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الصدر يدعو اىل البدء بحملة لـ «نزع السالح» من مدينة الصدر وتقوية اجليش والرشطة
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رحم اهلل امرءا ً
أحيا ّ
حقا ً وأمات باطالً ودحض اجلور
وأقام العدل

العراقي

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

فوضى األردن ..نقطة العبور إىل تقسيم املنطقة

مساع لتدارك الوقوع يف الفراغ الدستوري

ص4

رئيس اجلمهورية خيوض نقاشات مع الكتل السياسية ..واملفوضية تعلن عن «األخطاء» يف احتساب األصوات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
انه�ت الرئاس�ات الث�اث اجتماع�ا ً عقدته
م�ع زعم�اء ،وممثل�ي الكت�ل واالئتافات
والتحالف�ات الفائ�زة ف�ي االنتخاب�ات
التشريعية العراقية التي أجريت مؤخرا في
مسعى الحتواء الفراغ الدستوري.
وعق�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم

اجتماع�ا ض�م نواب�ه الثاث�ة ،وممثل عن
رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي،
ورئي�س مجلس الن�واب ،س�ليم الجبوري،
ورئيس تحال�ف «الفتح» ه�ادي العامري،
ورئي�س ائت�اف «الحكمة الوطن�ي» عمار
الحكيم ،ومس�ؤول الفرع الخامس للحزب
الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه،
ووزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار فرياد

حمافظ بغداد يتـرأس اجتمـاعـا طـارئـا
ملناقشة ازمة املياه
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روان�دي ممثل ع�ن حزب االتح�اد الوطني
الكردس�تاني ،إضافة الى ممثلين عن باقي
الكتل واالئتافات الفائزة باالنتخابات.
وقال رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري
في تصريح للصحفيين عقب االجتماع الذي
عقد في قصر الس�ام لرئاس�ة الجمهورية
ببغداد.

التفاصيل ص3

العيداين يوجه بلدية البرصة بتفعيل الغرامات املالية
بحق من ال يلتزم بموضوع النظافة يف املحافظة

6

دعا واشنطن اىل الكف عن خلط االوراق ودعم االرهاب

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يشجب ويستنكر وضع اإلدارة األمريكية
حركة عصائب اهل احلق عىل الئحة اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مؤسس�ة المس�تقبل العراقي
للصحافة والطباعة والنش�ر ،أمس السبت،
ع�ن اس�تنكاره الش�ديد للق�رار األميركي
بوضع حركة عصائب أهل الحق على الئحة
اإلرهاب ،الفتا ً إلى أن هذا األمر يؤكد على أن
اإلدارة األميركية تس�عى إلى خلط األوراق
ف�ي المنطق�ة ،واالس�تمرار ف�ي التغطية
على اإلرهابيي�ن الحقيقيي�ن .وقال رئيس
مؤسس�ة المس�تقبل العراق�ي للصحاف�ة
والطباعة والنشر« ،نستنكر ونشجب بقوّة
وض�ع اإلدارة األميركي�ة حرك�ة عصائ�ب
أه�ل الح�ق المجاهدة على الئح�ة اإلرهاب

األميركي�ة» ،موضح�ا ً أن «حركة عصائب
أهل الحق كان لها دورها البارز في القضاء
عل�ى التنظيم�ات اإلرهابي�ة الت�ي ظهرت
بدعم أو نتيجة لسياسات اإلدارة األميركية
الخاطئ�ة ف�ي الع�راق ومنطق�ة الش�رق
األوسط» .وأكد الدراجي ،الذي يرأس تحرير
صحيفة «المس�تقبل العراقي» اليومية ،أن
«اإلدارة األميركية تسعى إلى خلط األوراق
ف�ي المنطقة ،من خ�ال حماية الجماعات
اإلرهابي�ة الت�ي تتس�بب بقت�ل وتروي�ع
األبري�اء ،بينما تض�ع الفصائ�ل المجاهدة
الت�ي قدم�ت الغال�ي والنفيس م�ن أن أجل
يك�ون العراق والعالم أجم�ع في مأمن من
الهجمات اإلرهابية» .وشدد الدراجي بالقول

«نح�ن ف�ي مؤسس�ة المس�تقبل العراقي
نش�جب هذا األمر بقوّة ونؤكد وقوفنا إلى
جانب كل من يحمي العراق والعراقيين من
اإلرهاب» ،متابعا ً
ّ
«س�نظل أوفياء لعصائب
أهل الحق والفصائل المجاهدة األخرى التي
ّ
وفرت لنا األمن واألمان من أجل االستمرار
ً
في ممارس�ة عملن�ا الصحف�ي ،فضا عن
االس�تمرار بحياتنا آمنين مكرمين» .ودعا
الدراج�ي اإلدارة األميركي�ة إل�ى الكف عن
اللعب بالنار ودعم اإلرهاب وخلط األوراق،
مش�يرا ً إل�ى أن عل�ى اإلدارة األميركي�ة
مراجعة قرارتها الظالمة والمجحفة والتي
تصب لصالح اإلرهاب وتقويض األمان في
العراق والمنطقة.

السفري الفلسطيني بالعراق يدعو «فصائل املقاومة» إىل دخول بالده لتحرير القدس

االيزيديون معرضون لـ «النزوح» بسبـب التوغـل الرتكـي يف سنجـار
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سنغافورة :كل يشء جاهز لقمة ترامب  -كيم جونغ اون
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر خارجي�ة س�نغافورة فيفي�ان
باالكريش�نان ،أم�س الس�بت ،إن «كل يشء
جاهز» يف باده الس�تضافة قم�ة بني الرئيس
األمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية
كي�م جون�غ أون ،الت�ي م�ن املق�رر انعقادها

يف البل�د الواقع جنوب رشقي آس�يا ،األس�بوع
الجاري.
وأكد باالكريش�نان من بك�ني التي يزورها بعد
زيارته كوريا الشمالية أن «األمور سوف تبدأ يف
الحدوث يف غضون  24س�اعة قادمة» ،دون أن
يفرس ترصيحاته ملراسلني سنغافوريني.
لكن باالكريش�نان أبلغ املراسلني بأن واشنطن

وبيون�����غيان�غ تش�عران بالرض�ا إزاء
الرتتيب�ات ،وأن�ه رأى ل�دى الجانب�ني «رغب�ة
وإرادة للتخل�ص من الق���ي�ود املوجودة منذ
سبعة عقود خلت».
ويخط�ط ترام�ب وكي�م للق�اء يف س�نغافورة
الثاث�اء املقبل ،يف لقاء س�يصبح أول قمة بني
زعيم كوري شمايل ورئيس أمريكي يف املنصب.

املعلومات الرباعي يعقد اجتامعا يف بغداد بحضور مندويب العراق وإيران وروسيا وسوريا
احتاد الالجئني العراقيني :تركيا سلمت « »8الجئني عراقيني جلبهة النرصة

تشكيل ائتالف «ثالثي» حتضريا للجلسة الربملانية األوىل ..وسائرون يطمح بمنصب رئاسة الوزراء
القوات األمنية تنترش
بـ «بشكل مكثقف» عىل الرشيط
احلدودي مع سوريا
ص2

اليمني حييي
يوم القـدس العاملـي رغـم
العدوان السعودي
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اإلمـارات
تــغــرس أقــدامــهــا
يف أفغانستان
ص4
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نـيـمـار
مستعد للتضحية من أجل
ريال مدريد
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العمال يعلن استعداده ملواجهة احتالل كردستان

االيزيديون معرضون لـ «النزوح» بسبب التوغل الرتكي يف سنجار
بغداد  /المستقبل العراقي

الرتكي�ة تتمركز داخل ش�مال العراق عىل
بع�د  30كيلومرتا من الح�دود وقد تتقدم
أكثر لتس�تهدف مس�لحي ح�زب العمال
الكردستاني يف معقلهم بجبال قنديل.
ب�دوره ،أعل�ن الجناح املس�لح لحزب
العم�ال الكردستانياس�تعداده ملواجه�ة
الق�وات الرتكي�ة يف ح�ال توغله�ا داخ�ل
االرايض العراقي�ة ،مش�را اىل ان تركي�ا
تسعى الحتالل كردستان.
وق�ال املتحدث بإس�م الق�وات ريفان
والت إن «تركيا تحشد قواتها بكثافة منذ
ثالث�ة أيام عىل الرشيط الحدودي العراقي
الرتك�ي» ،مش�را اىل أن�ه «لم يع�رف بعد
املهام املحددة لتلك القوات».
وأض�اف والت ،أن «ق�وات الدف�اع
الش�عبي الكردستاني مس�تعدة ملواجهة
القوات الرتكية يف حال التوغل داخل ارايض
اقليم كردستان يف أي وقت» ،مشرا ً اىل أن
«دخول الق�وات الرتكي�ة اىل أرايض اقليم
كردستان ستكلف الحكومة الرتكية ثمنا
باهضا».
وتابع والت ،أن «محاولة تركيا للتوغل
اىل عم�ق أرايض اقلي�م كردس�تان العراق
التهدف وجود حزب العمال الكردستاني»،
موضح�ا ً أن «تركي�ا تس�عى م�ن خ�الل
ه�ذه العملية اىل إحتالل اقليم كردس�تان
والقضاء عىل كيانه».
وكان الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب
أردوغ�ان لوح ،يف ( 5حزي�ران  )2018اىل
شن عمليات عسكرية ضد مسلحي حزب
العم�ال الكردس�تاني يف قض�اء س�نجار
وجبل قنديل شمايل العراق.

أك�د قائممق�ام قض�اء س�نجار فهد
حامد ،أمس السبت ،تزايد مخاوف األهايل
م�ن تق�دم الق�وات الرتكي�ة ودخولها إىل
القضاء ،الفتا إىل أن ذلك قد يدفع االيزيديني
إىل النزوح.
ونقلت وكالة «موازين نيوز» عن حامد
الق�ول إن «مخاوف األهايل بدأت تزداد مع
تقدم القوات الرتكي�ة والتهديدات بدخول
القضاء».
وأض�اف ،أن�ه «كلم�ا ب�دأت العوائ�ل
االيزيدي�ة باالس�تقرار وإع�ادة الحياة اىل
القض�اء وخاص�ة بع�د انتش�ار الجي�ش
العراق�ي ،تأت�ي اليه�م تهدي�دات الرئيس
الرتكي رجب طيب اردوغان لرتوعهم مرة
اخ�رى فيفك�روا بالنزوح والخ�روج من
القضاء».
وأش�ار قائممق�ام س�نجار ،إىل «عدم
وج�ود اي عن�ر تاب�ع لح�زب العم�ال
الكردس�تاني يف القضاء ،فهم قد انسحبوا
قبل اش�هر باتج�اه االرايض الس�ورية»،
مبين�ا أن «م�ا يوج�د ه�م مجموع�ة من
املقاتل�ني م�ن الحش�ود االيزيدي�ة تابعة
لهيئة الحشد الشعبي».
وأعل�ن رئيس ال�وزراء الرتكي ،بن عيل
يلدريم ،يف وقت س�ابق ،ب�أن تركيا أقامت
 11قاع�دة إقليمي�ة يف ش�مايل الع�راق،
وضاعف�ت ع�دد قواته�ا ،فيما أش�ار إىل
احتمالي�ة توغل قوات تركية جديدة داخل
األرايض العراقية.
وق�ال يلدريم أمس الجمعة ،إن القوات

املنافذ احلدودية تلقي
القبض عىل فرد من عصابة خمتصة برسقة
حمتويات العجالت يف أم قرص
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية ،أمس الس�بت،
ع�ن القب�ض عىل أح�د أف�راد عصاب�ة مختصة
برسقة محتويات العجالت املستوردة يف ميناء ام
قر الشمايل.
وذكر بيان للهيئة تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان «مالك املنفذ الح�دودي يف ميناء
أم ق�ر الش�مايل ،وبالتعاون م�ع مركز رشطة
الكم�ارك واس�تخبارات املين�اء ،تمكن�وا م�ن
الق�اء القبض ع�ىل املته�م (ع .ع .ع) ،وهو احد
اف�راد عصاب�ة متخصصة بكرس أقف�ال وزجاج
الس�يارات املس�توردة املركونة يف امليناء ،لرسقة
محتوياتها».
وبين�ت ان «املتهم كان بحوزته ادوات جارحة
يس�تخدمها يف الرسقة ،وس�يارة ن�وع (بيك اب)
كان يستقلها ،وتمت احالته للقضاء.

مفتشية الداخلية تعلن إيقاف هدر
اكثر من ملياري دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية وزارة الداخلية ،أمس السبت،
ع�ن منعها ه�در وإع�ادة أكثر من ملي�اري دينار
خالل ش�هر آيار امل�ايض .وقالت مديري�ة التدقيق
والرقاب�ة املالية يف مفتش�ية الداخلي�ة يف تقريرها
الش�هري لش�هر آيار ،إنها «تمكنت خالل الش�هر
م�ن اعادة ( )30,292450دينارا ً اىل خزينة الدولة،
وأوصت بإعادة مبلغ قدره ( )62,979,392دينارا
أخ�رى ،كم�ا أنها تمكن�ت خالل الش�هر أيضا ً من
منع ه�در مبلغ قدره ( )1,937,592,000دينار».
وأض�اف التقري�ر ،أن «املديرية اس�تطاعت خالل
الشهر متابعة تنفيذ  32عقدا ً ضمن خطة الوزارة
االس�تثمارية ،ومتابعة تنفيذ  95عقدا ً آخر ضمن
خطته�ا التش�غيلية» .اىل ذلك أش�ار التقرير اىل أن
«املديري�ة بيّنت رأيه�ا يف  43مجلس�ا ً تحقيقياً ،و
 118تقري�را ً واردا ً من مديرية تفتيش بغداد ،و 41
تقريرا ً آخر من مديرية تفتيش املحافظات» .وتابع
أنها «دققت خالل الش�هر  16عقداً ،و  44معاملة
ضمن جهود التدقيق والرقابة الداخلية للمديرية.

املعلومات الرباعي يعقد اجتامع ًا يف بغداد بحضور
مندويب العراق وإيران وروسيا وسوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد مدي�ر االس�تخبارات العس�كرية العراقي
اللواء الركن س�عد العالق ،أمس الس�بت ،اجتماعا
مع رؤس�اء وف�ود الدول املش�اركة يف مركز تبادل
املعلوم�ات الرباع�ي ،ال�ذي يضم روس�يا والعراق
وإيران وسوريا.
وأع�رب مدير االس�تخبارات عن ثقت�ه بتوطيد
العالقات ما بني دول املركز واستمرارها وبما يخدم

مصالح الدول املش�اركة فيه ويعزز أمنها الوطني
والقومي ،داعيا إىل االستمرار يف التنسيق والتعاون
حتى بعد القضاء عىل تنظيم داعش اإلرهابي.
وأك�د رؤس�اء وف�ود البل�دان املش�اركة ع�ن
تقديره�م للعراق الس�تضافته املركز عىل أراضيه،
وللجه�ود التي ي����بذلها مدير املركز بما أس�هم
يف نجاح عمله يف تقديم معلومات مهمة س�ارعت
بتقوي�ض نش�اطات العص����اب�ات اإلرهابية يف
العراق وسوريا.

السفري الفلسطيني بالعراق يدعو «فصائل املقاومة» إىل دخول
بالده لتحرير القدس
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد السفر الفلسطيني يف العراق
احمد عقل ،أمس السبت ،أن فصائل
املقاومة اإلسالمية العراقية قادرة عىل
تحرير القدس من س�يطرة االحتالل
ً
الفت�ا إىل أن الش�عب
اإلرسائي�يل،
الفلس�طيني ال تمانع مع دخول تلك
الفصائ�ل إىل األرايض الفلس�طينية
لتحرير الق�دس واألرايض املغتصبة.

ونقلت وكال�ة «املعلوم�ة» عن عقل
القول إن “فصائل املقاومة اإلسالمية
يف العراق التي هزمت داعش صنيعة
أمريكا وارسائيل ق�ادرة عىل هزيمة
الكي�ان الصهيون�ي” ،مش�را إىل أن
“استعراض فصائل املقاومة يف بغداد
إلحي�اء ي�وم الق�دس العامل�ي زلزل
عروش أمريكا وارسائيل”.
وأض�اف عق�ل ،أن “الش�عب
الفلس�طيني ال يمان�ع م�ن دخ�ول

ادان يان كوبيش املمثل الخاص لالمني العام
لألم�م املتحدة يف العراق أمس الس�بت «بش�دة»
التفجرات التي وقعت يف محافظة كركوك.
وق�ال كوبي�ش ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «هذا هجوم جبان اخر
عىل املدنيني األبرياء فيما يمارس�ون نش�اطهم
العادي يف شهر رمضان».
وكان مصدر امني مس�ؤول وشهود عيان قد
أفادوا ليل الجمع�ة بوقوع تفجرين متتاليني يف
مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال املصدر والش�هود ان تفجرين بعبوتني
ناس�فتني وقع�ا بش�كل متزام�ن احدهما وقع
يف ش�ارع القدس قرب مس�جد «االبرار ،والثاني
قرب أسواق «عائلتي» يف كركوك.
م�ن جهت�ه ق�ال مصدر طب�ي مس�ؤول ان
التفجرين اس�فرا عن مقتل س�بعة اش�خاص
واصاب�ة س�بعة مثلهم بج�روح كحصيلة أولية
للحادث.

فصائ�ل املقاوم�ة إىل األرايض
الفلس�طينية وتحري�ر أراضيه�ا
املغتصبة” ،معت�ربا أنه “حان الوقت
لهزيمة إرسائيل” .وشهدت العاصمة
بغ�داد وع�دد من املحافظ�ات ،امس
الجمعة ،مسرات حاشدة إلحياء يوم
القدس العاملي الذي يتم االحتفال به
يف كافة انحاء العالم يف آخر جمعة من
ش�هر رمضان تضامنا ً م�ع القضية
الفلسطينية ومدينة القدس.

كندا توقف مساعدة وتدريب البيشمركة :انتفت احلاجة لذلك
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكرت وزارة الدفاع الكندية ،أمس الس�بت ،ان
الق�وات الخاصة يف الجيش الكن�دي أوقفت تقديم
املس�اعدة أو التدري�ب ألفراد البيش�مركة يف اقليم
كردس�تان.وقالت ال�وزارة يف بي�ان إن «مجموعة
العملي�ات الخاص�ة تعاونت مع الوح�دات األمنية
الكردي�ة العراقي�ة يف املايض من أج�ل وقف تقدم
مقاتيل تنظيم داعش ،وقد ساهمت هذه املساعدة

يف نج�اح قوات األم�ن العراقية باس�تعادة املوصل
وكذلك الحويجة ،آخر مركز حرضي كبر للتنظيم
يف العراق يف ترشين االول املايض» ،بحسب ما نقلته
«فرانس برس».
وأوضح�ت ال�وزارة أن «الوح�دات الت�ي تقوم
الق�وات الخاصة الكندي�ة حاليا بتقديم املش�ورة
واملس�اعدة له�ا يف الع�راق ليس�ت تح�ت قي�ادة
البيشمركة».من جانبها نقلت صحيفة «غلوب اند
ميل» عن الجنرال جون فانس ،قوله يف تريحات

االمم املتحدة تدين «بشدة» تفجريات كركوك

بغداد  /المستقبل العراقي

وج�رى خ�الل االجتم�اع مناقش�ة ع�دد م�ن
القضايا األمنية التي تهم الدول األربع واألمن الدويل
واإلقليم�ي ككل ،وبح�ث املش�اركون يف االجتماع
سبل تطوير عمل املركز والخطط الكفيلة بديمومة
عمله يف تعزيز األمن باملرحلة القادمة.
تجدر اإلش�ارة إىل أن روس�يا والعراق وس�وريا
وإي�ران اتفق�وا يف  2015ع�ىل تأس�يس مرك�ز
معلوماتي مشرتك يف بغداد بهدف التنسيق وتبادل
املعلومات يف إطار الحرب عىل اإلرهاب.

صحفية ،إن «تدريب البيش�مركة انتهى عندما لم
يعد هناك مربر ،حيث كان يتمثل بالتصدي لتنظيم
داعش».وكان�ت كن�دا قد زادت قواته�ا الخاصة 3
مرات يف العام  ،2016يف إطار العمليات العسكرية
للتحالف ال�دويل ضد التنظيم ليص�ل عدد جنودها
إىل .210يذك�ر ان الحكومة الكندية قررت يف العام
امل�ايض ،تعلي�ق املس�اعدات العس�كرية للق�وات
املحلي�ة عىل خلفية التوترات ب�ني الجيش العراقي
وقوات البيشمركة الكردية.

احتاد الالجئني العراقيني:
تركيا سلمت « »8الجئني عراقيني
جلبهة النرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مس�ؤول اتحاد الالجئ�ني العراقي�ني آري جالل ،أمس
الس�بت ،أن القوات الرتكية «س�لمت» ثماني�ة الجئني عراقيني
اىل مس�لحي جبهة النرة يف س�وريا ،مشرا اىل أن االتحاد أبلغ
الجهات املعنية يف االقليم وسوريا للكشف عن مصرهم.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز» ع�ن ج�الل الق�ول إن
«الس�لطات الرتكية س�لمت  8الجئني عراقيني م�ن أهايل اقليم
كردس�تان اىل مس�لحي جبه�ة الن�رة يف س�وريا» ،مبينا أن
«عملية التسليم تمت يف معرب باب الهوى السوري».
وأضاف جالل ،أن «اإلتصال بالالجئني الثمانية مفقود حاليا
وال يعرف مصرهم» ،مش�را اىل أنه «تم إبالغ الجهات املعنية يف
إقليم كردس�تان وسوريا للكش�ف عن مصرهم والحفاظ عىل
أرواحهم وإعادتهم اىل العراق».
وكانت الس�لطات الرتكية س�لمت ،يف وقت سابق ،عددا آخر
من الالجئني العراقيني اىل مسلحي جبهة النرة يف سوريا.
وتشر مصادر اتحاد الالجئني العراقيني اىل ان اكثر من 240
الف ش�خص هاجروا من العراق واقليم كردستان خالل األعوام
الثالثة املاضية ،ولقي اكثر من  300ش�خص عراقي مرعهم
قبل وصولهم اىل اوربا ،فيما ال يزال  48شخص اخر مفقودين.

ثقافة كردستان
تغلق قناة تلفزيونية بتهمة االنتقاص
من حقوق املرأة
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الثقاف�ة يف حكوم�ة اقلي�م كردس�تان ،أمس
الس�بت ،إغالق قناة رسوش�ت «الطبيعة» بتهمة االنتقاص من
حقوق املراة الكوردية.
وق�ال مدير ع�ام الطباعة والن�رش يف ال�وزارة إن وزارته لن
تنتظر تقديم الدعاوى م�ن قبل املدعي العام أو أية جهة آخرى
بل وقررت إغالق القناة بتهمة االساءة للمرأة الكردية».
وأضاف أن الس�بب يأتي عىل خلفية مهاجم�ة مالك القناة،
املدعو «مال مظهر الخراس�اني» ،املرأة الكردية واالنتقاص من
حقوقها.
يذك�ر أن الخراس�اني هاج�م يف إحدى خطبه الس�ابقة قبل
أيام ،املرأة الكردية ،واستخدم تسمية «الديناصور» بحق بعض
منها ،األمر الذي أدى اىل استياء منظمات املجتمع املدني بشكل
عام واملنظمات املعنية بشؤون املرأة خاصة.

القوات األمنية تنترش بـ «بشكل مكثقف» عىل الرشيط
احلدودي مع سوريا

بغداد  /المستقبل العراقي

أف�اد مص�در امن�ي يف قي�ادة حش�د
محافظ�ة االنب�ار ،أم�س الس�بت ،ب�أن
ّ
مكثف عىل
القوات األمنية انترشت بشكل
طول الرشيط الحدودي مع س�وريا غربي
االنب�ار .وونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» عن
املصدر القول إن “القوات األمنية بصنوفها
املختلف�ة ش�ددت م�ن إجراءاته�ا األمنية
ع�ىل طول الرشي�ط الحدودي مع س�وريا
غربي االنبار ،ع�ىل خلفية وجود تهديدات
إرهابية تتمحور حول نية عصابات داعش
اإلجرامي�ة التس�لل من األرايض الس�ورية
باتجاه املناطق الغربية اثر اشتداد املعارك
ب�ني الجيش النظامي الس�وري ومجرمي
داع�ش يف منطق�ة الب�و كمال الس�ورية
القريب�ة من قضاء القائ�م غربي االنبار”.

وأضاف ,أن “هذا االنتش�ار يهدف اىل منع
حاالت التس�لل وإحباط أي هجوم إرهابي
باتج�اه القطعات العس�كرية املرابطة يف
القاط�ع الغرب�ي للمحافظ�ة” ،مبين�ا ان

“القوات االمنية عززت من تواجدها قواتها
داخل ابراج املراقبة والرصد مع نرش نقاط
تفتيش ثابتة ومتحركة عىل طول الرشيط
الحدودي”.

الرافدين يعلن رصف الدفعة ( )16من سلف املتقاعدين املدنيني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس الس�بت ،عن رصف الدفعة السادسة
عرش من سلف املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة ماليني دينار.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،انه «تم رصف الدفعة السادس�ة عرش من
س�لفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة مالي�ني دينار لنحو 3895
متقاعد».
وأض�اف ،انه «تم رصف الدفعة الثانية عرش من س�لف املتقاعدين
العسكريني الكثر من ثالثة آالف متقاعد» ،مشريا اىل ان «رصف تلك
السلفة تم عن طريق إبالغ املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية تخطره
بمنحه الس�لفة وذلك بعد أن اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية
ملنحه إياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني».
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رئيس اجلمهورية خيوض نقاشات مع الكتل السياسية ..واملفوضية تعلن عن «األخطاء» يف احتساب األصوات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

مساع لتدارك الوقوع يف الفراغ الدستوري

انهت الرئاس�ات الث�الث اجتماعا ً عقدته مع
زعماء ،وممثيل الكتل واالئتالفات والتحالفات
الفائ�زة يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة العراقية
التي أجريت مؤخرا يف مسعى الحتواء الفراغ
الدستوري.
وعق�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم
اجتماع�ا ض�م نواب�ه الثالث�ة ،وممث�ل عن
رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي،
ورئي�س مجل�س الن�واب ،س�ليم الجبوري،
ورئي�س تحالف «الفت�ح» ه�ادي العامري،
ورئي�س ائت�الف «الحكم�ة الوطن�ي» عمار
الحكيم ،ومس�ؤول الف�رع الخامس للحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ش�وان محم�د
طه ،ووزير الثقافة والس�ياحة واالثار فرياد
روان�دي ممث�ل عن ح�زب االتح�اد الوطني
الكردس�تاني ،إضاف�ة اىل ممثل�ني عن باقي
الكتل واالئتالفات الفائزة باالنتخابات.
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يف
ترصيح للصحفيني عقب االجتماع الذي عقد
يف قرص السالم لرئاس�ة الجمهورية ببغداد،
ان «اللق�اء كان لبح�ث مس�ائل عديدة منها
التداعيات التي رافق�ت االنتخابات والنتائج
الت�ي انته�ت له�ا ،والق�رارات والقوان�ني
الت�ي اتخذه�ا الربمل�ان مؤخ�را ملعالجة هذا
الجانب».
وأض�اف ان «الجميع اتفق ع�ى انه ال يمكن
السكوت بشأن عملية التالعب بإرادة الناخب
وأيض�ا يف ذات الوق�ت اح�رتام اإلج�راءات
القانوني�ة ،والتوجهات الت�ي تمت اعتمادها
ولك�ن بالقدر ال�ذي نحاف�ظ به ع�ى البناء
الديمقراط�ي بأن ال ي�ؤدي اىل فوىض وحالة
م�ن االرب�اك ال نس�تطيع بطريق�ة او أخرى
معالجتها».
واردف الجب�وري بالق�ول ان�ه «ت�م النقاش
بش�كل مس�تفيض به�ذه املس�ائل ،والنظر
بت�أن ،واملحاول�ة أيض�ا
للمرحل�ة القادم�ة
ٍ
بإيج�اد املخ�ارج العملي�ة والقانوني�ة لحل
املشاكل التي نواجهها».
واختتم ترصيح�ه بالقول ان «هناك وجهات

نظر متعددة وليس�ت متطابقة بهذا الجانب
هن�اك من انتق�د توجه الربمل�ان ،وهناك من
رأى ان فيه تعس�فا ،وهناك م�ن قال ان هذا
االجراء ال بد منه ورضوري».
ب�دوره ،اك�د املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم ان األخري رأس
اجتماعا ض ّم ع�ددا من قادة الكتل واألحزاب
السياس�ية وبحضور رئيس مجل�س النواب
سليم الجبوري ونائبيه.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد
لشفق نيوز ،انه «جرت يف االجتماع نقاشات
رصيحة بش�أن ظ�روف ونتائ�ج االنتخابات
الترشيعي�ة األخرية ،وبالتعدي�الت القانونية
الت�ي أجراه�ا مجلس النواب وم�ا تبعها من
إجراءات».
وأضاف البيان ان «معظ�م الحارضين اكدوا

ع�ى أهمية العمل بش�كل مس�ؤول وحثيث
م�ن أج�ل تطوي�ق أي�ة تداعي�ات والحفاظ
عى االس�تقرار الس�يايس واألمن�ي واحرتام
أصوات الناخبني والتقيد بالدستور والقوانني
السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بني السلطات
والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري».
إىل ذل�ك ،اعل�ن رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف
مفوضية االنتخابات رياض البدران ان اوراق
االقرتاع الباطلة او املحش�وة اس�تدلت عليها
املفوضية من خ�الل اجراءاتها والربامجيات
املتقدم�ة الت�ي عمل�ت عليه�ا يف انتخاب�ات
مجلس النواب يف  12من شهر أيار املايض.
وق�ال الب�دران يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ان «املفوضية قامت
باس�تبعاد نتائ�ج تل�ك االوراق مقدم�ا ول�م
يت�م اضافته�ا اىل النتائج املعلن�ة وان عملية

االس�تدالل عى تل�ك االوراق دليل عى رصانة
اجراءاته�ا ودقتها يف العمل للحد من التالعب
والتزوير».
واش�ار اىل «تش�كيل لج�ان تحقيقي�ة م�ن
قب�ل املفوضية عى املوظف�ني العاملني بتلك
املحط�ات التي وجدت فيه�ا تلك الحاالت من
اوراق االقرتاع وسيتم اصداد عقوبات ادارية
بحقه�م فض�ال عن احال�ة عدد كب�ري منهم
اىل القض�اء لينال�وا جزاءه�م الع�ادل وف�ق
القانون».
ولف�ت الب�دران اىل ان «املفوضي�ة س�لمت
رشي�ط النتائج الذي يوضح في�ه عدد اوراق
االقرتاع املقبول�ة واملرفوضة فضال عن صور
م�ن اوراق االق�رتاع املختلف�ة ( الصحيح�ة
والباطل�ة واملحش�وة ) اىل جمي�ع وكالء
االحزاب السياس�ية والتحالف�ات االنتخابية

وان االج�راءات التي تم اتخاذه�ا قد قطعت
الطري�ق ام�ام مح�اوالت التالع�ب والتزوير
ب�ارادة الناخ�ب وه�ذا يع�د اح�د ايجابيات
استخدام االجهزة االلكرتونية الحديثة».
وقرر الربملان الزام املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق،
كم�ا قرر الربملان انتداب تس�عة قضاة الدارة
مفوضي�ة االنتخاب�ات ،وص�وت ع�ى الغاء
امل�ادة  38من قانون االنتخاب�ات ،وأن تلتزم
املفوضي�ة باعادة العد والفرز اليدوي بعموم
العراق والغاء العمل بجهاز ترسيع النتائج.
يش�ار اىل ان امل�ادة  38تن�ص ع�ى :تج�ري
عملية الفرز والعد باس�تخدام جهاز ترسيع
النتائج االلكرتوني ويتم تزويد وكالء األحزاب
السياسية بنس�خة الكرتونية من استمارات
النتائ�ج وأوراق االق�رتاع يف كل محط�ة م�ن

محطات االقرتاع.
وأعلن يف وقت س�ابق التقري�ر الكامل للجنة
الحكومية التي ش�كلها رئيس الوزراء حيدر
العب�ادي الخاص�ة باالنتخابات ،حي�ث إنها
تؤك�د ح�دوث تزوي�ر وتالع�ب يف العملي�ة
االنتخابية ،وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية
بحث مديري املفوضية.
وطالبت اللجنة ،بإلغ�اء نتائج االنتخابات يف
الخ�ارج لثبوت وج�ود «خروق�ات وعمليات
تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها» ،إضافة
إىل إلغاء نتائج التصويت يف املراكز واملحطات
االنتخابية الخاص�ة بالنازحني يف محافظات
ع�دة .وطبق�ا للتقرير ،ف�إن اللجنة دعت إىل
«إج�راء العد والف�رز اليدوي بنس�بة ال تقل
عن  5باملائ�ة لكل املراكز االنتخابية يف عموم
املحافظات وذلك إلجراء التدقيق والتقاطع».

وزير الداخلية أكد العزم على حماربة الظواهر املسلحة ووجه الشكر لزعيم التيار الصدري

الصدر يدعو اىل البدء بحملة لـ «نزع السالح» من مدينة الصدر وتقوية اجليش والرشطة
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

دع�ا زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى
الص�در وزارة الداخلية اىل البدء بحملة
ل�»ن�زع س�الح» مدين�ة الص�در بعد
عي�د الفطر ،فيما ش�دد ع�ى رضورة
«عدم اس�تهداف» التيار الصدري بهذا
امل�رشوع .وقال الص�در يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إنه
«م�ن منطلق تقوية الدول�ة العراقية،
وتكريس�ا لتقوي�ة الجي�ش والرشطة
حرصا ،أدعو للبدء بحملة نزع السالح
وتسليمه اىل الدولة العراقية» ،موضحا
أنه «البداء حس�ن الني�ة أدعو القوات
العراقية عموما ووزارة الداخلية واالخ
الوزي�ر قاس�م االعرجي لب�دء الحملة
بعد العيد الع�الن مدينة الصدر مدينة
منزوعة الس�الح ث�م التعميم اىل باقي
املناط�ق» .واض�اف الص�در ،أن «عى
الجمي�ع اطاعة االوامر وع�دم عرقلة
هذا املرشوع وتسليم السالح من دون
أي نقاش الن دماء العراقيني أغى من
أي يشء آخر عندنا» ،مبينا «ال أريد ان
يكون املستجيب فقط التيار الصدري،
ب�ل جمي�ع الش�عب ب�كل انتماءاتهم
وفصائلهم ،وان ال يكون هذا املرشوع
اس�تهدافا للتي�ار كم�ا ه�و ح�ال
اس�تهدافهم يف كل امل�وارد السياس�ية
والعسكرية واالقتصادية».
وتاب�ع الص�در يف بيان�ه« ،أنص�ح أن
يباع الس�الح العمار املناطق الفقرية،
وان يكون الس�الح وامل�ال بيد حكومة
أمين�ة» ،مؤك�دا «عى ان توف�ر وزارة
الداخلي�ة االج�واء االمني�ة املناس�بة
لذل�ك ،وإال ال معن�ى لن�زع الس�الح
مع ع�دم توف�ري االمان لأله�ايل يف أي
مكان ..ال من خالل نصب الس�يطرات
وعس�كرة املدن ب�ل من خ�الل العمل

االس�تخباراتي وتع�اون االه�ايل م�ع
القوات االمنية واخبارهم بالخروقات
ومن خ�الل القب�ض ع�ى العصابات
االرهابي�ة واالجرامي�ة ومحاكمته�م
بعدال�ة وانص�اف م�ن دون خ�وف او
محس�وبيات» .وش�دد زعي�م التي�ار
الص�دري« ،ال يج�ب اس�تهداف التيار
الص�دري بهذا امل�رشوع وإال حدث ما
ال يحم�د عقب�اه مع محاول�ة تطبيق

ذلك عى الجهات االمنية الرسمية التي
تس�تعمل الس�الح بال اذن فالقوات ال
زال�ت تحتاج اىل غربلة واع�ادة تأهيل
وتصفي�ة فوري�ة ورسيع�ة» ،مؤك�دا
«نحن مس�تعدون لتقدي�م اي معونة
ومش�ورة بهذا الصدد» .وكانت وزارة
الداخلية اصدرت ،اليوم الجمعة ،بيانا
اوضح�ت في�ه حقيق�ة قي�ام طائرة
مس�رية بتنفيذ عملية عى كدس عتاد

بمدين�ة الص�در رشق�ي بغ�داد ،فيما
اكدت عى عدم صحة هذه االشاعات.
وتحول�ت ع�رشات املن�ازل اىل ركام،
مس�اء االربع�اء ( 6حزي�ران )2018
وس�ط دمار هائل نتيجة انفجار كبري
لك�دس من العت�اد داخل حس�ينية يف
مدين�ة الص�در رشق�ي بغ�داد ،خلف
الع�رشات م�ن الجرح�ى وع�دد م�ن
القت�ى .ووج�ه رئيس ال�وزراء القائد

العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي،
ام�س الخمي�س ( 7حزي�ران )2018
اوام�ر فوري�ة بالتحقي�ق يف حادث�ة
االنفج�ار الذي ش�هدته مدينة الصدر
ببغ�داد ام�س ،فيم�ا حم�ل «الجهات
خ�ارج االجه�زة االمنية» املس�ؤولية
القانوني�ة والقضائية .بدورها ،ثمنت
وزارة الداخلي�ة دعوة الصدر اىل حرص
الس�الح بيد الدول�ة ،فيما اكدت امليض

بع�زم ملحاربة الظواهر املس�لحة غري
القانوني�ة .وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
انه «يف الوقت الذي تس�عى فيه وزارة
الداخلية إىل تحقيق األمن واالس�تقرار
يف عم�وم محافظ�ات ومناط�ق البالد
باعتب�ار ذل�ك ج�زءا م�ن الوظيف�ة
الدس�تورية لها مدعومة وبكل اشكال
الدعم امل�ادي واملعنوي م�ن حكومتنا

حمادثات مع «الفتح» والدميقراطي الكردستاني لالنضمام

تشكيل ائتالف «ثالثي» حتضري ًا للجلسة الربملانية األوىل ..وسائرون يطمح بمنصب رئاسة الوزراء
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
كش�ف تي�ار الحكم�ة ع�ن توقيع اتف�اق مع
تحالف�ي س�ائرون والوطنية لتش�كيل الكتلة
ّ
تح�دث ائتالف الوطنية
النيابي�ة األكرب ،وفيما
عن تفاهم�ات مع الديمقراطي الكردس�تاني
لالنضمام إىل التحالف ،كشف تحالف سائرون
عن طموحه للظفر بمنصب رئيس الوزراء.
وافرزت النتائج املعلنة لالنتخابات عن تحصل
تحال�ف «س�ائرون» ( 54مقع�دا) ،تحال�ف
«الفت�ح» ( 47مقع�دا) ،ائت�الف «الن�رص»
( 42مقع�دا)« ،دول�ة القان�ون» ( 25مقعدا)،
«الح�زب الديمقراط�ي الكوردس�تاني» (24
مقع�دا)« ،الوطنية» ( 22مقع�دا)« ،الحكمة»
( 19مقعدا)« ،االتحاد الوطني الكوردستاني»
( 18مقعدا) ،و»القرار العراقي» ( 14مقعدا)،
«العراق هويتنا» ( 10مقاعد).
وابل�غ قي�ادي يف «الحكمة»أن�ه «حت�ى االن
التحالف يضم قرابة  100مقعد».
واض�اف ان «حوارات مكثفة جارية مع الفتح

لضمها اىل التحالف».
وتعقدت االمور اكثر ،باق�رار الربملان العراقية
اعادة فرز وعد النتائج اليدوي لالنتخابات بعد
اشارات بحصول حاالت تزوير.
وتقول املادة ( )76من الدس�تور الفقرة االوىل:
«يكل�ف رئي�س الجمهوري�ة ،مرش�ح الكتلة
النيابية االكثر عدداً ،بتش�كيل مجلس الوزراء،
َ
ع�رش يوما ً من تاري�خ انتخاب
خالل خمس�ة
رئيس الجمهوري�ة» ،وتقول الفق�رة الرابعة:
«يعرض رئيس مجلس الوزراء املكلف ،أس�ماء
أعض�اء وزارته ،واملنهاج الوزاري ،عى مجلس
الن�واب ،ويع�د حائ�زا ً ثقته�ا ،عن�د املوافق�ة
باألغلبي�ة املطلق�ة» ،اي بموافقة ( 165نائبا)
نصف عدد مقاعد الربملان.
إىل ذلك ،اكد ائتالف الوطنية بزعامة اياد عالوي
الوص�ول اىل تفاهم�ات وصفه�ا بالكاملة مع
قائمت�ي س�ائرون والحكم�ة ضمن مس�اعي
تشكيل الكتلة النيابية االكرب.
وق�ال القي�ادي يف االئت�الف كاظم الش�مري،
ان ه�ذا التفاهم سيس�هم يف صناع�ة تحالف

حقيقي متماسك ضمن الفضاء الوطني.
وكشف الشمري عن وجود حوارات مماثلة مع
الح�زب الديمقراطي الكوردس�تاني وقائمتي
الفت�ح والق�رار باالضاف�ة اىل قوى سياس�ية
اخ�رى ،موضح�ا ان الجمي�ع الي�وم بانتظار
حس�م النتائج بص�ورة نهائية بع�د القرارات
االخ�رية الت�ي ص�درت ع�ن مجليس ال�وزراء
والنواب لتصويب العملية االنتخابية.
وأعلنت ثالث قوى سياسية عراقية ،اتفاقا عى
مب�ادئ ما س�مته «األغلبية الوطني�ة األبوية»
الت�ي ستش�كل ح�ال املصادق�ة ع�ى نتائ�ج
االنتخابات النيابية يف البالد.
وبين�ت وثيقة االتفاق التي وق�ع عليها ممثلو
كتلة «س�ائرون» بزعامة مقتدى الصدر وتيار
الحكم�ة بزعام�ة عم�ار الحكي�م والقائم�ة
الوطنية بزعامة إياد عالوي ،احتمال تش�كيل
تحال�ف كبري داخل الربملان املقب�ل ،يضم ما ال
يقل عن مائة مقع�د ،وهو ما قد يقرب القوى
املنضوي�ة يف ه�ذا التحالف من تش�كيل الكتلة
األكرب يف الربمل�ان .وذكرت الوثيق�ة أن تحالف

كتلة «األغلبية الوطنية األبوية» سيقوم بإعداد
برنام�ج حكومي قابل للتنفيذ ضمن س�قوف
زمنية محددة.
ويش�مل هذا الربنام�ج عددا من املب�ادئ ،من
بينها ،إصالحات سياسية واقتصادية ،وحرص
الس�الح بي�د الدول�ة ومن�ع عس�كرة املجتمع
وآليات ملكافحة الفساد ومحاكمة املفسدين.
يف الغض�ون ،ب�ني تحالف س�ائرون أن منصب
رئاسة الوزراء لم يحسم لغاية االن وسينحرص
وفق التوافق السيايس بني الكتل املتحالفة.
وقال عضو التحالف رائد فهمي إن “س�ائرون
وص�ل اىل تطاب�ق يف وجهات النظ�ر مع اغلب
الكتل املش�اركة يف التناف�س االنتخابي” ،الفتا
اىل إن “منصب رئاس�ة الوزراء ستتم مناقشته
بالتواف�ق الس�يايس وربم�ا يش�غله التي�ار
الصدري”.
واض�اف إن “اغل�ب الكتل السياس�ية وضعت
أس�ماء عديدة لش�غل منصب رئاس�ة الوزراء
املقبل” ،مبينا إن “سائرون سيكون حريص يف
موضوع االختيار لتشكيل حكومة قوية”.

الوطنية وشعبنا األبي وهي بمسعاها
هذا قدمت قرابني الش�هداء والجرحى
لينع�م اهلنا باألمن واألم�ان ،فانها يف
ذات الوقت تدرك بأن األمن مس�ؤولية
تضامني�ة مش�رتكة تق�ع ع�ى عاتق
الجمي�ع بدءا من املواطن البس�يط إىل
مختل�ف فعالي�ات املجتم�ع العراقي
باحزابه وعشائره ومنظمات املجتمع
املدن�ي ومثقفي�ه وسياس�يه إىل كل
العناوين الرسمية وغري الرسمية».
واضاف�ت ان «عي�ون وزارة الداخلي�ة
ترن�وا إىل كل نف�س وطن�ي عراق�ي
مخلص ينطلق ليعلن دعمه ملرشوعها
ال�ذي يتلخ�ص يف ح�رص الس�الح بيد
الدولة والعم�ل بأن يكون القانون هو
الفيصل يف كل يشء» ،مش�رية اىل انها
«متمثل�ة بوزيره�ا قاس�م األعرج�ي
فتقدم شكرها وتقديرها لزعيم التيار
الص�دري مقت�دى الصدر بع�د البيان
الذي أطلقه ودعا فيه الوزارة إىل القيام
بحملة لحرص السالح بيد الدولة».
وتابع�ت انه�ا «ماضية بع�زم ال يلني
التخ�اذ كل ما من ش�أنه حف�ظ أمن
وس�المة املواط�ن الكري�م ومحارب�ة
الظواهر املسلحة غري القانونية بشكل
ع�ادل يف اي بقع�ة م�ن ت�راب العراق
يتطلب فيها هذا العمل».
إىل ذل�ك ،اك�د وزي�ر الداخلي�ة قاس�م
االعرج�ي ان زعي�م التي�ار الص�دري
مقت�دى الص�در ع�ود الجمي�ع ع�ى
دع�م الحكوم�ة ومؤسس�اتها ومنها
الداخلية.وقال االعرجي «نشكر زعيم
التي�ار الص�دري مقتدى الص�در عى
بيان�ه الداع�م للدول�ة عام�ة ووزارة
الداخلي�ة خاصة» .واض�اف االعرجي
ان «الص�در عودن�ا دوم�ا ع�ى دع�م
الحكوم�ة ومؤساس�اتها ومنه�ا
الداخليه بالتحديد».
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واشنطن تريد خلع امللك وإخالء الساحة لقضم االنبار وتوطني الالجئني الفلسطينيني
ايهاب عمر

فوضى األردن ..نقطة العبور إىل تقسيم املنطقة

خ�الل الس�اعات األويل م�ن حك�م
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب،
حدث امر لم يتم قراءه او تفسريه
بالش�كل الالئ�ق ،حيث وص�ل امللك
األردني عبد الله الثاني بن الحسني
فجأة اىل األرايض االمريكية يف زيارة
مفاجئ�ة ،لم يس�بق اإلع�الن عنها
فحس�ب بل ول�م يس�بق التخطيط
له�ا ،وق�د ب�دا واضحا ً م�ن جدول
زي�ارة املل�ك عب�د الل�ه العاجلة ان
معلوم�ة ما ق�د وصل�ت اىل عمان،
وانها ليس�ت عىل وفاق مع العاهل
األردن�ي الذي س�ارع للوص�ول اىل
واش�نطن وفتح مفاوضات رسيعة
يف هذا املضمار.
ل�م يس�تطع العاهل األردن�ي لقاء
الرئي�س األمريك�ي الجدي�د ،وان
قابل ع�ددا ً من ارفع املس�ؤولني يف
واش�نطن ،وقد ت�ال الزي�ارة حدث
فريد من نوع�ه حينما قام الطريان
االردني بغارة ع�ىل مواقع إرهابية
جنوب س�وريا ،كأن هنالك محاولة
م�ن األردن ألثب�ات ثقله�ا يف لع�ب
دور يف اس�رتاتيجية ترامب الجديدة
الرامي�ة للتخل�ص م�ن ال�كارت
املح�روق يف س�نوات الربيع العربي
اال وهو اإلسالميني.
ورغم زي�ارة امللك عبد الله اىل البيت
ً
الحق�ا واالحتفاء األمريكي
األبيض
بالحلي�ف العتي�د ،ولك�ن طيل�ة
الع�ام األول م�ن حك�م ترامب وما
ت�اله ،كان�ت األردن متحفظة عىل
العديد م�ن االطروح�ات االمريكية
واإلرسائيلية ،بل وحتى حيال بعض
االطروحات الت�ي تخرج من احدى
الدول العربية.
الق�رص امللك�ي يف األردن يش�عر
بالقلق ،عىل ما يبدو ان ساعة الغدر
األمريكي ق�د حان�ت ،او عىل األقل
ان هنال�ك اط�راف داخ�ل واش�نطن
ت�رى ان الوق�ت ق�د ح�ان ،وال عج�ب يف ذلك فأن
ألمريكا تاريخ طويل من الغدر بالحلفاء ،وقد كان
اغلب من س�قط يف الربي�ع العربي حليفا ً وصديقا ً
لواش�نطن ،ولكنه�م اصبح�وا ك�روت محروق�ة
من جهة ،ول�م يقبلوا ادوارا ً أمريكية يف الس�نوات
األخرية قبل الربيع العربي من جهة اخرى ،إضافة
اىل ان مكاس�ب إزاح�ة الصديق يف بع�ض األحيان
تكون اكر من مكاسب بقائه.
ولكن ما هي مكاس�ب إزاحة امللك األردني ألمريكا
اليوم؟
يف البداي�ة ان اإلدارة االمريكي�ة يف زم�ن ترام�ب
متع�ددة االجنحة بكل يفوق س�نوات بوش االبن،
وكل بضع�ة أس�ابيع يتس�يد جناح م�ا املوقف يف
البيت األبيض لبضعة اش�هر قبل ان يحدث انقالب
اخ�ر يف صمت ،فانقالبات القرص يف إدارة ترامب ال

تتوقف ولعل هذا يفرس االس�تقاالت التي ال تنتهي
داخل اإلدارة االمريكية.
جناح ما داخل إدارة ترامب ينس�ق مع جانب ما يف
إرسائيل ،ان�ه كما تم تقنني أوضاع القدس املحتلة
بنقل الس�فارة االمريكي�ة اليها ،وم�ن املتوقع ان
هذه الخطوة س�وف يعقبها خط�وات مماثلة من
دول ع�دة ح�ول العالم حت�ى تلك الت�ي تظاهرت
برفض القرار األمريكي وس�ط تهليل الهواة وسنة
أوىل سياس�ة يف ال�دول العربي�ة ،واذا كانت اإلدارة
االمريكي�ة تناق�ش ق�رارا ً مماثالً حي�ال الجوالن
الس�وري املحت�ل ،فأنه ح�ان الوقت لك�ي تنتهي
إرسائي�ل م�ن ح�ق الع�ودة الفلس�طيني وتوفيق
أوضاعها يف الضفة الغربية املحتلة.
وبالفعل ف�أن الكنيس�ت اإلرسائييل يف الس�اعات
االوىل م�ن ع�ام  2018بدأ يناقش إج�راءات تقنني
االستيطان وضم الضفة الغربية اىل إرسائيل بشكل

اإلمارات تغرس أقدامها
يف أفغانستان

بغداد  /المستقبل العراقي
قال مس�ؤولون ب�ارزون يف الحكومة األفغانية إن أفغانس�تان
قبل�ت عرضا م�ن اإلم�ارات لتعزي�ز وجودها من أج�ل تدريب
القوات األفغانية التي تقاتل حركات ارهابية وتكفريية .
وقال مس�ؤولون معنيون بإنفاذ القانون يف أفغانستان لرويرتز
إن هن�اك نح�و  200جندي إمارات�ي موجودون يف أفغانس�تان
لتقديم الدعم لفرتة تزيد عن عرشة أعوام.
وق�ال مس�ؤول أفغان�ي كب�ري مكلف برتتي�ب وص�ول القوات
اإلماراتي�ة إىل كاب�ول إن هذه القوات س�تدرب بموجب االتفاق
الجدي�د األفراد الذين تجندهم القوات األفغانية الخاصة ويمكن
اس�تدعاؤها أيض�ا للمش�اركة يف عملي�ات معين�ة تس�تهدف
التكفرييني.
وقال مس�ؤول حكوم�ي آخ�ر إن  60جنديا آخر س�يصلون إىل
أفغانستان يف يوليو تموز وسيقيمون يف مقر تابع لحلف شمال
األطليس.
ولم ترد وزارة الخارجية اإلماراتية عىل طلب التعقيب.
وتقول قوات األمن األفغانية إن األثر واضح لكن طالبان تتحرك
يف مساحات ضخمة من البالد ،ومع تراجع عدد القوات األجنبية
إىل نحو  15600فرد من  140ألفا يف عام  2014يبدو األمل ضئيال
يف تحقيق نرص عسكري رصيح.
وأس�فر انفجار وقع العام املايض يف إقليم قندهار بجنوب البالد
عن مرصع خمسة دبلوماسيني إماراتيني .واتهمت قوات األمن
طالبان باملسؤولية لكن طالبان نفت ضلوعها يف الهجوم.
وق�ال مصدر حكومي كبري مطلع عىل العملية لرويرتز ”القوات
اإلماراتي�ة هنا من�ذ بداية عم�ل ق�وة املعاونة األمني�ة الدولية
(إيساف) لكن اآلن يجري إعادة تنشيطها وتعزيزها“.
وأضاف ”هناك نحو  200وسينضم لهم املزيد قريبا ،سيكونون
هن�ا للتدري�ب والدع�م ول�ن يذهب�وا لس�احة القت�ال إال عن�د
الرضورة“.
كانت قوة املعاونة األمنية الدولية بقيادة حلف ش�مال األطليس
قد بدأت عملها عام  2001وأنهت عملياتها يف أفغانستان يف عام
.2014
ولم تنجح الق�وات االجنبية كافة يف الحد م�ن عمليات ارهابية
تقوم بها حركات تكفريية وارهابية يف افغانستان .

قانوني ودس�توري ومخاطبة األمم املتحدة يف هذا
املضمار ،ما يعني ان هنالك أوامر عليا للكنيس�ت
بان وقت تلك الرتتيبات قد حان.
ان الحدي�ث يدور همس�ا ً داخل إرسائي�ل اليوم ان
هنالك مخطط ألس�قاط امللك األردن�ي ،عىل ضوء
رفضه التعاون ،وذلك عىل وقع ثورة ش�عبية ،عىل
ان تت�وىل املعارضة األردنية تش�كيل وزارة مؤقتة
برئاسة مرض زهران.
وم�رض زهران اذا ما انقلب يوما ً عىل أمريكا فأنه
لم يكش�ف اال وجه�ا ً صهيونيا ً خالص�اً ،وهو من
موالي�د ع�ام  1973يف عمان ألصول فلس�طينية،
يرأس ما اسماه االئتالف األردني للمعارضة ،وعىل
اثر اكتش�اف اململكة الهاشمية األردنية التصاالته
مع الخ�ارج قررت محاكمته اال انه لجأ سياس�يا ً
اىل بريطاني�ا حت�ى اليوم ،وهو صاح�ب اتصاالت
واس�عة م�ع إرسائيل وي�دىل باحادي�ث دورية مع

الصحاف�ة اإلرسائيلي�ة .وق�د يك�ون اس�م مرض
زه�ران مبالغا ً فيه ،ولكن يف النهاية فأن الحكومة
املؤقت�ة ،او حتى مل�ك مؤقت بعيدا ً ع�ن امللك عبد
الله الثاني ووىل عهده األمري الحسني ،سوف يتخذ
بالتنس�يق مع أمريكا وإرسائيل قرارا ً بإعالن حق
العودة الفلس�طيني اىل األردن ،وانه كل فلسطيني
عائد اىل األردن س�وف يحصل عىل الجنس�ية فورا ً
إضافة اىل تأمني اجتماعي وصحي ،وس�وف يقوم
املجتم�ع الدويل بتوفري من�ح ملياريه ال ترد لألردن
مقابل ان يقبل بهذا االجراء.
والحجة وقتذاك س�وف تكون ان األردن يمر بأزمة
اقتصادية كري ،وانه من اجل وقف زيادة األسعار
والرضائ�ب فأننا – أي حكوم�ة الثورة يف األردن –
سوف نقوم بإيواء اهالينا يف فلسطني.
املخطط األمريكي اإلرسائييل سوف يواكبه عدوان
عسكري إرسائييل واسع املدى عىل الضفة الغربية،

من اجل تش�جيع أهلها عىل املغ�ادرة والتهجري اىل
األردن ،ب�ل وهنالك أصوات ت�رى ان العدوان يجب
ان يشمل قطاع غزة ايضاً ،وانه مع فشل املخطط
األمريك�ي اإلرسائي�يل بأي�دي إس�المية اخواني�ة
بتمهيد الس�احة يف س�يناء لتهجري اهل غزة اليها
فأنه يمكن ان تحدث وساطة دولية لتهجري بعضا ً
منه�م اىل األردن يف خت�ام تلك الجولة العس�كرية
املوسعة.
هذا ما يتحدث عنه بعض االبواق اإلرسائيلية همساً،
ث�ورة ش�عبية يف األردن تطيع بامللكي�ة او تحديدا ً
املل�ك عبد الله الثاني بع�د رفضه مبدأ “األردن هي
فلس�طني” ،او اس�تخدام الثورة للضغط عليه من
اج�ل العدول عن رفضه ،تاليا ً عدوان إرسائييل عىل
الضفة والقطاع يعقبه تهجري األغلبية الس�احقة
من س�كان الضفة وبعضا ً من س�كان القطاع اىل
األردن ،ثم يبدأ األردن يف إجراءات توطني هؤالء مع

فتح باب العودة للجميع.
بالطبع ال يغيب عن املشهد ان تنظيم
االخوان ال�ذي يعد اقوي تنظيم عىل
الس�احة األردنية يلع�ب دورا ً مهما ً
كع�راب يف هذا املخط�ط ،خاصة لو
ذهبت املؤام�رة اىل ح�د إزاحة امللك
عب�د الل�ه الثان�ي ،وقت�ذاك ال يريد
تنظي�م اخوان األردن س�وى حصة
األس�د يف ال�وزارة والرمل�ان لتنفيذ
املخط�ط األمريك�ي اإلرسائييل ،بل
وسوف يرى التنظيم الدويل لإلخوان
ان تهج�ري الفلس�طينيني وع�ودة
الالجئ�ني منه�م اىل األردن س�وف
تجع�ل األردن مملك�ة او جمهورية
اخواني�ة ،وان حل�م تحوي�ل مرص
وس�وريا اىل جمهوريات اخوانية –
والذي س�قط يف م�رص عىل يد ثورة
 30يونيو  2013ويف س�وريا عىل يد
التدخل الرويس – يمكن تحقيقه يف
األردن.
وال يخف�ى عىل احد ان االضطرابات
الت�ي ش�هدتها األردن ع�ام ،2011
ث�م الجولة الثانية ع�ام  2012كان
يقف خلفها من رأى حتمية تحقيق
نفس املخطط وقتذاك.
وق�د يبدو األمر خيالي�اً ،كما الحال
لو اخرتك عن سيناريوهات الربيع
العرب�ي يف صيف ع�ام  2010مثالً،
ولكن الخبري االسرتاتيجي األمريكي
برن�ارد لويس ال�ذي ت�ويف مؤخراً،
ش�ارك يف ورش�ة بعن�وان “الوطن
البدي�ل” يف يوني�و  2006برعاي�ة
معه�د أمريكان إنرتبراي�ز الذي يعد
من اهم املعاهد املشاركة يف صناعة
الق�رار األمريكي ،واق�رتح صناعة
دول�ة س�نية موالية للغ�رب ،تضم
األردن ومحافظة االنب�ار العراقية،
الت�ي تمث�ل  % 31.7م�ن مس�احة
العراق وتش�كل دوحة ثقله السني
يف وس�ط وغ�رب العراق بعي�دا ً عن
اس�تيالء االكراد عىل الثقل الس�ني
ش�ماالً تح�ت مس�ميات القومي�ة
الكردي�ة .ورأى لويس ان صح�راء االنبار العراقية
قادرة عىل اس�تيعاب الشعب الفلس�طيني كامالً،
من القط�اع والضفة وحتى العائ�دون من أوروبا
وامري�كا .ختاماً ..كلما رأي�ت الفوىض تطرق باب
األردن كلم�ا تذكرت تل�ك الكلمات ،الت�ي يجب اال
ننس�اها قط ،فاألمور يف األردن ال تخص باي حال
من األحوال شأنا محليا ً او داخليا ً مهما كانت سبب
االضطراب�ات ،ولكن دائما ً هنالك من يحرك األمور
ابت�زازا ً ملل�ك ي�درك جيدا ً ان�ه هذا املخطط س�وف
يفجر األردن وفلسطني معاً ،وان هنالك من يحرك
األمور عىل أمل ان تنفجر ازمة اقتصادية اش�د ما
يجعل الرأي العام يقبل املساعدات األجنبية مقابل
توطني الفلسطينيني بالتزامن مع حملة عسكرية
إرسائيلية عتيدة ع�ىل القطاع وغزة تكفل تعاطفا ً
شعبيا ً اردنيا ً مع إيواء الفلسطينني.

قطر :ال نلتفت لرتهات السعودية بشأن صفقة «إس»400-
بغداد  /المستقبل العراقي

حلف ش�مال األطل�يس (الناتو) حق مرشوع،
مؤكدا ً أن “قطر تربطها عالقات رشاكة قوية
بالحل�ف ،واعت�ر أن مطل�ب االنضم�ام لهذا
الحل�ف أمر قابل للتحقق م�ع تطور الرشاكة
القائمة بني الطرفني”.
وأك�د وزير الدول�ة القطري لش�ؤون الدفاع،
أن “الناتو يقدر مس�اهمات قطر يف مكافحة
اإلره�اب ومكافحة تمويله ،ويش�يد بدورها
اإليجاب�ي يف الحف�اظ ع�ىل أم�ن واس�تقرار
املنطق�ة ،ولذل�ك فه�و ينظ�ر إىل دول�ة قطر
رشي�كا جدي�ا وموثوقا فيه” .كما ش�دد عىل
أن ب�الده تت�رصف بم�ا تقتضي�ه مصلح�ة
أمنها القومي.وكان مس�ؤول يف حلف شمال
األطل�يس (الناتو) ،اس�تبعد ،األربعاء املايض،
احتم�ال ض�م قط�ر إىل الحل�ف ،مؤك�دا أن�ه
مقت�رص عىل الواليات املتح�دة وأوروبا ،وذلك
وفقا ً ل�”فرانس برس”.

رد وزير الدولة القطري لش�ؤون الدفاع خالد
العطي�ة ،ع�ىل االعرتاض�ات الس�عودية عىل
صفقة منظوم�ة الدفاع الجوي “إس،”400-
التي تعتزم قطر رشاءها من روسيا.
وأش�ار العطية ،يف ترصيحات لقناة الجزيرة،
إىل “أن قط�ر ال تلتف�ت ملث�ل ه�ذه ّ
الرتهات،
خاصة إن كان مصدره�ا جهات تضمر الرش
لبالده” ،عىل حد تعبريه.
يذكر أن العاهل الس�عودي ،امللك س�لمان بن
عبد العزيز ،أرسل رسالة إىل الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ،قال فيها إن بالده مستعدة
للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد
الس�لطات القطري�ة بمنظوم�ة “إس”400-
الروسية .وفقا ً لصحيفة “الموند” الفرنسية.
وق�ال إن تطلّ�ع الدوح�ة الكتس�اب عضوية

اليمني حييي يوم القدس العاملي رغم العدوان السعودي
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هدت العاصم�ة صنع�اء ،الجمعة ،مس�رية
جماهريي�ة كرى إحي�اء ليوم الق�دس العاملي،
بمش�اركة جماهريية حاش�دة ه�ي األكر عىل
مستوى املنطقة العربية.
ورفع املش�اركون يف املس�رية أع�الم الجمهوية
اليمني�ة واألعالم الفلس�طينية والفتات الحرية
املناهض�ة لسياس�ة األمريكي�ة يف املنطق�ة
والالفت�ات الت�ي توضح مدى تمس�ك الش�عب
اليمني بقضيته األوىل األقىص.
وبدأت املسرية بأيات من الذكر الحكيم والنشيد
الوطن�ي ،وألق�ي خالله�ا ع�دد م�ن الكلم�ات
والقصائد الش�عرية أش�ارت إىل ارتباط الشعب
اليمن�ي باألق�ىص ،وأن الش�عب اليمني حارض
للتضحية يف سبيل تحرير القدس.
وش�هدت املس�رية حضورا نس�ائيا الفتا ،حيث
اكتظت املس�احات املخصص�ة لهن بمئات آالف
م�ن النس�اء.وردد املتظاه�رون هتاف�ات منها
(يف يوم القدس أتينا ولنرصتها لبينا) و(ش�عب
الحكم�ة واإليم�ان ..ي�وم الق�دس ل�ه عنوان)
و(الل�ه الله أك�ر  ..أمريكا الش�يطان األكر)و
(قادم�ون قادمون موتا ي�ا بني صهيون) و (يا
قدس قادمون) و(رغ�م العدوان علينا  ..يف قوم
القدس أتينا) و(ومن يقبل أمريكا ..حتما يقبل
إرسائيل).
وألقى عضو املجلس السيايس سلطان السامعي
كلم�ة الفعالي�ة ،أش�ار فيه�ا إىل أن التطبي�ع

ال�ذي تق�وده الس�عودية واإلمارات م�ع كيان
الع�دو قد تجاوز ذلك ليمت�د إىل تصفية القضية
الفلسطينية وتمرير صفقة القرن.
ولفت إىل أن الحرب عىل اليمن والعراق وس�وريا
واضع�اف الجيش امل�رصي هدفه�ا التأمر عىل
القضي�ة الفلس�طينة ،داعيا الش�عوب العربية
واإلسالمية إىل النهوض.
وأك�د أن النظ�ام الس�عودي ت�ورط وال يزال يف
التآم�ر ع�ىل القضاي�ا العربي�ة وأوله�ا قضية
فلس�طني ،مش�ريا إىل أن تحرير القدس مرتبط
بتحرير نجد والحجاز.
وأك�د الش�يخ الس�امعي ع�ىل املوق�ف الداع�م
للقضية الفلس�طينية وللقدس ولح�ق العودة،
مشيدا بدور الش�عب الفلسطيني ،محييا الدول
الت�ي رفضت نقل س�فارتها إىل القدس كجنوب
أفريقي�ا وفنزويال.وألقي�ت يف املس�رية كلم�ات
وقصائد ش�عرية أش�ارت إىل أن اليمن بذل آالف
الش�هداء للتصدي للعدوان السعودي األمريكي
ودفاع�ا عن أرضه ،ومؤك�دة عىل امليض يف خيار
التصدي للعدوان حتى النرص.
وألقى مس�ؤول امللف الفلس�طيني ألنصار الله
حس�ن الحمران كلمة أشار إىل أن معركة الوعي
هي الت�ي نخوضها من�ذ وط�أ الصهاينة أرض
فلسطني.وأش�ار إىل أن تطبي�ع بع�ض األنظمة
العربية واإلنس�انية مع كي�ان العدو الصهيوني
لي�س بجديد ،بل ظهرت إىل الس�طح وعالقاتهم
قديم�ة ،مح�ذرا من م�رشوع إرسائي�ل الكرى
التي تضم مكة واملدينة ،مش�ريا إىل أن من فرط

يف القدس سيفرط يف مكة واملدينة.
ودع�ا أح�رار العالم ألن يك�ون هذا الع�ام عام
لفلس�طني ،وإىل تفعي�ل املقاطع�ة للبضائ�ع
األمريكي�ة واإلرسائيل�ة ،إىل خي�ار املقاوم�ة
بالسالح فما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة.
وألقى الش�اعر مع�اذ الجنيد قصيدة حماس�ية
مثلت رس�التني للمقاومني يف القدس واملقاومة

يف لبن�ان تحدث ،وأكد فيها تلبية اليمانيني لنداء
القدس رغم العدوان عىل اليمن.
وبالتزامن مع مس�رية صنعاء شهدت محافظة
صعدة الحدودية مس�رية مماثلة بمناس�بة يوم
الق�دس العاملي رغ�م التحليق لط�ريان العدوان
الس�عودي األمريك�ي ،فيما س�تنطلق مس�رية
جماهريية كرى باملناسبة بعد قليل يف محافظة

الحدي�دة بع�د قليل.وعرض�ت خ�الل الفعالي�ة
حماس�ية دعت أحرار األم�ة إىل تحرير األقىص،
كما ألقيت يف املس�رية كلمات وقصائد ش�عرية
أش�ارت إىل أن اليمن بذل آالف الشهداء للتصدي
للعدوان الس�عودي األمريكي ودفاعا عن أرضه،
ومؤك�دة عىل امل�يض يف خيار التص�دي للعدوان
حتى النرص.
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الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
إلــى  /السادة

اعالنات

www.almustakbalpaper.net

إعالن للمرةاالوىل

م  /مناقصة عامة دولية مرقمة ( :لقاح /سلع )2018/ 6 /صادرة عن الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
لتجهيز كمية ( )9,000,000تسعة مليون جرعة من لقاح الحمى القالعية FMD
يرس الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز كمية ( )9000000تسعة مليون جرعة
من لقاح الحمى القالعية .FMD
مع مالحظة األتي - :
.1عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالرشكـة العامة للتجهيزات الزراعية (من األحد إىل الخميس و خالل
ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة يف ورقة بيانات العطاء .
 -2تقبـل عروض الـرشكات املنتجة واملصنعة ووكالئهم املعتمدون قانونيا» ومخوليهم املتخصصني بتجارة املـواد املطلوبة بموجب املناقصة وفق متطلبات
التأهيل والتقييم الواردة يف ورقة بيانات العطاء .
-3بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبني رشاء وثائـق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمـي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق
البالغة (  )250000مائتان وخمسـون إلف دينار عراقي غري قابل للرد وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة ( )918000تسـعمائة وثمانية عرش الف دينار
عراقي .
-4الكلفة التخمينية لتجهيز كمية ( )9000000تسعة مليون جرعة من لقاح حمى القالعية FMDبمبلغ إجمايل مقداره( )9,180,000,000تسعة مليارات
ومائة وثمانون مليون دينارعراقي ضمن تخصيصات مبالغ دعم املزارعني لعام  2018الخاصة بالجهة املستفيدة (دائرة البيطرة)
-5عـىل مقدمـي العطاءات أو املدير املفوض أو املؤسـس للرشكة املشـاركة يف املناقصة حرصا ًتقديم التأمينات األولية بمبلغ قـدره ( )183,600,000مائة
وثالثة وثمانون مليون وسـتمائة الف دينار عراقي لضمان جدية املشـاركة يف املناقصة بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط (مغطى
ماليـاً) يدفـع حني الطلب صـادر من احد املصارف غري املتلكئة أو املتعثرة املجـازة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ألمـر الرشكة العامة للتجهيزات
الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع املناقصة وبإمكان الرشكات األجنبية تقديم خطاب ضمان مرصيف غري مرشوط (مغطى ماليا) يدفع حني الطلب من
احـد املصـارف األجنبية املعتمدة داخل العراق أو التي لها فروع معتمدة يف العراق أو مفاتحة املرصف األجنبي إلصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية
إىل احد املصارف العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وإرفاق نسـخة من إشـعار إصدار خطاب الضمان املقابل يف عطائها ويكون نافذ ملدة ()28
يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء .
-6عـىل مقدمي العطاءات االستفسـار عن املصارف غري املتلكئة واملتعثرة املجازة واملعتمدة من قبل البنك املركـزي العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن
طريق االتصال بشعبة العالقات عىل العنوان املبني ادناه.
-7يجب أن يكون العطاء املقدم نافذا ً ملدة (  ) 90يوما من تاريخ غلق املناقصة يف .2018/6/27
-8يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته املناقصة بدفع أجور نرش اإلعالن.
-9يتم تسـليم العطاءات إىل شـعبة العالقات يف مقر الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه يف موعد أقصاه الساعة الحادية عرش صباحا من يوم
 2018/6/27بتوقيت بغداد وسيتم رفض العطاءات املتأخرة .
ً
-10سـيتم عقـد مؤتمر يف مقر الرشكـة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة عن استفسـارات مقدمي العطاءات وذلك يف السـاعة العارشة صباحا من يوم
 2018/6/19بتوقيت بغداد .
 -11يتم فتح العطاءات يف مقر وزارة الزراعة الكائن يف جمهورية العراق  /بغداد  /سـاحة األندلس  /قرب فندق السـدير عند السـاعة الثانية عرش ظهرا ً
من يوم 2018/6/27
-12أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه .
-13أن رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
-14يحق ملقدمي العطاءات االستفسار عن أية معلومات تخص املناقصة عن طريق الربيد االلكرتوني الخاص برشكتنا E-mail: contracts@iraqiscas.com
وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل املوقع االلكرتوني الخاص برشكتنا عىل شبكة االنرتنت  ... ))www.iraqiscas.comمــــــــع التقدير.
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية
العراق -بغداد – الوزيرية
املدير العام  /وكالة
هاتف 0790575447 0 :
رئيس جملس اإلدارة
ص.ب / 26028 :بغداد
محلة )305( :رقم الشارع  )5(:رقم البناية()6

)State Company for Agricultural Supplies (SCAS

First Announcement

Dear Sirs,
Subject/ SCAS/ International/ General/ Tender No. Vaccine/Commodity/6/2018 for providing Qty. 9000000 (nine million doses) Foot & Mouth Disease (FMD) Vaccine.
State Company for Agricultural Supplies (SCAS) has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit their bids to supply the above
goods, with noting the following:1-If bidders desire to obtain an additional information contact with SCAS (from Sunday to Thursday during the official work days) as specified in
Bidding Data Sheet (BDS).
2-Offers be accepted from well-known producers, manufacturers or their official agents as per BDS/ Evaluation and Qualification Requirements.
3-The bidders who interested to purchase the bid documents, present written application to mentioned address in ITB and pay non-returnable value
of documents of ID (250000) (two hundred fifty thousand Iraqi Dinar) plus services of selling the documents ID (918000) (nine hundred eighteen
thousand Iraqi Dinar).
4-The estimated cost for supplying the said goods is ID (9180000000) (nine billion one hundred eighty million Iraqi Dinar) within Farmer Supporting
Allocations/ 2018 of the Beneficiary (Veterinary Directorate (VD)).
5-Exclusively, the bidders, managing director or who establishes the bid participating company submit preliminary deposits of ID (183600000) (one
hundred eighty three million six hundred thousand Iraqi Dinar) being Bid Bond of tender under certified cheque or covered and unconditioned bank
guarantee paid as requested and issued by an untroubled Bank accredited by Central Bank of Iraq (CBI) to the order of SCAS indicated to tender
title and number. The foreign companies may submit covered and unconditioned bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or their
branches accredited in Iraq or have a contact with the foreign bank to issue L/G against the preliminary deposits to one of Iraqi Bank accredited by
CBI attached with copy of counter-L/G notification in his bid. The L/G be valid for twenty eight (28) days from bid expiry date.
6-Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the untroubled, licensed & accredited Banks by CBI through contact Relation
Section.
7-The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 27th of June, 2018.
8-The advertisement charges shall be on account of successful bidder.
9-Bids be delivered to the Relation Section at SCAS>s headquarters as specified location in deadline on 27th of June, 2018 at 11:00 a. m. Baghdad
local time. Late bids will be rejected.
10-Conference be held at SCAS>s headquarters to answer bidder>s inquiries on 19th of June, 2018 at 10:00 a.m. Baghdad local time.
11-Bids be opened at MOA>s headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ Al Andulus square/ close to Al Sadeer Hotel on 27th of June, 2018 at 12:00
midday.
12-If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after.
13-Our company is not obligated to accept the lowest prices.
14-Bidders have the right to contact us to enquiry about any information relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be knowledge on tender details by visiting our website: www.iraqiscas.com.
Best regards.
State Co. for Agricultural Supplies The Engineer
Wazzeria – Baghdad – Iraq
behind Juridical Institute
P.O Box: 26028 / Baghdad Chairman of the Board
Mohammed H. Alwan
Director
General/ proxy
Mobile: 07905754470
)Dist. (305), St. (5), Bldg. (6

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 1317ش 2018 /
التاريخ 2018 / 6 / 6

اعالن

اىل املدعى عليه  /هيثم محمد فرحان
اصـدرت هـذه املحكمة قراراهـا املرقـم  / 1317ش 2018 /
واملـؤرخ يف  2018 / 4 / 24املتضمـن فيـه الحكـم بالتفريـق
القضائـي بني املدعية ( سـهاد فليح حسـن ) واملدعى عليه (
هيثـم محمد فرحـان ) واعتبـاره طالقا بائـن بينونة صغرى
واقعـا ً للمرة االوىل بعد الدخـول بتاريخ  2018 / 4 / 24وليس
للمدعـى عليـه ارجـاع املدعية اال بعقـد ومهـر جديدين وعىل
املدعية االلتـزام بالعدة الرشعية البالغة ثالثة قروء اعتبارا من
تاريخ الطالق وليس لها الزواج برجل آخر اال بعد انتهاء عدتها
واكستاب القرار الدرجة القطعية وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغـك بالنرش يف صحيفتني يوميتني محليتني وعدم اعرتاضك
عـىل الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون
يوما ً اعتبارا ً من تاريخ النرش فسـوف يكتسـب الحكم الدرجة
القطعية .
القايض  /فرقد حسن عبد الزهرة

اعالن

قـدم املدعـي (كمـال املجد العربـي جميل
شعالن) طلبا يطلب فيه تبديل اسم ابنه من
(املصطفى سيف االسالم ) اىل (مصطفى)
فمن لديه اعرتاض مراجعـة هذه املديرية
خـالل مدة اقصاها (خمسـة عـرش يوما)
وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية يف
الطلب وفق احكام املـادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقمك ( )3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة  /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /81 :خ2018/
التاريخ 2018/6/4
اعالن
اسـتنادا اىل املـادة  71مـن قانـون
التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائنة هالة
محمد هـادي تبيـع مديريـة تنفيذ
النجـف املواد املدرجة ادنـاه العائدة
للمدين حسـن جواد حسـن املدرجة
أوصافهـا ادنـاه خالل عـرشة ايام
اعتبـارا من اليوم التـايل للنرش فعىل
الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان
واملكان مسـتصحبا معـه التأمينات
القانونيـة البالغة  %10عرشة باملئة
مـن القيمة املقدرة بصك مصدق مع
بطاقـة االحـوال املدنية وان رسـوم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات /
 1ـ نوع االموال املنقولة :
ت

اسم المادة

العدد

1

سلك نحاس 35×3م16+ملم

173متر

2

بورد كهربائي بقدرة 700
امبير ذات جنج اوفر فرنسي
المنشأ

1

3

سلك كهربائي
35+150×3ملم

101
متر

4

سلك كهربائي كيبل
240×3ملم 120+ملم

84متر

5

سلك نحاس 70×1م

260متر

 2ـ مـكان ومعمل العاصمة نجف /
حي الحرفيني
 3ـ الزمـان السـاعة الخامسـة
والنصف عرصا
 4ـ القيمة املقدرة  16305000ستة
عرش مليون وثالثمائة وخمسة األف
دينار
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /48 :ب2018/2
التاريخ 2018/5/22
اىل  /املدعى عليه (حيدر عيل نايف)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم
/48ب 2018/2يف 2018/1/24
واملتضمـن الحكـم بالـزام املدعـى
عليه حيدر عيل نايـف بتأديته مبلغ
قدره (مليونني وثالثمائة واثنان الف
وثمانيـة وثمانـون دينـار) ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسـب رشح
املبلـغ القضائـي يف محكمـة بداءة
البرصة واشعار مختار منطقة شط
العرب عـيل جمعة لذا تقـرر تبليغك
اعالنا بالقـرار املذكـور بصحيفتني
محليتـني يوميتني ولك حـق الطعن
عـىل القـرار املذكـور خـالل املـدة
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية
وبعكسـه سيكتسـب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /413 :ب2018/2
التاريخ 2018/6/4
اعالن
بناءا عـىل القرار الصـادر من هذه
املحكمـة بازالـة شـيوع قطعـة
االرض املرقمة 3/61703م 4جزيرة
النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن
بيع العقـار املذكور اعـاله واملبينة
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني
بالـرشاء مراجعـة هـذه املحكمـة
خـالل (ثالثـون) يومـا مـن اليوم
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه
التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
ألمر محكمة بـداءة النجف وصادر
مـن مـرصف الرافدين رقـم ( )7يف
النجف وسـتجري املزايدة واالحالة
يف السـاعة الثانيـة عرش مـن اليوم
االخري من االعـالن يف هذه املحكمة
وعىل املشـرتي جلب هويـة االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصـاف  :قطعـة االرض املرقمـة
3/61702م 4جزيرة النجف عبارة
عـن ارض زراعية تقع عىل شـارع
نجف ـ كربالء مقابل العمود املرقم
 186تحتـوي عىل عدد من اشـجار
النخيل غري املثمرة وبعض اشـجار
السـدره واربعة دور سـكنية الدار
االوىل تتكون مـن غرفة نوم وصالة
ومطبـخ واسـتقبال ومجموعـة
صحية مشغولة من قبل سعد نعيم
جبار والثانية تتكون من غرفة نوم
واحـدة وصحيـات وممر مشـغولة
من قبل قاسـم نعيم جبـار والثالثة
تتكون من غرفتني نوم واسـتقبال
ومطبخ ومجموعة صحية مشغولة
مـن قبـل عـالء نعيـم جبـار امـا
الـدار الرابعـة تتكون مـن غرفتني
نـوم وصالـة واسـتقبال ومطبـخ
وصحيات باإلضافة اىل مخزن تابع
اىل الـدار الرابعة مشـغولة من قبل
سـالم نعيـم جبـار وهـم جميعا ال
يرغبون بالبقاء يف العقار بعد البيع
بصفة مسـتأجرين (وجميع الدور
املذكـورة مبنيـة بالبلوك مسـقفة
بالشيلمان وغري مبلطة عدا املخزن
التابع اىل الدار الرابعة فهو مسقف
بمـادة السـندويج ومجهـزة باملاء
والكهرباء وان القيمة الكلية للعقار
مبلـغ ( )250,000,000مائتـان
وخمسـون مليـون دينـار فقط ال
غريها مساحتها  10دونم و 12مرت
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقـدت منـي الهوية الصـادرة من
كليـة دجلـة الجامعـة قسـم طب
االسـنان املرحلـة الثالثـة بأسـم /
الطالبـة سـاره عادل حسـن بحر
فمن يعثر عليها تسـليمها اىل جهة
االصدار .
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العيداين يوجه بلدية البرصة بتفعيل الغرامات املالية بحق من ال يلتزم
بموضوع النظافة يف املحافظة
البصرة  /المستقبل العراقي

الغرام�ات املالية بح�ق املواطن�ني واملحال
التجاري�ة وامل�والت الت�ي ال تلت�زم بوضع
النفايات يف االماكن املخصصة لها .
ودعا»العيداني كافة ابناء محافظة البرة
اىل التع�اون م�ع مديري�ة بلدي�ة الب�رة
بقضي�ة التنظي�ف ،مش�ريا اىل ان تع�اون
املواط�ن جزء مه�م يف تقويم عم�ل البلدية
اثن�اء القي�ام بمه�ام التنظيف ،مش�ددا يف
الوقت نفس�ه عى مدراء الش�عب برورة
تفعي�ل الغرامات والذي يس�اهم يف تنظيف
املدينة ،الفتا اىل انه سيتخذ اجرءات صارمة
بحق املقرين .

وج�ه محاف�ظ الب�رة املهن�دس اس�عد
العيدان�ي مديري�ة بلدي�ة الب�رة بتفعيل
الغرامات املالية بحق املخالفني واملتجاوزين
عى مل�ف التنظيف�ات يف مختل�ف مناطق
الب�رة .وقال»العيدان�ي يف بي�ان صحفي
ص�در عن مكتب�ه االعالم�ي الخاص خالل
زيارة قام بها ظهر اليوم اىل مديرية البلدية
وجهن�ا خالل اجتماع عقد م�ع مدير بلدية
الب�رة املهن�دس ع�يل املوس�وي ومدراء
الش�عب وتحديدا من يوم غد االحد بتفعيل

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
ترأس محافظ بغداد عطوان العطواني اجتماعا
طارئ�ا ملناقش�ة ازمة املي�اه واملنعق�د يف مبنى
مجل�س املحافظ�ة بحض�ور رئي�س مجل�س
املحافظة رياض العض�اض ووكيل وزير املوارد
املائية وجميع اعضاء املجلس».وافاد العطواني
يف املؤتم�ر الصحف�ي الذي عقد عق�ب االجتماع
ان الوضع يف الوقت الح�ارض مطمنئ وان كمية
امل�اء املتيرسة بح�دود ( )16ملي�ار مرت مكعب.
موضح�ا بانها كمية ليس�ت كافية لس�د حاجة
الع�راق م�ن املي�اة الصالح�ة للرشب.واض�اف

فريق طبي «عراقي» يعيد احلركة
ألطراف طفل ولد «مشلوالً»
بغداد  /المستقبل العراقي

نج�ح فري�ق طب�ي بمستش�فى جراحة
الجملة العصبية من إجراء عملية معقدة
لرفع قيلة سحائية من املنطقة الصدرية
القطني�ة لطف�ل حديث ال�والدة يبلغ من
العمر سبعة أيام يعاني من شلل األطراف
الس�فى .وذكر مدير املستش�فى الدكتور
س�مري حمي�د الدلف�ي يف بي�ان تلقت�ه»
املستقبل العراقي» إن “مستشفى الجملة
العصبية اس�تقبلت طفل حدي�ث الوالدة
يبلغ من العمر اس�بوعا واحدا يعاني من
ورم كب�ري يف املنطق�ة الصدري�ة القطنية
وشلل الس�اقني» .وأضاف انه “بعد إجراء
الفحوص�ات الرسيرية واإلش�عاعية تبني
ان الطفل يعاني من وجود قيلة سحائية
يف املنطقة الصدرية القطنية متس�ببه له
بشلل األطراف السفى «.
م�ن جانبه ق�ال رئي�س الفري�ق الطبي
الدكت�ور ص�ادق فاض�ل انه “ت�م إجراء
عملية معقدة للطف�ل رفع خاللها القيلة
الس�حائية م�ع ال�ورم وتكلل�ت العملية
بالنج�اح ويمكن للطفل اس�تعادة حركة
س�اقيه بعد م�دة وجيزة» ،مش�ريا اىل ان
«العملي�ة أجري�ت بمس�اعدة فريق طبي
مك�ون م�ن اخصائ�ي التخدي�ر الدكتور
أحمد عيل محروس والدكتور محمد ذياب
ومس�اعد مخدر منار فال�ح واملمرضتني
انفال ضياء وزينب صالح.

صحة الكرخ جتري قرعة احلج
ملالكاهتا املرافقة للحجاج هذا العام

تتمكن من انش�اء ه�ذه املش�اريع».الفتا اىل ان
«هذه اللجنة س�تتابع املش�اريع الغري مرخصة
فيما يخص احواض تربية االسماك واملزارع غري
املرخصة وتكليف وزارة امل�وارد املائية برورة
متابع�ة املش�اريع االروائية التي ل�م تنظف ولم
تكرى من�ذ س�نوات».واقرتح العطواني انش�اء
س�دود عائمة تحافظ عى منس�وب ثابت حيث
كلم�ا قل�ة مياه النه�ر كلما كانت هناك نس�بة
ثابت�ة تص�ل اىل هذه املش�اريع مبين�ا ان كمية
املي�اه املوجودة حالي�ا غري كافي�ة الن تكون يف
مجرى النهر بل يجب ان تكون قريبة من االنتيك
واملنصات الخاصة بهذه املشاريع.

بغداد  /المستقبل العراقي

الكهرباء تعلن صيانة شبكات التوزيع يف منطقة االنفجار بمدينة الصدر
بغداد  /المستقبل العراقي

كهرباء الص�در من إنارة منطقة االنفجار
يف قطاع ( )10بمدينة الصدر».
واض�اف « وتم تواصل العمل إىل س�اعات
الفج�ر االوىل ،فض�ال عن صيانة ش�بكات
التوزي�ع الت�ي ت�ررت ج�راء االنفجار،
خدم�ة البن�اء املنطق�ة يف ش�هر رمضان
املبارك».
وكان انفجار وقع مس�اء األربعاء املايض
بعد س�اعات قليلة من اإلفطار ،يف ش�ارع
الفالح بقط�اع  10يف مدينة الصدر رشقي
بغداد وأس�فر عن استشهاد واصابة عدد
من املواطنني .

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء صيان�ة ش�بكات
توزي�ع الطاقة يف منطقة االنفجار بمدينة
الصدر رشقي بغداد .
وذك�ر بي�ان إلع�الم وزارة الكهرباء تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،انه»
بتوجي�ه من وزير الكهرباء قاس�م محمد
الفهداوي ،وإرشاف ميداني من مدير عام
توزيع كهرب�اء الصدر ويف محمد املياحي،
تمكنت املالكات الهندسة والفنية يف دائرة
االن�ارة التابع�ة للمديرية العام�ة لتوزيع

التجارة متنح « »70اجازة تصدير و « »9944اجازة استرياد
قام�ت أيض�ا ً خ�الل الش�هر ذات�ه باصدار
( )110هوية اس�ترياد و( )7هويات تصدير
وتجدي�د (  )56هوية اس�ترياد وتصديق 24
ش�هادة منش�ا».وأضاف ان «من�ح اجازات
التصدي�ر كانت مل�واد ( غذائي�ة وكيمياوية
ومتنوع�ة ) مثل (برايم ك�وت  ،النفثا  ،زيت
الوق�ود  ،كارب�ون مس�تهلك  ,هيدرولي�ك ,
احماض امينية ,اسفلت  ,مخلفات التقطري
 ,فلنك�وت  ,مذيب احبار  ,دبس  ,تمر زهدي
 ,مس�تخلص ع�رق  ,عجين�ة تم�ر  ,تم�ور
ملون�ة  ,تجهي�زات غذائية ,جل�د غنم بكل ,
جل�د بقر بكل  ,جلد غنم ك�روم  ,جلد ماعز

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات
التجاري�ة العراقي�ة يف وزارة التجارة ،اليوم
الثالث�اء ،ع�ن منحه�ا  70إج�ازة تصدي�ر
و 9944اج�ازة اس�ترياد لتج�ار وموردي�ن
عراقيني خالل شهر نيسان املايض.
وقال مدير عام الدائرة هاش�م محمد حاتم
يف بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»  ،إنه
«نم من�ح  70إجازة تصدي�ر و 9944اجازة
اس�ترياد لتج�ار وموردي�ن عراقي�ني خالل
ش�هر نيس�ان املايض» ،مبين�ا ان «رشكته

املوارد املائية :نحن االن يف املراحل االخرية من صيانة سد املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد وزير املوارد املائية ،حس�ن الجنابي ،ان مراحل صيانة
س�د املوصل دخلت اىل مراحلها األخرية  ،فيما أش�ار اىل ان
الع�راق ل�م يوقع اي�ة اتفاقات
مائية م�ع تركي�ا وايران.وقال
الجناب�ي يف مؤتم�ر صحف�ي
عق�ده بمق�ر ال�وزارة ببغداد
 ،ان «الوض�ع االقليم�ي وعدم
الت�زام إي�ران وتركيا وس�وريا
بتعهداتها حول عدم بناء املزيد
من الس�دود عى نه�ري دجلة
والف�رات وارصار الدول الثالث
ع�ى ع�دم توقي�ع اتفاقي�ات
لتقاس�م املي�اه ه�و م�ا منع

الع�راق م�ن انهاء ازم�ة املي�اه» ،مبينا انه «بس�بب عدم
التع�اون مع هذه الدول ،فأن العراق بحاجة اىل اس�تنفار
عالقات�ه السياس�ية والدبلوماس�ية واالقتصادي�ة ،وهذا
ً
عم�ال خاصا ً باملوارد املائية».وبش�أن س�د املوصل،
ليس
أش�ار الوزي�ر اىل ان «الوزارة مس�تعدة إلب�رام عقد ثاني
لصيانة س�د املوص�ل» ،مؤكدا ً
ان «الوض�ع في�ه مطمنئ رغم
حمل�ة التخويف الت�ي تقودها
وس�ائل اعالم».ولف�ت اىل ان
«الب�الد بحاج�ة اىل اس�تخدام
الري املغلق» ،منوها اىل ان «هذا
املرشوع معروفة لدى الوزارة،
وف�ق خارطة طري�ق واضحة،
لكنه بحاجة اىل تمويل يبلغ 68
مليار دوالر عى مدى  20عاماً.

بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي،
بإزالة جميع حاالت التجاوز عى ش�بكات
توزيع الطاقة الكهربائية ،ومحاس�بة من
يفرط ويهدر باستهالك الطاقة بال مرر.
جاء ذلك خ�الل اجتماعه مع املالك املتقدم
يف ال�وزارة ،حيث اكد الوزير بحس�ب بيان

كروم  ,الح�ى املكرس  ,مخلفات ورق ) اىل
دول ( االم�ارات  ,الهن�د  ,االرجنت�ني  ,لبنان
 ,تركي�ا  ,س�وريا  ,البحرين  ,كن�دا  ,االردن
 ,الكوي�ت  ,اي�ران  ,مر)».وأش�ار اىل ان
«تلك املواد خالل ش�هر نيسان املايض بلغت
( )146.543.826.327مائة وستة واربعون
مليار وخمس�مائة وثالث�ة واربعون مليون
وثمانمائة وس�تة وعرشون ال�ف وثالثمائة
وس�بعٌ وعرشون دينارا ً « ,مبينا ً بان «اقيام
املجموع الكيل للصادرات خالل شهر نيسان
ارتفع�ت بنس�بة  %169مقارنة بم�ا كانت
عليه خالل شهر اذار املايض.

الصناعات الفوالذية حتصل عىل شهادة اجلودة اآليزو
بغداد  /المستقبل العراقي
حصلت الرشك�ة العامة للصناعات
الفوالذي�ة اح�دى رشكات وزارة
الصناعة واملعادن عى شهادة نظام
ادارة الج�ودة ()9001:2015 ISO
م�ن قبل رشكة فكس�ل النيوزلندية
لخدم�ات االعم�ال املحدودة.واك�د
مدي�ر ع�ام الرشك�ة ج�الل عباس
حس�ني يف بي�ان ورد ل�»املس�تقبل
العراق�ي» ،ب�أن «االجتماع�ات
املس�تمرة وااللت�زام بالتوجيه�ات
الصادرة م�ن ادارة الرشكة كان لها
االث�ر الكبري يف نيل ش�هادة الجودة
 ،مش�ريا اىل ان «عملي�ة الحص�ول

ع�ى ه�ذه الش�هادة تضمنت ثالث
مراحل تمثل�ت باملرحلة االوىل والتي
ج�رى خالله�ا مراجع�ة الوثائ�ق
واص�دار تقاري�ر بح�االت ع�دم
التطاب�ق اىل جانب اكم�ال التنظيم
امليداني االبتدائي تاله تسليم نسخة
م�ن ش�هادة الج�ودة اىل الرشك�ة
وتس�جيلها واملرحل�ة الثاني�ة التي
س�يجري العمل بها قبل مرور سنة
ع�ى التدقيق امليداني االويل واملرحلة
الثالثة قبل مرور سنتني عى التدقيق
االويل امليداني.م�ن جان�ب اخر لفت
حس�ني اىل قي�ام وف�د م�ن الرشكة
بزي�ارة اىل رشك�ة مصايف الوس�ط
بهدف التنسيق وفتح افاق للتعاون

الكهرباء توجه بإزالة التجاوز عىل شبكات التوزيع وحماسبة من هيدر الطاقة
تلقته «املس�تقبل العراقي»  ،ان «الحكومة
وم�ن خ�الل وزارة الكهرب�اء س�تتعامل
بالقانون مع م�ن يقف بالضد لعمل وزارة
الكهرب�اء او منتس�بيها وخاصة اصحاب
االرايض الزراعي�ة الذي�ن يعارض�ون م�د
خطوط مهمة لنق�ل الطاقة الكهربائية يف
حال انجازها س�تضيف ساعات تجهيز اىل
العاصمة بغداد واملحافظات ،فضالً عن ان

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،ضبط حاوية بداخلها اسماك تالفة
بمنفذ ميناء ام قر الجنوبي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي «نس�خة منه ،إن
«ت�م ضبط حاوية م�ردة يف رصيف رقم ( )5تحتوي عى س�مك
مجمد مسيلة بالسيل الكمركي يف منفذ ام قر الجنوبي».
وأضافت ،أنه «ثبت لنا ان املادة تالفة نظرا ً إليقاف جهاز تش�غيل
التريد لفرتة عليها ،واملعلومات تشري انه تم اعادة تشغيل التريد
عليها لضمان عدم انبعاث الروائح منها».
ولفت�ت الهيئة ،إىل «اتخاذ االج�راءات القانونية بحقها ،وإحالتها
اىل القضاء.

حمافظ بغداد يرتأس اجتامع ًا طارئ ًا
ملناقشة ازمة املياه
املحافظ بانه «يجب عدم االستهانة بهذه األزمة
مس�تقبال الن كلم�ا قلة كمي�ة املي�اه يف نهري
دجل�ة والفرات وخاصة يف نهر دجلة قد يتعرض
اىل التلوث بس�بب القاء مياه املجاري فية بدون
معالجة .كما انها تؤدي اىل زيادة نس�بة الرتاكيز
امللحية والسموم وبالتايل صعوبة ايصال املاء اىل
املزارعني والحق�ول الزراعية».واكد عى «تعاون
جميع الجهات ذات العالقة من خالل اللجنة التي
ش�كلت بهذا االجتماع والتي ستأخذ عى عاتقها
متابعة مشاريع تصفية ومعالجة مياه املجاري
وعدم القاءها بهذا الش�كل واضافة تخصيصات
مالية كافي�ة للدوائر البلدية وامان�ة بغداد لكي

املنافذ احلدودية تضبط حاوية
بداخلها سمك تالف

الوزارة س�تقوم بأالعالن عن اسماء هوالء
ومن يقف خلفهم».
واض�اف ،ان «الهدر واالفراط يف اس�تهالك
الطاق�ة الكهربائية وخاص�ة يف املجمعات
التجاري�ة واملع�ارض واملطاع�م والفنادق
وامل�والت ،م�ردوده عك�ي عى س�اعات
التجهيز يف املناطق السكنية».
ووجه الفهداوي ،وفق�ا للبيان« ،مديريات

التوزيع يف املحافظات بأن يتابعوا حصص
محافظاتهم ويقارنوها بساعات التجهيز
ويحث�ون املواطن�ني بالتعاون م�ع ديوان
املحافظة ومجلسها عى ترشيد االستهالك
وع�دم اله�در م�ن اج�ل زي�ادة س�اعات
التجهي�ز ،والوزارة بدورها س�تلتزم بمنح
نف�س الحص�ة للمحافظ�ة م�ن الطاق�ة
الكهربائية.

والتعاق�د ب�ني الطرفني حي�ث اقيم
ع�ى هامش الزيارة ن�دوة تعريفية
باالمكانيات الكبرية التي تتمتع بها
الرشكة العامة للصناعات الفوالذية
والخطوط االنتاجي�ة التي تمتلكها
ومنتجاتها املتنوعة من املس�قفات
والرواف�د الحديدي�ة للجس�ور
والكرفانات ومختلف انواع الهياكل
الحديدية واملخ�ازن املردة والورش
الصناعي�ة واملس�بوكات الخاص�ة
بمعام�ل الس�منت واملس�بوكات
االخرى وحس�ب الطل�ب اضافة اىل
ابراج نق�ل الطاقة واعم�دة االنارة
والكرين�ات والعالم�ات املروري�ة
واالرشادية وغريها من املنتجات .

اج�رت دائرة صح�ة بغداد الكرخ قرع�ة الحج لبي�ت الله الحرام
ملالكاتها الطبي�ة والصحية و التمريضي�ة املرافقة للحجاج لعام
 2018ع�ى قاع�ة مركز الدائرة بحضور عض�و مجلس محافظة
بغداد عيل الحس�يني و معاون املدير العام للش�ؤون الفنية ظافر
كاظم و مدير قسم التفتيش و مدير قسم العمليات و مدير شعبة
التدريب والتطوير و املرشحني من املؤسسات الصحية».
و بني مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاس�ب لطيف
الحجام�ي يف بيان ورد ل�»املس�تقبل العراقي» ،ان «الدائرة اجرت
قرع�ة الح�ج الخاص�ة بمالكاتها املرافق�ني للحجاج ه�ذا العام
حيث بلغ عدد املرش�حني من املؤسس�ات الصحية (  )60مرش�ح
من النس�اء و الرجال و العدد املطلوب للبعثة هو (  )18ش�خص
موزعني بني ( )9نساء و ( )9رجال».
و اض�اف الحجام�ي أن «القرع�ة اجري�ت بش�فافية تامة حيث
ت�م تصوير القرعة بحضور جميع املرش�حني و ت�م اختيار العدد
املطلوب للبعثة و كذلك اختيار اسماء املرشحني االحتياط للرجال
و النس�اء و ت�م ابالغ الفائزي�ن بالقرعة بالتعليم�ات و الرشوط
الواج�ب توفرها باملرش�ح منهوها ان هناك قرع�ة اولية اجريت
داخل املؤسسات الصحية الختيار املرشحني عن تلك املؤسسات .

رشكتان نفطيتان عراقيتان توقعان
عقد ًا مع شيفرون
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزير النفط جبار اللعيبي ،ح�رص الوزارة عى االرتقاء بإداء
ال�رشكات الوطني�ة اىل مص�اف ال�رشكات العاملية ع�ر التعاون
االمث�ل مع بيوت الخرة العاملية يف الصناع�ة النفطية ،فضال عن
توس�يع افاق التعاون االمثل مع الرشكات الرصينة وذلك بالعمل
عى تعش�يق الخرة الوطنية بالخرة العاملية.وقال اللعيبي خالل
حف�ل التوقيع عى مذك�رة تعاون بني رشكتي الب�رة وذي قار
م�ع رشك�ة ش�يفرون االمريكية ،ان «ه�ذه املذكرة هي رس�الة
تع�اون مثالية ب�ني رشكاتنا الوطنية وبني رشكة ش�يفرون التي
س�تقوم باعداد الدراسات واملسوحات للنش�اط النفطي للحقول
واملنشاءات العاملة بهدف اعداد التقارير الفنية واإلدارية تعقبها
تقديم التوصيات واملقرتحات التي تهدف اىل بناء القدرات الوطنية
يف االدارة الفنية الس�ليمة للثروة واالس�تثمار االمثل لها من خالل
وض�ع الخط�ط والرام�ج املرحلي�ة واملس�تقبلية وتوظيف هذه
الق�درات يف امل�كان الصحيح لتحقي�ق النتائ�ج واالهداف».وبني
اللعيب�ي انه «وعى ضوء ذلك ،يمكن توس�يع حج�م التعاون بني
الجانب�ني ،البرام العقود ملش�اريع تطويرية يف مجاالت عدة تخدم
االهداف املش�رتكة».من جانبه ،قال املتحدث بإسم الوزارة عاصم
جهاد ان «وزارة النفط تسعى اىل أ َ ْبرَام مزيد من مذكرات التفاهم
والعق�ود م�ع ال�رشكات العاملي�ة بهدف تب�ادل الخ�رة وتطوير
الق�درات الوطني�ة يف االدارة الفنية للثروة الوطنية ،واالس�تثمار
االمث�ل للث�روة النفطية والغازي�ة والتي ته�دف اىل تعزيز قدرات
العراق االقتصادية وتنميتها.

وفق آليات حمددة ..مخسة ماليني دينار سلفة
ملنتسبي وزارة الرتبية املتزوجني حديث ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الرتبية ،منحها منتسبي الوزارة من املتزوجني حديثا ً
سلفة  5ماليني دينار.
وذكرت الوزارة يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
ان «الوزي�ر وج�ه إدارة صن�دوق الرتبي�ة أثن�اء ترأس�ه اجتماع
مجل�س إدارت�ه ،بمنح س�لفة لل�زواج مقدارها  5ملي�ون دينار
ملوظف�ي الوزارة من املالك الدائم ضم�ن الضوابط والرشوط التي
ت�م تحديدها» ،الفتة اىل ان «تس�ديد الس�لفة س�يكون بأقس�اط
متساوية ملدة  4سنوات».
واضاف�ت ان «الضوابط اش�ارت إىل أن يك�ون الزوجني عى املالك
الدائ�م ل�وزارة الرتبي�ة» ،مؤك�دة «رضورة أن يت�م تقديم كفيل
ضامن لس�داد مبلغ السلفة عى أن يكون ايضا موظفا عى املالك
الدائ�م بعمر ال يتجاوز العم�ر املحدد لإلحالة ع�ى التقاعد طيلة
املدة الخاصة بسداد القرض.
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جلنة البيع واإلجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

www.almustakbalpaper.net

إعالن أول (2018/5/30 )68

تعلن اللجنة أعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها يف أدناه والعائدة ملكيتها إىل مديرية تلعفر وفقا إلحكام
القانون ( )21لسنة  2013املعدل وبطريقة املزايدة العلنية  .فعلى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية تلعفر
وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر اإلعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
أجور نش�ر اإلعالن واملصاريف األخرى على إن يقوم بتسديد باقي بدل اإلجيار والرسوم األخرى وإبرام العقد
خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار اإلحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد اإلعالن عن تأجر امللك
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف األخرى املرتتبة على ذلك إضافة إىل مصادرة أماناته
وعدم السماح له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر.
مالحظة :مدة اإلجيار سنة واحدة فقط
العقارات
-1تأج�ري الدكاك�ني املرقم من ( )1اىل ( )6والش�قة املرقمة ( )7املش�يدة على القطع�ة املرقمة 559/1
حسنكوي
-2تأجري الدكاكني املرقمة من (1و2و )3املشيدة على القطعة املرقمة  356/75قلعة
-3تأجري الدكاكني املرقمة من ( )6اىل ( )14ما عدا ( )13املشيدة على القطعة املرقمة  157/3قلعة
-4تأجري الدكاكني املرقمة (22و23و24و40و41و )42املشيدة على القطعة املرقمة  157/4قلعة
-5تأجري الدكاكني املرقمة (44و45و46و58و59و 60و64و65و )66املش�يدة على القطعة املرقمة
 157/5قلعة
-6تأجري االكشاك املرقمة من ( )1اىل ( )9املشيدة على القطعة املرقمة  441/4حسنكوي
 -7تأجري االكشاك املرقمة من ( )10اىل ( )13املشيدة على القطعة املرقمة  440/57حسنكوي
-8تأجري االكشاك املرقمة من ( )14اىل ( )19املشيدة على القطعة املرقمة  440/104حسنكوي
-9تأجري االكشاك املرقمة من ( )1اىل ( )11املشيدة على القطعة املرقمة 107/735م 74بئر الطري
 � 10تأجري االكش�اك املرقمة من ( )1اىل ( )11املش�يدة على جزء من القطعة املرقمة 535/1م  69قرمز
درة
 � 11تأجري الشقة املرقمة ( )4املشيدة على القطعة املرقمة  563حسنكوي
 � 12تأجري الشقق املرقمة من ( )23اىل ( )27املشيدة على القطعة املرقمة  383حسنكوي
 � 13تأجري الشقة املرقمة (4و )5املشيدة على القطعة املرقمة  365/75قلعة
 � 14تأجري شقة عدد  /2/املرقمة املشيدة على القطعة املرقمة 135/2م62شريعة السراي
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

من القسم القانوين
اىل  /القسم املايل

تبليغ

العدد 1648 :
التاريخ 2018/5/10

اش�ارة اىل كت�اب وزارة النف�ط  /مكت�ب الوزير /
اللجنة املركزية للمفصولن السياسين املرقم 2082
يف  2017/10/15ونظ�را ملجهولية عنوان الس�كن
للسيد (محمود جعاز عباس الحبيب) راجن تبليغه
بقرارلجن�ة التحق�ق م�ن املفصولن السياس�ين
واملتضم�ن الغ�اء ق�رار اللجن�ة املركزية لش�موله
باحكام قانون املفصولن السياس�ين املرقم ()24
لس�نة  2005املع�دل بالن�رش بجريدتن رس�ميتن
مع تزويدنا بنس�ختن منهم�ا علما ان فرتة الطعن
بق�رار اللجنة املركزي�ة اعاله تبدء م�ن اليوم االول
من تاريخ تبليغ�ه ولغاية ثالثون يوما (من ضمنها
تاريخ التبليغ) وبخالفة يسقط الحق بتقديم الطعن
حرصا امام اللجنة املركزية لدى الوازرة ليتسنى لنا
اجراء الالزم

م  /كرس قرار املزايدة رقم ( ) 2018/16

تعل�ن هذه الرشكة عن كرس قرار للمزايدة العلنية املواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف فرع
الرشكة يف (محافظة املثنى) هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )7س�بعة ايام تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013
وستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري  2018/6/17املصادف يوم االحد واذا
وافق يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل فعىل الراغب باالشرتاك يف املزايدة املذكورة
مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية شارع النقابات
او الفرع املذكور لالطالع عىل تفاصيلها وابداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان
املعنين مس�تصحبن معهم املستمس�كات املطلوب�ة وترفع املواد املباعة خالل مدة ( )15خمس�ة
ع�رش يوم�ا من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل املش�رتي اجور خزن بنس�بة ()% 2/1
نص�ف م�ن املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة ثالثن يوما وبانتهائها يجوز للدائرة االعالن
ع�ن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تس�ليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف
التي يعد البيع فيها قطعيا ً .
الرشوط املطلوبة :
 وص�ل التأمينات القانونية البالغ  %20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصفمعتمد يف العراق المر الس�احب وال يسمح لغري مس�ددي تلك التأمينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا
وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء .
 ب�راءة ذم�ة اصلية لعام  2018صادرة ع�ن الرضيبة املختصة معنون�ة اىل الرشكة العامة لتجارةاملواد الغذائية .
 -املستمسكات الشخصية للمشرتك .
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مبلغ التأمينات المطلوبــة
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طبالي بالستيكية
مهشمة

 1112الف ومائة
واثنا عشر طبلة

( )851000فقط ثمنمائة وواحد وخمسون
الف دينار ال غيرها

مدير القسم القانوين
رياض طه نعيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 267ب 2018 /
اعالن
بتاري�خ  2018 / 3 / 26اصدرت محكمة
ب�داءة الخال�ص ق�رار الحك�م الغياب�ي
بالدع�وى املرقم�ة  / 267ب 2018 /
واملكتسب الدرجة القطعية يقيض بتمليك
العق�ار املرق�م  825 / 1م  29كاع الج�وة
– عليه تقرر تبليغكم بالحكم الغيابي وقد
اعيد تبليغكم وحس�ب كتاب مركز رشطة
الخال�ص بالعدد  8338يف 2018 / 5 / 23
وحسب اش�عار مختار منطقة الخالص /
حي الحس�ن امل�ؤرخ بال مرشوح�ا عليها
مجهولية محل اقامتك – عليه تقرر تبليغك
بواسطة صحيفتن محليتن اعالنا بالقرار
الحك�م الغيابي ويف حالة عدم اعرتاضك او
ارسال من ينوب عنك سوف يكتسب القرار
الدرجة القطعية وفقا للقانون .
القايض
عدنان حسن عيل

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /مس�لم
كاظم غضب�ان .الذي يطلب في�ه تبديل اللقب
من (املذكور) اىل (املوسوي) ،من لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة أقصاها
خمس�ة عرش يوما ً وبعكسه سوف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات واإلقام�ة
العامة
��������������������������������������
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (صباح نعمة
مكطوف) الذي يطلب فيه ( تسجيل لقبه) من
(الف�راغ) اىل (الرشيف�ي) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دى اقصاها
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة
العامة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد /1194ب 2018/
اىل املدعى عليه  /داود حسن مصاول
أق�ام املدعي محم�د عيل عي�دان جعفر
الدع�وى املرقم�ة أع�اله والت�ي يطالبك
فيه�ا بالزامك بتأدية مبل�غ قدره اربعة
عرش مليون ومائة وخمس�ة وس�بعون
الف دينار وملجهولي�ة محل اقامتك فقد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا غيابيا
املؤرخ يف  2018/5/27وملجهولية اقامتك
حسب اشعار مختار املرفق بكتاب مركز
الرشطة بالع�دد  8954يف 2018/5/30
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بمضم�ون الحكم
الغياب�ي ولك حق االع�رتاض ضمن املدة
القانوني�ة البالغة عرشة اي�ام ويف حالة
عدم اعرتاضك عىل القرار سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية
القايض
عمار حسن عبد عيل

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة

Address: Republic of Iraq _Baghdad _ Al-mansoor
العنوان-:جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات
Web site: www.iraqsfsc.com
E-Mail: foodstuff 1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 4@ iraqsfsc.org
Generalfoodstaff@yahoo.com
اعالن
اىل املتهم الغائب (الرشطي عدي عبد الرحيم
فاضل)
املنسوب اىل /قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان  /محافظة البرصة �  5ميل
بما ان�ك متهم وفق امل�ادة  /32/من ق.ع.د
رق�م  14لس�نة  2008الختالس�ك املس�دس
الحكوم�ي املرق�م ( ) x52105zن�وع برت�ا
ايط�ايل مع كافة ملحقات�ه وملجهولية محل
اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
/املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون
يوما م�ن تاريخ نرش هذا االعالن يف صحيفة
محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة املوج�ة ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا استنادا الحكام املواد (65و 68و )69
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /776 :ش2018/
التاريخ 2018/6/7
اعالن
اىل املدعى عليه (قاسم مصطفى خلف)
قد اصدرت هذه املحكم�ة حكما غيابيا بحقك
بالدعوى املرقمة اع�اله بتاريخ 2018/5/22
بقيض بالتفري�ق القضائي بس�بب الهجر بن
املدعية شميم شهاب احمد واملدعى عليه قاسم
مصطف�ى خلف واعتباره طالق�ا بائنا بينونة
صغرى واعتب�ار تاريخ ص�دور الحكم تاريخا
لوقوع الطالق قرارا قاب�ال لالعرتاض والتمييز
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ يف مركز رشطة الهادي وتأييد املجلس
البلدي ملنطقة االبلة االوىل بتاريخ 2018/5/28
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة الن�رش يف صحيفتن
محليتن يوميتن ولك الحق االعرتاض والتمييز
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب
الدرجة القطعية
القايض
شاكر محمود حمود

فقدان
فق�دت هوي�ة املوظ�ف الوزاري�ة
بأس�م (حس�ن عيل عبود) صادرة
من املديري�ة العامة لتوزيع كهرباء
الجنوب عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار
������������������������������
فقدان
فقدت هوية املوظف الوزارية بأس�م
(عب�د الكريم عيل مصيخي) صادرة
م�ن مديرية توزي�ع كهرباء البرصة
ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل
جهة االصدار
������������������������������
فقدان
فق�دت هوية الطال�ب (محمد عبد
الح�ي خليل) الص�ادرة م�ن معهد
التدريب النفطي برصة قس�م النفط
اختص�اص االنت�اج ع�ىل م�ن يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /183 :ب2018/
التاريخ 2018/6/7
تنويه
اىل املدع�ى عليهم�ا  � 1 /حس�نن
حبيب رايض
 � 2محمد حبيب رايض
لق�د ورد س�هوا اس�م وال�د املدعي
ضياء عبد الحسن صبيح يف الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /183ب2018/
واملنظ�ورة ام�ام محكم�ة ب�داءة
ابي الخصيب بأس�م (عبد الحس�ن)
والصحيح هو (عبد الحس�ن) وذلك
عند النرش يف صحيفتن االوىل العراق
االخبارية بالعدد  618يف 2018/6/3
يف  2018/6/3والثاني�ة املس�تقبل
بالع�دد  1685يف  2018/6/3ل�ذا
اقتىض التنويه عن ذلك الخطأ
القايض
وسام عبد الحسن عيل
������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
التاريخ 2018/5/8
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل هذه
الدائ�رة بتاري�خ 2018/3/29
لتسجيل تمام العقار تسلسل 1700
محل�ة الجمهوري�ة باس�م  /زينب
احمد جعف�ر مجددا باعتب�ار حائزا
ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون
التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة
 1971املعدل قررنا اعالن هذا الطلب
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة او
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم
م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة
خالل مدة ثالثن يوما من اليوم التايل
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف
موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة
هذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسن
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املعقل
العدد 4354 :
التاريخ 2018/6/7
اعالن
قدمت الس�يدة تغريد هاشم حسن
طلبا اىل هذه املحكمة يتضمن طلب
اثبات فقدان زوجها املدعو (وس�ام
حس�ن مخ�ور) ال�ذي فق�د بتاريخ
 2013/10/4اثناء س�فره اىل دولة
تركيا ولم يرجع لحد االن ولم يظهر
من ام�ره يشء رغ�م التح�ري عنه
فعىل املفقود او م�ن لديه معلومات
عن�ه او يع�رف مص�ريه مراجع�ة
ه�ذه املحكم�ة خالل فرتة خمس�ة
عرش يوم�ا اعتبارا م�ن تاريخ نرش
هذا االعالن وبعكس�ه س�وف ينظر
بالطلب وفق القانون
القايض
شاكر محمود حمود
������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املعقل
العدد /2334 :ش2018/
التاريخ 2018/6/7
اعالن
اىل املدعى عليها (نور عمر يوسف)
اقامت املدعية (فائزة سعيد حسن)
الدعوى الرشعي�ة املرقمة (/2334
ش )2018/ل�دى ه�ذه املحكم�ة
تطالب�ك فيه�ا (بتصحيح القس�ام
الرشعي الخ�اص باملتويف احمد عمر
يوس�ف وقد عن يوم 2018/6/28
موع�دا للمرافع�ة وملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ
مرك�ز رشط�ة االمام عيل وحس�ب
كتابهم العدد  5131يف 2018/5/28
انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن ويف
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فانه
س�وف يت�م اج�راء املرافع�ة بحقك
غيابيا وفق القانون
القايض
شاكر محمود حمود
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أمحد الشهاوي ..شاعر أحوال التاليش

لذات تبدو حركتها دائما ً يف االتجاه املعاكس .تجايف هذه
يف ديوانه «ال أراني» (الدار املرية اللبنانية) يقارب الشاعر املري أحمد الشهاوي أحواالً خاصة
ٍ
الذات لحظتها اآلنية وال تجد نفسها إال يف الطفولة ومفرداتها املفعمة باألمل والرغبة يف الكشف .وهذه الحال من التلفت إىل املايض والتي ترصدها قصائد
عدة ،ليست هي مرتكز الشعرية ،فحسب ،فهناك الكيفية التي يقال بها املعنى وهي األكثر أهمية؛

بحس�ب القناعة النقدي�ة العربية القديمة،
والتي ل�م تفقد وجاهتها بم�رور الزمن .يف
القصيدة األوىل «مم يتكون جس�د الش�اعر
فيك؟»؛ تتخذ الحال الشعرية صورة إجابات
انفجاري�ة راكض�ة ورسيعة كأنم�ا تحاول
ال�ذات اقتن�اص الذكريات من بح�ر هائج.
تب�دأ القصيدة بهذه امل�رأة الغائبة أو الذات
املعادل�ة التي ليس لها حض�ور إال عرب هذا
الس�ؤال الذي يكثف دهش�تها من ش�عرية
هذا الرجل ،وهو م�ا ييش من البداية بإطار
ً
مؤطرة
درام�ي يجع�ل املتابع�ة يف الق�راءة
بمشهدية تحصن القراءة من الترشذم .من
هذا الس�ؤال ال�ذي تطرحه األنث�ى املتوارية
خل�ف دهش�تها املوحي�ة باملحبة؛ تس�تم ّد
القصيدة شكلها من اإلجابات املتالحقة.
واملفارقة هنا يف أن يكون الس�ؤال واإلجابة
كذل�ك عن جس�د الش�اعر ولي�س روحه أو
عقل�ه ،فكأنه بكل ما يبدو من كتلته ينتمي
إىل الش�عر .عىل أن كثريا ً من متعة القصيدة
يس�كن تلك التفاصيل الت�ي قذفتها الذاكرة
حني االستعانة بها عىل اإلجابة عن السؤال.
فتتن�وع ه�ذه الذكري�ات ب�ني مغام�رات
الح�ب األوىل املرتاوحة بني نموذجني لألنثى؛
إحداهم�ا تعكس ال�رباءة وقلة الخربة وهي
ابنة الجريان واألخرى تمثل الخربة والسيطرة
ّ
الحب.
عىل ذات الش�اعر وقيادته يف مجاهل
واالثنتان تكش�فان عن التنوع والتقلب بني
نموذج�ني متضادي�ن وحال�ني متناقضني
للح�ب ،ما يحف�ز املتلقي ع�ىل متابعة هذا
املغامر غري الس�اكن عىل حال واحدة ولو يف
الحب ،ويجعل القصي�دة تتقافز بني أجواء
عىل ق�در كبري من التباين والحركية .وهذه
الذكري�ات كذل�ك منها م�ا يرتب�ط باملكان
املغلق (البي�ت) ومنها ما يرتب�ط بالحقول
والفض�اءات املفتوحة ،بني التعل�م واللعب
واملش�اغبة .ع�ىل أن نهاية القصي�دة كذلك
تنط�وي ع�ىل قدر كب�ري من الجم�ال حيث
االرتداد إىل املش�هد اإلطار /مش�هد السؤال،

ألن ه�ذا التدفق من الذكريات بعد مس�احة
معينة قد ينىس القارئ ارتباطه بهذا السؤال
املفتت�ح /عنوان القصيدة ومطلعها ،فتأتي
النهاي�ة جازمة ع�ىل أن ه�ذه اإلجابة عرب
الذكري�ات إنما هي جزء من كل ،وأن الرصد
والح�ر مل�ا يكون جس�د الش�اعر فيه لم
يكتم�ل وربما لن يكتم�ل ،فتكون القصيدة
غري منتهية ومفتوحة ع�ىل املطلق بربطها
به�ذه االحتماالت املرتبطة بخ�ارج النص،
ولعل قدرا ً كبريا ً من الجمال يأتي من درامية
أن يك�ون امل�دوّن لبقي�ة اإلجابة واملس�جل
لقص�ة ال�ذات الش�اعرة وقص�ة طفولتها

بالتحديد هو ٌّ
قط الزم�ه ،فكأن غرابة هذه
ّ
القط
الحي�اة وثقله�ا قادرة عىل جعل ه�ذا
يف�ارق طبيعته وتنطقه ليكم�ل القصيدة.
الدي�وان يتمتع بعدد من املقومات الجمالية
املتنوع�ة منها تلك زاوي�ة الرتميز والتلميح
ً
فع�ال موازي�ا ً منتجا ً
الت�ي تجع�ل الق�راءة
للش�عرية كما فع�ل الكتاب�ة الكامن خلف
شكل الكلمات وأسطرها املصفوفة .فتغيب
املبارشة التي تجعل النص الشعري ساذجاً،
ب�ل ثمة نوع من االتفاق املضمر عىل ش�كل
معني للتلقي يحاول الشاعر فيه استنهاض
ما لدى القارئ من قدرات عىل فك الشفرات

والرموز ،وبخاصة تلك املرتبطة بعالقة الحب
والجنس وامل�رأة ،فكثري من القي�م الداللية
املرتبطة به�ذه العالقة تأتي يف إطار رمزية
موحي�ة ومكثفة قد يك�ون قوامها املفردة
ُ
(وكدت لفرط الفطرة أن أفتح
الواحدة مثل
ّ
مكتها) فالطاق�ة الرتميزية وبؤرة التفاعل
مع العقل املتلقي يف مفردة مكتها ،أو يكون
قوامها الص�ورة مثل قوله يف قصيدة أخرى
(وم�ن النه ِد نه�را ً يؤدي إليه).م�ن الناحية
الشكلية للغة لقصائد الديوان؛ يبدو أن ثمة
نمطا ً من الجمل املتناظرة التي تأتي يف حال
م�ن التتاب�ع املتدفق أو املتالح�ق واملرتبطة

جميع�ا ً بنقطة مركزي�ة كأنما تدور حولها
الجمل ،والنس�ق النحوي يبدو كاشفا ً
هذه ُ
له�ذا النمط م�ن الجمل .فف�ي (مم يتكون
جسد الشاعر فيك؟) نجد أن القصيدة كلها
بع�د الس�ؤال تأخذ ش�كل الجم ِل االس�مية
الت�ي تجيب عن هذا الس�ؤال ،وتتكرر هذه
الجمل حتى نهاية القصي�دة ماعدا النهاية
ِّ
ُّ
الن�ص
(وأفض�ل– عم�داً– أن يبق�ى ه�ذا
قصرياً /أو قد يكتمل قبيل املوت /أو يف ٍّ
نص
ٌّ
ق�ط الزمني) .واألمر نفس�ه يف
آخ�ر يكتبه
ُّ
التنفس
ص�وت
الصمت
من
(أحب
قصي�دة
ِ
ِ
فيه) ،ليتك�رر بعد ذلك نمط (ومن كذا كذا)

ألول مرة منذ ( )17عام ًا ..بغداد تستضيف اجتامع احتاد األدباء والكتاب العرب
يف األساس ،وأن دور املثقف العضوي الواعي أن يكون
يف طليعة الصفوف دائماً.
وأش�ار الصايغ إىل أن نحو  400شاعر وأديب وكاتب
م�ن كل محافظ�ات ومناط�ق العراق الش�قيق ،من
ش�ماله إىل جنوبه ،سينضمون إىل املجتمعني يف بغداد
لحضور نش�اطات الدورة الثانية عرشة من مهرجان
الجواه�ري الش�عري ،ال�ذي يعق�ده اتح�اد العراق،
ليتس�نى لألدب�اء العرب عميق التواص�ل مع أخوتهم
العراقيني.
وع�ن اختي�ار بغ�داد مكان�ا ً النعقاد اجتم�اع املكتب
الدائم يف هذا التوقيت ،أكد الش�اعر حبيب الصايغ أن
األدب�اء والكت�اب واملثقفني العرب ال ب�د أن يكونوا يف
طليعة الش�عوب العربية دائماً ،وأن يقفوا بأنفسهم
ع�ىل خ�ط املواجه�ة ،مقدم�ني نموذج�ا ً للتضحي�ة
والفداء من ناحية ،ومن ناحية أخرى يرسلون رسالة
للعالم أجمع أن أرض العرب للعرب ،وأن عىل الغازين

بغداد  /المستقبل العراقي
تس�تضيف بغداد اجتماع املكتب الدائم لالتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب يوم  25الشهر الجاري .وتأتي
أهمية ه�ذا اللقاء ،وفق الش�اعر والكات�ب الصحايف
حبيب الصايغ ،األمني العام لالتحاد العام ،يف ّ
أنه ُيعقد
بعد  17عاما ً عىل اجتم�اع املؤتمر الحادي والعرشين
يف العاصمة العراقية.
ومن املقرر أن تقام عىل هامش االجتماع ،ندوة فكرية
تس�تمر يومني ،يش�ارك فيها باحثون ومثقفون من
كل ال�دول العربية ،بعنوان «ثقافة التنوع يف مواجهة
ثقافة العنف» ،وتتش�عب إىل محورين :ثقافة العنف
واآلليات الناعمة ملواجهتها ،والتنوع الثقايف ورهانات
التواصل .الهدف منها درس أس�باب العنف لتجاوزه
والتغل�ب عليه فكريا ً وثقافي�اً ،باعتبار أن الثقافة يف
امليدان ،وأن املعركة م�ع اإلرهاب واإلرهابيني ثقافية

والطامعني ومنفذي املؤام�رات ومهنديس الخراب أن
يدركوا ذلك مهما طال الزمن.
ونبّه حبيب الصايغ إىل الدور الكبري الذي لعبه العراق
يف كل فص�ول التاريخ ،سياس�يا ً وثقافي�اً ،معتربا ً ّ
أن
بغ�داد ،باإلضافة إىل كونه�ا البوابة الرشقي�ة للعالم
العربي ،ودرعه الواقية ،وفضالً عن مش�اركة الجنود
العراقي�ني بأنفس�هم وس�الحهم يف الح�روب الت�ي
ش�هدها الراع العرب�ي الصهيوني ،ف�إن العاصمة
العراقي�ة دائم�ا ً كان�ت منتج�ة للثقافة الح�رة ،بما
قدمته للعرب من ش�عراء وروائي�ني ونقاد ومثقفني
ومفكري�ن ،جنب�ا ً إىل جنب حركة الطباعة الواس�عة
للكتب األدبية والفكرية واملج�الت الطليعية ،وإقامة
املهرجان�ات الثقافي�ة الدولية التي التق�ى فيها كبار
األدب�اء والكتاب والش�عراء الع�رب بعضهم ببعض،
وم�ع نظرائهم من األجانب الذين أتوا إليها من أنحاء
األرض.

التاريخ العاملي يف قراءة إنسانية شاملة
خالد غزال
ق�دم املؤلف�ان ج�ون روب�رت مكنيل
وولي�ام ه�اردي مكني�ل يف كتابهم�ا
«الش�بكة اإلنس�انية ،نظ�رة محلقة
عىل التاري�خ العاملي» (سلس�لة عالم
املعرفة) ،قراءة مغايرة للتاريخ العاملي
والتق�دم البرشي تختلف عن نظريات
غربي�ة أخ�رى تح�اول أن تح�ر
التقدم العامل�ي يف املراكز األوروبية أو
يع�رف الكاتب�ان مفهوم
األمريكي�ة.
ّ
الشبكة اإلنسانية بأنه «مجموعة من
ً
مع�ا» ،بما
االرتباط�ات تجمع البرش
يعن�ي أن التاريخ العاملي هو سلس�لة
م�ن العالق�ات املعتم�دة بعضها عىل
بع�ض ،واتجاه�ات متناقضة تحوي
التعاون والتناف�س واالتصال يف وقت
واح�د ،ب�ني ش�بكات آخ�ذة يف الكثرة
واالتساع ،بما جعلها تنتج هذا التاريخ
العاملي الذي نعيش فيه.
ع�ىل رغم اعرتاف املؤلف�ني بأن الفقر
واملرض والجه�ل واالس�تبداد وإنكار
قيمة اإلنس�ان وتغييب العقل ورفض
اآلخر ،هي أمراض ال تزال تسود يف عدد
من املجتمعات يف التاريخ اليوم ،تبقى
مظاهر التق�دم وتجليات�ه يف ميادين
الصحة والتعليم وتغيري طبيعة الحكم
وانتشار قيم الديموقراطية التي تعيل
من قيمة اإلنس�ان ،وتحكيم العقل يف
إدارة املجتمعات ،وس�يادة التس�امح
وغريها من القيم اإلنس�انية ،تفرض
نفس�ها اليوم يف املجتمع�ات العاملية،
وتخوض الش�عوب نض�االً مريرا ً من
أجل تكريس�ها .هذا التحول الكبري يف
رفاه اإلنسان يؤرش إىل الخط الصاعد
يف مس�ار البرشية ،عىل رغم الظواهر
السلبية التي تعيق تقدمه .وإذا كانت
تلك هي النظرة الغالبة يف رؤية التاريخ
العاملي ،فإن عاملنا العربي ال يزال ينشد
العودة إىل الوراء ،ويس�تحرض نماذج
يف الحياة السياسية واالجتماعية يرى

فيها الكمال ،وإن تقدم مجتمعاتنا لن
يحصل إال بالعودة إىل هذا املايض.
ينطل�ق الكاتبان من مقول�ة مركزية
تطبع مجمل فص�ول الكتاب مفادها
أن الحضارة اإلنس�انية واحدة ،وأنها
انتقل�ت م�ن مرك�ز إىل آخ�ر ،حاملة
معه�ا مع كل تحول جمل�ة إضافات.
لق�د ب�دأ التق�دم اإلنس�اني يف جنوب
غربي آسيا ومر ووادي السند ،وهي
الحض�ارات أو الحضارة الواحدة التي
يس�ميها مؤلف�ا الكتاب «مم�ر النيل
– الس�ند» .من ه�ذه الحضارة ولدت
قضايا املجتمع واالقتصاد والسياسة
والثقافة والتنس�يق املتزايد يف نشاط
الجه�د البرشي ،فانتقل ه�ذا التحول
ً
الحق�ا إىل مجتمع�ات يف رشق آس�يا
ً
وجنوبها خصوص�ا إىل الصني والهند.
قب�ل أن تص�ل الحض�ارة إىل أوروب�ا،
انتق�ل املرك�ز الحض�اري إىل جن�وب
غربي آس�يا ومر وذل�ك مع ظهور
اإلس�الم وم�ا أنتج�ه من حض�ارة يف
عصور قليلة من ظهوره وانتش�اره.
بع�د تل�ك الرحل�ة املديدة م�ن انتقال
الحضارات ،وصلت إىل أوروبا الغربية،
لتنت�رش بعده�ا يف كل أرج�اء العالم،
ً
رشق�ا وغرب�اً .وهي مرحلة ستش�هد
فيه�ا الحض�ارة اإلنس�انية تح�والت
ضخمة عىل جميع املستويات ،يضاف
إليه�ا جمل�ة من التعقيدات ال س�ابق
له�ا يف مراحل غابرة ،فيها يزداد تآلف
الب�رش يف أنماط اجتماعي�ة مختلفة،
وفيه�ا ي�زداد اف�رتاق الب�رش يف ظ�ل
الراعات بني الدول حول الس�يطرة
ع�ىل األرايض واملوارد ،وفيها س�تفتك
الحروب بماليني البرش.
يكم�ن مح�رك التاري�خ وفق�ا ً لرؤية
الكتاب يف ش�بكة التفاعالت املتنامية
الت�ي ربطت الجماع�ات البرشية منذ
فجر التاري�خ .من جماعات الصيد إىل
الحض�ارات الزراعية وصوالً إىل العالم
الحدي�ث ال�ذي يش�هد ع�ىل منوعات

التأثري والتبادل التي ربطت البرش ،وال
تزال ،تبقى أساسية للتطور البرشي،
ألنها تضمن التفاع�ل وتبادل األفكار
واملعلوم�ات ،وهو ما ي�رتك تأثريه يف
الس�لوك اإلنساني املس�تقبيل ،ويدفع
باإلنس�ان إىل الس�عي لتغي�ري نم�ط
الحياة بما يناسب طموحاته وآماله.
يذهب الكتاب بعيدا ً يف محاولة لتقديم
رؤية أصيلة للتاريخ العاملي ،تكش�ف
األنماط األوسع للتعاون والراع بني
البرش منذ أقدم العصور .أسئلة كثرية
م�ن قبي�ل :مل�اذا ظه�رت الحضارات
اإلنس�انية األوىل يف الزم�ان وامل�كان
اللذين ظهرت فيهما؟ وملاذا غدا الدين

اإلس�المي قوة توحيدية للعالم لفرتة
مديدة م�ن الزمن؟ وما الذي جعل من
الغرب قوة استثنائية استطاعت نرش
س�لعه ونم�ط معرفت�ه يف العالم منذ
بداية الق�رن الخامس عرش؟ ويطرح
أيضا ً أس�ئلة مث�رية مثل  :مل�اذ تجدد
اخرتاع الزراعة سبع مرات يف التاريخ،
بينم�ا لم تك�ن هناك حاج�ة الخرتاع
املح�رك البخ�اري أو اإلنرتن�ت إال مرة
واح�دة يف التاري�خ؟ هذا نم�وذج من
اس�تحضار ملف�ات التاري�خ البرشي
بتعقيداته وتطوراته املتنوعة.
لع�ل النقط�ة املركزي�ة التي يس�عى
الكت�اب إىل إبرازه�ا تتعل�ق بفك�رة

التق�دم .فالش�بكات اإلنس�انية التي
عرفها التاريخ ،سواء كانت صغرية أو
كب�رية ،كانت الوس�يط النتقال البرش
واألفكار والسلع والقوة والثروة داخل
الثقافات واملجتمعات واألمم وعربها،
وهو ما جع�ل العالم اليوم عىل ما هو
علي�ه م�ن قوة وث�راء .هك�ذا نرى أن
مفاتي�ح التق�دم اإلنس�اني ،بما هي
مفاتيح تقدم املجتمعات واألمم ،سواء
يف التاريخ ويف الحارض واملستقبل ،إنما
يكم�ن يف ش�بكات االتص�ال والتبادل
وتنس�يق الجه�د الب�رشي يف جمي�ع
امليادين .والحضارة بمعناها الواس�ع
هي مصدر رفاه اإلنس�ان واس�تقرار
املجتمعات.
يف عرنا الراهن ،تش�كل العوملة التي
يعي�ش املجتم�ع اإلنس�اني يف ظلها،
أعىل مستويات تطور الشبكة .أتاحت
العومل�ة فت�ح العالم ع�ىل مراعيه،
صارت األفكار والتجديدات والتقنيات
والعلم مشاعا ً للبرش ،وكشفت وسائل
االتصال الحديث�ة املجتمعات بعضها
ع�ىل بعض ،وحوّل�ت العال�م إىل قرية
صغ�رية .ولكن عىل رغم ه�ذا التطور
الذي س�اوى نظريا ً بني املجتمعات ،ال
يزال تنس�يق الجهد البرشي متفاوتاً.
فالعالم اليزال يعيش بني أنظمة حكم
ديموقراطية تس�مح بتط�ور العملية
الحضاري�ة ،وتتي�ح لش�عوبها فرص
التقدم والنمو ،وبني نظم اس�تبدادية
قمعية تعمل عىل تأبيد التخلف وحجز
تطور مجتمعاتها.
يض�ع الكت�اب الي�د ع�ىل الج�رح
الحض�اري ملجتمعاتن�ا .فعىل رغم أن
منطقتن�ا كان�ت م�ن أوائ�ل املناطق
الت�ي نبتت فيها الحض�ارات البرشية
وانت�رشت ،إال أنه�ا تقب�ع الي�وم يف
أس�فل الدرك من هذا التقدم ،وتعيش
ش�عوبها يف ح�ال من الفق�ر والعوز،
وتب�دد ثرواتها خارج حاج�ات النمو
املطلوب للمنطقة.

عرب هذا الرتكي�ب الثابت (الج�ار واملجرور
ُّ
أحب).وهذا
املتبوع�ني باملفع�ول به للفع�ل
الطابع يجع�ل قصائد الديوان عىل قدر عال
من التماس�ك اللغوي وهو بالطبع تماس�ك
ش�عري حيث إن هذه البني�ة النحوية هي
باألس�اس انعكاس لبنية ش�عورية واحدة،
ألن ه�ذا النم�ط الواح�د يب�دو نابع�ا م�ن
مصدر واحد وينبت من حال ش�عورية هي
هي نفس�ها .فكأن الذات الش�اعرة يف هذه
القصي�دة يف لحظة معينة ق�ررت مواجهة
ّ
تحب من
العالم بلحظة صفاء تعدد فيها ما
ه�ذا الوجود وأش�يائه ومفرداته أو أحواله.
يف غالبي�ة قصائ�د الديوان طاق�ات رسدية
كب�رية تم ّد الص�وت الش�عري برافد جمايل
ً
فض�ال عن
مه�م يجع�ل الق�راءة مش�وقة
أنها تجع�ل األحوال الت�ي تقاربها القصائد
مدعومة بعدد من املشاهد والحكايات التي
ً
دلي�ال عىل تل�ك األحوال الش�عورية
تصب�ح
وتجس�د حضورها وتجعله ثقيالً وضاغطا ً
عىل عق�ل الق�ارئ ،ألن املش�اهد فيها قدر
من الحكائية والتجسيد الذي يجعل املعاني
بارزة ومدركة بالحواس وتتجاوز طبيعتها
الهالمية الخفية وتخرج يف مادية يجسدها
املش�هد امل�رود .يف دي�وان «ال أراني» قدر
كبري من االتس�اق والتناغم ال�ذي عرب عنه
العنوان بتكثيف دال ،إذ يجس�د حال تاليش
هذه الذات وغيابه�ا ومحاولة البحث عنها
يف دفات�ر الذاك�رة والطفول�ة ويف األش�ياء
واملوج�ودات الت�ي تحي�ط به�ا يف وحدتها
ورصاعه�ا مع األس�ئلة .والحقيق�ة أن هذا
الدي�وان يمثل ح�االً خاصة ويتمت�ع بقدر
كبري من الثراء الجمايل والداليل حيث يقارب
أحواالً كثرية لنموذج اإلنسان املعارص الذي
تنعك�س علي�ه فواعل ثقافية ع�دة تفقده
حبه وتجعله دائ�م التلفت إىل املايض ،وهو؛
م�ع كل ه�ذا ،يتمت�ع بطاق�ات لغوية عىل
قدر كبري من الجم�وح والقدرة عىل التخيل
والتصوير.

خــالصــة
وسام العبيدي

ٌ
بعض من الجنون
أن أركبه قصبةً
يكفي ْ
ّ
يضج بالعقالء!!..
عالم
ترح بي يف
ٍ
ّ
ّ
يضج باملقنعني عن غاياتهم
ً
أحتاج بعضا من جنون الحكماء
ل ُيعرّيني من تالفيف املجاز
ويسلخني من عوازل املعنى البالغي
هر ْ
مت شفتاي
فقد ِ
ّ
وما ُ
زلت أتعكز عىل أفق التلقي
وأعوّل عىل مرجعيات املخاطبني
ال ُبد من ثور ٍة للمسكوت الالئذ
يف ط ّيات الذاكرة
متخسفةً
َ
ّ
ألزيح من خالله طبقاتٍ
من الكذب الصفيق
ال ُبد يل ولكم ً
أيضا
ْ
أن ُتحاولوا تكسري أصنام الصمت
ليتفجر نه ُر الحقيقة
مُ ً
نسج أالعيبهم الكالمية
غرقا أبراج العاكفني عىل
ِ
ّ
ويحط َم أسوار أفكارهم الصدئة
حينها..
ُ
سأسكب الحروف من دلو العقل
وأدعها عىل األرض ترسم أشجانها
وتحفر دالالتها بنفسها يف ذاكرة السواقي
مثل أي زهر ٍة ترسم بعطرها إمضاءها املختلف
عن غريها من زهور الحديقة
حينها..
حرف يبعث يل رسائله عرب ناي أنينه
سأترص ُد كل
ٍ
ً
وأتبعه نكاية ب�(سريين) الكناية
ّ
متخف ًفا من ظالل الوقت
ذلك السيف الطائر فوق الرؤوس
متح ّد ًيا مفارز تفتيش ما بني السطور
مُ جاهِ را بالخالص ْ
من تبعاتِ الداللة
وما تحرثه ْ
من أشواكٍ
سأضفرها ً
تاجا فيما بعد
ُ
طقوس الحقيقة مقالي َد أبوابها
لتهبني
ُ
وأجوس بجنوني قرى النائمني
خدر املعنى
تحت وطأة
ِ
ومعنى املعنى
ومعنى ما غاب وراء أكمة املعنى
ألعرّي زيف التاريخ
ً
بضياع ُ
ركضا
مر
الع ِ
ِ
رساب يلمع فيه املعنى كذ ًبا
وراء
ٍ
ٌ
ُ
يرشب من دمنا
ولنا منه عطش
َ
أنفسنا
بفراغ أصح َر
يقتلنا..
ٍ
جنون يكفي
فلذا بعض
ٍ
ْ
قناع
دون
من
أن أحيا
ٍ
ُ
أمس
يرق ذاكرتي من ٍ
ُ
يقبع يف نفق الوجدان
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
لجنة البيع وااليجار

العدد22100 :
التاريخ2018/6/7 :

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأج�ر االمالك املبينة ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة العمارة فعىل
الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )15خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ( )% 100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة
الع�ارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل
ذل�ك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديري�ة بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام
من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة
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اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأج�ر االمالك املبينة ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة العمارة فعىل
الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )15خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة
يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف
املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ()10
عرشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التاجير

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التاجير

1

حانوت رقم8

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

1

حانوت رقم6

سينما البلدية

14م2

 2,500,000مليونان وخمسمائة الف دينار

3سنوات

2

حانوت رقم9

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

2

حانوت رقم28

حي المعلمين القديم  /الجمعية

9م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

3

حانوت رقم10

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

3

حانوت رقم16

سوق الثورة العصري

14م2

 900,000تسعمائة الف دينار

3سنوات

4

حانوت رقم14

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

4

حانوت رقم17

سوق الثورة العصري

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

5

حانوت رقم15

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

5

حانوت رقم29

سوق الرافدين

14م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

6

حانوت رقم16

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

6

حانوت رقم42

سوق الرافدين

14م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

7

حانوت رقم17

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

7

حانوت رقم47

سوق الرافدين

14م2

 550,000خمسمائة وخمسون الف دينار

3سنوات

8

حانوت رقم18

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

8

حانوت رقم12

سوق حي الحسين القديم

16م2

 500,000خمسمائة الف دينار

3سنوات

9

حانوت رقم20

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

9

حانوت رقم17

سوق حي الحسين القديم

16م2

 600,000ستمائة الف دينار

3سنوات

10

حانوت رقم21

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

10

حانوت رقم18

سوق حي الحسين القديم

16م2

 500,000خمسمائة الف دينار

3سنوات

11

حانوت رقم22

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

11

حانوت رقم20

سوق حي الحسين القديم

16م2

 600,000ستمائة الف دينار

3سنوات

12

حانوت رقم23

سوق الكرار

10م2

 400,000اربعمائة الف دينار

3سنوات

12

حانوت رقم21

سوق حي الحسين القديم

16م2

 600,000ستمائة الف دينار

3سنوات

رشوط التأجر
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

العدد 231:
التاريخ 2018/6/4

اعالن

بناء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميس�ان  /االمالك املرقم 10867 /يف 2018/5/30
و 11109يف 2018/6/3
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجر ( )3ملك املدرجة مواصفاتها
ادناه العائده اىل مديرية بلدية عيل الغربي باملزايدة العلنية استنادا لقانون بيع وايجار املوال
الدول�ة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة
مديري�ة بلدي�ة ع�يل الغربي او س�كرتر اللجنة وخ�الل  30يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش
االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن  %20من القيمة املقدرة لكامل مدته
وس�تجري املزايدة الساعة العارشة والنصف صباحا من اليوم االخر من مدة االعالن ويكون
م�كان اجراءه�ا يف مق�ر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
اللج�ان البالغ�ة  %2واي�ة اجور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع العقار

رقم العقار

المقاطعة

مساحته

1

كشك

ت1

39النجيدية

9م2

2

كشك

ت2

39النجيدية

9م2

3

دكان

1176/1

39النجيدية

29,20م2

مدة االيجار

القيمة التقديرية سنويا (الحالي)
 5025000فقط خمسة ماليين وخمسة
وعشرون الف دينار
 5100000فقط خمسة ماليين ومائة الف
دينار
 425000فقط اربعمائة وخمسة وعشرون
الف دينار

سنة واحدة
سنة واحدة
ثالث سنوات

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /472 :ش2018/
التاريخ 2018/6/3
اعالن
اىل املدعى عليها  /صابرين عيل عبد الهادي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرق�م /472ش2018/يف
 2018/4/5املتضم�ن الحك�م بقط�ع النفق�ة واملس�تمرة لولده
القارص ( س�جاد) من املدعى عليها بواقع مائة وخمسة وعرشون
ال�ف دين�ار اعتب�ارا م�ن  2018/1/18وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ورشح مختار منطقة حي املهندسني
عليه ق�رر تبليغك بصحيفتني يوميتني بالق�رار املذكور ولكي حق
االع�رتاض والتمييز ضمن املدة القانونية وبخالفه يكتس�ب القرار
الدرجة القطعية
القايض
رابح عبد الكريم نيشان
�������������������������������������������������������
فقدان
فقدت هوية الطالب (حيدر حميد جياد) الصادرة من املعهد التقني
ب�رصة قس�م املكائ�ن واملعدات ف�رع التربي�د عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������������������������
فقدان
فقدت رخصة مرشوع ص�ادرة من الرشكة العامة لخدمات الثروة
الحيوانية برصة اسم املرشوع فروج لحم باسم  /عبود عبد العباس
كاظم رق�م الرخصة أ/20 /البرصة تاريخها  2013/7/8عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������������������������
فقدان
فقدت هوية الطالب (محمد عطا بحر ) الصادرة من املعهد التقني
� برصة قس�م التقنيات االلكرتونية عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1147 :ش2018/
التاريخ 2018/6/6
اعالن
اىل املدعى عليه (كرار سامي مزهر)
قد اص�درت هذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحق�ك بالدعوى املرقمة
اع�اله بتاري�خ  2018/5/30يق�ي بالتفري�ق القضائي بس�بب
الهج�ر ب�ني املدعي�ة وفاء عبد الس�تار عب�د ال�رزاق واملدعى عليه
كرار س�امي مزهر واعتب�اره طالقا بائنا بينون�ة صغرى واعتبار
تاريخ ص�دور الحكم تاريخا لوقوع الطالق ق�رارا قابال لالعرتاض
والتميي�ز وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف
مركز رشطة املعقل وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الجنينة واالندلس
بتاري�خ  2018/6/4تق�رر تبليغك بواس�طة الن�رش يف صحيفتني
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعة
القايض
شاكر محمود حمود
�������������������������������������������������������
فقدان
فق�دت هوية الطالب (احمد حس�ني ج�زع ) الص�ادرة من املعهد
التقني � برصة قس�م الكهرب�اء عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
�������������������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (حس�ن عبداألمر عبدالحمزه) دعوى قضائية لتبديل
لقبه وجعله (الش�مري) بدال من (الزغر) فمن لديه حق االعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما ً م�ن تاريخ النرش
وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

رشوط التأجر
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجر او عند انتهاء العقد دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (عبدالحمزه حيدر عبدالحمزه) دعوى
قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله (الش�مري) بدال من
(الزغ�ر) فمن لدي�ه حق االع�رتاض مراجعة هذه
ً
يوم�ا من تاريخ النرش
املديرية خالل خمس�ة عرش
وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده
( )22م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (حس�ن كامل محرج) دعوى قضائية
لتبدي�ل لقبه وجعله (الش�جري) ب�دال من (القره
غ�ويل) فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة هذه
ً
يوم�ا من تاريخ النرش
املديرية خالل خمس�ة عرش
وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده
( )22م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (جب�ار فرحان عبد) دع�وى قضائية
لتبديل اس�مه وجعله (نور) بدال م�ن (جبار) فمن
لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سيتم
النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من قانون
البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدع�ي (س�لمان فرح�ان س�لمان) دع�وى
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعله (الع�اريض) بدال من
(الرماح�ي) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه
ً
يوم�ا من تاريخ النرش
املديرية خالل خمس�ة عرش
وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده
( )22م�ن قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم  3لس�نه
. 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (صالح حس�ن راجي) دعوى قضائية
لتبديل لقب�ه وجعله (الخالدي) ب�دال من (الربكي)
فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه
سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املاده ( )22من
قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أق�ام املدعي (مصع�ب عبدالجلي�ل محمدرضا)
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله (الش�مري)
بدال م�ن (الش�بالوي) فمن لديه ح�ق االعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً
من تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى
وف�ق اح�كام امل�اده ( )22م�ن قان�ون البطاقه
الوطنيه رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
أقام املدعي (عبدالعزي�ز عبداألمر عبدالحمزه)
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله (الش�مري)
بدال من (الزعر) فمن لديه حق االعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ
الن�رش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق
اح�كام املاده ( )22من قان�ون البطاقه الوطنيه
رقم  3لسنه . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 453ش 2018 /
اعالن
اىل املفقود ( محمد حميد هاشم ) يسكن محافظة
واسط – قضاء الصويرة – حي العمال
للدعوى الرشعي�ة املقامة من قب�ل املدعي ( عبد
الل�ه هاش�م ) واملرقمة اعاله وال�ذي يطلب فيها
الحك�م بوف�اة ش�قيقه املفق�ود ( محم�د حميد
هاشم ) وللتحقق من حياته قررت هذه املحكمة
الن�رش يف صحيفت�ني واس�عتي االنتش�ار فع�ىل
م�ن تتوفر لدي�ه معلوم�ات عن املفق�ود املذكور
الحضور امام هذه املحكمة لالس�تماع اىل اقواله
يف يوم املرافعة املصادف  2018 / 6 / 14الس�اعة
التاسعة صباحا .
القايض
تحسني عيل ذيبان
������������������������������������������
اعالن بيع سيارة
تعل�ن نقاب�ة املعلم�ني العراقيني ف�رع دياىل عن
بيع الس�يارة العائ�دة لها نوع ش�وفرليت تاهو
مودي�ل  2009الل�ون اس�ود وس�يتم البي�ع عن
طري�ق املزاي�دة العلنية يوم االثن�ني املوافق /25
 2018 / 6الس�اعة التاس�عة والنصف صباحا يف
قاعة النقابة يف ( بعقوبة قرب س�احة الفالحة )
فعىل الراغبني باملزايدة الحضور يف الزمان واملكان
املحددين مستصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة  20%من القيمة التقديرية للمزايدة ( علما
ان القيمة التقديرية  $21000واحد وعرشون الف
دوالر امريكي ) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور املزايدة واالعالن .
������������������������������������������
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  3 / 28006حي امليالد
باس�م ( كريم فنجان ن�وري وتركيه نعمه بتور )
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

محكمة بداءة البرصة
العدد/553 :ب2018/
التاريخ2018/6/7 :
اعالن
املدعية  /عالية عبدالصمد إبراهيم
املدع�ى عليهم /علية جاس�م محم�د وزيد وظفار
وياسني وهالة وزهراء وبشائر أوالد صباح ياسني.
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل
 400/2311الرباط الكبر ومساحته  330م 2وهو
عبارة عن قطعة ارض خالية من املش�يدات تقع يف
منطقة قوى االمن الداخيل عىل ش�ارع فرعي مبلط
خلف مدرسة حمورابي.
فمن ل�ه الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة
م�ع دف�ع التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10من
القيمة املقدرة البالغ�ة مائتان وأربعة مليون دينار
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر
الي�وم الثالثون للي�وم التايل لنرش اإلع�الن ويتحمل
املشرتي أجور املناداة.
القايض  /علوان بربوت البزوني
������������������������������������������
فقدان
فقدت من�ي براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة
للرضائ�ب ف�رع النج�ف ذي الع�دد ( )19166يف
 2017/10/18واملعنونة اىل الهيئة العامة للرضائب
فرع القادس�ية بأسم (حس�ن لطيف خضر ) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مؤسس�ة الشهداء
فرع النجف واملرقم�ة ( )0515679يف 2018/6/3
باس�م ( حي�در مجيل عب�ود) عىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
محكمة بداءة الرصافة
العدد  / 1424 /ب 2017 /
التاريخ 2018/6/5 /
اعالن
اىل  /املدعى عليها (ايمان عيل مهدي)
اصدرت ه�ذه املحكمة يف الدع�وى البدائية املرقمة
 / 1424ب  2017 /واملؤرخ�ة يف 2018 / 5 / 10
حكم�ا غيابي�ا يقي بازالة ش�يوع العق�ار املرقم
( 247جديد حس�ن باش�ا) بيع�ا باملزاي�دة العلنية
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كال حسب سهامه
يف سند العقار ونظرا ملجهولية محل اقامتكم حسب
رشح القائم بالتبليغ وعليه قررت املحكمة تبليغكم
اعالن�ا بالن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني
ولكم حق االعرتاض والتميي�ز خالل املدة القانونية
وبعكس�ه فسوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية
وفق االصول.
القايض االول
غتنم عبد الله زناد
������������������������������������������
اعالن
اىل الرشي�ك ( ضي�اء مهدي س�عيد ) توج�ب عليك
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اص�دار
اجازه بن�اء للعقار املرقم  3/ 61477حي الس�الم
خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم االج�راءات دون
حضورك
طالب االجازه بشائر مهدي نعمه
������������������������������������������
فقدان
فق�دت هوي�ة نقاب�ة املهندس�ني العراقيني بأس�م
املهندس عيل خليل ابراهي�م الرجاء من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
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عبطان يعد بتكريم أبطال
ألعاب القوى
بغداد /المستقبل العراقي

وع�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة العراقي ،عبد
الحس�ين عبطان بتكريم أبط�ال ألعاب القوى
الذين حقق�وا اإلنجاز الكبير في بطولة آس�يا
للش�باب ،المقام�ة حال ًي�ا في مدينة هاش�يما
اليابانية.
وواص�ل عبط�ان اتصاالت�ه بالبعث�ة العراقية
مشي ًدا باإلنجاز الجديد الذي حققه اتحاد ألعاب

المستقبل العراقي  /متابعة
يرغ�ب البرازيل�ي نيم�ار دا س�يلفا،
الع�ب باري�س س�ان جيرم�ان
الفرنسي ،في االنتقال لصفوف ريال
مدريد اإلسباني ،في فترة االنتقاالت
الصيفية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “”ABC
اإلسبانية ،فإن نيمار طلب من وكيله
بيني زاهاف�ي ،ض�رورة الرحيل عن
باري�س س�ان جيرم�ان ،والتوص�ل
التف�اق مع ريال مدري�د ،دون وجود
أي عوائق مالية.وأش�ارت الصحيفة
إلى أن نيمار ،مستعد لتخفيض راتبه

المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقارير صحفية كتالونية ،عن اقتراب
برش�لونة من إب�رام صفقتي�ن ناريتين ،خالل
الصي�ف الجاري.وقال�ت صحيفة “س�بورت”
اإلس�بانية ،نق�ال ع�ن “راديو كتالوني�ا” اليوم
الجمع�ةَّ ،
إن المدي�ر الرياض�ي للفري�ق األول،
بيب س�يجورا ،اجتمع مع إرنس�تو فالفيردي،

في جلسة عشاء ،األسبوع الماضي.وأوضحت
الصحيفة ،أن س�يجورا اجتم�ع مع فالفيردي،
وكان برفقتهم السكرتير الفني السابق للنادي،
روب�رت فيرناندي�ز ،ال�ذي حل مكان�ه الالعب
الس�ابق للفري�ق إيريك أبيدال.وأبلغ س�يجورا،
مدرب الفري�ق فالفيردي ،بحس�ب الصحيفة،
َّ
أن أنط�وان جريزم�ان ولينجلي�ت كليمون�ت،
سيلعبان في برشلونة ،الموسم المقبل.

سامباويل يستقر عىل بديل النزيني
المستقبل العراقي  /وكاالت
اس�تقر خورخي س�امباولي ،المدير الفن�ي للمنتخب األرجنتيني ،عل�ى اختيار العب بديل
لمانويل النزيني في قائمة التانجو النهائية لكأس العالم.
وذكر الحساب الرس�مي للمنتخب األرجنتيني على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” أنه
تم اختيار إنزو بيريز العب ريفر بليت ،ليحل مكان النزيني ،الذي تعرض لقطع في الرباط
الصليبي ،خالل تدريبات منتخب التانجو استعدا ًدا للمونديال.
وكان س�امباولي يفاضل خالل الفت�رة الماضية بين الثنائي بيري�ز وجيدو بيزارو العب
وسط فريق إشبيلية.

بوتني قبل أيام من املونديال:
مرحب ًا بكم يف روسيا
المستقبل العراقي  /وكاالت
رحَّ ب الرئيس الروس�ي فالديمير بوتين بالالعبين والجماهير ،قبل أيام من انطالق
منافسات كأس العالم لكرة القدم في البالد.
وق�ال بوتين ،ف�ي فيديو “لقد فعلنا كل ش�يء حتى يش�عر ضيوفن�ا ،والالعبون،
والخبراء ،وبالطبع الجماهير أنهم بمنزلهم في روسيا”.
وأع�رب بوتي�ن ،عن أمله في أال تقتص�ر اللحظات التي ال تنس�ى على المباريات
فقط ،بل أن يكون هناك دور لثقافة روسيا ،وتاريخها ،وطبيعتها.
واختتم تصريحاته قائالً باإلنجليزية“ :مرحبا بكم في روسيا.

وكيل جورجينيو يكشف رس خالف
نابويل ومانشسرت سيتي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف جواو س�انتوس ،وكيل أعمال اإليطالي
جورجينيو ،العب وس�ط نابولي ،سبب الخالف
بي�ن البارتينوب�ي ومانشس�تر س�يتي ،ح�ول
انضم�ام الالع�ب للس�يتيزن ،خ�الل الميركاتو
الصيفي.
وقال س�انتوس ،في تصريحات نقلتها صحيفة
“الجازيت�ا ديلل�و س�بورت” اإليطالي�ة الي�وم
السبت“ :جورجينيو العب في نابولي .الناديان
لم يتوصال حتى االَن التفاق”.
وأوضح “يوجد مس�افة بين الع�رض والطلب،

تقدر بحوالي  10ماليين يورو .السيتي يعمل
ثان ،والالعب ينتظر قرار نابولي”.
على حل ٍ
وأضاف“ :جورجينيو ال ي�زال يمتلك عامين
ف�ي عقده م�ع نابول�ي .نحن لن نج�دد ..لن
نك�ون منافقين ،أي العب يحب أن يلعب تحت
قيادة بيب جوارديوال”.
وتاب�ع“ :إذا كان رئيس نابول�ي مقتن ًعا بإبرام
الصفق�ة ،فس�يبيع جورجيني�و ..لك�ن إذا كان
يعتق�د أن الالع�ب ،يمكن�ه أن يحق�ق نتائ�ج
جي�دة للفري�ق ،فس�يحتفظ ب�ه ..إن�ه محترف
كبي�ر (جورجينيو) ،لكن ه�ذه فرصة حياته له
ولعائلته.

عل�ق فيس�نتي دي�ل بوس�كي ،المدي�ر
الفني الس�ابق لري�ال مدريد والمنتخب
اإلس�باني ،عل�ى أزم�ة البرتغال�ي
كريس�تيانو رونالدو ،العب المرينجي،
مع ناديه.
وق�ال دي�ل بوس�كي ،ف�ي تصريحات
نش�رتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”
الكتالوني�ة“ :ل�دي رأي ،لكن�ي أحتفظ

ب�ه ،هؤالء الالعبون هم مثال لألطفال،
حي�ث يحاولون تقليدهم وينظرون إلى
س�لوكهم ..ال أعل�م هل يج�ب أن يبقى
(رونالدو) أم ال”.
واس�تدرك ديل بوسكي“ :رغم كل ذلك،
أعتق�د أن رونال�دو س�يبقى م�ع ريال
مدريد”.
وكان رونالدو قد أثار الكثير من الجدل،
ح�ول مس�تقبله م�ع الفري�ق ،في ظل
رفض اإلدارة تلبية مطالبه المالية.

رصاع بني ريال مدريد وبرشلونة
لضم مدافع شالكه
المستقبل العراقي  /متابعة

يحص�د الكرة الذهبي�ة أكثر من مرة،
حال انضمامه لبطل التشامبيونزليج.
وأوضحت أن مفاوضات ريال مدريد
مع نيمار ،ال تواجه أي مشاكل مالية،
لكن تبقى األزمة في تمس�ك باريس
سان جيرمان ومالكه ناصر الخليفي
بالالع�ب البرازيل�ي ،مش�يرة إلى أن
الن�ادي الملك�ي يريد م�ن الالعب أن
يضغط على إدارة ناديه لبيعه.
وكش�فت الصحيفة عن ع�دم وجود
ش�رط جزائ�ي في عق�د نيم�ار مع
باري�س س�ان جيرم�ان ،لك�ن ريال
مدري�د مس�تعد لدف�ع  300ملي�ون
يورو ،لضم النجم البرازيلي.

برشلونة يقرتب من صفقتني ناريتني

المستقبل العراقي  /متابعة

القوى.وبارك عبط�ان لرئيس االتحاد العراقي
الدكت�ور طالب فيصل ولجميع البعثة العراقية
 ،وش�د من أزرها لتحقيق إنج�ازات أفضل في
األيام المقبلة.
وأجرى مدير عام دائرة العالقات الدولية أحمد
الموس�وي اتصاال هاتف ًيا بالمنس�ق اإلعالمي
لالتح�اد ،وأبلغ�ه أن وزير الش�باب والرياضة
قرر تكري�م الوفد تثمين�ا لإلنج�ازات الكبيرة
التي تحققت.

نيامر مستعد للتضحية من أجل ريال مدريد
الس�نوي الحال�ي مع س�ان جيرمان
م�ن  36إلى  30مليون يورو ،من أجل
االنتق�ال لري�ال مدريد ،وه�و نفس
الراتب الذي قد يتقاضاه كريس�تيانو
رونال�دو ،ح�ال توصل�ه التف�اق مع
إدارة الملك�ي ح�ول اس�تمراره م�ع
الفريق.
وأكدت أن نيمار س�وف يضيف لريال
مدريد  30مليون يورو من اإلعالنات،
التي يحصل عليها حاليا باريس سان
جيرمان.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن نيم�ار يريد
التوقيع على عقد لمدة  6سنوات مع
ري�ال مدريد ،حيث يعتقد أنه س�وف

ديل بوسكي متفائل بشأن أزمة
كريستيانو رونالدو

دخل فريق�ا ريال مدريد وبرش�لونة في
صراع جديد ،لضم األلمان�ي ثيلو كيرير،
مداف�ع ش�الكه األلمان�ي ،خ�الل فت�رة
االنتق�االت الصيفي�ة الجارية.وأك�دت
صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية
أن ريال مدريد يسعى لضم المدافع البالغ
من العمر  21عامً ا ،والذي سينتهي عقده
م�ع ش�الكه الع�ام المقبل.وأضاف�ت أن
الن�ادي الملك�ي يريد إتم�ام الصفقة مع
الجان�ب األلماني ،خاص�ة بعد بيع العب
المرينج�ي عمر ماس�كاريل ،إل�ى فريق
آينتراخت فرانكفورت.وذكرت الصحيفة

صالح :ترصحيات راموس مضحكة
المستقبل العراقي  /متابعة
س�خر المص�ري محم�د ص�الح ،نج�م ن�ادي
ليفرب�ول اإلنجليزي ،من تصريحات س�يرجيو
راموس ،قائد ريال مدريد اإلسباني ،مشيرًا إلى
أنه يحلم بصناعة التاريخ
مع منتخ�ب مصر في
المونديال.وأكد صالح

في حواره مع صحيفة “ماركا” اإلس�بانية أنه
ً
موضح�ا أن ما
ل�م يخبر رام�وس بأن�ه بخير،
قاله حول إمكانية مشاركته في الشوط الثاني
ً
مضح�كا.وكان راموس قد صرّح من قبل:
يعد
“لق�د تحدث�ت مع ص�الح بالرس�ائل وهو في
حالة جيدة” ،مش�يرا إلى أنه يعتقد أن المهاجم
المصري كان بوسعه االستمرار للشوط الثاني
في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أن هناك اهتمامً ا ً
أيضا من قبل برش�لونة
بالمدافع كيرير ،مش�يرة إل�ى أن النادي
األلماني سيجني أمواالً طائلة من النادي
الكتالوني في حالة بيع الالعب.

أسطورة التنس :قرار فيدرر يرض باللعبة
المستقبل العراقي  /وكاالت
ق�ال ماتس فيالندر أس�طورة التنس إن ق�رار روجر فيدرر بالغياب عن بطولة فرنس�ا المفتوحة
للتركي�ز ف�ي ويمبلدون يلحق األذى به�ذه البطولة وبالرياضة التي حولته إل�ى نجم عالمي.وقال
الالعب الس�ويدي المصن�ف األول عالميا س�ابقا «ال أنتقد القرار لكن عالم التن�س يحتاج فيدرر.
إل�ى جانب نادال يبقى فيدرر ف�ي قمة اللعبة وعدم اللعب في إحدى البطوالت األربع الكبرى يضر
بالبطولة وبالرياضة».وقرر فيدرر ،الحاصل على  20لقبا في البطوالت األربع الكبرى ،الغياب عن
موس�م البطوالت بالمالعب الرملية للعام الثاني على التوالي ليدخر طاقته من أجل المنافس�ة في
ويمبلدون.وي�رى كثيرون أن فيدرر محق في تحديد جدوله خاص�ة أنه يقترب من االحتفال بعيد
ميالده  ،37لكن فيالندر يؤكد على ضرورة تنافسه في باريس.

حسني عيل حيقق حلمه باالنتقال للدوري القطري
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت مصادر رياضية مطلعة نادي قطر
قد تعاق�د مع العراقي حس�ين علي 21 -
عاما  -قادما من نادي الزوراء .
وكان حس�ين عل�ي العب خط وس�ط
منتخ�ب الع�راق قد نج�ح في خطف
األنظار إلي�ه في بطولة خليجي 23
التي أقيم�ت مؤخرا ف�ي الكويت
بعد أن انتزع جائزة أفضل العب
في الجولتين األول�ى والثانية
لمنتخ�ب ب�اده وس�اهم في

قيادة منتخب أسود الرافدين إلى المربع الذهبي.
ويعد حس�ين علي أحد نجوم الزوراء الصاعدين
وبفضل قدراته الفنية العالية س�اهم في قيادته
بالتتوي�ج بلقب الدوري العراق�ي ويعتبر العقل
المدبر في الفريق وصاحب التمريرات الحاسمة
لخط الهجوم ويتميز بلعبه في أكثر من مركز.
وانض�م الاع�ب للمنتخبي�ن األولمب�ي واألول
وكان مح�ط أنظار العديد م�ن األندية الخليجية
ف�ي الفت�رة األخيرة قب�ل أن ينجح ن�ادي قطر
في ضمه.يش�ار الى ان الع�ب المنتخب الوطني
بكرة القدم ،حس�ين علي ،قد ذكر بوقت سابق،
أن حلم�ه االحتراف في ال�دوري القطري.وقال

علي ف�ي مقابلة له مع صحيفة اس�تاد الدوحة
القطري�ة ،إن “الك�رة القطرية تطورت بش�كل
الفت في اآلونة األخيرة حيث أني اتابع ذلك”.
وبين الع�ب المنتخب الوطني أن “االحتراف في
قطر هو أحد أحامي التي اريد تحقيقها في يوم
ما”.
واض�اف أن “وكيل أعماله تلق�ى عروضا كثيرة
م�ن األندية القطري�ة المهتمة بضم�ي ولكن ال
أستطيع الكشف عنها”.
وتابع أن “الدوري القطري متابع وسبق لنجوم
في الكرة العراقية أن احترفوا به ومنهما يونس
محمود ونشأت أكرم.

مييس :األرجنتني ليست مرشحة للقب املونديال
المستقبل العراقي  /متابعة
أكد األس�طورة األرجنتينية ليونيل ميسي،
نجم برش�لونة اإلس�باني ،أن منتخب باده
ً
مرش�حا للتتويج ببطولة كأس العالم
ليس

روس�يا  ،2018المق�رر انطاقه�ا ي�وم
الخميس المقبل.
وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة
“م�اركا” اإلس�بانية“ :نح�ن متحمس�ون
لبطول�ة كأس العال�م ،ونس�تعد جيدا خال

ه�ذه الفت�رة ،خاص�ة أنن�ا نمل�ك العبي�ن
عظماء”.
وأضاف قائد منتخب التانجو“ :سنقاتل في
المباريات ،مث�ل أي فريق آخر في البطولة،
حتى لو لم نبدأ كمرشحين للفوز باللقب.

هل ينجح ريال مدريد يف حماولته الرابعة لضم دي خيا؟
المستقبل العراقي  /وكاالت
يس�عى ريال مدريد اإلس�باني للتعاق�د مع دافيد
دي خيا ،حارس مرمى فريق مانشس�تر يونايتد
اإلنجليزي ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وأكدت ش�بكة “س�كاي س�بورتس” أن الفريق
الملكي يس�تهدف التعاقد مع ح�ارس المنتخب
اإلس�باني ،ليح�ل مح�ل كيل�ور ناف�اس ،حارس
الفريق في الوقت الحالي.من جانبها قالت صحيفة
“موندو ديبورتيفو” ،أن هذه هي المرة الرابعة التي
يس�عى فيه�ا النادي الملك�ي لضم دي خي�ا ،بعدما
فش�ل في ذلك خ�الل الس�نوات الماضية.وأوضحت
أن مانشستر يونايتد لن يفرط في خدمات حارسه،
بعد المس�توى الرائع الذي ظهر به خالل المواس�م
الماضية مع الشياطين الحمر.وذكرت أن البرازيلي
أليسون باكير ،حارس روما اإليطالي ،هو البديل ،لو
فشل النادي في التعاقد مع دي خيا.
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ترسيب نسخة «آيفون» اجلديد
كش�فت ترسيبات ع�ن تصميم مثري
بانتظ�ار مس�تخدمي جه�از آيفون
الجدي�د ،حيث يب�دو التصمي�م أكثر
عرصي�ة مقارن�ة مع ما س�بقه من
هواتف ذكية طرحتها رشكة أبل عىل
مدار السنوات املاضية.
وأظه�رت ص�ور مرسب�ة ومقاط�ع
فيدي�و ،تظه�ر جه�ازا بشاش�ة 6.1
بوص�ة ،ومزي�ج من هي�كل آيفون 8

وكام�ريا خلفي�ة واحدة مث�ل التي يف
آيفون .X
ويتضم�ن التصمي�م الجدي�د مي�زة
التع�رف ع�ىل املس�تخدم م�ن خالل
بصم�ة الوجه ،مما يعن�ي أن الجهاز
س�يأتي ب�دون املفت�اح الرئييس عىل
الواجهة األمامية.
وم�ن املث�ري لالهتم�ام أن النم�وذج
الجديد سيكون أكثر سمكا من جهاز

سودوكو

آيفون  Xالحايل ،إذ س�يكون بس�مك
 8.3م�م ،ع�ىل خ�الف س�ابقه الذي
كان بس�مك  7.7ملم.ويتوق�ع خرباء
التكنولوجي�ا أن يك�ون اإلقبال كبريا
عىل الهاتف الجديد ،بل يرجح البعض
أن يك�ون األكثر مبيع�ا ،ومن املتوقع
أن تطل�ق رشك�ة أبل جه�از iPhone
 X Plusكب�ري الحج�م ال�ذي ينتظره
املالين.

خلل يرضب بطاقات  Visaاالئتامنية
رضب خلل خدم�ة الدفع عن طريق
بطاق�ات في�زا ( )Visaاالئتمانية يف
بريطانيا ،مما أدى النقطاع الخدمة،
الجمع�ة ،حس�بما أك�دت رشك�ة
البطاقات.
وق�ال متحدث باس�م فيزا لس�كاي
ني�وز« :تش�هد فيزا يف الوق�ت الحايل
تعط�ال يف الخدمة .هذا الحادث يمنع
بع�ض معام�الت في�زا يف أوروبا من

املعالج�ة .نح�ن نحق�ق يف القضي�ة
ونعم�ل ب�أرسع وق�ت ممك�ن لحل
املوقف».
وأعلن�ت رشك�ة بايمين�ت س�ينس
 ،Paymentsenseوهي رشكة تسهل
الدف�ع ع�رب بطاق�ات الفي�زا ،ع�ن
صعوبات يواجهها التجار يف الحصول
عىل مدفوعات بطاقات الفيزا.
وقال�ت الرشك�ة التي توف�ر خدمات

المتاهات

املدفوع�ات ألكثر م�ن  60ألف رشكة
مس�تقلة يف جمي�ع أنح�اء اململك�ة
املتح�دة وأيرلن�دا إن «هن�اك حال ًي�ا
تعط�ل يف الخدم�ة عن�د اس�تالم
املدفوعات من فيزا».
وأضاف�ت أن ذل�ك يؤثر ع�ىل جميع
العم�الء يف اململكة املتح�دة وأيرلندا،
وذك�رت أنها ع�ىل اتصال م�ع Visa
ملعالجة األمر.

هل تعلم

؟؟

يحلم الشخص العادي  1460حلم بالسنة.
حينم�ا ُتطقط�ق مفاص�ل أصابع�ك ف�إن
الص�وت الذي تس�معه هو ص�وت انفجار
فقاعة غاز.
ً
يك�ون العقل أكثر نش�اطا أثن�اء الليل عنه
أثناء النهار.
لديك أكثر من  600عضلة بجسمك.
األش�خاص البدن�اء عرضة أكث�ر لإلصابة
بالخرف بنسبة  3.6مرة أكثر من األشخاص
النحيفن.
ُعمر حلمة التذوق هو  10أيام فقط.
اآلباء يميلون إىل تحديد طول األطفال بينما
تميل األمهات لتحديد وزنهم.
يوجد ما يقرب من  550شعرة يف الحاجب.
تقل حدة سمعك بعد األكل كث ً
ريا.

بطارية تعمل بالطاقة النووية

طورعلم�اء روس بطارية تعم�ل بالطاقة النووية
يمكنه�ا ان ت�دوم ملائ�ة ع�ام وتحتف�ظ بطاق�ة
كهربائي�ة هائل�ة تزوده�ا ملختلف األجه�زة حتى
بعثات رواد الفضاء عىل كوكب املريخ.
وتتكون البطارية من أش�باه موصالت صنعت من
األمل�اس تعرف باس�م «أقطاب ش�وتكي الثنائية»
باإلضاف�ة إىل م�واد كيميائي�ة مش�عة تزوده�ا
بالوقود.
وأوض�ح العلماء بمعه�د تكنولوجي رويس ومركز
بحثي يف موس�كو أن البطارية ستس�تخدم بتزويد
كل يشء بالطاق�ة وأنها ليس�ت يف حاج�ة للتغيري
كونها تعمل بأش�عة «بيتا» – إلكرتون وبوزيرتون
– ال تشكل خطرا عىل جسم اإلنسان.
وأك�د الربوفيس�ور «فالديم�ري بالن�ك» أن النتائج
األولي�ة لتج�ارب البطاري�ة رائعة للغاي�ة ويمكن
تطبيقه�ا ع�ىل األجه�زة الطبي�ة وتكنولوجي�ا
الفضاء.

طبق اليوم

الروستو مع صلصة التونة

امليزان

احلمل
مهني�اً :ترتك أث�را ً يف كل ما تفعله ،ويكون توقيعك عىل أي
انجاز مميزا ً عاطفياً :كن متس�امحا ً مع الرشيك ال ترتدد
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه ،فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري
صحياً :راهن عىل هذا الي�وم ،واحلم بإمكان تنفيذ بعض
املشاريع الرتفيهية أو املسلية

الثور

العقرب

مهني�اً :تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات ،وتق�وم بعمل
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً :بانتظارك أجواء
عاطفي�ة مرضية ،ولو ان�ك تعيش تناقضا ً ب�ن خياراتك
وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

اجلوزاء
ّ
مهنياً :تمارس سحرًا كب ً
وتتمتع بكاريزما ،فتشع بربيق
ريا
ً
ً
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفيا :تبدو أنانيا بعض
ال�يء ،وال تري�د الخ�ري للرشيك ،ال تفك�ر يف أي مرشوع
وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً :ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك
عاطفياً :تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية
صحياً :املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك

اجلدي

مهني�اً :قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخيّب ّ
ظنك وتبدو
مشاكس�ا ً بع�ض اليء وتس�ري عك�س التيّ�ار عاطفياً:
تحت�ار بن عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني ،أو تضطر
إىل حسم عالقتك بالرشيك صحياً :التدخن من أكثر األمور
خطرا ً عىل الصحة ،واألخطر منه تدخن النارجيلة

االسد

مهني�اً :تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان
تكون ع�ىل قدر من هذه املس�ؤولية .عاطفي�اً :ال تتهور
اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك ،بل تقرب منه واس�أله عما
يحب أن تقوما به معا ً .صحياً :ال تتجاوز الخطوط الحمر
يف زيادة الوزن ،وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم

الدلو

مهنياً :ي�وم غني بااليجابيات ،تنكب فيه عىل تس�وية ما
كان يزعج�ك ،فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف
امل�كان الصحيح .عاطفي�اً :مهمة صعب�ة واختبار ج ّدي
يف انتظ�ارك ،ويف حال جاءت األمور ع�ىل ما يرام عليك ان
تستعد لحصد ثمار جهودك

العذراء

مهنياً :عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة
عليك ،وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك
عاطفياً :تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل
صحياً :تخصيص الوقت اليومي للرياضة

احلوت

مهني�اً :كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة
الذين يسعون لإليقاع بينك وبن أرباب العمل الراضن عن
كل ما تقوم به
عاطفياً :تس�تعيد حماستك وتتمتع برسعة بديهة وقدرة
عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد

املقادير:
ّ
 رشائ�ح الروس�تو  - gr 480 :قب�ار  - gr 40 :ملح  :رش�ة(حس�ب الرغبة)  -بهارات ّ :
رش�ة (حس�ب الرغبة)  -عصري
الليمون  - pcs 1 :الجرجري  - gr 100 :التونا ( pcs 1 :عبوة)
 املايونيز  :ملعقة كبريةطريقة التحضري:
 1يض�اف ّ
كل من التونا واملايوني�ز وامللح والبهار والحامض،
ّ
متوسطة.
اىل الخالط الكهربائي ،وتخلط عىل رسعة
ّ
تصف رشائح الروس�تو يف طبق التقديم ،ويوضع الجرجري
2
يف وسطه.
 3تسكب الصلصة فوق الروستو ،وينثر القبّار.

مهني�اً :التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك ،لكن ثمة ما يشري أيضا ً
اىل جدي�د آت الي�ك .عاطفي�اً :تس�تعيد ذكري�ات امل�ايض
والقص�ص القديمة وتصط�دم بالرشي�ك ،فتلتبس عليك
األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

القوس

السرطان

كلمات متقاطعة

مهني�اً :حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو
ت�ردد .عاطفياً :تكون ق�ادرا ً عىل فرض آرائ�ك وقناعاتك
ع�ىل الرشيك ،ويقنعك بدوره بما ي�دور يف خلده .صحياً:
تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فرتة من اإلرهاق

مهني�اً :لن تك�ون وحي ًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة
رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك .عاطفياً :تسمح
ل�ك الظ�روف بتخط�ي الكثري م�ن الحواجز الت�ي أعاقت
مالقاة الحبيب أو املصالحة .صحياً :يوم مه ّم للمش�اركة
يف مختلف األنشطة.

ملياردير يتربع بكل ثروته
«أصبحت بسمة طفل إفريقي
أفضل كثريا من امتالك وقيادة
 Ferrari Spiderب��  600ألف
دوالر».
هك�ذا عرب امللياردير األس�رتايل
ورج�ل األعم�ال األس�بق ،عيل
بنات ،عن قناعاته يف السنوات
الثالث األخرية عقب تشخيصه
بم�رض الرسط�ان .كان بنات
يصف امل�رض «بالهدية» التي
منحته التغيري لألفضل ،فشعر
برغب�ة ش�ديدة يف التخل�ص

م�ن كل ما يمل�ك وأصبح أكثر
التزام�ا بالدي�ن اإلس�المي،
وأم�ى س�نواته األخ�رية يف
جمع األموال لفقراء املس�لمن
يف جميع أنحاء العالم.
ب�اع بن�ات جمي�ع رشكات�ه
وس�افر إىل منطق�ة توغ�و يف
إفريقي�ا الت�ي يعان�ي %55
من ش�عبها الفق�ر ،وجمع يف
الس�نوات األخرية ما يقرب من
 800ملي�ون دوالر كتربع�ات
للفقراء.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1690
االحد  10حزيران 2018

�م�ساء�ت

م�ساحة للر�أي

تضارب املصالح يف جلسة
التعديل الثالث

القدس بيومها خلف اجلدار..
باسم العجري
للق�دس مكانة يف قل�وب املؤمنني ،الذين ترتف�ع أصواتهم يف كل
األوقات ،وخصوصا يف أخر جمعة من رمضان ،تلك هي الرصخة
املدوي�ة يف ضم�ر األم�ة ،أطلقها األم�ام الخميني( ق�دس الله
رسه) ،ع�ى أن ينه�ض العالم وتكون يف وج�دان األمة ،فهناك
م�ن هويتهم إس�امية ،لكنهم بعي�دا عن قيم األمة اإلس�امية
الحقيقية.
أن الواق�ع عىل ارض فلس�طني ،ين�دى له جبني اإلنس�انية ،من
أفع�ال رذيلة يقوم به�ا الكي�ان الصهيوني الغاش�م ،ومنها ما
نرته الصحيفة فرنس�ية( ،ليبراس�يون  ،)>liberationوعىل
لسان الكاتب والروائي الفرنيس البارز»بيار بيجو» من شهادات
حية ،عندما زار فلس�طني ،وواقع الش�عب الفلس�طيني ،يف ظل
االحت�ال اإلرسائي�ي ،أنه فعا أم�ر مرير يدل ع�ىل همجية هذا
الكيان الرسطاني الذي أستفحل يف هذه البقعة الطاهرة.
املقال للكاتب طويل ،أتناول بعض الجمل منه ،يقول« :رأيت بيوتا
تحول�ت إىل أكوام من الركام بفعل جراف�ات الجيش اإلرسائيي،
ورأيت ذلك الطوق الرمادي بارتفاع ثمانية أمتار ( الجدار العازل)
يعزل ظلما ،بيوت املزارعني عن بساتينهم وزيتونهم ،لكي تبقى
للجانب اإلرسائيي ،رأيت املس�توطنات تنتر يف كل مكان ،رأيت
األطف�ال املصدوم�ني يف مخيم جن�ني لاجئني ،يحلم�ون برؤية
البحر ،الذي يبعد عنهم ساعة بالسيارة ،وال يستطيعون رؤيته،
رأيت تلك الفتاة التي تشاهد أنوار القدس من رشفة منزل ذويها،
لكنه�ا لم تزرها قط ،الن والده�ا أعتقل قبل مولدها بيوم واحد،
فعوقبت وصارت سجينة الجانب األسود للجدار».
التعن�ت عىل قتل األطفال واإلرصار عىل الظلم ،يثر مش�اعر كل
إنسان ،فما بالك باملؤمنني الذين ال يرضون بالظلم ،واالستهتار،
برواح الش�عوب ،واحتال املقدسات اإلس�امية ،والدول العربية
يغطون يف س�بات عميق ،ويتجاهلون كل اإلحداث ،بل أن بعض
منه�م ،أصبحوا طب�ول للمحتل وس�يف عىل رق�اب املظلومني،
من أبناء الش�عوب املس�لمة ،ف�كل الذين يقاوم�ون املحتل ،هم
يف نظره�م إرهابيني ،تل�ك املقاييس جعلته�م كالبهائم بل أضل
س�بيا .البد للطموح اإلنساني؛ أن يتغلب عىل الر ،طال الزمن
أم قرص ،ف�إرصار الكيان الصهيوني عىل الظل�م ،يقابله إرصار
للمجاهدين بان هذا الكيان هو يس�ر نحو الزوال ،وهذه اإلرادة
الصلب�ة تبقى بيد املؤمنني األوفي�اء للقضية األم ،وتنترص للحق
وتقتل�ع الباطل من ج�ذوره ،لكي تنعم اإلنس�انية بحياة العز
والكرامة .يف الختام؛ القدس مدرسة املجاهدين ،فمن يعمل عىل
تحريرها فهو آمن من العذاب يف الدنيا واآلخرة.

محمد عبد الجبار الشبوط
 .1ال اشكال ،وال مزايدة ،يف رفض التزوير بكافة اشكاله ،ويف محاربته
ومكافحت�ه ،ومحاس�بة من يمارس�ه ،ويف الغاء ما يرتت�ب عليه من
نتائج.
وه�ذا ينطبق عىل ما يقال من وجود حاالت تزوير يف صناديق االقرتاع
يف االنتخابات الرملانية التي جرت يف  12مايس املايض.
 .2وبع�د تثبي�ت ه�ذا املوقف ،اق�ول ان ذل�ك ال يمنع م�ن التدقيق يف
االجراءات التي اتخذتها السلطتان التنفيذية (الحكومة) والتريعية
(الرمل�ان) بص�دد التزوير الذي يق�ال انه حصل ،من اج�ل التاكد من
سامة االجراءات دستوريا وقانونيا .الننا ال يمكن ان نحارب التزوير
باجراءات خاطئة او تحوم حولها الشبهة.
 .3ومما ينبغي التدقيق فيه هو مسالة تضارب املصالح .فهل انطوت
قرارات مجلس الوزراء والرملان عىل تضارب مصالح ام ال؟ هل كانت
هناك مصلحتان لدى النواب يحتمل تضاربهما؟
تق�ول االمم املتحدة« :وينش�أ تضارب املصلحة ع�ىل صعيد املنظمة
حيثم�ا تكون املنظمة غر قادرة ،بس�بب أنش�طة أو عاقات أخرى،
ع�ىل تقديم خدمات نزيهة ،أو حيثما كانت موضوعية املنظمة يف أداء
العمل املكلفة به معرضة أو قد تتعرض لإلخال ،أو حيثما كانت لدى
املنظمة ميزة تنافسية غر عادلة».
ضم مجلس النواب يف جلسته املذكورة كتا سياسية رشحت عددا ً من
النواب لخوض االنتخابات االخرة.
وه�ذا يعن�ي ان بعض الن�واب كان�وا يحملون صفتني :صف�ة نائب،
وصفة مرش�ح .بعض هؤالء النواب لم يف�وزوا يف املباراة االنتخابية،
وبعض الكتل لم تكن راضية عن النتائج التي حصدتها يف االنتخابات.
وكان الس�بب الرئي�س لحالة ع�دم الرضا ه�و الق�ول بالتزوير مما
استلزم معالجة االمر بحزم.
والس�ؤال هنا :هل عالج النواب هذا االمر بوصفهم نوابا ام بوصفهم
مرشحني؟ هنا يكمن تضارب املصالح.
يف�رتض ان يتخل�ص الن�واب املرش�حون م�ن صفتهم كمرش�حني
ويتعاملوا مع جدول االعم�ال بوصفهم نوابا فقط .عليهم ان يمنعوا
صفتهم كمرش�حني م�ن التاثر عىل مج�رى النق�اش وان يترصفوا
بحيادي�ة النائب الذي يمثل الش�عب وليس بوصفه�م اعضاء يف كتل
سياس�ية متنافس�ة انتخابي�ا .فهل يمك�ن الح�د ان يضمن حصول
ذلك؟ هل هناك من يضمن ان النائب املرش�ح ترصف يف تلك الجلس�ة
بصورة موضوعية بوصفه نائبا فقط دون التاثر بصفة كونه خارسا
يف االنتخابات او كونه عضو كتلة سياس�ية ليس�ت راضية عن نتائج
االنتخابات حتى وان كان هو شخصيا من الفائزين؟
لم يتق�دم احد ليقول انه يضم�ن الحيادية والنزاه�ة واملوضوعية يف
هذه الحالة الواضحة من تضارب املصالح.
ه�ذه هو الذي يجعلنا نتأمل فيما حدث يف تلك الجلس�ة بغض النظر
عن موقفنا الرافض بش�دة و با هوادة للتزوي�ر ملا ينطوي عليه من
تحريف ارادة الشعب.

كـاريكـاتـير

مصور عاملي من النجف ..حيصل عىل جائزتني يف مهرجان القران والعرتة العاملي

املستقبل العراقي  /زينب اللهيبي
حص�ل املص�ور العامل�ي محم�د ع�ي
املوس�وي،وللمرة الثانية عىل التوايل جائزتني
خال مش�اركته بمهرج�ان الق�ران والعرتة
الطاهرة العاملي،املقام يف محافظة خوزستان
اإليرانية ،وذلك عن صور فوتوغرافية جسدت
تاري�خ العمارة اإلس�امية ومراقد أهل البيت

عليهم السام يف العراق.
حي�ث حصل�ت الص�ورة األوىل ع�ىل الجائزة
الذهبي�ة؛ والثاني�ة عىل جائ�زة أفضل صورة
مش�اركة من بني عدة ص�ورة عربية وعاملية
مشرتكة باملهرجان .
املوس�وي ويف حديث�ا مع�ه ،أش�ار إىل إن
ه�ذه لي�س مش�اركته األوىل يف املهرج�ان

« »Huaweiتطرح هاتف مميز
اس�تعرضت « »Huaweiالصيني�ة مؤخ�را هات�ف «»Honor Play
بمواصفات مميزة وسعر منافس.
وأهم ما يميز هذا الجهاز عن هواتف « »Honor Playالسابقة هو تقنية
« »GPU Turboالت�ي تقلل من اس�تهاك الطاقة وتزي�د من رسعة أداء
املعالج بنحو .%60
ولضمان األداء الجيد لهذا الهاتف زودته الركة املصنعة بمعالج «Kirin
 »970وذاكرة وصول عش�وائي  4أو  6غيغابايت ،وذاكرة داخلية بحجم
 64غيغابايت ،باإلضافة إىل شاش�ة بمق�اس  6.3بوصة وأبعاد «»19:9
ودق�ة عرض  1080x2340بيكس�ل ش�بيهة بشاش�ات «آيف�ون،»X-
وكامرا أساس�ية مزدوجة بدقة  16ميغابيكس�ل ،وأخرى أمامية بدقة
 16ميغابيكسل.
ويبلغ س�عر النسخة املزودة بذاكرة وصول عش�وائي  4غيغابايت 310
دوالرات فقط ،أما النس�خة األقوى بذاكرة وصول عشوائي  6غيغابايت
فيبلغ ثمنها  375دوالرا.

،حيث أكد عىل اش�رتاكه بأكث�ر من  10صور
فوتوغرافية.
وم�ن الجدي�ر بالذكر ؛إن املهرجان اش�رتكت
فيه عدة دول عربية وأجنبية بمعارض للصور
والكت�ب والح�رف اليدوي�ة والتح�ف األثرية
،والذي ش�هد حضور جماهري كبر اس�تمر
ألثني عر يوما .

يب إم دبليو تطلق سيارة رياضية جبارة

املنعطف�ات باإلضاف�ة إىل ق�درات منظوم�ة
الفرام�ل ونظ�ام التعلي�ق ،والعدي�د م�ن
خصائصها امليكانيكية واإللكرتونية.
وتعمدت ب�ي إم دبليو تمويه هيكل الس�يارة
أثن�اء االختب�ارات بط�اء خ�اص إلخف�اء
تفاصيله ،لك�ن بعض املص�ادر املقربة منها
أكدت أنها ستأتي شبيهة بنموذج « »Z4الذي

اس�تعرضت ب�ي إم دبلي�و مؤخ�را تجاربه�ا
ألحدث نماذج سيارة « »Z4الرياضية ،املنتظر
طرحها العام املقبل.
وأوضح�ت الركة أن اختب�ارات نموذج «Z4
 »M40iج�رت يف حلب�ة «Autodrome de
 »Miramasجنوب�ي فرنس�ا ،وج�رى خالها
التحق�ق م�ن تس�ارع الس�يارة وثباتها عىل

علامء يعلنون عن فوائد جديدة للقهوة!
القه�وة واملش�اركة يف اختي�ار
جماعي للمواضي�ع العلمية التي
يجب مناقشتها الحقا.
وتضمن�ت معاي�ر اختي�ار
املش�اركني يف التجربة عدم وجود
حساس�ية مل�ادة الكافايني وعدم
رشب أكث�ر م�ن  4فناج�ني م�ن
القهوة يوميا.
ووج�د الخراء يف س�ياق التجربة
أن رشب القهوة قبل إنجاز املهمة
ّ
حس�ن م�ن تقيي�م الق�درة عىل
العمل للفريق ب�  1.4مرة.

أك�د خ�راء م�ن جامع�ة والي�ة
أوهاي�و وعلم�اء م�ن جامع�ة
كاليفورنيا أن استخدام الكافيني
يزيد من الرتكيز وكفاءة العمل.
ون�رت مجل�ة «Journal of
 « Psychopharmacologyمقالة
عن نتائ�ج دراس�ة أجراها فريق
علم�ي أمريك�ي مش�رتك ،درس
حال�ة  72طالب�ا لم يكون�وا عىل
دراية بالهدف الحقيقي للتجربة.
وفه�م الط�اب املش�اركون أن
عليه�م تجرب�ة ن�وع جدي�د من

استعرضته العام الفائت مع بعض التعديات
ع�ىل ش�كل ش�بك امل�رد األمام�ي واألضواء
األمامية والخلفية.
كم�ا تش�ر الترسيب�ات إىل أن هذه الس�يارة
س�تزود بمح�رك توربين�ي جب�ار بثمان�ي
أس�طوانات ،ونظ�ام تعلي�ق ري�ايض خاص
المتصاص الصدمات عند الرسعات العالية.

سامعات آبل تساعد ضعيفي السمع!
ذكر موقع « »TechCrunchاملهتم بشؤون التقنية أن آبل طورت ميزات
جدي�دة لس�ماعات « »AirPodsملس�اعدة الذين يعانون من مش�اكل يف
السمع.
ووفقا للموقع فإن «س�ماعات  AirPodsالاس�لكية س�تتحول لش�به
سماعة طبية لضعيفي السمع ،فعند استخدامها ستكون مشبوكة مع
الهاتف السلكيا ،ويف الوقت نفسه ،سيقوم مايكروفون الهاتف بالتقاط
األصوات ونقلها مبارشة إىل أذن املس�تخدم عر الس�ماعة التي ستقوم
بدورها برفع مستوى تلك األصوات».
ويمكن االس�تفادة من تل�ك امليزة حاليا مع أجهزة آبل املزودة بنس�خة
تجريبي�ة خاص�ة من نظ�ام « ،»12 iOSومن املتوق�ع أن تتوفر لجميع
مستخدمي أجهزة آيفون ،خريف العام الجاري.

شكر وتقدير

اتقدم بجزيل الشكر وجميل التقدير اىل الطبيب االستشاري ( عادل نعيم العجاقي)
استش�اري طب وجراحة االنف واالذن والحنجرة يف مستش�فى القمة الجراحي ملا
قدمه من عمل قيم يف اجراء العملية وملا يقدمه من مساعدة ممكنة لكافة مرضاه
واملراجعني متمنيا ً له دوام النجاح والتوفيق.
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