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االمام علي الرضا )عليه السالم(

ما بعث اهلل نبيا إال بتحرمي اخلمر، وان يقر بان 
اهلل يفعل ما يشاء

ص3حذر يف االنبار من »حاالت االنتقام« بني »عائالت داعش« وضحايا التنظيم

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تونس عىل موعد مع موجة احتجاجات جديدة

الـرئـيـس الـفـرنـسـي: ال ادلـة عـلـى استخـدام »سـالح كيمـيـاوي« فـي سوريـا

إلغاء »منطقة التفريغ« بني العراق واألردن: شاحنات عامن ستدخل إىل بغداد

»املستقبل العراقي« ترشح بالتفاصيل نتائج مؤمتر املانحني
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يعود الوفد العراقي م�ن مؤتمر الكويت 
مالي�ة  بتعه�دات  الع�راق  إعم�ار  إلع�ادة 
وصل�ت إىل ثل�ث املبل�غ املقدر م�ن إجمايل 
حج�م الخس�ائر الناجمة ع�ن الحرب ضد 
تنظيم »داعش«، غري أن معظم املساهمات 
الدولي�ة التي قدمت للعراق هي عىل ش�كل 
ق�روض واس�تثمارات، األمر ال�ذي يجعلها 
غري متجانس�ة مع التوقعات التي س�بقت 
املؤتم�ر. ويف مؤتم�ر صحف�ي بع�د انتهاء 
املؤتمر الذي اس�تمر لثالث�ة أيام، قال نائب 
رئيس مجل�س ال�وزراء ووزي�ر الخارجية 

الكويت�ي صباح خال�د الحم�د الصباح، إن 
تعهدات من 76 دولة، و51 صندوق تنموي، 
و106 منظمة محلية ودولية، و1850 جهة 
مختصة م�ن القط�اع الخ�اص، بلغت 30 
ملي�ار دوالر أمريكي خ�الل مؤتمر الكويت 
الدويل إلع�ادة إعم�ار الع�راق. وأكد صباح 
الخال�د إن »هذا املبلغ نتج عن زخم واس�ع 
من مش�اركة 76 دول�ة ومنظم�ة إقليمية 
التنموي�ة  الصنادي�ق  م�ن  و51  ودولي�ة، 
ومؤسس�ات مالية إقليمي�ة ودولية، و107 
منظم�ة محلي�ة وإقليمي�ة ودولي�ة م�ن 
املمنظم�ات غري الحكومي�ة، و1850 جهة 
مختص�ة م�ن ممث�ي القط�اع الخ�اص«. 

وأض�اف »بتجمعن�ا وتماس�كنا ورشاكتنا 
هذه أثبتنا مجددا إيماننا العميق بأسسس 
ومبادئ الس�الم طريقا نحو البناء والنماء، 
وأن معاول اله�دم وأدوات الدمار واإلرهاب 
لن تنت�ر يوما ع�ىل إرادة العيش والحياة 
وعىل مس�رية التنمي�ة واإلعمار، وس�نظل 
جميع�اً أوفياء لقناعاتنا الراس�خة باملحبة 
والتع�اون والعيش املش�رك«. ويتضح من 
خالل م�ا أعلنته الدول املش�اركة يف مؤتمر 
إعمار العراق عن مساهماتها املالية إلعمار 
هذا البل�د، فإن املبالغ التي تقدت بها كانت 

يف معظمها قروضاً .
التفاصيل ص3
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البحرين: تظاهرات وعصيان مدين يف ذكرى الثورة
      بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت مناطق عّدة يف البحري�ن، أمس األربعاء، 
تظاه�رات ثورّية غاضبة ضم�ن فعاليات إحياء 
الذكرى الس�ابعة النطالقة ث�ورة فرباير املجيدة، 

فيما بدأت عددا من البلدات عصياناً مدنياً.
ن�زل  والش�اخورة،  صيب�ع  أب�و  بلدت�ي  فف�ي 
املتظاه�رون م�ع ب�زوغ فج�ر الراب�ع عرش من 
ش�باط، واش�تبكوا م�ع املرتزقة الذي�ن اقتحموا 
املنطق�ة بالجرافات إلزالة املت�ارس التي وضعها 

األهايل ضمن خطوات العصيان املدني.
أما يف بل�دات الديه والعكر واملعامري فقد انطلقت 
مس�ريات صباحّي�ة غاضب�ة بمش�اركة األهايل، 
ورسعان ما تحّولت إىل مواجهة مع قوات املرتزقة 
التي هاجمت املتظاهرين بالرصاص اإلنشطاري 

والغازات الساّمة.
إىل  ذلك، امتّدت التظاهرات لتشمل مناطق الهملة 
وشهركان غرب البحرين، فيما عمد املتظاهرون 
يف عدد من املناطق األخرى لقطع الشوارع العامة 

املؤدية نحو العاصمة البحرانية املنامة.

وعىل صعيٍد متصل، تواصل�ت خطوات العصيان 
املدن�ي األخ�رى، وم�ن أبرزه�ا إغ�الق املح�الت 
التجاري�ة، حيُث وّثق مراقبون التجاوب الواس�ع 
من قب�ل أصحاب املح�الت التجارّية مع خطوات 
العصي�ان املدن�ي التي دعت ل�ه الق�وى الثورّية 

املعارضة يف البحرين.
ومن املرتقب أن تش�هد البحرين تصاعًدا يف حجم 
التظاه�رات عر الي�وم األربع�اء ضمن جوالت 
العصيان املدني الت�ي أعلنت عنها القوى الثورّية 

املعارضة يف البحرين .

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل أعضاء 
اللجنة القانونية يف الربملان

محودي يربط »نجاح الربملان« بمدى اإلستفادة 
2من »اخلربات اجلامعية« 2

       بغداد / المستقبل العراقي

يقرب الربملان من استضافة رئيس الوزراء 
حي�در العبادي ووزير املوارد املائية حس�ن 
الجنابي، للنقاش معهم بش�أن أزمة املياه 
املتفاقم�ة التي يعاني منه�ا العراق، والتي 

بدأت مالمحها واضحة عىل البالد.
وقال�ت لجن�ة الزراع�ة النيابية أن رئاس�ة 

الربمل�ان وافق�ت ع�ىل اس�تضافة رئي�س 
ال�وزراء  ووزي�ر امل�وارد املائي�ة يف الربملان 
ملناقشة أزمة املياه وانعكاساتها الخطرية، 
مبين�ة ان�ه تم تحدي�د جلس�ة الخميس او 

السبت لالستضافة.
ونقلت وكال�ة »املعلومة« عن عضو اللجنة 
زينب ثابت القول أنها “قدمت طلبا اىل هيئة 
رئاس�ة الربملان الس�تضافة رئيس الوزراء 

حي�در العبادي ووزير املوارد املائية حس�ن 
الجنابي ملناقش�ة أزمة املياه وانعكاساتها 
الخطرية وإيجاد حلول ومقرحات مناسبة 
لها”. وأضافت ان “الطلب رفق بتواقيع عدد 
من النواب”، مش�رية اىل ان “هيئة الرئاسة 
وافقت عىل الطلب وحددت جلسة الخميس 

او السبت لالستضافة”.
التفاصيل ص3

جملس النواب يقرتب من استضافة »العبادي واجلنايب« 
بسبب »أزمة املياه« املتفاقمة

قراءة لكتابات القاضي مدحت احملمود 
عن العمق التارخيي للقضاء العراقي » 1«
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         بغداد / المستقبل العراقي

س�مح األردن، أمس األربعاء، بدخول الشاحنات 
العراقي�ة فارغ�ة إىل اململك�ة، بعد اتفاق ش�مل بدء 
تطبيق إعفاء سلع أردنية من الجمارك، عند دخولها 

إىل العراق.
وقال�ت مصادر أردني�ة إن االتفاق ش�مل تبادل 
دخول الش�احنات بني البلدين، وب�دء تطبيق إعفاء 
371 سلعة أردنية، من الرسوم الجمركية العراقية.

وبذل�ك ُيصبح نقل البضائ�ع، عرب معرب طريبيل 
الرابط بني البلدين، أسهل من السابق.

وكان�ت آلية نق�ل البضائع، عرب مع�رب طريبيل، 
تعتم�د ع�ى تفريغه�ا يف س�احة، دون دخ�ول أي 

شاحنات البلدين، ألرايض األخرى.
إىل ذلك، عزت املصادر، تأخر تطبيق العراق إلعفاء 
الس�لع، إىل ضغوطات أصحاب الشاحنات العراقية، 
يف س�بيل الحصول عى تسهيالت من األردن، مقابل 

اإلعفاءات.
أبلغ�وا صناعي�ني  أردني�ون،  وكان مس�ؤولون 
ومصدرين بالس�ماح للش�احنات األردني�ة بدخول 

العراق.
وكانت الحكومت�ان، األردنية والعراقية، افتتحتا 

معرب طريبيل، الرابط بني البلدين، آب املايض.
بدوره، أعلن رئيس جمعية املصدرين األردنيني، 
املهندس عمر أبو وش�اح، أن الس�ماح للش�احنات 
األردنية بالدخول إىل الس�وق العراقية بشكل مبارش 
يعترب قراراً اسرتاتيجياً من شأنه أن ينعكس إيجاباً 

عى انعاش الصادرات الوطنية.
وق�ال أبو وش�اح يف ترصيح صحف�ي إن »إزالة 
عقبة الشحن إىل السوق العراقية من خالل السماح 
للش�احنات األردنية بالدخول بش�كل مبارش تسهل 

كث�راً عى الصانع واملصدر ويحد من إلحاق الرضر 
بالبضائ�ع كم�ا كان يح�دث يف بع�ض األحيان من 

خالل عمليات النقل عرب ساحة التبادل«.
وأوضح أن »الش�احنات األردنية كانت قبل هذا 
الق�رار ال تدخل إىل العراق، بل تصل إىل الحدود ويتم 
نقل حمولة الش�احنات إىل ش�احنات أخرى تتكفل 
بنقله�ا داخ�ل األرايض العراقي�ة«، مؤك�داً »أهمية 
الس�يطرة وتأم�ني الطري�ق الرئي�ي م�ن الحدود 
األردني�ة إىل املحافظات العراقية م�ن أي اعتداءات 
عى س�ائقي الشاحنات والبضائع لتقليل كلف نقل 

البضائع إىل السوق العراقية«.
وعرب رئيس الجمعية عن أمله أن »تعود العالقات 
التجارية بني البلدين والصادرات الوطنية إىل سابق 
عهده�ا خصوصاً وأن العراق س�وق ه�ام ويتمتع 
بأفضلية وأولوية لدى الكثر من الصناعيني األردنيني 
الذين يفضلون هذا الس�وق عى غره من األسواق 
األخ�رى«. وأكد أبو وش�اح أن »العالق�ات األردنية 
العراقي�ة متميزة واس�رتاتيجية وتع�د انموذجاً يف 
العالقات العربية العربية يف مختلف املجاالت«، الفتاً 
إىل »أهمية التواصل والتنس�يق املس�تمر بني رجال 
األعمال يف كال البلدين لبناء عالقات تجارية تعكس 

العالقة املميزة بني البلدين«.
ودع�ا الحكوم�ة اىل »التواص�ل م�ع الس�لطات 
العراقي�ة م�ن أج�ل تطبيق ق�رار اعف�اء املنتجات 
األردني�ة م�ن الرس�وم الجمركية التي ت�م فرضها 
بنس�بة تص�ل إىل 30 يف املائ�ة إضاف�ة إىل إص�دار 
قوائم جديدة تش�مل س�لعاً لديها القدرة عى تلبية 
احتياج�ات الس�وق العراقي�ة، موضح�اً أن اعفاء 
املنتجات األردنية من الرسوم العراقية يعطي ميزة 
تنافسية للمنتج االردني للقدرة عى املنافسة داخل 

السوق العراقية«.

مجعية املصدرين األردنيني وصفت القرار بـ »االسرتاتيجي« وتنتظر تطبيق »إعفاء السلع«

إلغاء »منطقة التفريغ« بني العراق واألردن: شاحنات عامن ستدخل إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس األربعاء، 
عن وج�ود  قرابة ال�1000 جثة تع�ود ملدنيني ال 
تزال تحت األنق�اض باملنطقة القديم�ة، منتقدا 

إعالن الدفاع املدني انتهاء مهامه.
ونقلت وكالة املعلومة عن عضو املجلس خلف 
الحدي�دي الق�ول إن “املدين�ة القديم�ة بالجانب 
األيم�ن ال زال�ت تغص بجث�ث العوائ�ل وأغلبهم 
أطفال ونساء سقطوا نتيجة القصف األمركي”. 
وأض�اف أن “الجثث التي ال ت�زال موجودة تحت 
األنق�اض تص�ل اىل قراب�ة 1000جث�ة ل�م يت�م 
إخراجه�ا”، مش�را اىل ان “م�ا يثر االس�تغراب 
ه�و إعالن الدف�اع املدني عن انته�اء مهامه بعد 
استخراج جميع الجثث!”. وأكد ان “اغلب املنازل 
التي يعود إليها املدنيون مليئة باملخلفات الحربية 
الت�ي تنفجر إثن�اء عودة تلك العوائ�ل األمر الذي 

يؤدي إىل وقوع ضحايا جدد”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة رشط�ة محافظ�ة دي�اىل، أمس 
االربع�اء، عن ضب�ط مضافة لتنظي�م »داعش« يف 
عملي�ة امنية جرت جنوب ب عقوب�ة. وقالت القيادة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قوة امنية مش�رتكة من قسم رشطة بهرز وفوج 
ط�وارئ دي�اىل الس�ابع والنموذج�ي ورسي�ة فض 
الش�غب وقس�م مكافحة املتفجرات واالتصاالت يف 
رشط�ة دياىل نفذت عملية امني�ة ملداهمة وتفتيش 
مناطق جنوب ناحيتي بهرز وكنعان )15كم جنوب 
بعقوبة( وشملت مناطق وقرى عبد الكريم وحسن 

خليل وبني زيد والبيجات وتل الثعالب«. 
واضاف�ت القي�ادة، ان »العملي�ة اس�فرت ع�ن 
تدم�ر مضافة لعنارص عصاب�ات داعش االرهابية 
تحت�وي عى مول�د كهربائ�ي واربعة خالي�ا تعمل 
بالطاق�ة الشمس�ية و14 بطاري�ة تفج�ر وم�واد 
غذائية وتجهيزات اضاف�ة اىل معالجة ثالثة عبوات 

يف الطريق املؤدي اليها«.

رشطة دياىل تعلن ضبط مضافة لـ »داعش« 
يف »عمق االرض« جنوب بعقوبة

جملس نينوى يتحدث عن 
»ألف جثة ملدنيني« ما تزال »حتت األنقاض« 

بسب القصف األمريكي
        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو هياة رئاس�ة مجلس النواب الش�يخ د. 
هم�ام حمودي، أم�س األربع�اء، ان نجاح املؤسس�ة 
الترشيعي�ة يف الب�الد واالرتق�اء بمس�تواها الرقاب�ي 
والترشيع�ي مرتب�ط بم�دى اإلس�تفادة الدائم�ة من 
الخ�ربات االكاديمية الكفوءة يف الجامع�ات العراقية، 
مج�ددا دعم�ه الكبر لطلبة الدراس�ات العلي�ا وأوائل 
الجامعات ، جاء ذلك خالل لقائه اس�اتذة وطلبة كلية 
العلوم السياسية يف جامعة بغداد . واستعرض الشيخ 
حمودي خالل اللقاء مبادرته بش�ان اس�تضافة اوائل 
الجامعات العراقية داخل الربملان وعن استفادتهم من 
حضور اجتماعات اللجان النيابية وجلس�ات مجلس 

الن�واب ، معرب�ا عن امله يف االس�تمرار يف ذات املنهاج 
العميل يف ال�دورة النيابية املقبلة إلهمية ذلك يف تنظيم 
العالق�ة بني الجامعة وبيت الش�عب واإلس�تفادة من 
الخربات الجامعي�ة واالخذ ب�االراء يف اللجان املناظرة 
إلختصاصات الطلبة ، فضال عن املس�اهمة الفاعلة يف 
رسم اسرتاتيجية برملانية ناجحة ومتميزة وقريبة من 
املجتمع . واس�تمع الشيخ حمودي لجملة الطروحات 
الس�اتذة وطلبة الدراس�ات العليا واملعوقات املوجودة 
ضمن االط�ر الجامعية ، مؤكدا متابعته لها باملجمل ، 
سيما بما يخص تخصيص اإلرايض إلساتذة الجامعات 
عرب التش�اور مع الحكومة وعن اش�كالية تنفيذ قرار 
الوص�ف الوظيف�ي لطلبة العل�وم السياس�ية ، وعن 

تفاصيل اخرى مرتبطة مع الجهات القانونية .

        بغداد / المستقبل العراقي

جددت رئيس�ة كتلة التغي�ر يف مجلس النواب 
رسوة عبدالواحد عدم ترشحها النتخابات املجلس 

املقررة يف ال� 12 من ايار املقبل.  
وقال�ت عبدالواحد يف توضيح انه�ا »اكدت من 
خالل رس�الة قدمتها لرئيس قائمة التغير يوسف 

محم�د عدم ترش�حها للدورة القادم�ة النتخابات 
مجل�س الن�واب وك�ررت موقفه�ا مج�ددا اليوم 

لرئيس القائمة«.
اصدقائه�ا  جمي�ع  تش�كر  انه�ا  واضاف�ت، 
واالش�خاص الذي عربوا ع�ن حرصهم كي ال اتخذ 
مثل هذا الق�رار، لكني افضل يف الوقت الحايل عدم 
ترشحي النتخابات مجلس النواب متمنيا املوفقية 

ملرش�حي القائم�ة. وكان النائب محم�د رضا عن 
كتلة التغير قد اعلن يف وقت س�ابق عدم ترش�حه 
النتخاب�ات مجلس الن�واب كما وس�بقه قبل ذلك 

نائب رئيس املجلس الحايل ارام شيخ محمد.
الجدي�ر بالذك�ر ان رئي�س برمل�ان كردس�تان 
املس�تقيل يوس�ف محم�د ي�رتأس قائم�ة التغير 

االنتخابية يف محافظة السليمانية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت محكمة التميي�ز االتحادية، أمس االربع�اء، عدم جواز 
الطعن بالقرارات التي تصدر عن رئيس هيئة اإلرشاف القضائي، 
مشرة اىل أن ما يصدر عن األخر »توجيه« وليس عقوبة. وقالت 
املحكمة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انها »ردت 
طعناً قدمها من أحد القضاة ممن صدر بحقهم توجيه من رئيس 
اإلرشاف القضائ�ي يخص اختص�اص العمل القضائي للقايض«، 
مبينة ان »عريضة الطعن التي قدمها القايض واجبة الرد ش�كال 
ألن حقيق�ة وفح�وى الكتاب الص�ادر ع�ن اإلرشاف القضائي ال 
يعت�رب عقوبة انضباطية اس�تنادا لرصاحة ن�ص املادة )58( من 
قانون التنظيم القضائي الت�ي ذكرت العقوبات التي تصدر بحق 
القض�اة وأعض�اء االدع�اء العام عن�د ارتكابه أي فع�ل ال يأتلف 
وكرام�ة القضاء«. واضافت أن »امل�ادة )58( من قانون التنظيم 
القضائ�ي عقدت االختص�اص ألحرصي إىل اللجن�ة االنضباطية 
لش�ؤون القضاة، ولهذا ال يعترب توجيه رئيس اإلرشاف القضائي 
عقوبة انضباطية««، مش�رة اىل انها »رأت أن توجيه القايض من 
قب�ل رئيس هيئ�ة اإلرشاف القضائ�ي نابع من فلس�فة أخالقية 
س�امية تض�ع املحافظة ع�ى كرامة القض�اء والقض�اة يف قمة 
أولوياتها وال يتأتى ذلك إال من خالل تبّني رئاس�ة هيئة اإلرشاف 

القضائي وبموجب أحكام قانونها منهجا أبويا إيجابيا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت هيئة االنواء الجوية العراقية، أمس االربعاء، ان تش�هد 
مناطق العراق تس�اقط امطار متوس�طة وغزي�رة ابتداء من يوم 
الجمعة. وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »الطقس ليوم الخميس للمناطق كافة سيكون غائم, فيما 
ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق«، مبينة ان »الطقس 
ليوم الجمعة يف املنطقة الوس�طى والش�مالية س�يكون غائم مع 
تساقط أمطار بني متوسطة الشدة وغزيرة وتكون رعدية احيانا, 
فيما تنخفض درج�ات الحرارة عدة درجات عن اليوم الس�ابق«. 
واضافت ان »الطقس ليوم الجمعة س�يكون يف  املنطقة الجنوبية 
غائم مع تساقط امطار خفيفة يف اماكن متفرقة«، مشرة اىل ان 
»الطقس ليوم الس�بت يف املنطقتني الوس�طى والشمالية سيكون 
غائ�م مع تس�اقط امط�ار يف اماكن متع�ددة, ودرج�ات الحرارة 

ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق«. 

حمكمة التمييز: 
ال يـجـوز الطعـن بـتـوجـيـهـات 

رئيس اإلرشاف القضائي

االنواء اجلوية: امطار متوسطة وغزيرة 
ابتداء من اجلمعة املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مفوضية العليا املس�تقلة 
الي�وم  أن  العراقي�ة  يف  لالنتخاب�ات 
الخمي�س هو املوعد األخر الس�تالم 
قوائ�م املرش�حني، مش�ددة ع�ى أن 

املوعد غر قابل للتمديد.
مفوضي�ة  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
رزكار  العراقي�ة،  االنتخاب�ات 

حاج�ي حمه، إن اس�تعدادات إجراء 
االنتخابات املقبلة مستمرة.

وأض�اف أن »الس�اعة الثالثة من 
مس�اء ي�وم الخمي�س، ه�و املوع�د 
األخر لتقديم أسماء مرشحي الكتل 
السياس�ية لالنتخاب�ات  والكيان�ات 
الربملانية«. وشدد عى أن »هذا املوعد 
غر قاب�ل للتمديد وال حتى لس�اعة 
واحدة، بسبب التوقيتات الزمنية التي 

وضعتها املفوضية إلجراء االستحقاق 
االنتخابي املقبل«. وبشأن املرشحني 
لالنتخاب�ات املقبلة، أفاد نائب رئيس 
مفوضي�ة االنتخاب�ات بأن�ه »حت�ى 
اآلن س�جل 10 أش�خاص أسماءهم 
حت�ى اآلن للرتش�ح يف املقبل�ة ع�ى 
مس�توى األفراد«. وكانت املفوضية 
العليا لالنتخابات حددت س�ابقا يوم 
العارش من شهر شباط الجاري آخر 

موعد الستالم قوائم املرشحني. يشار 
إىل أنه من املقرر أن يش�هد العراق يف 
12 أي�ار املقب�ل انتخاب�ات ترشيعية 
ومحلي�ة، بحس�ب قرار م�ن الربملان 
العراقي واملحكم�ة االتحادية العليا، 
وس�ط مطالبات بتأجيله�ا من عدة 
جهات سياسية، لكن رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، أكد يف عدة مناسبات، 

إجراء العملية يف موعدها املحدد.

مفوضية االنتخابات لن تقبل التمديد: اليوم آخر موعد
 الستالم قوائم املرشحني 

نواب من كتلة »التغيري« الكردية يعلنون عدم الرتشح للدورة الربملانية املقبلة

محودي يربط »نجاح الربملان« بمدى اإلستفادة 
من »اخلربات اجلامعية«

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر النف�ط العراق�ي 
جب�ار اللعيبي، أمس األربعاء، إن 
الع�راق يملك حالي�اً 145 بليون 
برميل من االحتياط�ات املؤكدة، 
القط�اع  يف  االس�تثمار  أن  إال 
س�يزيد عى هذا املعدل ليصل إىل 
250 بليون برميل، فيما أكد عدم 
وجود نقاش بش�أن الخروج من 
اتفاق خفض املعروض الس�اري 

حاليا.
وأض�اف اللعيب�ي يف ترصيح 
صحفي، أن العراق ملتزم التزاماً 
كام�اًل بحصت�ه م�ن خفوضات 
اإلنتاج، وأي نقاش يف هذا الشأن 
يج�ب أن ينتظ�ر حت�ى كان�ون 

األول املقب�ل »، ذاك�را أن�ه »غر 
قلق يف ش�أن األس�عار الحالية«، 
ووصفها بأنها »تقلبات عادية«، 
كما نقلت عنه صحيفة »الحياة« 

اللندنية.
الع�راق ين�وي  أن  ولف�ت إىل 
زي�ادة إنتاجه النفطي بنحو 2.3 
ملي�ون برمي�ل، ليص�ل إنتاج�ه 
اليوم�ي بحل�ول ع�ام 2020 إىل 

سبعة ماليني برميل.
يمل�ك  الع�راق  أن  وأض�اف 
حالي�اً 145 بلي�ون برمي�ل م�ن 
أن  إال  املؤك�دة،  االحتياط�ات 
االس�تثمار يف القطاع سيزيد عى 
هذا املعدل ليص�ل إىل 250 بليون 
برميل، متحدث�اً عن خطط لبناء 
سبع مصايف نفط بحلول 2021.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس مجلس القضاء االعى 
الق�ايض فائ�ق زي�دان يف مكتب�ه، أم�س 
األربعاء، رئيس واعضاء اللجنة القانونية 

يف مجلس النواب .
وقال القايض عبد الس�تار برقدار، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »الجانبني بحثا سبل دعم استقالل 
القضاء ومبدأ الفصل بني الس�لطات من 
خالل ترشيع القوانني الت�ي تتعلق بعمل 

مجلس القضاء االعى ومكوناته«.
ولفت برقدار ان »القايض فائق زيدان 
اك�د عى رضورة ان يك�ون للمجلس دور 
يف اع�داد مرشوعات القوان�ني التي تتعلق 
بعم�ل املجل�س ورضورة حف�ظ وح�دة 

مكوناته«.

وزير النفط يتوقع تضاعف »االحتياطي« 
جراء االستثامر 

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل أعضاء اللجنة
 القانونية يف الربملان
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدرت هيئة الحج والعمرة، أمس االربعاء، بيانا بشأن التقديم عىل قرعة الحج، فيما اكدت 
انه ال يوجد تمديد لتسجيل املواطنني الراغبني بالتقديم عىل قرعة.

وقال املتحدث الرس�مي باسم الهيئة حس�ن فهد الكناني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »الهيئة ق�ررت عدم تمدي�د التقديم عىل قرع�ة الحج االلكرتوني�ة لالعوام 
)2019–2020-2021-2022-2023(«، مبين�ا انها »س�تغلق يف يوم الثالث�اء املقبل جميع 
منافذها الت�ي افتتحتها يف بغداد واملحافظات«. واضاف ان« املنافذ مازالت مس�تمرة بمنح 
بطاقات التسجيل عىل القرعة للمواطنني الراغبني بالتقديم عىل الحج عرب ميلء معلوماتهم 

يف االستمارة االلكرتونية ودخولهم بالقرعة التي ستجريها الهيئة بعد تدقيق بياناتهم«.
يذك�ر ان الهيئ�ة قررت االس�بوع املايض تمدي�د مدة التس�جيل املواطنني ع�ىل قرعة الحج 
االلكرتوني�ة لألعوام الخمس املقبلة ملدة عرشة ايام اضافية تنتهي يف يوم 20 ش�باط الحايل 

بعد ان كان مقررا ان تنتهي يف العارش منه.

هيئة احلج: الثالثاء املقبل آخر موعد للتقديم عىل »قرعة احلج«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يعود الوف�د العراقي من مؤتم�ر الكويت 
إلعادة إعمار الع�راق بتعهدات مالية وصلت 
إىل ثلث املبلغ املقدر من إجمايل حجم الخسائر 
الناجم�ة عن الح�رب ضد تنظي�م »داعش«، 
غري أن معظم املساهمات الدولية التي قدمت 
للعراق هي عىل ش�كل قروض واستثمارات، 
األم�ر ال�ذي يجعله�ا غ�ري متجانس�ة م�ع 

التوقعات التي سبقت املؤتمر.
ويف مؤتم�ر صحفي بعد انته�اء املؤتمر الذي 
اس�تمر لثالثة أيام، ق�ال نائب رئيس مجلس 
ال�وزراء ووزي�ر الخارجية الكويت�ي صباح 
خالد الحمد الصباح، إن تعهدات من 76 دولة، 
و51 صندوق تنم�وي، و106 منظمة محلية 
ودولي�ة، و1850 جهة مختص�ة من القطاع 

الخ�اص، بلغت 30 مليار دوالر أمريكي خالل 
مؤتمر الكويت الدويل إلعادة إعمار العراق.

وأك�د صباح الخال�د إن »هذا املبل�غ نتج عن 
زخم واس�ع من مش�اركة 76 دولة ومنظمة 
الصنادي�ق  م�ن  و51  ودولي�ة،  إقليمي�ة 
التنموية ومؤسس�ات مالية إقليمية ودولية، 
و107 منظم�ة محلي�ة وإقليمية ودولية من 
املمنظم�ات غ�ري الحكومي�ة، و1850 جهة 

مختصة من ممثيل القطاع الخاص«.
وأض�اف »بتجمعن�ا وتماس�كنا ورشاكتن�ا 
هذه أثبتنا مجددا إيماننا العميق بأسس�س 
ومبادئ الس�الم طريقا نحو البن�اء والنماء، 
وأن مع�اول الهدم وأدوات الدم�ار واإلرهاب 
لن تنت�ر يوما ع�ىل إرادة العي�ش والحياة 
وع�ىل مس�رية التنمي�ة واإلعمار، وس�نظل 
جميع�اً أوفي�اء لقناعاتنا الراس�خة باملحبة 

والتع�اون والعي�ش املش�رتك«. ويتضح من 
خالل م�ا أعلنته ال�دول املش�اركة يف مؤتمر 
إعمار العراق عن مس�اهماتها املالية إلعمار 
هذا البل�د، فإن املبالغ الت�ي تقدت بها كانت 
يف معظمها قروضاً ومس�اهمات استثمارية 
يف مش�اريع داخل البالد فيما ش�كلت املبالغ 

املقدمة كتربعات نسبة قليلة. 
وم�ن ش�أن تلك الق�روض ان تزي�د من ثقل 
التبعات املالية التي تتحملها البالد مس�تقبالً 
يف عمليات تسديد هذه القروض. وخصصت 
الس�عودية مبل�غ 1.5 مليار دوالر ملش�اريع 
إع�ادة إعم�ار الع�راق وتموي�ل الص�ادرات 
الس�عودية له، بينما قدمت قطر مليار دوالر 
ع�ىل ش�كل حزم�ة ق�روض واس�تثمارات، 
كم�ا قدم�ت بريطاني�ا ملي�ار دوالر لدع�م 
صادراته�ا للع�راق عىل مدى عرش س�نوات، 

ومليون�ا ونصفا لدعم بناء املس�اكن املدمرة 
و12 مليون دوالر ملنظمة اليونس�يف لتنفيذ 

مشاريع ملاء واملدارس يف العراق.
وأيض�ا قدمت اإلم�ارات وتركي�ا 13.5 مليار 
دوالر قروضاً واس�تثمارات، فيم�ا قال البنك 
الدويل انه يساهم ب� 4.7 مليارات دوالر إلعادة 
إعمار الع�راق، فيما اعلن االتح�اد االوروبي 
ع�ن تقديم 400 مليون يورو لدعم اس�تقرار 
العراق، يف الوقت الذي خصصت فيه الكويت، 
الدولة املس�تضيفة، ملي�اري دوالر كقروض 
واس�تثمارات. بدوره، قدم الصندوق العربي 
االقتص�ادي قرضاً للعراق قيمت�ه 1.5 مليار 
دوالر وكوري�ا الجنوبي�ة قرض�اً قيمت�ه 10 
مالي�ني و11 مليون دوالر اس�تثمارات بينما 
اعلن�ت ايطاليا عن قرض للعراق قيمته 226 

مليون يورو. 

من جانبه، اعترب األم�ني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوترييس هزيم�ة تنظيم »داعش« 
العراق�ي  للش�عب  الع�راق ه�ي حماي�ة  يف 

وللمجتمع الدويل بأرسه. 
وق�ال غوتريي�س يف كلمت�ه خ�الل مؤتم�ر 
صحفي ُعقد يف اختتام مؤتمر الكويت الدويل 
إلع�ادة إعمار العراق، إن »هزيمة داعش هي 
حماي�ة للش�عب العراقي وللمجتم�ع الدويل 

بأرسه، ألن االرهاب ظاهرة دولية«. 
له�ذ  »االس�تجابة  أن  غوتريي�س،  وأض�اف 
املؤتمر ولهذه النداءات دليل مذهل عىل الثقة 
بحكومة وشعب العراق«، الفتا اىل أن »العراق 
عىل املسار الصحيح واالرسة الدولية اظهرت 
ثقتها ب�ه، واجدد تهنئتي للعراق عىل النجاح 

الباهر للمؤتمر وما جذبه من ثقة«.
وقبي�ل انعق�اد املؤتم�ر اك�دت العراقية انها 

بحاج�ة إىل 88 ملي�ار دوالر إلعمار ما دمرته 
الحرب ض�د تنظيم داعش لكن�ه مع اختتام 

املؤتمر فإنه يبدو ان هذا الهدف لم يتحقق.
وع�ّد وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري ان 
املبل�غ الذي خص�ص يف مؤتمر اع�ادة اعمار 
العراق »لن يسد الحاجة«، فيما اكد ان املبلغ 

سيساهم يف إعادة اإلعمار.
وقال الجعف�ري إن »املؤتمر تمكن من جمع 
30 ملي�ار دوالر امريك�ي، ونحن نثمن الدول 
واملنظم�ات التي اعطتنا من�ح او قروض او 

استثمارات خالل املؤتمر«.
واضاف الجعفري، أن »املبلغ لن يسد الحاجة، 
لكنه سيساهم يف إعادة إعمار العراق«، الفتا 
اىل ان »الع�راق تع�رض اىل دم�ار وخ�راب يف 
ح�رب داعش، ويحتاج اىل مبلغ مايل اكرب من 

اجل سد حاجته العادة االعمار«.
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ب�رس«  »فران�س  وكال�ة  قال�ت 
الفرنس�ية، إن أه�ايل محافظة األنبار 
الذين يكافحون لرتتيب معيشتهم بعد 
س�نوات من حك�م تنظي�م »داعش«، 
ينقم�ون ع�ىل عوائل تنظي�م داعش، 
فيما نقلت عن بعض األهايل تحذيرات 
من »دوامة انتقام«، وس�فك للدماء يف 

حال عودة العوائل إىل املحافظة.
وتنق�ل الوكالة يف تقرير لها، عن عمر 
ش�يحان العلواني، الذي قاتل عنارص 
تنظيم »داعش«، الق�ول إن »االنتقام 
ينتظ�ر عوائ�ل عنارص داع�ش الذين 

يحاولون الرجوع لبيوتهم«.
وأضاف العلوان�ي إن »األنبار مجتمع 
عشائري، وإذا قتل أخ أو والد شخص 
ف�إن ذوي القتيل يأخذون بالثأر بقتل 
أحد أفراد عش�رية القات�ل؛ لذلك نحن 
ال نري�د عودة عوائل مس�لحي داعش 

حتى ال تبدأ دوامة االنتقام«.
وتابع العلوان�ي بالقول »نحن نرفض 
كلّي�اً،  املس�لحني(  عوائ�ل  )ع�ودة 
وإذا ع�ادوا فعنده�ا ستس�يل دم�اء 
ول�ن تتمك�ن العش�ائر وال العمليات 

العسكرية من إيقافها«.
وقالت الوكالة الفرنس�ية إن »تنظيم 
داعش اس�تغل هيمنة س�لطة الحكم 
الطائف�ي يف بغ�داد آن�ذاك، كفرص�ة 
لالس�تحواذ ع�ىل مناطق واس�عة من 

أرايض العراق، ولكن بعد اتضاح نوايا 
تنظيم داعش وارتكابه أعماالً وحشية 
ضد األهايل الذين كانوا تحت سيطرته 

ثارت كثري من العشائر ضده«.
ونقلت »فرانس برس« عن أحد سكان 

الرم�ادي يدعى خمي�س الدحل، قوله 
إن »عوائ�ل داعش منبوذون واملجتمع 
يرفضه�م، والحكومة ل�ن تجربنا عىل 
قب�ول ع�ودة أش�خاص قتل�وا رجاالً 

ونساًء وأطفاالً يف األنبار«.

وبين�ت الوكال�ة أن�ه يوجد من س�لك 
خّط�اً معت�دالً أكثر، رغم ذل�ك فإنهم 
قلق�ون م�ن عواق�ب ع�ودة العوائل، 
ويقول مقاتل عش�ائري سابق يدعى 
عم�ر إبراهيم، ل�«فران�س برس«، إن 

»مقاتيل العش�ائر ليسوا ضد عودتهم 
ولك�ن توقي�ت عودته�م اآلن س�ّيئ، 
ونح�ن نخ�ى أن يؤدي ذل�ك إىل إثارة 
االضط�راب وع�ودة س�فك الدم�اء يف 
الشوارع، ويجب أن يحجزوا يف معسكر 

تح�ت إرشاف الحكوم�ة وأن يتلق�وا 
إرش�ادات يومي�ة يف كيفي�ة التعايش 
الس�لمي ومحو أفكار التط�رف التي 

يحملونها«.
ويعيش قس�م من هذه العوائل أصالً 

يف معس�كرات خاصة، وتوج�د حالياً 
380 عائلة ملس�لحي تنظيم »داعش« 
من نس�اء وأطفال يت�م احتجازهم يف 
معس�كرين يف األنب�ار حي�ث األوضاع 

فيهما قاسية جداً.
ويف مدين�ة الرم�ادي ذكر األه�ايل بأّن 
بيوتاً عائ�دة لعوائل مس�لحي داعش 
قد ت�م تدمريها، وهو عم�ل انتقامي 
ش�بيه باألس�اليب الت�ي اس�تخدمها 
مسلحو داعش س�ابقاً ضد من وقف 
بوجههم، ولك�ن ال أحد يرغب بالبوح 

عن املسؤول عن هذا اإلجراء.
ومازالت املدينة تعان�ي كثرياً من آثار 
املع�ارك والقص�ف الج�وي لطائرات 
التحالف خالل معركة اس�رتجاعها يف 

أوائل عام 2016.
ومن جانبه، يقول ممثل برنامج األمم 
املتح�دة للتوطني اإلنس�اني يف العراق 
عرفان ع�يل، إن هناك أكثر من 8000 
من�زل يف الرم�ادي مدم�ر أو مترضر 
كث�ريا، كما ان هن�اك مايقارب 1200 

منزل مترضر يف مدينة الفلوجة.
ويف الوقت الذي قيض فيه عىل »داعش« 
وتبعثرت أشالؤها، ما يزال هناك كثري 
ممن يخشون من أّن »ضعف الحكومة 
العراقية قد ال يمّكنها من منع رجوع 
التنظيم مرة أخرى«، مشرية إىل بعض 
أهايل األنب�ار مازالوا يخافون من رفع 
عالم�ات والفت�ات وضعه�ا التنظي�م 

خالل وجوده.

التعهدات املالية بلغت )30( مليار دوالر.. والعراق عد املبلغ »قليل« لكنه »سيساهم« يف محلة اإلعمار

»                                « ترشح بالتفاصيل نتائج مؤمتر املانحني

وكالة أجنبية توقعت »دوامة من سفك الدماء« يف احملافظة الغربية

حذر يف االنبار من »حاالت االنتقام« بني »عائالت داعش« وضحايا التنظيم
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يقرتب الربملان من اس�تضافة رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي ووزي�ر امل�وارد املائية حس�ن 
الجناب�ي، للنق�اش معهم بش�أن أزم�ة املياه 
املتفاقمة التي يعاني منها العراق، والتي بدأت 

مالمحها واضحة عىل البالد.
وقالت لجنة الزراعة النيابية أن رئاسة الربملان 
وافقت عىل اس�تضافة رئيس ال�وزراء  ووزير 
امل�وارد املائي�ة يف الربملان ملناقش�ة أزمة املياه 
وانعكاس�اتها الخط�رية، مبينة ان�ه تم تحديد 

جلسة الخميس او السبت لالستضافة.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن عض�و اللجنة 
زين�ب ثابت القول أنها “قدم�ت طلبا اىل هيئة 
رئاسة الربملان الستضافة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي ووزي�ر املوارد املائية حس�ن الجنابي 
ملناقش�ة أزمة املي�اه وانعكاس�اتها الخطرية 

وإيجاد حلول ومقرتحات مناسبة لها”.
وأضاف�ت ان “الطل�ب رف�ق بتواقي�ع عدد من 
النواب”، مش�رية اىل ان “هيئة الرئاسة وافقت 
عىل الطلب وحددت جلسة الخميس او السبت 

لالستضافة”.
ب�دوره، اك�د رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه 
وااله�وار النيابية ف�رات التميم�ي أن الصيف 
القادم س�يكون »قاس�يا ج�دا« عىل الش�عب 
و«يه�دد« القط�اع الزراعي واملي�اه الصالحة 
لل�رشب. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
التميم�ي الق�ول إن »الصي�ف املقبل س�يكون 
صيف�ا قاس�يا جدا ع�ىل مناطق الع�راق كافة 
وخاصة املناط�ق الجنوبية وقد تتجاوز االزمة 
القطاع الزراعي لتصل اىل شحة مياه الرشب«، 
مبينا أن »العراق اليوم بموس�م الشتاء وهناك 
بع�ض املحافظ�ات تعان�ي م�ن أزم�ة مي�اه 
ال�رشب ومي�اه الزراع�ة وعدم تنفي�ذ الخطة 

الزراعية للموسم الشتوي«. واضاف التميمي، 
أن »املخاط�ر الحالي�ة من املمك�ن ان تزداد يف 
ح�ال عدم ايج�اد حلول لالزمة الحالية س�واء 
م�ن خالل حفر االبار، أو االس�تفادة من املياه 
الجوفية، واس�تنفار الك�وادر التابع�ة لوزارة 
املوارد املائية اليجاد بدائل خاصة باملحافظات 
الجنوبي�ة الت�ي تفتق�ر ملياه جوفي�ة صالحة 
للرشب«، مشددا عىل أن »الهيئة العامة للمياه 
الجوفية بدأت فعليا باس�تنفار كواردها لحفر 
االب�ار وتأمني مي�اه الرشب وتهيئ�ة محطات 
املعالجة كون املياه يف محافظات الجنوب غري 
صالحة للرشب«. واكد التميمي، »لدينا تواصل 
مس�تمر مع الجهات التنفيذية اليجاد الحلول 
قبل مجيء موس�م الصيف، خاصة ان الجانب 
الرتك�ي ق�ام بتأخري خطوة امالء س�د اليس�و 
نتيجة لشحة املياه لكن هذا االمر ال يعترب حال 

بالنسبة لالزمة«.

بدوره، أكد خبري امل�وارد الطبيعية عيل الالمي 
أن العراق مقبل عىل شحة مياه ستستمر ثالث 
س�نوات س�تترضر خاللها محافظات الفرات 

األوسط والجنوبية.
وقال الالمي إن “س�د اليس�و الذي تنوي تركيا 
فتح�ه يف اذار املقب�ل يحت�اج اىل اكث�ر من 11 
ملي�ون مرت مكعب المتالئه، وهذا األمر يتطلب 

ثالث سنوات”.
وأض�اف ان “ت�رك الس�د لحني االمت�الء يعني 
م�رور العراق بأزمة مي�اه وجفاف حاد لثالث 
سنوات مقبلة”، داعيا اىل “تحرك حكومي عايل 

املستوى فضال عن تفعيل األمر دوليا”.
وأوضح ان “األزمة ال تقتر عىل الزراعة وانما 
انقطاع مياه الرشب ع�ن عدد من املحافظات 
الجنوبية”، مش�ريا اىل ان “ث�روة املياه ال تقل 
اهمي�ة ع�ن الث�روة النفطي�ة م�ا يتطلب من 

الحكومة التحرك العاجل”.

جلنة توقعت أن يكون الصيف القادم قاسيًا ويهدد الزراعة ومياه الشرب

جملس النواب يقرتب من استضافة »العبادي واجلنايب« بسبب »أزمة املياه« املتفاقمة
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يقول أخصائيون اجتماعيون إن تونس مرشحة 
ملوجة جديدة من االحتجاجات يف كامل جهات البالد 
ق�د تكون أش�د م�ن س�ابقتها يف ظل توس�ع رقعة 
اإلرضاب�ات واالعتصام�ات القطاعي�ة فيم�ا ح�ذر 
مراقب�ون م�ن تداعيته�ا املحتملة ع�ى االنتخابات 

البلدية القادمة.
اإلرضاب�ات  أن  ع�ى  االخصائي�ون  ويش�دد 
واالعتصامات التي تشمل عدة قطاعات حيوية مثل 
الفوس�فات والنقل والصحة والتعليم والربيد يف ظل 
تململ قطاعات أخرى تعد مؤرشا قويا عى أن البالد 
تقف عى صفيح غضب شعبي قابل لالشتعال يف أي 

لحظة. 
ووفق منتدى الحق�وق االقتصادية واالجتماعي 
ش�هدت تونس خالل ش�هر كانون الثاني الذي يعد 
يف تونس »شهر الغضب« أكثر 1500 احتجاجا طال 

مختلف الجهات وفئات املجتمع.
ويق�ول املنت�دى الذي ي�رف عليه عبدالس�تار 
الس�حباني أستاذ علم االجتماع بالجامعة التونسية 
إن الوضع العام بالب�الد تغلب عليه حالة من التوتر 

ما انفكت تأخذ نسقا تصاعديا.
ويف أعقاب الهدوء النس�بي ملوج�ة االحتجاجات 
التي اندلعت عى خلفية ترفيع الحكومة يف األس�عار 
انتف�ض أه�ايل معتمدي�ة تال�ة التابع�ة ملحافظ�ة 
القرصين، وس�ط غ�رب الب�الد، مطالب�ن بتحويل 
املعتمدي�ة إىل محافظ�ة وتركي�ز مؤسس�ات حكم 

محيل ممثلة لهم.
ويق�ول وحي�د س�عدان األخصائ�ي يف العل�وم 
االجتماعية وأستاذ علم االجتماع بالجامعة التونسية 
»إن فرتة الهدوء النس�بي التي تشهدها البالد حاليا 
تس�تبطن تملمال ش�عبيا قابال إىل »االنفجار« يف أي 
لحظ�ة ناهال م�ن األزم�ة الهيكلية العام�ة التي ما 

انفكت تستفحل«.
وتوقع سعيدان »أن تندلع رشارة املوجة الجديدة 
م�ن الجهات الداخلية ويف مقدمتها منطقة الحوض 
املنجمي« مشريا إىل أن »خطورتها تكمن يف عفويتها 
وال تحظ�ى ب�أي تأط�ري وهو م�ا يجعلها أش�د من 

سابقاتها«.
ومم�ا يع�زز فرضي�ة ترش�يح األوض�اع العامة 
يف تون�س ملوج�ة جدي�د م�ن االحتجاج�ات هو أن 
دوافع االحتقان ما زالت قائمة س�واء عى املستوى 

االقتصادي أو االجتماعي.
وترتافق التوقعات مع عدة مؤرشات ويف مقدمتها 
تصنيف الربملان األوربي تونس خالل الفرتة املاضية 
ضمن البلدان عالية املخاطر يف مجال تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب.
وخالفا للموقف الرس�مي الذي رأى يف التصنيف 
»إجحاف�ا«، ل�م ير التونس�يون يف الالئحة الس�وداء 
س�وى دليل عى مدى انتش�ار ظاهرة الفس�اد املايل 

والحيف االجتماعي.
ويف ظ�ل تدني األح�زاب يف التواصل م�ع الفئات 
الغاضبة يبقى االتحاد العام التونيس للش�غل الجهة 
الوحيدة القادرة عى »ضبط« إيقاع مستوى خطورة 

االحتجاجات. 
ويق�ول نش�طاء نقابي�ون أن�ه يف ح�ال إق�دام 
الحكوم�ة عى تنفيذ اإلصالح�ات االقتصادية والتي 
تش�مل فيما تش�مل خصخص�ة عدد من مؤسس�ا 
القط�اع العام ف�إن االتح�اد سيس�اند أي احتجاج 
سلمي طاملا أن الحكومة لم تستجب لدعوته إىل عدم 

املساس بالقطاع.
وتتواتر أنب�اء تفيد بأن اتحاد الش�غل الذي كان 
س�اند برنامج حكومة الشاهد اإلصالحي، رشط أال 
يكون عى حس�اب واألجراء، رشع بع�د يف مراجعة 
مس�اندته بناء عى التداعيات االجتماعية القاس�ية 

لإلصالحات خاصة بشأن تدهور املقدرة الرائية.
ويش�دد زهري بن عمر الناش�ط النقابي وأستاذ 
العل�وم السياس�ية بالجامع�ة التونس�ية ع�ى أن 
»االتحاد لن يدعم إصالحات عى حساب التونسين« 
مالحظا أن املركزية النقابية »ستتحمل مسؤوليتها 
يف الدف�اع ع�ن الحق�وق االقتصادي�ة واالجتماعية 

لألجراء«.
ويضي�ف ب�ن عم�ر أن »االتح�اد مس�تعد ل�كل 
االحتم�االت وهو ل�ن كان حريصا عى االس�تقرار 
والسلم األهيل فإن ذلك ال يعني باي حال من األحوال 
مس�اندة إصالحات الحكومة مس�اندة عمياء دون 

رشوط«.
وتس�بطن ترصيحات بن عمر أن اتحاد الش�غل 
ب�ات مقتنع�ا بمس�اندة أي ح�ركات احتجاجي�ة 
مفرتضة ليتج�رد الحكومة من أي س�ند اجتماعي 

يساعدها عى تنفيذ إصالحاتها.
ويرى وحيد س�عيدان أن » تجربة اتحاد الش�غل 
م�ع مختل�ف الحكوم�ات تدفعن�ا إىل الق�ول ب�أن 
»املركزي�ة النقابي�ة مس�تعدة للتضحي�ة بحكومة 

الشاهد حفاظا عى دورها وتنفذها«.
ويش�دد س�عيدان عى أن »موج�ة االحتجاجات 
املتوقعة ستكون لها تداعيات سلبية عى االنتخابات 
البلدية املزمع إجراؤها يف شهر ايار القادم يف ظل نوع 
من اس�تخفاف اتحاد الش�غل والحكومة واألحزاب 

السياسية بمدى خطورة االحتقان االجتماعي«.
ويب�دو الع�زوف االنتخاب�ي من أب�رز التداعيات 
املحتملة إذ من الصعب عى القائمات إقناع ناخبات 
وناخب�ن بالتصوي�ت لفائدتها وه�م غاضبن عى 

األوضاع العامة بالبالد.
يض�اف إىل ذل�ك التصويت العقاب�ي خاصة ضد 
الن�داء والنهض�ة الل�ذان يق�ودان الحكوم�ة إذ من 
املتوق�ع أن يتم ترحيل االحتق�ان واالحتجاجات من 

الشارع إىل صناديق االقرتاع.
وال يس�تبعد زه�ري ب�ن عم�ر أن »تت�م معاقب�ة 
الحكومة خالل االنتخابات البلدية من خالل العزوف 
وأساسا من خالل التصويت االحتجاجي ضد كل من 

النداء والنهضة«.
ويتوقع الناش�ط النقابي أن »االنتخابات البلدية 
س�يتم خاللها ترحيل الغضب الش�عبي من الشارع 
إىل مراك�ز االقرتاع خاصة يف دوائ�ر بلديات الجهات 

الداخلية املتململة«.

وعى الرغ�م من أن هذه الفرضي�ة تبقى قائمة 
يف ظ�ل موق�ف املركزي�ة النقابي�ة ف�إن املتابع�ن 
للش�أن التونيس ي�رون أنه من اإلجحاف ممارس�ة 
س�واء ضغ�وط الش�ارع أو ضغ�وط االق�رتاع عى 
حكومة يوس�ف الش�اهد ألن البالد يف أمس الحاجة 

لإلصالحات.
ويرى منذر العامري املحلل الس�يايس أن »اتحاد 
الش�غل حاد عن دوره كمنظم�ة وطنية تميل عليها 
أوض�اع البالد مس�اندة اإلصالحات وإقن�اع األجراء 

برعية التضحيات«.
ويش�دد العام�ري ع�ى أن »املط�روح اليوم عى 
االتح�اد وعى األح�زاب ال االنتصار ملنط�ق املطلبية 
وإنما االنتصار إلجراء إصالحات عميقة مهما كانت 
تداعياته�ا وتضحياته�ا لتخ�رج تونس م�ن األزمة 

الهيكلية«. 
ويف ظل مطالب�ة أهايل الجه�ات بتريك أبنائها 
غ�ري املتحزبن يف القائم�ات االنتخابي�ة، من جهة، 
وإمعان األحزاب ع�ى وضع قائمات حزبية بامتياز 
م�ن جهة أخ�رى، يتوق�ع مراقبون أن تق�ود نتائج 
االنتخابات البلدية إىل ما يش�به االنتفاضة الشعبية 

عى السياسين.
ويرى املراقبون أنه »يف حال إفراز مجالس بلدية 
غ�ري ممثلة تمثيال واس�عا لألهايل ف�إن تركيبة تلك 
املجالس ستعمق اإلحس�اس بالحيف والسخط عى 
األح�زاب لتنفتح تون�س عى املزيد م�ن التوترات ال 

االجتماعية فقط وإنما أيضا السياسية.

يف ظل توسع رقعة اإلضرابات واالعتصامات القطاعية 

       بغداد / المستقبل العراقيتونس عىل موعد مع موجة احتجاجات جديدة

واصل طريان تحالف العدوان األمريكي السعودي شن غاراته 
اإلجرامي�ة ع�ى محافظ�ات الجمهوري�ة مس�تهدفاً املواطنن 

وممتلكاتهم خالل ال� 24 ساعة املاضية . 
وذكر مصدر عس�كري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثالثة 
مواطن�ن استش�هدوا وجرح أربع�ة آخرون جراء ث�الث غارات 
لطريان العدوان عى سوق خضاض الشعبي بمديرية بكيل املري 

يف محافظة حجة.
وش�ن الطريان غ�ارة ع�ى مديرية ح�ريان و30 غ�ارة عى 

مديريتي حرض وميدي باملحافظة.
يف محافظ�ة صعدة ش�ن طريان الع�دوان خمس غارات عى 
مناطق الظاهر واملالحيط ولي�ه بمديرية الظاهر وعر غارات 
ع�ى منطقة طيبة االس�م وغارة ع�ى منطقة الف�رع بمديرية 
كتاف. وأش�ار املصدر إىل وق�وع أرضار يف ممتل�كات املواطنن 
ج�راء القص�ف الصاروخ�ي واملدفعي الس�عودي ع�ى مناطق 

متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتن.
وأوض�ح املص�در أن طريان العدوان ش�ن ثالث غ�ارات عى 
الكن�ب بمديرية مقبن�ة يف محافظة تعز ، وخم�س غارات عى 

موقع الطلعة يف نجران.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املحامي الخ�اص للرئيس االمريك�ي دونالد ترامب أنه 
دفع 130 ألف دوالر م�ن أمواله الخاصة إىل ممثلة إباحية قالت 
أنه�ا أقامت عالقة مع دونالد ترام�ب يف 2006، وذلك يف بيان اىل 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
وأوضح مايكل كوهن أن ترامب لم يسدد له املبلغ الذي ُدفع 
اىل س�تيفاني كليف�ورد املعروفة بس�تورمي دانيالز، مضيفا أن 
عملية الدفع كانت قانونية لكنه لم يعط تفاصيل حول أسبابها 

بحسب الصحيفة.
وتابع البيان أن »مؤسس�ة ترام�ب أو حملة ترامب ال عالقة 
لهما بالصفقة مع كليفورد وأّيا منهما لم يسدد يل املبلغ بشكل 
مبارش أو غري مبارش«، مضيفا أن »عملية الدفع كانت قانونية 

ولم تكن مساهمة اىل الحملة أو تكاليف ضمن الحملة«.
وكانت وس�ائل إعالم أمريكي�ة أوردت أن عملية الدفع تمت 
قبل ش�هر ع�ى االنتخابات الرئاس�ية يف تري�ن الثاني 2016 

إلبقاء العالقة رسا.
وكان ترام�ب مواطنا عاديا يف العام 2006 عندما أقام عالقة 
جنسية عى ما يبدو مع املمثلة اإلباحية ستورمي دانيالز. لكنه 

كان متزوجا ولم يكن قد مىض أربعة أشهر عى والدة ابنه.
وكان�ت صحيف�ة »وول س�رتيت جورن�ال« أول من كش�ف 

الصفقة مع  املمثلة يف كانون الثاني املايض.
يف املقاب�ل، نف�ى البيت االبيض يف بي�ان أي عالقة ذات طابع 
جنيس بن ترامب ودانيالز. وأكد مسؤول يف الرئاسة »أنها أخبار 
قديمة ُيعاد تس�ويقها وس�بق ان ُنرت وتم نفيها بش�دة قبل 

االنتخابات«.
وتع�رض ترام�ب خ�الل الحمل�ة الرئاس�ية وبع�د انتخابه 
التهامات ع�دة بالتحرش الجنيس قبل س�نوات لكنه نفى ذلك. 
وكانت كليفورد كشفت خالل لقاءات خاصة أنها أقامت عالقة 
جنس�ية م�ع ترامب يف تم�وز 2006 عى هام�ش دورة للغولف 

بالقرب من بحرية تاهو السياحية بن كاليفورنيا ونيفادا.

       بغداد / المستقبل العراقي

أبل�غ االمن الع�ام لالمم املتح�دة انطوني�و غوترييش مجلس 
األم�ن الدويل قراره تعين الربيطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا 
خاصا اىل اليمن خلفا للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي 
رف�ض البقاء يف منصب�ه بعد انتهاء واليته. ول�دى اعضاء مجلس 
االمن الدويل مهلة تنتهي الخميس يف الساعة 17:00 )22:00 ت غ( 
لالعرتاض عى هذا التعي�ن. وإذا انقضت هذه املهلة ولم يعرتض 
احد عندها يصبح التعين س�اريا، وهو االمر املرجح ال س�يما وان 
الخيار وقع عى الوس�يط الربيطاني بعد اس�ابيع من املشاورات، 
بحس�ب دبلوماس�ين. ولم يتوصل ولد الش�يخ أحمد الذي عّن يف 
نيس�ان/ابريل 2015 اىل اي نتيج�ة النه�اء الن�زاع ب�ن الحوثين 
والس�لطات املدعومة من تحالف بقيادة السعودية. وقد أبلغ االمم 
املتح�دة هذا االس�بوع ان�ه ال ينوي البق�اء يف منصبه بع�د انتهاء 
واليته الحالية يف شباط/فرباير 2018. وكان جمال بن عمر سلف 
املبعوث املوريتاني استقال يف نيسان 2015 بعد فشل جهود دامت 
اربع س�نوات للتوصل اىل عملية سياسية انتقالية. ويف رسالته اىل 
مجلس االمن قال غوترييش ان غريفيث الذي يدير مؤسسة »املعهد 
االوروبي للس�الم« ومقرها يف بروكس�ل، يتمتع »بخربة طويلة يف 

حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون االنسانية«.

العدوان السعودي يواصل غاراته 
عىل حمافظات اليمن

ترامب دفع )130( ألف دوالر ملمثلة 
إباحية أقامت عالقة معه

األمم املتحدة تعني مارتن غريفيث مبعوثًا 
أمميًا لليمن خلفا لولد الشيخ

         استعراض / إياس الساموك

القضاء يف العراق، تجربة ليست بالجديدة، 
ب�ل م�رّت بمخاض�ات ومس�ارات مهمة عى 
مدى الحقب الس�ابقة، وق�د ال يعرف البعض 
بأنه كان السبب يف قبول العراق ضمن عصبة 
االمم املتح�دة، التي تحول�ت يف وقت الحق إىل 
االم�م املتحدة. وعن االعالم، فقد صب تركيزه 
ع�ى تاري�خ الع�راق الس�يايس واالقتص�ادي 
والعس�كري، أم�ا القضائ�ي وبس�بب ش�حة 
املص�ادر التاريخي�ة، ق�د تك�ون معلومات�ه 
منقطع�ة ع�ن البع�ض الس�يما املختص�ن 
بش�ؤونه، لك�ن ثّم�ة توثيق مه�م، كتب عنه 
الق�ايض مدحت املحمود، يف كتابه )القضاء يف 
العراق( بوصفه دراس�ة اس�تعراضية لجميع 
تل�ك املراح�ل، ويف سلس�لة مق�االت س�وف 
سنس�تعرض تباعاً ابرز املحط�ات، بداية من 
االحتالل العثمان�ي لغاية العهد الجمهوري يف 

1958، علماً أن هذا املؤلف املطروح عى طبعات 
محّدث�ة بثالث لغ�ات )العربي�ة، واالنكليزية، 
والفرنسية( واكب التطور وصوالً إىل التجربة 
أن  الحالي�ة، لك�ن نج�ّد رضورة  القضائي�ة 
يطلع الق�ارئ عى العم�ق التاريخي للقضاء 
العراقي وكيف كانت املحاكم تمارس اعمالها 
يف مرحل�ة االحتالل�ن العثمان�ي واالنكلي�زي 
والعهد امللكي. ويف االحت�الل العثماني للعراق 
ب�ن )1532 – 1918م(، وألغراض سياس�ية 
وإدارية قسم العراق لثالث واليات هي املوصل 
وبغ�داد والب�رصة، وبضمنها والية ش�هرزور 
الكائن�ة رشق دجلة، ووالية اإلحس�اء جنوبا 

عى الساحل الغربي للخليج العربي.
وت�م حكم الع�راق بموجب هذا التقس�يم 
بصورة غ�ري مبارشة لتس�هل عملي�ة إدارته 
والس�يطرة علي�ه، حي�ث الدول�ة العثماني�ة 
كان�ت قد حاولت حكم الع�راق حكما مبارشا 
ومركزي�ا. وقس�مت املؤسس�ة القضائي�ة يف 

تلك الحقبة إىل ثالثة فروع هي قضاء عس�كر 
الروميل، وقضاء عس�كر األناض�ول، وأضيف 
إلي�ه قضاء عس�كر الع�رب، وقضاء عس�كر 

العجم، إضافة إىل قضاء عسكر مرص.
كان قضاة مناطق الدولة الواقعة يف أوروبا 
يرتبط�ون بق�ايض عس�كر الروم�يل وقضاة 
األناض�ول وم�رص تابع�ن لق�ايض عس�كر 

األناضول، وأن لقب قايض العسكر قريب من 
قايض القضاة يف اإلس�الم، اضاف�ة إىل تمتعه 
ب�طاب�ع خ�اص يف الدول�ة العثماني�ة، وهذا 
الق�ايض كان يراف�ق الس�لطان والجيش عند 
الفتوحات، وهو الرئيس الثاني للهيئة العلمية 
يف الدول�ة العثماني�ة، ويش�ارك يف جلس�ات 
الدي�وان الهمايون�ي، ويعمل بش�كل عام عى 
حل مس�ائل العس�اكر الرعية والحقوقية، 
كم�ا ل�ه صالحي�ة يف تقديم أوراق املرش�حن 
ملنصب القض�اء وذلك حتى عام 1574م، لكن 
تحّولت تلك املهمة بعد ذلك إىل ش�يخ اإلس�الم 
وبق�ي تح�ت ترصف ق�ايض العس�كر تعين 
القضاة واملدرس�ن يف منطقته. وعن املحاكم 
خ�الل الحك�م العثمان�ي، فقد ع�رف العراق 
نوعاً واح�داً منها وهي املحاكم الرعية التي 
كان�ت تعتمد يف أحكامها عى مبادئ الريعة 
اإلسالمية - املذهب الحنفي-  وتطبق قواعدها 

عى النزاعات التي تعرض عليها.

وُيعّن قضاة هذه املحاكم من السلطان يف 
عاصمة الدولة العثمانية )اسطنبول( بموجب 
أمر يصدر عنه يس�مى )الرباءة الريفة( وال 
يعزله�م غ�ريه، وكان�ت القوان�ن واألنظمة 
الت�ي تعالج أم�ور القضاة وكيفي�ة تعيينهم 
وتحدي�د امتيازاتهم يف ذلك العه�د هي: نظام 
 1329/4/11 يف  الص�ادر  الح�كام  انتخ�اب 
رومي وتعديالته، وقان�ون الحكام الرعين 
الص�ادر يف 1329/2/13 روم�ي وتعديالت�ه، 
إضاف�ة إىل قانون أوصاف الح�كام الرعين 
والقض�اة الص�ادر يف 1320/5/17 روم�ي، 
وآخ�ر بأوص�اف وامتي�ازات ح�كام ال�رع 
الص�ادر يف 1330/5/17 روم�ي. وع�ن أه�م 
ال�روط املطلوب�ة يف م�ن يع�ن حاكم�اً، أن 
يكون مكمالً لس�ن الخامس�ة والعرين من 
عم�ره، ومس�تثنى م�ن كل مع�ذرة قانونية 
تحول دون تعيينه حاكماً، وأال يكون محكوما 
عليه بالحبس أكثر من أسبوع لجريمة عادية، 

إضافة إىل أن يحوز عل��ى الروط املنصوص 
عليها ف��ي املادت�ن )1729( و )1994( من 
مجل�ة األحكام العدلية. اما بخصوص رشوط 
مجل�ة االح�كام العدلي�ة، الت�ي كان�ت تمثل 
القانون املدني املعروف حالياً، يجب ان يكون 
املتقدم حكيما فهيما مس�تقيما أمينا مكينا، 
فال يج�وز ت�ويل الصغ�ري واملعت�وه واألعمى 
واألصم للقضاء، وأن يكون مأذوناً من مدرسة 
القض�اة، أو ي�ؤدي امتحان�اً يف املناه�ج التي 
ت�درس فيه�ا، وإذا ما توافرت ه�ذه الروط 
يعن حائزها بموجب الرباءة الريفة قاضياً 
اس�تناداً ألح�كام امل�ادة )18( م�ن القان�ون 
األسايس العثماني. ويوجد تشابه بن القواعد 
االصولية التي كانت تجرى بموجبها املرافعات 
واص�دار االحكام وما موجود حالياً من قواعد 
جري�ان املرافعات واملنصوص عليها يف قوانن 

اإلجراءات املدنية والجزائية.
يتبع ... 

أمريكا تشدد »الضغوط« عىل باكستان

الرئيس الفرنيس: ال ادلة عىل استخدام »سالح كيمياوي« يف سوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

إن  كب�ري  باكس�تاني  مس�ؤول  ق�ال 
الواليات املتحدة اقرتحت إدراج إس�الم أباد 
عى قائم�ة دولية ملراقب�ة عمليات تمويل 
اإلرهاب. وحاولت باكس�تان جاهدة خالل 
األش�هر األخرية تفادي إدراج اس�مها عى 
قائم�ة )قوة امله�ام املالي�ة( لل�دول التي 
ال تلت�زم بقواع�د تموي�ل اإلره�اب وه�و 
إجراء يخىش مس�ؤولون م�ن أنه قد يرض 
االقتصاد. وتهدد الوالي�ات املتحدة باتخاذ 
إج�راءات صارمة ضد إس�الم أباد بس�بب 

صالته�ا املزعومة بمتش�ددين إس�المين 
وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر 
املايض مس�اعدات لباكستان قيمتها نحو 
ملياري دوالر. وردت إسالم أباد، التي تنفي 
مساعدة متش�ددين يف أفغانستان والهند، 
بغض�ب عى التهدي�دات األمريكي�ة بمزيد 
م�ن اإلج�راءات العقابية. وم�ن املقرر أن 
ينعقد اجتماع للدول األعضاء يف قوة املهام 
املالية األسبوع املقبل يف باريس وقد تتبنى 
املنظمة خالل االجتماع االقرتاح األمريكي 
بشأن باكستان. وتتخذ املنظمة من باريس 
مقرا له�ا وه�ي منظمة حكومي�ة دولية 

معني�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال وتضع 
املعاي�ري العاملي�ة ملكافح�ة التموي�ل غري 
املروع. وقال مفتاح إسماعيل مستشار 
رئيس الوزراء للشؤون املالية ووزير املالية 
الفع�يل إن الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا 
طرحت�ا االقرتاح من عدة أس�ابيع وأقنعتا 
فرنس�ا وأملانيا يف وقت الحق باملشاركة يف 
رعاية االقرتاح. وقال إسماعيل عرب الهاتف 
من أوروبا »نعمل اآلن مع الواليات املتحدة 
وبريطانيا وأملانيا وفرنسا من أجل سحب 
االق�رتاح« مضيف�ا »كما يحدون�ا األمل يف 
أن�ه حتى لو لم تس�حب الوالي�ات املتحدة 

االق�رتاح فأننا س�ننجح ولن يت�م إدراجنا 
عى قائمة املراقبة«. وأدرج اسم باكستان 
ع�ى قائم�ة املراقبة لقوة امله�ام املالية يف 
الف�رتة م�ن 2012 وحت�ى 2015. وق�ال 
مس�ؤول أمريكي كبري يتابع السياس�يات 
األمريكي�ة يف املنطق�ة إن باكس�تان كانت 
دوما »انتقائية« يف تعقب املتشددين الذين 
يس�تخدمون أراضيه�ا كقاع�دة. وأضاف 
»ح�ان الوق�ت لوق�ف ذل�ك ل�ذا نعمل مع 
حلفائنا الذي�ن تأثروا أيضا من أجل تحرك 
فع�ال ضد جماع�ات مثل ش�بكة حقاني 
وعن�ارص طالبان« مش�ريا إىل متش�ددين 

يعملون عى الحدود مع أفغانستان. كانت 
قوة املهام املالية حذرت فيما س�بق إسالم 
أب�اد م�ن إعادتها إىل قائم�ة املراقبة ما لم 
تب�ذل جه�ودا لوق�ف تدف�ق التمويل عى 
املتشددين. ويقول مسؤولون باكستانيون 
ودبلوماس�يون غربي�ون إن هذه الخطوة 
قد توجه صفعة القتصاد البالد إذ ستجعل 
من الصعب ع�ى املس�تثمرين والركات 
األجنبي�ة العمل يف باكس�تان. كما يخىش 
املس�ؤولون م�ن أن إدراج إس�الم أباد عى 
القائم�ة س�يجعل االق�رتاض من أس�واق 

السندات الدولية أصعب وأكثر كلفة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الرئي�س الفرن�يس بان 
فرنسا »س�ترضب« يف حال وجود 
»اثبات�ات مؤكدة« عن اس�تخدام 

سالح كيميائي يف سوريا. 
الفرن�يس  الرئي�س  واعل�ن 
ايمانوي�ل ماك�رون ان�ه يف ح�ال 
اثبات�ات  حص�ول فرنس�ا »ع�ى 
اس�لحة  اس�تخدام  مؤك�دة ع�ن 

كيميائي�ة ممنوعة ض�د مدنين« 
س�وريا،  يف  النظ�ام  قب�ل  م�ن 
ماك�رون  وق�ال  »فس�نرضب«. 
امام جمعية الصحافة الرئاس�ية 
»س�نرضب امل�كان ال�ذي خرجت 

منه )هذه االس�لحة( او حيث تم 
التخطيط لها«. و بحس�ب موقع 
ال بي يس اي اللبناني، أعلن الرئيس 
الفرن�يس إيمانوي�ل ماك�رون أن 
إذا  رضب�ات«  س�توجه  »فرنس�ا 

اس�ُتخدمت األس�لحة الكيميائية 
ض�د املدنين يف الرصاع الس�وري 
لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة عى 
ذلك. وق�ال ماك�رون للصحفين 
»لق�د وضعت خط�ا أحم�ر فيما 

الكيميائي�ة.  باألس�لحة  يتعل�ق 
اليوم لم تؤك�د وكاالتنا وال قواتنا 
املسلحة أنه تم استخدام األسلحة 
الكيميائي�ة ضد الس�كان املدنين 

عى النحو املبن يف املعاهدات«.

قراءة لكتابات القاضي مدحت احملمود عن العمق التارخيي للقضاء العراقي »1«

االحتالل العثامين.. البداية من املحاكم الرشعية
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اىل السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م  ـ املناقصة : 2/م/ش/2018 

يـر الرشكة العامـة للسـمنت العراقية بدعوة مقدمـي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـرة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز مجمع معامل السمنت بالطاقة الكهربائية  كما يف ادناه مع مالحظة ما ييل:

1ـ  عـىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومـات اضافية االتصال بالرشكة 
العامـة للسـمنت العراقيـة )خالل سـاعات الـدوام الرسـمي( وكما موضحـة بالتعليمـات ملقدمي 

العطاءات 
2 ـ املتطلبات املطلوبة : )حسب رشوط املناقصة(

3  ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم  طلب تحريري اىل العنوان املحدد 
يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )الوارد يف اعاله( 

4 ـ يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنوان االتـي )صندوق العطـاءات يف مقر الرشكـة( يف املوعد املحدد 
)الوارد يف اعاله(  العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهـم الراغبـني بالحضـور يف مقر الرشكة السـاعة الثانية عـرش بعد الظهر مـن تاريخ غلق 

املناقصة
5 ـ عىل مقدمي العطاءات تقديم ما ييل :

أ ـ ان يكون ملقدم العطاء مكتب او شـبكة مسـجل داخل العراق وخارجه وان يكون معروف عنوانه 
وهاتفه داخل العراق

بـ  تقديـم  تأمينـات اوليـة بمبلغ )1%( من قيمـة العطاء بالدينار بموجب صـك مصدق او خطاب 
ضمان )يكون الصك والخطاب بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد( 

جـ ـ تقديم عدم ممانعة من الرضيبة لغرض االشرتاك يف املناقصات

اعالن
اىل املدعي عليهم أيهم جاسـم محمـد وصبيح خماس عزيز 

وعماد حسني عيل/ مجهول محل اقامته حاليآ
اقـام املدعي )وزيـر الكهرباء باالضافـة لوظيفته( الدعوى 
املرقمـة )3225/ب/2015( لـدى هـذه املحكمـة يطالبك 
فيهـا )الزامكم بدفـع مبلغ الرضر الحاصل بـوزارة املدعي 
والبالـغ )123,421,500( مائـة وثالثـة وعـرشون مليون 
واربعمائـة وواحـد وعـرشون الـف وخمسـمائة دوالر و 
)18,140,640,000( ثمانيـة عـرش مليـار ومائة واربعون 
مليـون وسـتمائة واربعون الـف دينار عراقي مـع الفوائد 
القانونيـة للمبلغ املذكـور وملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهولـة قرر تبلغيك بصحيفتني محليتـني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم )2018/2/26( الساعة التاسعة ويف حالة عدم 
حضـورك او من ينوب عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 453 / ش / 2018 
التاريخ 14 / 2 / 2018 

اعالن
املدعية / غفران محمد عبد  

املدعى عليـه  / نوري سعيد خلف     
اصدرت محكمة االحوال الشـخصية يف الكاظمية حكمـًا غيابياً بحقك بالرقم 453 / ش / 
2018 والـذي يقيض بتصديق الطالق الخلعي الغيابي وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بالنـرش يف صحيفتـني يوميتني محليتني وعـدم اعرتاضك عىل القرار الصـادر بحقك ضمن 
املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فسـوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية . 
القايض / فارس شبيب الزم

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

املهندس
حسن راشد حسن

ع . املدير العام

اعالن مناقصة

تاريخ الغلقسعر الشراءالمادةرقم المناقصة
2/م/

ش/2018
تجهيز طاقة كهربائية )50mW( معامل 

150,0002018/3/12 مائة وخمسون الف دينارالسمنت الشمالية )مجمع معامل سمنت بادوش( 

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد الكرخ /االحتادية

حمكمة بداءة الكرخ

القايض
عيل حممد هاشم الناجي

العدد 3225/ب/2015
التاريخ 2018/2/7

تنويه
نـرش يف صحيفة املسـتقبل العراقـي االثنني 
بـداءة  اعـالن   )1609( العـدد   2018/2/5
املعقـل 881/ب/2017 ذكـر رقـم العقـار 
املينـاء  ارايض   )37( مقاطعـة   2014/13
الخاليـة خطأ والصحيـح 2014/3 مقاطعة 

)37( ارايض امليناء الخالية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
القادسـية  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة غماس
العدد : 55/ب/2018
التاريخ 2018/2/12

اعالن
اىل املدعـى عليـه )مهـدي بنيه خنفـر( بناء 
عـىل الدعـوى املقامة بحقك مـن قبل املدعي 
)عبـد االله كريـم رويهي وجماعتـه( والذي 
يدعـي فيها بانك واملدعـى عليه )صبيح بنيه 
خنفر( تضعـان يدكما الغاصبه عىل القطعة 
21 و 25م41 زبيديـة جينكـوه والقطع 79 
و 33 م72 مرشاكـة جويحـه والقطعة 261 
م67 التوثي دون وجه حق او مسوغ قانوني 
ومنـذ اكثر ثالث سـنوات لذا طلـب دعوتكما 
للقطـع  مثـل  باجـر  والزامكمـا  للمرافعـة 
املذكـورة وللمـده اعـاله ولثبـوت ارتحالـك 
اىل جهـة مجهولـة حسـب مـا جـاء بكتاب 
محكمة بداءة النجـف بالعدد 55/ب/2018 
املختـار  اشـعار  ومرفقـة   2018/2/11 يف 
املختص لذا قررت املحكمة واسـتنادا الحكام 
املـادة )21( مرافعات مدنيـه تبليغك بموعد 
املرافعة املوافـق 2018/2/19 يف صحيفتني 
محليتني ويف حال عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا  حسب االصول
القايض

عدنان مايح بدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم  /779

التاريخ / 2018/2/12
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بنـاءا عـىل الطلـب املقـدم اىل هـذه الدائـرة 
بتاريـخ 2018/2/7لتسـجيل تمـام العقار 
تسلسـل 644 محلـة الجمهورية / بأسـم / 
سـالم خالد مبـارك مجددا  باعتبـار حائز له 
بصفة املالك للمـدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانـون التسـجيل العقاري رقم )43( لسـنة 
1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل 
هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائـرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم التايل 
لنرش هـذا االعالن وكذلك الحضـور يف موقع 
العقار يف السـاعة العارشة صباحا من اليوم 
التـايل النتهاء مـدة هذا االعـالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سـيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ

نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 1258

مقتبس حكم غيابي
تشـكلت محكمـة قـوى االمـن الداخـيل االوىل 

املنطقة الخامسة يف يوم  /   /2017
برئاسـة اللواء الحقوقي عمران جسـام محمد 
الطائي وعضوية كل من  العميد الحقوقي جر 
عتيوي معله والعقيـد الحقوقي مرتىض هادي 
عبـد عيل واصـدرت حكمها االتي بعـد التدقيق  

واملداولة باسم الشعب عىل املتهم :
1 ـ  اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 

االوىل املنطقة الخامسة
2  ـ اسـم املـدان الغائب / الرائـد فاخر خزعل 

لفته محمد
3 ـ رقم الدعوى :   1258 /2017

4  ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/12/6
5 ـ تاريخ الحكم : 2017/12/25

6 ـ املـادة القانونية : )32( مـن ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل

7 ـ خالصـة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاله 
بقانون العفـو العام رقم 27 لسـنة 2016 عن 
التهمة املسـنده اليه وفق املـادة 32 من ق ع د 
رقم 14 لسـنة 2008 املعدل  لعدم  تسديد مبلغ 

التضمني املرتتب  بذمته او اعادة ما بذمته
8 ـ السـجن ملدة )سـبع سـنوات( وفق احكام 
املـادة 32/اوال من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 
املعـدل الختالسـه املسـدس الحكومـي املرقـم 
)KBN 987( نـوع كلـوك والـذي بذمتـه مـع 
ملحقاتـه )مخـزن عـدد /3 وجعبـة مسـدس 
وفرشـة تنظيف ومرود وعدة امـالء عتاد و20 

اطالقه(
9 ـ تضمينـه مبلـغ مقـداره ) 7,295,000(  
سـبعة ماليني ومائتان وخمسة  وتسعون الف 
دينار فقط عن قيمة املسـدس املوصوف اعاله 
وملحقاته التي اختلسها املتهم استنادا للفقرة 
ثانيا من املادة 31  من ق ع د عىل ان تستحصل 

منه وفق القانون
10  ـ اعتبـار جريمتـه اعـاله مخلـة بالرشف 

استنادا للمادة 21  أ ـ 6 من ق ع 
11 ـ طـرده من الخدمة يف قـوى االمن الداخيل  
اسـتنادا الحكام املادة 38 /ثانيا من ق ع د رقم 
14 لسـنة 2008 املعـدل بعـد اكتسـاب الحكم 
الدرجـة القطعية بداللة املادة )89/اوال( من ق 

.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
12  ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة 
القـاء القبـض عليه اينمـا وجد لتنفيـذ الحكم 
الصـادر بحقه والـزام املواطنـني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ ثانيا 

وثالثا( من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
13 ـ حجـز اموالـه املنقولـة والغـري منقولـة 
اسـتنادا الحكام املـادة )69/رابعـا(  من ق ا د 

رقم 17 لسنة 2008
14 ـ تعميم اوصاف املسدس املفقود املذكور يف 

الفقرة  )8( اعاله
15 ـ تحديـد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب 
)حسـني عبد االمـري جابر( البالغـة )25,000( 
خمسـة وعرشون الف دينـار عراقي ترصف له 
مـن خزينة الدولة بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية 
16 ـ  قـرارا قابـال لالعرتاض والتمييز اسـتنادا 
الحـكام املـادة )71/اوال وثانيـا( مـن نفـس 

القانون وافهم علنا  بتاريخ 25/  12 /2017
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة األحوال الشخصية يف  بلدروز

العدد : 484/ش/2017
التاريخ 2018/2/13

اعالن
اىل / املدعـى عليه / عبد الكريم زين الدين 

عبد الحميد مجهول محل االقامة
اصـدرت محكمـة االحـوال الشـخصية يف 
املرقـم 484/ش/2017  بلـدروز قرارهـا 
الحكـم  يقـيض  الـذي   2017/12/28 يف 
بالتفريق بني املدعية )رسالة اسماعيل عبد 
الحميـد( واملدعـى عليه )عبـد الكريم زين 
الديـن عبد الحميد( للهجر واعتباره طالقا 
بائنـا بينونة صغـرى حكما غيابيـا قابال 
لالعـرتاض والتمييـز ويحق لـك االعرتاض 
عليه خالل املدة القانونية ونظرا ملجهولية 
محل اقامتك تقـرر تبليغك بالقـرار اعاله 
بواسـطة صحيفتـني محليتني وبعكسـه 
اجراءاتهـا  املحكمـة  تسـتكمل  سـوف 

القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض

صالح سعيد محمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة بلدروز 
العدد / 209/ب/2017

التاريخ 2018/2/13 
اعالن بيع سيارة

عطفـا عـىل الحكم الصـادر مـن محكمة 
209/ب/2017  بالعـدد  بلـدروز  بـداءة 
واملـؤرخ  2017/10/29 املتضمـن ازالـة 
شيوع السيارة املرقمة 24703 واملوصوفة 
ادناه تقرر وضعهـا يف املزايدة العلنية ملدة 
خمسـة عرش يوما اعتبارا مـن اليوم التايل 
للنـرش فعىل الراغبني بالـرشاء الحضور يف 
هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش 

ظهرا 
القانونية  التامينـات  مسـتصحبني معهم 
وقـدره 10% مـن القيمة املقـدرة والبالغة 
)2,000000( مليونـان دينـار ان لـم يكن 
من الـرشكاء وعنـد انتهاء املـدة املذكورة 
سـتجري االحالـة القطعية وفـق االصول 
مـع العلـم ان الدفع مقدمـا والداللية عىل 
املشـرتي واذا صـادف يوم االحالـة عطلة 
رسـمية يكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
وعىل املشـرتي ان يسـتصحب معه شهادة  

الجنسية وهوية االحوال املدنية 
االوصاف :

1 ـ ان السـيارة رقمهـا 24703/أ ـ ديـاىل 
اجـرة نوع سـوناتا موديـل 2009 صفراء 

اللون
2 ـ ان السـيارة تعرضـت لحـادث وممـا 
ادى اىل وفـاة من فيهـا وتعرضت اىل رضر 
بالسـعر يف جميع اجزائها وتلف يف هيكلها 

الداخيل والخارجي وال يمكن اصالحها 
3 ـ  ان القيمـة املقـدرة للسـيارة املرقمـة 
اعاله مبلغ مقداره )2,000000( مليونان 

دينار فقط
القايض

قحطان خلف خالد

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

شعبة البحث االجتماعي
رقم البحث : 278/بحث/2017 

التاريخ 2018/2/11
اعالن

اىل املدعى عليه / جعفر محسن شمهود
اقامـت املدعيـة )ضحـى يعقـوب جليل( 
الدعـوى املرقمة 178/بحث /2018 ضدك 
تطلـب فيهـا الحكـم تفريـق للهجـر وقد 
لوحظ من الرشح الوارد من املجلس البلدي 
ملنطقة )الجنينة واالندلس( انك مرتحل اىل 
جهـة مجهولة وغـري معلومـة عليه تقرر 
تبليغـك اعالنـا بصحيفتـني يوميتني عليه 
بالحضـور امام هذه املحكمـة صباح يوم 
2018/3/4 امام شعبة البحث االجتماعي 
وعنـد عدم حضـورك او من يمثلـك قانونا 
سـوف تجري املرافعة بحقـك غيابيا وفق 

القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/2/6
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السـماوة سهام املدين 
كـزار عبـد اللـه محسـن العقار تسلسـل 
2/8 م23 بسـاتني الغربي الربوتي الواقع 
يف السـماوة العائـد للمدين كـزار عبد الله 
محسـن املحجوز لقاء طلـب الدائن منعم 
جبار منشـد البالغ سـتة واربعون مليون 
الراغـب بالـرشاء مراجعـة  دينـار فعـىل 
هذه املديريـة خالل مدة ثالثـني يوما تبدا 
مـن اليـوم التايل للنـرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية عرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

جعفر حسني أل شر
املواصفات :

1 ـ موقعـه ورقمـه : 2/8 م23 بسـاتني 
الغربـي الربوتـي / مقابل حي الحسـني 

مملوك للدولة حق الترصف 
2 ـ  جنسـه ونوعه  :ارض زراعية مشـيدة 

عليها دور سكنية
3  ـ حدوده واوصافه  :

4 ـ مشـتمالته  /ارض زراعيـة مشـيدة 
عليها دور سكنية

5   ـ مسـاحته:  75 مـرت مربع  /9 اولك / 
11 دونم

6 ـ درجة العمران : 
7  ـ الشاغل : الرشكاء

8  ـ القيمة املقدرة  :حصة املدين كزار عبد 
اللـه محسـن بالعقار اعـاله ثالثمائة الف 

دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/479

التاريخ 2018/2/6
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السـماوة سهام املدين 
كـزار عبـد اللـه محسـن العقار تسلسـل 
2/8 م4 بسـاتني السـماوة الغربي  الواقع 
يف السـماوة العائـد للمدين كـزار عبد الله 
محسـن املحجوز لقاء طلـب الدائن منعم 
جبار منشـد البالغ سـتة واربعون مليون 
الراغـب بالـرشاء مراجعـة  دينـار فعـىل 
هذه املديريـة خالل مدة ثالثـني يوما تبدا 
مـن اليـوم التايل للنـرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية عرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

جعفر حسني أل شر
املواصفات :

1 ـ موقعـه ورقمـه : 2/8 م23 بسـاتني 
السـماوة  الغربي ويقع خلف مستشـفى 

الحسني التعليمي       
تسـقى  بسـتان   : ونوعـه  جنسـه  ـ    2

بالواسطة مملوك للدولة /حق الترصف
3  ـ حدوده واوصافه  :

4 ـ مشـتمالته  بستان تسـقى بالواسطة 
اشـجار  منهـا  سـكنية  دور  ومجموعـة 

النخيل 
5   ـ مساحته  : 17,000,000 دونم

6 ـ درجة العمران : 
7  ـ الشاغل : الرشكاء

8  ـ القيمة املقدرة : حصة املدين كزار عبد 
الله محسن بالعقار اعاله خمسون مليون 

دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل  االتحادية

محكمـة االحـوال الشـخصية يف جديـدة 
الشط

العدد : 240
التاريخ 2018/2/13

اىل املفقود  /)طه جمال محمد(
تحية طيبة 

بتاريـخ 2017/6/11 قـدم والـدك جمال 
محمد عزيز طلبا يوم فيه نصبه قيما عليك 
لخروجك مـن الدار بتاريـخ 2006/5/29 
ولعـدم معرفـة حياتك مـن مماتـك عليه 
قـررت تبليغـك بالصحـف املحليـة وخالل 
خمسـة عرش يوما من اليـوم التايل للنرش 
فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه املحكمة 
وبعكسـه سـوف تقـوم املحكمـة بنصب 

املستدعي جمال محمد عزيز قيم عليك 
القايض

ذاكر صالح حسني
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة  قـايض 

جديدة الشط

محكمة األحوال الشخصية يف الفاو
مكتب البحث االجتماعي
العدد  /8/بحث/2018

التاريخ 2018/2/14
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد عبد الرزاق عبد الحميد
اقامـت زوجتـك املدعية زينب عـيل عبد الحميد 
دعـوى  الرشعيـة امام هـذه املحكمـة تطلب 
فيها التفريق  القضائي للهجر وملجهولية محل 
اقامتـك يف الوقت الحارض حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ عليـه تقـرر تبليغـك نرشا بواسـطة 
صحيفتـني محليتـني يوميتـني للحضـور امام 
مكتـب الباحـث االجتماعـي يف هـذه املحكمة 
صباح يوم 2018/2/27 ويف حالة عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سيجري البحث 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

معتز صالح الحسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف منديل
العدد : 2018/35

التاريخ 2018/2/13
اعالن

قدمت املسـتدعية هاجر بايش محمـد طلبا اىل 
هـذه املحكمـة تطلب فيـه نصبهـا قيمة عىل 
املفقود زوجها سـتار صالل رشعـي الذي فقد 
بتاريـخ 2016/10/3 اثنـاء قيـام مجموعـة 
ارهابيـة مسـلحه باختطافـه مـن دار الواقعة 
يف قريـة السـعادة يف ناحية منـديل ولم يعد لحد 
االن ولـم يعـرف عنـه اي اخبار فعـىل  من لدي 
اي معلومات عن املفقـود او لديه اعرتاض عىل 
نصب املسـتدعية قيمة عىل املفقود الحضور اىل 
هذه املحكمة خالل مدة خمسـة عرش يوما من 
تاريخ النـرش يف هذه الجريدة وبخالفه سـوف 
نقـوم بتنصيب املسـتدعية قيمه  عـىل املفقود 

وفقا للقانون
القايض

عدي نجم جمعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد : 374/ش/2016

التاريخ 2018/2/13
اعالن

اىل املدعى عليها سارة هاشم عيل مجهول محل 
االقامة

اصـدرت محكمة االحوال الشـخصية يف بلدروز 
قرارها املرقم 374/ش/2016 يف 2016/8/31 
الـذي يقيض الحكـم بتصديـق الطـالق الواقع 
خارج املحكمة بتاريخ 2016/5/15 بني املدعي 
عـيل هادي احمد واملدعى عليها سـارة هاشـم 
عـيل  واعتباره طالقا رجعيـا واقعا للمرة االوىل 
بعـد الدخول  انقلب بائن بينونة صغرى النتهاء 
العـدة الرشعيـة حكما غيابيا قابـال لالعرتاض 
والتمييـز ويحق لك االعـرتاض عليه خالل املدة 
القانونيـة ونظرا ملجهولية محـل اقامتك تقرر 
تبليغـك بالقـرار اعـاله بواسـطة صحيفتـني 
محليتـني وبعكسـه سـوف تسـتكمل املحكمة 

اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون
القايض

صالح سعيد محمود
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   بغداد / المستقبل العراقي

اج�رى فري�ق طب�ي متخص�ص يف عمليات 
القلب املفتوح عملية جراحية نادرة و مميزة 
وذات صعوبة استغرقت )9( ساعات لتبديل 
الرشي�ان االبهر مع تبدي�ل الصمام االبهر و 

الرشيان االبهر القويس يف مركز ابن البيطار 
التخصيص لجراحة القلب

اوضح ذل�ك رئيس الفري�ق الطبي اخصائي 
جراحة القلب و الصدر  الدكتور )عالء هادي( 
ادخ�ل املريض كحال�ة طارئة للمستش�فى 
و ت�م اج�راء كاف�ة الفحوص�ات املختربي�ة 

واالش�عاعية و االيكو  والرسيرية و السونار 
و بعد ظه�ور النتائج تبني ان املريض يعاني 
من تلف الصمام االبهر و توس�ع يف الرشيان 
االبهر حيث قرر الفريق الطبي اجراء عملية 
جراحي�ة طارئ�ة لك�ون الحال�ة تعت�رب من 
الحاالت النادرة و بع�ون الله تكللت العملية 

بالنجاح و استغرقت )9( ساعات و املريض 
بحالة صحية جيدة 

و اض�اف هادي ان هذا الن�وع من العمليات 
يعت�رب م�ن االن�واع الصعب�ة و املعق�دة و 
ه�ذا الن�وع م�ن العملي�ات املعق�دة و لكن 
كف�اءة الف�رق الطبية يف مركز اب�ن البيطار 

التخص�يص لجراحة القلب و م�ا يملكه من 
اطباء اخصائي�ني و مالك صحي و تمرييض 
متميز استطاع ان يجري مثل هذا النوع من 
العمليات و بكفاءة ونسبة نجاح كبرية جدا  
باستخدام ماكنة القلب و الرئة الصناعية و 

وجود فريق تخدير محرتف  .

   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع مؤرش سوق العراق لالواق املالية، أمس االربعاء، 
بنس�بة 0.6%، عند مس�توى النقط�ة 631.99، رابحاً 

3.79 نقطة.
وذك�ر س�وق الع�راق ل�الوراق املالي�ة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان »مؤرش س�وق 
العراق لالوراق املالية صعد للجلسة الثانية عىل التوايل، 
بإغ�الق تعامالت الي�وم، مرتفع�اً بنس�بة 0.6%، عند 

مستوى النقطة 631.99، رابحاً 3.79 نقطة«.
واض�اف البي�ان ان »اداء امل�ؤرش دعم م�ن ارتفاع 15 

س�هماً، تقدمها آسيا سيل لالتصاالت 9.93%، والهالل 
الصناعي�ة 6.67%، واملوص�ل مل�دن األلع�اب %6.62، 
ومرصيف الش�مال واملتحد بنس�ب 4.76% و4.55% عىل 

الرتتيب«. 
وتاب�ع ان »ث�الث اس�هم تراجع�ت، تصدره�ا إنت�اج 
وتس�ويق اللحوم ب� 6.14%، وتاله مرصف الخليج ب� 

2.86%، ثم الكيماوية والبالستيكية ب� %1.67«.
ولفت البيان اىل ان »تداوالت اليوم قفزت حجماً وقيمة، 
من خالل 2.08 مليار س�هم، بقيمة 3.09 مليار دينار، 
مقابل 1.28 مليار س�هم، بقيم�ة 1.206 مليار دينار 
بجلس�ة أمس الثالثاء«، مش�ريا اىل ان »س�هم مرصف 

بغداد حافظ عىل صدارة قائمة النشاط حجماً للجلسة 
الثانية عىل التوايل، بتداول 583.96 مليون س�هم، فيما 
تصدر س�هم فندق بابل الس�يولة، بقيمة 1.52 مليار 

سهم، مستحوذاً عىل 49% من سيولة السوق اليوم«. 
واشار البيان ان »عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين 
األجان�ب بل�غ 285.01 مليون س�هم، بقيمة 388.82 
ملي�ون دين�ار، م�ن خ�الل تنفي�ذ 118 صفق�ة ع�ىل 
أس�هم 6 رشكات، بينما بلغت عدد األسهم املباعة من 
املس�تثمرين األجانب 155 مليون سهم، بقيمة 108.5 
ملي�ون دين�ار، من خالل تنفيذ 78 صفقة عىل أس�هم 

رشكة واحدة«.

صحة الكرخ تعلن نجاح عملية جراحية نادرة يف القلب استغرقت »9« ساعات

ارتفاع مؤرش سوق العراق لالوراق املالية بنسبة %0.6

جملس ذي قار يشدد عىل رضورة اكامل 
جتهيز مفردات البطاقة التموينية

جامعة القادسية تقيم ندوة عن مستجدات 
صناعة املضادات احليوية

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت عضو مجلس محافظة ذي قار زينب خلف، أمس االربعاء، 
ان مجلس املحافظة ش�دد ع�ىل رضورة االرساع بتجهيز مفردات 

البطاقة التموينية.
وقال�ت خلف ان »مجلس املحافظة عقد جلس�ته، اليوم، بحضور 
اغلب اعضاءه، ملناقش�ة مقررات تأخ�ر توزيع مفردات البطاقة 
التمويني�ة عىل املواطنني وش�حة املي�اه«، الفت�ة اىل ان »املجلس 
صوت ع�ىل رضورة االرساع بتجهيز مف�ردات البطاقة التموينية 

وخاصة مادة الطحني اىل املواطنني.« 
واضافت ان »املجلس صوت ايضا عىل تش�كيل لجنة لزيارة وزارة 
املوارد املائي�ة وبحث مجموعة من املقرتح�ات والحلول الخاصة 

بمعالجة حالة الجفاف التي تعيشها املحافظة.«

    بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس محافظ�ة النجف االرشف عىل اع�الن يوم الثالثاء 
املواف�ق 20 / 2 / 2018 عطل�ة محلي�ة رس�مية يف جميع انحاء 
املحافظ�ة ع�دا الدوائ�ر املش�مولة بالخط�ط االمني�ة والخدمية 

بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم .
وذك�ر مصدر من داخل جلس�ة مجل�س النجف لوكال�ة }الفرات 
نيوز{ اليوم انه » تم يف جلس�ة مج�س النجف االعتيادية املنعقدة 
الي�وم االربع�اء برئاس�ة رئيس املجل�س خضري نعم�ة الجبوري 
التصوي�ت باالجماع ع�ىل املقرتح املقدم من عض�و املجلس زهري 
الجب�وري والق�ايض باعالن يوم الثالثاء املواف�ق 20 / 2 / 2018 
عطل�ة محلي�ة رس�مية يف جمي�ع انح�اء املحافظة ع�دا الدوائر 

املشمولة بالخطط االمنية والخدمية«.
ونق�ل املص�در الجب�وري الق�ول ان »العطلة تأتي لغرض فس�ح 
املج�ال ام�ام ابن�اء املحافظة لتقدي�م الخدمة لزائ�ري املحافظة 
ملناس�بة ذكرى وفاة الس�يدة فاطمة الزهراء عليها السالم يف ذلك 

اليوم« .

    بغداد / المستقبل العراقي

اقام�ت كلي�ة الط�ب يف جامعة القادس�ية، ن�دوة تخصصية عن 
اخر مس�تجدات صناعة املض�ادات الحيوية، بمش�اركة عدد من 

الباحثني والتدريسيني. 
وتناول�ت الن�دوة، كيفية تغي�ري ش�كل الربوتني ال�ذي يرتبط به 
املضاد الحيوي واألكتس�اب الجيني املقاوم وتأثريه الس�ام يف تلك 

البكترييا.
وناقش�ت الن�دوة، اس�تعمال املض�اد الحيوي بحس�ب مقاومته 
للبكتريي�ا وط�رق مقاومته له�ا، وتأثريات املض�ادات الحيوية يف 

النساء الحوامل لتحديد األكثر اماناً لالستعمال.

وزارة الشباب تنظم »ماراثون ريايض« 
لدعم ترشيد الطاقة الكهربائية

    بغداد / المستقبل العراقي

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الكهرباء يوم 
الخميس تظاهرة رياضي�ة تتمثل باقامة ماراثون ريايض دعما 

لرتشيد الطاقة الكهربائية.
وقال مدير قس�م االع�الم واالتصال الحكومي يف وزارة الش�باب 
والرياضة ع�ي العطواني ان الوزارة ويف اطار التعاون املش�رتك 
مع وزارة الكهرباء ومن منطلق ترشيد الطاقة الكهربائية، فانها 
بادرت اىل تنظيم املاراثون الريايض الذي يش�ارك فيه الرياضيني 
والش�باب والذي س�ينطلق يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم 

الخميس املقبل عىل حدائق متنزه الزوراء.
واضاف العطواني ان تثقيف الش�باب برضورة ترشيد استهالك 
الطاق�ة، يدعون�ا اىل اقام�ة العدي�د من املب�ادرات الت�ي تعضد 
مس�اعي الحكومة يف توجهاته�ا بان تكون الكهرباء مس�تمرة 
24 س�اعة، وس�تكون هناك برامج وندوات وانش�طة ش�بابية 
ورياضية ودعوات للرياضيني للمش�اركة يف هذه الحملة خدمة 

للمصلحة العامة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الصناع�ة واملعادن املهندس 
محمد شياع الس�وداني وعىل هامش 
مش�اركته يف اعم�ال املؤتم�ر ال�دويل 
العادة اعمار الع�راق املنعقد حاليا يف 
دولة الكويت يف الي�وم الثاني التوصل 
اىل ن�وع م�ن التفاهم�ات واالتفاقات 
االولي�ة م�ع رشكات عربية وعاملية يف 
مجال اس�تثمار الصناعات التعدينية 
والبرتوكيمياويات والحديد واالسمنت 
لتغطي�ة احتياج�ات البن�اء يف العراق 
والتوس�ع واس�تثمار الطاقات لزيادة 
انتاجي�ة رشكت�ي دي�اىل واور العامة 

لتلبية احتياجات السوق العراقية .

واش�ار الس�وداني اىل عق�د سلس�لة 
م�ن النقاش�ات والح�وارات مع عدد 
العرب  م�ن ال�رشكات واملس�تثمرين 
واالجانب الذين بدورهم ابدوا رغبتهم 
الج�ادة بالعمل يف الع�راق والدخول يف 
مج�االت تعاون بمختل�ف القطاعات 
وباالخ�ص القط�اع الصناع�ي ، الفتا 
يف الوق�ت ذات�ه اىل ان�ه قد ت�م تزويد 
املستثمرين والرشكات بكافة االوليات 
عن الفرص واملش�اريع االس�تثمارية 
املتاح�ة ل�دى رشكات وزارة الصناعة 
ال�وزارة  رؤي�ة  وايض�اح  واملع�ادن 
واهدافه�ا يف ه�ذا الص�دد واالتف�اق 
معه�م عىل اس�تمرار التواصل لبلورة 

التعاون يف املرحلة املقبلة .

واك�د الس�وداني بأن�ه ج�رى خ�الل 
اللق�اءات والنقاش�ات الرتكي�ز ع�ىل 
االس�تثمار يف مجال التعدين وصناعة 
والس�منت  والحديد  البرتوكيمياويات 
لتغطية حمالت اعادة البناء واالعمار 
التي ستش�هدها البالد وكذلك الرتكيز 
ع�ىل التوس�يع واس�تثمار الطاق�ات 
لزي�ادة االنتاجي�ة يف رشكت�ي دي�اىل 
الصناع�ات  يف  املتخصصت�ني  واور 
الكهربائي�ة وبمايلبي حاجة الس�وق 
العراقي�ة ، معربا عن امل�ه بأن  تثمر 
هذه اللق�اءات والتفاهمات االيجابية 
ع�ن اب�رام عق�ود واتفاق�ات رشاكة 
واس�تثمار يف القريب العاجل لالنتقال 
مس�تويات  اىل  العراقي�ة  بالصناع�ة 

اعىل وف�رص اوس�ع عربي�ا وعامليا . 
وقد ش�ارك وزير الصناعة واملعادن يف 
مؤتمر اس�تثمار الع�راق الذي عقد يف 
الي�وم الثاني لفعالي�ات مؤتمر اعادة 
اعم�ار الع�راق حي�ث ش�هد حضور 
العدي�د من الش�خصيات السياس�ية 
والجهات الدولية وتخلله القاء كلمات 
الدكت�ور  العراق�ي  ال�وزراء  لرئي�س 
حي�در العب�ادي ووزي�ر الخارجية يف 
الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة واخرين 
كم�ا قام س�يادته بجول�ة يف معرض 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  رشكات 
ع�رض  تضم�ن  ال�ذي  املش�اركة 
االمكانيات والق�درات التي تتمتع بها 
هذه ال�رشكات والفرص واملش�اريع 

االس�تثمارية التي طرحت من خاللها 
ع�رب  والتحدي�ث  التطوي�ر  خط�ط 
الرشاكة واالس�تثمار فقد اكد سيادته 
ان املعرض ح�يض بزيارة واقبال عدد 
وال�رشكات  املس�تثمرين  م�ن  كب�ري 

العربية واالجنبية .
يش�ار اىل ان وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
ش�اركت يف مؤتمر اعادة اعمار العراق 
بوف�د رس�مي برئاس�ة الوكي�ل الفني 
املهن�دس عادل كري�م وعضوية املدراء 
العامني يف سبع رشكات تابعة لها ضمت 
رشكات صناعة االس�مدة والصناعات 
العامة  التعدينية والفوالذي�ة والرشكة 
للس�منت العراقية ورشكات اور ودياىل 

وابن ماجد العامة .

الصناعة تتوصل اىل »اتفاقات اولية« مع رشكات لالستثامر يف البرتوكيمياويات
واحلديد والتعدين والسمنت

النجف األرشف تعلن الثالثاء املقبل 
عطلة رسمية بذكرى وفاة السيدة 

فاطمة الزهراء »عليها السالم«

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د عضو مجل�س محافظة الب�رصة احمد 
عب�د الحس�ني، أم�س االربع�اء، ان مرشوع 
القن�اة االروائي�ة املنج�ز يف املحافظ�ة كان 
اجته�ادا من قب�ل وزارة امل�وارد املائية لكي 
تبتع�د ع�ن موض�وع الس�د، مش�ريا اىل ان 
املحافظات الوسطى والجنوبية تتجاوز عىل 

الحصة املائية ملحافظة البرصة.
وقال عبد الحس�ني ان »الوزارة ابتكرت هذه 
القناة م�ن منطقة كتيبان م�رورا باملنطقة 
الرشقية عرب قضاء ش�ط العرب وقد جرفت 
األرايض الزراعي�ة فيها اىل ان تصل اىل قضاء 
الف�او، للحفاظ ع�ىل الحصة املائي�ة العذبة 
القادمة من نهر دجلة«، مشددا ان »البرصة 
لم تس�تطع املحافظة عىل حصتها من خالل 
القن�اة االروائي�ة ب�ل وص�ل امل�د امللحي اىل 

منطقة كتيبان وتجاوزها وقد يصل مناطق 
قريبة من القرنة يف االيام املقبلة«.

واشار اىل »عدم وجود اطالقات مائية كافية 
لدفع اللس�ان امللحي والحف�اظ عىل عذوبة 
مي�اه ش�ط الع�رب بنس�بة معينة بس�بب 
وجود استئثار من قبل املحافظات الوسطى 
والجنوبية يف اخذ حصة البرصة«، الفتا اىل ان 
»رئيس مجلس الوزراء حي�در العبادي يعلم 
بهذه القضية من خالل املطالبات الكثرية«.

وأض�اف ان »رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي خ�الل زيارت�ه للب�رصة يف وق�ت 
س�ابق اص�در ق�رارا بإقامة س�د او هويس 
و  استش�ارية  لرشك�ة  واخضع�ه  مالح�ي 
لك�ن هذه الس�نة الثالثة ل�م يتحرك يشء«، 
منتقدا »تباكي املس�ؤولني عي البرصة وعىل 
عظمتها وعطائها بدون تقديم أي حل لهذه 

املشكلة«.

عضو بمجلسها: املحافظات الوسطى واجلنوبية تتجاوز عىل احلصة املائية للبرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

أقام�ت كلية الط�ب يف جامع�ة بابل, 
ن�دوة علمية ع�ن األنفلون�زا الوبائية 
بمشاركة عدد من التدريسيني وطلبة 

الدراسات العليا.
وتضمنت الن�دوة  محارضة للدكتورة 
زيت�ون عب�د الرض�ا, بينت فيه�ا  أن 
األنفلون�زا الوبائي�ة هي اح�دى أنواع 
ألنفلونزا، لكن أعراضها ش�ديدة جدا، 
ورسيع�ة االنتش�ار وم�ن املمك�ن أن 

تنترش يف أي فصل من السنة.
وبحث�ت الن�دوة ع�دة أمثل�ة لحاالت 
األنفلون�زا الوبائية، ومنه�ا األنفلونزا 
اإلس�بانية التي كانت السبب يف موت 
ع�دد كب�ري من الن�اس عىل مس�توى 
العالم للم�دة من ع�ام 1918 اىل عام 
الت�ي  الخنازي�ر  وأنفلون�زا   ،1919
انت�رشت يف ع�ام 2009 وتس�ببت يف 
م�وت عدد كب�ري من الن�اس يف أنحاء 

العالم. 
وتناولت الندوة طرق انتقال  الفريوس 
إىل اإلنسان عرب الجهاز التنفيس، ومن 
خ�الل التعامل م�ع الطي�ور املصابة 
أو إفرازاته�ا، أو بص�ورة غري مبارشة 
ع�ن طري�ق األماك�ن واألدوات امللوثة 

بمخلفات وإفرازات الطيور املصابة.

ندوة  يف جامعة بابل 
تناقش »األنفلونزا 

الوبائية«
    بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشاف مبارش من قبل مدير عام املديرية 
العام�ة لنق�ل الطاقة الكهربائي�ة املنطقة 
الش�مالية  املهندس فاضل عباس حس�ن, 
يف  والفني�ة  الهندس�ية  امل�الكات  تمكن�ت 
مديري�ة ش�بكة كهرب�اء نين�وى التابع�ة 
للمديري�ة العام�ة املذك�ورة م�ن تش�غيل 
املحولة الرئيس�ية رقم )4( يف محطة رشق 
املوص�ل التحويلي�ة للضغ�ط الفائق جهد 

132/400 ك.ف .
اعل�ن ذلك املتحدث الرس�مي باس�م وزارة 

الكهرب�اء الدكتور مصع�ب رسي املدرس, 
مبيناً, ان مالكات نقل الش�مال تمكنت من 
ادخ�ال املحول�ة الرئيس�ية )4( يف محط�ة 
رشق املوص�ل التحويلي�ة للضغ�ط الفائق 
33/400 ك.ف  اىل العم�ل بع�د ان تعرضت 
اىل دم�ار ش�امل من قب�ل عصابات داعش 
االرهابية من اج�ل زيادة الطاقة اإلنتاجية 
املنقولة ملحطات التوزي�ع لتجهيز الجانب 

االيرس بالطاقة الكهربائية.
يذكر ان املالكات املذكورة قد تمكنت يف وقت 
سابق من  صيانة و تشغيل )3( محوالت يف 

محطة رشق املوصل التحويلية .

الكهرباء: مالكات نقل الشامل تتمكن من تشغيل املحولة »4« يف حمطة رشق املوصل التحويلية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد اإلنشائية عن تحقيق 
مبيعات شهرية تقدر ب� ) 802,019,937 ( عن بيع املواد 
اإلنش�ائية التي تتعامل بها الرشكة لش�هر كانون الثاني 

املايض . 
أكد ذلك مدير عام االنش�ائية وكالة س�عيد حس�ني عايد 
واض�اف ان عملية البي�ع املبارش لكافة املواد االنش�ائية 
الت�ي تتعام�ل به�ا الرشك�ة فض�ال ع�ن تقدي�م كاف�ة 
التس�هيالت للمواطن�ني دون قي�د او رشط باالضافة اىل 
حمل�ة االعالنات والرتويج املكثفة الت�ي يقوم بها ممثي 

ف�روع االنش�ائية يف بغ�داد وكافة املحافظ�ات جعل من 
املبيعات يف تزايد مستمر خاصة وان املواد االنشائية التي 
تتعامل بها الرشكة تخض�ع اىل املقاييس املعتمدة لجهاز 
التقييس ةالس�يطرة النوعية وتناس�ب االس�عار مقارنه 
باالس�واق املحلي�ة .  مضيفا ان فروع الرشكة مس�تمرة 
بعملية البيع املبارش تماش�ياً مع خط�ط االعمار والبناء 
حيث ح�از فرع الرشكة يف محافظة الديوانية عىل املرتبة 
االوىل من خالل ما حققه من مبي��عات ش���هرية تقدر 
ب�� ) 210,242,850 ( دينار , اما املرتبة الثانية فحققها 
فرع الرشك�ة يف محافظة كركوك بقيم�ة مالية تقدر ب� 
) 125,930,017 ( دين�ار , ام�ا املرتب�ة الثالث�ة فحققها 

فرع الرشك�ة يف محافظة ذي قار بقيم�ة مالية تقدر ب� 
) 112,516,645 ( دين�ار.  من جانب اخر اش�ار عايد اىل 
س�عي رشكته وع�رب فروعه�ا يف بغ�داد و املحافظات اىل 
توظيب وتأهيل الساحات الخزنية لجميع مخازنها بغية 
تس�هيل عملي�ة تجهيز املواد االنش�ائية ولغ�رض توفري 
مس�احات واس�عة لتس�هيل عملي�ة البيع املب�ارش ملادة 
السرياميك بأنواعه الثالث ) االرضيات والجدان والديكور 
( وتأهيل كافة اآللي�ات والرافعات لتحميل وتفريغ املواد 
عند التجهي�ز لتخفيف العبء عن كاه�ل املواطن , مبينا 
ان ل�كل فرع معرض رئييس يتم ع�رض نماذج من املواد 

االنشائية كواجهة عرض للمجهز .

اإلنشائية حتقق مبيعات جتاوزت »800« مليون دينار
خالل كانون الثاين املايض
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تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية اليجار العقارات  املبينة   تفاصيلها ادن�اه والعائد إىل بلدية )املناذرة( 
وللمدد  املبينة ازاء كل منها   وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل 30 
يوم من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط  املطلوبة مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة وفقا للقانون وس�تجري املزايدة 
من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس قرار القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط  
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستاجر تسديد  بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 
وفقا  للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال

3 � يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل  املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاج�ة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم

4  � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � للبلدية اضافة اي رشوط  تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

)تجهيز عاكس قدرة مع مواد احتياطية ملحطة كهرباء النارصية البخارية( 
ي�رس )املديرية العامة إلنت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف النارصية (  بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز عاكس قدرة مع م�واد احتياطية ملحطة كهرباء النارصية البخارية( مع 

مالحظة ما ياتي :
1 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة 

بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي 
2 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مقر املديرية العامة( قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة 

ذي قار قرب محطة كهرباء النارصية البخارية( 
يف موعد اقصاه يوم االحد املصادف 2018/3/25 قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا العطاءات املتاخرة سوف  
ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف مقر املديرية 

قسم  الشؤون التجارية شعبة املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق.
3 � السعر التخميني للمناقصة هو ) 152,000,000( مائة واثنان وخمسون  مليون دينار عراقي.

4 � ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتص�ال )املديرية العامة 
إلنتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية قسم الشؤون التجارية ( )خالل ايام وساعات الدوام الرسمي( 

5 � ع�ىل اصحاب ال�رشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم 
عطاءهم عىل ان يبكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم 
الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة وان يكون 

العطاء مطبوع وليس كتابة يد
أ  � الظ�رف االول : يتضم�ن الع�رض الفني والذي يحت�وي عىل املواصفات الفني�ة  املبينة يف رشوط ووثائق 
املناقصة مؤيدة  بختم الرشكة او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمس�كات الرشكة )شهادة تأسيس 
الرشك�ة ( مصدق�ة ونافذة مع براءة ذم�ة رضيبية نافذة مع وص�ل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات 
الختامية للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب مع تقديم ش�هادة باالعمال املماثلة مؤيدة 
من الجهات املستفيدة ومصدقة من امللحقيات التجارية العراقية او من ينوب عنها لالعمال خارج العراق(

 الظرف الثاني : يتمضن العرض التجاري ش�امال الس�عر فقط مع التامينات االولية عىل شكل صك مصدق 
او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنس�بة )3%( من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تستكمل 
اىل )5%( عن�د االحال�ة وقب�ل توقي�ع العقد علما ب�ان اخر موعد لتقدي�م العروض هو ي�وم االحد  املصادف 
2018/3/25 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حيث يتم  الفتح يف نفس اليوم ويتم اس�تبعاد العطاءات التي لم 
ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولن يس�تلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترس�و 

عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
مالحظ�ة / مديريتنا غري ملزمة بالدخول باي التزامات تعاقدي�ة اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة 

للتعاقد

املرفقات :
*تندر فني

*قرص )DVD( يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر 
املديرية لغرض االطالع عليه وملئ االستمارات الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حميدي صباح ضيف الله( الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب م�ن )العط�ب( اىل )املوس�وي(  من لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل
االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1881/ب/2016
التاريخ 2018/2/4

اعالن
اىل املدعى عليهم /لفته وجاس�م وخديج�ة وزهرة وخالد وكريمة 

ونضال ابناء ايدام مزعل
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م املرق�م 1881/ب/2016 يف 
2017/12/26 املتضم�ن الحك�م بتمليك جزء من العقار تسلس�ل 
2676/3 مقاطعة 37 ارايض امليناء وبالبدل البالغ مليونان ومئتان 
وخمس�ون الف دينار بواقع 39 م2 وتس�جيله باسم املدعي خضري 
عباس عبد الش�يخ وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتاييد املجلس املحيل يف منطقة االبل�ة الثالثة عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولكم 
حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز  خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
�������������������������������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )احم�د عبد الق�ادر مهدي عن 
ش�قيقه القارص حس�ني عبد القادر مهدي ( الذي يطلب فيه تبديل 
)االس�م املجرد لش�قيقه القارص(  من )حس�ني( اىل )حسنني(  من 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد :بال

التاريخ 2018/2/14
اىل املفقود / جاسم بدر نوار 

بتاري�خ 2018/2/14 قدمت اختك املدع�وه كريمة بدر نوار تطلب 
فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2007/8/27 ولم تعد 
لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خ�الل خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النرش س�وف 

تنصب اختك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض

شيماء عباس عيل

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 أق�ام املدع�ي )حاكم مخورس�لطان( 
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)الش�مري( ب�دال م�ن )كرغ�ول( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�اده )22( من 
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أقام املدع�ي )عامر عفل�وك نغماش( 
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)الش�مري( ب�دال من )كراغ�ول( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�اده )22( من 
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أق�ام املدعي )هادي عفل�وك نغماش( 
دع�وى قضائي�ة لتبديل لقب�ه وجعله 
)الش�مري( ب�دال من )كراغ�ول( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل خمس�ة ع�رش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه س�يتم النظر يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�اده )22( من 
قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 

. 2016
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 
الديوانية  

 أقام املدعي )ذياب نصيف وري( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الشمري( 
ب�دال م�ن )كراغ�ول( فم�ن لدي�ه حق 
االع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمس�ة عرش يوم�اً من تاري�خ النرش 
وبعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( من قانون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

بن�اء ع�ىل ما ج�اب بكت�اب مديري�ة بلديات ميس�ان االم�الك املرق�م )2675 يف 
2018/2/6(  تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأجري 
االم�الك املدرج�ة مواصفاتها ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية امل�رشح  باملزايدة 
العلنية والبالغ عددها )7( ملك اس�تنادا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية 
بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % م�ن القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 
م�كان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية امل�رشح ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 

الديوانية  
 أقام املدع�ي )جابر طارش موىس( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله 
)العبيدي( بدال من )البغدادي( فمن 
لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( 
من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

 أقام املدعي )مش�تاق ناجي كحار( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله 
)الحرك�ويص( بدال م�ن )الخزاعي( 
فمن لدي�ه حق االع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل خمس�ة عرش 
يوم�اً م�ن تاري�خ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
امل�اده )22( م�ن قان�ون البطاق�ه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
اعالن

مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدنية يف 
الديوانية  

 أق�ام املدع�ي )صدام حس�ني عبد( 
دعوى قضائية لتبديل اسمه وجعله 
)احم�د( ب�دال م�ن )ص�دام( فم�ن 
لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وف�ق احكام املاده )22( 
من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

كنعان
اعالن مفقود

اس�م املفقود / عيل ع�ايص صالح 
حبيب  

بتاري�خ 2015/2/8 قدمت زوجتك 
املدعوه انتصار اكتاب احمد  تطلب 
في�ه نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك 
خرجت بتاريخ 2015/2/8 ولم تعد 
لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني 
من تاريخ النرش سوف تنصب اختك 

قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض

غازي جليل عبد

مدة االيجارالقيمة التقديريةمساحة الملكرقم الملكنوع الملكمده االعالنالبلديةت
سنة واحدة245320000م7حانوت السوق الجديد30يومالمناذرة1
سنة واحدة115280000م19حانوت السوق الجديد30يومالمناذرة2
سنة واحدة45355000م4حانوت سوق الزوية 30يومالمناذرة3
سنة واحدة601400000م12مكتب السوق الجديد30يومالمناذرة4
سنة واحدة12530000م126حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة5
سنة واحدة12530000م127حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة6
سنة واحدة12530000م128حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة7
سنة واحدة12530000م129حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة8
سنة واحدة12530000م130حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة9
سنة واحدة12530000م131حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة10
سنة واحدة12530000م132حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة11
سنة واحدة12529000م133حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة12
سنة واحدة12529000م134حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة13
سنة واحدة12529000م135حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة14
سنة واحدة12529000م136حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة15
سنة واحدة12520000م137حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة16
سنة واحدة121271000م138حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة17
سنة واحدة12806000م139حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة18
سنة واحدة12651000م140حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة19
سنة واحدة121260000م141حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة20
سنة واحدة121991000م142حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة21
سنة واحدة121135000م145حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة22
سنة واحدة12910000م146حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة23
سنة واحدة12987000م147حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة24
سنة واحدة121610000م148حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة25
سنة واحدة12641000م149حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة26
سنة واحدة12879000م150حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة27
سنة واحدة12623000م151حانوت سوق الفالحين30يومالمناذرة28

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية
الشؤون التجارية

املهندس 
مجال غالم عيل

املدير العام وكالة

اعالن املناقصة  حملية
املرقمة )1/2018( 

الرقم : 1988
التاريخ 2018/2/14

إعالن
العدد : 27

التاريخ 2018/2/14
مديرية بلديات ميسان

جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 52 

التاريخ: 13/ 2/ 2017 

نوع ت
الملك

رقم 
بدل التقدير المساحةالملك

السنوي السابق
بدل اعادة التقدير 

مدة االيجارالسنوي الحالي

52625000525000كشك1
سنة واحدة 

مشيد 
بالطابوق

سنة واحدة 47600000500000كشك2
/غير مشيد

سنة واحدة 49350000290000كشك3
/غير مشيد

سنة واحدة 48575000490000كشك4
/غير مشيد

سنة واحدة 63300000250000كشك5
/غير مشيد

سنة واحدة 63300000250000كشك6
/غير مشيد

سنة واحدة 74300000250000كشك7
/غير مشيد
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أصدرت دار تشكيل للنرش والتوزيع، 
رواية جديدة للمؤلفة إيمان بدارن، 

تحت عنوان »األرسة الباردة«.
ومن أجواء الرواية :

» أثيرت بهيا كلماته كثيراً ودمعت 
عيناها وقد تحركت بداخلها مشاعر 
الشيفقة عىل الذات وافتقار الحنان 
والصديق والحبيب واإلنسان القوى 
الذى قد يهتم ألمرها ويشيعر بأملها 
لتحميليه  بالذنيب  تشيعر  أن  دون 
همومها، كما يحدث حني تفضفض 
مع شقيقيها الصغرين، لكم تفتقد 
لعالقيٍة ناضجيٍة، تكون هيى فيها 
الطيرف األضعيف!! جعلهيا صيدق 

كلماته ونربته الثابتة تهدأ وترتاجع 
لتسيتند ثانييًة عيىل ظهير الفراش 
بصميت  الظيالم  ىف  تحيدق  وهيى 
تام، واسيتمع هولصمتها باحرتام 
و إجيالل، فهيو يعليم جييداً معنى 
الصمت حني يسمعه .. الصمت الذى 
تحدث إليه لساعات وساعات حتى 
باتيا يفهمان بعضهميا كالقصيدة 
الشجيَّة وكاتبها.. الصمت، جليسه 
ىف وحدة كل يوم، بحروفها وكلماتها 
وعباراتها الصاخبة حيناً والهامسة 
أحيانياً.. أدرك بأن الصميت ما هو 
إال صيوت القليوب املوجوعة فصار 

يعشقه ويأنس به. 

 أصيدرت الهيئية املرصيية العامية 
للكتاب ، كتاب بعنوان » املخطوطات 
نفائيس وحكاييات » تألييف صالح 
حسين رشييد. ويعيد هيذا الكتاب 
تعريفي تعليمي هدفه تقديم نماذج 
من عييون املخطوطيات العربية يف 
مناحي العلوم واملعيارف ، بطريقة 
تلخيص فكيرة املخطوطية وتقيوم 
بالتعريف بصاحبها ودراسيتها من 
كافة الجوانب. كما جمع الكتاب بني 
العلوم النظريية والعلوم التطبيقية 
بيني مطالب النفس واليروح ، وبني 
مطاليب الحيياة والواقع بيني علوم 

الدين وعلوم الدنيا يف لوحة فنية.

ومن املخطوطات التى تناولها الكتاب 
مخطوطة مصحف ابين البواب آية 
عجيبة من الفن والزخرفة ، والعثور 
عىل النسخة الوحيدة من مخطوطة 
السماع للقيرساني وما تتضمنه من 
آراء الصحابية والتابعيني ، والعثور 
عيىل أول مخطيوط يف أدب الطفيل 
البين الهيتمى قبيل أن يعرف الغرب 
هذا األدب املهم ، ومخطوطات علوم 
التفسير ىف األندليس ،ومخطوطية 
سحر مزامر النبي دود عليه السالم 
، وغرهيا العديد مين املخطوطات ، 
إىل جانب القضايا الشائكة املتعلقة 

بالرتاث .

املخطوطات نفائس وحكايات

 » األسـرة الـبـاردة«

النحت ىف صخور األملاس«.. رواية تعرى اجلامعات املتطرفة

األسيباب  ُيخِفيى  ال  كان  وإن  )ص115(،   
العمليية ىف رغبتيه اجتيياز تليك البعثية التى 
أوفدتيه إليها رشكة السيياحة التى يعمل بها 
كمرشيد سيياحي، ليكيون ىف ذليك الفرصية 
لرتقيته وزيادة مرتبه، والتى سيافر إليها بعد 
أربعة أشيهر من زواجه، واستمرت ملدة عام، 
شيهد فيها الكثير من األحداث وعىل رأسيها 
تدمر مركز التجارة العاملى ىف مدينة نيويورك 
بالواليات املتحدة األمريكية11سبتمرب 2001، 
واليذى تتصيّدر آثيار التدمر صيورة الغالف 
للرواية. من خالل أحداث الرسد يقوم املؤلف/ 
الراوى بفضح وتعرية الجماعات اإلسيالمية، 
الذين انضم إليهم إثر رحيل )ح( فتاة الشيات 
املفاجيئ وشيعوره باالكتئاب سياعتها، تلك 
الجماعية التى تحرّم كل ما هو جميل، وكذلك 
إىل تغلغل الفكر الوهابى وطرائقهم ىف الدعوة 
إىل األفيكار التى ينتهجونها بقوليه: »ناولنى 
أحيد الشيباب )امللتزم( ورقية مطوية ألربعة 
أجيزاء، فيهيا وصيٌف مصيور للصيالة، فيها 
كل الحيركات، وكيفيية االفيرتاش والجلوس 
ورفيع اإلصبع.. إليخ. وكان الرجل الذى فيها 
ممسيوٌخ وجهه كتمثال من شيمع قد ساح، 
ويرتيدى جلبابياً أبييض وعقياالً يختلط فيه 
األحمر باألبيض«. )ص92(، ويشر بكل جرأة 
إىل اإلرهاب والقوى التى تقف وراءه وتّدعمه 
وتدفع إليه الُسيذَّج من الشباب ومساهمتهم 
بوعى أو بدونه ىف نرش صورة مغايرة لإلسالم 
اليذى يدعو إىل التسيامح واملحبية، كما يقوم 
اإلعيالم  أجهيزة  بكشيف  اليراوى  املؤليف/ 
األجنبية ومغالطاتها، فيقول مخاطًبا )خ(: » 
كل ميا هنالك أن إعالَمكم يصّور لكم فقط ما 
يريدكم أن تروه، ال يخربكم عن تطرفكم وعن 
قبليتكم، ال يخربكم بوحشييتكم وهمجيتكم، 

يصنع لكم وهم اإلنسيانية وحقوق اإلنسان، 
هيذه  مصدقيون  وأنتيم  ازدواجيى  عاملُكيم 
االزدواجيية وتعيشيون بهيا، دمياء قططكم 
التى تسيقط ىف بالوعيات األنفاق أغىل عندكم 
مين دماء املسيلمني، ما أجمل إنسيانيتكم«!. 
)ص145(، وكذليك شيعاراتها الزائفية حول 
حقوق اإلنسان بما ال يتعارض مع مصالحهم 
اإلنسيان تطبيق هنيا ألجلهيم  »إن حقيوق 
فقط، ملصلحتهم فقيط، أما حني يكون األمر 
علينيا، فال حقيوق وال إنسيان وال يحزنون«. 
)ص140(. وعىل الجانب اآلخر وعرب«الشات« 
مع من أشار إليها بالحرف )ح( يطرح الكثر 
من الجوانب اإلنسيانية كالشيعر واملوسيقى 
للصوفيية  تناوليه  ثيم  والفلسيفة،  واألدب 
والصوفييني من خيالل زميله بالفنيدق )م(، 
اِتهم التيى يتغنّون  وحضيوره إلحيدى َحَضَ
فيها بأشعار شهاب الدين السهروّردى، وابن 
الفيارض، ومحييى الدين بن عربيي، فيصّور 
لنا هيذا العالم ىف لوحة فنيية بديعة، فيقول: 
»ينفجرون فجأة ىف دوران وهبوط، تضطرب 
الرؤوس واأليدي، والتصفيق يعلو ويطرد، ثم 
كأن العالم يختفى وال يظل يشء سيوى هالة 
النور األخض الخارجة من الفانوس الصغر، 
وال يشء ىف الكون سيوى الشيعر الذى يتغنى، 
وأنيَت هنياك ىف األعيىل تحلق، ميع النغم، مع 
حركاتهم من اليمني إىل اليسيار، واليسيار إىل 
اليميني، تهفو روحَك فتدور ميع أرواحهم، ىف 
الفليك البعيد، حييث ال يراهم وال ييراَك أحد« 
)ص167،166(، ثيم يواصيل: »أقوم فأشيبك 
ييدى ىف أيديهم، نتمايل ميع النغم، أولد معهم 
من جديد، وأشيارك بدورانيى ىف ترسيع هذه 
الوالدة املتعيرسة علها تنتهى قبيل أن ننتهى 

نحين، وقبيل أن نفنيى«.)ص175(. 

مين املؤاخذات عىل الروايية املبالغة واإلطالة؛ 
كميا جاء ىف رسده لحياالت املفكرين واألدباء 
وعالقية الكاتب والنارش، فتحوليت إىل تقرير 
رسدى استغرق الصفحات من )ص 72 - ص 
75(، وكذليك درس الشييخ عين صفة صالة 
النبى مين )ص 89 – ص91(، وغياب املغزى 
مين اإلشيارة إىل أسيماء بعيض شيخصيات 
ط(،  خ،  ف،  ح،  ع،  )د،  باألحيرف  الروايية 
والترصيح ببعض األسيماء األخرى )محمود، 
سيميث،  جيورج،  سيارة،  إيزابييل،  ميارك، 
إبراهام(، كما يتالحظ أن شيخصيات الرواية 
غير متزنة، محبطة، ممزقة، عدا )ط( املتزن 
ذهنًيا ونفسيًيا، املحدد الهدف وتصميمه عىل 
الوصول إلييه مهما كلفه ذليك من صعوبات 
وتعذييب جيرّاء اعتقاليه العتناقيه لفكرتيه 
وإيمانه بها، واليذى يخاطبه املؤلف/ الراوى 
ىف ختام الرواية متسائالً: »ملاذا يحدث كل ذلك 
يا ط؟! ملاذا صار وهذا املسخ؟ ملاذا انتحرت خ 
وقتلت ابننا؟ وملاذا تزوجيت ح بتلك الطريقة 
وتناسيت كل أحالمهيا بالحريية واالنطالق؟ 
وملياذا صيار ج مثيل من هيرب منهيم كى ال 
يصبح مثلهم؟ وملاذا قبل م أن يشيوه صورة 
الدين مقابل الدنيا؟ ملاذا ندعى أشيياء ونفعل 
عكسها؟ ملاذا نحن مليئون بكل هذا التناقض 

وهيذا االنفصيام«؟ )ص227(.
وضيح مين خيالل اليرسد اهتميام »ميرسة 
الهادي« بتفاصيل الشخصيات، فنأخذ وصفه 
لهيئية امليأذون كمثيال، والتيى يقيول عنها: 
»هيذه النهايية أتت عيىل يد شييخ بقفطان 
وعبياءة بنية، ليه لحيٌة بيضاء، يمسيك بيده 
دفرتاً وىف األخرى مسيبحة، يتمتم باسيم الله 
كثراً، يخيرج منديله األبييض القماش كثراً 
ليمسح عرقه الغزير.« )ص15(، واستخدامه 

للصور البالغية البديعة التى ساعدت كثرًا ىف 
إظهار املعانى وكشفها لتتضح ىف عني وذهن 
القارئ، فعن لحظة الغروب يقول: »الشيمس 
مذبوحية ىف األفيق، تسيتنقذ الكيون مطلقة 
أشعتها الدموية املشتعلة من عقالها، فتجرح 
السماء، وتفتن األرواح، تخرتق الصدور فتنفذ 
إىل النفوس، تبحث مسعورًة عن كل الذكريات 
الحزينة، تربزها وتفجر الشجن«، ثم يواصل: 
»مراسٌم ملكية لتوديع النهار الطيب وتتويج 
اللييل املقييت.« )ص27(. يحسيب للمؤليف 
خصوصيية لغتيه وتنوعهيا بيني الفصحيى 
والعامية بما يتناسب مع الشخصية والحالة 
الرسديية؛ وتعدد أصيوات اليرواة )املُحاِضة 
اإلرسائيليية )خ( ىف فصيول بعنيوان »رائحُة 
القهوة« وفصل آخر بعنوان »موت«، وصديق 
البطيل )ط( وصاحب املدوَّنية ىف فصل يحمل 
اسيم »هزيمُة املالئكة«(، مما سياعد كثرًا ىف 
كشيف أغوار النفس لليراوى ىف كل حالة من 
حاالت الرسد، كما يكشيف اللثيام عن عنوان 
روايته ومفهومه عين الرواية الحقيقية، بني 
ثناييا الحوار الذى يدور بيني الراوى وصديقه 

)ط(، وذلك عندما يقول له األخر:
»أنا سأغر العالم بروايتي!.

- ومتى تكتبها يا فالح؟!
- لييس املهم متى أكتبها، املهم أن من يقرأها 
يؤمين بما فيهيا ويحاول معيي!.، ثم يواصل 
».. لكن طريقى طوييل، قلت لك إنى أنحُت ىف 

صخور األملاس«!. )ص229،228(.
نقياط عدييدة متشيابكة ومتفرقية طرحها 
»ميرسة الهيادي« ىف روايته تصلح كل واحدة 
منها أن تكون موضوًعا لرواية قائمة بذاتها، 
ولكنه اسيتطاع بحرفية اإلمسياك بخيوطها 

والحفاظ عىل تماسك بنيانها.

           جمال الطيب / مهندس مدنى 

آفة عاملنا التناقض واالنفصام!  ىف روايته يدعو »ميرسةالهادي« إىل سيادة جوانب الحق والخر والحب بني البرش، وذلك من خالل رحلة بطلها )املجهول 
االسم( إىل إحدى البالد األوربية، أشار إليها بالحرف )ل(، رغبة ىف الهروب من ذكرياته ىف وطنه التى تطارده، وتتضح هذه الرغبة ىف إجابته عىل سؤال 

)خ( الفتاة اإلرسائيلية املُحاِضة ىف البعثة، التى يقول فيها: »اعتربيه هروباً من بعض الذكريات كتلك الذكريات التى تعيدها رائحة القهوة«.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقيم االضبيارة 2017/2399 

  إعالن
تبييع مديريية تنفيذ الكيوت العقار تسلسيل  
1302/2م44 السيبحة  الواقع يف الكوت العائد 
للمدين صالح عبدالسيادة افهيد املحجوز لقاء 
طليب الدائين فاضل جيرب عيل  البالغ خمسية 
وسيبعون مليون دينار فعيىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هيذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما 
تبيدءا من الييوم التايل للنرش مسيتصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعية ورقمه / كوت / حيي الجهاد رقم 
العقار 1302/2م44 السبحة    

2- جنسة ونوعه / ارض الدار مع البناء   
 3- حدودة واوصافه / يقع عىل شارع الرئييس 
بعرض 10م وأخر فرعيي بعرض 6م ويحتوي 
عىل طابقني الطابق السفيل يحتوي عىل مطبخ 
4×4م2 غير مغليف بالسيراميك واسيتقبال 
8,5×5م2 وهول وغرفة نوم 4×3,5م2 ومغطاة 
بالسيراميك عيىل ارتفياع 130سيم وارضيية 
مغطياة بالكايش موزاييك القديم وكذلك وجود 
سلم مغطاة بالسيراميك ووجود حمام داخيل 
ووجود طارمة اماميية اما الطابق العلوي هو 
نفس الطابق السيفيل من حيث الغرف والبناء 
فأنه اليحتوي عىل السراميك بالنسبة للجدران 
مغطياة  وصحييات  اماميية  طارمية  وجيود 
بالسيراميك والبناء مجهيز باملياء والكهرباء 
ومشيغول من قبل املدين وعائلتيه وان االبواب 
مصنوعة من الخشب والشبابيك مصنوعة من 

الحديد 
  4- مساحته / 200م2   

5- الشياغل / املدين صالح عبدالسيادة افهيد 
وعائلته 

6- القيمة التقديريه / خمسة وتسعون مليون 
دينار  

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  405/ب /2018                                       
اىل املدعيى علييه / املديير املفيوض لرشكية 
مجموعية التطويير العراقيية مؤنيس عباس 

كاظم اضافة لوظيفته
أقيام املدعيي املدير املفوض مليرصف االقتصاد 
لالستثمار والتمويل مازن كامل الياس اضافة 
لوظيفتيه الدعوى املرقمة أعياله والتي يطلب 
فيهيا دعوتك للمرافعية والزاميك بتأدية مبلغ 
للمدعي مقداره مائة وثالثية واربعون مليون 
وخمسيمائة وثمانيية الف وسيتمائة وثمانية 
وسيتون دينيار عن عمولية خطياب الضمان 
ومبليغ مكشيوف وملجهوليية محيل إقامتيك 
حسيب إشيعار مختار محلية الجمعيية االوىل 
يف العزيزيية واملرفيق بكتياب مركييز رشطية 
العزيزية املؤرخ يف 2018/2/13 بالعدد 1262  
تقيرر تبليغيك بواسيطة صحيفتيني محليتني 
رسميتني للحضور إميام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/2/22الساعة تاسعة صباحا وعند 
عدم حضيورك أومن ينوب عنك قانونا سيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون  
القايض  

عمار حسن عبد عيل

اعالن
إىل الرشيك / سهيله عبد الجبار عبود 

اقتيى حضيورك إىل بلديية الشيعلة لغيرض 
اسيتخراج اجازة البنياء للقطعية املرقمة 1 / 

2892 – الصابيات .
الرشيك 

زينب عبد فارس 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقيام املدعيي )مشيط نصييف وري( دعيوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الشمري( بدال من 
)كراغيول( فمن لديه حق االعيرتاض مراجعة 
هيذه املديريية خالل خمسية عرش يومياً من 
تاريخ النرش وبعكسيه سيتم النظر يف الدعوى 
وفيق احكام املياده )22( من قانيون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
تنويه

ورد سهوا يف اعالن وقف الحاج فنني يف السماوة 
املنشيورة يف جريدة املسيتقبل العراقي بالعدد 
السيتثمار  كلمية   2018/2/12 يف   )1614  (
محالت وقف الحاج فنيني خطأ والصحيح هو 
اليجيار محالت وقيف الحاج فنيني كما وردت 
كلمة عرب نرش االعالن خطأ والصحيح هو بعد 

نرش االعالن لذا اقتى التنويه
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشييك ) احمد حمزه جيرب ( توجب عليك 
الحضيور اىل مقر بلديه النجيف لغرض اصدار 
اجيازه بنياء للعقيار املرقيم 83589 / 3 حي 

النداء 
 اسم طالب االجازه 

مسلم حسن جابر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقد مني سيند العقار املرقيم 56630 / 3 حي 
النداء باسم ) قاسم كاظم توين ( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقدت منيي هوية املتقاعد الصادرة من تقاعد 
البرصة املرقمة ) 748 ( يف 2014/3/4 وفقدت 
منيي يف شيهر 2014/11 باسيم ) زكي عبود 
حسين ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
املرقمية  املدرسيية  الوثيقية  منيي  فقيدت   
بتارييخ   )96( العيدد  ذي   00115091-25
2016/9/21 والصيادرة مين ثانويية بانيقيا 
االهليية للبنيني واملعنونية اىل /وزارة الرتبية / 
التقويم واالمتحانات / الشهادات بأسم الطالب 
) حسين عبد الكريم يوسف جاسم (  فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشيك ) نجاة محسين كاظيم ( توجب عليك 
الحضيور اىل مقير بلديية النجف لغيرض اصدار 
اجازة بناء للعقار املرقم 58008 / 3 خالل عرشه 

ابام وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه
رزيقه كاظم تومان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2018/435

التاريخ 2018/2/13
اىل املنفذ عليه 

لقيد تحقق لهذه املديريية من خالل رشح 
املبليغ القضائيي ملديريية تنفييذ النجيف 
الحسين / 1 يف  واشيعار مختيار /حيي 

النجف 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علييه واسيتنادا للميادة )27( مين قانون 
التنفييذ تقيرر تبليغك اعالنيا بالحضور يف 
مديريية تنفيذ النجف خالل خمسية عرش 
يوميا تبدا مين اليوم التيايل للنرش ملبارشة 
املعاميالت التنفيذيية بحضيورك ويف حالة 
عيدم حضيورك سيتبارش هيذه املديريية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قيرار محكمة بداءة النجيف بالعدد 531/
واملتضمين  ب2017/1 يف 2017/11/29 
اليزام املدعيى علييه عييل حسيني حييدر 
بتأديية  للمدعي محمد طالب يحيى  مبلغ 
قدره سيبعة وعيرشون ملييون دينار مع 
الفوائد القانونية البالغة 4% تحتسيب من 
تارييخ املطالبة القضائيية يف 2017/2/2 
باالضافية اىل اتعاب املحامات وكيل املدعي 
مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار عراقي 

فقط
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن تبليغ مديم مجهول االقامة

اىل الراهنني / 
حسني عزيز محمد
نصر عزيز محمد
محمد عزيز محمد

نوع التبليغ اول 
التسلسل او رقم القطعة : 3/36820

املحلية او رقيم واسيم املقاطعية : حيي 
السالم

الجنس : عمارة تجارية 
رقم االبواب

رقم الطابق 
رقم الشقة 

ملييون    )450,000,000( الديين  مقيدار 
اربعمائة  وخمسون مليون دينار فقط 

اسم الدائن املرتهن : مرصف جيهان
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية 16 / 2013 
جلد 17 

محل االقامة املبني بالعقد :السالم
بنياء عيىل اسيتحقاق الدين املبيني اعاله 
وطليب الدائين تحصيليه وبالنظير لعيدم 
اقامتيك يف املحيل املبني بالعقيد وانه ليس 
ليك محل اقامة معلوم غيره فتعترب بذلك 
مجهول محيل االقامة فعليه قررنا تبليغك 
بليزوم دفع الدين وتوابعيه خالل 15 يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن 
اعياله  املوصيوف  عقيارك  فسييباع  واال 

باملزايدة وفقا للقانون
عبد الكريم جهادي خض

مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 408/ش/2018

إىل/املدعى عليه / عبد الله راشد صكبان
م/ تبليغ 

أقامت املدعية ازهيار ماجد خلف الدعوى 
الرشعية املرقمة أعياله والتي تطلب فيها 
التفريق للهجر الجسدي وبالنظر ملجهولية 
محل إقامتك حسيب رشح القائم بالتبليغ 
ليذا تقيرر تبليغيك بصحيفتيني محليتيني 
يوميتيني بالحضيور أميام هيذه املحكمة  
صباح يوم املرافعة 2018/2/21 السياعة 
التاسيعة صباحيا وعند عيدم حضورك أو 
إرسيال من ينوب عنك قانونا سوف تجرى 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون 

.
القايض

انمار عبد العزيز محمد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
محكمة بداءة الفجر/ لجنة تثبيت امللكية

قرار تثبيت عائدية عقار
اسيتنادا اىل محيض تثبييت امللكية املؤرخ 
2018/2/6  بشيان تمام العقار تسلسيل 
1168 محلة حسن علوان ونتائج التحقيق 
املبينة فيه واسيتنادا اىل الصالحية املخولة 
يل بموجيب املادة 48 من قانون التسيجيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررت تثبيت 
العائديية اىل مصطفى يونس علوان  لتوفر 
التسيجيل  طليب  يف  القانونيية  اليرشوط 
وإعالن هيذا القرار ملدة ثالثيني يوما وفقا 

إلحكام القانون املذكور.
القايض عبدالله شالل شناوة

قايض محكمية البيداءة يف الفجر /رئيس 
لجنة تثبيت امللكية

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية

العدد: 985/ش/2018  
إعيييييييييييييالن

أقيام املدعيي رائد كاظيم هيادي  الدعوى 
املرقمية أعياله ضيد املدعيى علييه مدير 
وظيفتيه  إىل  أضافيه  القارصيين  رعايية 
يطليب فيها الحكيم بتثبيت وفياة املفقود 
ماجيد كاظيم هيادي اليذي فقيد بتاريخ 
امليواد  ألحيكام  1988واسيتنادا   /8/20
94/87/86 من قانيون رعاية القارصين 
رقم 78لسينة 1980 قرر النرش بصحيفة 
واحيدة بغيية التحقق مين حيياة املفقود 
ماجيد كاظيم هادي مين عدميه ويف حال 
كونك حيا ينبغي عليية مراجعة محكمتنا 
لسماع دفاعه خالل مدة التأجيل وبعكسه 
تميض املحكمة يف السر بالدعوى وإصدار 
القيرار وفق القانون وعينيت املحكمة يوم  

2018/2/20 موعدا للمرافعة.
القايض مرتى سليم خصاف

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقيد مني سيند العقار املرقيم 3/25765 
حي امليالد باسيم ) كريم هاشم عبد ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن
اىل الرشيك ) منى عبد االمر متعب ( اقتى 
حضيورك اىل مقير بلدييه النجيف لغرض 
اصدار اجيازه بناء للعقيار املرقم 52127 
/ 3 حيي النداء وبخالفه سيتتم االجراءات 

دون حضورك 
 طالب االجازه 

عقيل صادق محروس
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العدد )1617( الخميس  15  شباط  2018
اعالنات9

محكمة األحوال الشخصية يف كنعان
اعالن مفقود

اسم املفقود / باسم عدنان خميس
بتاري�خ 2018/1/8 قدم�ت زوجتك املدعوه 
سمراء خضري عباس  تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكون�ك خرجت بتاري�خ 2014/6/16 
ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
ع�رش يوم من اليوم الثان�ي من تاريخ النرش 
س�وف تنص�ب زوجت�ك قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك 
القايض

غازي جليل عبد
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف بلدروز

العدد / 557
التاريخ/ 2018/2/14

تبليغ انذار 
اىل / املنذورين

1  � صالح رجب عبد القادر 
2 � ازهار رجب عبد القادر

3 � انتصار رجب عبد القادر 
4 � ريا رجب عبد القادر

5 � نادية رجب عبد القادر
6 � يرسى رجب عبد القادر

/ يسكنون منديل � سوق الكبري
س�ري املنذر احمد عيل حس�ن االن�ذار املرقم 
بواس�طة ه�ذه  اليك�م  557يف 2018/2/6 
الدائرة مدعيا بانه اشرتى من مورثكم رجب 
عب�د القادر س�هامكم بالعقارين 1و2 محلة 
س�وق الكب�ري يف من�ديل بموج�ب عق�د بيع 
الخارجي ولم يتم تس�جيل العقار باس�مه يف 
س�جالت دائرة التس�جيل العق�اري يف منديل 
وطل�ب حضورك�م امام الدائ�رة اعاله خالل 
الفرتة اقصاها 2018/2/18 ونظرا ملجهولية 
محل اقامتكم حس�ب اش�عار مخت�ار محلة  
س�وق الكبري الوارد الينا بكتاب مركز رشطة 
ل�ذا   2018/2/12 يف   1212 املرق�م  من�ديل 
تقرر تبليغكم بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميتن بالحضور ام�ام الدائرة اعاله خالل 
الفرتة محدودة اعاله وبعكسه سيقوم املنذر 

املذكور مراجعة املحكمة املختصة
افياء سلمان الجوراني 

كاتبة العدل
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وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظ�ة املثن�ى / قس�م ش�ؤون االح�وال 
املدنيه
اعالن

ق�دم املواط�ن )رحم�ن كريم زي�اد( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطل�ب فيه تس�جيل اللقب يف 
قيده وجعل�ه )امليايل( وعمال باح�كام املادة 
24 م�ن قان�ون البطاق�ة  الوطني�ة رق�م 3 
لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلي�ة فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل فقرتة ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب  

حسب االصول
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدي�ر االحوال املدنيه والج�وازات واالقامة /

وكالة
�������������������������������������

اعالن 
لجن�ة البي�ع وااليجار التابعة المانة مس�جد 
الكوفة واملزارات امللحقة به املشكلة بموجب 
االم�ر االداري املرق�م 1717 يف 2016/5/14 
عن ايجار ملدة س�نة واحدة للعقارات التابعة 
لالمان�ة وحس�ب قان�ون بيع وايج�ار اموال 
الدولة املرقم 21 لسنة 2013 فعىل  من يرغب 
باالشرتاك باملزايدة وممن تتوفر فيه الرشوط 
مراجعة امانة مسجد الكوفة املعظم / قسم 
الشؤون القانونية خالل ثالثون يوما تبدا من 
اليوم الثاني من نرش االعالن مستصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 25% من القيمة 
املقدرة واملدرجة اوصاف العقار ادناه استنادا 
مل�ا جاء يف القانون انفا وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة )12( الثاني�ة عرش ظه�را يف امانة  
مس�جد الكوفة  /قس�م الش�ؤون القانونية 
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن  
املستمس�كات  جل�ب  املس�تاجر  ع�ىل   /  1

االربعة
2 / ع�ىل املس�تاجر مراجع�ة امانة مس�جد 
الكوف�ة / قس�م الش�ؤون القانوني�ة خالل 
مدة ثالثون يوم�ا  من تاريخ تصديق االحالة 

لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
اوصاف العقارات :

1 / رق�م العق�ار 437/13 م18 علوة الفحل 
يحتوي ع�ىل محل واحد فارغ املوقع ش�ارع 
الكوفة /نجف جهة املحكمة مجاور مش�تل 

السفري
2 / رق�م العق�ار 1505 /33 ح�ي الس�عد 
الحنانه مقابل غرفة التجارة العقار بالكامل 
عب�ارة عن محلن مس�احة العقار  720 مرت 

احدهما معرض كبري
3 / عرصة رقمها 1521/3188 حي الس�عد 
املوق�ع مقاب�ل ش�هيد املح�راب مس�احتها 

1022,5 مرت مربع
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فقدان 
فقد مني الس�ند الصادر من دائرة التس�جيل 
العقاري يف املحمودية باسم محمود عيل عبد 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار .
�������������������������������������

فقدان
فق�د املنافيس�ت  والصادر م�ن منفذ كمرك 
زرباطية  للس�يارة نوع س�ايبا رقم الشايص  
اك�رم  باس�م/    NAS411100H1274600

يعقوب يوسف.
�������������������������������������

تنويه
اشارة إىل االعالن املنشوريف صحيفة املستقبل 
العدد1611يف 2018/2/7 ورديف اعالن احوال 
بعقوب�ه اس�م املفق�ود ف�رات حيدرمحم�د 

خطاءوالصحيح هوفرات مبدرمحمد .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /االوىل
اعالن باعادة مزايدة

التسلس�ل او رقم القطع�ة / 9402/3 حي 
صدام

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 
النجف / حي صدام

الجنس : دار ومشتمل
النوع : ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املش�تمالت : تش�تمل ال�دار ع�ىل اس�تقبال 
الطاب�ق  يف  ومطب�خ وغرفت�ن وصحي�ات 
االريض الطابق الثاني غرفة واحدة س�قوفه 
ش�يلمان  مسلح وتش�تمل غرفتن ومطبخ 

وصحيات 
الش�اغل : انتصار عبد عيل عبود وزينة عبد 

الرضا جاسم
املزروعات واملغروسات : 

واردات املبيع السنوية 
مقدار املبيع : حصتهما بالعقار 

بالنظر ل�رتك املزايدة التجاري�ة لبيع العقار 
املوص�وف اعاله للراه�ن انتص�ار عبد عيل 
عب�ود وزينة عب�د الرضا جاس�م لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن امل�رف الزراع�ي النجف 
البالغ 25,000,000 دينارا خمسة وعرشون 
ملي�ون دينار لذا اقت�ى اعادتها ملدة )15( 
يوما اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االع�الن فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 
االوىل خ�الل املدة املذكورة مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانونية  نقدية او كفالة مرفية 
ال تق�ل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
املزاي�دة  وان  دين�ارا   80000000 البالغ�ة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ظه�را من اليوم 

االخري
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

احمد حميد كريم
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام 

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد /1077

التاريخ 2018/2/14
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/1/15 لتس�جيل تمام العقار 
املرقم )606( محلة ) الرش�ادية( يف الكوفة 
اىل طال�ب التس�جيل املج�دد )ورثه صاحب 
رضا عبد الحس�ن( لتسجيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املال�ك والحائ�ز للم�دة القانوني�ة 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة له تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل 
العقاري 43 لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�جري يف اليوم املذكور لهذا 
الغ�رض بموجب قس�ام رشعي ص�ادر من 

محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة
بالع�دد / 777 يف 2016/8/22 باعتبار 80 

سهم
10 سهم رضية عبد الرضا حسن

14 س�هم كاظ�م اوالد وبن�ات صاحب رضا 
عبد الحسن

14 سهم رضا اوالد وبنات صاحب رضا عبد 
الحسن

7س�هم وفاء اوالد وبن�ات صاحب رضا عبد 
الحسن

7 س�هم عواطف اوالد وبن�ات صاحب رضا 
عبد الحسن

7 سهم صباح اوالد وبنات صاحب رضا عبد 
الحسن

7 سهم نهاية اوالد وبنات صاحب رضا عبد 
الحسن

7 سهم كفاح اوالد وبنات صاحب رضا عبد 
الحسن

7 س�هم مها اوالد وبن�ات صاحب رضا عبد 
الحسن

املدير
عبد النارص جواد كاظم
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مديرية تنفيذ بعقوبة

رقم االضبارة/ 2016/1545
  اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ بعقوبةالعقار تسلس�ل 
11/66   تكية الواقع يف  بعقوبةالعائد للمدين 
صفاء معن لفتة املحجوز لقاء طلب  الدائن 
حميدالبالغ)1500000000  محمود  عدنان 
دينارفع�ىل  ملي�ون  وخمس�مائة  (ملي�ار 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة  ه�ذه املديري�ة  
خ�الل مدة ثالثن  يوما تب�دأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه  التأمينات القانونية 
عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي.
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مجلس القضاء االعىل 
الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

العدد 5077 / بحث / 2018 
اعالن 

إىل املدعو / عيل محمد فياض 
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم من قبل املس�تدعية 
فضيلة محمد خلف لنصبها قيمة عىل املفقود 
عيل محمد فياض وعىل اطفالها القارصين كل 
من ... فعىل كل من لديه اعرتاض او معلومات 
الحض�ور امام هذه املحكمة خالل فرتة ثالثن 
يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه تتخذ املحكمة 

اجراءاتها وفقا للقانون .
القايض 

نور عدنان ارحيم

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/ 2016/1598

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبةالعقار تسلسل 11/66   
تكية الواق�ع يف  بعقوبةالعائد للمدين محمد معن 
لفت�ة املحجوز لقاء طل�ب  الدائن عدن�ان محمود 
حميدالبالغ)525000000 (خمس�مائة وخمس�ة 
بال�رشاء  الراغ�ب  دينارفع�ىل  ملي�ون  وع�رشون 
مراجع�ة  هذه املديرية  خالل مدة ثالثن  يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه  التأمينات 
القانوني�ة ع�رشة  م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

وفاء جليل أدهم
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه     :-  11/66  تكية/بعقوبة / 
شارع االطباء / 

2-جنسه ونوعه      :- ملك رصف
3-ح�دوده واوصاف�ه  :-  عم�ارة تجارية متكونة 

من أربعة طوابق/ الطابق االريض سبعة محالت 
تجاري�ة والطاب�ق االول يتك�ون من اربعة ش�قق 

والطابق الثاني
ش�قق  ومكات�ب والطاب�ق الثال�ث  مخ�زن  كبري  

مجهز باملاء والكهرباء و)15( محل
و )29(  شقة
4-مشتمالتة

5-مس�احته:- )412/65( اربعمائ�ة واثنى عرش 
مرت وخمسة وستون  سنتمرت

6-درجة العمران:--
7-الشاغل:-                  

8-القيم�ة املق�درة:--     )165060000( ملي�ار 
وستمائة وخمسون   مليون  وستمائة الف  

دين�ار حص�ة املدي�ن)550200000( خمس�مائة 
وخمسون مليون ومائتان الف دينار
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مديرية تنفيذ بعقوبة

رقم االضبارة/ 2016/1545
  اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بعقوبةالعقار تسلسل 11/66   
تكية الواق�ع يف  بعقوبةالعائد للمدين صفاء معن 
لفت�ة املحجوز لقاء طل�ب  الدائن عدن�ان محمود 
وخمس�مائة  (مليار  حميدالبال�غ)1500000000 
ملي�ون دينارفعىل الراغب بال�رشاء مراجعة  هذه 
املديري�ة  خ�الل م�دة ثالثن  يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه  التأمينات القانونية 
ع�رشة  م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي.
املنفذ العدل

وفاء جليل أدهم
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه     :-  11/66  تكية/بعقوبة / 
ش

2-ارع االطباء / مجاور أسواق لوزة
3-جنسه ونوعه      :- ملك رصف

4-ح�دوده واوصاف�ه  :-  عم�ارة تجارية متكونة 
من أربعة طوابق/ الطابق االريض سبعة محالت 

تجاري�ة والطاب�ق االول يتك�ون من اربعة ش�قق 
سكنية ومكتب والطابق الثاني

يتكون من أربعة ش�قق س�كنية والطاب�ق الثالث  
مخزن والعمارة  مجهزة 

باملاء والكهرباء
5- مشتمالتة::---------------------

6-مساحته:-           ------
7-درجة العمران:--

8-الشاغل:-                   احد الرشكاء
9-القيمة املق�درة:--     )1135750( مليار ومائة 
وخمس�ة وثالثون  مليون  وس�بعمائة وخمس�ون 

الف  
دينار حصة املدين)378583333(  ثلثمائة وثمانية 

وسبعون مليون 
وخمسمائة وثالثة وثمانون الف وثلثمائة وثالثون 

الف دينار
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مديرية تنفيذ البياع 

رقم االضبارة / 3158 / 2017 
اىل / املنف�ذ عليه / محمد كامل حس�ن / مجهول 

محل االقامة 
لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ القضائي 
يف ه�ذه املديرية وتاييد املجل�س البلدي لحي البياع 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ البياع خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون : 
اوصاف املحرر : 

نفذت الدائنة امل كامل حس�ن قرار الحكم املرقم 
3022 / ب / 2017 يف 4 / 10 / 2017 واملتضم�ن 
تاييد املدعي عليه محمد كامل حسن ومريم كامل 
حس�ن اضاف�ة لرتكة مورثهم�ا ) زين�ب ابراهيم 
حس�ن ( لتاديتهما للمدعية امل كامل حسن مبلغ 
ومق�داره ) 000 / 000 / 50 ( خمس�ون ملي�ون 

دينار .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عيل 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
محكمة بداءة الخالدية 

اىل / املدع�ى  عليهما 1- وس�ام تحس�ن عراك 2- 
حسام تحسن عراك 

م/ تبليغ 
بناءا ع�ىل الدعوة املرقم�ة 54/ب/ 2018  املقامة 
م�ن قب�ل املدعي ) جاس�م محم�د ع�يل ( عليكما 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكما قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغكم�ا بصحيفتي�ن محليتن بموع�د املرافعة 
املواف�ق 2018/2/22 للحضور اىل ه�ذه املحكمة 
ويف حال�ة ع�دم حضوركم�ا او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكما س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وفقا 

للقانون . 
القايض 

محمد جميل الفياض
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 409 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة نواله احم�د عطيه طلب�ا إىل هذه 
املحكم�ة تدعي في�ه فقدان زوجه�ا صالح عدوان 
عب�د والذي فقد يف محافظة ص�الح الدين – قضاء 
الدجيل بتاريخ 28 / 5 / 2015 بعد ان تم اختطافه 
ولم يعرف اي يشء ع�ن مصريه لحد االن وهو من 
س�كنة محافظة ص�الح الدين – قض�اء الدجيل – 
منطق�ة 23 الجزي�رة – فع�ىل من لدي�ه معلومات 
عنه االتصال بذويه او بهذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة 
رقم االضبارة : 2014/258

التاريخ 2018/2/6
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الرميثة العقار تسلس�ل 
34 م22 الطرب الواقع يف الرميثة العائد للمدين 
غيث مزهر عليوي املحجوز لقاء طلب الدائن 
ع�يل ثامر ح�رب البال�غ 32,319,000 دينار 
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالث�ن يوما تبدا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الرميثة 34 م22 الطرب
2 � جنسه ونوعه : بستان

3 � ح�دوده واوصاف�ه : يق�ع ع�ىل جان�ب 
الطريق رميثة � حمزة 

4 � مشتمالته : عدة محالت واشجار النخيل 
5  � مس�احته  :سهام املدين 1 دونم و4 اولك 

و 48 مرت 
6 � درجة العمران :

7  � الشاغل :
8  � القيمة املقدرة : سهام املدين 94336000 
اربع�ة وتس�عون ملي�ون وثالثمائ�ة وس�تة 

وثالثون الف دينار فقط ال غريها
�������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف الرميثة
العدد / 61/ش/2018

التاريخ 2018/2/8
اىل / املدعى عليه/ رعد عبويس طعمه

اقامت زوجت�ك املدعيه س�عديه كاظم جواد 
دع�وى تصديق طالق وعند اج�راء التبليغ يف 
مرك�ز رشطة ث�ورة العرشين تب�ن انك غري 
موج�ود ومرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب 
تايي�د كتاب املجلس املح�يل يف مدينة الرميثة 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك ع�ن طري�ق الن�رش يف 
جريدت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
املص�ادف ي�وم 2018/2/25 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال مع�ذرة مرشوع�ه فان 

املحكمة سوف تسري بالدعوى وفق القانون
القايض

حيدر حميد عبد الحسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد / 230/ش/2018

التاريخ 2018/2/7
اعالن

اىل / املدعى عليه / عدنان احمد خميس
اقامت املدعية  / نور  يزن حسن

ام�ام  230/ش/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
ه�ذه املحكم�ة طلب فيه�ا التفري�ق للهجر 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار  مختار 
منطق�ة العم�ارات ح�ي الزه�راء الس�كنية 
الس�ماوة   القضائي�ة يف  التبليغ�ات  وكت�اب 
املرق�م 104 يف 2018/2/7 ل�ذا ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتن للحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/2/21 وبعكس�ه س�وف تجري 

املحاكمة غيابية بحقك وفق القانون
القايض

حسن حبيب سهر 
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الهارب )غازي جاسم جهادي(

احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 70 يف 2018/1/30 غيابي�ا الج�راء 
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
املادة )4 ارهاب( من قانون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/5/6 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب )حسن رزاق حسن(
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 68 يف 2018/1/30 غيابي�ا الج�راء 
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )281 ( م�ن قانون العقوب�ات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/5/6 موعدا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب )رعد قاسم شنان(
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
الج�راء  غيابي�ا   2018/2/5 يف   86 املرق�م 
محاكمت�ك بدعوى غري  موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )28 مخ�درات( من قان�ون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/4/11 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب )1  � حليم بش�ري عطية   2 
� عدنان جالوي بلم  3  � محمد نارص حسن 

)
احال�ك قايض مكت�ب التحقي�ق القضائي يف 
الرميث�ة اىل محكمة جناي�ات املثنى بموجب 
قرار االحالة املرقم 99 يف 2018/2/5 غيابيا 
الج�راء محاكمتك بدعوى غ�ري موجزة وفق 
احكام املادة )4 ارهاب( من قانون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/4/15 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب )ارشد كامل رحيم(
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
الج�راء  غيابي�ا   2018/2/5 يف   85 املرق�م 
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة ) 443 ( م�ن قان�ون العقوبات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/4/11 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
ع�دم حض�ورك س�يتمك اج�راء محاكمت�ك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الهارب )عيل ناظم كاظم(
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
الج�راء  غيابي�ا   2018/2/5 يف   84 املرق�م 
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )443( من قان�ون العقوب�ات ولعدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك 
ع�ن طريق صحيفتن محليت�ن وتحديد يوم 
2018/4/11 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
رئاسة محكمة محكمة استئناف

 النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية 
العدد : 116/ب/2018
التاريخ : 2018/2/12

اىل / املدعى عليه / عارف حميد عبد جباري
اعالن

بن�اء ع�ىل اقام�ة الدع�وى البدائي�ة املرقمة  
اعاله م�ن قبل املدعي عقيل حس�ن رسحان 
ضدك واملتضمنة بان له بذمتك مبلغ خمس�ة 
وعرشون مليون دين�ار عراقي بموجب صك 
االمانة امل�ؤرخ 2017/3/5 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار املختار ملجمع السالم 
الس�كني املدعو ع�يل ابراهيم الش�بيل قررت 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن  محليتن 
يوميت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يوم 
2/22/ 2018 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

رعد رزاق التميمي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3832/ب2017/5

التاريخ 2018/2/5
اىل / املدعى عليه ) جاسم محمد موىس( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3832/
واملتضم�ن   2017/11/27 يف  ب2017/5 
الحكم  )بالزام املدعى عليهما جاس�م محمد 
م�وىس وعزي�ز ش�الل عب�د الل�ه بتأديتهما 
بالتكاف�ل والتضام�ن فيما بينهم�ا للمدعي 
املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
)الف�ان  ق�دره  مبل�غ  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
وثمانمائ�ة واربعة وثالث�ون دوالر امريكي( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة مدين�ة 
الصدر واش�عار امن قط�اع 77 املدعو زهري 
عطي�ة الس�ويراوي ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن 
ول�ك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل 
امل�دة املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 142/س/2018

التاريخ 2018/2/8
اىل / املستأنف عليه  / تحسن عباس محمد 

صالح
اعالن

لالستئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل 
املستأنف مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
بخصوص القرار الص�ادر من محكمة بداءة 
النجف يف الدعوى املرقمة 3530/ب2017/4 
وال�ذي يطل�ب في�ه فس�خ الحك�م البدائ�ي 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي 
الغري 2 عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املصادف 2018/2/20 الساعة 
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف 
تجري املرافع�ة بحقك حضوري�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 593/ب2018/1

التاريخ 2018/2/14
اىل / املدعى عليها  / مليحة حبيب عيل

اق�ام املدعي عب�د الرزاق عبد الش�هيد عبد 
الحسن الدعوى اعاله  يطلب فيها الزامك 
باج�ر املث�ل عن املس�احة املتج�اوز عليها 
يف عق�اره املرق�م 773 حوي�ش م�ن قبلك 
ولثب�وت مجهولي�ة  محل اقامتك حس�ب 
القضائ�ي  املبل�غ  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
ثامر موىس فرحان واش�عار مختار محلة 
الحويش يف النجف ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن  
للحضور امام ه�ذه املحكمة يوم املرافعة 
املصادف 2018/2/25 الس�اعة التاس�عة 
صباحا او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 947/ب2017/2

التاريخ 2018/1/10
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
 2725( تسلس�ل  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة 
رش�ادية ( محل�ة )كوف�ة / رش�ادية( يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع 
العق�ار املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصافه 
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبن الرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خ�الل خمس�ة 
ع�رش يوما من الي�وم التايل لن�رش االعالن 
القانوني�ة  التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة البالغة 
بموجب ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرف الرافدين 
فرع مسلم بن عقيل )ع( وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من 
الي�وم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض

اسعد هاشم الخفاجي
االوصاف :

دار س�كن خرب�ة مس�احته )2( اول�ك و 
)56,77( م�رت مرب�ع تق�ع ع�ىل الش�ارع 
العام مقابل التقاطع املس�مى فلكة حبيب 

الرعاش وهي غري مشغولة من احد
القيمة املقدرة /

)266,770,000( مئت�ان وس�تة وس�تون 
ملي�ون وس�بعمائة وس�بعون ال�ف دينار 

عراقي فقط
�������������������������������������

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 742/580/135  

صاحي ابو حالن
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 

الجنس : عرصة
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :

املساحة : 300 مرت 
املش�تمالت : غرفت�ن ومطبخ واس�تقبال 

وصحيات
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية
الشاغل : زمان فاضل حسن مجيل

مقدار البيع :
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
العائ�د للراه�ن  ع�ن حصة زم�ان فاضل 
حس�ن مجيل لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
م�رف الرافدي�ن / ف�رع غم�اس البالغ 
)اربعة عرش مليون دينار( فعىل الراغب يف 
االش�رتاك فبها مراجعة هذه الدائرة خالل 
30 يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار( وان 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

�������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ النجف 
اىل املنفذ عليه / جابر حسن شاهر

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي ملديري�ة تنفي�ذ النج�ف 
واش�عار مختار /ناظم حسن الفيداوي / 

الجديد 4 د
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

ق�رار الحك�م  بال�زام املدع�ى علي�ه جابر 
حسن ش�اهر بتادية للمدعى  رضا فاضل 
جب�وري مبلغا قدره احد ع�رش الف دوالر 
امريك�ي الثاب�ت يف وص�ل االمان�ة املؤرخ 
2017/9/14 واملستحق يف 2017/10/13 
الرس�وم  كاف�ة  علي�ه  املدع�ى  وتحمي�ل 
واملصاري�ف القضائي�ة وبضمنه�ا اتعاب 

املحاماة
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قريبًا .. زراعة أرضية ملعب 
الزوراء ونصب مقاعد اجلامهري

           بغداد/ المستقبل العراقي

زار وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
ملع�ب  الحس�ين عبط�ان مش�روع 

الزوراء الرياضي”.
وأك�د عبطان بحس�ب بي�ان للوزارة 
ان  العراق�ي”،  المس�تقبل   “ تلقت�ه 
“الش�ركة المنف�ذة لملعب ال�زوراء 
الرياضي ستبدأ قريباً بزراعة أرضية 

الملعب ونصب مقاعد الجماهير”.
وق�ال عبط�ان خ�ال تفق�ده س�ير 
االعمال في ملع�ب الزوراء الرياضي 

ان “الش�ركة ش�ارفت عل�ى االنتهاء 
الكونكريتي�ة،  الص�ب  اعم�ال  م�ن 
ليت�م بعدها نصب مقاع�د الجماهير 
والبدء بتأهيل أرضية الملعب تمهيداً 

لزراعتها”.
واض�اف ان “ال�وزارة تأم�ل ان يت�م 
االس�راع بإنه�اء كافة االعم�ال في 
الملع�ب بأس�رع وق�ت ممك�ن ليتم 
كبي�رة  اضاف�ة  ويك�ون  افتتاح�ه، 
لماع�ب العاصم�ة ولن�ادي الزوراء 
وجمهوره الذين انتظروا كثيرا اكمال 

ملعبهم.

اجتامع غامض بني سيميوين وثالثي بايرن ميونخ
            المستقبل العراقي / متابعة

أثار دييجو سيميوني، المدير الفني 
لفري�ق أتلتيك�و مدري�د اإلس�باني 
الجدل باجتماع غامض جمع بينه، 
وبي�ن ثاثة من نج�وم نادي بايرن 

ميونخ األلماني.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية، 
عن تواج�د ثاثي البافاري، أرتورو 
في�دال، خ�وان بيرن�ات، وخاميس 
رودريجيز في أحد المطاعم بمدينة 

مدريد، رفقة دييجو سيميوني.
ونشرت صحيفة “آس” اإلسبانية، 

األربع�ة  مغ�ادرة  ُيظه�ر  فيدي�و 
العش�اء،  تن�اول  عق�ب  المطع�م، 
وأشارت إلى أن مضمون المناقشات 

خال الجلسة غير مؤكد.
“هن�اك  الصحيف�ة:  وأضاف�ت 
تكهنات ب�أن في�دال وبيرنات على 
األقل قد تحدثا مع سيميوني حول 
أتليتك�و  إل�ى صف�وف  انتقالهم�ا 
مدري�د، نظ�ًرا لكون بيرن�ات بديًا 
في الوقت الحالي، وصعوبة فرص 
في�دال في المنافس�ة م�ع انضمام 
أن األخي�ر  إال  لي�ون جوريتس�كا، 
س�بق وأن أعل�ن رغبته ف�ي البقاء 

مع البافاري”.
وأش�ارت إلى أن�ه من المس�تحيل 
رودريجي�ز  لخامي�س  بالنس�بة 
الرحي�ل إل�ى أتليتكو مدري�د، ألنه 
يري�د البقاء في باي�رن، كخيار أول 
ثم الع�ودة إلى ري�ال مدريد كخيار 

ثاٍن.
واختتم�ت: “حدي�ث الاعبي�ن مع 
يب�دو  باي�رن،  لقي�ادة  س�يميوني 
مس�تبعًدا أيًضا، حيث أك�دت إدارة 
الن�ادي الباف�اري مؤخ�ًرا أنه بعد 
رحي�ل هاينكس س�يتم التعاقد مع 

مدرب ألماني”.

احتاد الكرة يدعو وسائل االعالم اىل تقديم طلباهتا 
لتغطية ودية العراق والسعودية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

دعا المكتب االعامي التحاد الكرة وسائل 
االع�ام من المصوري�ن والصحفيين الى 
تقدي�م طلباته�ا لاتحاد من أج�ل تغطية 
الع�راق  تجم�ع  الت�ي  الودي�ة  المب�اراة 
والس�عودية بملع�ب البص�رة ف�ي نهاية 
الع�ام  بي�ان  الجاري.وذك�ر  الش�هر 
االتحاد تلقته “المس�تقبل العراقي”، على 
“المصوري�ن الحاصلي�ن عل�ى البطاق�ة 
التعريفية فئ�ة )A( حص�راً الصادرة من 
االتحاد لمسابقة الدوري الممتاز الراغبين 

بتغطي�ة مب�اراة منتخبن�ا الوطن�ي امام 
شقيقه السعودي التي ستجري في الثامن 
والعش�رين م�ن الش�هر الج�اري تقدي�م 
طلباتهم وحسب االستمارة المرفقة طياً 
الى مقر االتحاد”.ودع�ا المصورين “من 
سكنة بغداد والمحافظات القريبة التقديم 
خ�ال الم�دة م�ن الثاث�اء 13/2/2018 
ولغاية التاس�ع عشر من الش�هر الجاري 
اما في المحافظات البعيدة فسيتم استام 
طلباته�م ف�ي محافظة البص�رة يوم 21 
من الش�هر الج�اري ويس�ري الحال على 

الصحفيين.

اختتام بطولة كربالء األوىل بالبليارد
              المستقبل العراقي / علي ابراهيم

 
بحضور نائب محافظ كرباء علي الميالي مسؤول ملف الشباب والرياضة بالمحافظة 
وعدد من الش�خصيات الرياضي�ة اختتمت على قاعة منتجع حي الحس�ين الترفيهي 
بطولة كرباء األولى بالبليارد ، حيث أس�فرت النتائج عن فوز الاعب حس�ين ماجد 
بالمرك�ز األول والاعب عاء موس�ى بالمرك�ز الثاني والاعب أحمد م�ازن بالمركز 

الثالث”.
 وف�ي تصري�ح خص ب�ه “المس�تقبل العراق�ي” قال المدي�ر المف�وض لمنتجع حي 
الحسين الترفيهي والمش�رف على البطولة أحمد حازم الحذاف انه “إيماننا منا بدعم 
الشباب الكربائي وتنمية قدراتهم الذهنية والرياضية وبالتعاون مع مديرية الشباب 
والرياضة بالمحافظة أقيمت على قاعة منتجع حي الحس�ين الترفيهي بطولة كرباء 
األول�ى بالبليارت”.واضاف أن “أقامت مثل هكذا بط�والت محلية الغرض منها إيجاد 
مناخا رياضيا س�ليما ومتنفسا للشباب الرياضي الكربائي الذي له صوالت وجوالت 
ف�ي مختل�ف األلع�اب الرياضية مؤكدا دعم�ه الكامل والمس�تمر  للش�باب الرياضي 

الكربائي الذي يستحق كل التقدير اإلحترام.

رشط إيكاردي يشعل املفاوضات بني وكالئه وإنرت ميالن
              المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ، أن إدارة إنت�ر 
ميان، تس�عى إلزالة الش�رط الجزائي، من 

عقد نجم الهجوم، ماورو إيكاردي. 
وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة “كورييري 
الش�رط  أن  اإليطالي�ة،  س�بورت”  ديلل�و 
الجزائ�ي إليكاردي، يبل�غ 90 مليون يورو، 
وسيكون مفعوله س�ارًيا في يوليو/تموز 
المقب�ل، في ظل مخاوف من اس�تغال هذا 

البن�د، من جان�ب أندي�ة كبرى، مث�ل ريال 
مدري�د، للحصول عل�ى األرجنتيني الدولي، 

الصيف المقبل.
وذك�رت الصحيف�ة أن إدارة إنت�ر مي�ان، 
عرض�ت زي�ادة رات�ب إي�كاردي، م�ن 4.7 
ملي�ون يورو في الموس�م، إلى 6.5 مليون، 
م�ع تقدي�م حزمة مغري�ة م�ن المكافآت، 
والع�اوات، المرتبط�ة بإنج�ازات الفريق، 
وأداء الاع�ب أيًض�ا، مقاب�ل إزالة الش�رط 

الجزائي من عقده تماًما.

لكن على الجانب اآلخر، فإن وكاء إيكاردي 
بقي�ادة زوجته، وان�دا نارا، يطلب�ون راتًبا 
ق�دره 7 مايي�ن ي�ورو، مع وجود ش�رط 
 200 أو   150 إل�ى  جزائ�ي، لك�ن بزيادت�ه 

مليون يورو.
وت�رى واندا، أن�ه إذا أراد إنتر مي�ان، إزالة 

الش�رط الجزائي تماًم�ا، فإن 
علي�ه دف�ع راتب س�نوي 

 8 ق�دره  إلي�كاردي، 
مايين يورو.

حمكمة التمييز تؤكد رشعية بقاء اياد بنيان 
رئيسًا لنادي الرشطة وحتكم ببطالن إقالته

هيجواين يدخل التاريخ يف »9« دقائق أمام توتنهام

            بغداد/ المستقبل العراقي
 

اكدت محكم�ة التمييز، ام�س االربعاء، ش�رعية بقاء اياد 
بنيان رئيساً لنادي الشرطة الرياضي، فيما حكمت ببطان 
إقالته.وبينت ان “رئيس الهيأة االدارية لنادي الش�رطة اياد 
بنيان، المدعي عليه، ادعى، بترشيح نفسه النتخابات 
الهيأة االدارية للنادي رغم معرفته بالغاء 
االنتخاب�ات الجارية ف�ي 28/ 5/ 
2016، والت�ي تمخ�ض عنه�ا 
ف�وز اياد عب�د الرحمن عبد 
هي�أة  كرئي�س  ال�رزاق، 
ادارية والذي قام بتاريخ 

5/ 8/ 2017، بعم�ل اجتماع للهي�أة، تمخض عنه 
دعوته لانتخاب�ات، لغرض التصوي�ت على الهيأة 
االدارية الجديدة برئاسة المدعي عليه رغم معرفته 
ببط�ان االنتخاب�ات لمخالفتها الح�كام القانون، 

وتعديات�ه لعدم امتاكه صفة قانونية تخوله طرح 
الثقة ع�ن الهيأة االدارية الس�ابقة برئاس�ة المدعي 

ومنحه الثقة للهيأة االدارية الجديدة برئاس�ة المدعي 
علي�ه، لذا طل�ب دعوة المدع�ي عليه للمرافع�ة والحكم 

بابطال االنتخابات الجارية في 5/ 8/ 2017، وكافة النتائج 
المترتب�ة عنه�ا ومن بينه�ا رئاس�ة المدعي عليه اي�اد بنيان 
للهيأة االدارية لنادي الشرطة الرياضي وتحميل المدعي عليه 

المصاريف القضائية واتعاب المحاماة.

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

سجل جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس اإليطالي، الهدف األول للسيدة 
العجوز في شباك توتنهام اإلنجليزي، في الدقيقة الثانية من عمر مباراة 
ذه�اب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا.وذكر حس�اب ميس�تر ش�يب 
لإلحصائيات، أن هيجواين سجل ثاني أسرع هدف ليوفنتوس في دوري 

أبط�ال أوروبا، بعد 73 ثانية منذ هدف ديل بييرو في مانشس�تر يونايتد، 
عام 1997، بع�د 20 ثانية.ويتقدم يوفنتوس عل�ى توتنهام حاليا بهدفين، 

سجلهما هيجواين في الدقيقتين 2 و9 من عمر اللقاء.
وأضاف الحس�اب ذاته، أن هيجواين سجل أسرع ثنائية في دوري األبطال، في 

8 دقائق و7 ثواني.

خالل لقائه النجم عدنان درجال .. عبطان : الوزارة تفتح ابواهبا 
أمام الكفاءات واخلربات الرياضية املغرتبة

برشلونة يدلل ديمبيل إلهناء معاناته

»4« نجوم يدفعون فاتورة نيامر
يف ريال مدريد

             بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الش�باب و الرياضة عبد 
الحس�ين عبط�ان احتض�ان الوزارة 
الرياضي�ة  والخب�رات  للكف�اءات 
المغتربة في مختل�ف بلدان العالم”.

ج�اء ذل�ك خ�ال اس�تقبال عبط�ان 
الك�روي  النج�م  الخ�اص  بمكتب�ه 
الس�ابق والمدرب المغترب في قطر 
عدنان درجال الذي يتواجد في بغداد 
بدع�وة رس�مية م�ن وزير الش�باب 
و الرياض�ة. وقال عبط�ان في بيان 
ان  العراق�ي”،  “المس�تقبل  تلقت�ه 
ال�وزارة وضم�ن نهجه�ا ورؤيتها، 
تفت�ح ابوابه�ا للخب�رات األكاديمية 
والتدريبية المغتربة بهدف االستفادة 

م�ن ه�ذه الطاق�ات واالمكانات في 
العراقي�ة  الرياض�ة  واق�ع  تطوي�ر 
والنه�وض به ال�ى مرات�ب متقدمة 
وال سيما في ملف رفع الحظر الكلي 
ع�ن الماع�ب الكروي�ة. واضاف ان 
“الم�درب عدنان درجال يع�د واحدا 
م�ن العوامل المس�اعدة في الس�ير 
بعملية رف�ع الحظر بخطوات واثقة 
مدربي�ن  زمائ�ه م�ن  ال�ى جان�ب 
واكادييين وخب�رات مغتربة أضافوا 
الش�يء الكثير لمس�عى الوزارة في 
اتجاه كس�ر قيود الحظ�ر الى جانب 
ما تحقق من ثورة مشاريع عمرانية 
رياضي�ة عززت من موقفن�ا الدولي 
وافض�ت الى نتائج ايجابية كبيرة لم 
يشهدها البلد منذ عقود زمنية، مبينا 

ان “الع�راق بحاجة ماس�ة الى فكر 
وخب�رات ابناءه من العلماء والنجوم 
والكف�اءات المغترب�ة ف�ي مختل�ف 
المج�ال  المج�االت وال س�يما ف�ي 
الرياض�ي ال�ذي يحتاج ال�ى قفزات 
نوعي�ة ف�ي مختل�ف مفاصل�ه. من 
جهته ق�دم المدرب الك�روي عدنان 
درج�ال ش�كره وتقديره ال�ى وزير 
الشباب و الرياضة لدعوته زيارة بلده 
بعد غرب�ة دامت ٢١ عام�ا ولحفاوة 
االستقبال وحس�ن الضيافة ، مؤكدا 

انه س�يضع ما ف�ي جعبته من 
وطروح�ات  خب�رات 

رياض�ة  لخدم�ة 
القدم  وكرة  العراق 

تحديدا.

              المستقبل العراقي / متابعة

يعاني عثمان ديمبلي، العب برش�لونة، من س�وء 
توفيق، خال موسمه األول مع الفريق الكتالوني، 

بعد إصابته مرتين.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، 
فإن الاعبي�ن والجه�از الفني وإدارة برش�لونة، 
يس�اندون ديمبلي، لرف�ع الضغوطات م�ن عليه، 
بعد عودت�ه من اإلصابة في لق�اء خيتافي األخير 

)0-0(.وأبرزت الصحيفة معاناة الاعب، الذي 
يخوض موس�مه األول مع برشلونة، في عمر 

ال��20 عاًما، بعد صفقة خيالي�ة، أبرمها النادي 
لتعوي�ض نيم�ار، مش�يرًة إلى تعرض الفرنس�ي 

لإلصابة، ما أدى لغيابه نحو 4 أشهر.
وأك�دت أن ديمبل�ي يحظى برعاي�ة خاصة، 
من جانب إدارة برش�لونة، التي وفرت أحد 
الطه�اة خصيًصا، م�ن أجل إع�داد الطعام 

لاعب، بعيًدا عن الوجبات السريعة.

              المستقبل العراقي / متابعة

رش�حت تقاري�ر صحفي�ة، أربع�ة العبي�ن للرحيل عن 
صفوف ريال مدريد اإلسباني، في إطار سعي إدارة النادي 
الملكي لجلب نيمار جونيور، نجم باريس س�ان جيرمان 
الفرنس�ي عقب نهاية الموسم الجاري.ويعد كريستيانو 
رونالدو، أبرز األسماء التي ارتبطت بالرحيل عن جدران 

“الميرينجي”، بإدراجه في صفقة تبادلية مع 
نيم�ار، لتقليل المبلغ المدف�وع لضم النجم 

البرازيلي من ناديه الباريس�ي.كما ذكرت 
صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن ريال 

مدريد ي�درس بي�ع 3 العبي�ن آخرين 
م�ن أج�ل تموي�ل صفق�ة التعاق�د 

م�ع جوه�رة السيلس�او، والذي 
م�ن المتوقع أن يكل�ف التعاقد 

مع�ه مبلًغ�ا خيالًيا.وقال�ت 
الجن�اح  إن  الصحيف�ة 

الويل�زي جاريث بيل، 
أب�رز  م�ن  يعتب�ر 
االسماء المرشحة 
س�تعرض  الت�ي 

للبيع، باإلضافة إلى 
العب الوسط الكرواتي 

ل�وكا مودريتش، حي�ث يحظى هذا الثنائ�ي باهتمام 
أندية إنجليزية عديدة، أبرزها مانشستر يونايتد.كما 
تضم القائمة أيًضا المهاجم الفرنس�ي كريم بنزيما، 
والذي ربطته تقارير في أكثر من مناس�بة س�ابقة 

باالنتقال إلى صفوف آرسنال.

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

واص�ل ه�اري كي�ن مط�اردة األرق�ام 
القياس�ية، عندما س�جل ه�دف توتنهام 
هوتس�بير األول ف�ي تعادل�ه 2-2 خارج 
ملعبه مع يوفنتوس في ذهاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال أوروبا”.
وكان هدف كين في الدقيقة 35 هو السابع 
له في البطولة هذا الموس�م، ليعادل الرقم 
القياس�ي لاعبين اإلنجليز وحققه ستيفن 

جيرارد، عندما س�جل 7 أهداف مع ليفربول 
في موسم 2008-2009.

وليس هذا فحسب بل إن أهداف كين التسعة 
ف�ي مبارياته التس�ع األولى، تزي�د على أي 
الع�ب آخ�ر ف�ي تاري�خ المس�ابقة األب�رز 
لألندي�ة في أوروب�ا، ويتفوق به�دف واحد 
على الرباعي رونالدينيو وسيموني إنزاجي 

وديدييه دروجبا ودييجو كوستا.
وأح�رز كين 9 أه�داف في آخ�ر 8 مباريات 
بجمي�ع المس�ابقات، ويمل�ك 33 هدًفا هذا 

الموس�م، وهو م�ا يزيد عل�ى أي العب آخر 
في بط�والت ال�دوري الخم�س الكبرى في 

أوروبا.
 24 البال�غ عم�ره  المهاج�م  وكان بوس�ع 
عاًما، الذي س�جل هذا الشهر هدفه 100 في 
الدوري الممتاز في 141 مباراة فقط، زيادة 
حصيلت�ه في مب�اراة الثاث�اء، لكن حارس 
يوفنت�وس المخض�رم جيانلويج�ي بوفون 
تصدى لفرصتين خطيرتين بش�كل رائع من 

أمام مهاجم توتنهام.

كني يعادل أسطورة ليفربول يف معقل السيدة العجوز
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
انهي�ار س�د مأرب باليم�ن وهو س�يل العرم كما 
وصف�ه الق�ران الكري�م كان يف س�نة 120 قب�ل 

امليالد.
اكرب الكواكب الس�يارة كوكب املش�ري حيث انه 

اكرب من االرض 318 مرة وأصغرها عطارد .
س�ور الص�ن العظيم بني ع�ام 228 ق . م طوله 

1500 ميل وعلوه 6-10 م وعرضه 4 مر .
خ�ط االس�تواء ليس مكان�ا أو منطق�ة أو إقليما 
مح�دداً فهو خ�ط وهمي غ�ر قابل لالكتش�اف 

أصال.
اعىل درجة حرارة يف العالم هي يف العزيز يه يف ليبيا 

نحو )126,4( فهرنهايت ) 58( درجة مئوية .
يبل�غ ع�دد االغن�ام املوج�وده يف نيوزيلن�دا نحو 
70 ملي�ون يف ح�ن ان عدد الس�كان ال يتجاوز 4 

مالين.
نه�ر بردي الذي يمر يف مدينة دمش�ق يبلغ طوله 
ح�وايل 70 ك�م ويص�ب يف بح�رة العتيب�ة رشق 

دمشق .

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: تنهي عمالً جامعي�اً تنال عىل أث�ره عالمة عالية 
تس�تحق عليه�ا تنويه�اً وتهنئة.عاطفياً: ال تك�ن مردداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك، فهو م�الذك األخر يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفق�د اتزانك وال تحاول أن تف�رض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفي�اً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيرات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثر م�ن الهدايا 

القيمة.

مهني�اً: خّفف النم�ط وال تب�ادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم .

عاطفي�اً: تنعم بنهاية يوم س�عيد بعدما أمضي�ت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبن ما أنت 
قادر عليه حن تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تس�تفيد من وضع 
جي�د له. يكون مزاج�ك رائقاً وتبدو أكث�ر انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفي�اً: أنت قليل الصرب وقايس القل�ب وتميل إىل إثارة 
العدائي�ة والتوّت�ر أينم�ا حللت. وه�ذا ما يس�بب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تس�تعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أس�هل من الس�ابق، تتمتع بثق�ة عالية بالنف�س وتقرر 
إدخال تعديل مناس�ب ع�ىل حياتك، فتتخ�ذ هذه األخرة 
طابعاً مختلفاً جمي�اًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفي�اً: يمنحك الحظ قدرة مهم�ة عىل تحقيق التقارب 
م�ع ال�زوج، وإذا كن�ت عازب�اً يك�ون الح�ب يف مقدم�ة 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملم�وس، ذل�ك لغياب 
املعاكس�ات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قلي�اًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: لن ت�رّدد يف توجي�ه املالحظات الجارحة، تش�تّد 
الضغ�وط ورّبما تضطر إىل إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد 

أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً: تركز عىل العالق�ات االجتماعية وخصوصاً مع 
أشخاص من املحيط نفسه حن تتبادلون اآلراء واألفكار

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبر بس�هولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفي�اً: أف�كارك واضح�ة وأس�لوبك مس�الم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثر إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
ب�أن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفي�اً: تحت�اج إىل رض�ا الرشيك ال س�يما أن�ك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

الفوضى تعم حديقة حيوانات
س�ادت حال�ة م�ن الف�وىض 
حديقة الحيوانات يف العاصمة 
الفرنس�ية باريس بع�د فرار 
ع�رشات ق�رود الرب�اح م�ن 

أقفاصها.
وأس�فر الح�ادث ال�ذي وقع 
صب�اح أم�س الجمع�ة ع�ن 
إجالء زوار الحديقة وإغالقها، 

وألق�ي القب�ض ع�ىل معظم 
القرود الهاربة يف غضون عدة 
س�اعات لكن أربع�ة منها ال 

تزال طليقة.
وأعلن مس�ؤولون يف الحديقة 
ع�ن ع�دم تس�جيل ح�وادث 
ب�ن الق�رود وزوار الحديقة، 
موضحن أن الحيوانات بقيت 

املس�موح  غ�ر  املناط�ق  يف 
للمواطنن بزيارتها.

وذك�ر املس�ؤولون أن إخ�الء 
الحديق�ة كان إج�راء وقائيا، 
مش�رين إىل أن ق�رود الرباح 
قد تش�كل خطرا عىل الناس، 
الظ�روف  ه�ذه  يف  س�يما  ال 

االستثنائية.

عالقة تربط عمر اخلاليا بالتلوث
أك�د باحثون من أمري�كا أن طول التيلومر 
عن�د ال�والدة وخ�الل الس�نوات األوىل م�ن 
الحي�اة يلعب دورا كب�را يف ظهور األمراض 
اإلنس�ان.وأثبت  ل�دى  البل�وغ  مرحل�ة  يف 
الباحثون أن حال�ة التيلومر )الجزء األخر 
من الكروموسوم، وظيفته حماية الحمض 
الن�ووي م�ن التل�ف( يمكن أن تتغ�ر أثناء 
انقسام الخاليا ألسباب أخرى غر التقدم يف 
الس�ن، عند تعرض الجسم لتأثر مجموعة 

عوام�ل رئيس�ية مث�ل اإلجه�اد واالكتئاب 
والفق�ر، والت�ي ت�ؤدي إىل زي�ادة العنارص 
املؤكسدة والجزيئات املسببة لتآكل الخاليا، 
مما يفيض إىل انخفاض كبر يف طول رشيط 
الش�يخوخة. الن�ووي وترسي�ع  الحم�ض 

وق�ال دليان�غ تانغ م�ن جامع�ة كولومبيا 
يف نيوي�ورك، إن الظ�روف البيئي�ة الس�يئة 
املحيطة باإلنسان لدى والدته أثبتت تأثرها 
السلبي عىل متوسط طول العمر، بعد تحليل 

طول التيلومر يف خاليا الحبل الرسي ل� 250 
طفال ولدوا يف مدينة تشونتشينغ الصينية، 
املشهورة بتلوث الهواء فيها، واحتوائه عىل 
كميات كبرة من الهيدروكربونات العطرية 
وغره�ا م�ن املرسطن�ات التي تنت�ج أثناء 
اح�راق الفحم.ونصح الباحث�ون يف نهاية 
ه�ذه التجرب�ة باالبتع�اد عن الس�كن قرب 
املنش�آت الصناعية الكربى ومحطات توليد 

الكهرباء التي تؤثر عىل طول التيلومر.

فضالت رواد الفضاء.. طعامهم املستقبيل!
طور علماء طريقة لتحويل الفضالت البرشية إىل مصدر 
غذائي محتمل، يمكن لرواد الفضاء استخدامه يف بعثات 

املريخ املستقبلية.
وتمك�ن العلم�اء م�ن إنش�اء الربوت�ن وامل�واد الغني�ة 
بالده�ون، باس�تخدام امليكروبات الق�ادرة عىل تحطيم 

النفايات الصلبة والسائلة.
وقال الربوفيس�ور كريس�توفر هاوس، الباحث يف مجال 
امليكروب�ات بجامعة والية بنس�لفانيا األمريكية، إن هذا 
املفهوم الغريب س�يؤدي إىل إنتاج مواد »حلوة الطعم« أو 

»ما يشبه الخضار«.
ويمثل اإلمداد الغذائي عقبة رئيسة عند تخطيط الرحالت 

الفضائية الطويلة.
كم�ا يتطلب الطعام املنقول من كوكب األرض، مس�احة 

عىل املركبة الفضائية وبالتايل زيادة تكاليف الوقود.
لذا فإن إعادة تدوير النفايات وتحويلها إىل غذاء جيد، هو 

الحل لهذه املشكلة.

وأوضح الربوفيس�ور ه�اوس طريقة إنتاج م�ادة غنية 
باملغذيات من النفايات البرشية، باس�تخدام امليكروبات، 
 Life Sciences in Space يف الدارس�ة املنش�ورة يف مجلة

Research.وتتضم�ن الطريقة عملي�ة الهضم الالهوائي 
)تحطي�م املواد الغذائية يف غياب األكس�جن(، حيث تعد 

وسيلة فعالة لكرس املادة القابلة للتحلل.
وأدت عملي�ة الهض�م الالهوائ�ي الب�رشي إىل إنتاج غاز 
امليث�ان، الذي اس�تخدمه العلماء بعد ذل�ك يف زراعة نوع 

.»Methylococcus« آخر من امليكروبات يسمى
وُتس�تخدم ه�ذه الس�اللة امليكروبي�ة حالي�ا كأع�الف 

للحيوانات.
ومع وجود نس�بة 52% من الربوت�ن و36% من الدهون، 

يمكن استخدامها كمصدر غذائي للبرش أيضا.
وقال العلماء إن أس�لوبهم الجديد لي�س جاهزا للتطبيق 
يف الوقت الحايل، ولكنه يوفر نموذجا جديدا إلنتاج الغذاء 

عىل متن املركبات الفضائية.
والجدي�ر بالذك�ر، أن�ه ت�م بالفعل إع�ادة تدوي�ر بعض 
النفاي�ات البرشية ع�ىل متن املحطة الفضائي�ة الدولية، 

حيث يتم استخراج املياه من بول رواد الفضاء.

فريوس خطري يسكن املحيط!
فروس�ا  العلم�اء  اكتش�ف 
جديدا يف مي�اه املحيطات يقتل 
البكتريا ويشكل خطرا محتمال 

عىل اإلنسان والحيوان .
معه�د  م�ن  علم�اء  وأك�د 
للتكنولوجيا  ماساتشوس�تس 
 »Autolykiviridae« أن فروس
الجديد يمتل�ك جينيوما قصرا 
آالف   10 م�ن  يتأل�ف  ج�دا، 
نيوكليوتي�د. كما ثبت�ت قدرته 
ع�ىل قت�ل أكث�ر م�ن 40% من 
جميع أن�واع البكتريا.ويحاول 

العلم�اء اآلن معرف�ة األمكن�ة 
النتش�ار  املحتمل�ة  الجدي�دة 
الفروس. كما يدرسون الخطر 
اإلنس�ان  ع�ىل  من�ه  املتوق�ع 

والحيوان.
ويؤم�ن علماء األحي�اء بالدور 
ه�ذه  تلعب�ه  ال�ذي  اله�ام 
الفروس�ات يف النظ�ام البيئي 
للبحار واملحيط�ات، إذ يحتوي 
كل ميلليل�ر واح�د م�ن مياه 
البحر عىل حوايل 10 مالين من 

الفروسات املتنوعة.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“ تكف�ي 7 أش�خاص “ - 4 كيلو خوخ - 1 كيلو س�كر - 1 ليمونة 

معصورة – فانيليا
طريقة عمل كمبوت الكمثرى يف املنزل

طريقة التحضر:
يقطع الخوخ اىل نصفن ثم ننزع البذر منه.

يف ان�اء كب�ر الحج�م عىل ن�ار عالية نض�ع ماء كايف حت�ى يغطي 
الخوخ.

نضع الخوخ و السكر يف اإلناء و يقلب املزيج حتى يذوب السكر.
ي�رك امل�اء حت�ى يغيل ث�م نضع الليم�ون و ي�رك املزيج مل�دة 30 

دقيقة.
تض�اف الفانيليا عىل الخ�وخ يف اإلناء ثم يرك املزي�ج ملدة 5 دقائق 

اخرى.
يغطى اإلناء ثم تخفض درجة الحرارة و يقلب املزيج لثوان ثم يرفع 

من عىل النار و يرك حتى يربد.
يق�رش الخوخ ) تزال منه القرشة الخارجيه ( ثم يقطع و يوضع يف 

كاسات التقديم.
يزين الكمبوت باملكرسات او حسب الرغبة و يقدم.

كمبوت اخلوخ
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ام�ضاءات

رفعت فولفو مؤخرا الستار عن أحدث نموذج من سيارات »XC40« رباعية 
الدفع املخصصة للطرق الوعرة.

وأبه�ر التصميم األنيق والعرصي ل� »XC40« الجديدة عش�اق فولفو، حيث 
جمع بني ضخامة السيارات رباعية الدفع واأليروديناميكية العالية، وأضفت 

عليه املصابيح الفريدة املزودة بتقنيات »LED« طابعا مميزا.
وزودت الس�يارة بمقصورة داخلية مريحة وواس�عة وصندوق خلفي كبري 
بس�عة 460 ل�را ما يجعل منها مركب�ة عائلية بامتي�از، فضال عن أقراص 

عجالت مطلية بالكروم بنقش غاية يف االنسجام مع الشكل الخارجي.

أطلقت روس�يا مركبة ش�حن »بروغرس« إىل محطة الفضاء الدولية من قاعدة 
بايكونور يف كازاخستان، بعد تأجيل ثالثة أيام بسبب خلل تقني غري محدد.

ول�و نّفذت العملية الس�بت كما كان مق�ررا، لكانت املركبة بلغ�ت املحطة التي 
تسبح يف مدار األرض يف ثالث ساعات ونصف الساعة، وهو وقت قيايس.

وه�ي املرة الثانية التي تفش�ل فيه روس�يا يف بلوغ املحط�ة يف وقت قيايس، بعد 
محاولة سابقة القت املصري نفسه يف ترشين األول/أكتوبر 2017.

و انطلقت املركبة محمولة بصاروخ »سويوز 2.1« عند الساعة 14,13 بالتوقيت 
املحيل )8,13 ت غ(.

وتمك�ن الص�اروخ من وضعها يف م�دار األرض بعد ثماني دقائ�ق عىل اإلطالق، 
بحسب ما أظهرت مقاطع بّثتها وكالة الفضاء الروسية »روسكوسموس«.

ويتوّق�ع أن تلتحم باملحطة املدارية عند الس�اعة 10,43 ت غ من يوم الخميس، 
أي بعد أكثر من 48 ساعة عىل إطالقها.

سيارة مميزة للطرق الوعرة روسيا تطلق »مركبة شحن« إىل حمطة 
الفضاء الدولية

األكل ببطء يساعد عىل تنزيل الوزن
أظهرت دراس�ة يابانية عىل أش�خاص 
مصابني بالس�ّكري أن اإلبطاء يف األكل 

يساعد عىل تنزيل الوزن.
ونرشت هذه الدراس�ة يف مجلة »بي أم 
جي أوب�ن« وتناولت 60 ألف ش�خص، 
وق�د أظه�رت وج�ود صل�ة ب�ني األكل 

برسعة وزيادة الوزن.
وق�ال معدو الدراس�ة وه�م باحثون يف 
جامع�ة كيوش�و »تغيري رسع�ة األكل 
من ش�أنه أن يؤدي إىل تغيري يف السمنة، 
وأض�اف  الجس�م«.  كتل�ة  وم�ؤّش 
تن�اول  رسع�ة  »تقلي�ص  الباحث�ون 
الطع�ام يمكن أن تكون فاعلة يف تجّنب 
ملف�ات  الباحث�ون  ودرس  الس�منة«. 
طبي�ة لقرابة س�تني ألف ش�خص بني 
العام�ني 2008 و2013 كان�وا مصابني 

بنوع من داء الس�كري ناجم غالبا عن 
الس�منة. وتب�ني أن األش�خاص الذي�ن 
قال�وا إنه�م يأكل�ون عىل مه�ل )7 %( 
كانوا أقل سمنة من املتوسط. أما الذين 
يتناولون طعامهم برسعة معتدلة )56 
%( وبرسع�ة عالي�ة )37 %(، فكان�وا 
أكثر ميال للسمنة بنسبة 36,5 % للفئة 
الثاني�ة، و44,4 % للفئة الثالثة. ونصح 
الباحث�ون أيضا بعدم تن�اول أي طعام 
بعد الَعش�اء، وعدم تن�اول الطعام قبل 
ساعتني من النوم. وعلّق سيمون كورك 
الباح�ث يف »إمربي�ال كولي�ج« يف لندن 
»إنها دراس�ة مهمة تثبت ما كنا نفّكر 
به«، فيما دعا باحثون آخرون إىل إجراء 
دراس�ات أخرى أوس�ع ال تش�مل فقط 

أشخاصا مصابني بالسكري.

أوقف�ت الرشط�ة الباكس�تانية عصابة كانت 
تنص�ب عىل نس�اء فقريات من خالل س�حب 
كميات من الس�ائل الدماغي الش�وكي منهن 
يف مقاب�ل وعود بتقديم مه�ور للزواج، بهدف 
بيعها يف السوق السوداء يف بلد معروف بانتشار 
آفة رسقة األعضاء، ع�ىل ما أفادت مصادر يف 
الرشطة. وقام املحققون بعد تلقيهم معلومات 
من إحدى الضحايا، باستجواب خمسة رجال 
كانوا يمارس�ون أنش�طتهم يف منطقة حافظ 
آب�اد يف والية البنج�اب )غ�رب(. وكان هؤالء 
يوهمون املريضات بأن فحوص البزل القطني 
لسحب السائل الدماغي الشوكي تقام يف إطار 

برنامج يقدم مهورا للزواج.
وتش�تبه الرشطة يف أن هذا الس�ائل الدماغي 
الش�وكي كان يب�اع يف وق�ت الحق يف الس�وق 
زرع  عملي�ات  خ�الل  الس�تخدامه  الس�وداء 

للنخاع الشوكي.
وقال عبد املجيد وهو محقق يف شطة حافظ 
آباد لوكالة فرانس ب�رس »لقد اعرفوا بأنهم 
سحبوا كميات من الس�ائل الدماغي الشوكي 
من ست نس�اء عىل األقل يف املنطقة وباعوها 
لرجل يعمل يف مستشفى حكومي هو موقوف 
املوض�وع  التحقي�ق يف  أن  إىل  أيض�ا«، الفت�ا 
مس�تمر. كذل�ك أك�د شطي آخر ه�و محمد 

عم�ران الحادثة. وق�ال إن 90 امرأة عىل األقل 
بعضهن أصبحن من ذوي اإلعاقات إثر سحب 
الس�ائل الدماغ�ي الش�وطي، وقع�ن ضحية 
عصاب�ة نص�ب بحس�ب صحيف�ة »جان�غ« 
األوس�ع انتش�ارا يف البالد. وتعرف باكس�تان 
بالعملي�ات غ�ري القانونية لزرع ال�كىل والتي 

اس�تقطبت زبائن من العالم أجمع. ويف العام 
املايض، أوقف أطباء يف البنجاب بعدما سحبوا 
كىل بطريق�ة غري قانونية به�دف زرعها لدى 
مريضني من س�لطنة عمان. ويس�مح بوهب 
األعض�اء ب�ني األق�ارب يف باكس�تان غ�ري أن 

عمليات شائها وبيعها محظورة.

توقيف عصابة ترسق »السائل الدماغي« 

محمد حسب
ال ت�زال الجري�دة هي الوس�يلة االعالمي�ة االجمل 
واالم�ن م�ن غي������ره�ا من وس�ائل س�معية 
ومرئي�ة متط�ورة ورسيع�ة جائ�ت خليف�ًة لها. 
فطقط�ة اوراق الصح�ف ه�ي االكث�ر جاذبية, يف 
عرص تعج ب�ه وس�ائل االع������الم االلكرونية 

املختلفة.
 االع�الم ب�دأ بالصحيفة ول�وال الجري�دة ملا وصل 
مجال االعالم يناف�س املجاالت االخرى االساس�ية 
الدامة الحياة, كاالقتصاد والسياس�ة واالخريان ال 

يستطيعان االستغناء عنه. 
لكن لل�رورة احكام,  فعرص الرسعة رسق وقت 
متع�ة قراءة الجريدة, وجع�ل املعلومة متاحة عىل 
م�دار اليوم مما س�هل عملي�ة التزوي�ق والتزويد 
والتقلي�ل والتضخيم للخرب وه�و امر ال فائدة منه 
سوى الزيادة يف حجم الكذب, خاصة وان  املعلومة 
االلكرونية اصبحت س�هلة جداً يف زمن الفيسبوك 
وتوير,  حيث ال تكلف اضافتها سوى ضغطة زر. 
بينم�ا بقي�ت الجري�دة يف بريقها البه�ي يف االرض 
التي ولدت بها اول مرة يف اوربا وقبل قرابة خمسة 
ق�رون, فاالوربي�ون ال يزال�ون يق�رأون الجري�دة 
بش�كل يومي, وهذا امر ال خالف عليه عندما نرى 
بأم اعيننا الشعوب االوربية وهم يقرأون الصحيفة 

بشكل يومي او اسبوعي عىل االقل. 
فرغ�م التط�ور ال�ذي حص�ل وس�يحصل, ال تزال 

الجرائد توزع وُتباع -ولو باسعار اقل- للقراء. 
وللق�راءة فوائ�د عدي�دة اهمه�ا تحس�ني الذاكرة 
وتطوي�ر مه�ارات التفك�ري عىل خالف م�ا نجده 
يف عكس�ها من وس�ائل اعالم الكرونية كوس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ومضاره�ا الفادح�ة الت�ي 
يحذر منها علم�اء الصحة العامة وخاصة االطباء 

النفسيون.
لذل�ك وج�ب تكري�م عروس�ة االع�الم )الجريدة( 
واعطائه�ا اهتمام�اً باالطالع عليها  ول�و لدقيقة 
واحدة يومي�اً كما يأخذ الفيس�بوك ونظائره ربع 

عمرنا اليومي.

Mohammad.hasab@yahoo.com

م�ضاحة للراأي

ال ثقافة بال جريدة
القاضي كاظم الزيدي
م�ن اجل الحفاظ ع�ىل األبنية األثري�ة والراثي�ة يف جمهورية العراق 
باعتبارها موروثا ثقافيا وعلميا يمثل الهوية الحضارية للشعب وذات 
صلة مباشة يف نشوء حضارته وارتقائها عرب العصور ودوره الفاعل 
يف مد الحضارة اإلنسانية بأوىل مقوماتها األساسية مما اقتىض تسجيل 
ه�ذا الراث وحمايت�ه وصيانته ومن�ع التجاوز علي�ه أو تخريبه كي 
تبقى معامله ش�اخصة إمام أنظار الناس تحكى دور اإلنسان العراقي 
املتميز يف وضع اللبنة االوىل لبناء الحضارة اإلنسانية منذ نشأتها ومن 
اج�ل وضع عقوبات تمنع حيازة تلك اآلثار أو التالعب بها أو اخراجها 
اىل البلدان االخرى إال ما يس�مح بحيازتها استثناء العتبارات املصلحة 
العام�ة وبما يؤمن حمايتها واالبقاء عليها يف العراق ومن اجل حماية 
اآلثار وصيانته شع قانون اآلثار والراث العراقي املرقم )55( لس�نة 
2002.  وان أهداف ترشيع هذا القانون هو الحفاظ عىل اآلثار والراث 
والكش�ف عن اآلث�ار والراث والتنقي�ب عن اآلث�ار وصيانتها واقامة 
املتاحف العرصية ويمن�ع الترصف باالثار والراث واملواقع التاريخية 
اال وفق اح�كام هذا القانون ويقصد باالثار هي االموال املنقولة وغري 
املنقولة التي بناها أو انتجها أو كتبها أو رس�مها أو صورها االنسان 
وال يق�ل عمرها عن مئتي س�نة وكذلك الهياكل البرشي�ة والحيوانية 
والنباتي�ة واملواد الراثية هي االموال املنقول�ة وغري املنقولة التي يقل 
عمره�ا عن مئتي س�نة ولها قيم�ة تاريخية أو وطني�ة أو قومية أو 
دينية أو فنية يعلن عنها بقرار من وزير الثقافة وللسلطة االثارية ان 
تستملك العقارات التي تضم آثارا وفق قانون االستمالك كما لها إخالء 
املناط�ق االثرية والراثية وال تمنح اج�ازة البناء يف املناطق التي تضم 
مواقع اثرية ويمنع التجاوز عىل املواقع االثرية والراثية ويحظر عىل 
االش�خاص الطبيعية واملعنوية حيازة االث�ار املنقولة واليجوز تزوير 
أو تقليد املادة األثرية ويعاقب بالس�جن مدة التزيد عىل عرش سنوات 
وبتعويض مقداره ضعف القيمة املقدرة لألثر كل من لدية اثر منقول 
ولم يس�لمه اىل الس�لطة األثرية. وكذلك يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد 
عىل عرش س�نوات وبتعويض مقداره ضع�ف القيمة املقدرة لالثر كل 
حائز ملخطوطة أو مسكوكة أو مادة تراثية مسجلة تسبب يف ضياعها 
أو تلفها كال أو جزءا ويعاقب بالس�جن مدة ال تقل عن س�بع سنوات 
وال تزي�د عىل خمس عرش س�نة من رسق أثرا أو م�ادة تراثية وتكون 
العقوبة الس�جن املؤب�د اذا كان مرتكب الجريمة م�ن املكلفني بإدارة 
أو حف�ظ أو حراس�ة االثر أو املادة الراثي�ة املرسوقة وتكون العقوبة 
اإلع�دام اذا حصلت الرسق�ة بالتهديد أو اإلكراه من ش�خصني فأكثر 
وكان احدهم يحمل س�الحا ظاهرا أو مخبأ.  ويعد الرشيك يف ارتكاب 
الجرائم املذكورة بحكم الفاع�ل ويعاقب باإلعدام من اخرج عمدا من 
الع�راق مادة أثرية أو شع يف إخراجها ويعاقب بالس�جن مدة ال تزيد 
عىل عرش س�نوات من قام بالتنقيب عن االثار دون موافقة السلطات 
املختص�ة وكذلك من يقوم بالحفر أو الغراس والس�كن يف موقع اثري 
وكذل�ك يعاق�ب بالحبس من يق�وم باملتاجرة بمادة اثري�ة مزيفة ان 

حماية اآلثار تحتاج اىل ترشيع قانون جديد.

التنظيم القانوين لآلثار والرتاث 
يف القانون العراقي

أت�ق���دم بأح�ر الت���ه�ان����ي والتربيك���ات اىل الفن�ان الكب�ري )رع�د 
النارصي( بمناس�بة زواج ول�ده البكر ) عيل ( متمن����يا ل�ه زواجا مبارك 

وبالرفاه البنني وألف ألف مربوك .

علي إبراهيم / مدير مكتب محافظات الفرات األوسط

اتقدم بخالص الشكر والتقدير اىل املقدم ) عيل أبراهيم 
عيل الدليمي( امر قاطع نجده ابي غريب وذلك الخالصه 
وتفاني�ه يف خدم�ة املواطنني ومش�اركته مناس�باتهم 
االجتماعي�ة خاصة حضوره مع الس�ادة 
ضب�اط القاط�ع واملنتس�بني اىل مجلس 
عزاء عمي الش�يخ )عب�د الحنني مجيد 
شخير ( س�ائالً املوىل عز وجل له دوام 

املوفقية والنجاح. 
المنتســب / مثنى عبد االمير الدراجي

تـهـنـئـة

شـكـر وتـقـديـر


