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املفوضية حتدد «أقصى موعد» إلعالن نتائج االنتخابات وتعلن توزيع  70باملئة من بطاقات الناخبني
العراقي

إياك واملزاح  ،فانه يذهب بنور إميانك
ويستخف مروتك  ،وإياك والضجر والكسل ،
فانهما مينعان حظك من الدنيا واآلخرة

االمام الكاظم (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

انـتـخـابـات لـبـنـان :الـغـلـبـة لـحـزب اهلل

ص4

اغتياالت «تبتلع» املرشحني :مقتل « »5ونجاة « »9إىل اآلن

عمليات القتل تالحق قوائم خمتلفة يف حمافظات عدة ..والقوات األمنية حتقق
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
قبل ايام قليلة من انطالق عملية االقرتاع
يف االنتخاب�ات الربملانية املق�رر اجراؤها
يف  12أي�ار ،تصاع�دت وتيرة اغتي�االت
املرشحني الذين وصل عددهم اىل خمسة،
فيم�ا نجا تس�عة آخ�رون حي�ث اغتيل
بمنزله يف املوصل اس�تاذ جامعي مرشح
عن ائتالف الوطنية بزعامة اياد عالوي.
وأم�س االثنين ،اقتح�م مس�لحون
مجهول�ون من�زل االس�تاذ الجامع�ي
ف�اروق ال�زرزور الجبوري املرش�ح عن
ائتالف الوطني�ة االنتخابي بزعامة نائب

رئيس الجمهورية اياد عالوي يف املوصل،
وقاموا بقتله طعنا بالسكاكني .وبمقتل
الجب�وري يك�ون خمس�ة مرش�حني
لالنتخاب�ات الربملاني�ة العراقي�ة الت�ي
س�تجري املقبل قد اغتيل�وا وهم ينتمون
ملختلف التحالف�ات االنتخابية ،فيما نجا
تسعة اخرون من االغتيال.
وقد طالب ائتالف الوطنية بإجراء تحقيق
عاجل بحادثة اغتيال مرشحه يف املوصل،
وقال يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «عصاب�ات االره�اب
تواصل تصعيدها لتضيف جريمة شنيعة
أخ�رى لس�جل جرائمه�ا امللط�خ بدماء

املحكمة االحتادية :ال جيوز اشغال العقارات
اململوكة للدولة من دون أجر

2

األبري�اء م�ن أبناء ش�عبنا األب�ي بعد ان
أقدمت وبطريقة بش�عة عىل اغتيال األخ
الفاض�ل ف�اروق ال�زرزور ،املرش�ح عن
ائتالف الوطنية يف محافظة نينوى».
وقال «ال ش�ك ان ه�ذه الجريمة النكراء
تأتي ضمن مسلسل ممنهج ،وان العملية
االنتخابي�ة والسياس�ية بوج�ود ه�ذه
مت�دن من
الف�وىض وصلت اىل مس�توى
ٍ
االبت�ذال والحمالت املش�بوهة التي تقوم
على الري�اء والكذب وص�وال اىل عمليات
االستهداف املتكررة».

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يدعم مشاركة ابطال العرب وآسيا يف بطولة
ألعاب القوى باإلمارات حتضري ًا لبطولة آسيا

10
بوتن يؤدي اليمني الدستورية :هدف حيايت حارض ومستقبل روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي

األكراد والسنة يستبقون االنتخابات بـ «رصاع» عىل منصب رئيس الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
تكثف أحزاب كردية ،منذ أسابيع ،جهودها
إلقناع رشكاء العملية السياس�ية بمنحها
منصب رئاس�ة الربملان ،مل�ا يتمتع به هذا
املنص�ب من صالحيات دس�تورية ،مقابل
تخلّيه�ا عن منص�ب رئاس�ة الجمهورية

للعرب ،يف حني يؤكد سليم الجبوري ،رغبته
بالبقاء رئيس�ا ً ملجلس النواب لوالية ثانية.
وق�ال عض�و يف التحالف الوطن�ي ،رفض
اإلشارة إىل اسمهّ ،
إن «أحزابا ً كردية طرحت
عىل التحالف ،بصفته األقرب للحصول عىل
أغلبية برملانية ،مسألة منح األكراد منصب
رئاس�ة الربمل�ان الذي ج�رى الع�رف عىل

يّ
تخل األكراد
منحه للعرب الس�نة ،مقاب�ل
ع�ن منصب رئي�س الجمهورية» .وأضاف
ّ
أن «رغبة األطراف الكردية بالحصول عىل
رئاسة الربملان ،تأتي من تمتع هذا املنصب
بصالحيات دستورية واسعة.

التفاصيل ص3

الشـرطـة األوربيـة تـدعـو العـراق إلـى «تقليـص» الـجـهـاز األمـنـي

منافسة اردوغان تتعهد بطرد الالجئيـن السوريني من تـركيـا
رئيس االدارة االنتخابية يؤكد ان املنظومة اجلديدة حتافظ عىل رسية الناخب
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أدى فالديمري بوتن الرئيس الرويس املنتخب ،أمس
االثنني ،اليمني الدس�تورية أم�ام أعضاء مجليس
الربملان الرويس ،خالل مراس�م تنصيبه رئيس�يا
لوالية رئاسية رابعة.
وق�ال بوت�ن واضعا يده على الدس�تور الرويس
«اعترب أنه واجبي وهدف حياتي أن أبذل قصارى
جهدي من أجل روسيا ،يف حارضها ومستقبلها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوتن قوله

«س�أبذل أقصى جه�ودي لتعزيز ق�وة وازدهار
ومج�د روس�يا» ،مضيف�ا «كل قوتن�ا تكم�ن يف
أصالتنا الثقافية ووحدتنا».
وج�رت االنتخابات الرئاس�ية يف م�ارس املايض،
وفاز بوتن بنسبة  %76.69من األصوات.
ول�م يك�ن هناك ش�ك يف ف�وز بوتن ال�ذي حظي
بتأيي�د تلفزيون الدولة والح�زب الحاكم وحصل
أقرب منافس�يه مرش�ح الحزب الش�يوعي بافل
غرودينني عىل نحو  13يف املئة من األصوات وفقا
للنتائ�ج الجزئي�ة ،بينم�ا حصل مرش�ح الحزب

الديمقراط�ي الحر فالديمري جريينوفس�كي عىل
نحو ستة يف املئة.
ول�م يواجه بوتن أي تهديد خطري عىل حكمه منذ
أن وصل إىل الس�لطة بداي�ة األلفية الجديدة ،فقد
حص�ل عىل  53يف املئة من األصوات يف االنتخابات
الرئاس�ية ع�ام  ،2000وحص�د  71يف املئ�ة عام
 ،2004و 63يف املئة يف .2012
وتعه�د بوتن ب�أن يعمل خلال فرتته الرئاس�ية
الجديدة على تعزيز دفاعات روس�يا يف مواجهة
الغرب ،ورفع مستوى املعيشة.

بريقدار :مقتل املرشح فاروق زرزور جنائي بعد إعرتاف نجله بقتله

ماكرون يواجه ضغوطا لوقف بيع األسلحة للسعوديـة واإلمـارات

بغداد والكويت تتفقان عىل بناء ( )4مستشفيات لألمراض الرسطانية يف العراق

مــحـامــي تـرامــب :ربــمـا نـشـتــري :صــمـت أخـريــات»!
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كريم التميمي  :جملس املفوضني يقرر متديد
فرتة استالم بطاقات الناخب االلكرتونية

املحكمة االحتادية :ال جيوز اشغال العقارات اململوكة
للدولة من دون أجر
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن عض�و مجل�س املفوضين والناط�ق
الرس�مي باسم مفوضية االنتخابات السيد كريم
التميمي عن تمديد مدة تس�ليم بطاقات الناخب
االلكرتوني�ة مضيف�ا اىل ان مجل�س املفوضين
ق�رر تمديد الفرتة لغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي
لي�وم الخمي�س املواف�ق  2018/ 5/ 10الفتا اىل
ان ه�ذا التمديد ج�اء العطاء الفرص�ة للناخبني
الذي�ن لم يتس�لموا بطاقاته�م االلكرتونية داعيا
املواطنني اىل مراجعة مراكز التس�جيل خالل مدة
التمديد لغرض استـــــالم بطاقاتهم واستثمار
الفرصة يف ذلك .

عمليات الرافدين تعلن إلقاء القبض
عىل ( )42مطلوب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكن�ت الق�وات األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات
الرافدين من القاء القبض عىل  42مطلوبا .
وذكر الناطق باسم مركز اإلعالم األمني العميد
يحيى رس�ول يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أنه «القت الق�وات األمنية يف قيادة
عمليات الرافدين وخالل عملية استباقية يف مراكز
واقضي�ة تابعة ملحافظة ميس�ان القبض عىل 6
من املطلوبني وفق مواد قانونية مختلفة».
واض�اف «كما القت القبض على  6آخرين يف
محافظ�ة ذي قار ،يف حين القت القبض عىل 23
من املطلوبين يف قضاء الحي بمحافظة واس�ط
وعىل  7آخرين يف ناحية الوركاء بمحافظة املثنى،
حي�ث ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة
بحقهم إلكمال أوراقهم التحقيقية».

أعلن املتحدث باس�م املحكم�ة االتحادية العليا
إياس الس�اموك ،أمس االثنين ،أن املحكمة قضت
بع�دم دس�تورية ق�رار ملجلس محافظة ميس�ان
يمكن املجالس والوحدات اإلدارية إشغال العقارات
العائدة لإلدارة املحلية من دون أجور.
وق�ال الس�اموك يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «املحكم�ة االتحادية
العلي�ا عقدت جلس�تها برئاس�ة الق�ايض مدحت
املحم�ود وعضوي�ة القضاة جميعه�م ،ونظرت يف
دعوى محافظ ميس�ان اضاف�ة /لوظيفته يطعن

بقرار مجلس محافظة ميس�ان املرقم ( )48لسنة
 2017الصادر يف .»2017 /11 /28
وأض�اف ،أن «ق�رار مجل�س املحافظة تضمن
تخوي�ل املحافظ صالحي�ة إدارة أملاك وعقارات
اإلدارة املحلي�ة وإش�غال تل�ك العق�ارات من قبل
املجالس والوح�دات اإلدارية مجاناً ،وعدم مطالبة
املجالس والوحدات اإلدارية بأي أجور عن إش�غال
تلك العقارات للسنوات السابقة».
وأش�ار الس�اموك إىل أن «املدع�ي ذه�ب إىل أن
ذل�ك الق�رار مخالف ألح�كام الدس�تور والقوانني
االتحادية والذي سبق أن اعرتض عليه لدى مجلس
املحافظ�ة والرصار مجلس املحافظة عليه بادر إىل

أش�ار الخبري األمني األملان�ي ورئيس
بعث�ة الرشط�ة األوروبي�ة يف الع�راق
ماركوس ريرت ،أم�س االثنني ،إىل رضورة
أن يتأقلم الجهاز األمني املسلح يف العراق
عىل أوقات الس�لم ،فيما دع�ا إىل تقليص
الجهاز األمني وإصالح قطاعه.
وأوضح ريرت يف بيان ،أن التحدي األكرب
يف ذل�ك هو تقليص الجه�از األمني ،وقال
«هن�ا (يف الع�راق) توج�د أس�لحة كثرية
للغاي�ة وق�وات مدججة بأس�لحة كثرية
جداً» .وتعم�ل بعثة االتحاد األوروبي عىل
دع�م الع�راق يف إصلاح القط�اع األمني،
وه�و جزء من استراتيجية أمنية قومية
جديدة.
وتحت قيادة ريرت يق�دم فريق مكون

الطعن فيه خالل امل�دة القانونية حيث تقرر قبول
الطعن شكال».
وبين ،أن «املحكم�ة وج�دت أن املحاف�ظ هو
رئيس الوح�دة اإلدارية ويتمتع باالس�تقالل املايل
واإلداري ول�ه إدارة عقارات الدولة بموجب أحكام
املادتين ( )23 ،22م�ن قان�ون املحافظ�ات غير
املنتظمة بإقلي�م ،وال يحتاج من مجلس املحافظة
أن يخوله بذلك».
وتاب�ع الس�اموك ،أن «املحكم�ة قض�ت بعدم
دستورية القرار املطعون فيه كونه يخالف أحكام
امل�ادة ( /27اوال) من الدس�تور التي تقرر األموال
العامة حرمة وتلزم كل مواطن بحمايتها».

نيجرفان بارزاين يتفقد املترضرين من الفيضانات يف دهوك
المستقبل العراقي  /زهراء علي احمد
زار الس�يد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء
اقلي�م كوردس�تان ، ،املناطق الت�ي ترضرت
ج�راء االمط�ار الغزي�رة والفيضان�ات يف
محافظة دهوك .واطلع السيد رئيس الوزراء،
م�ن خلال جول�ة تفقدي�ة ،ع�ن كث�ب عىل
اوضاع املواطنني املترضرين وعىل مش�اكلهم
واحتياجاته�م ،وتعهد بأن تجد حكومة اقليم
كوردس�تان حل�وال جذري�ة ملش�اكلهم .ويف
اطار الزيارة التفقدية ،ادىل سيادته بترصيح
صحفي لوس�ائل االعالم ،اشار من خالله اىل
انه زار صحبة الس�ادة املحافظ والقائممقام

واملس�ؤولني االداريين يف محافظ�ة ده�وك
املترضرين من الفيض�ان الذي اجتاح دهوك،
والذي تسبب يف وفاة عدد من املواطنني والحق
ارضارا مادي�ة كبيرة بمواطن�ي محافظ�ة
دهوك ،وقدم س�يادته تعازيه ل�ذوي ضحايا
الفيض�ان .كم�ا اكد س�يادته عىل انه س�يتم
تعويض املترضرين ،وان خطة ستوضع لحل
تلك املشكلة من جذورها ،وان من بني الحلول
املطروحة نق�ل اولئك املواطنني اىل مكان آخر
الن املنطقة التي يقيمون فيها ليست مالئمة،
وش�دد عىل انه س�يتم بذل كل م�ا هو ممكن
للحيلول�ة دون تعرض املواطنين مرة اخرى
ملثل هذه االرضار جراء حوادث مماثلة.

رئيس االدارة االنتخابية يؤكد ان املنظومة اجلديدة حتافظ
عىل رسية الناخب

بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د رئي�س االدارة االنتخابي�ة
الدكت�ور ري�اض الب�دران على ان
املنظوم�ة الجدي�دة املتمثل�ة بجهاز
الع�د والف�رز االلكرتون�ي ( جه�از

اعالن ترسي�ع النتائج ) تحافظ عىل
رسي�ة الناخ�ب كم�ا نفى ما يش�اع
م�ن اخب�ار ح�ول معرف�ة تصويت
الناخب بوصفه�ا عارية عن الصحة
 .وق�ال الدكتور البدران ان املفوضية
وبجهود عالية اتخذت جملة اجراءات

الرشطـة األوربيـة تدعو العـراق إلـى «تقليـص»
الـجـهـاز األمـنـي

بغداد  /المستقبل العراقي
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حالي�ا ً م�ن  35خبيرا ً م�ن دول أوروبية
مختلفة املشورة لوزارة الداخلية العراقية
ومكتب مستش�ار األمن القومي ،وتنتهي
مدة البعثة املحددة لعام واحد يف منتصف
ترشين األول املقبل.
وبحس�ب بيانات ريرت ،ف�إن الرشطة
العراقية مؤسس�ة إىل حد كبير اآلن عىل
نح�و ش�به عس�كري ،ألن عمله�ا مركز
بالكامل عىل مكافحة تنظيم «داعش».
وذكر ريرت أنه يجرى مكافحة اإلرهاب
يف الع�راق بالوس�ائل العس�كرية فق�ط،
مضيف�ا ً أن�ه من امله�م تقلي�ص الجهاز
األمن�ي ،ألن الحكوم�ة العراقي�ة لي�س
بمقدورها وحدها تمويل هذا الجهاز.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن الع�راق يعتمد
بش�دة عىل إيرادات تصدي�ر النفط ،وبات
يعاني من انخفاض أسعاره منذ سنوات.

وأكد ريرت رضورة توفري فرص اقتصادية
مس�تقبلية لعنارص األمن التي س�تخرج
م�ن الخدم�ة ،وقال «لقد قاتل�وا من أجل
البلد ...س�يكون أمرا ً س�يئا ً إذا انزلقوا إىل
البطالة».
يذك�ر أن تنظي�م «داعش» اس�تقطب
الكثري من أنصاره من بني جنود سابقني
تم ترسيحهم من الجي�ش العراقي عقب
اإلطاحة بالرئيس العراقي األس�بق صدام
حسني عام .2003
وذكر ريرت أن الوضع األمني يف العراق
تحسن عىل نحو واضح بوجه خاص منذ
االنتصار عىل تنظي�م داعش ،مضيفا ً أنه
يرصد لدى الحكومة العراقية عزما ً كبريا ً
على إع�ادة هيكلة الجه�از األمني ،وقال
«لم أر مطلقا ً استعدادا ً ورغبة يف الحصول
عىل املساعدة مثل هنا».

يف الجه�از املذكور وتعاملت بش�كل
دقيق ح�ول رسية تصوي�ت الناخب
داخ�ل كابـــــينة االقتراع فضال
عن رسيته داخ�ل الجهاز الفتا اىل ان
املفوضية اهتمت بهذا الجانب بشكل
عميل للمحافظ�ة عىل رسية الناخب

واس�تحالة الق�درة على معرفة ملن
صوت .
يذكر ان الكثري من الش�ائعات تم
تداوله�ا مؤخ�را بخص�وص معرفة
تصويت الناخب يف جهاز العد والفرز
االلكرتوني .

بريقدار :مقتل املرشح فاروق زرزور جنائي
بعد إعرتاف نجله بقتله السباب عائلية

بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء االعلى القايض عبد
الس�تار بريقدار ،ان «جريمة» مقتل املرشح عن تحالف الوطنية
فاروق محمد زرزور جنائية «وال تتصل بالجرائم اإلرهابية».
وق�ال بريق�دار يف بيان تلقت ،الس�ومرية نيوز ،نس�خة منه،
إن «التحقيق�ات األولي�ة للجريمة التي اودت بحياة املرش�ح عن
تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور املرشح والعضو يف التجمع
املدني كشفت عدم صلتها بالجرائم اإلرهابية» .وأضاف املتحدث
باسم مجلس القضاء االعىل أن «الجريمة حصلت نتيجة خالفات
عائلي�ة» ،مؤك�دا أن «نج�ل الضحية اعرتف بقتله اباه الس�باب
تتعلق بخالفات عائلية» .يشار اىل ان مصدرا امنيا يف نينوى افاد،
يف وقت س�ابق م�ن اليوم االثنين ،بأن مجموعة مس�لحة قتلت
مرشحا عن القائمة الوطنية داخل منزله جنوبي املوصل.

مفوضية حقوق االنسان تنرش حوايل
( )600مراقب ملراقبة االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان ،أمس االثنني ،عن
نشر  ٦٠٠مراقب يف عم�وم العراق ملراقبة العملي�ة االنتخابية،
عادة الحديث عن تزوير االنتخابات مجرد تكهنات إعالمية.
ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» ،ع�ن عض�و املفوضي�ة فاضل
الغ�راوي الق�ول إن “املفوضي�ة العليا لحقوق االنس�ان نرشت
 600مراق�ب يف عموم انحاء العراق ملراقب�ة عمليات االقرتاع”،
مؤك�دا أن “املفوضية تراقب عن كثب سير العملية االنتخابية
م�ع مفوضية اإلنتخابات ولم نؤرش أي نفوذ لتزوير اإلنتخابات
املقبلة” .وأضاف الغراوي ،أن “مفوضية حقوق اإلنسان أرشت
بعض املخالف�ات يف مخيمات النزوح من خلال رشاء بطاقات
النازحني من قبل بعض املرشحني”.

بغداد والكويت تتفقان عىل بناء ( )4مستشفيات لألمراض
الرسطانية يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة مجلس ال�وزراء ،أمس
االثنني ،أن بغداد والكويت اتفقتا عىل البدء
ببن�اء  4مستش�فيات ملعالج�ة األمراض
ً
مبينة
الرسطانية وس�ط وجنوب العراق،
أن وف�دا ً كويتي�ا ً س�يصل الع�راق خلال
أسابيع ملناقشة االستعدادات الفنية لبدء
مشاريع اعادة اإلعمار يف املحافظات.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «األمني العام
ملجلس ال�وزراء مهدي العالق التقى نائب
رئي�س مجلس الوزراء ووزي�ر الخارجية
الكويت�ي صب�اح الخالد يف إط�ار زيارته
لتفعيل التزامات الكويت املعلنة يف املؤتمر
الدويل إلع�ادة إعم�ار الع�راق» ،موضحا ً
أن «زي�ارة العلاق تأت�ي تلبي�ة لدع�وة

الكوي�ت بهدف وضع الخط�ة التفصيلية
بااللتزام�ات التي ُقدم�ت يف مؤتمر إعادة
إعمار العراق».
وأض�اف البيان ،أنه «تم خالل اجتماع
الكويت االتفاق عىل بدء العمل بمش�اريع
مهم�ة منها مستش�فى ع�ام يف الرميثة
بسعة  200رسير و 4مستشفيات ملعالجة
األم�راض الرسطاني�ة يف املحافظ�ات
الوس�طى والجنوبي�ة ،إضاف�ة إىل إعادة
تأهيل املستش�فيات واملراك�ز الصحية يف
املناطق املحررة».
وتاب�ع البي�ان« ،كما ت�م االتفاق عىل
تفعيل مشروع بناء  73بناية مدرس�ية
موزع�ة على املحافظ�ات ،واالتفاق عىل
تذلي�ل الصعوبات إلكمال مجمع أم قرص
السكني ومستشفى البرصة ضمن منحة
س�ابقة م�ن دول�ة الكويت» ،مشيرا ً إىل

أن «وف�دا ً كويتي�ا ً س�يصل الع�راق خالل
األس�ابيع القليلة املقبلة القادمة ملناقشة
االس�تعدادات الفنية لبدء مشاريع إعادة
اإلعمار يف املحافظات».
يذكر أن الكويت اس�تضافت يف ش�هر
ش�باط امل�ايض ،مؤتم�ر «إع�ادة إعم�ار
العراق» والذي سلط الضوء عىل الخسائر
املادية التي استنزفها العراق خالل حقبة
س�يطرة تنظيم «داعش» عىل مس�احات
واس�عة من�ه ابت�دا ًء من حزي�ران 2014
وحت�ى تحري�ره بالكام�ل اواخ�ر العام
املايض.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي صباح
خالد الحمد الصباح ،األربعاء ( 14شباط
 ،)2018ع�ن اختتام أعمال مؤتمر إعمار
الع�راق املنعق�د يف بلاده ،بجم�ع مبالغ
بقيمة  30مليار دوالر أمريكي.

وجه دعوة لرئيس الوزراء إىل زيارة ّ
عمان

األردن :العراق استعاد مكانته اإلقليمية ومستعدون للمسامهة بإعامره
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء األردن�ي
هان�ي امللق�ي ،أم�س االثنين ،ان
الع�راق اليوم بلد ق�وي يف املنطقة
واستعاد مكانته االقليمية.
وذكر بي�ان ل�وزارة الخارجية
العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز}
نس�خة منه أن «وزي�ر الخارجيَّة
ّ
الجعفري ألتقى
العراقـيَّة إبراهيم
األردني
هاني امللقي رئيس الوزراء
ِّ
يف العاصمة عمَّ ان وبحث الجانبان
العالقات الثنائيَّ�ة ،وأبرز القضايا
ذات االهتم�ام املُ
َ
شترك» .وأوضح
ّ
الجعف�ري خلال اللقاء بحس�ب
البي�ان «ل�م يك�ن القض�اء على
عصاب�ات داعش اإلرهابيَّة س�هالً
لوال وحدة العراقـ ِّيني ،ومُ س�ان َـدة
الدول الش�قيقة ،والصديقة» عا ّدا ً
َّ
أن «العالق�ات بين بغ�داد وعمَّ ان
ً
ً
ً
تش�هد تط�وُّرا كبيرا؛ حرصا من
البلدي�ن على تفعي�ل املصال�ح
املُ
َ
شتركة ،ومُ َ
واجه�ة املخاط�ر
َ
املُشتركة» .وأض�اف «كان لك�م
َ
{األردن} دور يف مُ
ساعدة العراق يف
حربه ض ّد اإلرهاب ،وننتظر منكم
اس�تمرار دعمكم يف مج�ال إعادة
اإلعم�ار ال ُبن�ى التحتـيَّ�ة للمُ � ُدن
العراقـيَّة» مُ ب ِّي ً
ن�ا ان «قوة العراق
م�ن قوتك�م ،وقوتك�م م�ن ق�وة
العراق ،وعلينا العمل عىل مُ َ
واجهة
التح ِّدي�ات الت�ي تواج�ه املنطقة،

وتكثي�ف ُ
الج ُه�ود لع�ودة األمن،
واالستقرار إليها».
ودعا وزير الخارجية «الجانب
األردن�ي إىل املزي�د من التنس�يق،
َّ
وتس�هيل من�ح س�مات الدخ�ول
{الفي�زا} ،وإج�راءات اإلقام�ة،
والخدم�ات األخ�رى للعراقـ ِّيين
املُقيمني يف األردن».
من جانب�ه ،بني رئيس الوزراء
األردن�ي هان�ي امللق�ي «لدين�ا
ِّ
الكثري من املُ
َ
شتركات مع العراق،
وحريصون على تعزي�ز التعاون
املُ
َ
شترك ،وزيادة حجم التنسيق،
ِّ
والعم�ل على كل م�ا م�ن ش�أنه
تفعيل املصالح بني البلدين».
«مُ س�ت ِع ُّدون
وأوض�ح
َ
للمُ
ساهمة يف إعادة إعمار العراق،
ُ
ونؤك ِّـ�د على رضورة تب�ادل
الزي�ارات بين مس�ؤويل البلدين؛
مل�ا لها م�ن أثر كبير يف فتح آفاق
جدي�دة للعمل املُ
َ
شترك» .وأش�اد
امللق�ي «بم�ا حقـَّق�ه الع�راق
من نصر على عصاب�ات داعش
ّ
قوي،
اإلرهابيَّة :الع�راق اليوم بلد
وخرج مُ نت ا ً عىل العد ِّو املُ َ
شرتك
صرِ
املُتمث ِّـ�ل باإلره�اب ،وع�اد ألخ�ذ
دوره ،ومكانته يف املنطقة بفضل
بطولة العراقـ ِّيني ،وحفاظهم عىل
وج ً
وحدتهم» مُ ِّ
ه�ا الدعوة لرئيس
ِّ
العبادي،
مجلس ال�وزراء ،حي�در
لزي�ارة األردن ،وبح�ث القضاي�ا
التي تهمُّ بغداد وعمَّ ان».

العمل تطلق دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ للمدنيني والعسكريني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة يف
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة ،أمس االثنني ،اطالق
دفع�ة جدي�دة من رات�ب املعني املتف�رغ ملحافظ�ة بغداد
للمدنيين والعس�كريني املس�تلمني يف الدفعات الس�ابقة
واملشمولني بقانون الهيئة رقم ( )38لسنة  .2013ذكرت
الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان
«عدد املشمولني براتب املعني املتفرغ من املدنيني ملحافظة
بغداد بلغ  5800مستفيدا ،اما العسكريني فقد بلغ عددهم
 1707مس�تفيدا ،وهي دفعة جديدة للمس�تلمني لالشهر
السابقة (كانون الثاني ،شباط ،آذار ،نيسان)» ،مبينة ان
«املبلغ الكيل وصل 680الف لكل مس�تفيد من عام 2018
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معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

تم من خاللها ش�مول املستفيدين املس�تلمني يف الدفعات
السابقة» .واضافت ان «موعد التسليم سيكون ابتداء من
يوم غد الثالثاء ،بواقع  250مستفيد مدني و 100مستفيد
عس�كري يومي�ا» ،موضح�ة ان «التوزيع للمس�تفيدين
املدنيني سيكون يف مقر وزارة العمل والشؤون االجتماعية
عىل قاع�ة املركز العراقي – الكوري من الس�اعة الثامنة
والنصف صباح�ا اىل الواحدة والنصف ظه�را بواقع 250
مس�تفيد يوميا» .واشارت اىل ان «املستفيدين العسكريني
سيكون توزيع دفعاتهم يف مقر الهيئة الجديد يف الوزيرية
 /مقاب�ل معه�د النف�ط ،بواق�ع  100مس�تفيد يوميا»،
مؤكدة ان «استالم الدفعات يتطلب حضور املعني واملعاق
مع جلب هوي�ة االح�وال املدنية االصلي�ة واملصورة لكال
الطرفني او البطاقة املوحدة ان وجدت».
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اغتياالت «تبتلع» املرشحني :مقتل « »5ونجاة « »9إىل اآلن
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قبل ايام قليلة م�ن انطالق عملية االقرتاع يف
االنتخاب�ات الربملانية املق�رر اجراؤها يف 12
أي�ار ،تصاع�دت وتيرة اغتياالت املرش�حني
الذي�ن وص�ل عدده�م اىل خمس�ة ،فيما نجا
تس�عة آخرون حيث اغتيل بمنزله يف املوصل
اس�تاذ جامعي مرش�ح عن ائتالف الوطنية
بزعامة اياد عالوي.
وأم�س االثنني ،اقتحم مس�لحون مجهولون
من�زل االس�تاذ الجامع�ي ف�اروق ال�زرزور
الجب�وري املرش�ح ع�ن ائتلاف الوطني�ة
االنتخاب�ي بزعامة نائب رئي�س الجمهورية
اي�اد علاوي يف املوصل ،وقام�وا بقتله طعنا
بالسكاكني .وبمقتل الجبوري يكون خمسة
مرش�حني لالنتخاب�ات الربملاني�ة العراقي�ة
التي س�تجري املقبل قد اغتيلوا وهم ينتمون
ملختل�ف التحالف�ات االنتخابي�ة ،فيم�ا نجا
تسعة اخرون من االغتيال.
وقد طالب ائتلاف الوطنية بإج�راء تحقيق
عاج�ل بحادث�ة اغتيال مرش�حه يف املوصل،
وق�ال يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «عصاب�ات االرهاب تواصل
تصعيده�ا لتضي�ف جريم�ة ش�نيعة أخرى
لس�جل جرائمه�ا امللطخ بدم�اء األبرياء من
أبناء ش�عبنا األبي بع�د ان أقدمت وبطريقة
بش�عة على اغتي�ال األخ الفاض�ل ف�اروق
ال�زرزور ،املرش�ح ع�ن ائتلاف الوطني�ة يف
محافظة نينوى».
وق�ال «ال ش�ك ان ه�ذه الجريم�ة النك�راء
تأت�ي ضمن مسلس�ل ممنه�ج ،وان العملية
االنتخابية والسياس�ية بوجود هذه الفوىض
مت�دن م�ن االبت�ذال
وصل�ت اىل مس�توى
ٍ
والحملات املش�بوهة التي تقوم على الرياء
والك�ذب وص�وال اىل عملي�ات االس�تهداف
املتكررة».
وشدد االئتالف عىل ان اغتيال فاروق الجبوري
واالعت�داءات ومحاوالت االغتيال األخرى «لن
تزيدنا اال عزما ً وارصارا عىل مواصلة مسرية
االصالح» ،مشددا ً عىل رضورة اجراء تحقيق
عاجل ملعرفة مالبس�ات الجريمة ومن يقف
خلفه�ا وكذل�ك املح�اوالت التي اس�تهدفت
مرش�حني اخرين وناش�طني ،والت�ي قدمنا
معلومات عنها اىل األجهزة األمنية».
ودع�ا ائتالف الوطنية الق�وات االمنية بكافة
صنوفها وتش�كيالتها اىل تحمل مسؤولياتها
«يف حماي�ة ابن�اء ش�عبنا والتص�دي بح�زم
ملحاوالت عصابات االرهاب والتطرف وافشال

مخططاتها االجرامية».
واغتي�ل من�ذ انطلاق الحمل�ة الدعائي�ة
لالنتخابات العراقية يف  14من الشهر املايض
مرشحان يف مدينة كركوك شمال رشق بغداد
ومرشحة أخرى يف األنبار غرب بغداد ومرشح
يف العاصم�ة بغ�داد ،فيم�ا نج�ا  9آخرون يف
بغداد واألنبار والبرصة وكركوك وديايل وبابل
من محاوالت اغتيال.
ويف وق�ت لم يت�م في�ه التعرف رس�ميا عىل
منف�ذي ه�ذه الجرائم او اعتق�ال أي منهم،
فإن مصادر سياس�ية تشير اىل أن من يقف

وراء ه�ذه العملي�ات أح�زاب تتب�ع أجندات
خارجي�ة .وتطالب ق�وى سياس�ية عراقية
الحكوم�ة واألجه�زة األمني�ة بحماي�ة أمن
املرشحني لالنتخابات إثر تكرار حوادث القتل
واالعتداء ضدهم.
وبينم�ا تتصاع�د عملي�ات قت�ل ومحاوالت
اغتيال املرش�حني ل�م تعلن الجه�ات األمنية
التع�رف لحد االن على أي جهة نفذت أيا ً من
هذه الهجمات.
ومن جهتها ،طالبت اللجن�ة االمنية النيابية
بتكثيف الجهود االمنية واالس�تخبارية للحد

م�ن عملي�ات اغتي�ال مرش�حي االنتخابات
االخ�ذة يف ازدي�اد لرتهي�ب املرش�حني
والناخبني.
وق�ال عضو اللجنة محم�د الكربويل إن هذه
العملي�ات اله�دف منها اره�اب الجميع مع
قرب موعد االنتخابات ،مشريا ً اىل ان العنارص
االرهابية تنشط يف هذه الفرتة وال سيما انها
توع�دت باس�تهداف العملي�ة االنتخابي�ة يف
العراق.
ودع�ا الجه�ات االمني�ة واالس�تخبارية اىل
اخ�ذ الحيطة والح�ذر والقائد الع�ام للقوات

املس�لحة حيدر العبادي لتوفري االستعدادات
إلنجاح العملية االنتخابية.
ً
مرش�حا يتنافسون عىل
يش�ار اىل ان 6898
 329مقعدا برملانيا يف االنتخابات بينهم 4972
ً
مرش�حا من الذكور و  2014من االناث فيما
بلغ عدد املش�مولني بإجراءات هيئة املساءلة
والعدالة الجتثاث البعث  374مرش�حا ً منعوا
من خوض التنافس االنتخابي وعدد الذين تم
استبدالهم  220مرشحا .وقد تم تخصيص 8
آالف مركز انتخابي يف أرجاء البالد الستقبال
الناخبني.

وتع�د ه�ذه االنتخاب�ات الرابع�ة يف تاري�خ
الع�راق يف مرحل�ة م�ا بع�د س�قوط نظ�ام
الرئيس الس�ابق صدام حسين ع�ام 2003
وبحس�ب إملفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات فإن
أكثر م�ن 24مليونا و 200ال�ف عراقي يحق
لهم التصويت يف االنتخابات من أصل إجمايل
عدد س�كان العراق البال�غ  38مليونا و 854
مواطنا النتخ�اب برملان عراق�ي جديد يضم
 328نائب�ا ً بينهم  9يمثل�ون األقليات ،بواقع
 5مقاعد للمس�يحيني وواحد لكل من الشبك
وااليزيديني والصابئة والكرد الفيليني.

أعلنت إنهاء مجيع االستعدادت وحددت عدد املشمولني من احلشد باالقرتاع اخلاص

املفوضية حتدد «أقصى موعد» إلعالن نتائج االنتخابات وتعلن توزيع  70باملئة من بطاقات الناخبني
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

ح�ددت مفوضي�ة االنتخاب�ات أقىص
موع�دا ً العلان نتائ�ج االنتخاب�ات
الربملانية املقررة يوم السبت املقبل.
وق�ال عضو مجل�س املفوضني حازم
الردين�ي ،أن «إعالن نتائج االنتخابات
األولية س�يكون خالل يومني او ثالثة
بعد اغالق صناديق االقرتاع» مبينا ان
«التصوي�ت الخ�اص للق�وات األمنية
س�يكون يوم الخمي�س املقب�ل ،قبل
االقتراع العام بيومين وتعلن نتائجه
مع نتائج االقرتاع العام».
وأضاف «س�يتم إعالن نتائج االقرتاع
األولية بع�د إغالق الصناديق الس�بت
املقبل بيومني او ثالثة أيام» مؤكدا ً انه
«س�يتم تس�لم الطعون – ان وجدت-
من قبل املراقبني والكيانات السياسية
بعد إعالن النتائج للنظر فيها».
وأوض�ح الردين�ي أن «إعلان النتائج
النهائية س�يكون بع�د النظر بجميع
الطعون ومن ثم املصادقة عليها».
وبش�أن املخاوف من حدوث عمليات
تزوير خالل يوم االقتراع لالنتخابات
الترشيعي�ة االس�بوع املقب�ل ،قال إن
«املفوضية اكملت جميع استعداداتها
الخاصة بي�وم االنتخابات الترشيعية
وليس لديها مشاكل حاليا ً وان األمور
تجري بش�كل طبيع�ي» ،متوقعا ً بأن
ترسي العملية االنتخابية بانس�يابية
ت�ام» .وأض�اف «لدين�ا ثق�ة كبيرة

باالجه�زة األمني�ة وس�يكون هن�اك
قطع�ات عن�د مراكز االقتراع بعموم
محافظ�ات البالد وال توج�د هناك أي
منطقة انتخابية غري خاضعة للتشديد
االمني األمر الذي س�يقلل بشكل كبري
من ح�االت التزوير» .ولف�ت الرديني
«هن�اك محط�ات وموظف�ي مراك�ز

اقتراع م�ن كاف�ة طبق�ات املجتمع
كـ{طلاب الجامع�ات واملوظفين
وغريه�م} ،وال يمكن ح�دوث التزوير
بأي شكل من االشكال اضافة لالقرتاع
االلكرتون�ي الذي س�يمنع حدوث أي
تزوير وخروقات تذكر».
وأك�دت مفوضية االنتخابات ان اليوم

الثالث�اء  8آيار هو آخر موعد لتس�لم
بطاق�ات الناخبين الذي�ن يح�ق لهم
التصويت يف االقرتاع العام والخاص.
وقال عضو مجلس املفوضني املتحدث
باس�م املفوضي�ة كري�م التميمي ،إن
«ع�دد مراك�ز التس�جيل بل�غ 1079
مرك�زا »،مشيرا ً اىل «توزيع  9ماليني

و 884الفا و 417بطاقة عىل املستوى
العام واملهجرين لتبلغ نسبتها 70.86
باملئة».
وأضاف ،ان «عدد البطاقات الكيل عىل
مس�توى االقتراع الخاص بل�غ 904
االف و 950بطاق�ة وزع منه�ا 794
الف�ا و 591بطاق�ة وبنس�بة 86.08

باملئة وتهيئ�ة  103مراكز انتخابية يف
بغداد للمشاركني فيه».
إىل ذلك ،كشفت مفوضية االنتخابات،
عن عدد املشمولني من مقاتيل الحشد
الش�عبي يف عملي�ة االقتراع الخاص
باالنتخابات النيابية.
وقال املتحدث باس�م املفوضية كريم

اجلبوري أعلن رغبته البقاء يف منصبه ..واألحزاب الكردية جتمع على «تبادل األدوار»

األكراد والسنة يستبقون االنتخابات بـ «رصاع» عىل منصب رئيس الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
تكث�ف أح�زاب كردية ،منذ أس�ابيع ،جهودها
إلقن�اع رشكاء العملي�ة السياس�ية بمنحه�ا
منص�ب رئاس�ة الربمل�ان ،مل�ا يتمت�ع ب�ه هذا
املنص�ب م�ن صالحي�ات دس�تورية ،مقاب�ل
تخلّيها عن منصب رئاسة الجمهورية للعرب،
يف حني يؤكد س�ليم الجبوري ،رغبت�ه بالبقاء
رئيسا ً ملجلس النواب لوالية ثانية.
وقال عضو يف التحالف الوطني ،رفض اإلشارة
إىل اس�مهّ ،
إن «أحزاب�ا ً كردي�ة طرح�ت على
التحال�ف ،بصفته األقرب للحصول عىل أغلبية
برملاني�ة ،مس�ألة منح األكراد منصب رئاس�ة
الربمل�ان الذي ج�رى العرف على منحه للعرب
الس�نة ،مقابل تخليّ األكراد عن منصب رئيس

الجمهورية».
وأض�اف ّ
أن «رغبة األطراف الكردية بالحصول
عىل رئاسة الربملان ،تأتي من تمتع هذا املنصب
بصالحيات دس�تورية واس�عة ،أبرزه�ا إقرار
وتعطيل القوانني ،وتحديد مصري االستجوابات،
فضالً عن القدرة على إجراء تعديالت بموازنة
الدولة االتحادية ،والرقابة الش�ديدة عىل عمل
الس�لطة التنفيذية» ،مشيرا ً إىل «وجود ش�به
إجماع كردي عىل هذه الرغبة».
إال ّ
أن رغب�ة األك�راد ه�ذه ،بحس�ب املص�در،
«تصط�دم برف�ض قاط�ع م�ن قب�ل األحزاب
الس�نية التي تتمسك بمنصب رئيس الربملان»،
مؤك�دا ً ّ
أن «أكث�ر م�ن جهة س�نية ،عبرّ ت عن
رغبته�ا تويل املنصب ،وهو األم�ر الذي قد يولد
رصاع مناصب خالل املرحلة املقبلة» ،بحس�ب

َ
رئيس الربملان
قوله .ويمنح الدس�تور العراقي
صالحي�ات رقابي�ة وترشيعي�ة واس�عة ،يف
حني ل�م يمنح رئيس الجمهورية س�وى أمور
بروتوكولية شكلية دون صالحيات فعلية.
إىل ذلك ،قال محسن السعدون النائب بالربملان
العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني،
ّ
إن «م�ن حق األك�راد أو أي طرف آخر املطالبة
ً
ّ
بمنصب رئيس الربملان» ،مذكرا بأن الدس�تور
العراقي لم يحدد الجهات التي تتوىل الرئاسات
الثالث (رئاسة الربملان ورئاسة الوزراء ورئاسة
الجمهورية).
أن «املعطي�ات تشير إىل ّ
ولف�ت إىل ّ
أن رئاس�ة
الوزراء س�تذهب لألحزاب الشيعية ،كما حدث
يف السنوات املاضية» ،مبيّنا ً ّ
أن «مطالبة األكراد
برئاس�ة الربمل�ان مرشوع�ة ،وال توج�د فيه�ا

مخالفة دستورية».
يف املقابل ،أعرب رئيس الربملان العراقي س�ليم
الجب�وري ،عن رغبته يف والي�ة ثانية بمنصبه،
موضح�ا ً ّ
أن «ه�ذا األم�ر خاض�ع للتفاهمات
السياسية».
ل�دي الرغب�ة» ،مضيفا ً ّ
وق�ال« ،ال أنك�ر ّ
ّ
أن
أن
ّ
متوق�ف عىل التفاهم�ات األخرى،
«ه�ذا األمر
ّ
لكن ذلك ال يعني أنن�ي غري قادر عىل التعاطي
مع السياسة ،يف حال غادرت رئاسة الربملان».
وأض�اف «إن لم أصبح رئيس�ا ً للربملان فتوجد
مج�االت عدة يمك�ن أن أتحرّك م�ن خاللها»،
مشددا ً عىل رضورة «االعرتاف بوجود مساحة
م�ن التأثير الخارج�ي على صناع�ة الق�رار
الداخيل ،وال سيما ما يتعلّق بتشكيل الحكومة
وتوزيع املناصب».

التميمي ان «مجل�س املفوضني وافق
عىل الس�ماح لـ 47الفا و 500مقاتل
يف الحشد الش�عبي ،بالتصويت يف يوم
االقتراع الخاص باألجه�زة األمنية يف
عم�وم الع�راق ،وفتح مراك�ز خاصة
به�م ،لعدم تمكنهم من ترك مواقعهم
القتالية».وأض�اف التميم�ي أن
«تصويت باقي مقاتيل الحشد الشعبي
سيكون يف يوم االقرتاع العام».
وأش�ار إىل أن «ع�دم ش�مول جمي�ع
مقاتيل الحش�د الش�عبي يف التصويت
الخاص مث�ل باقي األجه�زة األمنية،
يع�ود اىل ع�دم اكتم�ال االج�راءات
الخاص�ة بهيكل�ة هيئ�ة الحش�د
الشعبي وبيانات منتسبيها وأعدادهم
وإرسالها ملفوضية االنتخابات».
وستجري انتخابات مجلس النواب يف
 12من أي�ار الج�اري ويتنافس فيها
 320حزبا سياس�يا وائتالف�ا وقائمة
انتخابي�ة متوزعة عىل النح�و اآلتي:
 88قائم�ة انتخابي�ة و 205كيان�ات
سياس�ية و 27تحالف�ا انتخابي�ا،
وذلك من خالل  7362مرش�حا بينهم
 2011مرشحة بعد انسحاب ومرصع
واغتي�ال خمس�ة منهم اربع�ة منهم
نس�اء ،لكن يبقى عدد املرش�حني أقل
م�ن مرش�حي انتخابات ع�ام 2014
املاضية الذين تجاوز عددهم  9آالف.
ويح�ق ل�ـ  24مليون مواط�ن اإلدالء
بأصواته�م يف االنتخابات من أصل 37
مليون نسمة.
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تراجع لتياري رئيسي عون واحلريري وتقدم جلعجع

انـتـخـابـات لـبـنـان :الـغـلـبـة لـحـزب اهلل

منافسة اردوغان
تتعهد بطرد الالجئني السوريني
من تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي
تعه�دت المرش�حة النتخابات الرئاس�ة التركي�ة وزعيمة
“الح�زب الصال�ح” المع�ارض ميرال أكش�نر لس�كان مدينة
مرس�ين بإعادة  200ألف الجئ س�وري يقيمون في مدينتها
إلى بالدهم قبل شهر رمضان عام .2019
وش�ددت أكش�نر ،وزيرة الداخلية الس�ابقة الت�ي يعتبرها
الكثي�رون أبرز منافس�ي الرئيس الترك�ي الحالي رجب طيب
أردوغ�ان في االنتخابات المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في
 24حزي�ران المقبل ،في خطابها أمام مؤيديها في مرس�ين،
على أن وجود الالجئين الس�وريين في المدينة ينعكس س�لبا
على مستوى المعيشة ،مضيفة أن سبب ذلك يعود إلى سياسة
أردوغان الخاطئة.
ووعدت أكش�نر بأن�ه ،في ح�ال انتخابه�ا لمنصب رئيس
البالد ،س�يتناول الالجئون الس�وريون المتواجدون حاليا في
المدين�ة إفطار ش�هر رمضان في  2019برفق�ة إخوانهم في
سوريا.
وكان�ت اللجنة االنتخابية العليا في تركيا قد أعلنت مس�اء
أم�س إغالق ب�اب الترش�ح لخ�وض االنتخاب�ات الرئاس�ية،
وسيتنافس فيها سبعة مرشحين على كرسي رئيس البالد.

حمامي ترامب :ربام نشرتي :
صمت أخريات»!
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أظه�رت عمليات فرز االنتخابات اللبنانية فوزا
س�احقا للثنائي الش�يعي أمل وحزب الله ،وتقدما
لتي�ار الم�ردة والق�وات اللبنانية وتراجع�ا للتيار
الوطني الحر والمستقبل.
ّ
يحقق حزب رئيس
ووف�ق النتائج األولية ،ل�م
الجمهورية ميش�ال عون النسبة التي طمح إليها،
كم�ا تراجع تيار المس�تقبل ال�ذي يتزعمه رئيس
الحكومة سعد الحريري في بيروت ودوائر أخرى.
فيم�ا س�جل الثنائي الش�يعي المك�ون من حركة
“أمل” و”حزب الله” اكتس�احا في دوائر الجنوب
والبقاع وبيروت وبعبدا.
وأظهرت نتائج اإلنتخابات فوز لوائح حركة “
أم�ل” و”حزب الله” وحلفائهما في معظم الدوائر
اإلنتخابي�ة ،فيما س�جلت بع�ض المفاج�آت في
ع�دد من الدوائر ،كان أبرزه�ا تراجع حضور تيار
المستقبل في الشمال ،في الوقت الذي عززت فيه
القوات اللبنانية حضورها في البرلمان الجديد.
أما النتائج غير الرس�مية فأظهرت فوز لوائح
ح�زب الل�ه وحرك�ة أم�ل وحلفائهما ف�ي دوائر
الجنوب الثالثة ،وكذل�ك في بيروت الثانية ،وجبل

لبن�ان الثالث�ة ،وف�ي دوائ�ر البق�اع الثالث�ة ،مع
تس�جيل خرق للقوات اللبنانية ،وتيار المس�تقبل
بمقعد لكل منهما في دائرة بعلبك – الهرمل.
الالفت أيضا ً في تلك النتائج تراجع حضور تيار
المستقبل في الدائرة الثانية ببيروت ،كذلك تراجع
حجم كتلته في البقاع الغربي.
أم�ا أب�رز النتائ�ج غي�ر المتوقع�ة فكانت في
دائرة الشمال الثانية والتي تضم طرابلس والمنية
والضني�ة حي�ث حصد رئي�س الحكومة الس�ابق
نجيب ميقات�ي  4مقاعد ،والوزير الس�ابق فيصل
كرامي مقعدين ،مقابل  5مقاعد لتيار المس�تقبل.
والالفت أيضا ً عدم فوز وزير العدل السابق أشرف
ريفي ب�أي مقعد نيابي .وفي الش�مال أيضاً ،عزز
تي�ار الم�ردة برئاس�ة الوزي�ر الس�ابق س�ليمان
فرنجي�ة حضوره وحص�د مع حلفائ�ه  4مقاعد.
التيار الوطني الحر عزز تراجع حضوره البرلماني
أيض�اً ،رغم فوز مرش�حيه في العدي�د من الدوائر
اإلنتخابي�ة ،ومن أبرزهم رئيس�ه الوزي�ر جبران
باس�يل في دائرة الش�مال الثالثة ،وكذل�ك الوزير
س�يزار أبي خليل ،والوزير السابق ماريو عون في
دائرة الجبل الرابعة ،عدا عن فوز معظم مرشحيه
ف�ي دوائ�ر كس�روان وجبي�ل والمت�ن وجزي�ن

سوريا :خميم الريموك
خال من «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مرك�ز المصالحة الروس�ي في س�وريا عن
مغادرة  2556من المسلحين وأقاربهم مخيم اليرموك
جن�وب دمش�ق ،بالتزامن مع توجه القوات الس�ورية
إلى تقسيم المناطق الجنوبية من دمشق ،التي يسيطر
عليها “داعش” إلى قس�مين لتس�هيل مهم�ة القضاء
عليهم.
وذكرت تقارير روس�ية نقال عن المركز ،أنه خالل
ال�ـ 24س�اعة األخي�رة ،غ�ادر  2556من المس�لحين
وأقاربهم مخيم اليرموك عبر الممر اإلنساني.
وتس�تهدف ق�وات النظام من�ذ  19نيس�ان مواقع
التنظيم اإلرهابي في جنوب دمشق وتحديدا ً في مخيم
اليرموك لالجئين الفلس�طينيين وحيي الحجر األسود
والق�دم المجاورين ،بعد رفض التنظيم إجالء مقاتليه
من المنطقة.
كم�ا أعل�ن مص�در عس�كري س�وري ،أن الجيش
السوري سيقطع قريبا ً المناطق الجنوبية من دمشق،
والتي يس�يطر عليها اإلرهابي�ون من تنظيم “داعش”
إلى قسمين.
وكان المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الدف�اع
الروس�ية ،إيغور كوناشينكوف ،أعلن في وقت سابق،
أن ق�وات الجي�ش الس�وري ،ش�ارفت عل�ى االنته�اء
م�ن عملية تحرير مخي�م اليرموك جنوب دمش�ق من
اإلرهابيين.وته�دف العملي�ة العس�كرية الس�تعادة
ق�وات النظام كامل العاصمة وتأمي�ن محيطها بعدما
س�يطرت على الغوطة الش�رقية التي بقيت لس�نوات
المعقل األبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.
وس�يطر عناصر تنظي�م “داعش” عل�ى أجزاء من
اليرموك والحجر األسود منذ العام  2015فيما سيطروا
على حي القدم في هجوم مفاجئ في آذار.
وبعد االنتهاء من تنفيذ العملية المذكورة ،ستكون
العاصمة السورية ،مع جميع ضواحيها ،محررة تماما
من التنظيمات المسلحة.
وس�بق أن تم إجلاء العش�رات من مقاتل�ي هيئة
تحرير الش�ام (النصرة سابقاً) من مخيم اليرموك إلى
شمال سوريا في األول من أيار الجاري بموجب اتفاق
أعلنت�ه دمش�ق ويتضمن بش�كل مواز إجلاء حاالت
حرجة من بلدتين مواليتين محاصرتين في ادلب.
وتم�ت عملية التبادل عند منطق�ة العيس في ريف
حلب الجنوبي ،تنفيذا ً للمرحلة األولى من اتفاق أعلنته
دمشق وأكدته هيئة تحرير الشام فيما بعد.
وتسير الحرب لصالح الرئيس السوري بشار األسد
من�ذ تدخلت روس�يا في صف�ه عام  .2015واس�تعاد
األسد السيطرة على القسم األكبر من البالد بمساعدة
روس�يا وإي�ران بعد أن كانت المس�احة التي يس�يطر
عليها أقل من خمس سوريا في .2015

وغيرها .أما الحزب التقدمي االش�تراكي برئاسة
النائب ولي�د جنبالط فحافظ على كتلت�ه النيابية
بعد فوز معظم مرشحيه في مختلف الدوائر.
وتراجع�ت كتل�ة ح�زب الكتائب بعد خس�ارة
معظم مرش�حيه بإس�تثناء  3منهم بينهم رئيس
الحزب النائب سامي الجميل.
أم�ا المفاج�آة فكان�ت ف�وز الئح�ة المجتمع
المدني بمقعدين في دائرة بيروت األولى.
وس�تتب ّدى مفاعيل هذه االنتخاب�ات والقانون
النس�بي الهجين ال�ذي جرت على أساس�ه ،خالل
األس�بوعين المقبلين ،الفاصلَي�ن عن نهاية والية
المجلس النيابي الحالي في  20أيار ،حيث سيكون
المجل�س الجديد ف�ي هذا التاريخ عل�ى موعد مع
انتخاب رئيس�ه والذي بات ش�به محس�وم تمتع
نبي�ه برّي بأوف�ر حظ للعودة عل�ى حصان أبيض
إل�ى منص�ب رئي�س البرلمان ال�ذي يش�غله منذ
الع�ام  .1992ث ّم تأتي بعد ذل�ك المعركة المرتقبة
ح�ول “نائب رئيس” البرلمان ،ث ّم انتخاب المطبخ
ّ
المتمثل باللج�ان النيابية ،مع انتخاب
التش�ريعي
س�ائر أعض�اء هيئ�ة المجل�س .ومع ب�دء والية
المجلس النيابي الجديد ،وبعد اكتمال هيئة مكتبه
تدخل حكومة س�عد الحريري في مرحلة تصريف

األعم�ال .ويبق�ى أن الي�وم  7مايو ،يفت�رض أنه
ي�وم آخر ،يعود في�ه اللبنانيون إل�ى حياتهم التي
ل�م تك�ن طبيعية ف�ي فترة م�ا قب�ل االنتخابات،
ولكن الصورة السياس�ية لما بع�د االنتخابات ،قد
َيصعب تظهيرها بدقة ،قبل إعالن النتائج النهائية
الرسمية لالنتخابات ،إنما المتوقع لهذه الصورة،
أنها رمادية بامتياز.
وس�يدعى ف�ورا ً إل�ى االستش�ارات النيابي�ة
الملزم�ة التي يجريها رئيس الجمهورية لتس�مية
رئي�س الحكومة الجديدة ،إال أن مش�وار تش�كيل
الحكومة وتبعا ً للخريطة النيابية الجديدة ،يضاف
ّ
التشنج السياسي الحاد ،سيكون طويالً جدا.
إليها
ووص�ف رئي�س مجلس ال�وزراء س�عد الحريري
أج�واء اليوم االنتخابي الطوي�ل باإليجابية ،وقال
إنه سيدلي عند الواحدة من بعد ظهر اليوم االثنين
ببيان عن هذا الموضوع.
وعق�د رئيس اللق�اء الديمقراط�ي النائب وليد
جنبلاط مؤتمرا صحافي�ا بحضور نجل�ه تيمور
ق�ال فيه“ :كنت أود أن أعطي انطباعا نهائيا حول
نتائ�ج االنتخاب�ات ،لك�ن ال اس�تطيع أن أس�تبق
النتائج واألمور قبل صدور النتيجة الرسمية ،كي
ال يحدث أي خطأ يزيدنا فرحة أو غير فرحة”.

ق�ال رودي جوليان�ي محامي الرئي�س األميرك�ي دونالد
ترامب إنه ال يس�تبعد احتمال أن تكون أموال قد دفعت لنساء
أخري�ات غير ممثلة األفالم اإلباحية س�تورمي دانيالز اللتزام
الصمت بشأن مزاعم ضد ترامب.
وق�ال جولياني لتلفزيون إيه.بي.س�ي إنه لي�س لديه علم
ما إذا كان محامي ترامب الس�ابق ماي�كل كوهين دفع أمواال
أخرى ،لكنه أضاف “أعتقد أنه لو كانت الضرورة تقتضي ذلك،
فقد فعل.
لق�د دفع (كوهين) أمواال من أجل الرئيس أو قام بعمل من
أجل الرئيس”.
وتق�ول دانيالز إنها أقامت عالقة جنس�ية م�ع ترامب في
 ،2006وهو ما ينفيه الرئيس األميركي.
وقد يؤدي الكش�ف عن دفع مبالغ أخرى إلى تعقيد األمور
لترامب ،الذي نفى في البداية علمه بدفع أموال إلى دانيالز.
كان جولياني قال يوم الجمعة إن المبلغ الذي دفعه كوهين
إل�ى دانيالز ،وقدره  130ألف دوالر ،قبل ش�هر من االنتخابات
الرئاس�ية الت�ي أجري�ت ع�ام  2016ال ينتهك قواني�ن الحملة
االنتخابي�ة ،وإن هذا المبلغ كان س�يدفع حتى لو كان ترامب
غير مرشح للرئاسة.
وخلال مقابل�ة م�ع فوكس ني�وز ف�ي وقت س�ابق هذا
األسبوع ،ربط جولياني هذه المبالغ بالحملة االنتخابية وأقر
للمرة األولى بأن ترامب كان على دراية باألموال التي ُدفعت.
وفي وقت الح�ق أبلغ جولياني نيوي�ورك تايمز أن ترامب
س�دد لكوهين في المجمل  460أل�ف دوالر أو  470ألف دوالر
بع�د انته�اء الحمل�ة االنتخابي�ة ،وهو مبل�غ قال إنه يش�مل
“مصروفات عارضة”.

االنتخابات املحلية التونسية ..حركة النهضة يف الصدارة ونداء تونس ثاني ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س الهيئة العليا المس�تقلة
لالنتخاب�ات محمد التليل�ي المنصري أن
نس�بة المش�اركة في اإلنتخابات البلدية
بلغ�ت  33،7ف�ي المئ�ة .يأتي ذل�ك فيما
أش�ارت إحصائيات “س�يغما كونساي”
تص�در” حرك�ة النهض�ة” بنس�بة أكثر
ّ
ح�ل حزب “نداء
م�ن  27في المئة ،فيما
تونس” ثانيا ً بنسبة  22،5في المئة.
ه�ذا واغلق�ت صناديق االقت�راع في
االنتخاب�ات البلدي�ة في تون�س .وقالت
تقاري�ر صحفي�ة إن المش�اركة ف�ي
االنتخابات كانت خجول�ة ومتدنية ،وإن

نس�بة االقتراع ق�د ال تتج�اوز الـ% 30
بع�د إقف�ال صنادي�ق االقتراع.وأظهرت
النتائج األولية لالنتخابات حصول حركة
النهضة عل�ى  ،27%وحركة نداء تونس
عل�ى ،22%في حين نال�ت أحزاب أخرى
.14%
اوأعل�ن القيادي ف�ي “ن�داء تونس”
برهان بس�يس إن قائمات النهضة فازت
ف�ي االنتخابات البلدية وج�اءت قائمات
النداء ف�ي المرتب�ة الثانية.وانطلقت في
تون�س صباح األح�د ،انتخاب�ات واكبها
 7االف مراق�ب ،حي�ث بلغ ع�دد القوائم
المرش�حة  2074قائمة منها  860قائمة
حزبية إضافة إلى مئات القوائم االئتالفية

والمس�تقلة.أمّ ا نس�بة المرش�حين ف�ي
تقل أعمارهم عن  35عاما ً
ّ
القوائم الذين
فبلغ�ت  52في المئة 49 ،بالمئة منها من
النس�اء مع احترام التناصف في القوائم
الحزبية.
ودع�ا رئي�س الجمهورية التونس�ية
الباج�ي قاي�د السبس�ي التونس�يين الى
اإلقب�ال عل�ى االقت�راع ف�ي االنتخابات
البلدي�ة ،وخلال إدالئ�ه بصوت�ه ف�ي
االنتخاب�ات البلدي�ة في مرك�ز االقتراع
بالمدرس�ة االبتدائية سيدي فرج بسكرة
من والي�ة أريان�ة وصف المرحل�ة التي
تم� ّر به�ا تون�س بالمهمّ �ة وق�ال “إن
الديمقراطية ال تفرض بل تمارس”.

ماكرون يواجه ضغوط ًا لوقف بيع األسلحة للسعودية واإلمارات
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت جماعت�ان حقوقيت�ان
تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف
مبيعات األسلحة للسعودية ودولة
اإلمارات إنهما أحالتا القضية ألعلى
سلطة قضائية في فرنسا.
وكان�ت “دروا س�وليداريتيه”،
وه�ي منظم�ة قانوني�ة غي�ر
حكومي�ة ،و”اس�ر” المتخصص�ة
ف�ي قضايا التس�لح طالبتا في آذار
بس�حب رخص التصدير للسعودية
واإلم�ارات .وأمهلتا رئيس الوزراء
دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك”.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا
بهم�ا إلى القول بأنهما س�يقدمان
طعن�ا قضائيا أمام مجل�س الدولة
ال�ذي يمثل أعل�ى س�لطة قضائية
في فرنس�ا ،والذي يقدم المشورة
للحكومة بش�أن األمور التشريعية
ويفص�ل ف�ي القضاي�ا المتعلق�ة
بالسياسة العامة.
و”دروا
“اس�ر”
وقال�ت
س�وليداريتيه” في بيان “س�يكون
بي�د (مجل�س الدول�ة) تحديد مدى
قانونية قرار إجازة رخصة التصدير
الذي أصدره رئيس الوزراء”.
وتجادل الجماعتان بأن فرنس�ا
تنتهك القانوني�ن الوطني والدولي

ببيع أس�لحة يج�ري اس�تخدامها
في الص�راع اليمن�ي .وتتهم األمم
المتح�دة والجماع�ات الحقوقي�ة
التحالف باستهداف المدنيين ،وهو
ما يصل إلى حد جريمة حرب ،وهو
اتهام ينفيه التحالف.
ولم يتس�ن الحصول على تعليق
من الحكومة الفرنسية.
والس�عودية واإلمارات من بين
أكبر مشتري األس�لحة الفرنسية،
وأبرمت كبرى ش�ركات األس�لحة
في فرنسا مثل “داسو” و”تاليس”
عق�ودا كبيرة في الخلي�ج .ويقاتل
التحالف الذي تقوده السعودية إلى
جانب حكوم�ة اليمن المعترف بها
دولي�ا في مواجهة جماعة الحوثي
المتحالفة مع إيران.
وخالف�ا لكثي�ر م�ن حلفائها ال
تخضع إجراءات ترخيص صادرات
األس�لحة ف�ي فرنس�ا ،ثال�ث أكبر
مص�در للعتاد ف�ي العالم ،للفحص
أو لضواب�ط برلماني�ة ب�ل يت�م
اعتماده�ا من خالل لجنة يرأس�ها
رئيس ال�وزراء .وأوقفت عدة دول
أوروبية ،ومنه�ا ألمانيا ،عالقاتها
م�ع التحال�ف العس�كري ال�ذي
تقوده الس�عودية رغم أن فرنس�ا
وبريطاني�ا والوالي�ات المتحدة لم
تقم بنفس اإلجراء.
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إعالن

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الحرية) وملدة (سنة واحدة) وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة
رق�م  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية
الحرية أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب
البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية عرشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الحرية) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

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

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة
اىل املدي�ن  -:فراس كاظم محمد  /الحرية محلة  418زقاق  25دار  40لقد
تحقق من اشعار مركز رشطة الحرية رقم  2248يف  2018 / 5 / 7وتأييد
املجلس املحيل لحي الحرية انك مجهول محل االقامة لذا نخربكم بانه تقرر
حج�ز االموال غير املنقولة وهي حصتك من العقار تسلس�ل  837 / 20م
 21السلام لقاء طلب الدائن هاني كاظم سيد البالغ  90,557,600مليون
دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خالل مدة عرشة ايام من اليوم
التايل لتاريخ تبليغكم به�ذا االخبار واال فأن االموال املحجوزة بموجب هذا
القرار ستباع وفقا ً للقانون وذلك استنادا ً للمادة  87من قانون التنفيذ
املنفذ العدل  /مي زهري نوري

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2018 / 946
التاريخ 2018 / 5 / 7

اعالن

ورقة تكليف بالحضور
اىل  /وليد عيىس خلف  /شاطئ التاجي  /نهاية شارع الوزراء
لقد تحقق من اشعار مركز رشطة شاطئ التاجي املرقم 6381
يف  2018 / 4 / 21وتأييد املجلس املحيل لحي ش�مال الكاظمية
ان�ك مجه�ول محل االقام�ة لذا تق�رر تبليغ املوما الي�ه املذكور
هويته اعاله بالحضور اىل هذه املديرية خالل ثالثة ايام اعتبارا
م�ن اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تقديم كفيل ضامن وبعكه
سيتم منع سفرك وفق القانون
املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 5772
التاريخ 2018 / 4 / 25

اعالن فقدان املدعو ( سيف الدين حسن ياسني )

بتاريخ  2015 / 7 / 27فقد املـــــدعو س�يف الدين حس�ن ياسين يف منطقة
الكاظمية ولم يعثر عليه لحد االن ولم يصل منه اي خرب يفيد ببقائه حيا ً او موته
وبتاريخ  2018 / 2 / 6قدمت املدعوه ابتسام محمد حمد طلبا ً تطلب فيه نصبها
قيمة عىل املفقود زوجها سيف الدين حسن ياسني وعىل اوالده القارصين كل من
ايمن تولد  2015ومشتاق تولد  2008ونغم تولد  2010وحسن تولد  2013وايناس
تولد  2014وذلك الدارة شؤونهم واملحافظة عىل اموالهم استنادا ً الحكام املادة 87
من قانون رعاية القارصين رقم  78لس�نة  1980املعدل عليه فقد قررت املحكمة
االعلان عن حالة الفقدان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من لديه معلومات عن
املفقود اعاله الحضور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء
بتلك املعلومات
القايض  /جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /91 :ش2018/
التاريخ 2018/5/6 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( هيمن رحيم عزيز)
اقام�ت زوجتك املدعية (حن�ان محمد خدر)
الدع�وى بالع�دد /91ش 2018/ض�دك
طلبت فيها ايق�اع التفريق القضائي بينكما
للهجر وق�د جرت بحق�ك املرافع�ة الغيابية
العلني�ة واص�درت املحكم�ة قراره�ا بالعدد
/91ش 2018/يف  2018/4/15املتضم�ن
ايق�اع التفري�ق القضائ�ي بينكم�ا للهج�ر
وحي�ث ان�ك قد تأي�د كون�ك مجه�ول محل
االقامة حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املرفق
طي كتاب دائرة التبليغات القضائية بالعدد
 324يف  2018/5/6واش�عار مختار منطقة
ح�ي الزه�راء يف قضاء الس�ماوة ل�ذا قررت
هذه املحكم�ة تبليغك بوس�اطة صحيفتني
محليتني يوميتني لتقديم اعرتاضك او طعنك
خالل امل�دة القانوني�ة وبخالفه ف�ان القرار
سيكتسب الدرجة القطعية اصوليا
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
السماوة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /1435 :ش2018/
التاريخ 2018/5/2 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( محمد صباح جبار)
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة (ارشاق احمي�د
جاس�م) الدعوى بالعدد /1435ش2018/
ض�دك طلب�ت فيها الحك�م بأيق�اع التفريق
القضائ�ي بينكما للهجر وحي�ث انك قد تأيد
كون�ك مجهول مح�ل االقامة حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ يف  2018/4/26واش�عار
مخت�ار منطقة الش�ويلة ال معايل يف قضاء
الس�ماوة (فاضل كيطان خشان) لذا قررت
هذه املحكم�ة تبليغك بوس�اطة صحيفتني
محليتين يوميتين للحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكمة بتاري�خ  2018/5/16او من ينوب
عن�ك قانونا وبخالفه فان املرافعة س�تجري
بحقك غيابيا وفق االصول
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
السماوة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من دائرة التدريب
املهن�ي – مركز الوليد بأس�م  /رباب عباس
مجيد حسين فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار .

مقابل المحطة الوسطية
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد /1434 :ش2018/
التاريخ 2018/5/2 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( محمد صباح جبار)
اقام�ت زوجتك املدعي�ة (ارشاق احميد جاس�م)
الدع�وى بالع�دد /1434ش 2018/ضدك طلبت
فيه�ا الحكم بالزام�ك بتأديتك نفق�ة ماضية لها
ونفقة مس�تمرة لولديها من ف�راش زوجيتك كل
من (عيل وبنني) وحيث انه قد تأيد كونك مجهول
مح�ل االقام�ة حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف
 2018/4/26واش�عار مخت�ار منطقة الش�ويلة
ال مع�ايل يف قض�اء الس�ماوة (فاض�ل كيط�ان
خش�ان) لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بوساطة
صحيفتني محليتين يوميتني للحضور امام هذه
املحكمة بتاري�خ  2018/5/16او من ينوب عنك
قانون�ا وبخالف�ه ف�ان املرافعة س�تجري بحقك
غيابيا وفق االصول
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 2018 /295 :
التاريخ 2018/5/7 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه /محمد عارف زويد
تبليغ
اقامت املدعية زينب شهاب احمد ضدكم الدعوى
املرقم�ة /295ش 2018/ام�ام ه�ذه املحكم�ة
واملتضمن�ة تأيي�د حضان�ة ولع�دم معرفة محل
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن بواس�طة
صحيفتين محليتين وعند عدم حض�ورك يف يوم
املرافع�ة املص�ادف  2018/5/21او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
معد نجم عبيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /135 :ب2016/
التاريخ 2018/5/2 :
تنويه
ورد س�هوا يف صحيفة املس�تقبل بالعدد  1654يف
/17نيس�ان 2018/وصحيفة الع�راق االخبارية
بالع�دد 587يف  2018/4/17الخاص�ة بمزاي�دة
بيع العقار املرقم  3/11مقاطعة  16الحرية فيما
يخص مساحة العقار حيث ورد  4دونم و 68,75
متر مربع والصحيح  4اول�ك و  68,75مرت مربع
وكذلك ورد خطأ يف القيمة التقديرية للعقار حيث
ذك�ر ثمانية واثنان واربعون الف واربعمائة دينار
والصحي�ح ثمانمائة واثنان واربع�ون الف واربع
مائة دينار لذا اقتىض التنويه
القايض
كفاح بطاح الظاملي

رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع واسط

تنويه

الحاق�ا باعالنن�ا رق�م ( )1لع�ام  2018يف
 2018/3/25واملنش�ور يف صحف الصباح
والعدال�ة واملس�تقبل واملتضم�ن اعلان
مناقص�ة رق�م ( )1لع�ام ( 2018انش�اء
محطة تعبئة وقود العزة الحكومية ) ننوه
اىل تعديل االعالن الخاص بمناقصة محطة
العزة وكذلك تعديل الجدول الخاص بالفقرة
( 11ـ  1ـ ح) والواردة بالقس�م الثاني من
الوثيقة القياسية لتكون درجة التصنيف ال
تقل عن الخامس�ة بدال م�ن الثانية وتمديد
موع�د تقديم العط�اءات اىل ي�وم الخميس
2018/5/24
لذا اقتىض التنويه
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد1627 :
التاريخ2018/5/2 :

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك
املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية ناحية واس�ط
وفق املادة ( )12الفقرة (ثالثا أ) من قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة مديري�ة بلدي�ة ناحية واس�ط خالل فرتة ( )15خمس�ة
عشر يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني
معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة ( )% 30من القيم�ة التقديرية
بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية اعلاه يف تمام الس�اعة (العارشة
صباح�ا) ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النشر 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 جلنة البيع واالجيار

ت

نوع امللك

رقم امللك

مساحته

مدة االيجار

املوقع

1

علوة بيع الفواكة
واخلضر

70

9762م2

سنة واحدة

العروبة

تنويه
ورد س��هوا يف صحيف��ة املس��تقبل العراقي
بالع��دد 1667يف  2018/5/7اع�لان املته��م
اهل��ارب بندر طارش درع��ان رقم الدعوى
/226ج 2018/خط��أ والصحي��ح ه��و /246
ج 2018/لذا اقتضى التنويه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2671 :ب2017/2
التاريخ 2018/4/29 :
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م  3/26421حي
الجامع�ة يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة خالل (خمسة عرش) يوما من
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة
املقدرة بموج�ب صك مصدق ألم�ر محكمة
ب�داءة النجف وصادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  3/26421ح�ي الجامع�ة
يف النج�ف عب�ارة عن دار س�كن مف�رزة اىل
ثالث اجزاء يقع عىل ش�ارع ع�رض  10مرت
الج�زء االول يتك�ون م�ن طابقين الطاب�ق
االول يحت�وي على مطبخ وصال�ة وغرفتني
نوم ومجموعة صحية ع�دد اثنان يف الطابق
االريض اما الطابق العلوي يتكون من سطح
وغرف�ة ن�وم مس�قفة بالش�يلمان ومخزن
مش�غول من قب�ل محمد عبد ال�رؤوف باقر
وه�و املدعي الثان�ي وهو يرغ�ب بالبقاء يف
العقار بصفة مس�تأجر مبني من الطابوق
مس�قف بالكونكريت مبلط بالكايش مجهز
بامل�اء والكهرب�اء ودرج�ة عمران�ه جيد اما
الج�زء الثان�ي يتك�ون من اس�تقبال امامي
وغرفة ن�وم وصحيات عدد  1مبلط بالكايش
(جدرانه مغلفة يف الصحيات) وغري مشغول
من احد لحظة الكشف ومسقف بالكونكريت
ع�دى الصالة املس�قفة بالش�يلمان مجهز
بامل�اء والكهرباء درج�ة عمران ه�ذا الجزء
جي�دة اما الجزء الثالث يتكون من غرفة نوم
ومطبخ باالم�ام مبلط بالكايش مجهز باملاء
والكهرب�اء مش�غول من قب�ل املدعو محمد
عبد عيل الذي يرغب بالبقاء يف العقار بصفة
مستأجر بعد البيع مسقف بالكونكريت عدى
املطبخ مسقف بالشيلمان درجة عمران هذا
الجزء جيدة مس�احة العقار االجمالية 300
متر فق�ط وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ
مق�داره ( )281,000,000مائت�ان وواح�د
وثمانون مليون دينار ال غريها

مديرية تنفيذ املناذرة
العدد /395 :ت2017/
التاريخ 2018/5/6
اىل  /املنفذ عليه املدين (عباس صخل خضري)
لقد تحقق له�ذه املديرية من خلال كتاب مركز
رشطة املهدي واشعار املختار املصدق من الوحدة
االدارية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ (املناذرة)
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف حال
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوصاف املحرر:
تنفيذ قرار محكمة االحوال الش�خصية يف املناذرة
املرقم
(/67ش 2017/يف  2017/8/29املتضمن الحكم
عليك
بمبلغ نفقة لزوجتك وولدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4096 :ب2017/3
التاريخ 2018/4/29 :
اعالن
بن�اء عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة بإزالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  3/398ح�ي العروب�ة يف
النج�ف عليه تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل
(خمسة عرش) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن
مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10
م�ن القيمة املق�درة بموج�ب صك مص�دق ألمر
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين
رق�م ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف  :العقار املرق�م  3/398حي العروبة يف
النج�ف عبارة ع�ن دار مف�رزة اىل جزئني بصورة
غري رس�مية الج�زء االول يتكون م�ن غرفة نوم
عدد  2وصالة وصحيات ومكشوفة عدد  2وحمام
ومطب�خ خارجي الج�زء املذكور مبل�ط بالكايش
مس�قف بالكونكريت مبني م�ن الطابوق مجهز
باملاء والكهرباء درجة عمرانه متوسطة مشغول
من قب�ل املدعى عليه الثاني عطي�ة عباس مجيد
وه�و ال يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع اما
الجزء الثاني من مس�احة امامية وغرف نوم عدد
 2وصال�ة ومطب�خ خارج�ي يف الطاب�ق االريض
وغرفة نوم يف الطابق العلوي مبلطة بالسيراميك
مس�قفة بالش�يلمان اما الطابق االريض مسقف
بالكونكري�ت ومبل�ط بال�كايش مجه�ز بامل�اء
والكهرباء درجة عمرانه متوس�طة الجزء املذكور
مش�غول م�ن قبل ورث�ة زمان عب�اس مجيد كل
من عيل وحس�ن ومرتىض وافراد عائلتهم وهم ال
يرغبون يف العقار بعد البيع املساحة الكلية للعقار
 198,7متر مربع وان القيمة الكلية للعقار مبلغ
( )166,355,500مائ�ة وس�تة وس�تون مليون
وثالثمائة وخمس�ة وخمس�ون الف وخمسمائة
دينار فقط ال غريها

حمليات
6
التجارة تعلن املبارشة باستالم اوىل كميات احلنطة املسوقة يف سايلو التاجي وخان بني سعد
العدد ( )1668الثالثاء  8آيار 2018

www.almustakbalpaper.net

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن املب�ارشة
باس�تالم اوىل كميات الحنطة املسوقة يف
سايلو التاجي وخان بني سعد ومواصلة
تجهيز وكالء بغداد والنازحني بمادة الرز
ضمن الحصة التموينية «.
وق�ال بيان للمكت�ب االعالم�ي يف وزارة
التجارة ورد لـ»املستقبل العراقي» ،نقال
ع�ن مدير ع�ام الرشكة العام�ة لتجارة
الحب�وب نعي�م املكصويص ان «س�ايلو
التاج�ي ب�ارش باس�تالم اوىل الكمي�ات
املس�وقة من محص�ول الحنطة ملوس�م

عودة خدمة االنرتنت
يف الرمادي وحديثة
بعد توقف دام ألربع سنوات

 ٢٠١٨كما بارش س�ايلو خان بني س�عد
كذلك باس�تالم اوىل الش�احنات املسوقة
م�ن الفالحين بع�د اج�راء الفحوصات
املختربي�ة عليه�ا حس�ب الضواب�ط
والتعليم�ات الص�ادرة م�ن قب�ل اللجنة
العليا للتسويق يف الرشكة «.
واض�اف البي�ان ان «س�ايلو العطيفي�ة
ب�ارش بتجهي�ز وكالء بغ�داد والنازحني
بال�رز املس�تورد ن�وع امريك�ي دعم�ا
للبطاق�ة التموينية حيث بلغت الكميات
املجهزة  509طن لش�هر ش�باط كما تم
تجهي�ز النازحني بالرز االمريكي لش�هر
شباط كذلك وبكمية ( )1طن» .

م�ن جانب اخر اش�ار البي�ان اىل وصول
كمي�ات كبيرة م�ن ال�رز والحنط�ة
املس�توردة من ميناء ام قرص اىل س�ايلو
بازواي�ا لتعزيز الرصي�د وتامني حصص
البطاق�ة التمويني�ة ملحافظ�ة نين�وى
حيث بارشت امللاكات العاملة يف الفرع
باس�تالم 6س�يارات محمل�ة بالحنط�ة
الكندية باالضافة اىل اس�تالم 6س�يارات
رز فيتنام�ي وياتي ذلك م�ن اجل تامني
مفردات البطاقة التموينية كما وس�يتم
تخصي�ص الحنط�ة النت�اج الطحين
الصفر ليوزع ضمن حصة شهر رمضان
املبارك.

الكهرباء تربم عقد ًا مع رشكة بريان ملرشوع اخلدمة واجلباية لقضاء الفلوجة واملناطق التابعة هلا
بغداد  /المستقبل العراقي

بيان للوزارة ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
ب�أن «العقد ه�و واحد م�ن العق�ود التي
ابرم�ت مع العدي�د من الشركات لتفعيل
مرشوع الخدمة والجباية ملا له من أهمية
يف تحسين أداء الش�بكة الكهربائي�ة يف
مناط�ق املشروع وجباية ام�وال التعرفة
بش�كل س�لس ويعود بالنفع عىل املواطن
بالدرجة األوىل».
واضاف «فضلا عن فتح ناف�ذة للتعاون
م�ع رشكات القطاع الخاص لتأخذ دورها
باالسهام يف إيجاد الحلول املناسبة لقطاع
التوزيع بمايس�هم يف تحسني أداء الشبكة
الكهربائية الوطنية.

ابرم�ت وزارة الكهرب�اء ممثل�ة بمديرية
توزي�ع كهرباء الوس�ط عق�دا مع رشكة
بريان للمق�اوالت االنش�ائية والكهربائية
وامليكانيكي�ة ملشروع الخدم�ة والجباية
لقض�اء الفلوج�ة واملناط�ق التابع�ة لها
يف مق�ر املديري�ة العامة املذك�ورة ,ومثل
الوزارة يف توقي�ع العقد مدير عام مديرية
توزيع كهرباء الوسط عبد السالم داود ,يف
حين مثل الرشكة عمر حامد محمد املدير
املخول بالتوقيع».
وقال مدير عام توزيع كهرباء الوس�ط يف

الرافدين يصدر توضيح ًا بشأن سلفة موظفي الرتبية وطريقة تسديدها

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة االتص�االت ،عن اطالق
خدم�ة االنرتن�ت يف مدين�ة الرم�ادي
مركز محافظ�ة االنبار بعد توقف دام
الكثر من أربع سنوات».
وذكر بي�ان للوزارة تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،أن�ه «ت�م إطلاق ه�ذه
الخدم�ات عن طري�ق رشكات تجهيز
خدم�ة االنرتن�ت وهي كل م�ن رابط
االرض ،أف�ق الس�ماء ،ن�اس الع�راق
عرب ش�بكة الكابالت الضوئية التابعة
للرشكة العامة لالتصاالت يف محافظة
االنبار».
وأض�اف ان�ه «ب�دأ التجهي�ز يف م�دن
الرم�ادي – وحديث�ة بخدم�ات ذات
جودة عالية ورسيعة».
وأش�ار اىل ،أن «ه�ذه االعم�ال تأت�ي
ضم�ن الخط�ط املرس�ومة ل�وزارة
االتص�االت وتش�كيالتها يف تنفي�ذ
مش�اريع حيوية تخ�دم كافة رشائح
املجتم�ع العراق�ي م�ن خلال تقديم
افض�ل الخدمات يف مج�ال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مصرف الرافدي�ن ،ان س�لفة
الخمس�ة والعشرة ماليين دين�ار
تش�مل جميع موظف�ي وزارة الرتبية
واملديري�ات التابع�ة له�ا يف بغ�داد

واملحافظات.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف
بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «س�لفة الخمسة ماليني يبلغ
القس�ط الش�هري  120ال�ف دين�ار
وس�لفة العرشة ماليني يبلغ القس�ط

البيئة حتذر من انتشار ظاهرة شوي األسامك داخل املناطق السكنية
ح�ذرت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،من انتش�ار
ش�وايات األس�ماك بص�ورة عش�وائية داخل
املناط�ق واألحياء الس�كنية مما تس�ببه من
مشاكل بيئية و صحية «.وقال مدير عام دائرة
التوعية واالعالم البيئي امري عيل الحس�ون يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
ان «ظاهرة انتش�ار ش�وي األس�ماك بصورة

عشوائية تهدد الواقع البيئي والصحي  ،مشريا
اىل ان «وزارة الصحة والبيئة وجهت بتشكيل
مفارز ملتابعة ومنع احتطاب االشجار املعمرة
لحماية الغط�اء النباتي م�ن عمليات القطع
الجائر «.وأضاف ان «استنشاق الدخان الناتج
ع�ن احتراق الحطب يس�بب مش�اكل بيئية
صحي�ة للعديد م�ن األمراض نتيج�ة الحتواء
الدخ�ان النات�ج م�ن عملي�ة االحتراق على
الغازات الس�امة ومنها أول أكس�يد الكربون

 ،موضح�ا أن «خط�ورة احتط�اب األش�جار
املعمرة واملثمرة واس�تخدامها يف الش�واء بدل
الفح�م «.واك�دت وزارة البيئ�ة وم�ن خلال
قانون حماية وتحسين البيئة رقم  ٢٧لسنة
 ٢٠٠٩امل�ادة ١٨م�ن الفصل الراب�ع عىل منع
قطع اش�جار الغاب�ات واالش�جار املعمرة يف
املناطق العامة داخل املدن والتي يصل عمرها
 ٣٠ثالثين س�نة فاكث�ر اال بع�د اس�تحصال
موافقة الجهات املعنية.

سعر النفط يقفز ألعىل مستوى منذ « »4أعوام
بغداد  /المستقبل العراقي
حافظ�ت أس�واق النفط عىل اس�تقرارها ام�س االثنني
بعدما اقرتبت األس�عار من أعىل مس�توياتها منذ أواخر
 2014بينم�ا يل�وح يف األف�ق ق�رار بش�أن م�ا إذا كانت
الواليات املتحدة ستنسحب من االتفاق النووي مع إيران
وتعيد فرض العقوبات عىل طهران.
وبحلول الس�اعة  0035بتوقيت جرينتش ،بلغت العقود
اآلجل�ة لخام القي�اس العاملي مزيج برن�ت  74.94دوالر
للربميل بزيادة س�بعة س�نتات أو  0.1باملئة مقارنة مع

افتتاح مركز االورام الرسطانية يف الديوانية
الديوانية  /المستقبل العراقي
افتتح�ت دائ�رة صح�ة الديواني�ة مرك�ز االورام
الرسطاني�ة بالق�رب من مستش�فى النس�ائية
واالطفال داخل مركز املحافظة.
وق�ال مدير صح�ة الديواني�ة عب�د الكاظم عبد
الزه�رة يف بي�ان صحف�ي تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» ،نس�خة منه ،إن « هذا املركز يعد االول

م�ن نوعه على مس�توى املحافظ�ة «  ،مبينا ان
« ه�ذا املركز يتس�ع ل�ـ  60رسير الذي س�يقدم
الخدمات الطبية اىل البناء املحافظة من املصابني
باالمراض الرسطانية».
واض�اف ان « صحة املحافظة قامت بتجهيز هذا
املرك�ز بالكوادر الطبية والصحي�ة والتمريضية،
فضلا ع�ن االجهزة الطبي�ة املختص�ة بمعالجة
وكشف االمراض الرسطانية.

وضع حجر األساس ملحطة ذي قار
الكهربائية
بغداد  /المستقبل العراقي
وضع رئيس مجلس الوزراء حيدر
العب�ادي ،حجر االس�اس ملحطة
ذي قار الكهربائية املركبة.
وقال املكتب اإلعالمي للمجلس يف
بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،
إن «رئي�س مجلس الوزراء حيدر
العب�ادي وض�ع حجر االس�اس
ملحط�ة ذي ق�ار الكهربائي�ة

املركبة».
وأك�د العب�ادي ،بحس�ب البيان،
أن «نج�اح حمل�ة زي�ادة الطاقة
الكهربائية يأتي ضمن برنامجنا
لتحقي�ق النهض�ة العمراني�ة
والصناع�ة والزراع�ة بع�د ان
تخطينا حالة االنكس�ار اىل نرص
وقوة».
وأش�ار إىل ،أن «انطلاق عملي�ة
اإلعمار عالم�ة مضيئة يف حارض

الع�راق الجديد وس�نكون افضل
من املايض بكثري بفضل تضحيات
ش�عبنا وقواتن�ا البطل�ة الت�ي
ح�ررت كام�ل اراضين�ا وهزمت
داع�ش ،كما وحدن�ا بلدنا وقربنا
الطائفية».
وبني رئيس ال�وزراء ،أن «العراق
الي�وم متماس�ك داخلي�ا ومهاب
خارجيا ومصدر اشعاع للمنطقة
والعالم.

اإلغالق السابق.
وارتفع�ت أيض�ا العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غرب تكس�اس
الوسيط األمريكي سبع س�نتات أو  0.1باملئة إىل 69.79
دوالر للربميل.
وقال بنك (إيه.إن.زد) يوم االثنني ”صعدت أسعار النفط
الخام ألن املخاوف بشأن تأثري انسحاب الواليات املتحدة
م�ن االتفاق الن�ووي مع إي�ران ال تزال تق�ود معنويات
املستثمرين“.
وقال جريج مكينا كبري محليل الس�وق لدى أكيس تريدر
للوس�اطة يف العقود اآلجلة ”ستكون القصة الكربى هذا

األسبوع عن النفط واالتفاق النووي .نعرف أنه ال يعجب
الرئيس (دونالد) ترامب“.
وأضاف ”بش�كل عام تشري التوقعات ،بناء عىل تحركات
أس�عار النف�ط ،إىل أن الرئي�س ترام�ب سينس�حب من
االتفاق“.
وع�ادت إيران واحدة من كبرى الدولة املصدرة للنفط يف
 2016بعد رف�ع العقوبات املفروضة عليها مقابل تقييد
برنامجها النووي.
لك�ن الواليات املتحدة تعرب منذ ذلك الحني عن ش�كوكها
بشأن إخالص إيران يف تنفيذ االتفاق.

صحة الكرخ تنظم محلة ارشاقة للكشف املجاين
عن داء الزرقاء «املاء االسود» يف العني
بغداد  /المستقبل العراقي
نظمت دائ�رة صحة بغداد الكرخ و
بالتعاون مع رشكة جمجوم فارما
حملة ارشاقة للكش�ف املجاني عن
داء الزرقاء (املاء االسود) يف جميع
قطاعات الرعاية الصحية يف جانب
الكرخ الول مرة يف العراق من خالل
الفح�ص باح�دث جه�از لفحص
الضغ�ط داخل العين و فحص داء
الزرقاء».
وذك�رت مس�ؤولة ش�عبة تعزي�ز
الصح�ة يف مركز الدائ�رة الدكتورة
(هي�ام صب�ار) يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان « دائ�رة
صح�ة بغداد الك�رخ قامت باجراء
اكرب حملة للفحص املجاني لجميع
املواطنين من عم�ر ( )40عام فما
فوق ع�ن م�رض داء الزرقاء (املاء
االس�ود) الذي يصيب العني و الذي
يعتبر من االم�راض الخطرية التي
تصيب العني و التي تؤدي اىل العمى
بالتعاون مع رشكة جمجوم فارما
التي قامت بالتبرع بجهاز فحص
العيون و تشخيص داء الزرقاء».

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ،إحال�ة ش�احنة محمل�ة بمادة
السيراميك ،مخالف�ة للضوابط يف منفذ الش�يب الحدودي.وذكرت
الهيئة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»  ،أنه «تم إحالة ش�احنة
ً
مبينة أن
محمل�ة بمادة السيراميك يف منفذ الش�يب الح�دودي»،
«الش�احنة تم ضبطها من قبل ش�عبة البحث والتح�ري يف البوابة
الخارجي�ة وخ�ارج الح�رم الكمركي».وأض�اف البي�ان ،أنه «بعد
التدقيق للمعاملة الكمركية تبني وجود فرق يف وحدة القياس باملرت
املرب�ع حيث ما تم ادراجه يف املعاملة واس�تيفاء الرس�م الكمركي
بمق�دار ( )1100مرت مربع يف حني ان املوج�ود الفعيل املحمل عىل
الش�احنة هو ( )1550مرت مرب�ع اي بفارق ( )450مرت مربع مما
يؤدي اىل هدر يف املال العام».ولفت ،إىل «إحالة الشاحنة مع السائق
وعرضها عىل القضاء إلتخاذ االجراءات القانونيه بحقهم.

العمل تدعو املقرتضني ضمن الوجبتني
« »23و « »24لرتويج معامالهتم
بغداد  /المستقبل العراقي

الشهري  241الف دينار».
وأض�اف ان «م�دة تس�ديد الس�لفة
حددت بواقع  60ش�هرا» ،موضحا ان
«التقديم عىل الس�لفة إلكرتوني ومن
خلال الراب�ط الذي وضع�ه املرصف
موخرا.

بغداد  /المستقبل العراقي

املنافذ احلدودية :إحالة شاحنة حمملة
بمواد خمالفة للضوابط بمنفذ الشيب

وبين�ت ان «م�رض داء الزرق�اء
او امل�اء االس�ود او الجلوكوما هي
اس�ماء مل�رض يصي�ب العين عند
التق�دم يف الس�ن و يح�دث نتيجة
ارتف�اع الضغط داخل العني و الذي
ي�ؤدي اىل تلف يف العص�ب البرصي
ينت�ج عن�ه مش�اكل يف الرؤي�ة و
االجه�اد العيني و حال حدوث تلف
كيل يف العص�ب البصري س�يؤدي
اىل ح�دوث العم�ى ال�كيل لذلك فأن
الفح�ص و التش�خيص املبكر لداء
الزرقاء (املاء االسود) هما العامالن
الرئيس�يان للوقاي�ة م�ن االصابة
بالعمى نتيجة هذا املرض و من اهم
مسببات املرض هو ارتفاع الضغط
داخل العين و كذلك من االس�باب
االخ�رى هو التق�دم بالعمر و جود
حالة وراثية م�ن خالل اصابة احد
افراد العائلة س�ابقا باملاء االس�ود
و املصابين ب�داء الس�كري ه�م
معرضون لالصابة بهذا املرض و يف
حالة وجود اصابات س�ابقة للعني
و اس�تخدام مركب�ات الكورت�زون
لفترات طويل�ة و قصر النظر و
اصحاب البرشة الغامضة واضافت

ان طرق الكش�ف و تش�خيص داء
الزرقاء ه�و االس�تمرار بالفحص
املنتظ�م ل�دى الطبي�ب ومراجع�ة
املستش�فيات و املراك�ز الصحي�ة
الج�راء الفحوص�ات الدوري�ة من
خالل قي�اس الضغ�ط داخل العني
اما عملي�ات العالج من داء الزرقاء
هو بعد تش�خيص االصابة من قبل
الطبيب يتم و صف للعالج و يكون
غالب�ا العلاج عب�ارة ع�ن قطرات
للعني».
واكدت ان «الفحوصات التي تجرى
ع�ن طريق ه�ذه الحملة من خالل
هذا الجهاز املتطور و التي ستجرى
يف جميع قطاعات الرعاية الصحية
(الكاظمية  ،الكرخ  ،العدل  ،العامل
 ،االعلام  ،املحمودية  ،الدورة  ،ابي
غري�ب  ،الطارمي�ة  ،التاج�ي) و
املراكز الصحي�ة التابعة لها ضمن
دائرة صحة الكرخ حيث تم تقسيم
ج�دول للفحوص�ات يف كل قط�اع
رعاية صحية و ه�ذه الفحوصات
تعتبر فحوص�ات اس�تباقية للحد
من االصابة بهذا املرض مستقبال و
عالج املصابني بهذا املرض.

دع�ت دائ�رة التش�غيل والق�روض يف وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،املواطنني الذين ظهرت اس�ماؤهم ضمن الوجبة 23
و 24من قروض دعم املش�اريع الصغرية املدرة للدخل اىل مراجعة
الدائ�رة لرتويج معامالت القروض .وقال مدير عام الدائرة ،عمار
عبد الواحد ،يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»  ،انه «عىل املقرتض
احضار كت�اب التأييد الخاص بالكفيل وصورة ش�خصية واحدة
وارف�اق صورة للكفيل واملقترض يف عقد االقراض ،وكذلك يتعني
عىل املقرتض ملء املعلومات االساسية يف استمارة معاملة القرض
(االس�م ،ورق�م الوجبة ،واملحافظ�ة ،واملنفذ ،ورق�م املرشوع)».
يذكر ان وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة انجزت اكثر من 27
ألف معاملة قرض ضمن برنامج صندوق دعم املشاريع الصغرية
امل�درة للدخل للم�دة من 24كان�ون الثاني ع�ام  2013لغاية 31
اذار م�ن العام الحايل إذ تمن�ح الوزارة قروضا ضمن برنامج دعم
املش�اريع الصغرية وبرنامج الستراتيجية الوطنية للتخفيف من
الفقر فضال عن قروض الخدمات الصناعية وجميع تلك القروض
يتم التقديم عليها عن طريق املوقع االلكرتوني للوزارة.

افتتاح أكرب مدينة مائية يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت امانة بغداد عن قرب افتتاح أكرب مدينة ألعاب مائية مغلقة
يف العاصمة بمنطقة زيونة عن طريق االستثمار.وذكر بيان لالمانة
تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان «قس�م االس�تثمار يف أمانة بغداد
يشرف عىل تنفيذ مدينة ألعاب بغداد املائية املغلقة التي تعد االكرب
م�ن نوعها يف العاصمة بمس�احة اكث�ر من  18دونم�ا ً التي تعمل
على تنفيذها اح�دى الرشكات االس�تثمارية وش�ارفت عىل انجاز
تنفيذه�ا وافتتاحها قريب�ا ً امام املواطنني».واض�اف ان «املرشوع
يتضم�ن (منزلق كوبرا املائي) هو األول من نوعه يف العراق وألعابا ً
مائية للكب�ار ،وأخرى للصغار وحوض ام�واج ومطاعم ومقاهي
و وأماك�ن جل�وس داخلية بتصمي�م عرصي مطلة عىل املس�ابح
ومواقف للس�يارات ،مشريا اىل انه «س�تخصص أيام للنساء وأيام
أخ�رى للرج�ال فقط».ولفت البي�ان اىل ان «الفعالي�ات الرتفيهية
التي تستعمل ألول مرة يف العاصمة يتم تنفيذها عىل وفق تصاميم
عاملي�ة وباإلعتم�اد على الشركات الرصين�ة املتخصص�ة يف هذا
املجال».وأوضح ان «أمانة بغداد تطمح اىل زيادة األماكن الرتفيهية
يف العاصمة باإلعتماد عىل الرشكات االستثمارية والقطاع الخاص
عرب تفعيل حركة االستثمار.

إطالق « »5.6ماليني يرقة من سمك
الكارب يف سدة الكوت

المستقبل العراقي /الغانم
أطلقت مديرية زراعة واسط ،بالتعاون مع دائرة الثروة الحيوانية/
قسم اإلنتاج الحيواني ،خمسة ماليني و 600ألف يرقة من اسماك
الكارب الفيض ش�مال س�دة الكوت بمحافظة واسط.وذكر بيان
للوزارة تلقته «املستقبل العراقي» ان «الحملة التي أرشفت عليها
وزارة الزراع�ة ،جاءت اس�تكماال للخطة الت�ي وضعتها الوزارة،
لدع�م وزيادة الثروة الس�مكية يف األنهر ،حيث القت استحس�انا
ورضا الش�ارع الواس�طي ملا وفرته م�ن ثروة س�مكية يف األنهر
والجداول وهو مايعود بالنفع عىل أبناء املحافظة ،وينعش السوق
املحلية».وكانت مديرية زراعة واس�ط بالتعاون مع دائرة الثروة
الحيوانية قد أطلقت من قبل ،عدة اطالقات من يرقات واصبعيات
اسماك الكارب يف نهر دجلة.
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اعالنات

العدد ( )1668الثالثاء  8آيار 2018

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد191 :
التاريخ2018 /5 /6 :

اعالن

لعدم بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان  /االمالك املرقم ( 8961يف )2018/4/30
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجير االمالك املدرجة مواصفاتها
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية عيل الغربي باملزايدة العلنية والبالغ عددها ( )2ملك استنادا
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل مدة  30يوما تبدأ من اليوم
الت�ايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل ع�ن  % 25من القيمة املقدرة
وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي (الساعة العارشة والنصف) من اليوم االخري من مدة
االعلان ويك�ون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترس�وا عليه
املزايدة اجور خدمة  %2واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية
فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
ت

نوع
العقار

رقم الملك

رقمه
وموقعة

المساحة

بدل التقدير
السنوي السابق

بدل اعادة التقدير
السنوي الحالي

مدة
االيجار

1

كشك

ت3

 39النجيديه

9م2

715000

725000

سنه واحدة

2

كشك

ت3

 39النجيديه

9م2

610000

625000

سنه واحدة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد1607 :
التاريخ2018/4/30 :

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط (للمرة الثانية) عن بيع االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة
وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل
فترة  30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة القيمة
التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة (العارشة صباحا)
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم
االلت�زام بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة ( )15من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة 2013
والت�ي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائ�دة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائ�دة لدواوين االوقاف اىل
منتسبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل
ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.
الرشوط:
يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.
فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.
ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.
املستمسكات املطلوبة-:
تعهد خطي وفق قرار  120لسنة  1982وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
بيان عدم استفادة.
تأمينات  % 5من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.
املهندس
تأمينات  % 50بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت

نوع امللك

رقم امللك

مساحته

املوقع

1

قطعة ارض سكنية

1899/1م 29بطلية

198,66م2

البطلية

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية

1896/1م 29بطلية
1898/1م 29بطلية
1900/1م 29بطلية
1924/1م 29بطلية
1945/1م 29بطلية
1952/1م 29بطلية
1987/1م 29بطلية
1988/1م 29بطلية
1996/1م 29بطلية
1997/1م 29بطلية
1998/1م 29بطلية

200م2
200م2
198,66م2
200م2
200م2
200م2
198,66م2
200م2
200م2
200م2
200م2

البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية

13

قطعة ارض سكنية

1999/1م 29بطلية

200م2

البطلية

ت
14
15
16
17

نوع امللك
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية

رقم امللك
1893/1م 29بطلية
1737/1م 29بطلية
1802/1م 29بطلية
1807/1م 29بطلية

مساحته
200م2
200م2
200م2
200م2

املوقع
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية

1889/1م 29بطلية
1892/1م 29بطلية
1813/1م 29بطلية
1814/1م 29بطلية
1817/1م 29بطلية
1819/1م 29بطلية
1822/1م 29بطلية
1823/1م 29بطلية
1825/1م 29بطلية
1826/1م 29بطلية

200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2

البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية
البطلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1712 :ب2018/2
التاريخ 2018/5/7
اىل  /املدعى عليه ( مهدي صالح يوسف)
اق�ام املدعين (ف�راس عب�د مس�لم وجماعته )
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعلاه ض�دك والت�ي
يطلبون الحكم فيها بمنع معارضتك الستغاللهم
للمحل واملس�تخرج من العقار املرقم 3/10813
حي الضباط واملتخذ صيدلي�ة الفردوس ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ح�ي الغ�ري الثالثة
علي مظلوم الجبوري عليه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2018/5/21وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحمزة
رقم اإلضبارة 2016/528 :
التاريخ2018/5/3 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الحمزة العقار تسلس�ل 879
الحم�زة الواقع يف قض�اء الحمزة العائ�د للمدين
عادل صخي س�لمان املحجوز لق�اء طلب الدائن
مدي�ر عام مصرف الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفته
البالغ  263330698دين�ار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة  15يوما تبدأ
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقمه  :يق�ع يف محافظة الديوانية
قضاء الحمزة ورقمه  879الحمزة
 2ـ جنسه ونوعه  :عبارة عن ثالث محالت تجارية
مفرزه بصورة غري رسمية وعلوة لبيع الحبوب
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :كم�ا هو يف ص�ورة قيد
العقار
 4ـ مشتمالته  3 :محالت وعلوة لبيع الحبوب
 5ـ مساحته  468,76 :مرت مربع
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
 8ـ القيم�ة املق�درة  :خمس�مائة ملي�ون دين�ار
( )500000000دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املدع�ي ( صباح هادي جاس�م ) طلبا يروم
في�ه تبديل اللقب م�ن ( البهاديل) اىل ( املوس�وي
) فم�ن لديه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
(  ) 22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم ( ) 3
لسنة .2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4220 :ب2017/5
التاريخ 2018/5/6
اعالن
اىل املدعى عليه (نشات كريم شمخي)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م /4220
ب 2017/5بتاري�خ  2017/12/28واملتضم�ن
الحكم بالزامك واملدعى عليهم عامر كاظم جالب
ومحسن رزاق داود بالتضامن فيما بينكم للمدعي
املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية اضافه
لوظيفت�ه مبلغ�ا مق�داره  745دوالر امريك�ي
ومجم�وع املبلغ املرتتب بذمتكم عن قرض مؤرخ
يف  2016/8/28ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة
البرصة واش�عار مختار املنطقة محمد ربح سعد
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني
محليتين يوميتين ولك ح�ق الطعن على القرار
املذك�ور خالل امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن
القانوني�ة وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا االسدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 2934:
التاريخ 2018/4/30
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2017/10/2لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م
( )2885محل�ة (رش�ادية) يف الكوف�ة اىل طالب
التس�جيل فالح حس�وني يونس حسن لتسجيله
مج�ددا باس�مه بصفته املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة له�ا تمهي�دا
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري
( )43لس�نة  1971قررنا اعلان هذا الطلب فعىل
كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل
ه�ذا العق�ار تقديم م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه
الدائ�رة خالل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم
الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع
العقار يف الساعة العارشة من اليوم التايل النتهاء
م�دة هذا االعلان وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذك�ور لهذا
الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( س�امي هادي جاس�م ) طلبا يروم
في�ه تبديل اللقب م�ن ( البهاديل) اىل ( املوس�وي
) فم�ن لديه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
(  ) 22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم ( ) 3
لسنة .2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة

فقدان
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية املرقم
 956430بتاريخ  2017 / 1 / 16بمبلغ 627500
ستمائة وسبعة وعرشون الف وخمسمائة دينار
بأس�م  /كريم ميذاب عليوي فعىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية املرقم
997372بتاريخ  2017 / 8 / 31بمبلغ 400500
اربعمائ�ة الف وخمس�مائة دينار بأس�م  /كريم
مي�ذاب عليوي فعىل م�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
ق�دم املدعي ( زهير جبار كزار) طلب�ا يروم فيه
تبدي�ل اللقب من ( الدلفي) اىل ( املوس�وي ) فمن
لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية
خلال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة (  )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
ق�دم املدعي ( محمد جبار ك�زار) طلبا يروم فيه
تبدي�ل اللقب من ( الدلفي) اىل ( املوس�وي ) فمن
لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية
خلال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة (  )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
قدم املدعي ( مش�تاق كريم لفته) طلبا يروم فيه
تبديل اللقب من ( الساعدي) اىل ( املوسوي ) فمن
لدي�ه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية
خلال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة (  )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة .2016
الفريق
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من كلي�ة الطب –
جامعة بغداد بأس�م  /حسين حيدر حسني فمن
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد املواطن محمد صالح حسن جوير الكبييس
بتاري�خ  2007 / 4 / 8يف بغ�داد – مواليد 1975
الريموك يرجى عىل من لديه اي معلومات االتصال
عىل الرقم 07711090771

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النقل – الرشكة
العامة الدارة النقل الخاص بأسم  /خلف حمدان
حس�ان فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.
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شـربـل داغـر يـدارس إشـكـالـيـات قـصـيـدة الـنـثـر الـعربــيـة
انطوان ابو زيد

يف كتابه «الشعر العربي الحديث :قصيدة النثر» (دار منتدى املعارف) يتناول الباحث والشاعر والروائي رشبل داغر بالدرس قصيدة النثر التي باتت عىل حد
علم القراء والش�عراء يف العالم العربي اليوم النوع (بعضهم يؤثر تس�مية األسلوب) األكثر انتشارا ً والتباسا ً يف آن واحد.يطرح رشبل داغر يف مقدمة كتابه
املنهج العام الذي سيتبعه يف الكتاب(400صفحة)،

فينطل�ق م�ن معايري عام�ة أو توجّ هات
أس�لوبية لبن�اء قصي�دة النث�ر ،كان ق�د
وضعها النقاد الغربيون ملقاربة هذا النوع
الجدي�د ،م�ن أمث�ال تزفيتان ت�ودوروف
وس�وزان برنار وإيتيان سوريو وغريهم.
وال يكتفي بهذا العرض العلمي وبناء عىل
معرف�ة بمصطلح�ات اللس�انية الحديثة
والس�يمياء اللتني يس�تعري ه�ؤالء النقاد
منهم�ا مجمل تعريفاتهما التي يس�عون
م�ن خالله�ا إىل وص�ف مظاهر ش�عرية
قصي�دة النث�ر .إنما ت�رى الباح�ث داغر
ّ
ل�كل من
يناق�ش يف ق�درة املعايير األوىل
س�وزان برن�ار ،وت�ودوروف ،على تعيني
حدود مالمح قصي�دة النثر ومواصفاتها،
ّ
والتوه�ج ،واملجّ انية،
م�ن مثل :اإليج�از،
تتبع «منهج�ا ً تحليليا ً
أن برنار لم ّ
فيج�د ّ
يف درس القصيدة «(ص .)16وبناء عليه،
فق�د اس�تلزم أن يط�رح الباح�ث تصوّرا ً
منهجي�ا ً
ّ
يتش�كل م�ن «مقوم�ات بن�اء
الن�ص» (ص )30التي تحدد «األدبية كما
«الش�عرية» يف النص�وص» ،وتتجلىّ هذه
املقومات يف أربعة مس�تويات ،عىل ح ّد ما
كش�ف عنه الناقد غريم�اس يف ثالثينات
القرن امل�ايض ،وهي :املس�توى الطباعي
والوزن�ي ،والنحوي (الرتكيبي) ،واملعنوي
(أو ال�داليل) .م�ع ّ
أن ت�ودوروف ودوكرو
يعزوان فضل اكتش�اف «األبعاد» (الداليل،
والنحوي-الرتكيبي ،والتداويل) إىل ش�ارل
مورّيس يف الثالثينات من القرن املايض.
أض�ف إىل ذل�ك ،أي إىل املس�تويات األربعة
املذك�ورة أعلاه ،فق�د رأى الباح�ث أن
يس�تخدم مفهوما ً واصفا ً آخر ،يستطيع
ب�ه أن يح�دد نق�اط االفتراق بين النثر
العادي والنثر يف قصيدة النثر ،وبني الشعر
املنظوم وبني الشعر يف قصيدة النثر ،وهو

مفه�وم املهيمنة ،أي املظهر املتواتر بقوة
يف الن�ص والالف�ت والذي يهيم�ن عىل ما
عداه من املظاهر.
ّ
يش�كل الباحث
وأيا ً تكن املس�تويات التي
داغر منها ش�بكته التحليلي�ة التي يزمع
النظر منها إىل قصيدة النثر فإنه يحس�ن
بنا اس�تنتاج منهجيته العام�ة الهجينة،
التي ّ
اتبعها يف دراس�ته املس�تفيضة ،من
دون أن يعلنه�ا أو املنهجي�ة «التكوينية»
التي تس�عى «بالوس�ائل املتاحة اليوم إىل
معرفة ملاذا وكيف ( )Génétiqueباالسم؛
أع ّد عمل أدبي» .وليس هذا فحسب ،بل ّ
إن
الباحث ،بعد أن يفرغ من مهمة التحقيب،
والتثبّت من املدوّنة ،أي مجموع النصوص
الش�عرية (نص�وص الش�عر املنث�ور ،ثم
القصائ�د املنث�ورة ) التي تس�بق مدوّنته
والتي حرصه�ا بقصائد النثر لش�اعرين
م�ن دون غريهما :محم�د املاغوط وأنيس

الحاج ،يعمد إىل تفعيل ش�بكته التحليلية
املس�تم ّدة أركانه�ا ومعايريه�ا الواصفة
من اللسانية والسيميائية بغية استخراج
«االنتظام�ات الش�كلية» الت�ي تتميّز بها
قصائ�د النثر املقص�ودة بال�درس ،وهي
مس�تلّة من أعمال الشاعرين ،وعىل مدى
حقب�ات مختلف�ة م�ن حي�اة ّ
كل منهما،
عمال ًباملنهج التكويني والتعاقبي السالف
وصفه.ومل�ا كان العم�ل املنج�ز للباح�ث
رشبل داغر واس�ع األطياف ومتش�عبا ً اىل
ح ّد يس�تحيل مع�ه اإلحاطة الش�املة يف
عجالة كهذه ،فقد رأينا أن نجمل قراءتنا
إياه يف نقاط آتية:
إماطة اللثام
لق�د أمك�ن الباحث رشبل داغ�ر ،يف بحثه
املس�تفيض ،أن يمي�ط اللثام عن أس�ماء
العشرات م�ن الش�عراء وإنجازاتهم عىل
صعيد الش�عر املنثور وقصائ�د النثر ،من

مثل :توفيق صايغ ،ونقوال فياض ،وخليل
هنداوي ،وجورج الكع�دي ،وعبد الحكيم
مراد ،ونارص بن س�ليمان أو حميد ،وعبد
الكريم الس�مان ،ومحمد س�عيد املس�لم،
ومحم�د ش�مس الدي�ن وبول�س أس�عد
الرشتون�ي ،وأن�ور الجن�دي ،وألبري أديب
وسليمان عواد ،وغريهم الكثري ممن ال يرد
لهم ذكر يف تصانيف نقاد الش�عر العربي
الحديث .ال س�يّ ما ّ
أن لالس�مني األخريين
تأثريا ً مبارشا ً بتكوين أس�لوب الشاعرين
املخصوصني بدراس�ة أعمالهما الشعرية
ُ
عنيت بهما ،محمد املاغوط وأنيس الحاج،
عىل ما بيّنته دراس�ة املدوّنات ذات الصلة
(مجل�ة األديب ،وأبولّو ،وش�عر ،واآلداب،
وغريها) وتصنيف مضامينها ونصوصها
الش�عرية والنقدية .وتل�ك هي رضورات
املنهج التكويني
الت�ي تل�زم الباحث بها ّ
فتتس�ع لها رؤية

الناق�د ،فتض� ّم اىل بوتقته�ا التاريخ�ي
والفكري والفلس�في واللغ�وي والبالغي،
عىل نحو يصعب تمييزها أحياناً.
منهج خفي
ّ
مس�تهل كتاب�ه
لئن يذك�ر الباح�ث ،يف
اإلش�كالية الت�ي يس�عى إىل حلّه�ا ،وهي
«درس قصي�دة «صعب�ة «ال�درس» ه�ي
قصيدة النثر ،وتبّي�نّ «تغيرّ اتها البنائية»،
فإن�ه ّ
يتأنى يف إطلاع القراء على املنهج
ّ
النقدي الذي ينوي اتباعه يف دراسته هذه
ليكون ً
عونا ل�ه يف تصوّر الحلول املمكنة،
وتيسير عملي�ة تحلي�ل قصي�دة النث�ر
العسيرة .وما ال يجده القارىء املبتدىء
ُ
عنيت اس�م املنهج النقدي ليسري
وال ّد ِرب،
عىل ضوء املعايري التي باتت معروفة لديه
(منهج س�يميائي ،أو تأريخي ،أو تأوييل،
ّ
املخت�ص من دون
أو غريه) ،يس�تخلصه
غريه ،فينتبه إىل ّ
أن ما س�ار عليه الباحث
إنما يندرج يف باب املنهج التكويني املشار
إلي�ه أعلاه ،وأن األخري موصول بش�بكة
تحليل مس�تمدة م�ن املنهج الس�يميائي
أو الس�يميولوجي ،عنيت بها املس�تويات
األربع�ة :الطباع�ي ،والوزن�ي ،والنحوي
(الرتكيب�ي) ،واملعن�وي (ال�داليل) .ذلك ّ
أن
املسألة أو اإلشكالية يف الدراسات
ذات الطابع الخاليف ال ترتدي أهمّية مطلقة
بمعزل عن املنهج الذي يسعه إيجاد منافذ
ّ
يتمكن من ّ
فك شيفراتها ورموزها
لها ،أو
املختلفة بمفاهيمه الواصفة.
ّ
توسع مزيد
يف ما انس�اق املؤلّف داغ�ر اليه ،من حيث
تعري�ف الق�ارىء بالنقل�ة الت�ي أنجزها
الش�عر العرب�ي الحدي�ث ،م�ن البي�ت
ّ
املس�تقل اىل الس�طر،
التقليدي ذي القوام
احتاج الباح�ث اىل االس�تفاضة يف الكالم

شـيـخـة حـلـيـوى تـرسـل الـطـلـبـيـة C345
العصور والح�روب كلّها ً
ُ
يضحك ،ويغم ُز
أيض�ا .كان
بعين�ه ،ويلم�س األكتاف املكش�وفة ّ
برقة ،ث� ّم يميلُ
ً
عىل إحدى املُ ّ
ُ
شيئا،
ويهمس لها
س�نات الش�قراوات،
ُ
تضح�ك ب�دال ٍل ،وتعطيه يدها ،ليس�حبها نحو حلبة
ّ
ّ
تتوسط القاعة.
الرقص التي
ُيراقصها بمهارة مدرّب رقص محرتف ،يتحر َُّك بخفة
إن تنته�ي املوس�يقا ال ينسى ْ
وأناق�ة ،وم�ا ْ
أن ُيق ِّبل
ّ
مصفق�اً ،يعو ُد بعدها
ظاهر يده�ا ،وينحني أمامها
لدور ٍة أخرى من الغزل والرّقص.
ّ
قص َت َكُ .
س�أكتب ّ
ُ
تتلخص يف
قلتها أر ُّد عىل تحيّة منه،
إمالة رأس رقيقة نحوي.
ابتسم َكم ْ
َن لم يعد يفاجئ ُه يش ٌء يف هذا العالم.
 أنت كاتبة؟بهذه اللغة املرنة ،املوغلة يف عمق الحاالت اإلنسانية،
ُ
تكتب ش�يخة
املتماهي�ة مع عنارص الحلم ،والرغبة،
حليوى قصصها ،لتحكي لنا سرية الذات الفلسطينية
يف بعده�ا اآلخر ،خارج القوالب الجاهزة املتوارثة من
رومانسيات القرن املايض ،لنا أن نكتشف شخصيات
ّ
تش�بهنا ،نختل�ف ّ
ونتمثل
ونتف�ق معه�ا ،نجادله�ا
أحزانه�ا وأفراحه�ا الصغيرة .م�ع هذا لي�س لنا أن
نطمنئ ملا س�يهجم علينا ونح�ن نقرأ ،فبني األصوات
ً
ثقب
القديمة ،قد نلتقي رجال يبحث عن عينيه ،ومن ٍ
أبيض قد نجد فسحة ّ
للنباح ،وبدل الطلبية ،قد تصلنا
ٌ
ع�روس للبيع ،وكأنها عناوين قادمة من مئة حكاية
وغابة ...
لغ�ة حليوى ال تلتزم الحي�اد ،ولكنها يف نفس الوقت،

ص�درت حديث�ا ً عن منش�ورات املتوس�ط – إيطاليا،
مجموعة قصصية جديدة للكاتبة الفلسطينية شيخة
حلي�وى بعن�وان «الطلبية  .»C345لتأت�ي املجموعة
ضمن مشروع «األدب أقوى» (طبعة فلس�طني من
الداخل) وسلسلة براءات املتوسط.
بلمح ٍة ذكية ،ولغ ٍة ال تخلو من الحموالتِ واإلسقاطات
التي تضع الواقعي والرسيايل يف بوتق ٍة واحدة؛ ترشع
الكاتبة ش�يخة حليوى يف رس ِد قصصها التي ُتحيلنا
إىل عوالم حميم ٍة ،مليئة بالتفاصيل واملشاهد األقرب
يف جزئياتها من العمل الس�ينمائي ،غري املبارش ،أين
مالمس�ة الحقائق ،كما القصص املتخيّلة
نقرتب من
ِ
بنف�س املس�افة الت�ي نقطعه�ا بني قص� ٍة وأخرى،
بني ٍّ
نمس ُ�ك بخيط الرسد
نص وآخر .ال س�يما ونحن
ِ
كنه�ر ال نهاي�ة ل�ه ،حتى
انقط�اع،
دون
املتواص�ل
ٍ
عناوين القصص تتحوّل إىل جس�ور صغريةُ ،ت ّ
ذكرنا
ٍ
ّ
تني يمك�ن اللجوء إليهم�ا ،وقد تقمّصنا
بوج�ود ضف ِ
أجساد األبطال ،بأطرافها املبتورة ،واالصطناعية ،بل
َّ
إننا ُ
نقع عىل ُدمى تلع�ب دو َر الرشيك ،وتصفع وجه
العال�م الذي يحت�اج إىل صياغ ِة مفاهي�م جديدة عن
الحياة والوطن والحرب والحب.
كتبت شيخة حليوى يف إحدى قصص الكتاب:
ُ
ملحت� ُه فيها خلال إقامتي
امل�رة الثالث�ة التي
كانت ّ
ّ
ُ
يجوب قاع�ة الفندق مثل
الس�احيل،
يف ذل�ك الفندق
َ
خ�رج لتوّه م�ن فيلم The
التيني س�احر،
مُ ح�ارب
ّ
ُ
 ،Liberatorبفارق ّ
همس�ت لنفيس:
السلاح وال ّز ّي.
ّ
ُ
وسلاح ُه ،أمّ �ا الحُ ّريّة ،فهي واحدة يف
عرص ز ّي ُه
لكل
ٍ

عىل بعد آالف الكلامت املتخثرة
باسم المرعبي
إىل أخي حامد
ُ
الرجل على ركبتيه ـ
يف وس�ط الس�احة ـ س�قط
( )........ـ يف وس�ط الساحة ـ سقط الرجل فجأة،
مثل حص�ان ،حص�دوا ركبتيه بمنج�ل ...رسكون
بولص
************
وأنا هنا
ّ
املتخثرة
عىل ُبعد آالف الكلمات
وفراسخ الصرب
حيث ما بيننا ركام من األحالم املحطومة
وك رَس ذكريات عن املستقبل
ِ
ّ
أدمنا الحديث عن اآلالم
وقد
حتى
أزه َر الصوت
حتى تفجّ ر الدم أو الدمع من ُ
األغنية
************
وكان النهر الوحيد
خطوة أُخرى معنا
كان شقيقنا،
وع َبق
َ
منتظرة،
رسالة
عند وصولها
واللوح الذي قرأنا فيه
ضحى الطفولة
وتدرّج أيامنا.
************
صم َّ
َ
َت
ْ
فأس َك ّت األيام
ّ
أسكت الكلمات رفيقة النهر
والرسائل التي لها إهاب
املرسّات،
ّ
أسكت النهر بسالحفه
الصيفي،
بم ّده
ّ

بالسابحني عىل ّ
ضفتيه
بشموع مساءات صاحب الزمان
بعباءات أُمهات الغرقى
َ
يبحثن عن املصبّ ـ ّ
أي مصبّ ـ
حيث أوالدهن يف االنتظار
كما يؤمِ ّن،
ّ
ّ
الدوري
أسكت
يف حدائق اآلس
ّ
أسكت الهواء يحرّك الرشائط يف شعور
التلميذات
ّ
أسكت نداءات الباعة املتجولني
ّ
الصيفي
أسكت الص َو َر يف سينما املدينة،
ّ
************
ّ
أسكت املاء يف الساقية الوحيدة
يف أعايل املدينة.
************
عرب بذار الصمت
تعلو األشجار
والجراح تعاود َتفجّ رها
كينابيع حبيسة
أُ
ْ
طلقت ،توّاً.
************
غبّ صمتك
صارت الظلمة تتنفس بصوت مسموع
وخفقان النجوم موحشا ً يصل
وهذا العالم ُيخترص،
بالنسبة يل،
أحياناً،
أو دائما ً
بضوء عينيك،
بحركة يديك
بالكلمة التي تسقط،
َ
منك،
أو فوق جسدك،
شاهدة.

تخرج عن التصنيفات الجندرية ،لكي تضعنا والعالم
يف مواجه�ة بقع�ة الضوء التي تس�لّطها الكاتبة عىل
ً
مازجة ،خلال ذلك،
الكثير م�ن املفاهيم املغلوط�ة،
كلس�ان ح�ا ِل اللحظة التي
بني الواقعية والرسيالية
ِ
نعيشها اليوم.
ٌ
كت�اب جدي�د للكاتب�ة والقاص�ة
«الطلبي�ة »C345
الفلس�طينية ش�يخة حلي�وى ،ص�در يف  72صفحة
من القطع الوس�ط ،ضمن مرشوع «األدب أقوى» يف
طبعة فلس�طينية وسلس�لة «براءات» التي تصدرها
منشورات املتوس�ط وتنترص فيها للش�عر ،والقصة
القصرية ،والنصوص ،احتفا ًء بهذه األجناس األدبية.
ش�يخة حسين حليوى :ولدت يف قرية « ذيل ال ِعرْج»
قرية بدويّة فلس�طينيّة غري معترف بها يف ضواحي
مدينة حيفا .تعيش يف مدينة يافا منذ أكثر من عرشين
ُ
حيث تحصلت عىل البكالوريوس واملاجستري يف
عاما.
موضوعي الرتبيّة واللغة العربيّة بدرجة امتياز .تعملُ
كمرشدة للقيادة الرتبويّة والتعلّم .ص َدر لها يف القصة:
«س�يّدات العتمة» و»النوافذ ُكتب رديئة» ومجموعة
ش�عرية بعنوان« :خارج الفص�ول تعلّ ُ
مت الطريان».
ُترجم�ت نصوصه�ا إىل العربيّ�ة اإلنجليزيّ�ة األملانيّة
البلغاريّة ونرشت يف مجلاّ ت عديدة متخصصة.
الكاتبة س�تكون حارضة ي�وم اإلثنني  7مايو ،2018
بدءا ً من الساعة السابعة ونصف يف معرض فلسطني
ال�دويل للكت�اب لتوقي�ع كتابه�ا الجدي�د ،يف جن�اح
منشورات املتوس�ط ،املكتبة الوطنية ـ محافظة رام
الله والبرية.

سبايا دولة اخلرافة ما بني الرواية والدراما
للروائي عبدالرضا صالح حممد
قراءة الناقد جالل ساجت
ابت�داء ال ب�د يل م�ن االعتراف باني لس�ت ناقدا
متخصص�ا او محرتف�ا بل انا ق�ارئ متذوق منذ
الدراس�ة املتوس�طة حت�ى أالن وبع�د ان انهيت
دراس�تي الجامعية يف كلي�ة اآلداب جامعة بغداد
قبل ثالثة وأربعني عاما
أن هذا الجنس النادر من األدب بدأ يجتذب العديد
من الش�عراء والكت�اب والفنانين ومنهم الفنان
التش�كييل عبدالرضا صالح محم�د الذي نناقش
هذا اليوم روايته املوسومة « سبايا دولة الخرافة
«
إن اختي�ار العن�وان ه�و الخي�ار الصع�ب أم�ام
الروائ�ي لجذب القراء والنق�اد وعموما لقد نجح
الروائي عبدالرضا صال�ح باختيار عنوان روايته
 ،حي�ث جذبني لق�راءة الرواي�ة ألن املوضوع لم
يزل س�اخنا يف العراق والوطن العربي  ،ولو تتاح
يل الفرص�ة لقمت برتجمته�ا اىل اللغة االنكليزية
لتعرب اىل العاملية  ،وس�أقوم بذلك إن ش�اء الله لو
أتاح يل العمر الفرصة للقيام برتجمتها
يرى البعض أن العنوان الواضح قد يعطي مردودا
س�لبيا والعنوان الغامض ه�و الذي يجذب القراء
وي�رون يف رواية دون براون « ش�يفرة دافنيش «
مث�اال عىل ذلك لكني أميل اىل ال�رأي األول فرواية
البؤس�اء لفكتور هيجو واضح�ة العنوان وكذلك
الحرب والسلام لتولس�توي وقد يكون الطرفني
على ح�ق الن املوض�وع نس�بي ولي�س مطل�ق
والروائ�ي الذي نحتف�ي به اليوم أيض�ا له رواية
بعنوان مرمز « ثالثية اللوحة الفارغة «
امت�ازت رواي�ة « س�بايا دولة الخراف�ة « بالبناء
الزمن�ي والبن�اء التعبيري ومنه�ج التحلي�ل
الخارجي والداخلي واألبعاد الخارجية والداخلية

( الس�يكولوجية ) واالجتماعية للشخصيات وما
تعرتيه�ا من عق�د نفس�ية وأم�راض اجتماعية
ب�روز األن�ا والنرجس�ية والتماه�ي والعص�اب
وأف�كار وس�لوك ومواقف وردود أفع�ال املنتمني
اىل تنظي�م داعش لكنها افتق�رت اىل الحوار حيث
يتم تقديم الشخصيات بواسطة الحوار التعبريي
املنظور الذي يعتم�د عىل عنرصين هما الحقيقة
واالبتكار
ل�م يرضخ إس�حاق حن�ا لألم�ر الواق�ع ويضع
يدي�ه عىل خده منتظرا معج�زة أو قفزة فجائية
تخلص�ه من مخاضه النفسي املتأزم بل بارش اىل
العمل االيجابي يف رحلة البحث املضنية املحفوفة
باملخاطر ع�ن عمته مرييام والتي تش�به هنا اىل
ح�د ما املهمة املس�تحيلة ( Mission imposible
) هن�ا انتقل الروائي عبدالرض�ا صالح محمد اىل
الدراما .
زم�ن الرواي�ة قب�ل وبعد احتلال داع�ش ملدينة
املوص�ل وم�كان الرواي�ة الرئيسي ه�و املوصل
والعم�ارة مكان ثانوي ( س�كن مؤقت ) وبعدها
مكان اللجوء أما الس�ويد فكانت مرحلة انتقالية
من العم�ارة اىل املوصل .الحبكة الدرامية والرسد
الروائ�ي أكث�ر من جيد ل�دى الروائ�ي عبدالرضا
صال�ح محمد كيف ال وه�و رئيس نادي الرسد يف
اتحاد أدباء والكتاب يف ميسان وهو فنان تشكييل
أيض�ا فيضع مش�اهده الروائية كلوح�ات فنية
تثري اإلعجاب والفضول .
امتازت رواية ( س�بايا دولة الخرافة ) بأس�لوب
متفرد يحسب للروائي فهو كما يقول الفيلسوف
الفرنيس ( موفون ) واألسلوب هو الرجل .
وأخير يحف لن�ا أن نق�ول أنه�ا رواي�ة جديرة
بالق�راءة وإضاف�ة نوعي�ة وكمي�ة اىل املكتب�ة
العراقية يف هذا الجنس األدبي النادر.

على املدوّن�ة الش�عرية (الش�عر املنثور)
التي انبثقت منها ،عىل رأيه ،قصيدة النثر
العربي�ة .واقتضى منه ذل�ك التوقف لدى
نت�اج الكثري من الش�عراء ،ممن كش�فت
عن�ه «معاينت�ه» مجالت مث�ل :الجامعة،
والهالل ،وأبولو واألديب ،واألدب ،واآلداب،
وش�عر .كل ذلك من أج�ل إثبات التحوالت
الش�كلية اللغوي�ة البطيئ�ة التي حصلت
عىل بدن قصيدة النثر :من شعر التفعيلة،
أو الش�عر الح ّر بتعريف نازك املالئكة ،اىل
الخروج عىل العروض ،وصوالً اىل الس�طر
التفعيلي ،واملنث�ور ،وانته�اء بقصي�دة
النث�ر .بي�د ّ
أن ذل�ك كان يمك�ن االكتفاء
بأسماء معينة ذات أثر يف املشهد الشعري
املدروس ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،وذلك
حفظا ً ملسار التحليل من قلة الرتكيز.
معاودة النظر
لنئ كان الباحث يكش�ف ،بفضل ش�بكته
التحليلية السالف وصفها ،عن «انتظامات
ش�كلية» يف قصي�دة النث�ر ل�دى كل م�ن
الش�اعرين محمد املاغ�وط وأنيس الحاج
(م�ن حي�ث انقط�اع الس�طر الش�عري،

وبنية القصيدة املغلق�ة ،وإدخال العامية
املتم�ردة عىل األصول،
يف صلب الفصحى
ّ
واس�تعارات محيرّ ة  ،واختالل يف الخطاب
داخ�ل القصي�دة ،أو البع�د الت�داويل غري
املذكور)ّ ،
فإن الباحث رشبل داغر يقارب،
ههنا ،ما س�بق لعديدي�ن أن تناولوه ،من
مثل أحمد بزون وعبد الكريم حسن ،وعز
الدين املنارصة  ،وعب�د القادرالجنابي ،اىل
العشرات من الدراس�ات األكاديمية التي
تناول�ت نت�اج الح�اج واملاغ�وط .ويدرك
الباحث داغر وهو ش�اعر عىل مدى عرش
مجموعات شعريةّ ،
أن قصيدة النثر باتت
جنسا ً (أو نوعاً) أدبيا ً من االتساع والعمق
بحيث يحتاج اىل مؤسس�ة تعنى بأصواته
الجدي�دة والش�ابة ،وتنظ�ر يف انتظاماته
الشكلية الكثرية وفائقة الوصف.
ّ
ف�إن كتاب رشب�ل داغر الصادر
مع ذلك،
ه�ذا العام ( )2018وهو بعنوان «الش�عر
العرب�ي الحدي�ث :قصي�دة النث�ر» ،يق ّدم
تص�وّرا ً نقدي�ا ً جدي�را ً بال�درس والتأمل
والتجري�ب ل�درس قصي�دة «صعب�ة
«الدرس».

متأخرة عن حكايتي
بوغار ِد ْت
جونا ْ
ترجمة :مزوار اإلدريسي
ٌ
آني
وصفة لحساء ٍّ
َّ
ْ
ْ
َّ
ُ
آخرهِ
ُتخمِدين النا َر وتخرجني كل يش ٍء عن ِ
َ
ً
ْ
َ
ْ
ّ
ُ
ُتبعثرينه ،مِ غرَفة ِتل َو مِ غرف ٍة ،عند النبْع،
ً
ً
ْ
قطعة ،اللَّينِّ
تجْ م َ
َّ
والصلبَ ،
قطعة
َعني األجزا َء،
ْ
ُتصلِّحني ،شكال تلو شكلِ ،ج َ
راح ِّ
السكني،
ً
َ
طبقة ِتلْ َو طبق ٍةَّ ،
ُ
كل قوقعة وتعيدينها
تتعرِّفني،
لِتَترْ ُكي الْ َغي َ
ْ
ْظ َيغليِ .
■■■
ٌ
مدينة أُ ْنثى
الحلّ ُة2012 ،
ِ
ُ
َ
هذه ليست دوائ َر وإنما تمَاثالت:
ُ
الجذور القديمة ،حيث
أنقاض
ِ
ُ
َي ُدو ُر الرَّمل ،يصعد،
ّ
يتخطى ،يتح ّدى السماوات،
يتسلَّق،
ُ
ص ً
فرةَ ،ي ْخ ُنقُ،
كسب ُ
ُ
أزرق ُه ُي
ش ُّع ِبلو ِْن الربتقال،
َي ْب َهرَُ ،ي ِ
َي ُ
َ
ُ
َ
بنفس ِجيًّا،
غتاظ أحْ َمرَ ،يَحْ زن
َ
ّ
أس َودَ.
ويتحمَّل التداوُل ْ
ُ
ٌ
ف َّ
اآلن ْ
الليلة َ
عن َد مُ ْن َت َ
سابقة ألوانها
الن َهار،
ص ِ
ِّ
َ
ٌ
أ ْو متأخرة عن حكايتي ،حكاي ِتك ،حكاي ِتنا.
ّ
يرتن ُح َ
الج َ
س ُد بني األنهار،
ُ
َّ
ْ
ذعنُ،
يتقلص ،يستنشق ،ينشج و ُي ِ
ُيغمض العينينْ ويستسلم َ
لتيّار
س ْي ِل ُ
وآالف ِّ
َ
الس ِنني،
القرون
ِ
ُ
ُ
والسماواتِ الهائجة التي ال تحيط بيشء
َ
وت ْخلَ ُع اإلغما َء والسوا َد،
ِّ
ُ
س َ
َ
ري مَ شي َم ٍة مُ تحللة،
َت ْنبض لونا
بنفسجيًّا ،مَ ِ
َ
ٍّ
تختلط يف أحْ م َر ط ِري ،يستعيد
الجس ُد ضيا َء البرُ ُتقالُّ ،
توه َج ُه،
َت ْف َت ُح قوان ُ
ني ْ
الوع ِي عينيْها،
ترى ر َُك ًبا ،وعضالتٍ و َب ْطناً،
بط َن َكْ ،
بطنيْ ،
بط َن َنا،
ُ
ٌ
ٌ
مَ ْك ُشوطاً ،هي تماثالت دائريّة باطلة
َ
وخيوط َد ٍم،
لت َخ ُّثراتٍ ،
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ش،
وطر ٍُق تولد إىل ما ال نهاية ،طر ٍُق تقود إىل املدهِ ِ
ُطرُقيُ ،ط ُر ِق َكُ ،ط ُر ِقنا،
َ
ً
ُ
عائدة ناحية مسا ِء
واملرأة َتجُ و ُبها
َ
َّ
ُّ
ٍّ
س أ َبدِي ُسلِبَ من الشمال.
َت َنف ٍ
ٌ
موت كث ٌ
ري ومجهول ،بال تاريخ،
انتظار
كحيواتٍ مُ تو َِّقف ٍة يف
ِ
َ
حول مائدة،
أصواتٍ  ،وضحكاتٍ
مائدتي ،مائد ِت َك ،مائد ِتنا،
حيث ينشرُ ُ ْ
ُ
سماطا ً نظيفاً،
اإلخو َُة ِ
َ
املحاق،
أبيض مثل هِ الل
ِ
ْ
من َج ٍل يحصد زرعا ً ألجل الخبز،
ُ
َ
بزنا،
خبزي،
خبزك ،خ ِ
ِ
ص ِل العشا ِء َ
الذي ُيرافق َ َ َّ
قبل ّ
هر أ َ ْ
الصباح،
سمَك الن ِ
صباحنا.
صباح َك،
صباحي،
ِ
ِ
■■■
إنذار َ
الق َطرات
االختناق
حينما ُيو َِّت ُر الهوا ُء َحب َْل
ِ
رق الغيوم الهاويةَ،
و ُيك ِّد ُر َع ُ
ِ
ُ
ْ
َ
ُتمط ُر السماءُ ،تمطر مثلما كانت تمطر دوْمً ا،
َفيَجْ لِ ُ
س أ َ َح ُدهم إىل آلة الخياطة.
ً
ُ
ّ
صفيْحاتٌ
يجمع الطبْل قطراتٍ ومزيدا من القطراتُ ،
ٌ
فاترة َت ْثم َُل مُ َ
نت ِقلَ ًة من باب إىل باب.
َّ
ُ
ُ
ُ
قارن الشم ُ
ْس والربق ضوأهما،
وحينما ت ِ
َت ْن ُق ُل َ
الخي ُ
َّاطة ْ
رس َم َت ْفصيل البذلة عىل ورق من حرير.
تت َّ
ال َ
ُّوس يسقط أرْضا أو إبر ٍة
خل أبدا عن دب ٍ
حيط بالحظِّ.
رتق امليادين التي ُت ُ
َّ
ْ
ِ
أو تتخل عن ِ
ْطرُُ ،تمطر مثلما كانت ُتمطر دوماً،
إنها ُتم ِ
َلاَّلاً
ُ
ّ
َّ
يتنصل من السقوط ش ،
لكن املا َء
شرُّ
يتحاىش الهاوية يف بالطاتِ ال فة.
وفجأة ،كخنزير ٍة هائجة َت ْق َط ُع خي َ
ً
ُ
اإلبرة
ْط التخديرَ ،ت ْق ِف ُز
ِّ
ُ
ً
ُ
َ
َّ
ْ
ْب َّ
الساهر.
النائمة يف فتح ِة الشق ِة باحثة عن الكع ِ
ِ ُ
ُ
وار عرب الهاوية
القطرات
َتنهمر
الراكدة يف ُد ٍ
َ
ُ
ْ
ِّ
َّ
َ
كما لو أن أحدهم ُيمزق أقمشة ُحل ٍم مَ نيسٍّ
بابيس َ
َ
ذات ألْ ِب َد ٍة رماد َّي ٍة
مُ ح ِّررًا شالالتِ إ ِ َب ٍر و َد
ُ
ُ
ْ
ْطرُ ،تمطر مثلما كانت تمطر دوما.
وتم ِ
•ش�اعرة أرجنتيني�ة ومرتجمة من األملانية إىل اإلس�بانية والعك�س ،من مواليد
بوينس آيري�س عام  .1963منذ منتصف الثمانيني�ات وهي تعيش يف أملانيا بني
برلني وش�توتغارت ،وهي عضو يف هيئ�ة تحرير املجلة الالتينوأمريكية للش�عر
«بروميثيوس» ،ومشاركة يف تأسيس املهرجان الدويل للشعر والفنون والثقافات
يف باب�ل (العراق) .إىل جانب مجموعاتها الش�عرية ،ترجمت أزي�د من  50ديوانا
لشعراء أمريكيني التينيني وأملان.
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ورقة تبليغ

اىل املدين /نارص خلف مطر
الس�اكن بغداد الدورة م 806ش�ارع  23ش�قة
8/59أ تبلغ�ت باالن�ذار املرق�م ()3238/6/3
امل�ؤرخ يف  2018/2/14والص�ادر من مرصف
الرافدين القس�م القانوني ش�عبة التنفيذ وبيع
العق�ارات املرهون�ة والجل�ه وقعت على ورقة
التبليغ هذه
تعذر علين�ا تبليغ املدين نارص خلف مطر كونه
يسكن محلة  806شارع  23شارع النادي وتبني
انه مجه�ول االقامة ولذلك تع�ذر علينا التبليغ
وعليه رشحت ذلك
املبلغ
مهند عبد اهلل امحد

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  /حسن
عبداإلم�ام حمد .الذي يطل�ب فيه تبديل
اللق�ب م�ن (العطب�ي) اىل (املوس�وي)،
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خلال مدة أقصاها خمس�ة عشر يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  /نارص
عبداإلم�ام حمد .الذي يطل�ب فيه تبديل
اللق�ب م�ن (العطب�ي) اىل (املوس�وي)،
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خلال مدة أقصاها خمس�ة عشر يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
الفريق /مهدي نعمه الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  /قاسم
عبداإلم�ام حمد .الذي يطل�ب فيه تبديل
اللق�ب م�ن (العطب�ي) اىل (املوس�وي)،
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خلال مدة أقصاها خمس�ة عشر يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم من الس�يد /
مخلص كاظ�م عطيه .ال�ذي يطلب فيه
تبديل اللقب من (املذكور) اىل (املوسوي)،
من لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خلال مدة أقصاها خمس�ة عشر يوما ً
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة
العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
اىل الرشيك  /حالوي جعفر حالوي
اقتضى حض�ورك اىل صندوق اإلس�كان
العراق�ي الكائ�ن يف (محافظة البرصة –
ك�وت الحج�اج – مجم�ع وزارة االعمار
واإلسكان والبلديات العامة – تقاطع حي
الرسالة) .وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة
عىل قيام الرشيكة (غيداء محمد جاسم)
بالبناء على حصتها املش�اعة يف العقار
املرق�م ( )1269/37مقاطعة (األكوات)
لغرض تس�ليفها قرض اإلسكان وخالل
مدة أقصاه�ا ( )15يوما ً داخ�ل العراق،
و( )30يوم�ا ً خ�ارج العراق م�ن تاريخ
نشر اإلعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبال.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  :حجر وقيمومة 2017 /
م  /اعالن
قدمت املدعوة ( كايف محمد داود ) طلبا اىل هذه
املحكم�ة تطلب فيه نصبها قيمة عىل زوجها (
عبد السالم سعدي رشيد * لفقدانه بتاريخ 14
 2014 / 11 /ولحد االن اليعرف مصري حيا كان
ام ميت�ا فمن لديه اعتراض او معلومات تفيد
حيات�ه او مماته الحضور ام�ام هذه املحكمة
من اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا
وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق
القانون .
القايض
مطلك عبد الله خلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 2013 / 1403
اىل  /املنفذ عليه  /عيل هاش�م رزاق – مجهول
محل االقامة
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن رشح املبل�غ
القضائي لهذه املديرية وتصديق املجلس البلدي
لح�ي العامل انك مجهول مح�ل االقامة وليس
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفيذ البياع خالل خمس�ة عشر يوما تبدا من
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش
هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق
القانون .
املنفذ العدل
اخالص عبد الرزاق احمد
اوصاف املحرر :
لق�د نف�ذت الدائنة ش�ذى عبد الج�واد فرحان
قرار محكمة االحوال الشخصية يف البياع املرقم
 / 1998ش  2013 /يف  2013 / 4 / 28املتضمن
الزامك بتادية االبنة مالك مبلغا وقدره ( / 000
 ) 150مئة وخمسون الف دينار شهريا كنفقة
مس�تمرة اعتبارا من تاريخ املطالبة القضائية
يف  2013 / 2 / 20ولغاية اذار لسنة . 2018

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 512
م  /نرش فقدان
قدم�ت املدعوة اش�واق محمد جعف�ر طلبا اىل
هذه املحكمة تدعي فيه فقدان زوجها قاس�م
ناي�ف محم�د عب�اس التميم�ي وال�ذي فقد يف
محافظة صالح الدي�ن – قضاء بلد – عزيز بلد
بتاري�خ  2009 / 10 / 8بع�د ان ت�م اختطافه
ولم يعرف اي يشء ع�ن مصريه لحد االن وهو
من سكنة محافظة صالح الدين – قضاء بلد –
فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه او
بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض
عيل منديل خريبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديري�ة االحوال املدنية والج�وازات واالقامة يف
النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد2946 :
التاريخ2018/5/7 :
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي (
عب�اس جودة عبد علي ) الذي يطلب تس�جيل
لقبه وجعله( العذاري) بدال من ( الفراغ ) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها ( عرشة ايام ) وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ()24
م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم (  )3لس�نة
. 2016
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

www.almustakbalpaper.net

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة
اعالن املرقم  24لسنة 2018
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة  /لجنة تاجري االرايض
الزراعية باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري املساحات املبينة اوصافها
ادن�اه يف قض�اء املدائن  /ناحي�ة الوحدة باملزايدة العلني�ة وفق قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل والقانون  35لسنة
 1983والقرار  88لسنة  2003يف اليوم الواحد والثالثني اعتبارا من اليوم
الت�ايل لنرش االعالن عنه�ا يف الصحيفة او يوم العمل ال�ذي يليه يف حال
مصادفة املوعد عطله وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف
مقر مديريتنا الكائن قرب ساحة الفردوس وللتفاصيل مراجعة اللجنة
لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوب�ة ودفع التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %20م�ن القيم�ة التقديرية من ب�دل االيجار املقدر
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة
بالقانون اعاله
ت

رقم القطعة

المقاطعة

المساحة
 /دونم

المواصفات

المحدثات
والمغروسات

بدل االيجار/
دونم

1

1/42785

/3
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عبد االله قاسم حممد
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد2930 :
التاريخ2018/5/7 :
إعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية
( غفران ناظم م�رزة ) الذي تطلب فيها
تبديل اس�مها وجعله( علا ) بدال من (
غف�ران ) فمن لدي�ه اعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها ( خمسة
عرش يوم ) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة
( )22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم
(  )3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف . 2016/6/12
الفريق
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من
الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب ف�رع النجف
االرشف ذي الع�دد ( )6844بتاري�خ
 2012/4/1واملعنون�ة اىل مديرية مرور
محافظ�ة املثنى بأس�م ( صب�اح محمد
جريو ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني هوية طالبة باسم ( صابرين
دخيل مردان ) الصف الثالث قسم العلوم
الرتبوية والنفس�ية عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من جامعة
الكوفه كلية الرتبية للبنات الصف الثاني
قسم الرياضيات باس�م الطالبة ( رسل
موف�ق محس�ن ) عىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( لؤي عيل محمد عيل ) توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف
لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرقم
 1 / 974ح�ي الزه�راء وخلال عشره
اي�ام وبخالف�ه س�تتم االج�راءات دون
حضورك
اسم طالب االجازه يارس عبد الحسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( ابته�ال جلي�ل ابراهي�م )
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلديه
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار
 3 / 60165حي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم االحراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه فضيله عيل عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
حمكمة االح��وال الش��خصـــــية فــي
االسكندرية
العدد 1603 :
تاريخ 2018/1/28
املس��تدعية  :اس��راء جب��ار عجمي /
املفقود  /نصري حممود عيدان
خط��أ والصحي��ح ه��و املس��تدعية /
اسرى صبار عجمي
املفقود  /نضري حممود عيدان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /760:ب2017/2
التاريخ 2018/5/7
اعالن
اىل املدعى عليه  :جوزفن عبد الجبار عيىس
اق�ام علي�ك املدع�ون (احمد جب�ار مخلف
وعب�د الس�تار ابراهيم محم�د وطه محمد
حسني) امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة
اعلاه وطلب�وا ازالة ش�يوع العق�ار املرقم
 1167/2م 27كاط�ون والبالغ مس�احتها
 2اول�ك و 40م مرب�ع مش�يد عليه�ا دارين
كونك رشيك معهم عىل الش�يوع وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ
منش�د حس�ن علي يف  2018/4/18ع�ن
طري�ق مركز رشطة املفرق بكتابهم املرقم
 4995يف  2018/4/18وت�م تايي�ده م�ن
قبل املجل�س املحيل لقضاء بعقوبة منطقة
املف�رق ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك عن
طريق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني
محليتني للحض�ور اىل هذه املحكمة صباح
يوم  2018/5/27الساعة التاسعة صباحا
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا
وعلنا وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /360:ب 2018/
التاريخ 2018/5/7
اىل  /املدع�ى عليهم  1ـ محمد حسين  2ـ
حسنه حسني  3ـ فنر عبد الله
اعالن
اقامت املدعيتان ناهدة كمال عثمان وتغريد
حكم�ت فاض�ل الدع�وى البدائي�ة املرقمة
/360ب 2018/ضدك�م والذي يطلب فيها
ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل  7التحسينية
قس�مة ان كان قاب�ل للقس�مة او بيع�ا
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كل حسب
حصت�ه ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل
اقامت�ك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجلس البل�دي ملنطقة التحس�ينية عليه
تق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتين بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2018/5/14
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنكم قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد  /1899:ش2018/
التاريخ2018/5/7 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /قيص فرج حاتم
اقامت املدعية ش�هيناز عيل كاطع الدعوى
الرشعية املرقمة اعاله ل�دى هذه املحكمة
تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائ�ي للهج�ر
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف ه�ذه املحكم�ة واملختوم من
املجلس البلدي ملنطقة الطويس�ة واملعلمني
بتاري�خ  2018/4/1املتضم�ن ارتحالك اىل
جهة مجهولة عليه وملجهولية محل اقامتك
ق�رر تبليغك بصحيفتين محليتني يوميتني
للحض�ور امام هذه املحكمة ي�وم املرافعة
املص�ادف ي�وم  2018/5/25الس�اعة
الع�ارشة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا
وفق القانون
القايض
جاسم محمد املوسوي

اىل  /مسامهي رشكة الوطنية لصناعات االثاث املنزيل  /مسامهة خمتلطة

م  /اعالن دعوة

اس�تنادا اىل اح�كام امل�واد  87و  88م�ن قانون الشركات رقم 21
لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف / 3 / 5
.2018
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�يعقد يف مقر
الرشك�ة الكائن يف املوصل  /حي بيس�ان  /مدخل طريق دهوك يف
الساعة العارشة من صباح يوم االحد املصادف  2018 / 5 / 27ويف
ح�ال عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتم�اع يؤجل اىل يوم االحد
املص�ادف  2018 / 6 / 3بنف�س الزم�ان وامل�كان املحددين وذلك
ملناقشة جدول االعمال االتي :
 – 1مناقشة موضوع زيادة راس مال الرشكة من راس مالها الحايل
البالغ (  ) 126 0000000مليار ومئتان وس�تون مليون سهم اىل (
 ) 166 0000000مليار وس�تة وس�تون مليون س�هم وفق احكام
امل�ادة  – 55اوال م�ن قانون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املعدل
وتعديل املادة خامسا من عقد الرشكة التاسييس واملصادقة عليه.
راجني حضوركم باملكان والزمان املحددين اعاله او من ينوب عنكم
من املس�اهمني بموجب س�ند انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة
م�ن كات�ب العدل عىل ان تودع س�ندات االنابة او ال�وكاالت يف مقر
الرشك�ة قبل  3ايام من املوعد املحدد لعق�د االجتماع وفقا الحكام
املادة  91من قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل .
رئيس جملس االدارة
مها حمسن شندو

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ2018/5/7 :
اعالن مفقود
اىل املفقود  //عباس هادي سعدون
بتاريخ  2018/5/7قدمت زوجتك املدعوه
حال حم�ود تطلب فيه نصبها قيمة عليك
لكونك خرجت بتاريخ  2015/12/29ولم
تع�د لحد االن ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالصحف
املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك خلال
خمس�ة عرش ي�وم م�ن الي�وم الثاني من
تاريخ النرش س�وف تنص�ب زوجتك قيمة
عليك الدارة شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب (ن.ع هش�ام كاظ�م
سلمان موزان)
املنسوب اىل /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة ـ  5ميل
بما انك مته�م وفق املادة  5من ق ع د رقم
14لس�نة  2008لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك
بتاريخ  2013/12/4ولحد االن وملجهولية
اقامت�ك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان
تحرض ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل
االوىل  /املنطق�ة الخامس�ة البرصة خالل
م�دة ثالث�ون يوم�ا م�ن تاريخ نشر هذا
االعلان يف صحيفة محلية يومية وتعليقه
يف مح�ل اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب عن
التهم�ة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك
س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا
الح�كام امل�واد ( 65و68و )69من قانون
اصول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن
الداخيل رقم  17لسنة 2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف جدي�دة
الشط
العدد :بال
التاريخ 2018/5/3
اعالن مفقود
اىل املفقود  //عامر فخري محمد ابراهيم
بتاريخ  2018/4/2قدم�ت زوجتك علياء
فاض�ل محم�د طلب�ا ت�روم في�ه نصبها
قيمة عليك لخروجك م�ن الدار بتاريخ /5
 2018/2ولعدم معرفة حياتك من مماتك
علي�ه ق�ررت تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة
وخالل خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم التايل
للنشر فمن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة
بنص�ب املس�تدعية علي�اء فاض�ل محمد
قيمة عليك
القايض
ذاكر صالح حسني
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
جديدة الشط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب
العدد /186 :ب2018/
التاريخ 2018/4/26
اعالن
اقام املدعي نصار مطرود بحلوك ورشكائه
الدعوى البدائي�ة املرقمة / 186ب2018/
امام هذه املحكمة بحق املدعى عليه رئيس
دي�وان الوق�ف الس�ني اضاف�ة لوظيفته
والت�ي يطلب فيها الحك�م بتصفية الوقف
ال�ذري للعق�ار املرق�م  176مقاطع�ة 30
من�اوي لج�م والعق�ار  128مقاطعة 30
مناوي لجم فمن له عالقة بالوقف املذكور
مراجعة املحكمة يف موعد املرافعة املوافق
2018/5/23
القايض
وسام عبد الحسن عيل

فقدان
فق�دت هوية الطالب�ة س�ارة معن عبد
املحسن الصادرة من املعهد التقني قسم
ادارة مكتب من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية الطالب الص�ادرة من كلية
الط�ب بأس�م (حسين س�امي صادق)
على من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت هوية الطالب الص�ادرة من كلية
الطب بأسم (سعد شهيد بجاي) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت هوية الوزارية الصادرة من وزارة
الكهرباء باسم املوظف يف محطة كهرباء
الرميلة الغازية بأسم (محمد عقيل عبد
الل�ه) عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االمن
الداخيل املنطقة الرابعة
 2ـ اسم املشتكي  :الحق العام
 3ـ اس�م املحك�وم الغائ�ب ش.م (عالء
امري محمد صويح امليايل)
 4ـ رقم الدعوى 2018/294 :
 5ـ تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة
2014/3/30
 6ـ تاريخ الحكم 2018/3/19 :
 7ـ املادة القانونية  :تعديل مادة االحالة
م�ن املادة  5اىل املادة /5اوال من ق  .ع .د
رقم  14لس�نة  2008املعدل بداللة املادة
( )31من ق .ا.د رقم  17لسنة 2008
 8ـ خالص�ة الحك�م  :حكم�ت محكمة
قوى االمن الداخلي املنطقة الرابعة عىل
امل�دان ش .م علاء امير محم�د صويح
امليايل بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات
وفق احكام املادة /5اوال من ق.ع .د رقم
 14لس�نة  2008املعدل اس�تنادا الحكام
امل�واد /61اوال و /69اوال من ق.ا.د رقم
 17لسنة  2008لغيابه من 2014/3/30
ولحد االن
 9ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن
الداخيل اس�تنادا الحكام املادة /38ثانيا
م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008بع�د
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة
امل�ادة /89اوال من ق .ا.د رقم  17لس�نة
2008
 10ـ اعط�اء املوظفين العموميين
صالحي�ة القاء القبض علي�ه اينما وجد
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر بحق�ه وال�زام
املواطنين باالخب�ار عن مح�ل اختفائه
اس�تنادا الح�كام املادة /69ثاني�ا وثالثا
من ق .ا.د رقم  17لسنة 2008
 11ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة
استنادا الحكام املادة /69رابعا من ق ـ
أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ ق�رارا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء
اس�تنادا الح�كام امل�ادة /60سادس�ا
م�ن ق.ا.د رق�م  17لس�نة  2008قابلا
لالعتراض اس�تنادا الحكام امل�واد /71
اوال و/74اوال م�ن نفس القانون وافهم
بتاريخ 2018/3/19
عميد الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان
رئيس املحكمة
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حمافظ البرصة يدعم مشاركة أبطال العرب وآسيا يف بطولة ألعاب
القوى باإلمارات حتضريا لبطولة آسيا

البصرة  /المستقبل العراقي

الق�وى الكابتن حيدر جواد كاظم
والعب�ي المنتخب الوطني أللعاب
الق�وى عل�ى ض�رورة مش�اركة
الالعبين في المنتخب الوطني في
البطوالت الدولية أللعاب القوى .
وقال “ العيداني في بيان صحفي

اكد محافظ البصرة اسعد العيداني
دعم�ه ل�كل الطاق�ات الش�بابية
الرياضي�ة  ،مش�ددا ً خلال لقائه
م�درب المنتخ�ب الوطني أللعاب

صدر عن المكتب االعالمي الخاص
تلقت�ه “المس�تقبل العراق�ي”
ان اكث�ر الالعبي�ن الموجودي�ن
ف�ي البصرة رفع�وا أس�م العراق
والبصرة عاليا ً اثناء مش�اركاتهم
في البط�والت الرياضي�ة الدولية

كابيلو :إنييستا ومالديني استحقا الفوز بالكرة الذهبية
المستقبل العراقي  /متابعة

أش�اد اإليطالي فابي�و كابيلو ،مدرب
ري�ال مدري�د الس�ابق ،بآندري�س
إنييس�تا ،نجم برش�لونة اإلس�باني،
وال�ذي يقض�ي آخ�ر مواس�مه م�ع
الفريق الكتالوني.

وخ�اض إنييس�تا األحد الكالس�يكو
األخي�ر ل�ه بعدم�ا أعل�ن الرحيل عن
الفري�ق الكتالون�ي بنهاية الموس�م
الجاري.وقال كابيلو ،في تصريحات
نقلته�ا صحيف�ة “س�بورت” خلال
تعليق�ه عل�ى مب�اراة الكالس�يكو
وبالتحدي�د ع�ن لقط�ة اس�تبدال

إنييستا“ :هناك العبين على وجه
الخصوص كانا يس�تحقان الفوز
بالك�رة الذهبي�ة وهم�ا إنييس�تا
وباول�و مالديني”.وأضاف“ :لكنهما
لم يحصال عليها رغم امتالكهما
المزايا المطلوبة للفوز
بها.

مارسيلو حيقق الوفاق بني رئييس
برشلونة وريال مدريد
المستقبل العراقي  /وكاالت
علق جوس�يب ماريا بارتوميو ،رئيس
نادي برشلونة اإلسباني ،على إمكانية
انتق�ال نيمار دا س�يلفا ،نج�م باريس
س�ان جيرم�ان ،إلى الغري�م التقليدي،
ريال مدريد في المستقبل.
وق�ال بارتوميو ،في تصريحات لراديو
كتالوني�ا “انتق�ال نيم�ار إل�ى ري�ال
مدري�د؟ ه�و حر فيم�ا يفع�ل ،ولكني
أعتق�د أن لدي�ه عق�د طوي�ل األمد مع
سان جيرمان”.
وأض�اف “إذا انتق�ل إلى ري�ال مدريد،
سيكون خصما لنا وسنلعب ضده”.

وتابع “لقد فوجئت من الطريقة التي
رحل بها من برش�لونة ،لدينا دعوى
قضائية ضده ،وكل ش�يء سيتضح
حول هذا األمر يومً ا ما”.
وفي سياق آخر ،كشف بارتوميو،
ع�ن الحدي�ث ال�ذي جمع�ه
بفلورنتين�و بيري�ز ،رئي�س ريال
ً
موضحا“ :لقد تحدثنا عن
مدريد،
المباراة ،نحن ال نتفق دائمً ا”.
وأتم “لق�د اختلفنا ح�ول الطرد،
ولكنن�ا أتفقن�ا ح�ول أحقي�ة
مارسيلو في الحصول على ركلة
جزاء ،نحن كرؤساء نحاول دائما
أن تتحلى عالقتنا بالود.

فالفريدي مندهش من ترصف
سريجي روبريتو

المستقبل العراقي  /متابعة
قال اإلس�باني إرنس�تو فالفي�ردي ،المدير الفن�ي لفريق
برش�لونة اإلس�باني ،إن المب�اراة أم�ام ري�ال مدريد ،في
كالسيكو األرض ،كانت قوية ج ًدا.
وتاب�ع فالفيردي في تصريحات نقلته�ا صحيفة “موندو

ديبورتيف�و” اإلس�بانية“ :نحن نعرف
بالفع�ل كيف تك�ون ه�ذه المباريات،
لقد كنا نري�د الفوز”.وأض�اف“ :بدأنا
المب�اراة بش�كل جي�د ،ولك�ن مع كل
خس�ارة للكرة كان ريال مدريد يؤذينا،
كانت مب�اراة معقدة وفيه�ا الكثير من
البطاق�ات ،كن�ا نكاف�ح حتى ال نش�عر
بالنقص”.وتابع“ :أقدر الجهد الذي بذله
الالعبون في الش�وط الثاني ،خاصة أننا
كنا نلعب بعش�رة العبين وأم�ام منافس
بحج�م ري�ال مدريد ،ل�م نتخل ع�ن الهجوم،
وضعنا  4في الدفاع وثالثة في الوس�ط ،ورغم ذلك كنا
قادري�ن على تس�جيل الهدف الثالث ع�ن طريق ليو”.
وعلق على الجدل التحكيمي الذي حدث خالل المباراة،
قائال“ :يجب أن نرى كل شيء على شاشات التلفاز”.
كما تطرق لطرد روبيرتو ،مضيفا“ :أنا مندهش مما
فعله س�يرجي ،لقد ضرب مارس�يلو ف�ي وجهه”.
ً
مازحا ”:لحسن
وعادل للحديث عن التحكيم ،وقال
الحظ أن تقنية الفيديو ليست موجودة ،لو كانت
موجودة ربما كنا نلعب حتى اآلن”.وعن الممر
الش�رفي الذي قام به أعض�اء الجهاز الفني
للفري�ق بمبادرة من بيكي�ه ،قال“ :بيكيه
من أصحاب المفاجآت ،لقد كان طلبه
ارتجال ًيا ،لكنه كان جي ًدا ،في النهاية
إنهم يستحقون ذلك.

وم�ن واج�ب الحكوم�ة المحلية
ف�ي البصرة الس�ير باتجاه تقديم
الدع�م الكامل لمختلف األنش�طة
الرياضي�ة وخصوص�ا ً ألع�اب
القوى وباقي الفعاليات الرياضية
المهمة  .وأشار “ محافظ البصرة

انه سيدعم مشاركة أبطال العرب
وأس�يا أللع�اب الق�وى الالعبين
صالح كاظم صالح  ،وحسن سعد
كاظم وباقي الالعبين للمش�اركة
ف�ي بطولة رئي�س الدولة المقرر
أقامتها في اإلمارات منتصف
الشهر الجاري .
م�ن جانبه “ق�ال مدرب
المنتخب الوطني أللعاب
الق�وى الكابت�ن حي�در
جواد كاظ�م ان اللقاء الذي
جرى مع محاف�ظ البصرة
المهندس اسعد العيداني
ت�م فيه التط�رق الى
ض�رورة مش�اركة
أبطال العرب وأسيا
أللعـــ�اب القوى
الالعبيـن صـــالح
كاظـ�م صالـــح ،
وحسن س�عد كاظم
وباق�ي الالعبي�ن في
احـ�دى البطـــوالت
الرياضية التي ستقام
في األمارات  ،الفتا ً الى
ان العيدان�ي اكد دعمه
في ضـرورة االستعداد
للتحضيـــر لمعســكر
خارجــي اســتـعدادا ً
لبطولة اسيا .

إيمري :نيامر لـم يتأقلم يف سان
جريمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
اعت�رف أوناي إيم�ري المدير الفني لباريس س�ان جيرمان ،بأن النج�م البرازيلي نيمار دا
س�يلفا لم يتأقلم بعد بش�كل كامل مع الفريق الفرنس�ي.وفي هذا الص�دد قال إيمري في
تصريح�ات لمحط�ة  SFRالفرنس�ية “نيمار يج�ب أن يتكيف مع باريس ،م�ع زمالئه في
الفريق ،ليس فقط مع البرازيليين ،لكن كل شيء يتم بالتدريج ،لم يتأقلم تماما بعد بشكل
كام�ل في باريس ،أو مع الدوري الفرنس�ي والصعوبات الجدي�دة وكرة القدم المختلفة”.
وأوض�ح “في باريس س�ان جيرمان  ،قمنا بأفضل ما لدينا ف�ي محاولة منا لدمجه في
المجموعة ،كنا نريده أن يش�عر بالراحة قدر االم�كان ،حتى يقدم أفضل ما لديه على
أرض الملع�ب ،مع نيمارعلين�ا أن نتحلى بالصبر ،لقد فعلنا  50ف�ي المئة من العمل
الالزم معه ،ولكن مازالت هناك  50أخرى مفقودة.

رسمي ًا ..ريبريي بافاري حتى 2019
المستقبل العراقي  /متابعة

أعل�ن ن�ادي باي�رن ميون�خ األلمان�ي تجديد عق�د العبه
الفرنس�ي فرانك ريبيري ،الذي ينتهي ف�ي يونيو المقبل
لموس�م إضافي.وق�ال الن�ادي الباف�اري عب�ر موقع�ه
الرس�مي“ :ريبيري سيرتدي قميص بايرن ميونخ لعام
آخ�ر ،بعد أن مدد عقده اليوم حتى صيف .”2019وعلق
حس�ن صال�ح حميديتش ،المدي�ر الرياض�ي للبايرن،
ً
موضحا“ :نحن س�عداء
عل�ى تجدي�د عق�د ريبي�ري،
ج� ًدا لالحتف�اظ بخدم�ات فرانك”.وأض�اف الدول�ي
البوس�ني الس�ابق“ :فرانك أثبت هذا الموس�م س�واء
في البوندسليجا أو دوري أبطال أوروبا أو حتى كأس
ألمانيا ،الجودة العالية التي يتمتع به ،كما أنه أحد أكثر
الالعبي�ن المفضلين للجماهير”.من جانبه أبدى ريبيري
سعادته بالتجديد مؤك ًدا“ :أن سعيد ج ًدا بالبقاء لعام آخر
ً
وطن�ا لي ولعائلتي ،أنا
في ه�ذا النادي الكبير ،لقد أصبح
فخور بارتداء قميص البايرن لموسم جديد.

حالة واحدة متنح إنجلرتا « »5مقاعد يف دوري أبطال أوربا
المستقبل العراقي  /وكاالت
أعل�ن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم اإلثنين،
أن أصح�اب المراك�ز األربع�ة األول�ى في ج�دول ترتيب
الدوري اإلنجليزي سيشاركون في النسخة المقبلة
من دوري أبطال أوروبا ،حتى لو فاز
ليفرب�ول بلقب البطول�ة وأنهى
مش�واره في الدوري المحلي
بالمرك�ز الخامس.ويلتقي

ليفربول مع ريال مدريد اإلس�باني في المب�اراة النهائية
ل�دوري األبطال المقررة بالعاصمة األوكرانية كييف يوم
 26مايو/آي�ار الجاري مما يعني أنه إذا فاز الريدز باللقب
ول�م يختتم البريمييرليج في أح�د المراكز األربعة األولى
ف�إن إنجلت�را قد تش�ارك في النس�خة المقبل�ة للبطولة
القاري�ة بخمس�ة ف�رق.وكان تشيلس�ي ق�د ف�از بلقب
دوري األبط�ال في  2012ولكنه أنهى مش�واره بالدوري
اإلنجلي�زي في المركز الس�ادس ،ليش�ارك في النس�خة
التالي�ة للبطول�ة على حس�اب توتنه�ام ال�ذي أنهى ذلك

الموس�م من الدوري اإلنجليزي ف�ي المركز الرابع.ولكن
اليويف�ا أك�د في بيان رس�مي اليوم اإلثني�ن “حامل لقب
دوري أبطال أوروبا سيضمن مكانا في دور المجموعات
للنس�خة المقبلة ،حتى لو لم يتأه�ل للبطولة عبر احتالل
أح�د المراكز األربعة األولى في الدوري المحلي”.وأضاف
البي�ان “في حال�ة ليفرب�ول ،إذا فاز بلق�ب دوري أبطال
المراكـــ�ز األربع�ة
أوروب�ا ول�م يحت�ل أحد
قــ�د تش�ارك
األولى ،فإن إنجلترا
البطولة”.
بخمسة فرق في

توقعات تطمئن عشاق ريال
مدريد عىل كريستيانو رونالدو
المستقبل العراقي  /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية ،ع�دد
المباريات المتوقع غياب كريس�تيانو رونالدو،
نجم ريال مدريد عنها ،بعد إصابته خالل مواجهة
الكالس�يكو اإلس�باني ،أم�س األحد.وقال�ت إذاعة
كادين�ا كوب�ي “كريس�تيانو رونال�دو س�يغيب ع�ن
مواجهة إشبيلية المؤجلة في الليجا ،نظرًا لمعاناته من
الت�واء طفيف ف�ي الكاحل”.وأضافت “زي�ن الدين زيدان،
مدرب الريال ،لن يخاطر باالعتماد على نجمه أمام الفريق األندلس�ي ،بينما س�تكون
مش�اركة الدول�ي البرتغالي ،بلقاء س�يلتا فيجو مح�ل ش�ك”.وتابعت “رونالدو ليس
مهد ًدا بالغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول اإلنجليزي.

ليفاندوفسكي يرد عىل منتقديه بشكل غري مبارش
المستقبل العراقي  /متابعة

رد روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونخ األلماني ،على
منتقديه ،بشأن واقعة تجاهل مصافحة مدربه يوب هاينكس،
بشكل غير مباشر.ولم يصافح ليفاندوفسكي ،هاينكس ،خالل
اس�تبداله بمواجهة كولن السبت الماضي ،في الدوري األلماني،
والت�ي انتهت بف�وز الفريق الباف�اري ،بنتيجة .3-1وتع�رض النجم

البولندي ،النتقادات حادة ،أبرزها تصريح بول برايتنرن ،نجم
بايرن ميونخ السابق ،والذي قال “ليفاندوفسكي لم يتعلم ما
هو االحترام للمدرب والفريق”.ونش�ر ليفاندوفسكي ،صورة
له وهو مس�ترخي تحت أش�عة الش�مس ،مع اس�تخدام رموز
تعبيرية تش�ير بعالمة الصمت.وعلق موقع “س�بورت  ،”1على
ذلك قائلاً “ربما أراد ليفاندوفسكي أن يقول لمنتقديه بأن عليهم
التزام الصمت.

نادال حيلق بعيد ًا عن فيدرر يف صدارة العبي التنس
المستقبل العراقي  /متابعة
حلَّ�ق رافاييل ن�ادال ،في صدارة
التصني�ف العالمي لالعبي التنس
المحترفي�ن ،بف�ارق  100نقطة
أمام السويس�ري روجيه فيدرر،
الوصيف ،في حين ال يزال األلماني
ألكس�ندر زفيري�ف ف�ي المركز
الثالث.
ويسعي الالعب اإلسباني ،للفوز
بلقب بطول�ة مدريد المفتوحة
لألس�اتذة للمرة السادس�ة ،في
حين يغيب عنها فيدرر.

ويواج�ه ن�ادال ،ف�ي ثان�ي أدورا
بطول�ة مدري�د الفائ�ز م�ن اللقاء
الذي يجم�ع بين الفرنس�ي جاييل
مونفيل�س والجورج�ي نيكول�وز
باسيالشفيلي.
وس�يواجه زفيري�ف الفائ�ز
م�ن لق�اء الروس�ي إيفجين�ي
دونسكوي ،واليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس.
وشهد تصنيف هذا األسبوع صعود
البلغ�اري جريج�ور ديميت�روف
للمرك�ز الرابع ،وتراج�ع الكرواتي
مارين سيليتش إلى الخامس.

ا�سرتاحة
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الكشف عن مكان وجود اإلنسان األول
خلص علماء إىل أن اإلنسان األول عاش قبل
نحو  700ألف عام يف جزيرة شمايل الفلبني،
وفق�ا مل�ا نرشت�ه صحيف�ة «الغاردي�ان»
الربيطانية.
وذكرت الصحيفة أن العلماء اس�تدلوا عىل
األم�ر بعد أن عثروا عىل وحيد قرن متحجر
وبجانبه أدوات من حجارة صنعها البرش يف
جزيرة لوزون.
واكتش�ف الباحث�ون متعلقات تش�مل 49

أداة حادة الح�واف ومطرقتني مصنوعتني
م�ن الحجارة ،و 13عالمة تكش�ف تعرض
عظام وحيد القرن لرضبات باملطارق.
وقال العلماء م�ن ضمنهم عالم الحفريات
بجامع�ة ولونغون�غ األسترالية ،جريي�ت
بيرغ ،إن األدوات اس�تخدمت م�ن أج�ل
تقطيع لح�م الحيوان وأكل�ه ،معتربين أن
ه�ذه االكتش�افات تبث أن اإلنس�ان األول
اس�توطن الفلبني قبل مئات آالف السنوات

فيسبوك تطرد مهندس ًا مته ً
ام بالتجسس
طرد عمالق التواصل االجتماعي ،فيس�بوك،
مهندس�ا لألم�ن املعلومات�ي ،بع�د اتهام�ه
باس�تخدام صالحيته يف الوصول إىل البيانات
للتجس�س على النس�اء على اإلنرتنت.وقال
أليكس س�تاموس ،رئيس األم�ن املعلوماتي
باملوق�ع الش�هري ،لب�ي ب�ي يس“ :أجرين�ا
تحقيق�ا رسيعا يف األمر ،وطردن�ا عىل الفور
الشخص”.وبدأت رشكة فيسبوك التحقيق يف
مزاعم ضد املوظف يف أعقاب شكاوى قدمتها

جاكي ستوكس ،مؤسسة رشكة االستشارات
األمنية “سبايغالس س�يكيوريتي” ،اإلثنني.
وقالت س�توكس إنها تواصلت مع ستاموس
عرب تويرت بع�د تغريداتها الت�ي اتهمت فيها
املهن�دس األمن�ي بالتجس�س عىل النس�اء.
وقالت فيس�بوك آنذاك“ :عىل الرغم من أنه ال
يمكننا التعليق عىل ش�ؤون األفراد الخاصة،
نح�ن عىل دراية باملوقف ونج�ري تحقيقاتنا
في�ه”.ويف ي�وم الثالثاء ،أكد س�تاموس قرار

مما يعتقد.
وساد اعتقاد حتى وقت قريب أنه كان من
املس�تحيل أن يصل اإلنسان قبل الحديث إىل
الجزي�رة ،ألن األمر يتطل�ب لوجود قوارب
لعبور املياه العميقة.
لك�ن هذا االعتقاد تب�دد ،إذ أثبت العلماء يف
السابق أن اإلنسان استوطن جزيرة لوزون
من�ذ  67ألف عام ،بعدما عث�ر العلماء عىل
بقايا قدم يف كهف بالجزيرة.

ط�رد املهن�دس ،وقال“ :م�ن امله�م أن تظل
بيان�ات الن�اس آمنة وتحظ�ى بالخصوصية
الالزم�ة عندم�ا يس�تخدمون فيس�بوك”.
وأض�اف“ :ه�ذا ه�و الس�بب وراء امتالكن�ا
رقاب�ة وقيود فني�ة صارمة ،وبالت�ايل يمكن
للموظفين فق�ط الوص�ول إىل البيانات التي
يحتاجونه�ا ألداء مهامه�م ،إلصالح الثغرات
األمنية ،وإدارة مسائل الدعم الفني والرد عىل
الطلبات القانونية السارية”.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

•ه�ل تعل�م أن أه�م أع�راض النزي�ف أن يك�ون املصاب
بالنزيف مصفر اللون جاف الفم ،ويش�عر بالعطش ،وأن
تكون درج�ة حرارته منخفضة ،كما يعان�ي من الدوخة
وطنين حاد يف األذنني ،وبعدها يصاب باإلغماء ،فإذا كان
املص�اب يعاني م�ن نزيف رشيان�ي يف أحد األط�راف يتم
الكش�ف عىل امل�كان ،ونرفع الط�رف إىل األعىل ثم نضغط
عىل مكان النزيف بقطعة قماش ،ويس�تعمل رباط قوي
أعىل الجرح وأسفله عند اإلصابة بالنزيف الوريدي.
•ه�ل تعلم ع�ن الصح�ة  ..أن فيتامني  Aيس�اعد يف قوة
عملي�ة اإلبص�ار وتحس�ن أداء العين ومن أه�م أعراض
نق�ص هذا الفيتامني العمش اللييل الذي يصيب اإلنس�ان
وجف�اف بالعين ،ويتم عالج ه�ذا امل�رض بتعويض هذا
الفيتامين وذلك بتناول الج�زر واألوراق الخرضاء ورشب
اللبن والحليب وأكل البيض.
•هل تعلم أن اإلنسان يستطيع أن يتوقف عن التنفس ملدة
تتراوح بين  7 :3دقائق فقط ،ف�إذا زادت عىل ذلك يجب
فح�ص مجرى التنف�س ومحاولة تحريره م�ن أي عائق
ف�إذا تم كل ذل�ك وبقيت عملي�ة التنف�س متوقفة يجب
اللجوء عندها إىل إجراء عملية تنفس اصطناعي.

معلومات مهمة عن البيض
يق�ول خبراء التغذي�ة إن البي�ض من األطعم�ة الغنية
بالربوتين�ات والفيتامينات والعن�ارص الغذائية املفيدة،
مشيرين إىل أن وجبة الفط�ور التي تحتوي عىل البيض
تفي�د يف تقليل النه�م واالحتياج للس�كريات واألطعمة
الدهنية ،مقارنة بالفطور املعتمد عىل الحبوب.
وبحس�ب تقري�ر نشره موق�ع «بولد س�كاي» املعني
بالصح�ة ،فإن البيض يس�اعد الجس�م يف التخلص من
السموم ،وله  8فوائد يغفل كثري من الناس عن معرفتها
وهي:
 -1الصفار يساعد يف نمو املخ
يحت�وي صف�ار البي�ض عىل فيتامين « »Bال�ذي يقلل
االلتهابات ويحس�ن الوظائف العصبية ،كما أنه يساعد
يف نم�و وتطور امل�خ ،وله�ذا ينصح الس�يدات الحوامل
بتناوله ،فضالً عن كونه يزيد إفراز هرمونات السعادة.
 -2البيض أفضل غذاء بروتيني

ويضم البيض أجود أنواع الربوتني عىل اإلطالق ،كما أنه
يحتوي عىل مضادات األكسدة ،وفيتامني « »Aوفيتامني
« »B12وفيتامين « »Dوف�والت وفوس�فور ،وتحت�وي
بيض�ة واحدة مس�لوقة على  6غرامات م�ن الربوتني،

طبق اليوم

الرايش البيتي

سودوكو

امليزان

احلمل
أصحاب برج الحمل حظ�ك لليوم مهنياً:تعيد اليوم النظر
يف الكثير م�ن األمور الت�ى تش�عر أنك ترسعت بش�أنها
عاطفياً:تع�اون مع الحبيب وحاول أن تتخطى مش�اكلك
معه.

الثور

العقرب

أصحاب ب�رج الثور حظك للي�وم مهنياً:تنطل�ق اليوم اىل
عملك بالكثري من الحماس بعد فرتة من الركود عاطفياً:ال
تخفي مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها.

اجلوزاء

كلمات متقاطعة

السرطان

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:الكثري من األخبار
املنعش�ة والس�ارة الت�ى تس�معها اليوم يف مج�ال عملك
عاطفياً:ال ترتبط بعالقات أنت تدرك أنك لن تستمر بها.

اجلدي

أصح�اب برج الرسطان حظك للي�وم مهنياً:تحدث بعض
التغيرات يف مجال عملك عىل أمل أن تك�ون نحو األفضل
عاطفياً:تتقرب من الحبيب وتنال اعجابه

االسد

أصح�اب برج الج�دي حظك لليوم مهنياً:تس�اورك بعض
الش�كوك يف عمل�ك حول بعض الق�رارات وتحاول أن تجد
لها حلول عاطفياً:ال تس�مح لبع�ض املتطفلني التدخل يف
حياتك العاطفية.

الدلو

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تحظى بلقاء بعض
األشخاص املميزين يف مجال عملك عاطفياً:تبادل األفكار
مع الحبيب وال تنفرد بقراراتك لنفسك

العذراء
املقادير:
« تكفي  4أشخاص»
 1كوب سمسم نيء «غري محمص»
نصف كوب زيت ذرة
حرضي اقراص االستحالب يف املنزل
طريقة التحضري:
«مُ
يف وع�اء الكب�ة حضرة الطع�ام» ،نضع السمس�م،
ونطحنه جيدا ً حتى ينعم.
نضيف الزيت بالتدريج عىل هيئة خيط رفيع مع الطحن
املستمر حتى نحصل عىل القوام املطلوب.
نحف�ظ الطحين�ة يف برطم�ان نظي�ف وج�اف لحين
االستخدام.
نس�تخدم الطحين�ة يف عمل س�لطة الطحينة وس�لطة
الحمص والكبة بالطحينة.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تواجه الكثري من
ضغوطات العمل حاول أن تطلب املساعدة عاطفياً:تحرض
ملفاجأة رومانسية للحبيب.

القوس

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:ال تتكلم بغطرسة
م�ع زمالء العمل وكن متواضع�ا ً عاطفياً:بعض النزاعات
مع العائلة بسبب عالقتك مع الحبيب
وتم�د النس�اء ب�ـ %14م�ن احتياجاته�م اليومي�ة من
الربوتني ،وتم�د الرجال بـ %11من احتياجاتهم اليومية
من الربوتني.
 -3التحكم يف الوزن
يس�اعد البي�ض يف الس�يطرة على وزن الجس�م ،وذلك
ألن الربوتني يس�اعد يف الش�عور بالشبع واالمتالء طوال
الي�وم ،كم�ا أن س�عراته الحرارية منخفض�ة ،فبيضة
واحدة تحتوي عىل  70س�عرا ً حراري�ا ً فقط ،لذلك يعترب
تناول البيض خيارا ً جيدا ً ملن يتبعون الحمية الغذائية.
 -4البيض رائع للياقة البدنية
تن�اول البيض بع�د إج�راء التمرين�ات الرياضية يعترب
مثالي�اً ،وذلك ألنه يوفر كمية الربوتين املطلوبة إلعادة
بناء وإصالح خالي�ا العضالت ،لذا يجب إدراج البيض يف
النظام الغذائي اليومي للرياضيني ،خاصة إذا تم تناوله
مسلوقا ً مع الفواكه.

أصحاب برج املي�زان حظك لليوم مهنياً:تواجه الكثري من
املنافس�ه يف مجال عملك وتحاول أن تتخطاها عاطفياً:ال
تترصف بعدوانية تجاه الحبيب.

أصح�اب برج الدلو حظك للي�وم مهنياً:تقوم برحلة عمل
عىل أم�ل أن تعقد خاللها بعض الصفقات عاطفياً:ارشح
وجهة نظرك اىل الحبيب قد يتفهم ذلك.

احلوت

أصح�اب برج الع�ذراء حظ�ك للي�وم مهنياً:تعيش أجواء
مس�تقره يف العم�ل بع�د فترة مليئ�ة بالضغوط�ات
عاطفياً:ابحث عن اشياء مشرتكه تقوم بها مع الحبيب

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تختلف يف وجهات
نظرك مع زمالء العمل حاول أن تس�وي األمور عاطفياً:ال
تزعج الحبيب بطلباتك التى ال تنتهي.

«إنستغرام» يسعد مستخدميه
أض�اف موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
«إنس�تغرام» مي�زة جدي�دة تتي�ح
ملس�تخدميه إج�راء عملي�ات رشاء
مب�ارشة ،يف خط�وة ته�دف لزي�ادة
مشاركته يف عالم األعمال.
وطبقا ملوقع «  ،»techcrunchالتقني،
الجمعة ،فإنه ينبغي عىل املستخدمني
تس�جيل أرقام بطاقاته�م االجتماعية
يف حس�ابهم وإضاف�ة رم�ز التعريف
الشخيص ،قبل البدء يف عمليات الرشاء
يف املوقع.
وم�ع إطلاق هذه املي�زة ،ل�ن يحتاج

املس�تخدمون إىل الذهاب ملواقع أخرى
إلجراء عمليات الرشاء.
وأك�د متح�دث باس�م املوق�ع إضافة
املي�زة ،قائلا إنه�ا ستس�تخدم يف
أم�ور مث�ل خدم�ات حج�ز املطاع�م
والصالونات.
ويتوقع موقع «إنستغرام» يف املستقبل
القري�ب إضاف�ة خدمات أخ�رى مثل
حجز تذاكر السينما.
واتخ�ذ املوق�ع ه�ذا اإلج�راء ،بع�د أن
أصب�ح منصة التجاهات عدة يف مجال
التصميم واألزياء وغريه.
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