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رئيس الوزراء يف دياىل لـ «مراجعة» اخلطط األمنية وتوجيه املسؤولني بخدمة أبناء املحافظة
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خذ احلكمة
ّ
أنّى كانت ،فإ ّن احلكمة ضالة
ّ
كل مؤمن

العراقي

االمام علي (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

«معارك نفوذ» داخل السلطة اجلزائرية
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الفرز األويل لألصوات االنتخابية :النتائج متطابقة
املفوضية تنتهي من كركوك وتواصل العد يف «مئات» الصناديق القادمة من حمافظات اجلنوب
بغداد  /المستقبل العراقي
واصل�ت املفوضية العليا لالنتخابات ،أمس
االثنني ،عملية العد والفرز اليدوي ألصوات
االنتخابات الترشيعية التي شهدها العراق
يف  12أي�ار املايض ،والتي كان�ت بدأت قبل
أس�بوع يف محافظة كركوك ش�مال بغداد.
وقال ليث حمزة ،املتحدث الرس�مي باس�م
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات،
املؤلف�ة من تس�عة قضاة عينه�م مجلس
القضاء األعلى بدال من أعض�اء املفوضية
الس�ابقني على خلفية ش�بهات بالتزوير،
إن عملي�ة إع�ادة الف�رز الي�دوي يف بغداد

«لصنادي�ق االقتراع للمراك�ز واملحط�ات
االنتخابي�ة الت�ي وردت بش�أنها ش�كاوي
وطع�ون يف محافظ�ات البرصة وميس�ان
وذي ق�ار واملثن�ى والقادس�ية وواس�ط»
يف جن�وب البلاد .وأعلنت املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات يف  24حزي�ران أن
عملية إعادة فرز األصوات س�تكون جزئية
يف املناط�ق الت�ي قدم�ت فيه�ا ش�كاوى
داخ�ل البلاد وخارجه�ا .ولفت�ت إىل أنه�ا
أوع�زت برضورة نقل الصناديق املش�كوك
به�ا إىل أماك�ن مخصص�ة يف بغ�داد .وأكد
املسؤول يف املفوضية يف بغداد عماد جميل،
لوكالةفران�س ب�رس ،أن عملي�ات الع�د

حمافظ البرصة يوجه بايقاف منتسبي «القوة الضاربة»
للتحقيق بمالبسات مقتل شخص خالل تظاهرة
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والف�رز يف العاصم�ة ستش�مل نح�و 500
محطة انتخابية .ولم يس�مح للصحافيني
املتواجدين من�ذ الصباح الباك�ر أمام مقر
العملي�ة يف مع�رض بغ�داد ال�دويل وس�ط
العاصم�ة ،بالدخ�ول إىل املكان ،باس�تثناء
التلفزي�ون الرس�مي العراق�ي .وأوض�ح
مص�در مطل�ع لفران�س ب�رس أن ع�دد
الصناديق محط الشك هي  90من محافظة
البرصة 67 ،من محافظة ميسان 113 ،من
محافظة ذي قار 19 ،من محافظة واسط،
 93من محافظة املثنى ،و 85من محافظة
الديوانية ،وكلها يف جنوب العراق.

التفاصيل ص3

االجودي» يشارك يف مؤمتر االستثامر االول يف البرصة
و يكرم احد مبدعي املحافظة
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نفي من الطرفني :ال وجود لـ «اتفاق سيايس» بني الفتح
والديمقراطي الكردستاين
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
اعل�ن س�كرتري املكت�ب الس�يايس للحزب
الديمقراطي الكردس�تاني فاضل مرياني،
أمس االثنين ،ان الوثيقة الت�ي تم تداولها
مؤخرا يف بعض املواقع االخبارية وصفحات
التواصل االجتماعي ،عن تحالفهم مع دولة
القانون ،مزورة وال تمت للحقيقة بصلة.

واش�ار مريان�ي يف بي�ان تلقت»املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «الوثيقة تتضمن
اتفاقا ً سياس�يا ً بينه وبني حس�ن الس�نيد
محمد الهاش�مي» ،موضحا «هذه الوثيقة
م�زورة ،وال تم�ت للحقيق�ة بصل�ة ،وهو
اسلوب رخيص لالصطياد يف املاء العكر».
كما طالب «الس�لطات املختصة بالتحقيق
والتحري عن الجه�ة املروجة لهذا الخرب»،

مؤك�دا على «رضورة مقاضاته�م م�ن
السلطات القضائية عند كشفهم».
بدوره ،نفى عضو لجنة التنسيق والتفاوض
للح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بنكني
ريكاني توقيع أي اتف�اق مع ائتاليف الفتح
والقانون لتشكيل الكتلة االكرب بالربملان.

التفاصيل ص3

جملس االنبار :الدواعش يامرسون جرائمهم حتت انظار التحالف األمريكي

رئـيـس مـجـلـس الـقـضـاء األعـلـى يسـتـقـبـل السفيـر التـركـي
امام انظار معايل وزير الكهرباء ..حالة كارثية ..
حي االمانة ببغداد انموذجا !!!!
معايل الوزير
ً
من�ذ اكثر م�ن  ٢٠يوما وم�ازال املواطنون
يعان�ون يف حي االمانة ببغ�داد محلة 538
ز ١١نعان�ي م�ن حالة كارثي�ة بالكهرباء
الوطنية ..حيث يتم تجهيزهم بش�كل شبه
منتظ�م كل س�اعتني االان�ه خلال هذين
الساعتني يكون التشغيل  ٥دقائق واالطفاء
 ١٠اىل ان تنته�ي الساعتني..املش�كلة ليس
بطريق�ة تجهي�ز الكهرب�اء الوطنية فقط
ولكن اغلب االجهزة املنزلية تعرضت للعطل
والتلف ..نرجو تدخلكم املبارش اليقاف هذه
الكارثة وانقاذ املواطنني وممتلكاتهم.

زالزال استقاالت يرضب احلكومة الربيطانية
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بغداد  /المستقبل العراقي

ق�دم وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي بوري�س
جونس�ون اس�تقالته ،كم�ا أعلن�ت الحكومة
الربيطانية يف بيان بعد س�اعات عىل اس�تقالة
الوزي�ر املكل�ف بش�ؤون بريكس�ت ديفي�د
ديفيس.
وقال مكتب رئيس�ة ال�وزراء الربيطانية ترييزا
ماي يف بيان «بعد الظهر ،قبلت رئيس�ة الوزراء

اس�تقالة بوريس جونسون من منصبه كوزير
للخارجية».
وأض�اف البي�ان «س�يتم االعلان قريب�ا ع�ن
الشخص الذي سيخلفه» ،موضحا ً ان «رئيسة
الوزراء تشكر بوريس عىل عمله».
وأش�ارت تقاري�ر اىل أن جونس�ون انتق�د يف
مجالس�ه الخاص�ة خطــــــة م�اي البقاء
عالقات اقتصادية قوية م�ع االتحاد االوروبي
حتى بعد بريكست.

وقد امتنع جونس�ون ع�ن االدالء باي ترصيح
من�ذ أن وافقت الحكومة على الخطة الجمعة
املاضية.
وكان من املفرتض أن يش�ارك وزير الخارجية
يف اس�تضافة قمة حول غ�رب البلقان يف لندن
االثنني لكنه لم يحرض.
وكت�ب وزي�ر الدولـــــ�ة االملان�ي للش�ؤون
االوروبي�ة ماي�كل روث يف تغــري�دة «ال نزال
ننتظر مضيفنا».

نائب :واشنطن ستستغل موقع القنصلية اجلديد لتهديد دول اجلوار وبناء القواعد الرسية
عضو بالكونغرس يريد «بقاء» القوات األمريكية بالعراق وسوريا لرعاية «املصالح اإلرسائيلية»

مواطنون يطحيون بـ «قيادي داعش» يف البعاج بعد عملية تعقب
اجليش السوري
يقرتب من «السيطرة الكاملة»
عىل درعا
ص4

احلكومة األملانية «تتربأ»
من رسالة وجهها وزير داخليتها
للمفوضية األوربية
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ترصف برييز
يـقـرب هــازارد مــن
ريال مدريد
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أردوغـان« ..سلطـان» تـركيـا بصالحيـات غيـر مسبـوقـة
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القوات األمنية أجرت سلسلة اعتقاالت وفككت عبوات ناسفة

مواطنون يطحيون بـ «قيادي داعش» يف البعاج بعد عملية تعقب
بغداد  /المستقبل العراقي

سنجار (غرب املوصل) التابعة
لقي�ادة رشطة نين�وى فككت
 260عب�وة ناس�فة وحزامين
ناس�فني وثلاث صواري�خ تم
زرعها من قبل مسلحي داعش
يف قرية تل قصب».
كم�ا ت�م إزال�ة  111عب�وة
ناس�فة أخ�رى م�ن الجه�ة
الجنوبية لقضاء سنجار شمال
قرية تل قصب القديم.
وأوض�ح الجـــب�وري أنه
«ت�م تفكي�ك جمي�ع العب�وات
الناسفة والصواريخ والحزامني
الناسفني ومعالجتها وجمعها
يف م�كان واح�د وتفجريها عن
بعد».
وتالح�ق الق�وات العراقية،
املش�تبه يف صلته�م بداع�ش،
واعتقل�ت آالف�ا منه�م ،من�ذ
اس�تعادة املوصل م�ن التنظيم
صيف .2017
وأعلن رئيس الوزراء ،حيدر
العب�ادي ،يف كانون أول املايض،
اكتمال اس�تعادة األرايض التي
كان يس�يطر عليها داعش منذ
صي�ف  ،2014والتي مثلت ثلث
مساحة العراق.
لك�ن التنظيم يمتل�ك خاليا
نائم�ة يف مناط�ق متفرقة من
العراق ،وعاد إىل ش�ن هجمات
خاطــف�ة ،كم�ا كــــــ�ان
يفــعل قبل .2014

تمكن عدد من املواطنني قتل
قي�ادي من تنظي�م داعش وأحد
مرافقي�ه ،يف محافظ�ة نين�وى
خالل الـ 48ساعة املاضية.
وقال مصدر امني يف ترصيح
صحف�ي إن «عش�ائر وأه�ايل
قض�اء البع�اج (جن�وب غربي
نينوى) قام�وا بقتل وايل البعاج
يف داعش (أحمد فرحان حمدان
العبي�دي) امللق�ب بأبو عائش�ة
الرتكماني ،وأحد مرافقيه (لؤي
أحمد ش�طي) بع�د مطاردتهم
يف جزي�رة البع�اج غ�رب
املوصل ،حس�ب مانقلته وكالة
االناضول.
وأض�اف أن «ف�وج ط�وارئ
الرشط�ة التاس�ع ،وبن�ا ًء على
معلوم�ات اس�تخباراتية ألق�ى
القبض عىل خمسة من عنارص
داعش ،اثنان منهم كانا يعمالن
فيما يس�مى باألمني�ة والثالثة
الباقين كان�وا يعمل�ون بصفة
مقاتلني يف صفوف التنظيم».
وأوض�ح الجب�وري أن�ه «تم
القب�ض عليه�م يف منطقة حي
االنتص�ار يف الجان�ب األيسر
(الرشقي) ملدين�ة املوصل مركز
محافظة نينوى».
وعلى صـــعي�د آخ�ر ،قال
الجب�وري ،إن «مديري�ة رشطة

حتقيق املوصل تص ّدق
اعرتافات متهمني برسقة أدوية ومستلزمات
عائدة ملستشفيات حكومية
بغداد  /المستقبل العراقي

حمافظ البرصة يوجه بايقاف منتسبي «القوة الضاربة» للتحقيق
بمالبسات مقتل شخص خالل تظاهرة
بغداد  /المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق املوص�ل أق�وال
متهمني برسق�ة أدوية تابعة ملستش�فى املوصل
العام ومستش�فى الحميات .وقال مراسل املركز
اإلعالم�ي ملجل�س القض�اء األعلى إن «محكم�ة
تحقي�ق املوصل صدقت اعرتاف�ات ثالثة متهمني
رسق�وا أدوي�ة تابع�ة ملستش�فى املوص�ل العام
ومستش�فى الحمي�ات .وأض�اف أن «األدوي�ة
ضبطت يف احد املخازن بمنطقة الثورة يف الجانب
األيمن للمدينة فضلا عن احد املخازن يف منطقة
الرشط�ة بالجانب األيسر ،ويحت�وي كل منهما
عىل أدوي�ة وأعداد كبرية من املغذي وبني انه «تم
العثور أيضا عىل أجهزة طبية تعود ملستش�فيات
حكومية يف منزل عائد ألحد املتهمني امللقى القبض
عليهم» .وأش�ار اىل ان «محكم�ة تحقيق املوصل
صدقت اق�وال املتهمني الثالثة وفقا الحكام املادة
 11/442من قانون العقوبات العراقي».

اإلعالم األمني يعلن تفجري «انفاق» يف بادوش
ويؤكد قتل ()20إرهابي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن مركز االعالم األمني ،أم�س االثنني ،عن
العث�ور عىل  9انفاق لتنظي�م «داعش» يف نينوى،
مشيرة اىل تفجير اثنني من تل�ك االنفاق احدهم
كان بداخله « 20ارهابيا» تم قتلهم جميعا .وقال
املتحدث باسم املركز العميد يحيى رسول يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ،إن «القوات
األمني�ة يف قي�ادة عمليات نينوى عث�رت عىل 12
عبوة ناسفة و 9أنفاق أحدها مفخخ تم تدمريه،
ونفق آخر يحتوي عنارص إرهابية تمت معالجته
م�ن قبل قوات التحال�ف وقت�ل  20ارهابيا كانوا
بداخل�ه يف منطقة ب�ادوش» .وأضاف رس�ول أن
«القوات عثرت ايضا عىل  42عبوة ناسفة يف قرية
السلام تم تفجريها موقعيا ،وعلى  15صاروخا
نوع كاتيوش�ا محلي الصنع و  13عبوة ناس�فة
محلية الصنع يف منطقة بدنه الكبري تم تفجريها
موقعيا ،وكما عثرت القوات عىل  8عبوات ناسفة
محلية الصنع يف قرية الدوانش تم تفجريها».

أكد محاف�ظ البصرة ورئيس اللجن�ة األمنية
العلي�ا ،أس�عد العيدان�ي ،ايقاف جميع منتس�بي
القوة الضارب�ة التي كانت متواج�دة يف التظاهرة
التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان ،تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان اللجنة املشكلة من قبل
وزير الداخلية قررت ايقاف القوة الضاربة للتحقيق
يف مالبس�ات مقتل متظاهر خلال التظاهرة التي
تم تنظيمها يف منطقة باهله شمال البرصة أمس.
وأوض�ح أن القرار جاء ذلك عق�ب اجتماع اللجنة
الوزاري�ة م�ع محافظ البصرة ورئي�س املجلس
وقي�ادة عملي�ات املحافظ�ة ،مبين�ا أن «عمليات

التحقي�ق س�تبدا اعتبارا م�ن الليلة على ان تقوم
اللجن�ة بالذهاب صباح االثنين اىل موقع الحادث
لجم�ع املعلوم�ات واس�تدعاء الش�هود من طريف

عضو بالكونغرس يريد «بقاء» القوات األمريكية بالعراق وسوريا لرعاية «املصالح اإلرسائيلية»
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد عضو لجنة الخدمات املسلحة
يف الكونغرس الس�يناتور الجمهوري
لينديس غراه�ام ،أم�س االثنني ،أنه
اليث�ق بالروس يف تنفي�ذ اي اتفاقات
تتعل�ق باي�ران ،مشيرا إىل أن على
الواليات املتح�دة ان يكون لها وجود
يف العراق وس�وريا لرعاي�ة املصالح

االمريكية واالرسائيلية يف املنطقة.
وق�ال غراه�ام يف مقابل�ة م�ع
قن�اة “فوك�س ني�وز” األمريكي�ة
إن�ه “وبالنظ�ر اىل س�لوك روس�يا
فاالم�ر ليس كذلك على االطالق وان
آخ�ر م�ا يمك�ن االعتم�اد عليه هو
الروس يف رعاي�ة املصالح االمريكية
واالرسائيلي�ة” .واض�اف أن “هناك
مثالي�ة يف البق�اء بس�وريا فقواتن�ا

ك�رم نائ�ب محافظ البصرة الدكتور
رضغام االج�ودي الطبيب البرصي املبدع
((انور قيس سعدون )) لجهودة املتميزة
يف رفع اسم العراق عاليا ً يف االوساط
الطبي�ة واالكاديمي�ة العامي�ة من
خلال تألي�ف كت�اب(Essential
)Clinical Skills in Pediatrics
وال�ذي ت�م نرشه م�ن قب�ل إحدى
أعرق دور النرش العاملية (سبرنجر
.)Springerحي�ث كان للكت�اب
اصداء كبرية وحظي بإش�ادة نخبة
م�ن أمل�ع أس�اتذة ط�ب االطفال يف
العالم واوصوا به كمصدر أسايس»
لداريس طب االطفال.
وم�ن جه�ة اخرى ش�ارك نائب

املتواجدة يف شمال البالد حوايل 2000
عس�كري والت�ي تعم�ل م�ع ق�وات
س�وريا الديمقراطية الكردية يمكن
ان تقط�ع الطري�ق م�ن طه�ران اىل
بريوت يف حال بقائنا يف ش�مال رشق
س�وريا” .وتابع غراه�ام “أنا ال اثق
بال�روس يف تنفي�ذ اي اتف�اق عندما
يتعل�ق االم�ر بااليرانيني لك�ن هناك
طريقة تمكن يف فصلهم عن روس�يا

وإن تواجدنا يف ش�مال رشق سوريا
هو بوليصة تأمني ضد سيطرة األسد
على كام�ل س�وريا” .وواص�ل أنه
“عندم�ا يتعلق االمر بس�وريا فعلينا
ايج�اد رشاك�ة مع تركي�ا للتاكد من
اننا نس�تطيع الحفاظ على وجودنا
يف ش�مال رشق س�وريا” ،مؤكدا أنه
“يجب أن يكون لن�ا وجود يف العراق
وسوريا لننجح يف تحقيق اهدافنا”.

جملس االنبار :الدواعش يامرسون جرائمهم حتت انظار التحالف األمريكي
بغداد  /المستقبل العراقي

طال�ب مجلس محافظة االنب�ار ،أمس االثنني،
بقصف مواق�ع تنظـــــيم “داع�ش” اإلجرامي
يف مناط�ق مكر الذي�ب والقذف والودي�ان باتجاه
الرشيط الحدودي مع الس�عودية ،وفيما اش�ار إىل
أن تل�ك املناطق أصبح�ت “م�أوى” لعــــنارص
“داعش” ،أكد أنه�م يقــــوم�ون بعــــمليات
قت�ل وخط�ف أم�ام انظ�ار التحــــال�ف الدويل
بقيادة أمريكا.

ونقل�ت وكال�ة «املعلومة» عن عض�و املجلس
فرح�ان محمد الدليم�ي الق�ول إن “مناطق مكر
الذيب والقذف والوديان باتجاه االرايض السعودية
مازالت ت�أوي العشرات من عن�ارص داعش مما
يتطلب ش�ن حملة امنية بمساندة طريان الجيش
الس�تهداف هذه التجمعات التي تشكل خطر عىل
القطع�ات العس�كرية املتمرك�زة يف مناطق غربي
االنبار”.
واضاف الدليمي أن “الق�وات االمنية والقوات
الس�اندة قامت بإنش�اء تحصينات عسكرية عىل

االجودي» يشارك يف مؤمتر االستثامر االول يف البرصة
و يكرم احد مبدعي املحافظة
البصرة  /المستقبل العراقي

املتظاهري�ن والق�وات االمنية» .وأش�ار العيداني،
إىل ان «هن�اك عددا من الحقائق املتوفرة ستس�هل
الوص�ول اىل الضال�ع بقتل املتظاه�ر بأرسع وقت
ممكن وتسليمه اىل العدالة يف خطوة لحفظ حقوق
أبناء مدينة البرصة وعدم املس�اس بهيبة الدولة».
وتابع ان هناك ص�ورا التقطت للمتظاهرين تثبت
سلمية التظاهرة وعدم حمل املتظاهرين اي سالح
خالل التظاهرة.وش�هدت منطقة باهل�ة الواقعة
يف البصرة ،صباح أمس األحد ،تظاهرات حاش�دة
للعاطلين عن العم�ل ،طال�ب فيه�ا املتظاهرون
بتش�غيلهم م�ع انتش�ار البطال�ة بش�كل كبير،
ألن هن�اك الكثير من خ�ارج املحافظ�ة يعملون
بالشركات النفطية ،بينما تش�هد البرصة ارتفاع
نسبة البطالة فيها.

محاف�ظ البصرة الدكت�ور رضغ�ام
االج�ودي» يف فعاليات مؤتمر االس�تثمار
االول والذي عق�د تحت عنوان ( عني عىل
االس�تثمار يف البصرة ) برعاية مرشوع
مدين�ة االندلس الس�كنية وبالتعاون مع

جامعة البرصة كلية ادارة واالقتصاد عىل
قاعة الفراهيدي يف فندق شرياتون البرصة
 .وبح�ث املؤتمر افاق تطوير االس�تثمار
من خالل اعداد اسرتاتيجية وطنية لجذب
االس�تثمار يف البرصة ومناقشة املعوقات
التي تح�ول دون ذلك ,وقد تمخض
ع�ن املؤتم�ر جملة م�ن التوصيات
التي تس�هم يف زيادة االس�تثمار يف
محافظة البرصة.
وق�د ش�ارك يف املؤتم�ر نائ�ب
رئي�س هيئة االس�تثمار يف البرصة
وعض�و مجلس محافظ�ة البرصة
ورئي�س لجنة التخطي�ط واملتابعة
ً
فضلا عن مش�اركة اتح�اد رجال
االعم�ال وغرف�ة تج�ارة البصرة
واتحاد الصناعيني واتحاد املقاولني
ومستثمرين محليني واجانب.

طول الرشيط الحدودي مع سوريا غري ان املناطق
الحدودية مع السعودية بحاجة ايضا اىل تحصينات
مماثل�ة وعمليات عس�كرية لتطهريه�ا من خاليا
عصابات داعش االجرامية”.
واوضح أن “الدواعش يتحركون يف تلك املناطق
ويقومون بعمليات خطف وقتل امام انظار طريان
التحالف الدويل” ،موضحا ان “تواجد خاليا التنظيم
االجرامي يف تلك املناطق بحاجة اىل معالجة رسيعة
لضم�ان ازال�ة الخطر ع�ن القطعات العس�كرية
والحد من عمليات الخطف”.

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل
السفري الرتكي

بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل الس�يد رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق
زي�دان أمس االثنني الس�فري الرتكي يف بغداد الس�يد فاتح يلدز
والوف�د املرافق له .وق�ال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث
الرس�مي ملجل�س القض�اء األعلى يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه إن «الس�يد رئيس مجلس القضاء األعىل
القايض فائق زيدان اس�تقبل يف مكتبه السيد فاتح يلدز السفري
الرتك�ي يف بغداد والوفد املراف�ق» .وأضاف بريقدار أن «الجانبني
بحثا القضايا املشرتكة بني البلدين يف ما يخص الشأن القضائي
الس�يما موضوع املتهمني باإلرهاب من حملة الجنسية الرتكية
ومعالجة موضوع األطفال األتراك».

رشطة بابل متنع «إظهار السالح» بالزي املدين
وحتذر «املتهاونني» باملحاسبة
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه قائد رشطة بابل اللواء عيل حسن مهدي كوة الزغيبي،
أم�س االثنني ،بمنع كافة منتس�بي أقس�ام وش�عب ومفاصل
القيادة من إظهار أس�لحتهم بالزي املدني  ،مشددا ً عىل متابعة
ومحاسبة املتهاونني واملقرصين بأداء الواجبات املناطة بهم.
وق�ال املتحدث االعالمي لرشطة بابل العقيد الحقوقي عادل
العناوي الحس�يني يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «قائد رشط�ة املحافظ�ة اللواء الحقوقي عيل حس�ن
مهدي كوة الزغيبي وجه بمنع كافة منتس�بي أقس�ام وشعب
ومفاصل القيادة إظهار أس�لحتهم بالزي املدني وكذلك املدنيني
املرخصني بإجازات صادرة من وزارة الداخلية».
وأضاف انه «عىل مفارز االنضباط أتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة ومحاسبة املخالفني ،كما عىل ضباط ومراتب ومنتسبي
القوات األمنية يف املحافظ�ة االلتزام التام باألوامر والتوجيهات
الصادرة من القيادات األمنية العليا».
وش�دد الزغيب�ي بحس�ب البيان على «متابعة ومحاس�بة
املتهاونين واملقرصين بأداء الواجبات املناطة بهم للحفاظ عىل
أمن املدينة وحياة املواطنني».

نائب :واشنطن ستستغل موقع القنصلية اجلديد لتهديد
دول اجلوار وبناء القواعد الرسية
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب الس�ابق علي البدي�ري،
أم�س االثنني ،أن بن�اء القنصلية يف إقليم
كردستان حصل لفرض الهيمنة
األمريكي�ة وإبق�اء التواج�د
العس�كري يف البلاد ،فيم�ا بني
إن واش�نطن ستس�تغل موق�ع
القنصلي�ة لتهدي�د دول الج�وار
وبن�اء القواع�د الرسية.وق�ال
البدي�ري إن “الس�قف الزمن�ي
الذي وضعته الحكومة االتحادية
إلخ�راج الق�وات األمريكي�ة من
البالد مج�رد ترصيحات إعالمية
وال يمك�ن تطبيقه�ا” ،الفت�ا إىل
إن “بن�اء القنصلي�ة األمريكي�ة
املق�درة بمس�احة  80دون�م يف

إقليم كردستان ستستغل لفرض الهيمنة
األمريكي�ة وتهديد دول الجوار ،فضال عن
بن�اء القواعد الرسية الت�ي مهمتها رصد
تح�ركات دول املنطق�ة وحماية املصالح
األمريكي�ة واإلرسائيلية”.وأض�اف إن

“واش�نطن تس�عى لحماية مصالحها يف
منطقة الرشق األوسط من خالل بناء تلك
القنصلي�ة يف إقليم كردس�تان” ،مبينا إن
“التواجد العس�كري األمريكي لن ينتهي
يف البالد لوجود عدد من الكتل السياس�ية
تخض�ع للضغ�وط األمريكي�ة
والتأثري الخارجي”.
وكان عضو لجن�ة الخدمات
املسلحة يف الكونغرس السيناتور
الجمهوري لين�ديس غراهام قد
اك�د ،الي�وم االثنين ،أن�ه ال يثق
بال�روس يف تنفي�ذ اي اتفاق�ات
تتعلق بايران ،مشيرا إىل أن عىل
الوالي�ات املتح�دة ان يك�ون لها
وجود يف العراق وس�وريا لرعاية
املصال�ح األمريكية واإلرسائيلية
يف املنطقة.

الرافدين يطلق الدفعة الثالثة من سلفة موظفي دوائر الدولة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس االثنني ،عن اطالق الدفعة الثالثة
من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابني الخمسة
والعرشة ماليني دينار عن طريق ادوات الدفع االلكرتوني.
وذك�ر املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،انه «تم رصف الدفعة الثالثة من سلف
موظفي دوائر الدولة لنحو  6464موظفا».
واش�ار اىل ان «ان رصف الس�لفة تم عن طريق ابالغ املوظف
عرب إرساله رس�الة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد
ان اس�تكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها
عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد
املايل اليها»
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املفوضية تنتهي من كركوك وتواصل العد يف «مئات» الصناديق القادمة من حمافظات اجلنوب

الفرز األويل لألصوات االنتخابية :النتائج متطابقة

بغداد  /المستقبل العراقي

والفرز اليدوي يف محافظة كركوك ش�مال
بغداد .ولم يتم اإلعالن رسميا حتى اآلن ما
إذا تم إيجاد تباين يف األصوات وحجم مثل
هذا التباين يف كركوك ،إال أن ش�ف مصدر
مطلع من داخل مركز العد والفرز اليدوي
يف بغداد كش�ف عن إالنتهاء من قرابة 90
صندوقا خاصا بمحافظة البرصة.
وابل�غ املص�در وكال�ة ش�فق ني�وز« ،تم
ً
بمحافظة البرصة وتم عد وفرز 90
الب�دء
صندوق�ا لحد االن يف قاعات معرض بغداد
الدويل وجميعها مطابقة .»٪100
وكان�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات يف العراق قد أعلنت إن عملية
الفرز اليدوي ألص�وات الناخبني يف مراكز
االقتراع الت�ي بها مزاع�م تزوي�ر انتهت
يف محافظ�ة كركوك ش�مايل البلاد ،دون
اإلعلان ع�ن النتائ�ج ،وأن عملي�ة الفرز
اليدوي انتهت يف محافظة كركوك.
وأض�اف أن املفوضي�ة ف�رزت يدويا نحو
 500صندوق اقرتاع بها مزاعم تزوير ،ولم
تعل�ن املفوضية ،التي يديره�ا قضاة بعد
تجميد عمل مس�ؤوليها ،لغاية اآلن نتائج
الف�رز الي�دوي يف كركوك ،الت�ي انطلقت
الثالث�اء امل�ايض ،للتحق�ق م�ن صناديق
االقرتاع التي قدمت كتل سياسية شكاوى
وطعون بعدم نزاهتها.
وبموج�ب النتائ�ج املعلن�ة وف�ق الف�رز
االلكرتوني يف أيار امل�ايض ،حصل االتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني على  6مقاع�د يف
كرك�وك ،بينم�ا حص�ل كل م�ن جبه�ة
تركم�ان كرك�وك والتحال�ف العرب�ي
على  3مقاعد ،وتته�م الكتل السياس�ية
الرتكمانية والعربية ،حزب االتحاد الوطني
الكردس�تاني ،بتزوي�ر االنتخاب�ات عبر
برمجة األجهزة االلكرتونية إلعطاء نتائج
مع�دة مس�بقا لصالح�ه ،وهو م�ا ينفيه
الح�زب .يأتي ذلك يف وق�ت دخل العراق يف
ف�راغ ترشيعي للم�رة األوىل منذ س�قوط
نظ�ام صدام حسين يف الع�ام  ،2003مع
انته�اء ال�دورة الثالثة للربمل�ان يف انتظار
إع�ادة ف�رز ي�دوي ألص�وات االنتخابات
الترشيعية.
وأقر الربملان املنتهي�ة واليته إجراء عملية
فرز يدوي ألوراق التصويت يف االنتخابات،
لك�ن اللجنة القضائية التي تتوىل اإلرشاف
عىل العملية حاليا ً قالت إنها ستعيد فقط
فرز األصوات الواردة يف شأنها شكاوى.

واصلت املفوضية العليا لالنتخابات ،أمس
االثنني ،عملية العد والفرز اليدوي ألصوات
االنتخابات الترشيعية التي شهدها العراق
يف  12أي�ار املايض ،والت�ي كانت بدأت قبل
أسبوع يف محافظة كركوك شمال بغداد.
وقال ليث حمزة ،املتحدث الرس�مي باسم
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
املؤلفة من تس�عة قض�اة عينهم مجلس
القضاء األعىل بدال م�ن أعضاء املفوضية
الس�ابقني عىل خلفية ش�بهات بالتزوير،
إن عملي�ة إع�ادة الف�رز الي�دوي يف بغداد
«لصنادي�ق االقتراع للمراك�ز واملحطات
االنتخابي�ة التي وردت بش�أنها ش�كاوي
وطع�ون يف محافظات البرصة وميس�ان
وذي قار واملثنى والقادس�ية وواس�ط» يف
جنوب البالد.
وأعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات يف  24حزيران أن عملية إعادة
فرز األصوات س�تكون جزئي�ة يف املناطق
الت�ي قدم�ت فيها ش�كاوى داخ�ل البالد
وخارجها.
ولفت�ت إىل أنه�ا أوع�زت بضرورة نق�ل
الصنادي�ق املش�كوك به�ا إىل أماك�ن
مخصصة يف بغداد.
وأكد املس�ؤول يف املفوضية يف بغداد عماد
جمي�ل ،لوكالةفرانس ب�رس ،أن عمليات
الع�د والف�رز يف العاصمة ستش�مل نحو
 500محطة انتخابية.
ولم يس�مح للصحافيين املتواجدين منذ
الصب�اح الباك�ر أم�ام مق�ر العملي�ة يف
مع�رض بغ�داد ال�دويل وس�ط العاصمة،
بالدخ�ول إىل املكان ،باس�تثناء التلفزيون
الرسمي العراقي.
وأوض�ح مص�در مطل�ع لفران�س ب�رس
أن ع�دد الصنادي�ق محط الش�ك هي 90
من محافظ�ة البرصة 67 ،م�ن محافظة
ميس�ان 113 ،من محافظ�ة ذي قار19 ،
م�ن محافظة واس�ط 93 ،م�ن محافظة
املثنى ،و 85من محافظة الديوانية ،وكلها
يف جنوب العراق.
ويف الوقت نفسه بدأت عمليات إعادة فرز
األص�وات يدوي�ا يف محافظة الس�ليمانية
بإقليم كردستان يف شمال العراق.
وكانت املفوضية بدأت يف الثالث من تموز
الح�ايل ،أوىل خطوات عملي�ات إعادة العد

طالب مبضاعفة اجلهد االستخباري ملالحقة خاليا «اإلرهاب» وعصابات اجلرمية

رئيس الوزراء يف دياىل لـ «مراجعة» اخلطط األمنية وتوجيه املسؤولني بخدمة أبناء املحافظة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وس�ط اجراءات امنية مشددة فرضت
يف بعقوبة ،وصل رئيس الوزراء حيدر
العبادي يف زيارة مفاجئة إىل محافظة
دي�اىل حي�ث ناق�ش م�ع املس�ؤولني
األوضاع األمنية ،وعددا ً من اإلجراءات
املهمة التي تس�هل البريوقراطية عىل
سكان املحافظة.
وقال املصدر أمني ان «بعقوبة شهدت
فرض اجراءات امنية مش�ددة لتامني
زي�ارة رئيس مجل�س ال�وزراء حيدر
العب�ادي اىل مبن�ى الحكوم�ة املحلية
وس�ط بعقوب�ة» .وق�د وج�ه رئيس
الوزراء بمضاعفة الجهد االستخباري
واملالحقة املس�تمرة لخاليا «االرهاب»
وعصابات الجريم�ة املنظمة والقيام
بعملي�ات اس�تباقية يف مختل�ف
قواطع محافظة دي�اىل وتعزيز األمن
واالستقرار يف املحافظة.
وقال املكتب االعالمي للعبادي يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة
منه ،إن «رئيس مجلس الوزراء القائد
العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي
وج�ه بمضاعفة الجهد االس�تخباري
واملالحق�ة املس�تمرة لخالي�ا االرهاب
وعصابات الجريم�ة املنظمة والقيام
بعملي�ات اس�تباقية يف مختل�ف
قواطع محافظة دي�اىل وتعزيز األمن
واالستقرار يف املحافظة».
وأك�د العب�ادي خلال اجتماع�ه مع
الق�ادة االمنيني يف مقر قيادة عمليات

دياىل ،وبحس�ب البيان ،على «اهمية
القي�ام بعملي�ات دقيق�ة ومتواصلة
ض�د عصاب�ات الخط�ف والجريم�ة

والتعام�ل معه�م ب�كل ح�زم وق�وة،
وتدمير مخابئهم وع�دم منحهم أية
فرص�ة للنج�اة واالفلات م�ن حكم

القصاص العادل» ،مش�يدا بـ»تعاون
اهايل دياىل مع القوات االمنية لبس�ط
األم�ن واالس�تقرار وكش�ف عن�ارص

االرهاب والجريم�ة» .واطلع العبادي
بش�كل تفصييل عىل الوض�ع امليداني
واألمن�ي ملحافظ�ة دياىل وع�ن املهام

الت�ي تقوم به�ا مختلف التش�كيالت
يف املحافظ�ة ،كم�ا وج�ه ايض�ا
بتس�هيل الع�ودة الطوعي�ة للنازحني

بعد تداول وثيقة محلت تواقيع قيادات سياسية

نفي من الطرفني :ال وجود لـ «اتفاق سيايس» بني الفتح والديمقراطي الكردستاين
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
اعل�ن س�كرتري املكت�ب الس�يايس للح�زب
الديمقراطي الكردستاني فاضل مرياني ،أمس
االثنين ،ان الوثيقة التي ت�م تداولها مؤخرا يف
بع�ض املواق�ع االخبارية وصفح�ات التواصل
االجتماع�ي ،عن تحالفهم م�ع دولة القانون،
مزورة وال تمت للحقيقة بصلة.
واش�ار مريان�ي يف بي�ان تلقت»املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،ان «الوثيق�ة تتضمن
اتفاقا ً سياسيا ً بينه وبني حسن السنيد محمد
الهاش�مي» ،موضح�ا «هذه الوثيق�ة مزورة،
وال تمت للحقيقة بصلة ،وهو اسلوب رخيص
لالصطياد يف املاء العكر».
كم�ا طال�ب «الس�لطات املختص�ة بالتحقيق
والتح�ري ع�ن الجهة املروج�ة له�ذا الخرب»،
مؤكدا عىل «رضورة مقاضاتهم من السلطات
القضائية عند كشفهم».
بدوره ،نفى عضو لجنة التنس�يق والتفاوض
للح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بنكين
ريكان�ي توقي�ع أي اتف�اق مع ائتلايف الفتح

والقانون لتشكيل الكتلة االكرب بالربملان.
وقال ريكاني إن «الزيارة اىل أربيل ولقاء ائتاليف
الفتح والقانون كانت لبحث النقاط املشتركة
وع�رض ال�رؤى بش�أن تش�كيل الحكوم�ة
املقبلة».
وأك�د ان�ه «لم يت�م توقي�ع أي تفاق لتش�كيل
الكتلة االكرب يف الربملان».
كانت تناقل�ت عدد من وس�ائل االعالم مؤخرا
وثيق�ة توضح توقي�ع التحال�ف الديمقراطي
الكردس�تاني وائتاليف الفت�ح والقانون وثيقة
لتش�كيل الكتل�ة االكبر يف الربمل�ان م�ن اجل
تشكيل الحكومة الجديدة املقبلة.
ب�دوره ،أك�د الناطق الرس�مي باس�م تحالف
الفتح أن هدف زيارتنا إىل أربيل جاءت لصياغة
رؤى مشتركة للخروج بربنامج عمل مشرتك
باتجاه تشكيل الحكومة املقبلة ،مشريا ً إىل أنه
«لم نتوص�ل إىل اآلن يف حوارتنا إىل الش�خصية
التي س�تتوىل رئاس�ة الوزراء العراقية بل نريد
أن نتفق أوالً عىل الربنامج الحكومي».
وقال األسدي ،لشبكة رووداو اإلعالمية الكردية،
إن «ه�ذه الزي�ارة تات�ي ضمن ح�راك القوى

السياس�ية من أجل التمهيد لتشكيل تحالفات
نح�ن مقبلون عليه�ا بعد أن تكتم�ل عمليات
الع�د والفرز وتصادق املحكم�ة االتحادية عىل
نتائ�ج االنتخاب�ات باتجاه حكوم�ة ينتظرها
الشعب العراقي».
وأض�اف أن «ه�ذه الزي�ارات والح�وارات
ته�دف إىل صياغ�ة رؤى مشتركة نخ�رج من
خالله بربنامج عمل مشترك باتجاه تش�كيل
الحكومة».
وأشار األسدي إىل أنه «الزلنا نتحاور مع جميع
الق�وى السياس�ية للعم�ل يف قاع�دة الفضاء
الوطن�ي وهناك تفهم كبري م�ن معظم القوى
السياسية التي تحاورنا معها حول ما يطرحه
الفت�ح ح�ول تش�كيل الكتلة األكرب وتش�كيل
الحكومة يف الفضاء الوطني».
ولفت إىل أنه «التحالفات النهائية سيعلن عنها
بعدما تصادق املحكم�ة االتحادية عىل النتائج
النهائية لالنتخاب�ات» ،مبينا ً انه «نريد جميعا ً
أن نتف�ق عىل الهموم العامة للش�عب العراقي
النري�د أن نتح�دث عما تحتاج�ه أربيل وننىس
البصرة وغريه�ا م�ن املحافظ�ات وان تكون

حواراتنا مبينية عىل أس�اس مش�اكل الشعب
العراقي».
وتابع األس�دي «واليمك�ن أن نقبل بأي مطلب
يخالف الدستور ،ونحن يف الفتح وباقي القوى
األخرى نتحاور لالتفاق عىل الربنامج الحكومي
ثم نطرح مرشحي رئاسة الوزراء ولم نتوصل
إىل اآلن يف حوارتن�ا إىل م�ن هو ش�خص رئيس
الوزراء بل نريد أن نتفق أوالً عىل الربنامج».
وأردف «لم نطرح مرشحني إىل اآلن ال يف الفتح
وال يف غريه وهناك اكثر من اس�م للرتش�يح يف
حال وصلنا ملرحلة الرتشيح ،ولم نتحدث حتى
بالرئاسات الثالث».
وبني األسدي انه « اي قضية يحكمها الدستور
هو حاكم علينا وعىل كل الكيانات والتحالفات
األخرى س�واء عىل الكورد والش�يعة والس�نة
واألقليات األخرى الن ذلك س�يؤدي إىل مشاكل
أكثر من الحلول».
وص�ل وفد م�ن تحالــــ�ف «الفت�ح» مدينة
أربي�ل ،الي�وم الجمع�ة ،به�دف لق�اء قيادات
إقليم كوردستان ،ملناقــشة تشكيل الحكومة
العراقية املقبلة.

يف املحافظ�ة اىل مناطقه�م .يذك�ر ان
رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي
وصل ،صباح اليوم ،إىل بعقوبة لبحث
ملف�ي األمن والخدم�ات يف دياىل .كما
دع�ا العبادي�اىل التعاون م�ع القطاع
الخاص كونه رشيك اس�ايس يف االداء
والناتج االقتصادي للدولة ،فيما وجه
املس�ؤولني يف دوائ�ر الدول�ة بالعم�ل
بكامل صالحياته�م وبذل اقىص جهد
يف سبيل خدمة ابناء محافظة دياىل.
وق�ال العب�ادي يف كلم�ة ل�ه خلال
االجتماع املوس�ع مع مدراء الدوائر يف
محافظة دياىل ،إن «املواطن يف مرحلة
الحرب صرب وضحى لكنه ينتظر هذه
الخدم�ات ويجب أن نس�تمع ملطالب
ش�عبنا املرشوع�ة ونس�تجيب لها»،
داعيا لـ»التعاون مع القطاع الخاص
كونه رشيكا اساسيا يف االداء والناتج
االقتصادي للدولة» .وأكد العبادي عىل
«اس�تحقاقات مرحلة السلم مختلفة
ويف مقدمتها توفري بيئة آمنة لإلعمار
والرشكات وتقدي�م الخدمات وتوفري
فرص العم�ل» ،مشيرا اىل أنه «يجب
ان نحافظ عىل وحدة البلد وقد نجحنا
يف ذل�ك بالتع�اون وبدع�م املواطنني،
وان يس�تمر هذا التعاون ونتوحد ضد
االرهاب وبقايا داعش حتى اليتمكنوا
من العودة مرة اخرى».
وتابع «عىل املسؤولني يف دوائر الدولة
بالعم�ل بكام�ل صالحياته�م وب�ذل
اقصى جه�د يف س�بيل خدم�ة ابن�اء
محافظة دياىل».
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«معارك نفوذ» داخل السلطة اجلزائرية

حرس احلدود االيراين يضبط
متفجرات رشقي البالد
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت قوات حرس الحدود االيرانية وبعد عدة أش�هر من
العمل االس�تخباري في مرحلتين من ضبط عدة ش�حنات من
المواد المتفجرة في منطقة “سراوان” على الحدود الجنوبية
الشرقية للبالد.
وقال مدع�ي المحاكم العامة والثورية ف�ي مدينة زاهدان
مرك�ز محافظة سيس�تان وبلوجس�تان ،حجة االسلام علي
موح�دي راد ،ف�ي تصري�ح اليوم االثني�ن“ ،بجه�ود عناصر
قوات حرس الحدود االيرانية ومن خالل الرصد االس�تخباري
والميداني على مدى مرحلتين تم ضبط  11فخ متفجرات و 13
قطعة سلاح رشاش آلي (كالش�نكوف) وكميّة من الرمانات
اليدوي�ة وقاذفة صواريخ (آر بي ج�ي) واحدة وعتاد للقاذفة
في منطقة الصفر الحدودية لمدينة سراوان” .
يذك�ر ان مدين�ة س�راوان المج�اورة لباكس�تان والتابعة
لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران ،تشهد بين
فترة واخرى عمليات تسلل وتهريب اسلحة ومخدرات واخرى
تخريبي�ة تقوم بها المجموعات الضال�ة التكفيرية المدعومة
من اميركا والكيان االسرائيلي وبعض دول المنطقة .

احلكومة األملانية «تتربأ»
من رسالة وجهها وزير داخليتها
للمفوضية األوربية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
خالل األي�ام القليلة الماضية ،عاش�ت الجزائر
على وق�ع قرارات إقال�ة بحق مس�ؤولين أمنيين
وعسكريين رفيعي المستوى.
وتتض�ارب معلوم�ات بش�أن خلفي�ات ه�ذه
الق�رارات وعالقتها بقضية ضب�ط كمية ضخمة
من مخ�در الكوكايين في أحد موانئ غربي البالد،
وكذا اقتراب االنتخابات الرئاسية ،العام المقبل.
وصدرت بيانات رس�مية بش�أن إقالة الرئيس
الجزائ�ري ،عبدالعزي�ز بوتفليق�ة ،قي�ادات أمنية
وعس�كرية ،بينما تسربت معلومات ،عبر اإلعالم،
بش�أن إقالة آخرين ،وفي الحالتين بقيت األسباب
مجهول�ة .وأنه�ى بوتفليق�ة ،في نهاي�ة حزيران
الماض�ي ،مهام المدير العام لألمن الوطني ،اللواء
عبدالغني هامل .وجاء الق�رار مفاجئا بعد ثماني
سنوات قضاها هامل في منصبه ،يقود قوة أمنية
من  200أل�ف عنصر ،وكان يوص�ف بأنه أحد من
يث�ق بهم الرئيس .وأعلن�ت وزارة الدفاع ،األربعاء
الماض�ي ،أن بوتفليق�ة أقال قائد ال�درك الوطني،
الل�واء مناد نوب�ة .وأنهى بوتفليقة بذلك مس�يرة
ثالث سنوات عاشها “نوبة” على رأس هذه القوة
الرديفة للجيش ،والتي تعوض الشرطة في تأمين
المناط�ق البعيدة عن الم�دن .فيما ذكرت صحيفة

“النهار” ،القريبة من الرئاسة ،الخميس الماضي،
أن ق�رارات اإلقالة ش�ملت أيضا مدي�ر الموظفين
بوزارة الدفاع ،اللواء مقداد بن زيان.
وش�ملت اإلق�االت كذل�ك مدي�ر المالي�ة ف�ي
ال�وزارة الدفاع ،بوجمعة ب�ودواور ،ومدير األمن
(الشرطة) بالعاصمة الجزائر ،نور الدين برّاشدي،
وفق الصحيفة.
لم تقدم الجهات الرسمية أسبابا لهذه اإلقاالت
المتتالية .لكن تزامنها مع ضبط كمية ضخمة من
الكوكايين ،جعل تأويالت وشائعات تجتاح الشارع
ووسائل اإلعالم حول العالقة بين الحدثين.
وأعلن�ت وزارة الدف�اع ،في  30أي�ار الماضي،
ضب�ط  701كيلوغ�رام من الكوكايي�ن ،على متن
باخرة قادمة من أميركا الالتينية .وقالت وس�ائل
إعالم محلية إن مصدر الشحنة هي البرازيل.
وضبطت السلطات الجزائرية صاحب الشحنة،
وه�و تاجر لح�وم م�ن العاصمة الجزائ�ر ،يدعى
كمال ش�يخي ،كما ضبطت آخرين ،بينهم شقيقه
وطاق�م الباخ�رة .وقال وزي�ر الع�دل الجزائري،
الطي�ب ل�وح ،إن التحقيق�ات قادت إل�ى “ملفات
فس�اد أخرى لمس�ؤولين تلقوا مزايا م�ن المتهم
ش�يخي من خالل نش�اطه في العق�ارات” .وتعج
شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر بشائعات
وتسريبات غير مؤكدة حول توقيف والتحقيق مع

قيادات «داعش» تستمر باالستسالم
للجيش املرصي
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت مصادر مطلعة على الوضع داخل سيناء ،أن
عددا ً من قيادات تنظيم “داعش” التكفيرية المس�لحة
بس�يناء ،قام�وا بتس�ليم أنفس�هم لألجه�زة األمنية
المصرية خالل الساعات الماضية.
حس�ب موق�ع بواب�ة إفريقي�ا اإلخبارية أش�ارت
المص�ادر ،إلى أن  3قيادات إرهابية س�لموا أنفس�هم
لنقطة تابعة للجيش المصري على الحدود بعد فشلهم
من اختراق السياج الفاصل بين حدود سيناء واألراضي
الفلسطينية المحتلة تجاه “إسرائيل”.
وأوضح�ت المصادر ،أن هذه هي المرة الثانية التي
يس�لم فيها عدد من قيادات تنظيم “داعش” اإلرهابي،
أنفسهم لالجهزة األمنية المصرية ،حيث شهدت األيام
الماضية قيام قيادات من “داعش” اإلرهابي في مدينة
رفح بتس�ليم أنفسهم لجهة أمنية س�يادية في شمال
سيناء ،وكانوا مسؤولين عن مناطق بلعاء وياميت.
وتف�رض ق�وات الجيش المص�ري طوق�ا ً صارما ً
عل�ى إرهابي�ي “داعش” في ش�مال س�يناء منذ ش�ن
عملية عس�كرية هي األكبر في المنطقة منذ سنوات،
تحت مسمى العملية المس�لحة سيناء  ،2018وضعت
بمقتضاها قيودا ً صارمة على التنقل من ش�به جزيرة
سيناء وإليها.
وأضافت المص�ادر ،أن تنظيم “داع�ش” اإلرهابي
بس�يناء يش�هد حالة من التره�ل واالنش�قاق أخيراً،
نتيج�ة لتضييق الخناق عليه من قب�ل األجهزة األمنية
المصري�ة ،إضاف�ة إلى عملي�ة التصفية الت�ي قام بها
التنظي�م اإلرهابي تجاه عدد م�ن عناصره خالل األيام
الماضية وتحديدا ً عقب تصفية زعيم التنظيم اإلرهابي
“أبو أسامة المصري”.
وأضاف�ت المص�ادر ،أن قيادات التنظي�م اإلرهابي
مازال�ت مختلف�ة حتى اآلن ح�ول تعيي�ن زعيم جديد
للتنظي�م اإلرهاب�ي فبع�د أن تم اإلس�تقرار على نائب
“أب�و أس�امة المص�ري”“ ،أب�و صال�ح زارع ،المكنى
بـ”أبوصال�ح الصعيدي” ،ليك�ون بديال له ،تم تنصيب
“أبو كاظم المقدس�ي” ،األمر الذي تسبب في خالفات
حادة بين�ه وبين القاضي الش�رعي للتنظيم اإلرهابي
بس�يناء ،التكفيري محمد سعد الصعيدي ،المكنى بـ”
أبو حمزة القاضي” ،المسؤول األول عن غالبية أحكام
التنظي�م اإلرهاب�ي ض�د المدنيي�ن ،وضب�اط الجيش
والشرطة في شمال سيناء ،في المرحلة األخيرة.
و”أب�و كاظم المقدس�ي” ،هو حمزة ع�ادل محمد
الزاملي ،ويعرف ايضا بـ”أبو كاظم الغزواي” ،وتولى
منصب القاضي الش�رعي للتنظي�م اإلرهابي لمنطقة
قطاع العريش ،ويحمل بطاقة هوية فلس�طينية وهو
من مواليد  12فبراير .1992

مسؤولين رفيعي المستوى في القضية.
ومن بين من تش�ملهم هذه األنب�اء عبدالقادر
زوخ ،محاف�ظ والي�ة الجزائ�ر العاصم�ة ،الت�ي
تقع بها أهم نش�اطات المته�م الرئيس في قضية
الكوكايين .ونفى زوخ ،قبل أس�بوع ،أن يكون قد
خضع للتحقيق في هذه القضية .وعلق في تقارير
إعالمي�ة ح�ول التحقيق معه قائال“ :حس�بي الله
ونعم الوكيل”.
واعتب�ر ح�زب “التجم�ع م�ن أج�ل الثقاف�ة
والديمقراطي�ة” (معارض) ،في بي�ان ،أن “الرأي
الع�ام ال ي�رى في ه�ذا المسلس�ل الجديد س�وى
تصفية حسابات في هرم السلطة”.
ورأى أن اله�دف ه�و “تس�ليم البل�د إل�ى هذه
الجماع�ة أو تل�ك ،عش�ية أه�م موع�د انتخاب�ي
دستوري ستشهده البالد” ،في إشارة إلى انتخابات
الرئاسة ،المرجحة في نيسان أو أيار .2019
ودخلت والي�ة بوتفليق�ة ( 81عام�ا) الرابعة
عامه�ا األخي�ر ،إذ وصل الحكم ع�ام  ،1999وفاز
قبلها بثالث واليات متتالية .وتتوالى ،منذ أش�هر،
دعوات م�ن أحزاب الم�واالة لبوتفليق�ة من أجل
الترش�ح رئاس�ية لوالي�ة خامس�ة ،لكن�ه يلتزم
الصم�ت إزاءه�ا .وبالمقاب�ل يدع�و معارض�ون
بوتفليقة إلى عدم الترش�ح بسبب وضعه الصحي
الصع�ب .وترى حركة مجتمع الس�لم (أكبر حزب

إسلامي في الجزائ�ر) أن حملات اإلقالة تعكس
“التنافس السياس�ي على الس�لطة خ�ارح األطر
الديموقراطية بشكل ولد صراعات عقيمة ومدمرة
للبلد ومقدراته وسيادته ويجعل مؤسسات الدولة
رهينة في يد العصب المتصارعة”.
وف�ق أك�رم خري�ف ،الصحف�ي الخبي�ر ف�ي
الش�ؤون العس�كرية بالجزائر ،فإن اإلقاالت بحق
قيادات أمنية وعسكرية يمكن تفسيرها من ثالثة
جوانب.
وأض�اف خري�ف ،أن “الجان�ب األول هو عزل
المتورطي�ن ،ال أقول في قضية الكوكايين ،بل في
ش�بكة أعم�ال كمال ش�يخي” .وتاب�ع أن الجانب
الثان�ي هو “عادي ،حيث تقع تغييرات في الجيش
واألمن ،بمناس�بة ذكرى االس�تقالل في الخامس
من يوليو /تموز ،كما جرت التقاليد”.
أم�ا التفس�ير الثال�ث ،وف�ق خري�ف ،فه�و
“سياسي” .وأوضح أنها “ربما تكون معركة نفوذ
داخل النظام ،مع التخلص من األمنيين المسيسين
الذي�ن يمكن أن يكون له�م دور في مرحلة ما بعد
بوتفليقة إن غادر السلطة”.
وختم بقوله إنها “أيضا فرصة لرئيس األركان،
الفري�ق قايد صالح ،لفك الخناق داخل المؤسس�ة
العس�كرية ،واإلبق�اء فقط عل�ى المؤيدين لخطه
وتعزيز مكانه داخل السلطة الحاكمة”.

ف�ي تقرير إعالمي أن الخطاب المثي�ر للجدل الذي بعث به
وزير الداخلية األلماني ،هورس�ت زيهوفر ،إلى ممثلي االتحاد
األوروب�ي في مفاوض�ات خروج بريطانيا ،لم يتم بالتش�اور
داخل الحكومة األلمانية.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”
األلماني�ة اس�تنادا إل�ى نس�خة من خط�اب بعث ب�ه توماس
إيكرت ،رئيس القس�م السياس�ي التابع للبعث�ة األلمانية لدى
االتحاد األوروبي في بروكسل ،إلى ديمتريس افراموبولوس،
المفوض األوروبي للشؤون الداخلية.
وكتب إيكرت إلى افراموبولوس ”:أود أن أوضح أن المسألة
تتعل�ق في هذا الش�أن بخطاب لم يتم التش�اور بش�أنه داخل
الحكوم�ة” .وكان قد تم كش�ف النقاب عن خط�اب زيهوفر،
مطل�ع األس�بوع الماضي ،وحث زيهوفر ف�ي الخطاب على “
تع�اون أمني غير مقيد” مع بريطاني�ا حتى بعد خروجها من
االتح�اد األوروبي .ويعد تدخل زيهوفر في الموضوع مس�ألة
ش�ائكة ألن االتحاد األوروبي يح�اول بحزم أن يظهر بموقف
موح�د في مواجهة خ�روج بريطانيا ،كم�ا أن زيهوفر تعدى
بتدخله على سلطات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وحس�ب الصحيف�ة ،فإن إيك�رت كتب أيض�ا أن أجزاء من
خط�اب زيهوف�ر تتعارض م�ع ق�رارات المجل�س األوروبي
“وموق�ف الحكوم�ة األلماني�ة المتف�ق عليه بن�اء على هذه
الق�رارات” ،وق�ال إيك�رت إن الحكوم�ة متمس�كة حتى اآلن
“بالطب�ع بمضم�ون ه�ذه المب�ادئ التوجيهي�ة وبموقفه�ا
الحال�ي” .كان ش�تيفن زايب�رت ،المتح�دث باس�م الحكومة
األلمانية ،صرح يوم الجمعة الماضي في رده على سؤال حول
ما إذا كان قد جرى التشاور مع المستشارة انغيال ميركل حول
رس�الة زيهوفر قال ”:ال أعلق بش�كل مبدئ�ي على اتصاالت
الوزراء مع المفوضية األوروبية”.

اجليش السوري يقرتب من «السيطرة الكاملة» عىل درعا
بغداد  /المستقبل العراقي
قال مقاتلون من المعارضة السورية
إن الجيش وحلفاءه فرضوا حصارا أمس
االثني�ن على جيب المعارض�ة في مدينة
درع�ا بجنوب البالد وإنه�م في طريقهم
للسيطرة على المدينة بالكامل.
وق�ال أب�و ش�يماء المتح�دث باس�م
مقاتل�ي المعارض�ة في المدين�ة إن عدة
آالف محاصرون اآلن بعد أن دخل الجيش
قاعدة رئيس�ية غربي المدينة دون قتال
قبل إجالء رس�مي لمس�لحي المعارضة
وه�و م�ا يخال�ف اتفاق�ا توس�طت فيه
روسيا.
وكان ممثلو المعارضة وضباط روس
توصلوا إل�ى اتفاق ي�وم الجمعة يقضي
بتسليم درعا وبلدات أخرى في محافظة
درع�ا الجنوبية على الح�دود مع األردن
ف�ي نصر جديد للرئيس الس�وري بش�ار

األسد وحلفائه الروس واإليرانيين.
وبضغط من عملية عس�كرية واسعة
بدأتها قوات النظام بدعم روس�ي في 19
حزيران ،وافقت الفصائل المعارضة في
محافظة درعا الجمعة على التسوية في
هذه المنطقة التي تعتبر مهد االحتجاجات
ضد النظام في العام .2011
وتزام�ن حص�ار جي�ب فصائ�ل
المعارض�ة مع إعالن المرصد الس�وري
لحقوق اإلنسان عن عودة  200ألف نازح
إل�ى بلداتهم وقراهم ف�ي محافظة درعا
جنوب سورية .
وق�ال المرصد ،في بي�ان صحفي ،إن
الغالبية الساحقة ممن كان على الحدود
الس�ورية  -األردني�ة ع�ادوا إل�ى قراهم
وبلداتهم التي شهدت عمليات “تعفيش”
كبي�رة وواس�عة نفذته�ا ق�وات النظام
والمس�لحين الموالي�ن له�ا لممتل�كات
مواطني�ن من أثاث وس�يارات وماش�ية

وغيرها من الممتلكات.
ووفق�ا للمرص�د ،م�ن المرتق�ب أن
تس�تكمل ق�وات النظ�ام والمس�لحين
الموالي�ن له�ا انتش�ارها عل�ى المناطق
الحدودية وصوالً إل�ى نقاط التماس مع

جي�ش خال�د بن الولي�د المباي�ع لتنظيم
داعش.
وأعلن�ت األم�م المتح�دة أن معظ�م
الس�وريين النازحين ق�رب حدود األردن
عادوا إلى مناطقه�م .وكان األردن أعلن

أنه س�يبقي عل�ى ح�دوده مغلق�ة أمام
النازحي�ن رغ�م مناش�دات المنظم�ات
الدولي�ة ،قائالً إن لم يعد لديه القدرة على
استيعاب المزيد من الالجئين لديه.
ودفع�ت العملية العس�كرية أكثر من
 320ألف مدني للنزوح من منازلهم ،وفق
األم�م المتحدة ،وتوجه ع�دد كبير منهم
إلى الح�دود م�ع األردن أو إلى مخيمات
مؤقت�ة ف�ي محافظ�ة القنيط�رة ق�رب
هضبة الجوالن المحتلة.
وخلال العامي�ن األخيرين ،ش�هدت
مناطق عدة في س�وريا اتفاقات مماثلة
تس�ميها دمش�ق باتفاقات “مصالحة”،
آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق،
وتم بموجبها إجالء عش�رات اآلالف من
المقاتلي�ن والمدنيين إلى ش�مال البالد.
وغالب�ا ما ش�هد تنفيذ اتفاق�ات مماثلة
عراقي�ل ع�دة ،بينه�ا انته�اكات لوق�ف
إطالق النار ،ما يؤخر تنفيذها.

أردوغان« ..سلطان» تركيا بصالحيات غري مسبوقة
بغداد  /المستقبل العراقي
أدى الرئي�س الترك�ي رج�ب طي�ب
أردوغ�ان اليمين الدس�تورية وبدأ والية
رئاس�ية جديدة لمدة خمس سنوات ،في
ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صالحيات
واسعة.
وحقق أردوغ�ان البالغ من العمر 64
عام�ا والموج�ود في س�دة الحك�م منذ
 ،2003كرئيس لل�وزراء أوال ثم كرئيس،
انتص�ارا على منافس�يه ف�ي االنتخابات
التي ج�رت في  24حزيران ،وحصل على
 52,6في المئة من األصوات.
ويتهم معارضون أردوغان بأنه أحدث
خلال  15عاما له في الس�لطة تغييرات
كبي�رة ،أعط�ى فيه�ا دورا أكب�ر للدي�ن
اإلسلامي في الحياة المدنية في تركيا،
مقوضا بذلك المؤسس�ات العلمانية التي
أنشأها مصطفى كمال أتاتورك ،مؤسس
تركي�ا الحديث�ة .وب�دأ أردوغ�ان واليته
الرئاس�ية الثانية بعد حوالى عامين على
محاولة انقالب عس�كري في  15تموز/
يوليو  ،2016تلتها حمالت تطهير واسعة
وال س�يما في صفوف القوات المس�لحة

والشرطة واإلدارات الرسمية ،وأدت إلى
توقيف وإقالة عشرات آالف األشخاص.
ووفق�ا للتعديلات الجدي�دة عل�ى
الدستور س�يلغى منصب رئيس الوزراء،
فيم�ا يمس�ك الرئي�س بكام�ل الس�لطة
التنفيذي�ة وس�يكون قادرا عل�ى إصدار
مراسيم.
كم�ا أنه س�يعين س�تة م�ن األعضاء
ال�ـ 13ف�ي مجل�س القض�اة والمدعين
المكل�ف بتعيين عناصر النظام القضائي
وإقالتهم .وق�ال أردوغان ،خالل اجتماع
لح�زب العدال�ة والتنمي�ة ال�ذي يتزعمه
مطل�ع األس�بوع ،إنه س�يعلن التش�كيل
الحكومي ليل�ة االثنين ،متعه�دا بتعيين
وزراء م�ن خ�ارج البرلم�ان ،وتقلي�ص
فريق�ه ال�وزاري من أكثر م�ن  20وزيرا
إلى  16وزيرا.
وه�ذا يعن�ي دم�ج وزارات ع�دة مثل
وزارة الش�ؤون األوروبية التي ستصبح
جزءا من وزارة الخارجية.
وستستعين الرئاسة أيضا بـ”لجان”
ومكاتب مخصص�ة لمختلف القطاعات،
لم يعل�ن بعد ع�ن تفاصي�ل الصالحيات
التي ستتمتع بها.
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جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية
الوحدة القانونية

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية
الوحدة القانونية

متديد اعالن

تعلن رئاسة جامعة القادسية /شعبة العقود الحكومية عن تمديد اعالن
ببيع املواد املشطوبة التابعة لقسم االقسام الداخلية وفقا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وتجري املزايدة يف قسم
االقس�ام الداخلية يف تمام الساعة العارشة صباحا وتكون قائمة املزايدة
مفتوح�ة ملدة ( )15يوم تب�دأ من اليوم التايل لنشر االعالن يف الصحيفة
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل اليوم ال�ذي يليه من
ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب باالشتراك يف املزايدة ممن له حق
االشتراك باملزاي�دة مراجعة قس�م الش�ؤون املالية يف رئاس�ة الجامعة
للحصول عىل رشوط املزايدة وكافة تفاصيل املواد املراد بيعها لقاء مبلغ
قدره (  )25000خمسة وعرشون الف دينار غري قابل للرد مستصحبني
معه�م التأمينات القانونية البالغة ( )%20من القيمة التقديرية علما ان
القيم�ة التقديرية لكافة املواد املش�طوبة ( )5505000خمس�ة ماليني
وخمس�مائة وخمس�ة االف دينار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
خدمة بنسبة ( )%2من بدل البيع
ت
1
2

نوع الجدول
الكهربائيات
االثاث
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طباخ محلي
حاوية نفايات
اوفن طباخ
طباخ ()5

المبلغ
1898000
1123000

االخرى

العدد156/
العدد 58/
العدد38/
20
المجموع 2484000 /
المجموع الكلي  5505000 /خمسة ماليين وخمسمائة وخمسة االف دينار

فقدان
فق�د وص�ل االمان�ات املرق�م 1497267بتاري�خ
2018/1/17الصادرم�ن مديرية بلدي�ة الحمزة الغربي
باس�م املواط�ن محم�د جبار جاس�م فم�ن يعث�ر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /181 /ب 2018/
التاريخ 2018/7/5
اعالن
تبيع هذه املحكمة العقار املرقم  834الرساي املش�خاب
واملزال ش�يوعه بيع�ا بموجب قرار الحك�م املرقم /181
ب 2018/واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة فعلى الراغبني
بالرشاء الحضور اىل ديوان ه�ذه املحكمة يف يوم املزايدة
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را يف اليوم الثالثين من اليوم
التايل للنشر يف صحيفتني محليتني مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيم�ة املقدرة
للعقار واملستمسكات القانونية واجور االعالن والداللية
وان القيم�ة الكلية لح�ق الترصف للعقار مع املنش�ئات
املشيدة بمبلغ خمسة وعرشون مليون دينار
املواصفات :
 1ـ دار خرب�ة متهدمة دون س�قف مبني�ة من الطابوق
يحت�وي العق�ار على غرفت�ي ن�وم وصال�ة واس�تقبال
ومغاسل (حمامات) وان الدار غري مسكونة
 2ـ ان قيمة االرض بمبلغ اربعة عرش مليون دينار وقيمة
البن�اء املته�دم اح�دى عرش ملي�ون دينار وبذل�ك يكون
مجموع قيمة العقار خمسة وعرشون مليون دينار
القايض
عبد الهادي هاني الشمري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /397 /ب2016/ 1
التاريخ 2018/6/28
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار
املرق�م  3/9803حي صدام يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
عن بيع العق�ار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (خمس�ة
عشر) يوما م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة بموجب
ص�ك مصدق ألمر محكم�ة بداءة النجف وص�ادر من مرصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف
الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخير من االعلان يف هذه
املحكمة وعىل املشتري جل�ب هوية األحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  /3/9803ح�ي ص�دام يف النج�ف عب�ارة عن
دار بواجه�ة  13متر نزال  20مرت عىل ش�ارع بعرض  15مرت
متك�ون من طابقين الطابق العل�وي يتكون م�ن ثالث غرف
ن�وم وصالة وس�طية ام�ا الطاب�ق االريض يتكون م�ن كراج
وصحيات خارجية وصالة واس�تقبال ومطب�خ وحمام عدد1
وغ�رف نوم ع�دد  2ال�دار بالكامل (بطابقيه�ا مبلط بالكايش
مس�قف بالكونكري�ت مجه�ز بامل�اء والكهرباء مش�غول من
قب�ل احمد صاحب وم�وىس صاحب وعيىس صاح�ب وعقيلة
صاح�ب وهناء صاحب وافراد عائلته�م وهم يرغبون بالبقاء
يف العقار بعد البيع بصفة مستأجرين درجة عمران الدار دون
الوس�ط املس�احة الكلية للعق�ار  260مرت مرب�ع وان القيمة
الكلي�ة للعقار مبلغ ( )260,500,000مائتان وس�تون مليون
وخمسمائة الف دينار فقط ال غريها

متديد اعالن

تعلن رئاس�ة جامعة القادس�ية /ش�عبة العق�ود الحكومية عن
تمديد اعالن ببيع املواد املشطوبة التابعة لقسم االقسام الداخلية
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
وتجري املزايدة يف قسم االقسام الداخلية يف تمام الساعة العارشة
صباحا وتكون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )15يوم تبدأ من اليوم
الت�ايل لنرش االعلان يف الصحيفة واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة
رس�مية فتم�دد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل
من يرغب باالشتراك يف املزايدة ممن له حق االشتراك باملزايدة
مراجعة قس�م الش�ؤون املالية يف رئاس�ة الجامعة للحصول عىل
رشوط املزاي�دة وكافة تفاصيل املواد املراد بيعها لقاء مبلغ قدره
(  )25000خمسة وعرشون الف دينار غري قابل للرد مستصحبني
معه�م التأمينات القانونية البالغ�ة ( )%20من القيمة التقديرية
علما ان القيمة التقديرية لكافة املواد املش�طوبة ()12413000
اثن�ا عرش مليون واربعمائة وثالثة عرش الف دينار ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل البيع
ت
1
2
3
4

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /272 /ب2018/ 3
التاريخ 2018/7/3
اىل  /املدعى عليه (فراس قاسم ابراهيم)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /272
ب 2018/3يف  2018/1/29واملتضم�ن الحك�م
بال�زام املدعى عليه فراس قاس�م ابراهيم بتأديته
مبلغ قدره (خمس�ة ماليني دينار) للمدعي حسن
عبد املحمد عبد الله ولثبوت مجهولية محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة
النج�ف واش�عار مخت�ار ح�ي الش�هداء  2كاظم
ش�بيب الخزاع�ي لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بالقرار
املذك�ور بصحيفتين محليتين يوميتين ولك حق
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد باج دخول لرشكة اسياسيل بأسم  /عيل جالء
مهدي فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

اسم المادة
ثالجة
غسالة
كيزر
سرير
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /349 /ب 2018/
التاريخ 2018/7/8
اىل  /املدعى عليه (جعفر عبد الحسني باقر)
اعالن
اقام املدعي (جواد عبد الحسين علوان) الدعوى البدائية
املرقم�ة /349ب 2018/املتضمن�ة طلبه بإزالة ش�يوع
العقار املرقم  30مقاطع�ة  34الحرية وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار
املنطق�ة املؤيد من املجلس املحلي لناحية الحرية وكتاب
مرك�ز تموين النجف االرشف عليه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني يوميتين محليتني
واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املصادف  2018/7/15الس�اعة الثامنة صباحا
ويف حال عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
فردق جالل عبد الصاحب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  /عبدالزهرة قاس�م
ب�ايل .الذي يطل�ب في�ه تبديل اللق�ب م�ن (الحلفي) اىل
(الط�ريف) ،من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مدة أقصاها خمس�ة عرش يوما ً وبعكس�ه س�وف تنظر
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

العدد
 190قطعة
 179قطعة
 53قطعة
 1860قطعة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1697 /ب2018/ 1
التاريخ 2018/7/5
اىل  /املدعى عليه (كامل علوان داود املدير املفوض
لرشك�ة قرطاج للمقاوالت العامة املحدودة اضافة
لوظيفته)
اق�ام املدع�ي الس�يد مدير بلدي�ة النج�ف اضافة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه ضدك
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بتعويض مبلغ مقداره
( )22,800,000ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب رشح املبلغ القائم بالتبليغ واشعار مختار
منطق�ة املنصور يف بغداد واملؤي�د من قبل املجلس
البل�دي ح�ي االندل�س ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين يوميتين بموع�د املرافع�ة
املصادف يف يوم  2018/7/12وعند عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت من�ي هوية االحوال املدني�ة وهوية موظف
بأس�م  /مناف مال الله حسن الصادرة من صحة
الرصاف�ة فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار .

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف
االوىل
اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطع�ة / 15373 :
 3ميسان .
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة 4 :
جزيرة النجف  /حي ميسان
الجنس  :دار .
النوع  :ملك رصف .
املساحة  240 :م. 2
املشتمالت  :اس�تقبال وصالة وغرفتي
ن�وم ومطب�خ وصحي�ات داخلي�ة
وخارجية وسقوفه مسلح .
الشاغل  :الدار فارغ .
مقدار املبيع  :تمام العقار .
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
النج�ف االوىل باملزايدة العلني�ة العقار
املوص�وف اعلاه العائ�د للراه�ن عبد
االمير داود س�لمان لقاء طل�ب الدائن
املرته�ن مصرف التع�اون االسلامي
لالس�تثمار والبالغ ( 52 / 000 / 000
) اثنان وخمس�ون ملي�ون دينار فعىل
الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه
الدائ�رة خالل (  ) 30يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة
نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10
 %م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة (
 ) 120 / 000 / 000مائ�ة وعشرون
مليون دين�ار وان املزايدة س�تجري يف
الساعة (  ) 12ظهرا من اليوم االخري .
دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف
االول
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 170 /ت 2011 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل
 15 / 275م  46الواق�ع يف بل�د العائ�د
للمدين عقيل ناج�ي مرهون املحجوز
لقاء طلب الدائن حسام اكريمي رجب
البال�غ  238 000000مئت�ان وثمانية
وثالث�ون ملي�ون دين�ار فعلى الراغب
بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل
للنشر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقع�ه ورقم�ه  15 / 275 :م 46
بلد .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :م�ن الجنوب
ش�ارع املحي�ط ومن الش�مال ش�ارع
تجاري مبل�ط ومن جهة الغرب عمارة
تجارية .
 – 4مشتمالته ............. :
 – 5مساحته  238 / 50 :مرت .
 – 6درج�ة العم�ران  :عم�ارة تجارية
فوقها شقيق تحت االنشاء .
 – 7الشاغل  :املؤجرين .
 – 8القيم�ة املق�درة 32 0000000 :
ثالثمائة وعرشون مليون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 170 /ت 2011 /
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل
 15 / 275م  46الواق�ع يف بل�د العائ�د
للمدين عقيل ناج�ي مرهون املحجوز
لقاء طلب الدائن حسام اكريمي رجب
البال�غ  238 000000مئت�ان وثمانية
وثالث�ون ملي�ون دين�ار فعلى الراغب
بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل
للنشر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
منفذ العدل
حميد دليل حبرت
املواصفات :
 – 1موقع�ه ورقم�ه  15 / 275 :م 46
بلد .
 – 2جنسه ونوعه  :ملك رصف .
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :م�ن الجنوب
ش�ارع املحي�ط ومن الش�مال ش�ارع
تجاري مبل�ط ومن جهة الغرب عمارة
تجارية .
 – 4مشتمالته ............. :
 – 5مساحته  238 / 50 :مرت .
 – 6درج�ة العم�ران  :عم�ارة تجارية
فوقها شقيق تحت االنشاء .
 – 7الشاغل  :املؤجرين .
 – 8القيم�ة املق�درة 32 0000000 :
ثالثمائة وعرشون مليون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوة دائنني
اني املحامي مهند حامد احمد املصفي
لرشك�ة ( نح�و اإلنج�از الهندس�ية
للمقاوالت والتج�ارة العامه املحدوده
) ادع�و كافة دائن�ي الرشكه وكل مدع
بحق عليها مراجعتي عىل العنوان التايل
البرصه حي عمان قرب مستشفى ابن
غ�زوان  /مكتب املحام�ي مهند حامد
احمد  .خالل مدة عرشة ايّام من تاريخ
النرش وبخالف ذلك يس�قط حق الدائن
باملطالبه.
املحامي مهند حامد احمد
املصفي لرشكة نحو اإلنجاز الهندسية
للمقاوالت والتجارة العامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد خط�ا يف جريدة الع�راق االخبارية
بالع�دد  ٦١٠يف  ٢٠١٨ / ٥ / ٢١و
جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد
 ١٦٧٧يف  ٢٠١٨ / ٥ / ٢١يف اعلان
دع�وة دائنين لرشك�ة بواب�ة البرصة
لل�وكاالت التجارية املح�دود حيث ذكر
اسم حسين عيل صالح خط وصحيح
هو زهري حس�ن عب�ود و ذك�ر عنوان
الرشكة ش�ارع الجزائر محلة الفرسن
خط والصحيح عنوان الرشكة ش�ارع
الجزائر محلة الفريس
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حمليات

العدد ( )1708الثالثاء  10تموز 2018
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السكك العراقية تغري مواعيد سري قطارات املسافرين النازلة والصاعدة
بغداد  /المستقبل العراقي

ن�زوال لرغبة املواطنني الك�رام .الرشكة
العامة للس�كك الحدي�د العراقية  ،تغري
مواعيد سري القطارات النازلة والصاعدة
م�ن بغداد اىل البصرة وبالعكس مرورا
باملحافظ�ات الجنوبي�ة (النارصي�ة
..الس�ماوة ..الديوانية ..الحلة ) اعتبارا
من يوم الثالثاء 10/7/2018
وجه مدير عام الس�كك املهندس سلام
جرب س�لوم بتغيري أوقات سري قطارات
املس�افرين م�ن بغ�داد إىل البصرة
وبالعكس ان هذا اإلجراء
ال�ذي اتخ�ذه قس�م النق�ل والتش�غيل
يأتى ن�زوال عند رغب�ة املواطنني الكرام
م�ع تهيئة املس�تلزمات املطلوبة لتوفري
أفضل سبل الراحة والرسعة واألمان عىل
متن قطارات الس�كك الحديثة واملكيفة
 ،DMUحي�ث بينت الرشك�ة مواعيدها

الجدي�دة لالنطلاق  ..ان القط�ار االول
يغادر من محطة بغداد املركزية الساعة
() 00/7مساءا ويصل اىل محطة قطار
البصرة الس�اعة( ) 35/4صباح�ا،

بينما ينطل�ق القطار الثان�ي من بغداد
الساعة()00/8مساءا ليصل اىل محطة
قطار البرصة الساعة ( )35/5صباحا.
كما أن هناك رحلتني تنطلق من محطة

قط�ار البصرة  ،االوىل عن�د الس�اعة
() 7:30مس�اء ليص�ل اىل محطة بغداد
املركزي�ة الس�اعة ( )10/5صباح�ا،
بينم�ا الرحل�ة الثاني�ة تك�ون املغادرة

الس�اعة ( )00/9مس�اء ليصل محطة
بغداد املركزية الساعة ()20/6صباحا.
ام�ا اس�عار تذاكر الس�فر ف�إن (غرفة
منام درجة اوىل س�تكون  30الف دينار
للرسير الواحد) و(كوش�يت منام درجة
ثاني�ة  25ال�ف دينار للرسير ) وس�عر
تذك�رة (املقع�د الس�ياحي درج�ة أوىل
 12ال�ف دينارا) و(س�عر تذك�رة املقعد
الس�ياحي درج�ة ثاني�ة  8االف دين�ار
).يذكر ان قسم النقل والتشغيل يف مقر
الرشكة قام بالتنس�يق مع شعبة النقل
والتش�غيل الوس�طى والنقل والتشغيل
يف منطقة س�كك البرصة واملناطق عىل
تهيئ�ة كاف�ة الخدم�ات الالزم�ة خالل
الرحالت م�ن وجبات الطع�ام الرسيعة
واالفرش�ة الجدي�دة ،وتامين الس�فر
املري�ح على مت�ن القط�ارات املبردة
وتامني وصولها باوقاتها املحددة خدمة
للمسافر الكريم.

انتاج كهرباء اجلنوب تعلن وصول االنتاج اىل «»2950
ميكاواط يف عموم حمافظة البرصة
البصرة  /المستقبل العراقي
اعل�ن مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة إلنتاج
الطاق�ة الكهربائي�ة يف الجن�وب ي�ارس
فرح�ان ,ان إنت�اج الكهرب�اء يف محافظة
البصرة بل�غ ( ) 2950مي�كا واط والتي
بدوره�ا تغط�ي جمي�ع مناط�ق البرصة
علـى مـدار ( ) 24ساعة».

التخطيط تبحث مع السفري
االردين تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى وزي�ر التخطيط  /وزي�ر التجارة
وكال�ة س�لمان الجمييل يف مكتب�ه بمقر
وزارة التخطيط س�فري اململك�ة االردنية
الهاشمية يف العراق منترص الزعبي».
وذكر بيان اورده املكتب االعالمي يف وزارة
التخطي�ط تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان الجمييل اش�اد خالل اللقاء بمستوى
العالق�ات الثنائي�ة بني البلدي�ن يف جميع
املج�االت  ،مثمن�ا دور اململك�ة االردني�ة
الهاش�مية ملكا وحكومة وشعبا دعمها
املتواص�ل للع�راق ،مبين�ا ان «العالق�ات
االقتصادي�ة والتجاري�ة املشتركة بدأت
تش�هد تط�ورا نوعي�ا مضطردا الس�يما
بعد تأمين الطريق ال�دويل  ،وإعادة فتح
منفذ طريبيل الحدودي  ..داعيا الرشكات
االردنية إىل املس�اهمة الواسعة يف عمليات
اع�ادة االعم�ار وتحقي�ق االس�تقرار يف
املناطق املحررة .
وأضاف البيان ان السفري االردني منترص
الزعبي اش�ار من جانب�ه إىل ان حكومته
مس�تمرة يف دعمه�ا لجه�ود الحكوم�ة
العراقية الرامية إىل اعادة االعمار وتحقيق
التنمي�ة يف البلاد  ،مبين�ا ان العالق�ات
بين الع�راق واألردن عالق�ات متمي�زة يف
جميع املجاالت االقتصادية والسياس�ية
والتجاري�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة ..
مؤكدا ان ه�ذه العالقات ستش�هد املزيد
من التط�ور خالل املرحل�ة املقبلة نتيجة
لتطاب�ق وجه�ات النظ�ر حي�ال القضايا
وامللفات الثنائية واإلقليمية والدولية.

واك�د يف بيان ورد لـ»املس�تقبل العراقي»،
ان�ه «تم إع�ادة الخ�ط اإليران�ي إىل العمل
صب�اح يوم ام�س االح�د بطاق�ة ()390
مي�كا واط ورغم الظ�روف الجوية الحارة
يف البرصة والتي تج�اوزت الـ ( )50درجة
مئوية إال إن مالكاتنا وبجهود اس�تثنائية
تعم�ل بش�كل مس�تمر عىل الحف�اظ عىل
اإلنتاج الحايل» .منوها ,عىل رضورة ترشيد

حمافظ بغداد يوجه بأزالة التجاوزات عىل خط ماء النهروان
واختاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
وج�ه محافظ بغ�داد عط�وان العطواني،
بأزالة كافة التجاوزات املوجودة عىل الخط
الناقل ملاء النهروان وبدون استثناء.
ج�اء ذلك خلال ترأس�ه اجتماع�ا طارءا
يف مبن�ى املحافظة ض�م م�دراء الوحدات
االدارية يف قض�اء املدائ�ن واملجلس املحيل
لناحي�ة النه�روان وبحض�ور مدي�ر م�اء
محافظة بغداد.
واك�د العطواني بحس�ب مكتب�ه االعالمي
ان�ه «ت�رأس اجتماع�ا طارئ�ا يف مبن�ى
املحافظ�ة ض�م م�دراء الوح�دات االدارية
يف قض�اء املدائ�ن واملجلس املحلي لناحية
النه�روان وبحض�ور مدير م�اء محافظة
بغداد وتضمن االجتماع مناقشة ازمة شح
املاء املوجودة يف منطق�ة النهروان وايجاد
الحلول الرسيعة ملعالجتها والسبل الكفيلة
بايصال الخدمة».

وبني ان «س�بب االزمة هو عدم اس�تكمال
مرشوع الحل الدائم املناط بوزارة البلديات
والذي تلكأ وتأخر كثريا».
واض�اف البيان ،ان�ه «تم خلال االجتماع

اس�تعراض خط�ط املحافظ�ة الخاص�ة
بمعالج�ة ه�ذه االزم�ة» موضح�ا ب�ان
«مجمعات ومش�اريع املاء جاهزة وتعمل
ب�كل طاقته�ا لك�ن يف الوقت نفس�ه غري

ق�ادرة على ايص�ال امل�اء اىل ابع�د نقطة
ممكن�ة وال يمك�ن ان تغ�ذي كل الق�رى
واملناطق املجاورة ملنطقة النهروان».
وشدد املحافظ عىل «رفع كافة التجاوزات
وبكافة اش�كالها املوج�ودة عىل الخطوط
الناقلة للماء وتحديدا الخط الناقل الواصل
ملنطق�ة النه�روان ،موجه�ا ً دائ�رة م�اء
محافظة بغداد بأستكمال كافة املتطلبات
الخاصة بايصال الربطات اىل القرى الواقعة
عىل مس�ار هذا الخط ال�ذي يخضع لنظام
املراشنة ومالحقة املتجاوزين واتخاذ كافة
االجراءات القانونية بحقهم».
و يف نهاي�ة االجتم�اع «طال�ب املحاف�ظ
وزارة الكهرباء بأستثناء الخطوط الناقلة
واملغذية ملش�اريع املاء يف منطقة النهروان
م�ن القطع املربمج بس�بب ماتعانيه هذه
املنطق�ة م�ن ازم�ة حقيقي�ة بش�ح املاء
الصالح للرشب ولم تعالج طيلة الس�نوات
املاضية.

التجارة جتهز مناطق املوصل بكميات من املواد الغذائية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي»ع�ن مدي�ر ع�ام الرشكة قاس�م
حم�ود الذي ارشف على توزيع تل�ك املواد
اثناء تواج�ده امليداني ضمن وف�د الوزارة
ال�ذي زار املوص�ل خالل اليومين املاضيني
قول�ه ان «الكمي�ات الت�ي جهزه�ا ملجمع
بازوايا زيت الطعام بكمية  188ألفا ً و677
طنا ً والس�كر بكمية  433ألف�ا ً و 863طنا ً
ملناطق (برطلة ,النم�رود ,ألكلك ,الربيعي,
املأم�ون ,محلبي�ة ,زم�ار ,الحضر ,قيارة
داخ�ل ,قيارة خارج ,الش�فاء ,أب�ي تمام,

اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
يف وزارة التجارة عن تجهيز مناطق املوصل
بكميات من مادتي الزيت والس�كر وضمن
الحص�ص املق�ررة لتل�ك املناطق وحس�ب
الخط�ة التوزي�ع الت�ي وضعته�ا الرشكة
لديموم�ة توزي�ع تلك امل�واد لجميع عوائل
محافظة نينوى.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل

النفـط :ارتفـاع معـدل االيــرادات املتحققـة
اىل « »40مليار دوالر يف النصف األول من 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير النفط جب�ار اللعيبي ان الوزارة
حققت ارتفاعا ملحوظا ً يف معدل الصادرات
وااليرادات من مبيعات النفط الخام للنصف
االول م�ن الع�ام الح�ايل  2018مقارن�ة
بالنصف االول من العام املايض .2017
ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ع�ن الوزي�ر جبار علي اللعيبي
قول�ه ،ان «مجم�وع االي�رادات املتحقق�ة
للنصف االول م�ن العام الحايل  2018بلغت
 40مليارا ً و 345مليونا ً و 235الف دوالر ،يف
حني كانت االيرادات املتحققة للنصف االول
م�ن العام املايض  )27( 2017مليارا ً و642
مليونا و 329الف دوالر».
وأض�اف ،ان «مجموع الصادرات املتحققة
للنصف االول من العام الحايل  2018سجلت
ايض�ا ارتفاع�ا ً يف معدالته�ا وكان�ت ً625
ً
برميلا ،يف حني
مليون�ا و 193الف�ا ً و749
كان�ت يف الع�ام  2017امل�ايض  592مليونا ً
و 439الفا ً و 163برميالً».
وأش�ار اللعيب�ي اىل ،ان «معدل س�عر البيع

استهالك الطاقة الكهربائية قدر املستطاع
وع�دم التع�دي على ش�بكات الكهرب�اء
وإيقاف الهدر واإلرساف ورفع التجاوزات,
داعيا جمي�ع القنوات الفضائية للنزول إىل
الشارع وتثقيف املواطن برضورة الحفاظ
على املنظوم�ة الكهربائي�ة م�ن خلال
إطف�اء الزائد واخ�ذ الكفاية م�ن الطاقة
الكهربائية.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يرتأس االجتامع الدوري
الثامن ملجلس إدارة األمانة العامة للمزارات
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

لش�هر حزيران للع�ام الحايل  2018ش�هد
ارتفاعا ً مقارنة بش�هر حزي�ران من العام
 2017امل�ايض حيث بل�غ ( )69,322دوالرا ً
للربمي�ل يف حني كان مع�دل البيع لحزيران
 )42,067( 2017دوالرا ً للربمي�ل» موضحا
ان «ذلك سوف يس�هم يف التقليل من نسبة
العجز الحاص�ل يف املوازن�ة االتحادية لهذا
العام».
يش�ار اىل ان العراق يعتمد يف موازنته املالية
الس�نوية عىل واردات النف�ط بنبة تتجاوز
الـ .%90

املوصل الجديدة)».
وأش�ار اىل ان الرشك�ة «حرصت عىل توفري
خزي�ن طوارئ أثن�اء وبعد مع�ارك بعد ان
شهدت تلك املناطق استقرارا ً أمنياً».
يذك�ر ان الرشك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد
الغذائية تعاق�دت مؤخرا ً عىل رشاء كميات
من السكر والزيت من املنتج الوطني تكفي
لثالثة اش�هر حيث دعت الوكالء اىل االرساع
باس�تالم الحص�ص التمويني�ة م�ن املادة
لتوزيعها عىل املواطنني.

ترأس رئيس ديوان الوقف الش�يعي
الس�يد علاء املوس�وي االجتم�اع
ال�دوري الثام�ن ملجل�س إدارة
األمانة العام�ة للمزارات الش�يعيّة
الرشيفة».
وق�ال مدي�ر اإلعلام والعالق�ات
العام�ة يف الدي�وان حي�در جلوخان
ان
العراق�ي»,
لـ»املس�تقبل
«االجتم�اع الذي عقد يف مقر األمانة
العامة للمزارات شهد حضور نائب
األمني العام للمزارات الشيخ خليفة
الجوهر و أعضاء املجلس».
واض�اف ان «املجل�س ناقش خالل
االجتم�اع أه�م املواضي�ع املُدرج�ة
ضم�ن جدول األعم�ال للوصول إىل
حلول ونتائج لتطوير واقع العمل يف
املزارات الرشيفة والنهوض بها من
اجل تقديم أفضل الخدمات للزائرين
الكرام ,ويف ختام االجتماع تم اتخاذ

ع�دد م�ن الق�رارات والتوصي�ات
املهم�ة الت�ي تخ�ص عم�ل األمانة

العامة وإدارات املزارات الرشيفة يف
العراق.

ضبط مواد غذائية تالفة معدة للتهريب
بمنفذ الشالجمة

بغداد  /المستقبل العراقي
ضبط�ت الهيأة العامة للكم�ارك ،عدد من برادات امل�واد الغذائية
املعدة للتهريب يف منفذ الشالمجة.
وذكر بيان للهيأة ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه انها «يف
مركز كمرك الشلامجة بمحافظة البرصة ،وبالتعاون مع رشطة
الكمارك ضبطت تس�عة برادات مواد غذائية (دجاج وكبده ولية،
وصدر دجاج) ،منتهية الصالحية معدة للتهريب مخفية يف شحنة
خرضاوات متنوعة».
واش�ار اىل ان «ضبط الشحنة تم من قبل لجنة الكشف الكمركي،
واحيل�ت اىل القضاء التخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها وفق
القانون».
واك�د البي�ان ان «الهيأة العامة للكمارك تعتمد إجراءات مش�ددة
يف كافة منافذها الحدودية تس�تهدف محاربة محاوالت التهريب
بكاف�ة أش�كاله وخاص�ة املتعلقة باألم�ن الغذائ�ي واالجتماعي
حرصا منها عىل سالمة املواطن العراقي.

رئيس جامعة احلمدانية يطلع عىل االستعدادات
اجلارية الستقبال السنة الدراسية اجلديدة
نينوى  /المستقبل العراقي
اطل�ع رئيس جامع�ة الحمدانية يف محافظة نين�وى عقيل يحيى
هاش�م األعرجي ،على االس�تعدادات الجارية للملاكات االدارية
والفنية الستقبال السنة الدراسية الجديدة.
وق�ال رئي�س الجامعة خالل جولت�ه يف االبنية واملراف�ق الخدمية
لكلي�ات االدارة واالقتص�اد والرتبي�ة ومبنى الرئاس�ة واالقس�ام
الداخلي�ة ،إن الجامع�ة تعمل عىل توفري املس�تلزمات الرضورية
كاف�ة الس�تقبال الطلب�ة خلال الس�نة الدراس�ية الجدي�دة
 ،2019/2018مؤكدا أهمية اإلرساع بإعادة تأهيل البنى التحتية
لكلي�ات الجامع�ة الت�ي ترضرت بعد س�يطرة عصاب�ات داعش
االرهابية عىل املحافظة.
واس�تمع رئي�س الجامعة اىل رشح مفص�ل من عم�داء الكليات
ومدي�ري االقس�ام االدارية يف رئاس�ة الجامعة ع�ن االحتياجات
االساسية النجاح العام الدرايس املقبل.

صحة الكرخ تؤكد نفيها بعدم حدوث
أي اصابة بمرض احلمى النزفية
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت دائرة صحة بغداد الك�رخ بعدم تس�جيل أي حالة وفاة يف
مؤسساتها الصحية بفايروس الحمى النزفية.
واف�اد بيان للدائرة تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «
مدي�ر عام دائرة صح�ة بغداد الكرخ (جاس�ب لطيف الحجامي)
س�بق وان نفى حدوث أي وفاة يف املستشفيات التابعة للدائرة ردا
عىل ما قامت به احدى مواقع التواصل االجتماعي «.
واش�ار اىل ان «دائرت�ه اتخ�ذت كاف�ة االج�راءات و االحتياطات
الالزمة ملواجه�ة املرض من خالل تهيئة رده�ات العزل يف جميع
املستش�فيات و تهيئة ف�رق الرقابة الصحي�ة يف جميع االقضية
والنواحي ملراقبة اماكن الذبح العشوائي و محالت القصابة .

ادوية سامراء تبحث امكانية التعاون مع رشكة
«كراس فارما» الروسية وفرص االستثامر
بغداد  /المستقبل العراقي
بحثت الرشكة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية
 SDIامكاني�ة التعاون وفرص االس�تثمار مع رشكة كراس
فارم�ا الروس�ية خلال اس�تقبالها املدير الفن�ي ملجموعة
رشكات كراس فارما الروس�ية السيد اييل شوبروف والوفد
املرافق له .
واس�تعرض مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة لصناع�ة االدوية
واملس�تلزمات الطبية يف س�امراء ليث عبد الرحمن العزاوي
خلال لقائ�ه الوف�د ال�رويس بحس�ب بي�ان لل�وزارة ورد
لـ»املس�تقبل العراقي»« ،واقع الرشكة منذ تأسيس�ها من
قبل الرشكة الروسية يف عام  1970مشريا اىل ان رشكة SDI
من كربى الشركات الدوائية وتتمتع بس�معة جيدة محليا
وعربي�ا وعامليا موضحا ان «العراق يتجه كباقي دول العالم
اىل االس�تثمار عىل ان تك�ون الرشكات املس�تثمرة رشكات
رصينة ومتخصصة لغرض اعادة تأهيل الرشكة بما يواكب
تطورات الصناعة الدوائية الحديثة .
الفتا اىل ان «الوفد الرويس ابدى اهتمامه بموضوع االستثمار
حي�ث رصدت الرشكة الروس�ية مبلغا ق�دره (  )50مليون
دوالر الع�ادة تأهيل رشك�ة  SDIباالم�كان زيادتها النجاز
اعمال التأهيل املطلوبة مع ضمان حقوق العاملني اذ تمتلك
الرشكة مالكات فنية مؤهلة وذات خربة جيدة .
كم�ا وزار الوف�د الرويس مرشوع بناية املض�ادات الحياتية
الت�ي من املؤمل افتتاحها بداية ش�هر اب من العام الجاري
لالطالع عليها .
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع
العدد /799 /ب2018/
التاريخ 2018/7/3

اعالن

اىل املدع�ى علي�ه (ع�دي حس�ن رايض وغالب حام�د توفيق)
مجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حاليا اقام�ت املدعية (امين بغداد
اضافة لوظيفت�ه) الدعوى املرقمة (اعاله) لدى هذه املحكمة
تطالبك�م فيه�ا (بأبط�ال قي�د العق�ار املرق�م 14486/43
م 1الخ�ر) وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البل�دي انتقالكم اىل جه�ة مجهولة
ق�رر تبليغك�م بصحيفتني محليتين يوميتني بموع�د املرافعة
ي�وم ( )2018/7/12الس�اعة الثامنة صباح�ا ويف حالة عدم
حضورك�م او من ينبو عنكم قانونا س�تجري املرافعة بحقكم
غيابا وعلنا وفق القانون

اعالن مناقصة
وزارة النفط ـ معهد التدريب النفطي /بغداد
اىل  / :مجيع الرشكات واملقاولني من ذوي االختصاص)
مناقصة رقم ( )2018/1مرشوع تأهيل وصيانة مباين املعهد
 1ـ يرس /وزارة النفط معهد التدريب النفطي /بغداد  /دعوة مقومي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص  /تأهيل وصيانة مباني املعهد )
 2ـ ان وثيقة الدعوى لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع والتي نرشت يف الجرائد الوطنية (/الصباح
 ،املستقبل العراقي  ،الرشق)
 3ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ (معهد التدريب النفطي /بغداد عىل العنوان االلكرتوني (  ) botl@boti.oil.gov.iqاو ( traningoil@yahoo.
 ) comخالل ساعات الدوام الرسمي ( من  8صباحا اىل  1بعد الظهر ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 4ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ ـ الوثائق الخاصة بتأسيس الرشكة او املكتب كاملة ومصدقة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة
ب ـيلتزم مقدمي العطاء بإرفاق كافة املستمس�كات الش�خصية الخاصة (هوية االحوال املدنية  ،بطاقة الس�كن  ،مع تثبيت العنوان الكامل ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني واسم وعنون الشخص
املسؤول عن متابعة املراسالت الرسمية التي تخص املقاولة)
ج ـ يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ( شهادة التأسيس ـ عقد التأسيس ـ النظام الداخيل للرشكة ـ كتاب تخويل باملراجعة والتوقيع ـ هوية تصنيف املقاولني لغاية الدرجة العارشة (انشائية ـ كهربائية
ـ ميكانيكية ) صادرة من وزارة التخطيط ـ هوية اتحاد املقاولني ـ هوية غرفة التجارة ـ شهادة ممارسة املهنة ـعقد الرشكة او املشاركة مع وصل رشاء املناقصة ـ الحسابات الختامية مصدقة
للثالث سنوات االخرية) وال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني
د ـ يلتزم مقدمي العطاء بتقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية يف حالة شموله بحجب البطاقة التموينية
هـ ـ كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته
و ـ عىل مقدمي العطاء بيان مؤهالت الجهاز الفني واالختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني ويتم االلتزام بهم اثناء تنفيذ املرشوع وال يجوز استبدال هذه الكوادر اال بموافقة صاحب العمل
ز ـ يودع مقدم العطاء الذي تحال عليه املناقصة تأمينات حسن التنفيذ بنسبة  %5من مبلغ العقد بموجب خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد يف العراق وال تطلق اال بعد صدور شهادة القبول
وتصفية الحسابات النهائية
 5ـ بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة /العربية  /بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (250000
دينار (مائتان وخمسون الف دينار) ان اسلوب الدفع سيتم من خالل /الذرعة الفعلية لألعمال املنجزة بالدينار العراقي /وسيتم ارسال الوثائق (تسلم باليد للشخص املخول)
 6ـ يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل (معهد التدريب النفطي /بغداد  /ش�عبة العقود واملشتريات /صندوق العطاءات املحلية يف املوعد املحدد الساعة  11:00صباحا بتوقيت بغداد غري مسموح
التقدي�م بالربيد االلكرتوني ـ العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العن�وان التايل (معهد التدريب النفطي /بغداد /
شعبة ادارة الجودة /غرفة رقم ( )18يف يوم غلق املناقصة (االحد) املصادف ( )2018/8/5كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  /خطابات ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة وبمبلغ
( )23580000دينار (ثالثة عرشون مليون وخمسمائة وثمانون الف دينار) كتأمينات اولية
 7ـ الكلفة التخمينية للمقاولة ( )786038000دينار (سبعمائة وستة وثمانون مليون وثمانية وثالثون الف دينار)
 8ـ املعهد غري ملزم بقبول اوطأ العطاءات
 9ـ يف حالة كون تاريخ الغلق عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون تاريخ غلق املناقصة
 10ـ تخضع هذه املقاولة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014وضوابطها والقوانني واالنظمة املعتمدة يف جمهورية العراق
 11ـ يلزم مقدم العطاء بتقديم ما يثبت وجود سيولة نقدية بمبلغ  235812000مليون دينار (مائتان وخمسة وثالثون مليون وثمانمائة واثنى عرش الف دينار) من احد املصارف املعتمدة ويف حالة
عدم التقديم سوف يهمل العطاء
 12ـ يتم تقديم القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد ميلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة وحسب ما موضح يف الوثيقة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها
ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص ( )CDللوثيقة كاملة  ،اضافة لظرف ثاني
يتضمن املستمسكات املطلوبة
 13ـ يكون مقدمي العطاء غري ملزمني بميلء اية وثيقة مثبت عليها مالحظة (غري مختومة) او (ال ينطبق)
 14ـ رضورة توفري مرشف سالمة حاصل عىل شهادة سالمة تخصصية معتمدة يف االنشاءات
 15ـ العناوي�ن املش�ار اليه�ا انف�ا ه�ي (العراق ـ بغ�داد ـ وزارة النف�ط  /معهد التدريب النفط�ي  /بغداد الواق�ع يف الوزيرية رقم املبن�ى (مقاطعة رق�م  2وزيرية ) خلف وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية)

وكيل مدير املعهد

دائرة كاتب عدل الكاظمية
العدد 12681 /
نرش انذار
اىل الس�يد ( ماجد جرب مايض ) العنوان
– س�بع البور منطق�ة  1 / 4000قرب
جامع وحس�ينية االمام موىس الكاظم
( ع ) بالنظر ملجهولية اقامتك وحس�ب
رشح املبل�غ عىل ورق�ة التبليغ املرقمة
 12681املؤرخ�ة يف 2018 / 6 / 25
واملختوم�ة م�ن مركز رشط�ة التاجي
وخت�م املجل�س البلدي بموج�ب كتاب
مرك�ز الرشط�ة املرق�م  10168يف 27
 2018 / 6 /تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف
املحلية .
كاتب العدل
دلفاء مجيد عبد الله
جهة االنذار :
س�بق وان اشتريت العق�ار املرق�م 1
 7 / 2191 /الب�ور ولضرورة اكم�ال
معاملة الرشاء والمتناعك عن الحضور
ام�ام مديري�ة التس�جيل العق�اري يف
الكاظمي�ة  2 /لغ�رض انج�از معاملة
الشراء املذك�ورة ل�ذا ان�ذرك بوج�وب
الحض�ور ام�ام الدائ�رة املذك�ورة يف
الس�اعة الثامن�ة م�ن صباح ي�وم / 1
 2018 / 7واذا ص�ادف الي�وم املذك�ور
عطلة رس�مية فعليك الحضور يف اليوم
الذي يلي�ه وبخالف ذل�ك يعترب الرشط
الجزائ�ي املنصوص علي�ه يف عقد البيع
نافذا وتتحمل كاف�ة التبعات القانونية
والجزائي�ة واحمل�ك كاف�ة االرضار
والخسائر والرس�وم واملصاريف واقيم
عليك الدعوى لدى املحاكم املختصة .
صورة منه اىل /
مديرية التسجيل العقاري يف الكاظمية
 2 /للتفض�ل بالتاييد عند عدم حضور
املوما اليه وتزويدي باستشهاد .
املنذر  :محمد جاسم زري
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من اعداديه
الكوث�ر املهني�ه املرقم�ه 50812117
باس�م ( رضغام رحيم جاب�ر عزوز )
على من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 2/ 7889
ح�ي األنصار باس�م ( عباس حسين
صالح ) عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل
جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 512
م  /نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة اش�واق محم�د جعف�ر
طلبا اىل ه�ذه املحكمة تدعي فيه فقدان
زوجه�ا قاس�م ناي�ف محم�د عب�اس
التميم�ي والذي فق�د يف محافظة صالح
الدين – قضاء بل�د – عزيز بلد بتاريخ 8
 2009 / 10 /بع�د ان ت�م اختطافه ولم
يع�رف اي يشء ع�ن مصيره لح�د االن
وهو من س�كنة محافظة صالح الدين –
قضاء بلد – فعىل من لديه معلومات عنه
االتص�ال بذويه او بهذه املحكمة او باي
مركز للرشطة .
القايض
عيل منديل خريبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن
تق�رر حض�ور املواط�ن ( علي طال�ب
حم�اده ) اىل مقر بلدي�ه الكوفه لغرض
إكمال إجراءات معامل�ه إجازة بناء عىل
العق�ار املرق�م  3/ 24092حي ميس�ان
وخالف�ه س�يتم اكم�ال اج�راءات بدون
حضوركم خلال ثالثون يوما من تاريخ
صدور الجريده
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكم�ة األح�وال الش�خصية اب�ي
الخصيب
العدد/808 :ش2018/
التاريخ2018/7/2 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /ماجد هندي عبدالله
اقامت املدعية امل عبدالحس�ن محس�ن
الدع�وى الرشعية املرقمة اعلاه طالبة
الحك�م له�ا بالتفري�ق بينه�ا وبين�ك
للهجر الواقع من�ذ تاريخ 2016/3/28
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ مرك�ز رشط�ة اب�ي
الخصيب واملؤيد من قبل مختار منطقة
اب�و الفلوس واملجلس البلدي لقضاء ابي
الخصي�ب .عليه ق�ررت املحكمة تبليغك
بواس�طة النشر بصحيفتين محليتني
يوميتين للحض�ور امام ه�ذه املحكمة
صب�اح ي�وم املرافع�ة يف 2018/7/17
ويف حال�ة ع�دم الحض�ور او م�ن ينوب
عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا ً وعلناً.
القايض  /وسام عبدالحسن عيل
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عرض ( )30لوحة جلربان خليل جربان يف متحفه بعد إعادة تأهيله
سوسن األبطح

متحف جربان خليل جربان يف بلدة برشي (شمال لبنان) من املعالم الفارقة التي تستحق الزيارة ،تكراراً ،ليس فقط ملعروضاته الثمينة والفريدة التي لن تراها يف أي مكان آخر ،بل
أيضاً لروعة موقعه عىل كتف وادي قاديشا املذهل الذي نحتته السنون ،وجعلت منه لوحة طبيعية خارقة لشدة انحداره وكثافة خرضته يف آن .أما وقد أعيد تأهيل املتحف ،وخرجت
من بني املحفوظات مقتنيات جديدة لم تكن متاحة للزوار بسبب ضيق املكان ،فإن العودة إليه تكتسب أهمية إضافية.
الرتمي�م ش�مل إع�ادة تجدي�د الغ�رف ،تهدي�م
بعضه�ا وإع�ادة بن�اء غريها .بمعن�ى آخر ،تم
تعديل التقسيمات للصاالت الصغرية التي يتسم
به�ا امل�كان .هذا ع�دا إع�ادة التبلي�ط وتجهيز
الج�دران وتحدي�ث اإلض�اءة .وه�و م�ا أعطى
رونقا ً جدي�دا ً للوحات وطريق�ة عرضها ،وأبرز
أهمي�ة املقتنيات األخرى .فالغ�رف الجديدة تم
طليها بل�ون يميزها عن غريه�ا ،كما تم تزويد
املتح�ف بصال�ة أنيق�ة لالس�تقباالت ،وطورت
خدم�ة األوديوفون بلغات عدة؛ ليس�تمع الزائر
إىل الرشوحات أثناء تجواله.
وت�م ه�ذا بفض�ل منح�ة مالي�ة س�اهمت بها
السفارة اليابانية بعد أن اقتنعت باملرشوع الذي
قدم من بني مرشوعات عدة أخرى؛ ألنه يس�مح
بإخراج لوحات جديدة من مخازنها ووضعها يف
متناول ذواقة الفن.
ولجبران يف متحف�ه يف مس�قط رأس�ه وبلدته
برشي ،بين املع�روض واملحف�وظ 440 ،لوحة
أصلية .كانت املساحة السابقة ال تسمح بعرض
أكثر من  135لوحة ،يف حني أصبح بمقدور الرواد
رؤية نحو  175لوحة وهم يجولون يف القاعات.
وال تزال أكثر من  200لوحة غري متاحة بس�بب
ضيق امل�كان .وهي من الكن�وز الفنية التي لها
قيم�ة عاملية كربى؛ مل�ا لجربان من ش�هرة بني
القراء من أقىص الرشق إىل أمريكا.
ويؤك�د لن�ا مدي�ر املتح�ف جوزي�ف جعج�ع
لـ«الشرق األوس�ط» ،أن «ه�ذه اللوح�ات
محفوظة وفق رشوط فني�ة عالية تحميها من
التل�ف» ،وهو ال يخفي أن ع�ددا ً كبريا ً من هذه
األعم�ال أصبح�ت يف حاج�ة إىل ترميم بس�بب
الوق�ت الطويل الذي مضى عليها ،لكنها تنتظر
التمويل الكايف.
غالبي�ة مقتني�ات املتحف لها صيت واس�ع بني
املختصني ،وال س�يما  80لوح�ة زيتية معروفة
لجبران .م�ن اللوح�ات الجديدة الت�ي أضيفت
وصارت متاحة للزيارة وتستحق أن تقصد لوحة
«الخريف» التي رس�مها جربان يف بداية شهرته
كفن�ان تش�كييل .هن�اك كذلك لوح�ة «املفكر»
التي ال بد يعرفها عش�اق جربان بفضل صورها
ملتح يس�ند وجهه
املتداولة بغزارة .وهي لرجل
ٍ
بيده ،ويتأمل يف كرة من الكريستال .ومع إعادة

تأهي�ل املتحف صار للوحات االثنتي عرشة التي
رس�مها جربان لكتاب «النبي» وللمرة األوىل ،يف
تاري�خ متحفه ،صالة خاصة به�ا تجمعها مع
بعضه�ا ،ومعه�ا أيضا ً تع�رض ترجم�ات لهذا
الكت�اب يف  55لغ�ة مختلفة ،علما ً ب�أن «النبي»
ال�ذي كتبت ل�ه ش�هرة اس�تثنائية ص�ارت له
ترجمات اليوم إىل  104لغات.
وحني نس�أل عن سبب اهتمام س�فارة اليابان
بشكل خاص بإرث جربان ،يجيبنا مدير املتحف
بأن «العالقة بني السفارة والقيّمني عىل املتحف
متواصل�ة ول�م تنقط�ع يوم�اً ،ويتواف�د الزوار
ّ
بشري الكتش�اف إرث جربان،
الياباني�ون عىل
كما أن الس�فراء اليابانيني حني يفدون إىل لبنان
يحبون زيارة مقتنيات جربان .وهذه ليست املرة
األوىل؛ فع�ام  2008س�اهموا بتجدي�د اإلضاءة،
وتمدي�دات الكهرب�اء» .ويتح�دث جعج�ع عن
عالقات بني املتحف وسفارات كثرية يف لبنان.
ال يشعر الزائر الذي اعتاد املكان تغريا ً يف روحه.
حيث يقول جعج�ع «حافظنا عىل أصالة املبنى
بحساس�ية ش�ديدة ،ول�م نط�رق مس�مارا ً يف
حائ�ط ،لكن طريقة العرض باتت أكثر جمالية،
حت�ى فيما يتعل�ق بالج�زء األهم ،وه�و األكثر
التصاق�ا ً بيومي�ات جبران وممات�ه ،وه�و ما
يطلق عليه اس�م املدفن ويدلف إليه الزائر بدرج
حج�ري لولب�ي ،ليص�ل إىل حج�رة وض�ع فيها
رسيره ،طاولته التي كان يكتب عليه ،مش�جب
معاطفه ،مرآته ،وأش�ياء أخرى كانت قد نقلت
من بوسطن .وبطبيعة الحال ،األكثر مهابة هو
التابوت الذي يضم رفاته ونقل من أمريكا أيضاً،
وهو معدني مطيل بالل�ون األبيض ،تراه وكأنه
وض�ع يف قلب حجرة خاص�ة حفرت يف الصخر،
وكتب فوقه�ا «أنا حي مثلك وأن�ا واقف اآلن إىل
جانبك ،فأغم�ض عينيك والتفت تراني أمامك».
تلك هي العبارة التي أوىص جربان أن تكتب فوق
مدفنه .وأنت حقا ً تراه أمامك كيفما ّ
تلفت فهذا
هو املحم�ل الذي كان يضع علي�ه لوحاته وهو
يرس�مها ،وذاك ه�و الحاجز الخش�بي املحفور
ال�ذي كان يس�تخدمه يف مس�كنه لحفظ بعض
حميميات�ه ،وتلك يد تتوس�طها عني زرقاء ال بد
كانت يف إحدى غرفه».
منحوتة لرأس جربان ضخم�ة من الربونز فوق

س�اقية ماء تس�تقبلك عىل مدخل املتحف الذي
هو أش�به بمغ�ارة كبيرة منحوت�ة يف الصخر.
تمر م�ن ق�رب التمث�ال وتصعد س�لما ً حجريا ً
لتص�ل إىل رشفة املبنى املطلة عىل مش�هد جبيل
خلاب ومنه�ا تدخ�ل إىل املتحف الذي ال يش�به
املتاح�ف الكبيرة التي أنش�ئت لتك�ون موائمة
لعرض األعمال الفنية أو املقتنيات الش�خصية.
نح�ن يف دير م�ار رسكي�س الذي كان يس�كنه
رهبان ،واشتهى كاتب النبي ،أن يكون لها مقرا ً
ومستقرا ً يف نهاية أيامه ،وسعى لذلك بكل جهده
لتحقي�ق غايت�ه .وبالفعل تواصل م�ع الرهبان
عرب وس�يط يف بشري ،واس�تمرت املفاوضات
لس�نوات طوال .ويتحدث مدي�ر املتحف جعجع
باعتباره هو أيضا ً ابن برشي شارحاً« :إن األمر
كان يتطل�ب وقتا ً طويالً .وكان ال بد من انتظار
وصول الرس�ائل بالربيد ،وإتمام جزء إضايف من
املفاوضات ،ومن ث�م إعالم جربان وانتظار رده
يف كل م�رة .ولحس�ن الحظ أنه حين تويف كان
االتف�اق قد وصل إىل خواتيم�ه .وبرحيله عادت
أخت�ه مريانا بجثته ،واملبلغ ال�ذي كان قد اتفق

عليه لشراء الدير ،ليجد س�كينته النهائية هنا
يف ه�ذا املكان املحفور يف الصخر ،هو وحاجياته
األثيرة التي نقلت من بوس�طن ،وعىل من يريد
أن يراه�ا ويمت�ع ناظري�ه به�ا أن يقصد هذه
البلدة الوادعة التي فيها بيته البس�يط حني كان
ً
طفلا ،حيث ترشح لك املوظفة املس�ؤولة عنه،
أن أرض الغرفتين اللتين يتكون منهم�ا كانتا
مغطيتين بالتراب ال بالبلاط ،وأن املحتويات
كان�ت تن�م عن وضع رقي�ق للغاية .بين البيت
املوجود وس�ط البل�دة ،واملتحف ال�ذي يحتضن
ثروة ال تقدر بثمن ،عىل مبعدة قصرية من غابة
األرز ،ثم�ة يف ه�ذا املكان س�حر يصعب وصفه
مل�ن لم يزره يوماً .وإن كنا ق�د أطلنا الكالم عن
اللوحات املوجودة يف املتح�ف؛ فألنها تغلب عىل
م�ا عداها ،لكن ثم�ة أيضا ً حاجيات ش�خصية
مث�ل ش�نطة جلدي�ة كان يحملها صغيرا ً حني
يذهب إىل املدرس�ة ،وفوانيس وأقالم ،وجزء من
مكتبته الخاصة ،وال س�يما املؤلفات اإلنجليزية
الت�ي كان قد اشتراها ،واملوس�وعات التي كان
يقتنيها .ولعل أهم املعروضات عىل اإلطالق هي

مخطوطات جبران املوجودة بخ�ط يده والتي
تصل إىل ما يقارب الخمسين .وحني نس�أل ،إن
كانت مخطوطة كتاب «النبي» هي من بني هذه
الدفاتر ،يجيب مدير املتحف متأس�فا ً «إن هذه
املخطوط�ة هي م�ن مقتني�ات اللبناني األصل
الش�هري كارلوس س�ليم ،وموج�ودة يف متحف
س�مية يف املكس�يك .لكن يف املقابل ،لدى املتحف
النس�خة األوىل من كت�اب (النب�ي) التي طبعت
وأرسلت لجربان ليصححها .وهذه التصحيحات
الت�ي أجراها ،موجودة بخط ي�ده .وهي وثيقة
رائعة ملن يود دراس�ة جربان والتعديالت األخرية
التي أجراها عىل كتابه األش�هر» .أما املخطوط
الكام�ل ال�ذي يمك�ن االطلاع علي�ه بخ�ط يد
الكات�ب فهو «يس�وع ابن اإلنس�ان» الذي كتبه
باإلنجليزي�ة ،وكتبه بعد «النبي» مبارشة .هناك
مخطوطة قصيدة «املواكب» ،وجزء من «دمعة
وابتس�امة» ،والويلات التس�ع الش�هرية التي
ص�درت بعد وفاة جربان .من من�ا ال يعرف ذاك
النص الش�هري ال�ذي قال فيه« :وي�ل ألمة تكثر
فيه�ا املذاهب والطوائف وتخل�و من الدين ،ويل
ألمة تلبس مما ال تنسج ،وتأكل مما ال تزرع».
يتح�دث مدير املتحف ع�ن الكثري م�ن الدفاتر،
املسودات ،األفكار ،الخطط ،مقاالت باإلنجليزية
وأخ�رى بالعربية الت�ي دوّنها جبران يف أعمار
مختلف�ة ومراح�ل متباينة من مراح�ل حياته.
م�ن املقتني�ات أيض�ا ً مخطوطة لنص�ه «لو لم
يكن لبن�ان وطني التخذت لبن�ان وطني» الذي
يعبر فيه عن عش�قه للبن�ان .ويحدثنا جعجع
عن دراس�ات تجرى حالي�اً ،ملعرف�ة إذا ما كان
جبران قد طلب يوما ً الجنس�ية األمريكية .لكن
الثابت لغاية اآلن أنه «عاش طوال إقامته املديدة
على مدى  40عاما ً يف أمريكا مس�تخدما ً (غرين
كارد)» ول�م يحم�ل الجنس�ية األمريكي�ة أبداً.
«وه�ذا يثبت كم كان جبران متعلق�ا ً بلبنان».
فهو الذي يقول« :برشي موطن قلبي»« .جربان
كل أخيلته وصوره وأحالمه التي كان يس�كبها
يف دفات�ره هي من وحي هذا امل�كان ،ودير مار
رسكي�س ال�ذي طل�ب أن ينته�ي إليه ول�و بعد
موت�ه»« .عندن�ا مرشوع جاه�ز يقيض برتميم
كل لوحات جبران يف أتيلييه يتم تجهيزه داخل
املتح�ف .ألن هذا يخفف كثريا ً من الكلفة ،فنقل

مئ�ات اللوحات إىل خ�ارج لبنان يحتاج إىل مبلغ
كبير للتأمني عليها يصل أقل�ه إىل مليون دوالر،
هذا ع�دا التدابري الخاصة لحفظه�ا أثناء النقل
وعدم تعريضها لألذى أو الفقدان وربما الرسقة.
وال ب�د أن األلوان والتكلفة الفني�ة للرتميم هي
عالية أيضاً».
ويشرح جعجع ،إن اتصاالت جرت مع عدد من
مدارس الفن يف فرنس�ا ،إلقناعه�م باملجيء إىل
بشري وترميم اللوحات يف املكان .وهناك اتفاق
حصل ،و«يبقى علينا سعر املواد ،وهذا يخفض
التكاليف بش�كل كبري جداً .ويف هذه الحالة فإن
ترمي�م كل لوحات جبران ال يحتاج إىل أكثر من
 150ألف يورو ،وه�و املبلغ الذي نحاول تأمينه
لتنفيذ املرشوع».
ومع أن املبلغ ليس كبريا ً نس�بة إىل كل ما يهدر،
ف�إن مدير املتحف يعترب أن املش�كلة الرئيس�ية
هي «قل�ة االهتم�ام بالثقافة والفنون بش�كل
عام ،وليسوا كثرا ً الذين هم عىل استعداد لتمويل
مرشوع من هذا النوع» .ويضيف «نحن يف لبنان
ولس�نا يف بريطاني�ا .ومتحف جربان مؤسس�ة
خاصة .ول�وال إي�رادات كتب جربان ملا اس�تمر
املتحف الذي يعيش بفضلها».
وم�ا يع�ود إىل املتح�ف ه�و نس�بة ضئيل�ة من
مبيع�ات كتب جبران باللغ�ة اإلنجليزية فقط.
وستكون هذه السنة األخرية التي تستفيد فيها
املؤسس�ة من عوائد كتب األديب .إذ بعد ثمانني
س�نة وأكثر م�ن رحيل الكاتب يس�قط حقه يف
العائ�دات ،وكان الن�ارش األمريك�ي ق�ادرا ً عىل
تجديد الحقوق ،لكن الفرتة وصلت إىل خواتيمها
مع عام .2018
تأسس املتحف عام  ،1975يف السنوات العرشين
السابقة خضع املتحف إلصالحات وترميم ثالث
م�رات .والش�هر املايض افتتحت غ�رف جديدة،
وب�دت املعروضات أكثر به�ا ًء .واحتاج الوصول
إىل االتف�اق عىل مرشوع الرتميم م�ع اليابانيني
إىل س�نة من االتص�االت ،وأضيف�ت ثالث غرف
جديدة ،وعرضت نحو  30لوحة إضافية .وهذه
السنة يحتفى بمرور  95سنة عىل صدور كتاب
«النب�ي» يف لندن ،ولن تك�ون احتفالية بمتحفه
لهذا الغ�رض بانتظار املئوية التي تعد العدة لها
عىل نطاق واسع.

وزارة النقل
الشركة العامة للسكك الحديد العراقية
لجنة البيع والتاجير المركزية
م/اعالن مزايدة

تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية وفق قانون بيع وتأجري اموال الدولة رقم  21لسنة  2013النافذ لتأجري العقاراتاملدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة لرشكتنا والتي ستجري املزايدة عليها يف مقر الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية يف يوم  30من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الساعة العارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة
رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة
بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للسكك الحديد او نقدا عىل ان تستكمل باقي التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة ذمتةالرضيبية وجلب املستمسكات املطلوبة (
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة  %2من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد بدل
االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد بدل االيجار خالل ( )30يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه يعترب ناكال
ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه باالحالة القطعية

المدير العام
للشركة العامة للسكك الحديد العراقية

ت

التفاصيل

المشيدات

نوع االستخدام

مدة االيجار

تامينات االيجار السنوي  %20من قيمة االيجار
السنوي

1

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 200م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 600,000ستمائة الف دينار عراقي
والتاجيرالول مرة

2

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 5457م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 10,914,000عشرة ماليين وتسعمائة واربعة
عشر الف دينار عراقي والتاجيرالول مرة

3

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 1000م2

قطعة ارض

ساحة بيع الحديد والسند ويج
بنل

3ثالث سنوات

 3,322,000ثالثة ماليين وثالثمائة واثنان
وعشرون الف دينار عراقي

4

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 750م2

قطعة ارض

تجاري

3ثالث سنوات

 3,333,000ثالثة ماليين وثالثمائة وثالث
وثالثون الف دينار عراقي

5

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 1300م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 3,380,000ثالثة ماليين وثالثمائة وثمانون
الف دينار عراقي والتأجير ألول مرة

6

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 431م2

قطعة ارض

معرض

3ثالث سنوات

 2,155,000مليونين ومائة وخمسة
وخمسون الف دينار عراقي والتأجير ألول مرة

7

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 600م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 1,800,000مليون وثمانمائة الف دينار
عراقي والتأجير ألول مرة

8

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 800م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 2,400,000مليونين واربعمائة الف دينار
عراقي والتأجير ألول مرة

9

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 800م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 2,400,000مليونين واربعمائة الف دينار
عراقي والتأجير ألول مرة

10

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 700م2

قطعة ارض

مخزن

3ثالث سنوات

 2,100,000مليونين ومائة الف دينار عراقي
والتأجير ألول مرة

11

العقار الواقع على جزء من القطعة المرقمة  3/8897مقاطعة ـ
وزيرية وبمساحة 1696م2

قطعة ارض

معرض لالليات

3ثالث سنوات

 6,784,000ستة ماليين وسبعمائة واربعة
وثمانون الف دينار عراقي والتأجير ألول مرة

9

اعالنات

العدد ( )1708الثالثاء  10تموز 2018
www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة بيع واجيار امالك اإلدارة املحلية

اعالن

العدد 66 :
التاريخ 2018/7/5 :

تعل�ن لجنة بيع وايج�ار امالك االدارة املحلية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
لبيع مش�يدات معس�كر النداء الواقع يف منطقة حي النداء قرب مجمع بيتي واملشغولة من قبل
وزارة الدفاع العراقية سابقا واملبينة تفاصيله ادناه والعائدة اىل ديوان محافظة النجف االرشف
والت�ي تم اس�تالمها م�ن وزارة الدفاع العراقية وس�يتم البيع وفقا ألحكام قان�ون بيع وايجار
اموال الدولة املرقم  21لس�نة  2013املعدل فمن يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة ديوان
محافظة النجف االرشف  /قسم االمالك او مقر اللجنة خالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل
لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التأمينات
القانونية والبالغة ( )%20من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب محافظة
النج�ف االرشف مكتب الس�يد محافظ النجف املرق�م  8759يف  2018/7/2وس�تجري املزايدة
بديوان محافظة النجف االرشف الساعة الحادية عرش من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسيم ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2من قيمة املزايدة وتكون مدة كرس القرار ()5
ايام من تاريخ اجراءها
عيل محيد احلسيني
قائمقام النجف
رئيس اللجنة

الرشوط:
 1ـان يقدم املزايد براءة ذمة من ديوان محافظة النجف االرشف
 2ـ ان يقدم صورة من هوية األحوال املدنية مع شهادة الجنسية العراقية او البطاقة املوحدة
مع بطاقة السكن للمزايد
 3ـ على من يرغب االشتراك باملزاي�دة تقديم امانات بص�ك مصدق بمبل�غ ( )%20من القيمة
التقديرية
 4ـ على املزايد الذي تحال بعهدته املزاي�دة ان يقوم بهدم ورفع االنقاض خالل فرتة ( )30يوم
من تاريخ االحالة القطعية
 5ـ يتحمل من ترس�و عليه املزايدة الغرامة التاخريي�ة والبالغة ( )100000مائة الف دينار عن
كل يوم تأخري يف حالة تأخر يف عملية رفع االنقاض بعد انتهاء فرتة الثالثني يوم املش�ار اليها يف
الفقرة ()4
 6ـ يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة ( )%2من قيمة املزايدة
االوصاف :
 1ـ قاعات عدد ( )21مش�يدة بمواد مختلفة بمساحات متقاربة تتضمن ابواب ونوافذ حديدية
وخشبية
 2ـ سياج خارجي مشيد بمواد مختلفة يحيط باملشيدات املذكورة اعاله مع باب حديدي
 3ـ يتضمن تأسيسات صحية وكهربائية مختلفة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد5121 :
التاريخ2018/7/9 :
اعالن
بن�اء على الدعوى املقامة م�ن قبل املدع�ي ( محمد رزوق�ي وليد )
ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من ( الزي�ادي ) اىل ( الش�مري ) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم
) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
اعالن
بن�اء على الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدع�ي ( عبود كاظ�م عبيد )
ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه من ( الرماحي ) اىل ( الحس�يني ) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمسة عرش يوم
) وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الشركاء ( علي نجاح ش�عالن والق�ارص عباس محم�ود خضري
وس�جاد محمود خضير ) توجب عليك�م الحض�ور اىل بلديه النجف
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعقار  3/ 57564حي النداء خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دائرة التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن
تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2017/3/29لتسجيل
تم�ام العق�ار املرق�م ( )406محل�ة (رساي) يف الكوف�ة اىل طال�ب
التس�جيل (رش�اد كاظم جسام) لتس�جيله مجددا باس�مه بصفته
املال�ك خالل املدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا
للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري ( )43لس�نة 1971
قررن�ا اعلان هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق
معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل
م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك
الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
عبد النارص جواد كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل
العدد /28 :ب2018/
التاريخ 2018/7/4
اىل  /املدعى عليه التاسع  :عبد الباقي بدر نارص
اعالن
اق�ام املدعي (اس�عد عب�د الصاح�ب عيل) ضدك�م الدع�وى املرقمة
/28ب 2018/ام�ام هذه املحكمة والتي يطلب فيها (الحكم بإلزامك
بإزالة شيوع العقار املرقم  2/64مقاطعة  /24دور قصبة سميكة)
ولع�دم معرفة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة
صحيفتين محليتين وعند عدم حض�ورك يف يوم املرافع�ة املصادف
 2018/7/16او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد داودد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية  /املفقودات
اىل  /وزارة الداخلية /وكالة الوازرة لشؤون الرشطة
فقدان هوية اقامة
اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف الجنوبي بكتابه املرقم  11584يف
 2018/6/10بأنه:
بتاري�خ  2018/5/30اح�ال الس�يد قايض تحقيق النج�ف اىل مركز
رشطة الغري طلب املخرب (مصطفى مهدي س�يد عابد) تولد\ 1986
هن�دي الجنس�ية دون�ت اقواله وافاد قب�ل حوايل ثالث اش�هر فقدت
من�ه هوية االقامة املرقمة ( )2819العائده ل�ه الصادرة من مديرية
االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف  /قس�م شؤون االقامة
يف املدينة القديمة قضاء وقدر ورغم البحث لم يجدها ويطلب االخبار
كم�ا تم ربط كت�اب صحة صدور الهوية اعاله ع�رض املوضوع عىل
ق�ايض التحقيق وقرر تعميم االوصاف واش�عار الجهات ذات العالقة
ولكون حادث قضاء وقدر غلق التحقيق مؤقتا اس�تنادا ألحكام املادة
/130ج األصولية
املرفقات :
ـ نسخة من قرار القايض
ـ نسخة من صحة الصدور
العميد الحقوقي
ماجد حاكم كاظم عيل
قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انذار
العدد 11285:
التاريخ 2018/7/9
اىل ورث�ة الفلاح املتويف (عب�د الزهرة ه�ادي بدي�ري) املتعاقد وفق
القان�ون  117لس�نة  1970وعىل مس�احة  10دون�م ضمن القطعة
املرقم�ة  46مقاطع�ة /25القادس�ية بموج�ب العق�د املرقم  133يف
1973/10/7
بالنظ�ر الرتحالك�م عن املنطقة وعدم اس�تغاللكم املس�احة املتعاقد
عليه�ا مورثكم انف�ا وتركها عرضة للتجاوزات واالس�تغالل من قبل
الغير ل�ذا ننذركم بوج�وب التقيد بم�ا اوجبه القانون واس�تغاللكم
املس�احة خلال ( )10اي�ام م�ن تاريخ النشر بالجري�دة ومراجعة
مديريتنا /قسم االرايض واملس�احة وبخالفه نقوم بالغاء العقد وفق
االصول
د .مجيد جاسم جياد
مدير الزراعة
يف محافظة النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة يف الدجيل
العدد /28 :ب2018/
التاريخ 2018/7/4
اىل  /املدعى عليه الرابع  :سعد بدر نارص
اعالن
اق�ام املدعي (اس�عد عب�د الصاح�ب عيل) ضدك�م الدع�وى املرقمة
/28ب 2018/ام�ام هذه املحكمة والتي يطلب فيها (الحكم بإلزامك
بإزالة شيوع العقار املرقم  2/64مقاطعة  /24دور قصبة سميكة)
ولع�دم معرفة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة
صحيفتين محليتين وعند عدم حض�ورك يف يوم املرافع�ة املصادف
 2018/7/16او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد داود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
نرش اعلان مزايدة علنية إليجار املحالت الواقعة يف الش�ارع الصادق
(ع) خاص�ة ب�ادارة وق�ف س�هيل نجم ال�ذري يف النجف املنش�ور يف
جريدة املس�تقبل العراقي بعددها املرقم  1702 /يف  2018/7/2ورد
يف اعالن  1ـ سعر الجزء ( )2من تسلسل العقار  1/669براق القيمة
التقديري�ة ( )13,500,000ملي�ون دين�ار عراق�ي خط�أ والصحيح
ه�و ( )15,000,000ملي�ون دينار عراق�ي  2ـ ورد فيه ايضا القيمة
التقديرية للجزء ( )4من تسلسل  1/669براق سعره ()15,000,000
ملي�ون دينار عراقي خط�أ والصحي�ح ه�و ( )13،500،000مليون
دينار عراقي لذا وجب التنويه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د مني الوصل املرق�م  267417/يف  2017/10/19بأس�م (زهري
عبد الرضا كاظم) صادر من مديرية بلدية النجف فعىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد /246 :ش2018/
التاريخ 2018/7/9
اىل  /املدعى عليها  /ظرار عيل عبد
اعالن
اصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف املقدادي�ة بحقك قرار الحكم
املرق�م /246ش 2018/يف  2018/6/20والقايض برد دعوى املدعية
ش�يماء لفته حم�د وتحميلها الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وكتاب مركز ش�طرة سنس�ل
بالع�دد  3704يف  2018/7/1واش�عار مخت�ار منطقة قرية اس�يود
واملص�دق م�ن املجل املحلي لقض�اء املقدادي�ة والذي يؤي�د ارتحالك
اىل جه�ة مجهولة وعليه ق�رر تبليغكم بالحك�م الغيابي بصحيفتني
يوميتين محليتني بقرار الحكم اعاله ويف حالة عدم االعرتاض واتباع
طرق الطعن القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب
القانون
القايض
عدي فاضل العامري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /624 :ب2018/1
التاريخ 2018/7/9
اعالن حكم غيابي
اىل املدعى عليها  /ارساء صادق يحيى
بتاري�خ  2016/6/28اص�درت هذه املحكم�ة قرارها
املرقم اعلاه واملتضمن الزامك بازالة التجاوز الحاصل
على العق�ار املرق�م  5888/2م 27كاط�ون وتس�ليم
املس�احة املتجاوز عليها خاليا من الش�واغل اىل املدعي
مدي�ر عام هيئ�ة ادارة الوقف الس�ني بح�دود 197م2
فق�ط وتحميلك املصاريف واتعاب وكيل املدعي املحامي
ب�راء عامر ي�اس وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ يف مركز رشط�ة العثمانية العدد 6418
يف  2018/7/4ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني واسعتي االنتشار ولبك حق
االعرتاض ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه يعترب القرار
مكتسب الدرجة القطعية
القايض
مهدي قدوري كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم اإلضبارة 2018/2258 :
التاريخ 2018/7/9
اعالن
تبي�ع مديري�ة بعقوبة العقار تسلس�ل  6308/2م27
كاط�ون الواقع يف بعقوب�ة املفرق العائد للمدين س�عد
نرص عل�وان املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن محمد حافظ
عل�وان البال�غ  325,000,000ثالثمائ�ة وخمس�ون
وعشرون مليون دين�ار فعىل الراغب بالشراء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :بعقوب�ة املف�رق  6308/2م27
كاطون
 2ـ جنسه ونوعه  :قطعة ارض ملك رصف
 3ـ حدوده واوصافه  :وسط منطقة سكنية
 4ـ مش�تمالته  :مخازن مش�يدة من الطاب�وق والبلوك
ومسقف عكادة
 5ـ مساحته 2,60 :م2
 6ـ درجة العمران  :دون الوسط
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 2363 :
التاريخ 2018/7/8
اعالن
اىل املفق�ود  /احس�ان صالح عويد يس�كن الخالص /
الدوجم�ة بتاري�خ  2018/7/8قدم�ت لن�ا املدع�وة
(ش�يماء جمعة عباس) زوجة املفقود (احس�ان صالح
عوي�د) والذي فق�د بتاري�خ  2014/6/14والتي تطلب
فيه اصدار حجة الحج�ر والقيمومة وتكون قيمة عليك
ل�ذا تقرر اعالن عن ذل�ك يف الصحف املحلية فمن له حق
االعتراض مراجعة ه�ذه املحكمة خالل خمس�ة عرش
ي�وم من تاريخ ه�ذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر
املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون
القايض
عدنان حسني عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم اإلضبارة 2018/2257 :
التاريخ 2018/7/9
اعالن
تبي�ع مديري�ة بعقوبة العقار تسلس�ل  6309/2م27
كاط�ون الواقع يف بعقوب�ة املفرق العائد للمدين س�عد
نصر علوان املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن اركان محمود
حمي�د البال�غ  300,000,000ثالثمائ�ة ملي�ون دين�ار
فعلى الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
ثالثين يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املنفذ العدل
املواصفات
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :بعقوب�ة املف�رق  6309/2م27
كاطون
 2ـ جنسه ونوعه  :قطعة ارض
 3ـ حدوده واوصافه  :وسط منطقة سكنية
 4ـ مش�تمالته  :غرف�ة واح�دة مش�يدة م�ن الطابوق
ومسقف عكادة
 5ـ مساحته 2,20 :م2
 6ـ درجة العمران  :دون الوسط
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
العدد 1686 :
التاريخ 2018/6/4
اعالن تمديد
التسلسل او رقم القطعة 1315/305
املحلة او املقاطعة العرب
الجنس  :ارض الدار مع ابنيتها
املساحة 300:م
اوصافه  :استقبال واربع غرف منام مع املشتمالت
مق�دار البي�ع ( /76,800,000س�تة وس�بعون مليون
وثمانمائة الف دينار)
نتيج�ة املزاي�دة الجاري�ة بتاري�خ  2018/6/4لبي�ع
العق�ار اعاله للراهن قاس�م خزعل مص�اول لقاء طلب
الدائ�م املرته�ن املرصف العراقي االسلامي لالس�تثمار
والتنمية والبالغ ( )13,000,000فقد بلغ بدل الرس�وم
( )50,000,000وبم�ا ان الب�دل املذكور اق�ل من اربعة
اخماس القيمة املقدرة البالغة ( )76,800,000اقتىض
تمدي�د املزايدة ( 15يوم) اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ
نشر االعالن فعىل الراغبني باالشتراك مراجعة املديرية
مستصحبا معه التأمينات القانونية او كفالة مرصفية
ال تق�ل عن  %10من القيمة املق�درة للمبيع وان املزايدة
ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري وبعدها
تجري االحالة القطعية للبدل االخري
املالحظ
نجم عبد الله عبود
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه
العدد82/
اعالن
بن�اء على الطل�ب املقدم م�ن قب�ل املس�تدعية (ناهدة
عب�د االمير محمد)املتضم�ن نصبها قيما على زوجها
املفق�ود (س�تار رحم�ان جندل)وال�ذي فق�د بتاري�خ
2016/4/21ل�ذا ق�ررت املحكم�ة النشر بصحيفتين
محليتين بغي�ة التحقيق م�ن حياته يف ح�ال كونه حيا
عليه مراجعة هذه املحكمة خالل  30يوما لالستماع اىل
دفوعه خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه س�وف تصدر هذه
املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري
العدد 1687 :
التاريخ 2018/6/5
اعالن تمديد
التسلسل او رقم القطعة 102/421
املحلة او املقاطعة  :سفوان
الجنس  :ارض الدار مع ابنيتها
املساحة 300:م
اوصاف�ه  :اس�تقبال وصالة وطارمة امامي�ة واربع غرف
تحتاني وثالث غرف وصالة فوقانية (مبني من الكونكريت
املسلح)
مق�دار البي�ع ( /75,000,000خمس�ة وس�بعون مليون
دينار)
نتيج�ة املزاي�دة الجارية بتاري�خ  2018/6/5لبيع العقار
اعاله للراهن غزوه شيحان جابر لقاء طلب الدائم املرتهن
املرصف العراقي االسلامي لالس�تثمار والتنمي�ة والبالغ
( )25,000,000فق�د بل�غ بدل الرس�وم ()50,000,000
وبما ان البدل املذكور اقل من اربعة اخماس القيمة املقدرة
البالغ�ة ( )75,000,000اقتىض تمدي�د املزايدة ( 15يوم)
اعتب�ارا من اليوم التايل لتاري�خ نرش االعالن فعىل الراغبني
باالشتراك مراجع�ة املديرية مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة او كفالة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املقدرة للمبيع وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا
م�ن اليوم االخير وبعدها تج�ري االحال�ة القطعية للبدل
االخري
املالحظ
نجم عبد الله عبود
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قس�مش�ؤوناالحوالاملدنية/الواقعات
العدد 4851 :
التاريخ 2018/7/2
بن�اء عىل الدع�وى املقام�ة م نقبل املدعي (ع�ادل موىس
كاظم) الذي يطلب تبديل لقبه وجعله (الحسيني) بدال من
(الرماحي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما) وبعكس�ه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيث�مفاض�لالغرب�اوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قس�مش�ؤوناالحوالاملدنية/الواقعات
العدد 4853 :
التاريخ 2018/7/2
بن�اء على الدعوى املقام�ة م نقبل املدعي (حس�ن موىس
كاظم) الذي يطلب تبديل لقبه وجعله (الحسيني) بدال من
(الرماحي) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل
مده اقصاها (خمس�ة عرش يوما) وبعكس�ه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
هيث�مفاض�لالغرب�اوي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف النجف
العدد /37 /تجارية 2018 /
التاريخ 2018/7/8
اىل  /املدعى عليها السادسة (مريم هاشم تركي)
اقام املدعي يوس�ف يعق�وب عبد (املدي�ر املفوض لرشكة
السراج املتحدة للمق�اوالت اضاف�ة لوظيفت�ه ) الدعوى
البدائية املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيه فسخ العقد
والتعويض يف مرشوع او تراب الس�كني يف النجف ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي صباح
محم�د علي وتأيي�د املجلس املحلي يف العامرية ل�ذا تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2018/7/18وعن�د عدم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية تنفيذ السدة
العدد/12/خ2018/
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الس�دة باضبارته�ا التنفيذيه املرقمه
/12خ2018/نيابة عن مديرية تنفيذ املس�يب باضبارتها
التنفيذي�ة املرقم�ة /987ت2017/س�هام املدين صاحب
مجيد عايص م�ن قطعه االرض املرقم�ه15م 4ام ذرة مع
دار س�كن تعود للمدين واملحجوزة لق�اء طلب الدائن عيل
ي�اس حم�دان البالغ مق�داره ( )56102000دينار س�تة
وخمس�ون مليون دين�ار ومائ�ة واثنان ال�ف دينار فعىل
الراغبين بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة
عشر يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغة %10من القيم�ة املقدرة عند
وضع اليد وتكون املزايدة يف هذه املديرية يف تمام الس�اعه
الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رسميه تكون املزايدة يف يوم الدوام الرسمي
ال�ذي ييل العطلة ويكون تس�ديد التامين�ات بموجب صك
مصدق من مرصف الرافدين يف السدة حرصا وعىل املشرتي
جلب هويه االحوال املدنيه وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
خليل كريم منصور
/1موق�ع العق�ار ورقمه/يق�ع يف ناحي�ة الس�دة ورقمه
15م4ام ذرة
/2مساحته2/دونم و45م
/3جنس�ه ونوع�ه/ارض زراعيه على الش�يوع مزروعه
باشجار النخيل عدد 25
/4حدوده واوصافه/يحدها من الش�مال القطعه املرقمة
14ام ذرة وم�ن الجن�وب الش�ارع الرابط وباق�ي الجهات
مقاطعة 14ام ذرة
/5الشاغل/املدين
/6القيم�ة املقدرة )75/000/000(/خمس�ة وس�بعون
مليون دينار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف السدة
العدد/333/ش2018/
اعالن
اىل املدعى عليه /عبد الحافظ صربي عيل
اص�درت ه�ذ املحكم�ة قراره�ا املرق�م اعلاه يف
2018/6/10واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتاديتك البنتك
املدعيه (دعاء عبد الحافظ صربي) نفقة مستمرة وبواقع
اربعمائ�ة ال�ف دينار ش�هريا واعتبارا من تاري�خ االدعاء
يف 2018/5/9وللمس�تقبل وال�ذي ص�در غيابي�ا بحق�ك
وملجهولية مح�ل اقامتك كما جاء بشرح املبلغ القضائي
واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي امليثاق ل�ذا تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض
على القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن
القانونيه وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار املذكور درجة
البتات وق االصول
القايض
منترص جواد حمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
ورد سهوا ي جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1700بتاريخ
2018/6/28عدم وجود اس�م املدعيه وهي س�لوى كاظم
عبيد يف الدع�وى املرقم�ة /2016ب2018/الص�ادرة من
محكمة بداءة الحله لذا اقتىض التنويه
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رسمي ًا ..لويس إنريكي مدرب ًا
للامتادور اإلسباين
المستقبل العراقي  /متابعة

عالء عبد الزهرة عىل رادار الدوري السعودي
بغداد /المستقبل العراقي

الصيف.
وودع منتخب إسبانيا ،المونديال ،من دور
ال�ـ  ،16ب�ركالت الترجي�ح أم�ام صاحب
األرض ،المنتخب الروسي .يذكر أن إنريكي
ل�م يدرب أي فريق ،من�ذ رحيله عن صفوف
برش�لونة في صي�ف  ،2017حي�ث ارتبط
اس�مه بالعديد م�ن األندي�ة األوروبية،
وكان أبرزها تشيلسي اإلنجليزي.

أعلن االتحاد اإلس�باني ،تعيين لويس إنريكي،
المدير الفني الس�ابق لنادي برش�لونة ،مديرا
فنيا للمنتخب األول.
وتولى إنريكي ،القيادة الفنية للماتادورً ،
خلفا
للمدي�ر الفني المؤقت فيرنان�دو هييرو ،الذي
قاد الفريق في نهائيات مونديال روس�يا ،هذا

كش�ف مهاجم نادي الش�رطة ،عالء عبد الزهرة ،تلقيه عرض�ا ً لالحتراف في أحد أندية
الدوري الس�عودي للمحترفين الموس�م المقبل.وقال عبد الزهرة في حديث للسومرية
نيوز“ ،تلقيت عرضا ً لالنضمام ألحد األندية السعودية عن طريق وكيل أعمالي محمد
إبراهيم”.وأوضح“ ،حاليا ً ينصب تركيزي لتحقيق اإلنجاز الجماعي والفردي مع
فريقي الش�رطة وتحقيق هدفي خطف وصافة الترتيب والتتويج بلقب الهداف
ه�ذا الموس�م”.وأضاف “مع نهاية الموس�م الحالي ،س�أتخذ ق�راري النهائي
بالبق�اء او الرحي�ل عن صفوف القيث�ارة الخضراء”.يذك�ر أن عبد الزهرة
اقتحم صراع هدافي الدوري الممتاز برصيد  21هدفاً.

سان جريمان
جيهز لصفقة جديدة
من برشلونة

شنيشل يكشف عن الفريق األوفر حظ ًا
بدرع الدوري ورحيل نجم عن اجلوية
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف م�درب فري�ق الق�وة الجوي�ة،
راضي شنيشل ،عن الفريق األوفر حظا ً
بالفوز في درع الدوري الممتاز الحالي
 2018 - 2017قب�ل  3جوالت من نهاية
الدوري.وقال شنيش�ل لوكالة {الفرات
نيوز} ان “المنافس�ة بال�دوري الزالت
مس�تمرة وهوية البطل غير محسومة
لك�ن يبقى ال�زوراء ه�و األوف�ر حظا ً
لفارق النق�اط وقرب نهاي�ة الدوري”

مبين�ا ان “المعادل�ة صعب�ة والتنافس
على المرك�ز الثاني قوية ج�دا ً وهنالك
حظوط متقاربة بين الفرق المتنافسة”.
وأض�اف “نواج�ه فرق�ا ً تقت�رب م�ن
الهبوط وهي تحاول البقاء في الدوري
الممتاز لذا تلعب بقوة” مش�يرا الى ان
“مباراتنا المقبلة أمام الشرطة ال تخلو
من حماس�ة وندية وتنافس�نا سيركز
عل�ى المرك�ز الثان�ي رغم انن�ا األقرب
ل�ه و اعبينا أقدر على الع�ودة للتنافس
وان اس�تراتيجيتنا هي ان�ه في حال لم

بغداد /المستقبل العراقي

ترصف برييز يقرب هازارد
من ريال مدريد
موندي�ال جن�وب
أفريقي�ا ()2010
م�ع النج�م األلماني
مس�عود أوزي�ل ،ث�م نج�ح في ضم
الكولومب�ي خامي�س رودريجي�ز،
الذي قدم أوراق اعتماده في مونديال
البرازي�ل ( ،)2014كواح�د من أفضل
الالعبين في عالم كرة القدم.
وأضاف�ت أن عادة بيري�ز بضم نجوم
الموندي�الُ ،تق�رب ه�ازارد بش�كل
كبي�ر من االنضمام إل�ى ريال مدريد،
خاصة وأن “األبي�ض الملكي” مهتم
جدا ً بالحص�ول على خدم�ات النجم
البلجيكي.

فاس عىل أبواب فالنسيا
المستقبل العراقي  /متابعة
توص�ل س�يلتا فيجو وفالنس�يا التفاق من
أجل انتقال العب الوسط الدنماركي دانييل

مدرب بلجيكا :الروح القتالية سالحنا
أمام ديوك فرنسا
المستقبل العراقي /وكاالت

أعلن االتحاد اإلس�باني ،نهاية األزمة حول بطولة كأس الس�وبر اإلس�باني ،بين فريقي برشلونة
وإشبيلية هذا الموسم.
وأصدر اتحاد الكرةً ،
بيانا رس�م ًيا ،يؤكد إقامة البطولة من مباراة واحدة ،وليس بنظام الذهاب
واإلياب.
وبحسب البيان الرسمي ،فإن المباراة ستقام  12أغسطس/آب المقبل
وأف�ادت تقاري�ر صحفية ،أن االتحاد المغرب�ي لكرة القدم ،طرح على نظيره اإلس�باني ،خيار
إقامة المباراة في ملعب طنجة ،وال زال هذا الخيار ،قيد المناقشة في الوقت الحالي.

واصل إيدين هازارد ،نشر سحره الكروي
فوق المس�تطيل األخضر م�ع المنتخب
البلجيك�ي ف�ي موندي�ال روس�يا ،حيث
تألق بش�دة أمام البرازيل ،أمس الجمعة،
في ربع نهائي كأس العالم.
وذكرت تقارير صحفي�ة أن عادة رئيس
ري�ال مدري�د ،فلورنتين�و بيري�زُ ،تقرب
هازارد من القلعة المدريدية.
وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن رئيس
ري�ال مدري�د فلورنتين�و بيري�ز ،يتعاقد
غالب�ا ً مع أفضل الالعبين ،الذين يتألقون
في نهائيات كأس العالم ،حيث تعاقد بعد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ،أن نادي باريس سان جيرمان
ً
عرض�ا ضخمًا لض�م نجم برش�لونة ،هذا
الفرنس�ي ،يجه�ز
الصيف.وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو ،إن إدارة البي إس
جي ،تأمل في التوصل إلى اتفاق مع البارسا ،للحصول على
خدمات فيليب كوتينيو ،مقابل  270مليون يورووأضافت
الصحيف�ة “رغم قدوم كوتينو إلى برش�لونة في يناير/
كان�ون ثان الماض�ي ،مقابل  150ملي�ون يورو ،وبعقد
يمت�د حت�ى  ،2023إال أن النادي الباريس�ي ع�ازم على
التعاق�د مع الدول�ي البرازيلي”.وتابعت “باريس يتطلع
للتعاقد مع كوتينيو ،الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده
مع الن�ادي الكتالون�ي ،يبلغ  400مليون ي�ورو ،لإلبقاء
على مواطنه نيمار دا سيلفا ،سعي ًدا في حديقة األمراء”.

نحق�ق درع الدوري فلا نضيع المركز
الثاني والعام الماضي كنا بطالً للدوري
واالن ال نري�د خس�ارة الوصاف�ة على
األقل باالضافة الى اس�تمرار منافستنا
في بطولة كأس االتحاد االسيوي وهذا
يعتب�ر إنجاز يحس�ب للفري�ق وللعراق
أيضاً”.وكش�ف شنيشل عن إنتهاء عقد
نج�م الجوي�ة هم�ام طارق ف�ي األول
من ش�هر تموز الجاري وانه س�يغادر
الفري�ق لتوقيعه عقد م�ع فريق تركي
من الدرجة الثانية.

رسميا ..إقامة السوبر اإلسباين
ً
من مباراة واحدة

المستقبل العراقي  /متابعة

بغداد /المستقبل العراقي

فاس ،إلى ن�ادي الخفافيش ،بعقد
حت�ى  ،2022إذا اجت�از الفح�ص
الطبي .وودع ف�اس الليلة الماضية
زمالءه في س�يلتا فيجو ،وسيحقق
حلم�ه باللعب لفريق
يناف�س ف�ي دوري
األبطال ،وس�يتم إتمام
الصف�ة بس�تة ماليي�ن
يورو .وانض�م الالعب إلى
س�يلتا فيج�و ف�ي صي�ف
 2015قادم�ا م�ن إيفي�ان
الفرنس�ي لتعويض رحيل
مواطن�ه ماي�كل ك�رون
ديلهي وقتها إلى إشبيلية.
وخ�اض خلال الثلاث
مواس�م األخي�رة 103
مباري�ات في الدوري و13
ف�ي ال�دوري األوروبي
و 19ف�ي كأس المل�ك
بقميص س�يلتا فيجو،
وأح�رز ل�ه عش�رة
أهداف.

ق�ال روبرت�و مارتيني�ز ،مدرب
منتخ�ب بلجي�كا ،إن ال�روح
القتالية لالعبي فريقه ،يمكن
أن تكون حاسمة أمام فرنسا،
في انت�زاع بطاقة الظهور في
نهائي كأس العالم.يلعب فريق
مارتيني�ز ض�د المنتخ�ب الفائز
ب�كأس العال�م  1998ف�ي س�ان
بطرس�برج غ�دا
الثالث�اء ،بعدما

بلغ�ت بلجيكا قبل النهائ�ي ألول مرة منذ كأس
العالم  ،1986عندما احتلت آنذاك المركز الرابع.
وقال اإلس�باني مارتينيز “يعمل الالعبون معا
بش�كل اس�تثنائي على م�دار س�نوات عديدة،
ويس�تحقون م�ا وصل�وا إليه الي�وم .د أن أهم
ش�يء عملنا عليه هو مفهوم اللعب الجماعي.
اإلمكاني�ات الفردي�ة والموهب�ة من األش�ياء
المهم�ة ،لك�ن ف�ي مثل ه�ذه البط�والت ،من
الض�روري جدا اللع�ب بش�كل جماعي”ويرى
الم�درب تش�ابها كبيرا بي�ن منتخب�ي بلجيكا
وفرنس�ا ،خاصة فيما يتعل�ق بوجود المواهب
في التشكيلة المكونة من  23العبا.

يوفنتوس حيدد مهلة
لضم كريستيانو رونالدو
بغداد /المستقبل العراقي
وضع نادي يوفنت�وس اإليطالي ،مهلة
زمنية ،من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،من ريال
مدريد اإلس�باني ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وبحسب ما نشرته إذاعة كادينا كوبي،
فإن يوفنتوس يضع  7أيام مقبلة كمهلة
إلنهاء صفق�ة التعاقد مع كريس�تيانو
رونالدو.
وش�ددت اإلذاعة على أن ريال مدريد لم

يس�تلم أي عرض رسمي من يوفنتوس
حتى اآلن ،لض�م كريس�تيانو رونالدو.
وتابعت أن الصحافة اإليطالية ،توقعت
إعالن يوفنتوس ،ع�ن ضم رونالدو غدا
الثالث�اء ،بالرغم من ع�دم حديث الدون
البرتغال�ي ف�ي العل�ن ،ع�ن رغبته في
الرحي�ل ،كم�ا يري�د فلورنتين�و بيريز،
رئيس النادي اإلسباني
وأوضح�ت اإلذاع�ة ،أن كريس�تيانو
رونال�دو تح�دث م�ع ماس�يميليانو
أليجري ،مدرب يوفنتوس ،خالل الفترة
الماضية.

نفط الوسط بط ًال لدوري الصاالت وغاز اجلنوب الفريق املثايل
بغداد /المستقبل العراقي

توج نادي نفط الوس�ط ،بلقب بطولة دوري
كرة الصاالت رسميا ً للمرة السابعة على التوالي
بعد ف�وزه عل�ى فريق الش�رطة بس�تة أهداف
مقاب�ل هدفين في المب�اراة التي جمعتهما على

قاعة مديرية شباب ورياضة المثنى.
وحض�ر المب�اراة جمه�ور غفي�ر اكتظ�ت ب�ه
مدرجات القاعة ،إلى جانب حضور رسمي ضم
ش�خصيات رياضية وحكومية .بحس�ب اتحاد
الكرة.
وشهدت المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة

الصاالت ،مس�توى رائع قدم�ة الفريقان ،نظرا
لتواجد العبي المنتخبات الوطنية و المحترفين
من مص�ر وإيران ف�ي صفوفهما ،مم�ا أضاف
للق�اء طابع الندية والس�رعة في نق�ل الكرات،
وتش�كيل هجم�ات خطرة نتج عنها تس�جيل 8
أهداف لكال الطرفين.

هنري يواجه نفس معضلة إريكسون وكلينسامن
بغداد /المستقبل العراقي
عندم�ا يتخذ م�درب منصبا ف�ي جهاز
منتخب آخ�ر غير وطنه ،ف�إن الفرصة
تب�دو قائمة دائما في إمكانية مواجهته
لمنتخ�ب بلاده يوم�ا م�ا ف�ي إح�دى

البطوالت.
ويب�دو أن ه�ذه اللحظة قد حان�ت للنجم
الفرنس�ي الدول�ي المعتزل تي�ري هنري،
ال�ذي يعم�ل حالي�ا مس�اعدا لإلس�باني
روبيرت�و مارتيني�ز م�درب المنتخ�ب
البلجيك�ي ،وربم�ا يكون هذا ه�و ما كان

بوفون يبدأ مشواره
مع باريس سان جريمان
المستقبل العراقي  /وكاالت
ب�دأ الحارس اإليطال�ي المخضرم
جيانلويج�ي بوف�ون ،مش�واره
م�ع نادي�ه الجدي�د باريس س�ان
جيرمان ،اليوم الثالثاء
ونشر بوفون عبر حس�ابه الرسمي
على (تويتر) ،صورا ومقاطع فيديو
من أول م�ران له داخل مقر تدريبات
سان جيرمان ظهر اليوم.
كما نش�ر الحارس اإليطالي ،مقطع
فيدي�و لج�زء م�ن تدريبات�ه ،ف�ي
انتظار تقديمه لوس�ائل اإلعالم بعد
قلي�ل .وكان النادي الباريس�ي أعلن

ع�ن ض�م جيانلويجي بوف�ون ،يوم
الجمعة الماض�ي ،في صفقة انتقال
ح�ر بعد انتهاء عق�ده مع يوفنتوس
اإليطالي.

ي�دور في ذهن�ه حينما جلس ف�ي الصف
األول م�ن حافلة الفريق ،في مدينة كازان
الروسية.
كما واجه النجم األلماني الس�ابق يورجن
كلينس�مان منتخ�ب بلاده ،عندم�ا كان
يتولى تدري�ب منتخب الوالي�ات المتحدة

ف�ي الموندي�ال الماض�ي بالبرازي�ل عام
2014لكن مواجهة هنري لمنتخب فرنسا
س�تكون من العي�ار الثقيل ،حيث يس�تعد
النجم األس�مر للوقوف ضد منتخب بالده
بال�دور قب�ل النهائ�ي لموندي�ال روس�يا
. 2018

مانشسرت يونايتد يقدم عرض ًا
ملوهبة املكسيك
المستقبل العراقي  /وكاالت
تسعى إدارة نادي مانشستر يونايتد ،للتعاقد
مع الع�ب آيندهوفن الهولن�دي ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأك�دت صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية ،أن
إدارة الش�ياطين الحمر قدم�ت عرضا لضم
المكس�يكي هيرفينج لوزانو ،صاحب الـ22
عامً ا ،مقابل  40مليون يورو.
وظهر لوزانو بمس�توى رائع رفقة منتخب
بالده في بطولة كأس العالم  2018بروسيا،
حيث ساهم في صعود المكسيك لدور الـ16
من البطولة.وسجل نجم المكسيك ً
أيضا 17
هدفا خالل  28مباراة ،س�اهمت في حصول

آيندهوف�ن على لقب ال�دوري الهولندي هذا
الموس�م .وانتش�رت ف�ي اآلون�ة األخي�رة
تقارير تش�ير إل�ى اهتمام برش�لونة وريال
مدريد بخدمات الالعب.
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يرسق منزالً ويرتك رسالة اعتذار!
البلاد) ،وترك خلفه رس�الة اعتذار ألصحاب
املن�زل املرسوق».وأش�ار أن أصح�اب املنزل
غ�ادروه قبل أيام ،وانتقل�وا للعيش بمنطقة
ريفية يف تعز ،بش�كل مؤقت ،بس�بب تعرض
حيهم الخاضع لسيطرة الحكومة ،بني الحني
واآلخ�ر ،للقصف املدفعي من جماعة «أنصار
الله» (الحوثيني) ،يف إط�ار الحرب املندلعة يف
البالد بني الطرفني منذ أكثر من ثالثة أعوام.
وأض�اف الفقي�ه أن زوجته ذهب�ت اليوم إىل

كتب لص رس�الة اعتذار عىل باب ثالجة أحد
املن�ازل يف تعز وس�ط اليمن بعد أن رسق منه
أجه�زة كهربائي�ة وإلكرتونية وأثاث�ا قيمته
نح�و  250ألف ريال يمني (نح�و  500دوالر
أمريكي).
ونقلت وكالة األناضول ،عن مش�تاق الفقيه
وه�و صه�ر صاحبة املن�زل ،قول�ه إن «لصا
ق�ام أم�س الس�بت ،برسق�ة منزل ش�قيقة
زوجت�ي يف ح�ي الزهراء بمدينة تعز (وس�ط

سودوكو

املن�زل لتفقده بطل�ب من أخته�ا وتفاجأت
برسالة كتبها اللص وتركها عىل باب الثالجة،
جاء فيها« :أنا م�ا رسقت والله إال من جوع،
املعذرة منكم ،أخوكم عبده أحمد».
ووفقا لوكال�ة األناضول ،ق�ام الفقيه بنرش
صورة الرسالة التي تركها اللص عرب حسابه
يف موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،مشريا
إىل أن «الل�ص ل�م يرسق كل م�ا يف املنزل من
أثاث وأجهزة».

جوجل حتطم احلواجز بني اللغات
قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة األكثر
شعبية يف العالم ،لكن عندما يتعلق األمر بفك
طالس�م اللغة الروس�ية أو التواصل مع أهل
البل�د التي تس�تضيف نهائي�ات كأس العالم
لكرة الق�دم هذه األيام ،فإن الحب املشترك
له�ذه الرياض�ة ال يكفي يف بع�ض األحيان.
لذل�ك ،وجد العديد من املش�جعني املوجودين
حالي�ا يف روس�يا ضالته�م يف خدم�ة جوجل
للرتجمة (جوجل ترانس�ليت) عرب هواتفهم

املحمولة.وأصبحت جوجل ترانسليت وسيلة
ال غن�ى عنها للمش�جعني من أج�ل التواصل
مع املحليني يف الحانات واملطاعم والفنادق.
وق�ال املش�جع الربازيلي جوس�تافو ”م�ن
الصع�ب ج�دا فه�م األبجدي�ة السلافية
بالروس�ية .لذل�ك نس�تخدم جوج�ل ط�وال
الوقت...عندم�ا تس�تخدم جوج�ل وتع�رف
الرتجم�ة تصب�ح املس�ألة أس�هل“.ويكتب
بعض املشجعني األجانب بلغاتهم ما يرغبون

يف قوله بالروس�ية ويعرضونه عىل الس�كان
املحليني .ويس�تخدم البعض اآلخر الخاصية
الصوتية يف التطبيق التي تسمح لهم بالتحدث
مبارشة مع أصحاب اللغات األخرى.وال يخلو
األمر من أخط�اء طريفة يف بعض األحيان إذ
قال املشجع الكولومبي خوان دافيد لوندونو
يف س�مارا إن أح�د أصدقائ�ه كان يرغ�ب يف
إخبار فت�اة يف متجر أن النس�اء الروس�يات
جميالت للغاية.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

4ـ طائر الن�ورس يعرف صوت اليفته
ويس�معه من بعد حتى ل�و كان نائما ً
ومن الغريب أن جميع األصوات األخرى
مهما كانت قوتها التوقظه من نومه إال
هذا الطائر الذي يخاف من زوجته..
5ـ األسماك تزيد عىل خمسة وعرشين
ألف ن�وع ولكن اإلنس�ان لم يس�تطع
حتى اآلنأن يصطاد لطعامه غري مائتي
نوع فقط..
6ـ الخف�اش األعم�ى وال�ذي اليطير
إال يف اللي�ل َّ
أم�د ُه الله بأم�واج الرادار
يستكشف بها طريقه.

جتنب اإلعالنات عىل أجهزة أندرويد
يحتاج املعلنون إىل منصة قوية مثل جوجل الس�تهداف
املس�تخدمني باإلعالن�ات ،وقد يش�تكي ع�دد كبري من
املس�تخدمني من كثرة اإلعالن�ات الت�ي تالحقهم ،إليك
كيفية تجنب اإلعالنات عىل أجهزة أندرويد.
استخدام متصفح  ADBLOCKألجهزة أندرويد
 Adblockليس اسمًا جدي ًدا يف عالم اإلنرتنت ،فقد نشأت
ه�ذه الخدمة من نظام منع النوافذ املنبثقة األس�ايس،
والي�وم أصب�ح لديه�ا متصفح مس�تقل يمل�ك القدرة
عىل اكتش�اف وإيق�اف اإلعالنات م�ن أي صفحة ويب
ممكنة.
إن عم�ل متصف�ح  Adblockألجه�زة أندرويد بس�يط
للغاي�ة ،فعندما يقوم املس�تخدم بإدخ�ال عنوان موقع
ويب ،يقوم هذا املتصفح بتنزيل محتوى صفحة الويب
ثم يق�وم بتصفية كل املحتوى املرتب�ط باإلعالنات قبل
جعله يف متناول املستخدم ،ونتيجة لذلك تكون صفحات
الويب الت�ي يراها املس�تخدم خالية م�ن اإلعالنات.أما

بالنس�بة إىل أجه�زة الحاس�ب املكتبية ،هن�اك عدد من
اإلضاف�ات املتاحة للمتصفحات الش�ائعة مثل كروم و
فايرفوكس وإيدج ،أما عىل الهواتف الذكية تعمل بشكل

طبق اليوم

فرنش توست بالقرفة

ً
قليلا ،وبالت�ايل يحت�اج املس�تخدمون إىل حل
مختل�ف
مستقل لجعل األمور تعمل.
استخدام متصفح جوجل كروم ألجهزة أندرويد
يعل�م الجميع أن متصف�ح جوجل ك�روم هو متصفح
رائ�ع ،ولكننا ال نعرف أن ه�ذا املتصفح يأتي مع بعض
املزاي�ا الرائعة ،التي يمكن أن تس�اعدك يف توفري الكثري
م�ن اإلعالنات دون الحاجة إىل االعتماد عىل ملحقات أو
برامج تابعة لجهة خارجية.
حظر اإلعالنات املنبثقة
من بين جميع األش�كال أو اإلعالن�ات ،تك�ون النوافذ
املنبثقة هي أداة الفصل الحقيقية ،حيث يحاول املعلنون
ج�ذب انتباهك من خالل فتح عالمة تبويب جديدة ،وقد
ً
مزعجا للغاية.
يكون األمر
لحس�ن الح�ظ ،يأتي ك�روم لنظ�ام أندرويد م�ع مانع
النواف�ذ املنبثقة املدمج ،حيث يمكن�ك من التخلص من
العديد من اإلعالنات املزعجة.

كلمات متقاطعة

امليزان

احلمل
يؤثر العطف دائما ً تأثريا ً حس�نا ً يف نفس�ك ،س�يربز جليا ً
يف ه�ذه الفترة؛ كن ح�ذرا ً ج�دا ً يف أمور املال بق�در ما يف
عالقاتك الغرامية .ستجد حلوالً جيدة ملشاكلك العائلية .يف
العمل هنالك من يحاول تش�ويه صورتك بسبب املنافسة
ال تسمح ألحد بذلك دافع عن نفسك .

الثور

العقرب

يحم�ل لك الحقل املايل صفقات مثم�رة  ،برشط ّ
أن تكون
ّ
س�تمكنك م�ن أن تكون تحت
طموح�ا ً باعتدال .الظروف
األضواء  .س�تمتلك اليوم الكثري من الس�حر لذا س�تعرف
جي�دا ً كيف تعمل مع املقربني إليك  .عاطفيا انت ش�خص
مهم

اجلوزاء

س�تقوم بمحاول�ة لتق�وّي محي�ط عائلت�ك  .ال تصرف
مالك على نزواتك .هنالك بعض االم�ور التي كانت خارج
حس�اباتك املالية قد تظهر من جديد مما سيس�بب بعض
العب�ئ االضايف  ،عىل صعيد العاطف�ة االحباب يريدون ان
يروك سعيدا ال تخيب املهم .

القوس

قوّتك الس�احرة ستزداد عرشة أضعاف و ستكون متل ّهفا ً
جدا ً للمحبّة وألن تحبّ  .ابحث عن التشارك ،تعاون ،تفاعل
مع الحبيب  ،وبعد ذلك س�تكون ّ
قصة حبّك كما يف األفالم
 .ابتع�د عن املرشوبات الروحي�ة  .ال تبالغ يف الضغط عىل
نفسك اثناء العمل و اال وقعت ضحية االرهاق .

السرطان

ال تثق بعض األش�خاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية
عنك ،س�تنجح يف تعزيز موقعك املهني .إذا قررت الخروج
ً
فرص�ا عاطفية جديدة
عن األس�اليب املطروقة  ،سترى
تنفتح أمامك  .ستجد حلوالً جيدة ملشاكلك العائلية .اتخذ
أسلوب حياة أكثر رويّة.

اجلدي

لقاءات�ك وتجارب�ك الغير عادي�ة سيس�حرانك .النج�وم
ّ
ح�ل صعوبات�ك الصغيرة على الصعي�د
ستس�اعدك يف
العاطفي؛ انت تجت�ذب اليك الكثري من املعجبني ملا تتمتع
ب�ه من حس الفكاهة و لكن علي�ك ان تتعلم كيف تنتقي
اصدقائك يف العمل

االسد

ال تدع نفس�ك تغ�رى بصفق�ات العم�ل الواع�دة بأرباح
عظيمة لكنه�ا يف الواقع ذات ضمانات قليلة .هذه الفرتة
فرتة صعبة بعض اليشء بالنس�بة للق�رارات املصريية يف
العمل  ،س�مائك العاطفية ستكون كئيبة ،عليك ان تعتمد
القليل من التغيري

الدلو

ح�اول أن ال تك�ون عدوان�ي يف الكلمات مع م�ن حولك ،
س�تجري لق�ا ًء عرضيا ً يمك�ن أن يثبت أن�ه مفيد لك عىل
الصعي�د املهن�ي أو الش�خيص .يمكن�ك أن تتق� ّدم بدون
تردد .هذا اللقاء سيس�اعدك عىل فهم الكثري من االمور و
املشاكل التي كنت تبحث عن حل لها.

العذراء

تمتل�ك أفكارا ً غري عادية و ربم�ا يف أكثر من مجال واحد؛
عجّ �ل باس�تغاللها ان�ت يف وض�ع يؤهلك لتون ش�خصيا
قيادي�ا فقط كن هادئا  .ح�اول أن تتخلص من الروتني و
تبع�ده عن حياتك كزوج علي�ك ان تتبع بعض التغيري مع
الطرف اآلخر كي تتمكن من متابعة حياتك الزوجية .

احلوت

احذر من االفرتاء و من أولئك الذين يحاولون زرع الخالفات
ّ
سيحسن عالقات
بينك وبني أصدقائك .هذا املناخ النجمي
حيات�ك بإمال�ة األصحاب إىل التس�امح وبزي�ادة راحتهم
املادي�ة .يف العائلة هنالك حالة توتر بس�يطة س�ببها املال
كن موضوعيا
املقادير:
 4رشائح توس�ت أبيض  2 -بيضة  -نصف كوب حليب س�ائل 2 -
ملعقة كبرية «ملعقة طعام» زبدة  2 -ملعقة كبرية «ملعقة طعام»
سكر أبيض  1 -ملعقة صغرية «ملعقة شاي» قرفة ناعمة  -نصف
ملعقة صغرية «ملعقة ش�اي» فانيليا س�ائلة  -رشة جوزة الطيب
مطحونة  -عسل أبيض للتقديم  -بان كيك الخوخ بالقرفة
طريقة التحضري:
يف بولة متوس�طة ،نضع البيض والحليب والس�كر والقرفة وجوزة
الطيب والفانيليا ،ونخلطهم جيداً.
نغمس التوست األبيض يف الخليط من الجانبني.
يف مقلاه واس�عة غري قابل�ة لإللتصاق وعىل نار متوس�طة ،نضع
الزبدة حتى تذوب وتسخن.
نض�ع التوس�ت يف املقاله ملدة دقيق�ة وحتى يحمر ،ث�م نقلبه عىل
الجانب اآلخر.
نرفع التوست عىل الطبق ،ونوزع فوقه العسل األبيض.
نقدم فرنش توست بالقرفة دافئ مع املرشوب املفضل.

اح�ذر من األوه�امَ :
ابق صامدا ً يف قرارات�ك ومخلصا ً آلراء
مجموعت�ك .احذر من الخالفات م�ع املقربني منك  :هذه
الخالفات قد تظهر بشكل سيئ .تغريات يف عملك .ستقوم
بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك  ،انت اآلن يف وسط مرشوع
كبري و هو مرشوع حياتك عليك الرتكيز عليه .

ّ
تتحس�ن
س�مائك العاطفية س�تكون كئيبة ،لكن ال بد أن
األمور بش�كل تدريج�ي .ال تثق ببعض األش�خاص الذين
يخف�ون نواياه�م الحقيقي�ة عن�ك  .س�وء التفاهم بينك
وبني رشيكك سيتبدد برسعة ،وسمائك الغرامية ستصبح
مشمسة ثانية.

فائدة النوم عىل اجلانب
كش�فت دراس�ة طبية حديث�ة ،أن نوم
اإلنسان بشكل جانبي له منافع صحية
عدة ،بخالف النوم عىل الظهر الذي ينذر
بمتاع�ب خطيرة الس�يما لدى النس�اء
الحوامل ومرىض القلب.وأوردت دراسة
منش�ورة يف مجل�ة «ميدي�كال بريتيش
جورن�ال» الطبي�ة يف بريطانيا ،أن النوم
عىل الجان�ب أكثر فائ�دة لعمل جهازي
الهضم والتنفس وصحة القلب والدماغ.
وبحس�ب الباحثين ،ف�إن نوم النس�اء
الحوامل عىل الجانب األيرس قبل الوضع
يقلل عرضتهن إلنج�اب أجنة ميتة ،أما

م�ن يعانون انقطاع النفس االنس�دادي
أثن�اء النوم فمدع�وون أيض�ا إىل تغيري
وضعي�ات اس�تلقائهم على األرسة.أما
يف حال�ة الش�خري ،فم�ن املرج�ح أيضا
أن يك�ون النوم عىل الظهر أحد أس�باب
األص�وات املزعجة التي تح�دث إزعاجا
كبيرا ،خصوص�ا بين األزواج.وأوضح
الخبير يف أكاديمي�ة الن�وم بالعاصم�ة
األملانية برلني ،أليكسندر بلو ،أن الرئتني
تعمالن بش�كل أفضل يف جسم اإلنسان
حني ينام على أحد الجانبني ،بخالف ما
يحصل يف وضعية الظهر.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات
حمددات إفراز املساكن املنفردة..
دعوة إلعادة النظر

قوة (النموذج)!

القاضي حاتم جبار الغريري

دينا عبدالكريم
وق�ف املحارض ملدة س�اعة يتح�دث عن أمج�اده ونجاحاته وعن
برامج�ه ملس�اعدة الن�اس وتغيري حياته�م وكيف يق�دم برامجه
التدريبية التي تس�اعد الناس الس�تخدام مواهبهم يف خلق س�وق
عمل ..كان حديث�ه مبهرا للدرجة التي لفتت انتباه كل املوجودين
بالقاعة ..إال أنا!! فقد كنت أعرفه جيدا وقابلته يف مواقف مختلفة
ورأي�ت زاوية أخرى لحياته ،ببس�اطة املثل صار عندي مكس�ورا
ومهتزا بسبب التطبيق!
ش�ابة تنظ�ر بس�خرية ألبيه�ا وه�و يعنفه�ا ويهدده�ا قائلا
(ماعندن�اش بنات تصاحب!) والجميع ينصحه�ا بالخضوع لهذا
األب ألن�ه (يخاف عىل مصلحتها) بينما هي من داخلها غري قادرة
على احرتامه ألنها وحده�ا تعرف «رسه» وعالقات�ه املتعددة مع
أخريات غري أمها!
ببساطة أنا وأنت اختربنا يف حياتنا الكثري من (الشهادات املهتزة)
و(العب�ارات العظيمة الخالي�ة من أي تأثري) فق�ط ألن أصحابها
اخت�اروا الطريق الش�ائع م�ن العمل عىل (صورته�م ،وكلماتهم)
بينما لم يقدروا أبدا عىل تحمل نفقة ومش�قة أن يقدموا (النموذج
الحقيقي) لشكل الحياة التي يتحدثون دائما عنها!
يفش�ل القادة االجتماعيون يف إصالح املجتمع ..الذين لم يصلحوا
بيوتهم وحياتهم!
يفش�ل أبرع السياسيني الذين يقدمون أعظم التحليالت عما يجب
أن يكون ..ألنهم لم يقدموا نماذج ش�خصية ألحزابهم أو تياراتهم
السياسية.
يفشل القادة الدينيون الذين يكلمون الناس عن القناعة والفضيلة
والصرب ..لنفس األسباب!
ه�ذه قاعدة بديهية معروفة لصناع�ة التأثري ..إنك ال تصنع تأثريا
بسبب موقعك أو شهرتك أو حتى سلطتك -قد تحقق شهرة -لكن
ليس تأثريا ،ولعل معظمنا يس�تحرض ص�ورة محمد صالح كنجم
مرصي شعبي حقيقي يصنع تأثريا يصلح أن نسميه (شعبيا) ألنه
يمس كل القطاع�ات وليس أقرب من نموذج صورته أثناء قراءته
لكتاب حقق أعىل مبيعات وتحميل خالل عدة ساعات بعدها.
صناعة النموذج تنسحب حتى عىل املؤسسات الكربى ،فلو سألتك
ع�ن نموذج ملؤسس�ة طبي�ة مرشف�ة وناجحة هل س�تتذكر أغىل
مستش�فى يف مرص أم س�تتذكر ذلك املستش�فى املجان�ي القابع
ىف ح�ي الس�يدة زينب الش�عبي ،النموذج الذي يمتحن باملعايش�ة
واالختب�ار والصم�ود أمام هجم�ات وتحديات يبق�ى هو األصدق
واألكثر تأثريا .لو استطاعت حكومتنا فقط أن تتبنى اكتشاف 10
آالف مرصي ،يقدم كل منهم نموذجا ً يف مجاله لـ 10آالف آخرين..
س�تحصد يف ش�هور التغيري الذي نتحرك يف مكانن�ا دون أن نجده
ونحرث يف البحر دون أن نحصده لسنني طويلة!
الحقيق�ة أن�ك ش�ئت أم أبي�ت تدعم (نم�اذج) وتصدره�ا للناس
كصورة عامة ..املشكلة تبقى دائما يف اختياراتك.

كـاريكـاتـير

النوم يف غرفة مضيئة يسبب اإلصابة بداء السكري

توصل�ت دراس�ة حديثة إىل أن الن�وم يف غرفة
مضاءة قد يس�بب اإلصابة بداء السكري من
الن�وع الثاني من خالل منع إنتاج اإلنس�ولني
يف جسم اإلنسان.
وكش�فت الدراس�ة األمريكي�ة ع�ن ارتف�اع
مس�تويات مقاومة اإلنسولني لدى املشاركني

األخيـرة

بعد قضاء ليل�ة واحدة فقط يف غرفة مضاءة
بش�كل ضعي�ف .وتعرف مقاومة اإلنس�ولني
بأنه�ا انخفاض قدرة الخاليا عىل االس�تجابة
للهرم�ون ال�ذي ينق�ل الغلوكوز م�ن مجرى
ال�دم ويرتبط م�ع بداية مرض الس�كري من
النوع الثاني .وتشير البحوث إىل أن التعرض

الصقة ذكية يمكنها حتديد مدى شفاء
اجلروح أثناء العالج

تمكن مجموعة من الباحثني الربيطانيني من ابتكار الصقة ذكية تحتوي
عىل معالج مدمج يمكنه تحديد مدى ش�فاء الج�روح اثناء فرتة العالج
 .وذك�رت صحيف�ة الديلي ميل الربيطاني�ة يف تقرير نرش على موقعها
اإللكرتون�ي الي�وم ,أن “ه�ذه الضم�ادات الجديدة تحتوي على اجهزة
استش�عار صغرية تعمل عىل رصد الع�دوى وااللتهابات من خالل درجة
الح�رارة ،وباإلضاف�ة إىل أن من املق�رر أن يكون الجي�ل الثاني من هذه
الضمادات قادرًا عىل إعطاء املريض اإلرشادات الالزمة لتعاطي الدواء عىل
مدار اليوم مع تحديد النس�ب املناس�بة من العالج» .واضافت أن ” هذه
الضم�ادات قد تس�اهم فيما بعد يف عالج الحاالت الصعبة واملس�تعصية
الت�ي يعج�ز األطب�اء ع�ن التعام�ل معه�ا» .وتابع�ت أن ” املكونات تم
اختيارها للحفاظ عىل ضمادة منخفضة التكلفة ويمكن التخلص منها،
باس�تثناء املعالجات الدقيقة ،والت�ي يمكن إعادة اس�تخدامها ،كما تم
إنشاء الضمادات الذكية واختبارها بنجاح يف ظل ظروف املخترب ويجري
اآلن دراسات كثيفة لبدء التجارب الحية يف االستخدام».

للض�وء ليلا يقم�ع إنت�اج هرمون
الن�وم “امليالتونين” ،الذي يس�اعد
يف الحف�اظ عىل مس�تويات الس�كر
يف الدم .وينت�ج امليالتونني يف الدماغ
اس�تجابة للظلام ،وينظ�م دورات
النوم واالستيقاظ.
ويف ه�ذا الص�دد ،كش�فت املع�دة
الرئيس�ية للدراس�ة ،الدكتورة آيفي
تشيونغ ماسون ،من جامعة نورث
ويسرتن“ :تبني النتائج التي توصلنا
إليه�ا أن ليل�ة واحدة م�ن التعرض
للض�وء أثناء النوم تؤث�ر يف مقاومة
اإلنس�ولني» .وأظه�رت النتائ�ج أن
التع�رض الخفيف للضوء ليالً يعطل
الن�وم ،كما قد يكون له القدرة أيضا
عىل التأثري يف عملية األيض.
كم�ا تشير ماس�ون إىل أن “ه�ذه
النتائج مهمة بالنظر إىل االستخدام
واسع االنتش�ار واملتزايد للضوء االصطناعي،
بخاصة يف الليل” ،مضيفة أن هناك حاجة إىل
إج�راء املزيد من البحوث لتحديد اآلثار طويلة
األمد للتعرض للضوء اللييل عىل خطر اإلصابة
بالسكري من النوع الثاني.

يشهد االسبوع الجاري اطالق س�يارة يابانية جديدة موديل 2019
يف العراق .وقال رئيس الرشكة يف العراق رسدار حس�ـــني حس�ن
يف ترصي�ح أدىل ب�ه ,أن ” رشكة تويوتا اليابانية اختارت العراق
الطالق نوع جديد من سياراتها لعام  2019ضمن جناح الرشكة
يف معرض بغ�داد الدويل» .من جانبه بني مدير عام الرشكة العامة
للمع�ارض والخدمات التجارية العراقي�ة يف وزارة التجارة املهندس
هاش�م محمد حاتم يف ترصي�ح صحفي ,ان “هناك عدة مش�اريع
ياباني�ة يف اطار اعادة اعمار البن�ى التحتية يف العراق بعد تحقيق
االستقرار االمني” موضحا ان “هذا االنفتاح عىل الرشكات اليابانية
سوف يعطي اطمئنانا ويفتح االبواب لدخول رشكات عاملية كربى
اىل السوق العراقية وانطالق عملية االستثمار كون البيئة العراقية
جاذب�ة ومش�جعة لتنافس ه�ذه الرشكات” ومؤك�دا ان ” تفعيل
القط�اع الخ�اص وارتفاع اع�داد الشركات االجنبية املتنافس�ة يف
الس�وق العراقية ام ٌر يصب يف مصلحة االقتصاد العراقي ويس�هم
بنهوضه وايجاد بدائل وظيفية للخريجني واملواطنني».

تطوير «سرتة ذكية» متنع من املوت بالسكتة القلبية
طور علم�اء صينيون «سترة ذكية» تمتلك
تقني�ة عالية ،حيث يمكنها التحكم يف معدل
رضبات القلب وتحذر صاحبها من مش�اكل
محتملة.وتش�به «السترة الذكي�ة» إىل حد
كبير السترة العادي�ة ،ولكنه�ا تحوي عىل
أجهزة استش�عار الس�لكية خفية ،وأقطاب
كهربيائي�ة وألواح مرنة تس�جل التغريات يف
التخطيط الكهربائي للقلب ،وكذلك مؤرشات
مع�دل التنفس وضغ�ط الدم ،كم�ا يمكنها
حساب متوسط مدة نوم لدى الشخص.
ويمكن للش�خص متابعة جميع املعلومات
من خالل تطبيق هاتفي يف الوقت الحقيقي،

حي�ث يتم تحميل جمي�ع البيانات إىل مخدم
سحابي ،وفق موقع «.»xinhuanet
ووفقا ملطوري السترة ،فإن الطب الحديث
قادر على التنب�ؤ بالس�كتات القلبي�ة قبل
حدوثها بـ 8س�اعات ،وأن التشخيص الذي
تقدم�ه «السترة الذكي�ة» س�وف يس�اعد
األطباء عىل تقديم العالج يف الوقت املناسب.
ووفقا ً إلحصاءات منظم�ة الصحة العاملية،
فإن  %30من س�كان العالم يموتون بسبب
أم�راض القلب يف جمي�ع أنح�اء العالم ،لذا
ف�إن هذه السترة س�تكون مفي�دة للغاية
للبرشية.

أعراض قد تنذر باإلصابة بالرسطان
ثم�ة أعراض يمك�ن التعرض لها واالس�تهانة بها ،يف حين أنها تخفي
خلفها أمراضا ً خطرية ،كاإلصاب�ة بالرسطان مثالً .وثمة أعراض ثالثة
تدعو للقلق وتنذر بالخطر ،االمر الذي يتطلب إعارتها اهتماماً:
ً
-1الس�عال الذي يدوم اسابيع دون تحس�ن يف الحالة ،خصوصا إذا كان
من يتعرض لها مدخن�اً .فقد يكون هذا من مؤرشات اإلصابة برسطان
يف الرئة.
-2مش�اكل يف األمعاء والجهاز الهضمي ،كاإلس�هال أو اإلمساك أو آالم
املعدة .إذا دامت هذه األعراض ال بد من استشارة الطبيب ألنها قد تنذر
باإلصابة برسطان يف األمعاء.
-3تغيري يف ش�كل ش�امة ،فمن الرضوري مراقبة الش�امات ومالحظة
أي تغيري فيها ،س�واء من حيث الش�كل أو اللون أو الحجم ،والتدقيق يف
شامة أو بقعة جديدة تظهر.
أي عالم�ة غريبة يمكن مالحظتها تس�تدعي استش�ارة طبية ألنها قد
تشري إىل إصابة برسطان يف الجلد.

أطباء روسيا ينقذون طفال ولد بتشوه خلقي نادر!
نج�ح األطب�اء يف مش�فى جراح�ة األطفال
بمدينة كراسنودار الروسية يف إجراء عملية
معقدة إلنقاذ حياة طفل ولد بتش�وه خلقي
نادر.
وأوض�ح املش�فى يف بي�ان ل�ه أن «جراحني
تابعني ل�ه تمكنوا بنجاح م�ن إجراء عملية
معق�دة لطفل صغري ،ول�د بفتحة يف عضلة
الحج�اب الحاج�ز ،كان�ت ت�ؤدي إىل ضغط

العراقـي

اليابان ختتار العراق الطالق سيارهتا اجلديدة

رب�ع قرن مىض على ترشيع قرار مجل�س قيادة الث�ورة املنحل رقم
 ٨٥٠لس�نة  ١٩٧٩وبموحبه ت�م تحديد الحد األدنى إلف�راز الوحدات
الس�كنية املنفردة يف املناطق الس�كنية املحددة يف التصميم األسايس
ملراك�ز املدن يف املحافظات واألقضية والنواحي ،حيث اوجب ان يكون
الحد األدنى إلفراز الوحدة الس�كنية يف مركز املحافظة بما ال يقل عن
 ٢٠٠مرت مربع وبمساحة ال تقل عن  ٢٥٠مرتا مربعا يف مركز القضاء
وبمساحة ال تقل عن  ٣٠٠مرت مربع يف مركز الناحية.
وبنظره تأملية يف هذا القرار وانطالقا من القاعدة الفقهية القائلة (ال
ينكر تغري األحكام بتغري األزمان) ،وكل ذلك من مبدأ الحاجة اليومية
التي توجب إعادة النظر يف الترشيع القديم حيثما أصبح ال يلبي هذه
الحاج�ة بل وأحيانا يتحول اىل ع�بء ثقيل يثقل كاهل املواطن والذي
وهو املس�تهدف االول واألخري من كل ترشيع  ،الن الفرض هو انه قد
رشع لتلبية حاجاته الحياتية تيسريا لها وضبطا لعالقته باملجتمع.
نق�ول :لقد ص�در ه�ذا الترشيع يف ظ�روف كانت تقتضي صدوره
حس�بما دار يف خل�د املشرع يف حين�ه آخذا بنظ�ر االعتب�ار الطبيعة
التكوينية للمجتمع العراقي سواء من حيث عدد نفوسه او من حيث
الوض�ع االقتصادي للفرد ناهيك حركة التط�ور املحدودة التي كانت
س�ائدة وقت ترشيعه ،ولك�ن مما ال يخفى عىل اح�د  ،انه وبعد عام
 ٢٠٠٣ش�هد العراق تحوال كبريا وانفتاحا عىل مستوى األصعدة كافة
ومنها االقتصادية واالجتماعية عىل وجه الخصوص جريا ً مع حركة
املجتمعات االخرى املجاورة منها وغري املجاورة إقليميا ،وقد انعكس
ذل�ك بش�كل واضح من خلال تصاع�د الخ�ط البياني ألع�داد أفراد
املجتمع ،وبمعنى اكثر دقة ،ما يعرف بمصطلح االنفجار الس�كاني
واالنش�طار العددي للعائلة الواحدة ناهيك عن تنوع يف الدخل اليومي
للف�رد وال�ذي أتاح لها هذا االزدي�اد يف عدد أفرادها بال�زواج ومن ثم
اإلنجاب وينس�حب ذل�ك عىل وج�ه الخصوص عىل الف�رد الذي كان
مصنفا ضمن الطبقتني الفقرية واملتوسطة  ،السيما وأنهما الطبقتان
السائدتان يف املجتمع العراقي حالياً.
كل ذلك ألقى بظالله عىل طبيعة الوحدة الس�كنية التي تشغلها هذه
العائل�ة ووفق�ا للترشيع املتقدم فق�د بات من املحال الس�كن تحت
س�قف واحد ضمن مس�احة من االرض محدودة ج�دا وال تلبي الحد
األدنى من ظروف معيشتها اليومية وضمن مستوى الئق ،االمر الذي
يوجب وبش�كل حتمي ان يس�تقل أفرادها بوحدات سكنية مستقلة
تالئم وضعها املستجد.
وعلى ه�ذا األس�اس فقد ب�ات معروفا  ،ب�ل وأصبح من املس�لمات
الواقعي�ة ان عم�وم هذه الطبق�ات االجتماعية ص�ارت مجربة عىل
مخالف�ة إرادة املشرع وفق ترشيع�ه املذكور آنفا وعم�دت اىل رشاء
مس�احات تقل عن الح�دود الدنيا لإلفراز التي حدده�ا القرار األنف
الذك�ر لتصل اىل حد  ١٠٠مرت مرب�ع بل وأقل من ذلك يف حاالت معينة
لتنش�أ عليها وحده س�كنية ضم�ن إمكانياتها املح�دودة لتلم تحت
س�قفها ش�تات العائلة ،وال خيار لديها بغري ذلك  ،بل ان هذا الوضع
ل�م يكن وليدا ملرحلة ما بعد عام  ٢٠٠٣بل ان بوادرها بدأت قبل ذلك
ومنذ عهد التسعينات ،ورغم األصوات التي نادت بإعادة النظر يف هذا
الترشي�ع يف حينها اال انه لم يتم االلتفات له�ا بدعوى املحافظة عىل
التصميم األسايس ملراكز املدن.
ولك�ن امام هذه الحاجة امللحة للمواطن بل واملتزايدة يوما بعد آخر،
فق�د بات لزاما عىل املشرع ووفقا لوجه نظرن�ا ان يتم إخضاع هذا
الطرح اىل الدراس�ة العملية الج�ادة ،ومن ثم الخروج بنتائج إيجابية
تخدم الرشائح املس�تهدفة من الترشيع كما أسلفنا ،وباتجاه خفض
الح�د األدنى إلف�راز الوحدة الس�كنية يف مراكز املدن بم�ا يتالءم مع
الزحف الس�كاني املتزايد  ،بل ان ما يثري االس�تغراب  ،هو ان سياسة
الدولة تدفع باتجاه التوسع يف املشاريع االستثمارية ومنها االستثمار
يف مجال بناء الوحدات الس�كنية واطئة الكلفة لتخدم اكرب رشيحة يف
املجتمع  ،وعىل هذا األس�اس رشع قانون االس�تثمار رقم  ١٣لس�نة
 ٢٠٠٦اال انه�ا مازال�ت عاجزة ع�ن إيجاد حل ترشيع�ي يف مواجهة
ق�رار الحدود الدني�ا لألفراد آنفي الذكر حيث يقف ه�ذا القرار حائال
دون امليض باي مرشوع اس�تثماري حقيق�ي يخدم هذه الفئات من
املجتمع ،ناهيك عن املش�كالت اليومية التي تعج بها املحاكم الناتجة
عن امللكية الشائعة وما ينتج عنها من نزاعات لها اول وليس لها آخر
س�ببها اشتراك أكثر من ش�خص يف ملكية الوحدة السكنية التي تم
إحداث الدور عليها خالفا ملنطوق اجازة البناء او بدون االس�تحصال
عىل اج�ازة البناء اصلا المتناع دائ�رة البلدية املختص�ة من منحها
لعدم توفر رشوطها ومنها كون مس�احة الوحدة السكنية دون الحد
األدن�ى املقرر قانونا وكذلك تعذر الحصول عىل موافقة الرشيك اآلخر
عىل الش�يوع يف منح اإلج�ازة ..إنها دعوة جادة إلع�ادة النظر يف هذا
الترشيع.

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

األحشاء عىل الرئتني والقلب».
وأش�ار القائمون عىل العملي�ة أن نجاحهم
يف إجراء ه�ذا العمل الجراح�ي الدقيق يعود
للمراقب�ة الطبي�ة الدقيق�ة الت�ي خضع�ت
له�ا األم أثن�اء الحمل ،حيث الح�ظ األطباء
املرشفون عليها وجود تشوه يف بنية الجنني
واضط�راب يف نبض�ات قلب�ه ،ما اس�تدعى
تحوي�ل األم إىل مش�فى جراح�ة األطف�ال

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

بمدينة كراسنودار ،ووضعها تحت املراقبة،
ومتابعة حالة الطف�ل بعد والدته ،والتفكري
بأفضل الحلول الطبية لعالجه.
ويع�د الحج�اب الحاج�ز أو «»Diaphragm
عضل�ة موج�ودة تح�ت القف�ص الصدري،
تش�كل حاجزا يفصل بني القفص الصدري
والتجوي�ف البطن�ي ،وتلعب ه�ذه العضلة
دورا أساسيا يف عملية التنفس.
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