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يا أهل اإلميان ومحل الكتمان تفكروا
 وتذكروا عند غفلة الساهني

ص3حتديد موعد اطالق الدعاية االنتخابية.. وفتح 13 مركزا لالقرتاع يف اخلارج

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 حرب اليمن ترتد زلزاال عىل اجليش السعودي

إيـران تـرد عـلـى اجـتـمـاع مـجـلـس االمـن بـشـأن الـيـمـن: مـتـحـيـز إلدانـتـنـا

وزير خارجية روسيا يعد بـ »زيارة العراق« بعد االتفاق عىل »املقر اجلديد« لسفارة موسكو

الربملان ينجز »الصيغة النهائية« للموازنة: ستطرح اليوم للتصويت
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن الربمل�ان، أمس الثالث�اء، عن انجاز 
املوازن�ة  مل�روع  النهائي�ة  الصيغ�ة 
وادراجه�ا بج�دول اعمال جلس�ة اليوم 
االربع�اء، إال أن الكت�ل الكردي�ة ما تزال 

ترفض التصويت عىل املوازنة.
وقال�ت رئاس�ة الربمل�ان يف بي�ان تلق�ت 
مقتض�ب تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، إن »اللجنه املالي�ة النيابية 
انجزت الصيغ�ة النهائية ملروع قانون 
املوازنة العامة ٢٠١٨«. واضافت الرئاسة، 
أن »املوازنة تم ادراجها عىل جدول اعمال 

املجل�س للتصويت األربعاء«.وبعد انتهاء 
دام لساعات مع اللجنة املالية، وعدد من 
الكت�ل السياس�ية، اعلن رئي�س الربملان 
س�ليم الجب�وري ع�ن التوص�ل لصيغة 
السياس�ية  األط�راف  لجمي�ع  مرضي�ة 
بش�أن املوازنة املالية لع�ام ٢٠١٨. وقال 
املكت�ب االعالمي لرئي�س الربملان يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
عقد، الثالثاء، اجتماعاً مع رئيس واعضاء 
اللجنة املالي�ة النيابية، حيث جرى خالل 
االجتم�اع وض�ع اللمس�ات االخرية عىل 
قان�ون املوازن�ة العام�ة لس�نة ٢٠١٨«، 

الجه�ود  الجب�وري »ثم�ن  أن  موضح�ا 
الكب�رية الت�ي بذلته�ا اللجن�ة يف تذلي�ل 
كافة املعوقات، وحس�م النقاط الخالفية 
الت�ي تعيق اق�رار قان�ون املوازنة ضمن 
الجبوري،  الدس�تورية«. واكد  توقيتاتها 
حس�ب البيان، أن »املناقش�ات املستمرة 
أفضت اىل التوصل لصيغة مرضية لجميع 
األط�راف«، مش�ريا اىل أن »إنه�اء قانون 
املوازنة س�يعطي رسائل اطمئنان لكافة 
االط�راف اىل ان املرحلة املقبلة ستش�هد 
الروع بصفحة البن�اء واالعمار وعودة 

االمن واالستقرار يف البالد«.
التفاصيل ص3

القانون يتيح »إزالة«
 النوافذ والرشفات لـ »انتهاكها« 

خصوصية اجلار

توقعات بتمريرها من قبل األحزاب الشيعية والسنية واستمرار الرفض الكردي
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العـراق يبحـث مـع االنرتبـول »استعـادة« األمـوال املهـربـة و »املجـرميـن« اهلـاربيـنالتمييـز تقـرر االفـراج عن الناشط باسم خشان وتنقض قرارا آخر بحقه
هــمـام حـمـودي يـدعــو الصيــن لالسـتـثـمــار وتطــويــر املـصـانـع احلكيم يستقبل سفريي أمريكا ومرص ويبحث معهام األوضاع السياسية

السوسيـولـوجـيـا 
الـعـــربـــيـــة تـــودع

 فـالـح عـبـد الـجـبـار
ص8

بـوفـون
غـاضـب مــن إدارة 

يوفنتـوس
ص2

حمافظ بغداد يشدد 
عىل رضورة استكامل »خطط الكوارث« 

بأرسع وقت
ص6

سوريات تعرضن لـ »االستغالل اجلنيس« مقابل مساعدات إنسانية
      بغداد / المستقبل العراقي

س�لّط تقري�ر نرت�ه ش�بكة »ب�ي ب�ي يس« 
الربيطانية الضوء عىل زاوية جديدة من املعاناة 

اإلنسانية التي يتعرض لها السوريون.
وكش�ف التقري�ر الغط�اء عن قضية اس�تغالل 
نس�اء س�وريات من قب�ل موظف�ي الجمعيات 
واملنظمات التي تقدم املس�اعدات اإلنس�انية يف 

مناطق سورية عدة.
وأش�ار رجال يف بعض جمعيات اإلغاثة الدولية 
إىل أن العملي�ة كان�ت تتم ع�رب القي�ام بتقديم 
املس�اعدات، من مواد غذائية إىل وسائل للتدفئة 

وغريها، مقابل مزايا جنسية.
وكان�ت منظمتان تعم�الن يف مج�ال الخدمات 
اإلنس�انية ق�د تحدثتا ع�ن انته�اكات من هذا 
القبيل منذ نحو 3 سنوات، ووّثقتا قصصاً تؤكد 

التحرش واالستغالل الحاصل.
كم�ا أن تقريراً لصندوق األمم املتحدة للس�كان 
كان ق�د كش�ف الع�ام الفائ�ت ع�ن اس�تمرار 
اس�تغالل الس�يدات الس�وريات، خصوص�اً يف 
مناطق جنوب سوريا التي تستضيف العديد من 

السوريات النازحات داخلياً.
وأش�ارت األمم املتحدة ووكاالت اإلغاثة إىل أنها 
لن تتقبل هذا الواقع، ولن تس�مح باس�تمراره، 

وأكدت أنها لم تكن عىل علم بأي حاالت مسيئة 
لإلنس�انية م�ن هذا الن�وع، خصوص�اً من ِقبل 

املنظمات الريكة لها يف املنطقة.
وأف�اد بعض عمال اإلغاثة ل�»ب�ي بي يس« بأن 
االس�تغالل أصب�ح منت�راً يف س�وريا لدرج�ة 
أرعبت الس�يدات وأبعدتهن ع�ن مراكز التوزيع 
كي ال يقول أح�د إنهن أقدمن عىل فعل أي عمل 
مش�ن ومن�اٍف لألخ�الق بهدف الحص�ول عىل 

املساعدات.
وأف�ادت املعلوم�ات ب�أن النس�اء اللواتي ليس 
لهن من يحميهن مث�ل األرامل واملطلقات، يكّن 

عرضة بشكل أكرب لالستغالل من غريهن.

العيداين: ازمـة امليـاه سببهـا جتاوز املحافظات 
عىل حصة البرصة

رئيس املؤمتر الوطني حيذر الكتل السياسية من فوات األوان: 
6املوازنة ليست ميدانا للمنافسات 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

هاجم مس�لحون مق�راً للجبه�ة الرتكمانية 
الش�مالية،  العراقي�ة يف محافظ�ة كرك�وك 
ويف ح�ن دع�ا رئيس الجبه�ة النائب أرش�د 
الصالح�ي إىل تش�ديد الجه�د االس�تخباري 
وتطوي�ق املحافظ�ة بالجي�ش م�ن جمي�ع 
الجه�ات، أكدت الرط�ة االتحادية إرس�ال 

تعزي�زات عس�كرية اىل كرك�وك تتك�ون من 
خلية اس�تخبارية، فيما نفت انس�حابها من 
اطراف املحافظة. وقال رئيس الجبهة النائب 
أرش�د الصالحي إن »اإلرهاب اس�تهدف مرة 
أخرى مقرات الجبهة يف كركوك يف ظل تجاهل 
وزارة الداخلي�ة ع�ن تكليف ضب�اط مهنين 
لتويل املس�ؤوليات األمنية يف كركوك وتحديدا 
إبعاد العن�ارص األمنية الرتكماني�ة الكفوءة 

ع�ن القرار األمني«. وحذر من انه مع اقرتاب 
االنتخاب�ات النيابي�ة تلوح يف االف�ق ظاهرة 
ن�ر الفوىض األمنية يف املناطق ذات األغلبية 
الرتكمانية، داعياً الحكومة إىل »تشديد الجهد 
االس�تخباراتي وتطوي�ق كرك�وك بالجي�ش 
العراق�ي م�ن جمي�ع الجه�ات دون التنازل 

بسبب املجامالت السياسية«.
التفاصيل ص3

خلية استخبارية يف كركوك ملالحقة »فلول داعش« 
والسيطرة عىل أمن املحافظة
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         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعف�ري، أمس 
الثالثاء، سعي العراق لزيادة حجم التعاون مع روسيا 
يف مجال الغاز والتجهيز العس�كرّي، وزير الخارجية 
الرويس س�رغي الفروف انه سيزور العراق يف الفرتة 
املقبلة بعد االتفاق عىل املقرِّ الجديد للسفارة الروسيَّة 

يف بغداد.
وق�ال مكت�ب الجعفري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »وزي�ر الخارجيَّة إبراهيم 
الجعف�رّي التق�ى بوزي�ر خارجيَّة روس�يا س�رغي 
الفروف يف العاصمة موسكو«، مبينا انه »جرى خالل 
اللقاء اس�تعراض س�ر العالقات الثنائيَّ�ة بني بغداد 
وموسكو، والُس�ُبل الكفيلة بتعميق التعاون املُشرتَك 

يف املجاالت كافة«.
»العالق�ات  أنَّ  البي�ان  خ�الل  الجعف�رّي  �د  وأكَّ
يف  ملحوظ�اً  راً  تط�وُّ ش�هدت  ة  العراق�يَّة-الروس�يَّ
الف�رتة املاضي�ة، وحقق�ت إنج�ازات عىل ُمس�توى 
مصال�ح البلدين«، مش�را اىل ان »فرص االس�تثمار 
أمام ال�ركات الروس�يَّة واس�عة، ومفتوحة للعمل 
يف الع�راق«. وتاب�ع »نس�عى لزي�ادة حج�م التعاون 
يف مج�ال الغ�از، والتجهيز العس�كرّي«، الفت�اً إىل أنَّ 
»العراق حريص عىل استمرار التنسيق األمنيِّ وتبادل 

املعلومات للحدِّ من انتشار الخاليا اإلرهابيَّة«.
واع�رب الجعف�ري ع�ن ش�كره ل�«تدري�ب 90 
موظفاً دبلوماسّياً، وتبادل الخربات الدبلوماسيَّة بني 
البلدي�ن«، موضحا ان »العراق يس�عى لحش�د الدعم 
ال�دويلّ، وُوُقوف ال�دول الصديقة إىل جانب�ه يف إعادة 

إعمار الُبنى التحتيَّة للُمُدن العراق�يَّة«.
وش�دد الجعف�ري »ع�ىل رضورة انعق�اد الدورة 
ة  الثامنة للجنة العليا املُش�رَتكة العراق�يَّة- الروس�يَّ

ببغداد«، داعياً الفروف إىل »زيارة بغداد يف إطار تعزيز 
العالقات الثنائيَّة بني بغداد وموسكو«.

م�ن جهت�ه، اعترب الف�روف ان »عق�د اجتماعات 
اللجنة املُش�رَتكة بانتظام دليل ع�ىل اهتمام الرئيس 
ة بالتعاون مع  فالديم�ر بوت�ني، والحكومة الروس�يَّ
الع�راق يف ُمختلِ�ف املج�االت، ومنه�ا االقتصاديَّ�ة، 
وتعزي�ز القوة الدفاعيَّ�ة، والتجهيزات العس�كريَّة«، 
مبدي�ا »دعمه للحكومة العراق�يَّة يف ُجُهودها بإعادة 
األم�ن واالس�تقرار إىل الع�راق، ونح�ن س�عداء جّداً 
للُجُه�ود الرامية إلعادة اإلعم�ار، والبناء بعد تحقيق 
االنتص�ارات الكبرة ض�ّد اإلرهاب، ونق�ف إىل جانب 

وحدة، وسيادة العراق«.
وع�ىل  بفاعليَّ�ة،  ش�اركت  »روس�يا  ان  وتاب�ع 
ُمس�توى عاٍل يف ُمؤتَمر الكويت ال�دويلِّ إلعادة إعمار 
الع�راق من خ�الل ترؤُّس الوفد من قب�ل نائب رئيس 
الحكوم�ة الروس�يَّة، والركات الروس�يَّة الكربى«، 
ُمعرب�اً عن ترحيب بالده ب�«زي�ارة الوفود العراق�يَّة 
من ُمختلِف الوزارات؛ ملا لها من أثر كبر يف فتح آفاق 
جدي�دة للتعاون«. ودعا اىل »االس�تمرار يف التنس�يق 
، وتبادل املعلوم�ات؛ للحدِّ من  ، واالس�تخباريِّ األمنيِّ
التحدِّيات اإلرهابيَّة«، الفتا اىل »انني سأزور العراق يف 
الفرتة املقبلة بعد االتفاق عىل املقرِّ الجديد للس�فارة 
الروسيَّة يف بغداد، وسنعمل عىل كلِّ ما يخدم مصلحة 

البلدين«.
يذكر ان وزي�ر الخارجية ابراهيم الجعفري وصل 
اىل العاصمة الروس�ية موس�كو االحد املايض املوافق 
ال�25 من شباط الحايل، عىل رأس وفد عراقي لحضور 
الجلس�ة الس�ابعة من اجتماع�ات اللجن�ة العراقية 
الروس�ية، فيما اكدت الخارجية العراقية أنه س�يتم 
توقيع مذكرة مع روس�يا قريبا بش�أن رفع التأشرة 

عن الجوازات الدبلوماسية العراقية.

بغداد تسعى إىل زيادة حجم التعاون يف جمال الغاز والتجهيز العسكرّي

وزير خارجية روسيا يعد بـ »زيارة العراق« بعد االتفاق عىل »املقر اجلديد« لسفارة موسكو

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الوزراء حي�در العبادي وأمني عام 
منظم�ة االنرتبول يورغن ش�توك، أم�س الثالثاء، 
تبادل الخربات وبناء الق�درات بجرائم املعلوماتية 
والتواصل االجتماعي وغسيل األموال و« اإلرهاب«، 
باإلضافة إىل العمل مع العراق يف حملته الس�تعادة 
األم�وال املهربة واس�تعادة »املجرم�ني« الهاربني. 
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
األخر استقبل »أمني عام منظمة االنرتبول يورغن 
ش�توك«، مبيناً أن الطرفني ناقشا »تبادل الخربات 
وبن�اء الق�درات بجرائ�م املعلوماتي�ة والتواص�ل 
االجتماعي وغس�يل االموال واالرهاب، والعمل مع 
العراق يف حملته الستعادة االموال املهربة واستعادة 
املجرمني الهاربني«. وذكر ش�توك، بحسب البيان، 
أن »الع�راق أصبح عضوا فاع�اًل ومتكامالً يف بناء 
وتفعيل منظومة اإلش�عار والتحذير املسبق وبناء 
منظوم�ة بايوميرتية عاملية واس�تخدام تطبيقات 
ال�ذكاء الصناع�ي وقواع�د البيانات للكش�ف عن 
جرائم التزوير والتهري�ب«، مضيفاً أن »العراقيني 
بذلوا دماءه�م دفاعاً عن أمن العالم، لذا نقف اآلن 

مع العراق لحفظ أمنه وأمن العالم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، أم�س الثالثاء، 
عن ضبط مس�افرة إيرانية بحوزتها مادة مخدرة 
يف منفذ زرباطية الح�دودي. وقالت الهيأة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه »تم 
ضب�ط مادة مخ�دره كيس متوس�ط الحجم نوع 
)ترياك ( بحوزة مسافره تحمل الجنسية اإليرانية 
يف منف�ذ زرباطي�ة الح�دودي«. وأض�اف ان�ه »تم 
الكشف عنها من قبل مفتشية املنفذ بالتعاون مع 
شعبة املخدرات ورشطة الجمارك«، مؤكدا انه » تم 

احالتها اىل مكافحة مخدرات واسط.

املنافذ احلدودية 
تعلن ضبط »مسـافرة« بحوزهتـا 

»مادة خمدرة« يف زرباطية 

العراق يبحث 
مع االنرتبول »استعادة« األموال 

املهربة و«املجرمني« اهلاربني
        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد عمار الحكيم 
الوطني بمكتبه  التحالف  رئيس 
يف بغ�داد، أمس الثالثاء، س�فر 
بغ�داد  ل�دى  املتح�دة  الوالي�ات 
دوغ�الس س�يليمان، ويف لق�اء 
الس�فر  اس�تقبل  منفص�ل 
امل�ري يف بغداد أيض�ًا. وبحث 
الس�فر  م�ع  الحكي�م  الس�يد 
االوضاع  مس�تجدات  األمرك�ي 
السياس�ية يف الع�راق واملنطقة. 
واش�ار رئيس التحالف الوطني 
اىل اهمي�ة االنتخاب�ات املقبلة يف 
رسم مس�تقبل العراق واالنتقال 

اىل مرحل�ة بناء الدولة، مش�راً اىل الدور االس�اس 
للش�باب يف تحقيق باعتباره�م الريحة االكرب يف 
العراق وماتم ترجمته يف قائمة الحكمة حيث ٪90 

وج�وه جديدة ومن الش�باب ذوي الكفاءات ومن 
كافة ابناء الوطن. ودعا الحكيم اىل اهمية االرساع يف 
معالجة املشاكل القائمة بني بغداد واربيل، مشددا 
ع�ىل اهمي�ة االس�تمرار يف الح�وارات واالجراءت 

التي تس�اعد عىل املش�اكل. من 
جانب آخر، استقبل السيد عمار 
الوطني  التحالف  الحكيم رئيس 
السفر املري يف العراق.  واكد 
السيد الحكيم عىل مكانة العراق 
وامكاني�ة  املنطق�ة  يف  وم�ر 
ان يلع�ب البلدي�ن دورا مهما يف 
استقرارها، مش�دداً عىل اهمية 
العالق�ات  بمس�توى  االرتق�اء 
الشقيقني.  الش�عبني  بما يخدم 
االنتخابات  اللق�اء  واس�تعرض 
املقبلة يف العراق واهميتها، حيث 
ابدى الحكيم تفاؤله بمس�ارات 
التي س�ترتكز  املقبل�ة  املرحل�ة 
ع�ىل االعم�ار والبن�اء وتحقيق 
التنمي�ة االقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنني، 
مبين�اً ان االنتصار يف بناء الدولة س�يكون متوجا 

لالنتصارات التي تحققت.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت محكمة التمييز االتحادية، أمس الثالثاء، عن االفراج 
عن الناش�ط املدني باسم خش�ان، فيما قررت نقض قرار اخر 
بحق�ه. وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م مجلس القض�اء عبد 
الس�تار برقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »محكمة التمييز االتحادية نظرت بدعوتني تخصان الناشط 
باس�م خش�ان«، مبين�ا ان »محكم�ة جنايات املثن�ى كانت قد 
أصدرت حكمني بالسجن ثالث سنوات بحق حسان عن دعوتني 
اثن�ني«. واضاف برقدار أن »محكمة التمييز قررت اإلفراج عن 
املته�م يف إحدى الدعاوى لعدم كفاي�ة األدلة، فيما قررت نقض 

القرار اآلخر وإعادة املحاكمة بغية إكمال التحقيقات«.
وتفاعل�ت ع�ىل نحٍو رسي�ع قضيُة اعتقاِل الناش�ط باس�م 
خشان من محافظِة املثنى والحكم بسجِنه سِت سنوات بسبِب 
حربه عىل الفس�اد وكش�فِه لع�رات الفاس�دين يف محافظِته 
وغرِها من مدِن العراق، إذ اتس�عت حمل�ُة الرفض عىل مواقِع 
التواصل االجتماع�ي لألحكام التي تطاُل الناش�طني وأصحاَب 

الكلمِة الحرة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار سامي األعرجي، أمس 
الثالث�اء، ان العراق بصدد اس�تالم املنح والق�روض التي قدمت 
خالل مؤتمر الكويت العادة اعمار العراق، مش�را اىل ان االموال 

اعطيت عدة تصنيفات وفق املشاريع املروفة عليها.
وق�ال االعرج�ي، ان >املنح والق�روض اعطي�ت تصنيفات 
مختلفة، حيث نعكف عىل استالمها يف الفرتة املقبلة<، موضحاً 
ان >االموال ستسلم اىل وزارة املالية او صندوق االعمار او وزارة 

التخطيط او الهيئة الوطنية لالستثمار<.
واضاف ان >العراق ارسل رسالة اىل كل الجهات التي تعهدت 
بتقديم املال للعراق من اجل تصنيفها وفق املش�اريع والجهات 
التي تتس�لمها<. واوضح األعرجي، أن >هناك جهات يف العراق 
س�تعمل ع�ىل مراقبة وصول امل�ال من املانح�ني واملقرضني اىل 
الجهة التي ستتسلمه<، مؤكدا أن >هناك جهات دولية ستعمل 
عىل مراقبة وصول املال وتسجل املشاريع التي سترف عليها 

بكل صدقية وشفافية.

التمييـز تقـرر االفـراج عـن النـاشـط
 باسم خشان وتنقض قرارًا آخر بحقه

 هيئة االستثامر:
 العراق يتسلـم قريبـًا املنح والقروض 

التي قدمت يف مؤمتر الكويت
        المستقبل العراقي / إيناس جبار

أفاد قضاة مختص�ون بالدعاوى 
املدني�ة بإمكانية إقامة دعوى بإزالة 
النواف�ذ واألبواب والرف التي تلحق 
رضراً بالجار، الفت�ني إىل أن ذلك يعد 
انتهاكاً لخصوصية األشخاص، فيما 
أش�اروا إىل أن املحاكم تلق�ت العديد 
م�ن تل�ك الدع�اوى وأص�درت فيها 

قرارات وفق القانون.
وق�ال الق�ايض إس�تربق حمادي 
إن  الك�رخ  ب�داءة  محكم�ة  ق�ايض 
»القانون املدن�ي العراقي رقم )40(  
لس�نة 1951 املع�دل ن�ّص عىل حق 
امللكي�ة حي�ث عرّفه�ا بأنها س�لطة 
شخص عىل مال تخوله الحق بكافة 
الترف�ات الجائ�زة واملروعة عىل 

ماله«.
واض�اف حم�ادي أن »املُل�ك عىل 
نحو تام ل�ه أن يترف مطلقاً فيما 
يملك�ه عين�اً ومنفع�ة واس�تغالالً، 

فينتف�ع بالع�ني اململوك�ة وبغلته�ا 
وثمارها ونتاجها ويترف يف عينها 

بجميع الترفات الجائزة«. 
م�ن  »قس�ماً  أن  إىل  ولف�ت 
التريع�ات اعتربت املال�ك له حرية 
أم�ا  وأموال�ه،  ملك�ه  يف  مطلق�ة 
التريعات الحديث�ة قّيدته وخففت 
من حدته، ومن هذه القيود أال يجوز 
للمالك أن يترف يف ملكه بما يلحق 

رضراً بجاره«.
»امل�رع  أن  حم�ادي  وأوض�ح 
العراقي اقتف�ى اثر ذلك، بالنص عىل 
عدم إعط�اء الضوء األخ�ر للمالك 
يف أن يت�رف يف ملك�ه بم�ا يحل�ق 
رضراً فاحش�ًا بجاره س�واء حديثاً 
أم قديما«. وبني أن »الجار الذي لديه 
بيت مالصق مع صاحب امللك يمكنه 
أن يقي�م دع�وى ك�ون األخ�ر بادر 
بفت�ح نافذة مطلة ع�ىل داره، فذلك 

يشكل خرقاً للحياة الخاصة«.
واس�تطرد ق�ايض ب�داءة الكرخ 

أن »املّدع�ي ل�ه تقديم طلب كش�ف 
مس�تعجل لكي يثبت واقعة الرر، 
وبعد اثباتها يصدر قراراً من املحكمة 
بازالة الرر، كأن تقرر اغالق نافذة 
»املحاك�م  أن  إىل  مش�راً  مطل�ة«، 
تل�ك  م�ن  العدي�د  تلق�ت  العراقي�ة 

الدعاوى وحسمتها وفق القانون«.
وب�ني أن »ح�االت أخ�رى ظهرت 
مؤخراً يمكن اعتبارها  تشكل رضراً 
بأصحاب الدور وهي انتشار املقاهي 
والكافيرتيات عىل األس�طح، إضافة 
إىل التج�اوزات ع�ىل األرايض والبناء 

العشوائي«.
ونصح حم�ادي »املتررين من 
تل�ك الظواه�ر باللج�وء إىل القض�اء 
من أجل رفع ال�رر عنهم بقرارات 

صادرة عن القضاء«.
م�ن جانب�ه، ذكر القايض س�يف 
العراق�ي  »القانون�ني  أن  عب�اس 
واملري أجازا حقاً يعرف ب�)الطلة(، 
لكنهما قيدا ذلك بع�دم التجاوز عىل 

اآلخرين«.
وأض�اف عب�اس أن التقّيد يتعلق 
بعدم االط�الع عىل خصوصية الجار، 
ويس�تطيع املترر م�ن ذلك اللجوء 

إىل القضاء لرفع الرر عنه«.
وأشار اىل أن »انتهاك الخصوصية 
يع�ّد بحد ذات�ه رضرا بش�قيه مادي 
ومعنوي، كما ان�ه يمثل تجاوزاً عىل 
حق الغر بإقامة دعوى أمام املحاكم 
املختص�ة يطل�ب فيها غل�ق النافذة 

التي تطل عىل الدار«.
وب�ني أن »املحكمة تتخ�ذ قرارها 
بعد أن تس�تكمل إجراءاتها وتستمع 
إىل الطرف�ني وتقاري�ر ذات العالق�ة 
وتص�ل إىل النتيج�ة ب�أن الناف�ذة أو 
الب�اب أو الرف�ة تس�بب رضراً من 

عدمه«.
وم�ى عب�اس إىل أن ذل�ك يمتد 
أيض�اً إىل موض�وع وض�ع املول�دات 
الكهربائية ع�ىل األرايض كونه يلحق 

رضراً بآخرين«.

القانون يتيح »إزالة« النوافذ والرشفات لـ »انتهاكها« خصوصية اجلار
البداءة: للمدعي إثبات الضرر املادي واملعنوي

احلكيم يستقبل سفريي أمريكا ومرص ويبحث معهام األوضاع السياسية

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمني العام لحزب املؤتمر الوطنّي 
العراق�ّي آراس حبيب، الي�وم الثالثاء، إَن 
تأخ�ر إق�رار املوازن�ة كل هذه الش�هور 
لم يع�د يمن�ح أي طرف مع�ارض مهما 
كان�ت حجج�ه ومربراته الح�ق يف عرقلة 

تمشيتها. 
وق�ال »حبي�ب« ، يف بي�ان صحفي إن 
»املوازنة ليست ميداناً مناسباً للمناكفات 
السياسية ال سّيما أن موعد نهاية الدورة 
التريعية بات قريب�ًا ومثله بدء الحملة 

اإلنتخابية« . 
السياس�ية  الق�وى  »جمي�ع  ودع�ا 
للوصول إىل تفاهمات مشرتكة قبل فوات 
اآلوان حت�ى اليتكرر ما حصل عام 2014 
وهو أمر يتعارض وصلب مهمات الربملان 

، فاملوازن�ة أه�م القوان�ني غ�ر القابل�ة 
للمساومة أو الترف بها حسب األهواء 

واألمزج�ة والخالف�ات السياس�ية الت�ي 
بعضها ليست وليدة اليوم« .

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س املجلس األعىل اإلس�المي 
الص�ني   ، حم�ودي  هم�ام  د.  الش�يخ 
لالس�تثمار الصناع�ي يف الع�راق بدخول 
العراقي�ة  املصان�ع  وتطوي�ر  رشكاته�ا 
بما يخ�دم ق�وة املنتج الوطني، مش�ددا 
ع�ي اهمية التبادل الثقايف عىل مس�توى 
للفنان�ني  الدع�وة  موجه�ا  الجامع�ات، 
والصحفي�ني الصيني�ني لزي�ارة الع�راق 
والتعرف عىل تأريخه وحضارته وعاداته 

االصيلة.
جاء ذلك خالل لق�اء بمكتبه الخاص 
مع الس�فر الصيني يف بغداد السيد تشن 
وي تش�ينغ  بحث خالله الطرفان تنمية 

العالقات بني البلدين واملواقف املشرتكة.
واك�د الش�يخ حم�ودي الش�يخ عىل 

اهمية ان تكون للصني بصمة مع الذكرى 
الس�تني لعيدها الوطني يف االيام القادمة 
بتنفيذ أحد املشاريع السرتاتيجية الكبرة 

يف العراق لتكون رس�الة طيبة تعزز دور 
الص�ني وترس�يخ العالقات ب�ني البلدين 

والشعبني.

رئيس املؤمتر الوطني حيذر الكتل السياسية من فوات األوان: 
املوازنة ليست ميدانا للمنافسات وعليكم التفاهم

مهام محودي يدعو الصني لالستثامر وتطوير املصانع العراقية 
ويدعو اعالمييها وفنانيها لزيارة العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي 

س�جلت اس�عار رصف الدوالر، أمس الثالثاء، اس�تقراراً ام�ام الدينار يف 
سوق العمالت املحلية.

وسجل سعر بيع الدوالر يف بورصة الكفاح - بغداد 122 الفا و500 دينارا 
وس�عر الرشاء 123 الف دينار مقابل املائة دوالر، فيما سجل امس األول 
122 الفا و550 دينارا وس�عر الرشاء 123 الفا و500 دينار مقابل املائة 
دوالر. وشهدت اسعار الرصف يف بورصة - البرصة للبيع 124 الفا و800 

دينار، وسعر الرشاء 124 الفا و750 دينارا مقابل املائة دوالر
ويف اربيل، س�جل س�عر بيع الدوالر يف البورصة 125 الف�ا و250 دينارا، 
وسعر الرشاء 125 الفا و200 دينار مقابل املائة دوالر، بينما سجل امس 
األول 125 الفا و450 دينارا، وس�عر الرشاء 125 الفا و400 دينار مقابل 

املائة دوالر.

اسعار رصف الدوالر حتقق استقرارا يف التداوالت املحلية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن الربمل�ان، أم�س الثالث�اء، ع�ن انجاز 
الصيغ�ة النهائية مل�رشوع املوازنة وادراجها 
بجدول اعمال جلس�ة اليوم االربع�اء، إال أن 
الكت�ل الكردية ما تزال ترفض التصويت عىل 

املوازنة.
وقالت رئاسة الربملان يف بيان تلقت مقتضب 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »اللجن�ه املالي�ة النيابية انج�زت الصيغة 
النهائي�ة مل�رشوع قان�ون املوازن�ة العام�ة 
2018«. واضاف�ت الرئاس�ة، أن »املوازنة تم 
ادراجها عىل جدول اعمال املجلس للتصويت 

األربعاء«.
وبعد انتهاء دام لس�اعات مع اللجنة املالية، 
وع�دد م�ن الكت�ل السياس�ية، اعل�ن رئيس 
الربملان س�ليم الجبوري عن التوصل لصيغة 
مرضي�ة لجميع األطراف السياس�ية بش�أن 

املوازنة املالية لعام 2018.
وقال املكتب االعالمي لرئيس الربملان يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري عقد، 
الثالث�اء، اجتماعاً مع رئيس واعضاء اللجنة 
املالي�ة النيابية، حيث جرى خ�الل االجتماع 
وضع اللمس�ات االخرية عىل قان�ون املوازنة 
العام�ة لس�نة 2018«، موضحا أن الجبوري 
»ثم�ن الجه�ود الكب�رية التي بذلته�ا اللجنة 
يف تذلي�ل كاف�ة املعوق�ات، وحس�م النق�اط 
الخالفي�ة الت�ي تعيق اق�رار قان�ون املوازنة 

ضمن توقيتاتها الدستورية«.
واكد الجبوري، حسب البيان، أن »املناقشات 
املس�تمرة أفضت اىل التوصل لصيغة مرضية 
»إنه�اء  أن  اىل  مش�ريا  األط�راف«،  لجمي�ع 
قان�ون املوازن�ة س�يعطي رس�ائل اطمئنان 
لكافة االطراف اىل ان املرحلة املقبلة ستشهد 
الرشوع بصفحة البناء واالعمار وعودة االمن 

واالستقرار يف البالد«.
إال أنه، وباملقابل، قال نيابي برملاني بأن الكتل 
الكردس�تانية لم تحرض ه�ذا االجتماع لعدم 
تنفيذ مطالبها بزيادة حصة إقليم كردستان 
م�ن املوازن�ة املالي�ة االتحادية للع�ام الحايل 
بعدما ق�ررت الحكوم�ة العراقية تخفيضها 

من 17% اىل %12.
ورّداً ع�ىل ذل�ك، ق�ال رئي�س كتل�ة الح�زب 
الديمقراط�ي بمجل�س الن�واب عرفات كرم 
إن »العب�ادي ال يري�د إق�رار املوازن�ة املالية 
لعام 2018، ألس�باب سياس�ية، ويسعى إىل 

االس�تفادة من املوازن�ة دون مراقبة الربملان 
عليه«.

بيد أن النائب عن كتلة التغيري النيابية وعضو 
اللجن�ة املالية مس�عود حيدر ق�ال أن تمرير 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة العامة 
لعام 2018، غدا يف جلسة الربملان دون وجود 

الكرد امر “غري جي�د”، مؤكدا حاجة االقليم 
اىل 9 ونصف تريليون دينار عراقي.

وق�ال حي�در إن “التحال�ف الكردس�تاني لم 
يش�ارك يف اجتم�اع اللجنة املالي�ة الذي عقد 
الثالثاء وال يف االجتماعات املقبلة ما لم تحقق 
رشوطن�ا ومطالبنا يف املوازن�ة العامة للبالد 

للع�ام الح�ايل 2018”.وأض�اف ان “مطالب 
الك�رد واضحة فيما يتعلق بمرشوع املوازنة، 
لك�ن بحاج�ة اىل توثي�ق وتأكي�د م�ن قب�ل 
الحكومة االتحادية لضمان عدم الطعن فيها 

يف حال ثبتنا مطالبنا داخل قبة الربملان”.
وأش�ار النائب مسعود حيدر إىل أن “البيانات 

رس�مية تظهر حاجة كردستان اىل 9 ونصف 
تريليون دينار عراقي ضم�ن موازنة 2018، 

بدال عن 6 ونصف تريليون دينار”.
يش�ار إىل أن مرشوع قان�ون املوازنة العامة 
العراقية للع�ام 2018، والذي تمت املصادقة 
عليه يف مجلس ال�وزراء العراقي يف الخامس 

م�ن ترشي�ن الثان�ي 2017، خف�ض حصة 
إقليم كردس�تان يف املوازن�ة العامة من %17 
إىل 12.67% فق�ط، وه�و األم�ر ال�ذي أث�ار 
حن�ق األح�زاب الكردي�ة، ودفع نائ�ب عنها 
إىل التط�اول ع�ىل زميل له يف جلس�ة حاولت 

التوصل إىل صيغة إلقرار املوازنة.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

للجبه�ة  مق�راً  مس�لحون  هاج�م 
محافظ�ة  يف  العراقي�ة  الرتكماني�ة 
كركوك الشمالية، ويف حني دعا رئيس 
الجبه�ة النائ�ب أرش�د الصالح�ي إىل 
تش�ديد الجهد االس�تخباري وتطويق 
جمي�ع  م�ن  بالجي�ش  املحافظ�ة 
الجه�ات، أك�دت الرشط�ة االتحادية 
إرسال تعزيزات عس�كرية اىل كركوك 
تتك�ون من خلي�ة اس�تخبارية، فيما 
نفت انسحابها من اطراف املحافظة.

وق�ال رئي�س الجبه�ة النائب أرش�د 
الصالحي إن »اإلرهاب اس�تهدف مرة 
أخ�رى مق�رات الجبه�ة يف كركوك يف 
ظل تجاهل وزارة الداخلية عن تكليف 
ضب�اط مهني�ني لت�ويل املس�ؤوليات 
إبع�اد  وتحدي�دا  كرك�وك  يف  األمني�ة 
العنارص األمني�ة الرتكمانية الكفوءة 

عن القرار األمني«.
وحذر من انه مع اق�رتاب االنتخابات 
النيابي�ة تل�وح يف االف�ق ظاهرة نرش 
ذات  املناط�ق  يف  األمني�ة  الف�وىض 
األغلبية الرتكمانية، داعياً الحكومة إىل 
»تشديد الجهد االستخباراتي وتطويق 
كرك�وك بالجيش العراق�ي من جميع 
الجهات دون التنازل بسبب املجامالت 

السياسية«.
وكان مص�در امن�ي يف كرك�وك أعلن 
أن مجموع�ة مجهول�ة هاجمت مقرا 
للجبه�ة الرتكمانية وس�ط املحافظة 
ليلة االثنني، فيما وجه قيادي تركماني 

االته�ام اىل من اس�ماهم االنفصاليني 
وهم االكراد الذين يدعون لفصل اقليم 
كردستان عن العراق بتنفيذ الهجوم.

وق�ال املص�در ان مجموعة مس�لحة 
الحرفي�ني  جمعي�ة  مق�ر  هاجم�ت 
التابع�ة للجبهة الرتكمانية  الرتكمان 
يف فلكة املصىل وس�ط كركوك باطالق 

قذيف�ة ما ادى اىل الحاق ارضار مادية 
دون وقوع اية خسائر برشية.

ع�ىل  ردت  امني�ة  ق�وة  ان  واض�اف 
املهاجم�ني وطوق�ت موق�ع الهجوم 

وفتحت تحقيقا بالحادث.
واته�م النائب عن املك�ون الرتكماني 
ني�ازي معم�ار اوغل�و من اس�ماهم 

الذي�ن  االك�راد  وه�م  باالنفصالي�ني 
يدع�ون لفص�ل اقليم كردس�تان عن 
العراق بالوق�وف وراء الهج�وم الذي 
ش�هدته كرك�وك. وق�ال ان هجوم�ا 
منظم�ا ومدبرا حص�ل يف كركوك عىل 
منطق�ة املص�ىل املعروف�ة بكثافته�ا 
الس�كانية الرتكماني�ة وبعدها حصل 

تعرض ع�ىل منطقة س�احة الطريان 
املك�ون  م�ن  بالس�كان  املكتض�ة 
الرتكمان�ي، مبين�ا ان »الهجوم نفذه 
بقايا  االنفصالي�ني وبالتنس�يق م�ع 
داع�ش«. واض�اف اوغل�و ان »القائد 
العام للقوات املس�لحة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ق�ام الغراض انتخابية 

بالغ�ا قيادة عمليات كركوك وس�حب 
القوات م�ن املحافظة ارض�اءا للكرد 
يف  الس�ابق  اىل  وضعه�م  واع�ادة 
املحافظ�ة« الفت�ا اىل ان »الجماه�ري 
العربي�ة والرتكماني�ة يف كركوك وعت 
ه�ذا االم�ر وهنالك تظاه�رات عارمة 
وحاش�دة س�تبدأ ضد العبادي لغرض 

اعادة النظ�ر بالخطط االمنية واعادة 
النظ�ام  ف�رض  بعملي�ات  االنتش�ار 
والقان�ون«. واعترب اوغلو ان االخفاق 
كرك�وك  بغ�رب  الحاص�ل  االمن�ي 
بدخ�ول الدواعش لها وفس�ح املجال 
لالنفصالي�ني هو اش�ارة خطرية عىل 

حجم الرتاجع االمني يف املحافظة.
إال أن قيادة الرشطة االتحادية نفت أي 
انسحاب من كركوك، وكشفت رئيس 
أركان قي�ادة الرشطة االتحادية اللواء 
الرك�ن، جعف�ر البطاط، عن ارس�ال 
تعزيزات عسكرية مدرعة اىل كركوك. 
وقال البط�اط، ان »كل ما اش�يع من 
انب�اء ح�ول انس�حاب قطعاتن�ا من 
أط�راف كرك�وك لي�س صحيح�ا ب�ل 
العكس هناك تعزي�زات وصلتنا وهي 
عبارة عن فرقة مدرعة إلعادة انفتاح 
قطعاتن�ا يف محور املس�ؤولية لتأمني 

مدينة كركوك وأطرافها«.
خلي�ة  تش�كيل  »ت�م  ان�ه  واض�اف 
اس�تخباراتية متكامل�ة فيه�ا جميع 
والعس�كرية  االمني�ة  الصن�وف 
الوطن�ي ملالحقة  واملخاب�رات واألمن 
الخالي�ا النائم�ة، الن داع�ش انته�ى 
عس�كريا واملهم�ة القادمة س�تكون 

استخباراتية«.
واوضح البط�اط ان »قضاء الحويجة 
والنواحي التابعة له يشهد وضعا أمنيا 
جيدا نعم توجد هناك بعض الخروقات 
لكن الوضع األمني مسيطر عليه وما 
تقوم ب�ه العنارص اإلرهابية هو فقط 

لزعزعة األمن ليس اال«.

توقعات بتمريرها من قبل األحزاب الشيعية والسنية واستمرار الرفض الكردي 

الربملان ينجز »الصيغة النهائية« للموازنة: ستطرح اليوم للتصويت

اجلبهة الرتكمانية طالبت حبماية مقراتها وحذرت من »فوضى« مع اقرتاب االنتخابات

خلية استخبارية يف كركوك ملالحقة »فلول داعش« والسيطرة عىل أمن املحافظة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
أمس الثالث�اء، عن تحديد العارش من نيس�ان 
املقبل موعدا لبدء الحملة الدعائية لالنتخابات 
العراقية العامة املقررة يف 12 ايار املقبل وفتح 
مراك�ز اق�رتاع يف 19 دول�ة لتصوي�ت عراقيي 
الخ�ارج.  وح�ددت املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات الع�ارش من نيس�ان املقبل موعدا 
النطالق الحمالت الدعائية لإلنتخابات الربملانية 

العامة املقررة يف 12 أيار املقبل.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان هذه الحملة ستبدأ يف 
العارش من نيسان وتنتهي يف الحادي عرش من 

أيار اي قبل 24 ساعة من موعد االنتخابات.
ب�دوره، صوت مجلس الوزراء عىل اقرار موعد 
انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات يف 22 كانون 

االول املقبل. وذكر مكتب العبادي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان مجلس 
الوزراء عقد جلس�ته االعتيادية برئاسة رئيس 
ال�وزراء، حيدر العبادي، لق�راءة مجموعة من 

القوانني واملشاريع والتصويت عليها.
واك�د ان�ه ت�م التصويت خ�الل الجلس�ة عىل 
اق�رار موعد انتخابات مجال�س املحافظات يف 
22 كان�ون االول 2018. يف الغض�ون، اعلن�ت 
املفوضية عن قرار بفتح مكاتب انتخابية يف 13 
دولة و6 مراكز اقرتاع يف 6 دول اخرى بحس�ب 
الكثاف�ة الس�كانية للعراقي�ني املقيم�ني فيها 
الفس�اح املجال امام ه�ؤالء العراقيني يف الدول 
التس�عة ع�رش ل�الدالء بأصواتهم وممارس�ة 

حقهم الدستوري.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمفوضي�ة يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه قد 
ت�م التواصل م�ع وزارتي الخارجي�ة والهجرة 

واملهجري�ن ومنظم�ة الهج�رة العاملي�ة حول 
اع�داد العراقي�ني املقيمني يف الخارج لتس�هيل 

مهمة مشاركتهم يف االنتخابات املقبلة.
واش�ار املكت�ب اىل ان »نائ�ب رئي�س مجل�س 
املفوض�ني رزكار حم�ة محي الدي�ن بحث مع 
النائ�ب جوزي�ف صلي�وا وعدد م�ن منظمات 
املجتمع املدني بحضور متني الجادرجي رئيس 
وح�دة ادارة انتخابات الخ�ارج ورعد التميمي 
مس�ؤول العملي�ات يف الوح�دة تفاصيل اليات 
مش�اركة العراقي�ني املقيم�ني يف الخ�ارج يف 
االنتخابات وتش�كيل املفوضية لوحدة الخارج 
الت�ي س�تدير العملي�ة االنتخابي�ة للعراقي�ني 

بأرشاف مبارش من قبل االدارة االنتخابية.
واش�ار اىل انه »ت�م التط�رق اىل تفاصيل عمل 
الوح�دة بع�د ان ت�م التواص�ل م�ع الخارجية 
والهجرة واملهجري�ن ومنظمة الهجرة العاملية 
ح�ول اع�داد العراقي�ني املقيم�ني يف الخ�ارج 

لتسهيل مهمة املشاركة باالنتخابات الربملانية 
املقبلة«. وكانت مفوضية االنتخابات قد فتحت 
يف الثان�ي م�ن كانون الثاني املايض التس�جيل 
لناخب�ي الخارج عرب ش�بكة االنرتنيت عىل ان 
ينته�ي ي�وم الجمعة املقبل الثان�ي من مارس 
2018. ول�م تعلن املفوضي�ة لحد االن عن عدد 
العراقيني يف الخارج الذين يحق لهم املش�اركة 
يف االنتخابات املقبل�ة والذين يعتقد ان عددهم 
يتج�اوز املليون�ي ناخ�ب أواملبال�غ املخصصة 
القرتاع الخ�ارج كما لم ترش اىل اس�ماء الدول 
املق�رر فتح مكات�ب اق�رتاع فيه�ا النتخابات 
العام الحايل. يذك�ر ان االنتخابات االخرية عام 
2014 ق�د جرت يف 19 بلدا هي : مرص، األردن، 
اإلمارات، لبنان، إيران، تركيا، الواليات املتحدة، 
كن�دا، أس�رتاليا، الس�ويد، بريطانيا، فرنس�ا، 
نيوزلين�دا، أملاني�ا، بلجيكا، هولن�دا، لدنمارك، 

فلندا، روسيا

تستمر ملدة شهر ويتم إيقافها قبل يوم من التصويت

حتديد موعد اطالق »احلمالت الدعائية« لالنتخابات.. وفتح 13 مركزًا لالقرتاع يف اخلارج
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ارسائيل تصادق عىل احتجاز »جثامني الشهداء« الفلسطينيني ومنع تشييعهم

         بغداد / المستقبل العراقي

سلس�لة م�ن األوام�ر امللكية الس�عودية أحدثت 
تغي�رات جذرية وه�زّت أركان الجيش الس�عودي، 
ليل االثن�ن، لُتواص�ل تعبيد الطرق أم�ام ويل العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، وتجعل األنظار محدقة 

نحو الحرب يف اليمن.
التغي�رات التي ش�ملت قيادات ك�رى بالجيش 
يف إطار »رؤية تطوير اس�راتيجية«، وطالت رئيس 
هيئة األركان العام�ة وقادة الدفاع الجوي والقوتن 
الجوي�ة والرية، وصفها محللون بأنها ضمن رؤية 
الس�عودية يف تمكن بن س�لمان وتشديد قبضته يف 

الداخل.
وهو ما أكدته هيئة اإلذاعة الريطانية، إذ قالت: 
إن »ويل العهد األمر محمد بن س�لمان، الذي يشغل 
أيض�اً منص�ب وزير الدف�اع، يق�ف وراء العديد من 

الهزات يف البالد«.
وعلّق املحلل السيايس اليمني، نبيل البكري، عىل 
هذه التغيرات قائالً إنها »ذات توجه داخيل بحت«، 
موضحاً أنها »بدرجة رئيسية تتعلق بطبيعة االنتقال 
الس�يايس الداخيل بن جيلن وأرستن، بإطار نظام 

ملكي يشهد خالفات وتباينات شديدة«.
هذه التغيرات جاءت بوقت تش�هد فيه الساحة 
اليمني�ة اضطراب�ات وتعقيدات يواجهه�ا التحالف 
العربي الذي تقوده الرياض، وطالت رئيس األركان 
الذي ق�اد عملية »عاصفة الحزم« منذ العام 2015، 

ضد الحوثين وصالح.
واس�تبعد البك�ري أن يك�ون للتغي�رات عالقة 
مبارشة باليمن، إال يف حالة واحدة »وهي أن نش�هد 
تغ�راً واضحاً يف س�ر املع�ارك هناك، والتي تش�هد 
تجمي�داً كب�راً لتحركاته�ا يف ظ�ل ش�به س�يطرة 
كاملة لإلمارات عىل امللف اليمني، وتراجع س�عودي 
واضح«. ويف تقرير لصحيفة »بلومبرغ« األمريكية، 
قال هاني صرا، مؤس�س رشكة أليف االستش�ارية 
الق�ادة  »اس�تبدال  إن  نيوي�ورك:  يف  السياس�ية 
العس�كرين يمكن أن يكون يف س�ياق أوسع لتعزيز 
قوة بن سلمان، ليضع مسؤولن جدداً مكان آخرين 

يعتقد أنهم لم ينجحوا يف أداء مهامهم«.
م�ن جهت�ه ب�ّن ب�اول س�وليفان للصحيف�ة 
األمريكي�ة، وه�و متخص�ص س�عودي يف جامع�ة 
جورج تاون بواش�نطن، أن »التغيرات العس�كرية 
ق�د تكون جزءاً م�ن الحملة ضد الفس�اد«، مضيفاً 
أنه »يب�دو أن امللك وويل عهده يريدون أن يذهبوا إىل 
بعض االتجاه�ات الجديدة، وهم ق�د يرغبون يف أن 
يعّينوا مس�ؤولن ش�باباً أكثر نشاطاً حتى يواصلوا 

الضغط تجاه قضايا إيران وسوريا واليمن«.
ويف س�ياق ذي صل�ة، ق�ال ريتش�ارد س�بنرس، 
مراس�ل صحيف�ة »التايم�ز« الريطاني�ة بال�رق 
األوس�ط: إن »هذه التطورات تس�بق زيارة مرتقبة 
لألمر بن سلمان إىل بريطانيا، حيث يتوقع أن تخرج 

احتجاجات بسبب الحرب يف اليمن«.
الجي�ش الس�عودي »مت�ورط« يف ح�رب داخ�ل 
اليمن، وفق الكاتب سبنرس الذي بن أنها »ال تحظى 
بشعبية يف الداخل، ولوثت صورة ويل العهد محمد بن 

سلمان بالخارج«، وفق تقرير نرته الصحيفة.
وجدي�ر بالذك�ر أن املدنين يف اليم�ن دفعوا ثمناً 
باهظ�اً من جراء الحرب؛ إذ قتل اآلالف منذ أن بدأت 
الس�عودية تدخله�ا العس�كري، ووف�رت بريطانيا 
للق�وات الجوية التابعة للمملكة تدريباً وإرش�ادات 
بخص�وص تنفي�ذ الغارات. كم�ا أن هن�اك حصاراً 

جوياً وبحرياً تفرضه السعودية عىل اليمن.
ه�ذه التغي�رات تأت�ي أيض�اً بعد مع�رض أفد 
للصناعات العس�كرية، الذي يعد جزءاً حاس�ماً من 
خط�ة األمر ب�ن س�لمان لإلصالح من أجل إنش�اء 
برنام�ج دفاع محيل، وفق ما قال ثيودور كاراس�يك 
لوكال�ة  واش�نطن،  الخلي�ج يف  كب�ر مستش�اري 
»فرانس برس«. هذا املعرض افتتحت فعالياته األحد 
)25 شباط( ويس�تمر 7 أيام، وهو للقوات املسلحة 

الس�عودية لدع�م التصني�ع املح�يل، نظمت�ه وزارة 
الدفاع لعرض متطلبات الجهات املش�اركة وقدرات 
املصان�ع الوطني�ة والجه�ات البحثي�ة بم�ا يحقق 
رؤي�ة اململك�ة )2030(، وترس�يخاً لتوج�ه الدولة 
نحو اس�راتيجية قوية وفعال�ة لتوطن الصناعات 

الرئيسية والتكميلية.
والالفت يف األمر أن الذي افتتح املعرض نيابة عن 
ويل العهد السعودي، هو رئيس هيئة األركان العامة 
الفري�ق أول عب�د الرحمن ب�ن صالح البني�ان الذي 
أُقي�ل بعدها، ليكون هذا آخر عمل ل�ه، وقبل انتهاء 

املعرض بأيام.
وحس�ب أمر ملكي ص�ادر عن امللك س�لمان بن 
عب�د العزيز، أحيل الفري�ق األول الركن عبد الرحمن 
ب�ن صالح البني�ان إىل التقاعد من رئاس�ة األركان، 

ليحل محله الفريق الرك�ن فياض بن حامد الروييل 
بعد ترقيته إىل رتبة فريق أول ركن.كما أقيل الفريق 
الرك�ن محم�د ب�ن عوض س�حيم من قي�ادة قوات 
الدفاع الج�وي، وُعن بدالً منه الل�واء الطيار الركن 
ترك�ي بن بندر بن عب�د العزيز بع�د ترقيته إىل رتبة 

فريق ركن.
وتضمن�ت األوامر امللكي�ة إعف�اء الفريق الركن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز من قيادة القوات الرية 
وتعيين�ه قائ�داً للقوات املش�ركة، وأس�ندت قيادة 
القوات الرية إىل اللواء الركن فهد بن عبد الله املطر 

بعد ترقيته إىل رتبة فريق ركن.
وطالت التغي�رات أيضاً قيادة »ق�وة الصواريخ 
االسراتيجية« التي أس�ندت إىل اللواء ركن جار الله 

بن محمد العلويي، بعد ترقيته إىل رتبة فريق ركن.

بن سلمان حياول تلميع صورته يف الداخل

حرب اليمن ترتد زلزاال عىل اجليش السعودي

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتر مس�اعد وزير خارجية الجمهورية االس�المية 
االيراني�ة يف الش�ؤون السياس�ية، اليوم الثالث�اء، تقرير 
لجن�ة الحظر ع�ىل اليمن يف مجل�س االمن إلدان�ة إيران 
»متحيزا«، مؤكدا أن واش�نطن فش�لت مرة أخرى يف جر 

ايران إىل مجلس األمن الدويل.
وع�ىل هامش امللتق�ى الوطني لدبلوماس�ية املياه يف 
غرب آس�يا، وبش�أن اجتماع مجلس االمن الدويل مساء 
أمس اإلثنن لبحث مروع القرار الريطاني إلدانة إيران 
بش�أن اليمن، قال عباس عراقجي: من الواضح ان هذه 
االتهام�ات وكيفية إعداد تقري�ر لجنة الحظر عىل اليمن 
يف مجلس االمن، كانت مغرضة تماما.. فاللجنة املذكورة 
اصدرت أحكامه�ا حتى قبل ان تأتي اىل ايران وتس�تمع 
اىل أقوالن�ا، فلقد كان واضحا م�دى تأثر اآلخرين يف هذا 

التقرير بالكامل.
وأض�اف: بناء عىل ذلك التقري�ر املتحيز، كانوا بصدد 
ط�رح م�روع ق�رار يف مجل�س االم�ن الدويل تت�م فيه 
اإلش�ارة اىل ايران، وقد باؤوا بالفش�ل، وبذلك تكرر فشل 
اإلدارة االمركية مرة اخرى يف جر ايران اىل مجلس االمن 
ال�دويل. ولف�ت عراقج�ي اىل ان اإلدارة االمركية حاولت 
العام املايض عدة مرات جر ايران اىل مجلس االمن الدويل، 
وق�د فش�لت يف كل مرة، س�واء يف موض�وع االختبارات 
الصاروخي�ة االيرانية، أو موضوع أعمال الش�غب داخل 
ايران، أو يف موض�وع اليمن.. وهذا مؤرش آخر عىل عزلة 
امركا عىل الساحة الدولية ودليل عىل اقتدار الجمهورية 

االسالمية االيرانية.
ورصح: إننا من املؤكد سنواصل سياساتنا يف املنطقة 

بشكل يؤّمن مصالح بالدنا.
الجدي�ر بالذك�ر ان بريطانيا قدمت م�روع قرار اىل 
مجلس االم�ن الدويل تم فيه اتهام اي�ران بالتقاعس عن 
من�ع وصول أس�لحتها اىل »أنصار الل�ه« يف اليمن، اال ان 

روسيا استخدمت الفيتو ضد القرار وأفشلته.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وكالة املغ�رب العرب�ي لألنب�اء إن العاه�ل املغربي امللك 
محمد الس�ادس خضع لعملية جراحية ناجحة يف القلب يف باريس 
االثن�ن. وأضافت الوكالة الرس�مية أن امللك )54 عاما( ش�عر يوم 
20 ينايركان�ون الثان�ي باضط�راب يف اإليقاع األذين�ي بالقلب وأن 
الفحوص الطبية كشفت أنه يعاني من رفرفة أذينية. وقالت الوكالة 
إن رضبات القلب انتظمت بعد إجراء العملية يف مستشفى أمرواز 
باريه بالعاصمة الفرنس�ية يوم االثنن وإن امللك س�يبارش مهامه 
االعتيادية بعد فرة راحة أوىص بها األطباء. والترصيحات الرسمية 
حول صحة الزعماء هي من االمور النادرة عموما يف العالم العربي. 
وبعض الدول تعترها من أرسار الدولة. ونر املغرب مساء االثنن 
التش�خيص الطبي املفصل للملك محمد السادس من حيث طبيعة 
العملية والعالج وأس�ماء االطباء الس�تة الذين شاركوا فيها. وتوىل 
امللك محمد السادس العرش يف العام 1999 بعد وفاة والده الحسن 
الثاني. وتراقب الحكومات الغربية عن كثب االس�تقرار الس�يايس 
واالجتماعي يف املغرب البلد الوحيد يف ش�مال أفريقيا الذي فش�لت 
الجماعات املتشددة يف كسب موطئ قدم فيه كما أنه رشيك مهم يف 

مواجهة املتشددين فيما يتعلق بتبادل املعلومات.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت االستخبارات العامة األردنية انها قامت بتفكيك خلية 
متعاطفة مع تنظيم »داعش«، كانت تخطط الس�تهداف رجال 
أعمال إرسائيلين.  وأوضحت صحيفة الرأي األردنية أن »الخلية 
اإلرهابي�ة التي فككت مكونة من 17 ش�خصا تراوح أعمارهم 
بن 21 - 46 عاما«، مشرة إىل أن هؤالء خططوا »لتنفيذ عمليات 
عسكرية عىل الس�احة األردنية نرصة لتنظيم داعش اإلرهابي، 
يف نوفمر امل�ايض«. ولفت املصدر إىل أن الخلية كانت مقس�مة 
إىل ث�الث مجموعات، واحدة مختصة بمعاين�ة األهداف، وثانية 
مس�ؤولة عن تقديم الدعم التقني وتنفي�ذ العمليات الصغرى، 

وثالثة متخصصة يف تنفيذ العمليات الكرى واالنتحارين.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر االتحاد األوروبي من مخاطر »خطوات غر محسوبة« يف 
معالجة الرصاع الفلس�طيني الصهيوني، مش�را إىل أنها يمكن أن 
تضفي عىل هذا الرصاع الس�يايس بعدا دينيا.  ويف ختام لقاء جمع 
يف بروكس�ل، وزراء خارجي�ة دول االتحاد األوروب�ي مع زمالئهم 
العرب، قالت رئيسة الدبلوماسية األوروبية، فيديريكا موغريني: 
»نحن وزراء االتح�اد األوروبي والجامعة العربية نتش�اطر القلق 
العام من أن أي خطوات غر محس�وبة يف عملية الس�الم بالرق 
األوسط، وخاصة يف القدس، حيث نجد مدى حساسية البعد الديني، 
التي من شأنها أن تعزز اآلراء الراديكالية وتمنع التعايش السلمي 
واآلمن ملن يريده، وتحويل الرصاع من السيايس إىل الديني. وحينها 

سنواجه مشكلة أضخم بكثر من تلك التي نواجهها اليوم«.

إيران ترد عىل اجتامع جملس االمن 
بشأن اليمن: متحيز إلدانتنا

ملك املغرب يتعاىف من عملية 
ناجحة يف القلب

األردن تفكك خلية كانت ختطط 
لـ »مهامجة إرسائيليني«!

أوروا حتذر من »خطوات غري حمسوبة« 
يف معاجلة قضية فلسطني

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال كبر ضب�اط مكافحة اإلره�اب يف اململكة 
املتح�دة إن بريطاني�ا تواجه تهدي�دا جديدا وكبرا 
م�ن اإلرهاب اليمين�ي املتطرف املنظم وكش�ف أن 
الرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبر متطرفن 

يمينين العام املايض.
وق�ال م�ارك رويل مس�اعد قائ�د رشط�ة لندن 
للصحفين »التهدي�د اإلرهابي اليميني أكثر أهمية 

وتحديا مما قد يظنه الرأي العام«.
وبريطانيا هدف رئييس للمس�لحن اإلسالمين 
املحلي�ن واألجانب من�ذ هجمات ع�ام 2001 عىل 
الواليات املتح�دة. لكن رويل قال إن�ه حتى العامن 
املاضي�ن، اقترص النش�اط اليمين�ي املتطرف عىل 
االحتجاجات غ�ر املرغوب فيها وجرائم الكراهية، 
م�ع ح�وادث خطرة تقت�رص عىل تح�ركات أفراد 
معزولن. ويش�ارك جهاز املخاب�رات الداخلية )إم.

أي.5( اآلن يف التحقيق يف أمر اليمن املتطرف وحذر 
م�ن أن جماعات بريطانية تس�عى إلقامة عالقات 
مع متطرفن دولين. وقال رويل »هذا جزء مهم من 

التهدي�د اإلرهابي. لم يكن اإلرهاب اليميني منظما 
من قبل هنا«.

وأض�اف قائال »هناك العديد م�ن الدول الغربية 
الت�ي تواجه تحديات م�ن اليمن املتط�رف وتقيم 
أع�داد كبرة م�ن املجموع�ات التي نش�عر بالقلق 
منه�ا هنا عالقات معه�ا وتتواصل معها«. ورفض 
ذكر مزيد م�ن التفاصيل ألن ه�ذه ظاهرة جديدة 

ومستمرة.
وىف الع�ام امل�ايض، وقع�ت خمس�ة هجم�ات 
باملتفج�رات ىف بريطانيا، من بينه�ا هجوم قام به 
رجل قاد سيارة فان ودهس مصلن كانوا يغادرون 
مس�جدا يف لن�دن بع�د أن انتابته مش�اعر كراهية 
املس�لمن بس�بب قراءة مواد يمينية متطرفة عىل 
االنرن�ت. وىف العام الذي س�بقه قتل مس�لح نازي 
املرع�ة ج�و كوك�س يف هج�وم يف الش�ارع قبل 
أس�بوع من إجراء االس�تفتاء عىل االنس�حاب من 
االتحاد األوروبي. ومنذ ذلك الحن، حظرت بريطانيا 
مجموع�ة العم�ل الوطني ومجموعتن منش�قتن 
عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر 

نشاطها منذ األربعينيات.

       بغداد / المستقبل العراقي

الص����هيون�ي  الب���رمل�ان  ص�ادق 
ال�«كنيست«، بالقراءة األوىل عىل مروع 
قانون يمنح س�لطات االحت�الل صالحية 
احتج�از جثام�ن ش�هداء فلس�طينين، 

ومنع تشييعهم يف جنازات جماهرية.
وأف�ادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العري�ة، بأن 57 عضوًا يف ال� »كنيس�ت« 
صّوت�وا لصالح تمرير م�روع القانون، 
مقاب�ل معارضة 11 نائًب�ا وامتناع البقية 
ع�ن التصوي�ت. ويمنح القان�ون رشطة 
االحتالل صالحية مواصلة احتجاز جثامن 
الشهداء، وفرض جملة رشوط عىل ذويهم 
يف حال�ة اإلف�راج عنه�م؛ وتتعل�ق بموعد 
اإلفراج عن الجثامن ومراس�م التش�ييع 

وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموج�ب م�روع القان�ون »ال تعيد 
الرط�ة الجثث لذويهم، إال إذا تأكدت من 
عدم تحول الجن�ازة إىل مرسح للتحريض 
أو لدعم اإلرهاب«. ويخول اقراح القانون 
ال�ذي تق�دم ب�ه وزي�ر »األم�ن الداخيل« 

الصهيوني جلع�اد أردان، ووزيرة القضاء 
اييلي�ت ش�اكيد، الرطة باحتج�از جثة 
الش�هيد بذريعة وجود »مخاوف حقيقية 
م�ن أن تؤدي جن�ازة تش�ييع الجثمان إىل 
املس باألم�ن أو إىل تنفيذ عمل ضد أهداف 
لالحت�الل«. كما يمنح امل�روع املحكمة 
العلي�ا فقط صالحي�ة الرقاب�ة القضائية 

عىل ه�ذه األوام�ر الت�ي تصدرها رشطة 
االحت�الل، دون أن يحق لها االعراض عىل 

عدم تسليم جثامن الشهداء.
وجاء يف ترير اقراح القانون أن »موجة 
العمليات الفلسطينية التي بدأت يف ترين 
األول/ أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت 
من قبل أفراد، األمر الذي دفع إىل مناقشة 

سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات«. 
ويحت�اج م�روع القانون، ال�ذي حظي 
بمصادق�ة برملاني�ة بالق�راءة التمهيدية 
يف 25 كان�ون الثان�ي 2016، إىل املصادقة 
علي�ه بالقراءت�ن الثاني�ة والثالثة، حتى 
يصب�ح نافًذا. يش�ار إىل أن تقديم القانون 
ا  ج�اء يف أعق�اب ق�رار املحكمة العلي�ا ردًّ

عىل االلتماس بش�أن تسليم جثث منفذي 
عملي�ة األقىص يف تم�وز/ يولي�و 2017، 
م�ن مدين�ة أم الفحم )ش�مايل فلس�طن 
املحتل�ة 1948(، والتي قتل فيها رشطيان 
صهيونيان؛ حيث رفضت رشطة االحتالل 
تس�ليم جثامن الش�هداء الثالث�ة، بحجة 
»املخاطر املحتملة« يف حال تنظيم جنازات 
للمنفذي�ن ب�دون القي�ود الت�ي عرضتها 
الصهيونية  الس�لطات  الرطة. وتحتجز 
253 جثماًن�ا لش�هداء فلس�طينين من�ذ 
عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، 
بحسب الحملة الوطنية السرداد جثامن 
الشهداء )غر حكومية(. وسبق لالحتالل 
أن دفن 4 ش�هداء يف »مقابر األرقام«، بعد 

أن كان يحتجز جثامينهم يف الثالجات.
وتنته�ج س�لطات االحت�الل سياس�ة 
احتجاز جثامن الش�هداء الفلس�طينين 
منذ س�نوات طويلة، يف محاولة الستخدام 
ه�ذا املل�ف كورقة ضغ�ط ع�ىل املقاومة 
الفلس�طينية، ومؤخرًا تحاول اس�تغالله 
للعم�ل عىل اس�تعادة جنوده�ا األرسى يف 

قطاع غزة.

بريطانيا تالحق »إرهاب اليمني املتطرف« وتفشل مؤامراته
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السيد قايض حمكمة بداءة احلي
العدد 113 / ب / 2016 

تبي�ع هذه املحكمة بامل�زاد العلني العقار املرق�م 2 / 4 / م12 
الغريباوي�ة املذك�ورة اوصاف�ه ادناه خ�الل ثالث�ون يوماً من 
الي�وم التايل لنرش االعالن فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة لالشرتاك باملزايدة العلنية مستصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة 10% من قيمة العقار املقدرة للعقار ) ستمائة 
ملي�ون دينار ( وس�وف تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهراً من الي�وم االخري للمدة املذكورة يف مقر املحكمة ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة 
اوصاف العقار 

عبارة عن دار س�كن يقع يف الحي / ح�ي املعلمن 2 ويقع عىل 
ش�ارعن رئيس�ين وتبل�غ مس�احته 1140,76 ويحتوي عىل 
حديق�ة امامي�ة بمس�احة 300 م2 وحديقة خلفية بمس�احة 
150 م2 وه�ول 4 × 5 م وصال�ة 4 × 6 م ومطبخ وغرفتي نوم 
مس�احة كل واحدة منها 4 × 4 م وكيلدور 2 × 3 م2 وصحيات 
. ام�ا الطابق العل�وي يحتوي عىل ثالثة غرف نوم مس�احة كل 
واح�دة منه�ا 4 × 4 م2 وصحيات والعقار مبن�ي من الطابوق 
ومسقف بالكونكريت املس�لح ومبلط بالكايش املزائيك ومجهز 

باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه جيدة .

يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسابات 
املوازن�ة الجاري�ة واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة يمكنكم زي�ارة موقع رشكتنا  عىل االنرتن�ت وعىل املوقع الخاص 

) www.moh.gov.iq(  واملوقع الخاص بالوزارة   )  WWW.kimadia.iq( بالرشكة
علما ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من ملي�ون $ هو )1000000( مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات 
الت�ي مبلغه�ا اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونن دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة اجور 
االع�الن وع�ىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التأمينات  االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة 1% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة  كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤيد 
انتف�اء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات القرض الت�ي تصدرها املصارف الحكومية علما ان 
طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة ( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن االداء(  البالغة 5% من 
قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف 
الحكومي�ة ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او ال�وزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركن سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2018/3/14
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية  يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

اعالن
وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام

وزارة الداخلية 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) 
كنعان صوج�ر كاظم  ( يطل�ب ) تبديل لقبه 
( م�ن ) الزبي�دي( اىل ) العن�زي ( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

�������������������������������������
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 

العدد 809 / 2014 
اىل / املدين ) عيل مرض عيل ( 

م / تبليغ 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل كتاب 
مركز رشطة الرش�يد الجنوب�ي املرقم 2432 
يف 13 / 12 / 2017 واش�عار منطق�ة ناحية 
الرش�يد / ح�ي الزه�راء ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الصويرة 
خ�الل س�تون يوما م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
لغرض تس�ديد النفقة املستمرة للدائنة ساره 
س�لمان حواس ويف حالة عدم تس�ديد النفقة 
املس�تمرة والدين املرتاكم من النفقات املرتتب 
بذمتك يحق للدائنة مراجعة املحاكم املختصة 
لطلب التفريق وفق قانون االحوال الشخصية 

واستنادا للمادة ) 43 / اوال / ف9 ( 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم املرق�م 910 / ش / 2014 يف 3 / 
 2014 / 12
املنفذ العدل 

عيل عبد الحسن شياع العجياوي

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 

الرقم 2797 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 26 
/ 2 / 2018 لتس�جيل العق�ار 534 رأس القرية 
بأس�م س�هيل نجم عبد الل�ه مج�ددا باعتباره 
حائ�زا له بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض 
تش�بيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن هذا الطل�ب – فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم عائدية م�ن بيانات اىل هذه خالل 
مدة ثالث�ن يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء 
مدة ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا 
يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض .
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغ�داد / يرج�ى تعي�ن ممثال عنكم 
واعالمنا باس�مه وااليعاز اليه الحضور يف الوقت 

املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1

�������������������������������������
قرار دمج رشكتان محدودتان 

قدم�ت الينا رشك�ة ) االنوار للخدم�ات البحرية 
املح�دودة ( ق�رار الهيئة العامة امل�ؤرخ يف 8 / 1 
/ 2018 املتضم�ن دمجه�ا برشك�ة ) بلد االنوار 
للتج�ارة واملق�اوالت العام�ة املح�دودة ( والتي 
وافقت ه�ي االخرى ع�ىل الدمج بق�رار هيئتها 
العام�ة امل�ؤرخ يف 8 / 1 / 2018 ليصب�ح اس�م 
الرشكة بعد الدم�ج رشكة : بلد االنوار للخدمات 
البحري�ة والتجارة واملق�اوالت العامة املحدودة . 
اني مسجل الرشكات صادقت عىل دمج الرشكات 
اعاله وبالكيفية املبينة يف القرارات اعاله عىل ان 
يتم الن�رش طبقا الحكام امل�ادة 150 / ثالثا من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الخامس من ش�هر جمادي 

االخر لسنة 1439 ه� - 
املوافق لليوم الحادي والعرشون من شهر شباط 

لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات / وكالة

اعالن دعوة دائنن
 ان�ي املصف�ي املحامي احمد عب�د رجب لرشكة 
الطري�ق الثابت للتجارة العامة املحدود ادعو كل 
م�ن له ح�ق أو دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العن�وان آلتايل بغداد باب املعظ�م العواضية حي 

األطباء م 116 ش 21 بناية 28 / ح 1
املصفي املحامي 

احمد عبد رجب
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 
رقم الدعوى / 431 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / خالد عبد جبار وهب – مجهول 

محل االقامة .
اقام�ت املدعية / الهام جمع�ة محمود الدعوى 
الرشعية املرقمة اع�اله التي تطالبك فيها نفقة 
مس�تمرة وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

اياد مطرش شالل 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 
رقم الدعوى / 432 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه / خالد عبد جبار وهب – مجهول 

محل االقامة .
اقام�ت املدعية / الهام جمع�ة محمود الدعوى 
الرشعية املرقمة اع�اله التي تطالبك فيها نفقة 
ماضي�ة وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض 

اياد مطرش شالل 
�������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 2087/ب/2017 

تنويه 
ن�رش يف جري�دة ال�رشق الع�دد 2726 وجري�دة 
املس�تقبل العراقي 1624 يف 2018/2/26 اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / حي�در قاس�م هاش�م خطأ 
والصحيح حيدر قادر هاشم، لذا اقتىض التنويه

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 6/ب/2017 
العدد: 2018/2/14

اعالن 
اىل املدعى عليها / نهله عبداملجيد خليل

أص�درت محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب قرارها 
يف  6/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  يف 
2018/1/2 غيابي�اً بحق�ك والذي ق�ىض بإزالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل 2/107 مقاطع�ة 31 
املطيحة، بيعاً باملزايدة العلنية وتوزيع الثمن عىل 
الرشكاء كالً حس�ب حصته، ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واملؤيد ومخت�ار املنطقة واملجلس املحيل لقضاء 
الزبري. تق�رر تبليغك نرشاً بواس�طة صحيفتن 
محليتن ويحق ل�ك مراجعة طرق الطعن املقرر 
قانون�اً وخالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

�������������������������������������
محكمة بداءة ابي الخصيب 

العدد:51/ب/2018 
العدد: 2018/2/27

اعالن 
اىل املدعى عليهما / 1- نائل عبدالرزاق احمد 2- 

زمزم عبدالله العبدالغني.
اقامت املدعية / ه�دى عبدالرزاق احمد الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 51/ب/2018 ام�ام محكمة 
ب�داءة ابي الخصي�ب والتي تطلب فيه�ا الحكم 
بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 398 مقاطعة 47 
الجديدة وحم�دان املعاريف، ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا. تق�رر تبليغكم�ا بالحض�ور 
اىل ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
2018/3/7 الساعة التاس�عة صباحاً نرشاً ويف 
صحيفت�ن يوميت�ن ويف حالة ع�دم حضوركما 
او حض�ور ين�وب عنكم�ا قانوناً س�وف تجري 
املرافعة بحقكم�ا غيابياً وعلناً وفق القانون ويف 
حال�ة مصادف�ة موع�د املرافعة عطلة رس�مية 

يؤجل املوعد لليوم الذي يليه.
القايض / فيصل سلمان عطار

�������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 

العدد: 1080/ب/2016 
تنويه 

ن�رش يف جري�دة ال�رشق الع�دد 2726 وجري�دة 
املستقبل 1624 يف 2018/2/26 اعالن اىل املدعى 
علي�ه / حيدر قاس�م هاش�م، خط�أ والصحيح 

حيدر قادر هاشم، لذا اقتىض التنويه

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 947 / ش / 2018 
التاريخ 27 / 2 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / عالء فرحان جمعه 

اقامت املدعية حنان وحيد حبيب الدعوى املرقمة اعاله 
ام�ام هذه املحكم�ة تطالب�ك فيها بالنفقة املس�تمرة 
للطفل�ة عس�ل عالء فرح�ان وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس املحيل 
لذا ق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 12 
/ 3 / 2018 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عن�ك قانوناً س�تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً ووفق االصول

القايض / فرقد حسن عبد الزهرة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 918 / ش / 2018 

التاريخ 27 / 2 / 2018

اعالن
اىل املدعى عليه / نوري سعيد خلف

اقام�ة املدعية غف�ران محمد عبد الدع�وى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها تأييد حضانة الطفل محمد تولد 
11 / 1 / 2009 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 7 / 3 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

مديرية الزراعة يف حمافظة االنبار 
قسم االرايض / التخصيص 

اعالن 
بناءا ع�ىل ماجاء بكتاب دائ�رة االرايض الزراعية / 
التوزي�ع / البس�اتن / املرق�م 5577 يف 21 / 2 / 
2018 واستنادا اىل التعليمات 25 لسنة 1971 تعلن 
مديرية الزراعة يف محافظة االنبار عن بيع بس�تان 
مغ�روس تجاوزا بمس�احة ) 12 ( دونم يف جزء من 
القطعة املرقمة 43745 / 83 مقاطعة 47 / حصوة 
الش�امية يف قض�اء الرمادي باملزاي�دة العلنية فعىل 
الراغبن باالشرتاك باملزايدة العلنية الحضور يف هذه 
املديرية مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانونية 
البالغة 10 % م�ن القيمة الكلية املقدرة للمس�احة 
من ارض ومغروس�ات بمبلغ ) 16187000 ( ستة 
ع�رش مليون ومائ�ة وس�بعة وثمانون ال�ف دينار 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف واالعالن 
وس�تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من 
الي�وم الخامس عرش من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
يف الصحيف�ة املحلي�ة ويح�ق للمتجاوز االش�رتاك 

باملزايدة .
مدير الزراعة يف حمافظة االنبار
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    كربالء / المستقبل العراقي

كش�ف مكت�ب تحقي�ق هيئ�ة النزاه�ة 
يف محافظ�ة كرب�اء، عن عملي�ة تزوير 
وتاع�ب بأوراق رس�مية لعق�ار تتجاوز 

قيمته ال�13 مليار دينار.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان صحف�ي، تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان ماكات مكتب 
تحقيق هيئة النزاهة يف كرباء، تمكن من 

ضبط »إضبارة عق�اٍر بقيمة ثاثة عرش 
مليار ديناٍر ونصف املليار دينار يف مديريَّة 
التس�جيل العق�اري األوىل باملحافظة تمَّ 

تحويل ملكيَّته عرب التحايل والتزوير«.
»ونتيج�ة  املكت�ب  م�اكات  أن  وبين�ت 
املتابعة والتدقيق ضبطت إضبارة العقار 
لتكش�ف ح�االت التزوي�ر والتاعب التي 
تم�ت فيه�ا«، مش�رة اىل أنَّ التحقيقات 
األوليَّ�ة قادت إىل أن »ملكيَّة العقار العائد 

أصاً ل�وزارة املاليَّ�ة ُنِقلَت ع�رب التحايل 
والتزوير إىل أشخاٍص آخرين، وإنَّ قيمته 
التقديريَّة، بحس�ب الكش�ف املُشرتك من 
�اح  �ن رضيبة املحافظة واملسَّ قب�ل ُمخمِّ
يف مديريَّة التس�جيل العقاري األوىل فيها، 

تبلغ 13 مليارا و500 مليون دينار«.
التحقيقيَّ�ة  اإلج�راءات  ان  واضاف�ت 
واملتابعات التي قامت بها ماكات املكتب 
أفضت إىل إقامة دائ�رة عقارات الدولة يف 

املحافظ�ة دع�وى إلبطال قي�د العقار يف 
محكمة الب�داءة؛ بغية إع�ادة ملكيَّته إىل 
فني  �ت إحال�ة املُوظَّ وزارة املاليَّ�ة، »وتمَّ
املُتَّهم�ني إىل محكم�ة جناي�ات كرب�اء 
ة  لغرض محاكمتهم عىل وفق أحكام املادَّ

340 من قانون العقوبات«.
وكانت هي�أة النزاه�ة قد أعلن�ت مطلع 
نها م�ن إعادة  ش�باط الج�اري ع�ن تمكُّ
خمس�ة عق�اٍراٍت يف محافظ�ة كرب�اء 

بلغت قيمتها التقديريَّة اكثر من مليارين 
الدف�اع  اىل وزارة  دين�ار،  و380 ملي�ون 
ت�م تمليكها لبع�ض مس�ؤويل املحافظة 
�ة عام 2015،  م�ن ذوي الدرجات الخاصَّ
فيم�ا كش�فت يف كان�ون الثان�ي املايض 
نه�ا من إع�ادة ملكيَّة مجموعة  عن تمكُّ
قيمته�ا  بلغ�ت  املحافظ�ة  يف  عق�اراٍت 
التقديريَّ�ة أكثر م�ن 57 ملي�ار ديناٍر إىل 

ملكيَّة الدولة.

   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي، من العملة 
األجنبي�ة، خ�ال م�زاده إىل 161.62 مليون دوالر، 
مقابل 150 مليون دوالر بمزاد أمس االثنني، بزيادة 

11.62 مليون دوالر«.
تلقته«املس�تقبل  بي�ان  يف  املرك�زي  البن�ك  وق�ال 
العراقي«، ان »مبيعات املركزي من العملة االجنبية 

ارتفعت يف مزاد الي�وم اىل إىل 161.62 مليون دوالر، 
مقابل 150 مليون دوالر بمزاد أمس االثنني، بزيادة 
11.62 مليون دوالر، الفتا اىل أن »سعر الرصف بلغ 
1190 دين�اراً لكل دوالر، يف املزاد املنعقد بمش�اركة 

41 مرصفاً، و7 رشكات للتحويل املايل«.
ون�وه البن�ك ب�أن »تلك املبيع�ات هي نتائ�ج املزاد 
املق�رر، غداً األربعاء، موضحاً أن إجمايل البيع الكيل 

لهذا اليوم بلغ نحو 189.92 مليون دوالر«.

واض�اف املرك�زي ان »حجم املبال�غ املبيعة لتعزيز 
أرص�دة املص�ارف يف الخارج بلغ نح�و 160 مليون 
دوالر، فيم�ا ُق�درت كميات البيع النق�دي ب� 1.62 

مليون دوالر«.
وأوضح املرك�زي، يف البيان، أن »بيع املبالغ املحولة 
لحس�ابات املصارف يف الخارج يكون بسعر 1190 
دين�اراً ل�كل دوالر، أم�ا البي�ع النق�دي فس�يكون 

بالسعر نفسه.

ارتفاع مبيعات البنك املركزي من العملة االجنبية بنسبة »11.62« مليون دوالر

النزاهة تكشف عملية تزوير بأوراق عقار يف كربالء بقيمة »13« مليار دينار

تشكيل حمكمة جديدة يف ناحية اليوسفية

الصناعة تفتتح معماًل للمنتجات الطبية 
يف بغداد

    بغداد/ المستقبل العراقي

قرر مجلس القضاء األعىل تشكيل محكمة جديدة يف ناحية اليوسفية 
جنوبي بغداد، الفتا إىل أن املحكمة س�تكون تابعة لرئاسة استئناف 
الكرخ.وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرس�مي ملجلس 
القض�اء األعىل يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املجلس قرر 
تشكيل دار القضاء يف ناحية اليوسفية«، الفتا إىل أن »مقرها سيكون 
يف ناحية اليوس�فية جنوبي العاصمة وتكون تابعة لرئاسة محكمة 
استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية«.وأضاف برقدار أن »دار القضاء 
الجدي�دة تحتوي عىل محاك�م البداءة واألحوال الش�خصية والجنح 
والتحقيق«.وتابع برقدار أن »تش�كيل املحكمة يأتي يف إطار س�عي 
القضاء لنرش خدماته بشكل أوسع وتقليل عناء ذهاب املواطنني إىل 
مناطق أخرى لغرض املراجعات الرسمية«، الفتا إىل أن »دار القضاء 
الجديدة جاء تشكيلها بناء عىل ما عرضته رئاسة محكمة استئناف 

الكرخ واستنادا إىل أحكام قانون التنظيم القضائي.

    بغداد / المستقبل العراقي

اجتمعت نقابة املعلمني العراقيني مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ووزارة املالي�ة للنظ�ر بمطال�ب النقابة الت�ي طالبت بها خ�ال الوقفة 
االحتجاجي�ة التي أقامتها األس�بوع املايض ومنها موضوع اس�تحقاق 
الرتفي�ع واالس�تقطاعات ,وغرها«.وقال أمني رس نقاب�ة املعلمني عدي 
العيس�اوي يف بيان للنقابة تلقته »املستقبل العراقي«، ان » النقابة اليوم 
ش�كلت وفد من النقابة متمثل بالنقيب وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية 
ورؤساء الفروع والتقينا برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي , وعرضنا 
مطالبنا الت�ي أعلنا عنها يف الوقفة االحتجاجية األس�بوع املايض ومنها 
موضوع االس�تحقاق الخاص بالرتفيعات واالس�تقطاعات وهو مقتنع 
ج�دا بم�ا يتعلق باملطالب وابدي اس�تعداده ب�ان تكون لألمان�ة العامة 
ملجل�س ال�وزراء أو مكتبه ,دور مس�اعد ومس�اند يف ه�ذا االمر.وأضاف 
العيس�اوي ان » العبادي أوىص وكيل وزي�ر املالية خال حضوره اللقاء 
بإع�داد تقاري�ر بعد انتهاء عمل اللج�ان من عملها للوص�ول للنتائج يف 
هذه املطالب. وأكد العيس�اوي » كان لدينا الي�وم اللقاء األول مع وزارة 
املالي�ة وفق األوامر التي ش�كلت من قبل الوزارة بتش�كيل لجان خاصة 
فيما يتعلق بالوقفة االحتجاجية ومطالبها يف الرتفيعات واالستقطاعات 
والقط�ع األرايض املوزع�ة يف بع�ض املحافظات وتعي�ني العقود وغرها 
والتي شملت ثمان مطالب.وبني العيساوي ان » الجلسات كانت ايجابية 
, وحاججت النقابة وبرفقة الوفد املرافق من النقابة ووزارة الرتبية فيما 
يخص تاريخ االس�تحقاق وخرجنا بخاص�ة وكانت هناك قناعة جزئية 
م�ن ال�وزارة باملطالب.وتاب�ع »كانت هن�اك أيضا جلس�ة خاصة بفرع 
نقابة املعلمني يف محافظة النجف مع الوزارة بحضور نقيبها حول قطع 
األرايض الت�ي ت�م توزيعا يف املحافظة , وتوصلن�ا اىل رفع مذكرة من قبل 
وكي�ل وزير املالي�ة اىل مجلس الوزراء الس�تحصال املوافقات الرضورية 
باس�تماك األرايض. واش�ار اىل ان« هناك جلس�ات أخرى س�تعقد لحني 

إكمال عمل اللجان والوصل إىل نتائج نهائية .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن، أنها س�تفتتح الي�وم األربعاء، 
معماً للمنتجات الطبية يف العاصمة بغداد.

ودع�ت ال�وزارة يف بيان له�ا تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، وس�ائل االع�ام املختلفة »للحضور وتغطي�ة وقائع افتتاح 
معمل املنتجات الطبية يف مصن�ع القطنية التابع للرشكة العامة 
لصناعات النس�يج والجلود بحضور وزير الصناعة وكالة محمد 
ش�ياع الس�وداني، األربعاء يف الس�اعة التاس�عة صباح�اً يف مقر 
مصن�ع القطني�ة )الرشكة العام�ة للصناعات القطنية س�ابقاً( 

والواقع يف ساحة عدن« املؤدية ملدينة الكاظمية املقدسة.

املثنى تتصدر املحافظات
بالصناعات األسمنتية

    المثنى / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة اس�تثمار املثنى أن املحافظة تتصدر حاليا الصناعات 
األس�منتية يف البلد من خال دخول 3 معامل اس�تثمارية مرحلة 
اإلنت�اج التج�اري فضا عن وج�ود 3 معامل أخرى قي�د التنفيذ.

وق�ال مدير عام الهيأة عادل الي�ارسي يف ترصيح، ان »املحافظة 
تتصدر حاليا صناعة األسمنت يف عموم البلد »، مبينا ان » معامل 
الس�ماوة والدوح وس�امان دخلت مرحلة اإلنتاج التجاري الفعيل 
فيما يتم حاليا انش�اء معامل أس�يا و نجمة الس�ماوة واملثنى«.

واش�ار إىل أن »ه�ذه املش�اريع اس�تمرت بالعمل ع�ىل الرغم من 
األزمة املالية التي أثرت ع�ىل إكمال أعمال البنى التحتية الواصلة 
إليه�ا كالطرق والكهرباء«.وبني الي�ارسي ان »توفر املواد األولية 
الداخلة يف الكثر من الصناعات ووجود البيئة االستثمارية اآلمنة 

جعلت املحافظة قبلة للرشكات االستثمارية«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ع�ن رصف روات�ب موظفي 
بعض مديريات الرتبية يف بغداد عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »تم توزي�ع رواتب موظفي 
مديري�ات تربية الرصاف�ة االوىل والثانية والكرخ االوىل 
والثالث�ة فض�ا ع�ن رصف روات�ب موظف�ي تربي�ة 

البرصة«.
وأش�ار اىل، ان »امل�رصف ق�ام بدف�ع روات�ب موظفي 
تل�ك املديريات بع�د وصول الصك�وك الخاصة بهم من 

دوائرهم.

الرافدين يرصف رواتب موظفي 
مديريات تربية يف بغداد والبرصة    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، مبارشتها بتورزيع الحصة 
الثانية من م�ادة الطحني ضمن مفردات البطاقة 
التموينية .وقال مدير عام الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب يف وزارة التجارة طه ياسني عباس يف بيان 
تلقته«املس�تقبل العراق�ي«، ان »رشكت�ه بارشت 
بقطع قوائ�م تجهيز الوكاء للحص�ة الثانية من 
م�ادة الطحني ضم�ن البطاق�ة التموينية، مؤكدا 
ان وح�دات القطع والتس�ويق يف عم�وم الباد قد 
ب�ارشت بقطع قوائ�م ال�وكاء لتجهي�ز الحصة 
الثاني�ة م�ن م�ادة الطح�ني املخص�ص للبطاقة 

التمويني�ة، باالضاف�ة اىل توجيه اللج�ان الرقابية 
والتفتيش�ية التابعة للرشكة وفروعه�ا اىل متابعة 
عملي�ة االنتاج والتوزي�ع يف املطاحن العاملة ولدى 
وكاء الطح�ني ملراقب�ة نوعي�ات الطح�ني املوزع 
والية التجهيز«.ودعا عباس بحسب البيان »جميع 

وكاء الطح�ني اىل مراجعة مراك�ز القطع يف بغداد 
واملحافظات لتس�لم قوائم التجهي�ز الخاصة بهم 

حسب جدول التوزيع املعتمد
واش�ار عب�اس، اىل ان »رشكت�ه عق�دت اجتماعا 
موس�عا الصحاب املطاحن العامل�ة يف محافظات 
ميس�ان واالنب�ار وص�اح الدين لبحث آلي�ة انتاج 

وتوزيع الطحني وتجهي�ز العوائل النازحة يف تلك 
املحافظ�ات، موضح�ا ان�ه »تم خ�ال االجتماع 
بحث اهم املش�اكل واملعوقات التي قد تعيق سر 
العملي�ة االنتاجية واالس�تماع للمطالب املتعلقة 
املش�رتكة  املصال�ح  وتحقي�ق  العم�ل  بتطوي�ر 
وتقدي�م افض�ل الخدم�ات للمواطن�ني من خال 
تحس�ني االنتاج باالضافة اىل تقديم كافة اشكال 
الدع�م للمطاح�ن العاملة كونها رشيك اس�ايس 
يف عملية انت�اج وتوفر الطح�ني لتذليل العقبات 
التي تعيق انس�يابية التجهيز« .وم�ن جانبه اكد 
املع�اون التس�ويقي جاس�م محمد عب�اس ، ان 
»الرشكة حققت تق�دم ملموس يف مرشوع انتاج 
الطحني الصفر التج�اري، الفتا اىل تقديم اكثر من 
60 مطحن�ة طلبات باتج�اه انتاج الطحني الصفر 
التج�اري وهي تمثل نس�بة تزيد عىل  % 15 من عدد 
املطاحن الكيل مم�ا يصب يف تحقيق وفرة باالنتاج 

املحيل للمطاحن العاملة بصورة عامة.

التجارة تبارش بتوزيع احلصة الثانية من الطحني ضمن مفردات البطاقة التموينية

نقابة املعلمني جتتمع مع العبادي واملالية 
ملناقشة مطاليبها

    بغداد / المستقبل العراقي

ب�دد النفط ام�س الثاثاء املكاس�ب 
املبك�رة التي كان قد حققها وس�ط 
مخ�اوف املس�تثمرين بش�أن زيادة 
إنتاج الواليات املتحدة التي فاقت أثر 
إشارات عىل قوة الطلب واالعتقاد يف 
قدرة قيود اإلنتاج التي تفرضها أوبك 

عىل تقليص املعروض.
تكس�اس  غ�رب  خ�ام  وانخف�ض 
الوس�يط األمريكي للتسليم يف أبريل 
نيس�ان 15 س�نتا، أو م�ا يعادل 0.2 
للربمي�ل  دوالر   63.76 إىل  باملئ�ة، 

بتوقي�ت   0532 الس�اعة  بحل�ول 
جرينت�ش. وكان العق�د ارتف�ع يوم 
االثنني إىل أعىل مستوى منذ السادس 
من فرباير ش�باط عند 64.24 دوالر 

للربميل.
ون�زل خ�ام القي�اس العامل�ي مزيج 
برن�ت عرشة س�نتات، أو م�ا يعادل 

0.2 باملئة، إىل 67.40 دوالر للربميل.
ويطغى ارتفاع اإلنتاج األمريكي عىل 
أسواق النفط العاملية ويأتي يف الوقت 
الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار 
بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان 
املص�درة للبرتول )أوبك( مس�تويات 

اإلنتاج بهدف مس�اعدة األسعار عىل 
االرتفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدولي�ة فاتح برول ي�وم الثاثاء إن 
الواليات املتحدة ستتفوق عىل روسيا 
كأكرب منتج للنف�ط يف العالم بحلول 

2019 عىل األكثر.
ووفقا للبيانات الحكومية األسبوعية 
الت�ي ن�رشت ي�وم الخمي�س، ف�إن 
اإلنتاج األمريك�ي بلغ 10.27 مليون 
برميل يوميا، وهو مستوى يزيد عن 
أحدث بيانات للسعودية أكرب مصدر 

للخام يف العالم.

النفط يبدد مكاسبه املبكرة مع زيادة 
اإلمدادات األمريكية

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة نف�ط الب�رصة، ع�ن 
»توقي�ع عقد تنفي�ذ املرحل�ة الثانية 
لتطوير نهر العشار مع رشكة العراق 
العام�ة اح�دى رشكات وزارة امل�وارد 
املائي�ة وتتضمن ه�ذه املرحلة اكمال 
التطوي�ر م�ن بداية النه�ر عند تمثال 

السياب ولغاية املحكمة القديمة. 
وذك�ر بيان للرشكة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، نسخة منه ان 
»توقيع العقد جاء من قبل املدير العام 
لرشك�ة نف�ط الب�رصة احس�ان عبد 
الجبار اس�ماعيل ومدي�ر عام رشكة 
الع�راق العام�ة تنفي�ذا لتوجيه وزير 
النف�ط جب�ار ع�يل اللعيبي يف إس�ناد 

محافظة البرصة خدمياً«.
وق�ال صاح مه�دي عبدالل�ه معاون 
املدير العام لشؤون املشاريع، بحسب 
البي�ان ان »اعمال امل�رشوع بمرحلته 
االوىل تس�ر حس�ب الربنامج الزمني 
املخط�ط ل�ه وان االعم�ال التكميلية 
س�تنفذ بوترة أرسع من خال زيادة 
مجامي�ع العمل وتعجي�ل تنفيذ املواد 

االسترادية.

رشكة نفط البرصة
توقع عقد املرحلة الثانية 

لتطوير هنر العشار
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

أكد محافظ بغداد عطوان العطواني، عىل رضورة استكمال 
خطط الكوارث بأرسع وقت ممكن.

وقال مكتبه االعامي ، إن »محافظ بغداد عطوان العطواني 
ت�رأس يف مبنى املحافظة االجتم�اع االول للجنة ادارة اعمال 
الدفاع املدني ملحافظة بغداد واملشكلة بموجب االمر الديواني 
95 لعام 2017 بحضور ممثل االمم املتحدة للربنامج االنمائي 
وممثيل وزارة الداخلية والزراعة والصحة والكهرباء والنقل 
والصناع�ة واملعادن والبيئة ومديرية الدفاع املدني يف جانبي 
الكرخ والرصافة وامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ومدراء 
االقضي�ة والنواح�ي يف املحافظة«.وأبد العطواني » ش�كره 
وتقدي�ره لجميع الحارضي�ن لتفهمهم املس�ؤولية ألهمية 

موضوعة ادارة اعمال الدفاع املدني واثرها الفاعل يف حماية 
السكان واملمتلكات العامة والخاصة فضا عن تقليل حجم 
الخسائر وتأثر ذلك عىل االقتصاد الوطني«.وشدد عىل »اتخاذ 
االجراءات االحرتازية واالستباقية ملجابهة االخطار املحتملة 
الت�ي قد يتعرض له�ا البلد كانهيار س�د املوصل وانخفاض 
مس�توى مياه نهر دجلة وهي مهمة وطنية تقتيض تظافر 
جميع الجهود والتعاون بجدية«.وأكد عىل »استكمال خطط 
الكوارث بأرسع وقت مع اعداد جدول زمني إلنجازها واجراء 
التمارين واملمارس�ات عليها بإرشاف هذه اللجنة«.وأضاف 
ان »اس�رتاتيجية تنفيذ هذه املهام والواجبات املوكلة لهذه 
اللجنة وفقا لقانون الدفاع املدني رقم 44لسنة 2013 تعتمد 
عىل امكانية كافة تشكيات الوزارات والدوائر الغر مرتبطة 

بوزارة ضمن حدود املحافظة.

حمافظ بغداد يشدد عىل رضورة استكامل »خطط الكوارث« بأرسع وقت

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة اسعد العيداني، ان »ازمة 
املي�اه يف املحافظة »إقليمي�ة دولية وطنية« 
بعد تجاوز اغلب محافظات جنوب بغداد عىل 
حصة املياه، مبينا ان هذا االمر تم مناقش�ته 
م�ع رئيس مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي 
وان التج�اوز يحصل من مدينة الكوت مرورا 

بمحافتي ذي قار وميسان«.
وق�ال العيدان�ي ل�«الغ�د ب�رس«، ان »تل�ك 

املحافظات تش�عر بان لديه�ا نقص يف املياه 
الواصل�ة اليه�ا«، الفت�ا اىل ان »ه�ذا النقص 

الحاصل باملياه اثر سلبا عىل البرصة«.
وأضاف العيداني ان »املش�كلة يف قناة البدعة 
الن املي�اه الواصل�ة اليه�ا تق�در ب��)1.3( 
خال االيام الس�ابقة »، مؤكدا ان »املش�كلة 
الحقيقي�ة األخ�رى ه�ي يف قلة املي�اه بنهر 
ال�كارون القادم م�ن ايران وقل�ة االطاقات 
من حوض الفرات غر ان املشكلة األكرب هي 

تجاوز املحافظات عىل الحصة املائية.

العيداين: ازمة املياه سببها جتاوز 
املحافظات عىل حصة البرصة
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة 
بلدي�ة  العباس�ية أو اللجن�ة خالل )15( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إح�دى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 
للعق�ار الذي�ن يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب 
السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( 
يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة 

الجنسية العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل 

اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم 
أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

األمالك التي تؤجر لهم.

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4094/ ب2017/4
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
حس�ني  )جاب�ر  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

شاهر(
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 
4094/ ب2017/4 املتضم�ن الحكم 
بإلزامك بتأديت�ك للمدعي رضا فاضل 
جب�وري مبلغا قدره )11,000$( احد 
ع�رش ال�ف دوالر امريك�ي والثابت يف 
وصل االمانة امل�ؤرخ يف 2017/9/14 
واملس�تحق يف 2017/10/13 ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي 
الجدي�دة /4 ناظم حس�ني الفيداوي 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل القرار املذكور  خالل املدة 
املقررة بكاف�ة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : بال /حجة وقف/2018  
التاريخ: 2018/2/26

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه�ا / فط�م الح�اج 

مسعود )ايرانية الجنسية( 
قدم املدع�و )مصطفى مع�ني جابر( 
طلبا لغ�رض ايقاف س�هامه البالغة 
الدعوى )41 س�هم من اصل 42 سهم 
( 1321 يف العق�ار املرقم 62/ حويش 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
محلة ال�راق /النجف قررت املحكمة 
تبليغك بخصوص  الطلب املقدم اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
ي�وم 2018/3/5  املواف�ق  املوع�د  يف 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا سوف تتخذ املحكمة كافة 
االجراءات القانونية الكمال استصدار 

حجة  الوقف
القايض

صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 510/ ب2017/3

التاريخ: 2018/2/26
اعالن

اىل املدعى عليها )عالهن حسني جعبول(
اق�ام املدعي )مدير بلدي�ة النجف( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 510/ب2017/3 والت�ي 
يطلب فيها الزامك بدفع مبلغ خمسة عرش 
ملي�ون دينار ع�ن تعويض نتيج�ة اخاللك 
بالتزامك التعاقدي وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ثامر موىس 
عباس واش�عار مختار حي الريموك هاتف 
محم�د الع�ذاري  لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالق�رار  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
الص�ادر بحق�ك بالع�دد اع�اله والص�ادر 

بتاريخ 2018/1/10
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1/1109ب2017/3

التاريخ 2018/2/26
اعالن 

بن�اءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 25173/3 ح�ي امليالد يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة  اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة عرش يوم( يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف 

هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرق�م 25173/3 حي امليالد يف النجف عبارة عن دار س�كنية تقع عىل ش�ارع ع�ام بعرض )30( مرت 
يحتوي عىل س�تة محالت مش�غولة جميعها عدا املح�ل الثالث فارغ املحالن االول والثاني مش�غوالن من قبل 
املدع�و حبيب صري الذي يرغب بالبقاء باملحلني االول والثاني بصفة مس�تاجر بعد البيع باإلضافة اىل دارين 
بصورة غري رس�مية الج�زء االول يتكون من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وس�احة امامية ومش�غول من قبل 
املدعي�ة علياء حمود محس�ن  وهي ال ترغ�ب بالبقاء يف العقار اما الجزء الثاني يتكون من اس�تقبال ومطبخ 
وصحيات ومش�غول من قبل املدعية اس�ترق  حمود محس�ن وهي ال ترغب بالبقاء بالعقار بعد البيع بصفة 
مس�تاجرة وان العقار يف جميع اجزاءه مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق مس�قف بالش�يلمان وهي 
تتك�ون من طاب�ق واحد مبلطه الدار بالصب العادي غري مس�لح درجة عمرانه دون املتوس�ط وان املس�احة 
الكلي�ة للعقار هي 231 مرت مربع وان القيمة الكلية للعقار مبلغ )323,400,000( ثالثمائة وثالثة وعرشون 

مليون دينار الغريها

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس 

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكرره من قانون التس�جيل 
العقاري رقم )1971( املعدل فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسجيل 
بإجراءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام املادة  
)3(  م�ن امل�ادة )45( من القانون املذكور فعىل م�ن يدعي امللكية او 
اي حق�وق عقارية يف ه�ذه العقارات املذكورة اع�اله تقديم ما لديه 
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش االعالن 
والحض�ور يف موقع العقار الس�اعة العارشة من صب�اح اليوم التايل 
النته�اء مدة االعالن وذل�ك الثبات ادعائ�ه بمختلف وس�ائل االثبات 
عن�د اجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار من قب�ل لجنة تثبيت امللكية 

وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض 

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة 
العدد : 116/  ش2018/2

التاريخ: 2018/2/27
اعالن 

اىل / املدع�ى علي�ه / باق�ر حم�زة 
كزار

اقامت املدعية زه�راء صالح جعفر 
الدع�وى املرقم�ة اعاله ام�ام هذه 
التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب  املحكم�ة  
القضائ�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
فقد قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
الس�اعة   2018/3/8 املواف�ق 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانونا فس�وف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد : 1068/ش2018/2

التاريخ 2018/2/27
اعالن 

اىل / املدع�ى علي�ه / حي�در محمد 
حسن صادق

بتاريخ 2017/2/26 اصدرت هذه 
/1068 بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة 

ه�ذه  م�ن  الص�ادرة  ش2015/2 
تايي�د  يتضم�ن  وال�ذي  املحكم�ة 
حضانة املدعيه )ابتسام محمد جواد 
ص�ادق( البنائها )زه�راء ومرتىض 
وكوثر ومحمد حسن وحسني( وقد 
صدر القرار بحقك غيابيا وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
ح�ي  مخت�ار  واش�عار  بالتبلي�غ 
القادس�ية / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 
امل�دة  خ�الل  القرارالغياب�ي  ع�ىل 
القانونية وبعكس�ه يكتسب  القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

صفاء ناجي املوىل
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري 

العدد : 3593
التاريخ 2018/2/26

اعالن
يف  بالعائدي�ة  الخاص�ة  البيان�ات 

السجل االسايس 

تنفي�ذا الحكام امل�ادة )1( من املادة 
)50( مك�رره من قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م )1971( املعدل فقد 
تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل 
بإجراءات التسجيل املجدد للعقارات 
املبين�ة اعاله وفق احكام املادة  )3(  
من املادة )45( من القانون املذكور 
فعىل من يدعي امللكية او اي حقوق 
عقارية يف هذه العق�ارات املذكورة 
اع�اله تقدي�م م�ا لديه م�ن بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل ثالثني يوما 
من تاريخ الن�رش االعالن والحضور 
يف موق�ع العق�ار الس�اعة العارشة 
م�ن صباح اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
االعالن وذلك الثبات ادعائه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف 
املوقعي ع�ىل العقار م�ن قبل لجنة 
املجاورين  امللكية وبحض�ور  تثبيت 

الذين تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض 

مدي�ر التس�جيل العق�اري الثاني�ة 
بالنجف االرشف

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املناذرة

العدد : 176/ش /2018
التاريخ 2018/2/27

اعالن 
اىل / املدعى عليه )حس�ن عاش�ور 

عيل( مجهول محل االقامة 
اعالن

اقام�ت املدعية )امل حس�ن كاظم( 
املرقم�ة 176/ش/2018  الدع�وى 
الط�الق  تصدي�ق   ( وموضوعه�ا 
الخلع�ي( وان موع�د املرافع�ة فيها 
الس�اعة التاس�عة من صب�اح يوم 
2018/3/8 وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
رسميتني ويف حالة عدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا 

لالصول
القايض

ستار مالك الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 923/ش2018/3
التاريخ 2018/2/26

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / احمد عب�د الرضا 

جاسم
اقام�ت املدعي�ة )بن�ني مك�ي جاس�م( 
الدعوى بالع�دد 923/ش2018/3 امام 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا تصدي�ق 
مح�ل  وملجهولي�ة  الرجع�ي  الط�الق 
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار حي ميس�ان / النجف 
بخص�وص  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
اعالن�ا   املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2018/3/13 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2017/1525

اعالن
نظ�را لعدم بل�وغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
)سهام من العقار( تسلسل )2/14211 
براق جدي�دة( الكائن يف )النجف( العائد 
للمدي�ن ) ج�واد كاظ�م ه�الل اضاف�ة 
لرتك�ه مورث�ه(  البالغ�ة  )      ( لق�اء 
طلب الدائن )عبد االمري عثمان حسون(  
البالغ ) س�ته عرش مليون دينار عراقي 
16,000,000(  80% من القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش 
يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب 
يف ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التأمينات 
القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 
رسوم التس�جيل والداللية عىل املشرتي 
وذل�ك اس�تنادا للم�ادة 98 م�ن قانون 
التنفيذ علما ان عدد السهام املراد بيعها 
119,840 س�هم من اصل االعتبار الكيل 

210,840 سهم 
املواصفات  /

1 � موقعه ورقمه : نجف �  براق جديدة  
2/14211

2 � جنسه ونوعه : ثالث دور
3  �حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته  : عقار يقع عىل ش�ارع 
فرعي )15( مرت وهو مفرز اىل ثالث دور 

بصورة غري رسمية 
الجزء االول : ويش�غله )ه�ادي كاظم( 
ويتأل�ف م�ن س�احة امامي�ة بضمنها 
اش�تايكر  الس�احة  ارضي�ة  صحي�ات 
كايش  الصحي�ات  وارضي�ة  متهال�ك 
ارشط�ة  ملف�ه  والج�دران  موزائي�ك 
ابالس�تيكية واس�تقبال بحانب�ه مم�ر 
يؤدي اىل كلي�دور ومطبخ وغرفتني نوم 
وصحيات مش�رتكه ومكش�وفة وسلم 
داخيل مكشوف يؤدي اىل السطح وغرفة 
نوم الهزارة  اس�منت وب�ورك للكليدور 
ه�زاره س�رياميك العل�و 130 س�نتمرت 
والباق�ي ب�ورك وج�ود س�قف ثان�وي 
للكليدور ام�ا جدران املطبخ س�رياميك 
الصحي�ات  ج�دران  كذل�ك  متهال�ك 
واالرضية سرياميك وباقي ارضية البيت 
كايش موزائي�ك اما االس�تقبال االرضية 
كايش والجدران تغليف بالس�تك وسقف 
العق�ار م�ن الطاب�وق ش�يلمان مجهز 
م�اء وكهرب�اء وس�قف الصال�ة مغلف 
تغليف ثانوي والسطح مبلط بالطابوق 

الفريش 
الجزء الثاني : وتش�غله ) فاطمة جواد( 
ويتأل�ف م�ن صال�ة ومم�ر وكلي�دور 
ومطب�خ وصحي�ات غرفة ن�وم واحدة 
والش�يلمان  الطاب�وق  م�ن  الس�قف 
االرضية كايش موزائيك والجدران بورك 
م�ع ه�زارة واحد مرت س�رياميك وتوجد 
غرفة واحدة يف الطابق االول السقف من 
الطابوق والش�يلمان وهذا الجزء مجهز 

ماء وكهرباء
الج�زء الثالث : يتألف م�ن صالة وممر 
ومطبخ وغرف�ة وصحيات ام�ا الطابق 
االول يحتوي عىل غرفتني األوىل الس�قف 
من الطابوق والشيلمان والثاني مسقف 
بالس�ندويج ارضية هذا الجزء )الطابق 
االريض( كايش موزائيك ومرت س�رياميك 
والش�يلمان  الطاب�وق  م�ن  الس�قف 

)الطابق االريض( مجهز ماء وكهرباء
5 � مساحته 301/20م

6 � درج�ة العمران : جميع الدور بحالة 
متوسطة

7 � الشاغل : الجزء االول )هادي كاظم( 
والج�زء الثاني ) فاطم�ة جواد( والجزء 
الثالث ) ليىل عزيز( )وجميعهم يرغبون 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرين( 
8 � القيم�ة املق�درة : القيم�ة املق�درة 
للس�هام )111,280,948(  )مائة واحد 
ع�رش ملي�ون ومائت�ان وثمان�ون الف 

وتسعمائة وثمانية واربعون دينار( 
9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب 

بالرشاء
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 924/ش2018/5
التاريخ 2018/2/27

اعالن 
اىل / املدع�ى علي�ه / ع�يل عب�د الهادي 

جر
اص�درت   2017/2/12 بتاري�خ 
ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد 924/

ش2018/5 الصادرة من هذه املحكمة 
والذي يتضمن املحكم�ة بتأييد حضانة 
املدعية )زهراء فاضل ابو سهيل( البنتها 
)صبا عيل عبد ( وقد صدر القرار بحقك 
غيابي�ا وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
الزهراء / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االع�رتاض عىل القرار 
الغياب�ي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر طعمة الحار

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك ذي العدد  )3757 يف 2018/2/22
  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة تفاصيلها يف القوائم املرفقة طيا والبالغ عددها )23( ملك والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري 
وملدة )ثالث س�نوات(  وباملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 ثالثون  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل 
مدتة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور 

النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املرفقات

قائمة تقدير عدد )2(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 65

التاريخ: 2018/2/25

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
بداية السوق14م14/32حانوت1

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 79 

التاريخ: 26/ 2/ 2018

رقم العقار نوع الملكالبلدية ت
بدل التقدير) السابق( رقما وكتابة )للسنة المساحةوموقعه

الواحدة( 
بدل التقدير) الحالي( رقما وكتابة )للسنة 

المالحظاتمدة التاجيرالغرض من التاجيرالواحدة( 

المجر 1
114/26 كراج غسل وتشحيمالكبير

ثالث حسب قانون21 لسنة 13000002013 مليون وثالثمائة الف دينار1290000 مليون ومئتان وتسعون الف دينار910م2االعيمي
الصناعية القديمةسنوات

المجر 2
115/26 كراج غسل وتشحيمالكبير

1225000 مليون ومئتان وخمسة وعشرون 1210000 مليون ومئتان وعشرة االف دينار910م2االعيمي
ثالث حسب قانون21 لسنة 2013الف دينار

الصناعية القديمةسنوات

المجر 3
الكبير

خمسة محالت 
3375000 ثالثة ماليين وثالثمائة وخمسة 101,92م218سرايتجارية

ثالث حسب قانون21 لسنة 40000002013 اربعة ماليين ديناروسبعون الف دينار
على شارع نهر المجر الكبيرسنوات

المجر 4
ثالث حسب قانون21 لسنة 10000002013 مليون دينار950000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م22كشكالكبير

امام مالحظية التسجيل العقاريسنوات

المجر 5
ثالث حسب قانون21 لسنة 10000002013 مليون دينار950000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م32كشكالكبير

امام مالحظية التسجيل العقاريسنوات

المجر 6
ثالث حسب قانون21 لسنة 10000002013 مليون دينار950000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م42كشكالكبير

امام مالحظية التسجيل العقاريسنوات

المجر 7
ثالث حسب قانون21 لسنة 10000002013 مليون دينار950000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م62كشكالكبير

امام مالحظية التسجيل العقاريسنوات

المجر 8
ثالث حسب قانون21 لسنة 10000002013 مليون دينار950000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م72كشكالكبير

امام مالحظية التسجيل العقاريسنوات

المجر 9
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م122كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 10
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م132كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 11
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م142كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 12
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م152كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 13
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م162كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 14
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م172كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 15
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م192كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 16
ثالث حسب قانون21 لسنة 7000002013 سبعمائة الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م202كشكالكبير

قرب المستشفىسنوات

المجر 17
ثالث حسب قانون21 لسنة 6600002013 ستمائة وستون الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م242كشكالكبير

قرب الورشةسنوات

المجر 18
ثالث حسب قانون21 لسنة 4500002013 اربعمائة وخمسون الف دينار410000 اربعمائة وعشرة االف دينار6م272كشكالكبير

قرب كراج نقل المسافرينسنوات

المجر 19
ثالث حسب قانون21 لسنة 6550002013 ستمائة وخمسة وخمسون الف دينار650000 ستمائة وخمسون الف دينار6م292كشكالكبير

قرب مدرسة النضالسنوات

المجر 20
ثالث حسب قانون21 لسنة 7500002013 سبعمائة وخمسون الف دينار735000 سبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار6م332كشكالكبير

حي الصدرين مقابل دائرة الموارد المائية سنوات

المجر 21
ثالث حسب قانون21 لسنة 7500002013 سبعمائة وخمسون الف دينار735000 سبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار6م342كشكالكبير

حي الصدرين مقابل دائرة الموارد المائية سنوات

المجر 22
ثالث حسب قانون21 لسنة 7500002013 سبعمائة وخمسون الف دينار735000 سبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار6م352كشكالكبير

حي الصدرين مقابل دائرة الموارد المائية سنوات

المجر 23
ثالث حسب قانون21 لسنة 5000002013 خمسمائة الف دينار410000 اربعمائة وعشرة االف دينار6م402كشكالكبير

حي الصناعي القديمسنوات

جنس اسم المحلةرقم العقارت
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم خربهحويش1911
اسم طالب التسجيلاالبواب

مصطفى معين جابر 2
جدي

العدد : 3594
التاريخ 2018/2/26

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظاتالعقار

رقم خربةحويش1910
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

مصطفى معين 2
جابر جدي
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الـسـوسـيـولـوجـيـا العـربـيـة تـودع فـالـح عـبـد الـجـبـار

 ثم غادر عام 1978، حيث عمل أستاذاً 
وباحثاً يف »جامعة لندن«، و«مدرس�ة 
السياس�ة وعل�م االجتم�اع« يف »كلية 
بريكبريك« التي كان قد حصل فيها عىل 
شهادة الدكتوراه، كما عمل محارضاً 

يف جامع�ة »لن�دن ميرتوبوليت�ان«.
أّسس صاحب كتاب »معالم العقالنية 
والخرافة يف الفكر العربي« يف العاصمة 
اللبناني�ة »معه�د دراس�ات عراقي�ة« 
وكان  رحيل�ه،  ي�وم  إىل  أداره  وال�ذي 
مهتماً بشكل أس�ايس يف االشتباك مع 
الراه�ن يف ب�الده واملنطق�ة العربي�ة 
من خ�الل عّدته األكاديمي�ة الصارمة 
وثقافته املوس�وعية املتنوّعة يف حقول 

معرفي�ة عدي�دة، كم�ا كان يذهب إىل 
مقوالت استرشافية يف تحليله للظواهر 
االجتماعية، والتي كانت تصيب أحياناً 
أو تس�توضح الص�ورة الكلي�ة يف أقل 

تقدير.
يف كتاب�ه »دول�ة الخالف�ة: التق�دم إىل 
امل�ايض )»داعش« واملجتم�ع املحيل يف 
العراق(«، الص�ادر نهاية العام املايض 
ع�ن »املركز العربي لألبحاث ودراس�ة 
السياسات«، استند عبد الجبار إىل فكرة 
أساسية بأن »الدولة الفاشلة يف العراق 
هي أس�اس نمو الح�ركات التكفريية 
واس�ترشائها«، وهي انع�كاس لفكرة 
س�ابقة تتعلّق بتح�ّول النخب العربية 

الحاكم�ة إىل »طبقة« مغلقة ودوره يف 
إضعاف الدولة واملجتمع.

كم�ا حلّ�ل يف الكتاب مخي�ال املجتمع 
املح�يليِّ قب�ل غ�زو الدول�ة اإلس�المية 
املدن الك�رى وبعده، وصورة املخلّص 
ريعي�ة،  دول�ة  بوصفه�ا  والخالف�ة 
وشبكات العالقة املجتمعية والتدخالت 
اإلقليمي�ة وتداعياته�ا املس�تقبلية يف 

الوعي إىل جانب أثرها يف الواقع.
بدراس�ة  األخ�رية  الف�رتة  يف  انش�غل 
»أنثروبولوجي�ة« موس�عة – ربم�ا لم 
تكتمل- وهي ترصد منظومة العشائر 
يف الع�راق وم�دى تأثريها عىل املش�هد 
االجتماعي؛ أحد املواضيع التي ساجل 

حولها وتناولها يف كث�ري من مقابالته 
وجلساته بعد احتالل العراق.

قّدم عب�د الجب�ار يف كتاب�ه »العمامة 
خط�اب  سوس�يولوجيا  واألفن�دي: 
وح�ركات االحتج�اج الدين�ي«، قراءة 
معمّقة للحراك الس�يايس لدى الشيعة 
يف العراق ضمن س�ياقاته االجتماعية 
وربط�ه  واأليديولوجي�ة،  والثقافي�ة 
بمحّطات أساسية يف التاريخ املعارص، 
وفهم العالقة بني املقدس والدنيوي يف 

نشوء التيارات الشيعية املعارضة.
من أبرز مؤلّفاته: »بنية الوعي الديني 
والتطور الرأسمايل« )1990(، و«معالم 
العقالنية والخراف�ة يف الفكر العربي« 

)1992(، و«الديموقراطية املستحيلة« 
يف  والس�لطة  و«القبائ�ل   ،)1998(
ال�رشق األوس�ط« )2002(، و«آي�ات 
واأليديولوجي�ون«  والصوفي�ون  الل�ه 
يف  الش�يعية  و«الحرك�ة   ،)2002(
العراق« )2003(، و«املجتمع املدني يف 

عراق ما بعد الحرب« )2006(.
كما ترجم عدداً م�ن األبحاث والكتب، 
منه�ا »االقتصاد الس�يايس للتخلف«، 
و«موج�ز رأس امل�ال«، و«رأس املال«، 
و«نتائ�ج عملي�ة اإلنت�اج املب�ارشة«، 
و«رحل�ة غوته اإليطالي�ة«، كما أصدر 
كت�اب جم�ع في�ه مذكرات�ه بعن�وان 

»الهورال، أوراق الجنون« )2014(.

         أنور محمد

مجموعة حكايات وشهادات عن أرسار الكتابة 
ودوافعه�ا، يرتجمها الكاتب عب�د الله الزماي 
ملبدع�ني خطفته�م مش�اهد الحي�اة، فتخلَّق 
عنده�م ه�ذا الرسد الس�احر. وه�م: إدواردو 
غاليانو، إليف شافاق، أورهان باموق، إيزابيل 
اللين�دي، روبرت�و بوالنيو، كازو إيش�يغورو، 
ماريو بارغاس يوس�ا، هاروك�ي موراكامي، 

يان مارتل.
ويق�ول إدواردو غاليان�و: ح�ني كتب�ُت »كرة 
« أردُت أن يفقد محبُّو  القدم يف الشمس والظّلْ
الق�راءة خوفه�م م�ن ك�رة الق�دم وأن يفقد 
محبُّو كرة القدم خوفهم من الكتب. لم يخطر 
ببايل البتَّ�ة يشٌء غري هذا، لكنَّ عضواً س�ابقاً 
يف »الكونغرس« املكسيكي )فيكتور كوينتانا( 

قال يل إنَّ الكتاب أنقَذ حياته.
�ة ذلك أنَّ�ه يف منتص�ف 1997، اختطف  وقصَّ
من قبل َقَتلة مأجورين، ملعاقبتِه عىل كش�فِه 
بعض أعمالهم القذرة فكان أن أوثقوا رباطه، 
وراحوا يركلونه حتَّى شارف عىل املوت، وقبل 
أن ُيْجِه�ُزوا علي�ه برصاص�ة، َب�َدُؤوا النقاش 

حول كرة القدم.
ورغ�م أنَّ فيكتور كان أق�رب إىل املوت منه إىل 

الحي�اة، أدىل بدلوه يف النق�اش، وانرى يروي 
لهم قصصاً من كتابي، ومع كل حكاية، كانت 
ة دقائ�ق ُتضاف إىل حياته. ويف األخري تركه  ثمَّ

القتلة، وقالوا له: »أنت يف َمأَمْن«.
وت�رسد الروائية الرتكية إليف ش�افاك بدايتها 
بالقول: »عندما التحقُت باملدرس�ة، اكتشفُت 
تش�ارلز ديكن�ز، والصدف�ة وحده�ا جعل�ت 
الكت�اب يج�د طريق�ه إيلَّ، وقد فتنتن�ي رواية 
�ة مدينتني«، فقد كان�ت مختلفة عن أييِّ  »قصَّ
يشء عرفت�ه من قب�ل، فظللُت أق�رأ مؤلَّفات 
ديكن�ز فصار ه�ذا املؤلّ�ف اإلنجلي�زي قريناً 
لطفلة من أنقرة تعيش يف أواخر الس�بعينات، 
ثمَّ اكتش�فُت غابرييل غارسيا ماركيز، والذي 
علّمن�ي كيف يمكن أن َيمّتد جرٌس بني قصص 

جدَّتي وتفسري األحالم.
أما أورهان بام�وق، فيقول: لقد قمُت بكتابة 
�ر يف املتحف  رواي�ة »متحف ال�راءة« وأنا أفكيِّ
�ر يف الرواي�ة. لم يكن  الذي أنش�أته وأن�ا أفكيِّ
املتحف مجرَّد مجموع�ة أفكار خطرت يل بعد 
نج�اح الرواية، ولم يك�ن نجاح املتحف هو ما 
أفرز الرواية، كما هو الحال عند تحويل بعض 

األفالم الرائجة إىل كتب.
يف الحقيق�ة لق�د ابتك�رت كالً م�ن الرواي�ة 
واملتح�ف مع�اً يف آن واح�د، يف ح�ني تتح�دث 

الروائي�ة التش�يلية إيزابيل اللين�دي عن كيف 
أصبح�ت كاتبة، فتقول أن�ه يف 8 يناير 1981 
تغريَّ قدري. إذ تلقينا فيه مكاملًة هاتفية ونحن 

يف كاراكاس أخرتنا بأنَّ جديِّي يحترض.
ن م�ن العودة إىل تش�ييل لتوديعه، لذا  لم أتمكَّ
عم�دت يف املس�اء نفس�ه إىل كتابة ما يش�به 

الرس�الة الروحيَّ�ة لذل�ك العج�وز املحب�وب، 
افرتضُت أّنه لن يعيش ليقرأها، وكتبُت الجملة 
األوىل يف نش�وة، ألكرر كل ليلة األمر متناس�ية 

حقيقة موت جديِّي.
نم�ا هذا الن�صُّ وَكَر، ومع نهاي�ة العام كنُت 
قد كتب�ُت 500 صفحة، ش�كلت روايتي األوىل 
»بي�ت األرواح«. بينما يرى الش�اعر التش�ييل 
روبرت�و بوالني�و أنَّ الكاتب يعم�ل أينما كان، 
حتى حينما يكون نائماً وهو ما ال ينطبق عىل 

املهن األخرى.
ماري�و  الب�ريويف  والس�يايس  عالجالروائ�ي 
بارغ�اس يوس�ا، تغلَّب عىل خوف�ه من ركوب 
الطائ�رة بالقراءة، فهي العالج الذي لم ُيخّيْبه 
قّط، أم�ا الروائي واملرَُتِْج�م الياباني هاروكي 
موراكامي فيقول عن بداياته: صباح يوم أحٍد، 
من أيَّام فصل الربيع املُشمس�ة تلّقيُت مكاملة 
هاتفّي�ة م�ن مح�ريِّر بمجلّة«غونزو»األدبيَّة، 
أخرني فيها أنَّ رواية«أسمع الريح ُتغّني»وقع 
حني لجائزة الكتَّاب  إدراجها ضمن قوائم املرشَّ

املبتدئني.
لقد كان تأليف تلك الرواية رضباً من التحديِّي، 
ل�ذا كتبتها ب�كليِّ س�هولة ويرس، تمام�اً كما 
�ح ألييِّ  تداع�ت عيلَّ، ولم يخطر يل أنَّها قد ُترشَّ

جائزة.

»حياة الكتابة« روائيون عامليون يرسدون قصص بداياهتم

           بغداد / المستقبل العراقي

يعّد عالم االجتماع العراقي فالح عبد الجبار )1946 – 2018( الذي رحل اول أمس اإلثنني يف بريوت إثر تعرّضه ألزمة قلبية مفاجئة، أحد أبرز املتخّصصني 
يف دراس�ة الفكر الس�يايس واالجتماعي، والتحّوالت الكرى يف بنية املجتمعات العربية واملخيال الش�عبي ومتغرّياته عر التاريخ. ولد الراحل يف بغداد يف 

منطقة باب الشيخ يف بغداد، ودرس علم االجتماع يف »الجامعة املستنرصية«،

صدرت يف القاهرة، عن دار الفؤاد، 
الرواية السادس�ة للروائي والناقد 
لفت�ه  ع�يل  والش�اعر،  والق�اص 
س�عيد، وحمل�ت عن�وان »مزامري 
املدين�ة«، وتق�ع يف 304 صفحات، 
وه�ي رواي�ة تتح�دث ع�ن العراق 
م�ا بعد ع�ام 2003، وه�ي الجزء 
الثان�ي من روايته التي صدرت عن 
دار فض�اءات يف األردن )الص�ورة 

الثالثة( عام 2015. 
الرواي�ة تناق�ش تط�ور األح�داث 
الت�ي ش�هدها العراق ب�ني زمنني 
مختلفني صارا عالمة من عالمات 
التاري�خ العراقي، الذي تم تحديده 
بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 
2003، وكيفية تغرّي املواقف للناس 
واملثقف�ني، خصوص�ا مل�ا يج�ري 
يف الع�راق، حي�ث يتح�ّول البط�ل 
)محس�ن(، وهو كات�ب قصة من 
مش�ّغل مولد كهربائي فوق سطح 
فن�دق، يف الج�زء األول »الص�ورة 
الثالث�ة«، إىل حفار قب�ور يف الجزء 

الثان�ي »مزام�ري املدين�ة«، مثلما 
تهش�م ش�بكة العالق�ات الجديدة 
السياس�ية  باملتغ�ريات  املوب�وءة 
والديني�ة واإلرهابية التي ش�هدها 
البط�ل  يتمك�ن  وكي�ف  الع�راق، 
)محس�ن( من مراقبة املشهديات 
العدي�دة الت�ي تحص�ل م�ن خالل 
عمله حف�ارا للقب�ور، وبحثه عن 
عش�يقته يف الجزء األول )سلوى(، 
بع�د م�وت زوجه�ا جري�ح حرب 
الخليج األوىل، فضال عن مناقشتها 
واق�ع املدينة والرصاع�ات الخفية 
بني طبق�ات الناس، واالس�تحواذ 
عىل األمالك، واالس�تغالل الديني يف 
تنمية األفكار، بما يعني أنها رواية 
تناقش التحوالت الدراماتيكية التي 
ش�هدها الع�راق بعد ع�ام 2003، 
وكش�ف الرصاعات الخفية، سواء 
ع�ىل املس�توى الع�ام يف مواجه�ة 
اإلره�اب، أو املس�توى الخ�اص يف 
مواجه�ة صعوب�ة املك�وث أم�ام 

املتغريات الحادة.

أص�درت دار الكرم�ة يف األي�ام األخ�رية ملع�رض القاهرة ال�دويل للكتاب 
»ذكري�ات« )ملك�ة اإلغ�راء( هند رس�تم والت�ي تنرش ألول م�رة يف 200 

صفحة من القطع الكبري وتحتوي عىل العديد من الصور. 
الصحايف أيمن الحكيم كان من القلة املحظوظة التي عرفت هند رستم عن 
قرب، فسمع آراءها الجريئة يف الفن والحياة والسياسة، وسجل ذكرياتها 
املمتعة واملدهش�ة بأمانة، فتقرأها وكأنك تسمع صوت هند رستم املميز 
وه�ي تحكي عن طفولته�ا، وعن الصدف�ة التي قادته�ا إىل مجال الفن، 
والظروف التي اضطرتها لالعت�زال، وعن رؤيتها لإلغراء كفن، وتقييمها 
للمقارنة بينها وبني »مارلني مونرو«. ستقرأ حكايات عن شقاوة »فرقة 
املش�اغبني«: عمر الرشيف ورش�دي أباظ�ة وأحمد رم�زي، وعن فنانني 
ومخرجني آخرين عرفتهم، وسوف تضحك ملا كان يجري يف كواليس فيلم 

»ابن حميدو« مع زينات صدقي وإسماعيل يس.
كيف تنظر هند رس�تم، صاحبة أدوار املرأة القوية املس�يطرة، إىل الرجل، 
وإىل الحي�اة الزوجية؟ كيف عاش�تها مع زوجه�ا الطبيب املرموق؟ وهل 

تقبل هند رستم أن تعتر زوجها »يس السيد«؟
إىل جانب هذا كله ُيضيف أيمن الحكيم شهادة مهمة بقلم االبنة الوحيدة 
لهند رس�تم، فتكتب بس�نت رضا عن هند رستم األم، لتؤكد من جديد كم 

كانت شخصية استثنائية، فنيًّا وإنسانيًّا.
يحتوي الكتاب أيًضا عىل صور من حياة هند رستم وأفالمها، ومن بينها 

صور شخصية نادرة جدًّا تنرش هنا للمرَّة األوىل.

عمار عزيز 

أكوام املوتى

تتجول يف صناديقها

تقضم النور 

تسافر معصوبة الشفاه  

ترسق نشوتها من

بعض ..

سعياً تلهث حتى 

تنهض 

تصيل خوفاً 

كي تحظى بالخمر 

تعشُق نفسها 

ُتكثر َكذب الُسجود 

لينام رأس الجوع

تنزوي بالخطايا 

تحلم بالجشع

نمائٌم

وقذف تتبضع

تبيعها بثمن بخس

تصطك مرافأها

عند أفخاذ الغوان 

فجراً َتصحو 

تصاحب القطيع 

الدائر حوله 

تبحث مستقرا مجهول 

ها قد فاقت الحروف

مزقت اكفانها  

وضجت األسنان بالضحك

عند أقدام الغرور

مزامري املدينة

ذكريات هند رستم

الـقـطـيـع الـمـسـتـور

إن ق�در لفيل�م »ذا بوس�ت« للمخرج 
بجائ�زة  الف�وز  س�بيلبريغ  س�تيفن 
األوس�كار 2018، س�يكون ذل�ك ب�ال 
ش�ك انجازاً لس�بيلبريغ، فم�ن خالله 
سيضيف تمثاالً ذهبياً آخر إىل خزانته، 
إىل جانب احتفاظ�ه بلقب »من أفضل 

أف�الم 2017«.
والس�بب أن »ذا بوس�ت« يق�وم ع�ىل 
قصة رسيع�ة اإليقاع، تدف�ع املتفرج 
للتصفي�ق لها، التس�امها بطابع حاد 
ومتحم�س، منحت س�بيلبريغ القدرة 
ع�ىل التحك�م يف عواط�ف الجمه�ور، 
لذا بدا »ذا بوس�ت« عم�اًل جريئاً، فيه 
تصوير واضح للمعارك التي يخوضها 
اإلعالم مع السياس�ية التي تقع تحت 

مجهره.
الفيل�م يتن�اول تحدي رئي�س تحرير 
صحيف�ة »ذا واش�نطن بوس�ت« ب�ن 
ونارشته�ا  )ت�وم هانك�س(،  ب�راديل 
كاثري�ن غراه�ام )مريي�ل س�رتيب( 
إلدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، عر 
نرش ما ع�رف ب�� »أوراق البنتاغون« 
وه�ي وثائ�ق رسي�ة تكش�ف أكاذيب 
اإلدارة بشأن الحرب يف فيتنام، ليحيلنا 
سبيلبريغ عر ذلك إىل عام 1971 عندما 
كان نيكس�ون يس�كن البيت األبيض، 
ما يمكن اعتباره اسقاطاً عىل حارض 
الواليات املتحدة التي بات صدى األخبار 
املفركة يرتدد يف فضائها، كلما حاول 
اإلع�الم إثارة قضية ما.لقطة االفتتاح 
تعيد إىل األذهان حرب فيتنام التي تاه 
الجي�ش األمريكي يف أدغاله�ا، لينتقل 
املخرج عىل إثره�ا إىل »دانييل الزبرغ« 
)املمث�ل ماثي�و ري�س(، ال�ذي يق�وم 
بترسي�ب وثائ�ق تحمل خت�م »رسي 
للغاي�ة«، ليكش�ف انخراط الساس�ة 
يف الك�ذب وتش�ويه الحقائ�ق، كما يف 
املؤتم�ر الصح�ايف الذي يعق�ده وزير 

الدفاع آنذاك روبرت ماكنامارا.
ويؤك�د في�ه أن بالده تح�رز تقدماً يف 
فيتنام، بينما واقعياً هي عالقة بوحل 
الحرب، ليقفز سبيلبريغ من بعدها إىل 
1971، ونش�هد محاوالت براديل لرفع 
شأن »واش�نطن بوس�ت« وانتشالها 
م�ن مكانته�ا كصحيف�ة محلي�ة، إىل 
وسيلة مؤثرة يف الشارع األمريكي بعد 
بضع س�نوات، حيث نج�ح محرروها 

بوب وودورد وكارل برنستني يف تفجري 
فضيحة »ووترغيت«.

بخل�ق  أفالم�ه  يف  ينج�ح  س�بيلبريغ 
حال�ة م�ن التوت�ر، وهو ما انس�حب 
ع�ىل »ذا بوس�ت« أيض�اً، ذي الطابع 
الحي�وي، والذي اس�تقاه املخرج من 
صال�ة تحري�ر األخبار، وما يس�ودها 
من طاق�ة وح�وارات، بعضها متوقع 
وأخرى بخ�الف ذلك.ولكنها يف النهاية 
حال�ة  يف  بالفخ�ر  للش�عور  ت�ؤدي 
اإلنجاز، ليزيد س�بيلبريغ الجرعة عر 
إحاطته نجمي الفيلم هانكس ومرييل 
س�رتيب، بفريق عمل ناب�ض بالحياة 
كاري  مث�ل  اآلخري�ن،  املمثل�ني  م�ن 

كون يف دور كاتب�ة االفتتاحيات»ميغ 
غرينفيل�د«، وب�وب أودينكريك يف دور 
مس�اعد مدير التحرير ِبن باغديكيان، 
الصح�ايف املخ�رضم الذي يقي�م صلًة 

شديدة األهمية مع إلزبرغ.
رحل�ة نج�اح الفيلم ل�م يك�ن لها أن 
تتم م�ن دون أداء هانكس وس�رتيب، 
واللذي�ن تمكنا فيه من توظيف أفضل 
م�ا لديهم�ا م�ن ممي�زات وجاذبي�ة 
يتحلي�ان به�ا، وه�و م�ا  ش�خصية 
مكنهما من رفع مس�توى السيناريو 
الركي�ك، ال�ذي تع�اون يف تأليف�ه ليز 
صاح�ب  س�ينغر،  وج�وش  هان�اه 

سيناريو فيلم »سبوت اليت«.

فيلم »ذا بوست«.. حني توضع السياسة
 حتت جمهر اإلعالم
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العدد )1626( االربعاء  28  شباط  2018
اعالنات9

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة
تعل�ن مديرية زراعه صالح الدين وللمرة الثانية 
عن تأجري املس�احات املدرج�ه تفاصيلها ادناه 
وفق احكام القانون 35 لسنة 1983 وفق قانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
املعدل فع�ى الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر 
املديرية الكائن يف صالح الدين / تكريت الساعة 
)10( صباح�ا مصطحب�ني معه�م التامين�ات 
القانوني�ة البالغ�ة 20%  من القيم�ة التقديرية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور  
النرش وستجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سفوان 
العدد :2018/39

اىل / املنفذ عليه / املدير املفوض لرشكة 
ينابيع ام قرص / لتجارة املواد االنشائية 

املحدودة /اضافة لوظيفته
تبليغ

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب 
مركز رشطة املسبح بالعدد 1181 فيس 
مذك�ور  مع�ه  واملرف�ق   2018/2/22
االخب�ار بالتنفي�ذ  املرقم�ة 2018/39 
يف 2018/2/6 وال�رشح م�ن قبل مبلغ 
مرك�ز رشطة املس�بح  املف�وض عمار 
خل�ف ف�ارس واملؤيد من قب�ل املجلس 
البل�دي يف محل�ة 909 ك�رادة ومخت�ار 
املحلة عمار رزوقي حمادي انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه اس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ س�فوان خالل خمسة 
ع�رش يوما تب�دا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

حمزة  قيص محمد شاكر
اوصاف املحرر :

اعالم الحكم املرقم 126/ب/2017
بتاريخ 2017/12/28 

الصادر من محكمة بداءة سفوان
عن اجر مثل خزن

بمبلغ وقدره 70950000
س�بعون مليون وتس�عمائة وخمسون 
الف دينار وتحميلك الرسوم واملصاريف 

كافة
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 2018/250

التاريخ 2018/2/27
اىل / املنفذ عليه 

رشكة الحبتور اليتون االماراتية
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح مبلغ 
املديري�ة وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
الجزائ�ر حي عمان انك غري مس�جل يف 
س�جالت املجلس البلدي له�ذه املنطقة 
اعاله انك مجه�ول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
ارجاء التبليغ عليه  واستنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الب�رصة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
ان�ك مدي�ن بمبل�غ 46,739,808 فقط 
ستة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة 
وثالثون ال�ف وثمانمائة وثمانية دينار 

اىل الدائن وسام عبد االمري عبد االمام 
املنفذ العدل

��������������������������������
مجلس القضاء االعى

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة
العدد  :229/ب2018/1

التاريخ: 2018/2/27
اعالن

اىل / املدع�ى عليه�ا /فاطم�ة رسحان 
جواد 

اق�ام علي�ك املدع�ي زه�ري نج�م عب�د 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله امام 
محكم�ة ب�داءة بعقوب�ة يطال�ب فيها 
الحك�م بتاديت�ك للمدعي مبل�غ اتعاب 
محام�اة وقدره مليون وخمس�ة مائة 
ال�ف دين�ار وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة ولكونك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الرشقي بالعدد ق/2488 
يف 2018/2/17 ومرفق�ة ورق�ة تبليغ 
واش�عار مختار املنطقة تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
عى موعد املرافعة املوافق 2018/3/11 
ع�دم  حال�ة  ويف  التاس�عة  الس�اعة 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا فس�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

راغب سلمان عيدان
��������������������������������

اعالن
رقم االخطار 2012/224

م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
للمنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي كاظم 
حس�ن محم�د( املنس�وب اىل مديري�ة  
رشطة نف�ط الجن�وب ملا كن�ت متهما 
وف�ق املادة /5 ق ع د ع�ن تهمة غيابك 
عن مقر عملك م�ن تاريخ 2009/6/9 
اختفائ�ك  مح�ل  ان  وبم�ا  االن  ولح�د 
مجهول اقت�ى تبليغك بهذا اعالنا عى 
ان تح�ر ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�ي للمنطقة الخامس�ة  بالبرصة 
خالل مدة  ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغي املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وال�زام االهليني 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي االحد 
الب�رصة  ب�داءة  اع�الن   2018/2/25
في�ه  ورد  /ب/2017   2077 الع�دد 
)الس�اعة الثانية عرش م�ن ظهر اليوم 
الثالثون لليوم التايل لنرش االعالن( خطأ 
والصحي�ح ) الس�اعة الثانية عرش من 
ظه�ر الي�وم الخامس عرش لي�وم التايل 

لنرش االعالن لذا اقتى التنويه

�����������������������������
مجلس القضاء االعى

دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/2/26
اعالن مفقود

اسم املفقود // الفاروق جليل يعقوب 
بتاري�خ 2018/2/6 قدم�ت )زوجتك( 
املدع�وه ) زين�ة خالد عب�د الله( تطلب 
في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاريخ 2016/6/5 ولم تعد لحد االن لذا 
تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة 
ع�دم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف 
تنصب )زينة خالد عبد الله( قيمة عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

�����������������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :22/ب/2018

التاريخ: 2018/2/26
اعالن

اىل / املدعى عليه / عبود كاظم صالح
اق�ام املدع�ني )ع�الء ومحم�د واحم�د 
وعي وهناء ابناء ترياق س�هر( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 22/ب/2018 ام�ام 
هذه املحكمة ضدك والتي يطلبون فيها 
الحكم بالزامك بتسجيل العقار تسلسل 
4705/2071 حي الحسني شارع ستني 
باس�مائهم يف دائرة التس�جيل العقاري 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي 
يف ملنطق�ة حي الحس�ني الرابع�ة عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2018/3/12 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينبو عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

�����������������������������
مجلس القضاء االعى

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :905/ش/2018
التاريخ: 2018/2/27

اعالن
اىل املدعى عليها/ ايناس غالب حيدر

اقام املدع�ي الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
بالع�دد 905/ش/2018 ض�دك والت�ي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م باس�قاط النفقة 
ع�ن القارصين كل من ع�ي اكرب ورقية 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة القرن�ه كونك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغري معلومة 
حس�ب  رشح مركز رشطة القرنة عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2018/3/7 ام�ام محكمة 
االحوال الشخصية يف البرصة وعند عدم 
حض�ورك او م�ن يمثل�ك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

فالح حسن حصني

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

الديوانية  
 أقام املدعي )عباس خضري كاظم( 
دعوى قضائي�ة لتبديل لقبه وجعله 
)الكرع�اوي( ب�دال م�ن )الحصان( 
فمن لدي�ه حق االع�راض 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 الوائي
مدير الجنسية العام

�����������������������������
فقدان

فقد مني سند العقار املرقم 57328 
/ 3 حي النداء باسم  ) حسني لفته 
صغري ومحمد كاظم تايه (  عى من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
نقابة املهندس�ني العراقيني باسم  ) 
محمد س�لمان صرب ( عى من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

فقدان
املرق�م  العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
 ( الن�داء باس�م   3/46201  ح�ي 
قاس�م محمد عي حس�ن الحجار (  
عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
�����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء  

االتحادية
محكمة جنايات الهندية

العدد : 33/ج/2018
التاريخ 2018/2/7

اعالن
اىل / املته�م اله�ارب )ع�ادل علي�م 
حمي�د ال محمد ( يس�كن كربالء /

الهندي�ة /الجدول الغربي /س�ابقا 
مجهول محل االقامة حاليا 

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمت�ك 
صباح يوم 2018/3/28 وفق احكام 
امل�ادة )430 عقوب�ات( وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
للحض�ور  محليت�ني  بصحيفت�ني 
امامه�ا يف الي�وم املش�ار اليه اعاله 
وبخالف�ه س�يتم اج�راء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات الهندية
�����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء  

االتحادية
محكمة جنح  كربالء

العدد : 371/ج/2018
التاريخ 2018/2/19

اعالن
اىل املته�م الهارب / ع�ي عبد االمري 

خضري كاظم دايني
اسم االم / صبيحة عبد الرضا

تاريخ التولد : 1966/8/28
اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  بالنظ�ر 
وتع�ذر تنفي�ذ امر القب�ض الصادر 
بحقك وفق�ا الحكام امل�ادة )459( 
م�ن قان�ون العقوب�ات يف القضي�ة 
املقام�ة ض�دك م�ن قبل املش�تكي 
)واثق احمد ش�كر( قررت املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/3/25 الساعة التاسعة 
اج�راء  س�يتم  وبخالف�ة  صباح�ا 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض

عبد الوهاب حنظل فارس

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الخر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 138/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 8 الجزيرة

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب:
رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة : 198,66م2
املش�تمالت : اس�تقبال وغرفت�ني وه�ول 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية وس�احة 

مكشوفة
املزروعات او املغروسات : 

واردات املبيع السنوية
الشاغل :  املالك

مقدار املبيع : 40000000 اربعون مليون 
دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الخر 
باملزاي�دة العلنية العق�ار  املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن مرين قاس�م حم�زة لقاء 
طل�ب الدائن املرتهن م�رصف الرافدين /

واح�د   )21,105,000( البال�غ  الخ�ر 
وع�رشون ملي�ون ومائة وخمس�ة االف 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة  للمبي�ع البالغ�ة )40000000( 
اربعون مليون دينار وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

حازم الريشاوي
مالحظ التسجيل العقاري يف الخر

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

ق�دم املواطن )عي عبدالحس�ني عبدعي( 
طلب�أ ي�روم في�ه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الحس�ني( بدال م�ن الفراغ واس�تنادأ اىل 
اح�كام امل�اده 24 م�ن قان�ون البطاق�ه 
الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
نرش هذا االعالن يف الجريدة الرسميه فمن 
لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )شهيد مهدي حسني( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )هادي حسني عيىس( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )حسني مرجون جرب( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )ش�اكر مرجون جرب( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أق�ام املدعي )ناظم كاظ�م جبار( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

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

مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  
 أقام املدعي )جمي�ل كاظم جبار( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الرشيف 
الحس�ني( بدال من )املرم�ي( فمن لديه 
ح�ق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
اح�كام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة صالح

اعالن
تعلن دائرة التسجيل العقاري يف قلعة صالح والخاص بالبيانات 
الخاصة والعائدية يف الس�جل بما يخص تسلس�ل )395( محلة 
الحس�ينية وتنفيذا الحكام البند  )1( م�ن املادة )50 مكرر( من 
قانون التسجيل العقاري رقم )40( لسنة 1971 لذا تقرر االعالن 
عن املبارشة باجراءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة اعاله 
وفق�ا الحكام الفقرة )2( م�ن املادة )45( م�ن القانون املذكور 
فعى م�ن يدعي بامللكية او اية حق�وق عقارية يف هذا العقارات 
تقدي�م م�ا لديه من بيانات اىل الدائرة خ�الل مده )30 ( يوم من 
تاري�خ نرش االع�الن والحضور يف موق�ع العقار الس�اعة )10( 
صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء ف�رة ) 30( ي�وم وذلك الثبات 
ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عى 
العق�ار م�ن قبل لجنة تثبي�ت امللكية وبحض�ور املجاورين التي 

مدير التسجيل العقاريتقرر اللجنة حضورهم.
قلعة صالح يف ميسان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2015/1494

التاريخ 2018/2/27
اىل / املنفذ عليه /محمد عبد جوده

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح املبل�غ القضائي 
له�ذه املديرية واش�عار مخت�ار حي االم�ري يف النجف محمد 
صال�ح انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه  واس�تنادا للمادة 
)27(  م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ  النجف خالل عرشة يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة  املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون 
املنفذ العدل

كرارعماد كايت
اوص�اف املح�رر :

نخربك�م بانه تقرر حجز االم�وال غري املنقولة س�هامكم يف 
العقار تسلس�ل 1182/2 حي االم�ري لقاء طلب الدائن حامد 
هادي غازي البالغ سبعون مليون دينار 70,000,000 مليون 
فيج�ب عليكم اداء املبل�غ املذكورة اعاله خ�الل مده عرشة 
اي�ام من اليوم التايل  لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار يف الصحف 
واال ف�ان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع  وفقا 

للقانون اس�تنادا للمادة )87( من قانون التنفيذ
��������������������������������������������������

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 120/ب/2018
التاريخ: 2018/2/20

اعالن 
بناء ع�ى الدعوى البدائية املرقمة أع�اله واملقامة من قبل 
املدع�ي )صالح عبدالله عثمان( ض�د املدعى عليهم كل من 
)عبدالل�ه عثم�ان الصالح وجمال ومس�اعد ون�ارص أوالد 
عبدالله عثمان والسيد رئيس ديوان الوقف السني / إضافة 
لوظيفت�ه(. والتي يطلب فيها تصفية العقارات املرقمة 41 
مقاطعة 7 كوت الكوام و68 و2 و1 مقاطعة 9 العجرياوية 
الش�مالية. عليه قررت املحكمة اإلع�الن عن ذلك بالصحف 
املحلي�ة، ومن له عالقة بالعق�ارات أعاله مراجعة محكمة 
بداءة ش�ط العرب يف موعد املرافعة املصادف 2018/3/19 

وبعكسه سوف تجري املرافعة غيابياً بحقكم.
القايض 

واثق عبود عبدالكاظم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3295/ ب2016/3

التاريخ 2018/2/27
اعالن 

بن�اءا ع�ى القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 1218عمارة  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة  اوصافه وقيمته ادناه 
فع�ى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )ثالثون 
ي�وم( يوم�ا من اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدي�ن رقم )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش من الي�وم االخري من االع�الن يف هذه 
املحكمة وعى املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرق�م 1218 عمارة يف النجف عب�ارة عن دار تتكون 
من طابقني االول يتكون من ممر 7,60مر وبعرض 120سم 
وصالة وس�طية مفتوحة ع�ى الطابقني واربع�ة غرفة نوم 
ومخزن صغري ورسداب وطارمة ومجموعة صحية يف الطابق 
االريض ام�ا يف الطاب�ق العل�وي ث�الث غرف ن�وم ومجموعة  
صحي�ة وان العق�ار بالكامل مبني  بالطاب�وق القديم مبلط 
بالكايش ومسقف بالشيلمان مجهز باملاء والكهرباء مشغول  
لحظة الكشف من قبل مجموعة من الطلبة بالحوزة العلمية 
حس�ب ما افاد به املدعو عي عبد الرضا   وهو احد الشاغلني 
واملوجود يف الدار املذكورة لحظة الكشف دون بقية الشاغلني 
وهم يرغبون بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجرين 
درجة عمران الدار دون الوسط ان القيمة الكلية للعقار مبلغ 
)687,500,,166(  مائ�ة وس�تة وس�تون مليون وس�تمائة 

وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار فقط الغريها
��������������������������������������������������

رشكة ما بني النهرين العامة للبذور 
تنويه

اشارة اىل االعالن املنشور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
1621 يف 2018/2/21 الخ�اص برشك�ة م�ا ب�ني النهرين 
العامة للبذور  تقرر الغاء اعالن عقود املشاركة يف العزيزية 

رقم )2( لسنة 2018 لذا اقتى التنويه

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة
تعل�ن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املس�احات املدرج�ه تفاصيلها ادناه 
وف�ق احكام القانون 35 لس�نة 1983 وفق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 املعدل فعى الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر املديرية الكائن يف 
صالح الدين / تكريت الساعة )10( صباحا مصطحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة 20%  م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة مصاريف 
واجور  النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 

يف الصحيفة الرسمية

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
زراعية700/دينار15/دونم11/المجتله140
زراعية600دينار20/دونم41/الخزامية الشرقية2295
زراعية600دينار20/دونم41/الخزامية الشرقية3295
زراعية600دينار20/دونم41/الخزامية الشرقية4295
زراعية800دينار20/دونم41/الخزامية الشرقية5295
زراعية4800دينار23/دونم 5/طوير62
زراعية2500دينار2,19/دونم27/حاوي البوفراج7122
زراعية3000دينار3/دونم27/حاوي البوفراج8122
زراعية3000دينار17/دونم32/الضباعي والمسطاح978
زراعية2500دينار45/دونم38/تلول شكر1027/7
زراعية2500دينار13/دونم40/الكرية1114
زراعية2500دينار50/ دونم40/الكرية1214
زراعية600دينار15/دونم17/ابار بطيخ1381
زراعية 800دينار 30/دونم  8/الخنك1488/16
زراعية800دينار40دونم22/الحصى والكوز1514

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

اوصاف 
االرض

1151/68
200/800دونمالحدادية

زراعيةدينار
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تشيليس يطرح هازارد يف بورصة نيامر
             المستقبل العراقي / متابعة

ال�دوري  لق�ب  حام�ل  تشيلس�ي،  ن�ادي  ح�دد 
اإلنجليزي الموسم الماضي، سعًرا فلكًيا، لنجمه 
البلجيك�ي إيدين هازارد، في إطار ارتباط اس�مه 
كثيًرا خالل الفترة األخيرة باالنتقال إلى صفوف 

ريال مدريد اإلسباني.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة 
تشيلس�ي بقي�ادة الملياردي�ر الروس�ي، رومان 
200 ملي�ون جني�ه  أبراموفيت�ش، تري�د مبل�غ 
إسترليني للتخلي عن صاحب ال�27 عاًما للفريق 

الملكي.
وأضافت أن عقد الالعب ينتهي في صيف 2020، 
إال أن إدارة البل�وز ترح�ب ببيعه، ولك�ن بمقابل 
مادي أكثر مما دفعه باريس س�ان جيرمان لضم 

نيمار جونيور من صفوف برشلونة.
وأش�ارت الصحيف�ة أيًضا إل�ى أن ق�رار هازارد 
النهائ�ي س�واء بالبق�اء أو الرحي�ل ع�ن البلوز، 
س�يتوقف على عاملي�ن األول هو تأه�ل الفريق 
اللندني لدوري أبطال أوروبا الموس�م المقبل من 

عدمه.
وأوضح�ت أن العام�ل الثان�ي، هو بق�اء أو إقالة 
زي�ن الدين زيدان من منص�ب المدير الفني لريال 
مدريد، خاصة أن المدرب الفرنس�ي يعد من أشد 
المتحمس�ين بضم العب ليل السابق إلى صفوف 

الملكي.
ويحت�ل تشيلس�ي حالًي�ا المرك�ز الخام�س في 
ترتيب الدوري اإلنجلي�زي، متأخًرا بنقطتين عن 
الرابع توتنهام هوتسبير بعد مرور 28 جولة من 

المسابقة.

الفيفا يفاجئ العراق والسعودية
قبل لقائهام اليوم

            بغداد/ المستقبل العراقي

فاج�أ اإلتح�اد الدول�ي لك�رة الق�دم 
العراق�ي  المنتخبي�ن  }فيف�ا{، 
ال�ودي  لقائهم�ا  قب�ل  والس�عودي 
المرتق�ب، اليوم األربع�اء، في ملعب 

البصرة الدولي.
ونقلت صحيفة }الرياض{ السعودية، 
ع�ن نائ�ب رئي�س لجنة المس�ابقات 
باالتحاد الس�عودي لكرة القدم، نعيم 

البكر، قول�ه ان “الفيفا أدرج االتحاد 
مبارات�ي المنتخ�ب الس�عودي األول 
أمام مولدوفا في ج�دة وأمام العراق 
في البصرة يومي 26 و28 من الشهر 

الجاري كمباراتين دولتين وديتين”.
وأض�اف البك�ر “س�تدخل المباراتان 
الوديتان اللتان تقام�ا ضمن برنامج 
األخضر الس�عودي تأهباً للمش�اركة 
ف�ي كأس العال�م ف�ي روس�يا ضمن 

تصنيف شهر آذار المقبل”.

التصني�ف  أن يص�در  المق�رر  وم�ن 
الجدي�د للفيف�ا ف�ي ال�15 من ش�هر 
آذار المقبل.يش�ار ال�ى ان المنتخ�ب 
ف�ي  للمش�اركة  يس�تعد  الس�عودي 
نهائيات كأس العالم المقبلة، المقرر 
إقامتها في روسيا خالل شهر حزيران 
وتموز للمرة األولى منذ العام 2006، 
ويخ�وض مب�اراة االفتتاح ض�د البلد 
المضي�ف روس�يا ضم�ن المجموعة 

األولى مع مصر واألوروغواي.

العبو الصقور والنوارس يلتحقون بصفوف اسود الرافدين
              بغداد/ المستقبل العراقي

وص�ل إلى محافظة البصرة، امس الثالثاء، 
العبو الق�وة الجوي�ة وال�زوراء لاللتحاق 

اس�تعداداً  الوطن�ي  المنتخ�ب  بصف�وف 
للمب�اراة الودية أمام المنتخب الس�عودي 

على ملعب لبصرة الدولي، اليوم األربعاء.
ووصل إلى مطار البصرة الدولي، قبل قليل، 

ثالث�ي الق�وة الجوية همام ط�ارق وعماد 
محس�ن واحمد عبد الرضا، ث�م التحق بهم 
العب�و ال�زوراء حس�ين عل�ي ومصطفى 
العب�و  حس�ن.وانخرط  وج�الل  محم�د 

الصقور والنوارس ف�ي تدريبات المنتخب 
الوطن�ي عل�ى ملع�ب الفيح�اء الثان�وي، 
اس�تعداداً لمب�اراة الس�عودية، ف�ي تم�ام 

الساعة السابعة مساًء اليوم األربعاء.

جلنة االنضباط تقلص عقوبة الديوانية
إىل مباراة واحدة من دون مجهور

            بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت لجنة االنضباط في االتحاد العراقي لكرة القدم، 
تقلي�ص العقوب�ة الت�ي فرضته�ا على جماهي�ر نادي 

الديوانية إلى مباراة.
وذك�ر الموق�ع الرس�مي لن�ادي الديواني�ة، إن “لجنة 

االنضب�اط في االتح�اد المركزي العراق�ي لكرة القدم، 
تقل�ص العقوب�ة المفروض�ة عل�ى جمه�ور الديوانية 

مباراة واحدة بعد أن كانت مباراتين”.
وم�ن المقرر أن يك�ون حرم�ان الجمهور ف�ي مباراة 
الفريق المقبلة ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري 

الممتاز، الخميس المقبل، أمام نادي البحري.

إبراهيموفيتش يغري مورينيو بصفقة مدوية

             المستقبل العراقي / متابعة

المدي�ر  خط�ط جوزي�ه موريني�و 
الفن�ي لفري�ق مانشس�تر يونايتد 
اإلنجليزي، إلبرام صفقة من العيار 
الثقي�ل خ�الل فت�رة االنتق�االت 
الصيفية المقبلة، وذلك من خالل 

لم الش�مل م�ع أحد العبي�ه القدام�ى.وكان 
مورينيو قد جلب المهاجم المخضرم زالتان 
 ،2016 صي�ف  لليونايت�د  إبراهيموفيت�ش 
لسابق بمعرفته بالنجم السويدي خالل فترة 
عمل�ه بفريق إنت�ر ميالن.وذك�رت صحيفة 
مانشس�تر إيفينين�ج ني�وز أن موريني�و قد 
يكرر الخطوة ذاتها خالل الميركاتو الصيفي 
المقب�ل، وذلك بالتعاقد م�ع الهولندي آريين 
روب�ن نج�م فريق باي�رن ميون�خ األلماني، 
والذي س�بق له العمل مع المدرب البرتغالي 

في تشيلسي.
وأش�ارت إل�ى أن التعاق�د مع روب�ن البالغ 
من العم�ر 34 عاًما، قد يمن�ح اليونايتد حاًل 
رائًع�ا على المدى القصير ف�ي مركز الجناح 

األيمن.

عبطان يتفقد سري االعامل يف ملعب امليناء
            بغداد/ المستقبل العراقي

 
تفقد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان ، سير االعمال الجارية في ملعب 
ن�ادي المين�اء الرياضي”.وافاد بيان تلقته “ المس�تقبل العراق�ي”، ان “عبطان اطلع 
على ش�رح مفصل لسير االعمال ونسب االنجاز داخل الملعب، مؤكدا ان سرعة العمل 

ستزداد بشكل ملحوظ ابتداء” من منتصف الشهر القادم وسيكون 
وفق الج�داول الزمني�ة المخصصة ل�ه ليتم افتتاحه ويش�كل 

اضافة كبيرة للمالعب العراقية .

بوفون غاضب من إدارة يوفنتوس
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
أك�دت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة  ، أن الح�ارس 

اإليطالي المخض�رم جيانلويجي بوفون، غاضب 
من إدارة ناديه يوفنت�وس اإليطالي.ووفًقا لما 
ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” اإليطالي فإن 

الحارس اإليطال�ي المخضرم بوفون صاحب 
ال�40 عاًما، لن يعتزل بنهاية الموسم الحالي، 

مثلم�ا تحدث ف�ي أكثر من مناس�بة.ويريد 
يوفنتوس أن يس�تمر بوف�ون في الفريق 

لعام آخر، إال أن إدارة الس�يدة العجوز، 
راتب�ه  بوف�ون  يخف�ض  أن  تري�د 

ال�ذي يتقاض�اه )4.5  الحال�ي، 
وهو  ي�ورو(،  ملي�ون 

م�ا أغض�ب قائ�د 
البيانكوني�ري.
وعلى الرغم من 
أن ماس�يمليانو 

م�درب  أليج�ري 
أن  يوفنت�وس، يع�رف 

بوف�ون قد يبقى في الفريق الموس�م 
المقبل، إال أنه لن يكون الخيار األول 

للفريق، وسيعتمد بشكل أكبر على 
البولندي فويتشيك تشيزني.

آرسنال يفاضل بني »7« مرشحني خلالفة فينجر
            المستقبل العراقي /متابعة

جه�ز ن�ادي آرس�نال اإلنجلي�زي، قائم�ة 
مطول�ة تض�م 7 مدربين مرش�حين 
لتولي مس�ئولية الفريق، تحس�ًبا 
المخضرم،  بالفرنسي  لإلطاحة 
الفني  المدير  آرس�ين فينجر، 
للفريق عقب نهاية الموسم 

الجاري.
وكش�فت صحيف����ة 
البريطاني�ة،  “ص�ن” 
أس�ماء المرش�حين 
لخالف�ة  الس�ب�عة 
وهم  فينج����ر، 
يواكيم لوف مدرب 
برن��دان  ألمانيا، 
رودج�����رز 

م�درب ليفرب�ول الس�ابق وس�يلتيك الحال�ي، النجم 
الس�ابق آلرس�نال تي�ري هن�ري، ليون�اردو جارديم 
مدرب موناكو، ميكيل أرتيتا النجم الس�ابق آلرس�نال 

والمدرب المساعد الحالي بمانشستر سيتي.
كم�ا تضم القائم�ة أيًض�ا البرتغالي باولو فونس�يكا 
م�درب ش�اختار دونيتس�ك األوكران�ي، واإليطال�ي 
المخضرم كارلو أنشيلوتي المدرب األسبق لتشيلسي 

وريال مدريد وبايرن ميونخ.
ُيذك�ر أن فينجر البالغ من العمر 68 عاًما تولى تدريب 
آرس�نال منذ عام 1996، وقاد الفري�ق للتتويج بلقب 

الدوري اإلنجليزي الممتاز 3 مرات.
وينته�ي تعاقد م�درب الجانرز مع الن�ادي في صيف 
2019، إال أن خس�ارة لق�ب كأس الرابطة بالخس�ارة 
أمام مانشس�تر س�يتي بثالثية في المباراة النهائية، 
واالبتعاد عن دائرة األربعة الكبار بالدوري اإلنجليزي، 
قد تعجل برحيله عن جدران النادي اللندني قبل انتهاء 

عقده.

برشلونة حيدد ميزانيته لصفقة بوجبا
            المستقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقارير صحفية عن انضمام نادي برشلونة 
اإلس�باني، لس�باق التعاقد مع بول بوجبا العب 
وس�ط فري�ق مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وتزاي�دت المش�اكل في اآلون�ة األخيرة بين 

بوجبا ومدربه في اليونايتد جوزيه مورينيو، وهو ما 
جعل وس�ائل اإلعالم تتكهن برحيل الدولي الفرنسي 
ع�ن ج�دران ملع�ب أول�د تراف�ورد نهاية الموس�م 

الجاري.
ان�دا عب�ر برنام�ج “إل  ووفًق�ا للصحف�ي إدواردو 
ش�يرينجيتو” اإلسباني، فإن برش�لونة مستعد لضم 
بوجبا، ولكن بش�رط أال يكل�ف التعاقد معه أكثر من 

120 مليون جنيه إسترليني.
وكان بوجبا قد عاد إلى مانشستر يونايتد صيف عام 

2016 قادًما من يوفنتوس اإليطالي.
ولكن ربطته تقارير مؤخًرا باالنتقال إلى ريال مدريد، 
الن�ادي الذي كان مهتًما بالحصول على خدماته، قبل 
أن يخت�ار صاح�ب ال�24 عاًما ف�ي النهاية االنضمام 

للشياطين الحمر.

              المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعل�ن خافيير تيب�اس، رئيس رابط�ة الليجا، 
م�ن  الثان�ي  ال�دور  مب�اراة  إقام�ة  موع�د 
الكالس�يكو، بي�ن برش�لونة وري�ال مدريد، 
وال�ذي س�يحتضنه ملعب كام�ب نو.وخالل 
مقابلت�ه م�ع إذاع�ة “كادين�ا س�ير” أوضح 
تيب�اس أن الرابطة حددت يوم األحد الموافق 
6 ماي�و/ أيار، ف�ي الس�اعة 20:45 بتوقيت 
إسبانيا، إلقامة المباراة، أي بعد نصف نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا.وفس�ر تيب�اس س�بب 
اختيار لعب مباراة الكالس�يكو بالدور األول 
في الساعة الواحدة، بتمكين المشاهدين في 
الصين م�ن متابع�ة اللقاء، فيما جاء س�بب 

اختيار الس�اعة 20:45 للعب مواجهة الدور 
الثاني، لكي تناس�ب مع المشاهد األمريكي.

وفي ذات الس�ياق قررت الرابطة تحديد يوم 
اإلثني�ن الموافق 23 أبري�ل إلقامة مباراة 

أتلتيك�و مدريد وري�ال بيتيس، 
ب�دال م�ن ي�وم األح�د 

الذي س�يتزامن مع 
ماراثون م��دريد، 
في حين س�تقام 
مب���اراة نهائي 
كأس المل�ك في 
يوم  موعده��ا 
الس�بت 21 من 

نفس الشهر.

            المستقبل العراقي / وكاالت

ربطت تقارير صحفية إنجليزية، نادي بايرن ميونخ األلماني، 
بالتعاق�د مع أح�د النج�وم المتواجدين بال�دوري اإلنجليزي 
الممتاز، تحسًبا لرحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

بنهاية الموسم الجاري.
وأش�ار جييم باالجي المحلل بش�بكة “س�كاي سبورتس”، 
إل�ى أن إدارة باي�رن ميونخ تس�تهدف ضم ألف�ارو موراتا، 
مهاج�م تشيلس�ي الصي�ف المقب�ل، في ظل ارتباط اس�م 
ليفاندوفس�كي كثيًرا بإمكانية االنتقال إلى صفوف ريال 

مدريد اإلسباني.
وأضاف باالجي أن تشيلس�ي لن يع�ارض رحيل موراتا، 
خاصة أن المهاجم اإلسباني لم يظهر بالشكل المطلوب 

حتى اآلن.
ولفت إلى أن إدارة البلوز تس�عى لالس�تفادة من مقابل 
بيع ألفارو موراتا، واس�تثماره في التعاقد مع إدينسون 

كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وانضم موراتا لصفوف الفريق اللندني، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفي�ة الماضي�ة مقابل 60 ملي�ون جنيه إس�ترليني، حيث 
5 ش�ارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدًفا وصنع 

لزمالئه.

رئيس رابطة الليجا يعلن موعد كالسيكو 
الكامب نو

مهاجم إسباين يعوض بايرن 
ميونخ عن ليفاندوفسكي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان أول بلد عرف�ت الش�يكوالته هي 

املكسيك.
هل تعلم ان أول من اكتشف املطاط هم األسبان 

, منذ أكثر من 450عاماً.
هل تعلم ان أول من حدد ارتفاع الش�مس العالم 

املسلم ثابت بن قرة.
ه�ل تعلم ان أول من ش�اهد مذنب ه�ايل العالم 

اإلنجليزي إيدمون هايل وسمي بإسمه.
هل تعلم ان أول قمر صناعي هو القمر الصناعي 
الس�وفيتي رقم واحد اطلق يف شهر اكتوبر عام 

1957م.
األكس�جني  اكتش�ف  م�ن  أول  ان  تعل�م  ه�ل 

هوجوزيف بريستيل يف آب عام 1774 م.
ه�ل تعلم ان أول من فتت الح�ي يف املثانة هو 

أبو القاسم الزهراوي.
هل تعل�م ان أول طفل أنابيب يف العالم هو لويز 

براون.

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 مرتدداً 
يف م�ا يتعل�ق باالهتمام بالرشي�ك، فهو م�الذك األخري 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 تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ل�ه ب�دورك االهتمام ال�كايف، وتقدم له الكثري 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 املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني 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 األخرية 
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�رتّدد 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 حني تتبادلون اآلراء واألفكار 

مهني�اً: تتي�ح لك الظ�روف التعبري 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 يثري 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

أبل تطرح أكرب هواتفها
تس�تعد أبل إلط�الق ثالثة هوات�ف ذكية 
جدي�دة هذا العام، بم�ا يف ذلك أكرب هاتف 
آيف�ون ع�ىل اإلط�الق، وفق�ا مل�ا ذكرته 

بلومربغ نقال عن مصادر مطلعة.
وتتضم�ن الهوات�ف الثالثة أيض�ا هاتف 
بنف�س حج�م هاتف آيف�ون ت�ن الحايل 
ونم�وذج أق�ل س�عرا يحتوي ع�ىل بعض 

الخواص الرئيسية للهاتف الشهري.

وقال التقرير إن الرشكة املصنعة لهواتف 
آيف�ون تج�ري بالفع�ل اختب�ارات إنتاج 
م�ع موردين وم�ن املتوق�ع أن تعلن عن 
الهواتف الجدي�دة يف خريف العام الحايل. 
لكن التقرير أضاف ان الخطط قد تتغري.

ول�م ت�رد آب�ل ع�ىل الف�ور ع�ىل طل�ب 
للتعقيب.

ويف وق�ت س�ابق من هذا الش�هر توقعت 

الرشك�ة الت�ي مقرها كوبرتين�و إيرادات 
مخيبة لآلم�ال ترتاوح بني 60 مليار و62 
ملي�ار دوالر يف الرب�ع الثاني من س�نتها 
املالي�ة والذي ينتهي بنهاي�ة مارس آذار، 
فيم�ا أش�ارت تقارير وس�ائل إع�الم إىل 
تباطؤ الطلب عىل آيفون تن بعد أن عجزت 
مبيعات الهات�ف عن مجاراة التوقعات يف 

فرتة ما قبل عطلة عيد امليالد.

نظام يتنبأ بتوقيت ومكان اجلريمة قبل حدوثها
أعلن�ت رشط�ة محافظ�ة كاناغاوا 
اليابانية نيتها تطوير “نظام ثوري” 
ق�ادر ع�ىل التنب�ؤ بم�كان وق�وع 
الجرائ�م ومواعيده�ا قب�ل حدوثها 

اعتمادا عىل الذكاء االصطناعي.
ووفق�ا لوس�ائل إع�الم محلية فإن 
عملي�ات التجرب�ة للنظ�ام س�تبدأ 
عام 2020، وتحديدا مع اس�تضافة 

طوكيو لدورة األلعاب األوملبية.

ومن املقرر أن يعتمد النظام بش�كل 
مبدئي عىل تحلي�ل بيانات أكثر من 
ملي�ون جريم�ة ونح�و 800 أل�ف 

حادثة وقعت باملايض.
البيانات س�تتضمن جن�س وأعمار 
من تورط يف تلك الجرائم والحوادث، 
باإلضاف�ة إىل معلوم�ات تفصيلي�ة 
الجرائ�م  وق�وع  كيفي�ة  ح�ول 
والظروف املحيطة به�ا، عالوة عىل 

حالة الطقس وأبرز املالمح املناطق 
واملبان املرتبطة بالجرائم والحوادث 

يف حينها.
وتستخدم رشطة املحافظة بالفعل 
أماك�ن  يوض�ح  متقدم�ا  نظام�ا 
وأوقات وق�وع الح�وادث والجرائم 
خ�الل الي�وم، بغرض مس�اعدتهم 
عىل تحديد األماك�ن األكثر احتياجا 

للدوريات األمنية.

ال تدع »الواتساب« يستهلك باقات البيانات
يس�تخدم الكثري من األشخاص الهاتف 
الذك�ي إلرس�ال امللف�ات ع�رب تطبي�ق 
واتس�اب، لك�ن يمكن ملقاط�ع الفيديو 
أن تس�تهلك الكثري من باقة البيانات يف 

الهاتف قبل أن يكتشف املستخدم ذلك.
وفيم�ا بعض الخط�وات والنصائح ملنع 
واتس�اب من استهالك البيانات الخلوية 

)باقة البيانات(
 - يف البداي�ة افتح تطبيق واتس�اب عىل 

هاتفك الذكي.
 - انق�ر عىل النقاط الث�الث املوجودة يف 

أعىل يسار الشاشة.
- اخرت اإلعدادات.

- اضغ�ط عىل خيار اس�تخدام البيانات 
والتخزين.

- انتقل إىل الخيار الثالث الذي يأتي تحت 
مسمى أثناء التجوال.

 -  ق�م بتعطي�ل الخي�ارات التي ظهرت 
الصوتي�ة  واملقاط�ع  أمامك،)الص�ور 

ومقاطع الفيديو واملستندات(.

 -  أك�د العملي�ة الس�ابقة ع�ن طريقة 
النقر عىل زر املوافقة.

- مرر لألس�فل اآلن وق�م بتفعيل خيار 
االستخدام القليل للبيانات.

 م�ا ج�رى س�ابقا، بحس�ب »البواب�ة 
العربية لألخب�ار التقني�ة«، هو تعطيل 
التحمي�ل التلقائي ألي نوع من امللفات، 
الصور والصوت والفيديو واملس�تندات، 
عن�د اس�تخدام باقة البيانات، وس�وف 

يؤدي ذلك إىل منع تحميل هذه امللفات.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، إن تقليل اس�تخدام 
الت�ي  املكامل�ات  أثن�اء  البيان�ات  باق�ة 
تجريها من خالل واتساب سوف يسمح 
لك بحف�ظ البيان�ات، ولكن ذل�ك يعني 
أيًض�ا أن جودة املكاملة يمكن أن تضعف 

قلياًل.

مؤرش يؤكد وجود حياة يف املريخ
ق�ال علم�اء إن الحي�اة يف كوك�ب املريخ 
ممكنة، بعدما اكتشفوا تكاثر البكترييا يف 
املكان األكثر جفافا عىل اإلطالق باألرض، 
»تلغ�راف«  صحيف�ة  ذكرت�ه  م�ا  وف�ق 

الربيطانية.
وعث�ر علماء عىل ميكروب�ات مجهرية يف 
ترب�ة أتاكاما، يعتقد أنها وصلت إىل هناك 

قادمة من أماكن أخرى.
وكان الخ�رباء يعتقدون يف الس�ابق أن ال 
يشء يمكن أن يعيش أو يتكاثر يف صحراء 
أتاكام�ا، يف تش�ييل، الت�ي تعت�رب مفتاح 
اكتش�اف الحي�اة ع�ىل املري�خ، إذ تعرف 

بأجف منطقة عىل وجه الكرة األرضية.
وق�ال العلم�اء يف جامع�ة واش�نطن إن 
البكتريي�ا مات�زال حي�ة وتتكاث�ر يف تلك 

الحية  الكائنات  املنطقة.وأضافوا »ه�ذه 
الدقيقة تستطيع البقاء عىل قيد الحياة يف 
الظروف القاحلة، والبقاء يف حالة سكون 
ملئات أو حتى آالف السنني إذا لزم األمر«.

وقال ديرك شولز ماكوتش، عالم الفلك يف 
الجامعة »بعد هذا االكتش�اف.. نعتقد أن 
ثمة كائنات حي�ة قد تكون متواجدة عىل 

املريخ.. وعالقة هناك منذ سنوات«.
وتش�كل صحراء أتاكاما مختربا رئيس�يا 
بالنسبة للعلماء لفهم طبيعة الحياة عىل 
كوكب املريخ، بعد أن وجدوا تش�ابها بني 

تربة االثنني.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي ش�خصني” - نصف كوب دقيق لوز - نص�ف كوب بذور كتان 
- 1 ك�وب ج�زر مبش�ور - ربع كوب زي�ت لوز - ربع ك�وب عني جمل 
مج�روش - 4 بيض�ات - 1 معلقة صغ�رية بيكينج ب�اودر - 2 معلقة 
كبرية حليب لوز - 2 معلقة كبرية زبيب 1 معلقة صغرية فانيليا سائلة 

- 1 معلقة صغرية قرفة ناعمة - رشة ملح - زبدة للتسوية
طريقة التحضري:

يف بول�ة غويط�ة .. نضع دقيق اللوز وب�ذور الكتان واملل�ح والبيكينج 
باودر والقرفة، ونخلطهم جيدا.

نضيف عني الجمل والزبيب، ونخلط مرة أخرى.
نضي�ف البيض وزيت الل�وز وحليب الل�وز والفانيلي�ا، ونخلط جميع 

املكونات بمرضب سلك حتى تتجانس.
نسخن مقالة غري قابلة لإللتصاق عىل نار متوسطة وندهنها بالزبدة.

نص�ب مق�دار ربع ك�وب أو مغرف�ة صغرية م�ن خليط الب�ان كيك يف 
املقالة.

نرتكها ملدة 3-2 دقائق حتى يظهر فقاعات عىل سطحها ويحمر الجزء 
املالصق للمقالة.

نقلب البان كيك عىل الجانب اآلخر ونرتكه حتى يحمر.
نكرر الخطوة “4،5،6” حتى تتنهي عجينة البان كيك.

نضع البان كيك بالجزر يف الطبق، ونقدمه مع املرشوب املفضل.

بان كيك اجلزر بدون دقيق
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القاضي حاتم جبار الغريري
كث�رة هي الدعاوى التي تقام أم�ام محكمة البداءة لطلب 
إبط�ال تس�جيل القي�د العقاري، وق�د بات ه�ذا النوع من 
الدعاوى ش�ائعا يف املحاكم العراقي�ة خصوصا بعد أحداث 
ع�ام ٢٠٠٣ نظرا للظروف االس�تثنائية التي مر بها البلد يف 
تل�ك الفرتة وما صاحبها من ارهاص�ات يف اعمال مديريات 

التسجيل العقاري يف عموم البالد.
وللتعريف بهذه الدعوى، نقول، إن األصل هو أن بيع العقار 
ال ينعقد اال اذا س�جل يف الدائرة املختصة واس�توىف الش�كل 
الذي ن�ص عليه القانون، وهذا القول ه�و مفاد نص املادة 
) ٥٠٨( م�ن القانون املدني العراقي النافذ، وتأسيس�ا عىل 
ذلك فق�د جاء قانون التس�جيل العقاري رقم )٤٣( لس�نة 
١٩٧١ لرس�م الطريق القانوني آللية تس�جيل العقارات يف 
مديريات التسجيل العقاري املختصة وفق منظومة قانونية 
محددة ورتب عىل مخالفتها او تجاوز هذه األحكام بطالن 
التس�جيل ووفق�ا ملا أورده م�ن أحكام يف امل�ادة )٣٩( وما 
بعده�ا منه، حي�ث اعترب ه�ذا القانون ان تس�جيل العقار 
يعد باطال اذا جرى اس�تنادا اىل مخالف�ة أحكام القانون او 
اس�تنادا اىل وثائ�ق او بيانات غر قانوني�ة. ولكنه فرق بني 
إمكانية ابطال القيد العقاري املخالف للقانون قبل اكتساب 
التس�جيل ش�كله النهائ�ي وبني كونه قد اكتس�ب الش�كل 
النهائ�ي ففي الحالة األوىل بإم�كان الوزير ان يصدر قراره 
بأبط�ال هذا القي�د عند تع�ذر اصالحه بالط�رق القانونية 
التي رس�مها هذا القانون، اما اذا تعذر ذلك وكان التسجيل 
قد اكتس�ب ش�كله النهائي ففي هذه الحال�ة ينهض دور 
القضاء حيث يتوىل األخر مهمة إجراء تحقيقاته القانونية 
الالزم�ة للوصول اىل الحقيقة، فإذا م�ا تولدت لديه العقيدة 
القانونية بان التس�جيل مخال�ف للقانون أصدرت املحكمة 
عندئذ حكمها القضائي بابطال هذا القيد املخالف للقانون 
وإعادة تس�جيل العقار باسم صاحب القيد األصيل وإشعار 
مديرية التس�جيل العقاري املختصة بتنفيذه يف س�جالتها 

العقارية.
 وكما أس�لفنا تعد هذه الدعوى من اه�م واخطر الدعاوى 
الت�ي تص�دى له�ا القض�اء العراقي، حي�ث أعي�دت وفقا 
لالح�كام القضائي�ة التي واظ�ب عىل إصداره�ا الكثر من 
الحقوق العقارية اىل أصحابها سواء بناءا عىل عمليات بيع 
هذه العقارات عن طريق التزوير او ألسباب اخرى مخالفة 

للقانون .

ام�ضاءات

وحذر االتحاد الدويل ملكافحة الرسطان من مخاطر مرض »الحضارة 
الحديث�ة«، ال�ذي يحصد أرواح املاليني كل عام. كما أش�ار الخرباء إىل 

طرق الوقاية من مرض الرسطان وأساليب كشفه ومعالجته.
ورّصح أندريه كابرين مدير معهد بحوث الرسطان يف موسكو لوكالة 
ت�اس لألنباء، بأن روس�يا تش�هد للمرة األوىل تس�جيل عدد س�نوي 

لإلصابات بالرسطان بلغ 6٠٠ ألف إصابة.
وق�ال كابرين،إن عدد الحاالت املش�خصة بالرسط�ان كل يوم بلغت 
أكثر من ٢٧ ألف إصابة، و«نحن ال نستطيع التأثر عىل ظهور املرض 
لكنن�ا نح�ّث عىل الكش�ف املبكر الذي ي�ؤدي ب�دوره إىل رسعة البدء 

بمعالجته«.

اخرتع علماء من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية يف جامعة هارفارد 
عينا اصطناعية بتحكم إلكرتوني. 

وذكرت مجل�ة »The Harvard Gazette«، أن االخرتاع الجديد يتكون 
من عدسة معدنية مربعة مزودة بعضالت اصطناعية من البوليمرات 
واألقط�اب الكهربائي�ة. وتعم�ل هذه الع�ني االصطناعي�ة عىل مبدأ 
وظيفة عني اإلنس�ان الطبيعية، حيث تتع�رف عىل الكائنات املحيطة 
بتتمدد وتقلص العدس�ة بحس�ب الجس�م املرئي واإلضاءة املس�لطة 
عليه.وتتميز العني االصطناعي�ة بقدرتها عىل تصحيح عيوب الرؤية 
يف أم�راض الع�ني التقليدي�ة، واس�تخدامها أيضا يف نظ�ارات الواقع 

االفرتايض ويف عدسات املجاهر العلمية.

عني اصطناعية بتحكم إلكرتوين10 ماليني إصابة سنويًا بالرسطان! أدوية تؤدي لإلصابة بأزمة قلبية وسكتة دماغية

مذكرات ميشال أوباما تصدر يف اخلريف بـ)24( لغة

تمكن�ت مجموع�ة علماء من تاي�وان، من 
تحدي�د خطورة ٥ مس�كنات ل�آالم كثرة 

االنتشار يف جميع أنحاء العالم.
 British Journal of Clinical ونرشت مجلة
Pharmacology نتائج دراسة جاء فيها أن 
تعاطي العقاقر الصيدالني�ة، ايبوبروفني، 
وحمض  وسيليكوكس�يب،  وديكلوفين�اك، 
امليفيناميك و النابروكس�ني يمكن أن يؤدي 

إىل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
واعتمد العلماء يف دراس�تهم، عىل معطيات 
٥6 ألف ش�خص من البالغ�ني، يعانون من 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم الرشيان�ي. وتبني أن 
واح�دا من ب�ني ٣٣٠ ش�خصا اس�تخدموا 
اإليبوبروفني أصيب بأزمة قلبية أو بسكتة 

دماغي�ة خ�الل أربع�ة أس�ابيع.  وتبني أن 
السيليكوكس�يب كان أكثر خط�ورة وأدى 
إىل نف�س النتيج�ة لدى واحد م�ن بني ١٠٥ 

أشخاص.
وحدث�ت نوبة قلبية أو س�كتة دماغية لدى 
ش�خص واح�د م�ن أص�ل ٢٤٥  ش�خصا، 
ولدى واحد من بني  ٢١٤ شخصا من الذين 
تعاطوا  الديكلوفيناك والنابروكس�ني، عىل 
التوايل. وأشارت الدراسة إىل أن، األكثر أمانا 
بني هذه االدوية، ه�و حمض امليفيناميك: 
الس�كتة الدماغية أو األزم�ة القلبية وقعت 

لدى واحد من ٣٩٤ شخصا.
اس�تخدام  أن  تب�ني  س�ابق  وق�ت  ويف 
االيبوبروفني، قد يسبب العقم لدى الرجال.

تصدر يف ترشين الثاني املقبل مذّكرات ميشال 
زوجة الرئيس األمركي السابق باراك أوباما 
بأرب�ع وعرشين لغة، بحس�ب م�ا أعلنت دار 

النرش »بنغوين راندوم هاوس« يف بيان.
وقالت أوباما عن هذا الكتاب الذي يحمل اسم 
»بيكومينغ »أتحّدث فيه عن جذوري، وكيف 
وج�دت فتاة صغ�رة من ش�يكاغو طريقها 

والقوة الكافية لتحّفز اآلخرين معها«.
وأضاف�ت أوبام������ا الت�ي أمضت ثماني 
البي�ت األبي�ض »كان�ت كتاب�ة  س�نوات يف 
بيكومين�غ مغامرة ش�خصية فريدة، أتاحت 
يل ألول م�رة أن أقّي�م مس�ار حي�اة ل�م يكن 
متوقعا«.وسيكون ثمن النسخة الورقية من 
هذا الكتاب ٣٢,٥٠ دوالرا، والنس�خة الرقمية 

١٤,٩٩.وكان�ت صحيفة »فايننش�ال تايمز« 
ن�رشت يف آذار ٢٠١٧ أن الزوجني أوباما وقعا 
عق�دا م�ع دار »بنغوي�ن روان�دوم هاوس« 
لن�رش كتاب ل�كّل منهما. ول�م تتوفر بعد أي 
معلومات ع�ن طبيعة كت�اب ب�اراك أوباما، 
وهو سبق أن نرش كتابني باع كل منهما ثالثة 

ماليني نسخة.

أقام تجمع »فنانو الع�راق« يف محافظة البرصة 
معرضا للتصوير الفوتغرايف يف اروقه جامعة باب 
الزبر اس�تمر ليوم�ني بمش�اركة مجموعة من 

الفنانني العراقيني حيث أخترت االعمال املشاركة 
م�ن كت�اب م�ن الع�راق الج�زء االول والص�ادر 
ع�ن تجم�ع »فنانو الع�راق« حيث تع�رب الصور 

عن جمالي�ات العراق  و االثار واملراقد املقدس�ة 
وانتصارات القوات االمنية والحشد الشعبي عىل 

العصابات االرهابية املتمثلة بداعش.

قالت دراس�ة جديدة إن املكاتب 
التي تعتم�د الوقوف أثناء العمل 
أكثر إيالما من املكاتب التقليدية، 
ويمكنها إبطاء القدرات العقلية 

لدى العاملني.
وقد أصبحت املكاتب التي تعتمد 
طريق�ة الوق�وف، أكثر ش�يوعا 
وس�ط مخ�اوف م�ن أن نم�ط 
حياتن�ا املس�تقر واملتزاي�د، ق�د 

يدفعنا إىل املوت املبكر.
إال أن الدراس�ة الجدي�دة تش�ر 
إىل أن ه�ذه النوعية من املكاتب 
يمكن أن ت�ؤدي إىل تورم األوردة 
التي تس�بب آالم الس�اق وأسفل 

الظهر وتلف القلب.
ويدعي الخرباء أيضا، أنها تبطئ 

التفاع�الت العقلي�ة، مما قد ي�ؤدي إىل زيادة 
الهامش�ية يف »صن�ع الق�رار اإلبداعي«، لذلك 
تحذر الدراس�ة من االتج�اه »املحموم« نحو 
اختي�ار املكاتب التي تعتمد الوقوف يف العمل، 
خاص�ة وأن هناك القليل من األدلة التي تثبت 

فوائدها.
ووجد الخ�رباء يف جامعة كرتني يف أس�رتاليا 

من خالل دراس�ة شملت ٢٠ مشاركا يعملون 
يف مكاتب وقوف ملدة ساعتني، تعرضهم لآالم 
بشكل ملحوظ يف املناطق واألطراف السفلية، 
وتراخي�ا يف الق�درة ع�ىل االس�تجابة للمهام 

املوكلة إليهم، بعد نحو ساعة وربع الساعة.
وقال الربوفيس�ور أالن تايل�ور، وهو خبر يف 
الع�الج الطبيع�ي يف جامع�ة نوتنغه�ام: »إن 
النتيجة النهائية التي توصلت إليها الدراس�ة 

ه�ي أن ه�ذا التوس�ع يف تعدي�ل املكاتب كان 
ألسباب تجارية أكثر من األدلة العلمية ولكن 
األهم أنها أظهرت أن هناك بعض السلبيات«، 
وأضاف »أن هذه املكاتب ليست عالجا شافيا 

آلالم الظهر«.
ونصح الربوفسور تايلور العمال بأخذ فرتات 
راحة منتظم�ة بدال من الجلوس املس�تمر يف 

العمل كل يوم.

جتمع »فنانو العراق« يقيم معرضا للصور الفوتوغرافية 
بمحافظة البرصة

الوقوف املستمر يف العمل خطر

محمد حسب
»ستكون لنا حديقة عندما تخرض نفوسنا«

لهيب االمني – بترصف

كلما فكرُت بالكتابة انتهيت بالفش�ل, فرتكُت القلم 
جانباً وهربُت مش�مئزاً اىل الحديق�ة الخرضاء جوار 

مسكننا.
فاملس�ار ال�ذي يفصلن�ي عنها م�ا هو اال ع�دداً من 
االمت�ار حتى اقع وس�ط االرض املبللة بقطرات ندى 
الخري�ف واش�م عط�ر زه�رة الياس�مني واالوركيدا 
وفوحان رائحة اكليل الجبل التي تش�به كثراً اخالق 

وطيبة اهلنا.
هذه هي املش�كلة الت�ي صادرت حري�ة قلمي هذه 
االيام, باس�تثناء الي�وم, عندما تفضل ع�يلَّ الهاتف 
بمكامل�ة هاتفي�ة مع معل�ٍم فاضل وصدي�ق خلوق. 
فب�دأُت اتذكر ما دار بينن�ا من احاديث اثن�اء اللقاء 
الثان�ي الذي جمعني به يف الع�راق بعد لقاء التعارف 
الذي حصل يف احدى مطارات العالم قبل اربعة اعوام 
تقريب�ا, حيث تطرق بحديثه اىل ما ي�دور يف املنطقة 
من ظروف اوصلتنا اىل ما نحن عليه وربطها بفقدان 

املجتمع لالخالق.
كي�ف ال؟ واالخ�الق الي�وم اضحت ش�به معدومة يف 
مجتمعاتنا العربية االس�المية التي امتازت باالصالة 
والك�رم وااليمان والتي آلت اىل ضياع أُس�س ومبادئ 

االخالق.
اس�تذكر بيتاً ش�عرياً يقول : اذا بيئة االنس�ان يوماً 
تغرت.. فأخالق�ُه طبقاً لها تتغُر. وه�ذا ما حل بنا 
يف السنوات االخرة التي عانت منها بالد النهرين من 
الجفاف, وامس�ت بالد السواد صحراء رملية قاحلة, 
وما حل باالنسان من انحطاط فكري غر مسبوق يف 

عرٍص يحتفل بالتطور العلمي والفكري.
لك�ن رغم ذلك ال يزال املتفائلون القلة عىل قيد األمل, 
فهم اسمى وافضل  من املحبطني واملتشائمني الكثرة 
امثايل, حتى قال يل استاذ الحياة بأننا سنمتلك حديقة 
كتل�ك التي اهرب اليها يومياً عندما تخرض نفوس�نا 

بالخر واملحبة.

م�ضاحة للراأي

أضـواء عىل دعـوى إبطـال   وعىل االخالق السالم
تسجيل القيد العقاري


