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جلسة الربملان مهددة بـ «عدم اكتامل النصاب» النشغال النواب باحلمالت االنتخابية
العراقي

املؤمن مثل كفتي امليزان كلما زيد
في إميانه زيد في بالئه

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

اإلمارات« ..دولة سعادة» أم «معتقل» للوافدين؟

ص4

انطالق حرب «متزيق الالفتات» بني املرشحني

املفوضية سجلت ( )60خمالفة حبق عدد من الكيانات السياسية ..ودعوة أخرية لرفع «اإلعالنات املتجاوزة»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
لم تمض سوى أيام عىل انطالق الحمالت
االنتخابي�ة يف الع�راق ،لتص�ل املنافس�ة
للظف�ر باملقاع�د الربملاني�ة إىل تمزي�ق
الالفتات ،وتشويه صور املرشحني.
وفيما أش�ارت مص�ادر سياس�ية إىل أن
بعض الكتل السياس�ية تخوض منافسة
غير رشيف�ة م�ن خلال تمزي�ق صور
الدعاي�ات االنتخابي�ة للكت�ل املنافس�ة،
إال أن مص�ادر ووس�ائل إعلام تح ّدث�ت
أيضا ً ع�ن قيام مواطنين بتمزيق بعض
صور املرش�حني الذين يرون فيهم سببا ً

يف خ�راب البلاد ،وع�دم تط�وّر األوضاع
السياسية واالقتصادية واألمنية فيها.
وتعرّض�ت صور الئتالف دول�ة القانون،
وائتالف العراقيّة ،وقائمة النرص والفتح
إىل التمزيق يف ع�دد من مناطق العاصمة
بغ�داد .وق�د ج�رى تمزيق ص�ور زعيم
القائم�ة العراقية اياد علاوي يف منطقة
البي�اع ،جن�وب غ�رب العاصم�ة بغداد،
بينم�ا ش�هدت منطقة س�احة التحرير،
وس�ط بغداد ،تمزيق ص�ور زعيم ائتالف
دول�ة القانون نوري املالك�ي ،فضالً عن
تمزيق صور مرش�حني آخرين من (دولة
القانون) .وتناقل عدد من الناشطني عىل

وقفات تأبينيــة جمللـس القضـاء األعلى وحماكم بغداد
حداداً على روح الفقيد

القـاضـي زيـدان فـي رحيل الكرخـي:
فقدنا قاضيا مهاما

2

موق�ع التواصل االجتماعي «فيس�بوك»
مقط�ع فيديو ملواطن يق�دم عىل تمزيق
ص�ورة دعائي�ة للمرش�حة ع�ن ائتالف
«دولة القانون» عالية نصيف ،وبجوارها
صورة أخرى للمالكي.
ويف عدد من املناطق األخرى شهدت صور
عدد من املرشحني واملس�ؤولني والوزراء
التمزيق أيضاً .وقال مصدر س�يايس ،أن
هن�اك حربا ً رشس�ة يف االنتخاب�ات ربما
ق�ادت الكت�ل املتنافس�ة إىل توظيف عدد
من الش�باب العاطلني ع�ن العمل للقيام
بتمزيق الدعايات االنتخابية.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يعلن رصف رواتب املعلمني
العقود لألشهر املاضية

6
اجليش اإليراين يكشف عن نتاجات عسكرية جديدة
بينها صاروخ «شفق»

اخلزعيل ينتقد حماسبة البزوين قضائي ًا لرصفه منحة
جلرحى احلشد واقراض العتبة احلسينية
بغداد  /المستقبل العراقي

انتقد النائب ع�ن البرصة فالح الخزعيل،
االثنني ،محاسبة رئيس مجلس املحافظة
صباح البزوني قضائيا ً عىل خلفية رصف
مجلس املحافظة منح�ة مالية للجرحى
من مقاتيل الحش�د الش�عبي ،فضالً عن
محاسبته بس�بب إقراض املجلس العتبة

الحس�ينية مبلغ�ا ً م�ن أم�وال املجل�س
إلنشاء مستش�فى لألمراض الرسطانية
يف املحافظة .وق�ال الخزعيل يف حديث لـ
الس�ومرية نيوز ،إن «توجي�ه تهمة ضد
رئيس مجلس املحافظ�ة صباح البزوني
بس�بب رصف منح�ة لجرح�ى الحش�د
الش�عبي بمق�دار  500أل�ف دين�ار لكل
مجاه�د يعد اس�تهدافا ً رصيح�ا ً ملجلس

املحافظ�ة» ،مبين�ا ً أن «رصف املنحة لم
يك�ن عش�وائيا ً أو مزاجي�اً ،وانم�ا جاء
تنفي�ذا ً لقرار أصدره مجلس املحافظة».
ولف�ت الخزعلي اىل أن «تهم�ة أخرى تم
توجيهه�ا للبزون�ي تتعلق بدع�م العتبة
الحس�ينية من خلال اقراضه�ا ملياري
دينار من أموال املجلس .

التفاصيل ص2

جملس القضاء حيذر مرشحي االنتخابات من التسقيط السيايس

مهام محودي :لن نسمح بإدارة الدولة بالطريقة السابقة وال عودة للبعث
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بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف الجي�ش اإليران�ي ،أمس االثنين ،عن
منجزات عس�كرية جدي�دة ،بحس�بما أفادت
وكالة «تسنيم» اإليرانية لألنباء.
وأف�ادت «وكال�ة تس�نيم» بأن مراس�م إزاحة
الس�تار عن  3منجزات عسكرية جديدة للقوة
الجوي�ة يف سلاح الرب التابع للجي�ش اإليراني
أقيم�ت بحضور عدد من ضباط القوات الربية

للجيش .وأعل�ن الجيش اإليران�ي عن تصميم
وإنت�اج واختبار ص�اروخ «ش�فق» ألول مرة
يف تاري�خ مروحيات الجي�ش اإليراني من قبل
الخرباء الشباب يف القوة الجوية ،ومن خصائص
ه�ذا الصاروخ البارزة ،أن م�داه يرتاوح من 8
إىل  12كل�م إذ يتاب�ع ويصيب األه�داف بدقة،
بحسبما ذكرته الوكالة اإليرانية.
وت�م الكش�ف أيض�ا ً ع�ن تزوي�د مروحي�ات
االس�تطالع والدع�م والنق�ل يف سلاح البر

بقاذفات الصواريخ وإطلاق الرصاص والتي
من شأنها رفع القدرة الهجومية وتغطية عىل
نقاط الضعف يف العمليات القريبة.
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،كش�ف عن م�ن املنجزات
األخرى للقوة الجوية يف سلاح البر اإليراني،
ومنه�ا تركي�ب كاميرات الرؤي�ة الليلية عىل
جمي�ع مروحيات القوات الربية ،حيث يتم من
خالل هذا العمل زيادة مدى العمليات واملالحقة
أثناء الليل والقدرة عىل املناورة.

احلكيم :سنستمر باملشاريع االصالحية وسنعطي صورة عن السياسة املحرتفة

نائب :طبع الكتب املدرسية خارج العراق حتد لقانون املوازنة
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منظمات دولية أجرت حتقيقات وكشفت عن حماولة السلطات دفع املواطنني التخلي عن حقوقهم

وقفات تأبينيــة جمللـس القضـاء األعلى
وحماكم بغداد حدادا على روح الفقيد

حقائق جديدة بشأن قمع القوات الكردية لتظاهرات إقليم كردستان
بغداد  /المستقبل العراقي
اتهم�ت منظم�ة هيوم�ن رايت�س
ووت�ش ،أم�س االثنني ،قوات أم�ن إقليم
كردس�تان العراق بمهاجم�ة متظاهري
اإلقليم املطالبني بدفع رواتبهم ،واعتقال
صحافيني بش�كل تعسفي كانوا يغطون
االحتجاجات ،مؤكدة أن هذه املمارسات
تهدف إىل إسكات االنتقادات.
وقال�ت منظم�ة «هيوم�ن رايت�س
ووت�ش» إن ق�وات أم�ن حكوم�ة إقليم
كردس�تان الع�راق احتج�زت م�ا ال ّ
يقل
ع�ن  84متظاهرًا و 4صحافيني يف أواخر
آذار امل�ايض ،فيم�ا يب�دو أن كثيرا ً م�ن
االعتقاالت تعس�فية ،ألنها تمت بس�بب
ممارس�ة أش�خاص لحقه�م يف حري�ة
التجمع السلمي أو بسبب تجاهل حقهم
بموجب القانون العراق�ي يف املثول أمام
قاض يف غضون  24ساعة.
ٍ
وق�ال  12ش�اهدا ً إن ق�وات األم�ن
رضب�ت عدي�دا ً م�ن األش�خاص أثن�اء
محاولة احتجازهم خلال املظاهرات يف
م�دن عقرة وده�وك وأربي�ل ،إضافة إىل
اعتق�االت يف مدن أخرى ،منها ش�يالدزة
وسوران وزاخو.
وقد اس�تخدمت ق�وات األم�ن القوة
غري القانوني�ة والتهديدات إلجبار بعض
املتظاهري�ن والصحافيين على فت�ح
هواتفهم وتقديم كلمات العبور الخاصة
بحس�اباتهم يف «فايس�بوك» ،واحتج�از
املعتقلني ملدة تصل إىل يومني قبل اإلفراج
عنه�م جميعا ً م�ن دون تهم ،باس�تثناء
واح�د .واضطر البع�ض إىل التوقيع عىل

تعهد بع�دم حض�ور «االحتجاجات غري
القانوني�ة» .وق�ال أح�د الصحافيني إن
ً
مس�موحا
قوات األمن أخربته أنه لم يعد
ل�ه بتصوي�ر االحتجاجات ،وق�د رفض
الصحايف التوقيع عىل التزام بعدم القيام
بذلك.
وقالت مل�ا فقي�ه نائبة مديرة قس�م
الشرق األوس�ط وش�مال أفريقي�ا يف
«هيوم�ن رايت�س ووتش» إن�ه «يبدو أن
التكتي�كات العنيف�ة التي اس�تخدمتها
ق�وات إقلي�م كردس�تان لل�رد على
االحتجاجات الس�لمية تهدف إىل إسكات
االنتقادات رغم اإل ّدعاء الرسمي باحرتام
حري�ة التعبير والتجم�ع ،ومحاول�ة
الس�لطات إجبار الناس على التخيل عن

نائب :طبع الكتب املدرسية خارج
العراق حتد لقانون املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب عضو لجنة الرتبية رياض غايل ،االثنني،
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ورئي�س هيئة
النزاهة حسن اليارسي بـ»التدخل الفوري» ملنع
وزي�ر الرتبي�ة محمد اقب�ال الصيديل م�ن توقيع
عق�ود لطباعة الكتب املدرس�ية خ�ارج العراق،
مشيرا اىل أن الصي�ديل «تحدى» قان�ون املوازنة
َ
منع طباعة الكتب خارج البالد.
الذي
وق�ال غ�ايل «نطالب رئي�س ال�وزراء ورئيس
هيئة النزاه�ة بالتدخل الفوري ملنع وزير الرتبية
من توقيع عقود بعرشات املليارات لطباعة الكتب
املدرس�ية خ�ارج العراق» ،مشيرا ً اىل أن «الوزير
تحدى قان�ون املوازنة الذي ص�وت عليه مجلس
النواب ،وقرار اللجنة االقتصادية يف االمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء بمن�ع طباعة الكتب املدرس�ية
خارج العراق ،على ان يكون الطبع داخل العراق
واملنافسة للقطاعني العام والخاص».
وأضاف غايل ،أن «من هذه العقود التي خارج
العراق ،عقد بـ  ٣٨مليار لرشكة كارنيت اللبنانية
وعقد بعرشة مليارات ومئتي مليون ألجل طباعة
قام�وس لنفس الرشك�ة ،علما ً أن ه�ذا العقد تم
ايقاف�ه من قبلن�ا وبالتعاون م�ع مكتب املفتش
الع�ام ل�وزارة الرتبي�ة ،ألن االوىل لطب�ع املناهج
الدراسية الرضورية ،والتي يتحجج الوزير بعدم
توفر األموال وعقد آخ�ر بقيمة  ٤٢مليار لرشكة
املس�تلزمات الرتبوي�ة الت�ي وراءه�ا مثنى عبد
الصمد السامرائي واقربائه لحساب رشكة الوراق
االردنية ،وهناك عقود بعرشات املليارات».
وأك�د غايل ،عىل «رضورة االس�تمرار بمتابعة
عمل وزارة الرتبية ،وعلى كل العاملني يف الوزارة
م�ن وكالء ومدراء وعقود ومكت�ب املفتش العام
ع�دم االنصياع لقرارات وزير الرتبية محمد اقبال
الصي�ديل خ�ارج الضوابط ،الن�ه لم يب�ق لتوليه
املنصب سوى شهرين ،الن هذا يعترب فساد وهدر
وارضار بامل�ال الع�ام ورضبا ً لالقتص�اد الوطني
والقرارات والقوانني واس�تغالل فرتة االنتخابات
ونقل مفتش ع�ام وزارة الرتبي�ة» .وكان النائب
عن كتلة املواطن النيابي�ة محمد اللكاش اعرب،
يف وقت سابق عن اس�تغرابه ،من ارصار الوزراء
الذي�ن تول�وا ادارة وزارة الرتبي�ة طباعة املناهج
الدراس�ية يف الخارج ،فيم�ا طالب رئيس مجلس
ال�وزراء حي�در العبادي بتش�كيل لجن�ة خاصة
وفتح تحقيق شامل وتفصييل بهذه القضية.

حقوقه�م األساس�ية يف االحتج�اج ه�و
دليل عىل القمع».
وأش�ارت إىل أن�ه يف  25آذار ،2018
ب�دأ موظفو الخدم�ة املدنية ،ومعظمهم
من املدرسين وعمال الرعاي�ة الصحية،
باالحتج�اج أيامً ا يف جميع أنح�اء إقليم
كردس�تان الع�راق ،بس�بب ع�دم دف�ع
األج�ور ،حيث دفعت حكوم�ة اإلقليم إىل
موظف�ي الخدمة املدنية رواتب ش�هرية
مخفضة كل بضعة أشهر ملدة  3سنوات،
بس�بب إج�راءات التقش�ف .وق�ال أحد
املدرسين للمنظمة إنه تق�اىض أقل من
نصف راتبه ملدة  4سنوات ،وال يمكنه أن
يعيل زوجته وبناته الثالث.
تفنيد الرواية الرسمية

جدد رئيس املجلس االعىل االسلامي الش�يخ
د .هم�ام حم�ودي رفضه القاط�ع الدارة الدولة
بنفس الطريقة الس�ابقة التي ق�ادت العراق إىل
مش�اكل وأزمات جراء غياب الرؤي�ة والربنامج
الواضح ،مؤك�دا ً أن املجلس األعلى بصدد طرح
مبادرت�ه للحكوم�ة القادم�ة خلال يومين.
ج�اء ذل�ك يف كلم�ة ألقاه�ا يف افتت�اح «مؤتم�ر
الش�باب املؤم�ن» ال�ذي اقام�ه الي�وم األح�د
املجل�س األعىل يف النج�ف األرشف تحت ش�عار
(الش�باب العراق�ي ايم�ان ووع�ي وعط�اء).
واستعرض الشيخ حمودي – يف كلمته -تحديات
مرحلة ما بعد االنتصار ،ولجوء األعداء اىل الحرب
الناعمة التي تستهدف اخالقيات املجتمع وقيمه
وعقيدت�ه ،مؤك�دا ً أن الش�باب العراق�ي هم من
صنع�وا حرية الش�عب باس�قاط نظ�ام صدام،

فقدنا قاضي ًا مهام ًا

ل�م يكونوا مس�لحني ،ول�م يهاجموا أي
عنارص أمن ،حيث تؤك�د مقاطع فيديو
ش�هاداتهم .وتظه�ر لقط�ات فيدي�و
لالحتجاج يف  25آذار يف أربيل قوات األمن
تطل�ق الغاز املس�يل للدموع عىل حش�د
بدا مس�املاً ،فيما بدا مقط�ع فيديو آخر
ً
ضابط�ا بمالبس
له�ذا االحتج�اج يظهر
مدني�ة يصفع متظاه�رة أثن�اء قيامها
بالتصوير.
كم�ا تظه�ر مقاطع فيدي�و صورها
محتج�ون يف احتج�اج  26آذار يف دهوك
واحتجاج  28آذار يف دهوك واحتجاج 28
آذار يف اربيل عنارص أمن بالزي الرس�مي
يدفعون املتظاهرين بوحشية ويمسكون
به�م ،ولكن بدا أن هذه املقاطع ال تظهر
أي محتجني مهاجمني أو مسلحني.
قابل�ت هيوم�ن رايتس ووت�ش أحد
الصحافيني ،والذي كان يصور االحتجاج
يف عق�رة يف  27آذار ملحطة محلية ،فقال
إن عنارص من القوة األمنية «األسايش»
ً
صباحا ،واقتادوه إىل مكتب
اقرتب�وا منه
األس�ايش ،حي�ث احتج�زوه م�ع 14
متظاه�رًا .وأك�د أنه�م طلب�وا منه فتح
هاتف�ه ،وراجعوا مقاط�ع الفيديو التي
التقطها ،وحذفوها.
وأض�اف الصحايف« :قال�وا يل إنه غري
مسموح يل بتصوير املحتجني وحذروني
<إن فعل�ت ذلك مرة أخ�رى ،فلن يحصل
يل خير>» .كم�ا ق�ال الصح�ايف «طلبوا
من�ي التوقيع عىل تعهد بأن لن أصور أي
ُ
رفض�ت التوقيع».
احتجاج آخ�ر .لكني
بع�د  4س�اعات ،أُطلِ�ق رساح�ه ب�دون
تهمة.

بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ى مجل�س القض�اء األعلى القايض الش�هيد عب�ود هادي
الكرخي نائب رئيس استئناف دياىل الذي اغتالته يد اإلرهاب الغادر
بالق�رب من داره ي�وم الجمع�ة الثالث عرش من نيس�ان الحايل.
وذك�ر املتح�دث الرس�مي ملجل�س القض�اء األعلى الق�ايض عبد
الس�تار بريق�دار أن «رئي�س املجل�س الق�ايض فائ�ق زي�دان
وعلى رأس وف�د قضائ�ي رفي�ع املس�توى ض�م أعض�اء م�ن
محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة ورئي�س هي�أة اإلرشاف القضائ�ي
واملرشفين القضائيين وع�ددا م�ن الس�ادة القض�اة حضروا
مجل�س ع�زاء الش�هيد الكرخ�ي الذي أقي�م يف محافظ�ة دياىل».
وبني الق�ايض بريقدار أن «الق�ايض زيدان عبرّ أثن�اء حضوره يف
كلم�ة ألقاها أمام الحض�ور أن األرسة القضائي�ة خرست قاضيا
همام�ا ورجلا عظيم�ا م�ن رج�ال العدال�ة يف الع�راق وأن دمه
الطاهر س�يدفعنا جميعا ملواصلة ما عمل عليه الشهيد يف تحقيق
العدال�ة بحق جميع القتلة م�ن اإلرهابيني واملجرمني ومنهم قتلة
الق�ايض الكرخي؛ وأض�اف القايض زي�دان :إننا ن�درك أن طريق
العدال�ة ال�ذي يحمل رج�ال مجل�س القضاء األعىل ش�علته ليس
طريقا يسيرا ويف سبيل الواجب الكبري قدمنا شهداء كبار آخرهم
كان ش�هيدنا الكرخ�ي» .ولفت املتحدث الرس�مي اىل أن «محاكم
االس�تئناف يف الرصافة والكرخ أقامت�ا وقفتني للتعبري عن الحداد
على فقيد مجلس القضاء االعىل» ،مؤكدا أن «الوقفتني يتقدمهما
الق�ايض ماجد االعرجي رئيس محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة
والقايض خالد املشهداني رئيس محكمة استئناف الكرخ بحضور
جم�ع غفري من قضاة ومدعين عامني وموظفي االس�تئنافني».
واسرتس�ل القايض عبد الس�تار بريقدار «عرب رئييس االستئنافني
خلال الوقفتني عن فداح�ة الجريمة االرهابية الت�ي أودت بحياة
الشهيد الكرخي ،وحجم الخسارة التي منيت بها العدالة باغتيال
أحد رجالها الذي عرف بتفاني�ه بالقيام بواجبه القضائي ودوره
القضائي بمكافحة االرهاب وتحقيق العدالة بمختلف املجاالت».

جملس القضاء حيذر مرشحي االنتخابات من التسقيط السيايس
ويتوعدهم باملالحقة القانونية
بغداد  /المستقبل العراقي
ح�ذر مجلس القض�اء األعلى ،أم�س االثنني،
املرش�حني لالنتخاب�ات النيابي�ة م�ن اس�تخدام
التس�قيط الس�يايس يف حمالته�م وندواته�م
الدعائية.
وذك�ر بيان ملجل�س القضاء تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «بمناس�بة بدء الحملة
الدعائية لالنتخابات يدع�و مجلس القضاء األعىل

املرشحني إىل توخي الدقة واملسؤولية أثناء الحملة
الدعائية التنافسية».
كم�ا دعا البيان املرش�حني اىل «عدم اس�تخدام
العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون
بإلق�اء التهم املبنية على الكالم املج�رد والتهجم
عىل املتنافسني بأسلوب التسقيط السيايس خارج
إطار القانون كونها تعرضهم للمساءلة القانونية
وال يبرر ملرتكبها العذر بكونها ج�زءا ً من الحملة
الدعائية التي يجب أن تكون ضمن حدود التنافس

الس�يايس بإطار قانون�ي س�ليم ويتمنى مجلس
القض�اء األعىل للجمي�ع التوفي�ق والنجاح خدمة
للعراق».
وكان�ت الحملة االنتخابي�ة للكيانات واألحزاب
السياسية واملرشحني ،لخوض االنتخابات النيابية
املق�ررة يف  12م�ن آيار املقبل قد أنطلقت الس�بت
امل�ايض .ويبل�غ اجمايل ع�دد املرش�حني الفعليني
 6986مرشحاً ،وعدد الذكور  4972مرشحا ،فيما
بلغ عدد املرشحات من األناث  2014مرشحة.

اخلزعيل ينتقد حماسبة البزوين قضائي ًا لرصفه منحة جلرحى احلشد
واقراض العتبة احلسينية

بغداد  /المستقبل العراقي
انتق�د النائب ع�ن البرصة فال�ح الخزعيل ،االثنني،
محاس�بة رئيس مجل�س املحافظ�ة صب�اح البزوني
قضائي�ا ً عىل خلفي�ة رصف مجل�س املحافظة منحة
مالية للجرحى من مقاتيل الحش�د الشعبي ،فضالً عن
محاس�بته بس�بب إقراض املجلس العتبة الحس�ينية
مبلغا ً من أموال املجلس إلنش�اء مستش�فى لألمراض
الرسطاني�ة يف املحافظ�ة .وقال الخزعلي يف حديث لـ

الس�ومرية نيوز ،إن «توجيه تهمة ضد رئيس مجلس
املحافظة صباح البزوني بس�بب رصف منحة لجرحى
الحشد الشعبي بمقدار  500ألف دينار لكل مجاهد يعد
استهدافا ً رصيحا ً ملجلس املحافظة» ،مبينا ً أن «رصف
املنحة لم يكن عش�وائيا ً أو مزاجي�اً ،وانما جاء تنفيذا ً
لقرار أص�دره مجلس املحافظة» .ولف�ت الخزعيل اىل
أن «تهم�ة أخ�رى تم توجيهه�ا للبزون�ي تتعلق بدعم
العتبة الحسينية من خالل اقراضها ملياري دينار من
أموال املجلس لبناء مستش�فى لألم�راض الرسطانية

ً
مضيف�ا أن «القرض منح
تابع للعتب�ة يف املحافظة»،
للعتب�ة بموج�ب ق�رار أص�دره مجل�س املحافظ�ة،
وليس وفق ترصف فردي من رئيس املجلس» .وأش�ار
النائ�ب والقي�ادي يف الحش�د الش�عبي اىل أن «الت�زام
مجلس املحافظة الصمت يحمل اس�تفهامات عديدة،
وباعتباره�م أص�دروا ق�رارات الرصف عليهم كش�ف
تفاصيل هذه القضايا للمواطنني من أبناء املحافظة»،
معتبرا ً أن « القضاء العراقي الذي نثق بعدالته مطالب
بالنظر بموضوعية يف قضية البزوني».

العبادي يوجه باطالق مجيع املبالغ
املخصصة للمقاولني بنسبة %30
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن املكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي،
امس االثنين ،أن االخري وجه باطالق جمي�ع املبالغ املخصصة
للمقاولني بنسبة .%30
وقال املكتب يف بيان صحفي ،إنه «بنا ًء عىل توجيهات رئيس
ال�وزراء حي�در العب�ادي وزير املالي�ة وكالة ،تم إطلاق جميع
املبال�غ املخصصة وفق الس�ندات الوطنية للمقاولني وبنس�بة
 30%بحس�ب قان�ون املوازن�ة االتح�ادي لع�ام  2018ولجميع
املحافظات والوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة».
وكان رئي�س ال�وزراء حيدر العبادي أك�د ،الجمعة ( 23آذار
 ،)2018أن حكومته اتخذت قرارات لصالح املقاولني مع اشتداد
األزم�ة املالية ونفق�ات الحرب لحرصها عىل اس�تمرار عملهم،
مشيرا ً إىل أن الحكوم�ة تعم�ل على تذلي�ل العقبات وتس�هيل
االجراءات بشأن مستحقاتهم لدى الدولة.

احلكيم :سنستمر باملشاريع االصالحية رغم التشويش وسنعطي صورة عن السياسة املحرتفة
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�دد رئي�س التحال�ف الوطن�ي
الس�يد عم�ار الحكي�م دعوت�ه اىل
رضورة حسن االختيار يف االنتخابات
الربملاني�ة املقبلة ،مؤكدا االس�تمرار
باملش�اريع االصالحية رغم املش�اكل
والتش�ويش م�ن خلال بن�اء دولة
مهاب�ة تخ�دم املواطنين وتنه�ي
معاناته�م  .س�ماحته وخالل لقائه
جمعا من ش�يوخ ووجهاء عشيرة

مهام محودي :لن نسمح بإدارة الدولة بالطريقة
السابقة وال عودة للبعث وشبابنا هم الرهان
بغداد  /المستقبل العراقي

وقال ديندار زيب�اري ،رئيس «اللجنة
العلي�ا للمتابع�ة وال�رد على التقاري�ر
الدولي�ة» ،يف  27م�ارس «اعتقلت قوات
األم�ن ع�د ًدا م�ن املتظاهري�نُ ،
وات ِهموا
بالتحري�ض على العن�فُ ،
وس�لموا إىل
املحكم�ة» .وأش�ار إىل أن االحتجاج�ات
كانت بدون ترصي�ح قانوني» ..وأضاف
أن «األح�زاب السياس�ية اختطف�ت
االحتجاجات ،وحاولت تش�جيع العنف،
وأن�ه لم ُترفع دعاوى قضائية ضد قوات
األم�ن ،واته�م املتظاهري�ن بمهاجم�ة
عنرص أمن».
لكن  12شاهدا ً حرضوا االحتجاجات
يف عقرة ودهوك وأربيل بني  25و 28آذار
فندوا هذه الرواية ،قائلني إن املتظاهرين

القايض زيدان يف رحيل الكرخي:

ث�م واجه�وا املحت�ل باملقاومة املس�لحة والعمل
الس�يايس حتى حققوا االس�تقالل ،وه�م أيضا ً
م�ن بذل�وا دمائه�م تحت ل�واء املرجعي�ة العليا
وهزموا جاعش وحقق�وا االنتصار .وهم رهاننا
الي�وم عىل مواجه�ة أي تحديات قادمة .وأش�ار
اىل أن الش�عب ال�ذي حق�ق معج�زة االنتصار يف
ظ�روف قاهرة لن يس�مح بع�ودة البع�ث الذي
يحرض عرب وس�ائل االعالم واالشاعات عىل عدم
املش�اركة باالنتخابات ،منوها ً إىل أن االنتخابات
هي التي منحت الش�عب السلطة وحق تصحيح
مس�ار الحكومة عرب ممثليه يف الربملان .كما أكد
رفضه أي تجاوز عىل أي بلد مس�لم ،قائالً :نحن
مع س�يادة القانون وهيبة الدولة وحق الشعوب
بتقري�ر مصريه�ا ،متهم�ا ً أمري�كا بمحاول�ة
التحكم بالعالم بالقوة كما فعلوا برضب سوريا
وفرض نفسها عىل املنطقة ،إالّ أن هذا مرفوض
وستقاومه الشعوب الحرة.

عت�اب يف مكتب�ه ببغ�داد ، ،اكد عىل
ان البل�د يم�ر بلحظ�ة تاريخي�ة ما
يتطل�ب ان يك�ون النظ�ر بعني عىل
املايض وأخ�رى عىل املس�تقبل  ،من
خالل اس�تذكار االنتص�ارات االمنية
واالجتماعية والسياس�ية والحفاظ
عليه�ا ورضورة االنطلاق بمرحل�ة
جدي�دة ببن�اء دول�ة قوي�ة ق�ادرة
على تقدي�م الخدم�ات والنه�وض
باالقتص�اد وتوفير ف�رص العم�ل ،
مبينا ان النهوض بالبلد ليس اعجاز

ونمتل�ك القدرة عىل ذلك عرب الخطط
الرصين�ة ورؤية وفري�ق كفء قادر
على ايجاد حلول للمش�اكل االزمات
رغم املعوقات املالية وغريها .
وأش�ار اىل ان مكافح�ة الفس�اد
يج�ب ان تك�ون عرب الي�ات وخطط
تمن�ع وص�ول الفاس�دين اىل امل�ال
الع�ام والعبث ب�ه  ،مؤكدا اهمية ان
تكون مصلحة العراق اوال واالهتمام
بالبيت العراقي  ،لجعل كلمته مهابة
بني بلدان املنطقة والعالم.

س�ماحته جدد س�عيه اىل اعطاء
صورة عن السياس�ة املحرتفة بعيدا
ع�ن سياس�ة املراهق�ة واملغام�رة ،
موضح�ا ان الس�يايس املتل�ون ليس
جدير بالثقة  ،داعيا الشعب العراقي
لحس�ن االختي�ار يف  12اي�ار املقب�ل
إلنهاء املعان�اة واألزمات كون القرار
بيد الش�عب  ،مؤكدا القدرة عىل اخذ
الش�عب اىل مس�توى يلي�ق ب�ه عرب
االس�تمرار باملش�اريع االصالحي�ة
الحقيقية رغم املعوقات .

جملس الوزراء حييل قانون تسجيل
الوالدات والوفيات اىل الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت االمانة العام�ة ملجلس الوزراء ،أم�س االثنني ،احالة
مرشوع قانون تسجيل الوالدات والوفيات اىل مجلس النواب.
وذك�رت االمانة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «االمان�ة العامة ملجلس الوزراء ق�ررت احالة مرشوع
القانون املذك�ور اىل مجلس النواب ،اس�تنادا ً اىل احكام املادتني
(/61اوالً و/80ثانياً) من الدستور».
واضاف�ت انه «ج�اء يف األس�باب املوجبة ان القان�ون يأتي
لتبس�يط اإلجراءات وتس�هيل انجاز املعامالت وتخفيف العبء
عىل املواطنني عند مراجعتهم مكاتب تسجيل الوالدات والوفيات
داخل وخارج البالد ومعالجة جميع املس�ائل واملشاكل الخاصة
بالتسجيل.

األمني العام حلركة عصائب أهل احلق  :احلشد الشعبي هو مايض وحارض ومستقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
أقامت قن�اة العهد الثانية حفله�ا الختامي لربنامج
(منبر الحش�د) يف مُ حافظ�ة النج�ف األرشف حرضه
األمني العام لحركة عصائب أهل الحق س�ماحة الشيخ
قي�س الخزعلي ولجن�ة لتحكي�م مُ س�ابقة منرب
الحش�د الش�عبي وحشد كبري من ش�عراء الحشد
الشعبي الش�باب .فيما ألقى األمني العام سماحة
الش�يخ الخزعلي كلم�ة يف املناس�بة أك�د فيه�ا :
فرح�ة كبيرة لن�ا ب�أن نلتق�ي يف ه�ذا الي�وم
وعلى ه�ذه األرض  ،أرض علي ب�ن أب�ي طال�ب
«ع» م�ع الثل�ة الطيب�ة الت�ي ش�اركت يف نصرة
أخوانه�م يف الجبه�ات فكان�وا نع�م النصير
ونع�م املداف�ع ع�ن قضي�ة ه�ي أس�مى قضية .
نح�ن نتكلم ع�ن قضية الحش�د الش�عبي وروح
الحش�د الش�عبي فهو ُيمث�ل مظلومية الحسين
«ع» غيرة العب�اس «ع» وإب�اء زين�ب «ع»
وش�جاعة علي «ع» وأخلاق محم�د «ص»  ،هذا
م�ا نفهم�ه يف قضي�ة وأخلاق وعقي�دة وإب�اء

ومظلومية الحش�د الش�عبي  ،فهو مفهوم أوسع كثريا ً
من املفاهيم واألطر الرس�مية لهيئة الحش�د الش�عبي .
الحش�د الش�عبي هو مايض وح�ارض ومُ س�تقبل .فهو
مايض ألن ُه ُيمثل قضية اإلمام الحسني «ع» وهو حارض
ألن�ه ُيمثل فتية صنعوا املس�تحيل  ،وهو املس�تقبل ألنه

ُيمثل ش�باب س�يمهدون لظهور صاح�ب الزمان «ع» .
ق�ال أحدهم ( :ال زال الش�عر رافضياً) وأنا أقول ( :صار
الش�عر حشدياً) ألن الحش�د هو أعىل درجات الرفض يف
هذا الزمان ألنه هو الذي رفض التكفري ورفض اإلرهاب
ورفض الظالم ورفض اإلعتداء عىل الرشف واملقدسات .
إن أعلى أرقى وأنقى الش�عر يف ه�ذا الزمان تمثل
بك�م وج�رى على ألس�نتكم فهنيئ�ا ً لك�م هذه
املشاركة فأنتم شاركتم أخوانكم املقاتلني يف كتابة
قصائدكم ألنه�ا كانت تكتب من صميم قلوبكم .
كان�ت قصائدك�م ه�ي أس�لحة املعرك�ة الت�ي
كانت تتس�ابق وتتش�ابه مع األس�لحة التي كان
يس�تخدمها أخوانك�م يف الجبــــه�ات فكان�ت
بعضها كالعبوات تخلف إنفجارا ً يف نفوس كل من
يكره الحش�د الشعبي وقس�م منها كالصواريخ
وقس�م آخ�ر كالهــــــاون�ات وقس�م آخر من
القصائد كانت كاإلسعاف الحربي يداوي الجروح
ويتص�دى للمظلومية التي يتس�ـــــبب بها كل
من هب ودب فكنتم صنوف كاملة لهيئة الحش�د
الشعبي الشعرية .

نقابة األطباء تعلن توحيد تسعرية الكشفيات الطبية وهتدد بإغالق عيادات املخالفني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كشف نقيب أطباء بغداد الدكتور جواد املوسوي ،أمس االثنني ،عن تحديد تسعرية
موحدة لجميع كشفيات األطباء يف عموم البالد ،فيما هدد بإغالق عيادات املخالفني
لتسعرية النقابة.
ونقلت وكالة «املعلومة» عن املوس�وي القول إن «نقابة األطباء وضعت تس�عرية
موحدة لجميع كشفيات األطباء يف عموم البالد وستكون كشفية الطبيب املمارس
 15ألف دينار عراقي بيمنا س�تكون تس�عرية االختصاص  25ألف دينار والطبيب
االستش�اري ستكون  40إلف دينار عراقي» ،الفتا إىل إن «اإلجراءات العقابية بحق
األطباء املخالفني لتسعرية نقابة األطباء ستكون إغالق عيادتهم الطبية».
وأضاف إن «عدد األطباء االستشاريني يشكلون  %5من مجموع االطباء يف البالد»،
مبينا إن «النقابة س�تتخذ إجراءاتها العقابية بحق املخالفني بعد تقديم الشكاوى
من املوطنني خالل  24ساعة».
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انطالق حرب «متزيق الالفتات» بني املرشحني

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

لم تمض س�وى أي�ام عىل انطلاق الحمالت
االنتخابية يف العراق ،لتصل املنافس�ة للظفر
باملقاع�د الربملاني�ة إىل تمزي�ق الالفت�ات،
وتشويه صور املرشحني.
وفيما أش�ارت مصادر سياسية إىل أن بعض
الكتل السياسية تخوض منافسة غري رشيفة
من خالل تمزيق ص�ور الدعايات االنتخابية
للكتل املنافسة ،إال أن مصادر ووسائل إعالم
تح ّدث�ت أيض�ا ً عن قي�ام مواطنين بتمزيق
بع�ض ص�ور املرش�حني الذين ي�رون فيهم
ّ
تط�ور األوضاع
س�ببا ً يف خراب البالد ،وعدم
السياسية واالقتصادية واألمنية فيها.
وتعرّض�ت ص�ور الئتلاف دول�ة القان�ون،
وائتالف العراقيّ�ة ،وقائمة النرص والفتح إىل
التمزيق يف عدد من مناطق العاصمة بغداد.
وق�د ج�رى تمزي�ق ص�ور زعي�م القائم�ة
العراقية اياد عالوي يف منطقة البياع ،جنوب
غرب العاصمة بغداد ،بينما ش�هدت منطقة
س�احة التحرير ،وس�ط بغداد ،تمزيق صور
زعي�م ائتالف دول�ة القانون ن�وري املالكي،
فضالً عن تمزيق صور مرش�حني آخرين من
(دولة القانون).
وتناقل عدد من الناشطني عىل موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو ملواطن
يقدم على تمزيق صورة دعائية للمرش�حة
ع�ن ائتالف «دول�ة القان�ون» عالية نصيف،
وبجوارها صورة أخرى للمالكي.
ويف ع�دد م�ن املناطق األخرى ش�هدت صور
عدد م�ن املرش�حني واملس�ؤولني وال�وزراء
التمزيق أيضاً.
ً
وقال مصدر س�يايس ،أن هناك حربا رشسة
يف االنتخابات ربما قادت الكتل املتنافس�ة إىل
توظيف عدد من الشباب العاطلني عن العمل
للقيام بتمزيق الدعايات االنتخابية.
بدوره�ا ،أعلنت املفوضي�ة العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات يف الع�راق ،ع�ن معاقب�ة 60
مرش�حا ً م�ن مختل�ف الكيانات السياس�ية
لـ»مخالفتهم نظام الحمالت االنتخابية».
وقال املتحدث الرسمي باسم املفوضية ،كريم
التميم�ي ،إن «العقوب�ات تضمن�ت غرامات
مالي�ة ،وأن مجل�س املفوضين س�يضاعف
الغرامة يف حال تكرار الخروقات».
من جهته ،قال عضو مجلس املفوضني ،حازم
الرديني ،أن «بعض العقوبات عىل الخروقات
االنتخابية قد تصل إىل حد حرمان املرش�حني
من خوض الس�باق االنتخابي ،خصوصا ً تلك
املتعلقة بإثارة النعرات الطائفية».

وكانت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
ق�د هددت بفرض غرام�ات مالية عىل قوائم
انتخابية خالفت رشوط الدعاية ،فيما هددت
«مثريي النع�رات الطائفية» ،خالل الحمالت
االنتخابية بحرمانهم من الرتشح.
بدوره�ا ،أعلنت بلدية النجف عن أنها أمهلت
أصحاب الحمالت الدعائية  48س�اعة إلزالة
لوحاتهم املثبتة باألرض.

وأك�دت البلدي�ة عىل «رصد وتوثي�ق الحاالت
املخالف�ة ،وإرس�الها للمفوضي�ة التخ�اذ
اإلجراءات الالزمة».
وقال�ت بلدية النج�ف يف بي�ان ،إن «املديرية
أعط�ت س�قفا ً زمنيا ً ملدة  48س�اعة ،بعدها
س�تقوم بإزالة لوح�ات الدعاي�ة االنتخابية
املثبتة باألرض».
وتابع�ت البلدي�ة يف بيانه�ا ،أن�ه «بموج�ب

املحضر ال�ذي أب�رم م�ع املفوضي�ة العلي�ا
املس�تقلة لالنتخاب�ات يف النج�ف األرشف،
صادق�ت مديرية بلدية النج�ف األرشف عىل
محرض مشرتك بغية تنظيم الحملة الدعائية
الت�ي انطلق�ت يف الراب�ع عشر م�ن ش�هر
نيس�ان الجاري ،والذي تضمن مجموعة من
التعليم�ات الخاص�ة بالدعاي�ة االنتخابي�ة،
والتي من شأنها الحفاظ عىل جمالية املدينة،

وبما ينسجم مع قوانني املفوضية النافذة».
ً
الفت�ة إىل «رص�د وتوثي�ق الح�االت املخالفة
وإرس�الها للمفوضية لتقوم بدورها باتخاذ
اإلجراءات القانونية واألصولية».
وأردف بي�ان البلدي�ة أن «هن�اك الكثير من
املرش�حني بدأوا (يزحفون) على (الجزرات)
الوسطية الخرضاء ،والتي فيها منظومة ٍّ
ري
وسقي ،مما يؤثر بشكل واضح عليها».

يذك�ر أن االنتخاب�ات الترشيعي�ة العراقي�ة
املقبلة ستش�هد تنافس  320حزبا ً سياس�يا ً
ً
وائتالفا ً
وقائمة انتخابية ،موزعة عىل النحو
الت�ايل 88 :قائم�ة انتخابي�ة 205 ،كيان�ات
سياس�ية ،و 27تحالف�ا ً انتخابي�اً ،وذلك من
خالل  7آالف و 367مرش�حاً ،وهذا العدد أقل
من مرش�حي انتخابات ع�ام  2014املاضية
الذين تجاوز عددهم  9آالف.

قوانني تنتظر اإلقرار ..وأعضاء يناشدون للتصويت عليها

جلسة الربملان مهددة بـ «عدم اكتامل النصاب» النشغال النواب باحلمالت االنتخابية
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه�ت رئاس�ة الربمل�ان دع�وة إىل
النواب لحضور جلسة ،اليوم الثالثاء،
ملناقش�ة قوانين جاه�زة للترشي�ع،
بينم�ا تس�تبعد ع�دة أوس�اط انعقاد
الجلسة لجهة انشغال الكتل واألحزاب
بالدعاية االنتخابية مع قاتراب موعد
االنتخابات الربملانية املقررة يف  12أيار
املقبل.
وتش�هد جلس�ة اليوم الثالث�اء ،وهي
األخرية م�ن العمر االفترايض للدورة
الربملاني�ة الحالي�ة ،تهدي�دا ً حقيقي�ا ً
بع�دم االنعق�اد ،إذ يت�م الش�ك بعدم
اكتم�ال النص�اب للجلس�ة .ويرتافق
ذل�ك مع انطلاق الدعاي�ة االنتخابية
للتحالفات واألحزاب السياسية ،حيث
تشهد العاصمة بغداد ،وباقي املناطق
العراقي�ة ،حملة انتخابية «رشس�ة»،
أُطلق�ت الس�بت ،وتس�تمر ألكثر من
عرشين يوماً.
ّ
وق�ال نائ�ب إن «مجلس الن�واب ،لن
ّ
يتمكن من عقد جلسته الثالثاء ،بسبب
كارثة عدم اكتم�ال النصاب القانوني
للجلس�ة» ،مبيّنا ً ّ
أن «أغلب النواب هم
مرشحون لالنتخابات الربملانية ،ولهذا
فهم منشغلون بالحملة الدعائية لهم
ولقوائمهم».
وأض�اف ّ
أن «ه�ذه الجلس�ة تتضمن
اس�تجواب وزراء بارزي�ن يف حكومة

حي�در العب�ادي ،وه�ذا األم�ر مح�ل
خالف س�يايس ،ولذلك فاألحزاب التي
ينتم�ي له�ا ه�ؤالء ،ق�رر ممثلوها يف
الربملان مقاطعة الجلس�ة التي سيتم

فيها االس�تجواب» .وجاء إعالن هيئة
رئاس�ة الربمل�ان العراقي عن جلس�ة
الثالث�اء ،بع�د اته�ام رئي�س الربملان
سليم الجبوري ،وهو قيادي يف تحالف

«الوطني�ة» املش�ارك يف االنتخاب�ات،
باالنشغال بالحملة االنتخابية.
وقالت هيئة رئاس�ة الربملان ،يف بيان،
ّ
إن «ج�دول أعم�ال جلس�ة الثالث�اء،

سيتضمن استكمال القوانني املدرجة
للتصويت ،إضافة إىل نتائج استجوابات
ال�وزراء ،وموض�وع ط�رح الثقة من
عدمها بإفاداتهم وأجوبتهم» .وتنتظر

قوانين عديدة إقرارها ،وهي أكثر من
عرشة ملفات ،فش�ل الربمل�ان ،خالل
اجتماعات�ه املاضي�ة ،يف تمريره�ا،
وبعضه�ا مس�تقر ب�أدراج رئاس�ة

جنسيته البولندية محته ألعوام وتنسيق العراق مع األردن أدى إىل اعتقاله

«حكاية خمتلس» ..حمكوم بالسجن لـ « »12عام ًا ومطالب بإعادة ( )800مليون دوالر
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

كش�فت الس�لطات العراقية عن كيفية تسليم
األردن إىل بغ�داد األمين العام الس�ابق لوزارة
الدفاع العراقية املحكوم بتهم فساد.
وكش�فت هيئ�ة النزاه�ة عن كيفية استرداد
األمني العام االسبق لوزارة الدفاع زياد القطان،
م�ن الس�لطات االردني�ة ،مشيرة اىل تفاصيل
ملفات الفساد املتورط بها القطان.
واعرب�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،عن «اس�فها من بعض
الترصيحات التي أغفلت جه�ود هيئة النزاهة
وس�عيها الحثي�ث يف تنظي�م َ
ملفات استرداد
املدان االمني العام واملدير العام ملديرية التسليح
والتجهي�ز األس�بق يف وزارة الدفاع زياد طارق
القطان ،التي استغرقت سنوات من العمل».
واك�دت ان�ه «كان للهيئ�ة ال�دور الحي�وي يف
استرداد امل�دان القط�ان ال�ذي اس�تغل طيلة

الس�نوات الس�ابقة جنس�يـته البولندية التي
وف�رت له الحماية من املالحق�ة عىل أراضيها،
ولم تتمكن الهيئة من استرداده منها؛ بسبب
جنس�يته تلك عىل الرغم من املحاوالت املتعددة
التي قامت بها».
واوضحت الهيئة ان «دائرة االسرتداد يف الهيئة،
تمكن�ت من استرداد القطان ،من الس�لطات
االردني�ة التي كانت تحتج�زه ،وإيداعه يف أحد
مراكز الرشطة يف العاصمة بغداد».
بدوره ،كش�ف مصدر امني رفيع ،ان استعادة
األمني العام األسبق لوزارة الدفاع زياد القطان
كان قبل ثالثة اش�هر ،ولي�س االن كما جاء يف
اعالن مكتب رئيس الوزراء.
ونقلت وكالة «الغد برس» عن املصدر القول ،ان
«زي�اد القطان املدان بتهريب نحو  800مليون
ُ
اس�تعيد ع�ن طري�ق االنرتب�ول ال�دويل،
دوالر
وت�م التكتم عليه لدواعي قضائي�ة وامنية ،اال
ان اإلعلان عن�ه مع ق�رب االنتخابات كش�ف

ع�ن خطط دعائية انتخابي�ة بحتة ،وليس لها
عالق�ة باالم�ور األمنية والقضائي�ة التي حذر
منها مكتب رئيس الوزراء».
واض�اف ان «الفريق الفني الس�اند السترداد
أموال العراق املش�كل يف مكت�ب رئيس الوزراء
نجح بإلقاء القبض عىل ستة مدانني ومتهمني
باختلاس وتهري�ب األم�وال الوطني�ة ،لك�ن
ربم�ا يتم اإلعلان عنهم م�ع اقرتاب الحس�م
االنتخاب�ي» .ورفض املص�در االدالء بمزيد من
املعلوم�ات ،لكنه اكد «وجود مدانني يف س�جن
املنطقة الخرضاء ،لم يعلن عنهم».
وبين�ت الهيئ�ة يف بيانها أن القط�ان «مطلوب
ع�ن قضاي�ا كان�ت ق�د حقق�ت فيه�ا هيئ�ة
النزاه�ة وص�درت بها أح�كام قضائي�ة باتة،
وقد قام�ت دائ�رة االسترداد بتنظيم عرشات
ملفات االسرتداد بحقه ارسل منها  49ملفا ً إىل
السلطة القضائية األردنية بعد يومني اعتقاله
يف أراضيها بتاريخ  15كانون الثاني .»2017

واش�ارت إىل أن «مجم�وع األح�كام القضائية
الص�ادرة بح�ق القط�ان بلغ�ت ( )650س�نة
س�جن ،وأن األموال املطال�ب بإعادتها قاربت
 800مليون دوالر».
واش�ادت الهيئ�ة بـ»جهود الجهات الس�اندة
لعملها يف اس�تكمال اإلج�راءات التي كانت قد
س�نوات ،ومنها رئاسة اال ِّدعاء
بدأتها قبل عدة
ٍ
الع�ام ،ووزارة الخارجي�ة ،ومديري�ة الرشطة
العربي�ة والدولية يف وزارة الداخلية ،وس�فارة
جمهورية الع�راق يف عمان ،والدائرة القانونيَّة
يف وزارة العدل ،وبقية الجهات األخرى».
يش�ار اىل ان هيئة النزاهة أعلن�ت يف  21أيلول
 ،2017عن مصادقة محكمة التمييز يف اململكة
َ
القطان
األردني�ة الهاش�مية عىل قرار تس�ليم
إىل الع�راق بعد قيامها ،بالتع�اون مع الجهات
املعنيَّة ،بإعداد وتــــــجهيز عرشات َّ
ملفات
ِّ
بحقه ،وإرس�ــــالها إىل
االسترداد الصادرة
األردني.
الجانب
ِ

مجلس النواب ،منذ سنوات.
وأبرز تل�ك القوانني ،قان�ون املحكمة
االتحادي�ة العال�ق منذ س�نة ونصف
السنة ،وقانون النفط والغاز ،ويشهد
ج�دالً بين الق�وى السياس�ية ملا فيه
م�ن أرضار تلحق بم�دن عراقية رغم
ً
فضلا ع�ن قانون
مكاس�ب أخ�رى،
الرعاي�ة الصحي�ة ،وقان�ون التعلي�م
اإللزام�ي ،وقان�ون األح�وال املدني�ة،
وقانون العنف ضد النساء.
وكان نائ�ب رئي�س الربمل�ان هم�ام
حمودي ،ق�د أكد ،عقب إعلان موعد
الجلس�ةّ ،
أن «الربمل�ان س�يعرف
خالله�ا من يق�ف وراء تعطي�ل إقرار
القوانين ،هيئ�ة الرئاس�ة أم الن�واب
الذين يتغيبون» ،مشيرا ً إىل ّ
أن «هيئة
الرئاس�ة س�وف ت�درج كل القوانين
والقرارات يف املجل�س عىل التصويت،
وعن�د ذلك يتبني عند حض�ور النواب،
أو عدم حضورهم ،سبب تعطيل إقرار
القوانني».
من جانبها ،حذرت س�مرية املوسوي
النائ�ب ع�ن ائتلاف «النصر» الذي
يق�وده العبادي ،م�ن ّ
أن «الخس�ارة
س�تكون كبيرة ،يف ح�ال ل�م يت�م
التصويت على القوانني ،ال س�يما ما
يتعلّق منها بامللفات االقتصادية».
وقالت املوس�وي «سنذهب إىل الربملان
وسنحرض الجلس�ة ،فهذا من واجبنا
كربملانيني ،إلكمال امللفات العالقة».
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تقدم دعوات للكتاب والصحفيني وتعتقلهم من املطار

بغداد  /المستقبل العراقي

اإلمارات« ..دولة سعادة» أم «معتقل» للوافدين؟

ل�م يكن تيسير النج�ار يعرف
نوع السعادة والراحة التي سينالها
يف دولة اإلمارات ،عندما كتب هذه
السطور يف كتاب «دولة اإلمارات..
دول�ة الس�عادة» ،فالصح�ايف
األردني ،الذي يقبع منذ  13كانون
األول  2015يف س�جن «الوثب�ة»
الصح�راوي اإلمارات�ي ،ذه�ب إىل
اإلم�ارات بمحض إرادت�ه من أجل
العم�ل هن�اك ،ثم ُ
اعت ِق�ل يف مطار
أبوظبي بعد وصوله بس�تة أشهر،
ُ
لعام كامل دون محاكمة،
واحت ِجز
ٍ
قبل أن يحاكم يف منتصف آذار عام
 ،2016ويحكم عليه بالسجن ثالث
س�نوات ،وغرامة قدرها  500ألف
درهم إماراتي ،بتهمة اإلس�اءة إىل
دول�ة اإلم�ارات عرب منش�ور عىل
موق�ع «فيس�بوك» ،كتب�ه يف عام
 – 2014أي قب�ل وصوله اإلمارات
بع�ام كام�ل – ينتقد في�ه موقف
«دولة السعادة والراحة واالبتكار»
من الع�دوان اإلرسائيلي عىل غزة.
فهل تأشيرة الدخ�ول هي الرشك
ال�ذي تنصب�ه «دول�ة الس�عادة»
ملعارضيه�ا أو منتقديه�ا لتوق�ع
بهم؟
قبل ما يزيد عن أسبوعني ،سافر
األديب والصحايف العراقي وارد بدر
الس�الم إىل دول�ة اإلم�ارات بدعوة
رس�مية م�ن مؤسس�ة العوي�س
الثقافية من أجل حضور فعاليات
تكري�م الفائزين بجائ�زة العويس
الثقافية؛ ل ُيحتجز بواسطة رشطة
دبي ،وينقط�ع االتصال بينه وبني
ذوي�ه ،بحس�ب بي�ان كتب�ه نجله
عيل عرب حس�اب والده عىل موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك».
وقال نج�ل األديب العراقي -الذي س�بق
وأن حصل عىل جائزة دبي األوىل للقصة عام
 ،2007وجائ�زة ابن بطوط�ة ألدب الرحالت
بأبوظبيّ :-
إن وال�ده «ليس بخري» ،مطال ًبا
النش�طاء عىل مواقع التواص�ل االجتماعي،
الرتوي�ج اإلعالم�ي م�ن أجل إطلاق رساح
والده.
وقب�ل اعتقاله نرش األدي�ب العراقي عرب
حس�ابه عىل موقع «فيس�بوك» صورًا له يف
مدين�ة الش�ارقة ،وأخرى خلال االحتفالية
الت�ي ّ
نظمته�ا مؤسس�ة العوي�س ،بينم�ا
ً
كان�ت آخ�ر منش�وراته صورة له م�ن أمام
ب�رج خليف�ة ،عل�ق عليه�ا قائًل�اً « :إعمار
وهندسة وجمال وحياة حرة وكريمة .هنيئا ً
لإلماراتيني بكل يشء يجعلهم سعداء إىل هذا

الحد .برج دبي ..صاروخ فضائي يف معجزة
البناء يكش�ف عن عقول تبني بالدها بحب.
دبي تحرث البحر ..وتحرث الفضاء أيضاً».
وأصدر االتحاد الع�ام لألدباء والكتاب يف
العراق بيان�اً ،طلب فيه من وزارة الخارجية
العراقية رسعة الترصف ،واإليعاز لس�فارة
العراق يف اإلمارات ،من أجل التدخل الفوري،
والوقوف عىل مالبس�ات وأس�باب االعتقال
غير املعلوم�ة إىل اآلن .وتج�در اإلش�ارة إىل
أن األدي�ب العراقي ،غري مع�روف عنه تبنيه
ألي أراء سياس�ية تنتقد السياسة اإلماراتية
وأجندتها يف املنطقة ،وأنه س�بق وأن شارك
يف ع�دة مناس�بات ثقافي�ة أقامته�ا دول�ة
اإلم�ارات؛ ممّ ا يجع�ل خرب اعتقال�ه عالمة
تعجب كبرية!
وقب�ل حوايل عشرة أيام ،غ�رد اإلعالمي
األمريك�ي من أصل عراقي ،مراس�ل «راديو

االحتالل اإلرسائييل يشن محلة
اعتقاالت يف الضفة الغربية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتق�ل جي�ش االحتلال اإلرسائيلي  30فلس�طينيا ً
بالضفة الغربية ،خالل ساعات القليلة املاضية.
وق�ال جي�ش االحتلال «اإلرسائييل» يف بي�ان ،أمس
االثنني ،إنه اعتقل الفلسطينيني بزعم الضلوع بنشاطات
ّ
تمس األمن.
شعبية
وأض�اف« :تمت إحالته�م إىل التحقيق من قبل قوات
األمن».
ويبل�غ ع�دد األرسى الفلس�طينيني يف الس�جون
اإلرسائيلي�ة نح�و  ،6400منه�م  62س�يدة ،بينهن 10
قارصات ،ونح�و  300طفل ،ونح�و  450معتقالً إداريا ً
ب�دون محاكم�ة ،و 12نائب�ا ً يف املجل�س الترشيع�ي
«الربملان» ،بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
ّ
وينف�ذ الجي�ش اإلرسائيلي حمالت اعتق�ال ليلية يف
الضفة الغربية.

برشلونة :تظاهرات ضخمة للمطالبة
بإطالق رساح «االنفصاليني»
بغداد  /المستقبل العراقي

ّ
نظم آالف الكتالونيّني املؤيّدين النفصال إقليمهم عن
إسبانيا ،أمس االثنني ،مظاهرات عمّ ت شوارع برشلونة،
طالبوا فيها باإلفراج عن زعماء انفصاليني معتقلني.
وتس�بّبت املظاه�رات الت�ي ش�ارك فيه�ا  350ألف
ش�خص بتعطي�ل حرك�ة امل�رور يف العديد م�ن الطرق
الرئيسية والرسيعة.
وحمل املتظاهرون الفتات تطالب بالحرية للسجناء
السياس�يني الذين تعتقلهم مدريد عىل دورهم يف الحملة
التي ّ
نظموها العام املايض النفصال اإلقليم عن إسبانيا.
وبين الق�ادة املعتقلين بتهم�ة العصي�ان يف إس�بانيا،
أوري�ول جونكيراس ،النائب الس�ابق لرئي�س كتالونيا
ّ
واملرش�ح الجديد للرئاسة
املقال كارليس بوتش�ديمون،
الكتالونية جوردي تورول.
وأج�رى إقلي�م كتالوني�ا ،مطل�ع أكتوب�ر ،2017
استفتاء لالنفصال عن إس�بانيا ،وعىل أثره أعلن برملان
اإلقليم ،يف الـ  27من الش�هر نفس�ه ،اس�تقالل اإلقليم
ع�ن إس�بانيا من جانب واح�د .وهو م�ا ر ّد عليه رئيس
ال�وزراء اإلس�باني ،ماريان�و راخ�وي ،بع�زل حكوم�ة
كتالوني�ا ومديري الرشطة املحلية م�ن مناصبهم ،وفق
املادة  155من الدستور .وتمنح هذه املادة رئيس وزراء
إس�بانيا سلطة إقالة حكومة كتالونيا ،ووضع رشطتها
وبرملانها ووسائل إعالمها الرسمية تحت وصاية مدريد
ستة أشهر ،إىل حني إجراء انتخابات يف اإلقليم.

سوا» وقناة «الحرة» األمريكية ،زيد بنيامني،
عرب حس�ابه الرس�مي عىل «تويتر» ،قائلاً :
«صباح الخري م�ن دبي ،غ ًدا يف بغداد» .لكنه
ع�اد يف الي�وم التايل وغ�رد قائلاً « :ت�م إلقاء
القب�ض عيل يف مطار دبي الدويل عىل خلفية
قضي�ة منظ�ورة أم�ام محاك�م أبوظبي»،
دون أي تعليق رس�مي م�ن جانب الحكومة
اإلماراتية ،أو توضيح من ِقبل بنيامني بشأن
القضية.
ث�م لم يلب�ث أن ع�اد ونرش تغري�دة بعد
عش س�اعات من توقيف�ه ،تتضمن صورة
له مع الكاتب والناش�ط عىل موقع التواصل
االجتماعي تويرت ،حم�د املزروعي ،واملقرب
ج� ّدا ً من محم�د بن زايد ،ويل عه�د أبوظبي،
اإلماراتي؛ مما أثار ردود
ودائرة صنع القرار
ّ
فع�ل النش�طاء الذي�ن اتهم�وه بالخضوع
لعقد صفقة م�ع النظام اإلماراتي ،من أجل

ّ
غض
الرتوي�ج لسياس�اتهم يف املنطق�ة ،أو
الطرف عن انتهاكاتهم وتدخلهم يف ش�ؤون
املنطقة.وتج�در اإلش�ارة إىل أن قائ�د ع�ام
رشطة دبي السابق ،الفريق ضاحي خلفان،
س�بق وأن ّ
وجه انتقادات عنيف�ة لبنيامني،
ع�ام ّ ،2009
متهمً ا إياه بالك�ذب ،بعد قيام
بنيامين برتجم�ة مق�ال نرشت�ه صحيفة
«التايم�ز» الربيطاني�ة ،يتح�دث عن تراجع
األوضاع االقتصادية يف إمارة دبي ،بعد األزمة
التي اجتاحت العالم بس�بب انهيار الس�وق
العق�اري؛ مما يجعل توقي�ف بنيامني ومن
ثم ترك�ه ،ولقاءه بحم�د املزروعي،وتناوله
العش�اء معه ،لغزا ً يصب يف اتجاهني ال ثالث
لهما :عقد صفقة ،أو قرصة أذن.
ويف ش�باط املايض ،وصل رج�ل األعمال
الرتك�ي ،محم�د علي أوزت�ورك إىل اإلمارت
برفق�ة زوجته ،ضمن وف�د التحاد مص ّدري

منطق�ة البح�ر املتوس�ط الرتك�ي ،قب�ل
أن ُيحتج�زا م�ن جه�ة مجهول�ة ،بحس�ب
ترصيح�ات زوجته الس�يدة أمينة أوزتورك،
الت�ي قالت :إنه بعد ثالثة أيام من وصولهما
إىل دب�ي ،ويف أثن�اء تناول طع�ام اإلفطار يف
الفندق ،دخ�ل مجموعة من الرجال الذين ال
يرتدون ّ
أي مالبس رسمية إىل مطعم الفندق،
واقتادوها وزوجها إىل جهة مجهولة.
واتهم�ت الزوج�ة املهاجمين ّ
بأنه�م
قام�وا بتكمي�م أفواههم�ا وتقيي�د أيديهما
ووضع عصابات على أعينهما ،واقتادوهما
إىل الصح�راء ،قب�ل أن ُيعيدوه�ا بمفرده�ا
دون زوجها إىل الفن�دق ،ويقوموا بمصاردة
هواتفهما النقالة ،وجوزات س�فرهما ،وكل
ما كان بحوزتهما.
وعادت السيدة أمينة التي أُطلِق رساحها
بع�د ي�وم واح�د م�ن احتجازها ،م�ع بقية

أعض�اء الوف�د إىل تركي�ا ،يف حين
بق�ي زوجه�ا مجه�ول املصير.
فيم�ا ا ّدع�ى بعض النش�طاء عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي أن
اعتقال أوزت�ورك ،مرتبط بعالقات
نش�طة م�ع جماع�ة جهادي�ة يف
س�وريا ،لكن الجانب اإلماراتي لم
يدل ب�أي ترصي�ح ،فيم�ا التزمت
ِ
الجهات الرسمية الرتكيّة ،الصمت
التام تج�اه القضي�ة ،بالرغم من
التظاه�رات الت�ي قام به�ا بعض
الش�باب الرتك�ي ،أم�ام الس�فارة
اإلماراتي�ة يف أنق�رة ،اعرتاضا عىل
اختطاف أوزتورك ،واحتجازه.
الش�اعر املوريتان�ي الذي يقيم
من�ذ  30عامً ا ه�و وعائلته يف دولة
اإلمارات ،كان يظن ّ
أنه آمن وبمنأى
ع�ن أي�دي الحكوم�ة املوريتانية،
لذا لم يتورع عن إنش�اء مجموعة
عرب تطبيق «وات�س آب» ،يناهض
فيه�ا الحكم ويهاجم فيها الرئيس
املوريتان�ي محمد ول�د عبدالعزيز،
ويطالب بإسقاطه ،بالرغم من أنه
كان من أكرب داعميه ،إبان انقالبه
العس�كري ع�ام  ،2008قب�ل أن
ينقلب الش�اعر عىل عقبيه ،و ُيغري
والءه ،ويبدأ يف انتقاد النظام بقوة
عبر تس�جيالت صوتي�ة متداولة
م�ن خلال مجموع�ة «الباقي�ات
الصالح�ات» على تطبي�ق «واتس
آب» .لك�ن الحكوم�ة اإلماراتي�ة،
ب ّددت هذا األم�ن ،وقامت باعتقال
الش�اعر ومنعت اتصاله بعائلته يف
كانون األول امل�ايض ،قبل أن تقوم
برتيحل�ه إىل موريتانيا بعد اعتقاله
بأس�بوع ،بالرغم م�ن التحذيرات
الت�ي أطلقته�ا منظم�ة انبع�اث
الحركة االنعتاقية (إيرا) الحقوقية
املوريتانية ،وطالبت فيها الس�لطات األمنية
اإلماراتي�ة باإلف�راج ع�ن الش�اعر وع�دم
تسليمه ملوريتانيا ،متهمة إياها بـ«ارتكاب
ج�رم االختط�اف والحب�س غير القانوني،
وتعري�ض مواطن أجنبي لخطر املوت» ،ولم
تكت�ف «دولة الس�عادة» بذلك ،ب�ل قامت يف
منتصف كانون الثاني املايض ،برتحيل أرسة
الش�اعر أيضا ً إىل نواكشوط.وجدير بالذكر،
َّ
ً
محبوس�ا
أن الش�اعر املوريتان�ي الذي ظل
ملدة تزي�د عن  40يومً ا ،بع�ث بقصيدة مدح
للرئيس املوريتاني ،من محبسه بمخفر تابع
لألمن املوريتاني .وقام بإرس�الها مُ س�جلة
بصوت�ه إىل مجموع�ات يف تطبي�ق «الواتس
آب» ،ونرشه�ا ابنه أس�امة يف صفحته عىل
موق�ع فيس�بوك؛ مم�ا أ َّدى إىل إطالق رساح
الشاعر يوم  31يناير املايض.

مرص ترسل «كتيبة عسكرية» إىل السعودية حلفر قناة «سلوى»

بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت مص�ادر مرصي�ة مطلعة ،بوص�ول دفعة
أوىل م�ن مهن�ديس وفني�ي الهيئة الهندس�ية للقوات
املسلحة املرصية ،إىل موقع قناة «سلوى» التي تعتزم
السعودية إنشاءها بموازاة الحدود مع قطر.
وقال�ت املص�ادر ،يف القاهرة ،إن دفع�ة ثانية من
الهيئة التابعة للجيش املرصي س�تتوجه ملوقع الحفر
خالل األسابيع املقبلة للمشاركة يف عملية حفر القناة
التي يبلغ طولها  60كلم.
وأضاف�ت املصادر أن حف�ارات مرصية وإماراتية
تش�ارك يف املرشوع ،عىل أن تس�تغرق عمليات الحفر

واإلنش�اءات  12ش�هرا ،بتكلفة تق�در مبدئيا بـ2.8
مليارات ريال سعودي ( 800مليون دوالر).
وتس�عى الس�عودية ،إىل االس�تفادة م�ن الخربات
املرصية يف حفر تفريعة قناة السويس ،ورسعة إنجاز
قناة «س�لوى» البحري�ة ،التي س�تغري معالم الخليج
الجغرافي�ة ،يف محاولة لتش�ديد الحص�ار عىل قطر،
وتحويله�ا إىل جزي�رة منعزلة ،بدون ح�دود برية مع
اململكة.وال توجد حدود برية لقطر سوى من الجنوب
مع الس�عودية ،أما بقية أراضيها فتمثل شبه جزيرة
يف مي�اه الخلي�ج العربي ،حيث يعد «س�لوى» ،املنفذ
الربي الوحيد الذي يربط قطر مع سائر دول العالم.
ووف�ق املص�ادر ،الت�ي طلب�ت عدم الكش�ف عن

هويته�ا ،فإن ق�وات مرصي�ة س�تتواجد يف القاعدة
العسكرية الس�عودية املزمع إنشاؤها ضمن املرشوع
بني قناة «سلوى» البحرية والحدود القطرية.
ويف وقت س�ابق ،أبدى رئيس هيئة قناة السويس،
الفريق «مهاب مميش» ،اس�تعداد الهيئة للمش�اركة
يف حف�ر القن�اة املالحي�ة بني الس�عودية وقط�ر ،إذا
ُ
طلب منها ذلك.ومن املق�رر أن تنال رشكة «التحدي»
املرصية اإلماراتي�ة للتكريك واألعمال البحرية ،حصة
األس�د من مهام حفر القناة الس�عودية بعرض 200
مرت بعمق يصل إىل  20مرتا؛ مما يسمح لها باستيعاب
سفن الش�حن والحاويات والركاب التي يصل طولها
إىل  295مترا وبعرض  33مرتا وبس�عة قصوى تبلغ

 12مرتا .ويف وقت س�ابق ،صدر توجيه رسمي بإخالء
منف�ذ «س�لوى» الح�دودي م�ع قط�ر ،م�ن قطاعي
الجوازات والجم�ارك باملنفذ ،لتنفيذ املرشوع ،عىل أن
يتوىل حرس الحدود السعودي إدارة املنطقة بالكامل.
ولم يصدر عن الجانب القطري ،أي تعليق رس�مي
عىل املرشوع السعودي.
ويعي�ش الخلي�ج من�ذ  5يونيو/حزي�ران ،2017
تصعيدا دبلوماسيا لم يشهده «مجلس التعاون» منذ
إنش�ائه عام  ،1981حني قررت الس�عودية واإلمارات
والبحري�ن باإلضاف�ة إىل مصر قط�ع العالق�ات
الدبلوماس�ية م�ع قط�ر ،متهمين الدوح�ة بـ«دعم
اإلرهاب» ،وهو ما تنفيه األخرية بشدة.

مدير ( )FBIالسابق :ترامب غري مؤهل أخالقي ًا ليكون رئيس ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

اعترب املدير الس�ابق ملكتب التحقيقات
الفيدرايل ( ،)FBIجيمس كومي أن دونالد
ترامب «غري مؤهل أخالقياً» ليكون رئيسا ً
للواليات املتحدة.
وقال كوم�ي ،يف مقابلة م�ع تلفزيون
«إي�ه ب�ي يس»« :ال أص ّدق تل�ك القصص
الت�ي تق�ول إن (ترام�ب) قد يك�ون غري
مؤه�ل عقليا ً أو إن�ه يف مراحل مبكرة من
الخ�رف .أعتقد أنه غري مؤهل من الناحية
األخالقية لكي يكون رئيساً».
وش�دد عىل رضورة أن « ُي ّ
جسد رئيسنا
االحترام ،ويتقيّد بالقي�م التي هي جوهر
ّ
واأله�م بين (ه�ذه القي�م) هي
بالدن�ا،
الحقيق�ة .ه�ذا الرئي�س غير ق�ادر عىل
فعل ذلك» .وكان ترام�ب قد عبرّ  ،الجمعة
امل�ايض ،عن غضبه الش�ديد حيال كومي،
ال�ذي نشر كتاب�ا ً وص�ف في�ه الرئي�س
قاس بال رادع أخالقي،
األمريكي بأنه رجل
ٍ
وال يهمّ ه سوى نفسه.
ويف تغريدتني ،صبّ ترامب جام غضبه
عىل كومي الذي أقاله يف مايو  .2017وكتب:
«الجميع يف واش�نطن كانوا يعتقدون أنه
تج�ب إقالته بس�بب أدائه الس�يئ ،إىل أن
تمت إقالته فعلياً» ،مؤكدا ً أنه «رشف كبري
يل أنني قمت بإقالة كومي».
وأقال ترامب كومي ،يف  9مايو الجاري،
بن�اء عىل توصيات من وزي�ر العدل جيف
سش�نز ،وذلك يف أثناء عمل�ه بالتحقيق يف
عالق�ات فري�ق الرئيس األمريك�ي دونالد

ترامب مع روسيا.
واتهم ترامب ،كومي بترسيب معلومات
رسية لوسائل اإلعالم والتدخل العام املايض

ملصلحة هيالري كلينتون يف التحقيق حول
استخدام املرش�حة الديمقراطية السابقة
لالنتخابات الرئاس�ية لع�ام  ،2016بريدا ً

إلكرتونيا ً خاصا ً يف مراسلاتها الرس�مية
حني كانت وزيرة للخارجية.
وب�دوره ،اته�م كومي البي�ت األبيض

بالك�ذب والتش�هري ،يف ش�هادة رس�مت
صورة للرئيس عىل أنه غري نزيه ويترصف
بطريقة خارجة عن األعراف الرئاسية.
وأعلن البيت األبيض يف مناسبات عدة،
أن ترام�ب أق�ال كومي لـ»س�وء تعامل»
األخري مع ملف املرشحة هيالري كلينتون.
غري أن سياس�يني أمريكيين يربطون بني
إقال�ة كوم�ي ،وقيادته التحقيق�ات التي
تبح�ث م�دى التدخ�ل ال�رويس يف نتائ�ج
االنتخاب�ات الرئاس�ية ،الت�ي ف�از به�ا
ترامب.
يشار إىل أن كومي قال بجلسة استماع
أمام مجلس الشيوخ ،يف يونيو املايض :إنه
«ليس لديه أدنى ش�ك يف أن روسيا تدخلت
باالنتخاب�ات األمريكية» ،إال أنه يثق أيضا ً
ب�أن هذا «لم يكن عامالً حاس�ما ً يف تغيري
نتيجة االنتخابات».
ويف معرض حديثه أو تسويقه للكتاب،
كت�ب كوم�ي على حس�ابه بـ»تويتر»،
مس�اء األح�د ،أن الكتاب يلخ�ص تجربة
مرافقته ثالثة رؤساء ،اثنان منهم كانا يف
قلب القيادة األخالقي�ة ،والثالث يف الجهة
املقابلة (يف إشارة واضحة إىل ترامب).
تجدر اإلش�ارة إىل أن مذك�رات كومي،
الت�ي تق�ع يف  300صفحة بعن�وان «والء
أكبر :الحقيق�ة واألكاذي�ب والزعام�ة»،
تس�تعيد الس�نوات العرشي�ن م�ن حياته
املهنية بصفت�ه م ّدعيا ً عاما ً لنيويورك ،ثم
مس�اعدا ً لوزي�ر الع�دل يف حكومة جورج
ب�وش االب�ن ،ومدي�را ً ملكت�ب التحقيقات
الفيدرايل بني عامي  2013و.2017
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اعالنات

العدد ( )1654الثالثاء  17نيسان 2018

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (فيصل مرشف حسني)
دع�وى قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله
(الفتلاوي) ب�دال من (الحم�زاوي)
فم�ن لديه ح�ق االعتراض مراجعة
ه�ذه املديري�ة خلال خمس�ة عرش
يوما ً من تاريخ النرش وبعكسه سيتم
النظ�ر يف الدعوى وف�ق احكام املاده
( )22م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه
رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (رحم كاظ�م ظاهر)
دعوى قضائية لتبديل اس�مه وجعله
(رحيم) ب�دال من (رح�م) فمن لديه
حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
ً
يوم�ا من تاريخ
خالل خمس�ة عرش
النشر وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف
الدع�وى وفق احكام املاده ( )22من
قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه
. 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة العائ�د للموظ�ف «
احم�د عب�ود محس�ن « يف مديري�ة
توزي�ع كهرب�اء ميس�ان والصادرة
م�ن املديرية العام�ة لتوزيع كهرباء
الجنوب بالرقم ( ، )٦٧٣٥٧٠٧٣فعىل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها له يف داره
الواقعة  ،ميس�ان  /العمارة  /قطاع
 ١٥ش�عبان أو االتص�ال على رقمه
(. )٠٧٧١٧٩٨٤٦٧٥
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( تغريد حميد ابو س�هيل
ورود حمي�د اب�و س�هيل ) توج�ب
عليكم الحضور اىل مقر بلدية الكوفه
لغ�رض اص�دار اجازة البن�اء للعقار
املرقم  3 / 23129حي ميسان خالل
مدة عش�ة اي�ام من تاري�خ النرش يف
الجري�دة وبخالفه س�تتم االجراءات
بدون حضوركم
الرشيك سؤدد سالم كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني هويه نقابه املهندسين
فرع النجف باسم ( احمد توفيق عيل
حس�ن) /هندس�ه تقنيات اتصاالت
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( ابتس�ام رزاق مجهول
) توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر
بلدي�ه النج�ف لغرض اص�دار اجازة
بن�اء للعقار املرق�م  3 / 84032حي
النداء وبخالفه شتتم االجراءات دون
حضورك
اس�م طال�ب االج�ازة احم�د عبيس
خليوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني اج�ازة املضخة الزراعية
الص�ادرة م�ن مديرية امل�وارد املائية
يف النج�ف واملرقم�ة (  )12326يف
 1989/9/4باس�م ( توفي�ق موىس
عب�د زي�د) و ( علكم مج�ارح جياد)
الخاص�ة باملضخ�ة الكهربائي�ة قوة
( ) 75حص�ان على من يعث�ر عليها
تس�ليمها اىل مديرية املوارد املائية يف
النجف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
التاريخ2018/4/16 :
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه
الدائرة بتاريخ  2017/1/8لتسجيل
تمام العقار املرقم ( )2263محلة
الرشادية يف الكوفة إىل طالبة
التسجيل ( طلبة محمد عيل)
لتسجيله مجددا باسمها بصفتها
املالك الحائزة للمدة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون
التسجيل العقاري ( )43لسنة 1971
قررنا إعالن هذا الطلب فعىل كل من
يدعي بوجود صفة او حقوق معينة
عىل هذا العقار تقديم مالديه من
بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه
موقعيا يف الكشف الذي يجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض.
املدير
عبدالنارص جواد كاظم

وزارة االعمار واالسكان
البلديات واالشغال
مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات واسط
الشعبة القانونية
العدد/ب6528/
التاريخ 2018/4 / 16 /
اعالن
مناقصة عامة رقم ()2018/1
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رئاسة جامعة املثنى
اعالن

عىل حساب مشاريع الخطة االستثمارية لعام  2018/وفقا للوثائق القياسية
استنادا ملا جاء بكتاب مديرية البلديات العامة  /قسم املشاريع املرقم  8433يف 2018/3/12
تعلن مديرية بلديات واسط  /الشعبة القانونية عن اجراء املناقصة العامة ملرشوع (تنفيذ الكشف الخاص باعمال الصيانة
لبناية مديرية بلدية الكوت يف قضاء الكوت والعائدة ملديرية بلدية
الكوت (عىل حس�اب رشكة ينابيع الربكة للمقاوالت العامة ومديرها املفوض ناظم تركي حميد عنوانها العراق /بغداد /
املنصور عمارة التضامن املنفذة للمرشوع والتي اخلت باعمال صيانة بناية بلدية الكوت (علما ان مبلغ الكلفة التخمينية
للمرشوع اعاله هو ( )177275000مائة وس�بعه وس�بعون مليون ومائتان وخمس�ه وس�بعون الف دينار عراقي فعىل
م�ن يج�د لديه القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص والذين يحملون هوي�ة تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني الدرجة
العارشة انش�ائية كحد ادنى نافذة ورشكات القطاع العام مراجعة الش�عبة القانونية يف مديرية بلديات واسط اعتبارا من
تاري�خ نرش االعلان للحصول عىل جداول الكميات والتعليمات اىل مقدمي العطاءات والرشوط املطلوبة واس�تمارة تقديم
العط�اء مقاب�ل مبلغ قدره( )25000خمس�ة وعشرون الف دينار غري قابل لل�رد تدفع اىل بلدية الك�وت اال يف حالة الغاء
املناقصة من قبل جهة التعاقد وتقديم تأمينات اولية بنس�به  %3من مبلغ الكش�ف اعاله تقديم عىل شكل صك مصدق او
خطاب ضمان معنون اىل مديرية بلديات واس�ط ويتضمن االشارة لالسم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد
مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه ملدة  120مائة وعرشون يوما من تاريخ
غل�ق املناقص�ة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض لرشكة او احد املس�اهمني او من يخوله بموجب
وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء وتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة اىل سكرتري
لجنة فتح العاطاءات يف مديرية بلديات واسط ويف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون
مس�ؤوليتهم تضامني�ة وتكافلي�ة يف ذلك لتنفيذهم عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصولي�ا مع العطاء ويقدم
العط�اء داخل رضف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس�م ورق�م املناقصة يف موعد اقصاه الس�اعة الثانية عرش ظهرا من
يوم  2018/4/29وهو تاريخ غلق املناقصة وبعدها اليقبل أي عطاء بعد غلق املناقصة وس�تجري عملية فتح العطاءات
بص�ورة علنية يف الس�اعة الثاني�ة عرش والنصف ظهرا م�ن نفس اليوم واذا ص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يعترب يوم
الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطئ العطاءات علما بان موعد انعقاد
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة سيكون يف مقر مديرية بلدية الكوت يف الساعة العارشة
صباحا من يوم  2018/4/23املصادف يوم االثنني ويتحمل من ترسوا علية املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن
املناقصة علما ان جهة التمويل غري ملزمه بدفع السلفه التشغيلية للرشكة املنفذة.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار
العدد1283 :
التاريخ2017/4/9 :
اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية
وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية
النعمانية خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة ( )% 30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن
يف مق�ر مديري�ة البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش واالعالن وكافة
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة
من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  21لسنة )2013
وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك:
مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض:
ايداع تامينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد التقل عن  % 20من مبلغ التقدير يف رئاسة الجامعة /قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد
احتساب فرق التأمينات.
ايداع اجور خدمة ال تقل عن  % 2من مبلغ التقدير.
تقديم براءة ذمة رضيبية.
جلب املستمسكات التالية ( هوية االحوال املدنية  .بطاقة السكن .البطاقة التموينية او مايعادلهم).
جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة.
جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية.
تقديم تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسو املزايدة عليه وعند عدم التأييد يعترب ناكل ويتحمل
كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.
عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )30يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد:
اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد.
تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد.
جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا
ت

العقار

طبيعة ووصف عمل العقار

الموقع

التقدير المالي بـ (الدينار) العراقي

1

كشك

تصوير

كلية التربية للعلوم االنسانية

 29,600,000فقط تسع وعشرون مليون وستمئة الف

2

كشك

تصوير

كلية طب االسنان والطب البيطري

 6,400,000فقط ستة مليون واربعمئة الف

3

كافتيريا

بيع المأكوالت والمشروبات فقط

كلية الزراعة

 8,000,000فقط ثمانية ماليين

4

كافتيريا

بيع المأكوالت والمشروبات فقط

كلية طب االسنان

 8,400,000فقط ثمانية ماليين واربعمئة الف

5

كشك

مرطبات

كلية العلوم

 2,400,000فقط مليونان ومئتان الف

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس الجامعة /وكالة

رئاسة جامعة املثنى
اعالن للمرة الثانية

تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
(  21لسنة  )2013وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك:
مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرص:
ايداع تامينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرشيد التقل عن  % 20من مبلغ التقدير يف رئاسة الجامعة /قسم الشؤون املالية ويف حال
رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التأمينات.
ايداع اجور خدمة ال تقل عن  % 2من مبلغ التقدير.
تقديم براءة ذمة رضيبية.
جلب املستمسكات التالية ( هوية االحوال املدنية  .بطاقة السكن .البطاقة التموينية او مايعادلهم).
جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته لدخول املزايدة.
جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية.
تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية بتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رس�و املزايدة عليه وعند عدم التأييد
يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.
عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )15يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية
ويف حال وجود عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل
ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد:
اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
جل�بع�دماملحكومي�ةم�نوزارةالداخلي�ةيفبغ�داد.
تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاله حسب قيمة العقد.
جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

ت
1

نوع الملك
حانوت

رقم الملك
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مساحته
12م2

مدة االيجار
سنة واحدة

الموقع
مركز القضاء

ت

العقار

طبيعة ووصف عمل العقار

الموقع

التقدير المالي بـ (الدينار) العراقي

2

حانوت

224

15م2

سنة واحدة

مركز القضاء

1

النادي المركزي

بيع الماكوالت والمشروبات فقط

قرب كلية الزراعة

 100,000,000فقط مئة مليون

علما انه تم اصدار امر جامعي بتخليه املاجور بموجب االمر الجامعي (ع1891/يف )2018/3/14
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار
العدد1318 :
التاريخ2017/4/15 :
اعالن

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس الجامعة /وكالة

بالنظر لحصول حالة كرس قرار بالتأجري..
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط وللمرة الثانية عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية
بلدي�ة الح�ي وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزاي�دة العلنية مراجعة
مديري�ة بلدي�ة الحي خالل فرتة ( )7س�بعة ايام تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة ( )% 30من قيمة الضم االخري بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف مقر
مديرية بلديات واسط يف تمام الساعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف
االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية
بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

ت

نوع الملك

رقم الملك

مساحته

مدة االيجار

الموقع

1

محل تجاري

17

10,5م2

ثالث سنوات

شارع التأميم

سامر عباس محمد
مدير هيئة توزيع املنطقة الغربية

6

حمليات
مرصف الرافدين يعلن منح قروض
للمواطنني

العدد ( )1654الثالثاء  17نيسان 2018

www.almustakbalpaper.net

حمافظ البرصة يعلن رصف رواتب
املعلمني العقود لألشهر املاضية
البصرة  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بع�ض املتعاقدين من املعلمني واملدرسين بالطرق
القانونني الذين انقطعوا عن الدوام الرسمي .

اعلن محافظ البرصة املهندس اس�عد العيداني عن
توقي�ع الصك الخاص برواتب املعلمني واملدرسين
املتعاقدي�ن مع دي�وان املحافظة لألش�هر املاضية
اضاف�ة اىل التوقي�ع على تجدي�د عق�ود الكوادر
الرتبوي�ة املتعاق�دة م�ع الحكوم�ة املحلي�ة للعام
الجاري.وق�ال « العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي صدر
عن مكتبه االعالمي ان رواتب املعلمني واملدرسين
املتعاقدين س�ترصف خالل األيام املقبلة بعد ان تم
التوقي�ع عىل الص�ك بحضور مدي�ر تربية البرصة
الدكتور عبد الحسني س�لمان .واضاف « العيداني
ان�ه تم ايض�ا التوقيع على تجديد عق�ود املعلمني
واملدرسين العاملين يف مدارس املحافظة للس�نة
ً
فضلا ع�ن املوافق�ة عىل اع�ادة توقيع
الحالي�ة ،

هيأة املنافذ احلدودية
تعلن الكشف عن أكرب
عملية هتريب لسيارات
سياحية كويتية

اعلن مرصف الرافدين ،عن انجاز ومنح القروض بكافة
انواعها للمواطنني خالل شهر شباط املايض.وقال املكتب
االعالمي للمرصف يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان
«حصيل�ة القروض الت�ي تم منحها للمواطنني يف ش�هر
ش�باط امل�ايض تمثل�ت بمنح ق�روض البناء ال�ذي حدد
بخمسين مليون دينار يف قطعة ارض التقل مس�احتها
ع�ن  50مرت وق�د بلغ عدد معامالت املن�ح ( )95معاملة
وقروض املشاريع الصغرية البالغة  15مليون دينار حيث
تم منح ( )230معاملة».واش�ار البيان اىل انه تم اقراض
املواطنني الراغبني برشاء ش�قق بس�ماية السكني اذ تم
من�ح ( )187معامل�ة للمواطنني ،كما ت�م منح قروض
التموي�ل والبحوث العلمية اىل ( )41معاملة باإلضافة اىل
ذلك تم منح قروض لقطاعات أخرى.

ديالى  /المستقبل العراقي

حمافظ بغداد :اجتامع موسع الجياد آليات وصيغ لتنشيط قطاع االستثامر يف العاصمة
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

وأضاف أنه “جرى خالل االجتم�اع ،االتفاق عىل محاور
عدة ،منها حس�م موض�وع الرخص االس�تثمارية التي
منحت ولم تتم املبارشة بها حتى االن السيما التي تخص
قطاع االسكان ،من خالل حل االشكاالت التي تحول دون
منحها للمس�تثمرين” ،مؤكدا انها “خطوة مهمة تهدف
اىل معالج�ة ازمة الس�كن املتفاقمة ك�ون البالد بحاجة
اىل مليون�ي وح�دة س�كنية منها ملي�ون وح�دة لبغداد
وحدها”.
وتاب�ع العطواني ان “االتف�اق تناول تذلي�ل الصعوبات
والروتين لبع�ض الدوائر من خلال ع�دم املوافقة عىل
منح اي اجازة اس�تثمارية ما لم تكن هناك ارض خاصة
باملرشوع ،ومنح مدة زمنية الس�تكمال جميع متطلبات
املشاريع ،فضال عن تسهيل خدمات البنى التحتية لتنفيذ
مشاريع السكن عن طريق االستثمار او التمويل.

كش�ف محافظ بغ�داد عط�وان العطواني  ،ع�ن حاجة
العاصمة إىل مليون وحدة س�كنية ملعالجة ازمة الس�كن
املتفاقمة يف البالد ،فيم�ا أكد االتفاق مع الهيئة الوطنية
لالستثمار ووزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عىل
حل االشكاالت التي تحول دون منحها للمستثمرين.
وق�ال العطوان�ي يف ترصي�ح اطلع�ت عليه «املس�تقبل
العراق�ي»  ،إن “املحافظ�ة عقدت اجتماعا موس�عا مع
الهيئ�ة الوطني�ة لالس�تثمار ووزارة االعمار واالس�كان
والبلدي�ات العام�ة وممثلي املجلس الوطني لالس�كان،
اضاف�ة اىل مجلس محافظ�ة بغداد بهدف ايج�اد آليات
وصي�غ لتنش�يط قطاع االس�تثمار يف العاصم�ة بتدخل
جميع االطراف ذات العالقة به”.

بغداد  /المستقبل العراقي
هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،منف�ذ
سفوان تعلن عن كشف أكرب عملية
تهريب لسيارات س�ياحية كويتية
 ،وبن�اءآ عىل ذلك ت�م إحالة قائمة
تحتوي عىل ( )١٨٠س�ائق سيارة
س�ياحية كويتي�ة م�ن قب�ل مدير
املنفذ اىل القضاء لتورطهم بتهريب
س�ياراتهم الس�ياحية والتصرف
ً
خالف�ا للقان�ون العراقي بعد
بها
انقض�اء امل�دة القانوني�ة املحددة
لبقائه�ا داخ�ل األرايض العراقي�ة
 ،وم�ن املمك�ن أن تس�تخدم هذه
الس�يارات يف عملي�ات ته�دد أمن
واس�تقرار املواطنين  ،س�تبقى
املناف�ذ الحدودية صم�ام األمان يف
حفظ أم�ن واقتصاد البل�د وحياة
املواطنني بع�د األجراءات الصارمة
التي اتخذتها عىل املنافذ الحدودية
ُ
منذ توليها دورها الرقابي واالرشايف
يف منتصف العام املنرصم .

دياىل تعلن االتفاق مع اجلانب االيراين
عىل دخول الرشكات االستثامرية

االتصاالت تعلن اصالح الكابل البحري يف البرصة وآخر ضوئي يف النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة االتصاالت اصالح الكابل البحري الناقل لسعات
األنرتنت يف البرصة وصيانة كابل ضوئي يف النجف األرشف»
وذكر بي�ان العالم مكتب وزير األتص�االت «قامت املالكات
الهندس�ية و الفني�ة بش�عبة الكواب�ل البحري�ة يف مديرية
إتص�االت البصرة التابعة للرشك�ة العام�ة لإلتصاالت من
إصالح الكابل البحري الذي تمر عن طريقة سعات االنرتنت
من خالل التعاون مع الرشكة  GBIاملالكة للكابل وسيسهم
ذلك بتحسن خدمة األنرتنت من ناحية الرسعة والجودة».
واضاف «كما أنهت ش�عبة الرتاس�ل إصالح عارضة الكابل

الضوئ�ي مس�ار ( اندل�س – شلامجه) ومس�ار ( زبير –
نارصية) والذي يعترب من املسارات املهمة التي تنقل سعات
األنرتن�ت من محط�ة الكوابل البحرية يف البصرة إىل عموم
محافظات العراق عن طريق مسار أعايل الفرات».
وتاب�ع «وتمكنت الفرق الفنية التابع�ة اىل مديرية إتصاالت
النجف األرشف من صيانة كابل ضوئي س�عة  400مشرتك
والذي يغذي املدينة القديمة يف املحافظة».
واوض�ح البي�ان «وتواصل امللاكات الهندس�ية و الفنية يف
الرشك�ة العام�ة لإلتصاالت بإصلاح وصيان�ة أي عارضة
ت�ؤدي لتوقف الخدمات م�ن أجل االس�تمرار بتقديم أفضل
الخدمات للمواطنني واملؤسسات الحكومية.

ضبط شحنة مرشوبات كحولية «مهربة» يف الديوانية
الديوانية  /المستقبل العراقي
اعلنت مفتشية وزارة الداخلية ،ضبط شحنة مرشوبات
كحولي�ة «مهرب�ة» يف الديواني�ة ،مشيرة اىل ان هن�اك
تعاون بني احد منتس�بي ال�وزارة واملهربني لتمرير هذه
املرشوبات عرب السيطرات.وقالت املفتشية يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي» ،إن «فرق التفتيش يف مكتب املفتش
الع�ام ل�وزارة الداخلي�ة يف محافظ�ة الديوانية ضبطت
ش�احنة (تريلة) محملة بـ  346كارتون من املرشوبات
الكحولية املعدة للتهريب يف س�يطرة درع الجنوب إحدى
سيطرات مداخل املحافظة».وأضافت ان «عملية الضبط
تمت بعد ورود معلومات اىل مكتب املفتش العام مفادها

وجود كمية من املرشوبات الكحولية معدة للتهريب عرب
الس�يطرات التابع�ة ملحافظة الديوانية بواس�طة عجلة
ّ
ش�كل مكتب املفتش
ن�وع تريلة تحمل رقم أربيل ،حيث
الع�ام مفرزة خاصة لضبط املتورطين بعملية التهريب
بالج�رم املش�هود ،وقد نصب�ت املفرزة كمين�ا ً للجناة يف
(س�يطرة درع الجن�وب) ،وضبط�ت العجلة وس�ائقها
والحمول�ة التي بلغت ( )346كارتون مرشوبات كحولية
ومس�دس ن�وع كل�وك حكومي».وتابع�ت ان «املف�رزة
التفتيش�ية نظمت محضر ضبط اص�ويل ودونت إفادة
الس�ائق الذي اعرتف بعملية تهريب املرشوبات وعائدية
املس�دس الحكومي املضب�وط داخل عجلت�ه اىل رشطي
منس�وب اىل مديرية رشطة محافظة الديوانية واملنشآت

وال�ذي كان يس�تقل عجل�ة ن�وع ف�ورد خص�ويص تم
ضبطها أيضا ،حيث ضبطت املفرزة يف عجلته مبلغ مايل
مقداره ( )3,200,000دينار».وأش�ارت املفتشية اىل ان
«التحقيقات الالحقة اثبتت أن هناك تعاونا ً بني الرشطي
واملهربني لتمرير هذه املرشوبات عرب الس�يطرات ،حيث
حول�ت القضي�ة اىل مركز رشطة س�ومر لغ�رض اتخاذ
اإلج�راءات القانونية بح�ق املهربني املدنيين والعجالت
واملضبوطات األخرى» .وتابعت «اما فيما يخص منسوب
مديري�ة رشطة محافظ�ة الديوانية واملنش�آت فال زالت
قضيته يف طور التحقي�ق وتمت مفاتحة مديرية رشطة
محافظ�ة الديواني�ة واملنش�آت بغي�ة اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقه.

كش�ف محافظ دي�اىل مثنى التميم�ي  ،عن االتفاق م�ع الجانب
االيراني عىل دخول الرشكات املستثمرة اىل املحافظة».
وقال املكتب االعالمي للمحافظ يف بيان ،تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «محاف�ظ دياىل مثنى التميمي اس�تقبل محافظ
كرمانش�اه االيرانية هوشنك بازوند» ،موضحا أن «التميمي عقد
اجتماع�ا مع محافظ كرمانش�اه ،وبحثا س�بل دخول الرشكات
االيرانية اىل محافظة دياىل».
وأك�د التميمي» تس�هيل اجراءات دخول الرشكات املس�تثمرة اىل
املحافظ�ة» ،داعي�ا الشركات اىل «زيارة املحافظ�ة واالطالع عىل
املشاريع املهيئة لالستثمار».
وبين أن «املحافظة بيئة صالحة لالس�تثمار م�ن قبل الرشكات
املس�تثمرة» ،مشيرا اىل أن «الوضع االمني يف املحافظة مس�تقر
بشكل كبري».
م�ن جهت�ه ،اك�د محافظ كرمانش�اه هوش�نط بازون�د» إلتزام
الزائرين بتعليمات الجانب العراقي يف منح تأشريات الدخول.

حمافظ واسط يبحث يف بغداد مستحقات
املقاولني والرشكات

المستقبل العراقي /الغانم
بح�ث محاف�ظ واس�ط محم�ود ملا طلال يف العاصم�ة بغداد
مستحقات املقاولني والرشكات».
واف�اد مصدر يف ديوان املحافظة لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان «مال
طلال التقى بوكيلي وزارتي التخطيط واملالي�ة لبحث جملة من
املواضيع التي تخص املحافظة ومنها رصف مستحقات املقاولني
والرشكات «.
واضاف كما «بحث موضوع درجات الحذف واالستحداث وتامني
املبالغ املالية لها اضافة موضوع مس�تحقات املختارين املتأخرة
وكذل�ك موض�وع العلاوات والرتفيع�ات املتأخ�رة واملس�تحقة
للموظفني «.
وبني انه «تم التوصل إىل نتائج إيجابية مثمرة.

زراعة الرصافة :تسويق أكثر
من « »44ألف طن من احلنطة

املوارد املائية :االمطار ترفع التصاريف املائية الواصلة اىل االهوار الوسطى
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة املوارد املائية ،عن حصول زيادة
نس�بية ملحوظة بالتصاريف املائية الواصلة
اىل االهوار الوس�طى خالل االس�بوع املايض،
فيما أكدت اس�تمرار مالكاته�ا بتنفيذ حملة
واس�عة الزال�ة نبات الش�مبالن م�ن االنهار
واملشاريع املائية يف بغداد واملحافظات.وقالت

مديرة مركز انعاش االهوار واالرايض الرطبة
بالوزارة ،سمرية الشبيب ،إن <االسبوع املايض
ش�هد زي�ادة نس�بية ملحوظ�ة بالتصاريف
املائية الواصلة اىل االهوار الوس�طى> ،مبينة
أن <تلك الزيادة تم رصدها من خالل املتابعات
امليدانية املستمرة التي تقوم بها مالكات ادارة
مش�اريع اه�وار محافظة ميس�ان بمختلف
قواطع االهوار>.

وأض�اف الش�بيب ،أن�ه <م�ن املؤم�ل ان
تؤث�ر موج�ة االمط�ار الت�ي تش�هدها البالد
حالي�اً ،تاثيرا ً ايجابيا ً كبيرا ً يف الواقع البيئي
و(االيكولوج�ي) ،خصوص�ا انه�ا تتزام�ن
مع ذوب�ان الثل�وج ال�ذي يعد املوس�م االهم
لحصاد املياه وزي�اده التصاريف يف مغذيات
االهوار بصورة خاصة وانه�ار وجداول مدن
البلاد بصورة عام�ة> ،منوهة بأن <مالكات

التجارة تعلن تأسيس « »166رشكة وطنية وتسجيل
« »13فرع ًا ألخرى أجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائ�رة تس�جيل الشركات يف
وزارة التج�ارة ان «ملاكات الدائ�رة
انج�زت معاملات تاس�يس ()166
رشكة وطني�ة وتس�جيل ( )13فرع
لرشك�ة اجنبي�ة خلال ش�هر اذار
املايض «.
واض�اف عب�د العزي�ز جب�ار عب�د
العزيز مدي�ر عام الدائرة يف بيان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،بان «الدائرة
اصدرت ع�دة قرارات تتعل�ق بتعديل
عقود الشركات توزعت مابني زيادة
راس م�ال و دم�ج حس�ابات رشكة

وتصفية حسابات رشكة « .
وبني انه «تم كذلك توثيق  192رشكة
مس�جلة وتاشير املح�ارض واحالة
( )444رشك�ة عراقية و( )25رشكة
اجنبي�ة اىل املحقق الع�ديل ملخالفتها
الضوابط والتعليمات» .
واش�ار اىل ان «الدائرة قامت بدراسة
الحس�ابات الختامي�ة للشركات
الوطني�ة البال�غ عدده�ا ()1858
رشك�ة وطني�ة باالضاف�ة اىل دم�ج
حس�ابات  55رشك�ة وزي�ادة راس
مال ( )33رشكة وتصفية حس�ابات
( )10رشكة ودراسة حسابات فروع
الشركات االجنبي�ة ل�ـ ( )61رشكة

وتاشير الحج�وزات والتاك�د م�ن
االسماء املحجوزة اموالهم لـ ()304
وتدقيق وصوالت لـ( ) 5219واجراء
( )161كش�ف عن الرشكات يف بغداد
واملحافظات» .
ً
الفت�ا اىل «قي�ام دائرت�ه بتصدي�ق
مح�ارض االجتماع�ات التاسيس�ية
للشركات املح�دودة والبال�غ عددها
( )175محضر باالضافة اىل تصديق
( )60محضر خ�اص باجتماع�ات
الهيئ�ة العام�ة للرشكات املس�اهمة
فضلا ع�ن تصدي�ق ق�رارات الهيئة
العامة لرشكات االشخاص واملحدودة
والبالغ عددها ( )1940قرار.

محط�ات الرص�د يف ادارة مش�اريع االه�وار
واالرايض الرطب�ة يف محافظ�ة ذي قار تتابع
التصاري�ف الداخلة اىل هور ابوزرك من ش�ط
ابو لحية بالتنسيق مع شعبة املوارد املائية يف
قضاء االصالح>.
وبين�ت الش�بيب ان <اهايل االه�وار ،يثمنون
جهود املرك�ز يف عمليات ك�ري مغذيات هور
الحم�ار الغرب�ي ال�ذي كانت له انعكاس�ات

ايجابية بتغري نوعية املياه وزيادة املساحات
املغمورة ،من خالل رفع الرتسبات واالعشاب
املائية التي تعيق انس�يابية وص�ول املياه>،
موضحة ان <مديرية صيانة املشاريع والري
والبزل يف املحافظات مس�تمرة بالتنسيق مع
مديرية املوارد املائية بأعمال تنظيف مصبات
املش�اريع املائية من نبات الش�مبالن لغرض
الحصول عىل انسيابية أعىل يف جريان املياه.

التخطيط تعلن انخفاض التضخم يف اذار بنسبة «»%0,3
والسنوي بنسبة «»%0,8
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ع�ن انخف�اض مع�دل
التضخم الش�هري خالل ش�هر اذار املايض بنسبة
( )%0,3مقارنة مع ش�هر ش�باط الذي سبقه كما
شهد معدل التضخم السنوي للمدة من اذار ٢٠١٧
اىل نفس الشهر من العام الجاري انخفاضا بمعدل
(.»)%0,8وقال املتحدث الرس�مي لوزارة التخطيط
عبدالزه�رة الهن�داوي يف بي�ان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ان اس�باب انخفاض التضخم الش�هري
يع�ود اىل انخف�اض اقس�ام التب�غ والنقل بنس�بة
( )%0,2لكل منهما والسكن بنسبة ( )%1وقسمي
االتص�ال والس�لع والخدم�ات املتنوع�ة بنس�بة
( )%0,3لكل منهما وقسم املطاعم انخفض بنسبة

(.)%0,1واض�اف ان عملية جمع االس�عار لش�هر
اذار امل�ايض ش�ملت جمي�ع املحافظ�ات العراقية
باستثناء محافظة نينوى التي لم تشملها العملية
بس�بب االوضاع الس�ائدة فيها.واوض�ح الهنداوي
ان اس�باب انخفاض معدل التضخم السنوي خالل
امل�دة م�ن اذار  ٢٠١٧لغاي�ة اذار من الع�ام الحايل
بنس�بة ( )%0,8يعود اىل انخفاض اغلب االقس�ام
ومحافظ�ة بعضها عىل نف�س املعدالت الس�ابقة
.واش�ار اىل ان بع�ض االقس�ام ش�هدت ارتفاع�ا
بنس�ب طفيفة ومنها قسم املالبس واالحذية الذي
ارتفع بنسبة ( )%0,8وارتفع قسم الصحة بنسبة
( ، )%1,7كما ارتفع قس�م التعليم بنسبة (،)%2,9
وارتف�ع قس�م قس�م الس�لع والخدم�ات املتنوعة
بنسبة (.)%2,2

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مديري�ة زراعة بغ�داد /الرصاف�ة ،ان الكمي�ات املتوقعة
لتس�ويق محصول الحنطة من قبل الفالحني واملزارعني تجاوزت
 44ألفا ً و 338طناً ،ضمن نطاق عمل املديرية.
وذكر بيان للوزارة تلقته «املستقبل العراقي» ،أن «زراعة النهروان
أحتل�ت املرتب�ة االوىل  -عىل مس�توى بغداد -وقد بلغ�ت الكميات
املتوق�ع تس�ويقها من محص�ل الحنطة  28ألف طن وبمس�احة
 35ال�ف دونم فيما احتلت زراع�ة ناحية جرس دياىل املرتبة الثاية
بكمية  6803طن وبمس�احة  9330دونم وج�اءت زراعة املدائن
باملرتبة الثالثة وبكمية  4600طن».
وبني مدير قسم االنتاج النباتي التابع للمديرية انه «تم استكمال
كافة االس�تعدادات واالجرءات والخطوات م�ن اجل انجاح خطة
التس�ويق الت�ي من املؤم�ل ان تب�دأ منتصف الش�هر الحايل وفق
الضوابط والتعليمات التي منحت للفالحني واملزارعني يف تس�ويق
محاصيلهم بموجب التسعرية املعتمدة».
وكان�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب أعلنت أمس عن تحديدها
يوم  15نيسان موعد النطالق املوسم التسويقي ملحصول الحنطة
يف محافظ�ات الوس�ط والجنوب ،مشيرة اىل ان اللجن�ة املركزية
العليا للتس�ويق اعتمدت عىل خطة متكاملة لتس�ويق واس�تالم
محصول الحنطة تتناس�ب مع حجم الكميات املتوقع تس�ويقها
م�ن قبل الفالحين واملزارعني وحس�ب الخطة املعتم�دة من قبل
وزارة الزراعة لعام .2018
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اعالنات

اعالن للمرة الثانية

تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازن رئاسة الجامعة واملدرجة
ضم�ن القائم�ة ادن�اه وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم ( 21لس�نة  )2013وتعديالت�ه فعىل الراغبني
بالرشاء املراجعة
دف�ع تأمين�ات ال تق�ل عن  % 20م�ن القيمة املقدرة للم�ال والبالغ�ة ( )6,051,000فقط س�تة مليون وواحد
وخمسون الف دينار عراقي
ايداع اجور خدمة  % 2من مبلغ البيع
تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )15يوم من اليوم التايل لنرشة يف الجريدة الرسمية.
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف القانونية االخرى.
أ.د .حسن عودة زعال الغانمي
رئيس الجامعة /وكالة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اسم المادة
كيس حاسبة
USP
ساتاليت (رسيفر)
سكنر عادي
طابعة عادية
طابعة ملونة
تالفة ورق
ماطور ماء (غطاس)
جهاز اتصال (كنود)
تلفزيون  21بوصة
مدفئة كهربائية
حاسبة البتوب
ميز مكتب  140سم
ميز مكتب  180سم
المجموعة

السعر الكلي
سعر المفرد
العدد
800000
40000
20
180000
9000
20
20000
4000
5
40000
8000
5
60000
15000
4
40000
8000
5
45000
15000
3
275000
25000
11
150000
10000
15
75000
15000
5
12000
2000
6
100000
50000
2
40000
8000
5
45000
15000
3
 1882000فقط مليون وثمانمائة واثنان وثمانون الف دينار الغيرها

ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

اسم المادة
بوفيه مزججه
كرسي مداولة
كرسي حاسبة
كرسي دوار
ثالجة
مروحة عمودية
جهاز استنساخ
مبردة هواء
ديالب حديد  2باب
سبلت كنتوري
قنفات
كرسي ستول
طبالت
سوير منام
المجموعة

السعر الكلي
سعر المفرد
العدد
1000000
25000
40
75000
5000
15
20000
4000
5
75000
5000
15
300000
50000
6
24000
8000
3
900000
150000
6
100000
25000
4
45000
15000
3
300000
75000
4
30000
15000
 2تخم
20000
5000
4
30000
15000
 2سيت
30000
10000
3
 2949000فقط مليونين وتسعمائة وتسعة واربعون الف دينار ال
غيرها

ت
29
30
31
32
33
34

اسم المادة
كاميره
ميز مكتب  120سم
ميز مكتب  160سم
مكيف هواء
ماطور ماء
موبايل نقال
المجموعة

السعر الكلي
سعر المفرد
العدد
50000
25000
2
35000
7000
5
50000
10000
5
40000
40000
1
45000
3000
15
1000000
10000
10
 1220000فقط مليون ومائتان وعشرون الف دينار الغيرها

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 902
التاريخ 2018 / 4 / 16
اىل املنفذ عليه  /عصام حسني عبد الرضا  /الكاظمية محلة  409زقاق  7دار 31
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية املرقم
بلا يف  2018 / 3 / 25وتأييد املجلس املحلي لحي العطيفية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك
ً
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم
اوصاف املحرر -:
ً
قرار محكمة بداءة الكرادة عدد  / 4003ب  2017 /يف  2018 / 2 / 25املتضمن الزامك بتأدية مبلغا قدره
س�تة وس�بعني الف وخمس�مائة دوالر وبما يعادله بالدينار العراقي (  ) 98,887,740ثمانية وتسعون
مليون وثمنمائة وس�بعة وثمانون الف وسبعمائة واربعون دينار باالضافة اىل الفائدة القانونية البالغة
 %5من تاريخ املطالبة القضائية يف  2017 / 11 / 13ولحني التأدية الفعلية

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2018 / 599
التاريخ 2018 / 4 / 16
اىل املنفذ عليه  /محمد فتحي قطو يسكن حي العامل محلة  869زقاق  23دار 55
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة كتاب مركز رشطة حي العام�ل املرق�م  2219يف  2018 / 2 / 28وتأييد
املجل�س املحيل لحي الرشطة ورشح املبلغ القضائي من ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالن�ا ً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  /مي زهري نوري
اوصاف املحرر -:
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرق�م  / 2853ش  2017 /يف 2017 / 10 / 24
واملتضمن الزامك بتأدية نفقة ماضية للمدعية هدى حاتم علوان مقدارها  150,000مائة وخمسون
الف دينار ونفقة مستمرة مقدارها مائة وستون الف دينار اعتبارا ً من 2017 / 9 / 17
اعالن
إىل الرشيك  /عادل طالع عيل
اقتضى حض�ورك إىل مديري�ة بلدي�ة
التاجي لغرض استخراج اجازة البناء
للقطعة املرقمة  / 15810سبع البور
الرشيك
ميثاق صباح ناجي

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة تحقيق يثرب
التاري�خ 2017 / 4 / 19
فقدان
فق�د املدع�و ( م�روان محم�د محم�ود
في�اض الحش�ماوي ) بتاري�خ 10 / 2
 2014 /واملرفق�ة صورته اعلاه اثناء
عودت�ه م�ن وحدت�ه العس�كرية طريق
بغداد  /بلد .
القايض عبد املجيد حسن لطيف

عالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (منصور صال�ح راجي)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله
(الخالدي) بدال من (الربكي) فمن لديه
حق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خلال خمس�ة عرش يوم�ا ً م�ن تاريخ
النرش وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�اده ( )22م�ن قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
ق�دم املواطن (عباس على الله هاني)
طلب�ا ً يروم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله
(البوحسن) بدال من الفراغ واستنادا ً اىل
احكام امل�اده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
ولغ�رض نرش ه�ذا االعلان يف الجريدة
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام
م�نتاري�خالنشر.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (حريان سالم زاير) دعوى
قضائية لتبديل اس�مه وجعله (باسم)
ب�دال م�ن (حيران) فم�ن لدي�ه ح�ق
االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً من تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدع�ي (مظل�وم ج�واد كاظم)
دع�وى قضائي�ة لتبديل اس�مه وجعله
(عيل) بدال من (مظلوم) فمن لديه حق
االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً من تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أقام املدعي (حسني عيل حسني) دعوى
قضائية لتبديل اسمه وجعله (يوسف)
ب�دال م�ن (حسين) فم�ن لدي�ه ح�ق
االعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل
خمس�ة عرش يوم�ا ً من تاري�خ النرش
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدعوى وفق
احكام امل�اده ( )22من قانون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
أق�ام املدعي (حسين لطيف حسين)
دع�وى قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه وجعله
(الفتالوي) بدال م�ن (الحمزاوي) فمن
لدي�ه ح�ق االعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديري�ة خالل خمس�ة عشر يوما ً من
تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر يف
الدع�وى وف�ق احكام امل�اده ( )22من
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة /596ت2017/
التاريخ 2018/4/15
اعلان /تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجيل
العق�ار تسلس�ل 185/182م  9ت�ل
مسكني الواقع يف الدجيل العائد للمدين
عدي عبد الهادي حس�ن املحجوز لقاء
طلب الدائن غانم محمد حسين البالغ
300000/6س�تة مالين وثالثمائة الف
دين�ار فعلى الراغب بالشراء مراجعة
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ
من يوم الت�ايل للنرش مس�تصحبآ معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية
عىل املشرتي.
املنفذ العدل حميد دليل حبرت
املواصفات
/1موقع�ه ورقم�ه 185/182م9ت�ل
مس�كني /2جنس�ه ونوع�ه .قطع�ة
ارض يف الس�ند /3ح�دوده واوصاف�ه
دارس�كن مكون طابقني /4مشتمالته
/5------مس�احته 300/م/6 2درج�ة العم�ران /7------/الش�اغل
ع�دي عبداله�ادي حس�ن /8القيم�ه
التق�درة 230000000مثت�ان وثالثون
مليون دينار عراقي ال غريها.

www.almustakbalpaper.net
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (هادي لفتة ابو خريجة )
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل
اللقب يف قيده وجعله ( الربائع) وعمال
باحكام املاده ( )24من قانون البطاقه
الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املع�دل
تق�رر نشر الطل�ب باح�دى الصح�ف
املحلي�ة فم�ن لدي�ه اعتراض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال فرتة عشرة ايام
من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر
بالطلب حسب االصول.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 639 :
التاري�خ 2018/4/8/
اعالن
اىل /املدعو أيوب لطفي عدنان الس�اكن
ح�ي العام�ل م 879/ز 2د 37للطل�ب
املق�دم م�ن قب�ل املس�تدعية لطف�ي
عدن�ان عب�د اللطي�ف لنصبه�ا قيم�ة
علي�ك وملجهولية محل اقامتك يف الوقت
الحارض قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه
املحكمة اذا كنت داخل العراق خمس�ة
عشر يوم�ا واذا كن�ت خ�ارج الع�راق
ثالثون يوما وعند عدم حضورك س�وف
تتخ�ذ املحكم�ة االجراءات ض�دك وفق
االصول.
القايض
كفاح صادق رسن
ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  /بال
اىل املفقود  /عدنان عبدالحسني شنيع
اعالن فقدان وحجر عىل املفقود
طالب حجة الحجروالقيمومة ش�قيقه
عليوي عبدالحسني شنيع
املطل�وب الحج�ر عليه واعلان فقدان
عدنان عبدالحسني شنيع
بناءا عىل الطلب املق�دم من قبل طالب
الحج�ر والقيموم�ة املدع�و علي�وي
عبدالحسني ش�نيع والتي يطلب اعالن
ع�ن فق�دان ش�قيقه املدع�و عدن�ان
عبدالحسين ش�نيع والذي فقد بتاريخ
 2017/11/23واليع�رف اي خبر
ي�دل عىل حيات�ه ومماته تق�رر تبليغك
بصحيفتين محليتين ويف ح�ال ع�دم
حض�ورك او اعلام ه�ذه املحكمة عن
حيات�ك خلال عرشة اي�ام م�ن تاريخ
النشر س�يتم اعلان فقدان�ك والحجر
عليك ونصب املدعو عليوي عبدالحسني
ش�نيع قيم�ا علي�ك الدارة اموالك وفق
قانون رعاية القارصين رقم  78لس�نة
1980
القايض
ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /204ب 2018/
اىل املدعى عليه  /املدير املفوض لرشكة
الغدق للمقاوالت العامة واالستش�ارات
الهندسية املحدودة  /اضافة لوظيفته
أق�ام املدعي ش�اكر عزيز ع�ودة عليك
الدعوة البدائية املرقمة /204ب2018/
يطالبك فيها بالزامك بتادية مبلغ قدره
س�تة وثالثون مليون دينار وملجهولية
مح�ل إقامت�ك فق�د اص�درت محكمة
ب�داءة الكوت حكم�ا غيابي�ا يف العوى
املرقمة اعاله واملؤرخ يف 2018/ 3/18
املتضم�ن الحكم بالزام�ك بتادية املبلغ
اعاله وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك
تقرر تبليغك بمضم�ون الحكم الغيابي
ونرشبصحيفتين محليتين ول�ك حق
االعتراض عىل الحك�م الغياب�ي خالل
امل�دة القانوني�ة البالغ�ة عشرة اي�ام
اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للتاريخ النرش
ويف حالة عدم حضورك سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
عمار عبد حسن عيل
ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 241ب 2018 /
اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا  /علاء مك�ي زاير
وس�عد عب�د م�وزان  /مجه�ويل محل
االقامة
اق�ام املدع�ي ( مدي�ر الع�ام ملصرف
الرافدين  /اضاف�ة لوظيفته ) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة  / 241ب 2018 /
يطلب فيها الزامك بتادية مبلغ خمسة
واربع�ون ملي�ون وس�تمائة وس�تة
وسبعون الف وستمائة وثمانية وثالثون
دين�ار بالتكافل والتضام�ن وملجهولية
مح�ل اقامتكم يف الوقت الحارض قررت
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
محليتين اس�تنادا لنص امل�ادة  21من
قانون املرافعات املدنية والحضور امام
ه�ذه املحكمة ي�وم املرافع�ة املصادف
 2018 / 4 / 24وبخالفه س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض عبيد صالح محيميد

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من وزارة
الصح�ة – دائ�رة مدينة الط�ب بالرقم
 12421يف  2017 / 7 / 2بأسم  /محمد
عدنان محمد فمن يعثر عليها تسليمها
إىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدعي ( محمد غانم مش�كور ) يطلب
فيها تبديل لقبه من ( الس�عيدي ) اىل (
الرشيفي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال م�دة اقصاها 15
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة  22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي
( مهند حميد صباح ) يطلب فيها تبديل
لقب�ه م�ن ( الرساي�ة ) اىل ( البيضاني
) فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاه�ا  15يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدع�ي ( عيل س�ويدان دوران ) يطلب
فيه�ا تبديل لقبه م�ن ( العجييل ) اىل (
الشماطي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال م�دة اقصاها 15
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة  22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي
( غنية حسني شيال ) يطلب فيها تبديل
لقبه من ( العجييل ) اىل ( املالكي ) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة اقصاها  15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى
وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدع�ي ( ضي�اء زيدان ديب�س ) يطلب
فيه�ا تبديل لقبه م�ن ( العجييل ) اىل (
الشماطي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال م�دة اقصاها 15
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة  22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة العامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قبل
املدعي ( تحسين زيدان ديبس ) يطلب
فيه�ا تبديل لقبه م�ن ( العجييل ) اىل (
الشماطي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال م�دة اقصاها 15
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة  22من
قان�ون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
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أنطوان جوكي

ثقافية
إدغار موران يرسد لقاءه املبكر مع املوت

العدد ( )1654الثالثاء  17نيسان 2018

يف ح�وار أجري مع�ه ع�ام  ،2008رصّ ح
باحرتام
موران« :أنظر إىل الن�وع الروائي
ٍ
ُ
اعتق�دت بأن�ه ال ب�د م�ن
كبير .لطامل�ا
عبقري� ٍة كي نكون روائيين ،بينما يكفي
الذكاء للعمل يف ميدان العلوم اإلنسانية».
هل هذا يعني أنه س�لّم ،بعد عرش سنوات
عىل هذا الترصيح ،بعبقريته األكيدة ،بما
أنه أص�در أخريا ً هذه الرواي�ة التي كتبها
قبل  72عاماً؟ أم أنه أمىس أقل قس�وة مع
موران الشاب الذي شعر يف سن الخامسة
والعرشين برضورة طارئة لكتابة رواية؟
نعرف أن هذا العمالق وضع خالل مسريته
الطويل�ة والباه�رة أعم�االً ال تحصى يف
ً
ّ
مرة
يحتك
ميادي�ن مختلفة م�ن دون أن
بالسرد الروائ�ي .وم�ع أن كتاب�ه «نق�د
ذات�ي» ( )1959ذو طاب�ع رسدي ،لك�ن
الهدف الذي سعى خلفه فيه كان تذكاريا ً
وفكري�اً .وكذل�ك األمر بالنس�بة إىل كتاب
«باريسي ،ذاكرت�ي» ( )2013ال�ذي ه�و
رسدية سريذاتية يستحرض فيها اللحظات
املهمة من حياته من خالل نزهة يف األحياء
الت�ي س�كنها يف العاصم�ة الفرنس�ية.
وبالتايل« ،جزي�رة لونا» هو عمله الروائي
الوحيد ،وإن ارتك�زت القصة املروية فيه
عىل فص ٍل حقيقي من حياته خلّف جرحا ً
ٌ
فص�ل يصف الفيلس�وف
عميق�ا ً داخله.
عنفه ـ عنف االقتلاع من حضن األم ـ يف
«نقد ذاتي» بثالث ُ
جمَ ل قصرية وبس�يطة

تعكس بصرية تحليلية تلجم العاطفة ،ويف
ّ
تس�طر الحدث الذي يح ّدد
الوقت نفس�ه،
ً
حي�اة ،أبعد من أي إدراكٍ مس� َبق« :حدثٌ
ّ
ُ
كنت يف سن
حس�م تطوّري .توفيت أمي.
التاس�عة» .بصرية تبدو ح�ارضة وفاعلة
يف روايت�ه ،وإن يف ش�ك ٍل خفي أو ضمني.
م�ن «التحذير» الذي يتق�دم نص «جزيرة
لون�ا» ،نع�رف أن «الرواي�ة عاش�ت نحو
ً
درج أزرق ألن
حياة رسّ ية» يف
سبعة عقود
ٍ
صاحبه�ا لم يرغب يف نرشها .نعرف أيضا ً
ّ
أضطره،
أنه أضاع صفحاتها األخرية ،ما
بطلب من النارش ،إىل إكمال ّ
نصها األصيل
ٍ
َ
منجز.
بفق�رة تس�مح بع�دم تركه غير
ّ
يتس�لط عىل هذا
ومن�ذ الصفحات األوىل،
النص شعور بالخوف ألن لونا ،والدة بطل
الرواية ،س�تمنع ابنها ،وهو فتى يف س�ن

دائرة صحة واسط
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
الشعبة القانونية
العدد 315
التاريخ 2018/4/16
اعالن
اىل  /املطلوب الكشف ضده (شهيد عزيز عويف)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار قرية الكرادة يف
النعمانية وتصديق املجلس املحلي يف النعمانية عليه يف تقرر تبليغك
بالحضور امام هذه املحكمة بصحيفتني محليتني يوميتني بالدعوى
املرقم�ة /1كش�ف  2018/واملقام�ة من قبل طالب الكش�ف (مدير
عام صحة واس�ط  /اضاف�ة لوظيفته ) والتي موع�د مرافعتها يوم
 2018/4/25الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املزايدة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول ....
القايض
فرقد يوسف طاهر

الحادية عرشة يدعى ألبري مريس�ييه ،من
التأمّ �ل طويالً يف لوح�ة «جزيرة األموات»
التي رس�مها الفن�ان الس�ويرسي أرنولد
بوكلين ع�ام  ،1886خوف�ا ً مم�ا يمك�ن
أن يخلّفه يف نفس�ه ه�ذا التمثيل الرمزي
للم�وت .لك�ن نظ�را ً إىل مناخها الس�اكن
تخف ه�ذه اللوحة الفتى
والس�لمي ،ل�ن ِ
ألبير ال�ذي يربط�ه بأمّ �ه تواط�ؤ رقيق
ّ
ويتمتع بمخيّلة جامحة يستثمرها لكتابة
ينّ
رواي�ات مغامرات .فت�ى يتب برسعة لنا
أنه مولع باألدب وال يفوّت فرصة من دون
االستسالم ملخيّلته حيث يرى دوما ً نفسه
«مبحراً ،مسافراً ،محموالً إىل أماكن بعيدة
بريح الحياة» .ويف أحد األيام ،يحرض زوج
ً
ّ
مبارشة
ويتوجه ب�ه
خالت�ه إىل املدرس�ة
إىل من�زل هذه الخالة ،لك�ن ليس قبل أن
ّ
اضط�رت إىل الذهاب إىل
يق�ول ل�ه إن أمّ ه
ً
مدين�ة فيتيل للعلاج .وفورا يح�زر ألبري
ما ح�دث ،من املناخ حول�ه ،من النظرات
ً
ً
ت�ارة أخرى» ،من
ت�ارة وامللحّ ة
«الجبانة
ُ
الجمَ ل التي يمتن�ع أصحابها من إكمالها
أمامه ،وخصوصا ً حني يرى والده وسائر
بثياب س�وداء لدى عودتهم
أف�راد عائلته
ٍ
من املقربة .يفهم ما حدث لكنه يرفض أن
يكون ذلك الذي يفجّ �ر الصمت الذي ّ
يلف
الح�دث ويجعل بذلك من وف�اة أمّ ه واقعا ً
ال مف ّر منه.
وك�ي ال يعي م�ا فهم�ه ،وملقاوم�ة بأي
ّ
يتوجب علي�ه تقبّله ،يف� ّر ألبري
ثم�ن م�ا
إىل داخ�ل أحالم�ه ،ولك�ن لي�س من دون
بغضب كبري بس�بب
أن يش�عر يف أعماقه
ٍ
خبث محيطه .ولن يلبث س�لوكه السفيه
فهم كيل من
يف ظاه�ره أن يصطدم بعدم
ٍ
قبل والده املكل�وم واملضطرب ،ومن قبل
خالته وزوجها اللذين لن يريا فيه س�وى
طف� ٍل َّ
مدل�ل .وال عج�ب يف ذل�ك ،فألبير
سيترصّ ف كما لو أن شيئا ً لم يكن ،مُ خفيا ً

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية

Email:nass_comm@yahoo.com
الرقم 3464 :
التاريخ 2018/4/11
اعالن للمناقصة املحلية املرقمة ()3 / 2018
(نقل منتسبني محطة كهرباء النارصية البخارية ومحطة كهرباء النارصية الغازية)
 -1يسر (املديري�ة العامة إلنتاج الطاق�ة الكهربائية يف النارصية) دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص (نقل
منتسبني محطة كهرباء النارصية البخارية ومحطة كهرباء النارصية الغازية).
 -2ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع قد نرشت يف الجرائد الوطنية (املرشق واملستقبل والنهار).
 -3عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قسم الشؤون
التجاري�ة /ش�عبة املناقصات يف محافظ�ة ذي قار /النارصية قرب محط�ة كهرباء النارصية البخارية) (خالل س�اعات الدوام الرس�مي) وكما موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة (حسب التندر املرفق طيا) ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني.
 -5بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي.
 -6السعر التخميني للمناقصة هو (  )366,000,000ثالثمائة وستة وستون مليون دينار عراقي بواقع ( )61,000,000واحد وستون مليون دينار عراقي
شهريا.
 -7يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل (املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قس�م الش�ؤون التجارية /شعبة املناقصات يف محافظة
ذي قار /النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية) يف املوعد اقصاه يوم الخميس املصادف  2018/5 /3وقبل الساعة الثانية عرش ظهرا.التقديم
بالربيد االلكرتوني (غري مس�موح )العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (املديرية العامة
إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قسم الشؤون التجارية /شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار /النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية)
يف يوم الخميس املصادف  2018/5/3وبعد الساعة الثانية عرشظهرا كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان بنكي او صك مصدق)
وبملغ ( % 3من املبلغ التخميني).
 -8عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطاءهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني
مختومين ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكام�ل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد
الظ�رف االول :يتضم�ن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات الفنية املبين�ة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة او املكتب وتوقيع املدير
املفوض مع مستمس�كات الرشكة (ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة ونافذة مع براءة ذمة رضيبية نافذة مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات
الختامية للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب مع تقديم ش�هادة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة ومصدقة من امللحقيات
التجارية العراقية او من ينوب عنها لالعمال خارج العراق).
الظرف الثاني :يتمضن العرض التجاري شامال السعر فقط مع التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بنس�بة ( )% 3من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تس�تكمل اىل ( )% 5عند االحالة وقبل توقيع العقد ,ويتم اس�تبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التامينات
االولية املطلوبة اعاله ولن يس�تلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول
اوطأ العطاءات
مالحظة  /مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد
املهندس
جمال غالم عيل
املدير العام وكالة
املرفقات :
*تندر فني
*قرص ( )DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع عليه وملئ االستمارات
الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

ديوان الوقف الش�يعي
مديرية الوقف الشيعي يف محافظة النجف االرشف
الشعبة االدارية واملالية لوحدة الحسابات
العدد3409 :
التاريخ2018 /4 /16 :
اعالن
تعل�ن مديري�ة الوقف الش�يعي يف محافظة النجف االرشف عن وج�ود عمالت عربية
واجنبية تعود اىل شباك مسجد الحنانة ودار االمام عيل (ع) معروضة باملزايدة العلنية
فعلى الراغبني بالرشاء الحض�ور اىل مقر املديرية الكائن ق�رب مديرية تربية النجف
االرشف لالطالع عىل كش�ف بالعمالت لغرض االشرتاك باملزايدة العلنية خالل (سبعة
ايام) من تاريخ اعالنه يف الجريدة ويف الس�اعة العارشة صباحا وعىل من ترس�و عليه
املزاي�دة دف�ع اجور االعالن واملصاري�ف االخرى ويف حالة يوم املزايدة عطلة رس�مية
تكون املزايدة يف اليوم التايل.
املشاور القانونية االقدم
سالم حسني عبد الخفاجي
مدير الوقف الشيعي يف النجف االرشف

عىل الجميع حقيقة مش�اعره ،ومسلّحا ً
بتمرّده .فقط يف الحمام نراه يذرف دموعا ً
حارّة عىل أمّ ه ،قبل أن يخرج بوج ٍه مغلَق،
ما يجعله يظه�ر لآلخرين كفتى بال قلب،
تماما ً مثل بطل فيلم لويجي كومينشيني،
ُ
تقاس� َم أمله
 ،L’incomprisال�ذي يرف�ض
ش�خص آخر .ويجب انتظار نهاية
مع أي
ٍ
الرواية ،كي يبلغ ألبري نوعا ً من الس�كون
ً
مرة ،تحت ضوء
والطمأنينة إثر ش�عوره
القمر ،ب�أن أمه لونا (التي يعني اس�مها
«القمر» باإليطالية) ما زالت تسهر عليه،
ولن تتوقف من حمايته.
«جزيرة لونا» ليس�ت تحف�ة أدبية نادرة،
لكنها من دون ش�ك رسدية ناجحة تكمن
قيمته�ا يف نثره�ا امللته�ب بحساس�ية
ّ
تمكن موران داخلها
وحزن شدي َدين ،ويف
ٍ
م�ن االنزالق تحت جلد الطف�ل الذي كانه
حني فقد أمّ ه من أجل بلورة كل املش�اعر
بك�ر مع املوت،
الناتج�ة من لق�ا ٍء أوّل ومُ ِ
ّ
َّ
املبرر والخبيث،
التكت�م غري
ومن من�اخ
ً
عادة
يف نظ�ره ،ال�ذي نحيط به األطف�ال
إثر فاة أحد والديهم�ا .وهذا ما يدفعنا إىل
التس�اؤل حول الس�بب ال�ذي يقف خلف
ق�رار الفيلس�وف عدم نرش ه�ذه الرواية
ً
مب�ارشة بع�د إنجازها .فه�ل كان يخاف
أن ال يعج�ب ّ
نصه�ا املش�حون بغنائي�ة
مناس�بة ملوضوعه�ا أصدق�اءه آن�ذاك
(مارغريت دوراس ،روبري أنتيلم ،ديونيس
ماس�كولو ،إيلي�و فيتورين�ي) الذين كان
ّ
يرتكز اهتمامهم عىل االختبارات الروائية
ّ
�ظ
الجدي�دة؟ أم أن�ه انغل�ق داخ�ل
تحف ٍ
مفه�وم ،رافض�ا ً الكش�ف ع�ن املش�اعر
القوي�ة التي كان�ت تربطه بأمّ �ه؟ أم أنه
اعترب أن االستسالم للرسد ،وبالتايل لألدب،
حداده عىل أمّ ه؟
يعني نقض ِ
مهم�ا يكن ،تنبئ «جزي�رة لونا» بقريحة
موران الفلس�فية ملا تتضمّ نه من تأمّ الت
ثاقبة وعميقة يف الحياة واملوت ،ويف الوقت
نفسه ،تكشف جانبا ً مخفيا ً من عبقريته،
وتحدي�دا ً ذل�ك املي�ل الروائ�ي في�ه الذي
ِّ
«منظر
يصالح ما يميّز فكره ويجعل منه
التعقي�د» بامتي�از ،ونقص�د «العقالني�ة
ومنطق القلب ،الشك والنزعة الصوفية».
ً
ٌ
م�رة إىل اإلق�رار بأن�ه لطاملا
مي�ل دفع�ه
بح�ث عن نفس�ه «بين دوستويفس�كي
ومونتاي�ن» ،القتناعه ب�أن األدب يحضرّ
قارئ�ه أو كاتبه على الحي�اة ويقوده إىل
«أب�واب العال�م االجتماعي والس�يايس».
ّ
تش�كل روايته الوحيدة
ومن هذا املنطلق،
مفتاحا ً مهما ً لفهم ش�خصيته وخيارات
حياته.

اعالن
رقم االخطار2014/481 :
م�ن  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب (الرشطي س�مري جاس�م
كريم) املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة
البصرة مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة  5/من
ق .ع .د رق�م  14لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن
مق�ر عملك م�ن تاري�خ  2007/7/28ولحد
االن .وامل�ادة  /35م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008الختالس�ك املس�دس الحكومي املرقم
( )GMM943نوع كلوك م�ع كافة ملحقاته
والبندقية املرقمة ( )11554نوع كالشنكوف
ودرع واق�ي وجامع�ة و ( )120اطالق�ة
وعصا حديد وبم�ا ان محل اختفائك مجهول
اقتضى تبليغك به�ذا االعالن على ان تحرض
امام محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة خلال مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ
تعلي�ق هذا االعلان يف محل اقامت�ك وتجيب
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني
العموميين القاء القبض علي�ك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة والزام
االهليين الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة /69
اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قان�ون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة م�ن املعهد
التقني قس�م املكائن واملعدات – فرع التربيد
بأس�م (محمد عيل عبد االمام) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة م�ن املعهد
التقن�ي  -قس�م املكائ�ن واملع�دات – ف�رع
السيارات بأس�م (يوسف س�عد عبد القادر)
على م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فقدت هوية غرفة تجارة بأس�م (مقداد عبد
املحس�ن مزيد )عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فق�دت هوي�ة غرفة تجارة بأس�م( ش�فيق
حسن اسكندر) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد س�هوا يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد
( )1643يف  2018 /3 /27ذك�ر ان امل�دة
خمسة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن
والصحي�ح ثالثون يوم من الي�وم التايل لنرش
االعالن لذا اقتىض التنويه.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد /199 :ب2018 /
التاريخ2018 /4 /12 :
اعالن
اقام املدعي /نارص سليمان عبد الرزاق عبد اللطيف
الدعوى البدائية املرقمة  /199ب 2018 /امام هذه
املحكمة بحق املدعى عليه خالد عبد الرحمن ابراهيم
عبد الرزاق والتي يطلب فيها الحكم بتصفية الوقف
ال�ذري للعقار املرق�م  235مقاطع�ة  14الرساجي
وميتان والعق�ار  169مقاطعة  29الرباضعية فمن
له عالقة بالوقف املذكور مراجعة املحكمة يف موعد
املرافعة املوافق . 2018 /5 /6
القايض
فيصل سلمان عطار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /716 :ب2018 /
التاريخ2018 /4 /16 :
اىل /املدعى عليه /حسن ناجي عبد الحسني
اعالن
اق�ام املدعي مدي�ر عام مصرف الرافدين /اضافة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة  /716ب/
 2018ام�ام هذه املحكمة ضدك يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بالتضامن والتكاف�ل بتأديتك املبلغ املدعى
ب�ه والبالغ  25,000,000خمس�ة وعرشون مليون
دين�ار الذي يمث�ل املجموع الكيل للفوائ�د الفصلية
والتأخريي�ة عىل مبلغ القرض لغاية 2018 /2 /21
ولحني التأدي�ة الفعلي�ة .وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة
ش�ط العرب .قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا يف
صحيفتين محليتين يوميتين للحض�ور يف موعد
املرافعة املصادف يوم  2018 /4 /30ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانوني فس�وف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القايض
محمد قاسم عبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فقدت هوية الطالب عيل موحي صكر الصادرة من
املعهد التقني عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فق�دت هوية الطالب الصادرة م�ن املعهد التقني –
قسم تقنيات الكرتونية بأس�م (عيل منترص مالك)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان وصل
فق�د الوصل املرق�م ( )1879443يف 2017 /11 /3
والص�ادرة من كمرك س�فوان وبأس�م (غ�ايل عبار
رشي�ف) على من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة البرصة
العدد /2100 :ب2016 /
التاريخ2018 /4 /3 :
اعالن
املدع�ي /عبد الكريم وعلاء ونجلة اوالد عبد الرزاق
جعفر ونبيل وعواطف وانتصار وابتهال ومنى اوالد
نارص ساجت
املدعى عليه /مهدي سلطان حسن
تبي�ع محكمة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار
تسلس�ل  24 /89البلوش ومساحته  243م 2و 36
سم وهو عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة البرصة
على ش�ارع فرعي غير مبل�ط ركن مقاب�ل مركز
رشط�ة البرصة وان�ه متكون من طابقين الطابق
االول متك�ون من طارم�ة امامية وك�راج ومرافق
صحي خارجي واس�تقبال وهول وثالث غرف منام
ومطبخ وحمام مرفق صحي داخيل ودرج يودي اىل
الطال�ق العلوي والذي يتكون م�ن ثالث غرف منام
ومس�قف بالش�يلمان واالرضي�ة مبل�ط بال�كايش
وقس�م من السرياميك ودرجة عمرانه متوسط وانه
مش�غول من قبل املدعى عليه مهدي سلطان حسن
ال�ذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر فمن له رغبة
بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع دفع التأمينات
القانوني�ة البالغة  % 10من القيم�ة املقدرة البالغة
مائتان وواحد وستون مليون وخمسمائة وسبعون
الف دينار وس�تجرى املزايدة الس�اعة الثانية عرش
م�ن ظه�ر الي�وم الخامس عشر ليوم الت�ايل لنرش
االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة.
القايض علوان بربوت البزوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /214 :ب2017 /
التاريخ2018 /2 /19 :
اعالن
اىل املدعى عليهم -1 /عبد الرزاق عبد العزيز نارص
 -2داللية عبد العزيز نارص
 -3طيبة احمد الحنيف
اص�درت محكمة ب�داءة اب�ي الخصي�ب قرارها يف
الدع�وى البدائية املرقم�ة  /214ب 2017 /يف /17
 2017 /12غيابي�ا بحقكم وال�ذي قىض برد دعوى
املدعي حامد احمد خضير ولثبوت مجهولية محل
اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ومختار
املنطق�ة تق�رر تبليغكم نرشا بواس�طة صحيفتني
محليتين ويحق لك�م مراجعة ط�رق الطعن املقرر
قانون�ا وخلال امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه س�وف
يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد1787 :
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل السيدة (سعدية جرب
عبد املحسن) حول تنصيبها قيمة مؤقتة عىل ابنها
(رائد كريم ارحيم) والذي فقد بتاريخ 2004 /4 /5
وعليه فقد قررت املحكمة اعالن فقدانه يف جريدتني
محليتني وعىل من يعرف يش عن حياته او مماته او
مصريه مراجعة املحكمة لالخبار خالل مدة خمسة
عرش يوم من تاريخ هذا االعالن وبعكسه سوف يتم
تنصيب الس�يدة س�عدية جبر عبد الحسين قيمة
مؤقتة عىل ابنها رائد كريم ارحيم.
القايض
فاضل حسني خضري

اعالن
رقم االخطار2016/470 :
م�ن  /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املته�م الهارب (ن.ع وئام عب�د الرزاق حمود)
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة
مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة  5/م�ن ق .ع .د رقم
 14لس�نة  2008لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ
 2014/12/17ولحد االن.
وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا
االعلان على ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة
والغير املنقولة ويطل�ب من املوظفين العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب
س�لطة حكومي�ة وال�زام االهليين الذي�ن يعلمون
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا
للم�ادة  /69اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم
 17لسنة 2008
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ2018 /4 /12 :
اعالن مفقود
اىل املفقود /عبد الرزاق رشيد خالد
بتاريخ  2018 /4 /12قدم (والدك) املدعو (رش�يد
خال�د ظاه�ر) يطلب فيه نصبه قيم�ة عليك لكونك
خرج�ت بتاري�خ  2015 /5 /23ولم تع�د لحد االن
لذا تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم م�ن اليوم الثاني
من تاريخ النرش س�وف ينصب (والدك) قيمة عليك
الدارة شؤونك.
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد /48 :ش2018 /
التاريخ2018 /4 /15 :
اىل /املدعى عليه (رعد محي محمد) يس�كن قضاء
كف�ري /ح�ي النازحني س�ابقا /مجه�ول االقامة
حاليا
اعالن تبليغ
اقام�ت املدعي�ة (وس�ن خليل هاش�م) ام�ام هذه
املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة  /48ش 2018 /تطلب
فيه�ا التفري�ق للهج�ر واملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املختار واملجلس
املحلي قررت هذه املحكمة تبليغ�ك بموعد املرافعة
املوافق  2018 /4 /30بالنرش بصحيفتني محليتني
يوميتني ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون.
القايض
زبري احمد محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قرة تبة
العدد527 :
التاريخ2018 /4 /11 :
اعالن
للطلب املقدم من قبل الس�يدة (سحر ابراهيم داود)
وال�ذي تطلب في�ه القيموم�ة عىل زوجه�ا املفقود
(محمد يحيى حسين) والذي تم خطفة بتاريخ /5
 2014 /11م�ن قبل مجاميع مس�لحة ويف ظروف
مجهولة علي�ه وملجهولية مصريك عليه تقرر تبليغ
بالحض�ور خالل عرشة ايام م�ن تاريخ هذا النرش.
وبخالف س�وف تقوم هذه املحكم�ة باصدار حجة
القيموم�ة لطالبة الحجة الس�يدة (س�حر ابراهيم
داود).
القايض
زبري احمد محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /3741 :ش2017 /4
اعالن
اىل املدعى عليه /عباس محمد حميد
بناء عىل الدع�وى املرقمة اعاله واملقامة امام هذه
املحكمة من قبل املدعية /افراح عمران لطيف
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالنا
يف صحيفتين محليتني يوميتين بالحضور اىل هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم  2018 /4 /23وعن�د ع�دم
الحض�ور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تقوم
املحكمة باملرافعة غيابيا وعلنا وبحسب االصول.
القايض
زينب سلمان نجم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد سهوا يف اعالن مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقام�ة ملحافظ�ة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال
املدني�ة حي�ث ورد فيها اس�م تبديل اللق�ب وجعله
(الجب�وري) ب�دال م�ن (الحايج) خط�أ والصحيح
ه�و من (الجب�وري) اىل (الحاي�ك) للمواطنة فائزة
محسن خضري لذا اقتىض التنويه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /3320 :ش2017 /
التاريخ2018 /4 /5 :
اعالن
اىل املدعى عليه /جودت كاظم دعدوش
اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم املرقم /3320
ش 2017 /يف  2018 /4 /1املتضم�ن الحك�م
بالتفريق القضائي للهجر بينك وبني املدعية (ميعاد
عبد الرضا فيصل) وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ ورشح مخت�ار منطقة االمن
الداخيل عليه قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني
بالقرار املذكور ولك ح�ق االعرتاض والتمييز ضمن
امل�دة القانوني�ة وبخالفه يكتس�ب الق�رار الدرجة
القطعية.
القايض
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وزارة الداخلية
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
العامة
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي
( حات�م كريم عب�د الله ) يطل�ب فيها تبديل
لقبه من ( العجييل ) اىل ( املالكي ) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة
اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
العامة
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي (
هناء حسني ش�يال ) يطلب فيها تبديل لقبه
م�ن ( العجيلي ) اىل ( املالك�ي ) فم�ن لدي�ه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة
اقصاها  15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه
املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
العامة
مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي
( عاي�د مكطوف ادهيم ) يطل�ب فيها تبديل
لقبه م�ن ( الجحيشي ) اىل ( الزبيدي ) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة
 22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد  / 367ش 2017 /
اىل  /املدع�ى علي�ه ( ان�س عب�د الحميد عبد
الرحمن )
م  /اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 367
 /ش  2017 /يقضي بتاييد حضانة املدعية
( ريم�ة محم�د فتحي ) البنتها ( س�ما انس
عبد الحميد ) وقد وردت ورقة التبليغ املرسل
الي�ك بانك مجهول مح�ل االقامة – عليه قرر
تبليغك بصحيفتني يوميتين وعليك مراجعة
ه�ذه املحكمة او من ينوب عنك قانونا خالل
مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن
وبعكسه سوف يكون الحكم الغيابي بمنزلة
الحكم الحضوري .
القايض
سعد سامي جمعة العبيدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( قاس�م محمد حسين ) طلبا
ي�روم فيه تبدي�ل لقبه من ( الفتلاوي) اىل (
الوائلي) فمن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنس�ية العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف شيخ سعد
العدد  /بال
اىلاملفقود/مش�تاقحميدحسين
اعالن فقدان وحجر عىل املفقود
طالب حج�ة الحجروالقيموم�ة والده حميد
حسني صالح
املطلوب الحجر عليه واعالن فقدان مش�تاق
حميد حسني
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر
والقيموم�ة املدع�و حمي�د حسين صال�ح
والت�ي يطل�ب اعالن ع�ن فقدان ابن�ه املدعو
مش�تاق حميد حسين وال�ذي فق�د بتاريخ
2014/6/10واليعرف اي خرب يدل عىل حياته
وممات�ه تق�رر تبليغك بصحيفتين محليتني
ويف حال عدم حضورك او اعالم هذه املحكمة
عن حياتك خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
س�يتم اعلان فقدانك والحج�ر عليك ونصب
املدعو حميد حسين صالح قيما عليك الدارة
اموالك وفق قانون رعاية القارصين رقم 78
لسنة 1980
القايض

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /2311ب2017/
املوضوع اعالن بيع عقار باملزايدة
املدع�ي  /الدائ�ن /ص�ادق جعف�ر عب�اس
وجماعته
املدعى عليه  /املدين  /مديرية بلدية الكوت
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بالع�دد /2311ب 2017/املتضمن
اعلان املزاي�دة الزال�ة ش�يوع العق�ار
املرق�م1835/2م 38الخاجي�ة وتوزيع صايف
الثمن بني الرشكاء كال حس�ب س�هامه فقد
تق�رر اعالن عن بيعه باملزاي�دة العلنية خالل
مدة ثالثني يوما تبدءا م�ن اليوم التايل للنرش
يف صحيفتني محليتني فعىل الراغبني بالرشاء
مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانوني�ة عشرة م�ن املائة من
القيم�ة التقديري�ة للعقار بص�ك معنون اىل
محكمة بداءة الكوت وس�وف تجري املزايدة
يف اليوم االخري الساعة الثانية عرش ظهرا واذا
ص�ادف اليوم االخير عطلة رس�مية فاليوم
ال�ذي يليه من الدوام الرس�مي موعد املزايدة
ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور االعالن
واملناداة
القايض
عدنان نهري الزاميل
املواصفات
 -1جنس العقار  /ارضه عرصة مشبد عليها
دار سكن وشقة
 -2اوصاف�ه  /دار س�كن وش�قة مبن�ي من
الطابوق واالس�منت ومس�قفة بالخرس�ان
املسلحة
 -3مش�تمالته  /الدار تحتوي علة اس�تقبال
ومطب�خ وغرفتين ن�وم وصحي�ات وغرف�ة
فوقاني وصالة الش�قة تحت�وي عىل غرفتني
وهول وصحيات
 -4املساحة  200/م2
-5الش�اغلابتس�امس�لمانجواد
 -6القيم�ة التقديري�ة  /خمس�ة وس�بعون
مليون دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /2218ب2017/
املوضوع اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعيان /الدائن /ميسم جعفر توفيق ولقاء
جعفر توفيق
املدع�ى علي�ه  /املدي�ن  /س�يف علي
عبدالحسني
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة
بالع�دد /2218ب 2017/املتضم�ن اعلان
املزاي�دة الزال�ة ش�يوع العقار املرق�م89/2
الرشقي�ة وتوزي�ع صايف الثمن بين الرشكاء
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن بيعه
باملزاي�دة العلنية خالل مدة ثالثني يوما تبدءا
من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتني محليتني
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة
عرشة من املائة من القيمة التقديرية للعقار
بصك معنون اىل محكمة بداءة الكوت وسوف
تجري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية
عرش ظه�را واذا صادف الي�وم االخري عطلة
رس�مية فاليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
موعد املزايدة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة
اجور االعالن واملناداة
القايض
عمار حسن عبد عيل
املواصفات
 -1جن�س العق�ار /عقار يحت�وي عىل هول
وغرفة واستقبال وغرفتني نوم وحمام داخيل
هذا ميتعلق بطابق االريض اما الطابق العلوي
يحت�وي على غرفتني ن�وم وحم�ام ومرافق
صحية الس�قف كونكريت مس�لح واالرضية
مبلطة بالكايش املوزاييك القديم
 -2املساحة 1/89 /مرت
 -3الش�اغل  /املجع�ى علي�ه س�يف علي
عبدالحسني
 -4القيم�ة التقديرية  /مائة وعرشة مليون
دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2018/1247
إىل املنف�ذ علي�ة املدين  /عباس حيال س�عد
 /وحس�ب اش�عار مخت�ار ح�ي الح�وراء
االوىل حسين عب�د علي بكتابه املرق�م بال يف
2018/4/15
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من جه�ة ذات
االختصاص من القائ�م بالتبليغ انك مجهول
محلة اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت
أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل
خمسة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر
حس�ب قرار الحكم بالع�دد /682ب 2018/
يف  2018/4/20الص�ادر م�ن محكمة بداءة
الك�وت الخاص باملدي�ن عباس حيال س�عد
والدائن احمد نعيم خضري

اعالنات
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /864ب 2018/
اىل املدعى عليه  /املدير املفوض لرشكة الغدق
للمقاوالت العامة واالستشارات الهندسية
املحدودة  /اضافة لوظيفته
أقام املدعيان احمد خضري كصيور وقاص
خضرب كصيور الدعوى املرقمة اعاله والذي
يطلبان دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك
بدفع مبلغ قدره اربعة وعرشون مليون دينار
وملجهولية محل إقامتك حسب اشعار مختار
محلة  409حي الوحدة  /الكرادة املرفق
بكتاب مركز رشطة العلوية بالعدد 5885يف
 2018/4/14عليه تقرر تبليغ بواسطة
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم  2018/4/29الساعة
تاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او
من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلتا وفق القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /865ب 2018/
اىل املدعى عليه  /املدير املفوض لرشكة
الغدق للمقاوالت العامة واالستشارات
الهندسية املحدودة  /اضافة لوظيفته
أقام املدعي سلمان فرهود خصاصة عليك
الدعوىاملرقمة يطالب دعوتك للمرافعة
والحكم بالزامك بدفع مبلغ قدره ثالثون
مليون دينار وملجهولية محل إقامتك حسب
اشعار مختار محلة  409حي الوحدة /
الكرادة املرفق بكتاب مركز رشطة العلوية
بالعدد  5886يف  2018/4/14عليه تقرر
تبليغ بواسطة صحيفتني محليتني للحضور
امام هذه املحكمة صباح يوم 2018/4/29
الساعة تاسعة صباحا ويف حالة عدم
حضوركم او من ينوب عنكم قانونا سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلتا وفق
القانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 933
اعالن
إىل  /املفقود ( عالء عباس محمد ) يسكن
الخالص  /الرشقية )
بتاريخ  2018 / 2 / 27قدمت لنا املدعوة
فضيلة محمود مبارك والدة املفقود عالء
عباس محمد والذي فقد بتاريخ / 8 / 14
 2007والتي تطلب فيه اصدار حجة الحجر
والقيمومة وتكون قيمة عليك لذا تقرر
االعالن عن ذلك يف الصحف املحلية فمن له
حق االعرتاض مراجعة هذه املحكمة خالل
ثالثة ايام من تاريخ هذا االعالن وبخالف
ذلك سوف تصدر املحكمة حجة الحجر
والقيمومة وفقا للقانون .
القايض
ــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
اني املصفية املحامية جنان عبد الرحمن
مصطفى لرشكة عالم التقدم للتجارة
العامة املحدودة ادعو كل من له حق أو دين
عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل
بغداد املنصور شارع  ١٤رمضان م  ٦١٣ز
 ٤١د ٤
املصفية املحامية
جنان عبد الرحمن مصطفى
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد/766/ش2018/1
التاريخ 2018/4/15 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /كريم محسن حسني
اقامت املدعية كريمة ابراهيم عباس
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة
تطلب فيها للتفريق للهجر
وملجهولية محل اقامتك فقد قرر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
 2018/4/25الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض حميد جخم علوان
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/910/ش2018/
التاريخ 2018/4/16 /
اىل  /املدعى عليه (عائش عبد املحسن تركي)
املدير املفوض لرشكة املحاسن للمقاوالت
العامة املحدودة/اضافة لوظيفته
اقامت عليك املدعي (احمد مهدي كردي
الحداد ) الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والذي يطلب فيها الحكم ( بالزامك بدفع
مبلغ قدره اربعون مليون دينار ) كتعويض
له عن عدم استالمه الدار ضمن مجمع نور
املصطفى السكني ولثبوت مجهولية محل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
مختار حي بابل يف بغداد عليه قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف
يف يوم  2018/4/25وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض عيل حميد الحيدري
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
العدد2018/684 /
2018/4/16
اعالن
اس�تنادا اىل املادة  71اوال م�ن قانون التنفيذ
وبن�اءا ً على طل�ب الدائ�ن (حسين محم�د
صاحب)
تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادنى
العائدة للمدين املدير املفوض لرشكة نس�يم
الغربية للتج�ارة املحدودة اضاف�ة لوظيفته
فعلى الراغ�ب بالشراء الحض�ور يف امل�كان
والزم�ان املذكوري�ن ادنى خالل عشرة ايام
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنشر يف الصحف
الرسمية مصطحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
وهوية االحوال املدنية ويتحمل املشرتي اجور
الداللية ورسم التحصيل بنسبة %3
اوال املواد (سبلت جداري جديد غري مستعمل
نوع  AUXعدد خمسه طنني
ثانيا املكان ( حي عدن ش�ارع املعلمني قرب
رشكة در النجف لتجارة االجهزة املنزلية
ثالثا الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم
االخري لالعالن
رابع�ا القيمة املق�درة (  3,115,00مليون /
ثالثة ماليني ومائة وخمسة عرش الف
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
العدد2018/686 /
2018/4/16
اعالن
اس�تنادا اىل املادة  71اوال م�ن قانون التنفيذ
وبناءا ً عىل طلب الدائن (مهند عيل فارس)
تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادنى
العائدة للمدين املدير املفوض لرشكة نس�يم
الغربية للتج�ارة املحدودة اضاف�ة لوظيفته
فعلى الراغ�ب بالشراء الحض�ور يف امل�كان
والزم�ان املذكوري�ن ادنى خالل عشرة ايام
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنشر يف الصحف
الرسمية مصطحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
وهوية االحوال املدنية ويتحمل املشرتي اجور
الداللية ورسم التحصيل بنسبة %3
اوال املواد (سبلت جداري جديد غري مستعمل
نوع  AUXطنني عدد ثمانية
ثانيا املكان ( حي عدن ش�ارع املعلمني قرب
رشكة در النجف لتجارة االجهزة املنزلية
ثالثا الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم
االخري لالعالن
رابع�ا القيمة املق�درة (  4984,000مليون /
اربعة مالين وتسعمائة واربعة وثمانون الف
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
العدد2018/688 /
2018/4/16
اعالن
اس�تنادا اىل املادة  71اوال م�ن قانون التنفيذ
وبناءا ً عىل طلب الدائن (حسني عيل محسن)
تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادنى
العائدة للمدين املدير املفوض لرشكة نس�يم
الغربية للتج�ارة املحدودة اضاف�ة لوظيفته
فعلى الراغ�ب بالشراء الحض�ور يف امل�كان
والزم�ان املذكوري�ن ادنى خالل عشرة ايام
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنشر يف الصحف
الرسمية مصطحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
وهوية االحوال املدنية ويتحمل املشرتي اجور
الداللية ورسم التحصيل بنسبة %3
اوال املواد (سبلت جداري جديد غري مستعمل
نوع  AUXطنني عدد تسعه
ثانيا املكان ( حي عدن ش�ارع املعلمني قرب
رشكة در النجف لتجارة االجهزة املنزلية
ثالثا الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم
االخري لالعالن
رابعا القيم�ة املقدرة (  5,607,000مليون /
خمسة مالين وستمائة وسبعة الف دينار
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية تنفيذ النجف
العدد2018/687 /
2018/4/16
اعالن
اس�تنادا اىل املادة  71اوال م�ن قانون التنفيذ
وبناءا ً عىل طلب الدائن (احمد حسن جاسم)
تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادنى
العائدة للمدين املدير املفوض لرشكة نس�يم
الغربية للتج�ارة املحدودة اضاف�ة لوظيفته
فعلى الراغ�ب بالشراء الحض�ور يف امل�كان
والزم�ان املذكوري�ن ادنى خالل عشرة ايام
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل للنشر يف الصحف
الرسمية مصطحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
وهوية االحوال املدنية ويتحمل املشرتي اجور
الداللية ورسم التحصيل بنسبة %3
اوال امل�واد (س�بلت طنني ج�داري نوع AUX
عدد احد عرش غري مستعمل
ثانيا املكان ( حي عدن ش�ارع املعلمني قرب
رشكة در النجف لتجارة االجهزة املنزلية
ثالثا الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم
االخري لالعالن
رابع�ا القيم�ة املق�درة (  6,853,000س�ته
مالين وثمانية وثالثه وخمسون الف دينار
املنفذ العدل
كرار عماد كايت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  133/ب2016/
التاريخ 2018/4/5
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 1/11
مقاطع�ة  16الحرية  .فعىل الراغبين بالرشاء الحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون من الي�وم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور
االعالن.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
االوصاف/
القطعة عبارة عن ارض زراعية(بس�تان) مساحتها 2
دونم  8اول�ك  81,25مرت مؤبع تقع عىل الطريق العالم
املبلط حيرة – الصنني واالرض ب�ور يف الوقت الحارض
 .وفيه�ا  15نخل�ة (هال�ك) القيم�ة التقديري�ة للعقار
( )10960800عرشة مليون وتس�عمائة وس�تون الف
وثمنمائة دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  136/ب2016/
التاريخ 2018/4/5
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 1/10
مقاطع�ة  16الحرية  .فعىل الراغبين بالرشاء الحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون من الي�وم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور
االعالن.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
االوصاف/
القطعة عبارة عن ارض زراعية(بس�تان) مساحتها 4
دونم  24اولك  56,25مرت مربع تقع عىل الطريق العالم
املبلط حيرة – الصنني واالرض ب�ور يف الوقت الحارض
ويوجد فيها حوايل عرشون نخلة وباقي اشجار النخيل
هال�ك وتقع عىل نهر البو ومش�جل القيم�ة التقديرية
للعقار ( )22856000اثنان وعرشون مليون وثمانمائة
وستة وخمسون الف دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /135/ب2016/
التاريخ 2018/4/5
اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 3/11
مقاطع�ة  16الحرية  .فعىل الراغبين بالرشاء الحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون من الي�وم التايل
لنرش االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة ويتحمل املشتري اجور
االعالن.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
االوصاف/
القطعة عبارة عن ارض زراعية(بس�تان) مساحتها 4
دون�م اولك  68,75متر مربع تقع على الطريق العالم
املبل�ط حيرة – الصنين واالرض ب�ور والتوج�د فيها
مغروس�ات يف الوقت الحارض القيمة التقديرية للعقار
( )842400ثماني�ة واثن�ان واربع�ون ال�ف واربعمائة
دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــ
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  /137/ب2017/
التاريخ 2018/4/5
اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار
املرق�م  3/10مقاطع�ة  16الحيرة  .فعلى
الراغبين بالشراء الحضور اىل ه�ذه املحكمة
يف الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش االعالن
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور
االعالن.
القايض
كفاح بطاح الظاملي
االوصاف/
القطعة عبارة عن بس�تان مساحتها  11اولك
 68,75م 2تقع عىل نهر البو مش�جل والطريق
الرابط بين الحرية والصنين واالرض مرتوكة
يف الوق�ت الح�ارض ويوجد فيه�ا اربعة نخالت
التقديرية ( )22,2400مليونان ومائتان واثنان
الف واربعمائة دينار.
ــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2018/701 :
التاريخ2018/4/11 :
اىل  /املنفذ عليه /منتظر عامر عبد عيل
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
له�ذه املديرية ومخت�ار منطقة الش�هيد الصدر  6عبد
الحسني صاحب العبودي
ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا
للم�ادة ( )27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف االرشف خلال
خمس�ة عرش يوما تبدأم�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم س�تبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون:
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد 1035
/س 2018/1يف  2018/2/28واملتضمن الزامك بتادية
نفقة ماضية مبلغ قدره اربعمائة وخمسون الف دينار
ونفقه مستمرة مبلغا مقداره مائه وخمسه وعرشون
الف دينار اعتبارا ً  2018/2/1للدائنه االء حسين مالك
وكذلك نفقة مستمره لولده مهدي مائة وعرشون الف
دينار اعتبارا .2018/2/1
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اعالن قائمة الوطني ملواجهة فلسطني
مطلع األسبوع املقبل
بغداد /المستقبل العراقي
ح�دد المدير الفن�ي للمنتخب الوطني،
باسم قاس�م ،مطلع االس�بوع المقبل
موع�دا العلان قائمت�ه لمواجهت�ي
فلسطين ولبنان.
وقال قاس�م في تصري�ح اطلعت عليه
“المس�تقبل العراق�ي” ،ان “ االعلان
الرس�مي عن قائمة المنتخب الوطني
سيرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بتحديد مصير
مواجه�ة لبن�ان بع�د ان ت�م االعلان
الرسمي عن مواجهة فلسطين”.

واضاف ان “القائمة ستعتمد بالدرجة
االس�اس على العبي ال�دوري المحلي
بحك�م ان المباراتين س�تقامان خارج
ايام (الفيفا دي)”.وأوضح قاسم “ لن
نحرج انفسنا امام ادارات االندية التي
ينشط بقمصان فرقها الكروية العبونا
المحترف�ون بتوجي�ه خطابات الهدف
منه�ا تفريغ الالعبين خ�ارج االوقات
المس�موح بها حس�ب لوائ�ح االتحاد
الدولي”.واش�ار الى انه “ س�تكون لنا
اتص�االت م�ع الالعبين للتع�رف على
امكانية الحصول على الضوء االخضر

لبنان تعتذر رسميا عن مواجهة
منتخبنا وديا
بغداد /المستقبل العراقي
قدم االتح�اد اللبناني لكرة الق�دم ،اعتذارا
رسميا التحاد الكرة عن عدم اجراء مباراة
ودية دولية تجمع المنتخبين الشقيقين في
كربالء يوم الس�ابع والعشرين من الشهر
الجاري”.وق�ال امين س�ر االتح�اد صباح

لاللتح�اق وبع�د ذلك س�تتم المفاتحة
على وفق الس�ياقات الرس�مية”.وبين
قاس�م “س�بق ل�ي ان اك�دت ان�ه في
ضوء المستوى الفني الذي ظهر عليه
الالعبون في منافسات كأس الصداقة
الدولي�ة س�يتم الوصول ال�ى القائمة
النهائي�ة لخ�وض رحل�ة تحضي�رات
بطولة امم اسيا”.واوضح ان “
هناك استبعاد لثالثة العبين
من القائمة الس�ابقة على
ان تتم اضافة العبين جدد
هم في االس�اس من ضمن

داين ألفيس يدخل تاريخ الكرة
من أوسع األبواب
المستقبل العراقي  /متابعة

إنيستا يستقر عىل وجهته املقبلة
المستقبل العراقي  /متابعة
أكدت تقارير صحفية إس�بانية ،إلى أن
أندريس إنييس�تا ،قائد نادي برش�لونة
اإلس�باني ،استقر على محطته التالية،
خالل مسيرته الكروية.
وبحس�ب صحيف�ة “م�اركا” ،ف�إن
إنييس�تا س�يتبع خط�وات زميل�ه
الس�ابق ،خافيير ماس�كيرانو ،وينتقل
إل�ى ال�دوري الصيني ،عق�ب نهائيات
مونديال روسيا.
وأضافت الصحيفة “المخضرم إنييستا
قد يرحل لتيانجين كوانجين ،الذي يلعب

دخل الالع�ب الدولي البرازيلي ،دانييل ألفيس ،ظهير أيمن نادي
باريس س�ان جيرمان الفرنسي ،تاريخ كرة القدم من أوسع
األبواب ،بع�د تحقيقه لقب الدوري الفرنس�ي مع باريس.
وقالت صحيفة “س�بورت” اإلس�بانية ،إن داني بات أكثر
العب يحصد ألقا ًبا ف�ي تاريخ كرة القدم ،ووصل اليوم
ع�دد ألقاب�ه إلى  37لق ًبا في مختل�ف األندية التي لعب
لها.وأوضحت أن ألفيس بلقبيه حتى اآلن هذا الموسم
وهما الدوري الفرنسي ،وكأس الرابطة ،استطاع أن
يتخط�ى النجمين كين�ي داجليش ،وري�ان جيجز.
ويع�د ن�ادي برش�لونة ،أكث�ر األندي�ة التي حقق
معه�ا ألفي�س ألقا ًب�ا ف�ي مس�يرته اإلحترافية،
ووصلت ألقابه م�ع البلوجرانا إلى  23لق ًبا في 8
أعوام قضاها مع الفريق.ورصدت الصحيفة عدد
األلقاب التي حققها ألفيس مع كل فريق لعب له،
وبدأ في باهيا البرازيلي بلقب واحد ،وإش�بيلية 5
ألقاب ،وبرشلونة  23لق ًبا ،ومع يوفنتوس لقبين،
و 3ألقاب مع باريس ،و 3مع المنتخب البرازيلي.

في صفوفه ،باتو وأكس�يل فيتسل ،أو
شونجكينج ليفان”.
وأش�ارت الصحيفة ،إلى أن برش�لونة
يبدو مس�تع ًدا لرحيل إنييس�تا ،بوجود
البرازيلي فيليب كوتينيو ،والذي سيقع
عل�ى عاتقه ،الكثير في الفترة المقبلة،
باإلضاف�ة إلى الواف�د المرتق�ب ،آرثر
ميلو.
وكان إنييس�تا ق�د أش�ار إل�ى ق�رب
رحيل�ه ،عق�ب اإلقص�اء أم�ام روم�ا
اإليطال�ي بدوري األبط�ال ،حين صرح
أنه�ا ربما تك�ون مبارات�ه األخيرة في
التشامبيونزليج.

وزارة الشباب تطلق منحة الرواد
والرياضيني االبطال لشهري شباط وآذار
بغداد /المستقبل العراقي
اطلقت وزارة الش�باب والرياضة  ،امس االثنين،
منحة الرياضيين االبطال والرواد لشهري شباط
واذار .“ 2018
ودعت الدائرة المالية المشمولين في بيان تلقت
“المستقبل العراقي”“ ،مراجعة الدائرة الستالم

منحهم بالدفع النقدي من مقر الوزارة في شارع
فلسطين اعتبارا من يوم امس االثنين”.
واض�اف البي�ان “فيم�ا ت�م اطالق
منحة المشمولين بحملة بطاقة
الك�ي كارد ،كما س�يتم اطالق
المش�مولين بحمل�ة بطاق�ة
الماستر كارد .

خطر جديد هيدد توهج مييس
المستقبل العراقي  /متابعة
كشفت تقارير صحفية أن النجم األرجنتني،
ليونيل ميس�ي ،قد يعاني م�ن انخفاض في
مستواه خالل المرحلة الحاسمة من الموسم
الجاري.
وأشارت التقارير إلى أن ميسي ال يزال يعاني
من آالم في عضلة الفخذ الخلفية ،التي كانت
ق�د حرمته من المش�اركة في آخ�ر وديتين
لمنتخب بالده الش�هر الماضي ،أمام إيطاليا
وإسبانيا ،استعدادا لمونديال روسيا .2018
وذكرت صحيفة “سبورت” نقال عن وسائل
إعلام أرجنتيني�ة أن ميس�ي ،اعت�اد التأقلم
مع المش�كالت البدنية الناجمة عن شعوره
بآالم في عضل�ة الفخذ الخلفية ،لكنه اليزال
يعاني.

ورغ�م العالج ال�ذي يخضع له
ميس�ي ،والراح�ة الت�ي حصل
عليه�ا بع�دم المش�اركة ف�ي
وديتي منتخب األرجنتين ،يبدو
أن مهاجم برشلونة “ال يزال لم
يتعاف بعد بشكل تام”.
وتؤك�د التقاري�ر أن أداء ميس�ي
تراج�ع ف�ي مباري�ات مهم�ة مث�ل لقاء
برشلونة وروما بإياب ربع نهائي دوري
أبط�ال أوروبا ،وال�ذي أدى إل�ى إقصاء
البالوجرانا بعد خسارته بثالثية نظيفة
خ�ارج أرض�ه ،رغ�م ف�وزه ذهابا في
كامب نو بأربعة أهداف لواحد.
ويلتزم البارسا بأعلى درجات الصمت
إزاء عملية تعافي “البرغوث” ،بحسب
الصحيفة الكتالونية.

الزوراء هيزم املنامة البحريني
وينعش آماله اآلسيوية
المستقبل العراقي  /متابعة

أنع�ش الزوراء آماله ف�ي التأهل عن المجموعة
الثاني�ة ،بعد فوزه الي�وم اإلثنين عل�ى المنامة
البحريني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب
كربلاء الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة
الثالثة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
أح�رز ثنائية ال�زوراء كل م�ن مصطفى جودة
( )40ومهند عبد الرحيم ( ،)47فيما سجّ ل علي
حرم هدف المنامة الوحيد (.)90
وبه�ذا الف�وز رفع الزوراء رصي�ده إلى  9نقاط
متس�او ًيا مع العهد اللبناني الذي يتصدر بفارق
ه�دف وحيد ،فيم�ا تجم�د رصي�د المنامة عند
نقطة وحيدة.دخل فري�ق المنامة المباراة دون
تحفظ ،وحقق أفضلية في بداية الش�وط األول
من حيث االس�تحواذ والرغبة في التس�جيل ،إال
أن هجمات�ه افتق�دت للخط�ورة ،لك�ن الزوراء
سرعان ما استعاد سيطرته على المباراة بفضل
تحركات حسين علي وأحمد فاضل في منتصف
الملعب.
وكاد ال�زوراء أن يفتت�ح التهديف ف�ي الدقيقة
 31من المب�اراة من كرة عرضي�ة حولها مهند

عبد الرحيم ،إال أن براعة الحارس أش�رف
وحيد أحبطت المحاولة العراقية.
وم�ن ركلة حرة تمكن الزوراء من إحراز
ه�دف التقدم بعدما ارتدت رأس�ية مهند
عب�د الرحي�م م�ن الح�ارس ليتابعه�ا
مصطف�ى ج�ودة داخ�ل الش�باك ف�ي
الدقيقة  40من زمن الشوط األول.
وف�ي الش�وط الثان�ي واصل ال�زوراء
تفوق�ه وبع�د م�رور دقيقتي�ن فق�ط
تمكن مهند عب�د الرحيم من مضاعفة
ثان.
النتيجة بهدف ٍ
وح�اول الزوراء إحراز ه�دف ثالث عبر
محاوالت حس�ين عل�ي وإبراهيم بايش
والبدي�ل لؤي صالح لخطف الصدارة من
العهد بفارق األهداف.وس�نحت للمنامة
فرص�ة كبيرة م�ن هجمة مرت�دة انفرد
على إثرها أحمد موسى بالحارس جالل
حسن الذي أبدع في التصدي للكرة.ومع
بحث ال�زوراء ع�ن الهدف الثال�ث فاجأ
علي حرم الجميع بإح�راز هدف المنامة
بمتابعته لكرة ركنية وضعها برأسه داخل
الشباك في الدقيقة .90

رضا في بيان ،تلقته “المستقبل العراقي”،
ان” االتحاد اللبناني قدم اعتذار رسميا عن
ع�دم موافقته إلجراء مب�اراة ودية دولية
تجم�ع المنتخبي�ن العراق�ي واللبنان�ي”.
واض�اف ان” االتح�اد اللبنان�ي ب�رر عدم
موافقته على اجراء المباراة بسبب ارتباط
الالعبين بنهائي كاس لبنان.

اعالن نتائج الطعون املقدمة اىل جلنة االستئناف النتخابات احتاد الكرة
بغداد /المستقبل العراقي
رد االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم،
ام�س االثني�ن ،الطع�ون الت�ي تق�دم
به�ا مرش�حون ت�م رف�ض طلباته�م
للمشاركة في انتخابات نيل
عضوية االتحاد ،لعدم
استيفائهم للشروط
القانونية.

وذكرت لجن�ة االس�تئناف النتخابات
االتح�اد ،في بي�ان تلقت “المس�تقبل
العراقي” نسخة منه اليوم انه “ضمن
المدة المحددة لفترة دراس�ة الطعون
المقدمة من المعترضين ،وهم كل من
محمد ناصر احمد ،وليد حميد شهاب،
عدنان درجال مطر ،نعيم صدام منشد،
غال�ب عب�اس موس�ى الزامل�ي ،باقر
حميد حمزة”.

وبينت اللجنة ان “ المرش�حين قدموا
طعونه�م ضم�ن الم�دة القانوني�ة
وبمسببات يعتقدون انها قانونية وان
رفضهم م�ن قبل لجن�ة االنتخابات ال
تستند الى اللوائح والنظام”.
واوضحت ان “لجنة االستئناف قامت
بدراسة الملفات الخاصة بهم ودققت
كل المب�ررات والنق�اط القانوني�ة
وردت الطعون ما ع�دا الطعن المقدم

من غالب عباس موس�ى الزاملي حيث
قب�ل الطع�ن لتوافق�ه م�ع الش�روط
المطلوبة”.
واش�ارت اللجن�ة ال�ى “ع�دم قب�ول
ترش�يح عصام محم�د الدخيل الخالل
ترش�يحه بالش�روط (التثني�ة) م�ن
نادي س�امراء وقد ارس�لت كل الردود
ال�ى المعترضين عن طريق امانة س�ر
االتحاد الى الجهات المرشحة لهم.

جوارديوال يعادل إنجاز مورينيو وأنشيلويت

المستقبل العراقي  /وكاالت

ُحس�م لقب ال�دوري اإلنجلي�زي الممتاز
(البريميرليج) لموسم (،)2017/2018
لصالح فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي،
بعد خسارة مانشستر يونايتد المفاجئة
( )1-0اليوم األحد ،أمام وست بروميتش
ألبي�ون ف�ي (أول�د تراف�ورد) ف�ي خت�ام
مباريات الجولة  34من المس�ابقة.وقالت

ش�بكة “س�كاي س�بورتس” لإلحصاءات،
إن جواردي�وال ف�از الي�وم باللقب الس�ابع
له في منافس�ات الدوريات األوروبية ،من
أصل  9مواس�م لعبها في إسبانيا ،وألمانيا،
وإنجلترا.وفشل جوارديوال في الفوز بلقب
ال�دوري اإلس�باني موس�م 2011/2012
لصالح فريق ريال مدريد ،والموسم الماضي
م�ع مانشس�تر س�يتي ،فريق�ه الحال�ي.
وقال�ت ش�بكة “س�كواكا” اإلنجليزية ،إن

نادال يواصل الرتبع عىل عرش
التصنيف العاملي للتنس
المستقبل العراقي  /وكاالت

تص�در اإلس�باني رافائي�ل ن�ادال ،التصنيف
العالم�ي لالعب�ي التنس المحترفي�ن الصادر
اليوم االثنين ،لألس�بوع الثالث تواليا ،متفوقا
عل�ى غريم�ه السويس�ري روجي�ه فيدري�ر.

جواردي�وال ب�ات من بي�ن  3مدربين فقط،
الذي�ن اس�تطاعوا الف�وز بال�دوري ف�ي 3
دوريات مختلفة من الدوريات الـ 5الكبرى.
وسبق جوارديوال في هذا اإلنجاز ،اإليطالي
أنش�يلوتي ،الذي فاز بال�دوري (اإليطالي،
واإلنجلي�زي ،والفرنس�ي ،واأللمان�ي)،
وجوزيه مورينيو ،ال�ذي فاز (باإلنجليزي،
واإليطال�ي ،واإلس�باني) ،وجوارديوال فاز
(باأللماني ،واإلسباني ،واإلنجليزي).

ولم تش�هد المراكز الـ 10األول�ى في تصنيف
الرجال أي تغييرات.بينما صعد اإلسباني بابلو
أندوخ�ار  201مركز بعد تتويجه األحد بنهائي
بطولة مراك�ش للتنس بفوزه  6-2و 6-2على
البريطاني كايل ادموند ،ليحقق أول ألقابه منذ
عام  ،2014ليحل في المرتبة  154عالميا.

إنجاز جديد يضع باريس سان جريمان عىل قمة أوروبا

المستقبل العراقي  /وكاالت

حق�ق فري�ق باريس س�ان
جيرمان ،إنجا ًزا رقم ًيا ،جعله
يتربع على ع�رش كرة القدم

األوروبية هذا الموسم.
وتق�دم الفري�ق الباريس�ي
عل�ى ضيف�ه موناك�و (،)4-1
ف�ي الش�وط األول م�ن مب�اراة
الفريقين بالجولة  33من الدوري

الفرنسي.
وذكرت ش�بكة (أوبتا) أن س�ان
جيرمان ب�ات أول فريق يس�جل
 100ه�دف ،ف�ي البط�والت
األوروبي�ة ال�ـ 5الكب�رى ه�ذا

الموسم.
ولفتت إل�ى أن فريق مانشس�تر
س�يتي ،الذي احتفل اليوم األحد،
بتتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي،
ً
هدفا.
يحل ثان ًيا بتسجيله 93

ظاهرة غريبة لريال مدريد يف الليجا
المستقبل العراقي  /وكاالت
أصبح ري�ال مدريد ،بعد فوزه عل�ى ماالجا على
ملعب “ال روس�اليدا” بنتيج�ة ( )2-1في الجولة
الـ 32من دوري الدرجة األولى اإلس�باني ،الفريق
الوحي�د في الليجا ال�ذي يمتلك أفض�ل نتائج عندما
يلع�ب خارج أرضه مقارنة باللق�اءات التي تقام على
معقله.

وتمك�ن الفريق تحت قي�ادة المدرب الفرنس�ي ،زين
الدي�ن زيدان ،من حصد  34نقطة في  16مباراة لعبها
خارج الدي�ار ،فيما حصد  33نقط�ة من  16مواجهة
خاضها على معقله “سانتياجو برنابيو”.
ويكمن الفارق الكبير بين الريال وبرشلونة -المتصدر
حاليا -بش�كل كبير في أداء الملكي على أرضه ،حيث
ف�از في  10مباريات وتعادل في  3أخرى أمام كل من
فالنس�يا وليفانتي وأتلتيكو مدريد ،ومني بالخسارة

في  3لقاءات أمام ريال بيتيس وبرشلونة وفياريال.
وم�ن الواض�ح أن الس�حر ال�ذي كان يتمت�ع ب�ه
“المرينجي” أثناء اللعب على “سانتياجو برنابيو” قد
اختفي هذا الموسم ،إذ لم يتمكن من الفوز على ملعبه
أمام فرق مثل فوينالبرادا ونومانس�يا وليجانيس في
بطولة كأس ملك إسبانيا ،وأيضا في مواجهة توتنهام
ويوفنت�وس بدوري أبطال أوروب�ا ،وهو ما لم يمنعه
من الوصول إلى دور نصف النهائي.
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تقنية جديدة لكشف «الفيديوهات املفربكة»
أعل�ن عملاق مح�ركات البح�ث
“غوغل” أخريا ،أنه طور أداة ملالحقة
الفيديوه�ات املفربك�ة املنترشة عىل
اإلنرتنت.وقال أحد مطوري غوغل ،يف
مؤتمر تنقي بمدينة فانكوفر الكندية
إن فك�رة األداة الجدي�دة أت�ت يف ظل
مرحلة ي�زداد فيه�ا انتش�ار األخبار
املفربكة.وحس�ب م�ا أورد موق�ع “

 ،”thestarف�إن التقني�ة الجدي�دة
تقارن بني حركة فم وأسنان املتحدث
لكش�ف تلك الت�ي تقل�ده وتضع عىل
لس�ان كالما لم يتفوه به.وأشارت إىل
أن التقنية بعد أن تراقب أداء املتحدث
املعني فإنه�ا تخلص إىل ما يعرف بـ”
الش�فة املثالية”.وس�تقوم التقني�ة
الجديدة بمسح املحتوى املزيف ،فضال

سودوكو

عن السماح للمستخدمني باإلبالغ عن
ه�ذه املوادومثل أي تقني�ة أخرى لها
حدين ،األول إيجابي والثاني س�لبي،
ذل�ك ف�إن “غوغ�ل” س�يتعاون م�ع
آخري�ن من أجل تطبي�ق “ “Reality
 ، ”Defenderالذي يس�تعمل تلقائيا
يف متصفح�ات اإلنرتن�ت بحث�ا ع�ن
الفيديوهات املفربكة.

اهنيار عداء قبل حلظات من خط النهاية
صورةرصدت عدس�ات املصورين لحظات
انهيار عداء بريطاني ،األحد ،أثناء ماراثون
كان يتصدره حتى اللحظات األخرية.
وأظهر الفيديو العداء االس�كتلندي كالوم
هوكين�ز ( 25عاما) حني كان متقدما عن
بقي�ة املنافسين يف ماراثون ألع�اب دورة
الكومنول�ث املقامة بمدينة غولد كوس�ت
األسرتالية.
لكن يف الكيلومرت األخري من املنافس�ة ،بدأ

هوكين�ز يفقد توازنه إىل أن س�قط أرضا،
وح�اول النه�وض م�رة أخرى واإلمس�اك
بالفاص�ل الحدي�دي ملس�ار املاراث�ون ،إال
أنه فش�ل ووقع مجددا.واس�تغل منافسه
األسترايل مايكل شييل الفرصة ،واستطاع
اجتيازه والحصول على امليدالية الذهبية،
رغ�م أن�ه كان متأخرا ع�ن هوكينز بنحو
دقيقة.ووثق�ت إحدى الص�ور حالة األىس
الت�ي غط�ت وجه�ة الع�داء الربيطان�ي،

وهو يرى منافس�ه يكس�ب السباق وينال
امليدالي�ة الذهبية.ويف وق�ت الحق ،نرشت
بعث�ة الفري�ق االس�كتلندي تغري�دة عىل
“تويتر” ،قالت فيه إنه جرى نقل هوكينز
إىل املستش�فى من أجل اس�تكمال العالج،
مضيفة أنه ال توجد مخاوف كبرية يف هذه
املرحلة.وأثارت األمر استياء بني اإلعالميني
والرياضيني السابقني ،بسبب تأخر وصول
املسعفني إىل املكان.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعل�م أن دماغ اإلنس�ان يزن ح�وايل  1,3كغ .وهو
مقس�م إىل ثالث�ة أقس�ام رئيس�ية هي :امل�خ ـ املخيخ
والنخاع الش�وكي .ويعتبر املخ الجزء األه�م يف الدماغ
ومن�ه تتم الس�يطرة عىل معظم األعم�ال اإلرادية وعىل
أطراف�ه م�ادة اللح�اء الت�ي تتحك�م بوظائ�ف معينة
بالجس�م (كالس�مع والكالم والنظر و .)....واملخيخ يف
مؤخرة الجمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتنس�يق
بني العضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف العمود
الفقري ويتحكم بالتنفس وخفقان القلب والهضم.
ه�ل تعلم أن الكحول هو مخ�در ،يدخل خاليا األعصاب
برسع�ة ويميل إلصابتها بالش�لل ولكن قب�ل أن يقوم
املخ�در بالش�لل فإن�ه ينبه خالي�ا األعص�اب ويضعها
يف حال�ة من اإلث�ارة والتهيج .كيف يؤث�ر الكحول عىل
الدماغ؟ التأثري األول هو الشعور بالتنبه فيتسارع العمل
وال�كالم وت�زداد البرشة احم�رارا ً ويرتف�ع ضغط الدم
وتتس�ارع دقات القلب والتنفس .ث�م تصاب الوظائف
العليا للدماغ بالشلل فقوة التحكم باألمزجة تضيع.
ه�ل تعلم أن ع�دد صمامات القلب يف جس�م اإلنس�ان
أربعة.

أشياء جيب حذفها من حساب «لينكد إن»
بع�د إع�ادة تصميم «لينكد إن» ،يح�اول موقع التواصل
االجتماعي جذب املزيد من املس�تخدمني لتعزيز خرباتهم
والرتكيز عىل الجانب العميل يف الحساب الشخيص.
ومع ذل�ك ،هناك بعض األمور التي يجب عىل مس�تخدم
«لينكد إن» عدم وضعها عىل حسابه – لعدم التأثري عليه
يف البحث عن�ه يف الوظائف املطلوبة – رسدها «فوربس»
يف تقرير.
 4أشياء يجب حذفها من الحساب الشخيص عىل «لينكد
إن» فورا
العنرص التوضيح
الخربات املهنية القديمة
 ي�رى خرباء أنه م�ن األفضل التخيل ع�ن رسد الخرباتالعملية القديمة للغاية مثال منذ ثماني سنوات ووضعها
يف حساب «لينكد إن».
 تجذب التفاصيل عن الخربات القديمة األنظار بعيدا عنالخربات الحديثة ،وبالتايل ،يمكن عدم االهتمام بالسيرة

الذاتية األقرب إىل الواقع للشخص الباحث عن عمل.
 كلما كان الش�خص متمس�كا بالخربات القديمة التيتع�ود لثماني س�نوات فأكث�ر ،ابتعدت خربات�ه العملية
الحالية عن األذهان.

طبق اليوم

مكرونة باجلبنة الرومي

املهارات غري املصادق عليها
 تمث�ل امله�ارات كلمة رس بالنس�بة للباح�ث عن عملويج�ب عدم ذكر أكثر من خمسين مه�ارة كحد أقىص،
ولك�ن يف العدي�د من الح�االت ،يكون قل�ة عددها أفضل
عندم�ا يكون هذا العدد القلي�ل مؤيدا من جانب اآلخرين
كالزمالء أو املديرين.
 تثري املهارات التي لم يصادق عليها التس�اؤالت بش�أنم�دى مصداقي�ة الحس�اب واملعلوم�ات املذك�ورة فيه،
وبالتايل ،من الرضوري حذف املهارات غري املصدق عليها
أو جذب موافقات من اآلخرين.
اإلنجازات الباهتة
 يت�م الحديث عن إنجازات متنوعة يف حس�ابات «لينكدإن» مث�ل تحقي�ق نجاحات يف مرشوعات عم�ل أو مهام
س�ابقة ،وش� ّدد محللون عىل عدم التط�رق إىل أمور غري
هام�ة لآلخري�ن أو أصحاب العمل او تصرف النظر عن
املهنة الرئيسية.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
مهني�اً :يب�دأ ه�ذا الش�هر بتص�ادم بني كوكب�ي ماريس
وس�اتورن أو تعارضهم�ا ،م�ا يتوج�ب علي�ك أن تك�ون
حذرا ً يف تنقالتك ويف تعاطي�ك مع اآلخرين وعدم الرتاجع.
عاطفياً :ابحث عن الح�ب الذي تريده ،ألنه ال يوجد يشء
من دون تعب

الثور

العقرب

مهني�اً :القم�ر الجديد يف ب�رج الحمل يلتق�ي بأورانوس،
ما يجع�ل الظروف كله�ا يف مصلحتك ،لك�ن ذلك ال يعني
التفريط يف املكتسبات التي حققتها أخرياً .عاطفياً :حاول
أن تكون منصفا ً مع الرشيك ،فهذا أفضل للجميع ويخلق
الكثري من األجواء اإليجابية واملريحة بينكما

اجلوزاء

مهنياً :يثري هذا الي�وم أمرا ً ماضيا ً أو يجعلك تنتفض عىل
وض�ع مهني مزع�ج ،فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إىل
معرفة م�ا يزعجك ملس�اعدتك.عاطفياً :األج�واء ممتازة
وارتي�اح وطمأنين�ة وهدوء بع�د العواص�ف األخرية التي
هدأت بفضل حكمتك

القوس

مهنياً :القمر الجديد يف برج الحمل يتح ّدث عن نجاح كبري
تحقق�ه وترقية تناله�ا نتيجة تفوّقك يف العم�ل ،وهذا ما
يزع�ج بعض الزمالء ّ
لكنه يف�رح بعضهم اآلخر.عاطفياً:
محاوالت مساعدة الرشيك يجب أن تتواصل حتى النهاية،
وال تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جدا ً

السرطان

مهنياً :القم�ر الجديد يف برج الحمل يتناغم مع أورانوس،
م�ا يعني حصول�ك عىل دعم من أرب�اب العمل يف مواجهة
م�ع أحد الزمالء .عاطفياً :س�وء التفاهم م�ع الرشيك إىل
َّ
ويفض�ل أن تأتي املعالجات هادئ�ة ومنطقية لكي
زوال،
يتم دراستها بهدوء والخلوص إىل النتائج املرجوة

اجلدي

مهنياً :ابتعد قدر املستطاع عن املكابرة وال ت ّد ِع معرفة كل
يشء ألنك سوف تدخل نفسك يف مشاكل عكس التيار أنت
بغن�ى عنها .عاطفي�اً :التقرب من الرشي�ك يعطيك القوة
التي تفتح لك آفاقا ً جديدة ،وتميل إىل اعتماد أسلوب جديد
يف التعاطي عاطفيا ً

االسد

مهني�اً :تعمل عىل مرشوع فن�ي أو إبداعي ،ويتحدث هذا
اليوم عن رشاكة يف العمل تحصد بنتيجتها أرباحا ً كبرية
عاطفي�اً :تعيش حنينا ً إىل امل�ايض أو تجد حولك من يعود
إىل ال�وراء ،فاملزاج العام يكون يف حالة رومانس�ية وعليك
أن تمايش هذا املسار

الدلو

مهني�اً :القم�ر الجديد يف ب�رج الحمل يلتق�ي بأورانوس
ويعدك بنجاح يكون حليفك قريبا ً مهما اشتدت الصعاب،
وتحص�ل عىل مبتغ�اك يف نهاية املط�اف .عاطفياً :مهمة
صعبة إلقناع الرشيك بالسري معك حتى النهاية ،وخصوصا ً
ّ
أن تجاربه السابقة معك غري مشجعة

العذراء

املقادير:
« تكفي  4أشخاص «
 1كيس مكرونة  ،مسلوقة
 8/1كوب جبن رومي مبشور
 1ثمرة بصل مبشورة
 1ثمرة طماطم مكعبات
 2/1قرن فلفل حار مقطع
 2ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) صلصة طماطم
مكرونة بالخضار والبشاميل  ..مغذية وموفرة
طريقة التحضري:
يف اناء عىل نار متوسطة نضع الزيت يسخن.
نضع البصل يف الزيت الساخن و يقلب حتى يتحمر.
نضع الثوم و الفلفل و مكعبات الطماطم عىل البصل و يقلب حتى
يذبل املزيج.
نضع  2ملعقة كبرية ( ملعقة الطعام ) صلصة طماطم عىل مزيج
البصل ثم نرتكة حتى يتسبك.
توض�ع املكرون�ة املس�لوقة و الجب�ن الروم�ي يف اإلناء على مزيج
الخرضوات و تقلب برفق و ترتك حتى تذوب الجبن الرومي.

مهني�اً :القم�ر الجديد يف ب�رج الحمل يلتق�ي بأورانوس
وتجد نفس�ك يف وضع يغضبك وتشعر بأن الجميع حولك
ضدك ويتآمرون عليك .عاطفياً :يكون سبب الخالف بينك
وبني الرشيك الشعور بالقلق واالنزعاج وليس بسببه هو،
فحاول تفادي ذلك قدر املستطاع

مهنياً :أنت ش�خص كف�وء ويحالفك الح�ظ فال داعي إىل
القل�قّ ،
توقع ورش�ة عمل جديدة أو رحل�ة أو ترقية كنت
ً
بانتظاره�ا ،لكنها تأخرت بعض اليشء .عاطفيا :ترافقك
الظروف الس�هلة التي تسمح لك بالتفاهم واالنسجام مع
حبيبك

احلوت

مهنياً :القمر الجديد يف ب�رج الحمل يلتقي بأورانوس ،ما
يؤرش إىل االنتباه إىل مصاريفك ،وخصوصا ً أن أي خس�ارة
م�ن ش�أنها أن تزي�د األم�ور تعقيداً.عاطفي�اً :الجرأة يف
القرارات الحاس�مة مطلوبةّ ،
ّ
التسرع مرفوض ،وال
لكن
سيّما ّ
أن مستقبلك العاطفي عىل املحك

مهني�اً :القم�ر الجدي�د يف ب�رج الحم�ل يثم�ر اتص�االت
وصفقات تجاري�ة نتائجها مرضية ج ّداً ،وتكون س�عيدا ً
وفرح�اً .عاطفي�اً :بع�ض العقبات تقف عائق�ا ً يف طريق
عالقتك بالحبيب ،وتحاول أن تتأقلم مع هذه العالقة عىل
أمل أن تزول تلك العقبات رويدا ً رويداً.

«آبل» هتدد موظفيها بالسجن
صورهحذرت رشكة «آب�ل» للمرة الثانية
خالل العام نفس�ه موظفيها من ترسيب
أي معلوم�ات للصحاف�ة والجمه�ور،
ووصل التحذير إىل التهديد بالسجن.
وذك�ر البي�ان ،ال�ذي نرشت�ه «آب�ل» يف
مدونتها الداخلية ،أن الرشكة قد أمسكت
بـ 29مرسِّبا للمعلوم�ات ،وتم تقديم 12
منه�م إىل الرشطة ،وذكر البي�ان« :هؤالء
ال يفق�دون وظائفهم فحس�ب ،ولكن قد
يواجهون صعوبة بالغة يف العثور عىل عمل
يف م�كان آخ�ر» ،وفقا ملجلة «فورش�ن».
وكان الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة ،تي�م

ك�وك ،قد ق�ال إن الرشك�ة «تحافظ عىل
الرسي�ة فيم�ا يتعل�ق باملنتج�ات» ،ح�د
قوله ،يف مواجهة الترسيبات التي تستمر
بالظهور.ويتضمن التحذير  -من الرشكة
التي مقرها كوبرتين�و بوالية كاليفورنيا
 املعلوم�ات الداخلي�ة ح�ول الخط�طاملس�تقبلية ،ورفع�ت س�قف اإلج�راءات
القانوني�ة املحتمل�ة والته�م الجنائية إىل
الس�جن.ويأتي هذا التحذير عقب ظهور
ترسيبات كبرية حول التفاصيل الرئيسية
لهوات�ف «آيف�ون آك�س» و«آيف�ون »8
و«آيفون  8بلس» يف الفرتة األخرية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1653
الثالثاء  17نيسان 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

شالالت الدم السوري

زواج فيسبوكي
د .جاسب لطيف الحجامي
كن�ت اجلس يف قاعة رج�ال االعم�ال ( )business loungeيف مطار
ال�دار البيضاء(كازابالن�كا) يف املغ�رب منتظ�را طائ�رة الخط�وط
الجوي�ة الرتكي�ة للذهاب اىل مطار اس�طنبول ثم اىل بغ�داد وكانت
ً
ً
مغربي�ة ترتدي قفطان�ا ً اصفر
فت�اة
تجل�س على بعد أمت�ار مني
الل�ون مطرز بخي�وط ذهبي�ة اللون(وهو ال� ِّزي الش�عبي املغربي
املع�روف) ورشبيالً(النع�ل املغربي التقليدي) عرف�ت فيما بعد انها
يف التاس�عة عشرة من عمره�ا وكان�ت تتصفح جه�از كمبيوتر
محمول(الالبتوب)،وعندم�ا ح�ان وق�ت صعودنا للطائرة ش�اءت
الصدف ان يكون املقعد املخصص لجلويس بجانب املقعد املخصص
له�ا عىل درجة رجال االعمال ،وبعد دقائ�ق قليلة من إقالع الطائرة
ن�ادى قائدها باللغة االنكليزية انه�م بحاجة اىل طبيب لوجود حالة
مرضي�ة طارئ�ة فتطوع�ت لتلك املهم�ة وبعد تأكدهم م�ن هويتي
س�لموني عدة الفحص وأجريت له الفحوص�ات الالزمة وتبني انه
يعاني من صداع ش�ديد بس�بب اضطراب ضغط ال�دم فوصفت له
العلاج الالزم وعدت اىل مكاني ،ومبارشة س�ألتني تل�ك الفتاة عن
اس�مي وعمري ومن أي بلد انا وأسئلة شخصية اخرى ،ثم سألتها
انا ملاذا تس�افر اىل اسطنبول لوحدها فقالت بأنها ذاهبة بدعوة من
اختها وزوجها ملالقاتهم يف اس�طنبول ،فس�ألتها هل هما يسكنان
هناك؟ فقالت ال فهما يسكنان يف السعودية الن زوج اختها سعودي
 ،فقلت لها كيف تعرفت عليه ؟ فقالت عن طريق الفيس بوك ،فقلت
له�ا وهل ذلك من (قلّة الخيل عندكم) ؟ فقالت ماذا تقصد؟ فقلت
اقصد كيف عرفتم حس�به ونسبه ودينه وأخالقه وتربيته وتاريخه
وتاريخ عائلته وشخصيته ومروئته؟ هل يكفي الفيس بوك ملعرفة
ه�ذه االمور؟ أليس يف بلدكم رجال ؟ قالت انا تزوجت من ابن عمي
وفش�ل زواج�ي وانفصل�ت منه بينم�ا اختي تعيش يف س�عادة مع
زوجها الس�عودي ،فقلت لها وهل هي سعيدة الن زوجها ثري فقط
؟ وكيف قبل هو بالزواج من فتاة ال يعرف تاريخها وتاريخ اَهلها ؟
هل الش�كل وحده يكفي ليزحف لها آالف الكيلومرتات ويرتك بنات
بلده فقط الن ش�كلها أعجبه ؟ ثم تركت الحديث معها وبدأت اقرأ
ً
وف منتصف الطريق خلع�ت القفطان(الجلباب
كتاب�ا كان يف ي�دي يِ
) وظلت ترتدي (ش�ورتاً) قصريا ً فقلت بصوت مس�موع(:اذا عرف
الس�بب بط�ل العج�ب ) فقالت م�اذا تقص�د؟ قلت هذا هو س�بب
تكال�ب أهل الخليج عليكن ،وقبل ان نصل طلبت عنوان الفيس بوك
خاصتي فقلت لها اسف ليس عندي فيس بوك،فقالت طيب أعطني
رق�م تلفونك فقلت له�ا تلفوني مراقب من قب�ل ( وزارة الداخلية)
فقال�ت كيف أتواصل معك إذا ً ؟ فقلت له�ا ال حاجة للتواصل معي
فيوجد من شباب دول الخليج املاليني وتواصيل معهم.

محمد حسب
«ارقيص يا ايفانكا عىل نهر الدماء السورية»
ُ
لس�ت مهتما ً بترصيحاتهم واكاذيبه�م وال حتى بأفعالهم بقدر
اهتمام�ي بالخرص ال�ذي يحمل جثة الس�يدة ايفان�كا ترامب.
ان لجس�مها حكاي�ة ال يعرفها اال اولئ�ك املتخصصون بالطاقة
الكيميائية وعلماء االس�لحة الس�امة ,فثم�ة عالقة بني الخرص
والكيمياء وهي الحرب.
تلك التي س�تأكل االخرض واألخرض اما اليابس فال ش�أن لهم به
فه�و ميت من تلقاء نفس�ه ,كما العراق الذي ال ينقصه س�وى
ع�ود ثقاب ليحرق ما تبقى من صفار خرضته ,اما س�ورية فال
ت�زال تعيش عىل خرضة الفرات وال بد له�ا ان تموت وخضارها
غداة او عيش.
امل�وت ارح�م من عذاب ما قبل�ه ,فال نطلب من الل�ه اال ان يأخذ
ماله عندنا عاجالً ,فالعدالة االلهية ترى ما تقدمه االمرباطورية
االمريكي�ة من اطباق كذب متبلة بال�دم ,واكثر طبق دموية هو
ما يطبخه االمرباطور ترامب عىل نريان اشتعال الجثث السورية
بع�د ما قصرت نريان حرائ�ق العراق ب�اداء مهمتها يف اس�عاد
العائلة املطالبة بمرشوع افتتاح مطعم كبري ُيدعى :العوملة.
قد يتصور الكثري ان مصطلح العوملة ال يربط والحرب القادمة مع
س�ورية او السابقة مع العراق ,لكن اتمنى لهم ان يقرأوا تأريخ
اثرى عائلة يف العالم ومش�اريعها التوس�عية ب�دالً من قرائتهم
تفاصيل جس�م الس�يدة ايفانكا رغم انه جسم يستحق الرتكيز
بثناياه ,انه يشبه التأريخ العربي املتعرج ,بدءا ً بالسيقان وليس
انتهائ�ا ً بالص�در املتقدم عىل ثقافة الش�عوب العربي�ة الراجعة
كخلفية كيم كارديشيان.
بمعن�ى اوض�ح ,ان ه�ذه العائل�ة ال تريد س�وى ان تتوس�ع يف
املنطقة لتسيطرعىل خرياتها ,وتأكل اطيب الثمرات الصحراوية
من تمر وما ش�ابه لحالوته وتشغل شعوب املنطقة باملتقدمات
والراجعات من صدور وخلفيات النس�اء االمريكية التي ال اصل
ال وال نس�ب ,فهن خليط من نس�ل اوربي بتطعيم هندي الس�ع
الطعم ,والشباب العربي يحب لسعة الطعام وسخونة االطباق.
هذه املرة ,اللس�عة ح�ارة جداً .واصحاب املطع�م تواقون لفتح
فروع اكثر يف منطقة تسمى الرشق االوسط الجديد الذي سيخلو
من االس�ماء العربية ,وهم انفس�هم افتتحوا فروع مطاعهم يف
اغل�ب قارات العالم علم�ا ً انهم منش�غلون بتحضري طبق جديد
ُيدع�ى (الدم الس�وري) ورئيس الطه�اة رجل معت�وه علقيا ً ال
يع�رف الف�رق بين امللح والس�كر او هك�ذا ما نتص�وره نحن,
فالشعوب العربية ال ترى سوى ما تراه اعينهم ال عقولهم.

كـاريكـاتـير

هواة السهر يموتون مبكر ًا!

أسهم ماكدونالدز ترتاجع بسبب موظف!
على م�دى س�نوات ،تواصل
أكبر سلــــس�لة مطاع�م
الوجب�ات الرسيع�ة يف العالم
«ماكدونـــال�دز» ،تعزي�ز
تواجده�ا يف كل بقاع العالم،
مروج�ة لك�ون أطعمته�ا
«تجـــــم�ع بين الج�ودة
وانخفاض السعر» باملقارنة
مع محالت طعام أخرى.
وأصبح�ت محلات الوجبات
الرسيعة عىل غرار ماكدونالدز
قبلة للعديد من األش�خاص،
وه�و م�ا جع�ل ماكدونالدز
ُتحق�ق أرباحا ً مالي�ة كبرية،
لك�ن يب�دو أن إصاب�ة عامل
لدى هذه النوعية من املحالت
باملرض ،له تأثري أكرب مما قد
يحدث يف أي مطعم صغري.
ويف هذا الصدد ،أشار موقع «بيزنيز إنسايدر»
إىل أن أس�هم ماكدونال�دز انخفضت بس�بب
إصاب�ة موظ�ف ،يعم�ل يف مح�ل الوجب�ات
الرسيعة ماكدونالدز ،ويهت�م بإعداد الطعام
املُقدم إىل الزبائن ،بالتهاب الكبد الوبائي (،)A

وذكرت صحيفة «فينش�ال تايمز» أن أس�هم
ماكدونالدز تراجعت بعد هذا الحادث بنس�بة
 0,6باملائة.
وأوض�ح موقع «بيزني�ز إنس�ايدر» نقال عن
وزارة الصح�ة يف والي�ة ماديس�ون كنتاك�ي
األمريكي�ة ،أن إصاب�ة موظ�ف ماكدونال�دز

بالتهاب الكبد كان حالة معزولة،
مضيف�ة أنه�ا تش�ك يف إمكانية
إصاب�ة زبائ�ن مح�ل الوجبات
املشهور عامليا بالعدوى ،مُ تابعة
أنها تدعوهم إىل أخذ كل وس�ائل
الحيطة والحذر.
يف املقاب�ل ،قال�ت أكرب سلس�لة
مطاع�م الوجب�ات الرسيع�ة يف
العال�م ماكدونال�دز ،يف بي�ان
له�ا «نتع�اون بش�كل كام�ل
م�ع مس�ؤويل الصح�ة املحليني
والوطنيين ،للتأكد م�ن ضمان
صح�ة موظفين�ا وعمالئن�ا»،
وأضافت« :ت�م إخبارنا أن األمر
يتعل�ق بحال�ة فردي�ة ،وبالتايل
فإن خطر إصابة زبائن باملرض
ضعيف جدا».
هذا ويمكن التعرف عىل اإلصابة
بمرض الته�اب الكبد( )Aمن خالل مجموعة
من األعراض ،التي تظهر عىل جس�م املريض،
على غ�رار الحمى والتع�ب وفقدان الش�هية
والغثي�ان والتقيؤ واآلم البط�ن ...كما يمكن
الوقاية من هذا املرض عرب التلقيح.

الوزن أو الس�منة ،وكذل�ك ارتفاع ضغط الدم
الرشيان�ي أو م�رض الس�كري ،وأضافت أن
دراس�ات نفس�ية أوضح�ت أن االندفاعي�ة
والفض�ول ي�زدادان بش�كل كبري يف س�اعات
املس�اء ،فقد وج�د الباحث�ون أن تغري حركة
اللي�ل والنه�ار ُيزع�ج الجلوكوز.واعتم�دت
النتائج عىل دراس�ة شملت أكثر من  433ألف
ش�خص ترتاوح أعمارهم بني  38و ،73وجه
إليهم السؤال ،عما إذا كانوا يعتربون أنفسهم

راكب أمواج ينجو من «الفك املفرتس»

«قلم حرب» جيرب طائرة عىل اهلبوط
قال�ت هيئة الطريان املدن�ي يف الصني إن رحلة تابع�ة للخطوط الجوية
الصينية «إير تش�اينا» كانت متوجهة إىل بكني ،رّ
غيت مسارها وهبطت
يف مدينة تشنغتش�و يف وس�ط البالد ،بعد أن هدد أحد الركاب أحد أفراد
الطاقم بقلم حرب.
وقال�ت الهيئة ،يف بيان مقتضب يف موقعها على اإلنرتنت ،إن راكبا ً عىل
الرحل�ة رق�م  1350حاول اس�تخدام القل�م إلخضاع أحد أف�راد طاقم
الضيافة «باإلكراه».
وأض�اف البيان أنه لم يصب أي من الركاب وأف�راد الطاقم بأذى ،بدون
ذكر مزيد من التفاصيل.
وأقلع�ت الرحلة من تشانغش�ا عاصم�ة إقليم هونان جن�وب البالد ،يف
الس�اعة  8:40صباح�ا ً بالتوقيت املحلي ،وكان من املق�رر أن تصل إىل
املطار الدويل يف بكني حوايل الس�اعة  11صباح�ا بالتوقيت املحيل ،وفقا ً
لتقارير يف وسائل إعالم محلية ومواقع لتتبّع رحالت الطريان.

توصل�ت دراس�ة حديث�ة
إىل أن األش�خاص ،الذي�ن
ُيحبون الس�هر ليال ويجدون
صعوبة يف االس�تيقاظ باكرا،
يٌعانون من األمراض بش�كل
دائ�م ويفارق�ون بالت�ايل
الحي�اة باك�را ،باملقارنة مع
األشخاص الذين يستيقظون
يف وقت باكر ،وقف ما أش�ار
إلي�ه موق�ع «أرت�س بلات»
األملاني.وأش�ارت الدراس�ة
الص�ادرة بالتع�اون بين
جامع�ة «فينبرغ» للطب يف
كاليفورنيا ،وجامعة «رسي»
الربيطانية أن ساعات املساء،
هي الوق�ت الذي يأكل في�ه الكثري من الناس
الحلوي�ات والوجب�ات الخفيفة ويتس�مرون
أمام التلف�از ،وأضافت أن البعض تأتيه أيضا
الرغبة يف تناول وجبات جاهزة يف هذه الفرتة
الزمنية ،باإلضافة إىل ارتفاع استهالك الكحول
والسجائر يف الليل.
وأفادت الدراس�ة أن اختبارات سابقة ،أكدت
أن ه�واة الس�هر ليلا ُيعان�ون م�ن ارتف�اع

وأضاف أنه تلقى العالج الطبي عىل الشاطئ،
من جانب مس�عفني ،قبل أن تنقله مروحية
ملسافة  250كيلومرتا إىل مستشفى يف مدينة
بريث.
ووصف�ت إدارة املستش�فى حال�ة الرج�ل
«باملستقرة» ،وهو يف الثالثينيات.
وق�ال رجال إنقاذ إن س�مكة ق�رش  -يبلغ
طولها أربعة أمتار  -شوهدت قبالة شاطئ
قريب بعد ساعتني عىل الهجوم.
ودف�ع الهجوم رابط�ة «وورلد سيرف» إىل
تأجيل مسابقة دولية لركوب األمواج يف نهر
«مارغريت» القريب.

تمكن راك�ب أمواج هاجمته س�مكة قرش
قبال�ة س�واحل جنوب غ�رب استراليا من
السباحة إىل الش�اطئ ،رغم إصابته بجروح
خطيرة يف قدمي�ه ،حس�بما قال مس�ؤول
وشاهد عيان.
وذك�ر املتح�دث باس�م هيئة س�انت جون
الخريي�ة لإلس�عاف ،دينيس بريتول�دو ، ،أن
الرج�ل كان يرك�ب األم�واج قبال�ة س�احل
مدين�ة «غري�س ت�اون» يف ح�وايل الس�اعة
الثامن�ة صباح�ا بالتوقي�ت املحلي ،الثانية
عرش منتصف الليل بتوقيت غرينتش ،عندما
هاجمته سمكة قرش.

املخ ينتج «خاليا الذاكرة» خالل العقد الثامن من العمر
ق�ال علم�اء إن البشر يف العق�د الثامن من
العم�ر يواصل�ون تطوي�ر خالي�ا جديدة يف
منطقة من املخ مسؤولة عن صنع ذكريات
جديدة واستكشاف بيئات جديدة.
وقال�ت مورا بولدريني من جامعة كولومبيا
يف مدين�ة نيوي�ورك لـ»رويترز هيلث» عرب
الربي�د اإللكرتون�ي «تبق�ي ه�ذه الخالي�ا
الجدي�دة يف املخ على قدراتنا لصنع ذكريات
جديدة وكذلك التعلم والتكيف مع البيئة كما

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

أنها مهمة لالستجابة الوجدانية».
وأضافت «وقد تك�ون هذه الخاليا العصبية
مهمة لقدرتن�ا عىل نقل املعلوم�ات املعقدة
إىل أجيال املس�تقبل ومواصلة س�لوكنا الذي
تحكم�ه العواط�ف إىل جان�ب الدم�ج بين
الذكريات املعقدة واملعلومات».
ودرس فري�ق بولدرين�ي املخ ل�دى  28رجالً
وامرأة وطفالً ترتاوح أعمارهم بني  14و79
عام�ا وتوفوا ألس�باب ال عالقة لها بالدماغ.

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

ورك�ز الباحث�ون على ج�زء م�ن منطق�ة
الحصني (قرن آم�ون) يعتقد أنه يلعب دورا ً
يف الذاك�رة والتعل�م وغريهما م�ن الوظائف
املهمة.
وتبني أن مخ األكرب س�نا ً بني املشاركني ظل
ينتج خاليا دماغية جديدة .وكتب الباحثون
يف دورية (سيل ستيم سيل) الطبية يقولون
إن عدد خالي�ا الدماغ غري الناضجة ظل كما
هو مع اختالف األعمار.

هاتف رئاسة التحرير

07801969233

07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

أش�خاصا يحبون السهر ليال أو
يس�تيقظون باكرا ،باإلضافة إىل
ذلك ربطت أجوبة املشاركني بني
ح�االت املرض.والح�ظ الخرباء
أن اإلصاب�ة بامل�رض ازدادت
لدى األش�خاص الذين يسهرون
يف اللي�ل ،خصوص�ا األم�راض
النفس�ية ،فق�د ارتف�ع خط�ر
اإلصابة بمرض السكري بنسبة
 %30وأم�راض املع�دة واألمعاء
بنس�بة  ،%23فضال عىل أمراض
الجه�از التنفيس بنس�بة ،%22
كما ارتفع خطر التعرض للموت
بنسبة .%10وقالت املرشفة عىل
الدراس�ة كريس�تني كنوستون
من جامع�ة «فينربغ» للط�ب «أعتقد أنه من
املهم نقل هذه الرس�الة إىل األش�خاص الذين
يس�هرون يف الليل» ،وأضافت ،وفق ما أش�ار
إليه موقع املجلة العلمية املتخصصة «بوبيلر
س�اينس» »:قد تك�ون هناك بع�ض العواقب
املرتبطة بعادة الس�هر يف الليل ،إذ يحتاج املرء
إىل أن يك�ون أكثر يقظة من أجل الحفاظ عىل
أسلوب حياة صحي أكثر».

تـهـنـئـة

وس�ط فـــرحة
األهــل واألحــبة
أوق�دت الجميل�ة
(ســما صـبـاح
ا لحس�ــنا و ي )
شمعتـها الثـانية
بـحـفل بـهـيـج
وبهذه املناس�بة
أتق�دم إىل أخي الحس�ناوي وجميلته
بأرق التهاني والتربيكات متمنيا لها
العم�ر املديد ملؤه الس�عادة والفرح
وعقبال ( )100سنة.
علي إبراهيم
مدير مكتب محافظات الفرات األوسط
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