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علي الدراجي

مريكل تنقذ حتالفاها من «االنفراط» يف اللحظات األخرية
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إنطالق «العد اليدوي» لألصوات االنتخابية من كركوك

سيشمل ( )7حمافظات تدور بشأنها شبهات تزوير ..ويستهدف ( )7دول فيها أصوات اخلارج
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
انطلقت عملية فرز وعد أصوات الناخبني
يدويا ً من محافظة كركوك ،أمس الثالثاء،
وس�ط اج�راءات مش�ددة ،وس�تعقبها
عملي�ات ع�د يف  6محافظ�ات كردي�ة
وسنية قدمت فيها شكاوى عن خروقات
وتزوي�ر ،كم�ا تج�ري اع�ادة اص�وات
الناخبين يف الخ�ارج وتش�مل  7دول.
وب�ارشت االجهزة املختص�ة يف املفوضية
العلي�ا لالنتخابات العراقي�ة عمليات فرز
وعد اص�وات الناخبين العراقيين يدويا
يف االنتخابات الربملاني�ة التي جرت يف 12

ايار املايض يف محافظة كركوك الشمالية
املتن�ازع عليه�ا و 6محافظ�ات أخ�رى
هي الس�ليمانية وأربيل وده�وك ونينوى
وصالح الدين واألنبار يف وقت دخلت البالد
يف فراغ ترشيعي للمرة األوىل منذ س�قوط
نظ�ام الس�ابق ع�ام  2003م�ع انته�اء
ال�دورة الثالث�ة للربملان الس�بت املايض.
وتج�ري عملي�ات العد يف كركوك وس�ط
اجراءءات امنية مشددة احاطت بمركزي
العد اللذين احيط�ا بأطواق أمنية اضافة
اىل نص�ب كاميرات مراقب�ة داخلهم�ا
وخارجهم�ا .ويشرف عىل عملي�ات عد
االص�وات قض�اة منتدب�ون حل�وا مح�ل

املحكمة االحتادية :النظر بطلبات املصادقة عىل االنتخابات
غري ممكن قبل ورود النتائج النهائية من املفوضية
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مجل�س مف�ويض مفوضي�ة االنتخابات
ال�ذي وجه�ت ل�ه اتهام�ات بالتواط�ؤ
يف عملي�ات تزوي�ر وخروق�ات وصف�ت
بالواس�عة للعملي�ة االنتخابي�ة .وتجري
عملية الع�د والفرز بكرك�وك يف مخ ّزنني
رئيسين احدهم�ا يحتوي على صناديق
للتصوي�ت الخاص للقوات االمنية واآلخر
صنادي�ق التصويت الع�ام  .وقال الناطق
الرسمي باس�م املفوضية العليا املستقلة
لالنتخاب�ات القايض ليث جبر حمزة ان
عملي�ات العد والفرز ب�دأت يف مركز العد
والفرز يف محافظة كركوك.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يدعو اىل عقد جلسة استثنائية ملناقشة
ارتفاع الرتاكيز امللحية يف شط العرب

6

سوريا ملواطنيها اهلاربني :عودوا إىل بلدكم املحرر

«الفاو» تعتزم مساعدة العائالت العراقية املترضرة
ودعم «مواطن الضعف» يف الزراعة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلن�ت منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألمم
املتح�دة (الف�او) ،أمس الثالث�اء ،موافقة
االتح�اد األوروب�ي دع�م األرس العراقي�ة
املتأث�رة بالن�زاع يف مناطق ما بع�د النزاع
يف س�هل نينوى .وقالت املنظم�ة ،يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،

إن «األرس الزراعية املستضعفة يف مناطق
م�ا بعد النزاع يف س�هول نين�وى العراقية
الواقع�ة غ�رب مدين�ة املوصل س�تتمكن
من تحمل الصدمات بش�كل أفضل بفضل
مرشوع تنفذه املنظمة بتمويل من االتحاد
األوروب�ي ،به�دف زي�ادة الدخ�ل األرسي
خالل عملية بن�اء وإصالح وصيانة البنية
التحتي�ة املحلية وإنش�اء أص�ول إنتاجية

بغداد  /المستقبل العراقي

عام�ة وجماعية» .وأضاف�ت املنظمة ،أن
«املرشوع الذي يموله الصندوق االئتماني
اإلقليم�ي لالتح�اد األوروبي لالس�تجابة
لألزم�ة الس�ورية (صندوق م�دد) ،والذي
تبلغ ميزانيته  6ماليني يورو ،هو جزء من
برنامج الفاو لإلنعاش وتعزيز القدرة عىل
الصمود.

التفاصيل ص3

«داعـش» ادخـل إرهـابيني من ( )120جنسية إىل العراق واغلبهم اتلفوا اوراقهم الثبوتية
العدوان السعودي االمارايت عىل اليمن يقصف مدرسة باحلديدة

ص2

ص4

دعت دمشق ،أمس الثالثاء ،املواطنني السوريني
الذين غادروا س�وريا بس�بب الحرب إىل العودة
لوطنه�م بع�د تحرير العدد األكبر من املناطق
من اإلرهابيني ،فيما ش�ددت عىل رضورة رفع
املجتمع الدويل العقوبات عن سوريا.
وق�ال مص�در رس�مي يف وزارة الخارجي�ة
السورية ،يف ترصيح لوكالة «سانا» الحكومية،
إن «الدولة الس�ورية تدعو املواطنني السوريني
الذين اضطرتهم الحرب واالعتداءات اإلرهابية

ملغادرة البالد للعودة إىل وطنهم األم بعد تحرير
العدد األكرب من املناطق».
وأوض�ح املص�در أن ه�ذه الدع�وة موجهة يف
ظ�ل «اإلنجازات املتتالية الت�ي حققها الجيش
والقوات املس�لحة يف س�وريا» ،ال سيما تحرير
مناط�ق كثيرة للبلاد م�ن قبضة املس�لحني
«س�واء بالعمليات العس�كرية أو باملصالحات
والتي أدت جميعه�ا إىل عودة الكثري من األهايل
النازحني داخليا إىل قراهم ومناطقهم».
وشددت الحكومة السورية ،عىل لسان املصدر،
على «رضورة أن تتحمل املنظمات اإلنس�انية

واملجتمع الدويل مسؤولياتهم يف هذا الخصوص
للمساهمة يف توفري متطلبات العودة الطوعية
للمواطنني السوريني إىل بالدهم».
ودع�ت الخارجي�ة الس�ورية املجتم�ع ال�دويل
واملنزم�ات الدولية لرفع العقوب�ات املفروضة
عىل البالد والتي وصفها بـ»اإلجراءات القرسية
أحادية الجانب غري املرشوعة».
وختمت وزارة الخارجية ترصيحها بالتش�ديد
على أن «إعادة إعمار س�وريا س�تكون بأيدي
السوريني أنفس�هم بكل كوادرهم وخرباتهم»،
سواء من بقوا يف البالد أو غادروها.

الصدر هينئ أردوغان بفوزه باالنتخابات ويتفقان عىل تطوير العالقة اكثر

امانة جملس الوزراء تشدد عىل التنسيق بني املحافظات املحررة لتجاوز تكرار مشاريع االعامر

احلكومة تدعو ملراجعة آليات االمتحانات الوزارية وتقرر وضع «معايري مهنية»
زين العراق
تشارك الشباب العراقي يف شغف
متابعة كرة القدم
ص2

إرسائيل توجه عقوبة
جديدة للفلسطينيني باقتطاع
أموال الرضائب
ص4

اعـتـقـال
رئيس الوزراء املاليزي السابق
نجيب عبد الرزاق
ص4

ص2

ص6

ص2

أوزيــل
حيصل عىل رقمه املفضل
مع املدفعجية
ص10

احلرس الثوري :لدينا ارشاف معلومايت وقدرات قتالية فائقة للدفاع عن البالد

ص4

2

�سيا�سية

العدد ( )1704االربعاء  4تموز 2018

احلكومة تدعو ملراجعة آليات االمتحانات الوزارية
وتقرر وضع «معايري مهنية»

بغداد  /المستقبل العراقي

قرر ضع معايري مهنية يف اختيار القيادات
الرتبوية وإبعادها عن املحاصصة ،داعيا
ملراجع�ة آلي�ات االمتحان�ات الوزاري�ة
باالس�تفادة م�ن التقني�ات الحديثة بما
يضمن رصانة املستوى العلمي.
وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء دعا
أيض�ا إىل االلت�زام بالس�ياقات القانونية
فيما يتعل�ق بالحفاظ عىل االختصاصات
االتحادي�ة بجوان�ب املناه�ج والتقوي�م

ذكرت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء،
أم�س الثالث�اء ،ان الحكومة قررت وضع
معايري مهنية يف اختيار القيادات الرتبوية
وإبعادها عن املحاصص�ة ،فيما دعت إىل
مراجعة آليات االمتحانات الوزارية.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ان مجلس الوزراء

حمافظات جنوبية تقوم بـ «حراك سيايس»
لعقد مؤمتر يناقش «الغبن واملعاناة»
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف عضو مجلس محافظة ذي قار رشيد
السراي ،أمس الثالثاء ،عن وجود حراك حكومي
محلي ل�دى املحافظ�ات الجنوبية الثلاث لعقد
مؤتمر كبري فيما بينها خالل االيام املقبلة.
ونقلت وكال�ة «الغد برس» عن الرساي القول
انه «الحراك انطالق من مجلس محافظة البرصة
اقىص جنوب البالد لعقد مؤتمر يضم املحافظات
الجنوبي�ة الثالث خلال االيام املقبل�ة» ،الفتا ً اىل
انه «س�يضم ممثلين عن الحكوم�ات املحلية يف
محافظات البرصة وذي قار والعمارة فقط».
واشار اىل ان «اهداف املؤتمر متعلقة بالجنوب
حصرا ً وس�يناقش مش�اكل مدن�ه ومجتمع�ه
وحكوماته والغبن الذي يتعرض له من الحكومة
االتحادية».
واوض�ح الرساي ان «املؤتمر سيركز ايضا يف
حال تحقق انعقاده ،عىل موضوعة قضية املياه
واملعان�اة الت�ي يعانيها الجنوب تج�اه هذا االمر
الحساس ،فضالً عن قضايا اخرى تخص ابرزها
الخدمات وتمويل املشاريع».

القوات األمنية تقبض عىل «مسافر صيني»
يف مطار البرصة حليازته خمدرات
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمن�ي ،أمس الثالث�اء ،ب�أن مفرزة
من رشط�ة الجمارك ألقت القب�ض يف مطار البرصة
الدويل عىل مس�افر صين�ي لحيازته كمي�ة من املواد
املخدرة .ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن املصدر
القول إن «مفرزة م�ن مديرية رشطة الجمارك ألقت
القبض داخل مطار البرصة الدويل عىل مسافر صيني
يعم�ل يف إحدى الرشكات يف محافظة البرصة» ،مبينا ً
أن «املته�م ت�م القبض علي�ه ملحاولته إدخ�ال كمية
من امل�واد املخدرات ،وهي عبارة ع�ن عدد من العلب
الصغرية التي تحتوي عقاقري مخدرة» .ولفت املصدر
الذي طلب عدم نرش اس�مه اىل أن «املتهم تم تحويله
اىل مركز الرشطة التخاذ االجراءات القانونية بحقه».
يذكر أن القوات األمنية سبق وأن ألقت القبض خالل
األع�وام القليلة املاضية على العديد من املس�افرين
األجان�ب من خالل مط�ار البرصة ال�دويل ملحاولتهم
إدخال أو إخراج مواد ممنوعة ،وأبرزها املخدرات.

واالمتحان�ات واالرشاف الرتب�وي وع�دم
تدخل اية جهة بذلك».
وأش�ار إىل ان «وزارة الرتبي�ة قام�ت
بانج�از التحقيق االداري يف قضية ترسب
االسئلة االمتحانية ملادة الرتبية االسالمية
للص�ف الس�ادس االع�دادي واتخ�اذ
االج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بموج�ب
أح�كام قان�ون انضباط موظف�ي الدولة
والقطاع العام».

اك�دت وزارة الخارجي�ة ،أم�س
الثالث�اء ،ان داع�ش ادخ�ل إىل العراق
إرهابيين م�ن  120جنس�ية اغلبه�م
اتلفوا اوراقهم الثبوتية.
وقال محج�وب يف ن�دوة عقدها يف
مبن�ى وزارة الخارجي�ة ،إن «تنظي�م
داع�ش االرهاب�ي تمك�ن م�ن ادخال
االرهابيين اىل البالد من  120جنس�ية
مختلفة اغلبهم قاموا باتالف هوياتهم
الثبوتي�ة» ،الفتا اىل ان «القوات االمنية
تمكنت من الق�اء القبض عىل البعض
منهم مع عوائلهم».
واضاف ان «القوانني العراقية تعمل
االن جاهدة عىل تجريم داعش كما يعد

املحكمة االحتادية :النظر بطلبات املصادقة عىل االنتخابات
غري ممكن قبل ورود النتائج النهائية من املفوضية

بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت املحكم�ة االتحادية العليا ،أمس
الثالث�اء ،عدم إمكاني�ة النظر يف الطلبات
املتعلقة باملصادق�ة أوعدم املصادقة عىل
نتائ�ج االنتخاب�ات الربملاني�ة قب�ل ورود
النتائ�ج النهائي�ة م�ن املفوضي�ة العليا
املستقلة لالنتخابات.
وقال املتحدث الرسمي باسم املحكمة

إياس الس�اموك ،يف بيان تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «املحكم�ة
االتحادية العليا عوخالل جلس�تها اليوم،
نظرت طلبا بعدم املصادقة عىل نتائج احد
املرش�حني بحجة أن قرار الهيئة الوطنية
للمس�اءلة والعدالة الذي ص�در لصالحه
فاق�د ملقومات�ه الرئيس�ة والجوهري�ة
باالخص يف ما يتعلق بعدم اكتمال نصاب
الهيئة» .وأضاف الس�اموك ،أن «املحكمة

اخلارجية توجه سفارة العراق يف طهران بمتابعة
حادث السياح العراقيني
بغداد  /المستقبل العراقي
وجهت وزارة الخارجية ،الثالثاء ،سفارة العراق
يف طهران بمتابعة حادث الس�ياح العراقيني ،فيما
اش�ارت اىل ان الس�فارة تعم�ل عىل نق�ل جثامني
املتوفني ومتابعة اوضاع املصابني الصحية.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة احم�د محجوب
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ان

«وزي�ر الخارجية إبراهيم الجعفري وجهس�فارة
جمهوري�ة الع�راق يف طه�ران بمتابع�ة أوض�اع
املواطنني العراقيني من أهايل محافظة بابل والذين
تعرض�تالحافل�ة التي تقلهم إىل حادث سير بني
مدينتي مش�هد وأصفهان» .واض�اف ان «الحادث
أدى إىل وف�اة خمس�ة منهم وإصاب�ة اآلخرين من
بينه�م بع�ض الحاالت الخط�رة ،حي�ث يبلغ عدد
الركاب  29شخصا» ،مشريا اىل ان «هؤالء هم االن

يف مستشفى سبزاور» .واكد محجوب ان «سفارتنا
تعم�ل وباس�تنفار كام�ل لكادرها لنق�ل جثامني
املتوفني ومتابعة اوضاع املصابني الصحية».
وذكرت مصادر اعالمية ايرانية امس االثنني ،ان
حافلة لنقل سياح عراقيني تعرضت اىل حادث سري
يف ايران اس�فر ع�ن مرصع واصابة  24ش�خصا،
عىل الطريق الرابط بني مدينتي مش�هد واصفهان
االيرانيتني.

عامر احلكيم ملبعوث دويل :جيب ابعاد العراق عن «رصاع االرادات» يف املنطقة
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد رئيس التحالف الوطني السيد
عمار الحكيم ،أمس الثالثاء ،لس�فري
بعثة االتح�اد االوروبي ل�دى العراق
رامون بليكوا ،انه يجب ابعاد العراق

عن رصاع االرادات يف املنطقة.
وافاد بيان ملكت�ب الحكيم ،تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه،
ان «الحكي�م اس�تقبل بليك�وا يف
مكتب�ه ،وبح�ث معه ملف تش�كيل
الحكوم�ة وتط�ورات االوض�اع يف

العراق واملنطقة» .وش�دد البيان عىل
ان «ياخ�ذ االتحاد االورب�ي دوره يف
ايصال رؤية العراق بالنأي عن رصاع
االرادات يف املنطق�ة ،وان يعم�ل عىل
اقن�اع االط�راف الدولي�ة واإلقليمية
به�ذا التوجه» .واك�د الحكيم خالل

البيان عىل «السعي لتشكيل حكومة
االغلبية الوطني�ة ،وان تيار الحكمة
لدي�ه ثواب�ت بش�أن تش�كيل ه�ذه
الحكوم�ة» .وثم�ن الحكي�م خلال
اللقاء «دور االتحاد االوربي يف تعزيز
الديمقراطية يف البالد».

الصدر هينئ أردوغان بفوزه باالنتخابات ويتفقان عىل تطوير العالقة اكثر
بغداد  /المستقبل العراقي
هنأ زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر الرئيس
الرتكي رجب طي�ب أردوغان ،أمس الثالثاء ،بفوزه يف
االنتخاب�ات األخرية .وذكرت وكال�ة االنباء الرتكية أن
الص�در هنأ أردوغان يف مكامل�ة هاتفية جرت بينهما،

ليل االثنين .وأضافت أنه جرى خالل املكاملة الهاتفية
التأكيد عىل تصميم الجانبني لتطوير العالقات الثنائية
أكثر .وس�بق الردوغان تهنئة الص�در بتصدر تحالف
«سائرون» الذي يدعمه االنتخابات الربملانية العراقية،
التي جرت يف أيار/مايو املايض .وشهدت تركيا ،األحد
 24حزيران الفائت ،انتخابات رئاسية وبرملانية مبكرة

تجاوزت نسبة املشاركة فيها  88باملائة ،حسب نتائج
أولية غري رس�مية .وأظهرت النتائج ،حصول مرشح
ح�زب «العدالة والتنمية» ،رجب طي�ب أردوغان ،عىل
 52.59باملائ�ة م�ن أص�وات الناخبين ،فيم�ا حصل
مرشح حزب «الشعب الجمهوري» ،محرم إنجة ،عىل
 30.64باملائة من األصوات.

التخطيط تضع «عمولة مرصفية» لقاء «تسييل» السندات احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،أم�س
الثالثاء ،عن وضعها عمولة مرصفية
لق�اء تس�ييل الس�ندات الحكومية،
ً
مشيرة إىل أن العمول�ة ل�ن تزي�د
ع�ن  %0.2م�ن قيمة الس�ند .وقالت

مدي�رة عام دائرة العق�ود الحكومية
العام�ة بال�وزارة أزه�ار حسين
صال�ح يف بي�ان تلق�ت «ااملس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «الدائرة
أص�درت إعمام�ا إىل التش�كيالت
التعاقدية يف ال�وزارات والجهات غري
املرتبط�ة ب�وزارة واملحافظات كافة

«داعـش» ادخـل إرهـابيني من ( )120جنسية إىل العراق
واغلبهم اتلفوا اوراقهم الثبوتية
بغداد  /المستقبل العراقي
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قان�ون مكافحة االرهاب دليال واضحا
على هذه الخط�وة» ،مبين�ا انه «االن
اصبح هن�اك قان�ون اقام�ة االجانب
الذي يتعلق بمتجاوزي الحدود».
وفيما يخ�ص اطفال داعش تحدث
محج�وب قائلا« :هن�اك صنفني من
اطفال داعــــ�ش االول هم االحداث
الذي�ن يدخل�ون اىل س�جن االح�داث
والثاني هم س�ن املس�ؤولية حيث يتم
تس�ليمهم اىل س�فاراتهم الن اغل�ب
هويات االحوال املدنية لداعش هي من
بلدان مختلفة».
الفـــت�ا اىل ان�ه «ضم�ن القوانني
الدولي�ة ت�م تس�ليم االطف�ال الذي�م
يحملون الجنس�يات االجنبية يف وقت
س�ابق ،حيث مازالت الوزارة مستمرة

به�ذاالتع�اونم�عال�دول».
واوض�ح ان «هناك ادارة تنس�يقة
بني الجهات املختصة فيما يخص هذا
االم�ر باالضافة اىل ان وزارة الخارجية
تعمل بش�كل دائ�م على التواصل مع
السفارات االخرى بهذا الصدد» ،مشريا
اىل ان «الع�راق ابل�غ ال�دول املتورطة
رعاياهم بانضمام اىل داعش».
وتابع محجوب ان «الخارجية تحث
جمي�ع البعث�ات يف الع�راق اىل تس�لم
رعاياهم م�ن املنتهية م�دة اقامتهم،
الس�يما االطفال االح�داث» ,موضحا
ان «قانـــــ�ون مكافح�ة االره�اب
والقض�اء العراق�ي ص�ارم اليس�محا
بتب�ادل الس�جناء ول�م تشير املادة 4
ارهاب عىل ذلك».

ع�ن عمولة مرصفي�ة لقاء تس�ييل
الس�ندات الحكومية على أن تكتفي
املص�ارف الحكومية بتقايض عمولة
مرصفي�ة مقابل تس�ييل الس�ندات
الحكومي�ة املمنوح�ة للمقاولني عن
مس�تحقاتهم التزي�د ع�ن  %0,2من
قيمة الس�ند» .وأضاف�ت صالح ،أن

«املصارف الحكومية س�تقدم خدمة
مالي�ة وس�يطة باإلناب�ة ع�ن البنك
املرك�زي العراق�ي ،وذلك ابت�دا ًء من
الس�نة املالية  ،»2018الفتت�ا إىل أنه
«س�يتم تكيي�ف اإلج�راءات خلال
مجال�س إدارات املصارف الحكومية
ذات العالقة وفق التوجيه» .

االتحادي�ة العلي�ا ق�ررت رد الطلب كونه
س�ابق ألوانه ،ذل�ك أن املحكمة االتحادية
العليا ال يمكنها البت بمثل هذه الطلبات
اال بعد ورود النتائ�ج النهائية النتخابات
مجلس النواب».
وأش�ار إىل أن «املفوضي�ة العلي�ا
املستقلة لالنتخابات لم يرد أي قرار منها
حتى االن ،لذا قررت املحكمة االتحادية رد
الطلب».

جنابات نينوى حتكم باملؤبد خلمسة
مدانني باالنتامء لتنظيم «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
اص�درت محكمة جناي�ات نين�وى ،أمس الثالثاء ،خمس�ة
احكام بالس�جن املؤبد بحق خمس�ة مدانين باالنتماء لتنظيم
داعش يف املوصل .
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء االعىل القايض عبد
الستار بريقدار يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن
«الهيئة الثانية يف محكمة جنايات نينوى نظرت قضايا خمسة
مدانين باالنتم�اء لتنظيم داعش يف املوصل نس�بوا للعمل يف ما
يعرف بالرشطة االسالمية وديوان الجند يف تنظيم داعش».
واض�اف بريق�دار أن «املدانني اعرتف�وا بانتمائه�م للتنظيم
املتط�رف وقام�وا برتديد م�ا يع�رف بالبيعة أمام اح�د قيادات
التنظيم يف املوصل وانهم اشتركوا بعمليات ضد القوات االمنية
يف املحافظة «.
وأشار اىل أن «املحكمة اصدرت احكامها بالسجن املؤبد لكل
واحد منهم وفقا ً الحكام امل�ادة الرابعة  1/من قانون مكافحة
االرهاب «.

يف ذكراه الثانية..
جملس بغداد يناقش تعويض ضحايا
تفجري الكرادة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مجلس محافظة بغداد ،أمس الثالثاء ،أنه س�يخصص
ج�زءا ً من جلس�ته االعتيادي�ة غدا ملناقش�ة تعوي�ض ضحايا
مج�زرة الكرادة التي راح ضحيتها املئ�ات من املدنيني واالبرياء
الع�زل يف تم�وز  .2016ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» عن رئيس
لجن�ة العالقات واإلعلام باملجلس رعد جب�ار الخمييس القول،
إن “مجل�س محافظة بغداد س�يعقد اجتماعا دوريا بعد غياب
دام اكثر من ش�هريني ملناقش�ة عدد م�ن املوضيع التي ثبتت يف
ج�دول االعم�ال ”  .واض�اف الخمييس ان “الفق�رة االهم التي
س�يتم مناقشتها يف اجتماع الغد هو متابعة الوعود واالجراءات
والتوصي�ات التي اقرها املجلس بش�أن دعم مترضري الحادث
االجرام�ي قب�ل عامين والت�ي تق�ع مس�ؤولية تنفيذه�ا عىل
الحكومة االتحادية وامانة بغداد لكون االمانة الجهة املس�ؤولة
عن منطقة الكرادة” .واش�ار إىل أن “املجلس قد صادق س�ابقا
على جملة م�ن التوصيات من ضمنها انش�اء نص�ب تذكاري
للح�ادث ,اال ان االمانة لم تنجز اي مرحل�ة من مراحل النصب
ونجه�ل لحد االن اين وصلت بتنفيذ املرشوع الذي يخلد االبرياء
الذين راحوا ضحية العمل االجرامي”.

الديمقراطي الكردستاين يعتزم القدوم اىل بغداد للحوار
بشأن «التوازن» و «املناصب»
بغداد  /المستقبل العراقي

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني،
أم�س الثالث�اء ،ان حزب�ه ل�ن يذه�ب اىل
بغ�داد من اج�ل الحديث ع�ن املناصب او
ال�وزارات ،مشيرا اىل أن املب�دأ االس�اس
للحوارات التي س�يجريها سيكون اعادة
التوازن الس�يايس الذي ت�م االتفاق عليه
بع�د ع�ام  ،2003معتربا أن ه�ذا االتفاق
اختل بالفرتة االخرية.
ونقل�ت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن
رئي�س كتل�ة الح�زب يف الربمل�ان عرفات
كرم الق�ول ،إن «التحالفات والتفاهمات
الحالي�ة ه�ي تحالف�ات هش�ة وغير
متماس�كة وقابل�ة لالنهيار ب�اي لحظة
وقد تتب�دل وتتغري التح�ركات» ،الفتا اىل
ان «تل�ك التحالف�ات ق�د تدخ�ل من عدة

جوانب سواء للضغط عىل الكتل الخارسة
للرض�وخ لالمر الواق�ع او من اجل تقليل
الضغط عىل املحكمة االتحاديةعىل اعتبار
ان الكت�ل السياس�ية ماضي�ة بتش�كيل
الكتلة االكرب».
واض�اف ك�رم ،ان «الش�كل االويل مل�ا
يعل�ن م�ن تحالفات ه�ي داخ�ل املكون
الواحد فهنالك تحالفات س�نية او شيعية
او كردي�ة» ،مبين�ا ان «الديمقراط�ي
الكردستاني دعا لحوار جدي داخل اقليم
كردستان من اجل دخول الجميع بموقف
موحد لكن االحزاب االخرى املعارضة التي
لم تس�تطيع الحصول على ما تريده من
اصوات م�ا زالت تعقد املوق�ف للحصول
عىل مكاسب اضافية».
واكد كرم ان «التحالفات والتفاهمات
التي س�تحصل بعد اعالن النتائج بش�كل

نهائ�ي واملصادق�ة عليها س�تختلف عن
تحالف�ات ع�ام  ،2014النن�ا الي�وم يف
مرحل�ة دولة مابع�د داعش والتأس�يس
لدولة مدنية ديمقراطية ينحرص السلاح
فيه�ا بي�د الدول�ة فق�ط والقض�اء عىل
املليش�يات» ،مش�ددا على ان «حواراتنا
ستكون باالس�اس تنطلق من مبدأ اعادة
التوازن الس�يايس الذي اتفقن�ا عليه بعد
ع�ام  2003والذي اخت�ل بالفرتة االخرية
ومن ثم يبدأ الحديث عن املناصب».
جدي�ر بالذكر ان مفوضية االنتخابات
اعلن�ت انه�ا س�تبدأ العد والف�رز اليدوي
للمحط�ات الت�ي عليه�ا ش�كاوى اليوم
الثالث�اء وفــــــق�ا لق�رار املحكم�ة
االتحادية ال�ذي صدر بع�د الطعون التي
قدم�ت على التعدي�ل الثال�ث لقان�ون
انتخابات مجلس النواب.

اللجنة االقتصادية الوزارية ختصص ( )٤٢٠مليار إلعادة اعامر ( )7حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت لجنة الش�ؤون االقتصادية الوزاري�ة ،أمس الثالثاء ،تخصي�ص  420مليار دينار
إلعادة اعمار املناطق املحررة من سيطرة داعش االرهابي.
وجاء يف بيان للجنة انها وافقت عىل اس�تمرار ادراج مش�اريع اعم�ال التأهيل والصيانة
الخاص�ة ب�وزارة املوارد املائي�ة ،فيم�ا أش�ارت إىل أن التخصيصات املالي�ة للمحافظات
املش�مولة لعام  ،٢٠١٨بلغ�ت  ٤٢٠مليار دينار ،وُ ّزعت بواق�ع  ١٨٠مليار دينار ملحافظة
نينوى ،و ١٠٠مليار دينار ملحافظة االنبار ،و ١٠٠مليار دينار ملحافظة صالح الدين ،فيما
ُق ّ
سم باقي املبلغ بني محافظات بغداد وبابل والتأميم ودياىل.
ّ
ُ
وأش�ار البيان إىل «التخصيصات املذكورة تقس�م بنس�بة  ٪٧٠للمش�اريع االس�تثمارية
واالولوية تكون للمشاريع املس�تمرة وفيها نسب انجاز متقدمة وان تكون من املشاريع
الت�ي تخدم االس�تقرار ،فيما تم تخصيص  ٪٣٠للمش�اريع الجديدة التي تس�هم يف دعم
البنى التحتية والخدمية».
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سيشمل ( )7حمافظات تدور بشأنها شبهات تزوير ..ويستهدف ( )7دول فيها أصوات اخلارج

إنطالق «العد اليدوي» لألصوات االنتخابية من كركوك

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

انطلق�ت عملية ف�رز وعد أص�وات الناخبني
يدويا ً م�ن محافظة كركوك ،أم�س الثالثاء،
وس�ط اجراءات مشددة ،وستعقبها عمليات
عد يف  6محافظات كردية وسنية قدمت فيها
ش�كاوى ع�ن خروقات وتزوي�ر ،كما تجري
اعادة اصوات الناخبني يف الخارج وتش�مل 7
دول.
وبارشت االجهزة املختصة يف املفوضية العليا
لالنتخابات العراقية عمليات فرز وعد اصوات
الناخبين العراقيين يدوي�ا يف االنتخاب�ات
الربملاني�ة الت�ي ج�رت يف  12اي�ار املايض يف
محافظ�ة كركوك الش�مالية املتن�ازع عليها
و 6محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل
ودهوك ونينوى وصالح الدين واألنبار يف وقت
دخلت البالد يف فراغ ترشيعي للمرة األوىل منذ
سقوط نظام الس�ابق عام  2003مع انتهاء
الدورة الثالثة للربملان السبت املايض.
وتج�ري عملي�ات الع�د يف كرك�وك وس�ط
اج�راءءات امنية مش�ددة احاط�ت بمركزي
الع�د اللذين احيطا بأط�واق أمنية اضافة اىل
نصب كامريات مراقبة داخلهما وخارجهما.
ويشرف على عمليات ع�د االص�وات قضاة
منتدب�ون حل�وا مح�ل مجل�س مف�ويض
مفوضية االنتخابات الذي وجهت له اتهامات
بالتواطؤ يف عمليات تزوير وخروقات وصفت
بالواسعة للعملية االنتخابية.
وتج�ري عملي�ة الع�د والف�رز بكرك�وك يف
مخ ّزنين رئيسين احدهم�ا يحت�وي على
صنادي�ق للتصويت الخاص للق�وات االمنية
واآلخر صناديق التصويت العام .
وقال الناطق الرسمي باسم املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات القايض ليث جرب حمزة
ان عملي�ات الع�د والفرز ب�دأت يف مركز العد
والف�رز يف محافظة كركوك وبش�كل تراتبي
للمحطات االنتخابية الواردة بشأنها شكاوى
وطع�ون وف�ق الس�ياقات القانوني�ة الت�ي
رس�متها القوانني واالنظمة النافذة الخاصة
باالنتخابات أضافة اىل اإلجراءات التي وردت
يف قرار املحكمة االتحادية العليا.
وأوض�ح حم�زة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل

العراق�ي» نس�خة منه،ان�ه ت�م االس�تعانة
بموظفين من مكتب�ي املفوضي�ة يف الكرخ
والرصافة يف بغداد وموظفي رئاسة محكمة
إس�تئناف كرك�وك االتحادي�ة باالضاف�ة اىل
بقي�ة املوظفين املوجودي�ن للقي�ام باجراء
عملي�ة العد والفرز اليدوي وبارشاف مجلس

املفوضني من القضاة املنتدبني.
وشهدت كركوك االحد املايض هجوما انتحاريا
اس�تهدف مخزنا لصناديق االقرتاع ما اسفر
عن مقتل مدنيين وإصابة  13آخرين بينهم
موظفان يف مفوضية االنتخابات.
واشارت مفوضية االنتخابات اىل أن األصوات

الت�ي س�يجري إع�ادة فرزها وعده�ا يدويا
س�تكون فقط الواردة بش�أنها ش�كاوى أو
تقارير رسمية بشبهات تزوير.
وقررت املحكمة االتحادية العليا ،أعىل سلطة
قضائي�ة يف العراق ،يف  21من الش�هر املايض
إع�ادة ف�رز األص�وات يدوي�ا يف االنتخاب�ات

الترشيعي�ة مصادق�ة بذل�ك عىل ق�رار بهذا
الخصوص للربملان العراقي.
وق�ال الناط�ق الرس�مي باس�م املفوضي�ة
الق�ايض لي�ث جبر حم�زة يف بي�ان صحايف
تابعت�ه «إيالف» أن ه�ذا القرار جاء بناء عىل
االجتماعات التي عقدها القضاة املنتدبون اىل

املفوضية العليا لالنتخابات وتدارسوا خاللها
املسائل املتعلقة بإجراءات عملية العد والفرز
اليدوي وفقا ملا جاء بقان�ون التعديل الثالث
لقان�ون انتخاب�ات مجلس الن�واب العراقي
وقرار املحكمة االتحادي�ة العليا يف  21يونيو
حزيران املايض وبعد االطالع عىل الش�كاوى
والطعون والتقارير الرسمية ذات العالقة».
واش�ار اىل اجراء عملية الع�د والفرز اليدوي
بص�ورة كامل�ة ملكات�ب انتخاب�ات الخارج
ل�كل م�ن اي�ران وتركي�ا وبريطاني�ا ولبنان
واالردن والوالي�ات املتح�دة االمريكية واملانيا
واتخاذ االج�راءات الالزمة من قبل املفوضية
والجهات ذات العالقة لنقل صناديق االقرتاع
اىل بغداد.
واوض�ح ان عملية العد والف�رز تتم بحضور
مراقبني لألمم املتحدة وممثلني لسفارات دول
أجنبي�ة ووكالء الحزاب سياس�ية ومراقبني
دوليين ومحليين وإعالميني فيما س�تتوىل
وزارت�ي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد
والفرز اليدوي بصورة كاملة.
وبين ان�ه بعد اكم�ال عمليات ع�د األصوات
س�تعلن النتائ�ج بش�كل اجم�ايل والت�ي
س�تكون قابلة للطعن امام الهيئة القضائية
لالنتخاب�ات يف محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة
وبع�د انتهاء ه�ذه الطعون سرتس�ل قائمة
بأسماء الفائزين اىل املحكمة االتحادية العليا
للمصادق�ة عليها بموجب الدس�تور تمهيدا
النعقاد اوىل جلسات الربملان الجديد.
وكانت املحكمة االتحادية قد أقرت يف  21من
الش�هر املايض بدستورية جميع مواد قانون
التعدي�ل الثال�ث لقان�ون االنتخاب�ات ال�ذي
رشع�ه مجل�س النواب يف  6من الش�هر ذاته
ون�ص عىل اجراء عد يدوي ألصوات الناخبني
فيما رفضت املادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء
أصوات ناخبي الخ�ارج والنازحني والحركة
السكانية يف  4محافظات والتصويت الخاص
للقوات األمنية يف إقليم كردستان.
وتضمن�ت فق�رات التعدي�ل الثال�ث لقانون
االنتخابات اع�ادة العد والفرز اليدوي ملجمل
نتائ�ج االنتخاب�ات وايق�اف عم�ل مجل�س
املفوضين وم�دراء مكات�ب املفوضي�ة يف
املحافظات واستبدالهم بتسعة قضاة.

امتت االستعداد للعملية العسكرية ومصادر تتحدث عن القضاء على أكرب خلية إرهابية

القوات االحتادية ترفض تدخالت التحالف الدويل والبيشمركة يف أوضاع كركوك
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
رفض�ت قي�ادة الق�وات االتحادي�ة
املشتركة ،أمس الثالثاء ،أي اتفاقات
بين التحال�ف ال�دويل والبيش�مركة
ملراجع�ة الخط�ط االمني�ة لحماي�ة
محافظ�ة كرك�وك وبقي�ة املناط�ق
املتنازع عليها بني بغداد واربيل ،فيما
أعلن�ت الق�وات األمني�ة القضاء عىل
أكرب خلية إرهابية يف كركوك
ونفت قيادة القوات االتحابية ،يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
ما تداولته بعض وسائل اإلعالم بشأن
وج�ود إتفاق بين قوات البيش�مركة
والتحال�ف ال�دويل ملراجع�ة خط�ط
حماي�ة كرك�وك واملناط�ق املتن�ازع
عليها ،مشددة عىل ان «الوضع األمني
يف محافظ�ة كركوك واملناطق املتنازع
عليه�ا هو ضم�ن مس�ؤولية القوات
االتحادي�ة العراقية حي�ث ان القوات
األمنية تفرض س�يطرتها التامة عىل
تلك املناط�ق وال دخل لقوات التحالف
بهذا الشأن».
واشارت القيادة اىل ان القوات االمنية
ً
خطط�ا محكم�ة ومتكاملة
وضع�ت
لضب�ط األم�ن وتعزي�ز االس�تقرار
يف كرك�وك وغريه�ا م�ن املحافظ�ات
العراقي�ة ،منوه�ة اىل ان هناك جهودا ً
اس�تخباراتية كبيرة تبذله�ا األجهزة
األمنية للقض�اء عىل الخاليا االرهابية
النائمة والعنارص اإلجرامية.
واضاف�ت قائلة «إن الرأي العام الحظ
أن هن�اك ترحيبا ً كبريا ً م�ن قبل اهايل
كرك�وك بالقوات األمني�ة وما حققته
من إنجازات أمنية كبرية فيها».
وكان�ت الق�وات العراقي�ة االتحادية
اس�تعادت م�ن ق�وات البيش�مركة

الس�يطرة على محافظ�ة كرك�وك
وباق�ي املناطق وامل�دن يف  16ترشين
األزل  2017ضم�ن اإلج�راءات فرض
الس�يطرة االتحادي�ة الت�ي اتخذته�ا
بغ�داد اث�ر اس�تفتاء االنفص�ال الذي
اج�راه إقلي�م كردس�تان يف  25أيلول
املايض.
وج�اءت تأكيدات القيادة العس�كرية
االتحادية العراقية هذه بعد س�اعات

م�ن اعلان األمين الع�ام ل�وزارة
البيشمركة الفريق جبار ياور عن عقد
اجتماع مشرتك يف اربيل مع مسؤولني
يف التحال�ف ال�دويل ت�م خالل�ه بحث
األوضاع يف محافظة كركوك واملناطق
املتنازع عليها بني أربيل وبغداد.
وقال ياور يف بيان إن االجتماع املشرتك
بني وزارة البيشمركة وممثيل التحالف
الدويل يف إقليم كردستان قيّم األوضاع

األمنية يف املناطق املتنازع عليها ،حيث
اتفق الجانبان عىل رضورة اإلرساع يف
اج�راء مراجعة لخطط حفظ الس�لم
العسكرية يف تلك املناطق.
وتأتي هذه التطورات يف وقت تس�تعد
القوات العراقية لشن عملية عسكرية
كبرى يف محافظ�ات كرك�وك ودياىل
(ش�مال رشق) وصالح الدين (شمال
غ�رب) به�دف تطهريه�ا م�ن بقايا

تنظيم داعش وخالياه النائمة.
وكش�فت قي�ادة العمليات املشتركة
بأنه�ا بص�دد اطلاق عملي�ة نوعي�ة
واس�عة النط�اق تس�تمر م�ن دون
توقف لغاي�ة تحقيق هدفها يف تطهري
سلس�لة جب�ال حمري�ن رشق بغداد
واملناط�ق النائية والوعرة الواقعة بني
محافظ�ات كرك�وك ودي�اىل وصلاح
الدين م�ن بقايا االرهابيني والدواعش

الفارين املتخفني هناك.
وأك�د املتحدث باس�م القي�ادة العميد
يحي�ى رس�ول يف ترصي�ح صح�ايف
وضع خط�ط محكم�ة لتأمني طريق
بغ�داد – دي�اىل – كرك�وك جوي�ا اىل
جانب انجاز االس�تحكامات الخاصة
بضبط الرشيط الحدودي مع س�وريا
وتعزيزها بوسائل متطورة .
وأوض�ح ان «الق�وات العس�كرية

الربنامج ستهدف حوالي « 7500شخص» بشكل مباشر يف سهل نينوى

«الفاو» تعتزم مساعدة العائالت العراقية املترضرة ودعم «مواطن الضعف» يف الزراعة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أعلنت منظمة األغذي�ة والزراعة لألمم املتحدة
(الف�او) ،أم�س الثالث�اء ،موافق�ة االتح�اد
األوروبي دعم األرس العراقية املتأثرة بالنزاع يف
مناطق ما بعد النزاع يف سهل نينوى.
وقال�ت املنظم�ة ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «األرس الزراعي�ة
املس�تضعفة يف مناطق ما بعد النزاع يف سهول
نينوى العراقي�ة الواقعة غ�رب مدينة املوصل
س�تتمكن من تحمل الصدمات بش�كل أفضل
بفضل مشروع تنف�ذه املنظم�ة بتمويل من
االتحاد األوروبي ،به�دف زيادة الدخل األرسي
خلال عملي�ة بن�اء وإصلاح وصيان�ة البنية
التحتية املحلية وإنش�اء أصول إنتاجية عامة
وجماعي�ة» .وأضافت املنظم�ة ،أن «املرشوع
ال�ذي يمول�ه الصن�دوق االئتمان�ي اإلقليم�ي
لالتحاد األوروبي لالس�تجابة لألزمة السورية
(صن�دوق مدد) ،والذي تبلغ ميزانيته  6ماليني

ي�ورو ،هو ج�زء م�ن برنامج الف�او لإلنعاش
وتعزي�ز القدرة على الصمود ،والذي يس�اهم
يف الح�د من حال�ة االنعدام الح�اد أو املزمن يف
األم�ن الغذائي ،وس�وء التغذي�ة ،والفقر ،وما
يرتبط بها جميعا ً من مخاطر ومواطن ضعف
يف القط�اع الزراعي العراقي» .ويف هذا الش�أن،
قال ممث�ل املنظمة يف الع�راق ،فاضل الزعبي،
بحس�ب البيان ،إن «االتحاد األوروبي استجاب
عىل الفور لالحتياجات العاجلة ألكثر العائالت
املتأث�رة بالن�زاع ضعف�ا ً يف األجزاء الش�مالية
للع�راق» ،مضيفا انه «بفضل الدعم املقدم من
االتحاد األوروبي ،س�تعزز األرس م�ن قدراتها
عىل الصمود والتكيف مع الصدمات عرب زيادة
ص�ايف أرباحه�ا» .وتاب�ع ،أنه «س�يكون النقد
مقاب�ل العمل لتحسين إمكاني�ة الوصول إىل
املاء ،من خالل النشاطات التي ينفذها برنامج
«النق�د مقابل العمل» ،س�تتمكن  1250أرسة
من الحصول عىل الدخل ،بما يفيد حوايل 7500
ش�خص بشكل مبارش» ،مشيرا إىل أن «نتائج

هذا العمل ستمكن املزارعني أيضا ً من الوصول
إىل املي�اه الرضوري�ة لري املحاصيل وس�قاية
املاش�ية ،وذل�ك ع�ن طري�ق إصلاح وإقامة
املس�تجمعات املائي�ة ،والطرق�ات ،والس�دود
النهرية ،والقنوات الفرعية» .وأوضح الزعبي،
أن�ه «بمجرد ترمي�م األصول الزراعي�ة الهامة
والبنى التحتية للري ،سيوفر مرشوع املياه إىل
 70,000هكتار من األرايض غري املنتجة حاليا ً
والتي س�يكون باإلمكان استخدامها يف زراعة
محاصيل القمح الش�توية ،ومواس�م الخضار
الربيعي�ة والخريفي�ة» ،مردف�ا «مم�ا يعن�ي
أن  30,000أرسة زراعي�ة مس�تضعفة (أي
 180,000شخص) س�تكون قادرة عىل إنتاج
الغذاء عىل أراضيها مجدداً».
وبني ،أن «العديد من األرس املش�اركة يف جانب
«النق�د مقاب�ل العمل» من الربنام�ج ال تمتلك
أي مص�در دخل آخ�ر ،علما ً بأن املش�اركني يف
الربنامج هم من النساء واملجموعات املهمشة
األخرى ويفيد العمل الذي يقومون به املجتمع

إضافة إىل األفراد واألرس».
وطالب�ت املنظم�ة ،يف إطار خطة االس�تجابة
اإلنس�انية للع�ام  10.2« ،2018ملي�ون دوالر
ملساعدة  116,100ش�خص يف مجاالت الثروة
الحيوانية ،والوقاية من تفيش اآلفات النباتية،
وتنس�يق األمن الغذائي ،وعلى املدى الطويل»،
موضح�ا ان�ه «يف إطار برنامج الع�راق للتعايف
واالنتع�اش للعامين  2018و ،2019تطل�ب
املنظمة  76مليون دوالر ملس�اعدة  1.6مليون
ش�خص م�ن خلال ترمي�م النظ�م الزراعية
واملائية وتنشيط املجتمعات».
وأك�دت ،أن تركيزه�ا «ينص�ب على ضم�ان
حص�ول األرس الزراعي�ة على امل�وارد الالزمة
لتأمني وإعادة كسب سبل معيشتها الزراعية،
وبناء قدرتها عىل الصمود يف املستقبل ،ويدعم
عمل الف�او ،بالتنس�يق الوثيق م�ع الحكومة
العراقية ،العائالت العائدة إىل املناطق املسرتدة،
والعائلات النازح�ة داخلي�اً ،واملجتمع�ات
املضيفة ،والالجئني السوريني».

العراقية بجميع تش�كيالتها يف تطور
مس�تمر اال ان�ه الي�زال أمامه�ا تح ٍد
آخ�ر هو مالحقة فلول تلك العصابات
املهزوم�ة وبعض خالياه�ا يف مناطق
متفرقة ووعرة سواء يف سلسلة جبال
حمرين او يف الصحراء».
وقد توجهت خالل الس�اعات االخرية
ق�وات ضخمة م�ن الق�وات الخاصة
التابعة للرشط�ة االتحادية إىل محيط
محافظ�ة كرك�وك اس�تعدا ًدا لش�ن
العملي�ة على خلفية تكثي�ف داعش
أنش�طته يف املحافظ�ة مؤخ�رًا كان
اكربه�ا عملية اختط�اف مدنيني عرب
نقاط تفتي�ش وهمية واعدامهم رم ًيا
بالرصاص.
يف غض�ون ذل�ك ،اف�ادت مص�ادر
اس�تخبارية ب�أن الق�وات االمني�ة
اس�تطاعت ان تقت�ل  14عنصرا من
«داعش» يف كركوك.
وقال�ت املص�ادر ان «الق�وات االمنية
نفذت عملي�ة اس�تباقية يف محافظة
كرك�وك نجحت من خاللها يف القضاء
على اكبر خلي�ة لعصاب�ات داع�ش
االرهابي�ة مكونة م�ن  14عنرصا من
تلك العصابات وتم قتـلهم جميعاً».
واضاف�ت ان «م�ن بينه�م مس�ؤول
الش�بكة االرهابي�ة املدع�و أب�و أنس
العراقي» ،مشريا اىل ان «العملية نفذت
بع�د ورود معلومات اس�تخبارية عن
تواجدهم يف احدى القرى يف محافظة
كركوك».
واكدت ان «الشبكة االرهابية متورطة
بالعديد من جرائ�م القتل واالختطاف
ونصب السيطرات الوهمية يف كركوك»،
موضحا انه «تم العثور بحوزتهم عىل
خرائط وخطط لشن عمليات ارهابية
يف محافظة كركوك».
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توصلت إىل اتفاق «وسطي» مع حليفها املسيحي وجيب عليها إقناع «االشرتاكي»

مريكل تنقذ حتالفاها من «االنفراط» يف اللحظات األخرية

احلرس الثوري:
لدينا ارشاف معلومايت وقدرات قتالية
فائقة للدفاع عن البالد
بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د القائد العام للحرس الثوري االيراني اللواء محمد علي
جعف�ري ان قوات�ه تمتلك اش�رافا معلوماتيا وق�درات قتالية
رفيعة في الدفاع عن حدود البالد.
واشاد جعفري ،في كلمته امام ملتقى القادة والمسؤولين
في سلاح البر التابع للحرس الثوري أمس الثالثاء في مشهد
المقدسة /شمال ش�رق ايران ،/بالقادة والكوادر في السالح
بتنفيذ مهماتهم بنجاح.
ووص�ف جهود سلاح الب�ر التاب�ع للحرس ف�ي التصدي
لالعداء وارس�اء االمن في المناطق الحدودية السيما بشمال
غرب وجنوب شرق البالد بالناجحة ورسخت االمن للشعب.
واعتبر ان عنصري النجاح التي حققها سالح البر للحرس
الث�وري يتمثلان باالش�راف المعلوماتي والق�درات القتالية
الفائق�ة .واثنى على قائد سلاح البر التاب�ع للحرس الثوري
العميد باكبور وكوادر السالح بجهودهم المستمرة في ارساء
االم�ن بالمناط�ق الحدودية واعتبر ف�ي ذات الوقت االمن من
اكث�ر حاجات البالد والش�عب ض�رورة حيث ان ه�ذا االنجاز
ملموس في ايران االسالمية على جميع الصعد.
ونوه اللواء جعفري الى ان االعداء يتآمرون لفرض الحظر
والضغوط من اجل صنع هوة بين الش�عب والنظام االسالمي
حيث ان هذا المخطط س�يحبط وتتحط�م آمال االعداء بفضل
نصرة الله ووعي الش�عب .واعتبر ان االج�واء في البالد تدلل
عل�ى ان جبهة االعداء تس�تخدم مجموعة م�ن الضغوط على
النظام والشعب االيراني.

اعتقال رئيس الوزراء املاليزي السابق
نجيب عبد الرزاق
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت المستش�ارة األلماني�ة أنغيلا مي�ركل
ووزير داخليتها هورس�ت أنهما توصال إلى اتفاق
حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة
غي�ر الش�رعية ،ف�ي خطوة م�ن ش�أنها أن تنقذ
االئتلاف الحكوم�ي الهش ال�ذي كاد أن يس�قط
بإعالن الوزير عزمه االس�تقالة بسبب خالف حاد
بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.
وقالت ميركل للصحافيين إنه “بعد أيام عصيبة
ومفاوض�ات صعبة ،اعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم
جي�د” .وبدأ الخالف بين المستش�ارة والوزير في
منتص�ف حزي�ران ،عندما تصدت مي�ركل زعيمة
“االتحاد المس�يحي الديمقراطي” (يمين وس�ط)
لخطة طرحه�ا زيهوف�ر زعيم الح�زب المحافظ
“االتحاد المسيحي االجتماعي” (بافاري محافظ)
ترمي إلى تشديد سياسة اللجوء ،ورفضت تحديدا
إجراء أساس�يا طرح�ه ويقضي ب�رد المهاجرين
المس�جلين ف�ي بلد آخ�ر م�ن االتح�اد األوروبي
عندما يصلون إلى ح�دود ألمانيا .وعقب خروجه

من المحادثات التي استمرت خمس ساعات ،أبلغ
وزير الداخلية هورس�ت زيهوفر ،وهو أيضا زعيم
ح�زب االتحاد االجتماعي المس�يحي ،الصحفيين
بأن�ه باق في منصبه بعد اتف�اق مع حزب االتحاد
الديمقراط�ي المس�يحي بزعامة مي�ركل قال إنه
سيوقف الهجرة غير الشرعية.
وأض�اف ل�دى مغادرته مقر ح�زب ميركل في
برلي�ن “بعد مناقش�ات مكثفة بي�ن حزب االتحاد
الديمقراطي المسيحي وحزب االتحاد االجتماعي
المس�يحي توصلنا إل�ى اتفاق بش�أن كيفية منع
المهاجرين غير الش�رعيين مس�تقبال عند الحدود
بين ألمانيا والنمسا”.
ويبقي االتفاق ميركل في منصبها بعد أن كانت
حكومتها التي لم يمض على تشكيلها سوى ثالثة
أش�هر على ش�فا االنهيار .لكن المرأة التي تهيمن
على السياسة األوروبية منذ  12عاما ونصف تبدو
مهيضة الجناح ،مما يثير تس�اؤالت بش�أن ما إذا
كانت س�تكمل مدتها .وتعث�رت العملة األوروبية
الموح�دة (الي�ورو) خلال الخالف الذي اس�تمر
أس�بوعا والذي اقترب معه التحالف المستمر منذ

العدوان السعودي االمارايت عىل اليمن
يقصف مدرسة باحلديدة
بغداد  /المستقبل العراقي

قص�ف العدوان الس�عودي االمارات�ي المدعوم من
أمري�كا مدرس�ة بمدينة واح�د المطاعم ف�ي الحديدة
ويقت�ل ويصي�ب مدنيي�ن  .واستش�هد وأصي�ب 6
مواطني�ن بينهم طف�ل جراء غ�ارة لطي�ران العدوان
الس�عودي األمريكي استهدفت مدرس�ة في محافظة
الحدي�دة غرب البالد .وأفاد مراس�ل موقع “المس�يرة
ن�ت” المقرب من انص�ار الله أن طيران العدوان ش�ن
سلس�لة غارات على مديريتي زبيد والتحيتا استهدفت
إحداها مدرسة الفقيد عبد الله عطية بمدينة زبيد ,كما
استهدف أحد المطاعم في الطريق الرابط بين مديريتي
زبي�د والتحتيتا مخلفا ش�هداء وجرحى باإلضافة الى
خس�ائر فادحة في الممتلكات .وأوضح ان اس�تهداف
طيران العدوان لمدرس�ة الفقيد عبد الله عطية بمدينة
زبيد تسببت في استشهاد  3مواطنين وإصابة  3أخرين
بينهم طفل .بينما تس�بب اس�تهداف الطيران لمطاعم
ف�ي الطريق الرابط بي�ن مديريتي زبي�د والتحتيتا في
تدمي�ره وألح�ق أض�رارا ً بالمحلات المج�اورة .يأتي
ذل�ك في س�ياق الجرائم التي يرتكبها طي�ران العدوان
الس�عودي األمريكي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من
ثالث سنوات في مختلف المحافظات.

خالفات تعصف بأكرب أحزاب
املعارضة الرتكية
بغداد  /المستقبل العراقي

تصاع�دت الخالف�ات ف�ي صف�وف حزب الش�عب
الجمه�وري ،أكب�ر أح�زاب المعارض�ة التركي�ة ،بعد
خس�ارته في االنتخاب�ات البرلمانية والرئاس�ية التي
شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي
وأسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بوالية
جديدة .وفي جديد الخالفات ،قالت وسائل إعالم تركية
إن مرش�ح الرئاس�ة عن الحزب محرم إنجه ،طلب من
رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو عقد مؤتمر طارئ
للحزب وإعالنه رئيس�ا ،على أن يبقى األخير “رئيس�ا
فخريا” له .ونقلت قن�وات التلفزة التركية تصريحات
إلنجه قال فيها إنه “لن يحش�د لمؤتم�ر عام” ،مؤكدا
على أن القرار بيد رئيس الحزب ،مس�تدركا“ :في حال
رفض كليتشدار عقد المؤتمر العام فإن الحزب سيحل
األمر لوحده” .وكانت االنتخابات التركية أظهرت فوز
الرئي�س رجب طي�ب أردوغان بفترة رئاس�ية جديدة،
بحصول�ه على  52بالمئة من أص�وات الناخبين ،بينما
حص�ل إينج�ه نح�و  30بالمئة من األصوات ،بحس�ب
النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا لالنتخابات .

 70عاما بين الحزبين إلى نقطة االنفصال.
وأح�دث ق�رار ميركل ع�ام  2015فت�ح حدود
ألماني�ا أمام أكثر من ملي�ون الجئ من الحرب في
الشرق األوسط وأفريقيا الكثير من الخالفات مع
حلفائها.
ويقض�ي االتف�اق باحتج�از المهاجرين الذين
تقدم�وا بالفع�ل بطلب�ات لجوء ف�ي دول االتحاد
األوروب�ي ف�ي مراك�ز عبور عل�ى الح�دود بينما
تتف�اوض ألماني�ا عل�ى اتفاق�ات ثنائي�ة بش�أن
عودتهم.
ويعني اتفاق التسوية أن زيهوفر سيتمكن من
فرض ضوابط أش�د على الهجرة بينما س�تتمكن
ميركل من القول إن ألمانيا ملتزمة بقواعد االتحاد
األوروبي وتؤيد حرية التنقل داخل التكتل.
وقالت ميركل للصحفيين “جرى الحفاظ على
روح الش�راكة ف�ي االتحاد األوروب�ي وفي نفس
الوقت (تم اتخاذ) خطوة مهمة نحو النظام”.
لك�ن األزم�ة ،وه�ي األح�دث ضم�ن سلس�لة
خالفات بش�أن الهجرة بين الحزبين ،لمؤشر آخر
عل�ى االنقس�ام داخ�ل االتحاد األوروب�ي بين من

يريدون الحف�اظ على فتح الح�دود وأولئك الذين
يري�دون تقيي�د ع�دد المهاجرين الذي�ن يدخلون
التكتل.
ويعتم�د حزب االتحاد الديمقراطي المس�يحي
عل�ى ح�زب االتح�اد االجتماع�ي المس�يحي
لالحتفاظ بالسلطة عبر ائتالف يضم أيضا الحزب
الديمقراطي االشتراكي وتش�كل قبل ثالثة أشهر
في أعقاب انتخابات جرت في أيلول.
إال أن مي�ركل م�ا زال�ت تعاني م�ن خالف مع
حزب الشريك اآلخر.
وأعلنت أندريا ناليس ،رئيسة الحزب االشتراكي
الديمقراطي ،الش�ريك الثالث في االئتالف الحاكم
بألمانيا ،أن حزبها لم يقرر بعد ما إذا كان س�يقبل
االتفاق بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب
المسيحي االجتماعي البافاري بشأن الهجرة.
ورحبت ناليس بالتسوية بين الحزبين ،إال أنها
قالت إن هناك كثير من المسائل يحتاج الحزب إلى
النظر فيه�ا ،وأضافت “نرى أن (التس�وية) جيدة
ألنن�ا عدن�ا اآلن إلى مس�توى عملي ،وهذا ش�يء
افتقدناه كثيرا في األسابيع األخيرة”.

قالت مصادر قضائية أمس الثالثاء إن الس�لطات الماليزية
اعتقلت رئيس الوزراء الس�ابق نجيب عبد الرزاق ،والذي كان
قد خضع بعد االنتخابات العامة لتحقيقات بتهم فس�اد تتعلق
بما يعرف بقضية “صندوق “ ”1MDBالذي تديره الدولة.
ونقل�ت وكال�ة رويترز عن ثالثة “مص�ادر مطلعة” قولها
إن الس�لطات اعتقل�ت نجيب عبد الرزاق الثالث�اء “في أعقاب
تحقي�ق بش�أن كيفية فق�د ملي�ارات الدوالرات م�ن صندوق
حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام”.
ونقل�ت الوكال�ة ع�ن مصدري�ن قريبي�ن م�ن األس�رة أن
الس�لطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض
علي�ه ،فيم�ا توقع أح�د المص�ادر توجيه االته�ام لنجيب في
المحكمة األربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.
ويأت�ي اعتقال عبد الرزاق بعد يوم م�ن بدء هيئة مكافحة
الفس�اد في ماليزيا باستجواب نائبه ووزير الداخلية السابق،
ّ
موس�ع في قضايا فساد
أحمد زاهد حميدي ،في إطار تحقيق
وغس�يل أم�وال .وذكرت وس�ائل إعالم محلية أن اس�تجواب
حميدي يأتي بش�أن اعتراف له يعود إل�ى العام  ،2015بتلقي
رئي�س الوزراء الس�ابق نجيب عبد ال�رزاق ،تبرعات من أمراء
س�عوديين بقيمة  700مليون دوالر .وس�بق أن داهمت قوات
األمن الماليزي�ة مقار ومنازل تعود لرئيس الوزراء األس�بق،
حي�ث أعلن�ت الش�رطة األربع�اء الماض�ي ع�ن مصادرته�ا
لممتلكات تقدر قيمتها بنحو  270مليون دوالر.

الداخلية املغربية توقف ( )4موالني لـ «داعش» وتضبط أسلحة بيضاء ومنشورات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال
أربعة أش�خاص يش�تبه في “مواالتهم”
لتنظيم الدولة اإلسلامية وضبط أجهزة
إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات
ومنش�ورات تمجد فك�ر ه�ذه الجماعة
المتطرفة.
وأوض�ح بي�ان لل�وزارة أن المش�تبه
به�م تت�راوح أعماره�م بي�ن  19و24
عام�ا“ ،كانوا بص�دد اكتس�اب مهارات

في مجال صناع�ة المتفجرات والعبوات
الناس�فة بهدف القيام بعمليات إرهابية
بالمملكة”.
وأشار إلى أنهم كانوا ينشطون بمدن
ال�دار البيضاء (غرب) وطنجة (ش�مال)
والناط�ور (ش�مال ش�رق) وتيزني�ت
(جنوب).
وتؤكد هذه العملية األمنية اس�تمرار
التهديدات اإلرهابية التي يشكلها داعش
ومناصريه بجل بق�اع العالم ،والذين ما
فتئوا يتوعدون بتنفي�ذ عمليات إرهابية

انتقام�ا للضربات الت�ي يتلقاها بمعاقله
بالساحة السورية العراقية.
وبقي المغ�رب في منأى من هجمات
تنظيم الدولة اإلسلامية ،علما بأنه شهد
س�ابقا اعتداءات في ال�دار البيضاء (33
قتيال في  )2003ومراكش ( 17قتيال في
 .)2011وتعلن السلطات المغربية مرارا
ع�ن تفكي�ك “خالي�ا إرهابية” .وس�جل
تراجع في عدد الخالي�ا المفككة من 21
خلية سنة  2015إلى  19في السنة التالية
ثم تسع سنة .2017

وتورط ع�دة مش�تبه فيه�م مغاربة
ف�ي تفجي�رات جهادية ضرب�ت منطقة
كاتالوني�ا االس�بانية الصي�ف الماض�ي
مخلفة  16قتيال.
واس�تطاع المغرب أن يبلور منظومة
أمني�ة وسياس�ية واجتماعي�ة أهلت�ه
لمواجه�ة الظ�روف األمنية السياس�ية
المعقدة التي تمر به�ا المنطقة العربية،
بما ف�ي ذلك الج�وار المغرب�ي ومنطقة
الساحل التي تش�كل إحدى البؤر الكبرى
لنشاط اإلرهاب.

وانخ�رط المغ�رب مبكرا ف�ي مجال
مكافحة اإلرهاب عبر تأس�يس منظومة
أمنية قوية ض�د التهديدات التي أطلقتها
التنظيم�ات اإلرهابية على غ�رار تنظيم
القاع�دة في المغرب العرب�ي ،فضال عن
المجموع�ات المتش�ددة الت�ي تنتش�ر
عل�ى الح�دود ف�ي دول المغ�رب العربي
وأفريقيا .ونجحت الس�لطات المغربية،
منذ هجمات  11سبتمبر  2001بالواليات
المتحدة ،في تفكي�ك أكثر من  170خلية
إرهابية.

إرسائيل توجه عقوبة جديدة للفلسطينيني باقتطاع أموال الرضائب
بغداد  /المستقبل العراقي
سنت إسرائيل قانونا لمعاقبة السلطة
الفلس�طينية ماليا بس�بب دفعها رواتب
لألس�رى الفلس�طينيين ف�ي الس�جون
اإلسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم
القوات اإلس�رائيلية .وجاء التصويت في
الكنيس�ت الذي يض�م  120مقعدا بواقع
 87مقابل  15لصالح التشريع الذي يأمر
بحجز جزء من نح�و  130مليون دوالر،
هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها
إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر
بموجب اتفاقات السالم االنتقالية.
وتتمت�ع الس�لطة الفلس�طينية التي
يقوده�ا الرئي�س محمود عب�اس بحكم
ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة
بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة
على األمن .ويسعى الفلسطينيون إلقامة
دولة ف�ي الضف�ة الغربية وقط�اع غزة
عل�ى أن تكون القدس الش�رقية عاصمة
له�ا .وتس�يطر حركة حم�اس على غزة
بع�د أن انتزعت الس�يطرة عل�ى القطاع
من منافس�تها حركة فتح التي يتزعمها
عباس .وطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامي�ن نتنياه�و الفلس�طينيين م�رارا
بالتوقف عن دفع هذه الرواتب.
وكان الكونغ�رس األميركي س�ن في
وقت س�ابق ه�ذا العام تش�ريعا يخفض
بش�دة المس�اعدات األميركية الس�نوية
للس�لطة الفلس�طينية والبالغ�ة 300
مليون دوالر ما ل�م تتخذ خطوات لوقف
م�ا وصفه�ا الن�واب بأم�وال للمكاف�أة

على الجرائم العنيفة .وس�مي التشريع،
المع�روف بقانون تايلور فورس ،باس�م
الجن�دي األميرك�ي ال�ذي كان يبل�غ من

العم�ر  29عاما عندما طعنه فلس�طيني
حتى الموت خالل زيارته إس�رائيل العام
الماضي .وكتب وزير الدفاع اإلس�رائيلي

أفيغدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت
قائلا “لق�د تعهدن�ا بوق�ف الروات�ب
لإلرهابيين وأوفينا بوعدنا .انتهى األمر.

كل ش�يقل س�يدفعه (عب�اس) أبو مازن
لإلرهابيين والقتلة س�يخصم تلقائيا من
ميزانية السلطة الفلسطينية”.
وتقول إسرائيل إن المدفوعات مكافأة
على ما يقوم به األسرى من أفعال ضدها
وتش�جيع عليه�ا ،لك�ن الفلس�طينيين
يقول�ون إنه�ا تس�تهدف إعانته�م
وأسرهم .ويعتبر الفلسطينيون األسرى
أبط�اال وطنيي�ن .ويق�ول المس�ؤولون
الفلس�طينيون إن رواتب األس�رى الذين
يقض�ون أحكام�ا طويلة أكبر م�ن التي
يحصل عليها أصح�اب األحكام األقصر.
أما إسرائيل فتقول إنها حافز لشن المزيد
من الهجمات.
وأفاد المسؤولون الفلسطينيون بأن
نحو  6500فلس�طيني محتجزون حاليا
ف�ي الس�جون اإلس�رائيلية .وكثي�ر من
هؤالء مدان بش�ن هجمات على إسرائيل
أو التخطيط لها .وندد يوس�ف المحمود
المتحدث باس�م الحكومة الفلس�طينية
ف�ي رام الل�ه بالتحرك اإلس�رائيلي قائال
إن األم�وال تخص الفلس�طينيين وليس
إلس�رائيل الح�ق ف�ي احتجازه�ا وإنها
تنتهك بذلك االتفاقات الموقعة.
وأض�اف “ه�ذه أم�وال الش�عب
الفلسطيني وهذا تش�ريع لنهب وسرقة
هذه األموال .األس�رى والش�هداء رموز
للحري�ة ال يج�وز المس�اس به�ا .ه�ذا
مرفوض (خصم األموال) هناك اتفاقيات
تحك�م تحوي�ل ه�ذه األموال وس�لطات
االحتلال ترتك�ب مخالفة بتج�اوز هذه
االتفاقيات”.
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اعالنات

العدد ( )1704االربعاء  4تموز 2018

وزارة النفط

رشكة مصايف الشامل (ش.ع) مصفى الصمود

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

(اعالن مناقصة استريادية عامة)

تعلن رشكة مصايف الش�مال (ش.ع ) احدى تش�كيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االس�تريادية املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشتراك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية
مراجعة موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين /بيجي الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره ( )100,000فقط مائة الف دينار
عراقي للمناقصة املرقمة (  ) 1318710غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق و قبل الساعة الواحدة بعد الظهر ليوم االثنني
املوافق  2018/8/13ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرس�مية يف محافظة صالح الدين فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ
العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية علما انه سيتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف موقع رشكة مصايف الشمال
يف الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق  2018/8/6ولغاية الساعة الواحدة ظهرا بحضور املختصني للطلبية املرقمة اعاله
ت

رقم المناقصة

الموضوع

الهوية المطلوبة

عدد مرات االعالن

1

1318710

تجهيز مواد كيمياوية
لوحدة الهدرجة وتحسين
البنزين لمصفى ص د1/

 1ـ هوية الغرف التجارية او الشركات او
المكاتب المتخصصة
 2ـ اوراق تأسيس الشركة

للمرة االولى

مدة التجهيز
حسب معايير الترجيح المرفقة
مع وثائق المناقصة

نوع الموازنة
تشغيلية

اوال  :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
 1ـ الرشكات العراقية  :الهوية املطلوبة مصورة (ملون)
نافذة لعام  2018ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشرتاك
 2ـ الرشكات االجنبية  :الوثائق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة العراقية يف بلد املجهز ويف حال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة يتوجب
ان يكون التخويل مصدقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء وثائق الطلبية
 -3تقديم تامينات اولية بمبلغ قدره ((  2500 $او ما يعادله بالدينار العراقي لالشرتاك يف املناقصة اعاله وبنفس اسم مقدم العطاء او وكيله او مخوله الرسمي برشط عدم ميض اكثر
من ثالثة اش�هر عىل صدور الوثائق عىل ش�كل صك مصدق ممغنط صادر من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي
العراقي ووزارة النفط باستثناء املرصف املشار اليها يف وثائق املناقصة
-4براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام ( 2018مصورة ملون ) بأسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق
 5ـ الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض
 6ـ وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
 7ـ تقديم ظرف منفصل يتضمن (وثائق الرشكة ) مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني والتجاري مع تقديم الوثائق ايضا يف العرض التجاري
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء اليتجزا من العقد :
 1ـ يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل بعد التحقق من صحة صدورها
 2ـ ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 3ـ عىل مقدم العطاء تثبيت االس�عار رقما وكتابة يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والش�طب وبش�كل واضح موقعه ومختومه عىل ش�كل صفحات العطاء من قبل املتقدم ويحق
للجنة املختصة استبعاد اي عطاء مسعر بخط اليد وان يقدم العطاء يف ظرف مغلق مثبت رقم املناقصة وموضوعها كما وردت يف االعالن
 4ـ يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ
 5ـ يكون فحص البضائع من قبل رشكة الفاحصة  ))COTECNA . Tuv Rheinland . Baltic controlللمناقصة اعاله
 6ـ يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري الرتجيح
 7ـ العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 8ـ يف حالة اشرتاك رشكات اجنبية فيجب ان تكون الوكاالت التجارية وطنية لرشكات عراقية مسجلة يف العراق وفق القانون العراقي
 9ـ تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح
 10ـ يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة ( )%5من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد من
قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة
 11ـ على املتق�دم تثبي�ت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارق�ام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقيق وواضح مع ارفاق صوره من مستمس�كاته
الشخصية
 12ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار
 13ـ يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد عليها حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة
 14ـ ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد
 15ـ يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 16ـ يلتزم مقطم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات
 17ـ يتم احتساب الغرامات التاخريية حسب املعادلة املثبته يف الفقرة رقم ( )32من الرشوط الخاصة
 18ـ ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املنايشء او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات
 19ـ للجنة (اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املناقصة
 20ـ يكون القطع واالشرتاك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر
 21ـ ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية
 22ـ يعترب العطاء نافذة ملدة  120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك
 23ـ بامكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين /بيجي يف تمام الس�اعة التاسعة صباحا
لليوم التايل لغلق املناقصة
 24ـ لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية
 25ـ لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك
 26ـ لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
التايل
االلكرتوني
او مراسلتنا عىل الربيد
قاسم عبد الرمحن حسني

املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1032 :ج2018/3
التاريخ2018/6/7 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /فاتك تكليف جواد
حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة (/1032ج)2018/3
والخاص�ة باملش�تكي (جعفر حم�زة حجاب) وف�ق املادة
(/1/459أ) م�ن قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت
املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة
املص�ادف ي�وم  2018/7/11وعن�د عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /13344 /ج 2018/
التاريخ 2018/6/14
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عباس يحيى جعفر
حي�ث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة (/1344ج )2018/
والخاص�ة باملش�تكي (قاس�م رايض م�وىس) وف�ق املادة
( ) 1/411م�ن قانون العقوب�ات وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت
املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة
املص�ادف ي�وم  2018/7/31وعن�د عدم حضورك س�وف
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /1195 /ش2018/ 1
التاريخ 2018/7/1
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /حيدر هادي كاظم
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 1195
/ش2018/واملؤرخ  2018/6/20املتضمن الحكم املدعية
كوثر رسح�ان رايض وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين محليتين بالقرار
املذك�ور ولك حق االعرتاض والتميي�ز خالل عرشة ايام من
تاري�خ االعلان او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف
يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /1128 /ش2018/ 7
التاريخ 2018/7/2
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /ايمن حميد مهدي
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرق�م /1128ش2018/7
غيابي�ا بحق�ك والقايض الحك�م طالقا رجعي�ا وملجهولية
محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
حي السلام يف النجف لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
على
رسميتني يوميتني محليتني ولك حق االعرتاض
القرار املذكور خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  527/1 :مقاطعة  3الحصوة
املحلة او رقم القطعة :
الجنس  :عقار
النوع ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 300:مرت
املش�تمالت  :اس�تقبال وصال�ة وغرفة ومطب�خ وحمام
واربعة غرف وصالة وحمام بناء جديد
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية
الشاغل  :املالك
مقدار البيع  :تمام امللك
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف (املن�اذرة) باملزايدة
العلني�ة العقار املوصوف اعلاه العائد للراهن (س�امي
حسين ه�ادي) لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن مصرف
(االس�منت الجنوبي) البالغ (تسعة ماليني دينارعراقي)
فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
 30يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه تأمين�ات قانونية او كفال�ة مرصفية
ال تق�ل ع�ن  %10م�ن القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغة
( )130,000,000مائ�ة وثالث�ون ملي�ون دين�ار عراقي
وتبدأ من اليوم التايل من املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش
ظهرا
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية
العدد /593 /ب 2017/
التاريخ 2018/6/28
اعالن
بن�اء عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد /593
ب 2017/يف  2017/11/26واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العقار املرقم  2/5مقاطعة  31العباسية بيعا تعلن هذه
املحكمة ع�ن بيع العقار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه
ادناه والذي هو دار س�كن مف�رزة اىل دارين بصورة غري
رس�مية حيث تتكون الدار االوىل من كليدور وغرفتي نوم
ومطب�خ وحمام ومرافق صحية ام�ا الدار الثانية تتكون
م�ن صال�ة وغرف�ة ن�وم وكلي�دور ومطب�خ ومجموعة
صحي�ة وان ال�دار مبنية من الطابوق ومس�قف بالصب
الكونكريت ومبلط بالكايش ويحتوي عىل محالت تجارية
عدد س�تة مشغولة من قبل مستأجرين وان درجة البناء
جيدة وتبلغ مساحته العمومية  3اولك و 12م ويقع عىل
ش�ارع تجاري (طريق عباسية ـ كوفة) وان شاغل الدار
ال يرغب بالبقاء فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة املحكمة
خالل خمسة عرش يوم من اليوم التايل للنرش مستصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة عرشة باملئة من القيمة
املقدرة والبالغة سبعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة ويتحمل املشتري رس�م
التسجيل واجور الداللية وفق احكام القانون
القايض
منترص عبد الحسني الغزايل
االوصاف :
 1ـ جنسها دار مفرز منها محالت بصورة غري رسمية
 2ـ نوعها ملك رصف
 3ـ مساحتها  3اولك  12مرت
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1969 /ب2018/3
التاريخ 2018/7/2
اىل  /املدعى عليها (صابرين جواد كاظم)
اق�ام املدعي حيدر س�امي عبد الزه�رة الدعوى البدائي�ة املرقمة
/1969ب 2018/3ض�دك و ال�ذي يطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة
والحكم بتصديق تنازلك عن حقوقك يف االضابري التنفيذية املرقمة
 2017/2140و  2017/2141ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجهاد  6 /جبار
كري�م البديري عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتين بموعد املرافعة املص�ادف يف  2018/7/8وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /674 :ت2015/
التاريخ 7/1م2018
اىل املنفذ عليه  /خليل جميل طارش
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن ورقة التكليف بالحضور واش�عار
مخت�ار املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ()27
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ
الكوفة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حض�ورك ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة الكوفة
بالعدد /794ب2015/1
يف 2015/6/21
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /473 /ب 2014/
التاريخ 2018/7/1
اعالن مزايدة
للطب املقدم من قبل طالب الضم (حازم س�الم عذاب) بنسبة %5
م�ن قبل بدل الرشاء البالغ مائة وخمس�ة وتس�عون مليون دينار
ليك�ون بدل البي�ع ( )204750000عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن
بي�ع العقار املرقم  37/54الرساي فعىل الراغبني بالرشاء الحضور
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالث م�ن اليوم التايل لنشر االعالن
مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :
العق�ار عبارة ع�ن دار مفرزة اىل دارين وعرص�ة خالية من البناء
ومخزن بصورة غري رسمية الدار االوىل تحتوي عىل صالة وغرفتي
ن�وم ومطبخ وحمام ومراف�ق صحية مع غرف�ة بالطابق العلوي
البناء م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكري�ت وذات درجة عمرانه
جيدة اما املخزن مش�يد من الطابوق الجريي ومسقف بالشيلمان
ام�ا ال�دار الثانية تتألف م�ن صالة وغرفتي ن�وم ومطبخ وحمام
ومرافق صحية مس�قف بالش�يلمان وذات درج�ة عمرانية جيدة
يقع العقار يف منطقة الذاريني قريب من مركز املدينة مساحته 6
اولك و  43مرت مربع قيمة االرض () )135000000مائة وخمسة
وثالث�ون مليون دين�ار عراقي قيم�ة ال�دار االوىل ()50000000
خمسون مليون دينار اما قيمة الدار الثانية ( )35000000خمسة
وثالث�ون ملي�ون دينار ام�ا قيمة املخ�زن (املح�ل) ()5000000
خمس�ة ماليني دينار اما القيم�ة الكلية للعق�ار ()225000000
مائتان وخمس�ة وعرشون مليون دينار عراقي وخمسة وتسعون
مليون دينار وبذلك تكون القيمة التقديرية للعقار بعد قرار الضم
( )204,750,000مائتان واربعة مليون وسبعمائة وخمسون الف
دينار

اعالن اول ملوظفي وزارة االعامر واالسكان

العدد281 :
التاريخ2018 /7 /2 :

والبلديات واالشغال العامة

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان االمالك املرقم  12463يف 2018/7/1
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة ارض سكنية املرقمة ( )29/566مقاطعة ()8
املدرج�ه مواصفاتها ادن�اه و العائدة اىل مديرية بلدية كميت باملزايدة العلنية اىل موظفي وزارة االعمار واالس�كان
والبلديات واالش�غال العامة كافة للمتزوجني الذين ال يملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم
بقرار قايض دارا او ش�قة او قطعة ارض سكنية استنادا للمادة /15اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
 21لس�نة  2013املعدل فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية كميت او سكرتري اللجنة
وخالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية ال تقل عن  % 5من القيمة
املقدرة لبدل البيع بموجب صك مصدق االيجار وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام
الرسمي من اليوم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر بلدية كميت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
اجور خدمة البالغة  %2واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي
يليه من ايام العمل الرسمي ويف حال عدم حصول راغب سوف تعلن مجددا اىل موظفي الدولة كافة
املستمسكات املطلوبة:
 1ـ اقرار مصدقث من مديرية بلديات ميس�ان  /القانونية وعىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة بتقديم
االقرار قبل موعد املزايدة
 2ـ كتاب تاييد استمرار بالخدمة معنون اىل مديرية بلدية كميت بتاريخ حديث
 3ـ جنسية  +شهادة جنسية له ولزوجته
 4ـ جلب حجة اعالة لغري املتزوجني تقدم قبل موعد املزايدة
 5ـ تاييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايدة
ت
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 54000اربعة وخمسون
الف دينار

 16200000ستة عشر
مليون ومائتان الف

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /1826 /ب 2017/
التاريخ 2018/6/3
اعالن مزايدة
عطف�ا على الحك�م الص�ادر م�ن محكم�ة
ب�داءة الس�ماوة بالع�دد / 1826ب 2017/يف
 2017/11/27املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار
املرق�م  32/2مقاطع�ة  6ابو مح�ار املوصوف
ادن�اه بيع�ا باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثني يوما
اعتبارا من الي�وم التايل للنرش واذا صادف اليوم
االخير عطلة رس�مية فتكون املزاي�دة يف اليوم
ال�ذي يليه يف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف
تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني
معه�م التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10من
القيمة املقدرة البالغة (خمسة وتسعون مليون
دينار) بص�ك مصدق مع تقدي�م هوية االحوال
املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية ان لم يكن
من الرشكاء
القايض
فليح حسن جاسم
االوصاف :االرض املشيد عليه دار سكنية مبنية
من الطابوق واالس�منت مس�قفة بالكونكريت
املسلح تشتمل عىل غرفتني نوم وغرفة استقبال
وكلي�دور ومطبخ ومجموعة صحية وطارمه يف
الطابق االريض وغرفتين نوم وصالة يف الطابق
االول واالرضي�ة مبلط�ة بال�كايش وان ال�دار
مزوده بامل�اء والكهرباء درج�ة عمرانها جيدة
حديثة االنشاء غري مشغولة من احد اثناء اجراء
الكش�ف جنس العقار ملك رصف مساحتها 2
اولك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية التسجيل العقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الخرض
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ
 2016/8/29لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل
 253محلة الخرض س�هما من اهل س�هما من
بأس�م ورثة س�هم غايل مجددا باعتباره حائزا
له بصفة املال�ك للمدة القانونية ولغرض تثبيت
امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام
قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
قررن�ا اعالن ه�ذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي
بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا العقار
تقدي�م ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش
هذا االعلان وكذلك الحضور يف موقع العقار يف
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء
م�دة هذا االعلان وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا
يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا
الغرض
الحقوقي
حازم الريشاوي
مدير مالحظية التسجيل العقاري يف الخرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/1 :
التاريخ 2018/7/2
اىل املنفذ عليه  /فاطمة كريم عبد الرضا
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح املبلغ
القضائ�ي ومختار منطقة ح�ي الجهاد جمعة
عل�ك الوائيل انك مجه�ول مح�ل االقامة وليس
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة ( )27من
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:
محكمة بداءة النجف بالعدد /3467ب2017/5
يف2017/12/21املتضمن الزامكي بتأدية مبلغ
عرشة ماليني اىل الدائن محمد وليد نارص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /393 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدع�ى عليه�م (عب�اس محس�ن ناج�ي
ومحس�ن باق�ر الخرس�ان ومحم�د رض�ا عيل
الصايف وحس�ن هربود اللهيب�ي وعباس محمد
شمخي )
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /393ب 2017/واملتضم�ن
ازال�ة ش�يوع حق التصرف يف القطعة املرقمة
 43مقاطع�ة  16الحيرة وتوزيع ص�ايف الثمن
عىل الشركاء كل حس�ب اس�تحقاقه وبالنظر
ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د من
املجل�س البل�دي يف الحيرة ومكت�ب معلومات
الحرية لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رسميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم حق
االعرتاض على الحكم الغيابي خالل عرشة ايام
م�ن تاريخ نشر هذا االعلان وبخالف�ة تنتهي
الفرتة املحدده لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2327 :
التاريخ 2018/4/23:
اعالن
نظرا لع�دم بلوغ بدل املزايدة لرشاء س�هام يف
العقار تسلس�ل  3736ب�راق الكائن يف النجف
العائ�د للمدي�ن صلاح مهدي خلي�ل املحجوز
لق�اء طلب الدائ�ن محي خلي�ل ابراهيم البالغ
 19/648/588تس�عة عرش مليون وستمائة
وثماني�ة واربع�ون الف وخمس�مائة وثمانية
وثمان�ون الف دين�ار  %80م�ن القيمة املقدرة
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما
م�ن اليوم الت�ايل للنرش فعىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال امل�دة املذكورة
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة
عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�وم التس�جيل
والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98
من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
مش�تمالته  :العق�ار يع�ق عىل ش�ارع فرعي
 12متر يتألف م�ن طابقين ورسداب الطابق
االريض ويتألف من ثالثة عرش محل عىل شكل
قيرصية وفقط محلني م�ن ضمن املحالت ذو
فنرين كونهن اركان يف العقار وجميع املحالت
مغلق�ة اثن�اء الكش�ف باس�تثناء مح�ل لبيع
الحلويات (زنود الست) وسلم من الكونكريت
املس�لح مغلف بالكايش يؤدي اىل الطابق االول
ويحت�وي الطاب�ق االول على خمس�ة ش�قق
وجميعه�ا مغلق�ة اثن�اء الكش�ف وض�ع اليد
وتوجد فتح�ة من الطابق االريض اىل الس�طح
مسيجة بسياج حديدي ويوجد سلم يؤدي من
الطابق االول اىل الس�طح علما ان البيتونه غري
مسقفة وسقف العقار من الكونكريت املسلح
ل�كال الطابقني وارضية الطابق من االس�منت
ام�ا الطابق االول من الكايش املوزائيك املتهالك
جدران كال الطابقني جزء اسمنت وجزء جص
ومصبوغة كال الطابقني مجهز ماء وكهرباء
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف /براق 3736
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته
 5ـ مساحته  291/90مرت
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :جمي�ع املحالت والش�قق كانت
مغلقة اثناء الكش�ف باستثناء محل يف الطابق
االريض لصناعة الحلويات وافاد ش�اغل املحل
بعدم بيان رأيه بالبقاء من عدمه
 8ـالقيم�ة املق�درة  125/474/166 :مائ�ة
وخمس�ة وعرشون ملي�ون واربعمائة واربعة
وسبعون الف ومائة وستة وستون دينار
 9ـ بدل املزايدة  :لم يحصل راغب بالرشاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /395 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدع�ى عليه�م (عب�اس محس�ن ناجي
ومحس�ن باق�ر الخرس�ان ومحم�د رضا عيل
الصايف وحس�ن هربود اللهيبي وعباس محمد
شمخي وهاشم عزيز فليح)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /395ب 2017/واملتضم�ن
ازالة ش�يوع حق التصرف يف القطعة املرقمة
 42مقاطع�ة  16الحرية وتوزي�ع صايف الثمن
عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقه وبالنظر
ملجهولية مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤيد من
املجل�س البل�دي يف الحرية ومكت�ب معلومات
الحيرة ل�ذا اقتضى تبليغك�م بصحيفتين
رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار
ولك�م ح�ق االعتراض على الحك�م الغياب�ي
خالل عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن
وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /394 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدع�ى عليه�م (عب�اس محس�ن ناجي
ومحس�ن باق�ر الخرس�ان ومحم�د رضا عيل
الصايف وحس�ن هربود اللهيبي وعباس محمد
شمخي محمد عيل دحام)
تبليغ
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /394ب 2017/واملتضم�ن
ازالة ش�يوع حق التصرف يف القطعة املرقمة
 29مقاطع�ة  16الحرية وتوزي�ع صايف الثمن
عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقه وبالنظر
ملجهولية مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤيد من
املجل�س البل�دي يف الحرية ومكت�ب معلومات
الحيرة ل�ذا اقتضى تبليغك�م بصحيفتين
رس�ميتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار
ولك�م ح�ق االعتراض على الحك�م الغياب�ي
خالل عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن
وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض عىل
الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /392 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدع�ى عليه�م (عب�اس محس�ن ناج�ي
ومحسن باقر الخرسان ومحمد رضا عيل الصايف
وحس�ن هربود اللهيبي وعباس محمد ش�مخي
وحسن محمد صالح)
تبليغ
اصدرت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/9/28
قراره�ا املرق�م /392ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقمة 37
مقاطع�ة  16الحيرة وتوزيع ص�ايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن املجل�س
البل�دي يف الحيرة ومكتب معلوم�ات الحرية لذا
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خلال عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /403 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدع�ى عليه�م (عب�اس محس�ن ناج�ي
ومحس�ن باق�ر الخرس�ان ومحم�د رض�ا عيل
الصايف وحس�ن هرب�ود اللهيب�ي وعباس محمد
شمخي )
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /403ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقمة 38
مقاطع�ة  16الحيرة وتوزيع ص�ايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن املجل�س
البل�دي يف الحيرة ومكتب معلوم�ات الحرية لذا
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خلال عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /402 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي وعبود
عاش�ور حمود ومحمد رضا عيل الصايف وحسن
هربود اللهيبي وعباس محمد شمخي وحفيظة
حسني هربود)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /402ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة املرقمة 41
مقاطع�ة  16الحيرة وتوزيع ص�ايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن املجل�س
البل�دي يف الحيرة ومكتب معلوم�ات الحرية لذا
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خلال عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /401 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي وعبود
عاش�ور حمود ومحمد رضا عيل الصايف وحسن
هرب�ود اللهيبي وعباس محمد ش�مخي ودحام
فليح)
تبليغ
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /401ب 2017/واملتضمن ازالة
ش�يوع حق الترصف يف القطع�ة املرقمة 2/24
مقاطع�ة  16الحيرة وتوزيع ص�ايف الثمن عىل
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن املجل�س
البل�دي يف الحيرة ومكتب معلوم�ات الحرية لذا
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتش�ار ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خلال عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
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حمافظ البرصة يدعو اىل عقد جلسة استثنائية ملناقشة
ارتفاع الرتاكيز امللحية يف شط العرب
البصرة  /المستقبل العراقي
دعا محافظ البرصة أسعد العيداني ،اعضاء
مجلس املحافظة اىل عقد جلس�ة استثنائية
ملناقش�ة تداعي�ات ارتفاع الرتاكي�ز امللحية
يف مياه ش�ط العرب.وق�ال العيداني يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن

«الرتاكي�ز امللحي�ة ارتفع�ت بش�كل كبري يف
مياه ش�ط العرب مم�ا اثرت عىل اإلنس�ان
والث�روة الحيوانية والزراعي�ة وأصبح أبناء
البرصة هم املترضرين من أزمة امللوحة».
وأض�اف ان «الفترة املاضي�ة كان�ت هناك
اجتماع�ات مع املعنيين يف دوائر الدولة من
اجل الوصول إىل وض�ع بعض الحلول اآلنية

www.almustakbalpaper.net

احلج تطالب بإعفاء الفائزين يف قرعتها
من رسوم اصدار وجتديد جوازاهتم
بغداد  /المستقبل العراقي

لتقليل ارتفاع نسبة الرتاكيز امللحية».
ودع�ا العيدان�ي اعض�اء مجل�س محافظة
البرصة إىل «عقد جلس�ة اس�تثنائية طارئة
خالل األس�بوع الج�اري للتوص�ل إىل حلول
له�ذه األزمة التي تعترب مس�ؤولية الجميع
تج�اه ابناء محافظة البرصة للحد من أزمة
امللوحة.

كأس العامل يف بغداد

زين العراق تشارك الشباب العراقي يف شغف متابعة كرة القدم
بغداد  /المستقبل العراقي
انطالق�ا م�ن حرصه�ا على دعم الش�باب
العراقي وتلبية لحاجاتهم الرتفيهية ،أعلنت
رشكة زي�ن العراق ،إحدى رشكات مجموعة
زين الرائدة يف خدم�ات االتصاالت والبيانات
ّ
املتنقلة يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال
إفريقي�ا ،ع�ن تنظي�م مُ ب�ادرة رياضية عىل
هام�ش بطول�ة كأس العال�م الت�ي تج�ري
فعالياتها يف روس�يا م�ن  14حزيران إىل 15
تموز ،كي تتي�ح أمام الش�باب العراقي من
عش�اق كرة القدم فرص�ة االحتفال مع زين
به�ذا الع�رس الك�روي عىل شاش�ة عمالقة
داخل مالعب نادي الريموك الرتفيهي يف بغداد
وس�عته  300شخص ،باإلضافة اىل شاشات
اخ�رى يف كل م�ن مدين�ة كربلاء واربي�ل
والسليمانية وسط أجواء حماسية وتفاعلية.
وحول املوضوع ،قال الرئيس التنفيذي لزين
العراق ،عيل الزاهد «تتشارك زين مع الشباب

العراقي شغف متابعة مباريات كأس العالم
بم�ا تحمله م�ن مفاجآت ،ل�ذا قررنا إطالق
ه�ذه املب�ادرة الفريدة من نوعه�ا يف العراق

تضاعف قيمة العقود املمنوحة للرشكات العراقية إرتفاع إنتاج
حقل الرميلة للعام الثامن عىل التوايل

الصناعة تبحث تعزيز
عالقات التعاون االقتصادي
مع االردن
بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن محمد
شياع الس�وداني بمكتبه الرس�مي اليوم
الس�فري االردن�ي ل�دى الع�راق الدكت�ور
منتصر جعف�ر عقلة الزعب�ي وبحضور
وكيل الوزارة للتخطيط محمد هاشم عبد
املجيد لبحث سبل تدعيم عالقات التعاون
االقتصادي بني البلدين «.
وبين الوزير خلال اللقاء بحس�ب بيان
لل�وزارة ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي»،
«عم�ق العالقات االخوية الت�ي تربط بني
الع�راق واالردن  ،مؤك�دا «اهمي�ة ادخال
جميع االتفاقات م�ع االردن حيز التنفيذ
لالرتق�اء بالعالق�ات االقتصادي�ة وزيادة
حج�م التبادل التجاري بين الطرفني بما
يسهم يف تنمية وتطوير االقتصاد الوطني
 ،داعيا رجال االعمال االردنيني والرشكات
االردنية للعمل مع رشكات وزارة الصناعة
واملعادن واالس�هام الفاعل يف بناء قاعدة
صناعي�ة متطورة يف الع�راق وبما يحقق
التكامل الصناعي بينهما».
وناقش السوداني خالل اللقاء مستجدات
انش�اء مدين�ة صناعي�ة مشتركة على
الح�دود العراقي�ة  -االردني�ة واالجراءات
املتخذة بهذا الش�أن وموضوع االعفاءات
الكمركية عىل السلع االردنية واالجراءات
املتبع�ة به�ذا الخص�وص وغريه�ا م�ن
املواضيع ذات االهتمام املشرتك .
م�ن جانب�ه ابدى الس�فري االردن�ي رغبة
بالده بالعمل املشترك مع العراق و زيادة
التع�اون والتنس�يق من اج�ل التوصل اىل
نتائ�ج تلبي مصال�ح البلدين الش�قيقني
كم�ا واكد اس�تعداد املس�تثمرين ورجال
االعمال للعمل يف العراق واقامة مش�اريع
مس�تقبلية واع�دة م�ن اج�ل تحقي�ق
طموحات الشعبني العراقي واالردني .

ّ
املفضلة
لتمكينهم من تش�جيع منتخباتهم
واختبار التظاهرة الرياضية األكثر ش�عبية
ح�ول العال�م يف جو تنافسي .وتأت�ي هذه

الخطوة يف إطار توجهنا االستراتيجي لدعم
رشيحة الشباب».
يذك�ر أن زي�ن الع�راق س�تختار ع�دد م�ن

الرابحني عرب إطالق مجموعة من املسابقات
التفاعلية على مواقع التواص�ل االجتماعي
ويف مراكز خدمة مشرتكيها الذين سيفوزون
بتذاك�ر مجاني�ة ملش�اهدة مباري�ات كأس
العالم ،كم�ا يتخلل املباري�ات تقديم فقرات
رياضية وفنية متنوعة ،منها مشاركة كوكبة
م�ن نج�وم ك�رة الق�دم العراقي�ة إىل جانب
لفيف من الش�خصيات اإلجتماعية والفنية
واإلعالمية ،مما س�يعزز األجواء الحماس�ية
من خالل استديو تحلييل ،وجلسات حوارية
م�ع مجموعة م�ن املش�اهري ،ومس�ابقات
للفوز بجوائز قيمة منها أجهزة «زين فاي»
وارق�ام ممي�زة وك�رات قدم تحم�ل تواقيع
املش�اهري والكؤوس وامليداليات وغريها من
الجوائز.وتشارك زين العراق اجواء الحماس
وتشجيع املنتخبات املشاركة يف كأس العالم
مع الشباب العراقي يف كالً من كربالء واربيل
والس�ليمانية وذلك بنصب شاشات عمالقة
لنقل املباريات بصورة مجانية.

بغداد  /المستقبل العراقي

يشير تقرير الرميلة الس�نوي للعام٢٠١٧والذي قدمته رشكة
نف�ط البصرة اىل وزارة النف�ط العراقية ،اىل تحقي�ق زيادة يف
إنت�اج النفط يف حقل الرميلة وللع�ام الثامن عىل التوايل بإدارة
هيأة تش�غيل الرميلة.و قد أش�ار التقرير اىل أن اإلنتاج املُقاس
بل�غ ملي�ون و  ٤٥٦الف برميل يف اليوم ،خلال العام  ،٢٠١٧و
ه�و املع�دل األعىل لإلنتاج من�ذ العام  .١٩٨٩و ه�و أيضا أعىل
بنسبة  ٪٣,٢مقارنة بالعام .٢٠١٦وتمثلت أهم اإلنجازات التي
ت�م تحقيقها يف الع�ام  ٢٠١٧بإعادة  ١٥٧بئر متوقفة ،لتنتج
النف�ط من جديد ،اىل جانب اإلس�تمرار بربنام�ج حقن املاء يف
املكامن من اجل زيادة اإلنتاج ،حيث بلغ معدل حقن املاء ٧٢٣
ألف برميل يف اليوم الواحد ،كما بلغت قيمة العقود املمنوحة اىل
رشكات عراقي�ة  ٨١٠ملي�ون دوالر أمريكي خالل عام ،٢٠١٧
وهو ضعف قيم�ة العقود املمنوحة للشركات العراقية خالل
عام .٢٠١٦
كم�ا تضمن تقرير الرميلة الس�نوي للع�ام  ٢٠١٧إحصائيات
أخرى من بينها:-
  ٪٩٤من القوى العاملة هم من العراقيني. إنخفاض نس�بة وقوع اإلصابات املس�جلة ب�ـ  ٪٥٢مقارنةبالعام .٢٠١٦
 معالجة وتطهري  ٦٥٠الف مرت مربع من األرض. تحقي�ق ذروة إنت�اج لي�وم واحد بلغ�ت ملي�ون و  ٥٧٣الفبرميل.
 -تقديم  ٢,٥مليون ساعة تدريب منذ العام .٢٠١١

 تطهير  ١٤,٨كيلومرت مربع من األرض م�ن املقذوفات غرياملنفلقة،و هوأعىل بنسبة  ٪٧٧مقارنةبالعام .٢٠١٦
 رصف  ١٥مليون دوالر حتى اليوم عن طريق صندوق الرميلةللتعليم.
لقد كان االهتم�ام الكبري بتحديث منش�آت الحقل والعمليات
وإالج�راءات املتبعة فيه م�ن العوامل الرئيس�ية ،التي أدت إىل
الزيادة املتواصلة يف اإلنتاج.
و يتن�اول تقري�ر الرميل�ة الس�نوي أه�م التحديث�ات التي تم
تحقيقها خلال العام ،وأهمه�ا :نصب وتش�غيل ضفة إنتاج
جدي�دة ومتطورة يف محطة عزل الغاز الثانية ،تش�ييد محطة
طاقة كهربائية خاصة بالرميلة ،تحسين س�جالت السلامة
عن طريق تطوير إجراءات الس�يطرة على العمل ،اإلنخفاض

املس�تمر يف الوقت املستغرق لحفر وإكمال اآلبار ،وأخريا ً زيادة
توفر البيانات الحي�ة املجموعة من اآلبار ومحطات عزل الغاز
األم�ر الذي يس�اعد على القي�ام بالتحليالت املناس�بة واتخاذ
االجراءات الصحيحة.
وبهذا الصدد ،أفاد مدير هيأة تش�غيل الرميلة الس�يد حسين
عبد الكاظم حسين قائال« :لقد كان الع�ام املايض عام نجاح
آخ�ر للرميلة ،حي�ث وصل معدل اإلنتاج ملس�تويات قياس�ية
تحت إدارة هيأة تشغيل الرميلة و تمكنا من تخطي التحديات
بالعزيمة و روح الفريق الواحد».
و أض�اف نائب مدي�ر الهيأة جون كريز« :إن الرتكيز املس�تمر
على تطوي�ر جمي�ع جوان�ب الحق�ل هو ب�دون ش�ك العامل
ناجح آخر ،فنحن نعمل عىل تحويل
عام
ٍ
الرئيسي وراء تحقيق ٍ
العاملي مع آخر التقنيات واملعدات
الطراز
الرميل�ة اىل حق ٍل من
ٍ
واإلج�راءات ،األمر الذي يس�اعدنا عىل تحسين األداء وتعظيم
اإلنتاج».
من جهته قال النائب الخ�اص للهيأة فانجيانبنك« :إن قابلية
جمي�ع العاملني يف الحقل س�واء كانوا من رشكة نفط البرصة
او رشك�ة بيرتوتش�اينا او رشك�ة بي بي على العمل ي�دا ً بيد
والتعل�م من بعضه�م البعض ه�و امر جوه�ري وراء تقدمنا
املس�تمر ،ويعود الفضل بذلك لكل فرد من قوانا العاملة الذين
يعمل�ون بكل هم�ة وعزيمة وب�روح الفريق الواح�د لتحقيق
أهدافنا املشرتكة».
و تجدر اإلشارة اىل أن هيأة تشغيل الرميلة هي مرشوع مشرتك
بني رشكة نف�ط البرصة ورشكة بي بي ورشكة بيرتوتش�اينا
ورشكة تسويق املنتجات النفطية العراقية (سومو).

الكهرباء تفرض غرامات مالية عىل «املفرطني» باستخدام الطاقة

بغداد  /المستقبل العراقي

وجه وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي،
بضرورة الح�د م�ن االرساف باس�تهالك
الطاق�ة الكهربائية ،ومحاس�بة من يفرط
باس�تهالكها ،اس�تنادا ً للضوابط القانونية
املنص�وص عليها يف تعليم�ات إيصال التيار
الكهربائي رق�م ( )٢١لعام  ،١٩٩٩وخاصة
من يستخدم االنارة يف ساعات النهار ويفرط
يف استخدامها ليالً ،من خالل فرق جوالة تم

تش�كيلها من قبل الوزارة وب�ارشت عملها
يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظات ستراقب
املجمع�ات التجاري�ة واملع�ارض واملطاعم
والفن�ادق ،وس�تفرض غرام�ات مالي�ة ال
تقل عن مليون دينار ،وس�تنفذ قطع التيار
الكهربائ�ي ،وال يتم إعادت�ه اال بعد ان يقدم
الش�خص املعني تعهدا ً خطيا ً بازالة االنارة
الزائ�دة ،فضال عن عدم اإلفراط باس�تهالك
الطاقة الكهربائية».
وافاد بيان للوزارة تلقته «املستقبل العراقي»،

حبوب التجارة تواصل تسليم مستحقات
الفالحني واملزارعني للموسم احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة
التج�ارة ع�ن املب�ارشة بتوزيع الصك�وك يف مجمع
الخورن�ق املخزن�ي يف محافظ�ة النج�ف االرشف
«.واض�اف مدير ع�ام الرشكة نعي�م املكصويص يف
بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ،ب�ان املالكات
الحس�ابية العامل�ة يف
ف�رع الرشك�ة باملحافظة
ب�ارشت بعملي�ة توزي�ع
الصك�وك على الفالحين
ملوسم الحنطة .« 2018
واوض�ح أن «الع�دد
االجم�ايل للمعاملات بلغ

الـ () 2973معامله حيث انجزت املالكات الحسابيه
لغاي�ة اليوم مايق�در ب�ـ(  ) 2100معامله وان عدد
املعامالت املتبقيه قي�د االنجاز والتي تقدر بـ( 873
) معامل�ه»  .م�ن جان�ب اخر اك�د املكصويص عىل
مواصلة س�ايلو الدورة تسليم مستحقات الفالحني
واملزارعني للموس�م الحايل وذلك بع�د تعزيز الرصيد
البال�غ ( )٤٨٩٨٠٠٠0أربع�ة ملي�ارات وثمانمائة
وثمانية وتس�عون مليون
دين�ار فق�ط وللفترة
م�ن  5/24ولغاي�ة ٦/٦
وبواق�ع(  )٦٠٠معامل�ة
والت�ي تم تحري�ر صكوك
باملبال�غ املخصص�ة له�ا
وتوزيعها حسب االسبقية
للمسوقني لهذا العام .

ان « توجيه�ات الوزير جاءت من اجل الحد
م�ن ح�االت االرساف واله�در باس�تهالك
الطاقة الكهربائية ،وعدم اس�تخدام االنارة
ذات األحم�ال العالية ،لضمان تجهيز طاقة
كهربائية اىل املواطنني».
وتؤكد ال�وزارة ،ان الدع�م الحكومي ألجور
اس�تهالك الطاقة الكهربائي�ة الذي يصل اىل
( ،)%٩٤يجب ان ال يستغل بشكل سلبي من
قبل املفرطني ،كونه يس�ند الفئات من ذوي
الدخل املحدود.

العمل تطالب بزيادة التخصيصات املالية لشمول
اكرب عدد من ذوي االعاقة براتب املعني املتفرغ
بغداد  /المستقبل العراقي
طالب�ت هيئة رعاي�ة ذوي االعاقة
واالحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة
العمل والشؤون االجتماعية ،اليوم
الثالث�اء ،بزي�ادة التخصيص�ات
املالية لشمول عدد اكرب من املعاقني
وذوي االحتياج�ات الخاصة براتب
املعين املتفرغ .وق�ال رئيس هيئة
رعاية ذوي االعاق�ة واالحتياجات
الخاص�ة القايض اصغر املوس�وي
يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»
 ،ان «الهيئ�ة لديه�ا ع�دد كبري من
املس�جلني ضم�ن قاع�دة بياناتها
مم�ن يس�تحقون رات�ب املعين

املتف�رغ ل�م يت�م اطلاق رواتبهم
بس�بب تخصيصاته�ا املالي�ة غري
الكافية لس�د ه�ذا العدد فضال عن
االع�داد الكبرية الراغبة بالش�مول
ممن لم يتم ادراجهم ضمن قاعدة
البيانات».واض�اف ان «الهيئ�ة
تطال�ب الجه�ات املعني�ة بزي�ادة
تخصيصاتها املالية وفق متطلبات
توفير الرعاي�ة اللالزم�ة ل�ذوي
االعاقة واالحتياجات الخاصة التي
م�ن اهمها ما يتعل�ق براتب املعني
املتف�رغ» ،مشيرا اىل ان «الهيئ�ة
تب�ذل جه�ودا ً اس�تثنائية لتوفير
بيئ�ة اجتماعي�ة وصحي�ة امن�ة
لالش�خاص ذوي االعاقة من خالل

تنفي�ذ الربام�ج والخط�ط املع�دة
له�ذا الغرض» .واوضح املوس�وي
ان «الرعاي�ة ستس�تمر باملطالب�ة
بزي�ادة التخصيص�ات املالي�ة عرب
القن�وات االعالمي�ة بغي�ة إطلاق
راتب املعني املتفرغ وإمكانية فتح
الش�مول وخصوصا للعس�كريني
السابقني وجرحى الحشد الشعبي
والقوات األمنية وضحايا العمليات
اإلرهابية وف�ق ضوابط وتعليمات
الش�مول» .الفت�ا اىل ان «الهيئ�ة
اعتمدت الشمول عن طريق التقديم
االلكرتوني لضمان الش�فافية من
جه�ة ورسع�ة االنجاز وتبس�يط
االجراءات من جهة اخرى.

طالبت الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة ،إعفاء املواطنين الفائزين
بقرعة الحج لهذا العام من رسم اصدار وتجديد الجواز الرسيع.
وقال املتحدث الرس�مي باسم الهيئة حس�ن فهد الكناني يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،ان «الهيئ�ة طلبت من
وزارة الداخلي�ة اعفاء املواطنني الفائزين بقرعة الحج لهذا العام
من رس�م اص�دار وتجديد الج�واز الرسيع البال�غ  250,000الف
دينار».
واش�ار اىل ان «ك�وادر الهيئة يف بغداد واملحافظ�ات تعمل بجهود
مضاعفة عىل انجاز معامالت الفائزين بحج هذا العام ,واالرساع
باس�تالم جوازاتهم وتهيئتها الس�تحصال س�مات الدخول ( فيزا
الحج ) واكمال جميع االمور اللوجستية إلتمام رحلتهم اىل الديار
املقدسة بالصورة االمثل.

املرور العامة تقود محلة ملنع وقوف الباعة
املتجولني عىل الطرق الرسيعة

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت مديرية املرور العامة ،عن اطالق حملة مكثفة ملنع وقوف
الباعة املتجولني عىل الطرق الرسيعة.
وذكر بيان للمديرية تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «مدير املرور
العام من خالل تجواله اليوم أوعز س�يادته اىل قاطع مرور بغداد
الجدي�دة وبالتع�اون م�ع رشطة النج�دة القيام بحمل�ة مكثفة
إلنه�اء ظاهرة وق�وف املركبات الكبرية التابع�ة للباعة املتجولني
عىل شارع قناة الجيش والتي تسبب تلكؤ يف حركة السري واملرور
ومظهر غري الئق لنهر الطريق».
واضاف البيان ان «الحملة مستمرة لحجز كافة املركبات والباعة
املتجولني يف نه�ر الطريق وخاصة الطرق الرسيعة والرئيس�ية»،
داعيا اىل «االبتعاد عن هذه املخالفة غري حضارية.

التقييس تنفي فرض رسوم جديدة عىل فحص
البضائع املستوردة وحتذر «ضعاف النفوس»
بغداد  /المستقبل العراقي
نفى الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية ،فرض رس�وم
جديدة على فحص الس�لع والبضائع املس�توردة ،فيما حذر من
مح�اوالت «ضعاف النف�وس» لخلط االوراق بهدف ادخال س�لع
وبضائع غري مطابقة للمواصفات عرب املنافذ الحدودية.
وقال رئيس الجهاز س�عد عبد الوهاب ،يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،ان «هن�اك البع�ض م�ن ضع�اف النف�وس يحاولون
خل�ط االوراق بهدف تمرير بعض الس�لع والبضائع غري املطابقة
للمواصف�ات عرب املناف�ذ الحدودية لتحقي�ق ارباح غري مرشوعة
عىل حساب صحة وسالمة املواطن العراقي».
ونف�ى «وجود اي رس�وم او مبالغ جديدة تتعلق بفحص الس�لع
والبضائ�ع ،انما هي ذات النس�بة املعتمدة من�ذ الرشوع بتطبيق
برنامج الفحص يف عام  2011والبالغة ( %0,03ثالثة بااللف) من
قيمة البضاعة».
و تاب�ع عب�د الوه�اب «الجه�از مس�تمر بربنام�ج الفحص من
دون توق�ف من خلال تعاقده مع ع�دد من الشركات االجنبية
املتخصصة يف هذا املجال».
ولفت اىل «عدم وجود بضائع مكدس�ة يف املنافذ الحدودية بسبب
ع�دم فحصه�ا الن الجهاز يقوم بتش�غيل مختربات�ه املوجودة يف
بغداد واملحافظات للقيام بعمليات فحص الس�لع والبضائع غري
املفحوصة يف بلد املنشأ».
واشار إىل ان «تطبيق برنامج الفحص ساعد كثريا يف كشف الغش
وتزوير العالمات للبضائع والسلع املستوردة».
ودعا عبد الوهاب املوردين والتجار إىل «االلتزام بربنامج الفحص
النه يمثل ضمانا لدخول البضائ�ع املطابقة للمواصفات وبالتايل
فهو يمثل حماية للمستهلك واالقتصاد العراقي يف ان واحد.

الزراعة تؤكد :اللحوم ال تعترب
ناقال للحمى النزفية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الزراعة ،أن اللح�وم ال تعترب ناقلا للحمى النزفية،
فيما أشارت إىل أن حاالت اإلصابة املعلن عنها «فردية».
وذك�ر بي�ان للوزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،إن�ه «ال عالقة
لتناول اللحوم بانتش�ار الحمى النزفية ،وأن اللحوم ال تعترب ناقال
لفاي�روس الحمى النزفية وطرق اإلصابة بعيدة عن تناول اللحوم
وع�ن تفاصي�ل املواطنني اليومي�ة» ،مؤكدة أن «ح�االت اإلصابة
املعلن عنها تعترب فردية والفايروس مسيطر عليه».
وأضاف�ت البي�ان أن «هناك اش�اعات وتنوع ألش�كال الحروب يف
الس�وق التجارية وتأثريها على حياة املواطنين اليومية» ،داعيا
املواطنين إىل «ع�دم االكتراث له�ذه األن�واع من الح�روب التي
تطلقها جهات مستفيدة من رصاع السوق والبعيدة عن املنافسة
الرشيفة.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /400 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي
و عبود عاش�ور حمود ومحمد رضا عيل
الصايف وحس�ن هرب�ود اللهيب�ي وعباس
محمد شمخي )
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/7
قرارها املرق�م /400ب 2017/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة  40مقاطعة  16الحيرة وتوزيع
ص�ايف الثم�ن على الشركاء كل حس�ب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار املنطقة املؤيد من املجلس
البل�دي يف الحرية ومكتب معلومات الحرية
لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم
حق االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل
عشرة اي�ام من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض
عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /399 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي
وعبود عاش�ور حم�ود ومحمد رضا عيل
الصايف وحس�ن هرب�ود اللهيب�ي وعباس
محمد شمخي وهاشم عزيز فليح)
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/7
قرارها املرق�م /399ب 2017/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة  2/27مقاطع�ة  16الحيرة
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن على الشركاء كل
حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار املنطقة املؤيد من املجلس
البل�دي يف الحرية ومكتب معلومات الحرية
لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم
حق االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل
عشرة اي�ام من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض
عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /398 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي
ومحم�د باقر الخرس�ان ومحمد رضا عيل
الصايف وعباس محمد ش�مخي )
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/7
قرارها املرق�م /398ب 2017/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة  39مقاطعة  16الحيرة وتوزيع
ص�ايف الثم�ن على الشركاء كل حس�ب
اس�تحقاقه وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار املنطقة املؤيد من املجلس
البل�دي يف الحرية ومكتب معلومات الحرية
لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم
حق االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل
عشرة اي�ام من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض
عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /397 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محسن ناجي
ومحس�ن باقر الخرسان ومحمد رضا عيل
الصايف وحس�ن هرب�ود اللهيب�ي وعباس
محمد شمخي وهاشم عزيز فليح)
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/7
قرارها املرق�م /397ب 2017/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة  2/23مقاطع�ة  16الحيرة
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن على الشركاء كل
حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار املنطقة املؤيد من املجلس
البل�دي يف الحرية ومكتب معلومات الحرية
لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم
حق االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل
عشرة اي�ام من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالف�ة تنتهي الفرتة املحدده لالعرتاض
عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /396 :ب2017/
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليهم (عباس محس�ن ناجي
وعبود عاش�ور حمود ومحم�د رضا عيل
الص�ايف وحس�ن هرب�ود اللهيب�ي وعباس
محمد شمخي وحمزة عبد الحسن)
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/7
قراره�ا املرق�م /396ب 2017/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع ح�ق التصرف يف القطع�ة
املرقم�ة  3/23مقاطع�ة  16الحيرة
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن على الشركاء كل
حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية محل
اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مختار املنطقة املؤيد من املجلس
البلدي يف الحيرة ومكتب معلومات الحرية
لذا اقتىض تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار ولكم
حق االعتراض عىل الحك�م الغيابي خالل
عشرة اي�ام من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن
وبخالفة تنته�ي الفرتة املحدده لالعرتاض
عىل الحكم الغيابي
القايض
ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /411 :ب2017/
التاريخ 2018/5/7
اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة
العق�ار املرق�م  155مقاطع�ة  26الحيرة
فعىل الراغبين بالرشاء الحض�ور اىل هذه
املحكم�ة يف اليوم الثالثون م�ن اليوم التايل
لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
فرقد جالل عبد الصاحب
االوصاف /
العقار عبارة عن بستان مساحته  15دونم
و 7اول�ك و 75م 2مربع يوجد فيه اش�جار
نخيل حوايل مائة نخلة القس�م االكرب منها
هال�ك واالرض ب�ور يف الوقت الحارض تقع
على الطريق العام املبلط الحرية البوعبدان
القيمة التقديري�ة للعقار ()40,310,000
اربع�ون ملي�ون وثالثمائ�ة وعشرة الف
دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل
العدد /48 :ب2018/
التاريخ 2018/6/28
اعالن
تبيع محكمة بداءة الدجيل باملزايدة العلنية
العق�ار املرق�م ( )117/3مقاطع�ة /20
البس�اتني الش�مالية واملزال ش�يوعه بيعا
فعلى من له الرغبة بالرشاء مراجعة هذه
املحكمة خلال ( )30يوم م�ن اليوم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
بنس�بة  %10من البدل وش�هادة الجنسية
العراقية علما ان الداللية عىل املشرتي واذا
ص�ادف اليوم االخري لخت�ام املزايدة عطلة
رس�مية تؤج�ل املزاي�دة للس�اعة الثانية
عرشة ظهرا من اليوم الذي يليه
القايض
جاسم محمد داود
االوصاف :
رقم العق�ار وموقع�ه ( )117/3مقاطعة
 20بساتني الشمالية
جنس العقار قطعة ارض سكنية
الشاغل
القيم�ة التقديري�ة ( 25000000خمس�ة
وعرشون مليون دينار)
مس�احته ( ـ ) دون�م و( )3اولك و()22
م2
علما ان موعد املزايدة هو يوم ( ) املوافق
 / /الس�اعة الثاني�ة عشرة ظه�را واذا
صادف عطلة رس�مية سوف تتم املزايدة يف
اليوم الذي ييل العطلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4834 :
التاريخ 2018/7/2
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
احم�د هادي عبود ال�ذي يطلب تبديل لقبه
م�ن (ال�زريف ) اىل (الخزعلي) فم�ن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مده
اقصاه�ا (خمس�ة عشر يوم ) وبعكس�ه
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى
وف�ق احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالنات
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4820 :
التاريخ 2018/7/2
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
حسني عيل سلمان الذي يطلب تبديل لقبه
م�ن (حنين�ه ) اىل (الجب�وري) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمس�ة عشر يوم ) وبعكس�ه
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى
وف�ق احكام املادة  22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري
املرق�م  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك  /اختبار راهي كاظم
اقتضى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان
العراق�ي  /ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(صالح توفيق شمخي) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف العقار املرقم ( )46980/3حي
النداء رقم املقاطعة ( )4اس�م املقاطعة /
جزيرة النجف وخالل مدة اقصاها خمسة
عشر يوما داخ�ل الع�راق وش�هر خارج
العراق من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الصادرة
من متوسطة ش�هداء الكاظمية ذي العدد
 8/بتاري�خ  2013/10/7رق�م الوثيقة /
 861772واملعنونة اىل وزارة الدفاع باس�م
منتظ�ر احتس�اب يحي�ى فعىل م�ن يعثر
عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4853 :
التاريخ 2018/7/2
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
علي موىس كاظم ال�ذي يطلب تبديل لقبه
وجعله (الحس�يني ) بدال من (الرماحي)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عشر يوم
) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة  24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4851 :
التاريخ 2018/7/2
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
علي موىس كاظم ال�ذي يطلب تبديل لقبه
وجعله (الحس�يني ) بدال من (الرماحي)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عشر يوم
) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة  24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4849 :
التاريخ 2018/7/2
بناء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي
علي موىس كاظم ال�ذي يطلب تبديل لقبه
وجعله (الحس�يني ) بدال من (الرماحي)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل م�ده اقصاها (خمس�ة عشر يوم
) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة  24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4831 :
التاريخ 2018/7/2
ق�دم املواطن (صادق م�وىس كاظم عبيد)
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله (الحسيني)
ب�دال من (الرماح�ي) فمن لدي�ه اعرتاض
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها
(خمسة عرش يوم ) وبعكسه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
 22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3
لس�نة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

www.almustakbalpaper.net
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2018/898 :
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املنفذ عليه
قيص عبد االله س�عود
لقد تحقق له�ذه املديرية من انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ بعقوبة خالل خمسة عرش يوما تبدا
من اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
اوص�افاملح�رر:
ق�رار محكمة ب�داءة بعقوب�ة بالعدد /5
ب 2018/1يف  2018/4/17املتضم�ن
الزام�ك بتأدي�ة مبل�غ الص�ك املرق�م
( )0000151يف  2017/1/25املس�حوب
على مرصف بغ�داد فرع بعقوب�ة ()717
البال�غ ( )65000000خمس�ة وس�تون
مليون دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/4/25
اعالن مفقود
اىل املفقود  //وضاح عبد الرحمن صالح
بتاريخ  2018/4/25قدمت والده املدعو
عب�د الرحم�ن صال�ح محمد تطل�ب فيها
نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاريخ
 2006/3/7ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب عبد
الرحمن صال�ح محمد قيم�ة عليك الدارة
شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/4/25
اعالن مفقود
اىل املفقود  //رباح عبد الرحمن صالح
بتاريخ  2018/4/25قدمت والده املدعو
عب�د الرحم�ن صال�ح محمد تطل�ب فيها
نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت بتاريخ
 2006/3/7ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم
الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب عبد
الرحمن صال�ح محمد قيم�ة عليك الدارة
شؤونك
القايض
مصباح مهدي صالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف ابي صيدا
التاريخ 2018/7/2
اعالن
قدم الس�يد ( خليل ابراهي�م مهدي) طلب
اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب في�ه نصبه قيما
على ول�ده (عباس) وال�ذي فق�د بتاريخ
 2017/8/1وهو ش�اب من مواليد 1976
قصري القامة اس�ود الش�عر اسمر البرشة
ويرتدي دشداش�ة لون ج�وزي ومن لديه
اية معلومة عنه مراجعة هذه املحكمة او
اية محكمة او مرك�ز رشطة لالخبار عنه
ذلك وبعكسه سوف ينظر يف الطلب حسب
القانون
القايض
سعد جزاع حسني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1205 :ش2018/
التاريخ 2018/7/3
اعالن
اىل املدعى عليها  /منرية ادم بيسك
اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحكم بالعدد
/1205ش 2018/بتاري�خ 2018/5/28
واملتضم�ن تصدي�ق زواج�ك م�ن املدع�ي
وهبي فال�ح جياد الواقع خ�ارج املحكمة
بتاريخ  2001/4/8واثبات نس�ب وصحة
استيالد القارصة زهرة وهبي فالح منكما
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة عليه
قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني
بالقرار املذكور ولك حق االعرتاض والتمييز
عليه ضمن املدة القانونية وبعكسه سوف
يكتس�بالدرجةالقطعية
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد  :بال
التاريخ 2018/7/3
اعالن مفقود
اىل املفقود  //محمد احمد عبد الله
بتاري�خ  2018/7/3قدم�ت ام�ك املدع�و
(س�هام خلف ياسين) تطلب فيها نصبها
قيم�ة علي�ك لكون�ك خرج�ت بتاري�خ
 2014/7/7ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر
تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة ويف حال�ة عدم
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم
الثان�ي من تاريخ النرش س�وف تنصب امك
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
فالح حسن هادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهمين الهاربني املذكورة اس�مائهم يف
الج�دول ادناه ملا كنتم متهمين وفق املواد
املؤرشة ازاء اس�مائكم ادناه وبما ان محل
اقامتكم مجهوال اقتىض تبليغكم بواس�طة
ه�ذا االعالن عىل ان تحرضوا امام املحكمة
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من تاريخ
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتكم وتجيبون
ع�ن التهم�ة املوجه�ه ضدك�م وعن�د عدم
حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا
وتحج�ز اموالك�م املنقولة والغير منقولة
ويحكم باس�قاطكم م�ن الحق�وق املدنية
ويطل�ب م�ن املوظفين العموميين الق�اء
القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم اىل
اقرب س�لطة والزام االهليني الذين يعلمون
بمحل اقامتكم اخبار السلطات عنكم وفقا
للم�ادة ( )69من قانون اص�ول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم  17لسنة
2008
ت

الرتبة

اسم المتهم
الهارب

الدائرة
المنسوب اليها

المادة القانونية

العنوان
المدني

1

عريف

فوزان طعمة
مسير سمير
الجوراني

مركز تدريب
حدود البصرة

المادة القانونية
( )5من ق.ع.د
رقم  14لسنة
 2008المعدل

مجهول
االقامة

2

شرطي
متدرب

محمد عباس
فاضل هادي
الجرباوي

مركز تدريب
حدود البصرة

( )5من ق.ع.د
رقم  14لسنة
 2008المعدل

مجهول
االقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب الصادرة م�ن معهد
التدري�ب النفطي يف البرصة ـ قس�م النفط
اختصاص اإلنتاج والقياسات الحقلية
بأس�م (كرار س�الم عبد اللطي�ف) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فدقت هوي�ة غرف�ة تجارة البرصة بأس�م
(راف�د جعف�ر الزم) على م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�دت هوية غرفة تجارة بأس�م ( حسين
صالح عباس) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان مع الصورة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املسيب
العدد :بال
التاريخ 2018/7/2
اعالن

فقد الشخص املدعو /يونس سمري نارص
املبينه صورت�ه اعاله بتاريخ 2014/6/28
بعد مغادرته داره الكائنة يف منطقة املسيب
/جرف الصخر ولم يعد لحد االن وكان يرتدي
قمي�ص ابيض وبنطلون اس�ود وهو قصري
القامة واس�مر البرشة وخايل من العالمات
الفارقة على من يعثر علي�ه مراجعة هذه
املحكم�ة خلال ثالثون يوما م�ن ثاني يوم
النشر بالصحف املحلي�ة ويف حالة العكس
س�وف تقوم هذه املحكمة بتنصيب والدته
املدع�وة عوفه عدنان ابراهي�م قيما لغرض
ادارة شؤونه واملحافظة عليها
القايض
تركي هادي جعفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4822 :
التاريخ 2018/7/2
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي
حسني عيل س�لمان الذي يطلب تبديل لقبه
م�ن (حنين�ه ) اىل (الجب�وري) فم�ن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده
اقصاه�ا (خمس�ة عرش ي�وم ) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة (  )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4662 :
التاريخ 2018/6/27
قدم املواطن (سعد عيل سلمان) طلبا لغرض
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه ( الجب�وري) بدال من
(حنين�ه) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مده اقصاها (خمس�ة عرش
يوم ) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وفق احكام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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جانريكو كاروفيليو ..أربعيني يتأمل حياته «بعيون مغمضة»
ياسر سلطان

صدر أخريا ً عن دار بعد البحر يف القاهرة ترجمة عربية حديثة لرواية الكاتب اإليطايل جانريكو كاروفيليو «بعيون مغمضة» وهي الرواية الثانية ضمن ثالثيته البوليسية التي تدور
حول املحامي جويريري .عىل رغم الس�ياق البولييس لتلك الرواية فإنها محملة بالكثري من املعاني اإلنس�انية ،فبطل الرواية وهو املحامي جويريري هو رجل أربعيني يقف متأمالً
ماضيه وأحالمه الضائعة بينما تميض أيامه -كما يقول -يف رتابة وملل ،وهو يحاول كرس رتابتها باالنغماس يف قضاياه واالستماع إىل املوسيقى وممارسة املالكمة.

يف ه�ذه الرواي�ة تج�د ام�رأة ش�ابة
الشجاعة التهام حبيبها السابق بسوء
املعامل�ة ،ويتوىل املحام�ي جويريري
قضيته�ا بعد رفض محامين آخرين
التصدي لها خوفا ً من أصحاب النفوذ
الذي�ن تطاوله�م االتهام�ات .يصمم
جويري�ري عىل كس�ب القضية ،وهو
يدرك أنه بذلك يض�ع مهنته كلها عىل
املحك ،لكنه يواصل الدفاع ألنه يقاوم
بذلك يف األس�اس ماللة الوقت ورتابة
الحياة.
يأخذن�ا كاروفيلي�و يف روايته «بعيون
مغمض�ة» إىل قضاي�ا العنف والخوف
والعائلات ذات النف�وذ يف إيطاليا .كل
ه�ذا ي�دور عىل خلفي�ة مدين�ة باري
الس�احلية التي ولد وعاش فيها ،وهو
يص�ف أماكنها وروائحها كمس�تودع
صام�ت ألف�كاره املوحش�ة وألرق�ه
اللييل .يتعايش بطل الرواية مع واقعه
املربك كما يستغرق فيالوقت ذاته مع
أوهام�ه وذكريات�ه الطفولي�ة .وهو
يزع�م أن لدي�ه الق�درة عىل اش�تمام
رائح�ة األش�خاص والتع�رف عليه�ا
عندما تتغري ،كما أن لديه القدرة أيضا ً
كم�ا يق�ول عىل ش�م رائح�ة الخوف

«ه�ي رائح�ة كريه�ة ج�دا ً وزنخ�ة
وعتيق�ة .ش�ممتها م�رات عدي�دة يف
أقسام الرشطة ،ويف معسكرات قوات
األم�ن ،ويف الس�جون أثن�اء حضوري
التحقيقات مع زبائني ممن هم أش�د
يأس�ا ً وضعفاً ،أو مم�ن هم فقط من
األشقياء عندما يعرفون أنهم أصبحوا
بالفع�ل يف قلب الويلات ،أو ال خالص
لهم».
يف تلك الرواية تلتق�ي حكاية املحامي
جويريري مع قص�ة مارتينا فوماي،
وهي صاحبة القضية الرئيس�ية التي
تصدى لها ،بينما تتقاطع مع س�ياق
األح�داث حكايات أخ�رى ثانوية عن
صديقت�ه مارجريت�ا ،وع�ن كالودي�ا
مدي�رة إحدى املؤسس�ات الت�ي توفر
مكانا ً آمنا ً لضحايا العنف من النس�اء
والفتي�ات ،والت�ي كانت هي نفس�ها
ضحية لحادث اغتصاب مؤلم .تغوص
الرواي�ة يف م�ايض أبطاله�ا لتكش�ف
ع�ن الدواف�ع النفس�ية الت�ي تق�ود
ترصفاتهم ،فكالوديا تحرتف ممارسة
إح�دى الرياض�ات العنيف�ة وتعلمها
للفتيات من أجل مساعدتهم يف الدفاع
عن أنفس�هن ،وهي ش�خصية تتسم

بالجمود والحدة ط�وال الوقت ،لكنها
يف لحظة ما تقرر الكشف عن ماضيها
الرسي للمحامي عىل س�بيل البوح .ال
تبتعد ترصفات جويريري نفس�ه عن
ماضيه ،فكثري من هواجسه وأحالمه
نابعة م�ن إحباطاته يف فرتة الطفولة
والش�باب ،من خيباته األوىل وأحالمه
الت�ي ل�م تتحق�ق ،ألنه -كم�ا يقول-
ل�م تكن لديه الش�جاعة ليجربها .هو
يتذكر ش�بابه البكر بمزيد من األىس،
وكيف كانت الحي�اة حينها مقصورة
على الرغب�ة يف اللهو واالنطلاق مع
أصدقائ�ه «كان اله�واء ي�ردد أصداء
قدراتنا التي ال نهاية لها يف ليايل الربيع،
ويهتز يف أعيننا املغبش�ة بفعل البرية،
وعلى جلدن�ا املش�دود الذي اكتس�ب
لونا ً برونزي�اً ،وعضالتنا الفتية ،وعىل
رغبتن�ا املحموم�ة تج�اه كل يشء»
لكن�ه يعود مرة أخ�رى إىل تأمل ما آل
إلي�ه بع�د أن تجاوز األربعين ،مفكرا ً
فيما س�يحدث عندما يصب�ح عجوزا ً
«تس�اءلت إن كنت ألكون ق�ادرا ً عىل
اإلدراك ،وفك�رت يف أنن�ي أخشى هذا
بشدة ،وتساءلت إن كنت ألكون قادرا ً
على الدفاع ع�ن نفسي إن هاجمني

الخي�ط املفضض أوالً ،ثم البالس�تيك
ال�ذي على أعلى العلب�ة ،ث�م الورقة
القصديرية .خبطة بإصبعي السبابة
والوسطى عىل الجزء املغلق كي أخرج
الس�يجارة .أغمضت عيني وأنا أشعر
بالدخ�ان يص�ل إىل رئت�ي ،وباله�واء
املنع�ش عىل وجهي .فك�رت يف أنه لم
يع�د يهمن�ي أي يشء على اإلطلاق،
بينما كنت أدخن تلك السيجارة الحادة
القوية وأنا مغمض العينني».
ولد كاتب الرواية جانريكو كاروفيليو
يف مدين�ة ب�اري ع�ام  ،1961ونشر
م�ن خالل عمل�ه يف القضاء مجموعة
قصصية بعنوان القصص البوليس�ية
للمحامي جويريري «ش�اهد ال يعرف
شيئاً» و «بعيون مغمضة» و «شكوك
يف محله�ا» .وص�در ل�ه أيض�ا ً رواية
«امل�ايض أرض غريب�ة» و «لي�س هنا
وال يف أي مكان آخر» و «ليلة يف باري»
و «فن الش�ك» .حصل كاروفيليو عىل
جوائز أدبية عدة منها جائزة بانكاريال
ع�ن رواية «املايض أرض غريبة» ،كما
كتب بالتعاون مع أخيه فرانشيس�كو
الرواي�ة املص�ورة «مط�اردون يف
الظالم».

أحد يف الطريق وأنا يف س�ن الس�بعني،
إن وصل�ت إىل ه�ذه الس�ن .أعرف أن
ه�ذا تفكري أبل�ه ،لكن ه�ذا ما فكرت
فيه بالضبط وش�عرت أني ابتللت من
الخوف»
أحيان�ا ً م�ا يس�يطر هذا اإلحس�اس
بالح�زن والش�يخوخة على بط�ل
الرواي�ة ،ه�و يش�عر كم�ا ل�و كان
ش�خصا ً يراقب الحياة وهي تمر أمام
عينيه ،يشاهد اآلخرين وهم يتغريون،
يصبح�ون كب�ارا ً س�وا ًء لألحس�ن أو
لألسوأ ويرحلون ،يحددون خياراتهم،
ب�اق دائما ً يف املكان نفس�ه
بينما هو
ٍ
ويفعل األشياء نفسها ،تاركا ً الصدفة
تق�رر مصيره .حتى تحديه لنفس�ه
حني ق�رر اإلقلاع عن التدخين يبدو
تحديا ً هشاً ،فشبح السيجارة يتقافز
أمام عيني�ه دائماً ،ويراوده يف أحالمه
ويقظت�ه ،فاإلقالع عن التدخني هو يف
رأي�ه مفهوم نظري ،أم�ا الواقع فهو
مختلف تماماً.
وهو يص�ف أول لقاء له بالس�يجارة
بعد سنوات من اإلقالع كعاشق يلتقي
بمن أح�ب بعد طول ف�راق« ...نزعت
الغلاف ع�ن علب�ة الس�جائر بهدوء.

ذكرى ميالد :آسيا جبار ..حقيقة االسم املستعار
الرا عبود
اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إملحاين ،غريت آسيا
جبار اس�مها عام  ،1957واستعادة اسمها الحقيقي
اليوم يف ذك�رى ميالدها ،أم�ر رضوري ألنه يلفت إىل
محاولة الش�ابة ألن تضع ح�دا ً لرصاعها الذي كانت
تتناوله يف أدبها وأعمالها البحثية والسينمائية ،حول
الهوية يف جزائر ما بعد االستقالل ،حني نشب الرصاع
الهوياتي حول التراث واألصالة والحداثة واملعارصة
وكان كل منهما له اشرتاطاته.
كان تغيير اس�مها ق�رارا ً بتقديم هوية تش�به هذه
امل�رأة ابن�ة الطبق�ة املتوس�طة ،العربي�ة والرببرية،
والت�ي تلقت التعلي�م مبكرا ً يف كت�اب تحفيظ القرآن
وكانت واحدة من طفلتني فيها ،ثم درست يف مدرسة
مسيحية فرنس�ية كانت املس�لمة الوحيدة فيها ،أي
أنها كانت دائم�ا ً منفردة وغريبة ،عاش�ت رصاعات
كبرية أساسها :من هي وأي لغة تتكلم؟
املفارقة األكرب أن تختار الكاتبة األفريقية اس�م آسيا
رّ
لتعّب� به عن نفس�ها ،نح�ن ال نعرف س�بب اختيار
االس�م ،لك�ن يمك�ن أن نفك�ر أن�ه انفلات آخر من
الجغرافيا .ليس رغب�ة يف الخروج من املكان ،بل عىل
األرجح حرصا ً عىل التحرر من سطوة األسماء والثقل
ال�ذي تحمله كهوية ،حيث االس�م يف الثقافة العربية
يق�ول الكثري عن صاحبه :األصل والطبقة والس�لطة
والديان�ة ويف كثير م�ن األحي�ان االنتماء الس�يايس
أيضاً.
كتبت جب�ار عرش رواي�ات بالفرنس�ية ،أغنتها بكل
الثقاف�ات واللغات الت�ي داخلها :العربي�ة والرببرية
والفرنس�ية ،ونال�ت ع�ن نتاجه�ا األدب�ي عضوي�ة

«األكاديمي�ة الفرنس�ية» لتكون أيض�ا ً أول امرأة من
شمال أفريقيا تدخلها.
إنه�ا دائم�ا ً وحي�دة يف يشء م�ا ،تنفرد ب�ه راغبة أو
مرغم�ة ،وكل ذلك م�رده إىل الهوية والجندر ،األمران
الل�ذان بات�ا ثيمتين ش�غلتاها ومنب�ع تفكريه�ا يف
الثقاف�ة واألدب وتاري�خ الفن وصناع�ة األفالم ،ويف
كل ذل�ك كانت ّ
تفتش عن نس�اء ج�رى محوهن من

التاريخ لس�بب ما ،تبحث عنهم يف فترة الرصاع من
أجل االستقالل ثم بعد ذلك لكن ولسبب ما يتجاهلهم
التاريخ؛ ليس العربي أو الجزائري فقط ،بل والفرنيس
أيضاً.
لن يك�ون من الخطأ القول إنه�ا واحدة من القليالت
اللواتي بدأن مخاطبة ما يش�غلهن بأدوات نس�وية،
ليس عىل الطريقة الغربي�ة الرصفة ،ولكنهن أضفن

له�ا وبدلن فيها وعدلن عليه�ا لكي تصبح أداة قادرة
على ق�راءة واق�ع ش�ديد التعقي�د تاريخي�ا ً ودينيا ً
واجتماعياً ،وقبل كل ذلك سياسيا ً وبشكل خاص من
حي�ث عالقته مع عنف كولوني�ايل مورس ضد تطور
هذه املجتمعات لعقود طويل�ة ،واإلرث الديكتاتوري
والقمع�ي والتخل�ف ال�ذي ترك�ه االس�تعمار خلفه
لتصارعه الشعوب إىل اليوم.
يف روايته�ا «الح�ب ،الفنتازي�ا» ،تلق�ي بالها ملصادر
متعددة ،من التاريخ للصورة للسينما واألدب ،ووظفت
كل ذل�ك لتقديم املرأة والتكل�م بصوتها ،انتقلت أيضا ً
إىل الري�ف الجزائ�ري يف فيلميه�ا اللذي�ن قدمتهما يف
السبعينيات ،بحثا ً عن شخصياتها املفقودة واللواتي
تغ�ض الرسديات النظر ع�ن مقاومتهن وحكاياتهن
وآالمه�ن ونضالهن الذي امتد من االس�تعمار للحياة
اليومي�ة .يف «الح�ب ،الفنتازيا» ،تس�تحرض حوارات
النس�اء اللواتي عش�ن ثورة االس�تقالل وحاربن من
أج�ل حقوقه�ن بع�ده ،عىل لس�ان نس�اء عش�ن يف
الجزائر يف القرن التاسع عرش زمن حدوث الرواية ،يف
لعبة مؤملة م�ن املرايا العابرة للزمن والتي تصور من
خاللها واقع النساء.
الرواية هي األوىل مما أطلقت عليه «بورتريه السيرة
الذاتي�ة» ،وقصدت به أربع روايات هي« :ش�هرزاد»،
و»كبير ج�دا ً الس�جن» ،و»ام�رأة بلا قبر» .دلتنا
آس�يا على حياتها يف ه�ذه الروايات األرب�ع ،كامرأة
وككاتبة وكنس�وية وكإنسانة تتألم بكل املعاني ،من
االستعمار إىل االستقالل ثم املخاض العسري بعده ثم
العرشية الس�وداء ،املنفى والوطن ،املرأة واألدب؛ كل
هذه املفردات الت�ي تقابل األلم ،كانت مفردات حياة
آسيا جبار.

دورة تأسيسية ملهرجان قرطاج للفن املعارص
ش�هد هذا العام تأس�يس ملتقي�ات فنية
جديدة يف عدد من املدن التونس�ية يف إطار
االنفتاح عىل تجارب الفنانني التونس�يني
وتفاعلهم يف م�ا بينهم ومع نظرائهم من
بل�دان عربي�ة وأجنبية ،ومنه�ا مهرجان
«قيروان فنون» ال�ذي اختتم يف نيس�ان
امل�ايض ،أو «املهرج�ان ال�دويل للفن�ون
التصويرية» يف قرقنة.
يف هذا الس�ياق ،تفتتح الدورة التأسيسية
م�ن «أي�ام قرط�اج الجهوي�ة للف�ن
املع�ارص» ،والتي س�تتواصل حتى الثاني
من أيلول املقبل يف خمس مناطق جهوية؛
الحمامات ،والرديف ،والقريوان ،وقرقنة،
وسليانة.
يش�ارك يف التظاهرة  33فنانا ً يمثلون 26
مرشوعا ً يف مجاالت متنوعة ،ضمن خمس
محاور رئيسية ،س�يكون محورها األول
بعنوان «أي�ام فن التنصيب�ة» وينتظم يف
مدينة الحمامات اليوم ،ويف األول والثاني
من تموز بمش�اركة ثماني�ة فنانني ،هم:
ري�اض بن الح�اج أحم�د ،وكوث�ر دمق،

وعبير الس�ندي ،ومحمد غس�ان فاضل،
وإيم�ان قزق�ز ،وإيمان ش�توان ،وإيمان
دوزي ،وربيعة الرينيش« .أيام فن األماكن
القاحل�ة والصناعية» عن�وان الفعاليات

التي تشهدها مدينة الرديف يف الثاني عرش
من الش�هر املقبل وتس�تمر لثالث�ة أيام،
وتتضمّن أربعة مش�اريع لثمانية فنانني،
ه�م :عائ�دة الكش�و ،وس�لوى العايدي،

وألفة معىل ،وجيهان بن ش�يخة ،ومحمد
ن�ور مه�دي ،وهنيدة ب�ن عي�اد ،وأميمة
الطرابلسي ،وليلى الركبان�ي .تحتض�ن
مدين�ة القريوان يف الثام�ن والعرشين من

بغداد كانت وما زالت احلاضنة لإلبداع العريب
حذام يوسف
تنطل�ق اليوم فعالي�ات املؤتم�ر الفكري
املراف�ق الجتم�اع االتح�اد الع�ام لألدباء
والكت�اب الع�رب وتح�ت ش�عار (ثقافة
التنوع يف مواجهة ثقافة العنف) ،بحضور
ممي�ز لعدد من االدباء الع�رب من تونس
وم�ن مصر ولبن�ان وموريتاني�ا وليبيا
والسودان وغريها من البلدان العربية ،مع
حضور كبري ألدباء بغداد واملحافظات.
دورة ه�ذا العام بجلس�اته الفكرية حمل
اس�م الش�اعر الكبير مظف�ر الن�واب،
بوصف�ه رم�زا وطني�ا وثقافي�ا وأدبي�ا،
وسيش�هد ه�ذا الكرنفال الثق�ايف الكبري،
تواصالً مميزا بني األدباء العرب وأخوتهم
العراقيني ،يف مشاركات فكرية وشعرية،

تضمه�ا أماك�ن ع�دة يف عاصم�ة اإلبداع
والنرص “بغداد” ،اذ س�يكون مساء اليوم
الثالثاء واألربع�اء  27-26حزيران موعدا
للجلس�ات الفكرية ،وس�تكون الجلس�ة
األوىل لبح�ث موضوع�ة ( ثقاف�ة العن�ف
وااللي�ات الناعم�ة ملواجهته�ا) ،وضمن
فعالي�ات املؤتم�ر س�تكون هن�اك حفلة
موس�يقية يف نادي الصيد الساعة الثامنة
مساء.
وتتزام�ن فعاليات مؤتمر االدب�اء العرب
مع فعاليات مهرجان الجواهري ( بدورته
الثانية عرشة ،وستتضمن قراءات شعرية
على م�دار يوم�ي الخمي�س والجمع�ة،
إضافة اىل عدد من الفعاليات املوس�يقية،
التي ستتواصل لحني ختام املهرجان يوم
الجمعة التاسع والعرشين من حزيران.

الش�هر املقبل «أيام فن الغرافيك» ،والتي
تتواصل لثالثة أيام أيضا ً بمش�اركة أربعة
فنانين ،ه�م :كريم�ة ب�ن س�عد ،وليلى
س�لماوي ،وفردوس باملحرصية ،ومحمد
سامي بشير .أما جزيرة قرقنة ،فتنطلق
فيها «أي�ام فن الفوتوغرافي�ا والفيديو»،
يف العارش من آب املقبل ،ويش�ارك ثمانية
فنانين بعرض�ون أعماله�م على م�دار
ثالثة أي�ام ،هم :صفوان جل�ول ،ومروان
الطرابلسي ،وحسين مص�دق ،وهيف�اء
عب�د الهادي ،وس�امية العيش ،ويوس�ف
بوعجاج�ة ،وعربي�ة الطرابلسي ،وخالد
زروقُ .تختتم التظاهرة يف مدينة س�ليانة
يف الح�ادي والثالثني من آب املقبل بمحور
«أيام فن املكان» التي تتواصل لثالثة أيام
بحض�ور الفنانني وس�ام العاب�د ،وخالد
عبي�دة ،ونادي�ة همــــــاني ،وحمادي
بني�ة ،وألفة جــــمعة ،على أن تعرض
جمي�ع املش�اريع املش�اركة يف «مدين�ة
الثقاف�ة» يف تونس العاصمة بني  20و23
أيلول املقبل.

طالسم اخرى
سمية العبيدي

جسدي ٌ
ثوب
ُ
ونوافذ مبرصة
الساعد يغفو فوق الصدر املنأد ردا ْء
الخ�وفيخات�لحامل�ه
وجديلة ريح تقفز
ً
معلنة يل رفض حصار
عصائبها
َ
الرؤية ّ
أي بساط
وفرشت
هيـّ ا يا حلم ايلّْ
ْ
املنخوب
فلنرقص يف الجسد
ْ
شعر يتثاءب أغنية
ولنصنع من ِ
ال تعزف ال تروى
ترنيمة طفل الشمس
تتخذرف نجمة
ُّ
تنحط صباحا فوق بساطي
قمرا منطفئا ً
وبقية غيمة
تتقلــّ د حبل مراء
كلفافة تبغ ميت ٍة
حلمي االزرق
صمتا
انه ّد كما الزورق
مرساة الصلب بكت
ومراىفء ود منحورة ْ
الرمل تس�امق عريانا ً
اركل وج َه الشاطىء
ْ
طوب
بأصابع
فالبون كتوم
وامل ّد غشوم
واللوحة ناقصة
ّ
فالخط الفاصل تذروه الريشةْ
طلحا ً ملك الزمن اآلتي
أحب�الالص�وتتخاط�ر
اذ تتمخـّ ض آهاتي
راي�اتقراصن�ةالخلج�انب�را ْء
ْ
الشيطان
من وسوسة
الطفل يلوذ بثوب األ ّْم
أمس
وبقصة
ِ
ُ
السمت يقوّض منظورة
واألقفال املوقوذة يف مهوى األنوا ِء...
متى
تذوي
شمعا ً
أوقد تؤوي
حالً.....
بسطا ً تتطايرُ.....
خاتم ِّ
جن سليمان
وطالسم أخرى.
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اعالنات

وزارة النفط

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 8225
التاريخ 2018 / 7 / 3

اعالن

اىل املدعى عليه  /محمد محمود بنيان
اصــــدرت محكمة االحـــــوال الش�خصية يف الكاظمية
قــــراره�ا املرق�م  / 1747ش  2018 /وامل�ؤرخ / 5 / 6
 2018املتضم�ن فيه الزام املدعى علي�ه محمد محمود بنيان
تأدية نفقة خمسة وسبعون الف دينار شهريا نفقة ماضية
للمدعية سامية هادي عطية وملدة سنة واحدة سابقة وتأدية
نفقة مستمرة مائة وخمة وعرشون الف دينار شهريا ً نفقة
مس�تمرة وتأدية مبلغ مائة الف دينار شهريا ً نفقة مستمرة
للاوالد زينب وحسين من تاري�خ املطالب�ة القضائية يف 15
 2018 / 4 /وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي وتأييد املجل�س البلدي له ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفتين محليتني وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك
قانون�ا ً لالعرتاض والطعن التمييزي س�وف يكتس�ب القرار
الدرج�ة القطعي�ة وفق االصول وخالل ش�هر واحد من ثاني
يوم النرش .
القايض  /حممد حميسن عيل

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 8226
التاريخ 2018 / 7 / 3

اعالن

اىل املدعى عليه  /محمد محمود بنيان
اصــــ�درت محكم�ة االحـــــ�وال الش�خصية يف
الكاظمي�ة قــــراره�ا املرق�م  / 1746ش 2018 /
وامل�ؤرخ  2018 / 5 / 1املتضم�ن في�ه ق�رار املحكمة
بتأيي�د حضانة املدعية س�امية هادي عطي�ة لالطفال
زينب وحسين اوالد املدعى عليه محم�د محمود بنيان
لغرض مراجعة كافة الدوائر ما عدا الجوازات والس�فر
خارج العراق اال مراجعة والدهم املدعى عليه وموافقته
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي
وتأيي�د املجل�س البل�دي ل�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك
بصحيفتين محليتني وعند عدم حض�ورك او من ينوب
عنك قانونا ً لالعرتاض والطعن التمييزي سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية وفق االصول وخالل شهر واحد
من ثاني يوم النرش .
القايض  /حممد حميسن عيل

محكمة بداءة بلدروز
العدد/110/ب2018/
اعالن بيع عقار
عطف�ا على الحك�م الص�ادر م�ن
محكم�ة ب�داءة بل�دروز بالع�دد /110
ب2018/واملؤرخ2018/4/29املتضم�ن
أزال�ة ش�يوع العق�ار املرقم65مقاطع�ة
محل�ة الحري�ة الواق�ع يف قض�اء بل�دروز
 /الس�وق القديماملوص�وف ادن�اه تق�رر
وضع�ةيف املزاي�دة العلني�ة مل�دة ثالث�ون
يوم�ا يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش.
فعلى الراغبين بالرشاء الحض�ور يف هذه
املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية
وقدرة( )%10م�ن القيمةاملقدرة والبالغة
()20000000عرشون ملي�ون ديناران لم
يكن من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة
س�تجري االحال�ة القطعية وف�ق االصول
مع العل�م ان الدفع مقدم�ا والداللية عىل
املشتري واذا ص�ادف يوم االحال�ة عطلة
رس�مية فس�يكون اليوم الذي يليه موعد
لذل�ك وعىل املشتري ان يس�تصحب معه
شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية.
القايض
قحطان خلف خالد
االوصاف
-1ان العق�ار املرقم 65محل�ة الحرية يقع
يف بلدروز/الس�وق القدي�م مس�احته
140م2مل�ك رصف عب�ارة ع�ن دار
س�كنيحتوي عىل غرفتي ن�وم بأبعاد  4يف
 6م و 4يف 4م واس�تقبال 4يف 6م 2ومطبخ
5و3يف 5و3م2ومراف�ق وحم�ام خارج�ي
مبني�ة م�ن البل�وك والس�منت ومس�قفة
بالشيش املسلح ومشغولة من قبل املؤجرة
كريمة محمود بريسم
-2درجة العم�ران دون الوس�ط ومجهزة
باملاء والكهرباء
 -3اقدر قيمةالعقار املوصوف اعاله بمبلغ
(  )20000000عرشون مليون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي املحامي عماد محس�ن عيل
لرشك�ة الرائ�د للدعاية و النشر و االعالم
املح�دودة ادعو كل من ل�ه حق او دين عىل
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد
حي الجامعه م ٦٣٣ز٢١بنايه ١
املصفي املحامي
عمار محسن عيل

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ( عيل
كري�دي عب�د الحمزه ) يطلب تب�دل لقب من (
العجيلي ) اىل ( العام�ري ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية من خلال مدة اقصاها
 15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة (  ) 22من قانون
البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة العام
 /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عايد
كامل حسين ) يطلب تب�دل لقب من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية م�ن خالل م�دة اقصاها  15يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة (  ) 22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة العام
 /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة
ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عقيل
كامل حسين ) يطلب تب�دل لقب من ( العجييل
) اىل ( العام�ري ) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة
ه�ذه املديرية م�ن خالل م�دة اقصاها  15يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام امل�ادة (  ) 22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االح�وال املدنية والجوازات واالقامة العام
 /وكالة

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي ( س�تار جابر خرنوب
) يطل�ب تب�دل لقب م�ن ( العجيلي ) اىل ( العام�ري ) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل م�دة اقصاها  15يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة (
 ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( حمزه منري بدر ) يطلب
تب�دل لقب م�ن ( العجيلي ) اىل ( العامري ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية من خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة (  ) 22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط
قسم شؤون جنسية واسط
اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ( فؤاد عاش�ور تاج )
يطل�ب تب�دل لق�ب م�ن ( العجيلي ) اىل ( العامري ) فم�ن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية من خالل م�دة اقصاها  15يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة (
 ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 516ش 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /خالد هادي شاهر
يس�كن محافظة البرصة قضاء الزبري حي السلام (  ) 4مجهول
محل االقامة حاليا
للدع�وى الرشعية املقام�ة من قبل املدعية ( نض�ال عبيس معله
) والت�ي تطلب فيه الحكم بتاييد حضان�ة الطفل ( مرتىض خالد
هادي ش�اهر ) وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب
اشعار مختار قضاء الزبري حي السالم (  ) 4وكتاب املجلس املحيل
فيه�ا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموعد املرافع�ة املعني يف / 7 / 10
 2018الس�اعة الثامنة صباحا وبعكس�ه تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
تحسني عيل ذيبان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 170 /ت 2011 /
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ بل�د العقار تسلس�ل  15 / 275م  46الواقع
يف بل�د العائ�د للمدي�ن عقيل ناج�ي مرهون املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن حامد اكريمي رجب البال�غ  238 000000مئتان وثمانية
وثالثون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  15 / 275 :م  46بلد .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  :من الجنوب ش�ارع املحيط ومن الش�مال
شارع تجاري مبلط ومن جهة الغرب عمارة تجارية .
 – 4مشتمالته ............. :
 – 5مساحته  238 / 50 :مرت .
 – 6درجة العمران  :عمارة تجارية فوقها شقيق تحت االنشاء .
 – 7الشاغل  :املؤجرين .
 – 8القيمة املقدرة  32 0000000 :ثالثمائة وعرشون مليون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 170 /ت 2011 /
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ بل�د العقار تسلس�ل  15 / 275م  46الواقع
يف بل�د العائ�د للمدي�ن عقيل ناج�ي مرهون املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن حامد اكريمي رجب البال�غ  238 000000مئتان وثمانية
وثالثون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  15 / 275 :م  46بلد .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه  :من الجنوب ش�ارع املحيط ومن الش�مال
شارع تجاري مبلط ومن جهة الغرب عمارة تجارية .
 – 4مشتمالته ............. :
 – 5مساحته  238 / 50 :مرت .
 – 6درجة العمران  :عمارة تجارية فوقها شقيق تحت االنشاء.
 – 7الشاغل  :املؤجرين .
 – 8القيمة املقدرة  32 0000000 :ثالثمائة وعرشون مليون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد/365 :ش2018/
التاريخ2018/7/3:
م/تبليغ بموعد مرافعة
اىل املدعى عليه  /احمد طلب احمد
س�بق للمدعي�ة زوجت�ك (انتص�ار حس�ن محم�ود) وان اقامت
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة /365ش 2018/والت�ي تطلب فيها
التفري�ق القضائي منك اس�تنادا ً الح�كام امل�ادة /43اوالً 2/من
قانون األحوال الش�خصية وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ املبلغ (فليح حس�ن سلوم) وتأييد مختار منطقة
الرك�ة املدع�و (وليد ارحيم عب�د الله) واملذيل بتوقيع الش�اهدين
(مظه�ر محم�ود عباس و ه�ذال احم�د محم�ود) واملصدق من
املجل�س البل�دي يف قضاء س�امراء علي�ه قررت ق�ررت املحكمة
تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املواف�ق  2018/7/23ويف حالة عدم
حض�ورك يوم املرافعة او من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وحسب القانون.
مـع التـقـدير...
القايض
قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
العدد9291/
التاريخ2018/6/28/
اعالن
اىل املفق�ود س�جال احم�د مجول ق�دم املدعو احم�د مجول
صال�ح طلبا يطلب في�ه نصبه قيما» علي�ك لفقدانك بتاريخ
 2007/12/18حس�ب م�ا هو ثابت م�ن االوراق التحقيقية
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا» بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة خالل خمس�ة
عرش يوم�ا اذا كنت داخل العراق وخالل ثالثون يوما اذا كنت
خ�ارج العراق كما تطلب هذه املحكم�ة من كل مواطن لديه
معلوم�ات عن مصري املفقود مراجعتها خلال املدة املذكورة
وبعكس�ه س�وف تتخذ املحكم�ة الق�رار املناس�ب» الحكام
القانون
القايض
اسامة علوان شلش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم  3/ 71726حي النرص باس�م (
مي�اده خزع�ل جعفر  9عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار
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اعالن
اىل الرشي�ك ( نداء عيل حس�ن ) اقتىض حض�ورك اىل صندوق
االس�كان العراق�ي يف النجف خلف مديريه م�اء النجف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قيام رشيكك الس�يد ( س�امر
حلي�م نعيم ) بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه
 3/ 83552حي النداء لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل
مده اقصاها خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال.
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العزيزية
رقم االضبارة 2018 / 108
اىل املنفذ عليه  /عيل حسن عبد الخالق
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس
لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للمادة  27من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ العزيزية خلال  10يوما تبدا من
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون  .علما بانه تم وضع الحجز عىل االموال
الغير منقولة العائ�دة اىل املدين اعاله يف العقار املرقم / 232
 615م الرساي وفق املادة  87من قانون التنفيذ ويف حالة عدم
تسديد الدين خالل  10ايام سوف يتم بيع العقار اعاله .
املنفذ العدل
حيدر رحيم صكبان
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جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية
العدد  / 494ب 2018 /
محكمة بداءة املدائن
التاريخ 2018 / 7 / 2
اعالن
املدعى عليه  /فائق صالح كيطان
اقام املدعي ( ابراهيم حسني عباس ) الدعوى البدائية املرقمة
 / 494ب  2018 /والت�ي يطلب فيها تمليك العقار املرقم 14
 9 /م 16كرغولية وتس�جيل العقار باس�مه بدائرة التسجيل
العق�اري يف املدائ�ن وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ وتأييد املختار واملجل�س املحيل لحي الزهراء
تقرر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ويف
ح�ال عدم حضورك يف موعد املرافعة املوافق 2018 / 7 / 23
الس�اعة التاس�عة س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ً
حسب االصول
القايض  /عالء الدين محمد املرسومي
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/1899
إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوت حص�ة املدين يف العقار تسلس�ل
792/3م  38الخاجي�ة الواقع يف الكوت العائد للمدين نصيف
جاس�م توفيق املحجوز لقاء طلب الدائن محمد نصري كاظم
وحسين عبدالرزاق محمد ظاهر البالغ ثمانون مليون دينار
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون
يوم�ا تبدءا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  /كوت  /قرب مؤسس�ة الش�هداء رقمه
792/3م 38الخاجية
 -2جنس�ة ونوعه  /ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة
للدول�ة حق التصرف للرشكاء والعقار بصورة عامة مش�يد
عليه�ا عدد من الدور الس�كنية وحصة املدي�ن املحجوز تبلغ
 1664سهم خالية من الشواغل وقت اجراء الكشف
 -3مس�احته  /مس�احة الكلية خمس�ة دونم بأعتبار الكيل
 52000س�هم منه�ا  3328س�هم اىل نصيف جاس�م توفيق
وحصة املحجوز  1664سهم
 -4القيمة التقديريه  /ثمانون مليون دينار
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
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مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4822 :
التاريخ2018/7/2 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( حسني عيل سلمان
) ال�ذي تطلب تبديل لقبه من ( حنينة ) اىل ( الجبوري ) فمن
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها
(خمس�ة عرش يوما ) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد4662 :
التاريخ2018/6/27 :
اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ( سعد عيل سلمان )
الذي تطلب تبديل لقبه من ( حنينة ) اىل ( الجبوري ) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمس�ة
عرش يوما ) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى
وف�ق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ()3
لسنة  2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
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عبطان يكشف تفاصيل مهمة
عن إعادة إعامر ملعب األنبار
بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف وزير الش�باب والرياضة ،عبد الحسين
عبطان ،تفاصيل مهمة في عملية اعادة اعمار
ملع�ب األنب�ار االولمب�ي ال�ذي ال�ذي فجرته
عصابات داعش االرهابية قبل أربع سنوات.
ونقل بيان للوزارة تلقته “المستقبل العراقي”،
ع�ن عبطان ال�ذي زار أمس االثني�ن محافظة
االنبار وتفقده المنشآت الرياضية هناك قوله،
ان “التفجير كان قاس�يا ً ج�دا ً والملعب يحتاج
إلزالة بش�كل كامل ونأمل الحفاظ على أسس
المش�روع ولكن ه�ذا يبقى وف�ق تقييم لجنة

فنية مشكلة لهذا الغرض”.
وأض�اف “اتفقنا مع الش�ركة التركية المنفذة
للمشروع ان نبدأ بالعمل بشكل سريع” كاشفا ً
عن “تخصيص ق�وة أمنية لحماية الموقع من
قيادة عمليات وشرطة األنبار”.
وأعرب عبط�ان عن أمله “االنته�اء من تقييم
االض�رار وتب�دأ الش�ركة التركي�ة بالعمل في
المشروع في الشهرين المقبلين”.
وكان ملع�ب االنب�ار الدول�ي ،وصل�ت نس�بة
االنج�از في�ه ال�ى  70%قب�ل تعرض�ه لدمار
كبير بعد س�يطرة داع�ش االرهابي على
المحافظة عام .2014

الربازيل تدخل التاريخ
برقم قيايس
المستقبل العراقي  /وكاالت
أصبح السيليس�او البرازيلي أكثر منتخب
يس�جل أهدافا ف�ي تاري�خ نهائيات كأس
العال�م ،بعد هدفيه في ش�باك المكس�يك
في المباراة التي جمعتهما
ف�ي دور ال�ـ 16م�ن
مونديال روس�يا.وفك
ه�دف نيمار الش�راكة

يوفنتوس جيهز  40مليون
يورو لضم باولينيو
المستقبل العراقي /وكاالت
يس�عى نادي يوفنتوس اإليطالي للتعاقد
م�ع نج�م برش�لونة اإلس�باني ،خلال
فت�رة االنتق�االت الصيفية ،ح�ال رحيل
البوسني ميراليم بيانيتش في االنتقاالت
الصيفية.
وقال�ت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية ،إن
يوفنتوس مس�تعد لدفع  40مليون يورو
م�ن أجل التعاق�د مع باوليني�و في فترة

بغداد /المستقبل العراقي
قرر ن�ادي القوة الجوية ،تجديد عقد المحترف
الكرواتي سبس�تيان للعب في صفوف الفريق
خالل الموسم المقبل.
وذك�ر بيان العلام النادي ،تلقته “المس�تقبل
العراقي” ،ان “محترف القوة الجوية الكرواتي
سبس�تيان س�افر الى بلاده ،لقض�اء اجازته
هن�اك ،بعد انتهاء عقده الرس�مي م�ع الفريق
امس االحد”.
ونق�ل البيان عن م�درب الق�وة الجوية راضي
شنيش�ل ،الق�ول ان “الالع�ب سبس�تيان ق�د

تعرض ألصاب�ه قبل فترة قصي�رة ،وغاب عن
المباري�ات الثالث األخيرة للفريق ،وبعد انتهاء
عقده الرس�مي مع الفريق ،س�افر الالعب الى
كرواتيا لقضاء فترة اجازاته هناك”.
واضاف ان “سبس�تيان العب مهم فب صفوف
الفري�ق ،وأداره النادي توصل�ت الى اتفاق مع
الالعب لتجديد عقده للموسم المقبل ،بانتظار
التوقيع الرس�مي مع الالعب بعد عودته من
فترة اإلجازة”.
وتاب�ع شنيش�ل انن�ا “س�ندرس وض�ع
المحترفين األخرين خلال الفترة المقبلة،
من اجل تحديد مصيرهم مع الفريق.

ريال مدريد يرد رسمي ًا
عىل صفقة نيامر
المستقبل العراقي  /متابعة

رد نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال اوروبا لكرة القدم على تقرير
قال إن�ه عرض مبلغا قياس�يا يبلغ  310ماليين ي�ورو { 360مليون
دوالر} لضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.
وذك�رت قناة تي.في.ئي التلفزيونية االس�بانية أم�س االثنين أن ريال
مدريد ق�دم العرض بالفعل لالعب البرازيلي الذي ترك برش�لونة العام
الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته  222مليون يورو.
وق�ال النادي في بي�ان بموقعه على االنترنت “في ض�وء المعلومات
الت�ي أذيع�ت عن طريق {تي.في.ئي} بش�أن عرض مزع�وم من ريال
مدريد إلى باريس سان جيرمان حول العبه نيمار ،يرغب ريال مدريد
في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على االطالق”.
وأض�اف “ري�ال مدريد لم يق�دم أي عرض من أي نوع لباريس س�ان
جيرمان أو لالعب.

أياكس يصدم برشلونة
بخصوص نجمه
المستقبل العراقي  /متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ،ع�ن ق�رار ن�ادي أياكس أمس�تردام
الهولن�دي ،بخصوص االس�تغناء ع�ن نجمه ،لصالح برش�لونة
اإلسباني ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وقال رادي�و كتالونيا ،إن أياكس أبلغ برش�لونة أمس ،بضرورة
نس�يان التعاقد مع فرانكي دي يونج ،نج�م الفريق الهولندي،
هذا الصيف.
وتابع الراديو ،أن أياكس شدد على عدم نيته ،في بيع فرانكي
دي يونج ،في الميركاتو الصيفي الجاري.
وحاول برش�لونة ،التعاقد م�ع فرانكي دي يونج ،من أجل
تدعيم خط وس�طه ،بعد رحيل أندريس إنييس�تا للدوري
الياباني.

أوزيل حيصل عىل رقمه
املفضل مع املدفعجية
المستقبل العراقي  /وكاالت
منح نادي أرس�نال اإلنكليزي لكرة الق�دم نجمه األلماني
مس�عود أوزيل قميص�ه المفضل رقم  ،10ليرتدي�ه صانع ألعاب
الفريق بداية من الموسم القادم.
ويرت�دي أوزي�ل القمي�ص رق�م  11من�ذ قدوم�ه ألرس�نال في
 ،2013حي�ث لم يحصل على القميص  10لتواجد جاك ويلش�ير
بالفريق.
وم�ع رحي�ل ويلش�ير عن أرس�نال بع�د نهاية عق�ده هذا
الصيف ،أصبح الرقم شاغرا ليحصل عليه أوزيل.
وق�ال الدولي األلماني عن رقم�ه الجديد ان “االمر
ليس س�را ً ب�أن هذا الرق�م مميزا ً بالنس�بة لي ،
زي�دان كان يرتدي هذا الرقم وهو قدوتي منذ
أن كن�ت طفالً  ،ومازال اكثر رقم مخصص
لم�ن يلعب في مرك�ز صانع ألع�اب  ،أنا
اتطلع الرتداء ه�ذا الرقم ألول مرة مع
ارسنال بعد انتهاء اإلجازة الصيفية.

االنتق�االت الصيفية ،ليع�وض بيانيتش
في وسط الملعب.
وانتقل باولينيو إلى برشلونة في الصيف
الماض�ي م�ن جوان�زو الصين�ي مقابل
 45مليون ي�ورو ،وال يفكر البارس�ا في
بيعه خلال الميركاتو الصيفي ،بحس�ب
التقارير الصحفية اإلسبانية.
وسبق أن كش�فت تقارير إيطالية عن أن
بيانيت�ش يحظ�ى باهتم�ام كل من ريال
مدريد وبرشلونة في الصيف الحالي.

اجلوية جيدد عقد حمرتف أجنبي
ويعلن موقفه من آخرين

مع األلمان ( 226هدفا) بتس�جيله الهدف
األول ف�ي الدقيق�ة  50وه�و رق�م 227
للبرازي�ل ف�ي تاري�خ الموندي�ال ،وع�زز
البرازيلي فيرمينو الغلة بتس�جيله الهدف
الثاني ف�ي الدقيقة األخيرة م�ن المباراة
ليرفع رصيد البرازيل إلى .228وس�تكون
أمام البرازيل فرصة لتوسيع الفارق بينهم
وبين األلمان ،الذين خرجوا من المونديال
الروسي من دور المجموعات.

احتاد الكرة حيدد موعد انطالق دوري الفئات العمرية

بغداد /المستقبل العراقي

جرت في قاع�ة المؤتمرات ف�ي اتحاد الكرة
العراق�ي ،امس الثالثاء ،قرع�ة دوري الفئات
العمري�ة االش�بال والناش�ئين لمجموع�ة
بغداد للموس�م  ،٢٠١٨ -٢٠١٧لفرق الممتاز
والدرجة االولى.

وح�ددت لجنة المس�ابقات الس�ادس عش�ر
م�ن الش�هر الحالي انطلاق دوري االش�بال
وبمش�اركة عش�رة فرق من الدرجة االولى،
وه�م كل م�ن الصناعة وبدر الع�راق وبالدي
والعي�ن والفت�ح والمهندس�ن والرصاف�ة
والصليخ والسياحة والمجد ،اما فرق الممتاز
ه�م الطلب�ة والكهرب�اء والنفط والحس�ين

والصناع�ات وبغ�داد والجوي�ة والش�رطة
والزوراء.
فيم�ا ينطلق دوري الناش�ئين يوم العش�رين
من الش�هر ذاته وبمشاركة عش�رة فرق من
الممت�از وه�ي كل م�ن الطلب�ة والكهرب�اء
والنف�ط والحس�ين والصناع�ات وبغ�داد
والجوية والش�رطة وال�زوراء والحدود ،أما

ف�رق دوري الدرجة االولى ضم�ت  ١٩فريقا
وهي كل من الس�ياحة والصناعة واالس�كان
والمهندس�ين والنص�ر والسلام والصلي�خ
والحس�ينية والي�ات الش�رطة وب�دع العراق
والدف�اع المدن�ي وبلادي والك�رخ والمجد
والفتح والحريّة والعين والحسنين والشباب
والمصافي.

إنييستا يوجه رسالة وداع جلامهري إسبانيا

المستقبل العراقي  /وكاالت

عرب أندريس إنييس�تا ،نجم برش�لونة السابق ،عن
س�عادته بمشواره رفقة منتخب إسبانيا ،وذلك عقب
الخروج من بطولة كأس العالم.
وأعلن إنييستا ،نهاية مشواره الدولي ،رفقة الماتادور،
حيث قرر االعتزال الدولي رس�م ًيا ،بعد مسيرة حافلة
باإلنج�ازات والبط�والت م�ع المنتخ�ب
اإلسباني.

وقال إنييستا ،عبر حسابه الرسمي ،على موقع التواصل
تويتر “كان من حس�ن الحظ أن نعي�ش في واحدة من
أفضل مراحل الكرة اإلس�بانية ،م�ع جيل من الالعبين،
الذين كانوا وال يزالون استثنائيين في كل شيء”.
وتابع “عشنا لحظات صعبة وخيبات أمل كبيرة ،خالل
 14عامً �ا ،ولكنن�ا اس�تطعنا تحقي�ق إنج�ازات كبيرة
للمنتخب”.
وأضاف إنييس�تا “لم يكن قرارًا س�هالً ،كنت أفكر فيه
لعدة أشهر ،لكنني كنت أقول دائما إنني سأفعل ذلك في

نهاية المطاف”.
وواص�ل “أود أن أش�كر االتح�اد ،من أج�ل الدعم الذي
قدمه لي ،ولجميع الرؤس�اء والمديري�ن والموظفين،
لمساعدتهم لي طوال هذه السنوات”.
واختت�م “وأخيرا أود أن أش�كر عائلتي ،أش�كركم على
دعمكم غير المشروط”.
وش�ارك إنييس�تا ،في كأس العالم  2018مع إس�بانيا،
وودع البطول�ة م�ن دور ال�ـ  ،16بع�د الهزيم�ة م�ن
روسيا.

رسميا ..لوف مستمر مع أملانيا حتى 2022
ً

المستقبل العراقي  /متابعة

أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم ،اس�تمرار يواكيم لوف،
مدر ًب�ا للمنتخب األول ،رغم الخ�روج من كأس العالم،
من الدور األول.
وقال الموقع الرسمي لالتحاد األلماني ،عبر موقع
التواصل تويتر ،إن لوف مستمر كمدرب للمنتخب
األلماني.
ومن المفترض أن يس�تمر العقد الحالي للمدرب

ل�وف ،حتى عام  ،2022وتتمث�ل مهمته المقبلة في اس�تعادة توازن
الفري�ق ،قب�ل المش�اركة في النس�خة األولى من بطول�ة دوري أمم
أوروبا.
وكان مجل�س إدارة االتحاد األلماني ،ق�د أعلن اتفاقه باإلجماع ،على
تجدي�د الثقة في لوف ،وذلك خلال اجتماع أجري عب�ر الهاتف ،يوم
الجمعة الماضي.
وكان يواكيم لوف ،قد تمهل في حسم مستقبله ،بعد الخروج الصادم
للمنتخ�ب األلماني م�ن الدور األول بالمونديال الروس�ي ،حيث طلب
بعض الوقت للتفكير.

مارادونا يسخر من نيامر ويتحرس عىل األرجنتني
المستقبل العراقي  /وكاالت
أش�اد أس�طورة األرجنتين،
دييجو أرماندو مارادونا ،بالمس�توى الذي
أظهره المنتخب البرازيلي ،في المباراة التي
فاز فيها  ،على المكس�يك ،في دور الس�تة
عش�ر لبطول�ة كأس العال�م ،مؤك� ًدا أن
منتخب الس�امبا ،مرش�ح للفوز باللقب
تحت قيادة مدربه تيتي.
وق�ال مارادون�ا “اس�تمتعت ألنني
رأي�ت فريق�ا برازيليا صلب�ا للغاية،
في طريق�ه نحو اللق�ب ،يروق لي
تيتي ،المكس�يك حاولت تحقيق
الفوز كما فعلت أمام ألمانيا”.
وأضاف مارادونا ،خالل ظهوره
في برنامج “م�ن يد رقم ،”10
الذي تبث�ه قناة تيليس�ور في
فنزويال “ولكن ،ماذا يحدث؟

العب�و الوس�ط البرازيلي�ون والالعب�ون
األربعة ف�ي الدفاع هم وح�وش ،يلتحمون
ويركضون ويمررون ،الجميع يش�ارك في
اللعب”.
وفازت البرازيل  2-0على المكسيك ،بفضل
تأل�ق النجم نيم�ار دا س�يلفا ،الذي س�جل
الهدف األول ،وصنع الهدف الثاني.
ولكن اش�تهر نيم�ار في هذه النس�خة من
المونديال ،بردود فعله المبالغ فيها ،وإدعاء
الشعور باأللم ،بعد كل مخالفة تحتسب له،
وهو ما أشار له مارادونا ،في حديثه.
وأض�اف مارادونا “يجب أن نق�ول لنيمار:
إم�ا أن تجعلن�ا نبكي أو نضح�ك ،وذلك ألنه
عندم�ا دهس�ه الالع�ب المكس�يكي ،كان
ه�ذا يدعو للبكاء ،ولك�ن بعد رؤيته يركض
ً
مضح�كا ،كيف يكون هذا
بعده�ا ،كان ذلك
األم�ر؟ ،إم�ا أن يحصل الالعب المكس�يكي
على بطاقة صفراء ،أو هو محض إدعاء من

قبل نيمار”.
وعاد مارادونا مجددا لإلش�ارة إلى سقوط
األرجنتين أمام فرنس�ا في دور الستة عشر
للموندي�ال بنتيج�ة  ،3-4وه�ي الهزيم�ة
التي ال تزال تؤلم أس�طورة الك�رة العالمية
السابق.
وتابع مارادونا قائال “يا ليت الرب يمنحني
القوة م�ن أجل الع�ودة للملعب ،الس�نوات
والحياة تمر بالنسبة للجميع ،وأنا أصبحت
في الـ  57عاما ،أرى منتخب بالدي يتعرض
للطمة من قبل فريق ال أعتقد أنه أحد أفضل
الف�رق في البطولة ،حزين ألنني أرى كل ما
بنين�اه بمجهود كبير ،يتم تدميره بس�هولة
كبيرة”.
وردا عل�ى س�ؤال عم�ا إذا كان س�يقبل مد
ي�د العون لمنتخب بلاده إذا طلب منه ذلك،
أج�اب مارادونا قائال “نعم ،وس�أقوم بذلك
مجانا.
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«ميتة» تعود للحياة يف ثالجة املرشحة!

تخض�ع ام�رأة أُعل�ن ع�ن وفاته�ا بعد
حادث س�يارة يف جنوب إفريقيا ،للعالج
يف املستش�فى بعد العث�ور عليها حية يف
ثالجة املرشحة.
ُ
ونقل�ت امل�رأة الت�ي لم يتم الكش�ف عن
هويته�ا ،إىل مرشح�ة  Carletonvilleيف
مقاطعة  ،Gautengبعد أن اختفت معالم
الحي�اة من وجهه�ا إثر حادث س�يارة.
ولكن ،عندما ذهب أحد العاملني للتحقق

من وضع جثتها يف الثالجة ،وجد أنها ما
تزال تتنفسُ ،
ونقلت إىل املستش�فى عىل
الفور لتلقي العالج الالزم ،وفقا لتقارير
محلية.وبه�ذا الص�دد ،نف�ت رشك�ة
اإلس�عاف الت�ي أعل�ن مس�عفوها وفاة
املرأة ،وجود أي دليل عىل اإلهمال.
وقال مدير العمليات يف رشكة «Distress
« :»Alertل�م يح�دث ه�ذا بس�بب عدم
تدريب املس�عفني لدينا بشكل صحيح»،

سودوكو

وفق�ا ل�ـ  .TimesLiveكم�ا أوض�ح أن
املوظفين اتبع�وا الربوتوك�والت الالزمة
عند التحق�ق من بقائها عىل قيد الحياة،
بم�ا يف ذل�ك البحث عن عالم�ات النبض
والتنفس.وتقول تقارير محلية إن املرأة
كانت م�ن بني ع�دة أش�خاص تعرضوا
لحادث س�يارة ،يف  24يوني�و املايض ،ما
أسفر عن جرح بعضهم ووفاة شخصني
آخرين.

الفوائد الصحية للبصل
يدخل البصل يف طعام اإلنسان منذ زمن بعيد،
ويتميز بمجموعة خصائص مفيدة للصحة،
وقد ح�دد الخرباء أهم األس�باب التي تدفعنا
إىل اس�تخدام ه�ذه املادة يف نظامن�ا الغذائي
اليومي.ويعد البصل من املواد الغذائية الغنية
بمضادات األكس�دة والفيتامينات والعنارص
املعدنية.
وتزود بصلة متوس�طة الحجم الجسم بـ 44
س�عرة حراري�ة و %20من حاجت�ه اليومية

لفيتامين  ،Cو %10م�ن حاجت�ه اليومي�ة
لفيتامين .B6ويحت�وي البص�ل أيض�ا عىل
البوتاس�يوم واملغنيس�يوم وحمض الفوليك،
وكذلك مركب كريسيتني املضاد لاللتهابات.
واتضح من نتائج دراسات سابقة أن سكان
إيطاليا وس�ويرسا نادرا م�ا يصابون ببعض
أن�واع الرسط�ان املنترشة ،وتبني أن الس�بب
هو تناوله�م البصل بكثرة.كم�ا بينت نتائج
دراسة أجريت بمشاركة النساء وجود عالقة

بني تناول البصل يف الفرتة التي تسبق انقطاع
الطم�ث ،وبني حال�ة العظ�ام م�ا بعدها.إذ
جاءت درجة كثافة املعادن يف عظام النس�اء
اللواتي كن يتناولن البصل أعىل بنس�بة %20
مقارنة بالنس�اء األخريات.وينش�ط البصل
عملي�ة الهضم الحتوائه على مركب إينولني
(من األلياف الغذائية) ،حيث يعمل عىل تطور
البكترييا املفيدة يف األمعاء ،ويمنع اإلمس�اك،
ويحسن مستوى السكر يف الدم.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

يرشب االمريكيون أكث�ر من مليار كوب ماء
من مياه الصنبور يومياً.
تخص�ص الواليات املتح�دة االمريكي�ة أكثر
من  151مليون لرت م�ن املاء يوميا من مياه
البحيرات لديه�ا ،يس�تخدم نصفه�ا لتوليد
وإنتاج الطاقة الكهربائية.
يعي�ش أكث�ر من  %85م�ن س�كان العالم يف
النصف األكثر جفافا ً من الكرة األرضية.
تس�تهلك الزراعة أكثر من  %70من إستهالك
املي�اه العذب�ة عاملي�اً ،وقد تص�ل إىل  %90يف
بعض الدول رسيعة النمو.
م�ن أجل صناعة  1طن من الحديد نحتاج إىل
 300طن من املاء.
نحن أيضا كبرش نخسر ( 237مل) من املاء
كل يوم عندما نتنفس بني شهيق وزفري.

سامسونغ يف «ورطة»
اش�تكى بع�ض مس�تخدمي هوات�ف
سامس�ونغ الذكية من مش�كلة أشعلت
الج�دل من جدي�د بش�أن الخصوصية،
األم�ر ال�ذي تطل�ب ردا م�ن رشك�ة
سامس�ونغ التي لم تقدم حال للمشكلة
حتى اآلن.
فقد تفاجأ عدد من مس�تخدمي أجهزة
سامس�ونغ أن هواتفه�م ترس�ل صورا
بش�كل عش�وائي إىل جه�ات االتص�ال
املخزن�ة لديه�م ب�دون علمه�م ،وف�ق
ما ذك�رت صحيف�ة «بزنس إنس�ايدر»
الثالثاء.
وق�د ت�م إرس�ال الص�ور عبر تطبي�ق
«رس�ائل سامس�ونغ» للمراسالت ،مع
ع�دم وجود م�ا يشير إىل أن الصور قد
تم إرس�الها بالفعل من الهاتف ،إذ أبلغ

طبق اليوم

باتون ساليه بالكمون
املقادير:
«تكفي  6أشخاص»  3 -كوب دقيق أبيض  -كوب إال ربع زبدة لينة
 كوب إال ربع ماء دافئ  1 -ملعقة كبرية «ملعقة  -طعام» خمريةفوري�ة  2 -ملعقة كبرية «ملعقة طعام» س�كر  2 -ملعقة صغرية
«ملعقة شاي» ملح
للوجه:
 1بيض�ة كبيرة مخفوقة  -نصف كوب كم�ون صحيح  1 -ملعقة
صغرية «ملعقة شاي» حليب سائل
طريقة التحضري:
يف وع�اء صغري «حل�ة» ،نضع امل�اء والزبدة ،ثم نس�خنهم عىل نار
هادئة حتى تذوب الزبدة ويصبح املاء دافئ.
يف بولة غويط�ة أو بولة العجان الكهربائي ،نضع الدقيق والخمرية
والسكر وامللح ،ونخلطهم.
نضي�ف خليط املاء مع الزب�دة إىل البولة ،ونعجن جيدا ً حتى نحصل
عىل عجينة لينة ومتماسكة.
نده�ن بول�ة نظيف�ة بالزيت ،ونض�ع فيه�ا العجينة ،ث�م نغطيها
ونرتكها يف مكان دافئ ملدة ساعة عىل األقل حتى تختمر ويتضاعف
حجمها.
نسخن الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية ،ونبطن الصينية بورقة
زبدة.
نضع الكمون عىل طبق واسع ومسطح.
نأخذ مقدار كرة صغرية من العجني ،وعىل سطح صلب نشكله عىل
هيئة أصاب�ع طولية ورفيعة ،ونغمس أح�د جوانبه يف الكمون ،ثم
نرصه متباعد يف الصينية.
نكرر الخطوة « »7حتى تنتهي كمية العجني.
يف بولة صغرية ،نخفق البيضة والحليب ،وندهن بها الباتون ساليه،
ونرتكه ملدة  10دقائق.
ندخل الباتون س�اليه الفرن ملدة  10دقائق وحتى ينضج ويكتسب
اللون الذهبي.
نخ�رج الباتون س�اليه من الفرن ،ونرفعه م�ن الصواني ،ثم نرتكه
حتى يربد تماماً.
نقدم الباتون ساليه مع الشاي.

بعض املس�تلمني للرس�ائل أصدقاءهم
عن هذا الخلل.
وقال أحد املس�تخدمني إن هاتفه أرسل
مع�رض الص�ور بالكام�ل إىل صديقته،
ولي�س ص�ورة أو اثنتين كم�ا ح�دث
للبع�ض ،وذك�ر آخ�رون أن أجهزته�م
أرسلت صورا إىل زوجاتهم.
وتأث�رت أجه�زة  Galaxy S9وGalaxy
 Plus S9على وج�ه التحدي�د من هذه
املش�كلة ،ولي�س م�ن الواض�ح م�ا إذا
كانت أجهزة أخرى قد تأثرت باملش�كلة
نفسها .وبينما قالت رشكة سامسونغ
إنه�ا عىل دراي�ة باملش�كلة ،وإن فرقها
الفنية تتابعها ،فإنه�ا لم تقدم حال لها
حتى اآلن ،وطلبت من املستخدمني الذي
يعانون من هذا الخلل االتصال بها.

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.

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.

العقرب

الثور
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.

أنت س�عيد الحظ الي�وم فربما تتخذ خط�وة جديدة نحو
هدفك ولذلك ستش�عر بالس�عادة عىل مدار اليوم .تش�عر
أن لدي�ك ق�درة عالي�ة على الرتكي�ز ولذلك ربما تس�تغل
ه�ذا الرتكيز يف إقناع بعض املعارضين لك بوجهة نظرك.
استمتع بروح املغامرة اليوم

القوس

اجلوزاء
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

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

السرطان
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.

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

االسد
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.

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

العذراء
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.

طالبة حتاكم بعد تلقيها مليون دوالر
تخض�ع فتاة م�ن جن�وب أفريقيا،
للمحاكم�ة يف العاصم�ة الربيطانية
لن�دن من جدي�د ،يف واقعة حصولها
على مبل�غ ملي�ون دوالر ،وإنفاقها
لجزء منه.وتلقت الطالبة سيبونغيل
ماني ،عىل املبلغ من برنامج املعونة
املالي�ة للطالب الوطن�ي (،)NSFAS
يف ش�هر يونيو وأنفقت منه  63ألف
دوالر ،لرشاء مالب�س باهظة الثمن
وهوات�ف ذكي�ة ،وإقامتها لحفالت،
بحس�ب قن�اة « »ENCAالجن�وب
أفريقية.ومان�ي طالب�ة يف جامع�ة

والتر سيس�ولو ،يف كي�ب الرشقية،
ومثل أم�ام املحكمة بتهمة الرسقة،
ونالت يف الع�ام املايض معونة مالية
ش�هرية من برنامج املعون�ة املالية
للطالب الوطني ،الذي يساعد الطلبة
الفق�راء املحرومين ،ولكنها منحت
عن طريق الخطأ مبلغ مليون دوالر
يف ش�هر يونيو ،وس�ارعت بالبدء يف
اإلنف�اق منه.واس�تغرق اكتش�اف
الخطأ ثالثة أش�هر ،وتم اسرتداد ما
تبقى من األموال من حس�اب ماني
املرصيف.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1704
االربعاء  4تموز 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

متكني نفسك من احلياة

املخيم
الطفل لن يرتك ّ
انتصار الدنان

ً
واقف�ا أمام عرب ٍة ملأى بأنواع عديدة من الخض�ار والفاكهة،
كان
ً
ّ
ّ
كيس لتملأه بعضا من الخضار أو
وكان�ت كلما امتدت يد امرأ ٍة إىل
ٍ
الفاكهة ،كان لعابه يسيل لتلك األنواع املختلفة.
كان�ت تنقضي س�اعات ،وه�و ينتظ�ر أن تف�رغ تل�ك العرب�ة من
حمولتها.
بالتعب ،فافرتش زاوية يف ّ
ش�عر ّ
الشارع ،أسند ظهره إىل عامود من
الباطون ،وجلسّ .
إنه زمن االشتباك .هو ليس ر ّدا ً عىل األديب ّ
غسان
كنفانيّ ،
لكنه واقعٌ ما زلنا نعيشه منذ سبعني سنة.
انتظ�ر الفتى طويلاً إىل أن َّ
حل موع�د أذان العرص .ويف هذا ّ
التوقيت،
ّ
يخف ازدحام ّ
الس�وق ،وتداخل ضجيجه ،إلاّ من بع�ض املارّة الّذين
ال حاج�ة لهم بيشء من ّ
الس�وق غير العبور في�ه ،أو لرشاء حاجة
رضوريّة.
السريّ ،
املتعبتي اللّ نْ
نْ
نْ
تي ال تقويان عىل ّ
حتى
الهزيلتي
وقف عىل قدميْه
إىل مكان قريب؛ بسبب الجوع .سار بخطوات متثاقلة ،وجلس تحت
العربة .التقط بأنامله ّ
الطريّة خيارة شبه عجوز كانت تحت العربة.
نفض عنه�ا تراب األرض ،وفصل عنها القس�م املهرتئ .قرّبها نحو
فمه ،وبدأت أسنانه تقضم ما ّ
ً
كيسا مرميًّا إىل جانب
ظل منها .وجد
العرب�ة ،حمله بيد .وباألخ�رى ،راح يبعثر ما أُلقي بجانبها ً
بحثا عن
بعض الفاكهة والخضار الّتي قد تصلح لألكل ،راح يلتقط ما يصلح
ً
شيئا إلاّ غربته وفقره.
منها لألكل .وضعها يف كيسه الذي ال يشبه
س�ار يف هذه اللّحظات رسي ًعا ،فأخوته ّ
الثمانية ،وأبوه املقعد ،وأمّ ه
العاجزة ينتظرون جمي ًعا مجيئه ،فاألفواه الجائعة تعترص أمعاؤها
ً
ً
ً
متتالية .انفرجت أس�ارير العائلة.
رسيعة
طرقات
قلقا .طرق الباب
ٍ
ّ
ْ
ركضت األ ّم نحو الباب كالنحلة تفتحه .رصخت :من يف الخارج؟
بصوته املرتعش ّ
الضعيف ،ر ّد :أنا.
الباب ،فهجم أخوته ّ
َ
الثمانية هجوم الرّعد يف ليل ٍة عاصف ٍة.
فتحتِ
ً
عتيقا
تناول�تِ الكيس من يده ،حملت�ه نحو املطبخ .ف�رش حرامً ا
ممزقة أطرافه عىل األرض .جلسوا عليه.
غس�لتِ أمّ ه ما جاء ب�ه .أزالت عنها القهر الّذي يعيش�ونه .وضعت
أفضل�ه للوالد ،وق ّدمته ل�ه .وضعت ما تبقى يف إن�اءٍ ،وأمام أوالدها
التسعة وضعته ،وبلمح البرص ،وبرسعة الربق تناولت أصابعهم ّ
ّ
كل
إنه زمن الجوع ،والفقرّ ،
والذلّ.
ما كان موجودا ً يف اإلناءّ .
حتى ل�و كان ّ
ُ
بطونهمّ ،
الطعام
نام�وا بعدها قريري العين .امتألت
جفن إذا ما ّ
ً
عفناّ ،
ٌ
ُ
ظل
فالجائ�ع ال يغمض له
لكنهم س� ّدوا جوعهم،
الج�وعيط�رقب�ابمعدت�ه.
ّ
ٌ
إنه زمن األلم ،زمن ّ
موت،
الس�عي وراء لقمة امل�وت املنتظر.اللّجوء
ٌ
والغربة موت ،وكذلك القهر ،والجوع.
ً
ً
س�ائغة ّ
ب ّ
لكل من تس�وّل له
لقمة
ُح صوت حناجر الفقراء ،وصاروا
نفسه التآمر عىل جوعهم.
ضح�ك ّ
الطفل عندم�ا رأى إخوته نياماًّ ،
ظانين أن الحياة تنتهي يف
كيس الخضار والفاكهة ،الذي حمله لهم أخوهم .

غدير حاتم
مرحل�ة تمكين�ك م�ن الحي�اة ،هي مرحلة تس�توطنك فج�أة ،قد
تول�د بعد تحليق ،فجيع�ة داخل فلكك أو تتبل�ور داخلك مع مرور
الس�نوات ،ردود أفعال�ك لحظ�ة عبورك ه�ذه املرحلة س�تتجاوز
منطقك القديم والبايل ومبدأ الحرية التي كنت تنش�دها سيختلف،
هي مرحلة تدرك من خاللها أن العديد من س�نوات عمرك ترسبت
من بين يديك كما يتسرب املوت بين املقاب�ر ،وأن فضائلك التي
زرعتها يف دروب اآلخرين س�تكون مبهمة بالنسبة لهم ولن يكون
للعط�اء،ال�ذيأهديت�هله�مأي�ةقيم�ة.
ش�عورك بالجم�ال س�يختلف ،الجمال املبه�رج الص�ارخ لم يعد
يس�تهويك بل ستسعى لرؤية وامتالك الجمال الهادئ ،سوف تعي
أن الجمي�ع من حول�ك يظنون أنه�م يملكون الحقيق�ة الكاملة.
س�تجهض أحاديثه�م بالصم�ت وس�تعلن اإلرضاب ع�ن موقفك
ورأيك من القضايا السياس�ية واالجتماعية املتناثرة حولك ،سوف
تس�تحرض من الذاك�رة لحظات كن�ت تظنها تافهة وستكتش�ف
أنه�ا أجمل ما مر عليك ،س�تدرك أن أحزانك القديم�ة كانت بلهاء
وأن إخفاق�ات النجاح األول قد صنعت من�ك ما أنت عليه اآلن وأن
املقاوم�ة ال تقترص عىل مقاومة عدوك ب�ل أن أعرس الحروب هي
الحروب التي تخوضها مع نفس�ك ،وس�تالحظ أنه كلما دنوت من
الق�اع لحظة س�قوطك عن�د مواجهتك للكدر أو كلم�ا اقرتبت من
القمم سيكون منقذك الوحيد هو أنت.
س�وف تفط�ن إىل أن بعض األحالم ال قيمة له�ا إذا جاءت متأخرة
وأن املرض من أصعب امتحانات الحياة وأن وصب الفضيحة أش�د
أملا ً من املوت.
س�تحظى بش�كيمة عظيمة لتواجه أي يشء ،س�تفهم أن الغرور
عب�ارة عن برئ ف�ارغ وأن جميع الرج�ال ال يصلح�ون للحب وأن
بعض النساء ال يستحققن األمومة وأن االحرتام بني الزوجني أهم
م�ن الحب وأن الحب يغتاله الزواج وأن معظم األقارب س�فح من
جهنم.
ستعلم أن الجهل هو القاتل األول وأن الخوف يوازي الجهل رضراً،
وستتنبه إىل أن بعض الفاسدين والقتلة يزاحمون الناس للصالة يف
ً
مثقفا،
الصف األول يف املس�اجد ،وأن الشخص الناجح قد ال يكون
ّ
ً
ناجح�ا ،وأن أنص�اف املثقفين وبعض
وأن املثق�ف ق�د ال يك�ون
املشاهري الذين ينترشون هذه األيام أشد خطرا ً من الحروب.
ّ
يحل نصف مش�اكلناّ ،
وأن نفي
س�توقن أن تقبل اختالف اآلخرين
ّ
يحل النصف اآلخرّ ،
وأن الدهشة بهذا الوقت قد
معظم السياسيني
اختفت والكرامة أصبحت زئبقية.
س�وف تفط�ن إىل أن بعض األحالم ال قيمة له�ا إذا جاءت متأخرة
وأن املرض من أصعب امتحانات الحياةّ ،
وأن وصب الفضيحة أش ّد
أملًا من املوتّ ،
وأنك قد تقيض معظم حياتك يف سبيل قضية أو فكرة
ّ
ما فتكتشف زيفها قبل وفاتك ،وأن تمكني نفسك من الحياة أفضل
ما توصلت إليه يف حياتك.

كـاريكـاتـير

اجلوز يقي من خطر اإلصابة بالسكري
كشف بحث جديد عن أن تناول
كمي�ة قليلة من الج�وز يوميا
ق�د يقل�ل م�ن خط�ر اإلصابة
بالس�كري من النوع الثاني إىل
النصف تقريبا.
وأظهرت دراس�ة ش�ارك فيها
أكث�ر من  34ألفا م�ن البالغني
األمريكيني ،أن تن�اول أي نوع
من الج�وز يوميا س�يقلل من
احتمال اإلصابة باملرض ،حيث
كان متوس�ط االس�تهالك 1.5
ملعقة طع�ام يف الي�وم ،إال أن
مضاعفة تل�ك الكمية إىل ثالث
مالع�ق ارتبط�ت بانخف�اض
مع�دل انتش�ار الس�كري م�ن
النوع الثاني بنسبة .%47
ودرس الباحثون من كلية طب
ديفيد جيف�ن يف جامع�ة كاليفورني�ا بلوس
أنجل�وس ،األرقام الواردة من املس�ح الوطني
لفحوص�ات الصحة والتغذي�ة (،)NHANES
والتي تدرس عينة كبرية من س�كان الواليات
املتح�دة .واتض�ح أن الذي�ن أبلغوا ع�ن أنهم
يتناول�ون الجوز ،كانوا أق�ل عرضة لإلصابة

بالن�وع الثان�ي م�ن داء الس�كري ،مقارن�ة
بأولئ�ك الذي�ن ل�م يس�تهلكوا أي ن�وع م�ن
املكسرات بغ�ض النظر عن العم�ر والجنس
والعرق والتعليم ومؤرش كتلة الجسم ومقدار
النشاط البدني.
ودرست بحوث س�ابقة العالقة بني استهالك
الجوز وصحة القلب واألوعية الدموية وكذلك

الشاي األسود يساعد عىل مكافحة الرسطان
كش�فت دراس�ات أجراها علماء من الواليات املتحدة أن تناول الش�اي
األسود له تأثري مضاد ألنواع من الرسطان.
وشاركت يف هذه الدراسات نساء من مختلف األعمار ،وطلب الباحثون
م�ن مجموعة منهن تناول الش�اي فقط كمرشوب ،وس�مح لألخريات
بتناول أي مرشوب يرغبن به باستثناء الشاي.
وأجرى الباحثون فحوصات طبية شاملة للمشاركات قبل بداية الدراسة
وعقب انتهائها .وبينت النتائج أن تناول الشاي بصورة دورية ساعد يف
حصول تغريات إيجابية يف الهرمونات ،فمثال اس�تقر استقالب هرمون
اإلسرتوجني يف أجسامهن.
ويرى العلماء أن هذا االستقرار يف استقالب اإلسرتوجني واملحافظة عىل
نس�به الطبيعية ،ضمن ألجس�ام النس�اء وقاية ضد الرسطان مقارنة
باملش�اركات األخري�ات اللوات�ي تناول�ن مرشوبات مختلفة باس�تثناء
الش�اي ،ما يشير إىل أن ارتفاع تركيز هذه الهرم�ون يزيد من احتمال
اإلصابة بالرسطان.

البطيخ األمحر يغري صحتك

مرض السكري .وقال الباحثون
إن الفوائد الصحية للجوز يمكن
أن تع�ود إىل حقيق�ة أنه مصدر
غن�ي بالده�ون املتع�ددة غير
املش�بعة املوىص بها ( 13غراما
لألوقية) ،والتي تشمل حامض
ألفا لينوليك واألحماض الدهنية
أوميغا .3
وق�د يس�اعد تن�اول حفنة من
الجوز يف اليوم ،عىل الوقاية من
أمراض القلب ورسطان األمعاء.
وخلصت الدراس�ة إىل أن تناول
ثلث كوب من الجوز ملدة س�تة
أس�ابيع يقل�ل كثريا م�ن إنتاج
األحماض الصفراوي�ة الزائدة،
باإلضافة إىل خفض مستويات
الكوليسترول «السيئة» ،حيث
ترتبط هذه األحم�اض الصفراوية برسطان
األمع�اء ،بينم�ا يرتبط انخفاض مس�تويات
الكوليسرتول برتاجع خطر اإلصابة بأمراض
القلب .ويعتق�د الباحثون أن محتوى األلياف
العالية يف الجوز يحفز نمو البكترييا «الجيدة»
يف األمعاء ،ما يفيد صحة القلب والقولون.

علاوة على امل�ذاق اللذي�ذ لفاكه�ة
البطيخ ،ومالءمتها الشديدة لحرارة
الصي�ف ،فإنه�ا تتمي�ز بع�دد م�ن
الفوائد التي يجهلها معظمنا.
باإلم�كان تناول ب�ذور البطيخ عىل
هيئ�ة مس�حوق ،فه�ي رضوري�ة
ومفي�دة الحتوائه�ا على نس�بة
مرتفعة من الربوتينات وفيتامني ،В
كم�ا أن زيت البذور مفيد لتحسين
الش�عر ونضارة الجلد ،ويستخدم يف
الزيوت الخاصة باألطفال ،فهو غني
بالعن�ارص املعدني�ة والفيتامين�ات
واألحم�اض الزيتي�ة املختلف�ة الت�ي تصل�ح
للجلد وللوقاية م�ن النوبات القلبية والجلطة
الدماغية .يعترب أفض�ل رشاب قبل التدريبات
البدني�ة القاس�ية ،الحتوائ�ه على األحماض
األميني�ة الت�ي تس�اعد على تخفي�ف األل�م
العضلي بع�د التدري�ب ،حي�ث أثبت�ت نتائج
دراس�ات أجريت على الرياضيني أن الحمض
األمين�ي س�يرتولني L -الضروري للحي�اة،
متوفر بنس�بة عالية يف البطيخ األحمر ،وهو
الحم�ض ال�ذي يخفف أل�م العضلات الناتج
ع�ن التدريب�ات القاس�ية ،وكذلك يس�اعد يف

ع�ودة نبضات القل�ب إىل معدالتها الطبيعية.
البطي�خ األحمر غني بصبغ�ة الليكوبني التي
تعطي البطيخ لون�ه األحمر أو الوردي ،وهي
ذاته�ا الت�ي تمن�ح الطماطم لونه�ا األحمر،
لذلك فإن تناول البطيخ يمنح الجس�م القدرة
عىل الحصول على الليكوبني بس�هولة ،دون
الحاجة إىل معالجته مثلما يحدث يف الليكوبني
من الطماطم .وتقي هذه الصبغة من أمراض
السكري ومضاعفات أمراض القلب واألوعية
الدموية ،وتحسن املناعة.
يحتوي البطيخ إىل جان�ب صبغات الليكوبني
والسترولني على مضادات أكس�دة كحمض

مواد قد تسبب تسارع رضبات القلب
ومن األس�باب األخرى الت�ي يمكن أن تؤدي
إىل تس�ارع معدالت رضبات القلب ،الكافيني
واملرشوب�ات الغازي�ة والش�اي ومرشوبات
الطاق�ة ،وكذل�ك الكافيين املوج�ود يف
الش�وكوالتة ،ويتعين على الش�خص الذي
يعان�ي م�ن ه�ذه الظاه�رة تس�جيل املواد
الغذائية الت�ي يرتبط تناوله�ا بظهور هذه
األع�راض .كما تؤثر أدوية الربو والس�كري
وأم�راض البرد والحساس�ية على إيق�اع
رضب�ات القل�ب ،الحتوائه�ا على مركب�ي
الفينيليفري�ن ،واإليبينفريين الزائف ،اللذين
يسببان تسارعا يف رضبات القلب.

يالحظ كثريون تسارع معدل رضبات القلب
بع�د تناول بعض األطعم�ة أو املرشوبات أو
األدوية ،فما هي أهم املواد التي تسبب ذلك؟
تكمن أسباب هذه الظاهرة يف املواد الغذائية
واملرشوبات واألدوية التي يتناولها اإلنسان،
فالكحول مثال من أهم أسباب تسارع معدل
رضبات القل�ب ،حيث اكتش�ف العلماء من
جامع�ة كاليفورنيا يف س�ان فرانسيس�كو،
أن الكح�ول تس�بب عند ضحاي�ا اضطراب
رضبات القلب «قفزات» يف إيقاعها ،ويالحظ
ذلك عىل نحو أكثر وضوحا لدى األش�خاص
الذين يعانون من الرجفان األذيني.

كيف يمكن زيادة الطول لدى االطفال والصبيان؟
قال املختص يف مجال التغذية مرتىض صفوي،
يف ح�وار صحفي مع وكالة أنب�اء فارس ،إن
استخدام األطعمة التي تحتوي عىل الكالسيوم
والزن�ك مه�م ج�دا يف ه�ذا املج�ال ألن تناول
األطعم�ة الت�ي تحتوي عىل الكالس�يوم يرتك
تأثريات عىل النمو الطويل للعظام يف الجس�م،
كعظمي الس�اق والفخذ .واض�اف« ،تحتوي
منتج�ات األلب�ان  ،وامللف�وف  ،والقرنبي�ط ،

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

والس�بانغ  ،والكرفس عىل الكالس�يوم  ،كما
تحتوي جميع أنواع اللحم األحمر واملكرسات
مثل الفس�تق والجوز واللوز عىل الزنك .ومن
جهة اخرى ،تحت�وي الخرضوات عىل الحديد
وفيتامين  ، Cوالذي ينص�ح بتناولها .وتابع
اختص�ايص التغذي�ة :إن األش�خاص الذي�ن
يفتق�رون إىل الفيتامين�ات ينص�ح بتن�اول
املكمالت الغذائية كحبوب الكالسيوم ورشابه

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

األس�كوربيك وبيتا كاروتني ،اللذين
يقللان م�ن الضرر ال�ذي تحدث�ه
الجذور الحرة الض�ارة الناجمة عن
التفاعلات املختلف�ة داخ�ل جس�م
اإلنسان.
يس�اعد البطيخ عىل تدف�ق الدم من
وإىل القل�ب ،ألن م�واد الس�يرتولني
واألرغينين وأكس�يد النيرتوجين
املوج�ودة يف عصير البطيخ األحمر
تساعد يف اسرتخاء األوعية الدموية،
وتدفق الدم يف جميع أنحاء الجس�م،
وه�و نفس تأثير أق�راص الفياغرا
عىل جس�م اإلنسان .تعطي كمية قدرها 100
غ�رام من البطيخ األحمر  30س�عرة حرارية،
وتحت�وي هذه الفاكهة على فيتامينات  Aو
 Bو Cو ،Dوعنارص البوتاس�يوم والفس�فور
والزن�ك والحدي�د وغريه�ا إىل جان�ب احتواء
البطي�خ على  %92م�ن امل�اء .يفي�د البطيخ
األحم�ر يف حل مش�كالت عدي�دة تعاني منها
املرأة الحامل ،مثل غثيان الصباح ،والحموضة
والتش�نجات العضلية ،لذلك ف�إن تناول قدح
من عصير البطيخ األحم�ر يف الصباح يكفي
للتخفيف من آثار تلك األعراض.

خصائص حليب اإلبل؟
إن مع�دالت الدس�م والالكت�وز يف «حليب اإلب�ل» أقل م�ن حليب البقر
لكنه يحتوي عىل املزيد من األنس�ولني  ،وهو م�ا يجعله االختيار األمثل
لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن م�رض الس�كري  ،والنظ�ام الغذائي
لالشخاص الحساسني بالالكتوز.
ميزات حليب او لبن اإلبل:
 ملين جي�د - .يس�اعد يف عالج البواسير  - .يس�اعد يف عالج أمراضالطحال - .يس�اعد يف التئام الجروح  - .مفيد ملرىض الس�ل  - .يساعد
يف عالج الريقان - .مفيد للربو وضيق التنفس  - .يقلل من أعراض فقر
الدم وضغط الدم.
باإلضاف�ة إىل خصائ�ص التنحيف  ،فان كوب من حليب او لبن اإلبل يعد
وجبة مثالية.
وتظه�ر األبح�اث أن املض�ادات الحيوي�ة يف حليب اإلب�ل  ،باإلضافة إىل
إطالة عمره مقارنة بمعظم منتجات األلبان  ،فإنها تعزز جهاز املناعة
وتجعله يتغلب عىل أمراض مثل الرسطان  ،واإليدز  ،وألزهايمر  ،والتهاب
الكبد الوبائي ،ويحتوي حليب اإلبل عىل بنية وخصائص تش�به الحليب
البرشي إىل حد كبري.

بحسب عمرهم ومن املستحسن ايضا معالجة
نق�ص الزن�ك بقط�رات ورشاب وكبس�والت
وحب�وب الزنك.ونوه صفوي اىل إن اس�تهالك
األطعم�ة الغنية بالربوتين�ات يرتك تأثريا عىل
زيادة الطول ،موضح�اً :إن البيض عبارة عن
بروتني ذات قيمة بيولوجية تبلغ  100وقيمة
منتجات األلبان  92وقيم�ة اللحم  85وقيمة
البقليات عىل  40إىل .65
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