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ستة ال تكون في مؤمن العسر والنكد واحلسد 
واللجاجة والكذب والبغي

ص3كابوس ألركانه.. مصادرة أمالك وأموال اربعة آالف شخص من النظام البائد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 االنتخابات اإليطالية تدخل أوربا يف نفق التفكك

إيـران تكشـف عـن منـع أمـريكـي لـدول أوربيـة مـن تنفيـذ االتفـاق النـووي

رفع حصة إقليم كردستان يف املوازنة االحتادية إىل 14 % وبمبلغ 8.5 تريلون دينار

جلسة برملانية حافلة: التصويت عىل »14« قانونا وقرارا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت الربملان، أمس االثنني، بحضور 220 
نائب�ا عىل ثماني�ة قوانني وس�تة قرارات 

وانهى قراءة مقرتح قانون.
وص�وت الربمل�ان، بحس�ب بي�ان للدائرة 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  االعالمي�ة 
نس�خة منه، عىل مقرتح قان�ون التعديل 
االول لقان�ون املختاري�ن رقم 13 لس�نة 
القانوني�ة  اللجن�ة  م�ن  واملق�دم   2011
وال�ذي جاء لفس�ح املج�ال لرشيحة أكرب 
للمساهمة يف تقديم الخدمات للمواطنني 
ضمن املناطق عمله�م وملزيد من التعزيز 

لدور املختارين كونه�م حلقة الوصل بني 
املواطن والحكومة املحلية .

واكم�ل الربمل�ان التصوي�ت ع�ىل مقرتح 
جه�از  لقان�ون  االول  التعدي�ل  قان�ون 
مكافح�ة االره�اب رقم 31 لس�نة 2016 
واملق�دم م�ن لجنة االم�ن والدف�اع نظرا 
ألهمية مقر قيادة قوات مكافحة االرهاب 
يف قيادة وادارة القي�ادات االدنى املرتبطة 
به م�ن كافة النواح�ي وه�ي }العمليات 
الخاص�ة االوىل والثاني�ة والثالثة{ وكون 
مقر القيادة موجود حاليا يف أرض امليدان 
وه�و ال�ذي م�ارس ه�ذا ال�دور يف كافة 
العمليات التي دارت ضد عصابات داعش 

االرهابي�ة، واثب�ت جدارت�ه بصفته املقر 
االعىل املس�يطر من كاف�ة العمليات مما 
يتطل�ب اعادته اىل هيكلية جهاز مكافحة 
االره�اب وممارس�ة صالحياتها حس�ب 

القانون.
وانه�ى الربمل�ان التصويت ع�ىل مرشوع 
قان�ون رشكة النف�ط الوطني�ة العراقية 
واملقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات 
الطبيعي�ة لضم�ان استكش�اف وتطوير 
وانتاج وتسويق املوارد النفطية يف الحقول 
واالرايض املخصص�ة لها بموجب القانون 

نيابة عن الدولة العراقية.
التفاصيل ص3

مـنـاورات
 »إرسائيلية« أمريكية خوفًا 

من حمور املقاومة

تشكيل شركة »النفط الوطنية«.. وإقرار »محاية املعلمني« وإلغاء »امتيازات« النواب يف نص ملزم
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الداخلية للهاربني واملفسوخة عقودهم: ال تقعوا ضحية املتاجرينالعدل: ملتزمون بحامية اسم جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها
كوبيـش يستعـرض ملعصوم نتائـج لقـاءاتـه الدوليـة بـشـأن الـعـراق رئيس الوزراء يؤكد عىل أمهية التعاون مع حلف »الناتو« ملحاربة االرهاب

بيان تونيس
 يتضامن مع احلراك الشعبي 

يف البحرين
ص4

مييس يواصل 
التفـوق علـى سواريز 

ورونالدو
ص4

حمافظ بغداد يدعو 
جملس املحافظة اىل عقد جلسة خاصة 

اليوم بشأن قضاء احلسينية
ص6

مدامهات يف بروكسيل بحثًا عن خمططني 
لـ »اعتداء« وشيك

      بغداد / المستقبل العراقي

قال مّدع�ون عامون، أمس االثنني، إن الس�لطات 
أش�خاص خ�الل  ثماني�ة  احتج�زت  البلجيكي�ة 

مداهمات ضمن تحقيق يتصل باإلرهاب.
وذكر مكتب املدع�ي االتحادي أن الرشطة داهمت 
س�بعة من�ازل، لي�ل األح�د، يف ح�ي مولينبي�ك يف 
بروكس�ل ويف بلدتني أخريني، ولكن لم يتم العثور 
عىل أسلحة أو متفجرات، بحسب وكالة »رويرتز«. 
وق�ال املكت�ب: »أمر ق�اض متخصص يف ش�ؤون 

اإلرهاب بتفتيش املنازل«.
وأعلن�ت النياب�ة الفيدرالية البلجيكي�ة أن ثمانية 
أش�خاص ق�د أوقفو يف ح�ي مولنبيك بربوكس�ل 
بع�د سلس�لة مداهم�ات قام�ت بها ق�وات األمن 
بأم�ر م�ن ق�اض يف بروكس�ل مكل�ف بقضاي�ا 
مكافح�ة اإلره�اب. وذك�ر مص�در قري�ب م�ن 
التحقي�ق إن املحققني يش�تبهون بأن اعتداء كان 
يف طور التحضري. ول�م تعط النيابة الفيدرالية أية 
توضيحات حول املؤرشات أو الشكوك التي أدت إىل 

عمليات التوقيف.

وذكر املصدر أن قوات األمن نفذت س�بع عمليات 
دهم يف إطار »قضية إرهاب« من بينها أربع يف حي 
مولنبيك، حيث حصلت جميع التوقيفات. ولم يتم 

العثور عىل أي سالح أو مادة متفجرة.
ونف�ذت املداهمات يف إط�ار تحقي�ق مختلف عن 
التحقيقات التي تجريها بروكس�ل حول اعتداءات 
ترشي�ن الثان�ي 2015 وآذار 2016. وإضاف�ة إىل 
املداهم�ات يف مولنبي�ك، ج�رت عمليت�ا ده�م يف 
مالينس وثالثة يف غرامونت، بحسب املصدر املطلع 

عىل التحقيق.

املحكمة االحتادية ترد طعون بعدم دستورية التعديلني 
االول والثاين لقانون انتخابات جملس النواب

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع السفري األمريكي 
2ببغداد تسليم اإلرهابيني املطلوبني للقضاء 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

عّد وزي�ر التخطيط، أن�س االثنني، إيران 
رشيكاً سياس�ياً وتجارياً كب�رياً للعراق، 
مؤك�ًدا أن العالق�ات الثنائي�ة متميزة يف 
جيمع املجاالت فيما تم اإلعالن عن زيارة 
إىل الع�راق االربعاء س�يقوم به�ا النائب 
االول للرئيس اإليراني إس�حاق جهانغري 

ليرتأس مع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي اجتماعات اللجنة املش�رتكة بني 
بلديهما.وخالل مؤتمر صحايف مشرتك مع 
نظ�ريه اإليراني محم�د رشيعت يف بغداد 
اث�ر مباحث�ات تناولت تطوي�ر العالقات 
واالس�تثمارية  والتجاري�ة  االقتصادي�ة 
التج�اري ب�ني  التب�ادل  وزي�ادة حج�م 
البلدين، قال وزير التخطيط وزير التجارة 

س�لمان الجمي�ي إن مباحثاتهم�ا هذه 
تأتي تمهيدا الجتماعات اللجنة املشرتكة 
بني البلدين خالل االسبوع الحايل برئاسة 
رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي والنائب 

االول للرئيس اإليراني اسحاق جهانغري.
وأك�د الوزي�ر الجمي�ي ان إي�ران رشيك 

سيايس وتجاري كبري للعراق.
التفاصيل ص3

العراق يعد إيران »رشيك سيايس« ويتحرض لزيارة 
»وفد رفيع« األربعاء
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         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عضو اللجن�ة املالية النيابي�ة أحمد الحاج 
رش�يد إن حص�ة إقلي�م كردس�تان م�ن املوازن�ة 
االتحادية بلغت نحو 8.5 تريليون دينار من اجمايل 
مبل�غ املوازنة، وه�و ما يعني إضاف�ة نحو ترليون 
دين�ار عىل املبلغ الذي س�بق وأن قررت�ه الحكومة، 
فيما ع�دت، وباملقابل، كتلة التغيري قرار انس�حاب 
الكتل الكردية من العملية السياسية انتحار سيايس 

عىل غرار انتحار االستفتاء.
وأش�ار عضو اللجنة املالية النيابية أحمد الحاج 
رش�يد إىل إن�ه بعد اضاف�ة ترليون دين�ار اىل حصة 
االقليم من مبلغ احتياط�ي الطوارئ، بلغت حصته 

نحو 8.5 تريليون دينار من اجمايل مبلغ املوازنة.
م�ن جهتهما، قال كل من النائبني ئاريز عبدالله 
رئيس كتلة االتحاد الوطني الكردس�تاني ومسعود 
حيدر من كتلة التغيري ان حصة اقليم كردستان من 

املوازنة العامة للبالد بلغت نحو %14. 
وصوت مجلس النواب يف جلس�ته، أمس االثنني، 
ع�ىل تصحيح خطأ ورد »س�هوا« يتعل�ق بموظفي 
إقليم كردس�تان ومنتسبي الحش�د الشعبي، وذلك 

خالل التصويت عىل موازنة 2018.
وبحس�ب مص�در نيابي، ف�أن مجل�س النواب 
صوت خالل جلسته التي حرضها النواب الكرد عىل 
تصحيح الخطأ الذي »وقع سهوا«، خالل التصويت 
عىل املوازنة االتحادية السبت املايض، حيث كان قد 
ص�وت عىل تخصيص تريليوني دينار بدال من ثالثة 
تريليونات خصصت باألص�ل لتعويض املوظفني يف 

اقليم كردستان والحشد الشعبي.
ولم تحدد موازنة العام 2018 النسبة املخصصة 
لحكومة إقليم كردستان ونصت عوضا عن ذلك عىل 

أن حكومة اإلقليم ستحصل عىل أموال تتناسب مع 
عدد السكان.

وكان مجلس النواب صوت يوم الس�بت املايض، 
باألغلبية عىل موازنة 2018 بقيمة 104 تريليونات 
دين�ار )نح�و 88 ملي�ار دوالر( بناء ع�ىل صادرات 
نف�ط متوقع�ة حجمه�ا 3,8 مليون برمي�ل يوميا 
بس�عر 46 دوالرا للربميل، حيث ش�هدت الجلس�ة 
مقاطعة ن�واب الكتل الكردس�تانية احتجاجا عىل 
خفض مخصصات كردس�تان من 17 باملئة كانت 

تخصص لإلقليم منذ العام 2005.
باملقاب�ل، ع�دت كتل�ة التغي�ري النيابي�ة ق�رار 
انس�حاب الكت�ل الكردية م�ن العملية السياس�ية 

انتحار سيايس عىل غرار انتحار االستفتاء.
وقال�ت النائب�ة ع�ن التغي�ري ش�ريين رضا إن 
“الجل�وس اىل طاول�ة الح�وار م�ع بغ�داد الخي�ار 
األمث�ل يف الوق�ت الح�ايل لإلقليم ولكاف�ة اإلطراف 
الكردستانية”. وأضافت ان “اإلقليم سبق وان اتخذ 
ق�رار االنتحار بإجراء االس�تفتاء”، مش�رية اىل ان 
“خيار املقاطعة واالنس�حاب املطروح حاليا والذي 

تلوح به بعض اإلطراف الكردية انتحار سيايس”.
وأف�ادت رض�ا ان “اإلقلي�م منه�ار اقتصادي�ا 
وسياس�يا واليوجد له اي دعم دويل او اقليمي وكل 
انس�حاب يج�ر اإلقلي�م  اىل ويالت كب�رية”، مبينة 
ان “املرحل�ة تتطلب عالقات متين�ة وعىل اإلطراف 
الكردية وحكومة اإلقليم ترك لغة التصعيد والتهديد 

والوعيد”.
وكان النائ�ب ع�ن التحالف الكردس�تاني عادل 
ن�وري كش�ف، الس�بت امل�ايض، عن مق�رح لدى 
اإلطراف الكردية باالنسحاب من العملية السياسية 
بم�ا فيها منص�ب رئي�س الجمهوري�ة ومقاطعة 

االنتخابات املقبلة.

التغيري عدت »انسحاب« الكتل الكردية ومقاطعة بغداد انتحارًا سياسيًا

رفع حصة إقليم كردستان يف املوازنة االحتادية إىل 14 % وبمبلغ 8.5 تريلون دينار

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، عن 
تنفي�ذ حملة ضد مروجي املخ�درات يف 5 مناطق 

بالعاصمة بغداد.
وذكر بيان للقيادة، تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »القوات األمنية يف قيادة عمليات 
بغ�داد تمكنت م�ن إلق�اء القبض ع�ىل عدد من 
مناط�ق  يف  املخ�درة  امل�واد  بروي�ج  املتهم�ني 
)امليدان، حي الجامعة، مدين�ة الصدر، الكرادة/

ح�ي النيل(«.ولفت�ت اىل »ضبط كمي�ة من مادة 
الكرس�تال املخدرة وادوات تعاطيها بحوزتهم«، 
مشرية اىل »تسليمهم مع املضبوطات اىل الجهات 

املختصة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناشد أهايل ناحية البغدادي بمحافظة األنبار، 
أمس االثن�ني، رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع 

مستوى الناحية اىل قضاء.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن أحد 
ش�يوخ الناحية قطري العبيدي القول إن »ناحية 
البغدادي، )90 كم غرب الرمادي(، يبلغ مساحتها 
85 كيلو مر مربع وعدد سكانها 76 الف نسمة، 
ولم يت�م رفع مس�توها اىل قضاء رغ�م تصويت 

مجلس األنبار العام املايض عىل ذلك«.
وناش�د العبي�����دي، رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي برفع مس�توى ناحية البغدادي اىل قضاء 
لس�كان  الخ�����دم�ات  ت�����وف�ري  لغ�رض 
الناحية وأدراج مش�اريع خدمية اكثر لهم ضمن 

موازنة املحافظة«.
يذكر أن ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت 
غربي األنبار، تعترب احدى املناطق التي لم يتمكن 
تنظي�م »داع�ش« الدخول اليها بس�بب املقاومة 
الرشس�ة الت�ي ابداه�ا عش�ائر الناحي�ة بوج�ه 

التنظيم آنذاك.

أهايل البغدادي 
يناشدون رئيس الوزراء برفع مستوى 

الناحية اىل قضاء

عمليات  بغداد تلقي القبض
 عىل عـدد مـن املتهميـن برتويـج 

املواد املخدرة يف العاصمة
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أم�س 
االثن�ني، أهمية التع�اون مع حل�ف الناتو ملحاربة 
»االرهاب«. جاء ذل�ك خالل لقائه يف مكتبه ببغداد 
األمني العام ملنظمة حلف شمال االطليس )الناتو( 
ين�س س�تولتنربغ والوفد املرافق له، حس�ب بيان 

ملكت�ب العبادي. وقال رئيس الوزراء، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن ما حققناه 
من انتصار كبري وحقيقي عىل تنظيم داعش يجب 
الحفاظ علي�ه والقض�اء عىل الوج�ود اآليدلوجي 
لالرهاب وان نستمر بمالحقته«، مبينا أن »التعاون 

بني العراق والناتو مهم يف هذا املجال«.
م�ن جهته قال س�تولتنربغ »اننا نقوم بتدريب 

الع�راق  بدع�م  ومس�تمرون  العراقي�ة  الق�وات 
وبن�اء  التدري�ب  يف  مع�ه  والتع�اون  ومس�اندته 

االكاديميات العسكرية والتزويد بالخربات«.
وأض�اف أن »الع�راق كان يف الخطوط االمامية 
ملحاربة االره�اب واننا معجبون ج�دا بانتصاراته 
ونش�كر العراقيني عىل ما بذل�وه من تضحيات يف 

محاربة االرهاب«، حسب البيان.

        بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أص�درت 
توضيح�اً بش�أن الهاربني واملفس�وخة عقودهم 
واملطرودين، فيما دعت املنتسبني املعنيني اىل عدم 
الوقوع ضحية للمتاجرين واملزايدين عىل حساب 

االخرين.
وذكر بي�ان للمكتب االعالم�ي لوزير الداخلية 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مجلس 

الن�واب العراقي املوق�ر قد ضم�ن موازنة 2018 
فقرة بخص�وص الهاربني واملفس�وخة عقودهم 
واملطرودي�ن«، مبيناً ان »املجلس قّيد ذلك بصدور 

تعليمات من مجلس الوزراء«.
وأض�اف البي�ان ان »ال�وزارة تهي�ب بجمي�ع 
ابنائه�ا االعزاء انتظ�ار التعليم�ات والتوجيهات 
التي س�تصدر حيال االمر املشار اليه من الجهات 
املعني�ة«، موضحاً ان »التوجيهات س�يعلن عنها 
من قبل الدوائر املختصة يف وزارة الداخلية وتعمم 

عىل كافة التشكيالت يف بغداد واملحافظات«.
وأشار اىل انه »سيتم تشكيل لجنة عليا يف مقر 
الوزارة للبت يف الطلبات التي س�يتم استالمها من 
خالل الوحدات ودوائر وتشكيالت وزارة الداخلية 

حرصاً والتي سيعلن عنها يف موعدها املحدد«.
ودعت الوزارة بحسب البيان »كافة املنتسبني 
املعنيني بما ورد انفاً ان ال يقعوا ضحية املتاجرين 
واملزايدي�ن ع�ىل حس�اب االخرين«، مؤك�دة انها 

»حريصة عىل ابنائها أكثر من أي شخص اخر. 

          بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة االتحادي�ة العلياً احكام�اً ردت بموجبها 
الطع�ون بعدم دس�تورية التعديل�ني االول والثان�ي من قانون 

انتخابات مجلس النواب.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
عقدت جلستها بتاريخ )5/ 3 /2018(، ونظرت دعاوى للطعن 
بعدم دس�تورية التعديل�ني االول والثاني من قان�ون انتخابات 
مجلس النواب«. وأضاف الس�اموك »املدعني بالنس�بة للدعوى 
بعدم الدس�تورية اس�تندوا إىل عدم تحقق النصاب يف جلس�تي 
التصوي�ت عىل التعديل�ني االول والثاني، ومن جانب آخر انصب 

الطعن عىل التعديل الثاني عىل مخالفته الدستور«.
وأوضح املتحدث الرس�مي أن »املحكم�ة ذكرت يف الحكم أن 
موضوع النصاب متحقق يف جلس�تي التعديل�ني االول والثاني، 
واستندت إىل وثيقة رسمية ال يمكن الطعن فيها اال بالتزوير«.

وب�ني ان »الحك�م أك�د أن التعديلني خي�اٌر ترشيعي ملجلس 
النواب اس�تناداً إىل اختصاصات�ه الواردة يف امل�ادة )49/ ثالثاً( 
الدستور، ومن ثم ردت املحكمة تلك الطعون لعدم استنادها إىل 

سند من الدستور.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الع�دل، أم�س االثن�ني، التزامها بحماية اس�م 
جامعة الدول العربية وعلمها وشعارها.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن » الوزارة ملتزمة بدعوة االمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
م�ن خ�الل اعم�ام ورد م�ن وزارة الخارجية والخ�اص بمركز 
القاه�رة االقليمي للتدري�ب والتحكيم«. وأضاف�ت ان »االمانة 
العامة لجامعة الدول العربية احاطت جميع املندوبيات الدائمة 
ل�دى الجامعة علماً ومنها املندوبية العراقية ان )مركز القاهرة 
االقليمي للتدريب والتحكيم( يس�تخدم اسم وشعار الجامعة يف 
اعالنات�ه التجارية وعدت هذا االجراء باملخالفة للنظام الخاص 
باستخدام وحماية اسم الجامعة وعلمها وشعارها واختامها«. 
وأك�دت ان »االمان�ة العام�ة لجامعة ال�دول العربي�ة / قطاع 
الش�ؤون القانونية انها س�تتخذ االجراءات القانونية كافة ضد 
املركز املذك�ور حفاظاً عىل حقوق الجامعة العربية واملتمثلة يف 

حماية اسمها وشعارها«.

املحكمة االحتادية ترد طعون بعدم 
دستورية التعديلني االول والثاين لقانون 

انتخابات جملس النواب

العدل: ملتزمون بحامية اسم جامعة 
الدول العربية وعلمها وشعارها

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور 
فؤاد معصوم يف قرص السالم ببغداد، 
أم�س االثنني، املمث�ل الخاص لألمني 
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق يان 
كوبيتش. وجرى خالل اللقاء مناقشة 
سبل تعزيز دور االمم املتحدة يف دعم 
ومس�اعدة املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات ألجراء انتخابات مجلس 
انتخاب�ات  وكذل�ك  املقبل�ة  الن�واب 

مجال�س املحافظات بش�كل يضمن 
اقىص درجات املصداقية والش�فافية 
ويحقق االعالن الرسي�ع عن النتائج 
يف  املتح�دة  االم�م  دور  بح�ث  كم�ا 
ترسي�ع املصالح�ة املجتمعية وعودة 
النازح�ني واع�ادة االعم�ار. وفيم�ا 
اك�د معصوم ع�ىل رضورة مضاعفة 
الجه�ود لح�ل املش�اكل العالقة بني 
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة اقليم 
كردس�تان، ش�دد ع�ىل اهمي�ة ب�ذل 
اي مس�عى لتقري�ب وجه�ات النظر 

توافقيا بني الجانبني لتاليف اي تفاقم 
يف العالقات املتأزمة بني بغداد واربيل 
نتيجة التصوي�ت عىل املوازنة العامة 
االتحادية للعام 2018. وركز الرئيس 
معصوم ع�ىل رضورة لقاءات عاجلة 
ومتواصل�ة عىل اعىل املس�تويات بني 
بغداد واربيل فض�ال عن لزوم اعتماد 
الحوار وااللتزام التام بالدستور لحل 
كاف�ة املش�اكل والخالف�ات الطارئة 
بما يس�هم يف دعم اس�تقرار وتطور 
العملي�ة السياس�ية والحف�اظ ع�ىل 

وحدة جميع مكونات ش�عبنا، مثمنا 
جه�ود ومب�ادرات املجتم�ع الدويل يف 
هذا الش�أن. م�ن جانبه، اس�تعرض 
كوبيتش نتائج لقاءاته الدولية بشأن 
الع�راق مع����ربا ع�ن ثقة املجتمع 
ال�دويل بق�درة العراقيني ع�ىل تجاوز 
الراهن�ة، وعزم�ه ع�ىل  املنعطف�ات 
مواص��ل�ة الدعم املادي والس�يايس 
كاف�ة  يف  للع����راق  واالنس�اني 
املج�االت ومنه�ا املس�اعدة يف اجراء 

االنتخابات املقبلة.

كوبيش يستعرض ملعصوم نتائج لقاءاته الدولية
 بـشـأن الـعـراق

الداخلية للهاربني واملفسوخة عقودهم واملطرودين: 
ال تقعوا ضحية املتاجرين

رئيس الوزراء يؤكد عىل أمهية التعاون مع حلف »الناتو« 
ملحاربة االرهاب

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س القضاء األع�ىل القايض 
فائق زيدان، خالل لقائه بس�فري الواليات املتحدة 
األمريكي�ة يف بغ�داد دوغالس س�يليمان، تس�ليم 

اإلرهابيني املطلوبني للقضاء العراقي.
القض�اء  ملجل�س  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
األع�ىل القايض عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
مجل�س القض�اء األع�ىل الق�ايض فائ�ق زي�دان 
اس�تقبل، اليوم، بمكتبه س�فري الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة يف بغداد دوغالس س�يليمان«.وأضاف 
ان »اللقاء خصص لبحث وتعزيز التعاون الثنائي 
ب�ني مجلس القض�اء األع�ىل العراق�ي وحكومة 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية خاصة يف م�ا يتعلق 
بتس�ليم اإلرهابيني املطلوب�ني للقضاء العراقي«.

وتابع »كما جرت مناقشة إدامة التنسيق والعمل 
ب�ني الجانب�ني ب�كل م�ا يرتب�ط بالقضاي�ا ذات 

االهتمام املشرك«، الفتا إىل أن » زيدان استعرض 
للضيف الجه�ود القضائية يف ما يتعلق بمحاكمة 

اإلرهابيني وفق املعايري الدولية والقانونية.
وم�ن جان�ب اخ�ر اس�تقبل رئي�س مجل�س 
القض�اء األعىل القايض فائق زي�دان براميال باتن 
املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املختصة 
بقضاي�ا العنف الجن�يس يف حاالت الن�زاع. وذكر 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعىل القايض 
عب�د الس�تار بريق�دار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  أن »الجانب�ني بحثا ما 
يرتبط بمحاكمة أفراد التنظيم اإلرهابي »داعش« 
خاصة يف ما يرتبط بالجرائم املرتكبة ضد النساء 
و ضم�ان تمثي�ل الضحايا يف ه�ذه املحاكمات«. 
وأضاف املتحدث الرسمي أن القايض فائق زيدان 
أطل�ع ممثل�ة األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة عىل 
حجم الجه�ود التي بذلها القضاء العراقي النتزاع 
الحق�وق املادية و املعنوي�ة لضحايا اإلرهاب من 

الفئات االجتماعية املختلفة.

رئيس جملس القضاء األعىل يبحث مع السفري األمريكي ببغداد تسليم اإلرهابيني املطلوبني للقضاء
استقبل املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

دعيا ميرف الرافدين، أميس االثنين، املتقاعدين 
بغيداد  يف  فروعيه  زييارة  إىل  كاّفية  العسيكرين 
واملحافظات كافة الستالم رواتبهم التقاعدية لشهر 

آذار بدالً من التوجه إىل منافذ الرف الخاصة.
 وقيال املكتيب االعالميي للميرف يف بييان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه، إنيه »تم إطالق 
رواتيب املتقاعديين العسيكرين عن طرييق فروع 
امليرف يف بغيداد واملحافظات ولحاميي البطاقة 

االلكرتونية«.
وأضياف البييان أن »امليرف وضع آلية مناسيبة 

لتوزيع الرواتب بسهولة وانسيابية عالية«.

مرصف الرافدين يدعو املتقاعدين العسكريني الستالم رواتبهم

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صيوت الربملان، أمس االثنين، بحضور 220 
نائبا عىل ثمانية قوانن وستة قرارات وانهى 

قراءة مقرتح قانون.
للدائيرة  بييان  بحسيب  الربمليان،  وصيوت 
االعالمية تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة 
منه، عىل مقرتح قانون التعديل االول لقانون 
املختاريين رقم 13 لسينة 2011 واملقدم من 
اللجنية القانونية والذي جاء لفسيح املجال 
لرشيحة أكرب للمسياهمة يف تقديم الخدمات 
للمواطنن ضمن املناطيق عملهم وملزيد من 
التعزييز لدور املختارين كونهم حلقة الوصل 

بن املواطن والحكومة املحلية .
واكمل الربمليان التصويت عىل مقرتح قانون 
التعديل االول لقانون جهاز مكافحة االرهاب 
رقم 31 لسينة 2016 واملقدم من لجنة االمن 
والدفياع نظيرا ألهميية مقير قييادة قيوات 
مكافحية االرهاب يف قييادة وادارة القيادات 
االدنيى املرتبطة به من كافية النواحي وهي 
}العمليات الخاصية االوىل والثانية والثالثة{ 
وكيون مقر القييادة موجود حالييا يف أرض 
املييدان وهو الذي مارس هيذا الدور يف كافة 
العملييات التيي دارت ضد عصابيات داعش 
االرهابية، واثبت جدارته بصفته املقر االعىل 
املسييطر مين كافية العمليات مميا يتطلب 
اعادتيه اىل هيكلية جهياز مكافحة االرهاب 

وممارسة صالحياتها حسب القانون.
وانهى الربملان التصويت عىل مرشوع قانون 
رشكية النفط الوطنية العراقيية واملقدم من 
لجنة النفيط والطاقية والثيروات الطبيعية 
لضمان استكشاف وتطوير وانتاج وتسويق 
املوارد النفطية يف الحقول واالرايض املخصصة 
لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية 
ولزييادة االنتاج وتطويير الصناعة النفطية 
والغازيية واملرافيق واملنشيآت ذات العالقية 
واساليب العمل عىل اساس الكفاءة واملرونة 
والتنافسية لتعظيم االيرادات لصالح الشعب 
العراقيي وعىل وفق املعايير الدولية املعرتف 
بها مما يتطلب تشكيل رشكة النفط الوطنية 
العراقيية كرشكية عامية مملوكية بالكامل 
للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط 
والغياز واسيتحداث تشيكيالت متخصصية 
ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها 
يف ادارة وتطويير الحقيول النفطية والغازية 
املنتجية واملكتشيفة للرقي بصناعية النفط 
والغياز وتطوير مختليف قطاعيات الطاقة 

االخرى يف العراق.
وصيوت الربمليان عىل قيرار نيابيي يتضمن 
تصحيحاً لخطأ ورد سيهوا يف املوازنة العامة 
بشيان تخصيص 3 ترلييون دينار بدال من 2 

ترلييون دينيار ضمين تعويضيات املوظفن 
وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي.

كما اكمل الربمليان التصويت عىل قرار نيابي 
يتضمن قيام وزير املالية بالتنسيق مع وزير 
التخطيط بتضمن التعليمات املسهلة لتنفيذ 
االميوال  رصف  وضوابيط  املوازنية  قانيون 
املشيار اليهيا بميا يضمين مراعاة ميا جاء 
اعاله وشيمول النفع للنازحن جميعا وقيام 
سلطات املحافظات املعنية، املحافظ ومجلس 
املحافظية، اعداد خطة العادة االسيتقرار يف 
هيذه املحافظات بميا يراعي ميا ورد اعاله 
ورفعها لوزارتي املالية والتخطيط العتمادها 
يف رصف االموال املخصصة ويتم تدقيق كافة 
االجيراءات اعاله خالل فرتة ال تقل عن ثالثة 

اشيهر لضمان االجراءات السيليمة يف عودة 
املهجريين ولتوزيع االسيتحقاقات ولضمان 
عدم استغالل االموال فيما هو خارج مصلحة 
املعنين }النازحن{ وكافة العقود التي تقدم 
من قبل املحافظيات وتصادق من قبل وزارة 
التخطييط وتنفذ وفق قانيون تنفيذ العقود 

الحكومية رقم }2{ لسنة 2014 .
واتيم الربمليان أيضياً التصويت عيىل مقرتح 
قانيون حمايية املعلم واملدرسين واملرشفن 
واملرشدين الرتبوين من اجل الحد من ظاهرة 
العنف واالعتداءات التي يتعرض لها املعلم او 
امليدرس او امليرشف الرتبيوي او االختصاص 
او املرشيد الرتبيوي يف امليدارس الحكوميية 
واالهلية ومدارس االوقاف والشيؤون الدينية 

داخل املدرسة او خارجها المور تتعلق بادائه 
لواجبيات وظيفته او مين جرائها ولالهتمام 
باملسيتوى العلمي واملعييش للمعلم واملدرس 
وامليرشف الرتبيوي واالختصياص واملرشيد 
لالرتقياء  الحكوميية  امليدارس  يف  الرتبيوي 
بهذه املهنة كونهيا ركيزة هامة لتقدم االمم 
وسييادتها بغيية ان تاخيذ املدرسية دورها 
الرييادي يف بنياء املجتمع ومراعياة للمرحلة 
العمرية تحديد املسؤولية يف حال وقوع فعل 
االعتيداء من قبيل تلميذ او طاليب بالغرامة 
املاليية العتبيارات تتعلق بطبيعة ومسيتوى 
ادراكهيم وهيو اتجاه ينسيجم ميع مبادئ 
العدالية ميع مراعياة النصيوص العقابيية 
اليواردة يف القوانين النافيذة. كذلك، وصوت 

الربملان عىل قرار نيابي يتضمن تغير منهاج 
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من املراحل 
االبتدائيية او تقليصها اىل النصف لتتناسيب 

مع مستوى وعيهم.
وانجيز أيضياً التصويت عىل مقيرتح قانون 
بابل عاصمة العيراق الحضارية واملقدم من 
لجان السيياحة واالثيار والثقافية واالعالم 
والقانونيية بهيدف تعزيز اليدور الحضاري 
والدينيي ملحافظية بابيل وتنشييط الحركة 
السيياحية واالثاريية والدينيية والثقافية يف 
العراق. وانهيى البيت الترشيعيي التصويت 
عىل مقرتح قانون سيامراء عاصمة الثقافة 
االسيالمية واملقيدم مين لجنتيي السيياحة 
واالثيار واللجنية القانونية من اجيل تعزيز 

اليدور الحضياري واليدور الدينيي ملحافظة 
صالح الديين وتنشييط الحركة السيياحية 

واالثارية والدينية والثقافية يف العراق.
واتيم الربمليان عىل مقيرتح قانيون التعديل 
الثانيي لقانيون تعويض املترضريين الذين 
فقدوا جزءا من اجسيادهم جراء ممارسات 
النظيام البائيد رقيم 5 لسينة 2009 املعيدل 
والضحاييا  الشيهداء  لجنية  مين  واملقيدم 

والسجناء السياسين.
وصيوت الربمليان عيىل قيرار نيابيي يليزم 
الحكومية بتوفر عقود تشيغيلية ملفوضية 
االنتخابات وتخصيص ملن عمل يف املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات قبل عام 2015.
وصيوت الربمليان عيىل قيرار نيابيي يتعليق 
بالنفط املهرب واالموال املستحصلة منه من 
حقول كركوك يتضمن تكليف البنك املركزي 
بمعرفة اسماء املصارف واالشخاص املودعة 
باسمائهم فضال عن تشكيل لجنة تحقيقية 
من لجيان النفط والطاقية والنزاهة عىل ان 

تقدم تقريرها خالل شهر.
ويف شيأن اخر شيدد رئييس الربملان سيليم 
الجبيوري عيىل ان ميرشوع قانيون مجلس 
النيواب يهدف لضميان اسيتقاللية املجلس 
وتشيكيالته وال يتضمن امتييازات، داعيا اىل 
حذف اي مادة تتضمن امتيازات، فيما أشار 
اىل ان ميرشوع القانيون يتعلق بتشيكيالت 
املجليس والصالحييات وممارسية الدورين 
الترشيعيي والرقابي حيث اليصح للسيلطة 
التنفيذيية التحكم بمجلس النواب من خالل 
منحيه التخصيصيات مبدييا الحيرص عىل 
اسيتقاللية مجلس النواب وفقا للفصل بن 

السلطات.
وانهيى البييت الترشيعيي التصوييت عيىل 
مقيرتح قانون مجليس النواب وتشيكيالته 
لبييان املركز الدسيتوري والقانوني للرئيس 
ونائبيه والنيواب وواجباتهم وحقوقهم كما 
اوجب الدسيتور وبيان بعيض اوجه العالقة 
بينيه وبين السيلطات االخرى والتاسييس 
المانة عامة بمديرياتها وتشكيالتها االخرى 
ومكاتب للمستشيارين لتسيهيل العمل فيه 
ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا 

والية تعين املوظفن.
وصيوت املجليس عيىل قيرار نيابيي يليزم 
الجامعات والكلييات الحكومية بتنفيذ قرار 
باعيادة الطلبة املرقنية قيودهيم اىل مقاعد 
الدراسة اذا ما قدم الطالب ما يثبت انتماءه 
اىل الحشيد الشيعبي والعشيائري وبتوقييع 

رئيس الحشد الشعبي اومن يمثله.
واكمل املجلس قراءة تقرير ومناقشة مقرتح 

قانون بيع وايجار العشوائيات لشاغليها.
بعدها تقرر استئناف الثالثاء املقبل.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

عّد وزير التخطيط، أنس االثنن، إيران 
رشيكاً سياسياً وتجارياً كبراً للعراق، 
مؤكًدا أن العالقات الثنائية متميزة يف 
جيمع املجياالت فيما تيم اإلعالن عن 
زييارة إىل العراق االربعاء سييقوم بها 
النائب االول للرئيس اإليراني إسيحاق 
جهانغير ليرتأس مع رئييس الوزراء 
العراقيي حييدر العبيادي اجتماعات 

اللجنة املشرتكة بن بلديهما.
وخيالل مؤتمير صحايف مشيرتك مع 
نظيره اإليرانيي محميد رشيعيت يف 
بغيداد اثير مباحثات تناوليت تطوير 
والتجاريية  االقتصاديية  العالقيات 
واالسيتثمارية وزيادة حجيم التبادل 
التجياري بين البلديين، قيال وزيير 
سيلمان  التجيارة  وزيير  التخطييط 
الجمييي إن مباحثاتهميا هيذه تأتي 
تمهييدا الجتماعات اللجنة املشيرتكة 
بين البلديين خيالل االسيبوع الحايل 
برئاسية رئيس الوزراء حيدر العبادي 
والنائب االول للرئيس اإليراني اسحاق 

جهانغر.
وأكيد الوزير الجمييي ان إيران رشيك 
سيايس وتجاري كبر للعراق، الفتاً إىل 
ان العالقات اإليرانية العراقية متميزة 
وهناك هناك تعاون يف مجاالت عديدة 

بن الجانبن.
وقيال إن االجتماع تضمن مناقشيات 
عدييدة ميع وزارات وجهيات عراقية 
متعيددة النجياز العدييد مين امللفات 
املتعلقية بالتجارة واملواصفات وايضا 
يف مجيال الطاقة والكهربياء والنفط 

والصناعة وجميع املجاالت االخرى. 
وقال الجميي »الشيك بيان إيران كان 

لها دور كبر يف دعم العملية السياسية 
يف العراق وايضا يف الرشاكة يف املجاالت 
املختلفية سيواء بالطاقية والكهرباء 
والرشاكية التجاريية واالقتصاديية«، 
معتيرباً ان هيذه العالقيات تعد جزء 
من املكانة التيي يحظى بها العراق يف 

محيطه االقليمي والدويل.
وأضياف أن العام الحايل شيهد العراق 

انفتاحيا كبر يف عالقاته التجارية مع 
جميع دول العالم واشار اىل ان العراق 
يستطيع لعب دور كبر جدا من خالل 
شبكة العالقات واملصالح التي يقيمها 
مع دول الجيوار لتهدئة املنطقة وبث 
روح التعياون واالسيتقرار بيدال مين 

روح الحروب والتي اتعبت املنطقة.
بيدوره، قال وزيير الصناعة واملناجم 

والتجيارة اإليراني محميد رشيعت ان 
مباحثاته هذه يف بغيداد تأتي تمهيدا 
لزيارة اسيحاق جهانغر النائب االول 
للرئييس اإليرانيي اىل العيراق بعد غد 
تربطهميا  البلديين  »كيون  االربعياء 

عالقات إسرتاتيجية مهمة ». 
وقال إن مباحثات جهانغر مع رئيس 
مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

الخمييس املقبل سيتكون مهمة بكل 
املقاييس لجميع بلدان املنطقة.

واشيار اىل ان مباحثيات جهانغيري 
ستشيمل جميع املعنين العراقين يف 
السياسيية واالقتصادية  املجاالت  كل 
والثقافية.. موضحيا ان هذه الزيارة 
تعيد نقطية االنطيالق مين عالقيات 
اقتصاديية وتجاريية متواضعة نحو 

عالقات اقتصادية عىل مسيتوى اكرب 
وكذليك يف مجال االسيتثمار املشيرتك 
بن البلدين فضال عن عالقات التعاون 
الخدميات  توصييل  بشيأن  الخياص 
املشياركة  الفنية والهندسيية وكذلك 
يف عملية اعمار العيراق بعد االنتصار 
الذي حققه العراق عىل تنظيم داعش 
االرهابيي. ومن جهته قال مدير اعالم 
السفارة اإليرانية يف بغداد امر شاهي 
ان جهانغير سييجري مباحثات مع 
الرؤساء العراقين الثالثة للجمهورية 
فواد معصوم والربملان سليم الجبوري 
والحكومية حييدر العبيادي تتنياول 
تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية 
واالتفاقيات التيي يمكن توقيعها بن 

الجهات املعنية يف البلدين.
يذكير أن صيادرات إييران اىل العيراق 
قد تصاعيدت 17 ضعفا خيالل العقد 
التجياري  امللحيق  وأوضيح  االخير. 
اإليرانيي يف العيراق محمد رضيا زادة 
مؤخرًا أن حجيم التبادل التجاري بن 
البلديين يبلغ 13 مليار دوالر سينويا، 
مين ضمنه 6 ملييارات و 200 مليون 
نفطيية  دوالر صيادرات سيلع غير 
إيرانية اىل العراق. وأشيار إىل أن قسما 
ملحوظا من صيادرات إييران للعراق 
يتضمن الخدمات الفنية والهندسيية 

والسيارات واملواد الغذائية وااللبان.

تشكيل شركة »النفط الوطنية«.. وإقرار »محاية املعلمني« وإلغاء »امتيازات« النواب يف نص ملزم

جلسة برملانية حافلة: التصويت عىل »14« قانونا وقرارا

جهانغري سيزور بغداد إلجراء مباحثات مع الرئاسات الثالث

العراق يعد إيران »رشيك سيايس« ويتحرض لزيارة »وفد رفيع« األربعاء

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

للمسياءلة  العلييا  الوطنيية  الهيئية  أنجيزت 
والعدالة، أمس االثنن، تدقيق أسماء املشمولن 
بالقانون رقم 72 لسينة 2017 الخاص بحجز 
ومصادرة االموال املنقولة وغر املنقولة ألركان 

النظام السابق.
وذكير الهيئية يف بييان لهيا تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه، ان القانون رقم 72 يشمل 
مصادرة االموال املنقولة وغر املنقولة وتسجل 
عائديتها لوزارة املالية لكل من » صدام حسن 
املجيد رئيس النظام السابق وأوالده وأحفاده 

واقربائه حتى الدرجية الثانية ووكالئهم ممن 
أجروا نقيل ملكية االموال املشيار اليها يف هذا 

القانون وبموجب وكاالتهم«.
واضاف البيان أنه سيتم أيضا مصادرة األموال 
املنقولية وغير املنقولية لألشيخاص اليواردة 
أسيماؤهم يف نيص القانيون أعياله بالقائمة 
التي تبدأ بإسم »1-عبدحميد محمود الخطاب 
التكريتي وتنتهي بإسيم 52- خميس رسحان 

املحمود« وذلك وفقا للمادة -1- منه.
وأوضح أن املادة الثالثة من القانون نصت عىل 
حجز االموال املنقولة وغير املنقولة لكل من« 
املحافظين، ومن كان بدرجية عضو فرع فما 

فيوق يف حزب البعث املنحيل، ومن كان بدرجة 
عميد يف األجهزة األمنية للنظام السابق ) جهاز 
املخابيرات، األمين الخاص، األمن العسيكري، 
األمين العيام، وفدائيي صدام( حييث بلغ عدد 

املشمولن بالحجز 4257  شخصا«.
واشارت الهيئة إىل انه يمكن االطالع عىل قوائم 
األسيماء املشيمولة بالقانون أعاله عن طريق 
زييارة املوقع الرسيمي للهيئة، كميا نوَهت اىل 
ان »مين حيق املشيمولن باجيراءات الحجيز 
تقدييم الطلبيات اىل اللجنة الخاصة املشيكلة 
مين قبل األمانية العامة ملجلس اليوزراء للبت 
بمصير االميوال املحجيوزة كميا نيص عليها 

القانيون أعاله«. وجياءت اإلجيراءات األخرة 
لهيئة املسياءلة والعدالة وفقا الحكام املادة 5 
مين القانون املذكور علما ان الهيئة أكدت انها 

ستزود الجهات ذات العالقة بقوائم األسماء.
وكان مجليس النواب أقر بجلسية له يف شيهر 
نيسيان املايض، قانون مصادرة أموال الرئيس 
األسيبق صدام حسين و52 من أركان نظامه 
حيث سيتتم إحالتها عىل ملكيية وزارة املالية، 
حييث أوضيح القانيون أن املصيادرة تشيمل 
األميوال املنقولة وغر املنقولية لكل من صدام 
حسين املجييد وزوجاتيه وأوالده وأحفياده 

وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكالئهم.

هيئة املساءلة أعدت قائمة متتد إىل أحفاد وأقرباء املقبور

كابوس ألركانه.. مصادرة أمالك وأموال اربعة آالف شخص من النظام البائد
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ليبيا تطلق عملية »فرض القانون« إلهناء االقتتال يف اجلنوب 

بيان تونيس يتضامن مع احلراك الشعبي يف البحرين

         بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت الق�وى املعادية لهيئات 
النظام واملشككة يف االتحاد األوروبي 
واليمينية املتطرفة اخرتاقا تاريخيا 
يف االنتخاب�ات الترشيعية اإليطالية 
بفوزه�ا بالغالبي�ة من حي�ث عدد 
األص�وات وع�دد املقاع�د، م�ا يبدل 
تمام�ا املش�هد الس�يايس يف البل�د 

ويضعه أمام مستقبل غامض.
وكتب�ت صحيف�ة »ال س�تامبا« 
ملخصة الوضع يف افتتاحيتها »ألول 
مرة يف أوروبا، تفوز القوى املعادية 

لهيئات النظام«.
وكانت رئيس�ة ح�زب »الجبهة 
الوطني�ة« الفرن�ي ماري�ن لوب�ن 
»االتح�اد  أن  توي�رت  ع�ى  علق�ت 

األوروبي سيقيض أمسية سيئة«.
ولم تخطئ يف توقعاتها عى ضوء 
أوىل النتائ�ج الجزئي�ة والتقدي�رات 
التي أوردتها الش�بكات التلفزيونية 

اإليطالية.
النتائ�ج الجزئية بعد  وبحس�ب 
فرز األصوات يف ثلثي مراكز االقرتاع، 
ف�إن التحال�ف املؤل�ف م�ن ح�زب 
»فورزا إيطاليا« برئاس�ة س�يلفيو 
برلوسكوني وحزب الرابطة وحزب 
»فراتييل ديتاليا« )أش�قاء إيطاليا( 
الصغ�ر يحصل عى حواىل 37% من 

األصوات.
توزي�ع  يف  التدقي�ق  م�ع  لك�ن 
األصوات داخ�ل هذا التحالف، يتبني 
أن حزب »الرابطة« برئاس�ة ماتيو 
س�الفيني، وه�و حزب مش�كك يف 
االتح�اد األوروب�ي ومع�اد للهجرة 
متحال�ف مع حزب ماري�ن لوبن يف 

أوروبا، هو الذي يتصدر.
ويف ح�ال فوز ه�ذا التحالف من 
حيث عدد املقاعد، س�يكون من حق 

س�الفيني ال�ذي وعد بط�رد مئ�ات آالف املهاجرين 
»غر القانونيني«، املطالبة برئاسة الحكومة.

م�ن جانبها، حقق�ت »حركة النج�وم الخمس« 
املعادية لهيئات الس�لطة اخرتاقا تاريخيا بحصولها 
عى م�ا يقارب 32% م�ن األصوات، م�ا يجعل منها 
الحزب األول يف إيطاليا بعد بضعة أشهر عى تصويت 
بريطانيا عى الخروج من االتحاد األوروبي ووصول 

دونالد ترامب إىل البيت األبيض.
وأعلن أحد قادتها أليس�اندرو دي باتيستا مبديا 
رسوره »س�يتعني عى الجميع التح�دث إلينا«، بعد 
حمل�ة انتخابية موجهة ض�د الفس�اد و«الطبقة« 

السياسية اإليطالية.
واعتمد ح�زب »الرابطة« من جانبه طوال حملة 
انتخابية تخللتها أعمال عنف، خطابا معاديا للهجرة 
ولربوكسل، وفق خط لقي تجاوبا عى ما يبدو يف بلد 

يش�عر بالريبة حيال االتحاد األوروبي وش�هد تدفق 
حوايل 690 ألف مهاجر وصلوا إليه منذ 2013.

وتحمل الالفتات االنتخابية املعلقة يف مقر الرابطة 
يف ميالنو )ش�مال( ش�عارات مثل »اإليطاليون أوال« 
و«أوقفوا االجتياح«، ما يعكس املواضيع التي ش�دد 
عليها سالفيني )44 عاما( يف مهرجانات امتدت من 

شمال البالد إىل جنوبها.
وكتب س�الفيني قرابة منتصف الليل عى تويرت 

»تعليقي األول: شكرا«.
أن  الح�ارض  الوق�ت  أب�رز م�ا يتب�ني يف  وم�ن 
برلوس�كوني خ�ر رهان�ه بعدم�ا قدم نفس�ه يف 
بروكسل عى أنه الحاجز الوحيد يف وجه الشعبويني 

والقوى املعادية ألوروبا.
ويف مطل�ق األح�وال، ف�إن نايجل ف�اراج الزعيم 
السابق لحزب »يوكيب« الربيطاني املؤيد لربيكست 
هنأ »زمالءه« من حركة النجوم الخمس عى تويرت. 

وكانت هذه الحركة التي أسسها املمثل الهزيل بيبي 
غريل�و عام 2009، أحدثت مفاجأة كربى بحصولها 
ع�ى 25% م�ن األص�وات يف االنتخاب�ات الترشيعية 
األخ�رة ع�ام 2013، وهي ضمنت لنفس�ها موقعا 

محوريا يف الربملان املقبل يف حال تأكدت نتيجتها.
م�ن جانب�ه، أكد الح�زب الديموقراطي )وس�ط 
اليس�ار( بزعام�ة ماتيو رن�زي يف صناديق االقرتاع 
توقعات اس�تطالعات الرأي السيئة له بحصوله عى 
أق�ل م�ن 20% من األص�وات، أي أقل مم�ا حققه يف 

االنتخابات األوروبية عام 2014 بمعدل النصف.
ويف ح�ال تأك�د ع�دم حص�ول ائت�الف اليم�ني 
ع�ى غالبية، فس�وف يضط�ر القادة السياس�يون 
اإليطاليون إىل تغير حس�اباتهم وخوض مساومات 

ومفاوضات يتوقع أن تكون طويلة وشاقة.
ويب�دو الس�يناريو الوحي�د املمك�ن ع�ى ضوء 
النتائج الجزئي�ة قيام تحالف بني ش�عبويي حركة 

النج�وم الخمس وحزب الرابط�ة اليميني املتطرف، 
غ�ر أن زعيم�ي التش�كيلني رفضا ه�ذه اإلمكانية 

رفضا قاطعا حتى اآلن.
واعلنت ال ستامبا يف افتتاحيتها »الفائزان يف هذه 
املعركة االنتخابية هما ماتيو سالفيني ولويجي دي 
مايو« زعيم حركة النجوم الخمس، لكن »كل ذلك ال 

يقود إىل أي شكل من أشكال الحكم املمكنة«.
ويعود إذا للرئيس اإليطايل س�رجيو ماتاريال أن 
يبلور ق�راءة له�ذه النتائج خالل االس�ابيع املقبلة 
ويمنح »تفويضا استقصائيا« ملن يعتربه قادرا عى 

تحقيق غالبية يف الربملان.
غر أن هذه املش�اورات السياس�ية الرسمية لن 
تبدأ قبل نهاية الشهر عى أقرب تقدير، بعد انتخاب 
رئيي مجل�ي الربملان، ما سيش�كل بداية مرحلة 
جديدة من انعدام االس�تقرار السيايس يف إيطاليا قد 

تفيض إىل انتخابات جديدة.

األحزاب اليمنية املتطرفة حتقق فوزًا كبريًا

االنتخابات اإليطالية تدخل أوربا يف نفق التفكك

       بغداد / المستقبل العراقي

األول  ام�س  »اإلرسائي�يل«،  االحت�الل  ق�وات  ب�دأت 
األح�د، مناورات »جونيرب كوبرا« باالش�رتاك مع الجيش 
األمريك�ي، تح�ت ش�عار »رف�ع الكف�اءة يف التص�دي 

للتهديدات الصاروخية« عى الكيان املحتل. 
ووف�ق م�ا ن�رشه موق�ع »هيئ�ة الب�ث اإلرسائييل« 
)م�كان(؛ ف�إن الوالي�ات املتحدة ستش�ارك ب��«2500 
جن�دي، ينضم�ون إىل 2000 آخرين م�ن جيش االحتالل 

اإلرسائييل يف املناورات التي وصفها ب�«الكربى«.
وتهدف املناورات التي تجرى داخل فلس�طني املحتلة 
منذ عام 1948، للتدريب عى اس�تخدم منظومات الدفاع 
مث�ل »حيت�س« و«القب�ة الحديدي�ة« و«مق�الع داود« 

و«باتريوت«، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
وبالت�وازي يب�دأ يف منطقت�ي م�ا يس�مى »الجلي�ل 
األس�فل« و«مرج يزراعيل« )ش�مال فلس�طني املحتلة( 
تمرينا مش�رتكا لق�وات ورشطة االحت�الل »اإلرسائييل« 

يستمر 4 أيام.
وتأتي هذه املناورات، يف وقت تواصل فيه »إرسائيل« 
ق�رع طبول الحرب عى لبن�ان؛ بحجة مواجهة تهديدات 
ح�زب الله. فق�د كش�ف الس�يناتور األمرك�ي لينديس 
غراهام يف مؤتمر صحفي عقده عقب جولة له يف الرشق 
األوس�ط، أن املس�ؤولني »اإلرسائيلي�ني« أبلغ�وه خ�الل 
زيارت�ه إىل »تل أبي�ب« بأنه »إذا واصل ح�زب الله تهديد 
إرسائيل برتسانته املتنامية من الصواريخ البعيدة املدى، 

فإن عليها أن تذهب إىل الحرب«، وفق زعمهم.
وبجانب تعزيز التعاون العسكري مع الواليات املتحدة 
ع�رب املناورات، توج�ه رئيس وزراء االحت�الل اإلرسائييل 
بنيامني نتنياهو الس�بت إىل واش�نطن، إلجراء مباحثات 
مع الرئيس األمريكي دونالد ترمب، حول امللفني اإليراني 

والفلسطيني.

       بغداد / المستقبل العراقي

قصف طران العدوان السعودي أبراج البث اإلذاعي وشبكات 
االتصاالت غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر أمني، لوكالة »س�بوتنيك«، إن طران )العدوان 
الس�عودي( ش�ن ثالث غارات ع�ى جبل عيب�ان يف مديرية بني 
مط�ر غربي صنعاء، مس�تهدفا أب�راج البث االذاعي وش�بكات 

االتصاالت.
وأضاف أن طران )العدوان الس�عودي( قصف بثالث غارات 
أخ�رى مواق�ع يف الجب�ل األس�ود، ال�ذي يق�ع ع�ى مقربة من 
معسكر القوات الخاصة يف منطقة الصباحة عى املدخل الغربي 

للعاصمة.
وتشن السعودية عدوانا عسكرية ضد الشعب اليمني اسفر 
عن استشهاد وجرح اآلالف من املدنيني غالبيتهم أطفال ونساء 

منذ عام 2015.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال محمد جواد ظريف وزير الخارجية اإليراني أن الواليات 
املتح�دة األمريكية منعت الدول األوروبية من تنفيذ تعهداتها يف 

ما يتعلق باالتفاق النووي.
وقال وزير الخارجي�ة االيراني محمد جواد ظريف يف مؤتمر 
صحف�ي أن دخ�ول ايران يف محادث�ات مع األط�راف األوروبية 
ح�ول قضايا املنطقة بما فيها األزمة اليمنية ال يعني أننا دخلنا 

معهم يف مفاوضات يف مجال آخر.
ويف م�ا يتعلق باالتف�اق النووي قال ظري�ف أن الجمهورية 
االس�المية كان�ت دائم�ا يف هذا املوض�وع هي صاحب�ة الكلمة 
العلي�اء وأن األطراف األخرى تكون يف موض�ع الدفاع أو التربير 

وذلك الن ايران قد التزمت بتعهداتها حيال االتفاق النووي.
وأضاف ظريف أن أمريكا ال تلتزم بتعهداتها يف هذا املوضوع 
فحسب بل انها منعت الدول األوروبية من تنفيذ تعهداتها يف ما 

يتعلق باالتفاق النووي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجية الرويس س�رغي الفروف أن تقس�يم 
دولة السودان الذي فرضته القوى الخارجية لم يحسم األزمات 

فيها ويف جنوب السودان كذلك. 
وش�دد وزير الخارجي�ة الرويس يف مؤتمر صحف�ي يف لواندا 
عاصم�ة أنغوال، املحط�ة األوىل يف جولته اإلفريقي�ة عى أن حل 
مش�كالت إفريقيا يكون عى يد األفارقة أنفس�هم وعى أساس 
اتفاقي�ات يتوصل�ون إليها، دون تدخالت خارجي�ة، مضيفا أن 

روسيا متمسكة بمبدأ »قضايا إفريقيا حلولها إفريقية«.
وب�دأ الفروف الي�وم جولة إفريقية تس�تغرق 5 أي�ام، يزور 

خاللها أنغوال وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

مناورات »إرسائيلية« أمريكية 
خوفًا من حمور املقاومة

العدوان السعودي يقصف أبراج اإلذاعة 
واالتصاالت غريب صنعاء

إيران تكشف عن منع أمريكي لدول 
أوربية من تنفيذ االتفاق النووي

الفروف: التدخل اخلارجي يف السودان 
لـم حيسم أزمات البالد

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت القيادة العام�ة للجيش الليبي، 
برئاس�ة خليف�ة حف�رت، أن األخ�ر أم�ر 
القان�ون« يف  بإط�الق عملي�ات »ف�رض 
الجن�وب الليبي .  جاء ذلك يف بيان أصدره 
العام�ة  »القي�ادة  ل��  املكت�ب اإلعالم�ي 
للق�وات املس�لحة الليبية« ع�رب صفحتها 
الرسمية عى موقع »فيسبوك«. وبحسب 
البي�ان أعط�ى خليفة حف�رت تعليماته إىل 
جمي�ع الوح�دات العس�كرية واألمنية يف 
الجن�وب الليب�ي لب�دء العملي�ة. ويس�ود 
الهدوء الحذر مدينة س�بها، جنوبي ليبيا، 
بعد اش�تباكات قبلية وسط تحليق مكثف 
للطران الحربي، بحس�ب مسؤول محيل. 
واش�ارعميد بلدي�ة س�بها حام�د راف�ع 
الخيايل إىل أن هناك تنسيقاً عى األرض عى 
مس�توى الكتائب لتمش�يط املنطقة بغية 
تحديد أهداف وأماكن تمركز »مجموعات 
مس�لحة أجنبية«.  وتقول مصادر محلية 
إن الطرف الثاني يف املواجهات »مسلحون 

قبلي�ون«. غ�ر أن الخيايل نف�ى أن تكون 
االش�تباكات، الت�ي تش�هدها املدينة، منذ 
أيام، »قبلية«، مش�راً إىل أنها »مواجهات 
بني الجي�ش الليبي ومجموعات مس�لحة 
أجنبية غرضها الس�يطرة ع�ى املنطقة«، 
من دون تفاصيل. وتعهد بأن يقوم الجيش 

الليبي بالسيطرة عى كافة املناطق قريباً.  
وأعل�ن املجل�س البل�دي يف س�بها )يتب�ع 
حكومة الوفاق الليبية( السبت، نزوح نحو 
120 عائلة من حي الطيوري من منازلهم 
ج�راء االش�تباكات التي تش�هدها املدينة 
من�ذ األحد املايض. وقال�ت مصادر محلية 

إن االش�تباكات تجرى بني قبيلتي »التبو« 
و«أوالد سليمان«، لخالفات قبلية. 

ويقات�ل مس�لحون م�ن القبيلت�ني إىل 
جانب قوات تابعة لحكومة الوفاق، وكذلك 
قوات خليفة حفرت يف الرشق الليبي. وفيما 
لم تعل�ن الس�لطات حصيل�ة املواجهات، 

قال�ت البعث�ة األممي�ة يف ليبي�ا الخميس 
امل�ايض، إنها خلفت ما ال يقل عن مقتل 6 

مدنيني، وإصابة 9 آخرين بجروح. 
ويع�ود ال�راع ب�ني قبيلت�ي »التبو« 
و«أوالد س�ليمان« إىل ع�ام 2012، عندما 
قتل مس�لحون من األوىل أحد قادة القبيلة 

الثانية يف منطقة قرب سبها.
ويف سياق مختلف، جدد املمثل الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا غس�ان 
س�المة تأكي�ده ع�ى االلت�زام باالتف�اق 
الس�يايس )اتفاق الصخرات عام 2015( 
كأرضي�ة لالنط�الق نحو تحقي�ق الوفاق 
والتوافق.  جاء ذلك خالل اجتماعه برئيس 
املجلس الرئ�ايس لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية فائز ال�راج بالعاصمة طرابلس، 

وفق بيان ملكتب الراج.
البي�ان،  وف�ق  االجتم�اع،  وتن�اول 
مس�تجدات الوض�ع الس�يايس، ونتائ�ج 
األخ�رة  األمم�ي  املبع�وث  اتص�االت 
ومحادثاته مع أطراف وفعاليات املش�هد 

السيايس.

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مركز محمد براهمي للسلم و التضامن 
بياناً تونسياً للتضامن مع الحراك الشعبي املطالب 
بالتحول الديمقراط�ي يف البحرين وذلك بعد ندوة 
حقوقية ُعق�دت يف العاصمة تونس تحت عنوان: 

“البحرين..سبع سنوات من الثورة املنسية”.
ودعت النائبة التونس�ية مبارك�ة براهمي إىل 
التضامن والوقوف مع ش�عب البحرين يف مطالبه 
املُحق�ة، وذكرت يف مداخلته�ا يف الندوة أن اإلعالم 
الرس�مي العرب�ي يتغ�اىض ع�ن ث�ورة البحرين 
واالنتهاكات الجسيمة فيها، مشددة عى رضورة 
فت�ح ملف البحرين من جدي�د يف تونس التي هي 

حضن الثوار وأصحاب الحق.
واستذكرت براهمي استدعاء الجيش السعودي 
واإلماراتي لس�حق ثورة البحرين والقضاء عليها 
يف مهدها وقالت “أنا أتألم وأخجل كثرا من شعب 

البحرين لتخلينا عن قضيته بشكل كبر”.
م�ن جهته، قال مدير منظمة العفو الدولية يف 
تون�س لطفي عزوز إن البحرين فش�لت يف تنفيذ 
التزاماته�ا الدولي�ة يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان، 
وأض�اف ب�أن “حكوم�ة البحري�ن تراجع�ت عن 

تعهداتها بتنفي�ذ توصيات االس�تعراض الدوري 
الش�امل وتوصي�ات تقري�ر اللجن�ة البحريني�ة 

لتقيص الحقائق”.
وق�ال إن “حكوم�ة البحرين تم�ارس تمييزا 
طائفياً وعنرياً ضد املواطنني الش�يعة”، وإنها 
فشلت يف تمليع صورتها أمام املجتمع الدويل كما 
فش�لت يف ترويجها ووصمها للمعارضة الوطنية 

باإلرهاب.
واعت�رب ع�زوز أن “من�ع س�لطات البحري�ن 
للحقوقيني من املشاركة يف أعمال مجلس حقوق 

اإلنسان يشكل بحد ذاته فضيحة لها”.
فيما وصف الحقوق�ي التوني زهر مخلوف 
النظام البحرين�ي بنظام الفصل العنري، وقال 
إن النظام البحريني هو نظام قمعي كما تكشف 
األرقام وق�ال إن “النظام الذي وص�ل إىل حد قتل 
األطفال يف الش�وارع ال يمك�ن تصنيفه إال نظاماً 

قمعياً”.
وتطرق مخل�وف إىل حظر نش�اط الجمعيات 
السياسية املعارضة واستمرار استهداف الرموز، 
كما تطرق يف مداخلته إىل غياب الحياة السياسية 
يف البحري�ن إضافة إىل تزوير العملي�ة اإلنتخابية 

عرب دوائر غر عادلة.
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فقدان
فقد وصل امانات  - اسم الدائرة مستشفى الكندي 
بمبلغ 200000 مائتان الف دينار بأسم / عبد الله 

طالب فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار .
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فقدان 
فق�د الوص�ل املرق�م 942417 يف 18 / 9 / 2016 
بمبلغ 112500 مائة واثنا عرش الف وخمس�مائة 
دينار – ارضية كشك رقم 20 بأسم / عيل خميس 
عبد الحس�ن والوصل املرق�م 942407 يف 18 / 9 
/ 2016 بمبل�غ 112500 مائ�ة واثن�ا ع�رش الف 
وخمس�مائة دينار – ارضية كش�ك رقم 17 بأسم 
/ عيل خميس عبد الحس�ن والصادران من بلدية 
النعماني�ة فعىل من يعث�ر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار .
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مقتبس الحكم الغيابي رقم املقتبس 733/ 2016

محكمة قوى االمن الداخيل بالبرصة 
اس�م املتهم ورتبت�ه: الرشطي نائل صربي بش�ر 
م�رزوق / قيادة رشطة محافظ�ة البرصة – رقم 

الدعوى وتاريخها: 2016/1001.
تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة: 2010/8/9، تاري�خ 
الحك�م 2016/6/6، امل�ادة القانوني�ة: 5/ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
خالص�ة الحك�م: -حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن 
الداخيل الخامسة عىل املدان الغائب )الرشطي نائل 

صربي بشر مرزوق( غيابياً بما ييل: - 
1.بالحبس ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة 
5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة 69/ 
م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر 

عمله من تاريخ 2010/8/9 ولحد االن.
2.طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استناداً 
ألحكام للمادة 38/ ثانيا من ق.أ.د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل.
3.إعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية القبض 
علي�ه أينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

استنادا ألحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د.
4.إلزام املواطنن األخبار عن محل اختفاء املحكوم 

أعاله استنادا ألحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د.
5.حج�ز أموال�ه املنقولة وغ�ر املنقولة اس�تنادا 

ألحكام ملادة 69/ رابعا من ق.أ.د.
6.تحديد اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره ثالثون ألف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
 صدر القرار بأتفاق اآلراء قابالً لالعرتاض استنادا 
ألحكام امل�ادة 71/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 
2008قابال لالعرتاض وافهم علنا يف 2016/6/6.

رئيس املحكمة

فقدان 
فق�د الوصل املرق�م 942405 يف 18 / 9 / 2016 
بمبلغ 112500 مائة واثنا عرش الف وخمسمائة 
دينار – ارضية كشك رقم 16 بأسم / عيل خميس 
عبد الحس�ن والوصل املرقم 942418 يف 18 / 9 
/ 2016 بمبل�غ 112500 مائ�ة واثن�ا عرش الف 
وخمس�مائة دينار – ارضية كشك رقم 19 بأسم 
/ عيل خميس عبد الحس�ن والصادران من بلدية 
النعمانية فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار .
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/2461 

 إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف العقار 
تسلسل  792/3 م38  الخاجية  الواقع يف الكوت 
العائد للمدين برشى جعفر عباس املحجوز لقاء 
طلب الدائن لطيفة يوسف حمدان  البالغ خمسة 
وثالث�ون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة خمس�ة عرش 
يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / ك�وت / الخاجية / مقابل 
حي الخليخ رقمه 792/3م38 الخاجية

2- جنسة ونوعه / بستان تسقى بالواسطة ملك 
رصف

العق�ار عب�ارة ع�ن   / 3- ح�دودة واوصاف�ه   
في�ه  يوج�د  بالواس�طة  زراعي�ة تس�قى  ارض 
اش�جارمتناثرة م�ن النخي�ل ويوج�د ع�دة دور 
متناثرة بعضها مشيد بالكامل وبعض عىل شكل 
هي�كل وان حصة املحجوزة خالية من الش�واغل 
واملشيدات واملغروسات وقت اجراء الكشف ويقع 

بالقرب من طريق يغداد - كوت
  4- مس�احته / املس�احة الكلية للعقار خمسة 

دونم وحصة املحجوزة تبلغ 957سهم 
5- الشاغل / الرشكاء 

6- القيمة التقديري�ه / حصة املدين املباعةتبلغ 
957س�هم بمبلغ قدره تس�عة وثالث�ون مليون 

وستمائة الف دينار
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل 
����������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  188/ب /2018

اىل املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لرشكة الغدق 
الهندس�ية  واالستش�ارات  العام�ة  للمق�اوالت 

املحدودة
أقام املدعي سلمان فرهود خصام  الدعوى املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم 
بالزامك بتأدية مبلغ  س�بعة ع�رش مليون دينار 
وتحميل�ك الرس�وم واتعاب املحام�اة  وملجهولية 
محل اقامت�ك  تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتن 
محليتن رسميتن للحضور إم�ام هذه املحكمة 
عىل موعد املرافعة املوافق2018/3/13الس�اعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك أومن ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

مرتىض كاظم ال شغيدل

تنويه
س�بق وان تم النرش يف  جريدة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 1599 يف 2018/1/22 ول�م يذك�ر فيها 
ورث�ة املتوفية تقية عبد الجبار حس�ون وهم كل 

من : 
عبد االله عبد الجبار حسون 

عبد الزهرة عبد الجبار حسون
أيه عبد الجبار حسون

وورقة عبد الس�جاد عبد الجبار حسون وهم كل 
من :

1 � باقر عبد السجاد عبد الجبار حسون
2  � شذى عبد السجاد عبد الجبار حسون 
3 � نجالء عبد السجاد عبد الجبار حسون
4 � بيداء عبد السجاد عبد الجبار حسون

5 � ارساء عبد السجاد عبد الجبار حسون
6 � كحالء عبد السجاد عبد الجبار حسون

وورثة عبد الحس�ن عبد الجبار حسون وهم كل 
من :

1 � حيدر عبد الحسن عبد الجبار حسون
2  � نداء عبد السادة حاتم

3 � زكريا عبد الحسن عبد الجبار حسون
4 � ابتهال عبد الحسن عبد الجبار حسون
5 � سجى عبد الحسن عبد الجبار حسون

6 �  ضحى عبد الحسن عبد الجبار حسون
7 � نور عبد الحسن عبد الجبار حسون

8 � هدى العبد الحسن عبد الجبار حسون
9  � بنن عبد الحسن عبد الجبار حسون

لذا اقتىض التنويه
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3189/ب2017/1

التاريخ 2018/3/4
اعالن

بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة 
بإزال�ة  ش�يوع العق�ار  املرق�م 2289 حويش يف 
النجف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مص�دق المر محكم�ة بداءة النج�ف وصادر من 
مرصف الرافدي�ن رقم )7( يف النجف وس�تجري  
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي 
االوصاف :

العق�ار املرق�م 2289 حوي�ش يف النج�ف عبارة 
ع�ن دار س�كنية تق�ع ع�ىل ش�ارع بع�رض 12 
م�رت ويتك�ون من  اس�تقبال  وصال�ة وصحيات 
ع�دد 2 وثالث غ�رف نوم وان احد الغ�رف الثالثة 
مس�تخدمة مخ�زن وال�دار مبني م�ن الطابوق 
القديم مبلط بالكايش جزء منه ذات نوعية رديئة 
يتوس�ط  ال�دار صالة مكش�وفة )س�احة( الدار 
مس�قفة بالش�يلمان مجه�زة بامل�اء والكهرباء 
درجة عمرانه دون املتوس�ط مس�احة البناء 97 
مرت مربع مشغولة من قبل املدعى عليه الخامس 
حسن هادي جاسم وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بع�د البي�ع بصف�ة مس�تأجر بع�د البي�ع درجة 
عمرانه دون املتوسط وان املساحة الكلية للعقار 
ه�ي 131,10مرت مربع وان القيمة الكلية للعقار 
مبل�غ )160,530,000( مائ�ة وس�تون ملي�ون 

وخمسمائة وثالثون الف دينار الغرها

تنويه
نرش يف  صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1626 
بالعق�ارات   الخ�اص  االع�الن   2018/2/28 يف 
14211/ب�راق جدي�دة والخ�اص بمديرية تنفيذ 
النجف ذكر يف اوصاف الج�زء االول جدران ملفة 
ارشطة بالس�تك خطأ والصحيح مغلفة بأرشطة 
بالس�تك وذكر يف اوصاف الجزء االول سلم داخيل 
مكشوف خطأ والصحيح س�لم داخيل املكشوفة 
وذكر ش�اغل الج�زء الثاني فاطمة ج�ودة خطأ 

والصحيح فاطمة جواد  لذا اقتىض التنويه
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2011/1134

التاريخ 2018/3/5
اىل / املنفذ عليه /هادي حامد شهاب

بغداد / الغزاله  م 681 ز55 د13
لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل تبلغ مديرية 
تنفيذ الكاظمية واش�عار امل�دون عىل التبليغ من 
قب�ل مرك�ز رشط�ة الغزال�ه انك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدا م�ن الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

لغرض تسديد االقس�اط املستحقة  يف ملك املدان 
الرشك�ة العامة للس�منت الجنوب�ي يف االضبارة 
التنفيذي�ة املرقمة 2011/1134 يف مديرية تنفيذ 
النجف وحسب قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 

583/ب2010/3 يف 2010/7/29
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :125/ب2018/1

التاريخ 2018/3/5
اىل / املدع�ى علي�ه / )كامل داوود عل�وان املدير 
العام�ة  للمق�اوالت  املف�وض لرشك�ة قرط�اج 

املحدودة اضافة لوظيفته( 
اق�ام  املدعي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة 
اع�اله  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه( 
ضدك والتي يطل�ب  الحكم فيه�ا بتأديتك لدائرة 
املدع�ى اع�اله مبلغ الدي�ن املرتت�ب بذمتك لعدم 
تنفي�ذك التزام�ات املرتتبة عىل العق�د املرقم 10 
املرقم�ة  بالقطع�ة  الخ�اص   2014/5/14 يف 
3/87997 م4 حي السالم مبلغا  مقداره )مليار 
وتسعمائة وس�تة وخمس�ون مليون واربعمائة 
وس�تة وخمس�ون الف ومائتان واثنان واربعون 
دين�ار( ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكمة ب�داءة الكرخ 
واشعار مختار املجلس املحيل لحي االندلس عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/3/11 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد  :581/ب2018/1

التاريخ 2018/3/5
اىل / املدعى عليهما / )موىس حسن باقر وهادي 

حميد جرب( 
اق�ام  املدعي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدكما 
والت�ي يطلب  الحكم فيها  بتعويض دائرة املدعي 
اعاله عن استغاللكما العقار املرقم 3/237 ارض 
املع�ارض مبلغ�ا مق�داره ملياري دين�ار عراقي  
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي املنتظر املدعو 
كريم ظاهر الكس�ار عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفت�ن  محليتن يوميتن 
بموع�د املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/3/11 
وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم�ا غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد  :297/ب /2017

التاريخ 2018/3/4 
بناءا  عىل القرار الصادر من محكمة بداءة الرميثة 
بالع�دد 297/ب/2017 وامل�ؤرخ يف 2017/8/8 
واملكتس�ب الدرجة القطعية والذي يقيض بازالة 
املرق�م 109  العق�ار  الت�رصف يف  ش�يوع ح�ق 
مقاطعة 26 ام الخيل ل�ذا تقرر االعالن عن بيعه 
يف املزايدة العلنية  يف صحيفتن محليتن يوميتن 
وملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ  
النرش فع�ىل الراغبن بال�رشاء  مراجعة محكمة  
ب�داءة الرميث�ة  يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة عرش 
ظهرا مس�تصحبن معه�م التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10%  م�ن القيمة املق�درة لحق الترصف 
يف العقار املرقم اع�اله ان لم يكونوا من الرشكاء 
علم�ا ان القيم�ة التقديرية للعق�ار اعاله بمبلغ 
اجم�ايل وق�دره )20,380,000( عرشون مليون 
وثالثمائ�ة وثمانون الف دين�ار وعند انتهاء املدة 
املذكورة ستجري االحالة القطعية وفقا لألصول 
القانوني�ة مع العلم ان الدفع نقدا )والداللية عىل 
املش�رتي( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض

رحيم طايش حمزه
اوصاف العقار :

1 � العقار 109 مقاطعة 26 ام الخيل
2 � مس�احة العقار 2 دونم و6 اولك وهي عبارة  
قطع�ة ارض خالي�ة من املش�يدات وتحتوي عىل 
اش�جار نخي�ل مثمره بعم�ر 7 س�نوات عددها 
خمس�ة عرش وتحتوي عىل اشجار نخيل مثمره 
بعم�ر 10 س�نوات عددها 3 واش�جار نخيل غر 

مثمره بعمر 3 � 4 سنوات عددها 7

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :2018/1

التاريخ 2018/3/5
اىل / املدعى عليه / قاسم محمد عيل عبد الجبار 
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم م�ن قب�ل طالبة حجة 
االذن باس�تصدار ج�واز س�فر )فوزي�ه عليوي 
طرف�ه( امام هذه املحكمة فقد اصدرت املحكمة 
حجة اذن باصدار جواز س�فر املرقمة  2018/1 
يف 2018/3/4 واملتضمن�ة اص�دار ج�واز س�فر 
للقارصي�ن كل من )زهره البتول ومحمد الهادي 
اوالد قاس�م محم�د( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار 
الحيدريه / حي االم�ر الجنوبي لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن يوميتن محليتن رسميتن 
فعلي�ك الحض�ور  امام هذه املحكم�ة بعد تبلغك 
بثالث�ة اي�ام وعند ع�دم حضورك س�وف تصدق 

الحجة وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ  

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2017/126

التاريخ : 2018/2/11
اىل / املنفذ عليه  

اسم املدين : لهمود ايدام سعود
لق�د تب�ن من خ�الل كت�اب مركز رشط�ة ثورة 
العرشين وش�عار مختار منطقة حي العس�كري 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة ومرتح�ل عن محل 
ع�ن  تبليغ�ك  ق�ررت  علي�ه  الرس�مي  س�كناك 
طري�ق النرش وفق اح�كام املادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ املرق�م 45 لس�نه 1980 التنفي�ذ املرقم 

 2007/303
املتضم�ن اداء نفقة مس�تمرة لزوجتك 40,000  
اربع�ون ال�ف دين�ار ونفقة مس�تمرة لكل طفل 
م�ن االطف�ال ري�ام واحم�د وبنن وباس�م لكل 
شهر  35,000  خمسة وثالثون  لكل واحد منهم 
وبخ�الف ذلك س�وف يص�ار اىل التنفي�ذ الجربي 

بحقك 
 منفذ العدل

ثابت نافع عبد الخرض
����������������������������������������

اعالن 
رقم القرار /1

العدد /2
التاريخ 2018/2/28

اىل / اصح�اب الحق�وق الترصفي�ة او من ينوب 
عنهم قانونيا بالقطعة املرقمة 93/4

مقاطعة 17 / الرشاكيه الرشقية
اصدرت لجنتنا قرارها اعاله يقيض بإفراز حصة 
وزارة املالية الش�ائعة يف القطع�ة املرقمة 93/4 
مقاطعة 17 / الرشاكي�ه الرشقية عمال باحكام 
املادة الثامنة من التعليمات رقم )3( لسنة 1970 
وكتاب دائ�رة االرايض الزراعية بالعدد )24009( 
يف 2018/8/21 قرارا قابال لالعرتاض عليه خالل 

املدد املحددة قانونا
غياب عبد النبي حسن

رئيس لجنة االرايض  واالستيالء االوىل يف املثنى

اىل : السادة الراغبن  باالشرتاك يف املناقصة
ن�وع  دي�زل  تفري�غ  مضخ�ات   2018/5/ خ  م/)ب 

سكروتايب( 
ي�ر )وزارة النف�ط  / رشكة توزيع املنتج�ات النفطية( 
بدع�وة مقدمي العط�اءات املؤهل�ن وذوي الخرب لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )املواد اعاله( وحسب املناسئ املطلوبة 

وبالكلفة التخمينية املوضحة ادناه: 

يرجى مالحظة االتي :
1 � ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلن والراغب�ن يف الحصول 
عىل معلومات اضافية االتصال  ب� )رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة هيأة املواد / قس�م املش�رتيات الخارجية( )من 
االح�د اىل الخميس م�ن الثامنة صباح�ا اىل الثانية ظهرا( 

وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2  � متطلبات التأهيل املطلوبة : ) شهادة وعقد التأسيس 
، وكال�ة مصدقة ، حس�ابات ختامية ، االعم�ال املماثلة ، 
وصل رشاء املناقصة ، كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة 

العامة للرضائب(  
3 � بإم�كان املناقص�ن الراغب�ن رشاء وثائ�ق املناقصة 
الت�ي س�تكون متوفرة ابت�داءا من يوم الثالث�اء املصادف 
2018/3/6 بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)500000 خمسمائة  الف دينار عراقي( غر قابلة للرد
4 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )العراق / بغداد 
/ الدورة / مجمع مصفى الدورة /رشكة توزيع املنتجات 
 )2018/4/24 )الثالث�اء  املح�دد  املوع�د  يف   ) النفطي�ة 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور 
يف العن�وان االت�ي )مقر الرشك�ة / لجنة فت�ح العطاءات 

املركزية( يف صباح اليوم التايل للغلق
5 � س�يتم عقد مؤتمر االجابة عن استفسارات املناقصن 

يف مقر الرشكة يوم الثالثاء املصادف 2018/4/10 
6 � س�يتم استبعاد العطاء الغر مطابق ملتطلبات الوثائق 

القياسية بكافة اقسامها 
� للمزيد من التفاصيل باإلمكان زيارة املوقع التالية :
WWW.oil.gov.iq : موقع وزارة النفط االلكرتوني*
www.opdc.oil.gov.iq : موقع الرشكة االلكرتوني *

او االتصال عىل : �
*الربيد االلكرتوني لقسم املشرتيات الخارجية 

for_pur@opdc.oil.gov.iq

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

اعالن مناقصة عامة

الكلفة التخمينية مع االدوات االحتياطية المنشأت
والتدريب

1,208,660 دوالرامريكي1

1,343,560 دوالرالماني2

1,059,760 دوالرايطالي3

التوقيع 
كاظم مسري ياسني

املدير العام/ وكالة
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، فتح باب 
التقدي�م عىل الق�روض للمش�اريع الصغرية ل��15 ألف 
عاط�ل، مؤكدة ان اإلقراض س�يغلق يف منتصف الش�هر 

الحايل«.
ونقلت صحيفة »الصباح«، عن املتحدث اإلعالمي باس�م 
ال�وزارة، عم�ار منع�م، قوله، ان »ل�دى ال�وزارة برامج 
لالقراض تتمثل بصندوق لدعم املش�اريع الصغرية وآخر 
لس�راتيجية التخفيف من الفقر وت�وزع هذه القروض 
حس�ب النسب الس�كانية للمحافظة، بينما يتم اسرداد 
املبالغ وتدويره�ا لنفس املحافظة«، الفت�ا اىل ان »دائرة 
التش�غيل والقروض بارشت اس�تقبال طلبات الش�مول 
بق�روض املش�اريع الصغ�رية الت�ي اطلقته�ا ال�وزارة 

االس�بوع املايض من خالل املوق�ع االلكروني املخصص 
له�ذا الغرض«.واضاف ان »الوزارة فتحت باب الش�مول 
بق�روض املش�اريع الصغ�رية ألكثر م�ن 15 ألف قرض 
للعاطلني يف بغ�داد واملحافظات«، موضح�ا أنه يف »حال 
توفر الس�يولة املالية من املمك�ن ان يتغري حجم القبول 
للقروض«.ولف�ت اىل ان »املس�جلني يف قاع�دة البيان�ات 
ولديه�م بطاقة )استش�ارية( مخصص�ة للعاطلني لهم 
االولوية يف الخدمات املقدمة من قبل الوزارة سواء اكانت 
ف�رص عم�ل أم قروضاً، فضال ع�ن التدري�ب املجاني«، 
كاش�فا عن ان »اعداد العاطلني املس�جلني ل�دى الوزارة 
تج�اوز ال�� 600 ألف عاطل، الس�يما ان نس�ب البطالة 
واعداد الخريجني س�نوياً بتزايد مستمر«.واوضح منعم، 
أن »الوزارة تمكنت من اسرداد مبلغ 59 مليار دينار من 
املستفيدين من قروض املش�اريع الصغرية املدرة للدخل 

لغاية منتصف العام املايض وس�يتم تدوي�ر هذه املبالغ 
ملنح ق�روض جديدة للمس�تفيدين«، منوه�ا بان »وزير 
العم�ل اوعز بتبس�يط اج�راءات التقديم ع�ىل القروض 
من اجل تنش�يط القطاع الخاص«.واشار اىل ان »الوزارة 
ستغلق منتصف الش�هر الحايل، باب التقديم االلكروني 
لتلك القروض«، الفتا اىل ان »مبلغ القرض يراوح من )5 
اىل 10( ماليني دينار وسيس�دد عىل شكل اقساط سنوية 
ملدة خمس�ة أعوام«.ونوه اىل ان »الوزارة تسعى لشمول 
اك�ر عدد من العاطلني بتلك القروض امليرسة وتش�جيع 
اس�تثمار الطاقات الش�بابية وزجهم بس�وق العمل من 
خالل اقامة مش�اريع صغرية ممكن ان تدر عليهم دخال 
ثابتا يس�هم يف تحس�ني وضعه�م املع�ايش واالقتصادي 
يف ظل تض�اؤل فرص العمل وارتفاع نس�ب البطالة بني 

مختلف الفئات.

العمل تعلن فتح باب تقديم عىل القروض للمشاريع الصغرية

    بغداد / المستقبل العراقي

أنج�زت اللجنة العليا الخاصة بأنش�اء 
رصح الن�ر الدلي�ل املتعل�ق بوض�ع 
املعايري واملبادئ واملحاور التي ستعتمد 

يف اختيار النموذج األمثل.
الع�ام  األم�ني  اللّجن�ة  رئي�س  واك�د 

ملجلس ال�وزراء مهدي العالق بحس�ب 
بي�ان االمانة العامة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الدليل يأتي اس�تكماالً 
ملتطلب�ات املس�ابقة الت�ي أعلنت عنها 
اىل  الفت�ًا  امل�ايض،  ش�باط  يف  اللّجن�ة 
النص�ب  يحمله�ا  الت�ي  الخصوصي�ة 
الت�ذكاري الكبري الذي س�يخلد النر 

عىل داعش اإلرهابي الذي تحقق بفضل 
دم�اء الش�هداء، ويؤكد وح�دة العراق 

وسيادته ».
وقام�ت اللّجنة خ�الل االجتم�اع الذي 
عقد يف مبن�ى األمانة العامة بتس�مية 
أعض�اء لجن�ة التحكي�م التي س�تتوىل 
عملية تقييم النم�اذج واختيار النصب 

الذي س�تجده األمثل يف تجسيد النر 
الكبري ».

واش�ار » ان اللّجنة التحكيمية ستضم 
عدداً من املعماريني والنحاتني واالدباء 

والرسامني والفنانني واألكاديميني ».
يذك�ر ان ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م 
)3( لس�نة 2018 نص عىل االعالن عن 

مس�ابقة إلقامة نصب الن�ر ليكون 
النصب الرسمي لجمهورية العراق، وان 
يعك�س بطوالت وتضحي�ات العراقيني 
يف الدفاع ع�ن وطنه�م وأمتهم ويثمن 
التضحيات التي قدمت يف سبيل تحرير 
أرايض الع�راق م�ن دن�س العصاب�ات 

اإلرهابية.

إنجاز الدليل املتعلق باختيار رصح النرص

حمافظ بغداد يدعو جملس املحافظة اىل عقد 
جلسة خاصة اليوم بشأن قضاء احلسينية

البلديات العامة: بلدية كربالء تعيد ما يقارب 
»22« دونم من عقارات الدولة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

دع�ا محافظ بغ�داد عط�وان العطواني مجل�س املحافظ�ة اىل عقد 
جلس�ة خاصة اليوم الثالثاء للتباحث ح�ول الوضع الراهن يف قضاء 

الحسينية شمايل بغداد .
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان » العطواني دعا مجل�س محافظة بغداد 
اىل عقد جلس�ة خاصة اليوم للتباحث ح�ول الوضع الراهن يف قضاء 

الحسينية«.
كما طالب املحافظ مجلس الوزراء مناقش�ة الوضع الراهن يف قضاء 

الحسينية يف جلسته املنعقدة اليوم الثالثاء.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة التج�ارة عن 
»استمراها بعملية تفريغ الشاحنات املحملة بالحنطة االمريكية 
املستوردة والواردة من ميناء ام قر لحساب البطاقة التموينية 

.«
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة نعي�م املكص�ويص يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »سايلو النارصية واصل عملية تفريغ 
الشاحنات الواردة من ميناء ام قر واملحملة بالحنطة االمريكيه 
املس�توردة حيث قام�ت الك�وادار العامل�ة بتفريغ 25 ش�احنه 
فضالعن املبارشة بتجهيز مطاحن املحافظه لغرض طحنها ورفد 

مفردات البطاقه التموينيه بماده الطحني« .
وب�ني ان »س�ايلو الرمادي قام كذلك بتفريغ 21 ش�احنة محمىل 
بكميات من الحنطة املس�توردة ن�وع امريكي من ميناء ام قر 
حي�ث بارشت الك�وادار العاملة يف الس�ايلو باج�راء الفحوصات 
االولية من قبل فاحيص وحدة املختركما بارشت الكوادارالعاملة 
بعملي�ة تجهيز املطاحن التابع�ة للمحافظة حيث بلغت الكميات 

املجهزة )384(«.
م�ن جان�ب اخ�ر اش�ار املكص�ويص اىل ان »لجن�ة تدقيقية من 
مكتب املفتش العام يف وزارة التجارة زارت س�ايلو الدورة وقامت 
بالتدقي�ق ومتابعة عم�ل وحدات الس�ايلو واالطالع ع�ىل عملية 
اس�تالم وتجهيز الحبوب وكذلك متابعة وتدقيق التزام املنتس�بني 
بالحضور وال�دوام ومتابعة اجابات كت�ب املفتش العام الخاصة 

بالسايلو .

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة ان 
»مديري�ة بلدية كربالء املقدس�ة التابعة ملديري�ة البلديات العامة 
احدى تشكيالت الوزارة اعادت ما يقارب )22( دونم من عقارات 

الدولة بالتنسيق مع هيئة النزاهة«.
وذكر املركز االعالمي للوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
أن »بلدي�ة كربالء املقدس�ة وبالتعاون مع هيئ�ة النزاهة تمكنت 
م�ن اعادة عق�ارات الدولة التي ش�هدت حاالت تزوي�ر يف أوقات 
سابقة حيث بارش القسم القانوني يف املديرية من إقامة الدعاوي 
القضائية والجزائية ضد املتجاوزين , فضال عن تنفيذ عدة قرارات 
إلع�ادة األرايض التابعة للمديرية بعد التحقق واملتابعة املس�تمرة 
مع دائرة التس�جيل العقاري يف كربالء وبغداد حيث تم وضع اليد 
عىل العق�ار املرقم )65/2/96( مقاطعة الحيدريات وبمس�احة 

)22( دونم«.
واش�ار املركز االعالم�ي اىل أن »بلدية كربالء وضعت لوحات داللة 
تعريفية تش�ري إىل عائدية العقار محذرة املواطنني من الدخول يف 
معام�الت التزوير م�ن خالل البيع أو الت�رف يف هذه العقارات 
أو غريه�ا حيث س�تكون هنال�ك مالحقات قانونية لألش�خاص 
املتالعب�ني باملمتل�كات العام�ة وحفاظاً عىل امل�ال العام ولغرض 
األس�تفادة م�ن ه�ذه األرايض ضم�ن املس�احات الخ�راء أو 

الرفيهية أو املشاريع األستثمارية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الربية، محم�د اقبال الصيديل، 
ع�ن تفعيل قانون الدمج الربوي الش�امل 
ذوي  م�ن   13000 م�ن  اكث�ر  واحتض�ان 
االحتياج�ات الخاص�ة يف اكثر م�ن 1500 
مدرس�ة يف كاف�ة املحافظ�ات العراقي�ة«.

تلقت�ه  بي�ان  االعالم�ي يف  وذك�ر مكتب�ه 
»املس�تقبل العراق�ي«،ان »وزي�ر الربي�ة، 
محم�د اقبال الصيديل، ش�دد ع�ىل حرصه 
الكبريع�ىل جمي�ع فئات املجتم�ع العراقي 
وخاصة ذوي االحتياج�ات الخاصة، معلنا 
تفعي�ل قان�ون الدم�ج الرب�وي الش�امل 
الصيديل بحس�ب  الخ�اص بهم«.واوض�ح 

البي�ان، ان�ه »تم ش�مول اكثر م�ن 1500 
مدرس�ة بالربي�ة الخاصة، واس�تقبال إىل 
االن اكث�ر من 13000 طالب ) 6968 ذكور 
، 6374 ان�اث (، م�ع التاكي�د عىل رضورة 
دمجهم مع باقي رشائ�ح املجتمع لتجاوز 
الح�االت املرضي�ة الت�ي يعان�ون منه�ا«.

واضاف أن »ال�وزارة وفرت اكثر من 1700 
الخاص�ة،  الربي�ة  يف  متخص�ص  معل�م 
وبمتابعة اكث�ر من 50 مرشف متخصص، 
وذلك إلعطائه�م حقهم بالتعليم املناس�ب 
وبضمنهم فئات )العوق الفيزيائي، العوق 
البري، العوق الس�معي، العوق الذهني، 
بعض الح�االت النفس�ية(، وبالتعاون مع 
املرحب�ة  امل�دارس  وادارت  االم�ور  أولي�اء 

ومنظمات املجتمع املدني«.واشار الصيديل 
اىل ان »املرشوع شمل ايضا مراعاة املناهج 
وطرائق التدريس بما يتناس�ب مع قدرات 
االطف�ال م�ن ذوي االحتياج�ات«، مبين�ا 
ان »أهمي�ة مراعاة البيئة املدرس�ية االمنة 
بإجراء بعض التعديالت الهندسية لتسهيل 
تنقل تالميذنا األعزاء املش�مولني باملرشوع 
.وذك�ر ان »ه�دف املرشوع تعلي�م التالميذ 
م�ن ذوي االحتياجات الخاص�ة وتأهيلهم 
مهنياً للصف الخامس والسادس وحصول 
التالمي�ذ ع�ىل ش�هادة البكلوري�ا للربي�ة 
الخاصة بع�د اعداد املناهج التي تتناس�ب 
مع قدراتهم«، الفتا اىل إن »املرشوع يعد احد 

االنجازات الربوية لرعاية هذه الرشيحة.

الرتبية تفعل قانون الدمج الرتبوي الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة

التجارة: استمرار تفريغ الشاحنات املحملة 
باحلنطة االمريكية

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هي�أة التقاعد الوطنية، عن »إلغاء 
إس�تقطاع الروات�ب الت�ي كان�ت مقررة 
بنسبة 3.8%، وذلك تنفيذاً لقانون املوازنة 

املالية لعام 2018«.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلقت�ه »املس�تقبل 
إلغ�اء  تنفي�ذ  »ج�رى  أن�ه  العراق�ي«، 
االستقطاع من الرواتب التقاعدية البالغ 
املوازن�ة  3.8% املق�رر بموج�ب قان�ون 
وسيتم إعادة ما تم استقطاعه من بداية 
الع�ام الح�ايل يف وجبة الرات�ب التقاعدي 

املقبلة«.
وأش�ار اىل ان�ه »وبالتنس�يق مع مريف 
الرافدي�ن والرش�يد وامل�رف العراق�ي 
للتجارة )TBI(، والرشكة العاملية للبطاقة 

الذكي�ة تب�ارش دف�ع روات�ب املتقاعدين 
العس�كريني لوجبة اذار 2018 وبإمكان 
املتقاعدي�ن حام�ي البطاق�ة الذكية كي 
كارد ومتقاعدي الرف اليدوي مراجعة 

مراكز الرف إلستالم رواتبهم«.
البي�ان »كم�ا وتب�ارش هيئ�ة  وأض�اف 
التقاع�د، إكم�ال حملة تدقيق )ش�هادة 
حياة( للمتقاعدين حيث يتوجب مراجعة 
املتقاع�د االصيل الذي لم يقدم الش�هادة 
يف وجبة ش�باط إلس�تالم راتبة وستظهر 
يف قائم�ة الرات�ب عبارة: )تفت�ح بطاقة 
الوكي�ل بع�د بصم�ة االصي�ل( لحام�ي 
البطاقة الذكية ممن لديهم وكيل إلستالم 

الراتب التقاعدي«.
وتاب�ع كم�ا »س�تظهر عب�ارة )إثب�ات 
حياة املتقاعد األصي�ل(، يف قائمة الراتب 

التقاع�دي لحامي البطاق�ة الذكية حيث 
يتوجب عىل املتقاعد مراجعة ديوان هيأة 
التقاعد الوطنية أو فروعها يف املحافظات 

لغرض تقديم )شهادة حياة(«.
وكان مجلس النواب، قد صوت يف جلسته 
أول أمس الس�بت، باملوافقة عىل مرشوع 
قان�ون املوازن�ة املالي�ة اإلتحادي�ة لعام 
2018، وتضمن امل�ادة )27( التي نصت: 
) تلغ�ى نس�بة األس�تقطاع )3.8%(، من 
م�ن  واملخصص�ات  الروات�ب  مجم�وع 
جمي�ع موظفي الدول�ة والقط�اع العام 
واملتقاعدين كافة، ويع�وض املبلغ الكي 
املتحق�ق من ه�ذة النس�بة م�ن الزيادة 
املتحقق�ة يف س�عر برميل النف�ط الخام 
املصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط 

و االشهر الالحقة(.

التقاعد: إلغاء إستقطاع الرواتب وإعادة املبالغ بأثر رجعي

   المستقبل العراقي/ الغانم

بح�ث محافظ واس�ط  محمود عب�د الرضا 
مال ط�الل مع وفد رشكة ) CGC ( الصينية 
املنف�ذة ملرشوع مجاري قضاء الحي ،س�بل 
حل الصعوبات التي واجهت عمل الرشكة«. 
وافاد مصدر اعالمي يف املحافظة ل�«املستقبل 
العراقي«، ان�ه »تم خالل اللقاء التعرف عىل 
اهم املطال�ب التي تس�هم يف ديمومة انجاز 
مراح�ل العمل«.وحر اللقاء مدير مجاري 
واس�ط ومدي�ر دائ�رة املهن�دس املقي�م يف 

املرشوع«.واضاف املصدر انه من جانب آخر 
»تابع محافظ واس�ط ميدانياً إكساء شارع 
املهندس�ني يف منطقة الكفاءات والذي ينفذ 
م�ن قبل بلدي�ة الكوت ضمن حمل�ة الوفاء 
لواسط وباالعتماد عىل جهود الذاتية والذي 
كلف بمبل�غ 90 مليون دين�ار بعد أن كانت 
الكلفة التخمينية للعمل مليار و800 مليون 
دينار حسب املخططات الهندسية والفنية .

وكان برفقت�ُه مع�اون املحاف�ظ لش�ؤون 
الخدم�ات نبيل ش�مة ومدير بلدي�ة الكوت 

سيف درع.

حمافظ واسط يبحث سبل معاجلة املعوقات التي تواجه عمل الرشكة املنفذة
ملرشوع جماري احلي

    بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت سلطات الكمارك يف منفذ طريبيل 
الح�دودي م�ع األردن، حمولة م�ن مادة 

الحلب مخالفة للقانون«.
وذكر بيان لهي�أة املنافذ الحدودية، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »منفذ 
طريبيل الح�دودي، وبالتعاون مع رشطة 
كمارك املنفذ، ضبط ثالث شاحنات كبرية 
محملة بمادة الحليب )عالمة النورس(«.

وب�ني ان�ه »ولوج�ود زي�ادة يف البضاعة 
املحملة وغري مرح بها من قبل التاجر« 
موضح�ا ام »الزي�ادة بالحمول�ة كان�ت 
ضم�ن  مدرج�ة  غ�ري  كارتون�اً   )1069(

التريحة«.
االج�راءات  »إتخ�اذ  اىل  البي�ان  وأش�ار 

القانونية بحق التاجر وإحالته للقضاء.

ضبط محولة حليب
بمنفذ طريبيل

خمالفة للقانون

    المستقبل العراقي / علي إبراهيم 

بحض�ور قايض م�ن مجلس القض�اء األعىل يف 
كرب�الء املقدس�ة  وممثلني عن الهي�أة اإلدارية 
للمق�ر الع�ام  وواحد وخمس�ون مق�اول من 
أعض�اء الهي�أة العام�ة الذين ج�ددوا هويات 
انتمائه�م لإلتح�اد العام للمقاول�ني العراقيني 
جرت عىل قاعة منتجع حي الحس�ني الرفيهي 
إنتخاب�ات الهي�أة اإلداري�ة إلتح�اد املقاول�ني 
العراقي�ني ف�رع كربالء  حيث أس�فرت النتائج 
عن فوز كال من السادة روحي األعرجي رئيسا 
لفرع األتح�اد العام للمقاول�ني العراقيني فرع 
كربالء وأحمد ح�ازم الحذاف نائبا أول للرئيس 

وحام�د الجب�وري نائب�ا ثان�ي وأحم�د حمزة 
عض�وا«.  ويف تري�ح خ�ص ب�ه » املس�تقبل 
العراق�ي«، قال الس�يد روح�ي األعرجي رئيس 
فرع األتحاد يف كربالء املقدسة أن »من أولويات 
عملنا هي إدارة ش�ؤون املقاول�ني والدفاع عن 
حقوقهم والتنس�يق م�ع الحكوم�ة املحلية يف 
كربالء لحل املش�اكل العالقة ماب�ني الحكومة 
واملقاول�ني وتذليل العقب�ات التي توجه عملهم 
». وأض�اف األعرج�ي ب�أن »األتحاد س�يطالب 
بحق�وق املقاول�ني املالية ح�ال إق�رار املوازنة 
العام�ة للدول�ة من أج�ل ترسيع وت�رية إنجاز 
املش�اريع الت�ي اغلبه�ا ق�د أندثر لع�دم وجود 

تخصيصات مالية .

إحتاد املقاولني العراقيني يف كربالء ينتخب هيأته اإلدارية
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013  
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلين مديرية بلديية العمارة عن اجيراء مزايدة علنية لتأجير االمالك املبينة يف 
ادنياه   والعائيدة اىل مديرية بلديية العمارة فعىل الراغبني باالشيراك يف املزايدة 
مراجعة سكرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرة )15( خمسة عرش يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان 
ال تقل عن )%100(  من القيمة التقديرية   وينادى للمزايدة يف السياعة العارشة 
والنصيف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله مين تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف املرتبة 
عيىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السيكن ويكيون مدة مراجعة 
مديريية بلدية العمارة خالل فرة )10( عيرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجر
يسيلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرة التأجر او عند انتهاء العقد 

دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

1  ي يير )رشكية الحفر العراقية  ي  رشكة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعميل الخياص بي )تقديم خدمة التنظييف يف مواقع اجهزة الحفر واالسيتصالح العاملة ضمين الرقعة الجغرافية 

)البرصة(
2 ي  تتوفير ليدى )رشكية الحفر العراقيية   ي رشكة عامية( التخصيصات املاليية ضمن املوازنة التشيغيلية وتنوي 
اسيتخدام جزء منها لتنفييذ الخدمات )تقديم خدمية التنظيف يف مواقع اجهزة الحفر واالسيتصالح العاملة ضمن 

الرقعة الجغرافية )البرصة( 
3  ي  بإميكان مقدميي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق  للعطاء باللغيات )اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل 
)رشكة الحفر العراقية ي رشكة عامة يف محافظة البرصة   يالزبر ي الربجسيية ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غر 
املسيردة البالغية )200,000( مئتان الف دينيار عراقي بامكان مقدمي العطاء الراغبيني يف الحصول عىل املزيد من 

املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله
4  ي اخر موعد لتسليم العطاءات  اىل العنوان االتي )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ي الزبر ي الربجسية ي مقرر 
لجنة فتح العطاءات الثانية ( يف املوعد املحدد هو )يوم الخميس املصادف 2018/3/29 الساعة الثانية عرش ظهرا( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) البرصة ي الزبر ي الربجسية ي مقر رشكة الحفر العراقية ي لجنة فتح العطاءات الثانية ( يف الزمان 
والتاريخ  )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الخميس املصادف 2018/3/29 ( ويجب ان تتضمن العطاءات ضمان 
للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ( وبمبلغ )6,570,000( ستة ماليني وخمسمائة وسبعون 

الف دينار عراقي 
5 ي اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الثالثاء( املصادف 2018/3/27 

6 ي يف حالية مصادفة يوم الغلق عطلة رسيمية يكيون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسيمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة

7 ي الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ )876,000,000( ثمانمائة وسيتة وسيبعون مليون دينار 
عراقي 

8 ي يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

غلق اكتتاب 
صادر عن املرصف الوطني االسالمي 

بالنظر النتهاء فرة تمديد بيان االكتتاب 
بزيادة راسمال املرصف الدويل االسالمي 
والبالغية سيتني يوميا يف نهايية الدوام 
الرسيمي لييوم 4 / 3 / 2018 ملصادفة 
يومي ) 2 ، 3 / 3 / 2018 ( عطلة رسمية 
املطروحية  باالسيهم  االكتتياب  وعيدم 
لالكتتاب من قبل املساهمني والجمهور 
لذا تقرر غلق االكتتاب اعتبارا من نهاية 
الدوام الرسيمي ليوم 4 / 3 / 2018 بعد 

الظهر ... مع التقدير 
املرصف الوطني االسالمي

مجلس القضاء االعىل
محكمة جنح الخرض

العدد  :156/ج/2016
التاريخ 2018/3/4

اعالن
اىل املدان الهارب / همد عواد جربوع العبساوي

قررت هيذه املحكمة بقرارهيا 156/ج/2016 يف 
2017/6/8 الحكم  عليك غيابيا بالحبس البسيط 
مليدة سينة واحيدة وفيق احيكام امليادة 432  من 
قانون العقوبات النافيذ عليه قرر تبليغك بالحكم 
الصيادر بحقك يف صحيفتني يوميتني محليتني ويف 
حالة تقديمك اعراض عيىل الحكم الصادر بحقك 
سييجري االعراض خالل امليدة القانونية البالغة 
ثالثة اشهر وبخالفه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 

الحكم الوجاهي
القايض

ميثم عبد عيل كاظم
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  :34/ش/2018

التاريخ 2018/3/1
اعالن

اىل / املدعى عليه / لؤي رؤوف فليح
اقاميت املدعية نور صباح عبياس بحقك الدعوى 
املرقمة 34/ش/2018 والتي تطلب فيها التفريق 
لعيدم االنفياق وملجهوليية محيل اقامتك حسيب 
رشح القائم بالتبليغ املبلغ القضائي سالم عباس 
ومختار املنطقة لذا قيررت املحكمة تبليغك اعالنا 
وبصحيفتيني يوميتني واسيعتي االنتشيار بموعد 
املرافعية املصيادف يف يوم 2018/3/15 السياعة  
التاسيعة صباحا وعنيد عدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك قانونا سيوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 93/ب /2016

بنياءا عىل القرار الصادر مين  محكمة بداءة الرميثة 
بعدد 93/ب/2016 واملؤرخ 2013/3/17 واملكتسب 
الدرجية القطعيية واملتضمين ازالية شييوع العقار  
املرقم 494/82م16 الهاليجية تقرر االعالن عن بيعه  
يف املزايدة العلنية ملدة ثالثيون يوما اعتبارا من اليوم 
الثاني للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة 
بيداءة الرميثية يف تمام السياعة الثانيية عرش ظهرا  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة للعقيار والبالغة )50,000,000( 
خمسون مليون دينار فقط ان لم يكونوا من الرشكاء 
وعند انتهاء املدة املذكورة سيتجري االحالة القطعية 
وفقيا لالصول مع العلم ان الدفع نقدا )والداللية عىل 
املشيري(  واذا صيادف ييوم املزايدة عطلة رسيمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض

رحيم طايش حمزة
اوصاف العقار 

1 ي العقار املرقم 494/82م16 الهاليجية بمسياحة 
250م2

2 ي العقيار عبيارة عين عرصة تقيع يف منطقة حي 
املهندسني عىل شارع فرعي وخالية من البناء يحدها 
مين جهة الشيمال طريق العيام ومن جهية الرشق 
492/82 ومين جهية الغيرب 496/82 ومين جهة 

الجنوب 495/82
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

فقدان
فقيدت مني الهويية الصيادرة مين وزارة التجارة/ 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب /باسيم/ عبد االمر 

صربي عبد فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيد مني وصيل االمانات املرقيم 400348 والصادر 
من مديرية بلدية البطحاء باسم/ عقيل عبد الوهاب 

سكر فمن يعثر عليه تسليمه ملصدره.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/568

التاريخ 2018/3/5
اعالن

نظيرا لعيدم ضم عيىل بدل املزاييدة االخير البالغ 
10300000 عيرشة مالييني وثالثمائية الف دينار 
املرقيم 2/26م5 ام التلول والجالجه  سيهام فقط  
للعقار العائد للمدين سيهله خيرض حمادي لقاء 
طليب الدائين حسيني حسين سيعد الباليغ اثنان 
وعيرشون مليون دينيار  عليه تقرر فتيح املزايدة 
ملدة ثالثية ايام ابتداء من الييوم التايل للنرش فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية مستصحبا 
معه التامينات القانونيية البالغة عرشة من املائة 
من القيمية املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية 
خالل املدة املذكورة وان رسيم التسيجيل والداللية  

عىل املشري
املنفذ العدل االول

جعفر حسني دخيل أل شرب
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات 
1 ي موقعيه ورقميه : سيماوة / طرييق املهيدي 

2/26م ام التلول والجالجه 
2  يجنسيه ونوعيه : زراعيية تسيقى بالواسيطة 

مملوكة للدولة /حق الترصف
3 ي حدوده واوصافه : 

4 ي مشيتمالته : وجود مغروسيات متفرقة وعدد 
من الدور تحت االنشاء منها كاملة

5 ي مساحته : 161 دونم
6 ي درجة العمران :

7 ي الشاغل : الرشكاء
8  يالقيمية املقيدرة : حصة املدينة سيهله خرض 

حمادي 12776000,000 مليون دينار
9  ي البليد بعيد الضيم : 10300000 عرشة ماليني 

وثالثمائة الف دينار

االضبيارة:  رقيم   / النارصيية  تنفييذ  مديريية 
2016/2453

اىل/املنفذ عليه/ املدين/ثامر رحيم عيىس مالوم
إعالن

لقد تحقق لهذه املديريية من خالل مديرية تنفيذ 
 2018/2/26 يف  14/خ/2017  املرقيم  الكيوت 
بأنيك  مجهيول محيل اإلقامية وليس ليك موطن 
دائيم أو مؤقيت أو مختيار يمكين إجيراء التبليغ 
عليه واسيتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعاميالت التنفيذية بحضيورك ويف حالة 
عدم حضورك سيتبارش هذه املديريية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل/عيل عودة حنيحن

أوصاف املحرر:
بتارييخ  املتخيذ   العيدل  املنفيذ  السييد  قيرار 
2018/2/27 واملتضمين فرض تسيوية مقدراها 
ثالثة ماليني دينار شهريا توجب حضورك يف هذه 

املديرية لغرض التسديد.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 1340/ش/2018 

إىل/املدعى عليه / حيال غايل صرب
م/ تبليغ 

أقامت املدعية شيماء عيل جاسم الدعوى الرشعية 
املرقمية أعاله والتي تطلب فيها الحكم بالتصديق 
للهجير وبالنظير ملجهوليية محل إقامتك حسيب 
رشح القائيم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتيني يوميتني بالحضور أميام هذه املحكمة  
صباح يوم املرافعة 2018/3/15 الساعة التاسعة 
صباحيا وعند عيدم حضورك أو إرسيال من ينوب 
عنك قانونا سيوف تجيرى املرافعة بحقيك غيابيا 

وعلنا ووفقا للقانون .
القايض/ رافد مركز االعرجي

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية  244/ش/2017
إىل املدعى عليها/نهله كاظم يارس

م/تبليغ بقرار حكم غيابي 
بتاريخ  2018/2/26 وبعدد اضبيارة 244/ش/2018 اصدرت 
هيذه املحكمة حكميا غيابيا اقتيى بإسيقاط الحضانة البنك 
القارص حسيني عيل شيمخي وبالنظير ملجهولية محيل إقامتك 
الوقيت الحارض حسيب رشح املبلغ  القضائي عييل حبيب  عليه 
تقرر  تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحكم املذكور أعاله 
وبإمكانيك االعراض خالل  مدة عرشة أيام تبيدأ من اليوم التايل 

لتاريخ نرش اإلعالن .
القايض / عيل محمد سليم حميدي 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
قرار الحكم غيابيا

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة /رقم القضية 2015/8665 
–تاريخ القرار 2015/12/20 .

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يوم االحد املصادف 
2015/12/20 برئاسية العميد الحقوقيي رزاق عبد عيل محمد 
الطائيي وعضوية كل مين: العميد الحقوقيي خضر عويف هالل 
والعمييد الحقوقيي جرب عتيوي معله واصدرت باسيم الشيعب 
حكمهيا االتي: حكميت محكمة قيوى االمن الداخيل الخامسية 
باسيم الشيعب عىل املدان الغائب الرشطي عيل عبد الكاظم عبد 
الرضيا حنون غيابيا بما ييل: -1- بالحبس البسييط ملدة)سيتة 
اشيهر(وفق احيكام امليادة 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008 
وبداللة املادة 69 من ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقر 
عمليه من تارييخ 2009/10/52 ولحيد االن. – 2- اخراجه من 
الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا ألحكام املادة 42/ثانيا من 
ق.ع.د رقيم 14 لسينة 2008 – 3- اعطياء املوظفني العموميني 
صالحيية القبض عليه اينما وجد لتنفييذ الحكم الصادر يف حقه 
اسيتنادا ألحكام املادة 69 /ثانيا مين ق.أ.د – 4- الزام املواطنني 
االخبيار عن محل اختفياء املحكوم اعاله اسيتنادا ألحكام املادة 
69/ثالثيا مين ق.أ.د – 5- حجيز امواله املنقولة وغير املنقولة 
اسيتنادا ألحيكام املادة 69/رابعيا مين ق.أ.د – 6- تحديد اتعاب 
محامياة املحامي جبارعاتي جرب مبلغا قيدره ثالثون الف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية –
صدر القرار باتفياق اآلراء قابال لالعراض اسيتنادا للمادة 71/

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا يف / / 2015.
العميد الحقوقي – عضو   - العميد الحقوقي – عضو  -   العميد 

الحقوقي – عضو

محكمة بداءة البرصة 
العدد:329/ب/2018 
التاريخ: 2018/2/28

اعالن 
اىل املدعى عليه / حمدان سيد حسني

اقام املدعيي مدير بلدية البرصة إضافية لوظيفته الدعوى 
البدائيية املرقمية 329/ب/2018 ضيدك واليذي يطلبيون 
فيهيا قيمة االعميال الغر منجزة البالغية )126984000( 
مليون دينار ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسيب 
رشح مبلغ هيذه املحكمة واملجلس البليدي ملنطقة املفتية 
والسيايلو. عليه تقيرر تبليغك اعالنياً بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هيذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املوافيق 2018/3/12 وعنيد عدم حضورك او ارسيال من 
ينوب عنكم قانوناً وبعكسيه سيوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوين

نموذج اعالن /دعوة تقديم العطاء
اىل / الرشكات املتخصصة 

م/ اعالن املناقصة املرقمة 7/خدمات / 2018
نوع املوازنة )تشغيليه(  ـ نوع التبويب / مرصوفات خدمية

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد:   9780

التاريخ: 2018/3/4
وزارة النفط 

رشكة احلفر العراقية 
رشكة عامة

عـ . املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
ايثار داود سلامن

م .ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

1

الحوانيت المرقمة 51و54و55 و56و57 و
58و59و60و61و65و66و67و68و69و7
0و71و72و73و74و75و76و77و82و83
و84و85و86و87و88و89و90و91و92و
93و94و95و96و97و98و99و100و101

و102و103و104و105

العلوة 
القديمة

7,5م2
 

 600,000
ستمائة الف 
دينار لكل 

حانوت

ثالث 
سنوات

محافظة املثنى السماوة
وقف الحاج فنني 

يف السماوة

اعالن للمرة الثانية
اعالن

يعلن املتويل )خالد ابراهيم الحاج فنني ( عن اجراء املزايدة العلنية الستئجار محالت وقف الحاج 
فنني يف السيماوة ملدة سينة واحدة فعىل الراغبني بحضور املزايدة جلب  تأمينات قدرها 10% من 
القيمة املقدرة بعد نرش االعالن بعرشة ايام ويف تمام السياعة العارشة صباحا يف مكتب املتويل يف 

شارع العيادة الشعبية يف السماوة
املحالت :

1 ي الدكان املرقم 2 املشيد عىل العقار 541 رشقي
2 ي الدكان املرقم 4 املشيد عىل العقار 541 رشقي
3 ي الدكان املرقم 5 املشيد عىل العقار 541 رشقي
4 ي الدكان املرقم 6 املشيد عىل العقار 541 رشقي
5 ي الدكان املرقم 7 املشيد عىل العقار 541 رشقي
6 ي الدكان املرقم 8 املشيد عىل العقار 541 رشقي

7 ي الدكان املرقم 11 املشيد عىل العقار 541 رشقي
8 ي الدكان املرقم 13 املشيد عىل العقار 541 رشقي
9 ي الدكان املرقم 14 املشيد عىل العقار 541 رشقي

10 ي الدكان املرقم 15 املشييد عىل العقار 541 رشقي
11 ي الدكان املرقم 1 املشيد عىل العقار 539 رشقي
12 ي الدكان املرقم 2 املشيد عىل العقار 539 رشقي
13 ي الدكان املرقم 3 املشيد عىل العقار 539 رشقي

14  ي الدكان املشيد عىل العقار 718 رشقي
15 ي الدكان املشيد عىل العقار 660 رشقي 
16  ي الدكان املشيد عىل العقار 330 غربي
17 ي الدكان املشيد عىل العقار 302 غربي

18  ي الدكان املشيد عىل العقار 326 غربي
املتويل

خالد ابراهيم احلاج فنني

العدد :بال
التاريخ 2018/2/11
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»لـوزهـا الـمـر« لـهـشـام نـفـاع: حـداد طـويـل األمـد

 ال تنص�اع، تفك القف�ل، إذ تنجيل أمام ناظريك 
خارطة هندس�ية لنفس�ك )النف�س(، خارطة 
تص�ور ل�ك ذاك�رة نفس�ك، نش�أتها وكيفي�ة 
عملها. تمس�كها تدرسها جيداً ثم تقرر العودة 
بها إىل الس�طح ومشاركة الجميع فيها. أقىص 
مس�تويات الحميمي�ة أن تق�دم لآلخر خارطة 
هندس�ية لروحك ونفسك، فتقف أمامه بكامل 
عري�ك. وربم�ا يمكن أن نرى انعكاس�اً ملوتيف 
»التع�رّي« يف الس�طور اآلتية: “م�ا الحاجة يف 
الثي�اب حني ال يحرقنا الحر وال تجمدنا الربودة 
ويس�ود وضع من الت�وازن الحراري الرائق بني 
الجس�د وب�ني الطبيعة؟ مل�اذا نلب�س الثوب؟“ 

)ص 40(. 
وعىل هذا فف�ي »لوزها املر« ليس هناك حاجة 
لس�رب غور الن�ص أو اس�تخدام أدوات حفرية 
تقليدية للكش�ف ع�ن »الحقيق�ة« الكامنة يف 
باطن ه�ذه الرواي�ة، وال حاجة أيض�اً لتقفي 
آث�ار املعاني املضم�رة يف الس�طور، وال حاجة 
إىل إماط�ة اللثام ع�ن الش�عرية والبالغة التي 
يتس�م بها الرسد لجعله�ا بّينة وواضحة. هذه 
إح�دى التعليمات األوىل الت�ي يتلقاها القارئ\

الكات�ب من الراوي، “من ق�ال أن هناك أرساراً 
للكتاب�ة يجب تخبئتها خل�ف كواليس الكالم؟ 
هذه طروحات س�لطوية. لنقاومها إذاً“. وعىل 
هذا األس�اس يق�وم نّفاع بخلق عال�م الرواية. 
فالباط�ن واملس�تور ج�يل، منثور ع�ىل فضاء 
الورق، كاألحش�اء واألشالء عىل طاولة الجزّار. 
مستويات الوعي املختلفة متداخلة، متقاطعة، 
وتتش�ابك  تتداخ�ل  كم�ا  تمام�اً  متش�ابكة، 
مس�تويات وأس�اليب الرسد، اذ نش�هد نقالت 
م�ن ضمري املتكلم إىل الغائب، وقفزات بني رسد 
تقري�ري ولغة تطغى عليها الش�عرية، وأخرى 
ب�ني لغة تنق�ل أحداثاً إىل لغة تغ�وص يف الفكر 
والفلس�فة. ولهذا التش�ابك والتقاطع والتعدد 
مربرات وتوظيفات دقيقة تخدم النص وتدفعه 
إىل مكان�ة يلتق�ي فيه�ا املضمون واألس�لوب 
بانس�جام تام، فعىل س�بيل املثال حني يحدثنا 
الراوي عن املعركة التي يشنها ضد نفسه )ص 
21( أو انفصاله عن ذاته\نفسه )ص 6( حيث 
ينتق�ل إىل الرسد بضمري املتكل�م ثم إىل الغائب، 
يخترب الق�ارئ هذه املعرك�ة أو انفصال الذات 

هذا عرب البعدين، أسلوب الرسد ومضمونه. 
ه�ذا التواف�ق بني املضم�ون واألس�لوب يمكن 
رصده أيضاً يف الجملة اآلتية: “صور وشخوص 
وقصص تشدني لألسفل وتشلّني كأنها صخرة 
عظيمة مربوطة بي. تيّقن�ت من أنها الذاكرة. 
لعن�ة الذاكرة. اللعنة ع�ىل الذاكرة.“ )ص 27(، 
ويف الس�طور الت�ي تتب�ع يق�ول ”ل�م يعد لدي 
س�وى العب�ث بالذكريات. أدم�ر نظامها، أعيد 
الرتتيب إليها ثم أخلطها من جديد“. ماذا يعني 
أن تلهو وتعب�ث بذكرياتك؟ ماذا يعني أن تلعن 
ذاكرتك لش�دها لك نحو األسفل؟ بنظري يشري 
هذا إىل حضور ش�به مطلق للذاكرة يف لحظات 
الحياة، بحيث يكون الش�خص غ�ري قادر عىل 
تخزي�ن أو صنع ذكري�ات يف الح�ارض بمعزل 

ع�ن طغيان ووطأة الذاك�رة وماضيها، هذا إن 
كان صنعها ممكناً أصالً. يرتتب عن ذلك تواجد 
ش�خص كهذا يف مس�تويات وع�ي مختلفة، يف 
أمكن�ة مختلف�ة، وأزمن�ة مختلف�ة، وبإمكان 
جميعها أن تختل�ط وتجتمع، فالحارض يمكن 
أن يص�ري ماضياً واملايض يصري ح�ارضاً، كما 
أن�ه يمكن رصد حاالت هذيان وحاالت انفصال 
عن الذات والواقع وأخ�رى. فالكاتب ال يكتفي 
بوض�ع املقول�ة يف فم ال�راوي ب�أن »كل ذاكرة 
ح�ارض. كان اليوم غداً أم�ِس، وهو أمس غداً“ 
)ص 84(، ب�ل ُيظهر لك الكاتب ذلك يف أس�لوب 

الرسد وترتيبه. 
املأساة

يحّدثنا الراوي أنه َدَرس االقتصاد عن غري حب 

)ص 20(، ق�د يبدو هذا أمرًا عادياً دارجاً حتى 
ربما يكون نمطاً س�ائداً بع�ض اليشء، تتبعه 
غالبي�ة الناس، حيث يمتثل الش�خص لرغبات 
اآلخري�ن مقاب�ل التفري�ط برغبات�ه وأحالمه 
الخاص�ة لني�ل يشء من رضاه�م والقليل من 
االعرتاف والتقدير. جميعنا نعرف شخصاً كهذا 
إن لم يكن هذا الشخص نحن أنفسنا. قد تبدو 
للوهل�ة األوىل هذه الس�طور يف الرواية عادية، 
قليل�ة األهمية وعابرة.  ملاذا أتوقف عندها إذاً؟  
برأي�ي حينما تقول، قصداً، يف رواية املعلومات 
املتعلقة يف س�رية أبطالها، تص�ري كل معلومة 
ذات أهمية قصوى، فبواسطة تقنية االقتصاد 
واالقتض�اب )التقش�ف يف املعلوم�ات(، يكون 
الكات�ب قد ش�دد عىل أهمي�ة تل�ك املعلومات 

املنتق�اة، مزوداً به�ا القرّاء. أُرغ�م الراوي عىل 
ترك »سخافات الفن الشكييل« ورضخ لسيطرة 
وال�ده، إذ لم يبد وقتها أية مقاومة، لم يناقش 
ولم يتكلم ولم يحت�ج، فذهب لتعلّم االقتصاد. 
يق�ول: ”خمس س�نوات كنت أق�ف خاللها يف 
معركة تتألف من ميدانني متعاكس�ني: واحدة 
لضمان مواصل�ة االنتصار عىل مواد وحصص 
االقتصاد، وأخ�رى لضمان مواصل�ة الهزيمة 
أم�ام إرادة وال�دي. كنت يف اللحظ�ة أقاتل كي 

أنترص وأظل خارساً“ )ص 21(.
بنظري، هذه السطور تفرتش لنا سبيالً لفهم 
ش�خصية الراوي، وبالتايل فه�م الرواية، ألني 
كم�ا أس�لفت يف البداي�ة، هذه الرواي�ة تعتمد 
عىل الغوص يف النفس، نفس ش�خصية الراوي 
)البطل الذي ي�روى عنه بضمري ثالث هو ذاته 
ال�راوي حس�ب قراءت�ي( فش�خصية الراوي 
تحدد األس�لوب واملبنى واللغة يف هذه الرواية. 
ماذا فعل ال�راوي حني لم  يقدر عىل االحتجاج 
وإب�رام معركة م�ع وال�ده؟ راح يدير معركة 
ضد نفس�ه، معرك�ة يظل فيها خ�ارساً دائماً، 
بات االنتص�ار عىل حصص االقتص�اد هزيمة 
لرغبات�ه وإرادته، يحدثنا الراوي هنا عن والدة 
الالمعنى والالج�دوى يف حياته أو إعادة احياء 
وتثبي�ت نم�ط يق�ّوض املعنى والج�دوى من 
الداخل، نشهد هنا املأساة، حني يصري االنتصار 

والهزيمة واحداً، الفشل والنجاح واحداً.
يلفت الراوي انتباهنا إىل جزئية/حيثية هامة، 

فهو ل�م ُيجرب عىل تعلّم االقتص�اد وراح يهمل 
ال�دروس والحصص إىل أن أدى هذا إىل فش�له، 
فف�ي حالة كهذه كان يمكن القول أن نفس�ه 
تتم�رد وتق�اوم إرادة الوال�د، مقاومة س�عياً 
يف الحف�اظ ع�ىل هويتها وذاتها. لك�ن الراوي 
نج�ح يف الحص�ص وانت�رص، فخ�رس نفس�ه 
وهويت�ه )التي كانت يمك�ن أن تكون(، فهذه 
الرواي�ة وراويه�ا يتأرجحان بني ِح�داد طويل 
األمد وميلنكوليا ش�ديدة، تمتص األشياء إليها 
كثقب أس�ود. والفرق بني الحالت�ني هام جداً، 
إذ يف الح�داد أن�ت تعي�ش حالة فق�دان وحزن 
حي�ث يمكن تحدي�د موضوع�ه )object(: أن 
تفقد عش�يقاً أو صديقاً أو وظيفة، كما يمكن 
رصد نقطة بداية وحركة معينة نحو »انتهاء« 
الح�داد. مقاب�ل ذل�ك، تك�ون امليلنكوليا حالة 
نفس�ية جارفة ومعادي�ة للذات )هن�اك أيضاً 
فق�دان وح�زن لكن املوض�وع قد يك�ون غري 
معلوم(، تلغي مفهوم الزمن، املايض، الحارض 
واملس�تقبل. امليلنكوليا معادية للحركة، هناك 
حالة جمود، انط�واء عىل الذات، وانفصال عن 
العال�م الخارجي. يقع مركز الثقل يف س�ؤالني 
يف الرواي�ة، حي�ث يطرحهم�ا ال�راوي بوع�ي 
ت�ام: كيف أُِحب؟ وكيف أكت�ب؟ وبطريقة ما، 
هما يفتتح�ان الرواية ويختمانه�ا. تقوم بني 
الس�ؤالني عالق�ة، حيث يغ�ذي س�ؤال منهما 
اآلخر. ويح�اول الراوي\الكات�ب إيجاد الحل، 
وه�و يتمث�ل يف رصاع ب�ني الس�ماح لحضور 
»آخر« غري الذات\األنا النرجيس والغائه. يعدد 
الراوي خسائره العاطفية، هناك موت الصديق 
إضافة إىل ع�دم نجاح عالقات�ه العاطفية مع 
النس�اء، وهو يس�أل: ”ه�ل س�أقف اآلن عىل 
مش�ارف ح�ب جدي�د؟“ )ص 27( وقب�ل ذلك 
يس�أل: ”بمن س�نبدأ الوصف، هل نبدأ به ألنه 
يبدو كمن س�يتخذ صفة الش�خصية املركزية 
يف هذه الحكاي�ة؟ أم نبدأ بها هي بالذات ألنها 
ش�خصية غري مركزية..؟“ )ص 13(. فسؤال 
الحب وس�ؤال الكتابة هما بنظري، يف س�ياق 
حالة الحداد وامليلنكوليا مفصليان، بإمكانهما 
تكوي�ن وتأبي�د ال�داء أو توفري ال�دواء. يحيك 
الكات�ب خيطاً بني القطبني، يض�ع راويه عىل 

امتداده حائراً أمام وجهته األخرية.

         ريم غنايم

هارول�د بين�رت )1930-2008( هو مرسحّي، 
وش�اعر  سيناريس�ت،  ممّث�ل،  مخ�رج، 
بريطانّي. ُيعّد واحًدا من أهّم مرسحّيي القرن 
العرشين، ح�از عىل جائزة نوب�ل لآلداب عام 
2005. تتم�اىش روح مرسحّيات�ه م�ع روح 
م�رسح العب�ث. ُعرف أس�لوب هارول�د بينرت 
بالبنرتيسك، وهو األسلوب املنسوب إىل اسمه 
والذي يتمّيز بكثرة الوقفات أو الّسكتات عند 
الشخصّيات وإشاعة روح الخوف والتهديد يف 
املرسحّيات. اش�ُتهر هارولد بينرت بمرسحّيته 
»حفلة عيد امليالد«، أوىل مرسحّياته املعروضة 
ع�ام 1958. يف عام 1970،  قّرر هارولد بينرت 

إخ�راج مرسحّي�ة الكاتب االيرلن�دّي جيمس 
جويس املوس�ومة ب�«املن�ايف«، وعرضها عىل 
مرسح مريمايد الشهري يف لندن، وهو العرض 
الذي أكس�ب املرسحّية ش�هرة اعرتاًف�ا نقدًيا 

وجماهريًيا بعد إخفاقها من قبل.
أصي�ب هارولد بين�رت بمرض رسط�ان الكبد 
ورح�ل عن العالم عن عم�ر يناهز 78 عاًما يف 

تاري�خ 24 كان�ون األول ع�ام 2008.
خاليا رسطانّية

»الخالي�ا الرّسطانّي�ة ه�ي تلك الخالي�ا التي 
نسيت كيف تموت«

ممرضة، مستشفى رويال مارسدن
َنسَيت كيَف َتموت

فامتّد عمُرها الفّتاك.

أنا َوَوَرمي نتعارُك بشّدٍة.
فلنأمل نهاية موٍت مزدوج.

ما أعوزني لرؤية َوَرمي مّيًتا
ورم َينىس كيف َيموت

بل يخّطط قتيل عوًضا عن ذلك.
لكّنني أتذّكر كيف أموت

ولو أّن شهودي صاروا موتى.
لكّنني أتذّكر ما قالوه

عن األورام التي جعلتهم
ُعمًيا وُبكًما كما كانوا

قبل أن يولد ذاك املرض
الّذي طّوع الَورم.

الخاليا السوداء ستجّف وتموت
أو ستغّني بفرح وتفعل فعلها.

ستتكاثر بهدوء ليل نهار،
وأنت�م ل�ن تعرف�وا أب�دًا، وه�ي ل�ن تق�ول.

إىل زوَجتي
متُّ واآلن أنا حّي

أخذت  ِ بَيدي
م�تُّ بعم�اء أخ�ذت  ِ بَي�دي

راقبِتني وأنا أحترض
ووج�دِت حيات�ي

كنِت حياتي
عندما كنُت مّيًتا

كنِت حياتي
لذا أنا حّي.

َشَبق ثّمَة صوٌت ُمعتم
ينبُت فوق الهضبة

تتحّول أنَت عن الّنور
الّذي ُييضُء الحائط األسود.

تتدافُع الّظالل الّسوداء
عرب الهضبِة الوردّية

تعبُس وهي تتصّبب عرًقا
تدّق الجرَس األسود.
ترشُف النور الرّطب

الفائض يف الخلّية
بقّي وتشّم شَبق الشَّ

وهو يهّز ذيله
ألّن شبق الّشبقّي

يرمي صوًتا معتًما عىل الحائط
وشبق الّشبقّي

- رغبته الّسوداء العذبة -

ال تزال تداعبك.
لِقاء

يف هدأة الليل،
املوتى منذ زمن بعيد ينظرون باّتجاه

املوتى املبتدئني
يسريون باتجاههم
نبضات قلب ناعمة

فيما  املوتى     يتعانقون
أولئك املوتى منذ زمن بعيد

واملوتى املبتدئون
يسريون باتجاههم.

يبكون ويتبادلون الُقبل
وه�م يلتق�ون م�ن جدي�د

للمرّة األوىل واألخرية.

هارولد بينرت.. قصائد فرتة املرض

           تمارا ناصر

ل�م أق�رأ منذ زم�ن رواية عىل هذا القدر من الحميمية كتلك التي تعتمدها رواية الكاتب هش�ام نّفاع »لوزها املر«. عند ق�ويل حميمية، فأنا ال أقصد مثالً 
الحميمية الناتجة عن البوح باعرتافات وأرسار ش�خصية، وال أقصد الحميمية بدالالتها الرومانس�ية واإليروس�ية. إنما هي درجات الحميمية القصوى 
وأبعد مس�تويات املصارحة واملكاش�فة، أن تقفز إىل أعماق نفس�ك، أن تضيع يف دهاليزها وتدق حجراتها وتفتح نوافذها، ثم تنزل درًجا أخريًا يفيض إىل 

صندوق مغلق باحكام، تتلقى اإلنذارات والتنبيهات بعدم فتح الصندوق.

ال�دار العربي�ة للعل�وم  ص�درت ع�ن 
ن�ارشون، للكات�ب الس�وري املقيم يف 
الواليات املتحدة فادي س�عد مجموعة 
قصصي�ة بعن�وان »مكتب�ة املوت�ى«. 
املجموعة ه�ي التجربة الرسدية األوىل 
للكات�ب بعد ثالث مجموعات ش�عرية 

سابقة.
تحت�وي املجموع�ة ع�ىل ث�الث عرشة 
قص�ة قصرية ُكِتَبت ب�ني العام 2011، 
س�نة بداية األزم�ة الس�ورية، والعام 
2017. ُكِتب�ت القص�ص ع�ىل إيق�اع 
الحدث السوري التاريخي الذي عصف 
بسورية، محاولًة اإلضاءة عىل جوانب 
معتمة ومنس�ّية من تفاصيل املأس�اة 
الس�ورية. تس�تقي القص�ص مادتها 
من الواقع وتستعني بالخيال يف توليفة 
تس�عى إىل أرشفة ذاكرة األلم السوري 
والبح�ث عن اس�ترشافات املس�تقبل. 
يكتب س�عد يف بداية املجموعة: »أغلب 
تس�تلهم  املجموع�ة  ه�ذه  قص�ص 
موضوعها وش�خصياتها م�ن أحداث 
حقيقية حدثت يف سورية بني العامني 

2011 و2017«.
لوحة غالف املجموعة للفنان التشكييل 
السوري تمام عزام بعنوان: »املكان«. 
نق�رأ ع�ىل الغ�الف الخلف�ي للكت�اب 
مقطع�اً م�ن قص�ة »مكتب�ة املوتى« 

)وهو عنوان املجموعة أيضاً(:
»نح�ن ال نم�وت إذا ُعرَِف�ْت حكايتنا، 
امل�وت الحقيقي هو أن ترح�ل وحيداً، 
فّكر يف نفسه. عندما ُقِتل أثناء نشاطه 
يف الثورة، ع�رف الجميع بموته. نعوه 
وكتب�وا عن�ه مراث�ي جميل�ة. ع�ّددوا 
مناقب�ه ومس�اهماته الهام�ة. أصبح 
بط�اًل يف عي�ون البعض. لذل�ك هو لم 

يم�ْت فع�اًل يف امل�ّرة األوىل. لكن�ه اآلن، 
القب�و، ال يس�تطيع  حبي�س يف ه�ذا 
الحراك. حبيس مع هذه األصوات التي 
لن تغادره إىل األبد. املوت الحقيقي هو 
عندم�ا ال يهت�م أحد بموت�ك، عندما ال 
يع�رف أحد به. هو اآلن أقرب إىل موته. 
اآلن فهم ملاذا بعثوه إىل هنا. ففي هذه 
املكتب�ة لن تم�وت قّصة الث�ورة، لكن 
ه�ذه املكتبة تحتاج أيضاً إىل ش�هداء. 
الث�ورة س�تعيش بأفكاره�ا ومبادئها 
بش�خوصها  س�تعيش  وحكاياته�ا. 
املنس�ّيني الذين أع�ادْت ه�ذه املكتبة 

الحياة إليهم. ستستمر بهذه األصوات 
الت�ي س�تظل صادح�ًة يف ه�واء ه�ذا 
العالم. بس�بب هذه املكتبة، سيستمر 
األم�ل. بعثوه إىل هنا كي يس�اهم بما 
لديه يف كتابة قّصة الثورة ويستش�هد 
ثانية. ال ب�ّد أنهم كان�وا يعلمون، يوم 
قّرروا إرس�اله، ف�����ضوله الشديد، 
وأن�ه س�ينزل إىل هذا القب�و ال محالة. 
القبو الذي لن يس�تطيع الخروج منه. 
ولك�ْن كان ال بّد أن يرس�لوه. ال بأس. 
مقتنع�اً  وب�ات  يشء،  كّل  فه�م  اآلن 

بمصريه هذا«.

مــكـتـبـة الـمـوتـى

حيف�ا  مهرج�ان  ي�رّس  املتواص�ل،  النج�اح  بع�د 
املس�تقّل لألفالم باإلعالن عن موعد ال�دورة الثالثة 
من�ه، وذلك م�ن 22 ولغاي�ة 27 آذار2018 يف حيفا 
العامل�ني والعام�الت يف  بمب�ادرة مجموع�ة م�ن 
القطاع الّس�ينمائّي والثقايفّ الفلسطينّي، وسُيقام 
يف مس�احات ثقافّي�ة وفنّي�ة فلس�طينّية عديدة يف 
املدين�ة، وه�ي؛ م�رسح خش�بة، كباري�ت، منجم 
وم�رسح املي�دان. منذ دورت�ه األوىل يف العام 2016، 
نج�ح املهرجان يف وض�ع بصمة يف املش�هد الثقايفّ 
عاّمة والس�ينمائّي الفلسطينّي والعربّي، ويف حيفا 
عىل وجه الخصوص، متجسًدا باإلقبال الجماهريّي 
عىل ع�روض أفالم�ه ونش�اطاته الفنّي�ة املتنوعة، 
حي�ث عم�ل ويعم�ل املهرج�ان دوًما ع�ىل إحضار 
مجموع�ة كبرية م�ن األفالم الفلس�طينّية، العربّية 

والعاملّية وإتاحتها للجمهور الفلسطينّي يف الّداخل، 
من كاف�ة البالد واألجيال والفئ�ات املجتمعّية، كما 
وجذب مئات العاملني/ات واملهتمني/ات يف القطاع 
الّس�ينمائّي والثقاف�ة عموًم�ا، كما ولف�ت انتباه 
جهات سينمائّية عديدة يف املنطقة العربّية والعالم، 

كما االهتمام اإلعالمّي املتواصل به.
س�يفتتح املهرجان كم�ا كّل ع�ام بمؤتمر صحفّي 
يف م�رسح خش�بة، وس�يحتضن ع�ىل م�دار أيامه 
مجموعة كبرية م�ن األفالم التس�جيلّية والروائّية، 
القصرية والطويلة، الفلسطينّية والعربّية والعاملّية 
يف الفضاءات الثقافّية التي تشّكل جزًءا أساسًيا من 
املهرجان وبرنامجه، كما سيشتمل الربنامج ورش 
عم�ل وحلقات نقاش حول مواضيع عديدة متعلقة 
بعالم الس�ّينما، باإلضافة إىل أمس�يات موس�يقّية، 

حي�ث س�ُيعلن ع�ن الربنام�ج الكام�ل، م�ن أفالم 
ونشاطات أخرى، خالل األيام القريبة.

م�ن الجدير بالذكر، أّن منذ تأسيس�ه، عمل الّطاقم 
عىل أّن يكون املهرجان هيئة مستقلة تقّدم عروض 
ألفالم جديدة من فلس�طني والعالم العربّي والعالم، 
ملخرجني/ات محرتفني/ات وكذلك صاعدين. وطمح 
ألن يواكب الّتطور الحاصل عىل املش�هد الّسينمائّي 
يف العالم عموًما، وإىل املس�اهمة يف مش�هد صناعة 
الّس�ينما يف فلس�طني واملنطقة العربّية، كما التزم 
طاقمه بإع�ادة االعتبار إىل حيفا املدينة يف املش�هد 
الّس�ينمائّي العرب�ّي، كج�زء أس�ايّس من�ه، كارًسا 
الح�دود التي ُفرض�ت عىل املكان وناس�ه، وذلك بال 
تمويل مؤّسس�اتّي أو حكومّي، وبال بريوقراطّية أو 

رقابة أو إمالءات من أحد.

مهرجان حيفا املستقل لألفالم يعلن عن موعد 
دورته الثالثة
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العدد )1630( الثالثاء  6  آذار  2018
اعالنات9

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 651 / 2017 

اعالن 
تبيع مديري�ة تنفي�ذ البياع عن طري�ق املزايدة 
العلني�ة اس�هم املدين جاس�م محم�د عباس يف 
رشكة دي�ار طيبة للتج�ارة واملق�اوالت العامة 
املحدودة البالغة ) 000 / 000 / 600 ( ستمائة 
مليون س�هم لقاء طلب الدائن داود تمام صالح 
مالي�ن  س�بعة   )  7  /  725  /  000  ( البال�غ 
وسبعمائة وخمسة وعرشون الف دينار بضمنه 
رس�م التحصيل فعىل الراغ�ب بالرشاء الحضور 
إىل مديري�ة تنفيذ البي�اع الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را ويف الي�وم العارش من الي�وم التايل للنرش 
واذا ص�ادف يوم املزايدة عطلة فاليوم الذي يليه 
يك�ون موعدا الج�راء املزايدة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة 10 % ع�رشة باملائ�ة من 
القيمة املقدرة لالس�هم البالغة ) 000 / 000 / 

420 ( اربعمائة وعرشون مليون دينار .
املنفذ العدل 

حنان فاضل حسن 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 

العدد 260 / 2017 
اعالن 

تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن فقدان املدعو قاس�م 
عدن�ان خضري الذي خ�رج م�ن داره بتاريخ 9 
/ 7 / 2014 ول�م يع�د لح�د ن�رش االعالن فعىل 
م�ن تتوفر لديه معلومات ع�ن املفقود مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل ثالثة ايام من تاريخ النرش 
وبعكس�ه فانه املحكمة ستس�تمر باالجراءات 

القانونية وفق االصول .
القايض 

مهند عكار نزال
���������������������������������������

اعالن
قدم املواطن )انتيشه عبيد زغري( طلبأ يروم فيه 
تس�جيل لقبه وجعله )الخزعيل( بدال من الفراغ 
واستنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض نرش 
هذا االعالن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق 
االع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

���������������������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد 1846
التاريخ 2018/3/5

ق�دم املس�تدعي )ع�واد حس�ن ورد( طلب اىل 
هذه املحكمة يطلب فيه اصدار حجر وقيمومة 
لولديه املفقودين )وليد عواد حسن وعناد عواد 
حس�ن( والل�ذان فق�دا بتاري�خ 2014/7/28 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكمة نرشهما بصحيفت�ن محليتن لغرض 

التثبت من حياة املفقودين .... مع التقدير
القايض

أنور جاسم حسن

تعلن رشكة مص�ايف الجنوب  )رشكة عامة( عن اج�راء املزايدة العلنية 
إليجار حوانيت خور الزبري يف تمام الساعة )9( من صباح يوم )االثنن ( 
املصادف 2018/4/2 فعىل الراغبن باالشراك باملزايدة العلنية الحضور 
بالزمان  واملكان املحددين مس�تصحبن معه�م مبالغ التأمينات املدرج 
تفاصيله�ا ازاء كل منه�م ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن والداللية وعىل املش�رك باملزايدة جلب نس�خة مصورة  من 

هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن  
اوال : اعالن للمرة الثانية :

ثانيا : اعالن للمرة االوىل :

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 375

إعالن
بن�اءا لطلب املدعي عوض كاظم عس�كر والذي 
يطلب م�ن خالله تس�جيل لقبه م�ن الفراغ اىل 
املكص�ويص واس�تنادا ألح�كام امل�ادة 24 م�ن 
قان�ون البطاق�ة الوطنية 3 لس�نة 2016  تقرر 
ن�رش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فم�ن له حق 
االع�راض عىل الطل�ب مراجع�ة املديرية خالل 
ع�رشة أيام يوم�ا من تاري�خ النرش وبعكس�ه 

سينظر يف الطلب وفق القانون .
العقيد 

مدير شؤون األحوال املدنية يف ذي قار
���������������������������������������

محكمة بداءة الفجر
العدد: 210/ب/2018

اعالن
اىل/املدع�ى عليه/فائق مطرش لهمود/مجهول 

محل االقامة حاليا
اقام املدعي محمد غ�ايل محمد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 210/ب/2018 يطل�ب فيه�ا تس�ديد 
الدين ال�ذي بذمت�ك والبال�غ 1000000 مليون 
دين�ار وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن محليتن للحضور يف موعد املرافعة 
ي�وم 2018/3/14 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وبعكس�ه س�وف تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا 

ووفق االصول.
القايض/عبد الله شالل شناوة

���������������������������������������
فقدان

فقدت من�ي هوي�ة الطالبة الص�ادرة من كلية 
الط�ب جامع�ة البرصة باس�م ) زين�ب فيصل 
عب�د عيل ( فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 
���������������������������������������

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 3/30284 حي 
الجامع�ة باس�م املواط�ن ) حس�ن محمد عيل 
محمد عيل ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار
���������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدعي )عزيز كاظم جبار( دعوى قضائية 
لتبديل لقبه وجعله )الرشيف الحسني( بدال من 
)املرم�ي( فم�ن لديه حق االع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق 
اح�كام املاده )22( من قانون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

قدم املواطن )حسن جاس�م محمد( طلبأ يروم 
فيه تسجيل لقبه وجعله )الحلو( بدال من الفراغ 
واستنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض نرش 
هذا االعالن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق 
االع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

 أقام املدع�ي )ابراهيم محم�د مرجون( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الرشيف الحسني( 
ب�دال من )املرم�ي( فمن لديه ح�ق االعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل خمس�ة عرش 
يوم�اً من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظر 
يف الدع�وى وفق احكام امل�اده )22( من قانون 

البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
 اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

اىل الرشيك�ة ) ايم�ان ع�يل ابراهي�م ( يرج�ى 
حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة التاج�ي النج�از 
معامل�ة اجازة بناء القطعة املرقمة 1/8816 م 

7  البور
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد : 2196/ج/2016

التاريخ 2018/2/25
اعالن

اىل املتهم الهارب / هشام يوسف يعقوب 
اسم االم / فهيمه حسن

تاريخ التولد / 1975
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحقك وفق�ا ألحكام املادة 
)459( عقوبات يف القضية املقامة ضدك من قبل 
املشتكي )عقيل يوسف حسن( قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/4/10 
الساعة التاس�عة صباحا وبخالفه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض

عمار مهدي  عباس
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد : 115/ج/2018
التاريخ 2018/2/28

اعالن
اىل املتهم الهارب ) امجد فارس غانم( 

ق�ررت ه�ذه املحكم�ة محاكمت�ك صب�اح يوم 
/295( امل�ادة  اح�كام  وف�ق   2018/4/12

اقامت�ك ق�ررت  عقوب�ات( وملجهولي�ة مح�ل 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتن محليتن  للحضور 
امامها يف اليوم املشار اليه اعاله وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق االصول 
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد : 424/ج/2018
التاريخ 2018/3/1

اعالن
اىل املتهم الهارب / يوسف جاسم يوسف 

اسم االم / خيارهن عوده 
تاريخ التولد / 1968/7/14

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك وتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحقك وفق�ا ألحكام املادة 
)459( عقوبات يف القضية املقامة ضدك من قبل 
املش�تكي )قيس جالل جاس�م( قررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/3/15 
الساعة التاس�عة صباحا وبخالفه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض

احمد محمد زامل

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ع�ادل حمود 
ثام�ر الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب م�ن )عطب( اىل  
)املوس�وي( من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

العدد / 2862/ب/2017
التاريخ 2018/3/5

اعالن
املدعي /1  � نظيمة ابراهيم عبد الرسول

املدع�ى علي�ه / سوس�ن باقر محم�د وحيدر صالح 
نارص

تبيع محكمة بداءة الب�رصة باملزايدة العلنية العقار 
تسلس�ل 12/343 الخليلية ومساحته 243 م2 وانه 
عبارة ع�ن قطعة ارض خالية من املش�يدات تقع يف 
منطق�ة الخليلية وعىل ش�ارع فرع�ي مبلط تحيط 
بهما الدور الس�كنية فمن له رغبة بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة مع دفع التأمين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة والبالغة للعق�ار اربعمائة 
وخمس�ة وعرشون مليون ومائتان وخمس�ون الف 
دينار المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن ظهر الي�وم الثالث�ون التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد : 296/ب2018/3
التاريخ 2018/3/5

اعالن
اىل املدعى عليها ايمان عطا الله محمد

اق�ام املدع�ي محمد ياس�ن رش�يد الب�زاز الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 296/ب2018/3 والت�ي يطالب�ك 
فيها باج�ر مثل اتعاب املحاماة عن الجهد الذي بذله 
طيل�ة ثالثة س�نوات عن الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
 20/19 االس�تئنافية  والدع�وى  /ب/2014   1331
/ه��  س/ 2015 ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
كما هو ثابت يف رشح املبلغ س�ليمان جاس�م محمد 
املؤرخ 2018/2/22 واش�عار مختاري قرية شفته 
االول ولي�د حميد جواد واس�عد محم�د عباس عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/3/12 وبخالف�ة س�تجري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وفق االصول
القايض

وميض عادل عبد القادر

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 797/ب /2016
التاريخ 2018/2/27

اعالن
تبيع محكمة ب�داءة املعقل باملزاي�دة العلنية العقار 
املرق�م 53/م1 املعي�دي الجنوب�ي وان جنس العقار 
عبارة عن بستان يسقى سيحا بمياه املد وبمساحة 
ثماني�ة ع�رش اول�ك و50 م2 اي 1850م2 يق�ع  يف 
منطقة الهارثة  عىل شارع فرعي ضيق مبلط ويبعد 
عن الش�ارع العام مسافة 300م تقريبا وهو بستان  
خايل من االنش�اءات وغري م�زروع ويتواجد فيه 16 
نخلة نوع ساير منها مثمرة وقسم منها غري مثمرة  
لع�دم االدامة عليه�ا والتلقيح وهناك نخيل يس�مى 
)فح�ل( وكذلك يوجد 36 ش�جرة  ن�وع كاربس وان 
االرض غ�ري مهي�أة للزراعة لوج�ود حيوانات تعبث 
فيها واملنطقة ريفية واملجاورين اصحاب الحيوانات 
فم�ن له رغبة بالرشاء الحض�ور امام هذه املحكمة 
يف بناي�ة قرص العدالة يف تمام الس�اعة 12 من ظهر 
الي�وم الثالثون التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبن 
معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من قيمة 
س�بعة   )27750000( البالغ�ة  املق�درة  العق�ار 
وع�رشون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار 
مائ�ة واربعون مليون وس�بعمائة واثنان وتس�عون 

الف دينار 
القايض

عالء  حسن صيهود

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

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد ش�اكر حمود 
ثام�ر الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب م�ن )عطب( اىل 
)املوس�وي( من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22  

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ 2018/3/5

اعالن مفقود
اىل املفقود // اسامه صالح رحيم 

بتاري�خ 2018/3/5 قدم�ت زوجتك املدع�وه )امل 
فرج حس�ن( تطلب فيه نصبها قيم�ة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 2017/5/31 ول�م تع�د لح�د االن 
ل�ذا تق�رر تبليغك بالصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم من الي�وم الثاني 
من تاريخ النرش سوف تنصب  )زوجتك( قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح

���������������������������������������
محكمة بداءة البرصة 
العدد / 23/ب/2011

التاريخ 2018/3/1
اعالن

املدعون / جوزيف وس�مري وباس�م وموفق وسعاد 
ونهاد ونجاة وفائزه ابناء رفويل حنا الش�يخ واسعد 
وناظم وعادل وشوقي ونادره وسمري ابناء ميخائيل 

حنا الشيخ وشكري جبوري حنا الشيخ 
املدع�ى عليه�م / صب�اح واك�رم وجانيت وس�هام 
وابتس�ام ونصال ونرسين وديزي ابناء جبوري حنا 

الشيخ 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 1/2311 
مقام عيل ومس�احته 520م2 وهو عبارة  بناية تقع 
يف منطقة العشار مقابل مركز رشطة االمام عيل ابن 
ابي طالب )عليه السالم( )العشار سابقا( مؤلف من 
طابق واحد تحوي الواجهه عىل ست محالت تجارية 
وس�تة اخرى عىل الش�ارع الفرعي وتوجد قيرصية 
تح�وي ع�ىل احد ع�رش مح�ل وان املح�الت  متخذة 
لبي�ع االدوات االلكرونية والكهربائية ومكاتب لبيع 
الكتب وانها مس�تأجرة من الغري البناء من الطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان درجة عمران�ه قديمة من له 
رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة  ه�ذه املحكمة م�ع دفع 
التأمين�ات القانونية البالغة 10%  من القيمة املقدرة 
البالغ�ة ملي�ار ومائ�ة وخمس�ة وع�رشون مليون 
وثمانمائ�ة الف دين�ار وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش ليوم التايل 

لنرش االعالن  ويتحمل املشري اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/3/1
اعالن مفقود

اىل املفقود // عباس سالم طعمه 
بتاريخ 2018/3/1 قدمت امك املدعوه )ياسه 
خضري حم�ود( تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك 
لكون�ك خرج�ت بتاري�خ � /2006/9 ولم تعد 
لح�د االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف 
حال�ة عدم حض�ورك خالل خمس�ة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

)امك( قيمة عليك إلدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز

العدد : 21/ش/2018
التاريخ 2018/3/5 

اعالن
اىل / املدع�ى عليها � زهراء  يوس�ف هاش�م � 

مجهول محل االقامة
اصدرت  محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 
قرارها بالعدد 21/ش/2018 يف 2018/2/27 
واملتضمن الحكم باثب�ات حضانة االطفال كل 
م�ن )عيل ومرت�ى( اىل والدهم حس�ن احمد 
عب�اس م�ن ف�راش زوجي�ة والدته�م زه�راء 
يوس�ف هاش�م ونظرا ملجهولية مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك بالقرار اعاله  بواسطة صحيفتن 
محليت�ن وعن�د ع�دم الحض�ور او االعراض 
ع�ىل القرار سيكتس�ب الدرج�ة القطعية وفق 

القانون
القايض

صالح سعيد محمود
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/3/5
اعالن مفقود

اىل املفقود // اسامة صالح رحيم
بتاري�خ 2018/3/5 قدم�ت زوجت�ك املدعوه 
)كوثر ياس�ن امن( تطلب في�ه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2017/5/31 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب  

)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد / 2817/ب/2017

التاريخ 2018/3/5
اعالن

املدعي /1  � نظيمة ابراهيم عبد الرسول
املدع�ى علي�ه / سوس�ن باقر محم�د وحيدر 

صالح نارص
تبيع محكمة ب�داءة البرصة باملزاي�دة العلنية 
العقار تسلس�ل 11/343 الخليلية ومس�احته 
243 م2 وان�ه عب�ارة عن قطع�ة ارض خالية 
من املش�يدات تق�ع يف منطق�ة الخليلية وعىل 
شارع فرعي مبلط تحيط بهما الدور السكنية 
فم�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
م�ع دف�ع التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10 
من القيمة املق�درة والبالغة للعق�ار اربعمائة 
وخمس�ة وعرشون مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار المر هذه املحكمة وستجري املزايدة 
الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الثالثون 
الت�ايل لن�رش االع�الن ويتحمل املش�ري اجور 

املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال

التاريخ 2018/2/26
اعالن مفقود

اىل املفقود // عباس خضري عباس
بتاري�خ 2018/2/26 قدم�ت ام�ك املدعوه ) 
س�هيلة نجم عب�د( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2016/10/7 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب  

)امك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة بداءة بلدروز
العدد :20/ب/2018
التاريخ 2018/3/4

اعالن
اىل املدعى عليهما : 

1 � رعد صالح قدور 
2 � رائد صالح قدور

مجهولن محل االقامة
اص�درت محكمة بداءة بل�دروز قرارها بالعدد 
واملتضم�ن   2018/2/27 يف  20/ب/2018 
الحك�م بازالة ش�يوع العقار املرق�م 2610/1 
مقاطع�ة 14 امام منص�ور بيعا وتوزيع صايف 
الثم�ن ع�ىل ال�رشكاء كال حس�ب س�هامه يف 
اس�تمارة صورة السجل العقاري حكما غيابيا 
قاب�ال لالع�راض والتميي�ز ونظ�را ملجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا وحس�ب اش�عار مختاري�ن 
قضاء بل�دروز وتاييد  املجلس املحيل يف بلدروز 
تق�رر تبليغكما بواس�طة صحيفتن محليتن 
رس�ميتن ومن حقكما االع�راض عىل القرار 
القانوني�ة  امل�دة  خ�الل  تميي�زه  او  املذك�ور 

وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

قحطان خلف خالد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قره تبة 

العدد :38/ش/2018
التاريخ 2018/2/28

اىل / املدعى عليه )بارق جاس�م محمد( يسكن 
ناحية قره تبة /قرية عيل رساي س�فىل سابقا 

/ مجهول محل االقامة حاليا
اعالن تبليغ

اقام�ت املدعي�ة )خنس�اء جميل محم�د( امام 
ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقمة 38/ش/2018 
تطل�ب فيها التفري�ق لل�رر وملجهولية محل  
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املخت�ار واملجلس املح�يل قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بموع�د املرافعة املواف�ق 2018/3/18  
بالنرش بصحيفت�ن محليتن يوميتن ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

مقداد قادر راشد
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة منديل 
العدد :59/ب/2018
التاريخ 2018/3/4

اعالن 
اىل / املدعى عليهما /  1 � صالح جاس�م محمد 

/مجهول محل االقامة
2 � حبيب قاسم طاهر /مجهول محل االقامة

تحية طيبة ..
قام املدعي جواد داود س�لمان الدعوى  املرقمة 
اع�اله امام ه�ذه املحكمة مدعي�ا انه رشيك يف 
العق�ار بالع�دد 546 قلع�ة جميل بي�ك  ولعدم 
الش�يوع طل�ب  البق�اء ع�ىل  اس�تفادته م�ن 
دعوتكم�ا وبقي�ة ال�رشكاء للمرافع�ة والحكم 
بازال�ة ش�يوع العق�ار اع�اله وملجهولية محل 
اقامتكما حس�ب اشعار مختار قلعة جميل بيك 
امل�ؤرخ 2018/2/17 تقرر تبليغكما بواس�طة 
بالحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة ي�وم 
او  2018/3/13 ويف حال�ة ع�دم حضوركم�ا 
ارسال مندوب عنكما ستجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عدي نجم جمعه
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد :1127 

التاريخ 2018/3/4
اعالن

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل السيدة )سمريه 
داود س�لمان( حول تنصيبه�ا قيمة موقته عىل 
ابنها )ضينان جم�ان خليل( والذي فقد بتاريخ 
2006/10/20 وعليه فقد قررت املحكمة اعالن 
فقدان�ه يف جريدت�ن محليتن وع�ىل من يعرف 
يشء ع�ن حياته او ممات�ه او مصريه مراجعة 
املحكمة لالخبار خالل مدة خمسة عرش يوم من 
تاريخ هذا االعالن وبعكس�ه سوف يتم تنصيب 
السيدة س�مرية داود س�لمان قيمة مؤقته عىل 

ابنها ضينان جمان خليل 
القايض

فاضل حسن
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح يف ناحية القادسية
العدد :14/ج/2018

التاريخ 2018/2/25
قرار الحكم بالعقوبة

تشكلت محكمة جنح يف ناحية القادسية بتاريخ 
2018/2/25 برئاسة القايض السيد عباس عيل 
هادي املأذون بالقضاء باس�م الشعب واصدرت 

قرارها التايل :
املشتكية / عذراء عبد العادل عبد الحسن

امل�دان / حيدر ع�واد ج�الب الدجي�يل / وكيله 
املحامي املنتدب سالم عبد الحسن الكناني 

1 �  الحك�م غيابيا عىل امل�دان حيدر عواد جالب 
بالحب�س البس�يط ملدة س�نة  اس�تنادا الحكام 
املادة 384 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 

1969 املعدل
2 � اص�دار امر قبض وتحري بحق املتهم حيدر 
عواد ج�الب وفق احكام امل�ادة 384 من قانون 

العقوبات 
3 � اعطاء الحق  للمش�تكية ع�ذراء عبد العادل 
عبد الحس�ن بمراجعة املحاكم املدنية للمطالبة 
الدرج�ة  الق�رار  اكتس�اب  بع�د  بالتعوي�ض 

القطعية 
4 �  ينرش القرار بصحيفتن محليتن يوميتن 

5 � احتس�اب اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
سالم عبد الحسن الكناني مبلغ مقداره خمسة 
وعرشون الف دينار تدف�ع له من خزينة الدولة 
بعد اكتس�اب الق�رار الدرج�ة القطعية وصدر 
الحكم اس�تنادا الح�كام امل�واد 149/أ و182/أ 
و243 من قان�ون اصول املحاكم�ات  الجزائية 
رقم 23 لس�نة 1971 املعدل حكما غيابيا  قابال 
لالعراض والتمييز وافهم علنا يف 2018/2/25 

القايض
عباس عيل هادي

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحلة

العدد : 2017/1312
التاريخ 2018/2/22

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الحل�ة الس�يارة املرقمة 
51333 أ بابل خصويص نوع كرايس�لر ستيشن 
اللون اسود موديل 1989 واملسجلة باسم املدين 
غس�ان عيل كاظم  واملحجوزة  لقاء طلب الدائن 
حسام حسن جابر والبالغ 2,066,250 مليونان 
وس�تة وس�تون الف ومائتان وخمس�ون دينار  
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة عرشة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحب مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 
ع�رشة باملائة  م�ن القيم�ة املق�درة وان اجور 
املناداة عىل املشري وس�تجري املزايدة الساعة 
الرابع�ة عرصا من اليوم االخري م�ن املزايدة ويف 
معرض االحرار الكائن يف منطقة نادر الثالثة يف 

الحي الصناعي 
املنفذ العدل

حيدر عيل مريزه
املواصفات : 

الس�يارة نوع كرايس�لر ستيش�ن اللون اس�ود 
موديل 1989 املحرك عاطل والسيارة مستهلكة 
وهي اش�به بالهيكل وال يوجد ابواب وال  ابطانه 
داخلية وال يوجد فيها ج�ام من جميع الجهات 
وال توج�د كهربائي�ات وال مس�جل واالط�ارات 

مستهلكة وال مقاعد

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب 

)رشكة عامة( 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

اعالن

التأميناترقم الحانوتت
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 11
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 22
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 33
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 45
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 57
72,000 )اثنان وسبعون الف دينار فقط(حانوت رقم 68
100,000 )مائة الف دينار فقط(حانوت رقم 79

التأميناترقم الحانوتت
65,000)خمسة وستون الف دينار فقط(حانوت رقم 14
65,000)خمسة وستون الف دينار فقط(حانوت رقم 26
140,000 )مائة واربعون الف دينار فقط(حانوت رقم 310
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فيدرر يواصل التفوق عىل نادال يف التصنيف 
العاملي للتنس

             المستقبل العراقي / وكاالت

حافظ السويس�ري روجر فيدرر، 
عل�ى ص�دارة التصني�ف العالمي 
لالعبي التنس المحترفين، الصادر 

اليوم اإلثنين.
وأصبح في�درر، يبتعد بواقع 600 
نقط�ة ع�ن ن�ادال، ال�ذي اعت�ذر 
عن ع�دم المش�اركة ف�ي بطولة 

وأعل�ن ع�دم  أكابولك�و، 
المنافس�ة  م�ن  تمكن�ه 

ويل�ز  إندي�ان  ببطولت�ي 
وميامي بسبب اإلصابة.

كم�ا صع�د األرجنتين�ي خوان 
للترتي�ب  بوت�رو  دي�ل  مارت�ن 

تتويج�ه  بع�د  عالمي�ا،  الثام�ن 
ف�ي أكابولك�و بلقبه ال��21 في 

مسيرته.

بايرن ميونخ يغلق الباب أمام إغراءات ريال مدريد

مييس يواصل التفوق عىل سواريز ورونالدو

         المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ألماني�ة، عن 
عدم وج�ود أي ني�ة لدى باي�رن ميونخ، 
حامل لقب البوندسليجا، للتفريط في 
خدمات مهاج�م الفريق، البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة “كيكر” األلمانية، فإن ريال 
مدريد لم يتقدم حتى اآلن بأي عرض رس�مي 
الصحيف�ة:  ليفاندوفس�كي.وأضافت  لض�م 
“باي�رن ميونخ اس�تبعد تماما فك�رة التخلي 
عن خدمات ليفاندوفس�كي بنهاية الموس�م 
الجاري”.وأش�ارت، إل�ى أن باي�رن لن يفرط 
في ليفاندوفس�كي مهما كان العرض المقدم 

من ريال مدريد، حيث س�يتم 
رفضه مثلم�ا حدث مع فرانك 

ال�ذي حاول تشيلس�ي  ريبي�ري 
ضمه ع�ام 2009 مقابل 80 مليون 

ي�ورو، وأيًضا محاوالت مانشس�تر 
يونايتد في الفت�رة بين 2014 و2016 
لضم توماس مولر مقابل مبلغ ضخم.

       المستقبل العراقي / وكاالت

ميس�ي،  ليوني�ل  األرجنتين�ي  ع�زز 
ال�دوري  هداف�ي  لقائم�ة  صدارت�ه 
أم�ام  اإلس�باني، بتس�جيله ه�دف، 
أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيده إلى 24 

هدفا في المسابقة المحلية.
برش�لونة  ميس�ي  ق�اد  وبهدف�ه، 
لتحقيق انتصار ثمين على أتلتيكو، 
به�دف نظيف، ف�ي إط�ار الجولة 
ال��27 م�ن الليج�ا، ليع�زز أيضا، 
إذ  للبطول�ة،  البلوجران�ا  ص�دارة 
رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة، 
ووسع الفارق مع األتلتي الوصيف 

إلى 8 نقاط.
ويحتل لويس س�واريز، زميل ميسي 
في برش�لونة، وصاف�ة قائمة الهدافين 

البرتغال�ي  يلي�ه  هدًف�ا،   20 برصي�د 
كريس�تيانو رونالدو ف�ي المركز الثالث، 
مناصفة مع إياجو أس�باس العب سيلتا 
فيجو، بواقع 16 هدًفا.ورفع كريستيانو 
رصي�ده إل�ى 16 هدف�ا، بفض�ل الثنائية 

التي أحرزها السبت الماضي، في مرمى 
خيتافي، خالل المبارة التي انتهت بفوز 

الملكي )3-1(.
وبفض�ل الهدفي�ن، رفع كريس�تيانو 
رصي�ده من األهداف ف�ي تاريخ الليجا 

إل�ى 301، ليصب�ح ثان�ي الع�ب 
من  أكث�ر  يس�جل 
ف�ي  ه�دف   300

ال�دوري  تاري�خ 
بع�د  اإلس�ب��اني 

تي  يأ و . ميس�ي
الفرنسي أنطوان 

مهاج�م  جريزم�ان، 
أتلتيك�و مدري�د رابع�ا بواقع 15 
هدف�ا، ثم كريس�تيان س�تواني 
الع�ب جيرون�ا خامس�ا ب� 14 

هدفا.

             المستقبل العراقي / متابعة

يتس�لح فري�ق ري�ال مدري�د اإلس�باني، بالبرتغال�ي 
كريستيانو رونالدو، من أجل عبور عقبة باريس سان 
جيرم�ان الفرنس�ي اليوم، ف�ي إياب دور ال�� 16 من 
بطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب حديقة األمراء.

وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” الكتالونية، 
أن كريس�يتيانو رونال�دو، يتوهج أمام فرق فرنس�ا، 
موضحة أنه  سجل 10 أهداف وصنع 6، خالل مواجهاته 
أمام الفرق الفرنسية والممثلة في الرباعبي مارسيليا 
ليون وأوكسير وباريس سان جيرمان.وخالل الموسم 
األول لرونالدو مع ري�ال مدريد )2010-2009(، ريال 
مدريد واجه مارس�يليا ف�ي دور المجموعات، وليون 
في دور ال�16 من التشامبيونزليج، وسجل كريستيانو 
رونالدو 4 أهداف في مباراتين أمام مارس�يليا، وصنع 
هدفا لبنزيما في البرنابيو وآخر لراؤول ألبيول بملعب 
“فيلودروم”.وس�جل ف�ي لي�ون هدف التع�ادل لريال 

مدري�د ف�ي البرنابيو، لكن�ه لم يمنع خ�روج فريقه 
من التش�امبيونزليج.وفي الموسم التالي، سجل 

رونالدو هدفا وصنع آخر أمام أوكسير في دور 
المجموعات، ودور ال� 16 في صنع كريستيانو 

رونالدو لمارس�يلو ف�ي فوز فريق�ه على ليون 
بثالثية نظيفة بلقاء اإلياب، بعدما كان قد صنع 
ه�دف التعادل لبنزيما في الذهاب، ليعبر فريقه 
الملكي لربع نهائي البطولة.وعاد كريس�تيانو 
رونال�دو لمواجه�ة ليون ب�دور المجموعات 
هدف�ا  البرتغال�ي  وصن�ع   ،2011-2012
ف�ي ف�وزه فريق�ه 0-4 وس�جل هدفين في 
اإلياب 0-2.وغاب كريس�تيانو رونالدو عن 
التسجيل في باريس سان جيرمان في دور 
المجموعات 2016-2015 بالتعادل السلبي 
ذهابا وفوز فريقه إيابا بهدف ناتشو، قبل 
أن يس�جل ثنائي�ة في مب�اراة الذهاب في 

الفوز بثالثية لهدف.

             المستقبل العراقي / متابعة

إرنس�تو  اإلس�باني  انفج�ر 
فري�ق  م�درب  فالفي�ردي، 
برشلونة اإلسباني، في وجه 
جماهي�ر الفري�ق الكتالوني 
ف�ي ملعب الكامب ن�و، أثناء 
المباراة أمام أتلتيكو مدريد.

“م�اركا”  وقال�ت صحيف�ة 
فالفي�ردي  إن  اإلس�بانية، 

ترك اله�دوء الذي يتس�م به 
جانًبا، واستش�اط غضًبا من 
جماهير الكامب نو، بس�بب 
أندري�ه  البرتغال�ي  الالع�ب 

جوميز.
الكامب نو،  وقامت جماهير 
بإطالق صافرات االستهجان 
ضد الالعب الدولي البرتغالي، 
أندريه جوميز، الذي ش�ارك 
ف�ي المب�اراة كبدي�ل لالعب 

ف�ي  إنييس�تا،  آندري�س 
الدقيقة 36، بعدما تعرض 

األخير لإلصابة.
فالفي����ردي،  والتف����ت 
غضب�ه  وأظه�ر  للجماهي�ر 
ض�د  الصاف�رات  تل�ك  م�ن 
الالعب البرتغالي، والتقطت 

ببعض  تلفظه  الكامي�رات 
الكلمات، فيما كان وجهه 

يكشف عن غضب شديد.

باألرقام.. كريستيانو رونالدو
جالد الفرق الفرنسية

فالفريدي ينفجر يف وجه مجاهري الكامب نو

            المستقل العراقي / وكاالت

اشتعل السباق على جائزة الحذاء الذهبي، 
الت�ي تمنح ألفض�ل هداف ف�ي الدوريات 
األوروبي�ة، بتقاس�م األرجنتيني ليونيل 
ص�الح  محم�د  والمص�ري  ميس�ي 
كافان�ي،  إدينس�ون  واألوروجوائ�ي 
واإلنجلي�زي هارين كي�ن، للصدارة 

برصيد 24 هدفا لكل منهم.
البرازيلي  المهاج�م  ورغم تألق 
جوناس العب بنفيكا بتسجيله 
30 هدفا في الدوري البرتغالي، 
لكن المس�ابقة ال تدخل ضمن 
أفضل خمس دوريات أوروبية 
إيطالي�ا،  إس�بانيا،  )ألماني�ا، 
إنجلترا وفرنسا( وبالتالي يحصد 

الهدف الواح�د 1.5 نقطة، مقاب�ل نقطتين 
للدوريات الخمس الكبرى.

وفيما يل�ي قائمة المتنافس�ين على جائزة 
الحذاء الذهبي:

-1 إدينس�ون كافان�ي )ب�ي إس ج�ي(: 24 
هدفا )48 نقطة(.

-2 ليونيل ميسي )برشلونة(: 24 هدفا )48 
نقطة(.

-3 محمد ص�الح )ليفربول(: 24 هدفا )48 
نقطة(.

-4 ه�اري كي�ن )توتنه�ام(: 24 هدفا )48 
نقطة(.

-5 تش�يرو إيموبيل�ي )التس�يو(: 23 هدفا 
)46 نقطة(.

 45( هدف�ا   30 )بنفي�كا(:  جون�اس   6-
نقطة(.

-7 س�يرجيو أجويرو )مانشس�تر سيتي(: 
21 هدفا )42 نقطة(.

-8 نيم�ار )ب�ي إس ج�ي(: 20 هدف�ا )40 
نقطة(.

-9 لوي�س س�واريز )برش�لونة(: 20 هدفا 
)40 نقطة(.

-10 روبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ(: 
20 هدفا )40 نقطة(.

الرصاع يشتعل بني نجوم أوربا عىل احلذاء الذهبي

الكاظمية جتربتي األوىل بعد اندية واسط
ننتظر بشغف كبري عودة نادي الكوت اىل الدوري املمتاز

اياد حسني: هدفنا احلصول على املركز االول والتأهل لدوري املمتاز

            حاوره/ أحمد عبدالكريم حميد

التق�ت صحيف�ة )الُمس�تقبل العراق�ي( 
ُمداف�ع فري�ق ن�ادي “الكاظمي�ة” بُكَرة 
القدم اياد حس�ين صعيد في فندق زمزم 
َوتح�ّدث لنا ع�ن إس�تعدادات فريقه، عن 
َوع�ن مس�يرته  األّول�ى  الدرج�ة  دوري 
َومواضيع أخرى تطالعونها في السطور 

االتية.
* كي�ف ترى اس�تعدادات ناديكم في هذا 

الموسم؟
- بدأنا مرحلة اإلعداد في منتصف ش�هر 
تشرين الثاني َوخضنا أكثر ِمن 22 ُمَباَراة 
وّدية، حققنا نتائج جّيدة َولعبنا ُمَباَراتين 
في الدوري َولألسف لم نحقق الفوز َعلَى 
ن�ادي “ش�باب الع�دل” َعلَ�ى الّرغ�م ِمن 
االداء الجّيد الذي قّدم�ه الِعبونا َوتعادلنا 
مع “ش�باب العم�ل” )2:2(. َونطمح في 
الُمباري�ات الُمقبلة لتحقي�ق االنتصارات 

َوالسير باتجاه صدارة المجموعة.
* نتائجكم ف�ي المباري�ات الودية كانت 

متميزة، ما تعليقك؟
- صحي�ح، كان�ت النتائج ف�ي الُمباريات 
الودية جّيدة جداً الس�يما الُمباريات أمام 
“ال�زوراء”، “الجوية” وَ“بغ�داد” َوأيضاً 
فري�ق “الصناع�ة” َوغيرها ِم�ن األندية 
الممي�زة، لك�ن قبي�ل ب�دء المنافس�ات 
تع�رض أب�رز العبي�ن لإلصاب�ة َورح�ل 
البعض منهم إلى أندية أُخرى. مما س�بب 
ارب�اك في مس�يرة نادينا. الجه�از الفني 
بقيادة الُمدرب عباس عبدالحس�ين، عمر 
األج�ودي، أحم�د مظل�وم َوماج�د مكي 
يعمل�ون َعلَى تصحيح المس�ار َوتحقيق 

النتائج في الُمباريات 12 المتبقية.  
* كيف ترى الُمنافسة في مجموعتكم؟

- مجموعتنا سّميت بالمجموعة الحديدة 
َوهي المجموعة األصعب في هذا الموسم 
بوج�ود أندي�ة: “الخط�وط”، “التاجي”، 
“المصلحة”، “اإلسكان”، “شباب العدل”، 

َوه�ذه  َو“الرصاف�ة”.  العم�ل”  “ش�باب 
األندي�ة لها باعاً طويالً في دوري الدرجة 
األّولى. هدفنا الحصول َعلَى المركز األّول 
أو الثان�ي َونتأه�ل للمرحل�ة األخيرة ِمن 
الدوري َونّقدم أفضل ما لدينا َورفع اس�م 
“مدينة الجوادين” عالياً في هذا الموسم 

َوارضاء الهيئة اإلدارية للنادي.
* َهل ما زالت حظوظ “الكاظمية” قائمة 

في الُمنافسة؟
- يوج�د الِعب�ون ممي�زون في تش�كيلة 
الفري�ق َووجود الِعبين ِم�ن الُمحافظات 
ِم�ن األنب�ار َوالبص�رة: حس�ين ش�ميل، 
مصطفى ط�ارق، أحم�د المه�دي، أيمن 
إبرهيم، عل�ي نجم َوزياد خل�ف َوفريقنا 

ُيع�ّد أكثر األندي�ة اعتم�اداً َعلَ�ى الِعبين 
ِم�ن الُمحافظات، َوإن ش�اء الله، يكونوا 
إضاف�ة قوّي�ة “للكاظمية” َويس�هم في 
تحقي�ق اإلنتص�ارات َوإس�عاد الجماهير 
الكظماوي�ة. َويوجد الِعب�ون مّثلوا أندية 
عريق�ة مثل وليد خالد الِع�ب “الزوراء”، 

“الجوية”، “الشرطة” َو“الكرخ”.
* كيف تكّونت مسيرتك الرياضية؟

- بدأُت مسيرتي مع ُكَرة القدم مع الفئات 
الس�نية َولعب�ُت مع الفري�ق األّول لنادي 
“النعمانية” بُمحافظة واسط لُمّدة أربعة 
مواس�م. َوانتقل�ت إلى ن�ادي “النهرين” 
َوف�ي ه�ذا الموس�م ق�ررت ان اخ�وض 

تجربة جديدة خارج واسط.

* ما الهدف من اللعب في دوري بغداد؟
- طبع�اً، ل�دى ُكّل الِع�ب ه�دف َوطموح 
للعب في الدوري الُممت�از َو“الكاظمية” 
تجربت�ي األّول َوان ش�اء الل�ه يكون هذا 
الن�ادي بواب�ة ل�ي َولبقية زمالئ�ي. َوال 
يخفى َعلَى  أحد ان نادي “الكاظمية” قّدم 
الِعبي�ن لألندية َوالُمنتخبات، َعلَى س�بيل 
المث�ال، ن�ور صبري، قصي منير، س�يف 
سلمان، علي بهجت، محمد هادي َوأيضاً 

ُمدربنا الحالي عباس عبدالحسين.
* َمن هم الُمدربون الذين اشرفوا عليك؟

- مع “النعمانية” األستاذ إبراهيم شاكر، 
فاض�ل،  تحس�ين  عبدالحس�ين،  حس�ن 
صباح الزم ِمن ُمحافظة بغداد. َواآلن مع 

“الكاظمية” عباس عبدالحسين.
* َمن ُهَو قدوتك في المالعب؟

- علي الزركان�ي. وأصحاب الفضل علّي: 
اياد حس�ين جاب�ر، عالء حس�ين عيدان، 

عمار عبداألمير.
* َمن الالعب ال�ذي تتابعه، محلياً، عربياً 

َوعالمياً؟
- س�عد عبداألمي�ر، محم�د أب�و تريك�ه 

َوسيرجيو بوسكيتس.
* َم�ن ِم�ن الفرق تش�ّجع محلي�اً، عربياً 

َوعالمياً؟
- “الق�ّوة الجوي�ة”، “األهل�ي” المصري 

َو“ريال” مدريد.
* ما ُهَو طموح أياد حسين في الُمستقبل 

القريب؟
- ألعب مع أحد أندية دوري الُممتاز.

* َمن ترشح للظفر بكأس العالم 2018؟
- اللقب سينحصر بين البرازيل َواسبانيا.

* َوماذا تتوّقع لُمنتخبات: مصر، تونس، 
المغرب َوالسعودية؟

- أتوق�ع تأه�ل ُمنتخب مصر إل�ى الدور 
الثاني.

* َوكيف ترى حظوظ ممثلي قارتنا؟
- دائماً ما تخرج ُمنتخبات آس�يا ِمن دور 
المجموع�ات، لكن أتوّق�ع ُمنتخب كوريا 

الجنوبية يحقق نتائج جّيدة في روسيا.
* كي�ف تص�ف لن�ا الواق�ع الرياضي في 

ُمحافظة واسط؟

- يوج�د اهتم�ام جّي�د َوالِعب�و واس�ط 
يلعبون مع األندي�ة األخرى َولو تّم جمع 
هؤالء الالِعبين م�ع نادي “الكوت” لكان 
النادي قد عاد إلى الدوري الُممتاز. عشرة 
الِعبي�ن يحدث�ون الف�ارق َوبمقدوره�م 
ُمس�اعدة ُممث�ل ُمحافظتنا َعلَ�ى العودة 
إل�ى األضواء َومنهم َم�ن يمثل ُمنتخباتنا 
الوطني�ة أيض�اً، أمثال أمج�د كلف، أمجد 

عطوان.
ولالس�ف مازال غياب نادي “الكوت” عن 
الدوري الُممتاز طوال المواس�م السابقة 
َوع�دم إكم�ال الملعب األولمب�ي الذي قد 
يك�ون المتنفس الوحيد َوواجهة واس�ط 

َوال نرى أي دعم للرياضة َوالرياضيين.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: اربعة كواكب يف برجك مع مارس تولّد حالة خاصة 
وتشير اىل يوم مهّم قد تطرأ خالله احداث ال ُتنتىس، وهو 
يوم يحمل ايجابيات ويدعوك اىل االستثمار وتجربة الحظ 
واكتشياف آفاق جدييدة عاطفياً: تبدو أميورك العاطفية 

بحاجة إىل إعادة تقييم

مهنيياً: تصاب بصدمية نتيجة خصم او عداوة رشسية ، 
تجّنب اي تحرك خالل هذا اليوم فهو سلبّي ويحمل فشالً 
او استياء عاطفياً: تميل إىل إحداث تغير جذري يف حياتك 
مين الناحيية الخارجيية أي املظهر واألزيياء بعدما مللت 

الروتني اليومي

مهنياً: قد ال تنسجم رغباتك مع ارادة بعض املقربني منك 
انتبه للمظاهر وحاول ان تنسجم مع الظروف والتطورات 
تجنباً لبعض سيوء التفاهم عاطفيياً: أنت عىل موعد مع 
الحب واملشياعر العاصفية، وتراك أكثر قربياً من الرشيك 

ملبياً كل رغباته بدون تردد

مهنيياً: ال تقيدم عيىل أي مجازفية أو خطيوة مترسعة، 
واتخذ ماليياً موقف املراقب وحاول أن ترى األمور من كل 
جوانبهيا عاطفياً: موضوعات مثرة للجدل تناقشيها مع 
الرشييك، وهي سيتكون يف معظمها ماّدة دسيمة لتزكية 

الخالف املتفاقم بينكما

مهنياً: تناقيش وتفاوض وتتقدم عيىل بعض املعرتضني، 
تشيعر بالتحيرر واالنطالق والشيجاعة، وتتطيور بعض 
العالقات وتسيتعذب جيواً واعداً عاطفياً: بعض املشياكل 
وسيوء التفاهيم ميع أفيراد العائلية، تفاجئيك ترصفات 

الرشيك وال تفهمه جيداً

ردات الفعل الغاضبية غالباً ما تؤدي إىل ارتكاب األخطاء، 
لذلك تريث قليالً قبل إطالق األحكام العشيوائية عاطفياً: 
عالقتيك بالرشييك والتي كانت حتيى اليوم تمير بفرتات 
اضطيراب تعرف ثباتاً صحياً: تقيوم باتباع حمية غذائية 

منتظمة تجعلك تبتعد قليالً عن املأكوالت الدسمة

مهنياً: تتكلّم بطالقة وتحسن مقاربة اآلخرين والتحضر 
لحلف جيد ومفييد، متحّرراً من القييود املاضية، منطلقاً 
بآميال كثرة عاطفياً: يبيدو الرشيك أكثر تفهمياً وتقرباً 
منك ويسياعدك عيىل اتخاذ القيرارات املناسيبة يف حينها 

صحياً: تتوق هذا اليوم إىل الرحالت واألسفار

مهنيياً: بانتظيارك خير مفيرح ومفاجيأة تعييد األميل 
إلييك، واعمل توضيح بعيض األمور مع اليرشكاء بهدوء 
وبرصاحة مطلقة عاطفياً: الحبيب يقدر كل ما تقوم به، 
ويعطييك معنويات إضافية للسير قدمياً يف ما أنت عازم 

عىل تحقيقه 

مهنيياً: ييوم واعيد بانفراجيات كبيرة وتعزييز طاقاتك 
وتقريب املسيافة بينيك وبني محيطك، مزوَّداً بالحماسية 
والقيدرة عىل العميل بمعنوييات مرتفعة وثقية بالنفس 
وإرصار عاطفياً: حياة صاخبة، تعرف بحدسيك مشياعر 

الحبيب التي لم يعر عنها بعد

مهنيياً: تتهور كثراً بسيبب الرسعية يف اتخياذ القرارات 
املهمية، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً يف ترصفاتك لضمان 
مسيتقبل أفضيل عاطفيياً: قد تحتياج إىل القييام ببعض 
التعدييالت العامية عىل مسيلكك لئال تتعيرض للكثر من 

األخطاء واملصائب مع الرشيك

مهنيياً: تختفي املضايقات عىل نحو كبر وتتم املصالحة، 
وتيرّس بانفراجيات أكثرهيا نجاًحيا، وهيي مالئمية لكّل 
التحيرّكات الصعبية واملعّقيدة، فال تفّوت علييك الفرصة 
عاطفيياً: تنجذب إىل أحد مواليد الحمل الذي يؤثر فيك بما 

يبديه من أمارات الصداقة تجاهك.

مهنياً: عليك التأّني والحذر يف عملك، وال سيما أن تجاربك 
السيابقة مع الزمالء غر مشيجعة عىل اإلطالق عاطفياً: 
تبحيث يف شيؤون حياتيية وعاطفيية، وتهتيم ملعلومات 
وأخبيار جديدة تفيد دراسية ليك أوتحقيقياً أوتصوراً، قد 

تنشأ عالقة جديدة تبرص النور.

احلوتالعذراء

مخسة أنواع ملرض السكري
دراسة طبية جديدة تكشف عن وجود خمسة 
أنواع ملرض السيكري اليذي يصيب البالغني، 
وذلك بخيالف االعتقاد الذي كان سيائداً بأن 
املرض يقترص عىل نوعني فقط.توصل فريق 
مين العلمياء يف جامعية “لوند” يف السيويد، 
وفيق دورية نييوز ميديكال اليف سياينس، 
إىل أن كافية األنواع الفرعية ملرض السيكري 
واملصّنفية حديثاً، متمييزة وراثيياً، وتتمتع 

باختالف متنوعة، وهو ما قد يرر اسيتجابة 
بعض مرىض السكري للعالج بشكل مختلف 
عن غرهم، األمر الذي سيساعد يف تحديد من 
يواجه خطيراً من املضاعفيات الناجمة عن 
اتباع عالج مخّصص للمرض.وحالياً يصّنف 
السيكري يف فئتني مرتبطتني بعليم الوراثة، 
فالنيوع األول يتمثل باملناعية الذاتية، ومعه 
ال ينتيج األنسيولني، بينما ينتج األنسيولني 

مع النوع الثاني وهو األكثر انتشياراً، ولكن 
بكميات قليلة، أو ال يتم امتصاص الجلوكوز 
مين خالييا الجسيم، وغالبياً ما يتطيّور مع 
التقيدم يف العمر، ويرتبط بالبدانة.وبحسيب 
الباحثيني، فإنيه يمكين دميج النميط األول 
ملرض السكري وحالة املناعة الذاتية للمرض 
معياً تحت تصنيف واحد، أطلقوا عليه اسيم 

“السكري شديد املناعة”.

ملاذا ينصح العلامء بأكل الشوكوالته؟
كشف علماء أمريكيون عن 
خصائيص صحيية جدييدة 
للريسيفراترول، املوجود يف 

العنب والكاكاو.
وأظهيرت تجيارب الباحثني 
األمراض  يف مراكز مكافحة 
والوقايية منهيا، يف الواليات 
أن  األمريكيية،  املتحيدة 

مادة الريسيفراترول )نوع 
مين الفينيوالت الطبيعيية( 
اليكاكاو  يف  املوجيودة 
والعنيب، لهيا تأثير مضاد 

للفروسات.
وتبيني للعلمياء أن ارتفياع 
نسيب مادة الريسفراترول 
يف الخالييا البرشيية، يمنيع 

من تكاثر فروسيات مرض 
أحيانا، يف  القاتيل  الجيدري 

املراحل األوىل للعدوى.
علمياء  أبحياث  أن  يذكير 
جامعة “إكزتر” يف بريطانيا، 
أثبتيوا عيام 2017 فعاليية 
عمليية  يف  الريسيفراترول 

تجديد الخاليا

ملاذا يتسبب الفطر باهللوسة؟
تبيني لعلمياء األحيياء األمريكيني، أن 
الفطير يحميي نفسيه مين األخطيار 
الخارجيية عين طرييق إفيرازه مادة 

تسمى »السيلوسيبني«.
 ،»Evolution Letters« ونرشت مجلة
أن علماء مين جامعة أوهايو درسيوا 
ثالثة أنواع من الفطرييات، التي تفرز 
مادة السيلوسييبني )مركيب كيميائي 
مهليوس يوجيد يف أكثر مين 200 نوع 
مين الفطر(، فتبني أن هذه الفطريات 
لحمايية  السيلوسييبني  ميادة  تفيرز 

نفسها من الحرشات، التي تتنافس معها 
عىل موارد النميو كاملاء. وهذا ما أظهرته 
دراسات سابقة حول غياب النمل األبيض 

)الذي يتغذى عىل الخشب( يف األوساط 
التي ينمو فيها الفطر.

وبينّي العلماء أيضا األثر اإليجابي ملادة 
السيليوسييبني عىل األشيخاص الذين 
يّتبعون حمية غذائية للتنحيف، فهذه 
املادة باالضافة لتسيببها يف الهلوسية، 
تعيد من امليواد التي تقلل من الشيهية 

إزاء الطعام.
ويخطيط الباحثيون إلجيراء تجيارب 
أكثر عيىل الفطر، واملادة املحرضة عىل 
الهلوسة، السيتخدامها يف املستقبل يف 

األدوية والعقاقر الطبية.

سودوكو

؟؟هل تعلم
أغليب النيآس الذِيين يعثيرون َعيىل محفظيه ضآئعه 

يرجعونهآ إذآ كآن هنآك صور لطفل فيهآ
ِعندمآ تبحث يف قوقل َعن 241543903 يف الصور فأنك 

سرتى الَكثر من النآس يضعون رأسهم يف ثآلجه
15 دقيقه ِمن الضحك تعآدل سيآعتني ِمن النوم لِجسم 

اإلنسآن
أخرتعيت ممحيآة القلم الرصيآص بعد 220 سينه ِمن 

أخرتآع القلم
َمعيدل إنجآب املرأه يف القرن السيآبع عيرش يف أنجلرتآ 

َيبلغ 13 طفل
ُهنآك آكثر ِمن 22000 شخص قآمواِ ب االنتحآر بسبب 

ديون بطآقآت االئتمآن
يرى األنسيآن َنفسيه يف املرآه آجميل ب 5 مرآت بفضل 

دمآغه
إذآ َكتبت يف قوقل zerg rush ثم آنتظرت قليالً , سيتقوم 

قوقل بأكل صفحة البحث
يِف ال60 ثآنيه القآدمه سيموت 101 شخص , ويولد 216 
طفل ليس هذآ علم غيب !ولكن هذآ َحسيب احصآئيآت 

املوتى واملوآليد يف كل العآلم

رموز رسية يف اهلاتف تفتح ميزات خفية
قيال موقع »بيي يس ماغ« إن الرميوز الرسية تخفي عدد 
كبيرا مين امليزات يف الهواتيف الذكية. وغالبيا ال يتم ذكر 

هذه الرموز يف الكتب املرفقة مع هذه األجهزة.
وفيما ييل بعض الرموز الرسيية التي تفتح ميزات خفية 

يف هاتفك:
1- *3001#12345#* : اطبيع هيذا الرقيم واضغط عىل 
زر االتصال وسيتحصل عيىل معلوميات ومعطيات حول 

الشبكات املحلية.
2- *#0*# : هذا الرمز يشيتغل عىل أندرويد ويتيح تعديل 
بعيض اإلعيدادات الخاصية بالكاميرا األماميية واهتزاز 

الهاتف.
3- *#06# : يقيدم هيذا الرميز رقيم »IMEI« الخياص 

بهاتفيك. ويتم اسيتعمال هيذا الرقم يف حيال تمت رسقة 
هاتفك من أجل تحديد مكانه.

4- *#67# : يمنحك هيذا الرقم إمكانية إدخال رقم هاتف 
معيني، يتم تحويل املتصيل إليه تلقائيا، يف حيال اتصل بك 

ووجدك مشغوال.
5- *#61# : يساعد هذا الكود عىل تعديل بعض خصائص 

املكاملات الواردة.
6- *646# : يشيتغل الكيود يف حال كنت قيد فعلت إحدى 
باقيات االتصاالت عيىل جهازك. ويتيح الكيود معرفة عدد 

دقائق االتصال املتبقية يف باقتك.
7- *225# : يسيتخدم يف نفيس الحالة السيابقة ملعرفة 

قيمة فاتورتك.
 ،Caller ID 8- #31# : إذا أردت إخفياء رقمك عن تطبيق

استخدم هذا الكود.
فاتورتيك  تفاصييل  يقيدم  الرميز  هيذا   :  #3282*  -9

بالتدقيق.
10- *5005*7672# : سيخرك هذا الرمز برقمك الخاص 

عند مركز العمالء يف حال أردت التواصل معه.
11- *43# : لتفعيل خاصية االنتظار عند ورود أي مكاملة. 

يمكنك إلغاء الخاصية من خالل إدخال #43#.
12- *#7353# : يعيرض هيذا الرميز »قائمية االختبيار 
الرسيعية«، بغيية اختبيار إحيدى خصائيص الهاتف مثل 

الكامرا أو املوسيقى أو البلوثوت أو املتحدث )سبيكر(.
13- *#1234# : يشيتغل فقيط عيىل هواتيف غاالكيي. 

ويقدم لك قائمة الرامج املثبتة حاليا عىل هاتفك.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
*يكفي 5 أشخاص* - 2 كوب كبر فراوله طازجة )450 جرام( - 
1 كوب كبر ماء بارد )240مل ( - 1 كوب كبر ماء مغيل )240 مل 
( - 2 ملعقة كبرة *ملعقة طعام*  نشا ذرة )12 جرام ( - 2 ظرف 

)باكيت( جييل بنكهة الفراولة
نستخدم نفس الكوب الكبر يف تجهيز املقادير

طريقة التحضر:
نقوم بغسيل الفراوله الطازجة جيًدا ثم نقيوم بتقطيعها  اىل قطع 

صغرة
يف وعاء اخر نضع مسيحوق الجييل  ونسيكب عليهيا املاء املغيل ثم 

نحرك الجييل واملاء املغيل مًعا بملعقة حتى يذوب الجيل يف املاء
يف اناء اخر نضع النشيا ثم نضيف اليها املاء البارد ثم نحرك النشيا 
واملاء البارد مًعا حتى يختلط النشيا باملاء ، نضيف باقي املاء البارد 

تدريجًيا للنشا مع االستمرار يف الخلط حتى يمتزج الخليط
نضييف خليط الجييل اىل خليط النشيا ونحركهم مًعا بملعقة حتى 

يمتزجا
نحير األكيواب الخاصية بعميل الجييل  ونسيكب فيهيا الخليط 

ونحرص عىل عدم ملئ األكواب عن اخرها
نوزع قطع الفراوله الصغرة عىل أكواب الجييل عىل حسب الرغبة

ندخيل أكيواب الجيييل اىل الثالجة ونرتكهيا حتى تجميد ...بعد ذلك 
تصبح جاهزة للتقديم .

جييل الفراولة
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ام�ضاءات

طلبت »تويرت« مس�اعدة خارجية لتقييم اجواء التغريدات التي ترس�ل 
عرب شبكة التواصل االجتماعي هذه أمال يف تحسني مكافحة الربمجيات 
األوتوماتيكي�ة التي تع�رتض عملها مثل بوتات االنرتنت أو الحس�ابات 
املتخصص�ة يف نرش تعليق�ات خارجة عن مواضي�ع النقاش )ما يعرف 

باملتصيدين أو »ترول«(.
وتق�رتح الش�بكة االجتماعية ع�ى خ�رباء خارجيني إرس�ال أفكارهم 
للمس�اعدة يف »تحدي�د االجواء املنترشة عرب ع�رب +تويرت+ وكيف يمكن 

قياس ذلك«.
وكتب رئيس »تويرت« جاك دوريس يف إحدى تغريداته لتقديم املبادرة »ال 

يمكننا وال نريد فعل ذلك بمفردنا«.
وأض�اف »إذا م�ا أردتم تحس�ني أم�ر ما يج�ب أن تكون�وا قادرين عى 
قياس�ه«. ومن�ذ االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية يف 2016، اكتش�فت 
»تويرت« ومعها منصات الكرتونية أخرى الطريقة التي استخدمت فيها 

»بوتات« االنرتت إلحداث رشخ سيايس ونرش أخبار مزيفة.

اكتش�ف علماء أمريكيون أثر وزن الجس�م عى ارتفاع متوس�ط العمر 
املتوقع لإلنس�ان. وأجرى علماء من جامعة بوس�طن دراس�ة تحليلية 
أثبت�وا فيه�ا، أن زي�ادة الوزن لم تكن أب�دا عالمة عى الصح�ة الجيدة، 

وقرروا أن يوضحوا العالقة بني وزن الجسم وطول العمر.
وتب�نينّ أن كمي�ة الدهون املفرطة تؤثر س�لبا عى صحة اإلنس�ان، لكن 
األطباء لم يتمكنوا حتى اآلن من إيجاد حدود العالقة بني نسبة الدهون 

وصحة الجسم.
واتض�ح لألطباء أيضا أن ارتفاع معدل متوس�ط طول العمر، يزداد لدى 
األش�خاص الذين تق�رتب زيادة أوزانه�م من الحد األدنى املس�موح به 
صحي�ا. ويالح�ظ العلماء أن زي�ادة الوزن ال تحمل يف ح�د ذاتها منافع 
للجس�م )كقاعدة عامة(، رغم أن األنس�جة الدهني�ة قادرة عى حماية 
الجس�م ضد العدوى وااللتهابات، لكن الزي�ادة املفرطة للدهون تصبح 
ض�ارة أكثر وتعرض الجس�م ألم�راض أخط�ر، كالرسط�ان، والعمود 

الفقري، واملفاصل.

عالقة الوزن بطول العمر!»تويرت« تطلب مساعدة عرب شبكتها وفاة قائد االوركسرتا االسباين خيسوس لوبيث كوبوس

شـكـر وتـقـديـر

ت�ويف قائ�د االوركس�رتا االس�باني خيس�وس 
لوبي�ث كوبوس الذي ادار خصوصا اوبرا برلني 
واوركس�رتا سينسيناتي الس�مفونية يف برلني 
ج�راء اصابته برسط�ان عن 78 عام�ا عى ما 
اف�اد ممثل�وه يف مدريد. وس�يدفن خيس�وس 
لوبي�ث كوبوس يف بلدته ت�ورو العائدة للقرون 
الوس�طى يف منطقة كاس�تيا إي ليون )شمال 
غ�رب( حي�ث ول�د ع�ى م�ا اوضح�ت وكالة 
»كونس�ريتوس فيتوري�ا« فيما اعلن�ت البلدية 
فيها الح�داد ثالثة اي�ام. وكان كوبوس يحمل 
ش�هادة دكتوراه يف الفلس�فة وقد بدأ مسريته 
املوس�يقية يف س�ن متقدمة الن�ه يف ظل حكم 
فرانك�و »لم يكن للموس�يقى موق�ع فعيل« يف 

اس�بانيا، عى حد قوله. وتلقى كوبوس تدريبه 
يف كونرسفتوار فيينا وهو لم يحرض اول حفلة 
مع اوركس�رتا إال يف س�ن الثامنة عرشة. وهو 
أدار يف حف�الت مح�ددة افضل الف�رق العاملية 
وال س�يما االوركس�رتا الفلهرموني�ة يف فيين�ا 
وبرلني واالوركس�رتا السمفونية يف لندن فضال 
ع�ن س�كاال يف ميالن�و ومرتوبوليت�ان اوبرا يف 
نيويورك. وأق�ام اول حفلة ل�ه العام 1978 يف 
لن�دن. وانتقل بعدها اىل اوبرا برلني كمدير عام 
)1981-1990( ويف مدريد حيث ادار اوركسرتا 
اس�بانيا الوطني�ة )1984-1988( وم�ن ث�م 
سينس�يناتي )1990-2000( يف والي�ة اوهايو 

االمريكية.

أتقدم بالش�كر الجزيل وال���عرفان لألس��تاذين الدكتور أحمد سامي حسن والدكتور 
جاسم حميد كاظم التدريسيني فيه كلية العلوم /الج��امعة املست�نرصية لجهودهم 
املبذولة يف رفع مستوى الط����لبة العايل واحتضان الط���لبة ذوو الدراسات العل��يا 

لكونهم أصحاب مهنيه عاليه لرفع كفاءة الطلبة وفقهم الله يف مسريتهم العلمية.
 المواطن حسن هاشم

املستقبل العراقي/خاص

عن دار اراءللطباعة صدر العدد 
العارش من مجلة االداب والفنون 
الت�ي ي�رأس تحريره�ا د.ع�يل 
لعيبي يف حلة زاهيةب48صفحة 
ملونه وبطباعة انيقة وتصاميم 
بديع�ة  تؤكد مج�ددا ان االبداع 
يق�دم نفس�ه ويعل�ن حضوره 
بامتي�از وقد تصدرته�ا صورة 
العدد  الحج�اج  للش�اعر كاظم 
الجدي�د احت�وى ع�ى افتتاحية 
لرئي�س التحرير حمل�ت عنوان 
)ازدواجي�ة (انتق�د فيها عملية 
من�ح االلقاب مجانا يف س�احة 
ل�ألدب  ماي�يء  وه�و  االدب 
،وايض�ا  الحقيق�ي  واألدي�ب 
م�ع  الح�وارات  م�ن  سلس�لة 
االدباء ونصوص نثرية لعدد من 
الش�عراءولقاءمن الب�رصة مع 
الش�اعر العراق�ي الكبري كاظم 
الحجاج حيث قال من املربد)هذا 
املهرجان الذي يحمل اسمي هو 

تكريم تودي�ع يل(وحوار اجراه 
الزميل قاسم وداي الربيعي مع 
الكاتبة امنه عبد العزيز :) هكذا 
ان�ا خزين عاطف�ة مدمرة( ويف 
صفح�ة 42تحقيق�ات نقرأعن 
ومثقف�ون  اكاديمي�ون  قي�ام 
لأليت�ام  مؤسس�ة  بتأس�يس 
اجم�ل  يف  الع�رشات  وانتش�ال 
تجرب�ة انس�انية كم�ا نطال�ع 
يف الع�دد  موضوع ع�ن الفنان 
الالمي ،ورسائل  الراحل حسني 
ح�ب م�ن بغ�داد اىل طرطوس 
حمله�ا ديوان)همس�ات ع�ى 
اجنحة( ،والحلقة الثانية للداللة 
الرسديةب�ني املفارقة والتغريب 
للدكتور.محم�د ون�ان جاس�م 
البيضان�ي  لجلي�ل  ،فيمانق�را 
اوراق م�ن دفات�ري عن الفيس 
لعب�د  امل�دن(  ب�وك، و)ص�وت 
الفتاح املطلبي ،وتقرير مليرسة 
هاشم بعنوان) بال اقنعة بداية 
االم�ل الجديد(فضال عن الزوايا 

الثابته يف املجلة .

جملة االداب والفنون يف عددها اجلديد.. االبداع يقدم نفسه
فوجئ باحثون باكتشاف اكثر من 1,5 مليون 
ط�ري بطري�ق أدي�يل معزول�ة ع�ى الجلي�د يف 
ارخبي�ل واقع يف املحيط املتجمد الجنوبي وهم 
يحرصون االن عى ضمان سالمتها يف محمية 
بحرية. وهذه الحماية مهمة لطيور البطريق 
يف ج�زر دينجرز ايالندز الواقعة يف رشق ش�به 
الجزيرة القطبية الجنوبية خصوصا وان بعض 
املجموعات من النوع نفس�ه تسجل تراجعا يف 
منطق�ة تقع عى بعد اقل من 200 كيلومرت اىل 
الغرب من شبه الجزيرة التي تعاني من ذوبان 

الثلوج الناجم عن االحرتار املناخي.
ويقف وراء هذا االكتش�اف الذي نرش يف مجلة 
»س�اينتفيك ريبورتس«، تحليل صور ملتقطة 
باالقم�ار االصطناعية يف هذا االرخبيل الصغري 
الواقع يف بحر ويديل عى ما تقول هيذر لينش 
من جامعة س�توني ب�روك االمريكي�ة لوكالة 

فرانس برس.
وكان يع�رف العلم�اء ان طي�ور بطريق أدييل 
م�ع بطنها االبيض ورأس�ها االس�ود وعيونها 
املزن�رة باالبيض، كانت ع�ى واحدة عى االقل 
من الش�عب املرجانية التس�ع يف ه�ذه الجزر 
 1997-1996 يف  احص�اء  ق�در  الصخري�ة 

اعشاشها ب285 اىل 305 االف.

إال أن ص�ور االقمار االصطناعي�ة امللتقطة يف 
إطار برنامح »الندسات« ملراقبة االرض التابع 
لوكال�ة الفض�اء االمريكي�ة )ناس�ا( اظهرت 
وجود مخلفات له�ذه الطيور عى جزر اخرى 
من االرخبي�ل وكان�ت الربمجيات الحس�ابية 

واضحة بان عدد الطيور فيها اكرب.
ظنن�ت  البداي�ة  »يف  لين�ش  هي�ذر  وتوض�ح 

ان يف االم�ر خط�أ. لك�ن عندم�ا اطلعن�ا عى 
صور االقم�ار االصطناعية التجاري�ة العالية 

الوضوحية، ادركنا اننا امام اكتشاف كبري«.
واس�تغلت مهمة دولية انحسار نادر يف الجليد 
الذي يحارص هذه املنطقة طوال السنة تقريبا 
للتوج�ه اليها يف كانون االول/ديس�مرب 2015 

للتحقق عى االرض من هذا االكتشاف.

اكتشاف 1,5 مليون »بطريق« يف القطب اجلنويب

بسمة النسور دينا عبد الفتاح

م�ضاحة للراأي

عمل اإلنسان خبز وورود! 

أدع�و كل رجل أن يقدم الورود ملن حوله من الس�يدات يف اليوم 
العامل�ي للم�رأة املواف�ق 8 آذار املقبل، تقدي�راً لجهودها يف بناء 
املجتمع، ومكافحة التمييز والتعصب والعنف بكل أشكاله. املرأة 
مازالت يف رحلة كفاحها بحثاً عن العدالة والحرية واملساواة، التي 
توق�ع املنتدى االقتصادي العاملي تحقيقها ومقابلة الفجوة بني 
النوعني يف عام 2186، يف حني وضعتها األمم املتحدة هدفاً لعام 
2030. حي�ث واجهت املرأة الكثري م�ن االعتداءات عى حقوقها 
وكيانه�ا ورغبتها يف التواجد واملش�اركة، ليس هذا فحس�ب بل 
تج�اوز األمر للتحرش واالضطهاد يف بعض الوقت. وليس هناك 
دلي�اًل واضحاً عى ذلك س�وى ما يحدث يف الدول�ة الديمقراطية 
األوىل عاملي�ًا وه�ي الواليات املتح�دة التي تفش�ت فيها ظاهرة 
التح�رش. لذا يع�د اليوم العاملي للمرأة ال�ذي يحتفل فيه العالم 
باإلنجازات العلمية واملهنية والعملية للمرأة من أهم املناس�بات 
العاملي�ة التي تس�تخدمها امل�رأة للتعبري عن مزي�د من املطالب 
التي تدعم حقوقها. والقص�ة التاريخية وراء إطالق يوم عاملي 
للمرأة هي يف حد ذاتها تس�جيل ملعاناة حقيقية واجهتها املرأة، 
األم�ر الذي دفعه�ا للتكتل واالتحاد من أج�ل املطالبة بحقوقها 
بعد أن أنكرها عليها املجتمع التي تعيش فيه. وبدأ أول احتفال 
باليوم العامل�ي للمرأة يف 1857 عندما خرجن س�يدات الواليات 
املتحدة يف الش�وارع يعلنن ع�ن رفضهن لظروف العمل والحياة 
القاس�ية الالتي يمرن بها، ونجح�وا بالفعل يف لفت نظر العالم 
أجمع، وكبار السياسيني يف الواليات املتحدة، ومن هنا اقتصدت 
امل�رأة أول حق من حقوقه�ا وهو حقها يف االع�رتاض والتعبري 
عن الرأي، واحتشدن يف الشوارع ليحتفلن بقوتهن الكبرية التي 
كانت مجهولة وُمنكرة يف السابق. وُيعد 25 آذار من عام 1911 
يوم�اً فاص�اًل يف التاريخ الحديث للمرأة العاملة، حيث نش�ب يف 
هذا الي�وم حريقاً ضخماً بمصنع القمص�ان الثالثية بالواليات 
املتح�دة وبالتحديد بمدينة نيوي�ورك، وراح ضحية هذا الحريق 
حوايل 140 سيدة، ُقتلن نتيجة غلق املسئولني يف املصنع لألبواب 
نتيجة خش�يتهم من خروج العاملني للتدخني يف الشوارع أثناء 
تبديل الوردية، األمر الذي لفت نظر العالم أجمع لظروف العمل 
القاس�ية التي تعمل فيها امل�رأة والتي تؤثر ع�ى امكانياتها يف 
العطاء والتقدم. وبعد هذا الحادث احتش�دن س�يدات نيويورك 
يف قل�ب املدينة بل ويف أماكن متع�ددة من الواليات املتحدة وهن 
يحملن »الخبز والورود« للمطالبة بحياة انس�انية تناسب املرأة 
وتناس�ب طبيعتها األنثوي�ة، ويف نفس الوقت تف�ي بأغراضها 

املعيشية وأغراض أرستها.

طفل�ة ل�م يبل�غ عمره�ا الث�الث س�نوات تصب�ح نجم�ة يف 
»السوش�يال ميديا« بني ليل�ة وضحاها، لس�اعات محدودة، 
ألن والدته�ا الفهيم�ة قررت فجأة أن تتظ�ارف عى صفحات 
»فيسبوك«، فحرشت الصغرية املسكينة يف قدر منزيل مخصص 
للطبخ، والتقطت ص�ورًة، توقعت أن تكون مضحكًة، تحصد 
عى إثره�ا بضعة »اليكات«، ال تغني عن رع�ب كبري وارتباك 
تعرض�ت له الضحي�ة التي علق�ت يف القدر الصغ�ري، ما حدا 
بالعائلة إىل االستعانة بقوات الدفاع املدني، لتخليص الصغرية 
املس�كينة التي اضط�ر فريق اإلنقاذ لقص القدر، باس�تخدام 
مقص معدني ضخم، بعد أن فشلت الجهود إلخراجها من هذا 
املأزق الذي صنعته األم بحسن نية، ولكن بمقدار مزعج كبري 
من االستهتار، وغياب حس املسؤولية الذي ينبغي أن يعرنّضها 
للعق�اب واملس�اءلة القانوني�ة واالجتماعي�ة، كالحرمان من 
اس�تخدام الهاتف النقال، أو تقدي�م خدمة اجتماعية، إضافة 
إىل تحميله�ا النفقات التي تكبدتها الدول�ة، وذلك جزاًء عادال 
عى خيانة أبسط أبجديات األمومة القائمة املتمثلة يف االنتباه 
والح�رص وتوفري الحماي�ة لصغارنا، وه�م األمانة املعلقة يف 
أعناقنا ما دام يف العروق نبض، وهي التي أقدمت عى إس�اءة 

االئتمان والعبث الغبي بروح الطفلة. 
لن�ا أن نتخيل لحظ�ات الهول التي مرت ع�ى الصغرية عاثرة 
الحظ، وهي تخضع لعمليات الشد والجذب التي باءت بالفشل، 
بع�د محاوالت عديدة ومراقبة املق�صنّ املعدني يمر قريبا جدا 
من جس�دها املرتعش، غري مس�تجيبة ملحاوالت التهدئة التي 
لم تأت بنتيجة، فظل رصاخها مدويا، غري مطمنئ إىل إمكانية 
النجاة. وغالبا غري مدركة أن ه�ؤالء الرجال املخلصني جاؤوا 
إلنقاذه�ا وحمايتها، كونه�ا تفرتض غريزي�ا أن هذه مهمة 
العائل�ة، ول�ن تدرك بس�هولة أن هؤالء الغرباء ال�ذي يرتدون 
ثيابا عس�كرية، ه�م أصدقاء، وهم مصدر األم�ان والحماية، 
كون الصغار يخاف�ون غريزيا من رجال الرشطة، ألن أمهات 
كثريات يلجأن إىل إخافة الصغار املش�اغبني )بعمو الرشطي( 

ف. الذي يف وسعه أن يسجننا إذا لم نحسن الترصنّ
الص�ادم، ب�ل واملفجع يف كل الحكاي�ة، أن الكامريا التي كانت 
الس�بب والداف�ع لهذه الجريم�ة اإللكرتونية ظلت مس�تمرة 
يف ب�ث الحكاي�ة، عى الرغم م�ن أنها مدعاة للحرج، وس�بب 
للتقري�ع والتوبيخ لم تتوقف لحظ�ة، ورصدت لحظة بلحظة 
مجري�ات األحداث الت�ي انتهت بفضل العناي�ة اإللهية بنجاة 

الصغرية التي ظلت مذعورة. 


