�ذا التن�وّع اإلبداعي

م�ع املجموع�ة الش�عرية «امل�دار املغل�ق»
( )1964وغريها ،على حني أنه أصدر ،خالل
السبعينيات« ،السفينة» ( ،)1970و»البحث
ع�ن ولي�د مس�عود» ( ،)1978واملجموع�ة
الش�عرية «ينابيع الرؤي�ا» ( )1979وغريها،
بينم�ا تمي�زت الثمانينيات بتجرب�ة الرواية
املشتركة مع عبد الرحمن مني�ف «عالم بال
خرائط» ( ،)1982ورواي�ة «الغرف األخرى»
( ،)1982وص�وال إىل سيرته الذاتي�ة «البئر
األوىل» ( ،)1987وروايت�ه األخيرة «يوميات
رساب عثمان» (.)1992

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة  /بصفتها االصلية
العدد/173/س2018/
التاريخ2018/3/27 :
اعالن
اىل املستأنف عليه /قاسم حسني هاشم
اس�تأنف املدعي (مدير بلدية البرصة – إضاف�ة لوظيفته) قرار
الحكم الصادر من محكمة بداءة البرصة بالعدد /322ب2017/
بالدعوى االس�تئنافية املرقم�ة /173س ، 2018/ولتعذر تبلغك
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة وملجهولية مح�ل اقامتك ،تقرر
تبليغك اعالنا ً بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه
املحكم�ة صباح يوم  2018/4/23أو م�ن ينوب عنك قانونا ً ويف
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك حضورا ً وعلنا ً
وفق القانون.
القايض
محسن جميل جريح
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

مع هذا النت�اج اإلبداعي املتن�وع الذي يحتل
مكان�ة فري�دة بين الكت�اب الفلس�طينيني
والعرب ،بحكم ارتباطه العضوي بفلس�طني
وإيمانه بـ»الدور الرس�ويل للفلسطينيني» يف
دول الجوار ،ال ّ
يقل أهمية عنه ما أنجزه جربا
يف مجال الرتجمة من اإلنكليزية ،فقد أتاحت
دراس�ته لنيل املاجس�تري يف األدب اإلنكليزي
بجامع�ة كامبردج يف تل�ك الفترة املبك�رة
( )1948أن ينهل قراءة ودراسة وترجمة من
األدب األنكلو-أمريكي ،من شكسبري إىل وليم
فوكن�ر ،م�رورا بصموئيل بيكي�ت وغريهم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة جنايات الديوانية  /الهيئة الثانية
العدد /302 :ج2018/
التاريخ2018/3/27 :
اىل املتهم الهارب (نعمه كصاد يونس الزاميل)
لص�دور امر القب�ض بحقك وفق احكام امل�ادة /1/406أ
من قان�ون العقوبات ولهروبك ومجهولي�ة محل اقامتك
تع�ذر تبليغك قانونا لذا قرر تبليغكم بصحيفتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار بالحضور امام هذه املحكمة
يف الس�اعة الثامن�ة من صباح ي�وم  2018/4/11الجراء
محاكمت�ك يف الدع�وى الجزائية املرقم�ة /302ج2018/
املقامة من قبل املش�تكي حمزة عبد املهدي عبد ويف حالة
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
الرئيس
حيدر جواد رديف
رئيس محكمة جنايات القادسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية
محكمة جنايات الديوانية  /الهيئة الثانية
العدد /82 :ج2018/
التاريخ 2018/3/29
اىل /املحكوم الهارب
قائد هالل نعمة الحركويص
اص�درت محكمة جنايات القادس�ية قراره�ا املرقم /82
ج 2018/واملؤرخ يف  2018/3/25واملتضمن الحكم عليك
غيابيا بالس�جن املؤقت ملدة ثمان سنوات استناد الحكام
امل�ادة /1/52أ م�ن قان�ون البن�ك املرك�زي العراقي عن
ش�كوى املشتكي (الحق العام) ولهروبك ومجهولية محل
اقامت�ك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار استنادا للمادة  143االصولية
ولك حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند تس�ليم نفسك
او القاء القبض عليك
القايض
حسون عبادي حسان
رئيس محكمة جنايات القادسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد علي طعمة دبيس مع
اش�قاءه كل من (ابتسام وس�هام واحرتام) الذي يطلب
في�ه تبديل (لقب) من (جب�اره) اىل (الصالح) فمن لديه
اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطل�ب وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
الفريق  /مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة تثبيت امللكية العقارية يف جلوالء
العدد /27 :تسجيل مجدد2017/
2018/4/1
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
اص�درت لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة العقارية يف جل�والء قرارا
ذي العدد / 27تس�جيل مج�دد  2017/يف 2018/3/14
واملتضم�ن تثبي�ت عائدة العق�ار املرق�م  1361جلوالء /
الطليعة باس�م طال�ب التس�جيل املجدد مديري�ة الوقف
الشيعي يف دياىل استنادا الحكام قانون التسجيل العقاري
رق�م  43لس�نة  1971املع�دل ل�ذى نعل�ن ه�ذا القرار يف
صحيفتين يوميتين محليتني وملدة ثالث�ون يوما كل من
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا القرار
الطعن لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل االتحادية او
اىل ه�ذا اللجنة خالل م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم
الت�ايل لنرش ه�ذا وذلك الثبات حقوقه وف�ق االصول وعند
ع�دم ورود اش�عار م�ن رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل
االتحادية بوقوع الطع�ن عىل القرار املذكور لديها وخالل
مدة النشر لذا يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية
عليه فان مالحظية التسجيل العقاري يف خانقني ستبارش
بالتسجيل استنادا لقرار تثبيت العائدية وفقا للقانون
القايض مقداد قادر رشيد
رئيس لجنة تثبيت امللكية العقاري يف جلوالء

وم�ن هنا فقد ج�اءت ترجماته التي تتجاوز
الثالثين لتعبرّ ع�ن ه�ذا التن�وع يف مصادر
ثقافته وتأثريها يف أدبه وأدب مجايليه أيضا.
فق�د كانت ترجماته تخ�دم مرشوعه الثقايف
التنويري أو رس�الته الرسولية ،بتعبري درّاج،
ابتداء من أهم مرسحيات شكسبري (هاملت،
امللك لري ،عطيل ،ماكبث ،العاصفة وغريها)،
وإىل «يف انتظ�ار غ�ودو» لصموئي�ل بيكي�ت
و»الصخ�ب والعنف» لولي�م فوكنر وغريها.
وهنا البد من التوقف عن�د ترجمة «الصخب
والعنف» كنموذج ملا تمثله إسهامات جربا يف

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (محمد كاظم
مش�لوش) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل (لقبه) من
(الس�اعدي) اىل (املوس�وي) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (حيدر كاظم
مش�لوش) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل (لقبه) من
(الس�اعدي) اىل (املوس�وي) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1600 :ش2018/
التاريخ 2018/4/2
اعالن
اىل املدعى عليه ( باسم صالح مطلك)
اقام�ت املدعي�ة (جنان علي حسين) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة اعلاه ل�دى ه�ذه املحكمة
تطالب�ك فيه�ا بنفق�ة مس�تمرة للمدعي�ة
وللقارصي�ن مري�م وفاطم�ة وادي�ان ومحمد
ص�ادق اوالد باس�م صال�ح) وملجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف مركز
رشطة كرم�ة عيل وتاييد املجلس البلدي لناحية
الهارثة املؤرخ  2018/3/13لذا قررت املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني
ويف حال�ة عدم حضورك فانه س�وف يتم اجراء
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق القان�ون علما ان
موعد اجراء املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
علم�ا ان موعد املرافعة يص�ادف 2018/4/22
الساعة التاسعة صباحا
القايض
نوري قادر حنون املالكي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد /156 :ب2018/
التاريخ2018/4/1 :
اعالن
اق�ام املدعي  /محمد س�ليمان صال�ح الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /156ب 2018/ام�ام ه�ذه
املحكمة بحق املدعى عليهما هيا سليمان صالح
والس�يد رئيس الوقف الس�ني اضافة لوظيفته
والت�ي يطلب فيها الحكم بتصفية الوقف الذري
للعق�ار املرق�م  255مقاطع�ة  39الربدية وبلد
الس�يد فمن له عالقة بالوق�ف املذكور مراجعة
املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2018/4/22
القايض
فيصل سلمان عطار

ّ
الكتاب
الرتجمة .فقد كان جربا أول من عرّف
والقرّاء الع�رب بوليم فوكن�ر وروايته ،حني
نرش دراس�ة عنه يف مجلة «اآلداب» اللبنانية
ع�ام  ،1954وه�ي الس�نة التي ترج�م فيها
عب�اس محمود العقاد قصة «وردة إليمييل»،
عىل حين أنه ترجم بعدها ه�ذه الرواية من
موقع العارف ب�أدب فوكنر .وقد ّ
مثل صدور
ه�ذه الرتجمة يف  1965انطالق�ا لتيار جديد
يف الرواي�ة ب�دأ مع جربا نفس�ه ال�ذي حاول
محاكاتها يف روايته «السفينة» ،واستم ّر مع
غسان كنفاني يف «ما تبقى لكم» وغريه.
مع كل هذا اإلسهام الكبري لجربا كان إيمانه
ثابتا بأمرين ال ثالث لهما :بجمال فلس�طني
وقدس�ها التي هي «أجمل مدين�ة يف الدنيا»،
ورج�وع فلس�طني إىل أهله�ا (ص .)179
ولكن الس�نوات األخرية م�ن حياته (-1990
 )1994ش�هدت ارتدادات الزلزال الذي انطلق
م�ن العراق ،حيثم�ا كان يعي�ش ،ووصل إىل
فلس�طني ( )1993ليختزل الحل�م باتفاقية
أوسلو إىل متاهة.
ولك�ن ه�ذه االرت�دادات السياس�ية كان�ت
لها تأثريه�ا يف األدب أيض�ا ،خاصة يف األدب
الفلس�طيني ال�ذي انقس�م ما بين جماعة
رام الل�ه وجماع�ة غ�زة ،ثم ما بين الداخل
والخارج.
وم�ن هنا يب�دو اإلحب�اط أيضا يف الس�طور
األخيرة من الكت�اب ،عندما يط�رح الكاتب
سؤاله «ما الذي أعقب جربا بعد رحيل جربا؟»
ليقول« :لم يعقبه أحد ..مع رحيل جربا رحل
معه نموذج نادر من املثقفني الفلس�طينيني
ومناخ ثقايف واعد» (ص .)187
إنه�ا ،إذن ،خس�ارة مضاعف�ة للمثقفين
الفلس�طينيني ،باعتب�ار جربا واح�دا ملهما
منهم ،وخسارة للمثقفني العرب ،مع تراجع
«املناخ الثقايف الواع�د» الذي كان يمثله جربا
إبراهيم جربا يف املرشق العربي.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سفوان
العدد 2018/54 :
اىل  /املنف�ذ علي�ه  /عيل كعيد كاظم  /املدير املفوض لرشكة
ش�باب الثق�ة للتج�ارة العامة املح�دودة املس�ئولية اضافة
لوظيفته
تبليغ
اس�تنادا للمادة ( )27من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا
لغ�رض الزام�ك بتقدي�م كفال�ه ضامن�ة بالدي�ن باالضبارة
التنفيذية يف مديرية تنفيذ س�فوان خالل خمس�ة عرش يوما
تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للنرش لغ�رض االس�تمرار باإلجراءات
التنفيذية بموجب املادة  30من قانون التنفيذ رقم  45لس�نة
 1980املع�دل مب�ارشة وان مبلغ الدين ه�و ()251586360
مائتان وواحد وخمسون مليون وخمسمائة وستة وثمانون
الف وثالثمائة وستون دينار مع الرسوم واملصاريف كافة
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية الطالب (احمد محمد ردام) الصادرة من املعهد
التقن�ي  /البصرة عىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية الطالب (اياد حمي�د رايض) الصادرة من املعهد
التقن�ي  /البصرة ـ قس�م املحاس�بة عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /738 :ب2018/
التاريخ 2018/4/2
اىل  /املدعى عليه  /عماد ثامر فليح
اعالن
اق�ام املدعي احمد داخ�ل عريب�ي الدعوى البدائي�ة املرقمة
/738ب 2018/ض�دك والذي يطلب في�ه مبلغ قدره عرشة
ماليين دينار ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح مبلغ مركز رشطة الهوي�ر واملجلس البلدي ملنطقة عز
الدين س�ليم عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة
املوافق  2018/4/11وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض مؤيد شمخي جرب الشاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (تحسين ياسين رايض)
الذي يطلب فيه تبديل (اللقب ) من (املوسوي) اىل (اليارسي)
م�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الطلب وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
الفريق /مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /4484 :ش2017/2
التاريخ 2018/4/1
اىل  /املدعى عليها  /نضال مجيد طالك
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا ذو العدد /4484ش2017/2
يف  2018/3/28الق�ايض بالحك�م باس�قاط حضانت�ك عن
الطفل�ه ابنت�ك رغد محمد عب�اس وضم حضانته�ا للمدعية
جدتها الب (علوية س�بع خمي�س) وملجهولية محل اقامتك
وحس�ب اش�عار مختار منطقة بعقوبة املفرق تقرر تبليغك
نرشا بالصحف الرس�مية ولك ح�ق االعرتاض والتمييز ضمن
املدة القانونية
القايض مصباح مهدي صالح
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اعالنات

وزارة النفط

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

اعالن للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة)
عن اجراء املزايدة العلنية اليجار بناية ساحة
وقوف سيارات النفثا يف تمام الساعة ( )9من
صباح يوم (االثنني) املصادف 2018/5/7
والت�ي تحتوي على محل مطع�م ومطبخ
وحمامات وقاعة اسرتاحة ومصىل ومرافق
صحية فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة
العلني�ة الحضور بالزمان واملكان املحددين
مستصحبني معهم مبلغ التامينات البالغة
( )3600000دين�ار فق�ط (ثالث�ة ماليين
وستمائة الف دينار) ال غريها ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن وعىل
املشرتك باملزايدة جلب هوية االحوال املدنية
او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن
حسام حسني ويل
ء  .مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى  /قس�م ش�ؤون االحوال
املدنية
العدد :بال
التاريخ2018/4/ 2 :
اعالن
قدم املواط�ن (عابر حمود عبي�د) طلبا اىل
ه�ذه املديري�ة يطلب في�ه تس�جيل اللقب
يف قيده وجعله الحس�يني وعملا باحكام
املادة  24من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  2016املعدل تقرر نرش الطلب باحدى
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال فرتة عشرة ايام من
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة/
وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة م�ن اعدادي�ة
القلم املس�ائية املعنون اىل جامع�ة التقنية
املعه�د التقن�ي يف الحويج�ة املرقم�ة 38
بتاري�خ 2015/11/25بأس�م (عايد فرج
حاف�ظ) عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /861 :ج2018/
التاريخ 2018/3/25
اعالن
اىل املتهم الهارب ( عباس عزيز محسن)
التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقمة 861
/ج 2018/املش�تكى فيها ( ه�دى ابراهيم
عبد الحسين) وفق احكام املادة من قانون
 384ق ع واملقام�ة ام�ام ه�ذه املحكم�ة
ولهروب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر
تبليغك اعالنا بجريدتني رس�ميتني واسعتي
االنتش�ار وعين ي�وم  2018/5/15موعدا
الج�راء محاكمتك ويف حال�ة عدم حضورك
يف املوع�د املحدد فتجري بح�ق غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
خالد عبد مطلك

العدد126 :
التاريخ2018 /3 /29 :

اعالن

بن�اء عىل م�ا جاء بكت�اب مديري�ة بلديات ميس�ان االملاك املرق�م ( 6291يف
 )2018/3/27تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري
(ج�زء م�ن القطعة املرقم�ة ( 3511/69حي السلام املراد انش�اء عليها ملعب
خمايس) املدرج مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية امليمونة باملزايدة
العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  .2013فعىل
من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري
اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن  % 20م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل
الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعلان ويكون مكان اجراءها يف مقر
مديري�ة بلدي�ة امليمونة ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور خدمة  %2واية
اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فتؤجل اىل اليوم
الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
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املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد /1252 /مجدد2018/
التاريخ 2018/1/28
(قرار رفض تثبيت ملكيه)
استنادا اىل محرض تثبيت امللكيه املؤرخ
يف  2018/1/28املنظم بش�ان العقار
املرقم / 1252الرشق ونتائج التحقيق
واملس�تندات املطلع عليها واستنادا اىل
الصالحي�ة املخول�ة يل بموج�ب املادة
 48م�ن قان�ون التس�جيل العق�اري
املرق�م  43لس�نة  1971ونتيجة للبينة
املس�تمعه يف موق�ع الكش�ف واملختار
لعدم توفر الشروط القانونية املتمثلة
بوجود حيازه هادئه مس�تمرة ولعدم
تواف�ق البين�ات وكذل�ك ع�دم تثبي�ت
قطع�ة االعالن يف موق�ع العقار وعدم
اب�راز القس�ام الرشعي الخ�اص بوالد
طالبة التسجيل املجدد حسب ما اشار
اليه قرار محكمة اس�تئناف القادسية
االتحادي�ة بصفتها التمييزي�ة بالعدد
/123ت ح باس�م طال�ب التس�جيل
املج�دد غنية س�الم منص�ور وعىل ان
يتم اعالن هذه القرار ملدة ثالثون يوما
وفق�ا للقانون ويك�ون القرار خاضعا
للتمييز خالل م�دة االعالن وافهم علنا
يف 2018/1/28
القايض
ماهر صاحب شاكر

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /1031 :ج2018/
التاريخ 2018/3/26
اعالن
اىل املتهم الهارب كل من ( حسني
رشيعه رسن)
اعالن
التهامك�م بالدع�وى الجزائي�ة
املرقم�ة / 1031ج 2018/وفق
اح�كام امل�ادة  432عقوب�ات
ولهروبك�م ومجهولي�ة مح�ل
اقامتكم ق�ررت تبليغكم اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة
صباح يوم  2018/4/30ألجراء
محاكمتكم عن شكوى املشتكي
(افراح عباس جاسم) ويف حالة
عدم حضوره ستجري املحاكمة
بحق�ك غيابي�ا وف�ق اح�كام
القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف
القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد /1120 :ج2018/
التاريخ 2018/3/28
اعالن
اىل املتهم الهارب كل من ( شاكر
عبد بلم)
اعالن
التهامك�م بالدع�وى الجزائي�ة
املرقم�ة / 1120ج 2018/وفق
اح�كام امل�ادة  435عقوب�ات
ولهروبك�م ومجهولي�ة مح�ل
اقامتكم ق�ررت تبليغكم اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة
صباح ي�وم  2018/5/3ألجراء
محاكمتكم عن شكوى املشتكي
(ف�رج كاظ�م ناف�ع) ويف حالة
عدم حضوره ستجري املحاكمة
بحق�ك غيابي�ا وف�ق اح�كام
القانون
القايض
زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية
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«السيف العربي» يواصل حتضرياته

حسن سعد بنيان يودع منافسات بطولة العالـم للمبارزة بتحقيق فوزين مقابل ثالث خسائر
فيرونا االيطالية /بالل زكي
ودع العبنا حسن سعد بنيان منافسات بطولة العالم
للمبارزة بع�د ان اكتفى بتحقيق فوزين مقابل ثالث
خسائر في األدوار التمهيدية من مرحلة المجموعات
للدور األول.وقدم بنيان مستويات جيدة السيما في
المواجهتين اللتين حسمهما لصالحه ,إذ اتسم اداؤه
خاللهما بالثبات والثقة العالية بالنفس لكن االرهاق
نال منه بعد ذلك األمر الذي أدى إلى ارتكابه أكثر من
خطأ فردي كلفه الخسارة ووداع البطولة من دورها
األول.وحمل أمين سر اتحاد المبارزة الدكتور اسامة
صبيح اللجن�ة المنظمة جزء من مس�ؤولية خروج
الالع�ب بنيان لفتحها باب المش�اركة أمام أكثر من
 220العبا لفئة الش�باب في فعالية س�يف المبارزة
ما دفع اللجنة إل�ى اللجوء لنظام المجاميع عبر زج
كل س�تة العبين في مجموعة وضغ�ط المواجهات
ليخوض كل العب خمسة نزاالت في ظرف ساعتين
أو أكث�ر بقليل وه�و أمر غير مقب�ول على االطالق.
واض�اف ان منافس�ات الدور األول ل�و أقيمت وفقا
لصيغة وآلية مختلف�ة عن تلك التي اعتمدتها اللجنة
المنظمة لبطولة العالم لتمكن العبنا من بلوغ الدور

الثاني بس�هولة ودون عناء يذكر الس�يما انه استعد
جيدا لهذا المحف�ل الكبير ويمتلك تصنيفا جيدا على
المستويات العربية واآلسيوية والعالمية.

“السيف العربي” يواصل تحضيراته

من جهة أخرى يواصل الالعبين علي عبود ومهدي
محب�س ومحم�د فاخ�ر اس�تعداداتهم لفعالية
الس�يف العرب�ي فئ�ة الش�باب التي س�تنطلق
منافس�اتها ي�وم غ�د األربعاء.وعب�ر رئي�س
االتحاد زياد حس�ن عن ثقته العالية بالالعبين
لتقدي�م مس�تويات جي�دة تؤهله�م لمقارعة
نج�وم اللعب�ة عل�ى مس�توى العال�م وعكس
الص�ورة الحقيقي�ة لتط�ور رياض�ة
المبارزة العراقية على المس�توى
الدولي بعد ان تحققت طفرات
كبي�رة في الفترة الس�ابقة
عل�ى المس�تويين العربي
والقاري.

موراتا ينفرد برقم مميز يف الدوري اإلنجليزي
المستقبل العراقي  /وكاالت
س�جل الالع�ب اإلس�باني ألف�ارو
مورات�ا ،اله�دف األول لفريق�ه
تشيلس�ي ،في مباراته مع توتنهام
بديرب�ي لن�دن ،بملعب س�تامفورد

بريدج.
وقالت ش�بكة “س�كاي سبورتس”
اإلنجليزي�ة لإلحصائيات ،إن موراتا
ً
أهدافا
أصب�ح أكث�ر الع�ب يس�جل
بالرأس في الموسم الجاري للدوري
ً
متفوقا
اإلنجليزي ،برصيد  7أهداف،

عل�ى ه�اري كي�ن ( )6وس�يرجيو
أجويرو (.)5
كما أن تشيلسي بات يملك  14هدفا
من رأس�يات في المس�ابقة ،بفارق
هدفين عن أي فريق آخر في الدوري
هذا الموسم.

حتديد مدة غياب ناتشو عن ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية إس�بانية ،عن مدة غياب
ناتشو ،مدافع فريق ريال مدريد ،بعد اإلصابة التي
تع�رض له�ا مؤخرًا.وبحس�ب صحيف�ة “ماركا”
اإلس�بانية ،ف�إن ناتش�و س�يغيب ع�ن صف�وف
الملكي لفت�رة قد تصل لش�هر ،وبالتالي لن يلحق
بمواجهتي يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا.وتعرض ناتش�و لإلصاب�ة في الفخذ خالل
مواجه�ة الس بالماس الس�بت الماض�ي بالليجا،

وهي اإلصاب�ة األولى له في مس�يرته االحترافية
من�ذ أن ت�م تصعيده للفري�ق األول لري�ال مدريد.
وأعل�ن ريال مدريد ،في بيان رس�مي  ،أن ناتش�و
خضع لفحوصات طبي�ة ،ويعاني من إصابة في
ً
موضحا“ :سيستمر
عضلة الفخذ اليمنى،
تقيي�م تعافيه”.ويتواجد ناتش�و في
قائم�ة ريال مدريد التي س�تخوض
لقاء الذهاب ضد يوفنتوس اليوم
الثالثاء ،وسافر مع بعثة الفريق
لتورينو رغم اإلصابة.

تشيك يثري قلق فينجر

المستقبل العراقي  /وكاالت
فسر آرسين فينجر ،المدير الفني آلرسنال،
غياب الحارس المخضرم بيتر تش�يك ،عن
المب�اراة التي انته�ت بالفوز على س�توك
س�يتي بثالثي�ة دون رد ،ضمن منافس�ات
الدوري اإلنجلي�زي الممتاز.وصرح فينجر
عبر ش�بكة س�كاي س�بورتس“ :استيقظ
ً
صباحا ،وهو يعاني من ألم في عضلة
تشيك
الفخذ ،وأتمنى أن يكون جاه ًزا للمش�اركة
ف�ي مب�اراة سيس�كا موس�كو الروس�ي،
الخمي�س المقب�ل ف�ي بطول�ة ال�دوري

الم�درب
األوروبي”.وأض�اف
الفرنس�ي“ :راعيت ف�ي اختياري
للتش�كيل األساس�ي ،االعتم�اد
على مجموعة ق�ادرة على تحقيق
الفوز ،وإراحة بعض الالعبين الذين
خاضوا رحالت س�فر طويلة وشاقة،
لخ�وض مباراتين وديتين م�ع منتخبات
بالدهم األس�بوع الماضي”.وأراح المدير
الفني آلرس�نال ،لوران كوتش�يلني قائد
الفري�ق ،وجراني�ت تش�اكا ،وهنري�ك
مخيتريان ،استعدا ًدا لمواجهة الفريق
الروسي نهاية األسبوع الجاري.

هتديدات بمعاقبة برشلونة خالل
هنائي كأس امللك
المستقبل العراقي  /متابعة
تح�دث خافيي�ر تيب�اس ،رئي�س رابط�ة
الليجا ،ح�ول إمكانية معاقبة برش�لونة،
خالل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم
 21أبريل الجاري ،أمام إشبيلية.
وأعت�اد الجمه�ور الكتالون�ي على إطالق
صافرات االس�تهجان أثناء عزف السلام
الوطني إلس�بانيا ،كتعبي�ر عن رغبته في
االنفصال ،وهو من المتوقع أن يتكرر في
نهائي هذا الموسم الذي سيحتضنه ملعب
واندا ميترو بوليتانو.

ونقل�ت صحيفة “س�بورت” تعليق
تيب�اس على ذل�ك حيث ق�ال“ :في
الحقيق�ة ال أع�رف ه�ل س�تكون
هن�اك عقوب�ات مالي�ة أم ال؟ كأس
الملك مختلف ع�ن الليجا ،ولكن كما
قل�ت من قب�ل يج�ب أن يت�م توقيع
عقوبات حت�ى لو وصل األمر إليقاف
المباراة”.
وتاب�ع“ :ال يجب تغيي�ر الكثير ،علينا
تطبي�ق الم�ادة  155م�ن القانون في
مب�اراة وان�دا ميتروبوليتانو ،حتى ال
يتم خلط الرياضة بالسياسة.

آرسنال يكرر ظاهرة عمرها « »6سنوات
المستقبل العراقي  /وكاالت
س�جل آرس�نال هدفين من ركلت�ي جزاء ،خلال فوزه
( )3-0على ضيفه ،ستوك س�يتي ،ضمن الجولة الـ32
من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأح�رز ركلت�ي الج�زاء المهاجم�ان ،بيي�ر أوباميانج،
وأليكسندر الكازيتي ،على الترتيب.
ووفقا لش�بكة “أوبت�ا” لإلحصائيات ،فإن ه�ذه المرة

األول�ى ،الت�ي ينجح فيها آرس�نال ،في
تس�جيل ركلت�ي ج�زاء ،خالل مب�اراة
واح�دة بالبريميرليج ،منذ ديس�مبر/
كانون أول .2012
وفي تلك المباراة ،ضمن الجولة الـ16
م�ن البريميرليج ،أحرز ميكل أرتيتا ،من
عالمة الجزاء ،هدفي آرسنال ( ،)2-0في مرمى ضيفه،
وست بروميتش ألبيون.

عبطان يعلن إقامة بطولة أشبال بغداد
إللعاب القوى
بغداد /المستقبل العراقي
تقيم وزارة الش�باب والرياض�ة بالتعاون مع
االتح�اد العراق�ي المرك�زي اللع�اب الق�وى
بطولة أندية بغداد اللعاب القوى لالش�بال
تحت سن  ١٢سنة.
وق�ال وزير الش�باب والرياضة
عب�د الحس�ين عبط�ان خلال
لقائ�ه رئي�س اتح�اد الع�اب
القوى طالب فيصل ان الوزارة
“س�تقيم بطولة كبرى ألول

مرة ف�ي العراق الندي�ة بغداد اللع�اب القوى
بمش�اركة اكث�ر م�ن  ٥٠٠الع�ب وبمختل�ف
االلعاب وستقام على ارض ملعب الراحل علي
حسين في المدينة الشبابية”.
واض�اف عبط�ان ان “ه�ذه البطولة س�تقام
الندي�ة بغداد حص�را ً وبعدها س�تقام بطولة
في محافظات الوس�ط والجن�وب اضافة الى
بطولة في محافظة نينوى”.
وأش�ار الى ان “الوزارة س�تبذل كافة الجهود
النجاح البطولة ودعم الالعبين الن مثل هكذا
بطوالت تساعد على تنمية قدرات الالعبين.

مييس ال يعرف موعد اعتزاله
المستقبل العراقي متابعة

قال ليونيل ميسي ،العب برشلونة اإلسباني ،إنه ال يعرف موعد
اعتزال�ه كرة القدم ،مش�يرا إل�ى أن لديه العدي�د من األهداف
الت�ي يس�عى لتحقيقها.وفي تصريحات نش�رتها صحيفة
“س�بورت” الكتالونية ،شدد ميسي على أنه ال يشغل باله
بموع�د االعتزال ،وأن�ه في الوقت الراه�ن يهتم بالتطور
ألنه مازال لم يحقق الكثي�ر من األمور واألهداف.وحول
التوقعات بشأن صعود األرجنتين وإسبانيا ،لنهائي كأس
العالم في روس�يا ،قال“ :أتمنى ح�دوث ذلك ألنني أعيش
في إس�بانيا من�ذ فترة طويل�ة ولي العديد م�ن األصدقاء
في منتخ�ب الروخا ،وعلين�ا أن ننتظر وقتها ما س�يحدث
ولك�ن كثيرا م�ا ف�ازت األرجنتين م�ن قبل”.وعن ترش�يح
إسبانيا والبرازيل وألمانيا لحصد اللقب ،أضاف ميسي أن تلك الفرق من أفضل
المنتخبات في العالم ،لكن هناك بعض المنتخبات األخرى المرش�حة لتحقيق
اللقب أيضا.وأوضح ميس�ي أنه يعتبر نفسه مجرد العب في النهاية ،مضيفا
أن كل العب يختلف عن اآلخر ،ويملك شخصية مختلفة ،وأن مواجهة العبين
عظم�اء أم�ر يحفزه.ولفت إل�ى أنه ال ي�رى بطولة الدوري اإلس�باني تحت
س�يطرة ريال مدريد وبرشلونة فقط ،موضحا أن أتلتيكو مدريد فاز بها قبل
سنوات ،بجانب قتال عدد من الفرق على التأهل لبطوالت أوروبا.

عادل نعمة يقرتب من تدريب الطلبة العراقي
بغداد /المستقبل العراقي
اقتربت إدارة نادي الطلبة العراقي ،إلى
االتفاق بشكل نهائي مع المدرب عادل
نعمة ،لقيادة الفريق ،خلفا للمدير

الفني المستقيل ،محمد كاظم.
وقال نعمة ،في تصريحات خاصة لموقع
كورة الرياضي “المهمة ليس�ت س�هلة،
لما يمر به فريق الطلبة هذا الموسم ،لكن
أراهن على س�عي إدارة النادي ،لتصحيح

مسار الفريق”.
وتابع “في حال التزمت اإلدارة باالتفاق
ال�ذي ج�رى بينن�ا ،أكاد أج�زم أن وضع
الطلب�ة س�يكون أفض�ل ف�ي المرحل�ة
الثانية”.وأش�ار إلى أن االتفاق وصل إلى

مرحل�ة نهائية ،وس�يكون مع�ه ،ضمن
الطاق�م التدريبي ،فارس جهاد وحس�ان
تركي ،بجانب حامد كاظم مدربا لحراس
المرم�ى ،الفتا إل�ى أنه س�يقود الحصة
التدريبية.،

نادال يعود من جديد لصدارة التصنيف العاملي

المستقبل العراقي  /وكاالت
اس�تعاد اإلس�باني رافائيل نادال ،صدارة
التصني�ف العالم�ي لالعب�ي التن�س
المحترفي�ن ،م�ن السويس�ري روج�ر
في�درر ،وذل�ك خلال النس�خة الجديدة
للتصنيف ،الصادرة اليوم اإلثنين.
ورغ�م غياب نادال ،ع�ن المالعب خالل
الفت�رة الماضي�ة ،للتعاف�ي بأفض�ل
ش�كل م�ن إصابة عضلي�ة ف�ي الفخذ،
إال أن خ�روج فيدرر ،م�ن بطولة ميامي

لألس�اتذة ،الت�ي كان يحم�ل لقبه�ا ،أدى
إل�ى فقدانه نقاط�ا ليتراجع ف�ي التصنيف
العالم�ي إلى الترتي�ب الثاني ،بف�ارق 100
نقطة عن نادال.
ف�ي المقاب�ل ،حاف�ظ الكروات�ي ماري�ن
ش�يليتش على الترتيب الثال�ث ،بينما صعد
األلماني ألكس�ندر زفيريف ،مرتبة واحدة،
ليحل رابعا بعد تأهله لنهائي ميامي.
كما ش�هدت قائمة أفضل  10العبين ،عودة
األمريك�ي جون إيس�نر ليحل تاس�عا ،بعد
تتويجه في ميامي.

بايرن ميونخ يضم صانع ألعاب ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة
استقر مسئولو نادي بايرن ميونخ األلماني،
على تعزي�ز صفوف الفريق خالل الميركاتو
الصيف�ي المقبل ،بإب�رام صفقة م�ن نادي
ريال مدريد اإلسباني.
وأك�دت صحيف�ة م�اركا اإلس�بانية ،أن إدارة
الن�ادي الباف�اري ،ق�ررت تفعي�ل البن�د الخاص
بشراء صانع األلعاب ،خاميس رودريجيز ،المعار
من ري�ال مدري�د لمدة موس�مين ،رغ�م أن لديها

الفرصة لالنتظار لعام إضافي.
وأضاف�ت الصحيفة ،أن بايرن يرى أن الوقت الحالي
األنس�ب لض�م رودريجيز بش�كل نهائ�ي مقابل 42
ملي�ون ي�ورو ،المنص�وص عليها في عق�د اإلعارة
ً
مليونا ،قيمة اس�تعارة الالعب ،أي أن
إضافة إلى 13
لاً
الصفقة تتكلف إجما  55مليون يورو.
وأشارت إلى أن العمالق األلماني حصل على موافقة
خامي�س ،بعدم�ا انس�جم الالع�ب الكولومب�ي مع
زمالئ�ه ،وش�عر بأهميته م�ع الفريق ،ال س�يما منذ
تولي يوب هاينكس المسئولية.

مانشسرت يونايتد يرصد مبل ًغا ضخ ً
ام لرتميم دفاعه بصفقتني
المستقبل العراقي  /متابعة
ينوي نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي تدعيم خط دفاعه
بصفقتين من العيار الثقيل خالل فترة االنتقاالت الصيفية
المقبلة.
وقال�ت صحيفة “مت�رو” البريطانية إن إدارة مانشس�تر
يونايت�د ب�دأت بالفعل المحادث�ات مع كل من الفرنس�ي
صامويل أومتيتي قلب دفاع برشلونة اإلسباني ،والبرازيلي
أليكس س�اندرو ظهير أيس�ر يوفنت�وس اإليطالي ،لبحث
إمكانية انضمامهما لملعب أولد ترافورد.
وأش�ارت الصحيفة الى أن مان يونايتد حدد ميزانية بقيمة
 100ملي�ون جنيه إس�ترليني لض�م الثنائ�ي الدفاعي ،الذي
يطلب�ه المدرب البرتغال�ي جوزيه مورينيو م�ن أجل تدعيم
صفوف فريقه للمنافسة في الموسم المقبل بقوة مع الجار
مانشستر سيتي.
ويبلغ الش�رط الجزائي في عقد أومتيتي مع برشلونة 50.5
مليون جنيه إسترليني ،بينما يطلب يوفنتوس تقريبا نفس
المبلغ للتخلي عن ساندرو.
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استخدامات غري متوقعة لقشور البيض
يعد البيض من املواد الغذائية واسعة االنتشار
يف مختل�ف بل�دان العال�م ،ويدخ�ل يف تركيب
العدي�د م�ن األطب�اق ،كم�ا يمكن اس�تخدام
قشوره يف مجاالت كثرية.
وأثبت�ت دراس�ات ع�دة فوائد قش�ور البيض،
لذل�ك ينصح بعدم رميها واالس�تفادة منها يف
مجاالت مثل:
 -رصف املياه الزائدة يف الرتبة

يس�تخدم املزارع�ون يف الحدائ�ق الحصى أو
املك�ورات الصناعية لرصف املياه الس�طحية.
ولكن ،يمكن اس�تخدام قش�ور البيض لنفس
الغ�رض ،فهي ال تقل ش�أنا عن املواد املذكورة
أعاله ،بل وزنها أقل ،ما يخفف من وزن أصص
الزهور يف املنزل.
 سماد طبيعيالعديد من سكان القرى واألرياف يستخدمون

سودوكو

الس�ماد الطبيع�ي ال�ذي يحت�وي على م�واد
عضوي�ة لتخصي�ب الرتب�ة .وي�ويص الخرباء
بإضافة قشور البيض إىل هذا السماد لتحسني
اإلنتاج.
 حموضة الرتبةتس�اعد قش�ور البي�ض يف موازن�ة حموض�ة
الرتب�ة الت�ي تمنع النباتات م�ن الحصول عىل
املواد الالزمة لنموها.

الروبوت قد يرعى املسنني
تستعني دار رعاية شني-تومي يف العاصمة
الياباني�ة طوكي�و بنحو  20نوع�ا مختلفا
من الروبوتات للعناي�ة باملقيمني فيها من
املسنني وتأمل الحكومة أن تكون تلك الدار
نموذجا للمس�تقبل.فمع تزايد متسارع يف
أعداد املس�نني مقابل تراج�ع يف قوة العمل
تمث�ل الدار فرص�ة لزيادة الخبرة يف عمل
الروبوتات مع اإلنسان للمساعدة يف التأقلم
م�ع تل�ك املش�كلة.وإدخال الروبوت�ات يف

مجال رعاية املسنني الذي يحتاج باألساس
إىل ملس�ة إنسانية فكرة قد تكون مستبعدة
يف الغرب لكن الكثري من اليابانيني ينظرون
للفكرة بنظرة إيجابية ألن وس�ائل اإلعالم
ت�روج له�م على نط�اق واس�ع بوصفهم
ودودي�ن ومحببين ومفيدين.وتق�ول
كازوكو يام�ادا البالغة من العمر  84عاما
بعد جلس�ة تمرينات رياضية مع بيرب من
رشكة (س�وفت بان�ك روبوتيك�س) وهو

المتاهات

نوع قادر عىل إقامة حوار ”هذه الروبوتات
رائعة ...املزيد من الناس يعيشون وحدهم
ه�ذه األيام ويمكن لإلنس�ان اآليل أن يكون
رفيقا له�م ويجع�ل الحياة أكث�ر مرحا“.
لكن هناك الكثري من املعوقات أمام انتشار
رسي�ع للروبوتات يف مجال رعاية املس�نني
ومنه�ا ارتف�اع التكلفة ومش�كالت تتعلق
بالسلامة العام�ة وش�كوك ح�ول فائدته
وسهوله استخدامه أيضا.

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن نهر العايص يف لبنان س�مي بهذا
اإلس�م ألن�ه يجري م�ن الجنوب إىل الش�مال
بعكس معظم األنهار
ه�ل تعل�م أن القارات ليس�ت ثابتة ب�ل انها
تتح�رك ببطـء ش�ديد  ،ورسعة الق�ارات يف
الس�نة الواحدة حس�ب تقدير العلماء  2سم
يف السنة
هل تعلم أن اس�م ( آسيا ) يعني بالد الغجر ،
وأصل التسمية يوناني
ه�ل تعلم أن املس�احة التي تغطيه�ا الجبال
نسبة إىل مساحة األرض %20
ه�ل تعل�م أن أعم�ق نقط�ة يف العال�م ه�ي
(ماريانا) يف الهادئ عمقها 11033م
هل تعلم أن العراق تعني شاطئ املاء

حمطة فضاء تدخل الغالف اجلوي وحترتق
دخلت محطة الفض�اء الصينية تيانغونغ
 1إىل الغلاف الج�وي لألرض يف الس�اعة 8:15صباح�ا ( 0015بتوقي�ت غرينتش)
ي�وم االثنني ،ف�وق جنوب املحي�ط الهادي
واحترق معظمها.وكان�ت الوكال�ة ق�د
توقع�ت يف ب�ادئ األمر حص�ول االحتكاك
بين املحط�ة والغلاف الج�وي للأرض
قرابة الس�اعة  00:42بتوقي�ت غرينتش،
مما كان س�يجعلها تتحطم ف�وق جنوب
املحيط األطليس قبالة س�واحل ساو باولو
الربازيلي�ة ،لك�ن عملي�ة الس�قوط كانت
أرسع وبالتايل فإن نقطة االحتكاك اختلفت
لتصبح يف جنوب وس�ط املحي�ط الهادئ.
وأكدت الوكالة يف بيانها أن «غالبية املعدات
دم�رت يف مرحلة دخول الغلاف الجوي».
وكانت بكني س�عت إىل طمأن�ة العالم بأن

محطته�ا الفضائي�ة البالغ�ة زنتها حواىل
ثماني�ة أطنان ستس�قط على األرض من
دون أن تتس�بب بأي�ة أرضار تذك�ر ألن
احتكاكه�ا بالغالف الج�وي لألرض كفيل

طبق اليوم

صوص الربجر

بتحويلها إىل كرة له�ب وتفتيتها إىل أجزاء
صغيرة ستتس�اقط بينم�ا هي مش�تعلة
يف منظ�ر «رائع» أش�به بأمط�ار نيزكية.
ومخترب «تيانغونغ »1-الذي يعني اس�مه

«القرص السماوي» وضع يف مدار األرض يف
العام  ،2011وقد استخدم إلجراء اختبارات
طبي�ة وكان يعترب مرحل�ة تمهيدية لبناء
محطة فضاء دولية.وكان مقررا أن يدخل
ّ
متحكم فيه،
املخترب الغالف الجوي بشكل
لكنه ّ
تعطل يف م�ارس  ،2016مثريا بعض
املخ�اوف حي�ال إمكاني�ة س�قوطه على
األرض وبالتايل التسبب بخسائر يف األرواح
أو املمتلكات.وليس�ت ه�ذه امل�رة األوىل
التي يدخل فيه�ا جهاز فضائي خارج عن
السيطرة الغالف الجوي لألرض ،بل إن هذا
األمر تكرر س�تة آالف مرة يف  60عاما من
الرحلات الفضائية.ويف م�رة واحدة فقط
أصابت قطعة صغرية من الحطام شخصا
بجروح يف كتفه ،بحس�ب وكال�ة الفضاء
األوروبية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهني�اً :الخط�وط جيّدة لالنطلاق والتدقي�ق والبحث ثم
اإلنج�از .ال تق�ف مكتوفا ً تراق�ب الحياة تم� ّر امامك ،بل
قاوم لتنال حقوقك وتحصل عىل ما هو ملك لك
عاطفي�اً :بعي�دا ً عن البي�ت تعيش حالة غير متوقعة قد
تكون يف مصلحتك

الثور

العقرب

مهنياً :تس�اهم ش�عبيتك يف دعمك اذا كنت تريد الرتش�ح
ملنص�ب او موق�ع اجتماعي او س�يايس.عاطفياً :تش�هد
حياتك العاطفية تطورا ً ملحوظ�اً ،وتجد متعة يف التعرف
إىل أش�خاص جدد.صحي�اً :ضغوط العل�م تجعلك عرضة
لتوترات عصبية ،وتشعرك بأنك غريب عن أهلك وعائلتك

اجلوزاء

مهني�اً :باس�تطاعتك تحقيق املس�تحيل إذا كنت صاحب
إرادة وتصميم ،ويكون ت�رددك يف غري مصلحتك.عاطفياً:
ثقت�ك العالية بالنفس تثري إعج�اب الرشيك بك ،فيقف إىل
جانبك ملؤازرتك يف جميع خطواتك.صحياً :نوم الس�اعات
املطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية

القوس

مهنياً :تميل إىل االنسحاب والذهاب إىل العمل وحيداً ،وتجد
نفسك مجربا ً عىل املواجهة إذ اضطررت إىل ذلك
عاطفي�اً :عالقتك بالعائلة وبمن تحب تس�تعيد هدوءها،
وتجد نفس�ك ح�ارضا ً دائم�ا ً لتقديم أي مس�اعدة تطلب
منك

السرطان

مهني�اً :تحتف�ل بمناس�بات س�عيدة وتش�عر بالحري�ة،
وتتخلّص من قيد ،وتح�اول االنطالق بمرشوع كبري فريد
من نوعه.
عاطفي�اً :اللعب بالن�ار خارج إطار العالق�ة بالرشيك قد
يؤدي بك إىل مشكالت كبرية لن تكون عابرة

اجلدي

مهني�اً :تع�رف قطيعة أو فراق�ا ً أو ظروف�ا ً صعبة تؤ ّدي
إىل الفت�ور يف الرواب�ط ،لذلك أدعوك إىل اتخ�اذ كل التدابري
لحماية مصالحك.عاطفياً :تجد نفس�ك محاطا ً بأصدقاء
محبينّ ،
يكن�ون ل�ك كل الحب وامل�ودة ،ويس�ود عالقتك
بالعائلة التفاهم املتبادل

االسد

مهني�اً :لن تكتفي بموقعك الحايل ،وقد يصل بك الركود اىل
درجة الخمول الكامل وربّما التقصري والتغيّب عن العمل
عاطفي�اً :تس�عى إىل املزيد م�ن االس�تقاللية وتبحث عن
الحرية الكاملة ،لذا من الصعب التقيّد برشيك معي
صحياً :تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك

الدلو

مهنياً :ال تتأفف من الضغوط والواجبات ،وال تؤجّ ل املها ّم
ّ
واملعقدة اىل وقت آخر وال تخاطر بعملك
الصعبة
عاطفي�اًُ :كن عىل قدر من املس�ؤولية تج�اه الرشيك ،وال
تدع الش�كوك تتسلل إىل حياتكما العاطفية.صحياً :تتمتع
بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة

العذراء

املقادير:
• 3/1 1كوب كبري مايونيز
• 3ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) مسرتدة
• 3ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) عسل
• 3ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) زيت نباتي
• 1ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) خل تفاح
•رشة فلفل أسود مطحون
•رشة بصل بودرة
•طريقة عمل الصوص البني
طريقة التحضري
.1يف بولة متوس�طة الحج�م يخلط كال من املايونيز و املستردة و
العسل جيدا.
.2يضاف الزيت و الخل اىل مزيج املايونيز و يقلب جيدا.
.3يتبل صوص الربجر بالفلفل و البصل البودرة و يقلب مرة أخرى
جيدا حتى تمام اإلختالط.
.4نض�ع صوص الربجر يف برطمان نظيف محك�م الغلق ثم يوضع
يف الثالجة.

مهني�اً :الحظ املمت�از يكون حليفك قريب�اً ،وهذا ما يغيرّ
االتجاهات نحو األفضل بعد سلسلة تعثرات غري م ّ
ربرة
عاطفي�اً :تعيد النظ�ر يف عالقتك بمن تح�ب ،بعد إهماله
فرتة من الوقت لكن قرارك بشأنه ال يزال غري محسوم
صحياً :كن نشيطا ً متفائالً وابتسم للحياة كي تبتسم لك

مهنياً :تعطي جهودك نتائج جيدة عىل الرغم من الضغوط
الت�ي ّ
أخرتك يف اآلون�ة األخرية.عاطفياً :بإمكانك تس�وية
ً
املشكالت وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخريا مع
الرشيك.صحياً :تمنح نفس�ك بضعة أي�ام راحة للتخلص
من أعباء الحياة العملية

احلوت

مهنياً :ترس�م مشاريع ذات صلة باستثمارات مالية تعود
علي�ك باملزيد من األرباح.عاطفياً :تظهر بعض االنفعاالت
واملشاعر الجياشة التي تريح األجواء وال تثري االضطرابات
والحساسيات.صحياً :ليس الوقت مالئما ً للوم نفسك عىل
األخطاء السابقة ،بل للتعقل والرويّة

مهني�اً :حواف�ز جدي�دة يف العم�ل تجعل�ك أكثر حماس�ة
ونش�اطاً ،وبانتظ�ارك العديد من ف�رص النجاح عىل غري
صعيد.عاطفي�اً :تح�ل م�ع الرشي�ك الكثير م�ن األمور
العالقة بينكما ،واالختالف يف وجهات النظر بينكما يخف
تدريجياً.

أطعمة مفيدة لصحة العني
الفلف�ل األحم�ر «فليفل�ة» :غن�ي بفيتامني
 ،Cاملفي�د لألوعية الدموي�ة يف عينيك ،ويقلل
من خط�ر اإلصابة باملي�اه البيض�اء ،ومثله
خضراواتالقرنبي�طوالباباي�اوالفراول�ة.
بذور دوار الش�مس واللوز :به�ا فيتامني ،E
الذي يمكنه أن يبطئ حدوث الضمور البقعي
ويمنع إعتام عدسة العني ،مع عنارص أخرى
كالبندق والفول السوداني.
الورقي�ات الخضراء الداكن�ة :مث�ل اللف�ت
والس�بانخ غني�ة بفيتامين  Cو  ،Eوك�ذا
فيتامني  ،Aوتقلل من خطر اإلصابة بأمراض
العني طويلة املدى.
س�مك الس�املون :تحت�اج ش�بكية العني إىل

نوعين م�ن أحم�اض أوميج�ا  3الدهني�ة،
وهم�ا متوفران يف س�مك الس�لمون والتونه
واملأكوالت البحرية األخرى ،ونقصها يس�بب
جفاف العني.
البطاطا الحل�وة :الفواكه والخرضاوات ذات
اللون الربتقايل ،مث�ل البطاطا الحلوة والجزر
والشمام واملانجو واملشمش ،بها نسبة عالية
م�ن «بيتا كاروتين» ،التي تس�اعد يف الرؤية
ّ
وتحسن قدرة تكيف العني مع الظالم.
الليلية
اللح�وم والدواجن :يجل�ب الزنك فيتامني (أ)
م�ن الكبد إىل ش�بكية العين ،واملح�ار ميلء
بالزنك ،مثله مثل لحوم البقر والدجاج.
البقولي�ات :إذا كن�ت تفضل الخي�ار النباتي

عايل األلياف لصحة العني ،فالحمص والبازالء
س�وداء العين والفاصولياء والع�دس ،غنية
بالزنك.
البيض :يس�اعد الزنك املوجود يف البيض عىل
منع الضوء األزرق الذي يتلف ش�بكية العني،
بل ويزيد من كمية الصبغة الواقية فيها.
القرع :يوفر للجسم احتياجاته من عنرصي
اللوتين وزياكس�انثني ،ويحت�وى أيضا عىل
فيتامين ج والزن�ك ،وب�ه فيتامين�ا  Aو C
وأحماض اوميجا .3
الربوكيل وبراعم بروكسل :هذه الخرضاوات
غني�ة بفيتامين�ات  ،A ,C ,Eوجميعه�ا م�ن
مضادات األكسدة تحمي خاليا العني.

العراقـي
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ام�ضاءات

الكسل إجازة مؤقتة

مبدأ الثبوت بالكتابة
يف القانون العراقي
رشا عمران

ٌ
حاالت
يس�مي علم النفس الكس�ل بـ «العادة» التي تتس�بب بها
ُ
نفسية مح ّددة ،مثل نقص الثقة بالنفس والتقدير الذاتي ،ونقص
املعرف�ة والتدري�ب وفق�د االهتم�ام أو اإلحس�اس بالج�دوى من
النش�اطات االجتماعية والفردية .وكما صنفت األديان السماوية
ً
عادة غري
الكس�ل حالة س�لبية ،كذلك فعل علم النفس مل�ا اعتربه
ً
ّ
ً
حاالت س�لبية .وبالتايل تصنيفها
س�لبية تنتج من
عادة
محف�زة،
ٍ
ونتائجها س�تكون س�لبية .ويف اللغة العربية ،تم تعريف الكس�ل
بالفتور والتهاون والتقاع�س والرتاخي والتقصري ،وكلها صفات
غري إيجابية ،وتورَد يف إطار الذم والقدح ،أو االس�تهانة والتحقري،
وعكسه النشاط الذي تأتي صفته يف إطار املديح والتحبّب.
ولك�ن مل�اذا علين�ا أن نتعامل م�ع األش�ياء والصف�ات واألفعال،
باالتس�اق مع مضامينها االجتماعية أو العلمي�ة أو الدينية؟ ملاذا
ال نس�تطيع أن نغير يف املفاهيم التي تبدو بديهي�ة ،قليال؟ دعونا
نرى الكسل من زاوية أخرى ،غريبة ربما ،وفردية وصادمة ،دعونا
نتعامل مع الكس�ل بوصفه عادة إيجابية ،أو لنقل عادة شخصية
تأطير يف خان ٍة م�ا .فلكل من�ا عاداته التي
تصني�ف أو
م�ن دون
ٍ
ٍ
يحبها ،والتي تشكل جزءا أساسيا من تكوين شخصيته ،وال يحق
ألحد االستهزاء أو تحقري أحد ،بسبب ٍّ
أي من عاداته ،ما دامت هذه
ّ
تمس�هم .هذه االس�تهزاء هو اعتداء
العادة ال ترض باآلخرين ،وال
عىل الحرية الشخصية ،وهو يف البالد املتقدمة ٌّ
مس بالحقوق التي
ّ
يرضني إن كان جاري أو صديقي
تكفلها القوانني وتحميها ،فماذا
يستمتع بكسله؟ ملاذا أيضا يتم تحقري التالميذ والطالب واملوظفني
والعمال بإطالق صفة «كس�ول» عليهم ،ونبذهم لصالح زمالئهم
«النش�طني»؟ هن�اك نتائج لهذه الع�ادات ،يحصده�ا أصحابها،
فلنرتك لكل منا عادته ،مهما كان تصنيفنا ذلك .لنتأمل الكسل من
نظر ال عالقة لها بالخمول والتقصري والفتور والتهاون ،لنر
وجهة
ٍ
ً
ً
خالصة ،ليست سهلة وليست متاحة ،نحن
متعة
الكس�ل بوصفه
نعيش حاليا يف وقت بالغ الصعوبة .وعىل الرغم من صعوبته ،يم ّر
بن�ا كلمح البصر ،أو لنقل إننا نحن من نم ّر ب�ه برسعة يف طرقنا
إىل النهاي�ة .كل ما يف حياتنا الحالية يجعل من الزمن ثقال ضاغطا
علين�ا ،خصوصا مل�ن هم يف مرحل�ة منتصف العمر ،ول�م ينجزوا
دائ�م مع رسعة الحياة ،عدا
س�باق
إال القليل ،يصبحون كأنهم يف
ٍ
ٍ
عن املحاوالت املتواصلة لإلمس�اك باألحلام املنهارة ،ثمّة الكثري يف
حياتنا الحالية يجعلنا الهثني ،وس�ائل االتصال الحديثة س�اهمت
يف ه�ذا أيضا ،نحن نركض لنتابع املس�تجدات أوال بأول ،واألحداث
ٌ
حدث جديد،
حولن�ا ال تتوق�ف ،والحدث ال يتكرّر .كل دقيق� ٍة ثمة
ونح�ن نح�اول اللحاق ب�ه ملتابعته ،ع�دا عن دورة العم�ل ولقمة
العيش والعائلة واألصدقاء والصحة ،إىل آخر ما هنالك من تفاصيل
يومية مرهقة ،لفرط ما هي ملحة وضاغطة.

القاضي حاتم جبار عودة الغريري
( ........ومب�دأ الثبوت بالكتابة ه�و كل كتابة تصدر من الخصم من
ش�أنها ان تجعل وجود الحق املدع�ى به قريب االحتمال) هكذا عرف
قانون االثبات رقم  ١٠٧لسنة  ١٩٧٩لهذا املفهوم القانوني كدليل من
أدلة اإلثبات يف املادة  ٧٨منه.
وَمِ مَّ�ا تجدر اإلش�ارة اليه ان مصطلح (مبدأ الثب�وت بالكتابة) ،إنما
يراد به (بداية او مقدمة) لإلثبات بالكتابة بعد تعزيزها بدليل آخر او
قرين�ة ،وقد أورده الترشيع العراقي والترشيعات العربية التي أخذت
به بصيغة (مبدأ ثبوت بالكتابة) وهي ترجمة ملصطلح فرنيس األصل
وترجمته الصحيحة (بداية ثبوت بالكتابة) ،لذا ينبغي التفريق وعدم
الخل�ط بني كلمة (مبدأ) والتي تعن�ي ( القاعدة الكربى او األصيلة )
وبني مفهوم ( بداية الكتابة ) والتي تعني ( املقدمة او الخطوة االوىل
لإلثبات ) وم�ن هذا املنطلق فقد دعونا يف بحثنا املقدم عام  ٢٠١٠اىل
اىل اع�ادة صياغة ن�ص املادة  ٧٨من قانون االثب�ات النافذ وذلك برد
املصطلح اىل تس�ميته األصلية ليكون اكثر إدراكا وفهما للكافة حيث
ملسنا يف العمل القانوني .إن الكثريين من العاملني يف الشأن القانوني
يجهلون املعنى القانوني الدقيق لهذا املصطلح القانوني رغم أهميته
الكبيرة كدليل من أدلة اإلثبات فيعزفون عن إيراده يف دفوعهم أمام
املحاكم.
تق�وم فك�رة مبدأ الثبوت بالكتابة عىل أس�اس الدلي�ل الناقص الذي
يع�زز بالش�هادة والقرائ�ن االخرى او حت�ى باليمين املتممة ،وهي
تعديل لقاع�دة اإلثبات بالدلي�ل الكتابي الكامل وبعب�ارة أخرى هي
إحدى اس�تثناءات وجوب اإلثبات بالدليل الكتابي وبذلك تعطي هذه
الفك�رة للقايض س�لطة واس�عة يف توجي�ه الدعوى وتقدي�ر أدلتها
وصوال اىل الحكم العادل ،وكما أسلفنا ان هذا املفهوم يستند اىل وجود
(بداي�ة كتابة) لم تكتمل ،بمعنى ان تصدر كتابة من الطرف اآلخر ال
ترقى اىل مصاف الدليل الكتابي الكامل كما لو انه قد دون مش�غولية
ذمت�ه اىل خصمه بدين معني عىل عجالة على قصاصة من الورق او
عىل (علبة س�كائر كما هو الفرض امل�دريس الذي كان يطرحه علينا
أس�اتذتنا يف كليات القانون س�ابقا لتقريب ص�وره الفهم للوقائع)
ولك�ن هذه الكتابة يعوزها توقيع ممن ص�درت منه  ،فإذا ما طرح
الن�زاع عندئ�ذ أم�ام القضاء  ،وأنك�ر الخصم اآلخر للح�ق املدعى به
وبص�دور ه�ذه الكتابة منه ،ج�از عندئذ لقايض املوض�وع أن يأذن
ملدعي الحق بتقديم بينته الش�خصية (الشهادات) لتعزيز مصداقية
ه�ذه الكتاب�ة األولية .إن هذا املفهوم القانون�ي مبدأ فعال جدا ومن
أدلة اإلثبات الش�ائعة يف القضاء املرصي عىل وجه الخصوص حسب
م�ا الحظته من األحكام القضائية التي اصدرها القضاء املذكور عند
إع�داد بحثي به�ذا الخصوص ،وعىل خالف ذلك هو ن�ادر اإليراد أمام
املحاكم العراقية وربما يعزى الس�بب لعدم إدراك املعنى القانوني له
لدى املتخاصمني يف الدعاوى املعروضة حسب ما أسلفت آنفا.

كـاريكـاتـير

تطبيق جيعل املنزل جزء من أي فيلم سينامئي!
كش�فت رشك�ة تقني�ة صاعدة
النقاب عن تطوير تطبيق جديد
يتيح للمس�تخدم إع�ادة تكوين
مش�اهد األفالم السنيمائية التي
يش�اهدها لكي تج�ري يف املكان
ال�ذي يري�ده ،بغ�ض النظر عن
أماك�ن تصوي�ر مش�اهد الفيلم
األصلية .وذكرت رشكة «أوروس
إنرتتينمن�ت» أن التطبيق الجديد
يس�تهدف إحداث تغيير جذري
يف مفه�وم مش�اهدة األفلام
السنيمائية عرب األجهزة املنزلية،
حي�ث س�تتالىش فك�رة أن كل
مش�اهدي الفيل�م الواح�د يف أي
م�كان يف العال�م سيش�اهدون
نف�س األحداث واملش�اهد .ونق�ل موقع «يس
ن�ت دوت ك�وم» املتخص�ص يف موضوع�ات
التكنولوجي�ا عن كيفني نيو ،مؤس�س رشكة
«أوروس» ،القول إن املستخدم يمكنه التقاط
صور بانورامية ملنزله أو لألماكن املحيطة به
مثالً باس�تخدام هاتفه الذكي ،ثم يس�تخدم
التطبي�ق الجدي�د لتحويل الص�ور العادية إىل
ص�ور ثالثية األبع�اد ،ليتم دمجه�ا يف أحداث

الفيلم ،وهو ما يعني أن املس�تخدم سيشاهد
الفيل�م بطريق�ة مختلف�ة تماما ً ع�ن الفيلم
األصلي .وته�دف املرحل�ة األوىل م�ن نش�اط
«أوروس» إىل اس�تخدام التقني�ة الجدي�دة يف
األفالم الدعائي�ة والرتويجية ،حيث يتم إنتاج
فيلم مدت�ه دقيقتان تتحرك فيه ش�خصيات
الفيل�م األصيل داخل منزل املس�تخدم .ويأمل
ني�و فيم�ا بع�د يف إع�ادة تش�كيل الفيل�م أو
فيديوه�ات الرتفي�ه بالكام�ل .وأض�اف أن

«الفك�رة تس�تهدف على املدى
الطويل إنتاج أفالم فيديو أصلية
باس�تخدام التطبيق ،بحيث يتم
إنت�اج أفلام روائي�ة بطريق�ة
مختلفة» .ورغم أن فكرة تركيب
شخصيات األفالم التقليدية عىل
خلفية جديدة خاصة باملستخدم
تب�دو جدي�دة ،فإنه�ا تش�به
استخدام تطبيقات الواقع املعزز
(أي�ه آر) يف الهوات�ف لتصوي�ر
مجرد مقاطع فيديو ترفيهية.
ويعتق�د أن التطبي�ق الجدي�د
س�ينقل فك�رة امل�زج بين
ش�خصيات األفلام واألماك�ن
الخاصة باملس�تخدم إىل مستوى
جدي�د ،حي�ث س�يكون يف مقدور املس�تخدم
مش�اهدة أبط�ال فيل�م الرع�ب ال�ذي يحبه
وه�م يتحركون داخل منزل�ه وبني غرفه عىل
س�بيل املثال ،وهو ما يجعل الفيلم أكثر رعبا ً
بالتأكي�د ،بحس�ب كيفني ني�و ،الحاصل عىل
درج�ة الدكت�وراه يف الفيزي�اء م�ن جامع�ة
هارف�ارد األمريكية ،والذي عمل كمنتج منفذ
يف فيلم الرعب «أباتوير».

تأمالت يف شخصية االمام عيل بن ايب طالب « عليه السالم»

قب�ل أكث�ر من عشرة اع�وام اعلن�ت االمم
املتحدة وبكل فخر ان لجنة حقوق االنس�ان
يف نيوي�ورك اص�درت قراره�ا التاريخ�ي
ع�ام  2002وال�ذي نص�ه « يعتبر خليف�ة
املس�لمني علي بن اب�ي طالب اع�دل حاكم
ظه�ر يف تاري�خ البشر «مس�تندة بوثائ�ق
ش�ملت  160صفح�ة باللغ�ة االنجليزي�ة.
وبع�د م�رور ع�دة اع�وام اعلن�ت اللجن�ة
القانوني�ة يف األم�م املتحدة ،بعد مدارس�ات
طويل�ة قام�ت بطرح ق�ول االم�ام عيل ابن
أبي طالب عليه السلام (يامال�ك إن الناس
صنف�ان :إم�ا أخ ل�ك يف الدي�ن أو نظير لك
يف الخل�ق) للتصوي�ت؟ وق�د م�رّت علي�ه
مراح�ل ث�م ر ِّ
ُش�ح للتصوي�ت ،وصوت�ت
علي�ه ال�دول بأن�ه أح�د مص�ادر الترشيع.
ومن مدة ليس�ت بالبعيدة اس�تمعت الستاذ
ينق�ل ع�ن رحلت�ه للصين واس�تضافته
م�ن قب�ل احد الش�خصيات التي له�ا مركز
اجتماع�ي هن�اك وخلال مرافقت�ه يف احد
الش�وارع الرئيس�ية اش�ار ل�ه ب�ان ينظ�ر
اىل عم�ارة ش�اهقة مكت�وب عليه�ا عبارة
باللغ�ة الصيني�ة اتخذوه�ا ش�عارا له�م يف
حياتهم وهي لرجل عربي ،فاش�ار االستاذ:
فس�ألته :م�ا ه�ي املقول�ه ومل�ن؟ فاجابه،
ه�ي لرجل عندكم يدعى علي بن ابي طالب
ويقول فيها (ل�و كان الفقر رجال لقتلته) .

ول�و فت�ش احدن�ا يف مكتب�ة الكونغ�رس
االمريكية بواشنطن واطلع عىل كتاب موجود
عىل رفوفها عنوانه (( )los historyخسارة
التاريخ) للمؤلف االمريكي املعارص (ميشيل
هاملتون مورغان) س�يجد االعجاب الفائق
لهذا الكاتب بالسياس�ة الحكيمة لش�خص
االم�ام عيل بن ابي طالب عليه السلام كون
املؤلف اطلع عىل رسائله التي حررها اىل والته
يف االمصار االسلامية ومنهم مالك االشتر
مؤك�دا عليهم ان يعامل�وا املواطنني من غري
املس�لمني بروح العدل واملساواة يف الحقوق
والواجب�ات .فالكات�ب االجنب�ي اعتبر ذلك
انعكاسا صادقا لسلوكيات الخليفة الحميدة
املؤطرة بفضائل االخالق التي أهلته للدخول
يف تاري�خ االنس�انية م�ن ابواب�ه العريضة.
وكذلك الحال لو عمقنا البحث س�نجد االمام
علي علي�ه السلام رم�ز ش�اخص ومنهج
علم�ي يدرس يف اغلب دول العالم ،ولكننا لو
اس�توقفنا طالبا يف مرحلة املتوس�طة يف اي
دولة اسالمية وسألناه عن عيل بن ابي طالب
عليه السالم فان جوابه اليتعدى املنهج الذي
درسه يف كتاب التاريخ والذي تناول شخص
االم�ام علي علي�ه السلام (بان�ه اب�ن عم
النبي صلى الله عليه وال�ه ورابع الصحابة
الراش�دين ومن العشرة املبرشي�ن بالجنة
وكان رجال ش�جاعا يف املعارك وكفى؟؟!!!).

العراقـي

فه�ل يات�رى ان علي بن اب�ي طال�ب عليه
السلام الذي نزلت يف حق�ه اكثر من ()110
اي�ة يف الق�ران الكري�م اليس�تحق ان نزي�د
ع�دد صفحات كت�اب التاريخ ليع�رف افالذ
اكبادنا انس�انية هذا الرجل وعطاءه الثري
ودفاعه واستش�هاده من اج�ل اعالء كلمة
(ال ال�ه اال الل�ه) ونصرة الدي�ن االسلامي
لكي يس�تلهموا منه دروس�ا وعرب تس�اهم
يف بناؤه�م وف�ق االس�س الصحيح�ة التي
تمث�ل مص�داق حقيقي لتعالي�م الله تعاىل .
ولكن عيل بن ابي طالب الذي سب عىل املنابر
اكثر من ستني عاما وحاول الظاملون اخفاء
شمس نوره املضيئة بشتى الوسائل الخبيثة
الزال�ت اثارها قائمة حت�ى يومنا الحارض..
ختاما اوجه س�ؤايل اىل من يهمهم االمر عىل
من تقع مسؤولية ذلك ؟؟؟
س�بْ ع لأِ َمِ ري الْمُ ْؤمِ نْ
س َعا َدة الْ َّ
َاعد الْ َّ
نِي َع يِل
َقو ِ
لاَ
ْ
َعلَيْه ال َّ
س م...
َ
َ
ِّ
َ
ْ
َ
َ
- ١لاَ تك�ره أح�دا مهم�ا أخط�أ يِف حق�ك
- ٢لاَ َت ْقلَ�ق أ َ َب�دا مَ ْهمَ�ا َبلغ�ت الْ ُهمُ �وْم
�اطة مَ ْهمَ�ا َعَل�اَ َ
س َ
- ٣عِ�ش يِف َب َ
ش�أ ْ ُنك
ُ
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َ
ْ
َ ٤
َ
ْ
َ
خْي�رْ ا مَ همَ�ا كث�ر الب ء
َ
َ
َ
ُ
أع�ط كثِْي�رْ ا و ل�و ح ِرمْ�ت٥
ِ
- ٦اب َْتسِ�م و لَ�و الْ َقلْ�ب َي ْق ُط�ر َدمَ �ا
َ
خيْك االنس�ان ب َ
-٧لاَ َت ْق َ
ظ ْهر
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مؤي��د عب��د الزه��رة
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للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

عائلة أمريكية :يف بيتنا متساح
عث�رت عائل�ة أمريكي�ة يف مدين�ة
ساراس�وتا يف والي�ة فلوري�دا ،على
تمساح يف بركة السباحة يف منزلها.
واس�تدعت العائل�ة الرشط�ة الت�ي
تمكنت بمس�اعدة صياد تماسيح من
إخراج التمس�اح من برك�ة املنزل بعد
مقاومة.
وكانت رشطة والية فلوريدا قد نرشت
الحق�ا مجموعة من الص�ور ومقطع
فيدي�و تظه�ر تمس�احا م�ن ن�وع
«القاطور األمريكي» يف بركة س�باحة
يف منزل إحدى العائالت.
باملقابل ،نشرت صحيفة «دييل ميل»
يف وق�ت س�ابق مقطع فيدي�و ألرسة
إندونيس�ية تعيش مع تمساح عمالق
طول�ه مرتي�ن ونص�ف املتر تقريبا،
وكأنه واحد من أفراد العائلة.
وتوفر العائلة للتمساح ،الذي يدعى «كوجيك»،
ما بين كيلو ونصف الكيلو إىل  5كيلوغرامات
من األس�ماك يومي�ا ،وتحرص على تنظيفه
باستمرار واللعب معه.
وقال رب األرسة «إنه اشترى التمس�اح فور
والدت�ه مقاب�ل  1.31جني�ه إسترليني م�ن

صيادين عث�روا عليه عام  ،1997وكان طوله
آنذاك  25سم فقط».
وأضاف الرجل ،واس�مه محمد إيوان ،أنه بعد
أكثر من  20عاما أصبح حجم التمساح كبريا
جدا ،وأنه يتوىل تنظيف التمساح بنفسه.
ويعي�ش «كوجي�ك» يف حديقة من�زل األرسة
يف مقاطعة «س�يمبور» غرب�ي جزيرة جاوا،
ويستطيع األطفال يف البيت اللعب عىل مقربة

منه ،دون أن يصيبهم بأي أذي.
وأك�د إي�وان أن صديقه�م لي�س رشس�ا أو
متوحشا ،ولم يهاجم أفراد أرسته من قبل.
ويب�دو أن الس�ياح م�ن أميركا وأستراليا
وأوروب�ا ،يحرصون عىل رؤية هذا التمس�اح
أثن�اء وجوده�م يف ج�اوا بإندونيس�يا ،بل أن
بعضه�م ع�رض مبالغ كبيرة مقابل رشائه،
لكن كل عروضهم قوبلت بالرفض.

اإلنسان اآليل يقدم الرعاية للمسنني

يف الغرب ،لك�ن الكثري م�ن اليابانيني
ينظ�رون للفكرة بنظ�رة إيجابية ألن
وس�ائل اإلعالم تروج له�م عىل نطاق
واس�ع بوصفه�م ودودي�ن ومحببني
ومفيدين.
وتق�ول كاز وك�و يام�ادا ،البالغة من
العمر  84عاما ،بعد جلس�ة تمرينات
رياضية م�ع بيرب من رشكة س�وفت
بان�ك روبوتيكس ،وهو نوع قادر عىل
إقامة حوار« ،هذه الروبوتات رائعة..
املزي�د من الن�اس يعيش�ون وحدهم
هذه األي�ام ويمكن لإلنس�ان اآليل أن
يكون رفيقا له�م ويجعل الحياة أكثر
مرحا».

تس�تعني دار رعاي�ة شين-تومي يف
العاصم�ة الياباني�ة طوكيو بنحو 20
نوع�ا مختلفا من الروبوت�ات للعناية
باملقيمين فيه�ا من املس�نني ،وتأمل
الحكومة أن تكون تل�ك الدار نموذجا
للمستقبل.
فمع تزايد متس�ارع يف أعداد املس�نني
مقابل تراجع يف الق�وة العاملة ،تمثل
ال�دار فرص�ة لزي�ادة الخبرة يف عمل
الروبوتات مع اإلنس�ان للمساعدة يف
التأقلم مع تلك املشكلة.
وإدخ�ال الروبوت�ات يف مج�ال رعاية
املسنني الذي يحتاج باألساس إىل ملسة
إنس�انية فكرة ق�د تكون مس�تبعدة

مبارك للزميل «زياد خلف»

يتقدم منتسبوا مؤسس�ة املستقبل العراقي باألمنيات الباذخة وعطر املحبه اذ ينثروها
ورود ف�رح ويطلقوها اهازيج عنوانا ً للسرور مباركني لحبيبنا الزميل واالخ زياد خلف
وه�و يش�يد حياة جديدة ملؤه�ا االمال الحلوة ملس�تقبل اكثر زهوا ً والق�ا ً بدخوله عش
الزوجي�ه  ..فال�ف الف مبارك عرس�ك امليمون وقبلات عىل خدك من كل احبائك تس�بقها
الدعوة للرحمن الرحيم ان يكلل ايامك كلها باألفراح والسعادة .
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