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مرشوع «التمديد الربملاين» يواجه عراقيل جديدة

أحزاب سياسية جديدة تنضم إىل جبهة الرافضني ..و «القرار الفصل» بيد احملكمة االحتادية
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
عىل الرغم من إق�رار برملانيني بأن تمديد
عمل الربملان إىل ما بعد الثالثني من الشهر
الح�ايل يعد أمرا ً مخالفا للدس�تور ،إال أن
الربمل�ان ال ي�زال مرصا ً عىل املضي قدما ً
يف إج�راءات إص�دار قانون يم�دد عمله،
إىل حين مصادق�ة القض�اء على نتائج
االنتخاب�ات الترشيعي�ة ،لكن ه�ذا األمر
يواج�ه أيضا ً رفضا ً من أحزاب سياس�ية
جدي�دة والتي تعلق األم�ال عىل املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا بالب�ت يف قانونية هذا
األمر .وتتوقع اللجنة القانونية يف الربملان،

املس�ؤولة عن صياغة قانون التمديد ،أن
يتم الطعن به يف املحكمة االتحادية.
وق�ال مص�در برملاني أن أعض�اء اللجنة
ل�م يج�دوا أي ن�ص دس�توري واض�ح
يتيح التمديد بش�كل رصيح ،وأن اللجنة
القانونية اعتمدت عىل االجتهاد يف تفسري
النصوص الدستورية لصالحها.
كما اعتبر أن الربملان يتحصن بالظروف
الطارئ�ة الت�ي تمر به�ا البالد م�ن أجل
الدف�اع ع�ن قان�ون التمديد ،مؤك�دا أن
القضاء يمك�ن أن يقب�ل التمديد يف حال
اقتنع بوجود ظرف قاهر يجيز ذلك.
وأض�اف «يعتقد ن�واب آخ�رون أن عدم

رئيس الوزراء حيذر من الذين يثريون الشائعات
ويضخمون من أعامل العدو
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تطرق الدستور إىل معالجة حدوث حاالت
تزوي�ر يف انتخابات أي برمل�ان جديد ،قد
يعترب سندا ً دس�توريا ً للتمديد» ،موضحا ً
أن أغل�ب األعراف الدس�تورية للدول تعد
صمت الدستور عن يشء بمثابة املوافقة
علي�ه .وأيدت النائبة أش�واق الجاف هذا
األم�ر ،وقال�ت أن صم�ت الدس�تور عن
تأخ�ر املصادقة عىل الفائزي�ن بعضوية
الربمل�ان الجدي�د قد يمنح الربمل�ان الحق
للميض بقانون تمديده ،مبينة أن وسائل
اإلعلام هولت كثيرا من مس�ألة تمديد
عمل الربملان.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يبحث تفعيل التعاون الزراعي
والصناعي مع نيوزلندا

6

إعالن وشيك عن «حتالف سني» جيمع ( )45نائب ًا
لرتشيح رئيس ًا للربملان

بغداد  /المستقبل العراقي

يف وق�ت نجح�ت ثلاث كت�ل «س�ائرون»
و»النصر» و»الفت�ح» يف تش�كيل تحالف
منفت�ح على الفض�اء الوطن�ي «الع�رب
الس�نة والكرد» فإن كال م�ن االخريين ما
زالوا يبحثون خياراته�م الخاصة .ونقلت
صحف خليجية مقربة من األحزاب السنية

عن ثالثة من القيادات الس�نية ينتمون إىل
كتل مختلفة بشأن الحراك السني الهادف
إىل تش�كيل كتل�ة س�نية موح�دة جامعة
الهدف منها ليس «املش�اركة يف الحكومة
وتقس�يم املناص�ب عىل أس�اس املكونات
بل املش�اركة يف صناعة القرار الس�يايس»
مثلما يق�ول عضو الربملان العراقي محمد
الكربويل.وبينما لم يستبعد القيادي اآلخر

األردن :حدودنا مع سوريا ستظل مغلقة

يف الكت�ل الس�نية صالح الجب�وري النائب
ع�ن محافظ�ة دي�اىل يف وجود «مث�ل هذا
الحراك بني عدد من القيادات الس�نية بهذا
االتج�اه» ف�إن القيادي يف تحال�ف القرار
أثيل النجيفي يرى أنه «مع وجود مثل هذا
الح�راك فإن�ه يبقى محكوم�ا باألولويات
التي يفكر بها العرب السنة.

التفاصيل ص3

جملس نينوى :األسبوع املقبل سيشهد البدء بتأهيل جامع النوري يف أيمن املوصل

احلشد الشعبي يطلق «عملية واسعة» ملالحقة خاليا «داعش» يف صحراء احلرض
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بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال وزير الخارجي�ة األردني أيم�ن الصفدي،
أمس الثالث�اء ،إن الحدود األردنية مع س�وريا
ستظل مغلقة يف الوقت الذي تسببت فيه عملية
عس�كرية للجيش السوري بالقرب من الحدود
األردنية يف نزوح اآلالف.
وأضاف الصفدي ،عرب حس�ابه عىل تويرت ،أن
«االتص�االت األردنية ح�ول الجنوب الس�وري

تس�تهدف حق�ن ال�دم الس�وري ،ودع�م حل
سيايس ،ومساعدة النازحني يف الداخل السوري
ومنه».
وذك�رت األمم املتحدة ،إن القتال دفع ما ال يقل
ع�ن  45ألف ش�خص للنزوح م�ن منازلهم يف
جنوب غرب س�وريا ،واالتج�اه صوب الحدود
مع األردن.
لك�ن وزير الخارجي�ة األردني ق�ال« :ال تواجد
لنازحين على حدودن�ا ،والتح�رك الس�كاني

نح�و الداخل» .وتابع «حدودنا س�تظل مغلقة
ويمكن لألمم املتحدة تأمني الس�كان يف بلدهم.
نساعد األشقاء ما نستطيع ونحمي مصالحنا
وأمنن�ا» .ومنطق�ة جن�وب غرب س�وريا لها
حساسية اسرتاتيجية بسبب قربها من الحدود
مع األردن ومرتفعات الجوالن املحتلة.
واتفق�ت الوالي�ات املتح�دة وروس�يا ،يف العام
املايض ،عىل إنش�اء منطق�ة «خفض تصعيد»
بها ،وهو ما ساهم يف احتواء العنف هناك.

جملس الوزراء يصـوت عىل قـرارات بشـأن ترسيب االسئلة االمتحانية ..ويناقش قضايا ُملحة

املنافذ احلدودية تصدر توضيحا بشان تظاهر جتار أمام مبناها وتؤكد :سنرفع مطالبهم للعبادي

التغيري ترفض التحالف مع حزيب بارزاين وطالباين :رؤيتنا خمتلفة معهم
الرافدين يستحدث
خطـ ًا ساخنـ ًا إلستقبال الشـكـاوى
املتعلقة بالسلف والقروض
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أملانيا «تطرد» حارس
بن الدن املقيم يف عىل أراضيها
منذ عقدين اىل تونس
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جملس الوزراء يصـوت عىل قـرارات بشـأن ترسيب
االسئلة االمتحانية ..ويناقش قضايا ُملحة

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
حذر رئي�س الوزراء ،حي�در العبادي،
أمس الثالثاء ،ممن س�ماهم « املرجفني»
الذين يري�دون إثارة الش�ائعات والخوف
ويضخم�ون من اعمال الع�دو ،مؤكدا أن
هؤالء هم «خطر داخيل» .
وأك�د العب�ادي ،يف كلم�ة ل�ه خلال
«املؤتم�ر ال�دويل للوس�طية واالعتدال» يف
بغداد ،أن «الوحدة بني ابناء العراق قهرت
االره�اب والدواع�ش وجمع�ت الن�اس

بمختل�ف اطيافهم ومش�اربهم فوضعوا
يدهم بيد بعض وحققوا االنتصار» .
وأش�ار إىل ان «االرهابيين الذي�ن هم
اكرب خطر عىل االسالم ارادوا حرف الدين
االسالمي عن منهجه الوسطي عن طريق
الجهل ولك�ن بوحدتنا انترصن�ا عليهم»
 ،مضيف�ا أن «عصاب�ات داعش مرشوع
هدام وتخريب�ي لالمة ولكنن�ا قررنا هنا
يف بغ�داد القض�اء علي�ه وإنه�اء ه�ذه
املأساة».
وحذر العب�ادي من «املرجفين الذين

قيادي ببدر يضع أمله بالقضاء لكشف
«التزوير» الذي حصل بكركوك
بغداد  /المستقبل العراقي

اكد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال القيادي
الرتكمان�ي محمد مهدي البيات�ي ،أمس الثالثاء،
«أملن�ا كبير» ان القض�اء العراق�ي سيكش�ف
«التزوي�ر» يف العملي�ة االنتخابي�ة يف محافظ�ة
كرك�وك .وق�ال البياتي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «املنا كبري يف ان عدالة
القضاء العراقي ستكش�ف التزوي�ر الذي حصل
يف كرك�وك» ،مبين�ا ان «جه�ات سياس�ية أرادت
من خالل هذا العمل املشين ان تقنع الرأي العام
بان غالبية محافظة كركوك من مكون س�يايس
وقوم�ي معني من خلال التزوير ال�ذي حصل يف
املحافظ�ة» .وطال�ب البياتي ،الجه�ات املختصة
بـ»مقاضاته�م وف�ق القوانين ،الن االنتخابات
حالة ترس�خ الديمقراطية يف الع�راق ،وتزويرها
امر مرفوض نهائياً».

اإلعالم األمني يعلن العثور عىل معمل للعبوات
وأسلحة واعتده جنويب كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي

اعل�ن مركز االعلام االمني ،أم�س الثالثاء ،عن
العث�ور على معم�ل للعب�وات الناس�فة والس�لحة
واعتده جنوبي محافظة كركوك .وذكر بيان للمركز
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان ” قوات
الرشط�ة االتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك
واثن�اء حمل�ة تفتش ق�رى ( باالني _ كره س�ور _
سليمان _ رسبشاخ _ دركة كرد _ شناغة _ دوبزني
_ مجم�ع النور _ ام صخري _ الش�هوانية _ العيثات
_ البس�اتني _ طري�ق منطق�ة العرص�ة اىل منطقة
الطارقية _ الدور والهياكل يف قرية الغريب ) تمكنت
من اتالف عبوتني ناسفتني وعثرت عىل نفق ومعمل
لتصنيع العبوات الناس�فة مع مالبس زي قندهاري
تابع�ة لعصابات داعش اإلرهابي�ة” .واضاف البيان
ان ” قوات الرشطة االتحادية عثرت عىل عجلة حمل
ن�وع كيا تابعة لداع�ش االرهابي ،وعثرت أيضا ً عىل
 8قناب�ر هاون مختلفة و عتاد دوش�كة عدد ٢٠٠٠
اطالقة غري صالحة ونح�و  20كغم من  ،TNTفيما
عثرت ايضا ً عىل كشن عجلة خلفي يخرج منه سلك
يحت�وي  29عبوة ناس�فة مختلفة االنواع مس�لكة
داخله ،و تم تفجريها من قبل الجهد الهنديس.

يري�دون اث�ارة الش�ائعات والخ�وف
ويضخمون من اعمال العدو وهؤالء كانوا
منذ زمن الرس�ول ،وهم خط�ر داخيل «،
فيما دعا اىل وحدة كلمة املس�لمني وعدم
وض�ع الحواج�ز وعدم التدخ�ل يف عقائد
الناس .
وانطلقت اليوم الثالثاء ،أعمال املؤتمر
ال�دويل للوس�طية واالعت�دال يف بغ�داد
بمش�اركة دولية وعربية واس�عة ،والذي
أقامه ديوان الوقف السني برعاية رئيس
الوزراء ،حيدر العبادي.

جملس نينوى :األسبوع املقبل سيشهد البدء بتأهيل
جامع النوري يف أيمن املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
تنطلق االس�بوع املقب�ل ،أعم�ال تأهيل جامع
النوري املع�روف بمنارته الحدباء يف املوصل ،وذلك
بعد عام عىل تفجريه من قبل عنارص داعش ،حيث
من املقرر بناء متحف وتأهيل الدور القريبة منه.
ونقلت صحيفة «الصباح» ش�به الرسمية عن
رئي�س مجلس محافظ�ة نينوى ،بش�ار الكيكي،
قوله يف ترصيح صحفي ،إن «مرشوع إعادة إعمار
جامع النوري س�ينطلق يف االس�بوع املقبل بعد أن

تربعت دولة االمارات بنحو ألبناء املدينة.
واض�اف الكيك�ي ،ان الفترة املاضية ش�هدت
االتف�اق م�ع منظم�ة اليونس�كو بدع�م اماراتي
ووس�اطة فرنس�ية بش�أن إعمار املنارة الحدباء
وجام�ع الن�وري باإلضاف�ة اىل بناء متح�ف تابع
للجام�ع وتأهيل ال�دور القريبة من�ه .واوضح أن
مرشوع تأهيل الجامع قد يس�تغرق ثالثة أعوام.
وأعلن مجلس محافظة نينوى مطلع العام الحايل،
عن رشوع منظمة اليونسكو التابعة لألمم املتحدة
بإع�ادة اعمار من�ارة الحدب�اء يف جام�ع النوري

أك�د الرئي�س املصري عب�د الفت�اح
الس�ييس ،دع�م بلاده لجه�ود تش�كيل
حكوم�ة عراقي�ة وطني�ة وقوي�ة تكون
ممثل�ة ل�كل أبن�اء الش�عب
العراقي ،وذلك خالل اس�تقباله
نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة اياد
عالوي.
وذك�ر املتح�دث الرس�مي
باسم الرئاسة املرصية ،السفري
بسام رايض ،يف بيان ان السييس
رحب خلال اس�تقباله عالوي،
أمس باملش�اورات السياس�ية
التي تجريها التي�ارات العراقية
املختلف�ة لتنس�يق مواقفه�ا،
مؤكدا دع�م القاهرة ألي نتائج

بالس�احل األيم�ن ملدينة املوصل ،فيم�ا أكد حاجة
املحافظ�ة إىل مبلغ  350ملي�ار دوالر إلعادة اعمار
البنى التحتية يف املدينة .وكان مدير بلدية املوصل،
عبد الستار الحبو ،قد أكد يف مؤتمر صحفي ،اليوم
الثالث�اء ،ان الحكومة وافقت عىل مرشوع تقدمت
ب�ه البلدية إلعادة تأهيل املدينة القديمة بكلفة 20
ملي�ار دين�ار عراقي أي ما يع�ادل نحو  19مليون
دوالر ،مبين�ا أن «اللجنة الوزاري�ة املؤلفة من عدة
وزارات ،وافقت عىل مقرتح تأهيل املدينة القديمة،
وسوق املدينة القديمة بالكامل».

التغيري ترفض التحالف مع حزيب بارزاين وطالباين:
رؤيتنا خمتلفة معهم
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د القي�ادي يف حرك�ة التغيير
كاروان هاش�م ،أم�س الثالث�اء ،أن
حزبه يرفض املش�اركة يف أي تحالف
يقوده الحزبان الديمقراطي واالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني يف الربمل�ان
العراق�ي ،مشيرا اىل ان رؤية حركة

التغيير مختلفة تمام�ا عن الحزبني
الكرديين الرئيسين .ونقل�ت وكالة
«الس�ومرية نيوز» عن هاشم القول
إن «موقفن�ا واض�ح بأنن�ا نرف�ض
التحالف م�ع الحزبين الديمقراطي
الكردس�تاني واالتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني يف الربملان العراقي بأي
شكل من االشكال» ،مبينا ان «رؤيتنا

مختلف�ة تمام�ا ع�ن رؤي�ة هذي�ن
الحزبين يف مختلف املج�االت وحتى
يف املسائل الوطنية» .وتساءل هاشم
«ملاذا يدعي الحزبني اىل وحدة الصف
هل هي ملشاركتهم يف بيع كردستان
أم لرسقة ورادات كردستان» ،الفتا اىل
أن حزبه «اليش�ارك يف هكذا أجندات
وله�ا أجنداته�ا الخاص�ة كباق�ي

االط�راف السياس�ية» .واك�د كفاح
محم�ود املستش�ار االعالمي لرئيس
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني،
 23حزي�ران  ،2018أن حزب�ه يعمل
على تاس�يس كتل�ة كوردس�تانية
موح�دة وقوي�ة يف بغداد ،مشيرا اىل
أن قوة الوجود الكردس�تاني يف بغداد
تأتي من قوة فريقه ووحدته.

العدل تعلن صدور ( )4احكام جديدة بالسجن ملديرة التسجيل العقاري
السابقة يف كربالء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة العدل ،أم�س الثالثاء ،عن صدور
أربع�ة اح�كام جديدة بالس�جن ملديرة التس�جيل
العقاري السابقة يف كربالء ،مبينة ان مجموع مدة
سجنها بلغ  12سنة.
وقال املفتش العام لوزارة العدل حس�ن حمود

العكييل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ان «املدانة (ح.م.ج) ارتكبت عمدا عام 2005
م�ا يخالف واجباتها الوظيفية عندما كانت مديرة
يف دائرتها ،وذلك بإضافة قيود وهمية عىل سجالت
عقاري�ة ،به�دف منفع�ة اش�خاص عىل حس�اب
الدولة واملاك املواطنين» .وأض�اف العكييل ،ان
«املحكم�ة أصدرت أربعة اح�كام غيابية منفصلة

السييس يؤكد دعم مرص جلهود تشكيل حكومة
«عراقية قوية»

بغداد  /المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية
ام�س الثالث�اء برئاس�ة رئي�س مجلس
الوزراء حيدر العبادي.
وت�م التصوي�ت عىل تخصي�ص مبلغ
اىل وزارة امل�وارد املائي�ة لغ�رض معالجة
الشحة املائية من احتياطي الطوارىء.
وق�رر املجلس اس�تثناء ن�ادي امليناء
الري�ايض من الفقرة  8م�ن قرار مجلس
ال�وزراء رق�م  289لس�نة  2017برصف
مبل�غ ملي�اري دين�ار لتس�ديد نفق�ات
عق�ود الالعبين واملدربني ولع�دم امتالك
الن�ادي ملعبا وقاع�ات رياضية .وصوت
مجل�س ال�وزراء على مشروع قان�ون
تصدي�ق اتفاقي�ة النق�ل الج�وي بين
حكوم�ة جمهوري�ة الع�راق وحكوم�ة
اململك�ة العربي�ة الس�عودية .وناق�ش

املجلس الوضع االمن�ي يف محيط كركوك
واالجراءات املتخذة من قبل قواتنا االمنية
والجهد االس�تخباري ،حي�ث اكد املجلس
ان هنال�ك عمال وخطة امني�ة جديدة بدأ
العم�ل بها للقضاء عىل الخاليا االرهابية.
وجرت مناقشة ملشاركة العراق يف مؤتمر
اوبك يف فينا وموق�ف العراق فيه ورؤيته
املس�تقبلية .وناق�ش مجل�س ال�وزراء
االنسيابية يف بوابات التفتيش يف ميناء ام
قرص واملوانىء االخرى عىل ضوء قرارات
مجل�س ال�وزراء الس�ابقة واالج�راءات
املتخذة لتس�هيل ش�حن البضائ�ع منها
 ،وت�م اتخ�اذ مجموع�ة م�ن التوجيهات
لضم�ان عملها بش�كل صحي�ح لخدمة
املوردي�ن .كم�ا تم�ت مناقش�ة ترسيب
االس�ئلة االمتحاني�ة حيـــــ�ث صوت
مجلس الوزراء عىل:
 -1وض�ع معايير مهني�ة يف اختي�ار

تحظى بتوافق األطراف العراقية
وأضاف البيان ،أن السييس شدد خالل
اللق�اء على تطوير العالقات م�ع العراق
يف مختلف املجاالت ،مش�يدا بما يش�هده
التع�اون الثنائ�ي بني البلدين الش�قيقني
م�ن تطور خالل الفترة األخرية ،كما أكد

الس�ييس «موق�ف مصر الداع�م لوحدة
العراق ،ومس�اندتها لجه�ود القضاء عىل
التط�رف م�ن ج�ذوره واس�تعادة األمن
واالستقرار عىل كامل أراضيه» ،مشريا ً إىل
أهمية مواصلة العمل عىل تعزيز تماس�ك
النسيج املجتمعي العراقي لقطع الطريق
على كل مح�اوالت ب�ث الفرقة
وإشعال الفتن.
الجدي�ر بالذك�ر ان الرئي�س
املصري ،عبد الفتاح الس�ييس،
اس�تقبل يف القاه�رة ،أم�س
االثنني ،نائب رئيس الجمهورية،
اياد علاوي والوف�د املرافق له،
بحض�ور س�امح ش�كري وزير
الخارجية املرصي ،واللواء عباس
كام�ل ،القائ�م بأعم�ال رئيس
املخابرات العامة املرصية.

بحق املدانة ،م�دة الحكم الواحد ،الحبس الش�ديد
ملدة ثلاث س�نوات» ،مشيرا اىل ان «مجموع مدة
س�جنها بلغ ( )12سنة ،مع حجز أموالها املنقولة
وغير املنقولة».يش�ار اىل ان املحاك�م املختص�ة
بقضايا النزاهة سبق ان أصدرت عددا من االحكام
بالس�جن لفترات متفرقة بح�ق املدان�ة لتالعبها
بأضابري عقارية يف محافظة كربالء.

القي�ادات الرتبوي�ة وإبعاده�ا ع�ن
املحاصصة.
 -2مراجعة آليات االمتحانات الوزارية
باالس�تفادة م�ن التقني�ات الحديثة بما
يضمن رصانة املستوى العلمي.
 -3االلت�زام بالس�ياقات القانوني�ة
فيما يتعل�ق بالحفاظ عىل االختصاصات
االتحادي�ة بجوان�ب املناه�ج والتقوي�م
واالمتحان�ات واالرشاف الرتب�وي وع�دم
تدخل اية جهة بذلك.
 -4قي�ام وزارة الرتبي�ة بانج�از
التحقيق االداري يف قضية ترسّب االسئلة
االمتحانية ملادة الرتبية االسالمية للصف
الس�ادس االع�دادي واتخ�اذ االج�راءات
القانونية الالزم�ة بموجب أحكام قانون
انضب�اط موظفي الدول�ة والقطاع العام
والقرارات الصادرة بهذا الش�أن واحالته
اىل القضاء.

جنايات الكرخ:
اإلعــدام ألربعـة عنـارص ينتمـون
لـ «والية اجلنوب» يف «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
قضت محكمة جنايات الكرخ حكما بإعدام أربعة إرهابيني
ينتم�ون لتنظي�م داع�ش ،أقدم�وا على زرع عب�وات متفجرة
الستهداف القوات األمنية جنوبي بغداد.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القضاء األعىل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «الهيئ�ة الثاني�ة يف محكم�ة جنايات الك�رخ أصدرت حكما
باالعدام بحق أربعة إرهابيني اعرتفوا بانتمائهم لتنظيم داعش
اإلرهابي وما يس�مى بوالي�ة الجنوب قاطع الحم�زة  /كتيبية
الفاروق».
واض�اف بريق�دار ان «املجرمين االربع�ة كان�وا يصنع�ون
العبوات الناسفة ويضعونها عىل قارعات الطرق التي تمر منها
ق�وات الجيش العراق�ي يف منطقة اليوس�فية ومن ثم يقومون
بتفجريه�ا وأس�فرت أعمالهم عن استش�هاد عدد م�ن القوات
األمنية وإصابة آخرين».
واش�ار اىل ان «الحكم باالعدام بح�ق اإلرهابيني االربعة جاء
اس�تنادا ألحكام املادة الرابعة 1/من قان�ون مكافحة االرهاب
رقم  13لسنة .»2005

احلشد الشعبي يطلق
«عملية واسعة» ملالحقة خاليا «داعش»
يف صحراء احلرض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن الحشد الشعبي ،أمس الثالثاء ،عن اطالق عملية واسعة
ملالحقة خاليا «داعش» يف صحراء الحرض غرب املوصل.
وقال امر اللواء  11يف الحش�د علي الحمداني ان «قوات من
مختلف تش�كيالت الحش�د الش�عبي وصل�ت اىل عمليات بيجي
برفقة االستخبارات والقوات الخاصة لبدء عملية بحث وتفتيش
عن خاليا ارهابية يف صحراء الحرض».
واض�اف الحمدان�ي ،ان «الق�وات تمكنت م�ن التوغل نحو
 15ك�م يف عمق الصحراء وبعرض  7كم» ،مشيرا اىل ان «قوات
الحش�د حريصة عىل رضب فلول داعش التي تتحرك يف املناطق
الصحراوية» .يذكر ان القوات االمنية والحش�د الش�عبي تقوم
بني فرتة واخرى بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثا عن عنارص
«داع�ش» يف ع�دد من مناط�ق البالد ،حيث تتمك�ن من اعتقال
وقتل العديد منهم.

رشطة أربيل تعلن اعتقال أكثر من ( )1500متهم
خالل األشهر املاضية

بغداد  /المستقبل العراقي

اعتقلت رشطة أربي�ل ،أكثر من 1500
ش�خص يف املحافظة خالل األشهر الستة
املاضي�ة ،بته�م مختلف�ة .وعق�د مجلس
محافظة أربي�ل ،أمس الثالث�اء ،اجتماعا ً
بحض�ور املدي�ر العام لرشط�ة املحافظة،
عبدالخالق طلعت ،ملناقشة الوضع األمني
يف أربيل .وجاء عق�د االجتماع عىل خلفية
ح�وادث القت�ل الت�ي حدثت خلال األيام
حيث ش�هدت املحافظة مقتل  5أشخاص
يف غض�ون  4أي�ام .وبحس�ب البيان�ات
فإن�ه ت�م خلال الس�تة أش�هر املاضية،
إلق�اء القب�ض على  114ش�خصا ً بته�م
ارت�كاب جرائم قت�ل وفقا ً مل�ادة  406من
قانون العقوبات العراقي ،و 401ش�خص
بتهم�ة الرسقة .كما اعتقل  169ش�خصا ً

بته�م الضرب واالعت�داء ،و 141آخري�ن
الرتكابهم جريمة العنف ضد املرأة ،و124
ش�خصا ً بتهمة االحتي�ال ،فضالً عن 473
بتهم�ة خل�ق الف�وىض .وبه�ذا يصل عدد
املعتقلني بتهم مختلفة خالل س�تة أشهر
إىل  1585شخصاً .وأكدت اللجنة األمنية يف
محافظة أربي�ل 2018-6-24 ،أن الوضع
األمن�ي مس�تتب يف املدينة مشيرة إىل أنه
«أي شخص يحمل السلاح بدون رخصة
س�يعرض نفس�ه للمس�اءلة القانوني�ة
وس�يحال إىل املحاكم املختص�ة فضالً عن
مصادرة السلاح غري املرخص ،ومصادرة
أي س�يارة ال تحمل لوحة تسجيل واتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني» .وجاء
يف بيان اللجنة األمنية يف أربيل إنه «لوحظ
يف اآلونة األخرية وقوع بعض حوادث القتل
وح�االت خ�رق القانون يف مدين�ة أربيل»،

ً
مضيفة أنه «بهذا الغرض ،نطمنئ مواطني
مدينة أربيل بأن الوضع األمني مستتب يف
العاصم�ة ،وبأنن�ا س�نتخذ كل اإلجراءات
القانونية بحق الجن�اة ومنتهكي القانون
وس�نحيلهم إىل القض�اء» .وتاب�ع البي�ان
أنه «نش�كر التعاون املس�تمر للمواطنني
ونهيبهم بتقديم املزيد من املس�اعدة ،وأن
أي ش�خص يحمل السلاح بدون رخصة
س�يعرض نفس�ه للمس�اءلة القانوني�ة
وس�يحال إىل املحاك�م املختص�ة ناهي�ك
عن مصادرة السلاح غير املرخص ،كما
س�تتم مصادرة أي س�يارة ال تحمل لوحة
تس�جيل واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
ً
مبين�ا أنه «نك�رر مرة أخرى
املخالفين»،
امتناننا للتع�اون الذي يقوم به املواطنون
األعزاء معنا ونؤكد اتخاذ جميع اإلجراءات
القانونية بحق جميع الجناة واملتهمني».

الرتبية حتدد اخلميس موعدا العالن نتائج الثالث املتوسط
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،أم�س الثالثاء ،أن
نتائج امتحانات الثالث املتوس�ط ُ
ستعلن
يوم الخميس املقبل.
وقال�ت وزارة الرتبي�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
“ي�وم الخميس املواف�ق ()2018/6/28
س�يكون موع�دا العلان نتائ�ج الثال�ث
املتوسط ،وللمديريات االتية( :الرصافة،1
الرصافة ،2الرصافة ،3الديوانية ،البرصة،
النجف االرشف ،دياىل ،النارصية ،ميسان،
الكوت).
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أحزاب سياسية جديدة تنضم إىل جبهة الرافضني ..و «القرار الفصل» بيد احملكمة االحتادية

مرشوع «التمديد الربملاين» يواجه عراقيل جديدة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

على الرغم من إق�رار برملانيني بأن
تمدي�د عم�ل الربمل�ان إىل م�ا بع�د
الثالثني من الش�هر الحايل يعد أمرا ً
مخالف�ا للدس�تور ،إال أن الربمل�ان
ال ي�زال مصرا ً عىل املضي قدما ً يف
إجراءات إصدار قانون يمدد عمله،
إىل حين مصادق�ة القض�اء على
نتائ�ج االنتخابات الترشيعية ،لكن
هذا األم�ر يواجه أيض�ا ً رفضا ً من
أحزاب سياسية جديدة والتي تعلق
األمال عىل املحكمة االتحادية العليا
بالبت يف قانونية هذا األمر.
وتتوق�ع اللجن�ة القانوني�ة يف
الربمل�ان ،املس�ؤولة ع�ن صياغ�ة
قانون التمديد ،أن يتم الطعن به يف
املحكمة االتحادية.
وق�ال مص�در برملان�ي أن أعض�اء
اللجنة لم يجدوا أي نص دس�توري
واضح يتيح التمديد بشكل رصيح،
وأن اللجن�ة القانوني�ة اعتم�دت
عىل االجتهاد يف تفسير النصوص
الدستورية لصالحها.
كم�ا اعتبر أن الربمل�ان يتحص�ن
بالظ�روف الطارئ�ة الت�ي تمر بها
البلاد من أج�ل الدفاع ع�ن قانون
التمديد ،مؤكدا أن القضاء يمكن أن
يقبل التمدي�د يف حال اقتنع بوجود
ظرف قاهر يجيز ذلك.
وأض�اف «يعتقد ن�واب آخرون أن
ع�دم تط�رق الدس�تور إىل معالجة
ح�دوث حاالت تزوي�ر يف انتخابات
أي برمل�ان جدي�د ،قد يعترب س�ندا ً
دس�توريا ً للتمدي�د» ،موضح�ا ً أن
أغلب األعراف الدستورية للدول تعد
صمت الدس�تور ع�ن يشء بمثابة
املوافقة عليه.
وأي�دت النائبة أش�واق الجاف هذا
األم�ر ،وقال�ت أن صمت الدس�تور
ع�ن تأخ�ر املصادقة على الفائزين
بعضوي�ة الربمل�ان الجديد قد يمن�ح الربملان
الح�ق للمضي بقان�ون تمدي�ده ،مبينة أن
وسائل اإلعالم هولت كثريا من مسألة تمديد
عمل الربمل�ان .وأش�ارت إىل أن هذه الخطوة

ال ته�دف إلبقاء الس�لطة الترشيعية ،مؤكدة
أن الغاية من ذلك ه�ي الحيلولة دون حدوث
فراغ دستوري بعد نهاية والية الربملان الحايل
يف الثالثني من الشهر الجاري.
إىل ذل�ك ،أك�د مق�رر الربملان العراق�ي ،عماد

يوحنا ،أن جلسة مجلس النواب التي ستعقد
يوم الخميس املقبل ستش�هد التصويت عىل
التمديد ،موضحا أن الهدف من استمرار عمل
الربملان هو سد الفراغ الدستوري.
وتلق�ت الجبه�ة املطالب�ة بالتمدي�د رضب�ة

أخ�رى من نائ�ب رئي�س الربمل�ان ،إذ رفض
هم�ام حمودي ،ال�ذي يرتأس أيض�ا ً املجلس
األعىل اإلسلامي العراقي تمديد عمل الربملان
العراق�ي بدوريت�ه الحالي�ة ,واصف�ا ً ذل�ك
بالسابقة الخطرية والخرق الواضح للدستور

الذي س�يكون له آثاره الس�لبية عىل مجمل
الوضع السيايس يف البالد.
واك�د حمودي خالل كلمته يف امللتقى الدوري
ملنتس�بي املجلس األعىل على رضورة إعادة
عملية العد والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات

للحفاظ عىل التجربة الديمقراطية
وحماية أصوات الناخبني يف البالد،
مطالب�ا بفتح م�ا ال يق�ل عن 10
 %م�ن صنادي�ق االقتراع ويف حال
ثب�وت التزوير ب ِن َ
س�ب كبيرة يتم
إع�ادة عملي�ة الع�د ل�كل نتائ�ج
االنتخابات.
وأش�ار اىل ان «املحكم�ة االتحادية
أرت�ات فت�ح صنادي�ق االنتخابات
الت�ي وردت حوله�ا الش�كوك يف
التزوي�ر ،وه�ي ال تتج�اوز الـ�ـ
 1800صندوق انتخابي ،متجاهلة
باق�ي صنادي�ق االقتراع يف عموم
العراق وخاص�ة يف العاصمة بغداد
الت�ي لها الثق�ل األكبر يف العملية
االنتخابية».
وأش�ار حم�ودي اىل «ان اللجن�ة
الت�ي ش�كلها مجل�س ال�وزراء
بش�أن نتائ�ج االنتخاب�ات  ،اكدت
ان التزوي�ر الحاصل يف االنتخابات
فاضح ومؤثر وال يمكن الس�كوت
عنه « الفتا ان الربملان الحايل عازم
عىل كشف حجم التزوير املوجود يف
االنتخابات  ,ليحظى الربملان القادم
باحرتام وثقة املجتمع الدويل فضال
عن ثقة الشعب العراقي».
يف غضون ذلك ،قال املتحدث باسم
ائتالف «النرص» حسني العاديل ،إن
مرشوع قانون تمديد عمل مجلس
الن�واب في�ه مخالف�ة للدس�تور،
موضح�ا يف ترصي�ح صح�ايف أن
للعراق س�ابقة يف ذلك ،عام 2010
حني انتهت مدة الربملان واستمرت
الحكومة حينها بالعمل ملدة تسعة
أشهر دون أي غطاء برملاني.
ولف�ت إىل أن الجميع اتفقوا حينها
على ع�دم رشعي�ة تمدي�د عم�ل
الربملان .وبحس�ب املادة السادسة
والخمسين من الدستور العراقي،
ف�إن عم�ر الربمل�ان أربع س�نوات
ال يمك�ن تمديده�ا ب�اي ح�ال من
األح�وال ،وتنته�ي يف الثالثين م�ن الش�هر
الجاري ،إال أن مجلس النواب العراقي بصدد
التصوي�ت على قان�ون يمدد عمل�ه إىل حني
املصادقة عىل نتائج االنتخابات الترشيعية.
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التحالف «اخلاميس» يضمن تشكيل احلكومة وينتظر الوصول إىل «السباعي»

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

كش�ف تيار الحكم�ة بزعام�ة عمار
الحكيم ،أمس الثالثاء ،عن قرب اعالن
تحالف خمايس يضم سائرون والنرص
والحكم�ة والفت�ح والوطني�ة خلال
األي�ام القليلة القادم�ة تمهيدا إلعالن
تحالف سباعي يضم الكرد.
ونقل�ت وكال�ة «ش�فق ني�وز» ع�ن
القي�ادي يف التي�ار صلاح العرباوي،
القول «املبادئ الت�ي جمعت التحالف
الخمايس ه�و قيادة الدول�ة العراقية
وف�ق أس�س منطقي�ة يف مقدمته�ا
االصالح السيايس واالداري والقضائي
ونب�ذ املحاصص�ة» .ون�وه «ل�م يتم
ترش�يح شخص لرئاسة الوزراء حتى
االن» .وأض�اف العرب�اوي «س�نتجه
للح�وار بش�أن الرئاس�ات الثلاث
بع�د انضم�ام الك�ورد له�ذا التحالف
ليتحول اىل تحالف س�باعي» .يف وقت
نجحت ثالث كتل ش�يعية «سائرون»
و»النرص» و»الفتح» يف تشكيل تحالف
بينه�ا وصف بأنه منفتح عىل الفضاء
الوطن�ي «العرب الس�نة والكرد» فإن
كال م�ن االخريي�ن م�ا زال�وا يبحثون
خياراتهم الخاصة يف الحكومة املقبلة
وسبل املشاركة يف صناعة القرار.
ب�دوره ،ن�وه املجل�س األعلى اىل ان
املجلس األعىل ط�رح قبيل االنتخابات
مب�ادرة إلع�داد برنام�ج حكوم�ي
ش�امل كفيل بمعالجة كافة املشاكل
الت�ي تواجه املواط�ن ومنها «النقص
يف «الخدم�ات والصح�ة والتعلي�م
والكهرباء والسكن والبطالة» .

وح�ول التحالف�ات السياس�ية اك�د
رئي�س املجل�س هم�ام حم�ودي ان»
الكت�ل السياس�ية والقوائ�م الفائ�زة
تجري لق�اءات وتفاهمات مس�تمرة
من اجل تشكيل الكتلة النيابية األكرب

لغرض تشكيل حكومة جديدة» ،الفتا
اىل ان» املجل�س األعلى م�ع «الفضاء
الوطن�ي» يف تش�كيل الكتل�ة األكبر
برشط االحت�كام اىل برنامج حكومي
رصني يق�وم على معالج�ة القضايا

العالق�ة ودون وصاية جهة عىل جهة
أخ�رى» .من جانبه ،اك�د رئيس كتلة
بدر النيابي�ة محمد ناجي أن مرشوع
تحالف الفتح للفضاء الوطني الجديد
يحظ�ى بمقبولي�ة كبرية ل�دى الكتل

السياس�ية األخ�رى .وذك�ر ناجي ان
«ترتي�ب أوراق التحالف�ات الجدي�دة
بني الكتل السياسية مايزال مستمرا،
بانتظار تعدي�ل نتائ�ج االنتخابات»،
مشيرا إىل «وج�ود مقبولي�ة كبيرة

ملشروع تحال�ف الفت�ح م�ن القوى
السياس�ية األخرى وه�ي االنخراط يف
الفضاء الوطني بعيدا عن التخندقات
الطائفية» .واوض�ح ان «كافة الكتل
والكيانات األخ�رى قريبة من تحالف

يضم آل النجيفي والكرابلة وسليم اجلبوري

إعالن وشيك عن «حتالف سني» جيمع ( )45نائب ًا لرتشيح رئيس ًا للربملان
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يف وقت نجحت ثالث كتل «سائرون» و»النرص»
و»الفت�ح» يف تش�كيل تحال�ف منفت�ح على
الفض�اء الوطني «العرب الس�نة والكرد» فإن
كال من االخريي�ن ما زالوا يبحث�ون خياراتهم
الخاصة.
ونقل�ت صحف خليجي�ة مقربة م�ن األحزاب
الس�نية عن ثالثة من القيادات السنية ينتمون
إىل كتل مختلفة بش�أن الحراك السني الهادف
إىل تش�كيل كتلة س�نية موحدة جامعة الهدف
منها لي�س «املش�اركة يف الحكومة وتقس�يم
املناصب عىل أس�اس املكونات بل املش�اركة يف
صناعة القرار الس�يايس» مثلم�ا يقول عضو
الربملان العراقي محمد الكربويل.
وبينم�ا ل�م يس�تبعد القي�ادي اآلخ�ر يف الكتل
الس�نية صالح الجبوري النائ�ب عن محافظة
دياىل يف وج�ود «مثل هذا الح�راك بني عدد من
القيادات الس�نية بهذا االتج�اه» فإن القيادي
يف تحالف الق�رار أثيل النجيفي ي�رى أنه «مع

وج�ود مثل هذا الح�راك فإنه يبق�ى محكوما
باألولوي�ات الت�ي يفك�ر به�ا الع�رب الس�نة
وليس فقط التوحد من أجل تقاس�م الس�لطة
والنفوذ» .الكربويل ،رئيس كتلة الحل الذي فاز
ثاني�ة بال�دورة الحالية عن محافظ�ة األنبار،
يق�ول إن «الح�راك الس�ني موج�ود منذ مدة
حت�ى قبل ظهور نتائ�ج االنتخابات وال عالقة
له بالرضورة بما حصل من تحالفات ش�يعية
 ش�يعية برغم كل ما كان يجري الحديث عنهقبل ذل�ك عن األغلبي�ة السياس�ية أو الوطنية
وهو ما يعني أن حراكنا كمكون س�ني عززته
مثل هذه الرؤى التي تعمل بشكل آو بآخر عىل
عودة االصطفافات الطائفية».
ويضيف الكرب�ويل أن «رؤيتنا تنطلق من كون
أن املكون الس�ني هو األكثر تضررا نتيجة ملا
فعله تنظيم داع�ش باملحافظات ذات الغالبية
الس�نية وبالتايل ال بد م�ن توحيد املواقف حتى
ال تتك�رر امل�آيس الت�ي دفعن�ا جميع�ا ثمنها
الباه�ظ» .وحول املوعد التقريب�ي إلعالن مثل
ه�ذا التحالف يقول الكربويل إنه «بات وش�يكا

ويمك�ن اإلعالن عن�ه يف أي لحظ�ة» ،مبينا أن
«الكتلة السنية الجديدة تضم أكثر من  45نائبا
م�ن كل الكت�ل الس�نية وتضم رئي�س الربملان
الحايل سليم الجبوري وزعيم حزب الحل جمال
الكربويل ،وأحمد الجبوري محافظ صالح الدين
وشخصيات كثرية من الوطنية وغريها».
وفيم�ا يؤي�د صلاح الجب�وري ما ذه�ب إليه
الكرب�ويل بش�أن التحال�ف الس�ني الجديد ،إال
أن�ه يرى إنه «ال يوجد وق�ت رسيع إلعالنه ألن
املباحث�ات ال ت�زال جاري�ة وإن كانت الس�مة
العام�ة ه�و حص�ول تواف�ق ح�ول الثواب�ت
األساسية» .من جهته ،قال القيادي يف تحالف
الق�رار أثي�ل النجيف�ي محافظ نين�وى املقال
إن «موض�وع الربنام�ج ومكافحة الفس�اد ال
يزال يش�كل حجرة عثرة يف الح�وار بني الكتل
الفائ�زة ولكننا حريص�ون أال يكون أي تجمع
سني بمفهومه الطائفي ألننا عىل ثقة بأن قوة
مجتمعنا حتى يف املناطق السنية ستعتمد عىل
إعادة بناء مؤسس�ات الدول�ة ولن تكون لدينا
ق�درة على مواجه�ة التحديات تح�ت منظور

طائفي» .وأضاف النجيفي أن «مما يؤسف له
أن هذا الفهم ليس واضحا لدى الجميع والبعض
ال ينظر إليه سوى تقاسم مناصب وبالتايل فإن
الحوارات م�ا زالت قائم�ة إلقناعهم برضورة
عدم إعطاء مجال كبري للش�خصيات املعروفة
بالفس�اد ألن تك�ون جزءا من ه�ذا التحالف».
وح�ول ما إذا كان هناك خالف بش�أن رئاس�ة
التحالف إن كان أس�امة النجيف�ي أو خميس
الخنجر ،قال النجيفي إن «التفاهم موجود بني
النجيفي والخنجر وكل منهما يعرف دوره وال
خالف يف هذا املوضوع» ،موضحا أنه «طاملا أن
منصب رئيس الربملان س�يكون بيد ش�خصية
س�نية فال بد أن تكون هذه الش�خصية قوية
وبعيدة عن الش�بهات وقادرة على إعادة بناء
املؤسسة الترشيعية وإعادة هيبتها».
ودعا الش�يعة إىل أن «ينتبهوا إىل أهمية دورهم
يف اختي�ار رئي�س ال�وزراء ونح�ن نفع�ل ذلك
أيضا وكذلك الك�رد ألن ما يهمنا أن يكون عىل
رأس الدولة ش�خصيات ق�ادرة عىل إعادة بناء
املؤسسات املتهالكة» عىل حد وصفه.

الفتح بم�ا فيها تيار الحكمة وائتالف
دولة القان�ون وائتالف النرص» ،مبينا
أن «التفاهم�ات الحالي�ة س�تصل إىل
مطافه�ا األخير بعد انته�اء عمليات
العد والفرز اليدوي وتطبيق التعديلني
الرابع والثال�ث لقانون االنتخابات ما
س�يضع األم�ور يف نصابه�ا الصحيح
بعي�دا ً ع�ن أي تخندق�ات طائفية او
عرقي�ة « .يف غضون ذلك ،بحث رئيس
وزراء إقلي�م كردس�تان ،نيجريف�ان
بارزان�ي مع املبع�وث الخاص لألمني
الع�ام لألم�م املتح�دة إىل الع�راق يان
كوبي�ش ،آخ�ر تط�ورات األوض�اع يف
البلاد ،ورضورة اإلرساع يف إع�ادة
عد وف�رز األص�وات يدوياً ،وتش�كيل
الحكوم�ة العراقية الجدي�دة .وأفادت
حكوم�ة إقليم كردس�تان يف بيان بأن
«نيجريف�ان بارزان�ي اس�تقبل ي�ان
كوبي�ش املبعوث الخاص لألمني العام
لألمم املتحدة إىل العراق ووفدا ً مرافقا ً
ل�ه» .وأضاف أن�ه« :ناق�ش الجانبان
خالل اللق�اء أحدث تط�ورات الوضع
السيايس يف العراق وعملية االنتخابات،
وأك�د الجانبان على اإلرساع يف إعادة
عد وفرز األصوات يف انتخابات مجلس
النواب العراقي لتبديد شكوك األطراف
حول نتائج االنتخابات».
وتاب�ع البي�ان أن الجانبين «اتفقا يف
جزء آخ�ر من اللقاء ،على اإلرساع يف
تش�كيل الحكومة العراقي�ة الجديدة
وبمش�اركة م�ن كاف�ة األط�راف
واملكون�ات العراقي�ة ،بحي�ث يك�ون
للحكوم�ة الجدي�دة برنام�ج ق�وي
يضمن حل كافة املشاكل».
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بن سلامن يدفع بالقضية الفلسطينينة اىل اهلاوية

التق�ى ول�ي العه�د الس�عودي
األمير محمد بن س�لمان مع جيس�ون
غرينبلات وجاري�د كوش�نر ،مبعوث
الرئي�س األمريك�ي «دونال�د ترامب»
لعملية السلام في الش�رق األوس�ط،
األسبوع الماضي ،لمناقشة المشاريع
اإلنسانية في قطاع غزة.
ث�م انتقل الثنائي إل�ى قطر إلجراء
مزي�د م�ن المحادث�ات ح�ول كيفي�ة
تخفيف األوضاع ف�ي غزة ،كجزء من
الجهود الرامية إلى تعزيز خطة ترامب
للسالم.
وم�ن المرج�ح أن يثي�ر التركي�ز
عل�ى غزة غضب الرئيس الفلس�طيني
محم�ود عب�اس ،وحتى قب�ل أن تبدأ،
كان�ت الرحلة ق�د تلقت انتق�ادات من
مس�اعدين كبار لـعب�اس ووصفوها
بأنه�ا «ال معن�ى له�ا» و«مضيع�ة
للوقت».
لك�ن زي�ارة غرينبلات وكوش�نر
الس�ريعة إل�ى المملك�ة العربي�ة
السعودية و(إسرائيل) واألردن وقطر
ومصر س�تتواصل ،سواء مع أو بدون
الفلسطينيين.
وتقاط�ع القيادة الفلس�طينية في
رام الل�ه المس�ؤولين األمريكيين منذ
كانون األول ،عندم�ا أعلن ترامب نقل
الس�فارة األمريكي�ة من ت�ل أبيب إلى
الق�دس ،ث�م االعت�راف به�ا عاصم�ة
لـ(إسرائيل).
ولع�دة أش�هر ،نظ�رت الس�لطة
الفلسطينية إلى العالقات الوثيقة بين
إدارة ترام�ب وبعض ال�دول الخليجية
ب�ازدراء ،وفي اجتم�اع مغلق عقد في
نيوي�ورك ف�ي آذار مع زعم�اء يهود،
أُفي�د بأن محمد بن س�لمان ق�د انتقد
الفلسطينيين بس�بب إضاعتهم فرص
السلام ،وقل�ل م�ن أهمي�ة قضيتهم،
وق�ال إن عليه�م قب�ول أي صفق�ة
معروضة عليهم.
وبحس�ب تصريح�ات الصحف�ي
اإلسرائيلي براك رابيد ،نقال عن مصدر
كان في الغرفة ،تفاجأ الحاضرون إلى
درج�ة أن بعضهم «س�قطوا من على
مقاعده�م» ،وبهذا يكون ول�ي العهد
أبعد م�ا يكون ع�ن المل�ك عبدالله بن
عبدالعزي�ز الذي ه�دد بقطع العالقات
مع الواليات المتحدة عام  ،2001حين
كان وليا للعهد ،ما لم تتخذ واش�نطن
إجراءات لوقف الهجمات اإلس�رائيلية
عل�ى الفلس�طينيين خلال االنتفاضة
الثاني�ة .ولم تمر العالقات الس�عودية
الدافئة بش�كل متزايد مع (إس�رائيل)
دون مالحظ�ة م�ن قب�ل الس�لطة
الفلسطينية ،فضال عن إصرار ترامب،
من�ذ بداية رئاس�ته ،عل�ى أن التوصل
إلى «صفق�ة نهائية» بين (إس�رائيل)
والفلس�طينيين يتطل�ب مش�اركة
المنطقة األوسع نطاقا.
وعانت السلطة الفلسطينية صدمة
حين منحت الرياض إذنا لطيران الهند
بالطي�ران إل�ى ت�ل أبيب عب�ر المجال
الج�وي الس�عودي ،ث�م اعت�راف «بن
سلمان» ،في مقابلة مع «ذا أتالنتيك»،
بحق (إسرائيل) في «أرضها».
وبينما قاطعت السلطة الفلسطينية
اجتم�اع البي�ت األبيض ح�ول األزمة
اإلنس�انية في غزة ف�ي آذار ،حضرت
العديد من ال�دول العربية ،بما في ذلك
مص�ر واإلم�ارات العربي�ة المتح�دة،
والسعودية ،وكذلك (إسرائيل).
ولم يعد الفلس�طينيون هم النقطة
المركزية في األجن�دة اإلقليمية ،وزاد
ذلك قل�ق قادة الس�لطة الفلس�طينية

بش�كل متزاي�د ،حي�ث ح�وّل بع�ض
الزعماء العرب انتباههم إلى إيران.
وغالب�ا م�ا يص�ر الزعم�اء العرب
على دعمه�م للقضي�ة الفلس�طينية،
لك�ن الفلس�طينيين يعرف�ون أن هذه
التصريحات غالب�ا ما تكون بعيدة عن
الواقع.
ولم تتحقق الكثير من المس�اعدات
التي تعهد بها المانحون العرب إلعادة
إعم�ار غزة بع�د ع�ام  ،2014ولم تكد
تتدف�ق المس�اعدات الحكومي�ة إل�ى
المنطق�ة ،وب�دال م�ن ذل�ك ،انح�رف
التركي�ز الدبلوماس�ي للحكوم�ات
العربية في المقام األول إلى المشاكل
واالس�تقرار المحل�ي ،واألع�داء
اإلقليميي�ن ،والنزاع�ات بي�ن ال�دول
العربية ،ومحاربة التشدد اإلسالمي.
ويق�ول ش�بلي تلحم�ي ،األس�تاذ
الجامع�ي بجامعة ميريالن�د والزميل
الكبير غير المقيم في معهد بروكينغز:
«لي�س لدى الق�ادة العرب اآلن س�وى
أولوياتهم الخاصة التي تهمش قضية
فلس�طين ،ولديه�م كل الحوافز لمنع
الجمه�ور من االلتفاف ح�ول القضية
الفلسطينية ،ألنهم يرون ذلك تهديدا».
وف�ي حي�ن اس�تطاعت ه�ذه
الحكوم�ات ذات ي�وم أن «تس�تخدم
اله�وس الع�ام بفلس�طين كمص�در
لإللهاء ،فإن الش�عوب تستخدمه اآلن
كمب�رر لالنتقاد ألنهم ال يس�تطيعون
مواجه�ة الحكوم�ة مباش�رة بش�أن
المظال�م المحلي�ة مث�ل البطال�ة
والفقر».
وعل�ى الرغ�م م�ن أن بن س�لمان
يتحدث بشفافية للفلس�طينيين علنا،
مدعيا أن توثيق العالقات بين الرياض
ودول الخلي�ج األخ�رى و(إس�رائيل)
ق�د يحدث فقط بش�رط وج�ود تقدم
كبي�ر في عملية السلام اإلس�رائيلية
الفلس�طينية ،فق�د أظه�ر اس�تعدادا
لالس�تفادة من مختل�ف المواقف في
المنطق�ة .وق�د تس�ببت الصراع�ات
وخوف الري�اض من النف�وذ اإليراني
في تحويل التركيز بعي�دا عن القضية
الفلسطينية.
وي�درك الفلس�طينيون اآلن أنه�م
ل�م يع�ودوا قادري�ن عل�ى االعتم�اد
عل�ى حلفائه�م التقليديين ف�ي العالم
العربي.
كم�ا أن ع�دم التماث�ل ف�ي الق�وة
بي�ن اإلس�رائيليين والفلس�طينيين،
إل�ى جان�ب االنقس�امات الداخلي�ة
للفلس�طينيين ،واالعتم�اد الت�ام على
المعون�ات الخارجي�ة ،ل�م يت�رك لهم
نفوذا يذكر.
ويع�د أح�د خياراته�م األخيرة هو

اللج�وء إل�ى المجتم�ع الدول�ي ،كما
فعل�وا في األعوام األخي�رة ،من خالل
الس�عي لالنضم�ام إل�ى المنظم�ات
والمعاه�دات واالتفاقي�ات الدولي�ة
كجزء من استراتيجيتهم لتحقيق هدف
إقام�ة دولته�م ،من خلال المنتديات
العالمي�ة أو تقدي�م ش�كاوى جنائي�ة
دولية ،في أمل الضغط على (إسرائيل)
واستدعائها لمحاسبتها على أفعالها.
وقد أثب�ت هذا التكتي�ك نجاحا في
بعض األحي�ان ،ولكن المن�اخ الدولي
الحالي يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان
موجودا في عهد الرئيس باراك أوباما،
وبين�ت إدارة ترام�ب أنه�ا س�تكون
خصما قوي�ا للفلس�طينيين في األمم
المتحدة.
وق�ال يوس�ف مني�ر ،المدي�ر
التنفي�ذي للحملة األمريكي�ة لحقوق
الفلس�طينيين« :ال يب�دو أن ف�رص
المش�اركة الثنائية للحصول على نوع
م�ن االعت�راف بالدولة الفلس�طينية،
الت�ي كان�ت بمثاب�ة االس�تراتيجية
الدبلوماسية الدولية لمنظمة التحرير
الفلس�طينية ،تتمت�ع بق�در كبير من
الق�وة اليوم».ويوف�ر االفتق�ار إل�ى

المساعدة الخارجية فرصة للنظر إلى
الداخ�ل ،ويتوجب على الفلس�طينيين
أن يتعاملوا مع أزمة ش�رعية داخلية؛
حيث ال توجد لدى السلطة الفلسطينية
خطة خالفة للحديث عنها ،على الرغم
م�ن أن ش�رعية القي�ادة القديمة التي
يرأس�ها «عباس» ،البالغ من العمر 82
عاما ،والذي يشغل منصب الرئيس منذ
عام  ،2005قد انتهت منذ وقت طويل.
وتالش�ى التق�دم المح�رز ف�ي
المصالحة الفلس�طينية الفلسطينية،
بي�ن الس�لطة الفلس�طينية وحرك�ة
«حم�اس» الع�ام الماض�ي ،بع�د م�ا
وصفته السلطة الفلسطينية بمحاولة
اغتي�ال رئيس وزرائه�ا« ،رامي الحمد
الل�ه» ،ورئي�س المخاب�رات «ماج�د
فرج» ،في غزة في آذار الماضي.
وب�دون وجود حكوم�ة موحدة أو
عملي�ة توحيد واضحة وقوية ،قد تجد
قيادة الس�لطة الفلس�طينية نفس�ها
مضط�رة إل�ى اختي�ار أح�د خياري�ن
س�يئين؛ حي�ث تس�تطيع الس�لطة
الفلس�طينية إما المشاركة في عملية
سلام وهمية بشروط أقل مواتاة مما
كان�ت عليه ف�ي الماض�ي ،أو صياغة

مس�ارها الخاص بدون دعم المانحين
الغربيي�ن ال�ذي تعتم�د علي�ه اإلدارة
للعم�ل ،ويعن�ي ه�ذا تعري�ض س�بل
معيش�ة  145أل�ف موظ�ف مدني في
األراضي الفلسطينية المحتلة للخطر.
لك�ن بالنس�بة للفلس�طينيين
العاديي�ن ،فقد أتاح�ت الفرصة مزيدا
من االنخراط في المقاومة الس�لمية،
س�واء من خالل دع�م حركة مقاطعة
(إس�رائيل) وس�حب االس�تثمارات
وف�رض العقوب�ات ض�د (إس�رائيل)،
أو من خالل المش�اركة ف�ي تكتيكات
العنفية أخ�رى مثل «مس�يرة العودة
الكب�رى» ،وهي احتجاج مس�تمر منذ
أكثر من ش�هر على طول السياج الذي
يفص�ل (إس�رائيل) ع�ن غ�زة ،والذي
قوبل بالقوة المميت�ة من قبل الجنود
اإلسرائيليين.
ويوفر هذا النش�اط على مس�توى
القاع�دة الش�عبية اإلمكاني�ة لتخريج
قي�ادة تكون أكثر تعبي�را عن دوائرها
االنتخابية.
ووفق�ا الس�تطالع حدي�ث ،ف�إن
أكثر م�ن ثلثي الفلس�طينيين يريدون
استقالة «عباس» ،وعلى الرغم من أن

التحركات السلمية لم تحقق الكثير من
الجهد ضد (إس�رائيل) اقتصاديا ،لكن
إلغاء الرحالت المتتالية إلى (إسرائيل)
م�ن قبل ممثلين ومغني�ن عالميين قد
ألحق المزيد من الضرر بسمعة البالد.
وتس�بب إحباط الفلس�طينيين من
فشل الس�لطة الفلسطينية في جعلهم
أق�رب إلى االس�تقالل ،والتحول بعيدا
عن أولويات ال�دول العربية التي تلتف
حول اتف�اق أمريكي إس�رائيلي عربي
عل�ى دول�ة منزوع�ة السلاح ب�دون
القدس كعاصمة ،مع أراض ذات سيادة
محدودة ،تفتقد للتواص�ل الجغرافي،
وعدم وجود حل لمسألة الالجئين.
ووفق�ا لتقري�ر ف�ي صحيف�ة
«نيويوركر» ،حدد «كوشنر» و«محمد
ب�ن س�لمان» تحالفا اس�تراتيجيا في
الشرق األوسط يركز على إحباط إيران
وح�ث الفلس�طينيين عل�ى الموافقة
على اتفاق سالم.
وبحس�ب ما ورد ،قال ول�ي العهد
الس�عودي ،في وصف اس�تراتيجيتهم
إلنج�از الصفق�ة« :س�أقوم بإقن�اع
الفلسطينيين ،وسيقوم ترامب بإقناع
اإلسرائيليين».

معاريف اإلرسائيلية تكشف عن «لقاء رسي» مجع بن سلامن ونتنياهو
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت صحيفة “معاريف” العبرية عن
لقاء سري جمع ولي العهد السعودي ،محمد
بن س�لمان ،برئي�س ال�وزراء اإلس�رائيلي،
بنيامي�ن نتنياه�و ،ف�ي األردن أثن�اء زيارة
األخير إلى عمّ ان ،االثنين الماضي.
وذك�رت الصحيفة أن “بن س�لمان التقى
نتنياه�و في القص�ر الملك�ي األردني ،على
هامش زي�ارة جاريد كوش�نر صهر الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترام�ب إل�ى إس�رائيل،
بصحبة المبعوث األمريكي للشرق األوسط،
جيس�ون غرينبالت” .وكتب جاكي حوجي،

عامل فرنسيون
يعاقبون ماكرون بقطع الغاز
عن «اإلليزيه»
بغداد  /المستقبل العراقي
قطع عمال في مؤسس�ة الغاز الوطنية الفرنس�ية
إم�دادات الغاز ع�ن قصر الرئاس�ة “اإلليزيه” بش�كل
مؤقت ،احتجاجا ً على مش�روع قرار للحكومة يقضي
بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها.
واته�م االتحاد العام للعمل في فرنس�ا ( )CGTفي
بي�ان له رئيس البلاد إيمانويل ماك�رون بـ”مهاجمة
عمال قطاع الكهرباء والغاز”.
وأضاف االتحاد :إن “قطع الغاز عن اإلليزيه (أمس
الخميس) جاء كرد أولي على سياسات ماكرون”.
واعتب�ر أن إعالن الرئي�س في  12يوني�و الجاري،
مش�روع قرار بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها
“بمثابة ترك القطاع للموت”.
وأفادت وسائل إعالم محلية أن قطع اإلمدادات عن
اإلليزيه استمر  3ساعات.
وتواج�ه الحكومة الفرنس�ية في الفت�رة األخيرة
ّ
توجهاته�ا الت�ي
معارض�ة وإضراب�ات عل�ى خلفي�ة
توص�ف بالليبرالي�ة ،ورغبته�ا ف�ي خصخص�ة ع�دةّ
قطاعات عامة.
وم�ا زال�ت ش�ركة “خط�وط الس�كك الحديدي�ة”
ف�ي إضراب منذ بداي�ة أبريل الماض�ي؛ احتجاجا ً على
مشروع قانون لخصخصتها ،تمّ ت المصادقة عليه في
البرلمان مؤخراً.

المحلل السياس�ي للصحيفة ،أن بن س�لمان
كان ينتظ�ر نتنياه�و ف�ي القص�ر الملك�ي
األردن�ي ،أثن�اء زي�ارة األخي�ر لعم�ان ،يوم
االثنين الماضي.
وأض�اف المحلل اإلس�رائيلي“ :حكى لي
صدي�ق مقرب هذه الواقعة ،بدعوى أن هناك
اتص�االت مباش�رة بين الطرفين الس�عودي
واإلس�رائيلي ،س�واء تح�ت رعاي�ة العاهل
األردني الملك عبد الله الثاني ،أو بدونه”.
يذكر أن كوشنر وغرينبالت التقيا نتنياهو
لتروي�ج لما ب�ات يعرف بـ”صفق�ة القرن”
التي تلقى دعما ً من بعض الدول العربية ،بعد
زيارتهما لكل من األردن ومصر السعودية.

واألربع�اء الماض�ي بح�ث ول�ي العه�د
الس�عودي مع مستش�ار الرئي�س األمريكي
وصهره التس�وية الفلسطينية-اإلسرائيلية،
ضمن ما ُيعرف بـ”صفقة القرن”.
وتواترت في األش�هر األخيرة تقارير عن
دعم س�عودي لما يس�مى “صفق�ة القرن”،
وهي خطة توشك إدارة ترامب على إعالنها،
وتتضم�ن مقترح�ا ً لتس�وي ٍة وف�ق الرؤي�ة
اإلس�رائيلية ،ويش�مل ذلك دولة فلس�طينية
على مس�احة مح�دودة من الضف�ة الغربية
فقط .ودخل مصطلح “صفقة القرن” دائرة
الت�داول من�ذ تولي ترامب منصب الرئاس�ة،
وبدأت تفاصيلها تتسرب إلى وسائل اإلعالم

بع�د زي�ارات كوش�نر وفريقه إل�ى عواصم
إقليمية تعتبرها واشنطن أهم أدوات الترويج
للصفقة ،م�ن بينها الري�اض والقاهرة وتل
أبي�ب .وبحس�ب بعض المص�ادر اإلعالمية،
فإن الصفقة تتضمن إقامة دولة فلس�طينية
تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمنطقتين
“أ” و”ب” وبعض أجزاء من منطقة “ج” في
الضفة الغربية.
كم�ا تتضمن تأجيل وض�ع مدينة القدس
وع�ودة الالجئي�ن إل�ى مفاوض�ات الحقة،
والب�دء بمحادثات سلام إقليمي�ة بين دولة
االحتالل اإلس�رائيلي والدول العربية بقيادة
السعودية.

وج�اءت تصريح�ات ول�ي العهد،
بال ش�ك ،كالموس�يقى في أذن رئيس
ال�وزراء اإلس�رائيلي ،ويعتقد بنيامين
نتنياه�و أن ه�ذا الواق�ع اإلقليم�ي
الجدي�د يجع�ل التوص�ل إل�ى حل مع
الفلسطينيين أقل إلحاحا ،أو حتى غير
ضروري تماما.
وهذا بعيد كل البعد عن الوضع في
ع�ام  ،2002عندم�ا تم تقدي�م مبادرة
السلام العربي�ة ،الت�ي دافع�ت عنها
الس�عودية ،والتي كان�ت توفر فرصة
لـ(إس�رائيل) لالندماج ف�ي المنطقة،
ف�ي مقاب�ل االنس�حاب م�ن األراضي
الفلس�طينية التي ال تزال تحتلها حتى
يومنا هذا.
ورفض�ت (إس�رائيل) الصفق�ة،
وبدال من ذلك ،قام�ت بضم المزيد من
أراض�ي الضفة الغربية ونش�ر المزيد
من المس�توطنات ،مع غ�ض الطرف
م�ن اإلدارات األمريكي�ة المتعاقب�ة،
التي شاركت في دورة ال نهاية لها من
مباحثات عملية السالم.
واآلن ،مهدت التغيي�رات اإلقليمية
الطريق أمام فرصة أخرى لـ(إسرائيل)
لتطبيع العالقات رس�ميا مع جيرانها،
لكن هذه المرة بدون اتفاق سالم.
وانتقلت الس�عودية واإلمارات من
اللقاءات السرية خلف األبواب المغلقة
مع اإلس�رائيليين للحديث صراحة عن
اس�تعدادهم ورغبتهم ف�ي بناء عالقة
تتعدى العالقات السرية الحالية.
واليوم ،تم إضعاف أو تحييد معظم
أعداء (إس�رائيل) التقليديين؛ حيث تم
إخضاع القيادة الفلسطينية ،وصمدت
اتفاق�ات السلام م�ع مص�ر واألردن
حتى في أكث�ر األزمات الدبلوماس�ية
شراس�ة وتم تقس�يم العراق وسوريا
م�ن خلال حمل�ة اإلطاح�ة بتنظي�م
«الدولة اإلسالمية».
ويتفق «نتنياهو» وإدارة «ترامب»
على أنه يمكن التوص�ل إلى اتفاق من
خالل عالق�ات (إس�رائيل) الدافئة مع
الدول العربية ،والتي بدورها ستضغط
على الفلسطينيين لاللتزام.
وفيم�ا يتعل�ق ب�إدارة «ترام�ب»،
«فه�ذه عبارة عن صفق�ة ،عليك فقط
أن تجد الس�عر المناس�ب للبيع» ،كما
ق�ال «ويليام كوانت» ،العضو الس�ابق
ف�ي مجلس األمن القوم�ي في إدارات
«نيكس�ون» و«كارتر» ،في مؤتمر تم
عقده في واش�نطن في آذار ،وأضاف:
«إذا كان الس�عوديون مس�تعدين
لتمويلها ،فكيف يمكن للفلس�طينيين
أن يقولوا ال للسعوديين؟».
ولق�د تعل�م الفلس�طينيون م�ن
ماضيه�م أن دعم الحكوم�ات العربية
متقل�ب ،كما هو الح�ال مع تضاريس
المنطقة السياسية المتغيرة.
وم�رة أخ�رى ،يج�د الزعم�اء
الفلس�طينيون أنفس�هم معزولي�ن
ومنقس�مين ،بينما تق�وم الحكومات
العربي�ة والغربية بتصعي�د الضغوط،
وخياراته�م الي�وم مح�دودة؛ حي�ث
يمكنه�م إنه�اء التع�اون األمن�ي
م�ع (إس�رائيل) ،وتفكي�ك الس�لطة
الفلس�طينية وإجبار (إس�رائيل) على
تحمل مس�ؤولية احتاللها العسكري،
أو احتضان العصيان المدني وتكتيكات
حرك�ة المقاطع�ة عل�ى المس�توى
الوطني.
ويمكنهم أيضا أن يرضخوا لمحمد
بن س�لمان وخطة المتآمرين معه في
المنطق�ة ،بينم�ا يركزون عل�ى عزل
«حماس» ومعاقبة الفلس�طينيين في
غزة ،ولكن ليس دون مواجهة الغضب
من شعبهم.

أملانيا «تطرد» حارس بن الدن املقيم يف عىل أراضيها منذ عقدين اىل تونس
بغداد  /المستقبل العراقي
يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لزعيم
تنظي�م القاعدة أس�امة ب�ن الدن ويقيم
ف�ي المانيا منذ عقدين م�ن الزمن اوقف
االثنين تمهيدا لترحيله الى بلده.
ويعيش التونسي سامي ا 41( .عاما)
في المانيا من�ذ  1997اال ان وجوده اثار
موج�ة غضب ف�ي االش�هر االخيرة مع
تزايد العدائية تج�اه طالبي اللجوء الذين
رفضت طلباتهم.
وكان هذا التونس�ي نجح س�ابقا في
اس�تصدار قرار يمن�ع ترحيله ال�ى بلده
متحجج�ا بان�ه يواج�ه خط�ر التعرض
للتعذيب إذا ما عاد الى تونس.
لك�ن مكت�ب الهج�رة االتح�ادي في
المانيا نقض هذا القرار ،وذلك بعد موجة
احتجاجات ش�عبية على القضية وتدخل
وزير الداخلية هورست زيهوفر.
وعنون�ت صحيف�ة “بيل�د” االوس�ع
انتش�ارا في المانيا ،والتي كانت اول من
اعلن النبأ“ ،اخيرا سيتم ترحيله!”.
وأكد متحدث باس�م بلدية بوخوم في
ش�رق ألماني�ا لوكال�ة فرانس ب�رس ان
سامي ا .موقوف بانتظار ترحيله.
وكان س�امي ا .وض�ع ف�ي الحج�ز
االحتياطي في مركز شرطة بوخوم بعد

حضوره التمام اجراءات التبليغ اليومية
المفروضة عليه.
وتعيّ�ن علي�ه عل�ى م�دى س�نوات
الحض�ور الى مركز الش�رطة يوميا ،من
دون ان يوج�ه الي�ه اي اته�ام ،بع�د ان

اعتب�رت الس�لطات االمني�ة انه يش�كل
تهديدا امنيا لالشتباه بوجود روابط بينه
وبين مجموعات اسالمية.
ولطالما نفى س�امي ا .ان يكون عمل
حارس�ا ش�خصيا لب�ن الدن ،المخط�ط

العت�داءات  11ايل�ول ف�ي الوالي�ات
المتحدة.
وف�ي قضية ارهاب تعود للعام 2015
اعرب قضاة عن اعتقادهم بان س�امي ا.
تلقى تدريبا عسكريا في معسكر للقاعدة

في افغانستان بين عامي  1999و،2000
وانه كان ضمن فريق حراسة بن الدن.
وكان�ت الس�لطات االلماني�ة رفضت
بادئ االمر طلب اللجوء الذي تقدم به في
 2007لكن المحاكم االلمانية ردت مرارا
مساعي النيابة العامة لطرده وذلك بحجة
انه قد يتعرض للتعذيب في تونس.
ولكن ق�رارا قضائيا في ملف غير ذي
صل�ة قض�ى بترحيل تونس�ي آخر متهم
في اط�ار اعتداء متحف باردو في تونس
في  ،2015اتى ليمهد الطريق امام ترحيل
سامي ا.
وفي تل�ك القضية اعتب�رت المحكمة
ان المته�م ال يواجه عقوب�ة االعدام في
تونس حيث تمتنع الرئاس�ة عن التوقيع
على تنفيذ احكام االعدام منذ .1991
واغتن�م وزير الداخلي�ة االلماني قرار
المحكم�ة لالع�راب عن امله ب�ان يكون
سامي ا .هو التالي ،داعيا سلطات الهجرة
الى جعل القضية “اولوية” لها.
وكانت صحيفة بيلد ش�نت حملة ضد
وج�ود س�امي ا .في المانيا كاش�فة انه
يتلقى مس�اعدة ش�هرية قدره�ا 1200
ي�ورو ( 1400دوالر) ،م�ا اث�ار موج�ة
غضب عارم.
ولس�امي ا .زوج�ة وطف�ل يحملان
الجنسية االلمانية.
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اعالنات

www.almustakbalpaper.net
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

وزارة الدفاع /دائرة المستشار القانوني العام
المحكمة العكسرية االولى

العدد266 :
التاريخ2018 /6 /25 :

اعالن

بن�اء على م�ا جاء بكت�اب مديري�ة بلدي�ات ميس�ان /االملاك املرق�م  11669يف
 2018/6/13تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تاجري ( )2ملك
املدرجة مواصفاتها ادناه العائدة اىل مديرية بلدية السلام باملزايدة العلنية اس�تنادا
لقان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب
االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية السلام او س�كرتري اللجنة وخالل
( )30يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية
ال تقل عن  % 20من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة
والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان
اجراءها يف مقر مديرية بلدية السلام ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش
واالعلان واجور اللج�ان البالغة  %2واية اجور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم املزاد
العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع العقار

رقم القطعة
والمقاطعة

1

ساحة البيع القصب
والبردي

306/9

 3000000ثالثة ماليين دينار

2

ساحة بيع الغاز

266/9

 3000000ثالثة ماليين دينار

المساحة

القيمة التقديرية سنويا (الحالية)

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة

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

العدد265 :
التاريخ2018 /6 /25 :

اعالن

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /االمالك املرقم  11747يف  2018/6/14تعلن لجنة البيع
وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري جزء من القطع�ة ( )3511/69املدرجة مواصفاتها ادناه
العائدة اىل مديرية بلدية امليمونة باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ()21
لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية امليمونة او سكرتري
اللجن�ة وخالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية ال تقل
عن  % 20من القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري املزايدة الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام
الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من
ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة  %2واية اجور قانونية اخرى واذا صادف
يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1439:ب2018/4
التاريخ 2018/6/25 :
اىل  /املدعى عليه (رضا عبد عنرب)
اق�ام املدع�ي ( مدير بلدي�ة النجف /اضاف�ة لوظيفته)
الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك واملتضمنة مطالبته
بأبط�ال قي�د العقار املرق�م  41788حي الوف�اء واعادة
تس�جيله باس�م مديرية بلدي�ة النجف ولك�ون العنوان
املق�دم م�ن قبل�ك هو عن�وان وهمي ل�ذا تق�رر تبليغك
اس�تنادا اىل احكام املادة  21من قانون املرافعات املدنية
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني بموع�د املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2018/7/8وعن�د ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2277 :ب2017/1
التاريخ 2018/6/14
اعالن
بن�اءا على الق�رار الصادر م�ن ه�ذه املحكم�ة بإزالة
ش�يوع العقار املرقم  3/2630ح�ي العروبة يف النجف
علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاله
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمته ادناه فعلى الراغبني بالرشاء
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل (خمس�ة عرش) يوما من
الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة بموجب صك
مص�دق ألمر محكمة بداءة النج�ف وصادر من مرصف
الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخير من االعالن يف
هذه املحكمة وعىل املشتري جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  3/2630حي العروبة يف النجف عبارة عن
دار بطابقني الطاب�ق االريض يتكون من كراج وحديقة
وكلدور وصالة وغرفتني نوم وتواليت خارجية وصحيات
داخلية ومكش�وفة عدد 2ومطبخ يف الطابق االريض اما
الطاب�ق العلوي يتكون من صالة وس�طية ودرج وغرف
نوم عدد 3والدار بطابقيها مسقفة بالكونكريت املسلح
مبلطة بالكايش مجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه
وسط مشغول لحظة الكشف من قبل املدعو نجم مسلم
جواد شكر وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة
مس�تأجر واملس�احة الكلية للعقار املذكور 200م 2وان
القيم�ة املقدرة للعقار مبلغ مق�داره ()164,000,000
مائة واربعة وستون مليون دينار ال غريها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد  /594 :ش2016/
التاريخ 2018/6/26
اىل  /املدعى عليه  /عيل فرحان حسن
اصدرت هذه املحكمة بالعدد اعاله وتاريخ 2016/9/29
بحق�ك حكما غيابي�ا تضم�ن الحكم بتصدي�ق الطالق
الرجعي من املدعية ازهار ياسني كاظم وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�ررت املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض
والتميي�ز ضمن امل�دة القانونية وبعكس�ه يعترب القرار
مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
اثري عبد الحر جرب

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2018/518 :
التاريخ 2018/6/25
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدي�ن كريم ناهي
ف�رج البالغ�ة ( )529515س�هم م�ن االعتب�ار ال�كيل
( )6531840س�هم العقار تسلس�ل  5/11م 2بساتني
بليج�ة الرشقية الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين كريم
ناهي فرج املحجوز لقاء طلب الدائن نجاة حميد محسن
البالغ  224000000ملي�ون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية
عشرة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
عدي حاتم صعيب الزريجاوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :س�ماوة  /بليج�ة الرشقية قرب
املسبح 5/11م2بساتني بليجة الرشقية
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :زراعية تس�قى بالواس�طة  /حق
الترصف
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مش�تمالته  :ارض مش�يد عليه�ا دار س�كنية تعود
للدائن�ة نج�اة حميد محس�ن وباق�ي االرض خالية من
البناء وفيها مغروس�ات من النخايل ومس�يجه بسياج
من القصب
 5ـ مساحته  10 :مرت مربع  3 /اولك  1 /دونم
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :الدائنة نجاة حميد محسن
 8ـ القيمة املقدرة  :حصة املدين  18,223,804 /مليون
دينار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية
يف السماوة
العدد /3282 :ش2017/
التاريخ 2018/1/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه (ريسان مالح ابو تاية)
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م بالع�دد /1780
ش 2015/يف  2015/9/3املتضم�ن الحك�م بالتفري�ق
القضائ�ي للهج�ر بين�ك وبين املدعي�ة (ماليين كاظم
جري�و) وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب محكمة
االحوال الش�خصية يف الحمزة بالعدد /1780ش2018/
يف  2018/4/19ومرفقة اش�عار مختار منطقة الطابو
قرية سيد مجبل وحسني رباط لذا تقرر تبليغك بواسطة
صحيفتين محليتين يوميتين لغ�رض اعرتاضك خالل
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة
القطعية
القايض
حسن عبد كاظم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد /241 :ش2018/
التاريخ 2018/6/25
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حسني رسن شعبان)
اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة (نوال جف�ات زغير) الدعوى
املرقمة /241ش 2018/والتي تطلب فيها اثبات نس�ب
الطف�ل (محم�د) من ف�راش زوجيت�ك وملجهولية محل
اقامتك وحسب اشعار مختار قضاء الرميثة حي الحسني
املدعو كريم عبد الحسين جاسم املؤرخ يف 2018/5/8
تقرر تبليغك بصحيفتين محليتني بالحضور امام هذه
املحكمة بموعد املرافعة املصادف  2018/7/12ويف حال
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
ميثم عبد عيل الزريجاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /537 :ب 2018/
التاريخ 2018/6/25
اعالن مزايدة
عطف�ا عىل الحك�م الصادر من محكمة بداءة الس�ماوة
بالع�دد / 537ب 2018/يف  2018/4/8املتضم�ن ازالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  102/7مقاطع�ة  5ام التل�ول
والجالج�ه املوص�وف ادناه بيع�ا باملزاي�دة العلنية ملدة
ثالثين يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنشر واذا صادف
الي�وم االخري عطلة رس�مية فتكون يف اليوم الذي يليه يف
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة البالغة (مائة وثالثون مليون وخمس�ون
الف دينار) بصك مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية وان لم يكن من الرشكاء
القايض
حسنني فاضل عيل
االوصاف :
عرصة خالي�ة من البناء يف حي الحكم يف الس�ماوة عىل
الش�ارع الرئييس التجاري وذات موقع مميز مس�احتها
حسب صورة القيد  255مرت مربع ملك رصف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /504 :ب 2018/
التاريخ 2018/6/25
اعالن مزايدة
عطف�ا عىل الحك�م الصادر من محكمة بداءة الس�ماوة
بالع�دد / 504ب 2018/يف  2018/4/8املتضم�ن ازالة
ش�يوع العق�ار املرق�م  106/7مقاطع�ة  5ام التل�ول
والجالج�ه املوص�وف ادناه بيع�ا باملزاي�دة العلنية ملدة
ثالثين يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنشر واذا صادف
الي�وم االخري عطلة رس�مية فتكون يف اليوم الذي يليه يف
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة البالغة (مائة وثالثون مليون وخمس�ون
الف دينار) بصك مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية وان لم يكن من الرشكاء
القايض
حسنني فاضل عيل
االوصاف :
عرصة خالي�ة من البناء يف حي الحكم يف الس�ماوة عىل
الش�ارع الرئييس التجاري وذات موقع مميز مس�احتها
حسب صورة القيد  255مرت مربع ملك رصف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/بال

اعالن
فق�د الش�خص املدع�و  /يونس س�مري ن�ارص املبينة
صورته اعاله بتاريخ 2014/ 6 / 28بعد مغادرته داره
الكائنه يف منطقة املس�يب  /جرف النرص ولم يعد لحد
االن وكان يرت�دي قميص ابيض وبنطلون اس�ود وهو
قصري القامه و اس�مر البرشه وخايل من العالمات
الفارق�ه فعلى من يعثر علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة
خالل ثالثون يوما من ثاني يوم النرش بالصحف املحليه
ويف حال�ة العكس س�وف تقوم ه�ذه املحكمة بتنصيب
املدعو والده س�مري ن�ارص ابراهيم قيم�ا لغرض ادارة
شوؤنه واملحافظة عليها
القايض
امري موىس حميد

ت

نوع
العقار

رقم العقار /الموقع

مساحته

رقم

القيمة التقديرية
سنويا (الحالية)

مدة االيجار

1

ملعب
خماسي

جزء من القطعة
3511/69

1000
م2

15

1000000
مليون دينار

سنة واحدة

رشوط االشرتاك باملزايدة (ملعب خمايس)
 1ـ ان تكون مواصفات انشاء املالعب الخمايس مطابقة ملواصفات املالعب املعتمدة لدى مديرية الشباب
والرياضة عىل ان ال تشيد بمواد ثابته
 2ـ تؤول كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء فرتة التأجري او يف حالة فسخ العقد بدون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكم
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/بال

اعالن
فقد الشخص املدعو باسم حسني ياس املبينة صورته اعاله
بتاري�خ 2017/ 4 / 30بع�د مغادرت�ه داره الكائنه يف منطقة
املس�يب  /الحامي�ه ول�م يعد لحد االن وكان يرتدي دشداش�ه
بيضاء وهو متوس�ط القامه و اس�مر البرشه وخايل من
العالم�ات الفارقه فعىل من يعثر علي�ه مراجعة هذه املحكمة
خلال ثالث�ون يوما من ثاني ي�وم النرش بالصح�ف املحليه ويف
حالة العكس سوف تقوم هذه املحكمة بتنصيب املدعوة زوجته
ترتيل نوري عبد الله قيما لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة عليها
وعىل اوالده القارصين كل من (الضحى وعبدالله )
القايض
امري موىس حميد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امانة بغداد/دائرة املشاريع
نرش تنويه
ورد سهوا ً يف نرش االعالن املرقم ( )2018/13الخاص بمناقصة
(أعم�ال تطوي�ر املحل�ة) حي�ث ذك�ر ارق�ام املحلات ( /246
االف�راز الحدي�ث +املحلة 248حي البس�اتني )خط�أ والصحيح
ه�و املحل�ة( 346االفراز الحدب�ث  +املحلة  348حي البس�اتني
والشوارع املحيطة والشارع الخدمي لحي البساتني) املنشور يف
جريدتنا بالعدد( )1692يف  2018/6/12لذا اقتىض التنويه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( جاس�م جاب�ر حمد مج�ي ) اقتضى حضورك اىل
مديري�ه بلديه النجف لغرض انجاز معامله اجازه البناء للعقار
املرق�م  3/42944حي الغري خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه صفاء مهدي خليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك ( رجاء جواد محسن ) توجب عليك الحضور اىل مقر
بلديه الكوف�ه لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 68411
 3/حي ميس�ان خالل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات
دون حضورك
اسم طالب االجازه قاسم يوسف شناوه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من الهيئ�ة العامة لل�ري والبزل
باس�م ( عامر عبيد رسهيد ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4484 :
التاريخ2018/6/24 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( ذو الفقار عبد االمري
س�لمان ) الذي يطلب تبديل لقبه وجعله ( الحمداني) بدال من (
رحماني ) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
(عرش يوما ) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة ( )24من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ()3
لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن ( حامد عيل عبد ) طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه
تسجيل اللقب يف قيده وجعله ( املوسوي ) وعمال باحكام املادة
( )24م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة  2016املعدل
تق�رر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة (عرشة ايام) من تاريخ النرش
وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول.
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة الش�عب
االبتدائية للبنني واملرقمة ( )231446بأسم ( مهدي عبد العظيم
عب�اس ) واملعنونة اىل الرشك�ة العامة للمنتوج�ات النفطية يف
النجف عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 555ش 2018 /
م  /اعالن
اىل  /املدعى  /عيل مرض عيل – يس�كن محافظة بغداد – ناحية
الرشيد
مجهول محل االقامة حاليا  -للدعوى الرشعية املقامة من قبل
املدعية ( س�ارة س�لمان حواس ) والتي تطلب الحكم بالتفريق
القضائ�ي بينكما لع�دم دفع النفقة املرتاكم�ة وملجهولية محل
اقامت�ك يف الوقت الحارض حس�ب رشح القائم بالتبليغ ومختار
املنطقة التي تس�كن فيها قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة
النشر يف صحيفتين يوميتين للحضور امام ه�ذه املحكمة يف
موع�د املرافعة املعين يف  2018 / 7 / 5ويف حالة عدم حضورك
بموعد املرافعة تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
.
القايض
تحسني عيل ذيبان
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حمافظ البرصة يبحث تفعيل التعاون الزراعي
والصناعي مع نيوزلندا
البصرة  /المستقبل العراقي
إلتقى محافظ البرصة أسعد عبداالمري
العيداني ،س�فري جمهورية نيوزيلندا
لدى العراق « س�اودن» ،وجرى خالل
ه�ذا اللق�اء الذي جم�ع بينهما يف دار
الضياف�ة ملحافظ�ة البصرة ،ع�ددا

من القضاي�ا واملوضوع�ات التي تهم
الجانبني ،ويف مقدمتها تفعيل التعاون
الزراع�ي والصناع�ي بين الحكوم�ة
املحلية وجمهورية نيوزيلندا.
املهن�دس «العيدان�ي» ويف مس�تهل
حديث�ه م�ع الس�فري الضي�ف ،أ ك�د
على ح�رص الحكوم�ة املحلي�ة يف

البصرة عىل زيادة آف�اق التعاون مع
الجانب النيوزيلندي الصديق الس�يما
يف املج�ال الزراع�ي ،كون�ه يش�كل
الدعامة الرئيس�ية لالقتصاد الوطني
لجمهورية نيوزيلندا ناهيك عن وجود
الخربات والكفاءات املتخصصة يف هذا
املجال .

املركزي يشرتط رأس مال يعادل « »50مليون دوالر
إلجازة املرصف األجنبي
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د البن�ك املرك�زي العراق�ي ،أن إعط�اء إجازة
للمص�ارف األجنبي�ة يك�ون مل�ن لدي�ه رأس مال
يع�ادل  50مليون دوالر ،مبينا ع�دم جواز اعطاء
الرتاخي�ص اال للمص�ارف األجنبي�ة الت�ي تكون
خاضع�ة لرقابة من س�لطة رقابي�ة يف البلد الذي
يقع فيه املقر الرئيسي لها.وقال املركزي يف بيان
له  ،إن <املصارف األجنبية التي تس�عى للحصول
عىل إجازة ملمارس�ة العمل ألحد فروعها يف العراق

يج�ب أن يكون لديها رأس م�ال يعادل  50مليون
دوالر وبغ�ض النظ�ر عن عدد الف�روع وبضمنها
الف�رع الرئييس>.وأض�اف أن <م�ن الشروط
األخرى العطاء الرتاخيص هو أن ال يزيد رصيد أي
مرصف لدى مرصف آخر عن  %5من رأسماله ويف
كل االحوال يجب أن ال تزيد أرصدته لدى املصارف
األخرى عن  ،%20ويف حالة رفع تلك النسبة ألكثر
من ذلك ألس�باب معقولة فانه تحتاج إىل موافقة
مدي�ر عام دائ�رة مراقب�ة الصريفة>.واوضح أنه
<لتأس�يس كي�ان تاب�ع ملصرف أجنب�ي أو فتح

بغداد  /المستقبل العراقي

ف�رع ملصرف اجنب�ي يف العراق يج�ب أن يحصل
على ترخيص من البن�ك املرك�زي وال يجوز منح
الرتاخي�ص اال للمص�ارف األجنبي�ة الت�ي تكون
خاضع�ة لرقاب�ة موح�دة وش�املة من س�لطة
رقابي�ة يف البل�د ال�ذي يق�ع في�ه املق�ر الرئييس
للمرصف األجنبي>.واشار املركزي ،إىل أنه <خالل
س�تة أش�هر من تقديم طلب التأسيس للمرصف
الس�تيفاء الرشوط يجري اخطاره من قبل البنك
باملوافقة عىل تأسيس املرصف أو رفضه ويف حال
املوافقة يتم نرشه بالجريدة الرسمية.

التعليم تناقش برامج افتتاح « »5مضخات ملياه االسالة ضمن مبالغ املنافع االجتامعية يف اهلوير
توظيف اخلرجيني
بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش املجل�س االستش�اري يف وزارة
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي برامج
التوظيف لخريجي التش�كيالت الجامعية
يف القطاعني العام والخاص.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» ،نس�خة من�ه ان «وزير التعليم
الع�ايل والبحث العلمي عبد الرزاق العيىس
يناق�ش املجل�س االستش�اري الذي يضم
ش�خصيات أكاديمية من القطاعني العام
والخاص».
وقال العييس ،إن «وزارة التعليم تستند يف
تحقي�ق أهدافها اىل خطوط إستراتيجية
تعم�ل على زي�ادة ق�درة املؤسس�ات
التعليمية يف بناء مجتمع املعرفة واالتجاه
نحو التنمية البرشية املس�تدامة »،مؤكدا ً
«ميض الوزارة بسياقات تنسيق العمل مع
قطاعات الدولة املختلفة لتوفري إمكانات
وموارد برشية تتمت�ع باملؤهل األكاديمي
الفع�ال ضم�ن أطر تلبية أولويات س�وق
العمل».وأض�اف ،أن «ال�وزارة تأخذ بعني
االعتب�ار رضورة توفير ف�رص التعلي�م
للجميع وتلبية احتياجات املجتمع الحالية
واملستقبلية املنسجمة مع أهداف التنمية
وخططه�ا ،فضلا ع�ن وض�ع الخط�ط
الكفيلة برسم السياسات وتحديد األعمال
الالزمة لتوفري املستلزمات املناسبة لبيئة
العمل يف العراق.

والخاص وهوير الساده ،مبينا ً ان الرشكة
ستقوم بتنفيذ مشاريع اخرى يف قطاعات
الصح�ة والرتبي�ة والرياض�ة يف الفترة
املقبلة.
يذكر ان ادارة ناحية عزالدين سليم (الهوير
سابقا) شمال البرصة اعلنت يف الـ  11من
حزيران الجاري عن اكمال مرشوع تزويد
مجمعات املي�اه التي تعاني من مش�اكل
الضخ باملضخات يف مناطق الناحية ضمن
مشاريع املبالغ غري املسرتدة التي تنفذها
رشكة لوك اويل الروسية عىل نفقتها.
فيم�ا اعلن�ت رشكة ل�وك اويل الروس�ية
املس�تثمرة يف حقل غرب القرنة  2يف الـ30
من كانون الثاني  2018اتفاقية مشتركة
م�ع ادارة ناحي�ة عزالدي�ن س�ليم لتنفيذ
عدد م�ن املش�اريع االجتماعية عىل نفقة
الرشكة.

البصرة /المستقبل العراقي
اعلنت رشكة لوك اويل الروسية املستثمرة
يف حقل غرب القرنة 2ش�مال البرصة عن
افتت�اح  5مضخ�ات ملياه االس�الة ضمن
مشاريع املبالغ غري املسرتدة التي تنفذها
الرشكة على نفقته�ا الخاص�ة يف ناحية
عزالدين سليم (الهوير سابقا)
وقال مس�ؤول العالقات العامة والشؤون
االقليمي�ة يف الرشكة ايغور افجيان للمربد
ان مشروع املضخات يعد واح�د من اهم
املش�اريع التي تنفذها الرشك�ة بالتعاون
مع ادارة ناحية الهوير ،مشيرا ً اىل ان لوك
اويل نفذت الكثري من املشاريع االجتماعية
عىل نفقتها وفق االتفاق املربم بني الرشكة
والناحية.
واضاف افجيان ان الرشكة بصدد مناقشة

تنفي�ذ مش�اريع املناف�ع االجتماعية مع
الحكوم�ة املحلية ورشكة نف�ط البرصة،
مشريا اىل ان الرشكة ستقوم بتنفيذ العديد
من املشاريع املشتركة لتحسني الظروف

املعيشية يف الناحية.
من جهته بني مدير ناحية الهوير ،س�مري
صدام االمارة ان املرشوع نفذ بمبلغ يصل
ل�ـ  60مليون دينار يف مناطق الس�بيطية

الرافدين يستحدث خط ًا ساخن ًا إلستقبال الشكاوى املتعلقة
بالسلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين عن استحداثه خطاً ساخناً
لتلقي شكاوى املواطنني واملوظفني بشأن الخدمات
املرصفي�ة الت�ي يقدمه�ا يف عموم فروع�ه ببغداد

املنافذ احلدودية تصدر توضيح ًا بشان تظاهر
جتار أمام مبناها وتؤكد :سنرفع مطالبهم للعبادي

املصرف ببغ�داد واملحافظات».وأش�ار اىل انه «تم
تخصيص الرقم الخاص ( )422الذي يتعلق بادوات
الدفع االلكرتوني (البطاقة االلكرتونية)» .واضاف
ان «هن�اك إمكانيَّة إيداع الش�كاوى يف صندوق تم
وضعه باإلدارة العامة للمرصف.

واملحافظات.وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف
بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه
«خص�ص هات�ف الش�كاوى ()07901940112
الخ�اص بتلق�ي ش�كاوى وتظلم�ات املواطنين
املتعلق�ة بالتقديم عىل الس�لف والقروض يف فروع

أص�درت هيئة املنافذ الحدودية ،توضيحا ً بش�ان تظاهر عدد من
التج�ار ووكالء االخ�راج الجمرك�ي ،ام�ام مقرها الي�وم ،وفيما
أش�ارت إىل اس�تالم عدد من الطلب�ات التي قدمه�ا املتظاهرون،
أك�دت اتفاقه�ا معهم على تس�ليم مطالبهم إىل رئي�س مجلس
الوزراء حيدر العبادي.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،أن «عددا ً من
التج�ار ووكالء االخراج الجمركي تظاهروا امام مقر هيئة املنافذ
الحدودي�ة اليوم ،حي�ث كان لديهم ع�ددا ً من الطلب�ات التي من
شأنها تسهيل اجراءات اخراج الحاويات من املوانئ البحرية».
وأضاف�ت الهيئة« ،وق�د بادرنا اىل دعوة عدد م�ن قادة التظاهره
لالجتم�اع يف مقر الهيئ�ة وتم رشح وتوضيح مه�ام هيئة املنافذ
الحدودي�ة م�ن قبل كاظ�م العقاب�ي رئي�س الهيئ�ة واملتمثل يف
تش�خيص مظاه�ر الخل�ل واإلرشاف والرقاب�ة والس�يطرة عىل
االجراءات التي تنفذها الدوائر العاملة».
وأشارت ،إىل «فتح باب النقاش مع املتظاهرين واستماع العقابي،
ً
مؤكدة
اىل ش�كواهم واملعوق�ات الت�ي تعرق�ل سير تجارته�م»،
«االتفاق عىل رفع مطالبهم اىل رئيس الوزراء».
يش�ار إىل ان عددا ً من التجار ووكالء االخراج الجمركي ،تظاهروا
صب�اح اليوم اإلثنني ،أمام مقر هيئ�ة املنافذ الحدودية ،احتجاجا ً
عىل ع�دة معوق�ات لعملهم ،ومطالب�ة بإجراءات تس�هل اخراج
الحاويات من املوانئ البحرية.

ذي قار تعلن املبارشة بـ « »4مشاريع خدمية
ضمن خطة تنمية االقاليم
ذي قار  /المستقبل العراقي
اعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى النارصي ،ع�ن املب�ارشة بأربعة
مش�اريع خدمي�ة ضم�ن خطة تنمي�ة االقالي�م لع�ام  ٢٠١٧يف
املحافظة.
وق�ال الن�ارصي يف بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي»  ،إن « ذي
ق�ار بارشت بأربعة مش�اريع خدمي�ة عىل خطة تنمي�ة االقاليم
ضمن مش�اريع قطاع البلدي�ة التي تمت موافق�ة رئيس الوزراء
على اس�تئناف العمل فيه�ا خالل زيارت�ه للمحافظ�ة» ،الفتا ً اىل
«اس�تحصال موافقات وزارة التخطيط واملالية والتخصيص املايل
لهذه املشاريع».
واش�ار اىل ان «املش�اريع شملت اكساء ش�وارع وشبكات رصف
صحي يف س�ومر والش�موخ والش�علة فضال عن مرشوع الثورة
وحي االمري بكلفة اجمالية تجاوزت  ٢٨مليار دينار».
واضاف ان «البلدية ازالت التعارضات يف مواقع العمل ومن املؤمل
انجاز تلك املشاريع خالل العام الجاري وحسب ما مخطط له.

التخطيط تنفي إضافة رسوم جديدة
يف فحص البضائع املستوردة

التجارة تعلن وصول دفعة من معدات الطحن ملوقع مطحنة االنبار احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب
يف وزارة التج�ارة ،الي�وم الثالث�اء ،ع�ن
وصول الدفعة الثاثلة من معدات املطحنة
الخامسة ملواقع مطحنة االنبار الحكومية

.
وقال مدير عام الرشكة طه ياسن ،يف بيان
تلقته «املس�تقبل العراق�ي»  ،ان «الوزارة
تثمن الجهود التي اثمرت عن اس�تحصال
املوافقات بنقل مع�دات ومكائن املطحنة
م�ن مخازن ف�روع الرشك�ة يف محافظة

النج�ف اىل موقع مطحن�ة االنبار لغرض
اعادة اعمار وتاهي�ل املطحنة وخصوصا
بع�د الدمار ال�ذي لحق بها اثناء س�يطرة
داعش عىل املحافظة».
من جانب اخر اش�ار طه اىل ان «الزيارات
الرقابية والتفتيشية عىل الوكالء واملخازن

العمل حتذر من دخول عاملة أجنبية
بمسميات خمتلفة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ن
دخ�ول عمالة أجنبي�ة اىل البلاد بمس�ميات عديدة،
االمر الذي تسبب بمش�كالت يف قطاع العمل وارتفاع
نس�ب البطالة.وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد
الكري�م عبد الله ،يف ترصيح اطلعت عليه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «االجتم�اع املوس�ع ال�ذي عق�د م�ع
ممثلي رشك�ة  ))BPالنفطي�ة الربيطاني�ة ،لضمان
حص�ول جميع العاملين يف القطاع النفط�ي الواقع
ضمن مش�اريع الرشكة يف البالد ،عىل حقوقهم وحل
االشكاليات املتعلقة بتسجيلهم بالضمان االجتماعي
ومنحهم اج�ازات العم�ل »،مبينا ان «قان�ون العمل
الجديد يوف�ر الضمان والحقوق لجمي�ع العاملني يف
مختلف القطاعات االقتصادية س�واء اكانوا عراقيني
او اجانب».وح�ذر من «دخول عمالة اجنبية اىل البالد
بمسميات عديدة وتذهب اىل مواقع مختلفة ،ما سبب
مش�كالت يف قط�اع العم�ل »،مشيرا اىل ان «الوزارة
ته�دف اىل الحفاظ على حقوق الشركات والعاملني
فيها واتباع االجراءات الرس�مية يف تس�جيل ودخول
العمالة اىل البالد ،منوها بأن الحوار هو السبيل االمثل

لحل كل معضلة تواجه قطاع العمل يف البالد» .واوضح
عب�د الله ان «الوزارة ش�كلت فريق�ا لتفتيش اماكن
العمل وهو مخ�ول بزيارة مواقع العمل والرشكات»،
الفت�ا اىل «اهمي�ة الس�ماح له�ذا الفري�ق بالدخ�ول
اىل املواق�ع ملتابع�ة عمل الشركات ميداني�ا وضمان
حقوق اصحاب العم�ل والعمال».وبني ان «االجتماع
م�ع الرشك�ة الربيطاني�ة تضم�ن مناقش�ة بع�ض
االش�كاليات املتعلقة بتأخر تس�جيل دخ�ول العمالة
للبلاد ومنحها اجازات عمل ،االم�ر الذي ترتتب عليه
تبعات قانونية تقتيض محاس�بة املخالف» مشريا اىل
انه «وبعد زيارة الوفد وابدائه حس�ن النية يف التعاون
مع الوزارة ،س�تتوىل األخرية حل االشكاليات املتعلقة
بتأخر تسجيل ومنح االجازات ،من خالل اجراء زيارة
ف�رق التفتيش ملواق�ع العم�ل وتثبيت النق�اط التي
حص�ل فيها خلل للعم�ل ،بغية تجاوزه�ا خالل مدة
معينة ومن ثم البت يف حل ومعالجة تلك االش�كاليات
ضمن صالحيات الوزير».واش�ار عبد الله ،اىل «وجود
توجه ل�دى الوزارة وبالتعاون م�ع وزارة النفط ،من
اجل عقد ورشة عمل مع الرشكات النفطية املوجودة
بمحافظ�ة البصرة لشرح مضامني قان�ون العمل
والضوابط املعمول بها وفق القانون.

واالف�ران ملتابع�ة تجهي�ز املواطنين
بحصصه�م م�ن م�ادة الطحين املقررة
ضمن مفردات البطاقة التموينية مازالت
مس�تمرة ومكثف�ة حي�ث نف�ذت الفرق
الرقابي�ة يف قضاء الكحلاء رشق العمارة
عدد من الزيارات تم خاللها سحب نماذج

م�ن الطحين امل�وزع لغ�رض اج�راءات
الفحص املختربي ومعاينة تواريخ االنتاج
ومطابق�ة االوزان ولوح�ات الدالئل فضال
عن اجراء اس�تبيان ملواطن�ي القضاء عن
نوعية الطحني امل�وزع وطبيعة الخدمات
التي تقدمها الرشكة.

افتتاح أول احتاد عريب رسمي للتحكيم االقتصادي
واالستثامري
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الع�دل ،أم�س الثالث�اء ،عن
افتت�اح أول اتح�اد عربي رس�مي للتحكيم
االقتص�ادي واالس�تثماري يف العاصم�ة
املرصي�ة القاه�رة بمش�اركة عراقي�ة
ً
مشيرة إىل أن االتح�اد يختص
ومرصي�ة،
بالنظ�ر يف القضاي�ا التحكيمية التي يكون
أح�د أو كال طرفيها عربي.وقال�ت الوزارة
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «الجمعية العمومية األوىل لالتحاد
العرب�ي للتحكيم يف املنازع�ات االقتصادية
واالس�تثمار انعق�دت يف العاصمة املرصية
القاه�رة ،بحض�ور رئيس مجل�س النواب
املرصي عىل عبد العال ،واملستش�ار حسام
عبدالرحي�م وزير العدل املصري نيابة عن
مصطفى مدب�ويل رئيس مجل�س الوزراء،
وس�حر نرص وزي�رة االس�تثمار والتعاون
الدويل املرصي ،والسفري أحمد أبوالغيط أمني
عام جامعة ال�دول العربية ،ومحمد الربيع
األمين الع�ام ملجلس الوح�دة االقتصادية،

وس�امح عاش�ور نقيب املحامين ورئيس
االتح�اد العرب�ي للتحكي�م يف املنازع�ات
االقتصادية واالس�تثمار ،واملستش�ار كزار
الربيع�ي الرئيس التنفي�ذي لفرعي االتحاد
واملحكمة بالعراق ونيابة عن حيدر الزاميل
(وزير العدل العراقي) نائب رئيس االتحاد».
وأضاف البيان ،أن «نقيب املحامني س�امح
عاش�ور افتت�ح انعق�اد االجتم�اع األول
لالتح�اد العرب�ى للتحكي�م يف املنازع�ات
االقتصادية واالس�تثمار ،مشيرا ً إىل أنه تم
الوص�ول إىل توافق عرب�ى بهذا الخصوص،
وأش�اد بال�دور الرئييس واملح�وري للعراق
يف تكوين هذا االتح�اد ،وأكد عىل أن قضايا
التحكي�م العربى ه�ي الركيزة االساس�ية
لالس�تثمار والتجارة واالقتص�اد يف الوطن
العربى».وتاب�ع ،أن «األمين الع�ام ملجلس
الوحدة االقتصادية العربية الس�فري محمد
الربيع أش�ار إىل أن االتحاد العربي للتحكيم
يف املنازع�ات االقتصادي�ة واالس�تثمار هو
أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربي
واالس�تثمار والصناعة والتج�ارة العربية،

وقدم شكره لـ(وزير العدل العراقي) حيدر
الزاميل وللمستش�ار كزار الربيعي ملا قدمه
العراق من دعم لتأس�يس واش�هار االتحاد
العرب�ي للتحكيم يف املنازع�ات االقتصادية
واالستثمارية».وأوضح البيان ،أن «االتحاد
يختص بالنظر يف القضايا التحكيمية التي
يكون أح�د أو كال طرفيه�ا عربي للحفاظ
على مصالح الدول العربية ،ويضم غرفتني
للمحكم�ة العربي�ة للتحكي�م يف املنازعات
االقتصادي�ة واالس�تثمار ،إحداهما للنظر
بالقضاي�ا التحكيمي�ة اإلقليمي�ة والثانية
للنظ�ر بالقضاي�ا التحكيمي�ة الدولية ،إىل
جانب مركز تس�وية منازعات املستثمرين
والوس�اطة».ولفت البي�ان ،إىل أن «االتحاد
س�يقوم بالتنس�يق بين مراك�ز التحكيم
املنترشة يف باقي دول العالم ،كما س�يعمل
االتحاد عىل إعداد جيل من املحكمني العرب
على أعىل كفاءة للعم�ل يف املحاكم العربية
والدولي�ة» ،مضيفا ً أن «االتحاد يضم حاليا
 14دولة عربية ،ومن املنتظر انضمام باقي
الدول العربية يف القريب العاجل».

بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة التخطي�ط ،وج�ود رس�وم جدي�دة يف مج�ال فحص
البضائع املس�توردة ،مؤكدة عدم وجود بضائع مكدسة يف املنافذ
الحدودية بسبب عدم فحصها
وق�ال رئيس الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية س�عد
عب�د الوهاب يف بي�ان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،إن�ه “ال توجد
رس�وم جديدة يف مجال فحص البضائع املس�توردة” ،محذرا من
“س�عي ضعاف النف�وس إىل خلط األوراق عرب إطالق الش�ائعات
بهدف تمرير بعض الس�لع والبضائع غير املطابقة للمواصفات
عبر املنافذ الحدودي�ة لتحقيق أرباح غري مرشوعة عىل حس�اب
صحة وسلامة املواطن العراقي تحت حجج وذرائع شتى التمت
للواقع بصلة”.
وأضاف عبد الوهاب أن ”الجهاز مازال عند ذات النس�بة املعتمدة
منذ الرشوع بتطبيق برنامج الفحص يف عام  2011والبالغة ثالثة
باالل�ف من قيمة البضاعة” ،مبينا ان “الجهاز مس�تمر بربنامج
الفحص م�ن دون توقف من خالل تعاقده مع عدد من الرشكات
االجنبية املتخصصة يف هذا املجال”.
واك�د انه ”ال توج�د بضائع مكدس�ة يف املنافذ الحدودية بس�بب
ع�دم فحصه�ا الن الجهاز يقوم بتش�غيل مختربات�ه املوجودة يف
بغداد واملحافظات للقيام بعمليات فحص الس�لع والبضائع غري
املفحوصة يف بلد املنش�أ ،وأن تطبيق برنامج الفحص ساعد كثريا ً
يف كشف الغش وتزوير العالمات للبضائع والسلع املستوردة”.
ودعا عبد الوهاب املوردين والتجار إىل “االلتزام بربنامج الفحص
النه يمثل ضمانا لدخول البضائ�ع املطابقة للمواصفات وبالتايل
فهو يمثل حماية للمستهلك واالقتصاد العراقي يف ان واحد.
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اعالن رقم ()10
رقم الطلبية( )2018/1529

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
عقد تجهيز (مادة الكوستك الصودا الكاوية ) ()CAUSTIC SODA FLAKE
( للمرة االوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها (  )600,000,000دينار (ستمائة مليون دينار عراقي)
بموج�ب املواصف�ات والشروط التي يمكن الحصول عليه�ا من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (  ) 150,000دينار ( مائة وخمس�ون الف دين�ار ال غري) غري قابل للرد فعىل
املجهزي�ن املختصين الراغبين باملش�اركة تقديم عروض بالدينار العراق�ي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه الع�روض ) ويكون نافذة ملدة ال تقل ع�ن (120يوم) مع ارفاق
التأمينات االولية والبالغة ( )6,000,000دينار ( ستة مليون دينار عراقي ) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية
ـ رقم املناقصة  /موضوعها.
ـ تاريخ الغلق.
ـ تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.
ـ تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشك�ة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة (الواحدة) بعد الظه�ر ليوم  2018/7/31ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ..
مالحظة :
 1ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة
ذلك عند التقديم
 2ـ جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر
أ ـ كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب ـ هوية األحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه
 3ـ اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
 4ـ تقديم التامينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
 5ـ وبإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق
الساعة العارشة صباحا
 6ـ يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 7ـ تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
 8ـ تقدم التامينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان اوصك مصدق او سفتجة) ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة
 9ـ ال تت�م مطالب�ة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة م�ن الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�ترياد الخاص�ة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مس�ؤولية تجهي�ز وايصال املواد اىل
رشكتنا
 -10يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني  :ـ
www. mrc.oil.gov.iq
زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة
ت

المصارف الحكومية
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الرافدين  /تم دمج
مصرف العراق
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مصرف النهرين
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المصارف التجارية
بغداد
التجاري العراقي
الشرق االوسط العراقي لالستثمار
االستثمار العراقي
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل
الموصل للتمويل واالستثمار
بابل
االهلي العراقي
االئتمان العراقي
سومر التجاري
الخليج التجاري
أشور الدولي لالستثمار
المنصور لالستثمار
عبر العراق
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل (اميرالد سابقا)
مصرف الهدى
مصرف اربيل
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية
الوطني االسالمي
التعاون االسالمي لالستثمار
ابو ظبي االسالمي
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل
الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
الهيأة االستئنافية االوىل  /بصفتها االصلية
العدد /675 :س2015/
التاريخ 2018/6/11

اعالن

اىل  /املستأنف عليه  /حسني نارص حسني
بناء عىل الطعن االستئنايف املقدم ضدك من قبل املستأنف
امني بغداد  /اضافة لوظيفته وملجهولية محل اقامتك لذا
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتني واس�عتي االنتشار للحضور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة  2018/6/24الساعة الثامنة والنصف
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا
فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /1990:منقوضة 2017/
التاريخ 2018/6/24

اعالن
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اىل املطلوب /تجديد القوة التنفيذية ضدهم ابراهيم محمود الش�ابندر
وحسيبة محمد سعيد الشابندر وزينب كلزار خانم عبد الله
اق�ام طالب تجدي�د القوة التنفيذية (امني بغ�داد  /اضافة لوظيفته)
الدع�وى املرقم�ة ( /1990منقوض�ة  )2017/ل�دى ه�ذه املحكمة
يطالب�ك فيها (الحكم بتجديد القوة التنفيذي�ة للقرار البدائي الصادر
من هذه املحكمة )
بالعدد /194ب 1974/يف  1974/4/15وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة
قرر تبليغك بصحيفتين يوميتني بموعد املرافعة ي�وم ()2018/7/2
الس�اعة التاس�عة ويف حال ع�دم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد /الكرخ
االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /3625 :ب2017/
التاريخ 2018/6/20 :

اعالن

اىل الشخص الثالث /اياد جاسم ابراهيم
اقام املدعي (امني بغداد  /اضافة لوظيفته)
الدع�وى املرقم�ة (/3625ب )2017/ل�دى
هذه املحكمة يطالبك فيها (بابطال تسجيل
قيد العقار تسلسل 210/2م 15دهنه واعادة
تس�جيله باس�م املدعي  /اضاف�ة لوظيفته
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البل�دي انتقال�ك
اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
يوميتني بموع�د املرافعة يوم ()2018/7/8
الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم حضورك او
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  / 1598ش2018 / 4
اىل  /املدعى عليه  /مروان عدنان ثامر
م  /اعالن
اقامت املدعية زوجتك ( احالم عيل عبد الله ووكيلتها املحامية ) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة بالعدد اعلاه امام محكم�ة االحوال الش�خصية يف
بعقوبة ومضمونها تفري�ق للهجر ولكونك مجهول محل االقامة وعدم
توفر املعلومات عنك وحسب كتاب مركز رشطة املفرق بالعدد  7999يف
 2018 / 6 / 20واشعار مختار منطقة حي املعلمني دريد هادي محمد
واملصدق من املجلس املحيل يف بعقوبة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح ي�وم  2018 / 7 / 5ويف
حالة عدم حضورك او ماينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض
شيماء عباس عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة جنح ابي الخصيب
العدد/50 :ج2018/
تنويه
نرش يف جري�دة العراق اإلخبارية العدد  626وجريدة املس�تقبل العراقي
الع�دد  1693يف  2018/6/13اىل املته�م اله�ارب  /محمد احمد قدوري
خطأ والصحيح (محمد احمد عالوي) لذا اقتىض التنويه.

المصارف التجارية
العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل
الدولي االسالمي
مصرف الندى االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل
مصرف الثقة الدولي االسالمي
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل
زرات التركي (الزراعي التركي) (فرع العراق)
بيبلوس اللبناني
انتركونتيننتال لبنان
بنك بيروت والبالد العربية
وقفلر للشركة المساهمة التركية
ايش بنك شركة مساهمة (العمل التركية)
بنك عوده
البحر المتوسط
البنك اللبناني الفرنسي
ستاندر تشارترد
فرنسبنك
لبنان والمهجر
بنك االعتماد اللبناني
الشرق االوسط وافريقيا
ملي ايران
بنك بارسيان

تنويه
اعلان مناقصة رق�م (  ) 5لس�نة  2018للم�رة الثانية لتجهيز
دائرة صحة صالح الدين باالدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية
( ادوية )  ..س�يكون اخ�ر موعد لغلق املناقصة الس�اعة الثانية
عشر ظهرا من يوم االثنني املصادف  2018 / 7 / 9بدل من يوم
االثنني املصادف  2018 / 5 / 21وس�يكون اجراء املحارضة يوم
االثنني  2018 /7 /2بدل من يوم االثنني 2018 / 5 / 14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
اعالن مناقصة رقم (  ) 6لسنة  2018للمرة الثانية لتجهيز دائرة
صح�ة صالح الدي�ن باالدوية واالجه�زة واملس�تلزمات الطبية (
مس�تلزمات طبية ) س�يكون اخر موعد لغلق املناقصة الس�اعة
الثاني�ة عشر ظهرا من ي�وم االربعاء املص�ادف 2018/ 7 / 11
بدل م�ن يوم االربع�اء املص�ادف  2018 / 5 / 23ويكون اجراء
املح�ارضة ي�وم االربع�اء املص�ادف  2018 / 7 /4ب�دل من يوم
االربعاء 2018 / 5 / 16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء /مديري�ة كهرباء
ش�مال البرصة باس�م /حسين قاس�م خلف ،فمن يعث�ر عليها
يسلمها اىل جهة اإلصدار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعل�ن عم�ادة الكلي�ة التقني�ة االداري�ة  /كوفة احد تش�كيالت
جامعة الفرات االوس�ط التقنية عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري
كش�ك االستنس�اخ وذلك يوم االح�د املواف�ق  2018 / 7 / 29يف
تمام الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ويف موقع عم�ادة الكلية فعىل
الراغبني باالشرتاك باملزايدة مراجعة مسؤول القانونية يف كليتنا
لالطلاع عىل الشروط والتفاصي�ل وابتدا من الي�وم التايل لنرش
االعالن ولحني اجراء املزايدة معه مس�تصحبني معهم التامينات
القانونية البالغ�ة  % 20من القيمة املقدرة وبراءة ذمة من دائرة
الرضيبة اضافة لبطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعلان والخدمة واملصاريف
القانونية االخرى .
عمادة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي املحام�ي حس�ام عبد االمير جبار لرشك�ة الغور
للتوس�ط ببي�ع و رشاء العمالت االجنبية املح�دودة ادعو كل من
ل�ه حق او دين على الرشكة مراجعتي عىل العن�وان التايل بغداد
الطالبيه مقابل بداله ١٤تموز م ٣٢٣/ز ١٣/مبنى٥٣
املصفي املحامي
حسام عبد االمري جبار

محافظة بغداد
مديرية الزراعة يف محافظة بغداد /الرصافة
قسم االرايض /التخصيص والتمليك
العدد 6026 :
التاريخ 2018/5/27

انذار

اىل املتعاقدة (حكيمة ياسني عبد الرزاق)
بالنظ�ر لعدم اس�تغالل املس�احة املؤج�رة لك
بموجب عقدك املرقم  181يف 1983/3/1بالنظر
لعدم اس�تغالل املساحة املؤجرة بموجب عقدك
املرقم  181يف 1983/3/1
املبرم على القطع�ة املرقم�ة  3/5مقاطعة 3
الرستمية الصغرية والبالغ مساحتها ( )5دونم
وفق احكام القانون  115لسنة  1980وملجهولية
محل االقامة والرتحالك عن املنطقة وعدم تبلغك
باالنذار املوجه لك لذلك ننذرك بوجوب استغاللك
مس�احة عقدك خالل مدة ( )90تس�عون يوما
م�ن تاريخ النشر وبعكس�ه تتخذ االج�راءات
القانونية لفس�خ عقدك واسترداد االرض منك
وفق االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد  /الرصافة
عبد االله قاسم حممد

اعالن

تعل�ن هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني
 /مالحظية امالك الوقف الس�ني يف القادسية عن
اج�راء مزايدة علنية اليجار القط�ع املدرجة ادناه
والواقعة يف حي النهضة ويكون موعد املزايدة بعد
س�بعة ايام من تاريخ النرش يف الجريدة يف الساعة
العارشة يف مقر املالحظي�ة مقابل بناية املحافظة
علما ان اج�ور نرش االعالن على املزايد االخري مع
جل�ب املستمس�كات الرس�مية للمزاي�د ويك�ون
دف�ع االيجار عىل من ترس�و علي�ه املزايدة صفقة
واح�دة مع مالحظة املادة الثامنة عرش من نظام
املزايدات الخاصة باالوقاف لس�نة ( )1969املعدل
التي منعت املسؤولني يف االوقاف واقرباءهم حتى
الدرجة الرابعة من دخول املزايدة
ت

رقم القطعة

1

4358/22م 18صدر اليوسفية

2

3797/22م 18صدر اليوسفية

3

11607/22م 18صدر اليوسفية

4

3471/22م 18صدر اليوسفية

5

4152/22م 18صدر اليوسفية

6

4153/22م 18صدر اليوسفية

اعالن
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عيد السينام العراقية ...استذكارات ملاضيها وآمال بمستقبلها!
عبد الجبار العتابي

يحتفل السينمائيون العراقيون هذه االيام بعيد السينما الذي اختاروا له يوما جديدا ،ويقيمون له االحتفاالت الرسمية وغري الرسمية ويستذكرون افالمها
ويكرم�ون رموزه�م عىل الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها حيث ال انتاج لالفلام الروائية الطويلة واالعتماد عىل الجهود الفرديةملخرج هنا ومخرج
ّ
مؤسسات عاملية،
هناك بالتعاون مع
من دون دعم الدولة ،فيما امللفت للنظر خالل
السنوات األخرية هو التنافس يف إقامة العديد
م�ن املهرجانات الس�ينمائية التي وصلت إىل
 20مهرجانا يف مختل�ف املحافظات ،ترتاوح
ما بني االفلام القصرية واألفلام الوثائقية،
والت�ي تعرض يف قاعات عادي�ة بعد ان اغلق
العديد من دور الس�ينما او تحول بعضها اىل
مخازن ومحال تجارية .
 3مناسبات لعيد السينما
اختلف اهل الس�ينما العراقي�ة ونقادها عىل
تحدي�د يوم ثابت يحتفلون به حس�ب تاريخ
عرض أول فيلم محيل ،ليكون ،ففي البدء تم
االتفاق بني اهل الس�ينما على ان يكون يوم
 ،1946/ 11/20الن في�ه ع�رض فيلم (ابن
الشرق) من انت�اج رشكة أفالم (الرش�يد)،
التي أسس�ها يف العاصمة املرصي�ة القاهرة
طالب يف كلية الطب مهووس بالسينما اسمه
(عادل عب�د الوه�اب) ،ومثل في�ه املطربان
العراقي�ان حضيري اب�و عزي�ز وعزيز عيل
مع النجمة املرصي�ة مديحة يرسي ،وعرض
الفيلم يف دار (س�ينما غ�ازي) ببغداد ونجح
نجاحا ملفتا.
اال ان اختيار هذا الفيلم نال اعرتاضات العديد
من اهل الس�ينما الذين وج�دوا ان فيلم (ابن
الرشق) ليس عراقيا خالصا ،بل إنتاج مشرتك
بني مرص والعراق موضحني يف اعرتاضهم ان
الهيمن�ة يف الفيلم للمرصيين ،لذا وجدوا من
غري املنطقي اعتب�اره إنتاجا عراقيا خالصا
ليت�م االحتفال ب�ه ،فذهب�وا اىل فيل�م (عليا
وعص�ام) باعتب�اره أول إنت�اج س�ينمائي
عراقي (استوديو بغداد) وان اخرجه الفرنيس
اندريه ش�اتان وصوره جاك المار لكنه كان
بطاقم عراق�ي تمثيل :إبراهيم جالل وجعفر
الس�عدي وعزيم�ة توفي�ق وفوزي محس�ن
األمني ،وكتب سيناريو الفيلم األديب العراقي
أنور شاؤول ،وعرض الفيلم يف سينما روكيس
يف بغ�داد بتاري�خ  ،1949/3/12ال�ذي عده
اهل الس�ينما مناس�با ليكون عيدا للس�ينما
العراقي�ة ،واحتفل�وا به لس�نوات عديدة ،اىل
ان اعترض البع�ض وش�ددوا ان (العي�د) ال
ب�د ان يك�ون بفيل�م عراق�ي كام�ل إخراجا
وتصويرا وتمثيال ،وتم تش�كيل لجنة من من
املتخصصين يف الس�ينما وتاريخه�ا فقرروا

اعتبار فيلم (فتنة وحسن) قصة عبد الهادى
مب�ارك واخ�راج حي�در العم�ري ،وص�وره
سيمون مهران ووضع املوس�يقى له امللحن
ناظم نعيم ،وأنتجته رشكة (دنيا الفن) التي
أسس�ها ياس علي؛ وتمثي�ل عراقيني منهم:
ياس علي النارص ،مديحة رش�دى ،س�لمى
عبداألحد ،وغازي التكريتي ،أول فيلم عراقي
خال�ص ،وع�رض يف دور س�ينما (الحمراء)
و(الهالل) و(القاهرة) بتاريخ ،1955/6/20
وه�و ما اصبح عي�دا للس�ينما العراقية وان
اعرتض عىل ذلك البعض.
فتنة وحسن
وقد اكد الناقد السينمائي عيل حمود الحسن
ان عي�د الس�ينما اس�تقر على فيل�م (فتنة

وحس�ن) وقال :كل ما كان للسينما العراقية
يف س�نواتها البعي�دة ه�ي محاول�ة فنانني،
عشقوا الس�ينما وقدموا لها ما يستطيعون،
ومنه�م الفنان ياس عيل النارص منتج وبطل
فيل�م فتن�ة وحس�ن ،ال�ذي كان ال يمل�ك اال
حلما و( )750فلس�ا ،والطريف ان ياس حلم
بفكرته ،وهو جالس يف سينما غازي يشاهد
فيلم�ا مرصيا .واضاف :بلغ�ت تكلفة «فتنة
وحسن» ( )8االف دينار ،وحصل عىل إيرادات
زادت عىل ( )40الف دينار ،وبهذا يعد االنجح
يف تاري�خ الس�ينما العراقية ،وت�دور احداثه
حول قصة حب بني حس�ن وفتنة ،ومحاولة
ام البن�ت التفري�ق بينهما ،وبع�د مفارقات
يحصل حس�ن على ابنة عم�ه  ،ويذهب كيد

االم س�دى ،قصة الفيلم ساذجة وليست لها
قيمة ،س�وى رشف محاولة فنانني ،عشقوا
السينما وقدموا لها ما يستطيعون.
علية وعصام هو االصل
م�ن جهت�ه ق�ال الناق�د الس�ينمائي مهدي
عب�اس :بعد احداث ع�ام  2003تم االحتفال
بتاريخ عرض فيلم فتنة وحسن الذي يصادف
 ٢٢حزيران  ،١٩٥٥وقبل  2003شكلت لجنة
تضمن�ي م�ع صف�اء صنك�ور واملرحومني
يوس�ف العاني وس�امي محمد وت�م اختيار
يوم  ١٢اذار عيدا للسينما العراقية كونه يوم
عرض فل�م (علية وعصام) يف  ١٢اذار ١٩٤٩
يف سينما روكيس وهو اول فلم ينتج يف العراق
من قبل ستديو بغداد لكن بعد السقوط افتى

احدهم بان فلم فتنة وحسن اول فلم عراقي
 % 100ك�ون مخرج�ه ومصوره فرنس�يني،
وه�ذا خطأ فالفل�م بانتاجه والدلي�ل ان كل
ال�دول العربية تحتفل بتاري�خ عرض فلمها
املنتج االول واغلب التقنيني فيه من االوربيني،
لذل�ك ان�ا ارص عىل ه�ذا التاري�خ ويف وثائق
يف دائ�رة الس�ينما واملرسح عن ق�رار اللجنة
املش�كلة يف التس�عينيات وتم فعال االحتفال
به�ذا اليوم اىل ع�ام  ، ٢٠٠٣ومنذ عام ٢٠٠٦
صار االحتفال به سنويا.
واض�اف :الس�ينما العراقي�ة تمتل�ك تاريخا
كبريا لكنها ل�م تحافظ على تاريخها ،فهي
تع�د الرابعة عربيا وأنها س�بقت دول املغرب
العرب�ي ،حيث يف ع�ام  1946كان�ت البداية

روايـة «بيت السـودان» ملحمد حيـاوي :العـراق كمـا لـو كـان بيتـ ًا
عارف حمزة
ّ
وكأن مبتغى رواية «بيت الس�ودان»،
ق�د يبدو األم�ر
الص�ادرة حديث�ا ً ع�ن دار اآلداب البريوتيّ�ة للكات�ب
العراقي ،املقي�م يف هولندا ،محمد حيّاوي ،هو معرفة
ّ
قص�ة بط�ل الرواية «علي» صاحب البشرة البيضاء
ُ
يعيش بني نس�وة ذوات برشة س�وداء.
الوحيدة الذي
كي�ف يمكن أن يكون «عيل» ابنا ً لياقوت صاحبة بيت
الس�ودان؟ وإذا لم يكن كذلك ،فمن أين أتى ومَ ن هما
أبواه وما هي حكايته؟ ..ومع جريان الرسد نعثر عىل
إجابات متفرّقة عىل كثري من األس�ئلة حول شخصيّة
علي ،وبالت�ايل ح�ول ش�خصيّة «ياق�وت» الجميل�ة
والراقص�ة واملغنيّ�ة الس�مراء الت�ي جمع�ت فتي�ات
س�وداوات كي يحصلن على لقمة العي�ش من خالل
ّ
ّ
منهن حكاية
ولكل واح�دة
الع�زف والرقص والغناء،
ّ
ولكنه ليس بيت دعارة.
انته�ت بها يف بيت الس�ودان.
هو بيت متعة الحواس البعيدة عن الجنس .لدرجة ّ
أن
ياقوت تط�رد ّ
أي صبيّة تنهار تحت رغبتها الش�ديدة
ُ
وتقي�م عالقة ما مع أحد الزبائن ،أو مع عيل نفس�ه،
إحداه�نُ ،
ّ
فتقدم هذه
كم�ا حصل ملرّة وط�ردت فيها
ّ
وتتج�ول روحها عىل هيئ�ة غزال حول
على االنتحار
عيل وح�ول البيت .لم يكن هدف حيّاوي تفكيك ّ
قصة
عيل البوليسيّة ،إذا جاز التعبري ،رغم ّأنه يقوم بتفكيك
ش�خصيّته التي يت ّم تش�كيلها عىل يد نسوة متع ّددات
ومختلفات ،ليس يف بيت السودان فحسب ،بل كذلك يف
الش�وارع التي ُيالحق فيها النساء املختلفات األجساد
ّ
ّ
«إنهن
ويالحقهن حتى يف األسواق واملقابر.
والجمال.
مثل ّ
صانع�ات ماهراتَ ،
ُ
إحداه ّن
مثال ح�اذقُ ،تلصق
أذن�ي يف م�كان مرتفع قليالً فتأتي األخ�رى لتنتزعها
ّ
إحداهن
وتلصقها من جديد يف مكان مناس�ب .تحف ُر
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربلاء
االتحادية
محكمة جنح كربالء
العدد /2502 :ج2017/
التاريخ 2018/6/12
اعالن
املشتكي  /عيل كريم محمد
املحك�وم اله�ارب  /طلال احم�د نعمة
محمد
اسم االم  /رفعة ساهر
تاريخ التولد 1995 /
بناء عىل الدعوى الجزائية املرقمة اعاله
حكم�ت املحكم�ة على امل�دان (طلال
احمد نعمة محمد) بالحبس ملدة (س�نة
واح�دة فق�ط) وف�ق امل�ادة /1/456أ
عقوب�ات حكما غيابي�ا قابال لالعرتاض
والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 2016/12/8
ولصدور قرار الحك�م باالدانه والعقوبة
بحق�ك غيابيا فق�د تقرر تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتين رس�ميتني ومراجع�ة طرق
الطع�ن القانونية خالل امل�دة القانونية
وبخالفه س�يصبح ق�رار الحكم باإلدانة
والعقوبة بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض
احمد محمد زامل

نقرة رسّتي بسبابتها الرفيعة يف مكان منخفض قرب
عانت�ي ،فتأتي أخرى لترد َم الحف�رة وتصنع يل رسّة
جديدة يف مكان مناس�ب .لطاملا حوّرت النساء شكيل
وع ّد َ
ُ
أصبح�ت يف النهاية ما أن�ا عليه،
ل�ن فيه ،حت�ى
ّ
وتعديالتهن التي ال تنتهي» .يبدو بيت
حصيلة النساء
السودان مكانا ً هادئاًُ ،
وتقام فيه تلك الليايل باستمرار
إىل حني وقوع أحداث كبرى يف العراقُ ،
فتق ّدم الرواية
تلك األحداث بسالسة كبرية .إذ لو قلنا ّ
بأن الرواية تروي
حقبات زمنيّ�ة كبرية من حياة بلد كالعراق ،س�يبدو
األم�ر كما لو ّأننا أمام رواي�ة هدفها التأريخ أو رواية
ُ
ما ال ُيمكن نس�يانه والذي أ ّدى إىل خ�راب املنظومات
االجتماعيّة واألخالقيّة والسياسيّة يف العراق .تبدأ هذه
الرسديّ�ات التاريخيّ�ة مع دخول ش�خصيّة «عفاف»
اليس�اريّة إىل بيت الس�ودان ،وهي ابنة لشخص هرب
وتوارى بسبب فشل االنتفاضة ضد نظام الديكتاتور.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء
االتحادية
محكم�ة جنايات كربلاء /الهيئة
االوىل
العدد /145 :ج2018/
التاريخ 2018/6/4
اعالن
اىل  /املحك�وم اله�ارب ( /مس�لم
محم�د مزي�د جبر اس�م والدته /
وئام نجم)
حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكم�ة
بالسجن ملدة سبع سنوات استنادا
الحكام املادة  /444اوال من قانون
العقوب�ات وبداللة مواد االشتراك
 47و  48و 49منه
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر
تبليغ�ك بصحيفتين محليتين
لتس�ليم نفسك اىل هذه املحكمة او
اىل اقرب مركز رشطة
القايض محمد عباس شاكه
رئيس محكمة جنايات كربالء
 /الهيئة االوىل

عفاف التي س�تدرس مع عيل يف الجامعة ،وس�تكون
صاحب�ة عم�ل دؤوب م�ع ش�باب وفتي�ات الجامعة
التوّاقني للتحرّر من االس�تبداد والبطش الذي ُتمارسه
الديكتاتوريّ�ة والفس�اد ومنظوم�ة ه�ذا الفس�اد،
ّ
مقدمته�ن يف اإلنتفاضة التي رسعان ما
وس�تكون يف
ّ
الديكتات�وري ،ويرتك جثث
س�يقىض عليه�ا النظ�ام
أب�دي ّ
ّ
لكل
املواطنين متكوّم�ة يف الش�وارع ك�درس
مَ �ن يفكر بالخ�روج عليه.من هذا املنظور س�يعيش
بي�ت الس�ودان أح�داث الحص�ار االقتص�ادي الدويلّ
عىل العراق ،و ُيعاني س�كانه من الع�وز وقلّة الحيلة.
األمريكي وس�قوط ص ّدام حسين
وكذل�ك يف االحتالل
ّ
ّ
وتفكك العراق
وصعود القوى اإلسلاميّة والعشائريّة
أخالقيّا ً وسياسيّاً .سيتم اعتقال عفاف بعد اعتدائها،
م�ع مجموعة م�ن أصدقائه�ا املقاومني ،على جنود
ّ
ولكنها س�تخرج من
أمريكيينّ و ُيلقى القبض عليها،
املعتقل بعد وساطة جنديّة أمريكيّة سوداء ُجرحت يف
ذلك االعتداء .الجنديّة ،التي خطفتها مجموعة عفاف
وداوتها فيما بعد ،س�تصل إىل بيت الس�ودان ،وتعيش
بينه�م ليومين قب�ل أن ُيعيدها عيل إىل مق�ر القاعدة
األمريكيّة .تندهش تلك الجنديّة ،كما نحن القرّاء ،من
ّ
وتتمنى
أجواء ذلك البيت ونس�وته وطيوره وحديقته
ّ
س�كانه .ش�خصيّات كثرية
ل�و تبقى بينه�م كأح�د
ُ
وتخرج منه ومنها،
تدخل إىل بيت السودان ،والرواية،
فنعث�ر عىل حكاي�ات متولّدة من حكاي�ات ال تنتهي.
منها ش�خصيّات ال تبقى هامش�يّة رغم هامشيّتها؛
كما ش�خصيّة ُ
«ضمد» وهو ح�ارس املقربة امللكيّة يف
«أور» ،وال�ذي يعرف م�كان «الرُقم» ويعرف قراءتها،
ويُفسرّ لس�اكني بيت الس�ودان ما يج�ري حاليّا ً من
أحداث ،كم�ا عندما قرأ يف أحد الرقم م�ا ُينبّئ بالغزو
األمريك�ي للع�راق ،أو تنبّئ�ه بفش�ل االنتفاضة ،بعد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربلاء
االتحادية
محكم�ة جنح كربلاء املختص�ة بنظر
قضايا النزاهة
العدد /42 :ج/النزاهة 2018/
التاريخ 2018/6/14
اعالن
املتهم الهارب  /مناضل مهدي ظاهر ال
حمد  /اسم االم /غفيه باقر /تولد 1958
املتهمة الهاربه /مياسه محمد ظاهر ال
حمد  /اسم االم  /راجحة جاسم  /تولد
 1970بالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكما
وتعذر تنفيذ امر القبض الصادر بحقكما
وفقا الحكام املادة  298/292من قانون
العقوب�ات يف القضي�ة املقامة ضدك من
قبل املشتكني (مرصف الزراعي التعاوني
ومديري�ة التس�جيل العق�اري يف كربالء
ورياض يوس�ف نج�د) ق�ررت املحكمة
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفتين محليتني
للحضور ام�ام هذه املحكمة صباح يوم
 2018/8/5الس�اعة التاس�عة صباحا
وبخالفه سيتم اجراء محاكمتكما غيابيا
وفق القانون
القايض
عماد مهدي عباس

انطالقه�ا بقليل ،وبجثث الناس املقتولة يف الش�وارع
من خلال رقي�م آخ�ر! رغ�م ّ
أن ياق�وت حرّمت عىل
س�اكنات بيت الس�ودان املُتع الجنس�يّة مع الزبائن،
ّ
وخاص�ة بعدم االقرتاب
النهائي،
تحت طائلة الط�رد
ّ
من عيل جسديّاً ،إال ّ
أن املُتع الجسديّة وغليانها وكبتها
ووصفها وعيشها يبقى محرّكا ً أساسيّا ً يف هذا العمل،
وهذا يجعلنا نتعرّف أكثر عىل ش�خصيّات العمل بدنيّا ً
ونفس�يّاً .وياق�وت نفس�ها ،التي قام�ت برتبية عيل
ويناديه�ا أمي ،تقع يف حب ابنه�ا ويقع هو يف حبها،
ويصل األمر إىل التفكري يف االنجراف يف عالقة جس�ديّة
كاملة ،بع�د الكثري من التقبيل والزف�رات والخياالت،
خاص�ة ّأنه م�ا زال ّ
ّ
كل ليلة ين�ام إىل جوارها يف رسير
واح�د رغم اقرتاب�ه من العرشي�ن من عم�ره .إىل أن
تدخل عف�اف هذا البيت وهذا الرسي�ر وتصري تنام يف
وسطهما .وتعرتف ياقوت ّ
بأنها ال تستطيع أن تقف يف
وجه حب عفاف لعيل .ومع دوام نوم الثالثة معا ً تنشأ
عالقة عش�ق ملتهبة بينهم جميعاً؛ لنكتش�ف عشق
ّ
وتمني مضاجعتها معاً! ُيحافظ
عيل وعفاف لياقوت
ّ
املتدفق
صاح�ب «خ�ان الش�ابندر» عىل ذل�ك السرد
والس�لس والذي يجعل الرواية تنتهي برسعة بني ّ
يدي
قارئ متل ّهف ألج�واء رواية ُتق ّدم الكثري من القصص
والشخصيّات واملواضيع والتاريخ والوقائع الحقيقيّة
واملتخيّل�ة ،وحت�ى الفانتزيا ُيصبح له�ا طعم واقعي
يف بل�د تعرّض يف العقود األخيرة ،وما يزال ،لكثري من
ّ
العسكري والسيايسّ
والعاملي أيضاً .ال يقصد
البطش
ّ
حيّاوي هدفا ً محددا ً يف روايته األخرية بيت الس�ودان،
طاملا ّ
فك َر طوال وقت كتابتها باملتعة التي يش�عر بها
وه�و يكتب عن بلده العراق من م�كان إقامته البعيد
يف هولندا ،وهذا ما يجعل املتعة ،فيما بعد ،من نصيب
قارئ الرواية أيضاً.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء /الهيئة االوىل
العدد /128 :ج2018/
التاريخ 2018/6/6
اعالن
اىل  /املحكوم الهارب ( احس�ان عيل داخل
الرشود اس�م والدته  /زه�ره جابر وناظم
عبد شنني عبد عيل غافل اسم والدته (ليىل
عباس)
اوال  :حكم�ت عليكم�ا ه�ذه املحكم�ة
بالسجن مدى الحياة استنادا الحكام املادة
/442اوال عقوب�ات وبدالل�ة االمر رقم 31
القسم  5لسنة  2003عن التهمة االوىل
ثاني�ا  :حكم�ت عليكم�ا ه�ذه املحكم�ة
بالسجن مدى الحياة استنادا الحكام املادة
/442اوال عقوب�ات وبدالل�ة االمر رقم 31
القسم  5لسنة  2003عن التهمة الثانية
ثالثا  :تنفذ العقوبة بالفقرة ( )2بالتعاقب
م�ع العقوب�ة املفروضة بالفق�رة ( )1من
اعاله عمال باحكام املادة / 143أ عقوبات
وملجهولية محل اقامتكم�ا تقرر تبليغكما
بصحيفتني محليتني لتس�ليم انفسكما اىل
هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة
القايض
محمد عباس شاكه
رئي�س محكم�ة جنايات كربلاء  /الهيئة
االوىل

وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االح�وال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة /
الواقعات
العدد 4537
التاريخ 2018/6/25
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل
املدع�ي (جلي�ل اس�ماعيل عب�د)
ال�ذي يطل�ب تبدي�ل لقب�ه وجعله
(الش�مري) بدال من ( البو جعفر)
فم�ن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديرية خالل مده اقصاها خمسة
عرش يوما وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )24م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

الحقيقي�ة له�ا ،ألنها س�نة انت�اج اول فيلم
عراق�ي لع�ادل عبد الوه�اب وق�د عرض يف
س�ينما امللك غازي تلته افلام مثل (القاهرة
بغ�داد) الذي ع�رض عام  1947وه�و انتاج
مشترك وحق�ق يف وقت�ه نجاح�ا ً منقط�ع
النظري .وتاب�ع :مصلحة الس�ينما واملرسح
تأسست يف عام  ،1959لتدخل الدولة رسميا
يف هذا املجال ،وكان فيلم الجابي الذي عرض
يف ع�ام  1968من انتاج هذه املؤسس�ة تلته
افالم مثل «ش�ايف خري» و»جرس االحرار «.
وكان فيلم الح�ارس اول فيلم عراقي يحصد
جائ�زة دولية حين�ذاك يف مهرج�ان قرطاج
وهو من بطولة زين�ب ومكي البدري ،وفيلم
املنعط�ف يف ع�ام  1975والذي يع�د من آخر
افلام القطاع الخ�اص واهمه�ا وقد عرض
يف موس�كو ،ام�ا يف الثمانيني�ات حيث كانت
دائرة الس�ينما واملرسح تمتل�ك كل مقومات
الس�ينما الناجح�ة م�ن مع�دات واجه�زة
التصوي�ر واس�توديوهات التحمي�ض وق�د
أث�ارت اعج�اب كل الفنانين الع�رب الذي�ن
زاروا العراق يف حينها امثال يوس�ف ش�اهني
ورأف�ت امليه�ي وفريد ش�وقي وغريهم ،وقد
انتجت الس�ينما واملسرح مجموع�ة كبرية
م�ن االفلام مثل «يشء م�ن الق�وة» لكارلو
هارتي�ون وفيلم «البيت» لعبد الهادي الراوي
اضاف�ة لالفلام الكوميدي�ة والت�ي قدمتها
رشكات االنتاج مث�ل رشكة بابل التي قدمت
«فائ�ق يت�زوج» و»ح�ب يف بغ�داد» لدائ�رة
الس�ينما واملرسح و»عريس ولكن» وغريها.
واستطرد :لكن قطاع السينما عانى االمرين
يف مرحل�ة التس�عينيات ،أي مرحلة الحصار
االقتص�ادي على الع�راق ،فتوقف�ت عجل�ة
االنتاج الس�ينمائي وانترشت افالم السكرين
كبدي�ل ع�ن االفلام الس�ينمائية .وبعد عام
 2003بدأت تتش�كل رشكات مستقلة تبناها
سينمائيون شباب وقد انتجت دائرة السينما
واملسرح فيلما واحدا م�ن رشيط خام تالف
يحم�ل عنوان «غري صالح للعرض» وهو من
االفالم الجميلة وشارك يف مهرجانات وحصد
جوائ�ز .وختم بالق�ول :اما مشروع بغداد
عاصمة الثقاف�ة العربية وما انتجته من كم
م�ن االفالم فهو اليرتقي اىل مس�توى االنتاج
الضخم الذي خصص لها .

قافلة العطش
أنس ناصيف

َ
قطرة ما ٍء
أعطني
ِ
كي أُ َ
غرق العالمْ،
الجواميس
سيالً من
ِ
ألفه َم الهدير،
فأنا ٌ
ريح
ْ
مغلق،
صندوق
يف
ٍ
ورمويش:
أرائك للركامْ،
األسنان املطحونة،
لغبار
ِ
ِ
شفتي
بني
وما
َّ
ُ
خيوط حدي ٍد
عنكبوت خائفْ،
ٌ
ينسجها
َ
ضحكة طف ٍل يشيخُ
ُ
يخنق

حضن أمّ ِه،
يف
ِ
ُ
البحر
بموج
يغسل
ِ
ِ
ُج َ
رح السماءْ،
وينتظ ُر ...
شكا ً
الصحرا َء ّ
َ
يبعث ّ
أن
يف قافل ٍة عربي ٍة
ْ
قصيدة،
تساف ُر يف وج ِه
علّه ُيشفيها..
زمن بهلوس ِة املطرْ.
من
ٍ
فرط مُ ٍ

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصارة
م�ن الهيئ�ة العام�ة للرضائب /
ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد
 /13505بتاري�خ 2016/9/1
واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة
للرضائ�ب فرع الحرية بأس�م /
عيل زيدان عزي�ز فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصارة
م�ن الهيئ�ة العام�ة للرضائب /
ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد
 /11998بتاري�خ 2018/6/11
واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة
للرضائ�ب /الكوف�ة املقدس�ة
بأسم ( محمد عيل محمد بديوي)
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة (عظ�م ع�اج)
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات
النفــطية/هي�اة توزي�ع بغ�داد /
والخاص�ة باملوظف(علي ج�واد
كاظ�م عيل)را جني م�ن يعثر عليها
تسليمها ملصدرها وشكرا ٠
ـــــــــــــــــــــــــــ
فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة (عظ�م ع�اج)
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات
النفطـــي�ة/ /والخـــــاص�ة
باملــوظف�ه رق�م الهوي�ة  ٢٥٣يف
٢/٨/٢٠١٦باس�م(أمنه مؤي�د
كاظم جواد)را جني من يعثر عليها
تسليمها ملصدرها وشكرا ٠
ـــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك�ه زين�ب ن�وري غن�ي
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ه التاجي
الستخراج اجازه بناء للعقار املرقم
 11004سبع البور
الرشيك محمدعبدالكريم محمد

9

اعالنات

العدد ( )1699االربعاء  27حزيران 2018

اعالن دعوة للهيئة العامة

اىل  /مساهمي رشكة النور للتحويل املايل  /مساهمة خاصة
استنادا الحكام املادة (  ) 87ثانيا من قانون الرشكات رقم (  ) 21لسنة 1997
املعدل وبناء عىل الدعوة املوجهة من قبل رئيس مجلس االدارة بتاريخ 5 / 15
 2018 /يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة يف مقر الرشكة الكائن
يف بغداد  /الكرادة – س�احة الحرية الس�اعة العارشة صباحا من يوم االثنني
املص�ادف  2018 / 7 / 16ويف حال�ة ع�دم حصول النص�اب القانوني يؤجل
االجتماع اىل نفس اليوم والس�اعة من االس�بوع القادم املص�ادف يوم االثنني
بتاري�خ  2018 / 7 / 23وذلك لغرض مناقش�ة فق�رات جدول االعمال املدرج
ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها واملصادقة عليها وكما ياتي :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف . 2017 / 12 / 31
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املنتهية 12 / 31
. 2017 /
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية . 2017 / 12 / 31
 – 4تعيني مراقب حسابات لسنة  2018وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس
مراقبة املهنة .
 – 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
 – 6مناقش�ة موض�وع اق�رار اندماج رشكة الن�ور برشكة الح�ارث العربية
للتحويل املايل حس�ب موافقة البن�ك املركزي العراقي واتخاذ القرار املناس�ب
بشانه .
راجين حضوركم او م�ن ينوب عنكم من املس�اهمني بصك اناب�ة او غريهم
بوكالة مصدق�ة من كاتب عدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة
الرشك�ة قبل ثالثة ايام عىل االقل عىل موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة
(  ) 91من قانون الرشكات .
رئيس جملس االدارة
فالح حسن صالح

محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك
وحدة العقود
العدد 10866
التاريخ 2018 / 6 / 26

اعالن للمرة االوىل
رقم املناقصة  1 /لسنة 2018

اسم املناقصة  /دفن جثث مجهويل الهوية
تدع�و مديري�ة بلدية كرك�وك الراغبني باالشتراك باملناقص�ة الرسية اعاله
مراجع�ة مقر الدائ�رة للحصول عىل املس�تندات واوراق املناقصة لقاء مبلغ
قدره ( )50.000خمس�ون الف دينار غري قاب�ل للرد عىل ان تودع العطاءات
يف الصن�دوق الخاص بذلك يف مقر الدائرة يف موعد اقصاه الثانية عرش ظهرا
من دوام الرس�مي ليوم االربعاء املص�ادف  2018 / 7 / 11علما ان املرشوع
اعلاه من (تخصيص�ات ميزانية البلدي�ة) مرفقا التامين�ات االولية وقدرها
( )250000مائتان وخمسون الف دينار عىل شكل صك مصدق.
املستمسكات املطلوبة:
.1كتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام  2018نافذة عىل ان تكون باسم مقدم
العط�اء ومعنون�ة اىل (مديري�ة بلدية كركوك) وبنس�خة اصلي�ة او مصورة
مصدقة
.2صك مصدق بمبلغ مائتان وخمسون الف دينار
.3كتاب تاييد من احدى الدوائر الرسمية تثبت بانم مقدم العطاء دفان
.4وصل اقتناء العطاء
.5مدة نفاذ العطاءات لثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
.6التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء
.7الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
.8يهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط
.9هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية
.10كلفة دفن الجثة الواحدة مائة الف دينار
.11مدة تنفيذ العمل سنة واحدة
رسدار عيل حسن

مدير بلدية كركوك

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات
قسم الرشكات املحدودة واالشخاص

قرار تصفية رشكة حمدودة

بناء على ما ج�اء بق�رار الهيئة العام�ة لرشكة
(زرداو للتج�ارة واملق�اوالت وال�وكاالت التجارية
املحدودة) املتخذ بتاري�خ  2016/2/16املتضمن
وضع الرشكة تحت التصفية وتعني املصفي (نجم
عبد الجبار) مصفيا لها
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  /بال
اعالن مفقود
اىل املفقود  /عيل حسني علوان
بتاريخ  2018 / 6 / 25قدمت زوجتك املدعوة ( ش�هد عبد الرزاق خضري ) تطلب فيه نصبها
قيم�ة عليك لكونك خرجت بتاريخ  2013 / 9 / 6ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف
تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
فالح حسن هادي

امانة بغداد /دائرة املشاريع
نرش تنويه
ورد س�هوا يف نشر االعلان املرق�م ()13/2018
الخ�اص بمناقصة (اعم�ال تطوي�ر املحلة) حيث
ذك�ر ارق�ام املحلات ( / 246االف�راز الحدي�ث +
املحل�ة  248حي البس�اتني) خط�أ والصحيح هو
املحل�ة ( 346االف�راز الحدي�ث  +املحل�ة  348حي
البس�اتني والش�وارع املحيطة والش�ارع الخدمي
لحي البس�اتني املنشور يف جريدتنا بالعدد ()1692
يف  2018/6/12لذا اقتىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (س�فيان مجيد
حسين) الذي يطل�ب فيه تبديل االس�م املجرد من
(سفيان) اىل (مصطفى) من لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدينة والجوازات
واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن (عبد الله كاظم حسني) طلبا اىل هذه
املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله
البو طبي�خ وعالم باحكام امل�ادة ( )24من قانون
البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل تقرر
نشر الطلب باح�دى الصح�ف املحلية فم�ن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل فرتة عرشة
اي�ام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف
الطلب حسب االصول
اللواء
هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف املثن�ى عن اجراء
مزايدة علنية لتاجري ال�دكان امللحق بجامع االمام
علي (ع) والواقع يف الس�ماوة ـ الحي العس�كري
فعىل الراغبني االشتراك باملزايدة الحضور اىل مقر
مديريتن�ا الكائن يف الس�ماوة ـ املدخ�ل الجنوبي ـ
قرب االذاعة بعد عرشة ايام تاريخ نرشه بالجريدة
الرسمية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة  %20م�ن بدل التقدير ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
مديرية
الوقف الشيعي يف املثنى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد /2482 :ب2018/
التاريخ 2018/6/24
اعالن
املدعى عليه /حيدر محمد عبيد
اقام�ت املدعي�ة ح�وراء ن�ارص حسين الدع�وى
البدائي�ة املرقمة اعاله تطالبك فيها بتس�ديد مبلغ
مق�دار ( )124,000,000وتطلب دعوتك للمرافعة
والحك�م ب�اداء الدي�ن وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم
واملصاري�ف واتعاب املحاماة ونظرا ملجهولية محل
اقامتك وحسب رشح املبلغ امري عبد الحافظ جابر
يف  2018/6/12واش�عار مخت�ار املنطق�ة عم�ار
عبد الكريم الخفاجي مختار حي السلام يف قضاء
الحل�ة بتاري�خ  2018/6/12ل�ذا ق�ررت املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض
حضورك امام محكمة بداءة الحلة يف يوم املرافعة
املوافق  2018/7/8الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول
القايض
خالد هالل شمران التميمي
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اعالن دعوة للهيئة العامة

اىل  /مساهمي رشكة الحارث العربية للتحويل املايل  /مساهمة خاصة
اس�تنادا الح�كام امل�ادة (  ) 87ثانيا من قان�ون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة 1997
املع�دل وبن�اء عىل الدعوة املوجهة م�ن قبل رئيس مجل�س االدارة بتاريخ / 5 / 15
 2018يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد
 /الكرادة خارج – مقابل نادي الهندية م  – 905ز  – 15مبنى  61يف تمام الس�اعة
العارشة صباحا من يوم االحد املصادف  2018 / 7 / 22ويف حال عدم حصول النصاب
القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم والس�اعة من االسبوع القادم املصادف يوم
االحد بتاريخ  2018 / 7 / 29وذلك لغرض مناقش�ة فقرات جدول االعمال املدرج يف
ادناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها واملصادقة عليها وكما ياتي :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف . 2017 / 12 / 31
 – 2مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية 12 / 31
. 2017 /
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية . 2017 / 12 / 31
 – 4تعيين مراق�ب حس�ابات لس�نة  2018وتحديد اجوره حس�ب ضوابط مجلس
مراقبة املهنة .
 – 5ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
 – 6مناقش�ة الع�دول عن قرار الهيئة العامة امل�ؤرخ يف  2017 / 11 / 12واملتضمن
تغيري نشاط الرشكة وزيادة راس املال .
 – 7مناقشة موضوع دمج رشكة النور للتحويل املايل ( م خ ) برشكتنا وذلك حسب
موافقة البنك املركزي العراقي واتخاذ القرار املناسب .
راجين حضورك�م او من ينوب عنكم من املس�اهمني بصك اناب�ة او غريهم بوكالة
مصدقة من كات�ب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل
ثالث�ة اي�ام عىل االقل من موعد االجتماع مع مراعاة اح�كام املادة (  ) 91من قانون
الرشكات .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق
العدد  :حجة قيمومة مفقود2018 /
التاريخ 2018/5/17
تعميم اوصاف
بتاري�خ  2014/7/15فق�د املدع�و (عيل حسين
عب�د معني) عندما حرضت مجموع�ة مجهولة اىل
داره الواقعة يف ناحية ابي غرق /قرية الحمام 1/
ولم تع�ود اىل الدار رغ�م البحث عن�ه وكان يرتدي
قمي�ص س�مائي الل�ون ورسوال ش�كري الل�ون
متوس�ط القامة واس�مر اللون لدي�ه صلع جزئي
وشعر راسه يكثر فيه البياض فمن تتوفر لديه اي
معلومات اخبار مركز رشطة ابي غرق او االتصال
07601417329
القايض
حيدر جاسم تقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية احوال بابل
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (جعفر عبد
طالك) ال�ذي ؤيطلب تبديل لقبه م�ن (الخفاجي)
اىل (العب�ادي) فم�ن لدي�ه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عشر يوما
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1693
التاري�خ  2018/6/13لقاء طلب الدائنة (عائش�ة
عليوي عبود) خطأ والصحي�ح هو (عائدة عليوي
عبود) يف الدعوى املرقم�ة  2018/26الصادرة من
مديرية تنفيذ االسكندرية لذا اقتىض التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /459 :ب2016/
التاريخ 2018/6/25
اعالن
تبيع محكم�ة بداءة اب�ي الخصيب العق�ار املرقم
 194مقاطعة  41بلد مخدم وذلك يف تمام الس�اعة
الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم التايل
لنرش هذا االعالن فمن ل�ه رغبة بالرشاء الحضور
يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة املقدرة وبصك
مص�دق ان لم يكن رشي�كا وان اج�ور املنادي مع
املشرتي كما بينه اوصافه ادناه
القايض
فيصل سلمان عطار
االوصاف:
العقار املرقم اعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا
بمي�اه امل�د مس�احته  12دون�م و  17اول�ك و25
م نوع�ه وقف صحي�ح ذري وان للعق�ار يقع عىل
شارع فرعي ترابي ومشيد عليه عدد من املشيدات
مختلفة املساحة والتشديد تعود للغري وانه مسيج
بسياج من البلوك من واجهته االمامية قدره قيمة
الدونم الواحد من االرض مبلغ مقداره مائة مليون
دين�ار فتكون قيم�ة االرض الكلية مبل�غ مقداره
 1,269,000,000مليار دينار ال غريها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف
املقدادية
العدد 488 :
التاريخ 2018/6/26
اعالن فقدان
قدم�ت الس�يدة ريمه حم�د عليوي طلب�ا اىل هذه
املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما على ابنها املفقود
(خال�د حويج�ه ض�اري) والت�ي فق�دت بتاري�خ
 2014/9/29حس�ب االوراق التحقيقية الصادره
م�ن مرك�ز رشطة سنس�ل فم�ن لدي�ه االعرتاض
الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة خالل س�بعة ايام
م�ن اليوم التايل للنشر لتقديم اعرتاض�ه واعالمنا
وبخالف�ه س�وف تنظ�ر املحكم�ة يف الطل�ب وفق
القانون
القايض
تحسني حسني فزع العقابي

رئيس جملس االدارة

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /460 :ب2016/
التاريخ 2018/6/25
اعالن
تبي�ع محكمة بداءة ابي الخصي�ب العقار املرقم 184
مقاطع�ة  41بلد مخدم وذلك يف تمام الس�اعة الثانية
عشر من ظه�ر اليوم الثالثين من الي�وم التايل لنرش
هذا االعالن فمن له رغب�ة بالرشاء الحضور يف ديوان
هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة املق�درة وبصك مصدق ان لم
يك�ن رشيكا وان اجور املنادي مع املشتري كما بينه
اوصافه ادناه
القايض
فيصل سلمان عطار
االوصاف:
العقار املرقم اعاله عبارة عن بس�تان تس�قى سيحا
بمياه املد مساحته  13اولك و 25م نوعه وقف صحيح
ذري وان�ه يقع داخل القرية ويبعد عن الش�ارع العام
وانه خايل من املغروسات واملشيدات قدرة قيمة الدونم
الواح�د من االرض مبل�غ مائة ملي�ون دينار فتكون
القيم�ة املقدرة للعق�ار مبلغ مق�داره 53,000,000
مليون دينار ال غريها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2229 :ب2016/
التاريخ 2018/6/26
اىل املدعى عليه  /ثابت سعيد نعوم
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /2229ب2016/
وامل�ؤرخ  2018/12/5حكم�ا غيابيا يقضي الحكم
بازال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل  2/691القبل�ة بيعا
وتوزيع ص�ايف الثمن بني الرشكاء كل حس�ب حصته
وباملزاي�دة العلني�ة ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح مبلغ مركز رشط�ة الرباضعية
ومخت�ار منطقة عبدلي�ان عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتين محليتين يوميتين ولك ح�ق االعرتاض
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فدق�ت هوية الطالب ( س�اهر رعد زي�اره) الصادرة
م�ن معهد التدري�ب النفطي ـ برصة قس�م التصفية
اختص�اص تش�غيل وس�يطرة عىل م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء /
مديرية توزيع كهرباء النجف بأس�م (قاس�م حسني
عيل) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك
العدد /179 :ب2018/
التاريخ 2018/6/24
اعالن
بالنظر الكتس�اب الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة
بالعدد /179ب 2018/يف  2018/4/2الدرجة القطعية
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرق�م (2578/2م)2
عف�ك املدرج�ة اوصافه ادن�اه بيعا باملزاي�دة العلنية
وان القيم�ة املق�درة له ه�ي ( )40,000,000اربعون
ملي�ون دين�ار فقد ق�ررت هذه املحكم�ة االعالن عن
بيع�ه باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل للنرش فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
محكمة بداءة عفك يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة  %10من
القيمة املق�درة اعاله واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف :
عرص�ة خالي�ة م�ن البن�اء مج�اورة اىل مالحظي�ة
التسجيل العقاري يف عفك من جهة الشمال واىل دائرة
الكاتب العدل من جهة اليمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة الديوانية
العدد /1366 :ب2018/
التاريخ 2018/6/20
اىل  /املدع�ى عليه (احس�ان غازي س�الم حسين
الزبيدي)
تبليغ
اق�ام املدعي مدير بلدية الديوانية اضافة لوظيفته
بواس�طة وكيل�ه الحقوق�ي (احمد ج�واد كاظم)
الدع�وى املرقم�ة /1366ب 2018/يطل�ب فيه�ا
الزامك بابطال س�ند العق�ار املرقم ( )1454/1م2
البو صالح ) واعادة تس�جيله باسيم مديرية بلدية
الديواني�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب كتاب
مركز رشط�ة االمام الحسين (ع) بالع�دد 7732
يف  2018/5/19واش�عار رئي�س املجل�س املحلي
ملنطق�ة ح�ي الش�هيد الص�در  /املنطق�ة االوىل يف
الديوانية بالعدد بلا يف  2018/5/19تقرر تبليغك
نشرا بصحيفتين محليتين يوميتين بالحضور
يف موع�د املرافعة املص�ادف  2018/7/5الس�اعة
الثامن�ة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
حسام خليل عبد الرضا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف
القسم  :وحدة الرشكات
العدد 15374 :
التاريخ 2017/8/1
اىل دائرة مسجل الرشكات
بيع سهام
اس�تنادا اىل الطلب املق�دم الينا بالع�دد ()14817
يف  2017 /8/1المان�ع لدين�ا م�ن بي�ع اس�هم
رشك�ة (الق�در للتوس�ط ببي�ع ورشاء العملات
االجنبي�ة ـ مح�دودة املس�ؤولية ) الكلي�ة البالغة
( )500,000,000خمس�مائة ملي�ون س�هم
للمساهمني املدرجة اسمائهم ادناه :
ت

اسم البائع

عدد االسهم

عدد االسهم كتابة

1

حسام محمد
كاظم

25,000,000

خمسة وعشرون
مليون سهم

رعد علي
مطيرة

475,000,000

اربعمائة وخمسة
وسبعون مليون سهم

ت

اسم المشتري

عدد االسهم

عدد االسهم كتابة

1

اوس جبار
مهدي

499,000,000

حسين ضياء
جعفر

1,000,000

اربعمائة وتسعة
وتسعون سهم
مليون سهم

نافذة لغاية 2017/12/31
خليل شاكر عباس
و  .مدير الهيئة العامة للرضائب
فرع النجف االرشف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4601
التاريخ 2018/6/26
بن�اء على الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي
(فه�د رزاق جاس�م) ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من
(الش�يباوي) اىل ( الحمي�دي) فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

 10رياضة
العدد ( )1699االربعاء  27حزيران 2018
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

الرشطة ينسحب من دوري الصاالت
ويتهم اللجنة بـ «التخبط واملحاباة»
المستقبل العراقي  /متابعة

أعلن ال�كادر التدريبي لفريق ك�رة الصاالت بنادي
الش�رطة الرياضي انس�حاب فريقه م�ن نهائيات
ال�دوري الممتاز بس�بب ما وصف�ه بـ”التخبطات
الت�ي رافقت آلية اختيار مكان إقامة الدور النهائي
من البطولة”.
ونق�ل بيان العلام النادي عن م�درب الفريق أثير
الدراج�ي قوله ،ان “لجنة ك�رة الصاالت أعلنت من
خالل مكتبها اإلعالمي في وقت س�ابق ان البطولة
ستقام في أربيل وهو قرار اتخذته اللجنة بحضور
جمي�ع ممثل�ي الفرق المش�اركة واعلن�ت ان هذا
القرار وال يمكن الرجوع عنه”.
وأض�اف ان “الف�رق وعل�ى ه�ذا األس�اس رتب�ت

إيران متنح مييس تفوق ًا
عىل كريستيانو
المستقبل العراقي /وكاالت

أمورها الخاصة بحجز الفنادق وتذاكر الس�فر الى
أربيل لكنها تفاجأت في الس�اعة الواحدة من فجر
الي�وم الثالثاء بقرار تغيير مكان البطولة من أربيل
ال�ى الحلة وبغداد وميس�ان قبل  ٣ايّ�ام من موعد
انطالق البطولة وهو قرار يؤكد أن اللجنة ال تمتلك
اَي تخطي�ط مس�بق إلقام�ة بطوالته�ا وان تعمل
بتخبط”.
وبين الدراجي ،ان “اللجنة به�ذه القرار اثبتت انها
تعم�ل على اه�واء بعض أعضاءه�ا الذين تربطهم
مصالح ش�خصية م�ع بع�ض ادارات األندية التي
س�تكون هي المس�تفيدة األكب�ر من ه�ذا القرار،
وان قرار االنس�حاب اصبح ضروري وملزم وعلى
جمي�ع الفرق ان تنس�حب أس�وة بانس�حاب فرق
الشرطة والجوية وبلدية البصرة”.

قال�ت تقارير صحفية إن األرجنتيني ليونيل ميس�ي ،يتفوق على غريمه كريس�تيانو
رونالدو ،مهاجم البرتغال ،على مستوى المنتخبات.
وذكرت شبكة “ ،”TyCأن ميسي يتفوق على رونالدو في نسبة تحويل ركالت الجزاء
إلى أهداف مع المنتخب الوطني.
وحص�ل ميس�ي عل�ى  19ركلة جزاء ،فش�ل في تس�جيل  4فق�ط منه�ا ،ركلتين في
مباريات غير رس�مية ،وأخرتين في البطوالت الرسمية ،ضد تشيلي وأيسلندا ،بنسبة
نجاح .78.95%
وأضاف�ت أن رونالدو حصل على  13ركلة ج�زاء فقط ،لكنه أهدر  6منها،
بنسبة تحويل ناجحة .53.85%
يش�ار إل�ى أن رونالدو أه�در ركلة جزاء أم�ام منتخب إي�ران ،أمس
اإلثني�ن ،في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار الجولة الثالثة
من دور المجموعات بكأس العالم.

إنرت ميالن يعلن ضم
ناينجوالن

الفيفا يعاقب ثالثي سويرسا
بسبب «النرس األلباين»

المستقبل العراقي /وكاالت

ق�رر االتح�اد الدول�ي لك�رة القدم
{فيف�ا} ف�رض غرام�ة مالي�ة على
ثالث�ة العبي�ن بسويس�را لقيامهم
باالحتف�ال بش�عار سياس�ي خالل
مب�اراة صربيا ف�ي الجول�ة الثانية
للمجموع�ة الخامس�ة م�ن بطولة
كأس العالم في روسيا.
واحتفل الثالثي السويسري شيردان
شاكيري وغرانيت تشاكا وستيفان
ليشتنش�تاينر ف�ي المب�اراة الت�ي
انتهت بفوز الفري�ق بهدفين لهدف
بشعار “النسر األلباني”.

ورسم تشاكا وشاكيري ،ذوا األصل
الكوس�وفي ،بيديهما ش�كل نس�ر
مجن�ح ذي رأس�ين ،وه�و الش�عار
المرس�وم على علم ألبانيا ،بعد فوز
سويس�را في الدقيق�ة األخيرة من
المب�اراة أم�ام صربيا ،وش�اركهما
ليشتنش�تاينر االحتف�ال بتل�ك
الطريقة.
ً
ووفق�ا لبي�ان “للفيف�ا” نش�رته
وس�ائل اإلعلام األجنبي�ة ،أم�س
األثني�ن “اكتف�ى الفيف�ا بتغري�م
الثنائ�ي تش�اكا وش�اكيري بمبل�غ
 10آالف فران�ك سويس�ري {8.5
آالف يورو}”.وأض�اف البي�ان “ت�م

تغريم ليشتنش�تاينر مبلغ خمس�ة
آالف فران�ك سويس�ري { 4.5آالف
يورو} ،بس�بب تقليد زميليه تشاكا
وشاكيري”.
ويحظ�ر “الفيف�ا” قي�ام الجماهير
أو الالعبي�ن ب�أي ش�عارات أو
هتافات سياس�ية أو عنصرية داخل
المس�تطيل األخض�ر ب�أي بطول�ة
عالمية.وتحت�ل سويس�را المرك�ز
الثاني في ترتيب المجموعة برصيد
أرب�ع نقاط بف�ارق األه�داف خلف
البرازيل ،فيم�ا تحتل صربيا المركز
الثال�ث برصيد ثالث نق�اط ،وأخيرا
كوستاريكا بال رصيد من النقاط.

رضغام أسامعيل يضع رشط ًا للعودة
اىل الرشطة
بغداد /المستقبل العراقي
وضع الالعب ضرغام أسماعيل نجم المنتخب
الوطن�ي ،والمحترف في نادي {ريزا س�بور}
الترك�ي ش�رطا ً من أج�ل الع�ودة ال�ى ناديه
السابق فريق الشرطة.
وق�ال أس�ماعيل ،أن “عق�دي م�ع الن�ادي
الترك�ي تبقى فيه س�نتين ،وهناك مفاوضات
للتمدي�د معهم وقد يتم فصخ العقد بالتراضي
واذا حص�ل ذلك فس�أعود الى ناديي الس�ابق
الشرطة”.
وأض�اف “سأس�افر ال�ى دول�ة قط�ر بع�د
يومين لغ�رض عالج تأهيلي بعد الش�فاء من
اصاب�ة {رباطي�ن} وس�يكون عل�ى حس�ابي
الشخصي”.
وأشار الى ان “مش�كلة الفريق ليس في إدارة

ن�ادي الش�رطة وال دخل له�ا باالزم�ة وأنما
باتح�اد الكرة ،وكان�ت لدي الني�ة للعودة الى
الن�ادي ولك�ن ل�ن اعود قب�ل تغيي�ر وضعية
الفريق فلالس�ف بعض الجمهور اليوم يتعدى
عل�ى الالعبي�ن وتص�ل ال�ى الش�تم والس�ب
والقذف باالعراض”.
وأكد أس�ماعيل ان “االدارة الحالية للش�رطة
قد تحملت المس�ؤولية وال اداف�ع عنها وهي
لم تقص�ر مع الالعبين ولك�ن الغريب الفريق
الي�وم يتع�ادل الكث�ر من م�رة ف�ي مباريات
ال�دوري {الممت�از} بالدقيق�ة  ،90وهن�اك
اخط�اء في النادي ولك�ن االدارة غير مقصرة
م�ع الفري�ق” .وعد الع�ب المنتخ�ب الوطني
“مستوى المنتخب الحالي بالجيد ،والالعبون
يخدمون البلد بغض النظر عن طريقة وهوية
المدرب”.

فيدرر يبدأ عام 2019
يف كأس هوبامن
المستقبل العراقي  /متابعة
يبدأ نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر ،المصنف
ثاني�ا عالميا ،مش�واره في ع�ام  2019ف�ي كأس هوبمان
للمنتخب�ات المختلطة التي تقام في بيرث ،اس�تراليا والتي
احرز لقبها بداية العام الحالي مع مواطنته بليندا بنتشيتش،
كم�ا أعلن منظمو البطولة الثالثاء.واعتبرت بداية فيدرر العام
الماضي في كأس هوبمان مثالية ،إذ تابع السويس�ري تألقه
على المالعب باحرازه لقب بطولة استراليا المفتوحة ،اولى
ال�دورات االرب�ع الكب�رى ،محققا لقب�ه العش�رين الكبير.
وتص�در فيدرر التصنيف العالمي االس�بوع الماضي عقب
اح�رازه لق�ب دورة ش�توتغارت االلماني�ة ،لكن�ه فش�ل
ف�ي االحتفاظ بمرك�زه لفقدان�ه لقبه ف�ي دورة هاله،
ليس�تعيدها االس�باني رافايل نادال.وق�ال فيدرر على
الموق�ع االلكترون�ي للبطولة “إنه الم�كان األمثل من
أج�ل إطلاق الموس�م وبالتأكي�د التحضي�ر األفضل
لبطولة استراليا المفتوحة .لقد سارت االمور بشكل
جيد بالنسبة لي في األعوام األخيرة لذا أنا متشوق
للعودة”.ومن المتوق�ع أن يلعب فيدرر الى جانب
مواطنته بنتش�يتش للع�ام الثاني عل�ى التوالي.
وهي المرة الثانية التي يحرز فيدرر لقب الكأس،
بعدما فاز بها ع�ام  2001مع مواطنته مارتينا
هينغيس.ف�ي المقاب�ل يعود الثنائ�ي االلماني
ألكسندر زفيريف ومواطنته أنجليك كيربر ،إلى
بيرث على أمل تعويض خيبة خس�ارة النهائي
العام الماضي أمام الثنائي فيدرر وبنتش�يتش.
وتق�ام كأس هوبم�ان بي�ن  29كان�ون االول/
ديسمبر و 5كانون الثاني/يناير المقبلين.

المستقبل العراقي /وكاالت
أعل�ن نادي إنتر ميالن اإليطالي ،التعاقد بش�كل
رس�مي ،م�ع البلجيكي رادجا ناينج�والن ،قادمً ا
من صفوف روما.
وذك�ر حس�اب إنت�ر ميلان ،عل�ى موق�ع التواصل
االجتماع�ي تويت�ر ،أن ناينج�والن ،وق�ع على عقود
انتقال�ه إلنتر ميالن ،لمدة  4مواس�م ،حيث س�ينتهي
عقده في .2022
وسجل ناينجوالن 28 ،هدفا في  155مباراة بالدوري اإليطالي
مع روما ،وكان من أهم أسباب وصول نادي العاصمة إلى قبل
نهائي دوري أبطال أوروبا ،الموسم الماضي.
وس�يلعب الالعب ،البالغ عمره  30عاما ،م�رة أخرى تحت قيادة
لوتشيانو سباليتي ،مدربه السابق في روما.
واحتل إنتر ميالن ،المركز الرابع في الكالتش�يو ،الموسم الماضي،
وسيلعب في دوري أبطال أوروبا ،ألول مرة في  6مواسم.

عبطان يعطي وعد ًا لفالح حسن عن ملعب الزوراء
بغداد /المستقبل العراقي
بح�ث وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين
عبط�ان ،م�ع رئي�س الهي�أة االداري�ة لنادي
الزوراء الرياضي فالح حسن سير االعمال في
ملعب الزوراء.

وقال عبطان خالل اللقاء بحسب بيان للوزارة
ان “ملعب الزوراء سيش�هد االس�بوع المقبل
اضاف�ة فق�رات مهم�ة والس�يما بع�د انهاء
االعمال الكونكريتية بش�كل كامل ”،مبينا ان
“وتيرة العمل ستزداد في الملعب خالل االيام
المقبلة من خالل اضافة كوادر وايادي عاملة

من قبل الشركة المنفذة”.
واضاف ان “الوزارة تسعى لحل كل الصعوبات
المالية امام الش�ركة من خلال المتابعة مع
وزارتي التخطيط والمالية الجل زيادة سرعة
االنجاز بشكل اكبر“ ،مؤكدا ان ملعب الزوراء
س�يكون جاهزا ً لالفتتاح خلال العام الحالي

.”2018
من جانبه اش�اد رئيس الهئي�ة االدارية لنادي
الزوراء الرياضي فالح حس�ن بال�دور الكبير
التي تبذله الوزارة في الثورة العمرانية فضال
ع�ن الدعم المس�تمر الذي تقدمه س�واء كان
ماديا ً او معنوياَ.

هاري كني خيلد ذكرى ثالثية بنام مع عائلته
بغداد /المستقبل العراقي
نش�ر ه�اري كي�ن ،قائ�د منتخ�ب إنجلترا
وتوتنهام هوتسبير ،صورة رفقة عائلته،
والك�رة التي س�جل بها  3أه�داف ،في
مرمى بنم�ا ،ضمن منافس�ات بطولة

كأس العالم .2018وأكدت صحيفة الديلي ميل،
أن كي�ن تواجد مع عائلته ،خلال فترة الراحة،
الت�ي حص�ل عليه�ا ،م�ن جاريث س�اوثجيت،
المدير الفني للمنتخب اإلنجليزي.
والتقط�ت عدس�ات الكامي�رات ،ع�دة ص�ور
لمهاج�م المنتخ�ب اإلنجلي�زي ،رفق�ة عائلته

والكرة التي سجل بها  3أهداف.
ويحتل كين ،صدارة هدافي المونديال ،رصيد 5
أه�داف ،وذلك خالل مباراتي�ن فقط في بطولة
كأس العالم.وضمن المنتخب اإلنجليزي ،التأهل
لدور الـ  16للمونديال ،بعد الفوز على منتخبي
بنما وتونس.

العراق يوافق عىل مشاركة منتخب الناشئني ببطولة غرب آسيا
بغداد /المستقبل العراقي

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم ،عن موافقته
على المشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا
للناش�ئين والمق�رر أقامتها ف�ي األردن مطلع
شهر آب المقبل استعدادا للمشاركة في نهائيات
كاس آسيا في ماليزيا شهر أيلول المقبل.

وق�ال رئيس االتح�اد العراقي لك�رة القدم عبد
الخال�ق مس�عود ،إن “اتحاد الكرة أرس�ل كتابا
رسميا إلى اتحاد غرب أسيا يؤكد فيه الموافقة
على مش�اركة منتخب الناشئين تحت  16عاما ً
في منافس�ات البطولة والمقرر أن تستضيفها
العاصم�ة األردني�ة عم�ان اعتب�ارا ً م�ن األول
لشهر آب المقبل ولغاية العاشر من ذات الشهر

وبانتظ�ار وص�ول موافقات باق�ي المنتخبات
التي ترغب بالمشاركة قي المنافسات”.
يذك�ر أن منتخ�ب الناش�ئين يس�تعد للدخ�ول
في منافس�ات بطول�ة كاس أس�يا والمقرر أن
تس�تضيفها ماليزيا في شهر أيلول المقبل بعد
أن وضعت�ه القرعة إلى جان�ب منتخبات كوريا
الجنوبية وأستراليا وماليزيا.

«الفيفا» حيدد أفضل الالعبني يف « »36مباراة باملونديال
المستقبل العراقي  /وكاالت
حدد االتحاد الدول�ي لكرة القدم “فيفا”،
أفض�ل العبين لك�رة القدم حت�ى اليوم،
وذلك بعد اجتياز  36مباراة من إجمالي
 64ف�ي كأس العال�م لك�رة الق�دم في
روسيا.
ونش�ر الموقع الرس�مي للفيفا قائمة
أفض�ل مهاجمين ،حي�ث احتل المرتبة
األولى المهاجم البريطاني هاري كين،
قائ�د المنتخ�ب اإلنجليزي ،م�ع تحقيق
 5أه�داف حت�ى اآلن ،في حين احت�ل روميلو
لوكاك�و المهاجم البلجيك�ي ،وهو في نفس
الوق�ت مهاجم ن�ادي “مانشس�تر يونايتد”
المرتب�ة الثاني�ة بحوزت�ه  4أه�داف حت�ى
اليوم.
أم�ا المهاج�م البرتغال�ي ،كريس�تيانو

رونالدو ،قبطان المنتخب البرتغالي ،ومهاجم
ن�ادي “ريال مدري�د” ،فاحتل المرتب�ة الثالثة
بتسجيله  4أهداف.
كما نش�رت “الفيف�ا” على موقعها الرس�مي
تصنيفا ألفضل العب�ي مونديال — 2018في
روس�يا ،حيث حاز كريس�تيانو رونالدو على
لقب أفضل العب من ناحي�ة الضربات ،إذ نفذ
 15ضربة على مرمى ،في حين حصل المهاجم
الروس�ي ،روم�ان زوبني�ن ،على لق�ب أفضل
العب من ناحية تغطية المس�افة ،إذ تجاوزت
مسافة ركضه في المباريات  33كيلومترا.
الالعب الس�نغالي مامي بيرام ديوف والالعب
البولندي يان بيدناريك في المباراة التي جمعت
فريقهما
كما حصل س�يرخيو راموس ،على لقب أفضل
الع�ب ف�ي التمري�ر ،إذ نف�ذ  309تمري�رات
ناجح�ة ،ول�م يغب ع�ن ه�ذا التصني�ف دور

حارس�ي المرمى ،حيث حصل حارس المرمى
المكس�يكي ،غييرمو أوتشوا ،على لقب أفضل
حارس م�ن ناحية إنق�اذ الك�رات ،حيث أنقذ
مرماه من  14هدفا.
أم�ا المنتخبات ،فحص�ل المنتخ�ب البلجيكي
على لق�ب أفضل منتخ�ب من ناحي�ة تحقيق
النتائ�ج ،بحصوله على  8أه�داف ،كما حصل
المنتخب اإلس�باني لق�ب أفض�ل منتخب من
ناحي�ة الهجم�ات ،وذل�ك بع�د أن نف�ذ 197
هجوما ،كم�ا حصل المنتخب اإلس�باني على
لقب أفضل منتخب م�ن ناحية التمرير ،إذ نفذ
 2089تمريرة ناجحة ،أم�ا المنتخب اإليراني،
الذي يغادر كأس العال�م بعد تعادله يوم أمس
االثني�ن مع البرتغال بنتيج�ة  ،1 — 1فحصل
على لقب أفضل منتخب من ناحية الدفاع.
ونشرت “الفيفا” على موقعها الرسمي بيانات
إحصائية للمباريات حتى الساعة.
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بحجم حبة األرز ..الكشف عن أصغر كمبيوتر
قامت جامعة ميش�يغان بتحوي�ل جهاز» آي بي
أم « إىل أصغ�ر كمبيوت�ر يف العال�م ،بأبع�اد بلغت
 0.3م�م ×  0.3م�م فقط .وب�دا الكمبيوتر أصغر
م�ن حجم حبة األرز ،لكن املبتكرين غري متأكدين
مم�ا إذا كان الجه�از مؤهال لحم�ل وصف جهاز
كمبيوتر ،حيث أنه يفقد جميع الربامج والتواريخ
بمجرد إيقاف تش�غيل الطاقة .وسبق أن كشفت
رشك�ة « آي بي أم « س�ابقا ،عن كمبيوتر صغري
الحجم تبلغ أبعاده  1مم ×  1مم ،خالل مؤتمر يف

سودوكو

ش�هر مارس املايض .ويمثل الجهاز الجديد حوايل
ُعشر حجم كمبيوتر» آي بي أم « وهو أصغر من
أن يك�ون له هوائي�ات راديو تقليدي�ة ،وبدال من
ذل�ك ،يتلقى وينق�ل البيانات مع الض�وء املرئي،
حيث يمكن للضوء الصادر من أي جهة أن يحفز
تيارات دوائره الصغرية.
و ُزود الجه�از بمستش�عر دقي�ق يق�وم بتحويل
درج�ات الح�رارة إىل فواص�ل زمني�ة مح�ددة
باستخدام نبضات إلكرتونية.

تسعيني يعتذر عن رسقة ارتكبها
ق�رر رج�ل تس�عيني يف والي�ة تكس�اس
األمريكي�ة ،أن يعتذر عن رسق�ة ارتكبها
قبل نحو  75عاماً ،وأرس�ل رسالة اعتذار
إىل س�لطات مدينت�ه ،مع ورق�ة نقديمة
بقيمة  50دوالر ،للتكفري عن ذنبه.
واعترف الرجل املجهول يف الرس�الة ،أنه
رسقة عالمة مرورية من الش�ارع ،عندما
كان بعمر 15عاماً ،وعىل الرغم من بلوغه
سن التسعني ،إال أنه لم يتمكن من تجاوز

الش�عور بالذنب ،عن أفعاله الطائش�ة يف
س�ن املراهقة ،بحس�ب موقع إن دي تي
يف.
وذكرت ش�بكة فوك�س ني�وز ،أن الرجل
الذي لم يكش�ف ع�ن هويته ،يح�اول أن
ّ
يكف�ر عن جمي�ع األخطاء الت�ي ارتكبها
يف امل�ايض ،ويف الوق�ت ال�ذي ّ
ق�در قيم�ة
إش�ارة امل�رور الت�ي رسقها قبل س�بعة
عقود ونصف م�ن الزمن بنحو  50دوالر،

إال ّ
أن ع�ذاب الضمير ال�ذي رافقه طوال
تلك الس�نوات ،كان أكبر بكثري من هذه
التكلفة.
ويرغ�ب املس�ؤولون يف املدين�ة ،بقدي�م
الش�كر بش�كل ش�خيص للرجل العجوز،
لكن�ه لم يرتك أي رق�م للتواصل أو عنوان
يساعد يف الوصول إليه ،ويف الوقت الحال،
يأملون أن يتمكن الرج�ل من تجاوز هذا
األمر ،والعيش بسالم يف أيامه األخرية.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

هل تعلم أن رشب امل�اء عىل معدة فارغة
يعال�ج الكثري من األمراض مثل :الصداع،
وآالالم املفاص�ل ،والس�منة  ،ورسع�ة
رضب�ات القلب ،التهاب الس�حايا ،الربو،
الس�ل ،الس�كري ،اإلمس�اك ،والعي�ون،
والرحم ،والرسطان...
اح�ذر م�ن رشب امل�اء وأنت واق�ف فإنه
يسبب عرس الهضم؛ بسبب سقوطه دفعة
واح�دة يف ق�اع املعدة ،وح�اول أن ترشبه
جالس�ا ً وعلى دفع�ات حتى تنب�ه الكبد
بنزول املاء وال تس�بب له التليف الكبدي.
ه�ل تعلم أن امل�اء يمد الجس�م بالطاقة،
ويجعل الخاليا البرشية تتجدد.

سامعات األذن خطرة عىل االطفال

أفادت دراس�ة هولندية أن األطفال الذين يس�تمعون إىل
املوسيقى باس�تخدام س�ماعات األذن ربما أكثر عرضة
لضعف السمع املرتبط بالضجيج.
ودرس الباحثون نتائج اختبارات للس�مع شملت 3316
طفال ترتاوح أعمارهم بني التاسعة والحادية عرشة .كما
س�ألوا اآلباء عن شكاوى أطفالهم من مشاكل يف السمع
والوق�ت الذي يقضيه األطفال يف االس�تماع للموس�يقى
عرب سماعات األذن ومدى ارتفاع الصوت عادة.
ووج�د الباحث�ون أن  443طفلا يف املجم�ل ،أو  14يف
املئ�ة ،عان�وا عىل األقل م�ن بعض الصعوبات يف الس�مع
يف الترددات العالي�ة .وع�ادة ما يكون الس�بب يف ضعف
الس�مع عند الرتددات العالية ،خاصة لدى صغار الس�ن،
هو التعرض للضجيج.
وبغ�ض النظ�ر عن طول امل�دة التي يضع فيه�ا الصغار
س�ماعات األذن أو مدى ارتفاع الصوت ،توصل الباحثون
إىل أن األطفال الذين استخدموا أجهزة املوسيقى املحمولة
ليوم أو يومني أس�بوعيا معرضون ملشاكل السمع بأكثر

م�ن املثلني مقارن�ة بأقرانهم الذين لم يس�تخدموا هذه
األجهزة عىل اإلطالق.
وقال�ت كارالي�ن يل كليرك كبيرة الباحثني يف الدراس�ة
من املعه�د الطبي التابع لجامعة إراس�موس يف روتردام
”بالرغ�م م�ن ع�دم اس�تطاعتنا أن نس�تنتج م�ن هذه
الدراسة أن أجهزة تشغيل املوسيقى هي السبب يف حاالت

طبق اليوم

روالت فرينش توست
بالنوتيال والفراولة

ضعف الس�مع ،إال أنها تبني أن التعرض للموس�يقى قد
يؤثر عىل السمع يف سن صغري“.
وأضافت يف رس�الة عرب الربيد اإللكرتوني ”األمر مهم ألن
ضع�ف الس�مع ال يمكن عالج�ه وبالتايل ف�إن له تبعات
تستمر مدى الحياة“.
ويمك�ن أن تب�دو األص�وات مل�ن يعانون ضعف الس�مع
املرتب�ط بالضجي�ج منخفض�ة أو بعيدة وقد يس�معون
طنينا يف األذن .وقد يحدث ذلك بش�كل مؤقت بعد حضور
حف�ل صاخ�ب لكنه قد يصب�ح دائما بالتع�رض املتكرر
للضوضاء.
ول�م يصب أكث�ر األطفال الذين ش�ملتهم الدراس�ة بأي
أعراض مرتبطة بالس�مع .وحتى بالنسبة األطفال الذين
عانوا ضعف السمع يف الرتددات العالية ،فقد اشتكى نحو
س�بعة يف املئة منهم فقط من أعراض حدثت ”أحيانا“ أو
”مرارا“.
ُ
ونشرت الدراس�ة يف دوري�ة جام�ا لطب األن�ف واألذن
والحنجرة  -جراحة الرأس والعنق.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم مهنياً:ترقي�ة أو مبلغ
م�ايل يف طريقه الي�ك عاطفياً:تعيش الكثير من التجارب
العاطفية الجميلة اليوم.

الثور

العقرب

أصحاب ب�رج الثور حظك لليوم مهني�اً:ال تهمل واجباتك
اليومي�ة والت�زم به�ا عاطفياً:اهت�م بش�ؤون الحبي�ب
العاطفية وال تتهرب منها.

اجلوزاء
أصح�اب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تبحث عن مورد
م�ايل إضايف يس�اعدك على زي�ادة دخل�ك عاطفياً:تدخل
تجربة عاطفية جديدة مع حب جديد.

السرطان
أصحاب ب�رج الرسطان حظ�ك للي�وم مهنياً:لديك طاقة
كبرية اليوم وحماس�ة للبدء بمش�اريع جديدة عاطفياً:ال
تكن كثري االنتقاد للحبيب فتبعده عنك.

االسد

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم مهنياً:ال تقدم عىل أية
مجازف�ات يف العمل قد تندم عليها الحقا ً عاطفياً:ال تبالغ
يف انتقاد الحبيب.

القوس
أصح�اب برج الق�وس حظك للي�وم مهنياً:تعي�ش اليوم
فترة مضطربه يف العمل وال تع�رف كيف تترصف حيالها
عاطفياً:الحبيب يطلب لقائك ألمر طارئ.

اجلدي
أصح�اب ب�رج الج�دي حظ�ك للي�وم مهنياً:الكثير من
العوائ�ق التى تقف أمامك وتعرقلك ع�ن تحقيق طموحك
عاطفياً:تس�تعيد الثق�ة يف عالقت�ك م�ع الحبي�ب فلا
تضيعها.

الدلو

أصح�اب برج األس�د حظك لليوم مهنياً:ك�ن حريصا ً عىل
أرسار عمل�ك وال تبوح بها ألحد عاطفياً:الحبيب يتودد لك
فال تخذله.

العذراء

أصحاب ب�رج الدلو حظك للي�وم مهنياً:تهتم بالكثري من
الشؤون القانونية التى تتعلق بأمور العمل عاطفياً:تعامل
برقه مع الحبيب وال تكن قاسيا ً معه.

احلوت

أصح�اب برج الع�ذراء حظ�ك للي�وم مهنياً:تناقش اليوم
الكثري من القضايا املصريية يف العمل عاطفياً:كن واضحا ً
مع الحبيب يف نواياك وال تشكك به.

املقادير:
 توست  6 :رشائح (توست أبيض)  -الفراولة  :كوب (مقطعة مكعباتصغرية)  -شوكوالتة نيوتيال  :نصف كوب  -سكر البودرة  :ربع كوب -
الزبدة  :ملعقة كبرية  -البيض  1 :حبة  -حليب  :ملعقتان كبريتان
طريقة التحضري:
 .1اخفقي البيض يف طبق مع الحليب.
 .2أزييل حواف خبز التوس�ت بالس�كني ومدي الخبز بواسطة املرق أو
الشوبك.
 .3وزعي النوتيال عىل رشائح الخبز ثم وزعي الفراولة املقطعة.
 .4لفي الخبز عىل شكل رول.
 .5سخني الزبدة يف مقالة عىل نار متوسطة.
 .6ضعي روالت الخبز املحشوة بالنوتيال والفراولة يف مزيج البيض.
 .7ضع�ي روالت الخبز يف املقالة مع الزبدة وحمريها ملدة  4دقائق حتى
تصبح ذهبية اللون.
 .8ارفعي الروالت من املقالة.
 .9ضعي السكر البودرة يف طبق واغميس الروالت املقلية بالسكر.
 .10قدميها ساخنة بعد غمسها بالسكر البودرة.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:تهتم كثريا ً بقضايا
مالي�ه هام�ه وتبحث يف س�بل تحس�ينها عاطفياً:تقوى
عالقتك مع الحبيب أكثر وتتقرب منه.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:ال تهمل التفاصيل
مهم�ا كانت صغريه يف العم�ل عاطفياً:تتفق مع الحبيب
وتعيش فرته من الوفاق برفقته.

خطورة زجاجة املاء يف السيارة
حذر خبراء من ترك زجاج�ات املياه يف
الس�يارة خلال فص�ل الصي�ف ،كونها
ق�ادرة عىل حرق أجزاء من الس�يارة ،أو
إشعال حريق بالفعل.
وذك�ر موق�ع « »livescienceأن�ه عن�د
وض�ع زجاجة املياه يف الس�يارة ،فإنها
تتع�رض لح�رارة ش�ديدة م�ن أش�عة
الش�مس ،وبالت�ايل ف�إن م�ن املمك�ن
للبالستيك أن يعمل كـ «عدسة» ،فيقوم
برتكي�ز الضوء يف حزم�ة عالية الطاقة،
تكفي لحرق مقعد الس�يارة ،عىل سبيل
املثال.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1699
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي
أمهية التفكري يف صيانة
الديمقراطية

سلطان «األفورة»
أمينة خيري

ماجد عبد الغفار الحسناوي
أن الديمقراطي�ة وس�يلة ألحراز التقدم بالنس�بة للفرد واملجتمع
وأتاحه الفرص الوفرية للمواطن كي يحقق أقىص إمكانياته ومن
الطبيعي ان يتطلب ذلك العناية بأسلوب التفكري وتهيئة الظروف
املناسبة الستخدام ذكاء الفرد .بحيث ال يكون هذا وسيله لتدمري
املجتمع او الحاق الخس�ارة به والديمقراطية تنمية قدرة االفراد
يف بناء الوطن واملس�اهمة عىل تحقيق السعادة ورفاهية املجتمع
والنظام الديمقراطي يحمل الفرد املسؤوليات التي تتعلق باختيار
من يمثله ووضع مقاليد األمور يف أيديهم ومحاسبتهم أن اساءوا
واذا ل�م يعرف الف�رد كيف يصون األمانة ويحس�ن الترصف فأن
الديمقراطية تتحول تدريجيا ً اىل ديكتاتوريه مقنعه قد يكون ذلك
القضاء عىل الفرد واملجتمع ويعمد االستبداديون لتحقيق مأربهم
اىل قم�ع حرية التفكير ووضع االغالل عىل العق�ول قبل وضعها
يف األي�دي واألرجل حتى ال ينكش�ف امرهم ويس�تغلون أس�اليب
الدعاية السياس�ية الني تعط�ل التفكري عند الناس حتى يس�هل
خداعهم فالتفكري ال يعدو رضوريا ألقامه الديمقراطية فحس�ب
ب�ل لصيانته�ا وتطوره�ا والناس بحاج�ه اىل اس�تخدام التفكري
السليم يف كل زمان ومكان واألفق امتأل بكثري من النظريات واآلراء
املتضاربة واالفكار املثرية فالكثري والصحف واالذاعات واالعالنات
تطارد العقول بعضها مقبول واالخر مسموم والديمقراطية تقوم
عىل اساس االقتناع الفكري وليس هناك سبيل للوصول اىل الحلول
الس�لمية ملش�كالت املجتمع ورسعة االتفاق عليها مثل االسلوب
العلمي يف التفكري ألنه يتسم بالدقة واملوضوعية والشمول والبعد
عن االهواء واملصالح الشخصية.

تابعت عن كثب وبكثري من الس�أم وق�در غري قليل من الضجر أجواء
التفاعل االجتماعي والرتاشق اإلنساني والتناحر املعلوماتي الذي هو
يف حقيقة األمر تناحر لآلراء والتوجهات املعاد تدويرها.
األي�ام القليل�ة املاضية ،وتحدي�دا منذ أواخر رمض�ان وحتى اللحظة
انشغل املرصيون وشغلوا أنفسهم حتى الثمالة بكم هائل من التنظري
العنكبوت�ي والتفحيط األيديولوجي والرتاش�ق والرتاذل (من الرذالة)
والتطاحن بش�كل غري مس�بوق .الس�بق يف ادعاء املعرف�ة والتظاهر
بامتلاك الحقيق�ة الواحدة الت�ي ال ثانى وبالطبع ال ثالث لها س�مة
غ�زت رب�وع البالد وطغ�ت عىل عق�ول العباد يف أعق�اب هبوب رياح
الربي�ع يف يناير  .2011اليابس املرصي املتمثل يف إزاحة غطاء بالوعة
بع�د ما يزيد على ثالثة عق�ود من التجريف ش�به التام للش�خصية
املرصية ،يعرب عن نفس�ه بني الحني واآلخ�ر .والحني األخري املقصود
ه�و تواتر عدد من األحداث -ويف أق�وال أخرى حوادث -علينا يف األيام
القليلة املاضية .س�قف الطموحات الذي كاد يصطدم بالسماء لفرط
االرتفاع وموجة التش�علق والتش�بث بحبال األمل يف أن تفوز مرص يف
مباراته�ا أمام روس�يا ،ومعها هبد ورزع الخس�ارة وال�ذي طال زفة
الفنانني البل�دي .جمال الحراك الذي ألم بربوع مرص أثناء ثورة يناير
 2011انقل�ب وباال علينا جميعا .ويبدو أننا بالفعل ش�عب «أوووفر»
يف مش�اعرنا وتوجهاتنا وأفكارنا وحتى يف طريقة تعبرينا عن فرحنا
وحزننا .حياتنا اليومية صارت سلس�لة متصلة م�ن «األفورة» .تجد
يف أتوبي�س النق�ل العام من يحلل الوضع االقتص�ادي ويوجد الحلول
اللوذعي�ة الق�ادرة عىل نهضة الوط�ن يف املس�افة الواقعة بني روض
الف�رج والس�بتية .وتفاجأ بش�اب همام يلعن سلس�فيل البلد وناس
البلد ،ألن خطة «كوبر» الكروية لم تؤت ثمارها ،فيطالب برحيل كوبر
وعق�اب الالعبني وباملرة إس�قاط النظام ورحي�ل الرئيس .وتتصفح
«فيس�بوك» فتجد مئ�ات األصدقاء مؤمنني تماما بأن ش�لة الفنانني
التي هبطت يف روس�يا «وش�ها فقر» وهي من نحست الفريق! حتى
يف املواجهة الدائرة رحاها بني الكاتب واملستش�فى تجد املرصيني وقد
اتخذ كل منهم مكانه عىل إحدى الجبهتني ،رغم أنه ال يعرف ما يملكه
ه�ذا من وثائ�ق وال يدرى كيف ت�دار تلك منذ س�نوات .األفورة حيث
اإلفراط يف منظومة الس�مك لبن تمر هندي ليس�ت مسؤولية الشعب
وحده .فحني تش�ح املعلومة وتتضخم األقاويل ،وحني يتضاءل األمل
ويتعاظم التش�اؤم ،وحني يس�مع الناس ما ال يرون�ه ،وحني يتحول
اإلعلام م�ن نق�ل املعلوم�ة إىل منظومة «ب�ص العصف�ورة» ،وحني
تتحول املشاركة السياس�ية املنصوص عليها يف الكتب حيث األحزاب
واملنصات واملناقش�ات املفتوحة إىل سبة يف الجبني ،يضطر البعض إىل
تعوي�ض النقص بـ«أف�ورة» ما أنزل الله بها من س�لطان .وإذا كان
النوم سلطان ،فإن «األفورة» سلطانان!.
حياتنا اليومية صارت سلس�لة متصلة من «األفورة» .تجد يف أتوبيس
النق�ل العام م�ن يحلل الوضع االقتص�ادي ويوجد الحل�ول اللوذعية
القادرة عىل نهضة الوطن.

 %68من الشباب العراقيني يعانون السمنة
كش�فت وزارة الصح�ة والبيئة ،االثنني ،أن  %68من الش�باب العراقيني
يعان�ون من الس�منة وزيادة ال�وزن نظ�را النخفاض النش�اط البدني
لديهم.
وق�ال ممث�ل منظمة الصح�ة العاملية بال�وزارة واستش�اري االمراض
الوبائي�ة واملزمن�ة ثامر كاظ�م يف ترصيح اوردته صحيف�ة “الصباح”
الرس�مية ,إن “ 33باملئ�ة من الش�باب يعانون من الس�منة و 35باملئة
املتبقية تعاني من زيادة بالوزن».
وعزا كاظم ارتفاع تلك النسبة بني الشباب إىل “انخفاض النشاط البدني
وعدم وجود برامج توعوية بذلك الشأن».
وكانت نتائج دراس�ة جديدة حذرت من الصلة بني السهر ونقص النوم
وبني كثرة تناول األطعمة غري الصحية يف وقت متأخر من الليل.

كـاريكـاتـير

هل هيدد اهلاتف الذكي برصك؟
يمث�ل اعتماد األجي�ال الحالية عىل
األجه�زة اإللكرتوني�ة خط�را على
صحته�م العام�ة ،وتحدي�دا على
الجهاز البرصي الذي قد يتأثر سلبا
بقضاء أوق�ات طويل�ة يوميا أمام
هذه األجهزة.
وقد س�جلت حاالت إصاب�ة مؤقتة
بالعم�ى يف بريطاني�ا ،نتج�ت ع�ن
اس�تخدام األجه�زة اإللكرتوني�ة
لس�اعات طويل�ة دون استراحة،
حي�ث اتضح أن اس�تخدام األجهزة
اإللكرتونية يف وضع االس�تلقاء ملدة
طويلة يمكن أن يؤدي إىل مش�كالت معقدة يف
البرص ،م�ا دفع العلماء الربيطانيني إىل إجراء
ّ
ومفصلة حول العمى املؤقت،
دراسة متعمقة
ال�ذي أصيب�ت ب�ه فت�اة ( 22س�نة) ،نتيجة
اس�تخدامها للهات�ف الذك�ي لفترة طويلة،
وش�كت من أنه�ا لم تعد ت�رى بعينها اليمنى
خلال الفترة املظلمة من الي�وم ،وهي حالة
عانت منها ملدة سنة.
ولم يتمكن الطبيب من تشخيص الحالة ،حيث
أن جمي�ع األوعية الدموي�ة داخل العني كانت
بحالة س�ليمة ،ولم تكش�ف االختبارات التي

أجراها عن أي مشكلة يف العني ،كما أن نتائج
الفحوص الش�املة التي أجرتها الفتاة كانت
طبيعي�ة .ويف حال�ة أخرى تشير إىل األرضار
الجس�يمة التي قد تنتج ع�ن األجهزة الذكية،
عان�ت ام�رأة أخ�رى ( 40عاما) م�ن فقدان
الرؤية بإحدى العينني عند االستيقاظ ،ملدة 6
أشهر ،وبعد ميض  15دقيقة من االستيقاظ،
كانت حاسة البرص تعود إىل طبيعتها ،وعجز
األطباء هنا أيضا عن تشخيص هذه الحالة.
وبينما حاول األطباء تحديد العوامل املس�ببة
لهاتين الحالتني ،اكتش�فوا أن العمى املؤقت
كان يظهر دائما بعد أن تقيض كل منهما وقتا

طويال يف النظر إىل هاتفها الذكي يف
وضع االستلقاء ،حيث تكون إحدى
العينين عمليا مغط�اة باملخدة ،ما
دفعهم إىل اس�تنتاج أن هناك رابطا
بني فقدان البرص وعادة االس�تلقاء
وتغطي�ة العين بالوس�ادة ،حي�ث
تتكيف العين املغط�اة باملخدة مع
الظلام ،يف الوقت ال�ذي تتكيف فيه
األخرى مع اإلش�عاع الس�اطع من
شاش�ة الهات�ف الذك�ي ،وعندم�ا
تنطفئ الشاش�ة ،تفقد هذه العني
الرؤي�ة مؤقتا ،حت�ى تتكيف العني
الثانية مع الضوء.
وبإج�راء هذه التجربة عىل أنفس�هم ،ش�عر
األطباء بضع�ف البرص بعد فترة وجيزة من
استخدامهم للهاتف الذكي بنفس الطريقة.
يؤك�د األطباء عىل أن ه�ذه األعراض املرضية
ّ
مرش�حة لالنتش�ار وفقا لالحتي�اج املتنامي
واالعتماد عىل هذه األجهزة ،وكذلك س�طوع
الشاش�ات الذي يزداد مع تطور التكنولوجيا،
لذلك ينصح األطباء بخفض سطوع شاشات
الهواتف الذكية لتخفيف رضرها عىل شبكية
العني أثناء الليل.

تصنيف جديد ألفضل هواتف ذكية رخيصة
نرشت صحيف�ة « »GizmoChinaتصنيفا جديدا وضعه خرباء يف مجال
التقني�ة ألفضل الهوات�ف الذكية التي يرتاوح ثمنه�ا ما بني  150و200
دوالر.
وت�رأس قائمة التصنيف هاتف « »Nubia М2من إنتاج « »ZTEبس�عر
 160دوالرا ومواصف�ات أهمه�ا هي�كل معدن�ي أنيق ومتين ،وكامريا
أساس�ية مزدوجة عالي�ة الدقة ،وذاكرة وصول عش�وائي  4غيغابايت،
وذاكرة داخلية  64غيغابايت ،فضال عن الشاشة املمتازة.
أم�ا الهوات�ف األربع�ة الباقية الت�ي دخل�ت يف قائمة أفض�ل  5هواتف
رخيص�ة فجاءت من إنتاج « »Xiaomiالصيني�ة ،كهاتف «»Redmi S2
بس�عر  159دوالرا ،وهات�ف « »Plus 5 Redmiبـ  190دوالرا ،باإلضافة
إىل جهازي « »5 Redmiو».»5 Redmi Note

ما عالقة معجون األسنان بمرض السكري؟
توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل
أن م�ادة كيميائي�ة ش�ائعة
تحول املواد الغذائية واألدوية
ومعج�ون األس�نان والورق
إىل الل�ون األبي�ض ،يمكن أن
تس�بب مضاعف�ات خطرية
مل�رىض الس�كري م�ن النوع
الثاني.
ويس�تخدم ثان�ي أكس�يد
التيتانيوم عىل نطاق واسع يف
املواد الغذائية ومستحرضات
التجميل لخصائصه البيضاء،
ولك�ن العلم�اء وج�دوا أن�ه
يش�كل بلورات يف البنكرياس
لدى مرىض السكري.ويحتوي
الجس�م عادة عىل الكثري من
األملاح واملركبات من العن�ارص املعدنية مثل
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد
واملغنيسيوم ،وكذلك كميات أقل من العنارص
املعدنية األخرى مثل الكوبالت أو املوليبدينوم
ولكن لي�س من التيتانيوم.وتشير الدراس�ة
التي أجرتها جامعة تكساس إىل أن األشخاص
الذين ال يعانون من مرض السكري ال يملكون

ه�ذه امل�ادة الكيميائي�ة يف الجس�م ،وهو ما
يشير إىل وج�ود صلة بين الحالة واألش�ياء
املس�تخدمة يوميا.وبدأ استخدام ثاني أكسيد
التيتانيوم عىل نطاق واسع يف منتصف القرن
العرشي�ن ليح�ل م�كان الصبغ�ات الس�امة
القائم�ة على الرص�اص يف األدوات املنزلي�ة
مثل الطلاء والبالس�تيك.ويقول العلماء منذ
س�تينيات القرن املايض ،إن أربعة ماليني طن

فائدة جديدة للقهوة
الجماع�ي بينهم.أم�ا التجرب�ة الثانية ،فقد
تن�اول بع�ض أفراده�ا قهوة تحت�وي عىل
الكافيين ،بينما تناول البع�ض اآلخر قهوة
خالي�ة م�ن الكافيين ،فكان�ت نتائج هذه
التجربة متطابقة مع نتائج التجربة األوىل.
اس�تنادا إىل هذه النتائج استنتج علماء من
الوالي�ات املتحدة ،بأن تناول القهوة باعتدال
يس�اعد يف تحسين فعالية العمل الجماعي.
كما أن فنجانا من القهوة يوميا يؤثر إيجابيا
يف عمل الدم�اغ ويحمي خالياه من املؤثرات
التي تدمرها ،ويس�اعد مس�تقبال عىل منع
اإلصابة بالخرف.

كشفت نتائج تجارب أجراها العلماء مؤخرا،
أن للقه�وة مي�زات إضافي�ة مفيدة لجس�م
اإلنس�ان ،حيث تبين أن تناولها يس�اعد يف
زيادة فعالية العمل الجماعي.
وأشارت نتائج هذه التجارب إىل أن الكافيني
املوج�ود يف القهوة يزيد من انتباه اإلنس�ان
وقدرات�ه اإلبداعية ،حيث اشترك يف التجربة
األوىل  72متطوعا ترتاوح أعمارهم بني -20
 25عاما ،قسموا إىل مجموعتني ،تناول أفراد
املجموع�ة األوىل فنجان قه�وة يوميا ،وتبني
بنتيج�ة التجرب�ة أنهم يتحدث�ون بإيجابية
ع�ن زمالئهم ،األم�ر الذي رف�ع روح العمل

تـهـنـئـة

من ه�ذه املادة الكيميائية تنتج
كل ع�ام ،ومن�ذ الس�بعينيات،
تضاعف�ت حاالت الس�كري من
الن�وع الثان�ي بمع�دل  4مرات.
وقال أحد الخرباء ،إن «استخدام
الصبغ�ة البيض�اء ،يمك�ن أن
يش�كل عامال يف انتش�ار مرض
السكري من النوع الثاني».
ويس�تخدم هذا املع�دن إلضافة
الصبغة إىل العنارص الش�ائعة يف
جمي�ع أنحاء العال�م بما يف ذلك
معج�ون األس�نان والبالس�تيك
واملاكي�اج وال�ورق والطلاء
والحبوب واملواد الغذائية.
ويق�ول العلم�اء يف جامع�ة
تكساس إن جزيئات هذه املادة
تش�كل بلورات يف البنكرياس ،ل�دى املصابني
بالن�وع الثاني م�ن داء الس�كري ولكن ليس
لدى أولئك الذين ال يعانون من املرض.
ويقترح العلم�اء أن الجس�يمات ق�د تضر
بالبنكرياس عن طريق إثارة استجابة مناعية
من خاليا ال�دم البيضاء ،ما يس�بب االلتهاب
ويقتل الخاليا السليمة يف العضو.

اهلواتف الذكية تنهي عرص مفاتيح السيارات
تحالفت آبل وسامس�ونغ بشكل غري متوقع مع مجموعة من الرشكات
األخرى ،إلنتاج «معيار عاملي» جديد ملفاتيح الس�يارات الرقمية ،يمكن
أصحاب الهواتف من فتح سياراتهم عن طريق تطبيق خاص.
وكش�فت املجموعة املعروفة باس�م «كونس�ورتيوم اتصال السيارات»
( ،)CCCهذا األس�بوع ع�ن « ،»1.0 Digital Keyالذي وصف بأنه «حل
معياري» ليعوض مفاتيح السيارات مع تطبيقات الهاتف الذكي ،بغض
النظر عن الرشكة املصنعة للهاتف أو السيارة.
والهدف من «كونس�ورتيوم اتصال الس�يارات» هو إتاحة مستوى أكرب
من التكامل بني األجهزة املحمولة واملركبات ،وهذه امليزة متاحة لجميع
األعض�اء م�ن الرشكات ،بم�ا فيه�ا «أودي» و»بي إم دبلي�و» و»جنرال
موتورز» ،و»هيون�داي» وأيضا «إل جي إلكرتونيكس» و»باناس�ونيك»
و»سامسونغ» و»فولكس فاغن».
وقال رئيس قس�م اإللكرتونيات لدى رشكة أودي ،والف وارشيت« :نحن
فخ�ورون بتقدي�م خدم�ة  Key Digitalلعمالئنا بالفع�ل يف الكثري من
املوديالت ،فمن خالل توحيد حل املفتاح الرقمي الذي يتوافق مع معايري
األمان لدينا ،نضع لبنات البناء للخدمات املبتكرة عىل أساس واسع».

اتق�دم باجمل التهاني وازكى التربي�كات اىل الطالبة املجتهدة
(فاطمة جس�ام أحمد األبيض) بمناس�بة نجاحها وحصولها
على تقدي�ر ( االول عىل املدرس�ة) متمني�ا له�ا دوام النجاح
واملوفقية يف حياتها ودراستها والف والف مربوك .
أبو طيبة
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