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علي الدراجي

بالتفاصيل ..كيف فصلت واشنطن «صفقة القرن» عىل مقاس اليمني اإلرسائييل؟
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دعوات لـ «محاية» صناديق األصوات يف كركوك

بعد تفجري ارهابي وحماولة اخرتاق ملخازن املفوضية ..أحزاب سياسية تطالب بنقل «األوراق االنتخابية» إىل بغداد
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ه� ّز تفجير انتح�اري مدين�ة كرك�وك
حي�ث كان يس�تهدف مخ�ازن مفوضية
االنتخابات التي تض�م صناديق األصوات
االنتخابي�ة ،فيما كش�فت القوات األمنية
عن إحباط مخط�ط آخر كان يريد رضب
اله�دف نفس�ه ،وج�اء ذلك فيم�ا طالبت
أصوات سياس�ية بنقل صناديق األصوات
إىل بغداد .وأم�س األحد ،افاد مصدر امني
يف كركوك بأن تفجريا انتحاريا اس�تهدف
مجم�ع املخازن جنوب�ي املحافظة ،وقال
ان «انتحاري�ا يس�تقل س�يارة مفخخ�ة

ق�ام بتفجري نفس�ه عىل مجم�ع املخازن
الحكومي الواق�ع يف منطقة طريق بغداد
جنوبي كرك�وك» .واضاف املص�در ،الذي
طلب عدم الكش�ف عن اس�مه ،ان «هذه
املخ�ازن توج�د فيه�ا صنادي�ق اقتراع
محافظة كركوك» ،مش�يريا اىل ان «هناك
اصاب�ات بين عن�ارص الق�وات االمني�ة
املتواج�دة لحماي�ة املخ�ازن» .واعلن�ت
مستش�فى كرك�وك الع�ام ع�ن حصيلة
التفجري .ونقلت وكالة «السومرية نيوز»
عن مدير املستش�فى ويل كري�م القول ان
«حصيل�ة ضحاي�ا التفجير االنتح�اري
الذي اس�تهدف مجمع املخازن الحكومية

االحتادية تصدر حكم دستوري بشأن التزام املحافظات بسياقات
جملس الوزراء وآلية تعيني املناصب العليا
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الواقعة عىل طريق بغداد جنوبي كركوك،
بس�يارة مفخخ�ة بلغ�ت  20مصاب�ا».
بدوره ،اعلن قائد قائد العمليات الخاصة
الثانية وخطة فرض القانون اللواء الركن
مع�ن الس�عدي ،أن مكافح�ة االره�اب
«أحبط�ت اقتح�ام االنتح�اري» ملخ�ازن
صناديق االقتراع جنوبي كرك�وك .وقال
السعدي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «أبطال مكافحة االرهاب
تصدوا بصدورهم النتحاري حاول اقتحام
مخازن صناديق االقرتاع يف كركوك».

التفاصيل ص3

قائـد عمليـات دياىل« :داعـش» ال يسيطـر
عىل «أي شرب» من املحافظة

2

بلجيكا متنع تصدير األسلحة إىل السعودية

«قـراصنـة انرتنيـت» يـرهـقـون تنظيـم «داعـش» الـكـتـرونـيـ ًا:
استهدفت ( )120موقع ًا للتنظيم بطريقة احرتافية
بغداد  /المستقبل العراقي

تلق�ى تنظيم «داع�ش» صفعة محرجة،
عندم�ا نجح قراصنة ش�باب من العراق
يف اختراق موقع مجل�ة النب�أ اإلرهابية
ونشروا ص�ورة لقائ�د التنظي�م أبوبكر
البغ�دادي محاط�ا براقص�ات ،بحس�ب
صحيفة دييل ميل الربيطانية.

وقد أنش�أ التنظيم مجلة النبأ يف مس�عى
للرتويج لألفكار املتطرفة وتجنيد الشباب
ح�ول العالم ،لك�ن الطبع�ة األخرية من
املجلة التي صدرت الخميس عىل اإلنرتنت
حملت رسالة مختلفة.
وقام�ت مجموع�ة تطل�ق عىل نفس�ها
«داعش�غرام» ،بتجميع ش�عارات ملواقع
إباحي�ة وص�ور س�اخنة ووضعتها عىل

بغداد  /المستقبل العراقي

الغالف .وتسببت صورة البغدادي املحاط
بالراقص�ات م�ع افتتاحي�ة تتحدث عن
احتف�ال زعيم التنظيم بمناس�بة «تأهل
فري�ق داع�ش» إىل دور ال�ـ 16يف كأس
العالم ،يف حدوث ارتباك كبري بني صفوف
أتباع التنظيم.

التفاصيل ص3

احلكيم حيـذر مـن «مـسـعـى ظـالمـي» يـعـيـد العـراق إلـى الـوراء
امللك سلامن «يريض ترامب» باملوافقة عىل رفع إنتاج النفط  2مليون برميل
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س�حب مجل�س الدول�ة البلجيك�ي مؤقت�ا 8
تراخيص لتصدير األس�لحة إىل الس�عودية من
رشك�ة الصناعات العس�كرية الرائ�دة «إف إن
هريس�تال» ،حس�ب م�ا أوردته وكال�ة Belga
الرس�مية .واس�تند قرار الس�لطة القضائية يف
اململكة البلجيكية ،عىل حقيقة أن الس�لطات يف
مقاطعة والونيا (املنطقة الناطقة بالفرنس�ية
من بلجيكا) ،والص�ادرة عنها رخصة التصدير
للرشك�ة ،ل�م ت�درس بش�كل كام�ل وصحيح

مدى مراعاة الحقوق األساس�ية يف السعودية،
وفقا ملتطلب�ات اللوائح البلجيكي�ة الصادرة يف
 21حزي�ران  2012ح�ول «اس�ترياد وتصدي�ر
ونق�ل وعبور األس�لحة والس�لع العس�كرية».
ويف ع�ام  ،2017أصبحت الس�عودية أول عميل
لرشكات األس�لحة  ،Walloonianحيث اشرتت
من ه�ذه الشركات منتجات بقيم�ة إجمالية
تبل�غ  153مليون يورو .ويف كانون األول 2017
قامت جامعة بلجيكا لحقوق اإلنس�ان واملركز
الوطني لتنس�يق اإلجراءات للدفاع عن السلام
والديمقراطي�ة ،بدع�م م�ن الف�رع البلجيكي

ملنظمة العف�و الدولية ،قام�ت بتوجيه نداء إىل
مجلس الدولة إللغاء وس�حب تراخيص تصدير
األسلحة الفتاكة إىل الس�عودية .وكان مجلس
وزراء مقاطعة والوني�ا ببلجيكا قد منح حوايل
 28رخصة لتصدير أسلحة للسعودية يف ترشين
األول م�ن الع�ام امل�ايض .وطالب ناش�طون يف
مجال حقوق اإلنس�ان «بحظر توريد األسلحة
الفتاكة» إىل الس�عودية ،حيث ،وفقا لبياناتهم،
تم تسجيل انتهاكات لحقوق اإلنسان األساسية،
كما طالبوا بحظر توريد األسلحة إىل السعودية
عىل مستوى االتحاد األوروبي بشكل عام.

االحتاد الوطني يوجه نداء لالحزاب الكردية :لنتوحد من أجل الشعب الكردي
العراق خيرج من قائمة الدول اخلاضعة لعملية الرصد واملتابعة للعمل املايل الدولية
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قـائـد عـمـلـيـات ديـاىل« :داعـش» ال يـسـيـطـر
عىل «أي شرب» من املحافظة

بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت املحكم�ة االتحادية
العلي�ا ،أمس األح�د ،وجوب
الت�زام مجال�س املحافظات
بالس�ياقات العام�ة ملجل�س
ال�وزراء ،الفتة إىل ان موافقة
الوزي�ر املختص على تعيني
م�ن يش�غل املناص�ب العليا
يف املحافظ�ات ال يتع�ارض
مع الدس�تور .وقال املتحدث
باس�م املحـــكم�ة إي�اس
الس�اموك يف بـــي�ان تلقت
«املس�تـــقبل العـــراقي»
نس�خة من�ه ،إن «املحكم�ة
االتحادي�ة العــــليا عقدت
جلس�تها برئاس�ة الق�ايض
مدح�ت املحم�ود وحض�ور
القض�اة األعض�اء كاف�ة
ونظ�رت يف دع�وى الطع�ن
بعدم دس�تورية الفقرة ()1
م�ن البن�د (ثانياً) م�ن املادة
( )4من قانون التعديل الثالث
لقانون املحافظات ،املتضمنة
وج�وب موافق�ة الوزي�ر على تعيني من
يش�غل املناص�ب العلي�ا يف املحافظ�ة أو
رفضه�ا اذا كانت الرشوط للمرش�ح غري
متوف�رة في�ه» .وأض�اف الس�اموك ،أن
«املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا وج�دت أن
الن�ص موض�وع الطعن ال يتع�ارض مع
أحكام الدس�تور ذلك أن الرشوط الواجب
توفرها يف املرش�حني للمناص�ب العليا يف
املحافظة تتطلب التنس�يق مع الحكومة

االتحادي�ة الت�ي وضع�ت تل�ك الرشوط،
كم�ا أن موافقة مجلس ال�وزراء عىل ذلك
س�ياق متب�ع بالنس�بة مل�ن ه�و بدرجة
مدير ع�ام ،فاعىل لذا فأن النص موضوع
الطعن ال يتعارض مع احكام الدستور».
وأش�ار الس�اموك ،إىل أن «املدع�ي -وهو
رئيس مجلس محافظة ميسان /اضافة
لوظيفت�ه -طع�ن يف دعواه أيض�ا ً بعدم
دس�تورية املادة ( )11من قانون التعديل
التي تقيض بالتزام املحافظة بالس�ياقات

نائبة كردية :مـا حصلـت عليـه مـن الـدورة
الربملانية هدر دمي ومنعي من دخول أربيل
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت النائبة ع�ن التغيير رسوة عب�د الواحد،
أم�س األحد ،بأن ما حصلت علي�ه يف الدورة النيابية
السابقة ،هو «هدر دمها» ومنعها من دخول أربيل،
من قبل حكومة كردس�تان .وكتب�ت عبد الواحد ،يف
تغريدة عىل «تويرت» قائل�ة «انتهت الدورة الربملانية
الثالثة ...اش�كر أه�ل اربيل الذي�ن منحوني ثقتهم
ألربع س�نوات املاضي�ة» .وتابعت عب�د الواحد «كل
الذي حصلت عليه عدا محبة الناس اعزاء عىل قلبي
هو هدر دمي ومنعي من دخول اربيل بسبب رفيض
لسياسات الدكتاتورية والفساد» ،مستدركة بالقول
«اتمنى النجاح للربملان القادم» .يش�ار إىل ان الدولة
الربملانية السابقة انتهت ابتداء من األحد املصادف 1
 /تم�وز  ،2018 /ومن املنتظر عقد جلس�ة للربملان
الجدي�د بعد االنتهاء مع إعادة الع�د والفرز اليدوي،
بسبب الطعون املقدمة من قبل نواب وكتل سياسية،
بنتائج االنتخابات النيابية األخرية.

جنايات ذي قار حتكم باملؤبد إلرهايب
حاز أسلحة حربية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القضاء األعلى ،أم�س األحد ،أن
محكم�ة جناي�ات ذي قار أصدرت حكما بالس�جن
املؤب�د على اح�د «اإلرهابيين» لحيازت�ه أس�لحة
حربية مع عتاده�ا يف منزله بقضاء الخالص التابع
ملحافظة دي�اىل .وق�ال املتحدث الرس�مي للمجلس
القايض عبد الستار بريقدار يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «محكمة جنايات ذي قار
قضت بالسجن املؤبد عىل أحد املجرمني بعد أن ألقي
القبض عليه وبحوزته أس�لحة حربي�ة مع عتادها
يف مدين�ة الخالص التابعة إىل محافظة دياىل بتاريخ
 2010/12/27بقصد إش�اعة اإلره�اب يف املدينة».
وأض�اف ،أن�ه «ت�م العثور على األس�لحة واألعتدة
وامل�واد املس�تخدمة لغرض التفجري وتضم حش�وة
قاذف�ة عدد  17و TNTصلب قط�ع  3كيلوغرام مع
عدد من األسلحة املختلفة يف داخل دار املتهم وكذلك
داخل حديقة الدار التي هي عبارة عن بستان محاط
بسياج يف منزله».
واش�ار بريقدار ،إىل أن «الحكم صدر وفقا للمادة
/24ثانيا /الشق الثاني من قانون األسلحة رقم 51
لسنة .»2017

العام�ة التي يرس�مها مجل�س الوزراء».
وتابع أن «املحكمة االتحادية العليا وجدت
مجلس الوزراء واس�تنادا ً إىل احكام املادة
( /80اوالً) من الدستور هو الذي يخطط
وينفذ السياس�ة العامة للدول�ة ،لذا فأن
الوج�وب الوارد يف امل�ادة موضوع الطعن
يستند إىل املادة املذكورة من الدستور ،وال
يتقاط�ع معها ،وبناء عىل ما تقدم قررت
املحكمة االتحادية العليا رد الدعوى لعدم
استنادها إىل سند من الدستور».

عقد مجلس التنسيق الوزاري العراقي
الس�عودي ،أمس االحد ،اجتماعا ملناقشة
م�ا تحق�ق م�ن ق�رارات واتفاق�ات مع
الجانب السعودي يف الفرتة املاضية.
وذكر بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،ان املجلس «عق�د االجتماع
برئاس�ة وزير التخطيط سلمان الجمييل
واألمين الع�ام ملجل�س ال�وزراء مه�دي
العالق ،وبحضور عدد من الوزراء والوكالء
وامل�دراء العامني ،الس�تعراض االتفاقات
وبرامج التعاون املشترك يف اطار مجلس
التنسيق الوزاري».
واش�ار اىل ان العلاق «اس�تعرض
جملة مالحظات بشأن الوفود السعودية
ودخوله�ا اىل الع�راق ،ومذك�رة وزارة

أكد قائد عمليات دي�اىل الفريق الركن
مزه�ر الع�زاوي ،أمس األح�د ،أن تنظيم
«داع�ش» ال يس�يطر على أي شبر من
أرض املحافظة ،مشيرا ً إىل إحباط جميع
الهجم�ات الت�ي ش�نها التنظي�م يف دياىل
مؤخراً.
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن
العزاوي القول إن «تنظيم داعش ضعيف

العراق خيرج من قائمة الدول اخلاضعة لعملية الرصد
واملتابعة للعمل املايل الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي ،أم�س األحد،
ع�ن خ�روج الع�راق بش�كل رس�مي م�ن قائمة
ال�دول الخاضعة لعملية الرص�د واملتابعة من قبل
مجموعة العمل املايل الدولية.
وق�ال البنك املرك�زي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه ،إن «مجموع�ة العمل املايل

الدولي�ة  FATFأعلنت رس�ميا عن خ�روج العراق
من منطق�ة املتابعة» .وأضاف البيان ،أن ذلك جاء
بس�بب ما حققه «البنك املرك�زي العراقي ومكتب
مكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب من تقدم
كبري يف تحسني ومعالجة أوجه القصور والستيفائه
جميع التزاماته اتجاه توصي�ات مجموعة العمل
امل�ايل ومعالج�ة متطلبات اس�ترياتيجية مكافحة
غس�ل األم�وال وتموي�ل اإلره�اب الت�ي أعده�ا

البن�ك املرك�زي العراقي فضال ع�ن ترشيع قانون
مكافحة غسل االموال رقم 39لسنة 2015وإصدار
التعليم�ات والضوابط وتأس�يس مجلس مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكذلك لجنة تجميد
أموال االرهابني».
واختت�م بي�ان البن�ك بالق�ول« ،وبه�ذا لم يعد
الع�راق يخضع لعملي�ة الرصد واملتابع�ة من قبل
مجموعة العمل املايل الدولية .»FATF

احلكيم حيذر من «مسعى ظالمي» يعيد العراق إىل الوراء
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر رئي�س تيار الحكم�ة عمار
الحكي�م ،أم�س األح�د ،من مس�عى
إلثبات الوجود وإرباك املشهد
ظالمي
ِ
ٍّ
وإعادة عق�ارب الس�اعة إىل الوراءِ،
ترصني
القي�ادات األمني�ة إىل
داعي�ا
ِ
ِ
الخطط االس�تخبارية واالس�تباقية
املخططات الحاقدة.
لوأ ِد
ِ
وق�ال الحكي�م يف بي�ان تلق�ت

«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه
ُ
بالغ الخروقات األخرية
بقلق
“نتابع
ٍ
ٍ
ُ
امللف األمن�ي وآخرها
الت�ي ش�هدها
َ
حصل الي�وم من اعت�دا ٍء إرهابي
ما
َ
َ
ُ
حيث
اس�تهدف مدينة اإلخاء كركوك
خلّ َ
�ف عرشين جريح�ا ً أثناء تعرض
مكت�ب مفوضي�ة االنتخاب�ات إىل
هجوم مزدوج”.
ٍ
وأض�اف الحكي�م ،أن “ه�ذا
التطور الخطري وما ش�هدت ُه املنطقة

محافظات
الجغراقي�ة الواقعة بين
ِ
كركوك ودياىل وصلاح الدين مؤخرا ً
ٌ
م�ن اح�داث َ
كوكب�ة
راح ضحيته�ا
م�ن أبن�ا ِء محــــــافظتي كربالء
املقدسة واألنبار عىل ي ِّد فلول داعش
ُ
ي�دل على مس�عى
املهزوم�ة إنم�ا
إلثبات الوجود وإرباك املشهد
ظالمي
ِ
ٍّ
وإعادة عقارب الساعة إىل الورا ِء وال
س�يما بعد إنهيار ِ املرشوع اإلرهابي
وإقب�ال الع�راق عىل صفح� ٍة ملؤها

الوئ�ام الس�يايسّ ملرحل� ِة م�ا بع�د
االنتخابات”.
وتاب�ع الحكيم “ونح�ن إذ نحذ ُر
من تنامي هذه األنش�طة اإلجرامية
َ
بالقي�ادات األمني�ة ْ
ُ
تعمل
أن
نهي�ب
ِ
ترصين الخطط االس�تخبارية
على
ِ
املخططات الحاقدة
واالستباقية لوأ ِد
ِ
ُ
تس�ول
وتفويتِ الفرصة عىل كل من
له نفسه األثيمة العبث بأمن الوطن
واملواطن”.

خلية االعالم احلكومي للمواطنني :ال خماوف من انتشار
مرض احلمى النزفية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت خلي�ة االعلام الحكومي،
أم�س االحد ،عىل عدم وجود مخاوف
من مرض الحمى النزفية ،مشرية اىل
ان هناك «مبالغات» يف تناول االمر.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،إن
«تقارير وزارة الصحة تؤكد ان هناك
سبع حاالت ش�خصت يف العراق منذ
بداي�ة العام الحايل خم�س منها أدت

اىل الوف�اة وحال�ة تماثل�ت للش�فاء
واُخرى قيد العالج».
واضافت الخلية« ،وحسب بيانات
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ووزارة
الصحة ان هذا املرض هو من األمراض
املتوطن�ة يف العراق وال�دول املجاورة
منذ س�نوات طويلة اذ شخصت اول
حال�ة يف العراق عام  1979ومنذ ذلك
التاريخ تس�جل إصاب�ات يف عدد من
محافظات العراق بمعدالت مسيطر
عليها ،كما تس�جل حاالت مقاربة يف

املجلس التنسيقي بني العراق والسعودية يبحث اتفاقيات
التعاون بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

وخالي�اه مبعثرة يف دياىل» ،مشيرا ً إىل أن
«داعش ال يس�يطر عىل أي شرب من أرض
املحافظة وهو أشبه بحرامي الليل».
وأض�اف الع�زاوي ،أن «داعش يهرب
بعد  5دقائق من أي اشتباك مبارش سواء
مع القوات األمنية أو الحش�د الشعبي أو
العش�ائري ألنه يدرك بأن ليس بمقدوره
تحقيق أي إنجاز يف ظل بس�الة وشجاعة
منتس�بينا» ،مؤك�دا ً أن «هجمات داعش
األخرية تم إحباطها باملجمل».

الخارجية الس�عودية الت�ي تنظم عملية
زيارة املس�ؤولني العراقيني اىل السعودية،
وما توصل�ت اليه اللجنة الخاصة بامللعب
الريايض الذي تربع به امللك السعودي».
واضاف البيان ان «وزير التعليم العايل
والبح�ث العلم�ي عب�د ال�رزاق العيسى،
استعرض ابرز ما تحقق يف زيارته األخرية
اىل الري�اض ،واب�رز االجتماع�ات الت�ي
عقده�ا ،واملح�اور الخاصة بالدراس�ات
األولي�ة والي�ة القبول بالكلي�ات واعتماد
الس�عودية عىل النظام التعليمي املتطور
وإمكانية نقله للعراق».
وق�ال العيسى ،بحس�ب البي�ان ،انه
«اقرتح فتح فروع للجامعات الس�عودية
ذات التصني�ف العاملي املتق�دم يف العراق،
إضاف�ة اىل إنج�ازه مذك�رة تفاه�م من
املق�رر ان يت�م توقيعه�ا م�ن قب�ل وزير

التعليم العايل السعودي قريبا».
فيم�ا تط�رق وزي�ر النق�ل كاظ�م
الحمام�ي اىل «جمل�ة إج�راءات ابرزه�ا
االتفاقية املوقعة بش�أن الرحالت الجوية
بني البلدين التي بلغت  11رحلة أسبوعيا،
وعرض اتفاقية النقل البحري عىل مجلس
شورى الدولة ،واالتفاق عىل تسيري سفن
لنقل البضائع بني البلدين».
واش�ار الحمام�ي اىل ان «البلدي�ن
يتوجه�ان لتوحي�د الرس�وم داخ�ل
موانئهما فيما يخص الس�فن السعودية
والعراقية».
وذكر البي�ان ان «هيئة الحج والعمرة
اقرتح�ت مفاتح�ة الجانب الس�عودي يف
اط�ار املجلس التنس�يقي تس�هيل عودة
الحج�اج العراقيني من خلال تخصيص
رحالت اوىف لهم العادتهم».

ال�دول املجاورة االم�ر الذي ال يجعله
يصنف كوباء».
وبين�ت الخلي�ة ،أن «التقاري�ر
املتخصصة تؤك�د ان هذا املرض هو
من األمراض املشتركة بني االنسان
والحيوان�ات املصاب�ة وينتق�ل م�ن
شخص مصاب او من حرشة القرادة
كوسط ناقل والينتقل من خالل تناول
اللحوم املطبوخة بشكل جيد».
وتابعت الخلية« ،وتس�تمر وزارة
الصحة من خالل دور املركز الوطني

للوقاي�ة والس�يطرة على األم�راض
االنتقالي�ة ومختبر الصح�ة العامة
املركزي يف متابعة األمراض االنتقالية
واتخاذ االجراءات الوقائية».
واضاف�ت الخلي�ة ،انه�ا «تهي�ب
بوس�ائل االعلام توخ�ي الدق�ة يف
نقل االخب�ار واملعلوم�ات واالتصال
باملتخصصين يف وزارت�ي الصح�ة
والزراع�ة من اج�ل التن�اول الدقيق
للمعلوم�ات وفق�ا ملعايير املهنية يف
تناول االخبار».

وتابع ،أن «قيادته تنفذ حاليا اثنني من
عملي�ات مطاردة خالي�ا داعش يف حوض
الوقف(25ك�م ش�مال رشق بعقوب�ة)
ووادي ثالب(80كم شمال رشق بعقوبة)
باس�ناد من طيران الجي�ش ،وهي تأتي
ضم�ن س�ياق الخطط املوضوع�ة النهاء
وجود خاليا التنظيم يف تلك املناطق».
وكان تنظي�م «داع�ش» ش�ن مؤخرا ً
سلسلة هجمات عىل بعض النقاط األمنية
يف دياىل أسفرت عن سقوط ضحايا.

جنايات الكرخ حتكم بالسجن ( )76سنة
لعصابة إتاوات يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مجل�س القضاء األعىل ،أمس االح�د ،عن اصدار حكم
بالس�جن ملدة  76س�نة بح�ق عصاب�ة «إت�اوات» يف العاصمة
بغداد.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «محكمة جناي�ات الكرخ املختصة بقضايا اإلرهاب أصدرت
حكم�ا بحق أفراد عصابة قامت بابت�زاز مواطنني من أصحاب
مكاتب الداللية وأصحاب املول�دات األهلية وإجبارهم عىل دفع
مبالغ نقدية طائلة وبصورة دورية كـ(إتاوات)».
وأض�اف بريق�دار ،أن «املتهمين يقوم�ون بتفجير منازل
ومركبات املواطنني بواسطة عبوات محلية الصنع يف حالة عدم
دفعهم» ،مبين�ا أن «املحكمة صدقت أق�وال املتهمني ،ومازالت
هناك شكاوى قيد التحقيق ضد أفراد العصابة يف حوادث أخرى
نشطت يف منطقتي الدولعي والحرية».
يش�ار اىل أن مجلس القضاء األعىل يصدر ،بني فرتة وأخرى،
أحكام�ا باالع�دام والس�جن بحق مدانين ومتورطين بجرائم
جنائية و»ارهابية».

قائد عمليات بغداد
يفتتـح شارعـ ًا مغلقـ ًا منذ ( )11عامـ ًا
غريب العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات بغداد ،أمس االحد ،عن افتتاح ش�ارع
مغل�ق منذ « 11عام�ا» غربي العاصمة ،فيما عزت س�بب فتح
الشارع اىل «التحسن االمني» يف املنطقة.
وقال قائد الفرقة السادس�ة الجي�ش العراقي العميد الركن
سعد عريبي إن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي
افتتح ،صباح اليوم ،طريقا مغلقا منذ عام  ،»2007موضحا أنه
«يربط بني منطقة الزي�دان وقضاء الفلوجة وقضاء ابو غريب
عىل طريق منطقة النرص والسالم».
واضاف عريبي ،أن «س�بب فتح الش�ارع يعود اىل التحس�ن
االمن�ي واس�تقرار االوض�اع االمني�ة والعام�ة يف املنطق�ة
والعاصم�ة» .يش�ار اىل ان قي�ادة عمليات بغداد ق�ررت ،خالل
الفرتة االخيرة ،رفع العديد من الس�يطرات االمنية املنترشة يف
ش�وارع العاصم�ة ،اضافة اىل اع�ادة فتح الط�رق التي اغلقت
منذ س�نوات بعد تحس�ن الوضع االمني يف بغداد ولتقليل الزخم
املروري الحاصل بشوارع العاصمة.

االحتاد الوطني يوجه نداء لالحزاب الكردية:
لنتوحد من أجل الشعب الكردي

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س كتل�ة االتح�اد الوطني
الكردس�تاني النيابي�ة اري�ز عب�د الله،
أم�س االحد ،االحزاب والكت�ل الكوردية
اىل اتخاذ برنامج سيايس موحد وواضح
لتحقيق مطالب الش�عب الكوردستاني
يف العراق.
وقال عبد الل�ه يف مؤتمر صحفي ان
«العراق واقليم كردستان واجهوا العديد
م�ن املش�اكل خلال الس�نوات االربعة
امل�ايض ،ومنه�ا الح�رب ض�د تنظي�م
داع�ش ،وانخفاض أس�عار النفط الذي
اث�ر عىل الوض�ع املايل يف البلاد ،اضافة
اىل قضي�ة االس�تفتاء ودخ�ول القوات
العراقية والحش�د الش�عبي اىل املناطق
املتن�ازع عليها ،وما تلتها من مش�اكل

سياسية وأمنية عديدة».
وتاب�ع ان «الس�نوات األربع املاضية
يف الربملان العراقي ش�هدت وضع العديد
م�ن العراقيل امام القوانني والدس�تور،
ومنه�ا امل�ادة  ،140اضافة اىل مش�اكل
وخالف�ات بش�أن روات�ب البيش�مركة
وقان�ون النف�ط والغاز وحص�ة االقليم
من املوازنة االتحادية وغريها».
واش�ار عب�د الل�ه اىل «ع�دم وض�ع
الحل�ول من قب�ل الحكوم�ة االتحادية،
لحد االن ،بش�أن مش�اكل مدن كركوك
وخانقين وطوزخورمات�و وأط�راف
نينوى ،ومناطق اخرى».
ولف�ت اىل ان «العدي�د م�ن أهايل تلك
املناط�ق لم يت�م النظ�ر اىل قضية حرق
منازلهم ومحالتهم وممتلكاتهم ،فضال
عن اس�تمرار القت�ل واملش�اكل االمنية

يف تل�ك املناط�ق» ،مطالب�ا ً الحكوم�ة
االتحادي�ة بالتعامل «قانوني�ا ً وأخالقيا ً
مع اهايل تلك املناطق».
ونوه اىل انه «لو كان هنالك تنس�يق
بني الق�وات العراقية والبيش�مركة لتم
حل املش�اكل االمنية يف املناطق املتنازع
عليها».
ودع�ا عب�د الل�ه «االح�زاب الكردية
اىل التفاه�م والتنس�يق ألج�ل اتخ�اذ
موقف موح�د يف بغداد ،يت�م من خالله
تأمين مطال�ب وحقـــ�وق الش�عب
الكردستاني ،يف املرحلة املقبلة» ،مطالبا ً
«حكوم�ة اقليم كردس�تان بالتنس�يق
والح�وار بش�كل أكبر م�ع الحكوم�ة
االتحادية بـــهذا الصدد» ،مش�ددا ً عىل
ان «التمسك بالدس�تور يف هذه املرحلة
مهم جداً».

احلكومة تربط عودة «العالوات والرتفيعات» بالتخصيصات املالية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أك�د مكت�ب رئيس ال�وزراء حي�در العبادي ،أم�س األح�د ،أن العلاوات والرتفيعات يف
الجامع�ات مرتبط�ة بالتخصيصات املالية ،مشيرا إىل أنها لم تتوقف طيلة الس�نوات
السابقة.
وق�ال املتحدث باس�م املكتب س�عد الحديثي إن “العلاوات والرتفيع�ات يف الجامعات
توقف�ت خالل العام الحايل فقط وهو أمر ليس نهائي�ا وانما مرتبط بالتخصيص املايل
من قبل الوزارة املعنية” .وأضاف الحديثي ،أنه “لم تحدث اي مشكلة بشأن الرتفعيات
من�ذ العام امل�ايض  2017ونزوال” ،مبينا أن “املش�كلة حدثت خالل الع�ام الحايل فقط
وهي تتعلق بالتخصيص املايل” .يش�ار إىل ان عددا من موظفي وتدريس�يي الجامعات
العراقية اش�تكوا مؤخرا من تأخر الرتفيعات والعالوات الوظيفية خالل خالل السنوات
املاضية ،مؤكدين صدور تعليمات من قبل وزارة املالية بهذا الصدد اال ان وزارة التعليم
لم تنفذ تلك التعليمات لغاية االن.
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بعد تفجري ارهابي وحماولة اخرتاق ملخازن املفوضية ..أحزاب سياسية تطالب بنقل «األوراق االنتخابية» إىل بغداد

دعوات لـ «محاية» صناديق األصوات يف كركوك

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ه ّز تفجري انتحاري مدينة كركوك حيث كان
يس�تهدف مخازن مفوضية االنتخابات التي
تض�م صنادي�ق األص�وات االنتخابي�ة ،فيما
كش�فت القوات األمنية ع�ن إحباط مخطط
آخر كان يريد رضب الهدف نفسه ،وجاء ذلك
فيما طالبت أصوات سياس�ية بنقل صناديق
األصوات إىل بغداد.
وأمس األحد ،افاد مصدر امني يف كركوك بأن
تفجيرا انتحاريا اس�تهدف مجم�ع املخازن
جنوبي املحافظة ،وقال ان «انتحاريا يستقل
س�يارة مفخخ�ة ق�ام بتفجير نفس�ه عىل
مجم�ع املخازن الحكوم�ي الواقع يف منطقة
طريق بغداد جنوبي كركوك».
واضاف املصدر ،الذي طلب عدم الكش�ف عن
اسمه ،ان «هذه املخازن توجد فيها صناديق
اقتراع محافظ�ة كرك�وك» ،مش�يريا اىل ان
«هن�اك اصابات بني عنارص الق�وات االمنية
املتواجدة لحماية املخازن».
واعلنت مستشفى كركوك العام عن حصيلة
التفجري.
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية ني�وز» عن مدير
املستش�فى ويل كري�م الق�ول ان «حصيل�ة
ضحاي�ا التفجير االنتحاري الذي اس�تهدف
مجمع املخازن الحكومية الواقعة عىل طريق
بغداد جنوبي كركوك ،بسيارة مفخخة بلغت
 20مصابا».
ب�دوره ،اعلن قائ�د قائد العملي�ات الخاصة
الثاني�ة وخطة ف�رض القانون الل�واء الركن
معن السعدي ،أن مكافحة االرهاب «أحبطت
اقتح�ام االنتحاري» ملخازن صناديق االقرتاع
جنوبي كركوك.
وق�ال الس�عدي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «أبط�ال مكافحة
االرهاب تصدوا بصدوره�م النتحاري حاول
اقتحام مخازن صناديق االقرتاع يف كركوك»،
موضح�ا أن «االرهاب�ي كان يق�ود مركب�ة
مفخخ�ة وح�اول اقتحام مخ�ازن صناديق
االقتراع وامل�واد الغذائية لكن وع�ي وانتباه
ابطالن�ا دفعه�م للتص�دي الي�ه ومنع�ه من
اقتح�ام املخ�ازن ،فوض�ع ابط�ال مكافحة
االرهاب صدورهم ام�ام االرهابي مما دفعه
لتفجري نفس�ه واحداث اصاب�ات لدى قواتنا
االمنية».
وأضاف الس�عدي»،اننا مثلما عاهدنا العراق

وشعبه ومواطني كركوك بجميع مكوناتهم
س�نبقى مدافعني عنهم وحامين الرواحهم
وممتلكاته�م ،ول�ن نس�مح بالتفري�ط
بالنجاح�ات التي تحقق�ت بعد تطبيق خطة
فرض القان�ون يف كركوك» ،داعي�ا مواطني

كرك�وك لـ»التع�اون والتنس�يق واالبالغ عن
املظاهر السلبية».
واك�د الس�عدي« ،اننا واثقون م�ن ان قواتنا
ستحطم جميع الرؤوس التي تحاول زعزعة
امن بلدنا وكركوك بشكل خاص».

سياسياً ،اعتربت الجبهة الرتكمانية العراقية
اس�تهداف مخ�ازن صنادي�ق االقتراع يف
محافظة كركوك بتفجير انتحاري محاولة
لخل�ط األوراق و»من�ح فرص�ة للمزوري�ن
إلخفاء أدوات جريمتهم».

وق�ال رئي�س الجبهة أرش�د الصالح�ي ،إن
«اس�تهداف مقر مخازن نتائ�ج االنتخابات
يف كرك�وك محاولة لخل�ط األوراق ،وإعطاء
الفرصة للمزوري�ن بإخفاء أدوات جريمتهم
مثلما حصل يف حرق صناديق الرصافة».

ً
قائلا« ،نؤكد عىل مجلس
وأضاف الصالحي
املفوضني الحايل األخذ بنظر االعتبار مطاليب
أهايل كركوك بخص�وص العد والفرز اليدوي
الشامل لكل صناديق محافظة كركوك».
م�ن جانب�ه ،دع�ا ح�زب االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني مفوضي�ة االنتخاب�ات اىل نقل
صنادي�ق االقرتاع الخاصة بالع�د والفرز من
محافظة كركوك اىل بغداد.
وقال القيادي يف ح�زب االتحاد الوطني خالد
شواني يف موتمر صحفي عقده مع القيادي
يف الحزب اس�و مامن�د والنائ�ب ريبوار طه،
إن «هن�اك مجامي�ع مس�لحة تمكن�ت بعد
فترة االنتخاب�ات وتحدي�دا يف  ٥/١٣حي�ث
قامت بفتح الصناديق والتالعب بها الطراف
وجه�ات معروف�ة ل�دى الجمي�ع» ،موضحا
«نحن وثقفنا ه�ذا االمر وقدمنا وثائق وادلة
وشكاوى اىل مفوضية االنتخابات يف بغداد يف
هذا االمر».
واض�اف ش�واني ،أن «ه�ذه الجماع�ات
وبالتع�اون م�ع موظفين يف مفوضي�ة
االنتخاب�ات مكت�ب كرك�وك قام�وا بكسر
االقف�ال الخاصة بالصناديق وفتحها ووضع
اقف�ال مغاي�رة» ،مشيرا اىل أن «ه�ذا االمر
س�يتبني للجميع عند الشروع بالعد والفرز
اليدوي».
وطالب شواني ،مفوضية االنتخابات بـ»نقل
صناديق االقرتاع من كركوك اىل بغداد واجراء
عملي�ة الع�د والف�رز يف املكت�ب الوطني الن
ممثيل الكيانات السياسية الكردية يتعرضون
اىل تهدي�دات م�ن قب�ل مجاميع مس�لحة يف
كرك�وك ول�ن يس�تطيعوا الحض�ور اىل العد
والفرز اليدوي».
وتاب�ع ش�واني ،أن «تهديد البع�ض بتحريك
الشارع هم انفسهم الخارسون يف االنتخابات
ونحن ايضا س�نحرك الش�ارع الكردي الذي
نطالب�ه بالصبر حفاظا ً عىل االمن والس�لم
املجتمعي» ،مؤكدا أن «الكرد يرفضون فرض
االرادة عليهم وس�نحرك الش�ارع الكردي يف
كركوك اذا استمرت تلك االطراف يف اثارة تلك
املشاكل».
وكان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري
دع�ا أيض�ا ً مفوضي�ة االنتخاب�ات اىل اتخاذ
االجراءت الالزمة والفوري�ة الكمال عمليات
العد والفرز اليدوي ،فيما ش�دد عىل رضورة
قط�ع الطريق على «مس�تخدمي اإلرهاب»
لعرقلة إجراءات العد والفرز.

الداخلية طمأنت املواطنني بشأن الوضع األمين

العراق يف «فراغ ترشيعي» وحكومة مستمرة بعملها بـ «صالحيات سياسية»

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

دخل الع�راق ،وألوّل مرّة منذ نحو 15
عام�اً ،يف ف�راغ ترشيع�ي بع�د أنتهى
العم�ر الفعلي للربملان ،فيما تس�تمر
الحكوم�ة برئاس�ة حي�در العب�ادي
بعملها وفق صيغة «ترصيف األعمال»
لكنه�ا تمتلك يف الوقت ذاته صالحيات
سياس�ية واسعة ،تؤهلها للقيام بجل
اعمالها السابقة.
وأكد وزير الهجرة واملهجرين جاس�م
محمد أن الحكومة الحالية ستس�تمر
بعمله�ا بكامل صالحياتها بعد انتهاء
عمر مجلس النواب ،مشريا إىل أنه ليس
هناك يشء اسمه فراغ دستوري.
وق�ال محم�د إن “الحكوم�ة الحالية
س�وف تس�تمر يف عمله�ا بصالحيات
كاملة ما عدا القرارات التي تحتاج إىل
مصادقة الربملان”.
وأضاف محمد أن�ه “ليس هناك يشء
اسمه فراغ دس�توري حيث إن الفراغ
الدس�توري لي�س مصطلح�ا قانونيا
بق�در م�ا ه�و مصطل�ح س�يايس”،
مؤك�دا أن “كل ما س�وف يحصل هو
غياب مؤقت لجهة ترشيعية التي هي
مجلس النواب”.
وأك�د الخبير القانوني علي التميمي
أيض�ا ً أن الع�راق ل�م يدخ�ل يف ف�راغ
دس�توري ،مشريا إىل أنه سيكون امام
فراغ برملاني.
وعلى الرغم من املخ�اوف التي عربت
عنها جهات كثرية سياس�ية وشعبية
بش�أن انف�راد الحكوم�ة بالحي�اة

السياس�ية بع�د نهاية عم�ر الربملان
االفرتاضي�ة ،وبع�د أن أمضى أرب�ع
س�نوات تقويمي�ة ،ف�إن مس�ؤولني
ورج�ال قان�ون أك�دوا ع�دم وج�ود
مخاوف من استمرار الحكومة سواء يف
مجال ما يسمى بـ»ترصيف األعمال»
أم بممارس�ة صالحياتها كاملة لحني
تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الع�راق ق�د م�ر بمث�ل ه�ذه

التجارب خالل الحكومتني السابقتني
عام  2010حيث بقيت الحكومة بدون
غط�اء برملان�ي لنحو  8ش�هور حتى
تشكلت حكومة نوري املالكي الثانية
وع�ام  2014بقي�ت الحكومة لنحو 3
ش�هور حتى تش�كلت حكومة حيدر
العبادي الحالية.
ويف هذا السياق ،يرى الخبري القانوني
ط�ارق ح�رب أن «الحكوم�ة الحالية

س�وف تس�تمر بممارس�ة عمله�ا
بصالحي�ات كامل�ة ويف كل امليادي�ن
واملج�االت والس�لطات» ،ويضي�ف
ح�رب إن «عملية الترشي�ع والرقابة
تتعل�ق بالربمل�ان املقب�ل ،لكنن�ا م�ن
حي�ث التج�ارب الت�ي عش�ناها م�ع
الحكومات الس�ابقة رأين�ا أن معظم
عملي�ات املراقب�ة وحت�ى عملي�ات
االس�تجواب لل�وزراء كان�ت تج�ري

بمنطق املس�اومة واالبت�زاز ،وبالتايل
فإن�ه ليس ثم�ة مخاوف مم�ا يمكن
عده فراغا دس�توريا» .وكانت جهات
كثرية نشرت مقاطع ونداءات ودعت
إىل مظاه�رات ملواجهة ما عدته فراغا
دستوريا يمكن أن يربر حدوث انقالب
عسكري أو تش�كيل حكومة طوارئ،
لك�ن وزارة الداخلي�ة أعلن�ت رفضها
املس�بق لقيام أية تظاه�رة دون أخذ

املوافق�ات األصولي�ة م�ن الجه�ات
الرسمية .وأكد عضو اللجنة القانونية
النيابي�ة الس�ابق حس�ن ت�وران أن
حكوم�ة ترصي�ف األعم�ال تق�وم
بواجباتها االعتيادية دون تقييد ،مبينا ً
أن الربمل�ان املقبل واألجه�زة الرقابية
هي األجهزة املعنية بالتحقيق يف حال
حصول خروق بعم�ل الحكومة خالل
فرتة ترصيف األعمال .وقال توران إن

حولوا اجملرم البغدادي إىل مهرج ووزعوا صوره الفاضحة على عناصره

«قراصنة انرتنيت» يرهقون تنظيم «داعش» الكرتوني ًا :استهدفت ( )120موقع ًا للتنظيم بطريقة احرتافية
بغداد  /المستقبل العراقي
تلقى تنظيم «داعش» صفعة محرجة ،عندما
نج�ح قراصنة ش�باب م�ن الع�راق يف اخرتاق
موقع مجلة النبأ اإلرهابية ونرشوا صورة لقائد
التنظي�م أبوبكر البغ�دادي محاطا براقصات،
بحسب صحيفة دييل ميل الربيطانية.
وقد أنشأ التنظيم مجلة النبأ يف مسعى للرتويج
لألفكار املتطرفة وتجنيد الشباب حول العالم،
لك�ن الطبع�ة األخرية من املجل�ة التي صدرت
الخميس عىل اإلنرتنت حملت رسالة مختلفة.
وقام�ت مجموع�ة تطل�ق على نفس�ها
«داعشغرام» ،بتجميع شعارات ملواقع إباحية
وصور ساخنة ووضعتها عىل الغالف.

وتس�ببت صورة البغدادي املحاط بالراقصات
م�ع افتتاحي�ة تتح�دث ع�ن احتف�ال زعي�م
التنظيم بمناسبة «تأهل فريق داعش» إىل دور
ال�ـ 16يف كأس العالم ،يف ح�دوث ارتباك كبري
بني صفوف أتباع التنظيم.
وحاول أنصار «داعش» تحذير بعضهم البعض
من النسخة املزورة ،لكن العديد منهم سقطوا
بالفعل يف مشكلة أكرب.
فالقرصنة اإللكرتونية للمجلة كانت تهدف يف
األساس إىل تس�جيل بيانات كل شخص يقوم
بتنزيل املجلة ،حتى يتم تعقب املتطرفني.
وقال�ت مجموع�ة «داعش�غرام» ملوق�ع ميل
أون الي�ن «حت�ى اآلن ،قمن�ا بالس�يطرة عىل
مجموع�ات تليغرام الخاص�ة بداعش وهدفنا

مجل�ة نب�أ الت�ي يس�تقبلها أعض�اء وأنصار
التنظيم عىل اإلنرتنت كل خميس أو جمعة».
وأضاف�ت أنه «ت�م اس�تهداف  120مجموعة
لداع�ش  ،كل منه�ا يحت�وي عىل ح�وايل 150
عضوًا».
واس�تخدم القراصن�ة عشرات الحس�ابات
الخاص�ة ملهاجم�ة التنظي�م ،فيم�ا نشرت
محت�وى مزيفا أكثر م�ن  500م�رة  ،وقد تم
مش�اركة ه�ذا املحتوى م�رات عدة م�ن قبل
أنصار التنظيم.
وأك�دت املجموع�ة العراقي�ة أن عملياتها ضد
«داعش» مستمرة من أجل إرباك التنظيم.
وبمج�رد إدراكه�م بأنهم قد تعرض�وا لهجوم
معلومات�ي« ،اعتق�د العدي�د ممن نق�روا عىل

روابطن�ا أن أجه�زة الكمبيوت�ر الخاصة بهم
مصابة بفريوس».
ومنذ أن بدأت عملياتها منذ  12شهرا ،اخرتقت
«داعش�غرام» حس�ابات داع�ش ونشرت
معلومات خاطئة ،فيما دفعت هذه املعلومات
املتعاطفين مع التنظيم إىل رفض التعامل مع
أعض�اء حقيقيني يف داعش خش�ية أن يكونوا
مزيفني.
واعت�ادت مجموعة «داعش�غرام» اس�تهداف
داع�ش إلكرتونيا ،وق�د ب�دأت بتعطيل موقع
وكال�ة أعم�اق التاب�ع للتنظي�م ،ع�ن طريق
إغراقه بحركة م�رور هائلة ،مما عطل موزع
الخدم�ة .وبعد ذلك ،قاموا باستنس�اخ املوقع
ونرشوا إصدارات مزيفة.

«قضية حكومة ترصيف األعمال كان
األجدر معالجتها بالدس�تور العراقي
أو أن يت�م معالجته�ا بقان�ون يت�م
ترشيعه داخل مجلس النواب باالتفاق
م�ع الحكومة عىل اآللية والصالحيات
املناط�ة للحكومة خالل فرتة ترصيف
األعمال» ،مبينا ً أن «الحكومة وبحسب
رؤيتني الش�خصية فهي تعمل ضمن
مرحلة ترصيف األعمال بكل واجباتها
االعتيادية دون تقييد».
واض�اف ت�وران ،ان «الجان�ب امل�ايل
ف�ان هنال�ك قان�ون املوازن�ة الناف�ذ
وال�ذي اق�ر من قب�ل مجل�س النواب
والحكوم�ة ملتزم�ة بجوانب الرصف
ضمن املوازنة» ،موضحا «اما الجانب
التعاقدي فهو مستمر ايضا طاملا هي
ملتزم�ة بالقوانني الس�ارية كقانون
املوازن�ة وقانون تنفي�ذ العقود او اي
قوانين نافذة اخرى متعلقة بتس�يري
امور السلطة التنفيذية».
واشار توران ،اىل ان «اي مؤرشات خلل
او خرق تحصل بعمل الحكومة خالل
فترة ترصيف االعم�ال ف�ان الربملان
املقب�ل ه�و املعن�ي بالتحقي�ق يف تلك
الخروق�ات ،ناهيك ع�ن وجود اجهزة
رقابية اخرى كالرقابة املالية والنزاهة
واملفتشين العموميني»،مش�ددا عىل
ان «هنال�ك نقط�ة مهمة ارشن�ا لها
بمناس�بات س�ابقة تتعل�ق باهمي�ة
ترشي�ع مجلس االتحاد ال�ذي يف حال
وجوده بالظروف الحالية كان سيعمل
عىل مأل الفراغ الترشيعي لحني انعقاد
املجلس الجديد».
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ال تضمن وجود «دولة فلسطينية» وال تقبل بعودة الالجئني

بالتفاصيل ..كيف فصلت واشنطن «صفقة القرن» عىل مقاس اليمني اإلرسائييل؟
بغداد  /المستقبل العراقي

يمك�ن إجمال “صفقة الق�رن” األمريكية بـ 3
عب�ارات“ :كيان في غزة ،وحك�م ذاتي في الضفة
الغربي�ة ،وعاصم�ة فلس�طينية ف�ي أحي�اء ف�ي
الق�دس” .ومنذ إعلان الرئيس األمريك�ي دونالد
ترام�ب ف�ي أيل�ول الع�ام الماضي س�عيه لطرح
الصفقة ،ش�رع صهره وكبير مستش�اريه جاريد
كوشنر في وضع الخطة التي ال تتوقف التسريبات
ع�ن مضامينه�ا .وبمقابل س�يل التس�ريبات عن
عناصر الخطة ،فضل البيت األبيض إصدار سلسلة
م�ن البيان�ات المقتضبة التي نفى م�ن خاللها أن
يكون قد اس�تكمل وضع الخطة الهادفة إلى إنهاء
الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.
ويرى المحلل السياس�ي اإلس�رائيلي يوني بن
مناحيم ،أن ما يرشح عن عناصر للخطة األمريكية
يتوافق مع ما تبدي الحكومة اإلس�رائيلية الحالية
االستعداد للقبول به.
وق�ال ب�ن مناحي�م لألناض�ول “المس�توى
السياس�ي الحال�ي ف�ي إس�رائيل ال يري�د دول�ة
فلس�طينية ،وهو يبدي استعدادا لكيان فلسطيني
أقل من دولة على أجزاء من األراضي الفلسطينية،
وهو ما يطل�ق عليه في تل أبيب (حكم ذاتي زائد)
دون عاصم�ة ف�ي الق�دس الش�رقية ،ودون غور
األردن أو عودة الالجئين”.
وأض�اف “بدع�م م�ن اللوب�ي اليه�ودي ف�ي
الوالي�ات المتحدة ،اس�تطاع مستش�ارو الرئيس
األمريك�ي جاري�د كوش�نر وجيس�ون غرينبالت
وديفيد فريدمان ،إقناعه بوضع خطة على مقاس
رئيس الوزراء نتنياهو إلنهاء الصراع”.
وف�ي نهاي�ة األس�بوع الماضي ،كت�ب المحلل
السياس�ي في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل
“إذا كان هذا بالفعل هو االقتراح النهائي ،فالناتج
س�يعتبر (دول�ة ناقصة) بعيدة ج�دا عن المطالب
الفلس�طينية” .لذل�ك يمك�ن االفت�راض أن رام
الل�ه س�تعتبرها نقطة ال يمك�ن أن تش�كل بداية
للمفاوض�ات .وس�يكون اإلغراء الذي س�تعرضه
اإلدارة عل�ى الفلس�طينيين هو اقتصادي بش�كل
أساس�ي حزم�ة ضخمة م�ن الحواف�ز ،وبالتأكيد
ممول�ة جزئيا من دول الخليج االعربي” .اس�تنادا
إل�ى هرئيل فإن “األمريكيين س�يعرضون بالفعل
عل�ى الفلس�طينيين أن تكون عاصمته�م في بلدة
أب�و دي�س ،ولي�س ف�ي الق�دس الش�رقية ،وفي
المقاب�ل ،تقت�رح الخطة انس�حاب إس�رائيل من
ثلاث إلى خم�س قرى وأحي�اء عربية في ش�رق
المدينة وشمالها .وستبقى القدس القديمة في يد
إسرائيل”.
وأض�اف هرئي�ل “إضاف�ة إل�ى ذلك ،يب�دو أن
ترامب لن يدرج في اقتراحه إخالء المس�توطنات
اإلس�رائيلية المعزول�ة ،وبالتأكيد لي�س التوصل
إلى تس�وية في الكتل االس�تيطانية .كما سيبقى
غور األردن تحت الس�يطرة اإلس�رائيلية الكاملة،
وستظل الدولة الفلسطينية منزوعة السالح دون
جيش ودون أسلحة ثقيلة”.
وال تج�د خط�ة كه�ذه قب�وال م�ن الجان�ب

رؤساء السلطات الثالث
يف إيران يدرسون مواجهة االجراءات
االمريكية والتصدي هلا
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد المجلس االعلى للتنس�يق االقتصادي في الجمهورية
االسلامية االيرانية اجتماعه الثالث لدراس�ة السيناريوهات
المختلف�ة لالج�راءات االميركية المهددة لالقتص�اد االيراني
وکیفیة التصدي لها.
وتم�ت دراس�ة اح�دث التط�ورات االقتصادية ف�ي البالد
باالجتم�اع ال�ذي عق�د بحض�ور رؤس�اء الس�لطات الثلاث
وبرئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني ،وتم تقديم تقرير
ح�ول اج�راءات االجه�زة المعنية بتنفي�ذ القرارات التس�عة
للمجل�س ح�ول ادارة ال�واردات ودعم س�وق البورصة وبيع
اسهم المؤسسات الحكومية والعامة.
وتمت في االجتماع كذلك دراسة السيناريوهات المختلفة
لالج�راءات المهددة لالقتصاد االيران�ي من جانب اميركا وتم
اتخاذ التدابير المناسبة لالستعداد لمواجهة اي احظر اميركي
محتمل ومنع اي تاثير س�لبي على حي�اة المواطنين واالنتاج
في البالد وادارة ميزانية الحكومة.
وتدارس االجتماع مقترحات منظمة التخطيط والميزانية
بهدف الوصول الى االكتفاء الذاتي سريعا في انتاج واستهالك
البنزي�ن الذي تحتاجه البالد ومنع ح�دوث االضرار في قطاع
حوامل الطاقة وتوفير حاجات المواطنين.
وجرى التاكيد في االجتماع على ضرورة اتخاذ االجراءات
الجادة ف�ي االجواء القانونية للبالد لمكافحة غس�يل االموال
وتمويل االرهاب وتوسيع التعاون المصرفي الدولي ومواجهة
العقبات االميركية في هذا المجال.

الفلسطيني الذي يصر منذ عدة أشهر على وصفها
بأنه�ا “صفعة الق�رن” ،بمقابل ترقب إس�رائيلي
للخط�ة .وفي ه�ذا الصدد ،لفت ب�ن مناحيم الذي
عم�ل لس�نوات مديرا عام�ا ورئيس�ا للتحرير في
اإلذاعة اإلس�رائيلية الرس�مية ،إل�ى أن “نتنياهو
أقن�ع اإلدارة األمريكي�ة بأن�ه ف�ي ظ�ل االئتالف
الحالي الذي يقوده غير قادر على قبول قيام دولة
فلس�طينية ،ألن�ه حتى حزب�ه (الليك�ود) يرفض
دولة كهذه”.
وق�ال “الحل الذي تمخض عنه تفكير كوش�نر
وغرينبالت هو كيان فلس�طيني ف�ي غزة وأجزاء
م�ن الضفة الغربية ،م�ع إبقاء الس�يطرة األمنية
إلس�رائيل واحتفاظه�ا بغ�ور األردن والق�دس
الش�رقية ،وتوطين الالجئين الفلس�طينيين دون
السماح لهم بالعودة” .وأضاف “ال تتطرق الخطة
إل�ى المس�توطنات المقامة على أراض�ي الضفة
وبالتالي س�تبقى قائمة ،وف�ي أفضل األحوال يتم
إخلاء بع�ض المس�توطنات الصغي�رة المعزولة
لتأمي�ن التواص�ل الجغراف�ي للمدن الفلس�طينية
ومحيطها” .وتابع بن مناحيم “بمقابل ذلك يمنح
الفلس�طينيون عاصمة في أبو ديس و 4أحياء في
القدس الشرقية ال يشكل التنازل عنها أي إشكالية
سياس�ية إس�رائيلية مثل جبل المكب�ر ،والزعيم،
ومخيم شعفاط ،والعيساوية ،إلى جانب إغراءات
مالية بوضع خطة اقتصادية كبيرة يمولها العرب
والمجتمع الدولي” .و”فيما يخص الحرم الشريف

امللك سلامن
«يريض ترامب» باملوافقة عىل رفع
إنتاج النفط  2مليون برميل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن الرئيس األمريكي دونال�د ترامب ،في تغريدة
عب�ر “تويت�ر” ،أن العاهل الس�عودي س�لمان بن عبد
العزي�ز وافق عل�ى زيادة إنتاج النف�ط بمقدار مليوني
برميل يومياً.
وذك�ر أنه ناش�د المل�ك الس�عودي ،أثن�اء مكالمة
أجراها معه ،زيادة حجم اإلنتاج بنحو مليوني برميل،
“بسبب المشاكل واالضطرابات في فنزويال وإيران”.
وأك�د ترامب أن “العاهل الس�عودي وافق على هذه
الدعوة”.
وكانت وكال�ة “بلومبيرغ” ذكرت ،الثالثاء  4يونيو
ً
نقلا ع�ن مص�ادر مطلع�ة ،لم تس�مها ،أن
الج�اري،
الحكوم�ة األمريكي�ة طلبت من الس�عودية ومنتجين
آخري�ن في منظم�ة البل�دان المصدرة للنف�ط (أوبك)
زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.
ج�اء الطلب بعد أن ارتفعت أس�عار البيع بالتجزئة
للبنزي�ن في الواليات المتحــــدة ألعلى مس�توياتها
في أكثر من ثالث س�نوات ،وبعد أن ش�كا ترامب علنا ً
من سياس�ة أوبك وارتفاع أس�عار النفط ،في تغريدة
على تويتر.

سوريا :تدمري طائرة
مسرية «جمهولة» بالقرب من قاعدة
«محيميم» الروسية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت القاعدة الجوية الروسية بحميميم السورية،
أمس األحد ،عن تدمير طائرات بدون طيار غير معلومة
المصدر ،حلقت في سماء القاعدة الجوية الروسية في
حميميم السورية.
وجاء في البيان الصادر ع�ن القاعدة الجوية“ :في
ي�وم  30من حزيران ،ومع اقت�راب الوقت المظلم ،تم
رص�د مجموعة م�ن األه�داف الجوية الصغي�رة غير
معروفة المصدر ،من قب�ل التحكم في المجال الجوي
للقاعدة الجوية الروسية حميميم من االتجاه الشمالي
الشرقي على مسافة من المطار”.
وأوض�ح البي�ان ،أن جمي�ع األه�داف الجوي�ة تم
تدميره�ا بواس�طة األس�لحة المض�ادة للطائرات في
القاعدة الجوية الروس�ية ،وال يوجد أضرار مادية بعد
محاولة مهاجمة الطائرات بدون طيار.

(المس�جد األقص�ى) فإن إس�رائيل ال تمانع بممر
م�ن أبو ديس إل�ى الحرم ليص�ل المصلون من كل
أنحاء األراضي الفلس�طينية من خالله” ،بحس�ب
بن مناحيم .وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في
كانون األول الماضي وقف االتصاالت السياس�ية
مع إدارة دونالد ترامب ،بعد قرارها اعتبار القدس
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها.
واش�ترطت القي�ادة الفلس�طينية ع�ودة
االتصاالت بتراج�ع اإلدارة األمريكية عن قرارها،
واإلعالن صراحة قبولها حل الدولتين وقيام دولة
فلس�طينية عاصمتها القدس الش�رقية ،في إطار
مفاوض�ات ضمن آلي�ة متعددة األط�راف وضمن
سقف زمني محدد.
لكن واشنطن لم تستجب للمطالب الفلسطينية،
واس�تمرت بدع�م المواق�ف اإلس�رائيلية إلى حد
انس�حابها الش�هر الج�اري م�ن مجل�س حقوق
اإلنس�ان التابع لألم�م المتحدة بداع�ي “انحيازه
للفلسطينيين”.
وف�ي ه�ذا الص�دد يش�ير ب�ن مناحي�م إلى أن
إس�رائيل تستمد التش�جيع من الموقف األمريكي
الداعم بالمطلق لها.
وقال “إسرائيل تشعر باالرتياح لمواقف اإلدارة
األمريكي�ة الحالي�ة ،والتقدي�ر الس�ائد هناك هو
أن العالقات اإلس�رائيلية ـ األمريكية سيس�ودها
اله�دوء لفترة طويلة جدا ،س�واء بإع�ادة انتخاب
ترامب رئيس�ا أو انتخاب نائبه مايك بنس رئيس�ا

للوالي�ات المتحدة ،وهو أكثر دعما إلس�رائيل من
ترامب”.
وأضاف ب�ن مناحي�م “بالمقابل ف�إن العالقة
الفلس�طينية ـ األمريكية متوت�رة ،وال توجد آذان
مصغية للفلس�طينيين ف�ي البي�ت األبيض ،وهو
ما يجعل إس�رائيل تش�عر بأنها أقوى من أي وقت
مضى”.
وليس من الواضح ما إذا كانت اإلدارة األمريكية
ستمضي قدما في خطتها السياسية ،بعد أن قالت
مصادر فلس�طينية لوكالة األناضول إن كوش�نر
وغرينبلات اس�تمعا خالل جولتهم�ا األخيرة في
السعودية ومصر واألردن وقطر ،إلى موقف عربي
موحد يرفض تجاوز القيادة الفلس�طينية ،ويصر
عل�ى أن أي حل يجب أن يتضمن دولة فلس�طينية
عاصمتها القدس الشرقية.
واستنادا إلى المصادر الفلسطينية التي رفضت
الكشف عن هويتها ،فإن إدارة ترامب تعكف حاليا
على وضع أفكار لتنفيذ مش�اريع تنموية في غزة
بعد فشل مشروعها السياسي.
لك�ن ب�ن مناحي�م ال يتفق م�ع ما ذهب�ت إليه
ه�ذه المصادر .وق�ال “االهتم�ام األمريكي بغزة
مؤق�ت وال يلغ�ي صفق�ة الق�رن ،فالعم�ل عليها
سيتواصل ،إذ أن المشاريع المطروح تنفيذها في
القط�اع تهدف إلى منع انفجار قد تكون له تبعات
إقليمية” .وكان الوفد األمريكي أنهى األحد زيارة
له إلى المنطقة دون إعالن نتيجة محددة.

السلطات البحرينية متنع ( )80معتق ًال
سياسي ًا من االتصال بذوهيم
بغداد  /المستقبل العراقي
تتخ�ذ الس�لطات البحرينية اج�راءات صارمة وتعس�فية
بح�ق معتقلين سياس�يين ،عندما تقوم بمنعه�م من االتصال
بذويهم.
وأف�ادت معلوم�ات حصل عليه�ا مركز البحري�ن لحقوق
اإلنس�ان إن إدارة س�جن جو المركزي تمنع نح�و  80معتقالً
سياسيا ً من االتصال بذويهم.
ونق�ل المرك�ز قل�ق عوائ�ل المعتقلي�ن السياس�يين على
أبنائه�م خصوصا ً مع ورود معلومات عن منعهم من الخروج
من زنازينهم إلى ساحة السجن.
وق�ال المرك�ز إن “ع�ددا كبي�را م�ن اهالي الس�جناء في
س�جن جو يعبرون عن قلقهم لعدم اتص�ال ابنائهم حيث من
المفترض يكون هذا اليوم ه�و المخصص لالتصال بأهاليهم
ونحن نخش�ى ّ
ان عدم تمكن الس�جناء من االتصال هو بسبب
منع جديد فرضته إدارة السجن عليهم”.
يأت�ي ذلك في ظ�ل مطالبة لجن�ة حقوق اإلنس�ان باألمم
المتح�دة المعني�ة برصد تنفيذ ال�دول للعه�د الدولي الخاص
بالحق�وق المدني�ة والسياس�ية ،لحكوم�ة البحري�ن بتقديم
بيان�ات ح�ول األوضاع ف�ي الس�جون ،بما في ذل�ك معالجة
التقاري�ر المتعلقة بجمل�ة أمور ،منها ،الرعاي�ة الصحية غير
الكافية وممارسة العنف ضد المحتجزين.

هارتس :أغلب القادة العرب وافقوا عىل «صفقة القرن»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت صحيف�ة “هآرت�س”
العبري�ة ع�ن موافق�ة أغل�ب ق�ادة
ال�دول العربية على صفقة السلام
ف�ي الش�رق األوس�ط ،الت�ي ُتعرف
بـ”صفقة القرن” ،مؤكدة أن القادة
العرب طلبوا م�ن الواليات المتحدة،
بصفتها عرابة الصفقة ،عدم الكشف
ع�ن ذلك؛ لما قد تس�ببه م�ن أضرار
على االس�تقرار اإلقليمي .وبحس�ب
مس�ؤولين فلس�طينيين تحدث�وا
للصحيفة العبرية ،فإن الدول العربية
الت�ي وافق�ت عل�ى صفق�ة القرن،
طلبت من البيت األبيض عدم الكشف
ع�ن خط�ة السلام الت�ي يقوده�ا
صهر الرئي�س دونالد ترامب ،جاريد
كوشنير ،وكبير المستشارين .وقال
مسؤول فلس�طيني بارز للصحيفة،

إن ممثل�ي ال�دول العربي�ة ح�ذروا
أعض�اء في وف�د الوالي�ات المتحدة
للشرق األوسط من تداعيات تفاصيل
صفق�ة القرن ،مؤكدي�ن أن بلدانهم
تتعامل م�ع تحديات داخلي�ة كبيرة
بس�بب الح�رب الس�ورية والتدخل
اإليراني في المنطق�ة ،ومن ثم فإن
الكشف عن صفقة ال تلبي التطلعات
الفلس�طينية يمكن أن يزيد من حدة
التوتر في الش�رق األوسط .وأضاف
المس�ؤول الفلس�طيني“ :مص�ر
تعان�ي م�ن مش�اكلها الداخلية ،إلى
جانب مكافحة اإلرهاب في س�يناء؛
واألردن يتعام�ل م�ع العدي�د م�ن
الصعوب�ات عل�ى الجبه�ة الداخلية،
وتداعي�ات الح�رب الس�ورية كبيرة
علي�ه ،والس�عودية تواج�ه تحديات
ح�رب اليم�ن ،وتدخالت إي�ران في
المنطق�ة” .وتاب�ع “إذا كان�ت إدارة

ترام�ب تعت�زم تقدي�م خط�ة لدولة
فلسطينية بدون القدس وبدون حق
العودة فس�يكون زلزاالً ،وسيقوض
اس�تقرار المنطق�ة بأكمله�ا وليس
هن�اك دول�ة عل�ى اس�تعداد لذلك”.
وأش�ار المس�ؤول الفلس�طيني إلى
أن هذا يفس�ر تركيز األط�راف على
قطاع غزة والس�عي م�ن أجل تعزيز
المش�روعات ف�ي القط�اع به�دف
تحسين األوضاع اإلنس�انية ،والتي
من شأنها أن تمنع االنهيار .
وتس�عى الوالي�ات المتح�دة
لجمع مئ�ات الماليين من الدوالرات
م�ن دول الخليج به�دف العمل على
تحس�ين األوض�اع في قط�اع غزة،
وأعربت السلطة الفلســـطينية عن
معارضتها لخطة السالم ،التي قالت
عنه�ا إنها ته�دف للفص�ل بين غزة
والضفة الغربية.

اإلمارات تعلن عن «تعليق مؤقت» للعمليات العسكرية يف احلديدة اليمنية

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن وزير الدولة اإلماراتي للش�ؤون
الخارجي�ة أن�ور قرق�اش ،أن تحال�ف
الع�دوان الس�عودي عل�ى اليم�ن أوقف
مؤقت�ا عمليات�ه العس�كرية ف�ي محيط
مدينة الحديدة اليمنية.
وأوضح الوزي�ر اإلماراتي في تغريدة
نشرها على حس�ابه في “تويتر” أن هذا
الق�رار دخ�ل حي�ز التنفيذ قبل أس�بوع
بذريعة ما أسماه “منح المبعوث األممي
إلى اليمن مارت�ن غريفيث فرصة إلقناع
مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)
باالنس�حاب غير المش�روط م�ن مدينة
الحديدة ومينائها االس�تراتيجي” ،معربا
ع�ن أمله ف�ي أن تت�وج هذه المس�اعي
بالنجاح.
وزع�م قرق�اش أن التحال�ف أوق�ف
تقدم�ه نحو الحديدة ف�ي  23يونيو لمدة
أسبوع ،قائال إن التحالف يواصل الضغط
ويتوق�ع الثم�ار الت�ي س�تؤتيها زي�ارة
المبعوث األممي إلى صنعاء.
يذك�ر ان تحالف الع�دوان على اليمن
بقي�ادة الس�عودية واالمارات فش�ل في
الس�يطرة على مدينة الحدي�دة ومينائها

االس�تراتيجي غ�رب اليم�ن بع�د هجوم
مكثف بدأ مطلع ش�هر حزي�ران /يونيو
الماض�ي من الجو والب�ر والبحر مدعوم
من اميركا والكيان االسرائيلي .
وكش�ف رئيس اللجن�ة الثورية العليا

ف�ي اليم�ن ،محم�د عل�ي الحوث�ي ،في
تصريح لقناة الميادين بتاريخ  7حزيران
الماض�ي ،أن تحالف العدوان الذي تقوده
الس�عودية ضد اليمن اضطر لالس�تعانة
بأميركا وإس�رائيل ف�ي معركة الحديدة،

وان الكي�ان اإلس�رائيلي الغاص�ب أعلن
منذ فترة أنه يش�ارك ف�ي قصف دولتين
عربيتين ،ونح�ن نعتبر أن الدولة اليمنية
ه�ي الدول�ة التي ُتضاف إلى س�وريا في
خروج المقاتلات اإلس�رائيلية للقصف

فيها.م�ن جه�ة ثاني�ة ،أعل�ن الحوث�ي
ّ
أن المبع�وث الدول�ي إل�ى اليم�ن مارتن
غريفي�ث ،ل�م يط�رح ّ
رس�مي
أي إط�ار
ّ
واضح للتفاوض ّ
وأن اليد ممدودة للحوار
مع ّ
كل اليمنيّين.
وأق�رَّت ق�وى الع�دوان الس�عودي
األميرك�ي بفش�لها ف�ي التق�دم جنوب
مطار الحديدة اليمني بعد هجوم مباغت
ش�نته ق�وات الجي�ش اليمن�ي واللجان
الشعبية.
ونقلت وكاالت االنباء العالمية بتاريخ
 17حزيران الماضيَّ ،
أن الجيش واللجان
منعوا قوى العدوان من نقل تعزيزات الى
محيط الحدي�دة عبر الطريق الس�احلية
وأوقعوا فيها خسائر بشرية ومادية.
وأكدت مصادر يمنية للمنار َّ
أن مقاتلي
الجي�ش واللج�ان الش�عبية حاص�روا
القوات المعادية بعي�دا ً عن المدينة دون
أن تتمك�ن قوى العدوان من فتح ممرات
آمنة النسحاب من تبقى من المسلحين،
حيث ت َّم تدمير عش�رين آلية واستسلام
زهاء اربعين مس�لحا ً م�ن قوات العدوان
والمرتزق�ة بع�د محاولة فاش�لة للتقدم
نح�و منطق�ة (ال�دوَّ ار) جن�وب مط�ار
الحديدة.

5

اعالنات

العدد ( )1702االثنين  2تموز 2018

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية
الوحدة القانونية

متديد اعالن

تعلن رئاسة جامعة القادسية /شعبة العقود الحكومية عن تمديد اعالن ببيع املواد املشطوبة التابعة
لقس�م االقس�ام الداخلية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وتجري
املزايدة يف قس�م االقس�ام الداخلية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا وتكون قائم�ة املزايدة مفتوحة
مل�دة ( )15ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية
فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب باالشتراك يف املزايدة ممن له حق
االشتراك باملزايدة مراجعة قس�م الش�ؤون املالية يف رئاس�ة الجامعة للحصول عىل رشوط املزايدة
وكافة تفاصيل املواد املراد بيعها لقاء مبلغ قدره ( )25000خمس�ة وعرشون الف دينار غري قابل
للرد مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغ�ة ( )%20من القيمة التقديري�ة علما ان القيمة
التقديرية لكافة املواد املشطوبة ( )5505000خمسة ماليني وخمسمائة وخمسة االف دينار ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل البيع
ت

نوع الجدول

المبلغ

1

الكهربائيات

1898000

2

االثاث

1123000
االخرى

3
طباخ محلي
حاوية نفايات
اوفن طباخ
طباخ ()5

المبلغ624000 /
المبلغ290000 /
المبلغ570000 /
المبلغ1000000 /

العدد 156/
العدد 58 /
العدد 38 /
20
المجموع 2484000 /
المجموع الكلي 5505000/خمسة ماليين وخمسمائة وخمسة االف دينار

www.almustakbalpaper.net

الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت
اعالن  2018/1للمرة االوىل

تعلن الرشكة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واملواصالت عن
تأجير كافرتيا الرشكة باملزايدة العلنية والتي س�تجري يف
تمام الس�اعة العارشة صباحا يف الي�وم الثالثني من اليوم
التايل لنشر االعالن وفق احكام قانون بي�ع وايجار اموال
الدولة املرقم  21لسنة  2013املعدل وملدة سنة واحدة
فعلى الراغبين باالشتراك يف املزاي�دة الحض�ور اىل مق�ر
الرشكة الكائن يف الشالجية خلف جامع براثا مستصحبني
معهم (بطاقة الس�كن  ،والبطاق�ة التموينية والتأمينات
القانونية البالغ�ة ( )%20من قيمة االيجار نقدا) ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعلان واجور خدمة
بنسبة ()%2

اسامة حممد صادق الصدر
املدير العام
رئيس جملس االدارة

أ.د  .فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية

اعالن

تعلن ادارة وقف س�هيل نجم الذري يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
لإليجار املحالت الواقعة يف ش�ارع الصادق(ع) واملدرجة اوصافها ادناه وتكون
املزاي�دة يف مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف /ش�ارع الكوفة ويف تمام
الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور عرشة اي�ام من اليوم الذي ييل تاريخ نرشه
يف الجريدة فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة مراجعة متويل الوقف املثبت هاتفه
ادن�اه لدفع التأمينات القانوني�ة البالغة ( )%20من القيم�ة التقديرية ازاء كل
مح�ل مع ب�راءة الذمة م�ن الرضيب�ة وهوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن
مصورات واصلية وال يجوز ملوظفني االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من
دخول املزايدة علما ان بدل االيجار يس�دد صفقة واحدة خالل مدة ش�هر واحد
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملناداة واملصاريف االخرى
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة

املتويل  /عامد حسني بر
07803683936

ت

رقم العقار

مساحة

بدل التقدير

1

( )1جزء من تسلسل  1/669براق

18,75م

( )15,000,000خمسة عشر مليون دينار

2

( )2جزء من تسلسل  1/669براق

33م

( )13,500,000ثالثة عشر مليون وخمسمائة الف دينار

3

( )3جزء من تسلسل  1/669براق

10م

( )13,500,000ثالثة عشر مليون وخمسمائة الف دينار

4

( )4جزء من تسلسل  1/669براق

9م

( )15,000,000خمسة عشر مليون دينار

5

( )5جزء من تسلسل  1/669براق

8,36م

( )15,000,000خمسة عشر مليون دينار

اعالن
ق�دم املواط�ن ( عايص خضري ج�واد ) طلبا ً
ي�روم فيــــــ�ه تبدي�ل اللق�ب مـ�ن (
الوال�وي ) اىل ( القرييش) فمن لديه اعرتاض
على الدعوى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
مـــــ�دة اقصاه�ا ( خمس�ة عشر يوم )
وبعكسه س�ــــــوف ينظر بالدعوى وفق
اح�كام امل�ادة (  ) 22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام  /وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /2267ش 2018/
اىل املدعى عليها  /سعد ياسني سدخان
أق�ام املدعية زمله راش�د رسح�ان الدعوى
املرقم�ة أعلاه والت�ي يطل�ب فيه�ا اثبات
حضان�ة االطفال ( ارب�ام و فيصل و وبدر )
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار
محلة دام�وك واملرفق بكت�اب مركز رشطة
الش�هداء بالع�دد  8140يف 2018/ 6/ 20
علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين
محليتين رس�ميتني بالحضورام�ام ه�ذه
املحكم�ة صباح ي�وم 2018/7/8الس�اعة
تاس�عة صباحا وعند ع�دم حضوركم أومن
ين�وب عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حيدر شعيوط سدخان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 2018 / 64
م  /نرش فقدان
قدم�ت املدعوة ( ح�دوده ش�اكر محمود )
طلب نصبها قيمة عىل ولدها املفقود ( يعمر
كامل جاس�م ) الذي فق�د بتاريخ / 1 / 12
 2017يف منطق�ة يثرب ولم يتم العثور عليه
– وعليه تق�رر نرشه يف صحيفتني محليتني
رس�ميتني ومن لديه معلوم�ات عن املفقود
علي�ه الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة خلال
عرشة اي�ام من تاريخ االعالن ويف حالة عدم
حضورك سوف يتم نصب والدتك قيما عليك
وبحسب االصول .
القايض
فائق مشعل صالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي حسام عبد االمري جبار
لرشكة الغور للتوسط ببيع و رشاء العمالت
االجنبي�ة املح�دودة ادعو كل م�ن له حق او
دي�ن على الرشك�ة مراجعتي على العنوان
التايل بغداد ش�ارعة الرش�يد عمارة السنابل
الطابق االول
املصفية املحامي
حسام عبد االمري جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة
العدد 2150
املوضوع  /نرش مفقود
للطلب املق�دم من قبل طالب�ة حجة الحجر
والقيموم�ة ( بت�ول احمد ابراهي�م ) والتي
ت�روم نصبه�ا قيمة على زوجه�ا املفقود (
صربي حديد ابراهيم ) والذي فقد بتاريخ 21
 2015 / 5 /يف مدينة الفلوجة – الصقالوية
وم�ن له ح�ق االعتراض عىل نصبه�ا قيمة
علىه ل�ه حق االعرتاض ام�ام هذه املحكمة
خالل املدة القانونية .
القايض
جمال خليف رجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
مكمة االحوال الشخصية يف الفلوجة
العدد 2150 :
املوضوع  /نرش مفقود
للطلب املق�دم من قبل طالب�ة حجة الحجر
والقيموم�ة ( خريي�ه عباس دخي�ل ) والتي
تروم نصبها قيما على ابنها املفقود ( حمد
خلف حسين ) والذي فق�د بتاريخ / 6 / 3
 2016يف اثن�اء خروج�ه م�ن داره يف مدينة
الفلوجة  /الصقالوي ومن له حق االعرتاض
عىل نصبه�ا قيم�ة عليه له ح�ق االعرتاض
امام هذه املحكمة خالل املدة القانونية .
القايض
وائل داغر ياسني

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعادة اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعادة
اعلان املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول
عليها من مقر املديرية العامة قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة  /تقاطع الطويسة
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم
عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق
او خط�اب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره( )9.187.500تس�عة ماليني ومائة
وس�بعة وثمانون الف وخمس�مائة دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع
العقد وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة
املثب�ت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعلان علما بان املديرية غري
ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq
ت

رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

1

5/2018

اعادة اعالن مناقصة
تجهيز مادة منظف
التورباين 27
ZOK

مقر
المديرية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
الرقم 2018 / 942
اعالن
اىل املفقود ( عايد محجوب ظاهر )
قدمت املستدعية ابتسام طلب ظاهر – طلبا لدى
هذه املحكم�ة لنصبها قيمة علي�ك وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بهذه الصحيفة ويف
حال عدم حضورك لدى هذه املحكمة او ارسال
م�ن ينوب عنك قانونا س�يتم حج�رك وتنصيب
املستدعية قيمة عليك .
القايض
خري الله خليل كلش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجز وقيمومة 2018 /
التاريخ 2018 / 6 / 28 /
م /اعالن
قدمت املدعوة( س�هى محجوب حس�ن ) طلبا
اىل ه�ذه املحكمة طلبت في�ه نصبها قيمة عىل
زوجها ( حيدر ابراهيم جاسم ) لفقدانه بتاريخ
 2014 / 6 / 27ولحد االن اليعرف مصريه حيا
كان او ميت�ا فم�ن لديه اعتراض او معلومات
تفي�د حيات�ه او مماته�ا الحض�ور ام�ام هذه
املحكم�ة يف اليوم التايل للنشر لتقديم اعرتاضه
وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق
القانون.
القايض
احمد حميد حسان

تاريخ الغلق

11/7/2018

المبلغ التخميني
 306.250.000ثالثمائة
وستة ماليين ومائتان
وخمسون الف دينار

المالحظات

اعادةاعالن

مبلغ التندر
100.000
مائة الف
دينار

املهندس
يارس فرحان كزبر عيل
املدير العام وكالة
فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن نقابة املهندسين
واملرقمة ( )60304باس�م ( علاء جواد عبود ) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /435 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /نصري عبود مزهر
حيث انكم متهم يف الدعوى املرقمة (/435ج)2018/2
والخاصة باملش�تكي (صباح فتح�ي طاهر) وفق املادة
( )1/459م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا بوجوب
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/7/15
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا حسب االصول .
القايض
عدنان كريم عبد عيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /744 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عالء كريم مهدي العبودة
حيث انكم متهم يف الدعوى املرقمة (/744ج)2018/2
والخاصة باملش�تكي (حس�ام عبيد ناج�ي) وفق املادة
( )1/459م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل
اقامتكم حس�ب االش�عار املرفق يف ثناي�ا هذه الدعوى
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا بوجوب
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/7/15
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا حسب االصول .
القايض
عدنان كريم عبد عيل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /625 :ج2018/2
التاريخ 2018/5/7
اعالن
اىل املتهم الهارب  /سهيل نجم عبد
حي�ث انك�م مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/625
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكي (ظافر حاكم
عبد الحسين) وف�ق امل�ادة ( )1/459من قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت
هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بوجوب الحضور يف
موعد املحاكمة املصادف يوم  2018/6/26وعند
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا حسب االصول .
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /700 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عبد الله محمد حسني
حي�ث انك�م مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/700
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكية (كوثر حميد
عب�د الل�ه) وف�ق امل�ادة ( )1/459م�ن قان�ون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت
هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بوجوب الحضور يف
موعد املحاكمة املصادف يوم  2018/7/15وعند
ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا
وعلنا حسب االصول .
القايض
عدنان كريم عبد عيل
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التجارة :استمرار استالم كميات احلنطة املستوردة الواردة عرب ميناء ام قرص
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب يف
وزارة التج�ارة عن اس�تمرارها باس�تالم
وتفريغ كميات الحنطة املستوردة الواردة
عرب ميناء ام قرص لدعم مفردات البطاقة
التموينية.
واضاف مدير عام الرشكة نعيم املكصويص
يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي» ،ان هذه
الكمي�ات هي م�ن حموالت ثلاث بواخر
والبالغ�ة بح�دود ( )150ال�ف ط�ن ومن
املناش�ئ الكندية واالسترالية واالمريكية
وذلك ضم�ن تعاقدات الوزارة لتامني هذه
املادة لحساب الحصة التموينية .
مشيرا ان مواق�ع رشكت�ه اس�تنفرت
طافاتها خالل الجمعة والس�بت الس�تالم
تل�ك الكمي�ات لتعزي�ز ارصدته�ا لتامني
خلط�ات املطاح�ن م�ن ه�ذه امل�ادة
وتجهيزه�ا للمطاح�ن ضم�ن الحصص
املق�ررة ل�كل مطحنة اىل جانب اس�تمرار

مناقل�ة الحنط�ة املحلية اىل بقي�ة املواقع
وفق الخطة التس�ويقية التي اعدها قسم

التسويق يف الرشكة .
موضح�ا بانه ت�م وصول ( )3ش�احنات

محمل�ة بالحنط�ة االسترالية اىل س�ايلو
تكري�ت وش�احنة واح�دة حنط�ة كندية
اىل مجم�ع حبوب الدور ,فيما تم اس�تالم
وتفريغ ( )6ش�احنات محمل�ة بالحنطة
االسترالية يف املجمع املخزني ,اما س�ايلو
بازوايا يف محافظة نينوى فقد وصلت ()9
ش�احنات من الحنطة املستوردة وسايلو
بعقوب�ة اس�تلم ش�احنتني م�ن الحنطة
االمريكية .
وتابع املكصويص بوصول ( )5ش�احنات
من الحنطة االسرتالية اىل سايلو السماوة
,اما سايلو الرمادي استلم كمية ( )41الف
طن من الحنطة االسرتالية بواقع شاحنة
واحدة كما اس�تلم سايلو النارصية ()37
شاحنة من الحنطة املستوردة .
الفت�ا اىل ان امللاكات الفني�ة واملختربي�ة
بارشت عمله�ا بتفريغ الش�احنات حيث
ان موق�ف صومع�ة خان بني س�عد قام
بفح�ص وتفري�غ ( )11ش�احنة محملة
بكمية اكثر م�ن ( )400طن باالضافة اىل

فحص واستالم ( )15شاحنة من الحنطة
االسرتالية البالغه اكثر من  600طن .
م�ن جان�ب اخ�ر ذك�ر املكص�ويص ع�ن
مواصلة مواق�ع صالح الدي�ن والديوانية
بتجهي�ز املطاح�ن لحصة ش�هر نيس�ان
حي�ث ب�ارش س�ايلو خ�ان بن�ي س�عد
بتجهي�ز مطحنة املقداد الحكومية بكمية
( )11640ط�ن وتجهي�ز املطاحن االهلية
لش�هر اذار بكمية تزيد عن الـ( )154طن
وعن حصة ش�هر نيسان تم تجهيز كمية
( ) 125,920,0ط�ن باالضافة اىل تحميل
ش�احنات من صومعة تكريت اىل س�ايلو
التاجي وكذلك اس�تمرار سايلو خان بني
س�عد باس�تالم الحنط�ة املحلية ال�واردة
من مركز تس�ويق النعمانية يف محافظة
واسط .
يذك�ر ان الرشك�ة ق�د اس�تكملت غرف�ة
عملي�ات ملتابع�ة العمل يف جمي�ع املواقع
وخلال ال�دوام الرس�مي واي�ام الجم�ع
والعطل الرسمية .

الكهرباء :مالكات انتاج البرصة تتمكن من زيادة انتاجها
« »230ميكا واط عن العام املايض
بغداد  /المستقبل العراقي

وزارة الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس,
مبين�ا ً يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»,
ان ارتف�اع إنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة
فـــ�ي محافظة البصرة بلــغ حاليـا
(  )2686ميكاواط ،بزيادة( )230ميكاواط
ع�ن الع�ام امل�ايض ال�ذي كان انتاجه�ا

تمكن�ت امللاكات الهندس�ية والفني�ة يف
املديرية العامة النت�اج كهرباء البرصة من
زي�ادة االنتاج ( )230مي�كا واط عن العام
املايض .اعلن ذلك املتحدث الرس�مي بأس�م

ميسان /المستقبل العراقي

 ،مشيرا ،اىل ان االجتماع األول الذي عقد لتش�كيل
الغرف�ة برعاية محافظ ميس�ان ،تناول مناقش�ة
املوق�ف الوقائي م�ن الحمى النزفي�ة واتخاذ كافة
اإلجراءات الرضورية من اجل منع ظهور وانتش�ار
املرض .
وتاب�ع « العالق « بان دائ�رة الصحة اتخاذ عدد من
اإلجراءات الرضورية و الالزمة من اجل منع انتقال
امل�رض اىل املحافظ�ة  ،مؤك�دا على رضورة نشر
التوعي�ة والتثقي�ف للمواطنني وأصح�اب محالت
األسواق واللحوم من خالل اإلعالم للتعريف باملرض
وطرق الوقاية منه  ،الفتا  ،بأنه لم تسجل أي حالة
إصابة بهذا املرض يف محافظة ميسان.

ش�كلت الحكومة املحلية يف ميس�ان غرفة عمليات
برئاس�ة الدكتور « عيل محم�ود العالق» مدير عام
صح�ة املحافظ�ة وعضوي�ة الدوائ�ر ذات العالقة
ملتابعة اإلجراءات الوقائية ملكافحة انتقال وانتشار
الحمى النزيفية إىل ميسان .
وقال العالق « بان غرف�ة العمليات ضمت» معاون
مدي�ر مديري�ة رشطة ميس�ان  ،مدي�ري البلدية ،
البيئة  ،الزراعة فضال عن مس�ؤويل ش�عبة املراكز
الصحية يف قس�م الصحة العامة  ،الرقابة الصحية
 ،وحدة اإلمراض الحيوانية يف دائرة صحة ميس�ان

بغداد  /المستقبل العراقي

تداول « »17مليار سهم بقيمة « »10مليارات دينار الشهر املايض بسوق االوراق املالية

واف�ق مجل�س الوزراء ،على تخصيص 5
مليارات دينار ملعالجة الشحة املائية.
وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،إن «مجل�س الوزراء وافق عىل
قيام وزارة املالية بتخصيص مبلغ خمسة
مليارات دين�ار اىل وزارة املوارد املائية من
احتياط�ي الط�وارئ لع�ام  2018لغرض
معالجة الشحة املائية».
واضاف�ت ان «قرار املجلس جاء تماش�يا ً
م�ع توجه�ات الحكوم�ة بتوفير أفضل
الخدمات للمواطنني».
وكان مجل�س ال�وزراء عق�د جلس�ته
االعتيادية يوم الثالثاء  26حزيران 2018
برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء ،حيدر
العب�ادي ،وت�م التصويت على تخصيص
مبل�غ اىل وزارة امل�وارد املائي�ة لغ�رض
معالج�ة الش�حة املائي�ة م�ن احتياطي
الطوارئ.

بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف املدي�ر التنفي�ذي لس�وق العراق
للاوراق املالي�ة ط�ه احم�د ،ان م�ؤرش
الس�وق س�جل ت�داول  17ملي�ار س�هم
بقيم�ة تجاوزت العرشة ملي�ارات دينار،
خالل شهر حزيران املنرصم.
وق�ال أحم�د يف بي�ان صحف�ي تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان «يوم الخميس
املواف�ق  28حزيران كانت اخر جلس�ات
ش�هر حزي�ران  2018يف س�وق الع�راق
لالوراق املالية».
وبني ان «البيانات املتحققة عن مؤرشات
التداول االوراق املالية خالل شهر حزيران

املايض ،تشير اىل أن عدد جلسات التداول
التي نظمها الس�وق بلغت ( )17جلس�ة،
فيما بلغ عدد الرشكات املتداولة اسهمها
( )64رشكة مس�اهمة م�ن اصل ()102
رشكة».
واوض�ح احمد ان «عدد االس�هم املتداولة
خالل ش�هر حزيران بلغ اكث�ر من ()17
ملي�ار س�هم فيما بلغ�ت قيمة االس�هم
املتداولة اكثر من ( )10مليار دينار».
واضاف «بالنسبة اىل عدد االسهم املتداولة
من قبل االجانب يف الرشاء ،فقد بلغ ()912
ملي�ون س�هم بقيم�ة تج�اوزت امللياري
دين�ار ،اما عدد االس�هم املتداولة من قبل
االجانب بيعا فبلغ اكثر من ملياري سهم

بقيمة تجاوزت امللياري دينار».
وتابع احمد بأن «مؤرش أس�عار االس�هم
املتداول�ة ( )ISX60اقفل عىل ()593.98
نقط�ة يف اول جلس�ة من ش�هر حزيران
واقف�ل على ( )579.06نقط�ة يف اخ�ر
جلس�ة م�ن الش�هر ،بانخفاض نس�بته
(.»)%2.51
ولف�ت اىل ان «( )56رشك�ة مس�اهمة
بارشت يف تقديم االفصاح الس�نوي لعام
 2017وتأخرت ( )47رشكة مس�اهمة يف
تقديم االفصاح الس�نوي ،كم�ا ان هناك
( )19رشك�ة مس�اهمة متوقف�ة ع�ن
الت�داول بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية
لعدم تقديم االفصاح والكثر من عام.

إيران :التبادل التجاري مع العراق جتاوز « »13مليار دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
قال س�فري الجمهورية االسالمية االيرانية
يف بغداد ان حجم التبادل التجاري بن ايران
والعراق بلغ الع�ام االيراني املايض (انتهي

يف  20م�ارس -اذار) اكث�ر من  13مليارا و
 210ماليني دوالر.
واض�اف ايرج مس�جدي يف اجتماع اللجنة
الثقافي�ة ملمثلي�ات بلاده ان «اي�ران تعد
الرشي�ك التج�اري الثان�ي للع�راق بع�د

تركيا».
وقال ان « 6.5ملي�ار دوالر من هذا الحجم
يتعل�ق بالبضائع غريالنفطية حيث احتلت
اي�ران يف هذا املجال املركز االول بني س�ائر
رشكاء العراق التجاريني».

العمل تشكل جلان ًا إلصدار هويات خاصة باألشخاص
ذوي االعاقة
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�كلت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة  /هيئ�ة رعاي�ة ذوي
االعاق�ة واالحتياجات الخاصة ،االحد،
لجان�ا فني�ة متخصصة من االقس�ام
والش�عب املعني�ة الص�دار هوي�ات
خاصة باالش�خاص ذوي االعاقة من
املش�مولني باحكام القان�ون رقم 38
لسنة . 2013
وقال رئي�س هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياج�ات الخاصة القايض اصغر
املوسوي خالل ترؤس�ه اجتماعا ضم
نائب رئيس الهيئة عبري الجلبي وعددا ً
م�ن املديري�ن العامين بحس�ب بيان
لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان الهيئة تحرص عىل توفري متطلبات

رعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات
الخاص�ة وفق منهج علمي وانس�اني
م�ن خلال تنفي�ذ مضامين القانون
رقم  38لسنة  2013مشريا اىل تشكيل
لج�ان فني�ة م�ن االقس�ام والش�عب
املعنية النش�اء قاع�دة بيانات خاصة
باملعاقين واصدار هويات خاصة بهم
لتس�هيل مراجعاتهم للدوائر الرسمية
م�ن جه�ة والنش�اء نظ�ام احصائي
تعتمده الهيئة ضمن سياقات عملها.
واك�د رئي�س الهيئة على رضورة ان
تاخذ االقس�ام دورها بص�ورة فعالة
وف�ق مقتضيات مصلح�ة العمل بناء
على التوصي�ف االداري يف هيكلي�ة
الهيئ�ة وامكاني�ة افتت�اح وح�دات
ادارية القس�ام الهيئ�ة يف املحافظات
يف املناط�ق النائي�ة والبعي�دة ع�ن

مرك�ز املحافظ�ة بعد وض�ع الخطط
والدراس�ات الالزم�ة لذل�ك وحس�ب
االمكانيات املادي�ة والبرشية املتوفرة
وتفعيلها يف املستقبل القريب والرتكيز
على تطوير الية عمل قس�م ش�ؤون
االقالي�م واملحافظ�ات واتب�اع الطرق
املتقدمة يف التقس�يم الجغرايف االداري
لتلك االقسام او باتباع التقسيم الفني
وحس�ب االختصاصات الدارة الشعب
الخاص�ة ب�كل قس�م للحص�ول عىل
انس�يابية عالي�ة يف االنج�از وتحقيق
التفاع�ل املثمر م�ع املس�تفيدين من
خدم�ات الهيئة وتوجيه تلك االقس�ام
بمخاطبة الجهات االمنية ذات العالقة
لتوفير الحماي�ة االمني�ة لكل قس�م
وخصوصا يف مدة توزي�ع راتب املعني
املتفرغ .

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ،ان ص�ادرات الخ�ام خالل ش�هر حزيران
املنصرم تجاوزت الـ 105ماليني برميل بإي�رادات بلغت اكثر من
سبعة مليارات و 300مليون دوالر.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عاصم جهاد ،يف بيان صحفي تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «مجموع الكمي�ات املصدرة من النفط
الخام لشهر حزيران املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب
العراق ،بلغت  105ماليني و 640الفا و 160برميل».
وبني ان «االيرادات بلغت س�بعة مليارات و 323مليونا و 150الف
دوالر ،فيما لم تسجل االحصائية صادرات من حقول كركوك».
واش�ار جهاد اىل ان «املع�دل اليومي للصادرات بل�غ ثالثة ماليني
و 521الف برميل .بمعدل سعر للربميل الواحد ( )69,322دوالرا.

ذي قار تعقد اجتامع تداويل لتفادي احلمى
النزفية وتوجيه بغلق علوات املوايش

( )2456ميكاواط ،من غري محطة الرميلة
االس�تثمارية الت�ي الزالت تحت التش�غيل
التجريب�ي ومن املؤم�ل دخوله�ا إىل العمل
يف األي�ام املقبلة ،باإلضاف�ة إىل خروج ثالث
وح�دات يف محط�ة ش�ط البصرة الغازية
بسبب انخفاض ضغط الغاز.

ميسان :تشكل غرفة عمليات برئاسة مدير دائرة الصحة ملنع انتقال احلمى النزيفية

ختصيص « »5مليارات
دينار ملعاجلة شح املياه

النفط تعلن معدل الصادرات وااليرادات
املتحققة حلزيران املايض

واوض�ح الس�فري االيران�ي «هدفن�ا ه�و
توسيع العالقات بني ايران والعراق يف كافة
املجاالت بمها فيها الثقافية».
ووصف الس�فري االيران�ي «الثقافة» بانها
االداة األنجع الرس�اء اس�س العالقات بني

حكومتي ايران والعراق وشعبيهما».
واش�ار اىل دور زيارة االربعني يف الس�نوات
االخيرة يف توثي�ق العالق�ات بين البلدين
مؤكدا رضورة التخطيط والربمجة لتقديم
افضل الخدمات للزوار.

حمافظة جنوبية ختصص « »100مليون
دينار لتوفري العالجات للحمى النزفية
بغداد  /المستقبل العراقي
صوت مجلس محافظة واسط ،أمس األحد ،عىل
تخصي�ص  100مليون دينار لتوفير العالجات
للحمى النزفية.وق�ال مصدر مطلع إن «مجلس
واس�ط صوت باالجماع ،خالل جلس�ته الطارئة
عىل تخصيص 100مليون دينار ،للوقاية وتوفري
العالجات االزمة للحمى النزفية».
وكان محاف�ظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال
طالل وجه بمنع رشاء اللحوم ملدة  7أيام وكذلك
عدم التقرب من أماك�ن الجزر ومحال القصابة
تجنبا لإلصابة بالحمى النزفية.
يذك�ر ان مرك�ز االم�راض االنتقالي�ة يف وزارة
الصحة أعلن ،االربعاء ( 27حزيران  ،)2018عن
تس�جيل  5اصابات بمرض الحم�ى النزفية منذ
بداية  ،2018فيما اش�ار اىل ان العامني املاضيني
لم يتم تسجيل اية اصابة باملرض.

ذي قار  /المستقبل العراقي
اجتماعا تداوليا ً
ً
عقد النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ،
م�ع عدد م�ن دوائ�ر املحافظة ملناقش�ة تداعيات خط�ر االصابة
بم�رض الحمى النزفي�ة ,موجها ً بغل�ق علوات امل�وايش املخالفة
للضوابط الصحية .
واعل�ن الدخييل يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي» ،عن تش�كيل
خلي�ة ازمة ملتابعة اجراءات الوقاية والسلامة من مرض الحمى
النزفية بعد تأكيد وجود حالة وفاة جراء االصابة بمرض يف احدى
قرى قضاء الش�طرة يف املحافظة  ,مبينا ً ان دوائر الصحة والبيئة
والزراعة والبلدية واملستش�فى البيطري وقيادة الرشطة ستتوىل
متابع�ة امللف وعق�د االجتماع�ات الدورية معه�م للحيلولة دون
انتشار املرض .
ووجه نائب محافظ ذي قار  ،قيادة رشطة املحافظة بغلق علوات
امل�وايش املخالف�ة للضواب�ط الصحية بنا ًء عىل طلب املستش�فى
ً
فضلا على املتابع�ة املس�تمرة لرص�د ح�االت الذبح
البيط�ري
العش�وائي خارج املج�ازر وتربية املوايش داخل امل�دن  ،مؤك ًدا أن
توجيه�ات صدرت بإيقاف نقل الحيوان�ات بني املحافظات ومنع
اصدار الشهادات الصحية من قبل املستشفى البيطري.

إعادة افتتاح «البيت الثقايف» يف املوصل

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت نقاب�ة الفنانني يف محافظ�ة نينوى ،أمس االح�د ،افتتاح
البيت الثقايف يف مدينة املوصل.
وقال نقيب الفنانني يف نينوى تحسين حداد إنه «تم اعادة افتتاح
ال�دار يف املوصل كخطوة مهمة ،لدعم الرشائح الفنية والصحافية
والثقافية».
واض�اف ان «ق�وى االمن وف�رت دعما كافيا للبي�ت ،كما تحصل
البي�ت عىل دعم اتحادي وهو االم�ر الذي يدفع الفنانني واملثقفني
لالستمرار يف العمل ورفد مدينة املوصل بنتاجات مهمة».
ودمر تنظي�م «داعش» البيت الذي يتب�ع وزارة الثقافة العراقية،
وهو مركزا ثقافيا واجتماعيا كان يقام داخله جلس�ات ش�عرية
وفنية قبل سيطرة تنظيم «داعش».

مرص ستستقبل شحنة النفط العراقي
الرابعة خالل  15يوم ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مص�در حكومي مصري بقط�اع البترول أن بالده
ستستقبل رابع شحنات النفط العراقي والتي تقدر بنحو 2
مليون برميل من الخام العراقي بنهاية األسبوع املقبل.
وقال املصدر ،يف ترصيحات لوكالة «نوفا» اإليطالية لألنباء،
عىل هام�ش توقيع اتفاقي�ات لتدبري التمويل اللازم لبناء
مجمع التحرير للبرتوكيماويات« ،س�يتم تس�ليم الش�حنة
الرابعة خلال  15يوما ً اعتبارا ً من يوم الخميس املوافق 28
حزيران».
وكانت الهيئة املرصية العامة للبرتول أعلنت منتصف شهر
يناي�ر املايض عن تجديد اتفاقها م�ع وزارة النفط العراقية
لتزويد مرص بنحو  12مليون برميل من النفط العراقي ملدة
عام.
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اىل السادة مسامهي رشكة مرصف التنمية الدويل لالستثامر والتمويل  /مسامهة خاصة
م  /اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة  88 / 87من قانون الرشكات رقم (  ) 21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة بتاريخ 10
 2018 / 6 /يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمرصف يف الساعة (  ) 10من صباح يوم االربعاء املصادف 18
 2018 / 7 /يف مقر الرشكة الكائن يف منطقة الكرادة – عرصات الهندية للنظر يف جدول اعماله :
 – 1االس�تماع اىل تقرير مجلس ادارة الرشكة حول نش�اط املرصف للس�نة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31ومناقش�ته
واتخاذ القرارات الالزمة .
 – 2االستماع اىل تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة بشانه .
 – 3مناقشة الحسابات الختامية للمرصف للسنة املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليها .
 – 4تعيني مراقبي حسابات املرصف لعام  2018وتحديد اجورهما وفق الضوابط .
 – 5االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات .
 – 6مناقشة اقرار مقسوم االرباح املتحققة لغاية  2017 / 12 / 31واتخاذ القرار الالزم بشانها .
 – 7ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة لعام . 2017
راجني تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد املساهمني عنكم بصكوك انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل
مع مراعاة احكام املادة (  ) 91من القانون ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يليه
يف يوم االربعاء املصادف  2018 / 7 / 25يف نفس الزمان واملكان املعينني .
زياد خلف عبد
رئيس جملس االدارة

اعالن

اخملتصة

(.)www.nrc.oil.gov.iq
niclocalcontract

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد2018/4382 :
التاريخ2018/7/1:
نرش اعالن
قدم املستدعية (حمدية حمد عبد الله) طلب اىل هذه املحكمة
تطل�ب فيه اصدار حج�ر وقيمومة لزوجه�ا املفقود (صالح
محم�ود جمي�ل) وال�ذي فق�د بتاري�خ  2015/2/13علي�ه
واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة نرشه
بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
مع التقدير...
القايض
أنور جاسم حسني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل  /مسامهي رشكة املرصف الدويل االسالمي  /مسامهة خاصة
م  /دعوة حلضور اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة (  87ثانيا ) من قانون الرشكات رقم  21لس�نة  1997املعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ بتاريخ / 5 / 27
 2018يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي سينعقد يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املصادف 2018 / 7 / 24
يف مقر ادارة الرشكة الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات م  929ز  30بناية  110ملناقشة فقرات جدول مال املبني تفاصيلها ادناه :
 – 1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليه .
 – 2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليه .
 – 3مناقشة امليزانية العامة والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واملصادقة عليها .
 – 4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للسنة املالية . 2017
 – 5املوافقة عىل تعيني مراقبي الحسابات السيدين ( ماجد جمال العبايس وهشام عبد الجبار عبد الله ) لتدقيق حسابات املرصف للسنة املالية
 2018وتحديد اجورهما وفقا لتعليمات وضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 6مناقشة اقرار مقسوم االرباح عن السنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واتخاذ القرار الالزم بشانها .
 – 7االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف  2017 / 12 / 31واتخاذ القرارات املناسبة بشانها .
 – 8االطالع عىل تقرير هيئة الرقابة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف . 2017 / 12 / 31
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت
ل�دى الرشك�ة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع ومراعاة احكام املادة (  ) 91من قانون الرشكات النافذ ويف حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني لالجتماع يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني اعاله من االسبوع التايل صباح يوم الثالثاء املصادف . 2018 / 7 / 31
مع فائق الشكر والتقدير

حيدر فالح حممد حسن الشامع
رئيس جملس االدارة

اعالن
اىل الرشيك  /عيل ستار شفيق
اقتضى حضورك اىل بلدية التاجي س�بع البور لغرض اصدار
اجازة البناء للقطعة املرقمة  / 11862سبع البور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /2249ب2018/
اىل املدعى عليهم  /نادية وغزوان وغس�ان ونريان اوالد سعيد
جرجيس
أقام املدعياملحامي مزاح�م عبد املجيد عيل الجبوري الدعوى
املرقم�ة أعاله ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا باجر املثل
للجه�د املبذول ال�ذي يقدره بواق�ع (ثالثون ملي�ون دينار)
بالتكافل والتضامن مع االحتفاظ بالزيادة ملا يقدره الخرباء
وملجهولية محل إقامتكم حس�برشح القائ�م بالتبليغ وتأييد
املجل�س البل�دي وانتقالكم اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغكم
بواس�طة صحيفتين محليتني رس�ميتينبموعد املرافعة يوم
2018/7/8الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم
او م�ن ينوب عنكم قانونا س�تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
كفاح صادق رسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفية املحامية فاطمة اس�ماعيل محمد لرشكة بيت
الغف�ران للتجارة العامة و انتاج املحاصيل الزراعية محدودة
املسؤولية ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي
عىل العنوان التايل ميسان العمارة حي املاجدية تقاطع امللعب
رقم الدار ٣ / ١ / ٨٠
املصفية املحامية
فاطمة اسماعيل محمد

اعالن
اىل الرشكاء ( عيل كاظم عمران وسلام صاحب عيل ) توجب
علبك�م الحض�ور اىل مقر بلديه النجف لف�رض اتمام اجازه
البناء للعق�ار املرقم  3/ 50410حي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم
طالب االجازه احسان سلمان عباس
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اعالن
اىل الرشكاء ( رغد صالح مهدي ومرتوب محس�ن عبد الرضا
وامل مرتىض وهديل ورؤى واس�يل وحيدر ولبث اوالد مدلول
محس�ن ) توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مقر بلدي�ه النجف
لغ�رض اتم�ام اجازه البن�اء للعق�ار املرق�م  3/ 2139حي
العروبه خالل عرشه ايام
طالب االجازه حيدر مرتوب محسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف
االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4775 :
التاريخ2018/7/1 :
اعالن
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدع�ي ( عبدالله كاظم
خليف ) الذي يطلب تبديل لقبه من ( الرحيم) اىل ( الشمري )
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمس�ة عرش يوما ) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رق�م ( )3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م ( )24195يف
2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت مني حوي�ة االحوال الش�خصية الصادرة م�ن دائرة
احوال الس�ماوة باس�م ( س�ارة عيل محمد ) على من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني ش�هادة الجنسية العراقية املرقمة ( )940188يف
 1981/7 /1والص�ادرة من دائرة احوال بغداد باس�م ( ثريا
حميد رضا ) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/386 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل
االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اس�م املتهم الغائ�ب  :العريف هاني فاخر
داخل سبتي
 3ـ رقم الدعوى 2018/386 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/10/27 :
 5ـ تاريخ الحكم 2018/5/9 :
 6ـ امل�ادة القانوني�ة  ) 5( :من ق ع د رقم 14
لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحك�م  :حكم�ت محكمة قوى
االم�ن الداخلي االوىل املنطق�ة الخامس�ة عىل
املته�م الغائ�ب (العري�ف هان�ي فاخ�ر داخل
سبتي) عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو
العام رقم  27لسنة  2016عن التهمة املسنده
الي�ه وفق اح�كام املادة  5م�ن ق ع د رقم 14
لسنة  2008لغيابه من تاريخ 2015/10/27
ولح�د االن وان�ه غير مفصول او مط�رود او
مس�تقيل حس�ب كتاب دائرت�ه املرقم  724يف
2018/4/26
8ـ الحبس الشديد ملدة (خمس سنوات) وفق
احكام املادة ( )5من ق ـ ع ـ د رقم  14لس�نة
 2008املع�دل وبدالل�ة امل�واد (/ 61اوال ) و
(/69اوال) من ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة 2008
لغيابه من تاري�خ  2015/10/27ولح�د االن
 9ـ ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل
اس�تنادا ألحكام املادة (/ 38ثانيا) من (ق ـ ع
ـ د) رقم  14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب
الحك�م الدرج�ة القطعية بداللة امل�ادة (/89
اوال) من ق ـ أ ـ د رقم  17لسنة 2008
 10ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحي�ة
الق�اء القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الصادر بحق�ه والزام املواطنين باألخبار عن
مح�ل اختفائ�ه اس�تنادا الح�كام امل�ادة (69
 /ثاني�ا وثالث�ا ) م�ن ق ـ أ ـ د رقم  17لس�نة
2008
 11ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغير منقولة
اس�تنادا الحكام املادة (/69رابعا) من ق ـ ا ـ
د رقم  17لسنة 2008
 12ـ تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب
(حسين عبد االمري جاب�ر) البالغة ()25,000
خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة
القطعية
حكم�ا غيابيا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام
امل�ادة (/60سادس�ا) م�ن ق ـ أ ـ د رقم 17
لس�نة  2008قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة (/71اوال وثاني�ا) م�ن نف�س القانون
وافهم بتاريخ 2018/ 5/9
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدي�ن
االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد /43 :ش2018/
التاريخ 2018/7/1
اىل  /املدعى عليه  /نصيف جاسم محمد
تبليغ
اصدرت ه�ذه املحكم�ة حكما غيابي�ا بحقك
بتاري�خ  2018/6/27بالدع�وى الرشعي�ة
املرقمة /43ش 2018/وملجهولية محل اقامتك
تق�رر تبليغ�ك بالحك�م املذك�ور بصحيفتين
محليتين رس�ميتني ولك حق االعتراض عىل
الق�رار املذك�ور ويف حالة ع�دم تقديمك طعنا
بالقرار خالل املدة القانونية فان القرار سوف
يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
فائق مشعل صالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد /125 :ج2018/
التاريخ 2018/7/1
اعالن
اىل املتهم (صدام حسني فرحان)
اقتضى حضورك ام�ام هذه املحكم�ة الجراء
املحاكمة حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة
47/446و48و 49عقوب�ات وملجهولي�ة محل
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا يف مح�ل اقامتك
ومكتب مكافحة اجرام املناذرة وهذه املحكمة
بالحضور امامها صباح يوم 2018/7/25
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1261 :ج2018/3
التاريخ 2018/6/13
اعالن
اىل املتهم الهارب  /فواز حمزة بريد
حيث انكم متهم يف الدع�وى املرقمة (/1261
ج )2018/3والخاصة باملشتكي (حسن صفاء
جواد) وفق املادة ( )446من قانون العقوبات
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب االش�عار
املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوج�وب الحضور يف
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2018/7/16
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
احمد كاظم جبار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد /126 :ج2018/
التاريخ 2018/7/1
اعالن
اىل املتهم (كاظم فالح موىس)
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء
املحاكم�ة حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق
املادة 47/446و48و 49عقوبات وملجهولية
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالن�ا يف محل
اقامت�ك ومكت�ب مكافح�ة اج�رام املناذرة
وهذه املحكمة بالحضور امامها صباح يوم
2018/7/25
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /865 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املتهم الهارب  /رسول محسن نجم
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/865
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكي (صلاح
عب�اس كاظ�م) وف�ق امل�ادة ( )1/459من
قانون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتكم
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/8وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب
االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد /219 :ج2018/
التاريخ2018/7/1 :
اعالن
اىل املتهم (محمد سالم مهدي)
اقتىض حضورك ام�ام هذه املحكمة الجراء
املحاكم�ة حول التهم�ة املس�ندة اليك وفق
املادة  384عقوبات وملجهولية محل اقامتك
تق�رر تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك ومركز
رشط�ة الحرية وه�ذه املحكم�ة بالحضور
امامها صباح يوم 2018/7/25
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /409 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /ن�وار ن�وري رايض
العوادي
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/409
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكي (باس�ل
عيل عباس) وفق املادة ( )1/459من قانون
العقوبات وملجهولية محل اقامتكم حس�ب
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه
قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم
 2018/8/8وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب
االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /406 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املتهم اله�ارب  /عبد الغفار نعمة كاظم
الدليمي
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/406
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكي (حس�ن
يعقوب حميدان) وف�ق املادة ( )1/459من
قانون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/8وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب
االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /612 :ج2018/2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل محمد جواد
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/612
ج )2018/2والخاص�ة باملش�تكي (علي
كاظ�م عبيد) وفق امل�ادة (  )453من قانون
العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك حس�ب
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه
قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم
 2018/8/8وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب
االصول
القايض عدنان كريم عبد عيل

اعالنات
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /36 :ج /نزاهة2018/
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عادل كاظم حسني
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/36ج
/نزاهة )2018/والخاصة باملش�تكي (احمد
اياد محمد ودائرة عقارات الدولة) وفق املادة
(  ) 331م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة
محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا
ه�ذه الدع�وى علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د
املحاكم�ة املصادف ي�وم  2018/8/15وعند
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املناذرة
العدد /218 :ج2018/
التاريخ 2018/7/1
اعالن
اىل املتهم (حسني كامل جبار)
اقتضى حضورك امام ه�ذه املحكمة الجراء
املحاكمة حول التهمة املسندة اليك وفق املادة
 434عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك اعالنا يف مح�ل اقامتك ومركز رشطة
الحيرة وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامها
صباح يوم 2018/7/25
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /825 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املتهم الهارب  /فراس منذر عباس
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة (/825
ج )2018 / 2والخاصة باملش�تكي (س�امي
فاض�ل محمد) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459من
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/8وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /408 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /كرار عب�د الرضا ناجي
النجم
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة (/408
ج )2018 / 2والخاص�ة باملش�تكي (صفاء
فرح�ان عب�د) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459م�ن
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/8وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /523 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/5/30
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل تايه علوان املعموري
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة (/523
ج )2018 / 1والخاص�ة باملش�تكي (علي
حسين خضري) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459من
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/7/9وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجل�سالقض�اءاالعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1270 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/12
اعالن
اىلاملته�ماله�ارب/علي�اءج�وادكاظ�م
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة (/1270
ج )2018 / 1والخاص�ة باملش�تكي (رع�د
مجي�د س�عيد) وف�ق الق�رار (  2/459من
قان�ون العقوبات) وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/7/30وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حس�ن عبد االمري جرب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /826 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/5
اعالن
اىل املتهم الهارب  /صادق طالب داود
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/826ج2
 )2018 /والخاصة باملش�تكي (حسني محمد
عب�د الرض�ا) وفق امل�ادة (  ) 229م�ن قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/7/15
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1032 :ج2018 / 3
التاريخ 2018/6/7
اعالن
اىل املتهم الهارب  /فاتك تكليف جواد
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة (/1032
ج )2018 / 3والخاص�ة باملش�تكي (جعف�ر
حمزة حج�اب) وفق امل�ادة ( /1/459أ ) من
قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف
يوم  2018/7/11وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /13 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/12
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عيل جواد كاظم
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/13ج1
 )2018 /والخاصة باملش�تكي (حسن صفاء
جواد) وفق املادة (  ) 453من قانون العقوبات
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب االش�عار
املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه قررت هذه
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بوج�وب الحضور يف
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2018/7/23
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /370 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/20
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عالء هادي خلخال
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/370ج2
 )2018 /والخاص�ة باملش�تكي (عقيل فاهم
محم�د) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459م�ن قان�ون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم
 2018/8/8وعند عدم حضورك سوف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1334 :ج 2018 /
التاريخ 2018/6/24
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عباس يحيى جعفر
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/1344ج
 )2018 /والخاصة باملش�تكي (قاس�م رايض
م�وىس) وف�ق امل�ادة (  ) 1/411م�ن قان�ون
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2018/7/31
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /528 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/27
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /وس�ام حس�ن محم�د
الشمري
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/528
ج )2018 / 1والخاص�ة باملش�تكي (عدن�ان
عب�د اليمه كاظم) وفق امل�ادة (  ) 1/459من
قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف
يوم  2018/7/31وعند عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /859 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/27
اعالن
اىل املتهم الهارب  /ماجد هاشم جابر
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة (/859
ج )2018 / 1والخاص�ة باملش�تكي (محم�د
مه�دي عباس) وفق امل�ادة ( / 1/456أ) من
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/7/31وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حس�ن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /782 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املتهم�ة الهاربة  /عذراء كامل عبد االمير
حيث انكي متهمة يف الدعوى املرقمة (/782
ج )2018 / 1والخاصة باملشتكي ( عيل رضا
عبد االمري ) وفق املادة (  ) 1/459من قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف يوم
 2018/8/8وعند عدم حضورك سوف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /810 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /س�هيل نج�م عب�د ال
حمودي
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة (/810ج2
 )2018 /والخاصة باملشتكي (عباس فاضل
س�عود) وفق امل�ادة (  ) 1/459م�ن قانون
العقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
االش�عار املرف�ق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف يوم
 2018/8/8وعند عدم حضورك سوف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1267 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عباس عيل محيي
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقمة (/1267
ج )2018 / 2والخاص�ة باملش�تكي (رشك�ة
املها للتج�ارة العامة املح�دودة) وفق املادة (
 ) 2/295م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية
محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا
ه�ذه الدع�وى علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د
املحاكم�ة املصادف ي�وم  2018/8/15وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /765 :ج2018 / 1
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /رس�ول محس�ن نجم
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة (/765
ج )2018 / 1والخاص�ة باملش�تكي (محم�د
عب�اس عب�د) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459م�ن
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/15وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /792 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عامر محس�ن حمزة
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة (/792
ج )2018 / 2والخاص�ة باملش�تكي (خضري
عب�اس جلي�ب) وف�ق امل�ادة (  ) 1/459من
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف
يوم  2018/8/15وعند عدم حضورك سوف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /736 :ج2018 / 2
التاريخ 2018/6/26
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /احم�د رسحان
عبادي
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة
(/736ج )2018 / 2والخاص�ة
باملش�تكي (احمد كان�ي ابو عمامة)
وف�ق امل�ادة (  )1 /459م�ن قان�ون
العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه
الدع�وى علي�ه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب الحض�ور
يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف ي�وم
 2018/8/15وعن�د ع�دم حض�ورك
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا
حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم الدعوى /305 :ج2018/
اىل املته�م اله�ارب (ضي�اء كاظ�م
منشد) احالك الس�يد قايض محكمة
تحقيق الس�ماوة اىل محكمة جنايات
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم
 2018/363يف  2018/6/13غيابي�ا
ألجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة
وف�ق احكام امل�ادة  442م�ن قانون
العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل هذه
املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن طريق
صحيفتين محليتين وتحدي�د ي�وم
 2018/8/26موع�دا للمحاكمة ويف
حال�ة ع�دم حض�ورك س�يتم اجراء
محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم الدعوى /306 :ج2018/
اىل املته�م اله�ارب (ضي�اء كاظ�م
منشد) احالك الس�يد قايض محكمة
تحقيق الس�ماوة اىل محكمة جنايات
املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم
 2018/364يف  2018/6/13غيابي�ا
ألجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة
وف�ق احكام امل�ادة  442م�ن قانون
العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل هذه
املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك ع�ن طريق
صحيفتين محليتين وتحدي�د ي�وم
 2018/8/26موع�دا للمحاكمة ويف
حال�ة ع�دم حض�ورك س�يتم اجراء
محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
ــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /11 :ج2018/
التاريخ 2018/6/25
اىل املدان الهارب  /مالك ارتاب واعي
قرار حكم
بتاري�خ  2018/4/18ويف الش�كوى
املرقم�ة /11ج 2018/اص�درت
املحكمة حكما غيابيا بحقك بالحبس
البس�يط ملدة (ستة اش�هر وبغرامة
مالي�ة مبلغا ق�دره خمس�مائة الف
دينار عراقي ) اس�تنادا ألحكام املادة
(/ 24ثالثا) من قانون االسلحة رقم
 51لس�نة  2017املعدل وبداللة مواد
االشرتاك 47و48و 49منه يف الشكوى
املقام�ة بحق�ك م�ن قب�ل املش�تكي
(الح�ق الع�ام) ول�ك ح�ق االعرتاض
على الحكم خلال ثالثة اش�هر تبدأ
ثاني يوم من تاريخ االعالن والنرش يف
صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة
عدم تس�ليم نفسك اىل مركز الرشطة
املخت�ص او املحكم�ة املختصة يعترب
الحكم الغيابي اعلاه بمنزلة الحكم
الوجاه�ي ال يقب�ل الطع�ن في�ه اال
بالطرق القانونية االخرى
القايض
فراس احمد حسني
ــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
رقم الدعوى /299 :ج2018/
اىل املته�م اله�ارب (صب�اح نعي�م
عوض الجابري) احالك الس�يد قايض
محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة
جنايات املثنى بموج�ب قرار االحالة
املرق�م  2018/344يف 2018/6/5
غيابيا ألج�راء محاكمتك بدعوى غري
موج�زة وف�ق اح�كام امل�ادة  28من
قان�ون املخ�درات ولع�دم حض�ورك
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك عن
طري�ق صحيفتني محليتين وتحديد
ي�وم  2018/8/12موعدا للمحاكمة
ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء
محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالنات

العدد ( )1702االثنين  2تموز 2018
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد 19197 :
التاريخ 2018/7/1

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ية عن ايج�ار (العقارات ) املدرجة اوصافه�ا ادناه وذلك بعد مرور ( )30يوم تب�دأ من اليوم التايل
لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل
التامينات القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا
لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي
ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لس�نة
 2013املع�دل على ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار م�ع املصاريف وخالل  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر
بتقس�يط ب�دل االيج�ار يتم تقديم كفالة عقاري�ة ضامنة عىل ان تكون املوافق�ات ضمن املدة القانونية وعلى الراغبني مراجعة البلدي�ة لالطالع عىل رشوط
املزايدة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

رقم العقار وموقعه
عرصة في الحي الصناعي رقم  259جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  260جزء من تصميم والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  261جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  262جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  263جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  264جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  265جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  266جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  267جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  268جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  269جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  270جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  271جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  272جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  273جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  274جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  275جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  276جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  277جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  278جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  279جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  280جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  281جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  282جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  283جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  284جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  285جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  286جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  287جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  288جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  289جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  290جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  291جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  292جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  293جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  294جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  295جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  296جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن
عرصة في الحي الصناعي رقم  297جزء من تصميم  585والغرض من التأجير مخزن

المساحة
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
75م2
38م2
38م2
38م2
38م2

القيمة المقدرة
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 700000سبعمائة الف دينار سنويا
 500000خمسمائة الف دينار سنويا
 400000اربعمائة الف دينار سنويا
 400000اربعمائة الف دينار سنويا
 500000خمسمائة الف دينار سنويا

مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

م.ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2515ش 2018 /
التاريخ 2018 / 6 / 28

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2234ش 2018 /
التاريخ 2018 / 6 / 28

اىل املدعى عليه  /حيدر فاروق عبد الهادي
اقام�ت املدعية يرسى قاس�م ه�ادي الدع�وى املرقمة
اعاله تطالب فيها تسليم االطفال عيل وحسني ونرجس
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر
ً
اعالن�ا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور
تبليغك
امام هذه املحكمة يف يوم  2018 / 7 / 8ويف حالة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون

اىل املدعى عليه  /حيدر فاروق عبد الهادي
اقام�ت املدعية يرسى قاس�م ه�ادي الدع�وى املرقمة
اعاله تطالب فيها تأييد حضانة عيل وحسين ونرجس
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر
ً
اعالن�ا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور
تبليغك
امام هذه املحكمة يف يوم  2018 / 7 / 8ويف حالة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون

اعالن

القايض  /فرقد حسن عبد الزهرة

تنويه
نشر اعالن ص�ادر من مديرية تنفي�ذ النجف رقم
االضبارة  2017/1913املنشور يف جريدة املستقبل
العراق�ي بعدده�ا املرق�م  1693يف 2018/6/13
والخاص ببيع العقار املرقم  3/42275حي الغري
ج�اء في�ه  1ـ ل�م يذك�ر الس�لم م�ن الكونكريت
املس�لح مغل�ف بالسيراميك  2ـ ذك�ر ج�دران اىل
الس�طح وهي امتداد من الطابق االريض اىل االعىل
خطأ والصحيح هو فتحه اىل الس�طح وهي امتداد
من الطابق االريض اىل السطح
لذا وجب التنوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن جامعة الكوفة
 /كلي�ة الصيدل�ة باس�م (ري�ام س�جاد عب�اس
جاس�م) فعلى م�ن يعثر عليه�ا االتص�ال بالرقم
( )07831089630او تس�ليمها اىل جه�ة االصدار
او اىل مكتب الخياط للنرش واالعالن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن صايب مذكور ش�يال طلب�ا اىل هذه
املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعله (صائب)
ب�دال من (صايب) وعمال باح�كام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل
تق�رر نرش الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة هذه املديري�ة خالل فرتة
خمس�ة عشر يوم�ا من تاري�خ النرش وبعكس�ه
سوف تنظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض
العدد 191 :
التاريخ 2018/6/26 :
اعالن
تعلن لجن�ة البيع وااليج�ار دار القض�اء يف الخرض عن
ايج�ار مكت�ب استنس�اخ وطابع�ة يف غرف�ة محامين
الخرض املبين اوصافه ادناه والعائ�د اىل دار القضاء يف
الخضر باملزايدة العلنية اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبني
باالشتراك باملزاي�دة العلني�ة مراجع�ة دار القض�اء يف
الخضر ـ لجن�ة البي�ع وااليج�ار وخالل م�دة  30يوما
تبدء م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم
تامينات قانونية ال تقل عن  %20من القيمة املقدرة من
ب�دل االيجار الس�نوي البالغ  840000دينار وس�تجري
املزاي�دة خلال الدوام الرس�مي من اليوم الت�ايل النتهاء
م�دة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر دار القضاء
يف الخرض ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة
%2
نوع العقار  /مكتب استنساخ وطابعة
مكانه  /غرفة محامني الخرض
بدل االيجار السنوي  /ثمانمائة واربعون الف دينار
مدة االيجار /سنه
رئيس اللجنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 3776 :
التاريخ 2018/5/29
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل الوكيل القانوني اعاله
للمستدعي اسامه س�عد محمد الذي يطلب تبديل لقبه
من (زنبور) اىل (الش�مري) فمن لديه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية خلال مده اقصاها ( 15يوم) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن

القايض  /فرقد حسن عبد الزهرة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة (فطومه غيدان
شيرة) الذي يطلب فيه تبديل (االس�م املجرد) من
(فطومة) اىل (فاطمة) فمن لديه اعرتاض مراجعة
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد ( مس�لم
كاظ�م عيىس) ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل (اللقب)
م�ن (الربيعه) اىل (الهاش�مي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وف�ق احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ( عبد الكريم
كاظ�م عيسى ) الذي يطل�ب فيه تبدي�ل (اللقب)
م�ن (الربيعه) اىل (الهاش�مي) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وف�ق احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد23482 :
التاريخ2018/6/26 :

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجرياالمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني
باالشتراك يف املزاي�دة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ( )15خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل
لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ( )% 100من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة العارشة
والنص�ف صباح�ا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع
جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ
املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة
ت

نوع الملك ورقمه

1

ورشة تصليح رقم 2

2

ورشة تصليح رقم 15

3

ورشة تصليح رقم 21

4

ورشة تصليح رقم 22

المساحة

الموقع
الصناعية القدية /كراج البلدية جزء من
 225/118نهر دجلة
الصناعية القديمة /طريق عمارة ـ
كحالء جزء من  731/240نهر دجلة
الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  225/118نهر دجلة
الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  225/118نهر دجلة

857م2
100م2
70م2
70م2

5

ورشة تصليح رقم 25

الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  225/118نهر دجلة

100م2

6

ورشة تصليح المكائن
رقم 1

الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  708/240نهر دجلة

928م2

ورشة تصليح المكائن
رقم 2
ورشة تصليح المكائن
رقم 3
ورشة تصليح
االطارات وتبديل
الدهن
ورشة تصليح االجهزة
والمركبات الثقيلة

الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  708/240نهر دجلة
الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من  708/240نهر دجلة

7
8
9
10

802م2
880م2

القيمة التقديرية
 1200,000مليون
ومائتان الف دينار
 700,000سبعمائة
الف دينار
 3000,000ثالثة
ماليين دينار
 1100000مليون
ومائة الف دينار
 000,2150مليونان
ومائة وخمسون الف
دينار
 000,2,275مليونان
ومائتان وخمسة
وسبعون الف دينار
 000,2500مليونان
وخمسمائة الف دينار
 2500,000مليونان
وخمسمائة الف دينار

مدة
التأجير
3سنوات
3سنوات
3سنوات
3سنوات
3سنوات
3سنوات
3سنوات
3سنوات

الصناعية القديمة  /مخزن البلدية جزء
من العقار  427/118نهر دجلة

65م2

 1200,000مليون
ومائتان الف دينار

3سنوات

الصناعية  /جزء من العقار 293/118
نهر دجلة

594م2

 1000,000مليون
دينار

3سنوات

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة
ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد23281 :
التاريخ2018/6/26 :

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

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة
التأجير

1

ورشة تصليح
رقم 24

جزء من ( )225/118نهر دجلة
الصناعية القديمة مخزن البلدية

64م2

 1,400,000مليون واربعمائة
الف دينار

3سنوات

2

ورشة تصليح
رقم 3

جزء من ( )318نهر دجلة
الصناعية القديمة /طريق النفط

870م2

 1,100,000مليون ومائة
الف دينار

3سنوات

3

ورشة تصليح
رقم 1

جزء من ( )318نهر دجلة
الصناعية القديمة /طريق النفط

865م2

 1,100,000مليون ومائة
الف دينار

3سنوات

4

ورشة تصليح
رقم 10

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,650,000مليون وستمائة
وخمسون الف دينار

3سنوات

5

ورشة تصليح
رقم 11

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,650,000مليون وستمائة
وخمسون الف دينار

3سنوات

6

ورشة تصليح
رقم 12

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,650,000مليون وستمائة
وخمسون الف دينار

3سنوات

7

ورشة تصليح
رقم 13

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,650,000مليون وستمائة
وخمسون الف دينار

3سنوات

8

ورشة تصليح
رقم 14

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,650,000مليون وستمائة
وخمسون الف دينار

3سنوات

9

ورشة تصليح
رقم 15

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 2,250,000مليونان ومائتان
وخمسون الف دينار

3سنوات

10

ورشة تصليح
رقم 16

جزء من  254نهر دجلة الصناعية
القديمة /خلف الشهباء

90م2

 1,500,000مليون وخمسمائة
الف دينار

3سنوات

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم
املختصة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد 79 :
التاريخ 2018/7/1
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعي حكيمة صربي نوفل املتضم�ن نصبها قيما عىل املفقود
(يوسف عبد حسن) والذي فقد بتاريخ 2018/5/28
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة النرش بصحيفتني محليتين بغية التحقيق م�ن حياته يف حال كون�ه حيا عليه
مراجعة هذه املحكمة خالل  30يوم لالس�تماع اىل دفوعه خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه سوف تصدر
هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نهاد جواد كاظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الشوميل
العدد /122 :ب2017/
التاريخ 2018/7/1
تبليغ
اىل االش�خاص الثالثة لجانب املدعى عليه  1/ـ حبيبه ياسين عبد الل�ه  2ـ تفاحه ابراهيم قحطان
 3ـ عب�د الق�ادر احمد العنج�ور  4ـ مدوله اوانيس طاطوس  5ـ داود اوانيس طاطوس  6ـ رحينه
كرابيت مكرديم  7ـ حسني درويش افندي
اق�ام املدعي محمد هادي ناجي دعوى امام هذه املحكم�ة بالعدد اعاله يطالبكم فيها باالضافة اىل
املدعى عليه جابر رايض خضري بازالة ش�يوع العقار املرقم 22م 12خيكان ملجهولية محل اقامتكم
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قررت ه�ذه املحكمة تبليغك�م بصحيفتني محليتين يوميتني بموعد
املرافعة املصادف  2018/7/11الساعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم او ارسال من ينوب
عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض
اسامة وليد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /1094 :ب2018/
التاريخ 2018/6/28
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /انع�ام حمي�د عب�د
الغني
اعالن
اقام املدعي رئي�س جامعة البرصة اضافة
لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة /1094
ب 2018/ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها منع
معارضة للعقار تسلس�ل ( 1/810القبلة)
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب
رشح مبلغ ه�ذه املحكمة واملجلس البلدي
ملنطقة س�كن الجامع�ة باب الزبير عليه
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2018/7/10
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي
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الفيفا يعاقب االحتاد املغريب

أزمة خانقة لديشامب
قبل مواجهة أورجواي

المستقبل العراقي  /متابعة

يواجه ديديه ديش�امب المدي�ر الفني لمنتخب
فرنس�ا ،أزمة خانقة قبل مواجهة أوروجواي
ي�وم الجمعة المقب�ل ف�ي دور الثمانية لكأس
العالم.
وذك�رت إذاعة (مون�ت كارلو) الفرنس�ية أن
أربع�ة العبي�ن بصف�وف المنتخب الفرنس�ي
مهددون بالغياب عن مباراة الدور قبل النهائي

بغداد /المستقبل العراقي

في حال تجاوز أوروجواي.
وأضافت أن الالعبي�ن األربعة الذين يواجهون
خطر الحصول عل�ى بطاقة صفراء ثانية أمام
أوروج�واي ،ه�م ثنائي الوس�ط ب�ول بوجبا
وكورنتي�ن توليس�و ،ورأس الحرب�ة أوليفيه
جيرو ،والظهير األيمن بنيامين بافارد صاحب
اله�دف الثان�ي الرائ�ع ف�ي مرم�ى األرجنتين
بمباراة الدور الثاني الت�ي انتهت بفوز الديوك
.4-3

عاق�ب االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ،االتح�اد المغربي ،بتغريمه  57ألف
ي�ورو ،بس�بب تصرفات رئيس�ه فوزي لقجع ،ال�ذي اقتحم
أرضي�ة ملعب كالينينج�راد ،بعد نهاية مب�اراة المغرب
وإسبانيا لالحتجاج على الحكم.
كم�ا ج�اءت العقوبة بس�بب ج�ول ع�دد أكبر من
المس�موح ب�ه على دك�ة ب�دالء منتخب األس�ود،
خالل نفس المواجهة ،واقتحام عدد منهم ألرضية
الملعب.

عرض مغري
عىل طاولة برشلونة
من أجل باولينيو

إنرت وأتلتيكو مدريد يرتقبان
االنقضاض عىل نجم روما
المستقبل العراقي /وكاالت
يرغ�ب ن�ادي روم�ا ،ف�ي الحف�اظ عل�ى القوام
األساس�ي للفري�ق ،بتجديد عقود بع�ض العبيه،
ً
خوفا من رحيلهم المحتمل خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وذك�رت صحيف�ة “كوريري ديللو س�بورت” ،أن
مونش�ي ،المدير الرياضي بن�ادي روما ،يتواصل
خلال الفت�رة الحالية مع لوتش�ي ،وكي�ل أعمال
أليس�اندرو فلورين�زي ،الع�ب الفري�ق ،من أجل

تفوق العبو فريق باريس س�ان جيرمان ،على
نجوم برشلونة وريال مدريد ،من حيث تسجيل
األه�داف ،خلال بطول�ة كأس العال�م 2018
بروسيا.
وذك�ر موق�ع “،”The Spectator Index

المتخص�ص ف�ي اإلحصائي�ات ،أن العب�ي
باريس سان جيرمان س�جلوا  10أهداف خالل
المونديال ،بينما س�جل نجوم برشلونة وريال
مدريد  9أهداف ،لكل فريق.
وج�اء ف�ي المرك�ز الثال�ث فري�ق توتنه�ام
اإلنجليزي برصيد  8أهداف ،بينما حل مانشستر
يونايتد في المركز الرابع برصيد  6أهداف.

ليفربول جيدد اهتاممه
بضم نبيل فقري
المستقبل العراقي  /متابعة
ج�دد نادي ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع العب فريق ليون “نبيل فقير”
في موسم االنتقاالت الصيفي الحالي.
وكان الريدز قد دخل في مفاوضات في الفترة الماضية مع النادي
الفرنسي لضم “فقير” ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق.
وذك�رت صحيف�ة “مي�رور” اإلنجليزية أن الم�درب “يورجن
كل�وب” لم يفقد آمال�ه تجاه إمكانية الحص�ول على خدمات
الالعب الفرنسي هذا الصيف.
وأف�ادت أن مس�ئولي ليفرب�ول مس�تعدون الس�تئناف
مفاوضاته�م م�ع نظرائه�م ف�ي ليون ح�ول صفقة
الالعب صاحب الـ 24عامً ا.
وأش�ارت إل�ى أن إدارة ليفرب�ول تأم�ل ف�ي إبرام
صفق�ة ضم “فقير” بعد نهائيات كأس العالم في
روسيا.
ويتواج�د “فقير” في الوق�ت الحالي مع منتخب
بالده حيث تأهلوا إلى دور ربع النهائي بعد تخطي
األرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثالثة.

هدف آرسنال خيطر إشبيلية برغبته
يف الرحيل
المستقبل العراقي  /متابعة
أبلغ والد الفرنسي ،س�تيفن نزونزي ،العب وسط
إش�بيلية ،النادي األندلسي عبر رسالة برغبة نجله

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية ،أن نادي
برش�لونة تلقى عرض�ا ً مغريا ً م�ن أجل رحيل
العبه البرازيلي باولينيو هذا الصيف.
وبحس�ب صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و”
اإلس�بانية ،ف�إن “وكي�ل أعم�ال باولين�ا قدم
عرضا من ن�ادي قوي يريد ضم باولينيو مقابل
 50مليون يورو”.
وأش�ارت الصحيف�ة ،إلى أن “ه�ذا العرض ُيعد
أعل�ى من المبل�غ ال�ذي دفعه برش�لونة لضم
الالعب م�ن جوانجزو إيفرجراند الصيني (40
مليون يورو) في أب الماضي”.

تجديد عقده.
ً
عرض�ا
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن روم�ا ق�دم
لفلورينزي ،لتجديد عقده مقابل  2.7مليون يورو،
باإلضافة إلى المكافآت ،وهو ما يرغب الالعب في
زيادته ،خاصة في ظل رغبة العديد من األندية في
التعاقد معه.
ولفت�ت الصحيف�ة إل�ى أن نادي�ي إنت�ر ميلان
وأتلتيكو مدريد ،يرغبان في ضم الالعب ،موضحة
أن كالهم�ا ع�رض  4ماليين يورو ،في الموس�م
الواحد.

سان جريمان يتفوق عىل برشلونة
وريال مدريد يف املونديال
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

ف�ي الرحيل عن صفوف�ه ،على الرغم
م�ن العق�د الس�اري بي�ن الجانبي�ن
حت�ى  30يونيو/حزي�ران ،2020
ويضم شرطا جزائيا بقيمة  40مليون
يورو.وذك�رت مصادر من إش�بيلية أن
نزونزي ( 29عاما) ،المشارك حاليا في
مونديال روسيا مع المنتخب الفرنسي،
يحاول عب�ر هذه الطريق�ة إجبار ناديه
على بيعه.ولو رفض الن�ادي رحيله فإن
انتقال�ه لن�اد آخر ل�ن يتم إال بدف�ع قيمة
الشرط الجزائي ،علما بأن خمسة ماليين
م�ن القيم�ة اإلجمالي�ة البالغ�ة  40مليون
تع�ود لالعب ال�ذي يحظى باهتمام آرس�نال
اإلنجليزي.وح�ال رحيل�ه وانضمامه لصفوف
“المدفعجية” فإنه سيقابل مجددا أوناي إيمري،
المدرب األول الذي لعب تحت إمرته في إشبيلية.

إقصاء مييس ورونالدو يتصدر صحف إيطاليا

هازارد :حان وقت التألق

بغداد /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /وكاالت
كد البلجيكي إيدين هازارد ،نجم تشيلسي ،أن منتخب بالده يستعد جي ًدا لمواجهة نظيره الياباني،
في المباراة التي تجمعها غدا ضمن منافسات دور الـ 16لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وقال هازارد ،في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي بموقع “تويتر”“ :أنا اآلن
أفضل من عامي  2014و ،2016الخبرة تصنع الفارق في األدوار اإلقصائية”.
وأضاف“ :نحن نتعامل مع مباراة اليابان بكل جدية ،هدفنا هو الفوز والتأهل لربع النهائي”.
وتاب�ع“ :الياب�ان تأهلت لدور ال�ـ ،16ولذلك فهي قوية للغاي�ة ،لديها عدد م�ن الالعبين أصحاب
الخبرة ،ويلعبون في بطوالت أوروبية كبرى”.
وواص�ل“ :حان وقت التألق ،يجب أن نلعب مع بعضنا البعض ،يجب أن نقدم كل
ما لدينا”.

ركزت الصحف اإليطالية الصادرة صباح
اليوم األحد ،على خروج ليونيل ميس�ي
وكريس�تيانو رونال�دو ،م�ع منتخب�ي
األرجنتي�ن والبرتغ�ال م�ن منافس�ات
بطولة كأس العالم.
وعنون�ت صحيف�ة “كوري�ري ديلل�و
س�بورت”“ :ألماني�ا أبط�ال العال�م
يخرج�ون ،أرجنتي�ن ميس�ي تخ�رج
ً
أيضا ..هذه النس�خة
وبرتغال رونال�دو

ً
جنونا في تاريخ المسابقة”.
األكثر
وأضاف�ت “مباب�ي وكافان�ي س�جل كل
منه�م ثنائي�ة ،وأرسلا الفائزي�ن بـ10
كرات ذهبية إلى المنزل”.
وتابع�ت “س�واريز س�وبر ..بينم�ا
هن�اك نهاية مغام�رة لليونيل ميس�ي..
رب�ع النهائ�ي س�يكون بي�ن فرنس�ا
وأوروجواي”.
وأردف�ت الصحيف�ة “إنزاج�ي يح�اول
إيق�اف س�يرجي ميلينكوفيت�ش ،لك�ن
هناك خطر من الريال”.

جريزمان :أنا أشجع أوروجواي
بغداد /المستقبل العراقي
يس�تمتع أنط�وان جريزمان ،مهاج�م منتخب
فرنس�ا بالمواجه�ة الت�ي س�تجمعه
باألوروجوياني دييج�و جودين،
زميله في أتلتيكو مدريد
اإلس�باني ،ف�ي
دور الثماني�ة
لمو ند ي�ا ل
ر و س�يا ،
كا ش�فا

أنه مشجع كبير لمنتخب أوروجواي.
وبعد إطاحة فرنس�ا بمنتخ�ب األرجنتين من دور
ال�ـ ،16وف�وز أوروجواي عل�ى البرتغ�ال ،يلتقي
الفريق�ان ف�ي نيجني نوفج�ورود ،ي�وم الجمعة
المقب�ل ،حيث تجمع مواجه�ة من نوع خاص بين
جريزمان وجودين.
وق�ال جريزمان “دييجو صديق رائ�ع ،أنا معه كل
يوم في غرفة خلع المالبس ،وأيضا خارج الملعب،
إنه األب الروحي البنتي الصغيرة”.
وأردف “س�تكون مب�اراة مؤث�رة للغاي�ة ،لكنه�ا
مباراة رائعة أيضا”.

مارادونا :برييز األفضل يف العالـم

بغداد /المستقبل العراقي
أكد دييجو مارادونا ،أسطورة
األرجنتي�ن ،أن فلورنتين�و
بيري�ز ،رئي�س ن�ادي ريال
مدري�د ،ه�و األفض�ل ف�ي

العالم في الوقت الحالي.
وق�ال مارادون�ا ف�ي تصريحات
لصحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية“ :
فلورنتينو بيريز يبدو بالنسبة لي
رق�م واحد ،هو أفض�ل رئيس في
عالم كرة الق�دم حاليا ً دون أدنى

كروس يرفض عرض
مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي  /وكاالت

كشفت تقارير صحفية إسبانية ،اليوم اأالثنين  ،عن موقف األلماني
تون�ي كروس ،متوس�ط ميدان ري�ال مدريد ،من عرض مانشس�تر
يونايتد اإلنجليزي ،للتعاقد معه في الصيف.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية ،إن توني كروس ،ال يرغب
ف�ي الرحيل عن ريال مدريد ،ويريد اس�تكمال عقده م�ع الملكي الذي ينتهي
في يونيو .2022
وأضافت الصحيفة أن توني كروس أصدر أوامره لوكيل أعماله بعدم الحديث مع
أي ناد حول االنتقال له في الصيف ،في ظل اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر
يونايتد بضمه.
وكان توني كروس صرح بعد توقيعه على عقد جديد مع ريال مدريد برغبته في
االستمرار لفترة طويلة في سانتياجو برنابيو.

شك ،لدي عالقة جيدة معه”.
وأض�اف“ :ال يوج�د رئي�س مثل
بيري�ز اآلن ،ق�د يك�ون هاين�ز
رومينيج�ه الرئي�س التنفي�ذي
لباي�رن ميونيخ محترمً �ا للغاية
لكنه ال يملك القوة التي يتمتع بها

فلورنتينو”.
وواصل“ :ه�ل رونالدو نجم كبير
ف�ي الوق�ت الحال�ي؟ ه�ذا يبدو
وكأنه س�ؤال هزل�ي ،بالطبع هو
نجم وهذه الحقيق�ة ،ليس هناك
شك في ذلك”.

نجم بايرن ميونخ يلمح
إىل رحيله
المستقبل العراقي  /وكاالت

أثار اإلس�باني تياجو ألكانتارا ،الشكوك حول مس�تقبله ،خالل الفترة
الحالي�ة بع�د أنب�اء اقتراب�ه م�ن الرحيل عن صف�وف باي�رن ميونخ
األلماني.
وكانت تقارير صحفية ،قد أفادت مؤخرًا أن بايرن ميونخ لن يمانع في
رحيل ألكانتارا حال تلقيه لعرض جيد هذا الصيف.
وقال ألكانتارا ،خالل تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية“ :أنا
س�عيد للغاية في بايرن ،لكن كرة القدم جيدة بغض النظر عن المكان
الذي تذهب إليه”.
وارتب�ط اس�م ألكانتارا بالعودة للدوري اإلس�باني ه�ذا الصيف ،حيث
أبدى ناديه الس�ابق برش�لونة وغريمه التقليدي ري�ال مدريد اهتماما
كبيرا بالظفر بخدماته.

ا�سرتاحة
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فتح�ت الرشطة األملانی�ة تحقیقا ً يف  21حالة
تس�مم أدت إىل وف�اة داخ�ل رشك�ة منذ عام
، 2000بع�د ضب�ط موظ�ف فیھ�ا ،أض�اف
مسحوقا ً ساما ً يف وجبة طعام أحد زمالئه.
وألقت الرشطة القبض عىل املوظف البالغ 56
عاما ً م�ن العمر ،بتھمة محاول�ة قتل زمیله
يف رشك�ة خاصة بإنتاج املع�دات واألنابیب يف
مدینة أشلوس ھولتة أشتوكنربوك.
وبحس�ب صحیفة «اإلندبندنت» الربیطانیة،

یسمم  21زمی ًال له !

أكدت الفحوصات أن املس�حوق الذي أضافه
املوظ�ف يف س�اندویتش زمیله ھو أس�یتات
الرص�اص الس�ام ،لكن ھ�ذا الزمیل لحس�ن
الح�ظ الحظ وج�ود امل�ادة يف الطع�ام وأبلغ
إدارة الرشك�ة بذلك ،والت�ي بدورھا لجأت إىل
الرشطة.
وتمك�ن املحقق�ون م�ن الوص�ول إىل املتھم
بفض�ل رشی�ط فیدیو م�ن إح�دى كامیرات
املراقبة يف الرشكة سجل لحظة دسه السم يف

سودوكو
الساندویتش.
كما عثر عنارص األمن عىل مواد سامة أخرى
يف ش�قة املتھم ،حی�ث كان یعمل على إنتاج
س�موم مختلفة.ووس�عت الرشط�ة نط�اق
التحقیق ،حیث تبین أن  21موظفا ً يف الرشكة
من�ذ عام 2000م لقوا مرصعھم قبل بلوغھم
عم�ر التقاع�د ،وال ی�زال  3آخ�رون يف وضع
ح�رج بس�بب أم�راض ومش�اكل صحیة قد
تكون ناجمة عن التسمم بتلك املواد.

هاتف ذكي مصنوع من «مادة غريبة»
كش�فت رشك�ة برتغالي�ة ع�ن هات�ف ذكي
بنظ�ام التش�غيل «آندروي�د» ،صن�ع غالفه
من م�ادة الفلين الطبيعية ،القابل�ة إلعادة
االستخدام ،واملتوفرة يف البالد.
ويعد هاتف رشك�ة «إكيموبييل» من بني أوىل
الهواتف التي تستخدم خامات غري البالستيك
واملعدن والزجاج.
وم�ن املق�رر ط�رح نس�خة م�ن الهاتف يف
الربتغال هذا العام ،عندما تنتهي الرشكة من

إنش�اء مصنع لنقل معظم عملي�ات اإلنتاج
من الصني ،وفق ما ذكرت «رويرتز».
وتغطي طبقة من الفلني ظهر الهاتف الجديد،
مما عزال حراريا وخواصا مضادة للصدمات،
كما يحمي من إشعاعات البطارية.
وق�ال تيت�و كاردوزو ،الرئي�س التنفي�ذي
للرشكة يف املصنع الواقع يف منطقة كورويش
الغني�ة بالفلين ،والت�ي تق�ع على بعد 80
كيلومترا إىل الغ�رب من العاصمة لش�بونة:

المتاهات

«تري�د إكيموبيلي أن تض�ع الربتغ�ال على
الطريق إىل املس�تقبل والتكنولوجيا من خالل
منت�ج برتغايل».وأضاف« :املنتج يقدم ش�يئا
مختلف�ا ،يشء يمك�ن للن�اس أن ينتابه�م
ش�عور جيد بش�أن اس�تخدامه».ويتم جمع
م�ادة الفلين كل تس�ع س�نوات دون إلحاق
أرضار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل
إلعادة االستخدام والتدوير بالكامل ،علما أن
الربتغال تعترب أكرب منتج للفلني يف العالم.

هل تعلم

؟؟

يمك�ن للش�خص البال�غ أن يرشب ح�وايل (48
كوب) من املاء يومياً.
رشب كمية كبيرة من املاء وبرسع�ة يمكن أن
تؤدي ملا يعرف بالتس�مم املائي .حيث يقلّل املاء
مستوى الصوديوم يف مجرى ال ّدم وبالتايل يسبب
إختالل يف مستوى املاء يف الدماغ.
غالبا ً ما تحدث حالة التسمم املائي خالل فرتات
األداء الريايض املكثف.
على الرّغم م�ن أن الكمية املوىص به�ا من املاء
ح�وايل  8أكواب يوميا ،فإن�ه اليتوجب رشب كل
هذه الكمية كس�وائل من امل�اء فقط ،بل يقصد
أيض�ا كمية امل�اء التي يف الطع�ام أو املرشوبات
األخرى والتي توفر نسبة من املاء للجسم.
ثلث ماينفقه العالم عىل املياه املعبأة يف زجاجات
يف ع�ام واحد ،يمك�ن ان يوفر نفقات ملش�اريع
توفري املياه لكل من يحتاج إليها.

تعويض خيايل لسجني ظلم  21عام ًا
أمرت هيئ�ة محلفني يف مدينة ش�يكاغو
األمريكية ،الجمع�ة ،بمنح رجل مبلغ 17
ملي�ون دوالر تعويضا عىل س�جنه ظلما
ملدة  21عاما.
وأوردت صحيف�ة «ش�يكاغو تربي�ون»
املحلي�ة أن القضية تع�ود إىل عام ،1988
عندما أدين جاكيز ريفريا بارتكاب جريمة
قت�ل ،مشيرة إىل أن محقق�ا يف الرشطة
أرغم صبيا يف الـ 12من عمره عىل القول
إن ريفريا هو من ارتكب الجريمة.
وأم�رت املحكم�ة الضباط امل�دان واثنني
م�ن زمالئه بدف�ع مبلغ  175أل�ف دوالر
كتعويضات تأديبية.
وجرت تربئة ريفيرا من تهمة القتل عام
 ،2011وأطل�ق رساحه من الس�جن ،لكن
بع�د أن ضاعت  21س�نة من عمره خلف

القضبان.
وهذا هو ثاني تعويض بماليني الدوالرات

طبق اليوم

فطرية الربتقال

تأمر به هيئة محلفني يف شيكاغو بسبب
ترصف�ات املحق�ق الس�ابق وع�دد م�ن

زمالئه.
وأثن�اء النط�ق بالحك�م ،الت�زم املحق�ق
الس�ابق بالصم�ت رافض�ا اإلجاب�ة عىل
أس�ئلة هيئ�ة املحلفين ،مس�تفيدا م�ن
التعديل الخامس عىل الدستور األمريكي.
وتقول «شيكاغو تربيون» إن ريفريا واحد
م�ن  18رجال أدين�وا يف قضايا حقق فيها
الضابط السابق ،شابتها مزاعم باإلكراه
والوحشية.
ودفعت مدينة شيكاغو  670مليون دوالر
أمريكي خالل الس�نوات ال�ـ 15املاضية،
تعويضات ألش�خاص ترضروا من سلوك
ضباط الرشطة.
وم�ن املحتم�ل أن تدف�ع املدين�ة مبال�غ
أخ�رى ،يف ظ�ل رفع  12س�جينا س�ابقا
دعاوى مماثلة ضد ضباط الرشطة.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
ربم�ا يحدث يشء ما يغير أفكارك وحت�ى قراراتك ولذلك
ستش�عر بأنك مش�وش .من األفضل أن تؤج�ل اتخاذ أي
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض املش�اكل ،كل ما تحتاج
إلي�ه اليوم ه�و أن تتحىل باله�دوء وتبدأ يف حل مش�اكلك
فورا.

الثور

العقرب

يتعين عليك اليوم أن تنتبه ألعدائك فربما ال تس�تطيع أن
تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من
خلال ترصفاتهم فغالبا ما يرغب�ون يف إحباطك والتقليل
من شأنك .ربما ال تالحظ تأثريهم عليك ولكن سيدمرونك
إذا لم تواجههم من البداية.

اجلوزاء

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو
هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة عىل مدار اليوم .تشعر أن
لديك قدرة عالية عىل الرتكيز ولذلك ربما تستغل هذا الرتكيز
يف إقناع بعض املعارضني لك بوجهة نظرك .استمتع بروح
املغامرة اليوم من خالل الدخول يف مرشوعات جديدة

القوس

قد يؤثر عليك بعض األش�خاص اليوم لتغري أفكارك ولكن
اح�ذر وك�ن واثقا من نفس�ك ومن تفكيرك .ال تقلق وال
تي�أس إذا وجدت أن أف�كارك ووجهات نظ�رك متعارضة
مع اآلخرين فهذا يدل بالتأكيد عىل أنك مختلف يف تفكريك
عنهم .ابتعد عن هؤالء

السرطان

لدي�ك رغب�ة ملحة اليوم يف الس�يطرة عىل األم�ور واتخاذ
الق�رارات ولك�ن قد يؤدي تعدد املس�ؤوليات إىل ش�عورك
بالتوت�ر إىل حد ما .إذا ش�عرت بذلك فح�اول أن تؤجل تلك
الق�رارات للغ�د لك�ي ال تندم .رك�ز اليوم على التحكم يف
أعصابك وترصفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

اجلدي

تش�عر بالتوت�ر والقل�ق عىل م�دار األي�ام املاضي�ة ومن
املؤسف أن هذا التوتر سيتستمر األيام املقبلة أيضا .عليك
أن تتوخى الحذر فربما تصل إىل حالة س�يئة اليوم بس�ب
عصبيتك وانفعالك .حاول أن تحل مشاكلك وال تخاف من
الفشل.

االسد

تحت�ل مكانة مميزة بني رفقائك ب�ل وربما تحقق نجاحا
غري مس�بوق يف العمل .س�يحاول الجميع االستفادة منك
والتع�ر ف عىل م�ا تقوم ب�ه لتحقق أحالم�ك فانصحهم
واع�رض عليهم بعض األمثل�ة .ارشح لهم بعض الخطط
التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كربياء.

الدلو

ربما تغري تفكريك اليوم بسبب إطالعك عىل بعض املعلومات
الجديدة ولكن بتواصلك مع األصدقاء ومناقش�تهم يف تلك
املعلوم�ات قد تتغير الص�ورة أمامك تمام�ا .تمهل وكن
صبورا حتى تتأكد م�ن معلوماتك وتعرضها عىل اآلخرين
قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

العذراء
املقادير:
العجني:
 2كوب دقيق أبيض  1 -كوب زبدة لينة  -نصف كوب س�كر أبيض  -رش�ة
ملح  -سكر بودرة للتزيني
صوص الربتقال:
 4ك�وب عصير برتقال  1 -كوب س�كر أبي�ض  5 -ملعقة كبيرة «ملعقة
طعام» نشا
طريقة التحضري:
نس�خن الفرن على درجة ح�رارة  180مئوية ،ونده�ن صينية مقاس 24
قابلة لدخول الفرن بالزبدة.
يف بولة متوسطة وبإستخدام املرضب الكهربائي ،نخفق السكر مع الزبدة
والفانيليا حتى يصبح كريمي القوام ويذوب السكر.
نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى نحصل عىل عجني متجانس.
يف الصينية ،نفرد العجينة ونضغط عليها جيدا ً مع رفع حوافها عىل جوانب
الصينية.
ندخ�ل الصينية الف�رن ملدة  20دقيقة حتى يصبح تنضج وتكتس�ب اللون
الذهبي.
يف الوقت ذاته  ..يف وعاء متوس�ط وعىل نار هادئة ،نضع الس�كر و 3أكواب
من عصري الربتقال ،ونقلبه حتى يبدأ يف الغليان.
نذيب النش�ا يف الكوب املتبقي من عصري الربتقال ،ونضيفه إىل وعاء عصري
الربتقال.
نقلب خليط عصري الربتقال باستمرار حتى يثقل ،ثم نرفعه من عىل النار،
ونرتكه جانبا ً ليهدأ.
نصب خليط الربتقال فوق الفطرية ،وندخلها الفرن ملدة  15دقيقة.
نخرج فطرية الربتقال من الفرن ،ونرتكها لتهدأ قليالً.
ُنزين فطرية الربتقال بالسكر البودرة ،ثم نقطعها ونقدمها.

ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا يف ضياع
ف�رص عظيمة من�ك .الوقت من ذهب فاس�تغله يف إنجاز
بعض األعمال لتن�ال إعجاب من حولك يف العمل .عليك أن
تكون متفائال فس�تدنو من أحالم�ك وطموحاتك فاجتهد
وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

ك�ن حذرا فربم�ا يك�ون هناك أثر س�لبي لوج�ود بعض
األش�خاص يف حياتك فه�م يحاول�ون أن يقنعوك بوجهة
نظره�م فابتع�د عنهم وام�ض يف طريق�ة دون االلتفات
ألحد .اهتم بمش�اريعك وعملك وال تنىس أن تأخذ قس�طا
من الراحة من حني آلخر.

احلوت

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب عىل الصعاب والتحديات
فربما تجد أن هناك رصاعا بني رغبتك يف املغامرة وحاجتك
إىل التواصل أوال مع اآلخرين .من األفضل أن تعرب عن رأيك
بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا يف حديثك
خاصة فيما بتعلق باملوضوعات الدينية أو الفلسفية.

اس�تعد فربما تواجه مش�كلة ما يف محي�ط أرستك ،فمن
أه�م األمور الت�ي يجب أن تهتم بها هي استش�ارة بعض
األش�خاص ليقدم�وا لك بع�ض الحلول لتلك املش�كلة .ال
تفقد األمل وال تعتمد عىل غريك واستغل طاقتك يف التفكري
بعقالنية لحل مشاكلك.

أخفى وفاة أمه  13عام ًا فامذا جنى!
قال�ت النياب�ة العام�ة يف
إنسبروك غرب النمسا إن
قضاءه�ا يالحق نمس�ويا
مقيم�ا ً يف أستراليا أخفى
وف�اة والدت�ه ليجني خالل
 13عام�ا ً ح�واىل 250
أل�ف ي�ورو م�ن معاش�ها
التقاعدي.
ول�م يفصح الرج�ل البالغ
من العم�ر  57عاما ً والذي
يعيش يف أسرتاليا عن وفاة
والدت�ه يف الع�ام .2005

وهو بقي يستفيد من عدة
خدمات توفرها صناديق يف
أملانيا وسويرسا والنمسا.
ورفض املش�تبه به أن يديل
بأي ترصيح بعد توقيفه يف
أستراليا،وقد تفرض عليه
عقوب�ة الس�جن خم�س
ً
عملا بالقان�ون
س�نوات،
النمس�وي ،وفق ما أفادت
النياب�ة العام�ة مؤك�دة
معلومات أوردتها صحيفة
«تريولر تاغستسايتونغ».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1702
االثنين  2تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

للموت بقية!...

الغضب الصامت
رشا عمران
قبل أيام ،فوجئ سكان الشارع الذي أقطن فيه ،واملارّة والباعة وأصحاب
املحالت ،برصاخ ش�ديد ومتتابع ،يصدر من سيد ٍة شاب ٍة أنيق ٍة وميسورة
الحال ،كما يبدو من لباسها ،تميش يف الشارع ،وترصخ بصوت عال ،من
دون أن تهتم بالجموع املذهولة من سلوكها ،وال بالتعليقات التي كانت
َ
سيرها وهي تصرخ ،وتقول
تص�در من ش�خص أو آخر ،كانت تتابع
كالم�ا غير مفهوم ،ل�م يكن يبدو عىل الس�يدة أنها تعاني من مش�كل ٍة
عقلي� ٍة ،ال يحمل ش�كلها صفات (املجانين) املتعارف عليه�ا يف بالدنا،
لكنها بالتأكيد كانت تختزن مقدارا كبريا ومرتاكما من الغضب ،أ ّدى بها
إىل أن تس�لك هذا الس�لوك العلني ،من دون االكرتاث بأح�د .الالفت كان
ردود أفع�ال الناس الذين يس�معون رصاخها ،معظ�م التعليقات كانت
تق�ول بما معناه« :ليتنا نجرؤ عىل الرصاخ مثلها» ،أو «س�نصبح قريبا
جموعا من الصارخني يف الش�وارع» ،أو «دعوها ترصخ كما تشاء كي ال
تموت من القهر» ،كنت أنا أيضا من القائلني «هنيئا لها ،ليتني أستطيع
أن أفعل مثلها»!
ل�م تك�ن ردود األفع�ال تلك تعاطفا معه�ا هي ،بقدر م�ا كانت تعاطفا
ش�خصيا ،كل مع نفسه ،فنحن ،ش�عوب هذه املنطقة املنكوبة ،نراكم
القهر والغضب منذ عقود طويلة ،وال يسمح لنا حتى باالحتجاج الفردي،
ولي�س الجمعي فقط ،كان الربي�ع العربي الفرص�ة األوىل والوحيدة لنا
للتعبري ع�ن الغضب ،وإخراج املكتوم من س�نوات القهر الطويلة ،ليس
فق�ط أن األنظمة ومواليه�ا ومافيات العالم الحاكمة ق�د أجهضته ،بل
ّ
وترشد وذل وقهر مض�اف .تحول الربيع إىل مقربة
دم وموتٍ
حوّلت�ه إىل ٍ
تراب يجر ترابا ،أو يأكل
إىل
وش�بابه
أصحابه
ّل
و
وتح
ومفتوحة،
متنقلة
ٍ
ٌ
تجهيل مضاف،
نفس�ه ،فحيث ال يوجد موت يوجد فق ٌر مضاف ،ويوجد
ويوج�د إقصا ٌء وقمعٌ مضاف ..هل يخلو بلد عربي واحد من هذا القهر؟
ه�ل ثمة مواطن عرب�ي ،عدا أبناء الطبقات املرتبط�ة باألنظمة ،ال يكاد
يموت من اليأس وانس�داد األفق ،والخوف م�ن القادم املجهول؟ انظروا
إىل الخط�اب العنيف عىل مواقع التواص�ل االجتماعي لدى أي اختالف أو
ألسباب تافهة .احصوا عدد الشباب
خالف .احصوا عدد الجرائم الفردية
ٍ
العرب املنتحرين ،أو املدمنني عىل املخدرات حد االنتحار .اليأس والخوف
والقهر املستديم يراكم طبقاتٍ من الغضب يف النفس البرشية ،ستتحول
إىل أداة عنفي�ة ضد الذات ،أو ضد اآلخرين ،إن لم يتم تفريغ هذا الغضب
بشكل صحي ،أو يف مكانه الصحيح.
وعلى الرغ�م م�ن أن الغضب يصن�ف يف عل�م النفس فعال س�لبيا ،فإن
التس�طيح ،وانعدام رد الفعل تجاه الحدث املبارش ،هما س�لبيان أيضا،
فالغضب ج�ز ٌء من تكوين الكائن�ات الحية ،حتى الحيوانات تش�عر به
لحظة الخطر أو الجوعُ ،
وتصدر أصواتا ،أو تقوم بحركاتٍ يف أجسادها،
تعبر ع�ن غضبها يف هذه اللحظة ،ب�رد فعل غريزي مش�اب ٍه لرد الفعل
البشري ،يف املجتمعات الصحي�ة .يصبح الغضب فعال صحيا ،يكش�ف
مواق�ف البرش تجاه األحداث الش�خصية والعام�ة ،وحتى حني تتجاوز
كميت�ه الحد الطبيع�ي ،فإن هناك مؤسس�ات ومختصين يديرون هذا
الغضب ،ويساعدون صاحبه عىل توجيهه يف املكان الصحيح.

سيرين الكافي
ُ
خلدت إىل الفراش من ش�دة التعب ،غفلت قليالً بعد يوم لم أشعر بأنه عيد،
حتى اس�تفقت على صوت أمي توقظن�ي قائلة جدتك مريضة وأنفاس�ها
ضاقت.
أرسع�ت أمي إىل بيت جدتي ومعها قلبي ،بعد ربع س�اعة قضيتها مش�تتة
بني وسوس�ات عقلي وبني صور التلفاز الصامتة ،س�معت توقف س�يارة
أمام بيتنا ،س�معت نواح أمي بشدة ،كان مثل قرع طبول لم تحتمله أذني،
شعرت بأن وضع جدتي خطر ،حاولت أن أعرف ما بها.
س�ألتها هل ماتت؟ ..أوم�أت باإليجاب باكي�ةّ ،
كذبت أمي رغ�م أنها املرأة
الوحي�دة التي رعته�ا بجهدها وعاطفته�ا وكل قوتها يف ش�دتها بعد أبي،
واتصل�ت ب�أول رق�م اعرتضني يف الهاتف ولم أس�مع س�وى الن�واح ،ولم
أصدق..
أذكر جيدا ً يف تلك اللحظات غاب كل يش عن ذهني وحرض املوت ،كان س�يد
اللحظة ،بكيت من دون ش�عور ،اش�تدت عروق جس�دي ،فقدت جزءا ً من
وعي�ي وما تبقى منه أس�عفني يف ارتداء مالبيس والرك�ض إىل بيت جدتي،
دخل�ت بيت جدي بغري سلام عىل غري الع�ادة ،تجمدت س�اقاي ولم أدخل
غرفته�ا ،لم تكن الصورة تس�تحق التأكد بأكثر من رؤي�ة أوالدها ينزفون
الدم�وع على ذاك اللح�اف األبي�ض ،فك�رت أن جدت�ي تك�ره الح� ّر فل�م
غطيتموه�ا؟ جدتي تكره الغطاء انزع�وه عنها ،وكيف تجرأتم عىل إخفاء
وجهه�ا ،كيف س�ارعتم األح�داث ،هي تحت�اج الهواء ،تحتاج فس�حة من
الوقت وجرعة أكس�جني كي تنهض ،لم استس�لمتم للفق�دان هكذا؟ ومن
ال�ذي أكد رحيلها؟ نمت ألول مرة دون أن أحلم ،دون أن تأتيني الكوابيس،
نمت وكأنما صخرة ثقيلة ردمت وعيي..
مكنتني مش�اعر قبيحة ومظلمة وجلست عىل أقرب كريس وذهني أخرس،
عيناي تدمعان بغري قدرة ،جس�دي يرتعش ،تتالت األحداث برسعة ،أسبلت
جدت�ي مغطاة باألبي�ض ،أحيطت بالناس جدتي ،توفي�ت جدتي ،واُخفيت
باألبيض .س�اد الصوت والصراخ والعويل ،امتأل الج�و برائحة املوت ،ولم
أصدق ..خ ِّيل يل حينها أن املوت قضية ُحرشت فيها جدتي عنوة ودون رغبة
منها وخيّل يل بأن الله قاض يجب أن ألجأ إليه ليعلن براءتها ولتعود جدتي
بكامل حضورها اىل البيت!
أن تع�ود بنظراته�ا املتس�ائلة دوم�ا ع�ن كل يش وع�ن اللايشء ..جدتي
البس�يطة ..كنت كلما أش�عر بثقل الروح أميض إليه�ا وكانت تحمل حفنة
ملح وتجلس�ني أمامها وتبدأ يف قراءة م�ا تحفظه من القرآن ،كنت أهدأ إىل
جانبه�ا ،ظلت وحيدة يف البيت بعد ميض جدي ،كانت تتحدث لس�اعات من
دون أن تنتظ�ر من�ي إجابة ،وكأنها تع�وض بقربي س�اعات الوحدة التي
كانت تقضيها لحالها ،تلك املرأة كانت تخاف الوحدة ّ
لكن أحدا ً لم يش�عر..
ل�م يأبه أحد ..عقيل غاب ع�ن وعيه بما فيه الكفاية أليقن أن املوت لم يكن
قضي�ة ولم يرتافع عنها أحد ،ووضعها ذاك ل�م ولن يكون مؤقتا كما صور
يل ذهن�ي ،وغ�ادرت جدتي ،غادرت بيت�ا لم تفارقه ألكثر م�ن ثالثني عاما،
موتها كان غدرا لكل من أحبها ،جدتي كانت مريضة جدا وممتلئة إىل درجة
العج�ز عن امليش ،لكن قلبها كان حيا ،حبها للوجود واالس�تمرار لم تخفه
عن أحد أبدا..

كـاريكـاتـير

ماهي الفواكه التي تنحف اجلسم ؟
ق�ال اختص�ايص التغذي�ة
االيراني ،محمد آذرفر ،ان تناول
بعض الفواكه يلعب دورا ً هاما ً
يف حرق الدهون والتخس�يس ،
موضحا بعض خصائصها.
وقال آذرف�ر ،أخصائي التغذية
واالنظم�ة الغذائي�ة العالجية،
ق�ال يف ح�وار مع وكال�ة أنباء
ف�ارس ح�ول الثم�ار الت�ي
يمك�ن أن يس�اعد تناولها عىل
التخسيس ومنها التوت االزرق
 Blueberryه�ي واح�دة م�ن
الفواكه الحارقة للدهون والتي
تس�اعد على التخس�يس كما
ان تناولها ي�ؤدي اىل انخفاض
مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية.
واضاف ،إنه وفقا ً لنتائج دراس�ة إذا تم تناول
ه�ذه الفاكه�ة يوميا ف�ان  ٪2م�ن الدهون
س�تزول م�ن الجس�م موضح�ا ،إن الس�بب
يف ذل�ك يع�ود اىل ارتف�اع مس�توى مضادات
األكس�دة يف الفاكه�ة ،م�ا ي�ؤدي إىل القضاء
عىل س�موم الجس�م والس�منة والوقاية من
املش�اكل الصحية .واشار اختصايص التغذية

إىل دور ج�وز الهن�د يف ح�رق الده�ون  ،قائالً
إن حامض�ا دهني�ا يس�مى ت�ري غليسيريد
موج�ود يف ج�وز الهن�د ،م�ا ي�ؤدي إىل زيادة
عملي�ة التمثي�ل الغذائي يف الجس�م بنس�بة
 ، ٪30ويمكن اس�تخدامها بدالً من الوجبات
الخفيفة .ونوه اىل أن زيت وحليب ومسحوق
وعصري جوز الهند يمكن أن استخدامها أيضا
يف التخس�يس .ولفت اختص�ايص التغذية اىل
أن التفاح والخوخ غنيان باأللياف ويرسعان

كيف حتصل عىل ليلة نوم هانئة؟
تشير الدراسات إىل أن األش�خاص الذين يحصلون عىل قسط كاف من
الن�وم بانتظام هم أكثر س�عادة وصحة ونجاح�ا مقارنة بغريهم ممن
ال ينام�ون جي�دا .وم�ن أجل الحصول على ليلة هانئة تحت�اج إىل خلق
الظروف املمكنة يف غرفة نومك ،من خالل اتباع ما ييل:
 -1الفراش :يعترب تربيد الرسير واملراتب والرشاشف والوسائد ،مفتاحا
لنوم ليلة مريحة طوال العام ،وخصوصا خالل األشهر األكثر دفئا.
 -2اختي�ار اللحاف املناس�ب :عادة ما يكون لحاف الش�تاء الكثيف أول
يشء تتخل�ص منه عند ق�دوم فصل الصي�ف ،فمن الضروري اختيار
غطاء أخف وزنا وأكثر برودة للحصول عىل قسط كاف من النوم.
 -3درج�ة ح�رارة الغرفة :يق�ول الخرباء إن غرف الن�وم يجب أن تبقى
ب�اردة بدرجة ح�رارة ترتاوح بني  18-16درجة مئوية ،للمس�اعدة عىل
الن�وم .ومن املحتمل أن ت�ؤدي درجات الحرارة ف�وق  24درجة مئوية،
لإلصاب�ة بالقل�ق املزمن خاصة خالل أش�هر الصيف .وي�ويص الخرباء
بضرورة الحفاظ عىل النوافذ مفتوحة قليال إن أمكن ،للس�ماح للهواء
البارد بالدخول يف األشهر الحارة.

ما رس قيمة احلرارة الطبيعية جلسم اإلنسان؟

عملي�ة التمثي�ل الغذائي يف
الجس�م ،موضحا إن تناول
التف�اح والخ�وخ كوجب�ة
خفيفة سيؤديان إىل الشبع؛
فالتف�اح والخ�وخ مليئ�ان
بالبكتين ،ما يمن�ع الخاليا
م�ن امتص�اص الده�ون
وجذب امل�اء ب�دال منه .ويف
نهاي�ة ترصيح�ه اش�ار اىل
ان امل�وز عبارة ع�ن فاكهة
أخ�رى للتنحي�ف ويحتوي
املوز عىل الكثري من األلياف
الت�ي تس�تهلك الده�ون يف
الجس�م وتقلل من الشهية،
مبين�ا ان تن�اول املوز يمنع
امتص�اص الكربوهي�درات ،وه�ذا يرج�ع إىل
وجود ألي�اف غري قابلة للهض�م يف املوز وهو
مايجعل الجس�م يس�تخدم الدهون املخزونة
لتوليد الطاقة بدال من الكربوهيدرات.
ون�وه اختصايص التغذية اىل إن البوتاس�يوم
املوج�ود يف املوز مفي�د لبناء العضلات ،كما
يس�بب ح�رق الده�ون ويمك�ن تن�اول املوز
وحده أو مع الحليب.

نعلم من�ذ طفولتنا أن حرارة الجس�م املثالية
هي  36.6درج�ة مئوية ،وأن أي تغري يف هذه
الدرج�ة يع�د دليال على اإلصابة بم�رض ما،
لكنن�ا لم نفكر يوم�ا يف الرس وراء تلك القيمة
للحرارة.
وهناك نظريتان بهذا الشأن ،تجيب كل منهما
عىل هذا التساؤل جزئيا:
 النظري�ة املائي�ة :وتن�ص على أن جمي�عالكائنات الحية عىل كوكب األرض تتكون من
حوايل  %80من امل�اء ،وهو املادة التي تحتفظ
بح�رارة الكائن�ات الحي�ة واألرض أيض�ا،
فاملحيط الهادئ مثال يولّ�د أكرب كمية حرارة
عىل كوكب األرض.
«ملاذا تعد الحرارة الطبيعية ألجس�امنا 36.6
درجة مئوية ،وليس�ت  20درج�ة مئوية عىل
سبيل املثال؟»
لك�ن امل�اء ب�دوره ليس م�ادة بس�يطة كما
يب�دو للوهل�ة األول ،بمعن�ى أن درجة حرارة
امل�اء ترتفع برسعة أكرب بين درجتي 42-36
مئوي�ة ،لذل�ك تحاف�ظ الكائن�ات الحية عىل
درجة حرارتها يف هذه الحدود.
 النظري�ة الفطري�ة :يؤك�د أصح�اب هذهالنظرية من علم�اء األحياء والفيزياء عىل أن

درج�ة الح�رارة  36.6كانت الس�بب الرئييس
لبقاء الكائنات الحية من ذوات الدم الحار عىل
قيد الحياة إىل يومن�ا هذا .حيث يكمن جوهر
األمر يف أن مليارات من مستعمرات الفطريات
تعي�ش متطفل�ة على الحيوان�ات الربمائية
والزواحف والنباتات والبرش وغريهم.
وكم�ا ه�و مع�روف ،فلا يمك�ن للفطريات
البق�اء على قي�د الحياة عن�د ارتف�اع درجة

اكتشاف أفضل سبب لتنظيف املنزل
الصحية الضارة للم�ادة الكيميائية ،تنصح
وكال�ة حماي�ة البيئ�ة ( )EPAبأن يغس�ل
األمريكي�ون أيديه�م وأن ينظف�وا منازلهم
بانتظ�ام.وأراد باحث�و جامع�ة كولومبي�ا،
معرفة ما إذا كانت هذه اإلجراءات البسيطة
ق�د نجح�ت بالفع�ل يف تقليل الس�موم .لذا
قام�وا بتقس�يم املش�اركني يف الدراس�ة إىل
مجموعتني.ومل�دة أس�بوع ،قام�ت نص�ف
النس�اء بتنظي�ف منازلهن بانتظ�ام ،بينما
كان النص�ف اآلخ�ر ينف�ذ «نظ�ام غس�ل
اليدين» .وبعد أسبوع واحد فقط ،انخفضت
مس�تويات « »Trisإىل النصف تقريبا ،يف بول
النساء الالتي كن ينظفن منازلهن بجد.

تقول دراسة جديدة أجرتها جامعة كولومبيا
إن تنظيف منزلك وإزالة الغبار وحتى غس�ل
اليدي�ن يمكن أن يقلل من مس�تويات املواد
الكيميائية السامة التي تدخل جسمك.
وترتبط مادة « »Trisاملضادة للحرائق والتي
تدخل يف تكوين األثاث املنزيل ،باالضطرابات
الهرموني�ة والعق�م ،ولكن ،وبمجرد غس�ل
اليدي�ن ،يمك�ن خف�ض مس�تويات امل�ادة
الكيميائي�ة يف الجس�م بنس�بة  ،%31وفق�ا
للدراسة.
وعندم�ا اخترب الباحثون عين�ات البول لدى
 32ام�رأة ،وجدوا آثار مادة « »Trisيف جميع
العين�ات تقريب�ا .ومن أجل الح�د من اآلثار

ح�رارة الجس�م أكث�ر م�ن درجة ح�رارة 36
درجة مئوية.
وعلى الرغم من النظريتني ،فإن درجة حرارة
الجس�م ليس�ت ثابتة ،وتتغري خلال األوقات
املختلفة من اليوم ،فتبلغ درجة حرارة بعض
األجس�ام يف الصباح الباكر ،عىل سبيل املثال،
 35.8درج�ة مئوية ،بينما تصل يف املس�اء إىل
 37درجة مئوية ،وذلك أمر طبيعي تماما.

يب إم دبليو تطرح « »М2اجلديدة يف روسيا
أعل�ن وكالء ب�ي إم دبليو يف موس�كو عن بدء اس�تالم الطلب�ات لرشاء
النماذج الجديدة من سيارات « »М2الرياضية املعدلة.
وزودت النم�اذج التقليدية من هذه الس�يارة بمحركات توربينية قوية
بـ  6أس�طوانات وس�عة  3لرتات ،ق�ادرة عىل توليد ع�زم  410أحصنة
وزيادة تسارع السيارة من  0إىل  100كلم /ساعة يف غضون  4.4ثانية،
والوصول باملركبة إىل رسعة  250كلم /ساعة.
أم�ا النماذج األقوى منها فأتت بمحركات أقوى بقليل ،قادرة عىل توليد
عزم  440حصانا وزيادة التسارع من  0إىل  100كلم /ساعة يف غضون
 4.2ثاني�ة فقط ،والوصول باملركبة إىل رسعة قص�وى تبلغ  300كلم/
ساعة.
ومن املفرتض أن يصل سعر النسخ العادية من هذه السيارات يف روسيا
إىل  59ألف دوالر ،أما النسخ األقوى فسيصل سعرها إىل  65ألف دوالر.

«ناسا» تؤجل إطالق التلسكوب الفضائي «ويب»
نرش مجلس الرقابة يف وكالة الفضاء األمريكية
ناس�ا تقريرا يكش�ف عن ق�رار بتأجيل إطالق
التلسكوب الفضائي «ويب» ،إىل  30مارس عام
.2021
وأعل�ن رئي�س مجل�س الرقابة ،ت�وم يانغ ،يف
مؤتمر صحفي عقده ،ي�وم األربعاء  27يونيو
الج�اري ،أن التأجي�ل س�ببه «األخط�اء وعدم
الخربة والتفاؤل املفرط وتعقد املرشوع».

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

وس�يؤدي تأجي�ل تنفي�ذ املشروع إىل زي�ادة
تكاليف�ه حت�ى  9.6ملي�ار دوالر ،يف ميزاني�ة
ع�ام  ،2019مع العلم أن املبلغ األويل املخصص
لتنفيذه بلغ  8.8مليار دوالر.
ورصح يان�غ بأن�ه ال يس�تطيع ضم�ان ع�دم
تأجي�ل إطالق التلس�كوب مرة أخ�رى ،بيد أنه
أع�رب عن أمله يف أن تس�اعد بعض املقرتحات
والتوصي�ات يف تخفيض ه�ذا االحتمال ،وقال:

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

«ته�دف توصيتن�ا الرئيس�ية إىل من�ع حدوث
أخط�اء برشي�ة ،أو التقلي�ل م�ن تأثريه�ا يف
البعثة».
يذكر أن روبرت اليتفوت ،القائم بأعمال رئيس
«ناس�ا» كان قد أعلن ،يف نهاية مارس املايض،
أن التلس�كوب الفضائ�ي «ويب» ق�د يطلق ،يف
ماي�و  ،2020ب�دال من املوع�د املقرر س�ابقا،
أكتوبر .2018
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