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أربع ال جتزي في أربع اخليانة 
والغلول والسرقة والربا ال جتزي في حج وال عمرة 

وال جهاد وال صدقة

ص3املنظامت الدولية تعد »خطة إنسانية« لعام 2018 تساهم باإلعامر وإعادة النازحني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السعـوديـة »سجن كبري« للبـاكستـانييـن

واليـتـي : إيـران شـعـبـا وحـكـومـة لـن تــخـضــع لـغـطـرســـة أمـيــركــا

إطالق مرشوع »دوم 2025« لوضع اطار اسرتاتيجي لالتصاالت واملعلوماتية

العراق وإيران يف الطريق إىل »الوثيقة الشاملة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئي�س الوزراء حي�در العبادي خالل 
لقائ�ه بالوف�د االيران�ي يف بغ�داد، أمس 
كب�رة  االتف�اق  مج�االت  ان  االربع�اء، 
واالش�كاالت صغرة بني البلدين، مشددا 
ع�ى ان املباحث�ات مع الجان�ب االيراني 
»فيه�ا منفع�ة«، فيما اك�د الوفد عى ان 
بالده ستقف اىل جانب العراق يف اإلعمار 
والبناء.وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئاس�ة 
الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
العراق�ي  »الوفدي�ن  إن  من�ه،  نس�خة 
وااليراني عقدا مباحثات رسمية برئاسة 

رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي 
والنائ�ب االول للرئي�س االيراني اس�حق 
جهانغ�ري«. ونقل املكتب ع�ن العبادي 
قول�ه، إن »لدينا عالق�ات تأريخية متينة 
بني البلدين والش�عبني ونسعى لتمتينها 
والسياس�ية  االقتصادي�ة  املج�االت  يف 
والثقافية والتجاري�ة واملجاالت االخرى، 
جمي�ع  ازال�ة  ع�ى  العم�ل  اىل  اضاف�ة 
املخلف�ات الس�ابقة«.واضاف العب�ادي، 
ان »مج�االت االتفاق كبرة واالش�كاالت 
صغرة ومباحثاتنا م�ع الجانب االيراني 

فيها منفعة للشعبني والبلدين«.
من جهته، بارك جهانغري »االنتصارات 

الت�ي تحقق�ت ع�ى عصاب�ات داع�ش 
ب�«االنجازات الكبرة  االرهابية«، مشيداً 
الت�ي تحققت يف عه�د العب�ادي بتوحيد 

البلد والدور الكبر للعراق يف املنطقة«.
وق�ال جهانغ�ري، إن »الع�راق بلد مهم 
وهن�اك  وطي�دة  ب�ه  وعالقتن�ا  وكب�ر 
مشرتكات عديدة وهي عى افضل حاالتها 
ومس�توياتها«، مؤكدا ان »ايران ستقف 
اىل جانب العراق يف اإلعمار والبناء«. وأكد 
النائ�ب االول للرئي�س االيراني اس�حاق 
جهانغ�ري ع�زم طه�ران وبغ�داد عى 

تطوير العالقات الثنائية بينهما.
التفاصيل ص3
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جوارديوال: 
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الـجـمـيـع
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حمافظ بغداد يرتأس اجللسة
 اخلاصة ملجلس املحافظة ملناقشة الوضع 

يف قضاء احلسينية
ص6

بحضور قضاة النزاهة يف بغداد رئيس استئناف الرصافة جيري 
اجتامعا موسعا مع املفتشني العموميني وهيئة النزاهة

      بغداد / المستقبل العراقي

الرصاف�ة  اس�تئناف  محكم�ة  رئي�س  عق�د 
الق�ايض ماج�د األعرج�ي اجتماع�ا موس�عا 
وهيئ�ة  ال�وزارات  يف  العمومي�ني  باملفتش�ني 
النزاه�ة ومجموعة م�ن القض�اة، لبحث آلية 
تطوي�ر العمل املش�رتك. وق�ال الق�ايض عبد 
الس�تار برق�دار املتح�دث الرس�مي ملجل�س 
القض�اء األع�ى إن »القايض ماج�د األعرجي 

أجرى اجتماعاً موس�عاً باملفتشني العموميني 
يف الوزارات والهيئات املستقلة كافة«، الفتا إىل 
أن »االجتماع كان بحض�ور نائب رئيس هيئة 
النزاه�ة والقض�اة املتخصصني بنظ�ر قضايا 
النزاهة ». وأضاف برقدار أن »االجتماع ناقش 
لة بني القضاء وهيئة النزاهة  املواضيع ذات الصِّ
ومكاتب املفتش�ني العموميني وس�بل تطوير 

آليات العمل والتنسيق بني هذه الجهات«.
وتاب�ع برقدار إن »رئيس اس�تئناف الرصافة 

أكد عى هامش االجتم�اع أن التحقيق اإلداري 
يف دعاوى النزاهة هو اس�تئنايس للقايض و ال 
يحتاج إىل مصادقة املس�ؤول التنفيذي، كجزء 

من تطوير اآلليات واختصار الروتني«.
وأفاد املتحدث الرس�مي بأن »االجتماع ناقش 
أهمية إنج�از األعمال وفق الس�قوف الزمنية 
املح�ددة لها وتوخ�ي الدقة يف قضاي�ا النزاهة 
م�ن أجل إكم�ال الدعاوى بش�كل مثايل ووفق 

السياقات القانونية«.

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل مستشـار االمن 
الوطني اهلولندي

رئيس املؤمتر الوطني يبحث الواقع النفطي مع رئيس 
2رابطة »الدفاع عن القطاع النفطي اخلاص« 2

       بغداد / المستقبل العراقي

انتهت الحكومة األملانية من عملية إعادة 
النظر يف مهمة الجيش األملاني يف العراق، 
واإلطار الجديد للمهمة يأخذ بشكل خاص 
تنوع القومي�ات واملذاهب بنظر االعتبار 
أكث�ر من املايض. وبحس�ب تقرير نرشه 
موق�ع قن�اة )dw( ف�إن إزال�ة مخلفات 

الحرب وش�فافية البنى القيادية للجيش 
والخدمات الطبية والصحية واللوجستية 
هي أبرز فقرات برنامج الحكومة األملانية 
الخ�اص بدع�م الجي�ش العراق�ي ع�ر 
دورات تدريبي�ة يق�وم بتنفيذها الجيش 
األملاني. وإىل جانب اس�تمرار املشاركة يف 
القت�ال مع قوات التحال�ف الدويل بقيادة 
الوالي�ات املتح�دة ضد تنظي�م »داعش«، 

تض�ع أملانيا أمر تقوي�ة الجيش العراقي 
ودعمه يف صلب مهم�ات الجيش األملاني 
يف العراق. ويجري الحديث بش�كل خاص 
ع�ن »دورات تدريبية متخصصة« تهدف 
إىل إع�داد مدربني محليني ملواصلة تدريب 
بقي�ة وحدات الجي�ش العراقي إىل جانب 

إجراءات تدريبية.
التفاصيل ص3

برلني حتدد مهمة املدربني األملان يف العراق: 
منح كل اخلربات للجيش االحتادي
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         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة االعالم واالتص�االت عن 
مصادق�ة مجل�س ال�وزراء ع�ى إط�الق 
اط�ار  لوض�ع   »2025 »دوم  م�روع 
اس�راتيجي للنه�وض بقط�اع االتصاالت 

واملعلوماتية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »مجلس الوزراء 
صادق يف اجتماعه االسبوعي الثالثاء، عى 
مبادرة هيئ�ة االعالم واالتص�االت الطالق 
س�يضع  وال�ذي   )2025 )دوم  م�روع 
للنه�وض  الع�ام  االس�راتيجي  االط�ار 
 ،)ICT( بقط�اع االتص�االت واملعلوماتي�ة
وتذلي�ل العقب�ات التي تقف أم�ام تطوير 
هذا القط�اع الحيوي ومواكب�ة التطورات 

الرسيعة والهائلة الحاصلة فيه«.
واش�ارت اىل ان »ه�ذه املبادرة تش�كل 
حصيل�ة جهد متواصل تقدم�ت به الهيئة 
بالتعاون والتش�اور مع هيئة املستشارين 
يف رئاس�ة الوزراء، من اج�ل انجاح إطالق 
اطل�ق   2025-2018 للس�نوات  مب�ادرة 
عليها اسم )Du3M(«، موضحة ان »كلمة 
)Du3( تعن�ي )بن�اء( باللغ�ة الس�ومرية 
و)M( م�ن كلم�ة )مس�تقبل(، لتكتم�ل 
الرؤية يف املروع بمسمى )بناء مستقبل 
االتصاالت(«.واضافت أن »محصلة النتائج 
املتوقع�ة من تنفيذ ه�ذه املبادرة تتلخص 
يف ع�دة محاور اساس�ية ابرزه�ا، إنعاش 
االقتصاد العراقي عن طريق رفع مستوى 
م�ؤرش النات�ج املح�ي اإلجمايل الس�نوي 

)GDP(«, مبين�ة ان »الدراس�ات أوضحت 
ان إنع�اش قطاع االتص�االت واملعلوماتية 
يس�اهم بزيادة مقدارها )0.6٪-1٪ ( من 

الدخل القومي«.
وتابع�ت الهيئة »باالضاف�ة اىل تطوير 
 )GDP( األخ�رى  الخدمي�ة  القطاع�ات 
مثل: الصحة, التعلي�م, الزراعة, املصارف 
تفعي�ل خدم�ات  والتج�ارة ع�ن طري�ق 
 e-commerce, e-marketing, e-(
 )health, e- education, e-money

وغريها من الخدمات االلكرونية«.
ولفتت اىل ان »املبادرة ستسهم بتطوير 
مهارات الك�وادر واالس�تفادة من خربات 
الجه�ات العاملي�ة وتش�جيع االس�تثمار، 
وخلق ف�رص عمل وتقليل نس�بة البطالة 
وزي�ادة ثقافة ووعي املجتمع بأهمية هذا 
القطاع«.ونوهت »بما ان مستوى التطور 
التكنولوجي اصبح مقياس�اً لتطور الدول 
والش�عوب، ولكون ترتيب الع�راق متدني 
ج�دا خالل االعوام الس�ابقة وغ�ري متوفر 
لعام 201٧، بحس�ب االحصائيات العاملية 
 ICT development Indicator( مل�ؤرش 
IDI( وال�ذي ت�م ن�رُه من قب�ل االتحاد 
الدويل، ستس�هم هذه املب�ادرة يف رفع هذا 

املؤرش ورفع شأن العراق عاملياً«.
وختم�ت الهيئ�ة بيانه�ا بالق�ول انها 
»س�ترع بمخاطب�ة املنظم�ات العاملي�ة 
ذات العالقة لطلب الدعم واالس�تفادة من 
 ITU, World bank, GSMA, خرباتها مثل
ومنظم�ات   ICAN, SAMENA, RIPE

االمم املتحدة االخرى.

سيعمل مع مؤسسات ومنظمات دولية

إطالق مرشوع »دوم 2025« لوضع اطار اسرتاتيجي لالتصاالت واملعلوماتية

        بغداد / المستقبل العراقي

وقعت وزارة املالية، أم�س األربعاء، عقدا مع 
رشكة إيرلندية لتحديث نظم اإلدارة املالية العامة 

بفرة تنفيذ تبلغ أربع سنوات.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إنه�ا »وقع�ت عقدا مع 
الركة االستش�ارية االيرلندية )AARC( لتنفيذ 
م�روع تحدي�ث نظ�م اإلدارة املالي�ة العامة«، 

مبينة أن »التمويل هو من قرض البنك الدويل«.
وأضاف�ت ال�وزارة، أن�ه »س�يتم بموجب هذا 
العق�د إعداد الوثائ�ق الخاصة إلط�الق املناقصة 
الدولي�ة لتنفي�ذ م�روع ال�� )IFMIS( وبن�اء 
ق�درات املوظف�ن يف وزارة املالي�ة إلدارة وتنفيذ 

هذه املرحلة من املروع« .
وأشارت إىل أن »مدة تنفيذ العقد هي 12 شهرا 
بضمن الفرة الكلية لتنفيذ املروع املمتدة الربع 

سنوات لغاية 2022«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املتح�دث باس�م وزارة الداخلي�ة اللواء 
س�عد مع�ن، أم�س األربع�اء، ع�ن العث�ور عى 
مضافة وكدس للعتاد تابعن لتنظيم »داعش« يف 

محافظتي بغداد ونينوى.
وقال معن يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مف�ارز اس�تخبارات الرطة 
االتحادي�ة العامل�ة ضم�ن وكالة االس�تخبارات 
عثرت عى مضافة تعود لعصابات داعش اإلرهابي 
شمال بغداد«. وأضاف معن، أن »املضافة تحتوي 
عى قاذفة RBG٧، صاروخن نمس�اوين وعبوة 
محلي�ة الصنع ودوائ�ر كهربائية وم�واد تفجري 
ومطبوع�ات للتنظي�م اإلرهاب�ي بعد االس�تدالل 
عليه�ا م�ن قبل أح�د االهابي�ن امللق�ى القبض 
عليه�م، تم رفعه�ا اصوليا وضبطت الس�تكمال 
االج�راءات القانوني�ة«. ويف س�ياق متصل، ذكر 
معن أن »مف�ارز اس�تخبارات ومكافحة إرهاب 
نينوى العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات عثرت 
عى كدس للعتاد من مخلفات داعش اإلرهابي يف 

الجانب األيمن من مدينة املوصل«.

الداخلية تعلن العثور عىل مضافة وكدس 
للعتاد لـ »داعش« يف بغداد ونينوى

املالية توقع عقدًا مع رشكة إيرلندية 
لتحديث نظم اإلدارة املالية العامة

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحال�ف 
الوطني ان املرحلة القادمة هي مرحلة بناء الدولة 
باعتباره�ا الحاج�ة يف ه�ذا الوق�ت، مبينا حاجة 
الع�راق لساس�ة ق�ادرة عى تش�خيص املش�اكل 

وتقديم الحلول لها دون التشكي.

جاء ذلك خالل زيارته اىل مدينة النجف االرشف 
أمس االربعاء ولقائه جمعا من عش�ائر بني اس�د 
وعش�ائر العگ�رات وعش�ائر البوعري�ف كل عى 

حدة.
ودعا السيد الحكيم اىل تمييز السيايس املتشكي 
من غ�ريه بالربنام�ج والخطة والرؤي�ة والفريق 
الق�ادر ع�ى تقدي�م الخدم�ات، الفت�ا اىل اهمي�ة 

االنتصار يف التحدي الرابع تحدي بناء الدولة. 
وأش�ار اىل نظ����رة العال�م االيجابي�ة تجاه 
العراق، موضح�ا ان دول العالم تنظر للعراق عى 
ان�ه الدول�ة الصاعدة فيما يعي�ش البقية هاجس 
االستقرار وكيفية مواجهة الت����راجع، داعيا اىل 
اس�تثمار هذه النظرة االيجابية بالذهاب اىل بناء 

الدولة العادلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

رّدت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دعوى الطعن 
بعدم دس�تورية امل�ادة )٧( من قان�ون مفوضية 
حقوق اإلنسان رقم )53( لسنة 2008، مؤكدة ان 
أعضاء مجلس املفوضن بدرجة مدير عام وليسوا 
م�ن الدرج�ات الخاص�ة، وأش�ارت إىل أن مجلس 
املفوض�ن هو من يت�وىل تعين رئي�س املفوضية 

ونائبه وليس مجلس النواب.
وق�ال املتحدث الرس�مي إي�اس الس�اموك إن 
»املحكم�ة االتحادية العليا نظرت يف دعوى للطعن 
بعدم دس�تورية امل�ادة )٧( من قان�ون املفوضية 
العليا لحقوق االنس�ان، والغاء كافة اآلثار املرتبة 
عليه�ا بحج�ة مخالفاته�ا لنص امل�ادة )4٧( من 
الدستور التي عددت مكونات السلطات االتحادية 
وهي الس�لطات التريعية والتنفيذية والقضائية 

وممارستها اختصاصاتها عى اساس مبدأ الفصل 
بن السلطات«. وأضاف املتحدث ان »املّدعي خاصم 
يف دعواه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، 

ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته«.
وتابع ان »املدعي ذك�ر أن املادة املطعون بعدم 
دستوريتها تعارض ايضاً املادة )61/ خامساً/ ب( 
من الدستور التي تخص صالحيات مجلس النواب 
باملوافق�ة عى تعي�ن كل من الس�فراء واصحاب 
الدرج�ات الخاصة باق�راح من مجل�س الوزراء، 
ولي�س من بينه�م رئيس ونائب رئي�س املفوضن 

وهما بدرجة وزير ووكيل وزير«.
وذك�ر املتح�دث أن »املدعي رأى أيض�اً أن ذلك 
يوّض�ح بش�كل ال يقب�ل التأوي�ل أن االختصاص 
برش�يح وكيل الوزير وهو م�ن أصحاب الدرجات 

الخاصة من مهام مجلس الوزراء«.
وتاب�ع أن »املحكم�ة رجع�ت إىل امل�ادة )16/ 

ثالثاً( من قانون املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان 
ووج�دت ان اعضاء مجل�س املفوضن هم بدرجة 
مدي�ر عام، حيث نصت تلك الفقرة عى ان )يتمتع 
اعضاء املجلس بدرجة مدير عام(، وهم ليسوا من 
الدرج�ات الخاص�ة«. وزاد أن »الحك�م اوضح أن 
تعين رئي�س للمفوضية بدرجة وزي�ر، ونائب له 
وهو بدرجة وكيل وزارة، فأن ذلك يأتي الحقاً ومن 
خالل انتخابات تجرى داخل مجلس املفوضن وال 
يت�م ذلك عن طريق مجلس الن�واب وهذا ما نصت 
عليه املادة )8/ ثالثاً( م�ن قانون املفوضية العليا 
لحقوق االنسان«. وبن أن »املحكمة ردت الدعوى 
بالنس�بة للمدعي عليه االول رئيس مجلس النواب 
اضاف�ة لوظيفت�ه لع�دم اس�تنادها إىل س�ند من 
الدس�تور، كما ردتها بالنسبة للمدعي عليه الثاني 
رئيس مجل�س الوزراء اضاف�ة لوظيفته، حيث ال 

يصلح ملخاصمته يف هذه الدعوى«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجلس القض�اء االعى الق�ايض فائق زيدان 
صباح ام�س االربعاء مستش�ار االمن الوطن�ي الهولندي والوفد 
املرافق له . وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي 
ملجل�س القضاء االعى ان » القايض فائق زيدان اس�تقبل الس�يد 
ديك س�خوف مستش�ار االمن الوطن�ي الهولن�دي والوفد املرافق 
ل�ه واملتمث�ل بمدير عام دائ�رة االمن الوطن�ي ومكافحة االجرام 
يف وزارة الخارجي�ة الهولندية الس�يد الرس تومرس وممثلن عن 
س�فارة مملكة هولن�دا يف بغداد«.واضاف بريق�دار ان » الجانبن 
بحث�ا اج�راءات محاكم�ة االرهابي�ن يف الع�راق وتقدي�م الدعم 

للجهات املختصة يف مجال مكافحة االرهاب ». 

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة األنبار عادل خميس املحالوي، أمس 
االربعاء، بتشكيل لجنة مشركة للكشف عن املقابر الجماعية يف 
املحافظة. ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن املحالوي القول، 
إن »هن�اك االالف م�ن مواطن�ي األنب�ار خطفه�م داعش خالل 
الس�نوات املاضية بع�د احتاللهم غالبية م�دن املحافظة«، مبينا 
انه »مايزال مصريهم مجهول رغم تحرير كامل ارض األنبار من 
تلك العصابات االجرامية«.وطالب املحالوي، رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بتش�كيل لجنة مش�ركة من الوزارات املعنية والوكاالت 
األمني�ة لغ�رض البحث عن مص�ري أبناء األنب�ار املختطفن لدى 
داعش والكش�ف عن املقاب�ر الجماعية التي نتج�ت عن احتالل 
داع�ش ملعظم م�دن االنب�ار آنذاك«.يذك�ر أن تنظي�م »)داعش( 
سيطر عى معظم مدن االنبار يف عام 2014، فيما خطف التنظيم 
االالف من املدنين واملوظفن واملنتس�بن بالق�وات األمنية ابان 

احتالله لتلك املدن يف املحافظة«.

رئيس جملس القضاء االعىل يستقبل مستشـار 
االمن الوطني اهلولندي

نائب عن املحافظـة: نطالب بلجنـة 
للكشف عن املقابر اجلامعية باألنبار

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أمس االربع�اء، ان املرأة كانت الدافع 
االس�ايس يف ط�رد »داع�ش«، فيم�ا 
اش�ار اىل ان القوان�ن الحالية تمنح 
املراة صالحيات واس�عة للمش�اركة 

بالعملية السياسية.
وق�ال العبادي يف كلم�ة له خالل 
االحتفالية املركزية ليوم املرأة العاملي 

واط�الق التقري�ر الحكوم�ي لتنفيذ 
ق�رار مجل�س االم�ن ال�دويل املرق�م 
له�ا دورا يف  »امل�راة كان  ان   ،1325
مواجهة االرهاب«، مبينا انها »كانت 
الدافع االس�ايس يف ط�رد داعش ويف 
ان  واض�اف  التضحي�ات«.  تقدي�م 
»القوانن الحالية والتريعات تمنح 
املراة صالحيات واس�عة للمش�اركة 
يف العملية السياس�ية«، مشريا اىل ان 
»مشاركة املراة يف العملية السياسية 

يجب ان تكون حقيقية ال فلكلورية«. 
واكد العبادي ان »داعش حاولت دفع 
املرأة للعزل�ة والعبودية وقتل الحياة 
ولك�ن امل�رأة اثبت�ت أنها اق�وى من 
الطغ�اة«، منتق�دا »املضايقات التي 

تتعرض لها املرأة«.
وش�دد العبادي عى »احقية املراة 
يف البناء والعمل وان يكون لها درجة 
كب�رية م�ن االح�رام والتقدي�ر وان 
يس�اندها الرجل«، مشرياً اىل »اهمية 

املش�اركة الفّعالة للمرأة يف الحكومة 
املقبل�ة«. والي�وم ال�دويل للم�رأة أو 
اليوم العاملي للمرأة هو اليوم الثامن 
م�ن ش�هر آذار م�ن كل ع�ام، وفيه 
يحتفل عامليا باإلنجازات االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية للنساء.
واالحتف�ال به�ذه املناس�بة جاء 
ع�ى إث�ر عق�د أول مؤتم�ر لالتحاد 
النس�ائي الديمقراطي العاملي والذي 

عقد يف باريس عام 1945.

العبادي: القوانني احلالية متنح املرأة صالحيات للمشاركة 
بالعملية السياسية

املحكمة االحتادية: أعضاء جملس مفوضية حقوق اإلنسان بدرجة مدير عام

احلكيم: العراق بحاجة اىل ساسة قادرين عىل احللول دون التشكي  

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد السفري العراقي يف موسكو، أمس 
االربع�اء، ان الس�الح ال�رويس كان أح�د 
أسباب االنتصار عى »داعش«، فيما اشار 
اىل انه�ويف ح�ال وج�ود أي اع�راض من 
الجانب االمريكي عى منظومة )اس 400( 

سنحاول حله بالطرق الدبلوماسية.
وق�ال الس�فري حي�در الع�ذاري خالل 
مقابلة مع سبوتنك الروسية ان »السالح 
انتصارن�ا  اس�باب  أح�د  كان  ال�رويس 
ع�ى داع�ش«، مبين�ا ان »بع�ض القادة 
العس�كرين العراقي�ن تلق�وا تدريباتهم 
يف موس�كو وبينن�ا وبن روس�يا عالقات 
عس�كرية تاريخي�ة طويل�ة، بم�ا فيه�ا 
العالقات املميزة مع امللحقية العس�كرية 
يف موس�كو املختصة بالجانب العسكري 

العق�ود«. متابع�ة  و  العق�ود  وتنفي�ذ 
م�ن  االمريكي�ة  للتحذي�رات  وبالنس�بة 
الع�ذاري  اك�د   ،)400 )اس  منظوم�ة 
واش�نطن  م�ع  جي�دة  عالق�ات  »لدين�ا 
ضم�ن االتفاقي�ة االس�راتيجية وأيض�ا 
تجمعنا عالقات متميزة مع روس�يا لكن 

عندما س�يتخذ العراق اي قرار، سيتخذه 
بحك�م س�يادة حكومته«، مش�ريا اىل ان 
»العراق والحكوم�ة العراقية من واجبها 
حماية أرايض البالد س�واء م�ن تهديدات 
خارجية او داخلية، فإذا اس�توجب األمر 
رشاء املنظوم�ة س�يحرم املجتمع الدويل 
ق�رار بغ�داد«. وتابع انه »يف ح�ال وجود 
بالط�رق  حل�ه  س�نحاول  اع�راض  أي 
الدبلوماس�ية م�ع الجان�ب األمريك�ي«، 
الفتا اىل انه »حاليا ال يوجد أي قرار متخذ 
به�ذا الش�أن«. ووق�ع وزي�ر الخارجي�ة 
ابراهيم الجعفري ونائب الرئيس الرويّس 
ديم�ري روغوزين، يف 28 ش�باط 2018، 
محرض االجتماع السابع للجنة املُشرَكة 
العراق�يَّة-الروسيَّة التي عقدت بموسكو، 
فيم�ا اك�د الجعف�ري ني�ة الع�راق رشاء 

منظومة صواريخ دفاعيَّة من روسيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

إلتقى األم�ن العام للمؤتم�ر الوطني 
العراق�ي املهن�دس آراس حبي�ب كري�م، 

رئي�����س مجل�س إدارة »رابطة الدفاع 
و  الخ���اص«  النفط�ي  القط�اع  ع�ن 
يف  القي�ادي  وبحض�����ور  أعض�اءه، 
امل����ؤتم�ر الوطن�ي الس�يد ن����وري 

بدران، يف مكتبه الخاص ببغداد.
وناقش اللقاء قضايا القطاع النفطي 
الخ�اص ومعرق�الت عمل�ه ، إضاف�ًة إىل 
إمكاني�ة إعادة تفعيله بالش�كل املطلوب 
بما يسهم يف التقليل من نسبة البطالة يف 

املجتمع.
ه�ذا و ط�رح الجانبان بع�ض الرؤى 
واألف�كار اإلقتصادي�ة الت�ي من ش�أنها 
أن تعي�د تفعي�ل القط�اع الخ�اص عامًة 

والنفطي خاصًة.
الشيخ كاظم حسن معلة وهو رئيس 
واألعض�اء  الرابط�ة  يف  اإلدارة  مجل�س 
ممثل�ن بالس�ادة: م�الذ ك�رم الكبييس، 
عبد الحمزة الس�ويدي، والس�يد س�عدي 
عبدالكريم، أش�ادوا برؤى و أفكار األمن 
الع�ام اإلقتصادي�ة و بإعت�دال خطاباته 

وتوجهاته السياسية.

سفري العراق لدى موسكو: السالح الرويس أحد أسباب 
انتصارنا عىل »داعش«

رئيس املـؤمتـر الـوطنـي يـبـحـث الـواقـع النفطـي 
مع رئيس رابطة »الدفاع عن القطاع النفطي اخلاص«
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن مرصف الرافدين، أمس األربعاء، عن استمراره 
يف منح القروض اإلس�كانية للمواطنني الذين لديهم 

قطعة ارض ال تقل مساحتها عن 50 مرتا.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه تم تخصيص 
50 مليون دينار للمواطنني الذين لديهم قطعة ارض 

سكنية بمساحة 50 مرتا لغرض البناء فيها.
واضاف ان »املبلغ يتم منحه عىل شكل ثالث دفعات، 
موضح�ا انه تق�رر قب�ول الهيكل املس�قف للطابق 
الثاني واالختصار عىل منحه الدفعة الثانية والثالثة 

فقط«.

الرافدين يقرر تقسيط قرض »50« مليون دينار للسكن اىل دفعات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي خالل لقائه 
بالوفد االيران�ي يف بغداد، أم�س االربعاء، ان 
مج�االت االتفاق كبرية واالش�كاالت صغرية 
ب�ني البلدين، مش�ددا ع�ىل ان املباحثات مع 
الجان�ب االيران�ي »فيها منفع�ة«، فيما اكد 
الوفد عىل ان بالده س�تقف اىل جانب العراق 

يف اإلعمار والبناء.
وقال املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»الوفدين العراقي وااليران�ي عقدا مباحثات 
رس�مية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي والنائب االول للرئيس االيراني اسحق 
جهانغريي«. ونقل املكتب عن العبادي قوله، 
إن »لدينا عالقات تأريخية متينة بني البلدين 
املج�االت  يف  لتمتينه�ا  والش�عبني ونس�عى 
االقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية 
واملجاالت االخرى، اضافة اىل العمل عىل ازالة 

جميع املخلفات السابقة«.
واض�اف العبادي، ان »مجاالت االتفاق كبرية 
واالش�كاالت صغرية ومباحثاتنا مع الجانب 

االيراني فيها منفعة للشعبني والبلدين«.
من جهته، بارك جهانغريي »االنتصارات التي 
تحقق�ت عىل عصاب�ات داع�ش االرهابية«، 
مش�يداً ب�«االنجازات الكب�رية التي تحققت 
يف عه�د العبادي بتوحيد البل�د والدور الكبري 

للعراق يف املنطقة«.
وق�ال جهانغريي، إن »العراق بلد مهم وكبري 
وعالقتنا به وطيدة وهناك مش�رتكات عديدة 
وهي ع�ىل افض�ل حاالته�ا ومس�توياتها«، 
مؤك�دا ان »ايران س�تقف اىل جانب العراق يف 
اإلعم�ار والبناء«. وأك�د النائب االول للرئيس 
االيران�ي اس�حاق جهانغ�ريي ع�زم طهران 
وبغداد عىل تطوير العالقات الثنائية بينهما.

ق�ال  بغ�داد،  مط�ار  اىل  وصول�ه  وف�ور 
ان  للصحفي�ني،  ترصي�ح  يف  جهانغ�ريي 
ايران والع�راق تربطهما عالق�ات ممتازة يف 
املجاالت السياس�ية واالقتصادي�ة والثقافية 
واالجتماعية وان حكومتي وش�عبي البلدين 
تربطهم�ا عالقات تاريخي�ة وثقافية ودينية 

راسخة جدا.
ون�وه النائ�ب االول للرئي�س االيران�ي اىل ان 
ه�ذه الزيارة تت�م تلبي�ة لدعوة م�ن رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقال ان تبادل 
الزيارات بني كبار مسؤويل البلدين يمكنه ان 
ي�ؤدي ملعرفة الطاق�ات وازال�ة العقبات من 

طريق تطوير العالقات بني الجانبني.
واك�د جهانغريي ب�ان البلدي�ن عازمان عىل 
الناحي�ة  م�ن  الثنائي�ة  العالق�ات  تطوي�ر 
السياسية وكذلك االقتصادية. وقال أيضاً ان 
العراق دولة مهمة جداً وان شعبه ادى دوره 
التاريخ�ي يف مختل�ف املراحل حي�ث تمكنت 
الحكومة والش�عب واملرجعي�ة العراقية من 

تخليص البالد من يد الجماعات االرهابية.
واض�اف ان االمن مس�تتب بص�ورة جيدة يف 
العراق، والحكومة العراقية س�ائدة يف جميع 
قضاي�ا الب�الد وان فرصة مناس�بة متوفرة 

لالستثمار يف العراق.
ويراف�ق جهانغ�ريي يف ه�ذه الزي�ارة وزيرا 
الخارجية والجهاد الزراع�ي ومحافظ البنك 

املركزي.
وبحس�ب مص�ادر متطابق�ة، ف�إن العراق 
وإيران يعتزم�ان التوقيع عىل مذكرة تفاهم 
للتعاون الشامل بني البلدين، وأكدت املصادر 
ان »الوثيق�ة الش�املة للتعاون ب�ني البلدين 
س�توقع بحضور جهانغريي ورئيس الوزراء 
حيدر العبادي وتضم 10 بنود تشمل املجاالت 
الفني�ة  والخدم�ات  والصناعي�ة  التجاري�ة 

والهندسية واملواصفات وغريها«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت يونامي ع�ن اط�الق حكومة 
الع�راق واألم�م املتح�دة ورشكاؤه�ا 
خططاً إنس�انية يف الب�الد لعام 2018 
تتضم�ن مش�اريع لالغاث�ة وامل�أوى 
واستقرار النازحني وأخرى لالستجابة 
اإلنس�انية، وفيما صف رئيس اللجنة 
الدولي�ة للصلي�ب األحم�ر  االوض�اع 
والرم�ادي  الفلوج�ة  يف  االجتماعي�ة 
ب�«املعق�دة«، اكد أن اللجنة ستس�هم 
يف اعادة االعمار اىل جانب املس�اعدات 
االنس�انية، وجاء ذل�ك يف الوقت الذي 
أعلنت اليابان عن تنفيذها مرشوعني 
يف املناطق املح�ررة بقيمة 6.3 مليون 
دوالر. وأش�ارت بعثة األمم املتحدة يف 
الع�راق »يونام�ي« اىل انه م�ع انتهاء 
العمليات العس�كرية الواسعة النطاق 
يف الع�راق أواخ�ر ع�ام 2017، عادت 
العديد من األرُس النازحة إىل مناطقها 

وتحاول إعادة بناء حياتها ومنازلها.
وم�ن املتوق�ع أن يع�ود م�ا يص�ل إىل 
مليوني ن�ازح عراقي يف ع�ام 2018؛ 
وبالتايل، يجب بذل كل الجهود لدعمهم 
ويف ه�ذا الع�ام، س�يحتاج نح�و 8.7 
مليون ش�خص إىل ش�كل من أشكال 
املس�اعدة اإلنسانية، ونصفهم تقريباً 

من األطفال.
وتهدف خطة اإلغاثة واملأوى واستقرار 
النازح�ني الحكومي�ة إىل تعزيز توفري 
الحماي�ة القانوني�ة للنازحني، فضالً 
عن دعم الع�ودة اآلمنة كما تركز عىل 
دعم العوائل العائدة بمنحة مالية ملرة 
واح�دة لتهيئ�ة جزء من مس�تلزمات 
الحياة، فضالً عن دعم بعض املشاريع 
اس�تمرار  اىل  باإلضاف�ة  األساس�ية 
دع�م العوائ�ل النازحة بم�واد إغاثية 
وصيان�ة وتأم�ني خدم�ات املخيمات 
بحسب ما أدىل به السيد وزير الهجرة 

واملهجرين.
وق�ال مه�دي الع�الق، األم�ني الع�ام 
ملجل�س ال�وزراء، إن توجيهات رئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي بش�أن توفري 
البيئة املناس�بة إلع�ادة النازحني من 

خالل تنفيذ مشاريع دعم االستقرار يف 
املناطق املحررة أكدت حرص الحكومة 
عىل إعادة النازحني طوعياً مع ضمان 
توفري الخدمات األساس�ية للمواطنني 
يف املناط�ق التي حررتها قواتنا البطلة 

من دنس اإلرهاب الداعيش.
ويف ع�ام 2018، تحت�اج وكاالت األمم 
املتح�دة واملنظم�ات غ�ري الحكومية 
الوطنية والدولية وغريها من الرشكاء 
مبلغاً قدره 569 مليون دوالر أمريكي 
من خالل خطة االستجابة اإلنسانية، 
وذل�ك لتلبي�ة احتياج�ات 3.4 مليون 
ش�خص من الس�كان األكث�ر ضعفاً 
يف الع�راق. وش�ددت البعث�ة ع�ىل ان 
توفري الدعم الخ�اص بالحماية يعترب 

أم�راً بال�غ األهمي�ة فم�ن دون هذه 
الخدم�ات، ق�د ال تتمك�ن األرُس م�ن 
الع�ودة إىل ديارها، أو س�تفعل ذلك يف 

ظروف غري مستدامة.
بدوره، بني راماناثان باالكريش�نان، 
املنس�ق املقيم لألمم املتحدة ومنس�ق 
الش�ؤون اإلنس�انية يف األم�م املتحدة 
بالوكال�ة ان�ه »مع ع�ودة الن�اس إىل 
مناطقهم األصلية ودمج عدد كبري من 
املخيم�ات أو إغالقه�ا يف العراق خالل 
هذا العام، س�وف يحتاج الكثريون إىل 
مساعدة إنسانية بما يف ذلك العائدون 
وكذل�ك أولئ�ك الذي�ن ال يس�تطيعون 
العودة.  وأضاف بأن »استمرار الدعوة 
من قبل املجتمع اإلنساني ضد العودة 

القرسي�ة أو الس�ابقة ألوانها وتعزيز 
لدع�م  الحكومي�ة  الس�لطات  آلي�ات 
الع�ودة اآلمن�ة ُتع�د ركيزة أساس�ية 
يف خط�ة االس�تجابة اإلنس�انیة لعام 
2018«. وأك�دت بعثة األمم املتحدة يف 
الع�راق يف ختام تقريره�ا ان حكومة 
الع�راق واملجتم�ع اإلنس�اني يف البالد 
املس�اعدة  تنس�يق  يف  سيس�تمرون 
اإلنس�انية من أجل االستجابة بشكل 
أفض�ل لالحتياج�ات والتحديات التي 
يف  والعائ�دون  النازح�ون  يواجهه�ا 
مختل�ف أنح�اء الب�الد.. موضحة ان 
اإلنس�انية س�تنفذ  العملي�ات  ه�ذه 
بالتع�اون الوثيق م�ع حكومة العراق 

وحكومة إقليم كردستان.

إىل ذل�ك، وصف رئي�س اللجنة الدولية 
للصلي�ب األحمر بيرت ماورير االوضاع 
والرم�ادي  الفلوج�ة  يف  االجتماعي�ة 

ب�«املعقدة«.
وق�ال ماورير يف لقاء اج�راه يف بغداد 
مع عدد من وس�ائل االع�الم، إن »من 
ب�ني الخمس�ة مالي�ني ن�ازح م�ا زال 
العديد منهم لم يعودوا اىل مناطقهم«، 
الفتا اىل أن »الوضع االجتماعي املحيل 
يف الفلوجة والرم�ادي معقد والعوائل 
تريد العودة لكن الخالفات العشائرية 
تحول دون ذلك بس�بب عدم املصالحة 
ب�ني الجمي�ع«. وأض�اف ماورير، أن 
»عملياتنا ما زالت مستمرة، وسنسهم 
يف اعادة االعمار اىل جانب املس�اعدات 

االنس�انية، وايض�ا مس�اعدة العوائل 
العائ�دة اىل ديارها الج�ل التكييف مع 
الظ�روف الجدي�دة والحي�اة الجديدة 
بع�د عودته�م اىل مناطقه�م«، مبينا 
»كما اننا سنس�هم يف لم شمل العوائل 

املشتتة«.
يف الغضون، أعلنت حكومة اليابان عن 
مس�اعدات جديدة اىل العراق س�يقوم 
مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع 
بتنفيذ مرشوعني تبل�غ كلفتهما 6.3 
مالي�ني دوالر أمريكي بهدف تحس�ني 
األحوال املعيش�ية والس�المة للسكان 

العراقيني.
وسيؤدي املرشوع اىل »تحسني ظروف 
املعيش�ة يف املناطق املحررة حديثا من 

خالل الطاق�ة املتجددة والتخلص من 
النفايات يف ح�االت الطوارئ« وتوفري 
حلول مبتكرة للطاقة املتجددة خارج 
الش�بكة وخدم�ات للبلدي�ة للتخلص 
م�ن النفاي�ات الصلبة. وم�ن املتوقع 
أن يس�تفيد أكثر من مليوني شخص، 
معظمهم من العائدين أو يعيشون يف 
املناط�ق املحررة حديثا م�ن املرشوع 
ال�ذي س�ينفذه مكتب األم�م املتحدة 
لخدمات املشاريع بالتنسيق مع وزارة 
الكهرباء والسلطات املحلية العراقية. 
املتجددة  الطاقة  وستس�تجيب حلول 
للمجتمع�ات  الفوري�ة  لالحتياج�ات 
املحلي�ة كما وس�توفر طريق�ة توليد 
الطاقة عىل املدى الطويل والالمركزية 
والصديقة للبيئة الت�ي يمكن دمجها 
يف الشبكة الوطنية. وسيعمل املرشوع 
عىل تحسني ممارس�ات التخلص من 
النفايات الصلبة يف املناطق املستهدفة 
لتوف�ري الخدم�ات يف املس�تقبل الذي 
سريمي اىل أثر إيجابي كبري عىل البيئة 

وصحة السكان.
أما املرشوع اآلخر فيهدف إىل »تحسني 
إزال�ة  التش�غيلية لس�لطات  الق�درة 
األلغ�ام« ويرك�ز أيض�ا ع�ىل املناطق 

املحررة حديثا. 
كما س�يوفر رشاء املعدات الحاس�مة 
إلزالة األلغام القدرة التشغيلية ملديرية 
األعم�ال املتعلق�ة باأللغ�ام التابع�ة 
لوزارة الصحة والبيئة، وزارة الداخلية 
وكال�ة  الع�راق، وكذل�ك  يف حكوم�ة 
كردس�تان لألعمال املتعلق�ة باأللغام 
يف  املختص�ني  ورشكائه�ا  الع�راق  يف 
اإلج�راءات املتعلق�ة باأللغ�ام للقيام 
بأنش�طة إزالة األلغ�ام واألخرى ذات 

الصلة. 
وسيس�تفيد م�ن امل�رشوع مليون�ي 
شخص يعيشون يف املناطق املترضرة. 
وباإلضافة إىل ذلك، س�يكمل املرشوع 
التقن�ي  للتع�اون  جاري�ا  مرشوع�ا 
للوكالة الياباني�ة للتعاون الدويل الذي 
يهدف إىل توفري سلسلة من التدريب يف 
مجال اإلج�راءات املتعلقة باأللغام اىل 

نفس املستفيدين.

تتضمن »10« بنود تشمل التجارة والصناعة واخلدمات.. وطهران: سنقف إىل جانب بغداد

العراق وإيران يف الطريق إىل »الوثيقة الشاملة«

األمم املتحدة وضعت سقفًا يتجاوز 500 مليون دوالر.. والصليب األمحر ينطلق من االنبار.. واليابان تنجز مشروعني

املنظامت الدولية تعد »خطة إنسانية« لعام 2018 تساهم باإلعامر وإعادة النازحني

       بغداد / المستقبل العراقي

انته�ت الحكوم�ة األملاني�ة من عملي�ة إعادة 
النظ�ر يف مهم�ة الجي�ش األملان�ي يف الع�راق، 
واإلط�ار الجدي�د للمهمة يأخذ بش�كل خاص 
تن�وع القوميات واملذاهب بنظ�ر االعتبار أكثر 
من املايض. وبحس�ب تقرير نرشه موقع قناة 
)dw( ف�إن إزال�ة مخلفات الحرب وش�فافية 
البن�ى القيادي�ة للجي�ش والخدم�ات الطبي�ة 
فق�رات  أب�رز  ه�ي  واللوجس�تية  والصحي�ة 
برنام�ج الحكوم�ة األملاني�ة الخ�اص بدع�م 
الجي�ش العراق�ي ع�رب دورات تدريبي�ة يقوم 
بتنفيذها الجيش األملاني. وإىل جانب استمرار 
املش�اركة يف القتال مع ق�وات التحالف الدويل 
بقيادة الواليات املتح�دة ضد تنظيم »داعش«، 
تضع أملانيا أمر تقوية الجيش العراقي ودعمه 
يف صل�ب مهم�ات الجي�ش األملان�ي يف العراق. 
ويج�ري الحديث بش�كل خاص ع�ن »دورات 
تدريبي�ة متخصصة« ته�دف إىل إعداد مدربني 
محليني ملواصلة تدريب بقي�ة وحدات الجيش 
العراق�ي إىل جان�ب إج�راءات تدريبي�ة تهدف 

إىل إع�ادة بناء الق�درات القتالي�ة والتنظيمية 
للجي�ش النظام�ي العراق�ي والق�وات األمنية 

األخرى التابعة للحكومة املركزية يف بغداد.
وخ�الل زيارتها األخ�رية للعراق مطلع ش�هر 
ش�باط، يق�ول التقري�ر، أك�دت وزي�ر الدفاع 
األملاني�ة أورزوال ف�ون دي�ر الين ع�ىل املهمات 
اللوجستية والصحية بشكل خاص. وباإلضافة 
إىل ذل�ك يك�ون م�ن مهم�ات الجي�ش األملاني 
املس�تقبلية يف العراق أن يلعب دوراً استشارياً 
فيم�ا يخ�ص بن�اء البن�ى القيادية الش�فافة 

للجيش العراقي.
يف ه�ذا الس�ياق رصحت الوزير ف�ون دير الين 
بالق�ول: »طلب�ت بغ�داد وأربيل أيض�اً منا أن 
نس�اعد عىل تطبيق إصالحات رضورية، منها 
م�ا يخص بإعادة ترتيب ش�ؤون وزارة الدفاع 
وتوس�يع الهيكل التنظيمي للوزارة«، حس�ب 
قول الوزي�رة. وأضافت الوزي�رة أن العراقيني 
طلبوا مس�اعدات يف الجانب اللوجستي أيضاً. 
وقال�ت الوزي�ر يف هذا الس�ياق إنه�ا »طلبات 
تخص عنارص استقرار عىل املدى البعيد تساعد 
عىل وضع العراق يف املس�تقبل كي يكون قادراً 

ع�ىل امت�الك جيش ق�وي وذي ق�درات قتالية 
عالي�ة وم�وال للدولة. وه�و أمر تعت�زم أملانيا 

املساهمة فيه«.
يشار إىل أنه وقبل التعديل الحايل عىل نص مهمة 
الجيش األملاني يف العراق أن نقاشاً ساخناً كان 
يدور حول جدوى املهمة األملانية يف العراق عىل 
املدى البعيد. يف هذا الس�ياق كان للسيايس من 
حزب الخ�رض والخب�ري بالش�ؤون الخارجية 
يف كتل�ة الح�زب الربملانية أومي�د نوريبور رأي 
مف�اده: »اله�دف يج�ب أن يك�ون يف نهاي�ة 
املطاف وحدة البلد الداخلية«. وأضاف نوريبور 
يف حديث مع إذاعة »دويتش�الندفونك« »يجب 
أن تك�ون عملي�ة إصالح للقط�اع األمني للبلد 
بحي�ث ال يكون هناك يف النهاية، مثل تش�كيالً 
س�نيا بحتاً أو ش�يعياً بحتاً أو كردياً بحتاً، بل 
يجب أن يكون التش�كيل األمني عراقياً بحتاً«، 
وإذا حدث ذلك، فس�يكون ذلك بمثابة »خطوة 

كبرية إىل األمام«.
وتش�كل التطورات عىل مضم�ون إطار املهمة 
التي صادق�ت عليها الحكوم�ة األملانية تغيرياً 
كبرياً يف مهمة الجيش األملاني يف املنطقة والذي 

كان س�ائداً لحد اآلن. ورغم أن مشاركة أملانيا 
يف مهم�ة الق�وات الدولية ملكافح�ة »داعش«، 
وتزوي�د  االس�تطالعية  الجوي�ة  كالطلع�ات 
الطائ�رات بالوق�ود م�ن الج�و س�تبقى كم�ا 
كان�ت لحد اآلن، لكن مهم�ة الجيش األملاني يف 
ش�مال العراق والذي كان يتمثل بتدريب قوات 
البيش�مركة الكردية س�تنتهي بحلول الثالثني 

من حزيران املقبل.
ويبقى الس�ؤال ويف إطار التغي�ريات عىل إطار 
مهم�ة الجي�ش األملان�ي يف العراق ع�ن حجم 
نش�اط الجي�ش األملان�ي يف املنطق�ة الكردية 
بش�مال الع�راق يف املس�تقبل. فهن�اك حديث 
عن رضورة توازن مناس�ب ما ب�ني الحكومة 
املركزي�ة يف بغ�داد واملنطقة الكردية بش�مال 
البالد. لكن الجملة التي تليها تلغي هذا الهدف، 
للتلفزي�ون  األوىل  القن�اة  معلوم�ات  حس�ب 
األملاني »ARD« ، حيث تش�ري املعلومات إىل أن 
الحكوم�ة األملاني�ة تضع مهمة زي�ادة قدرات 
القوات العس�كرية العراقية املركزية عىل رأس 
األولويات فيما يخص نشاط الجيش األملاني يف 

العراق ويف املنطقة.

تقديم الدعم للبيشمركة تنتهي يف حزيران وأنباء عن عدم إعادة التجديد

برلني حتدد مهمة املدربني األملان يف العراق: منح كل اخلربات للجيش االحتادي
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جنوب السودان يتقدم بطلب لالنضامم إىل جامعة الدول العربية

أميـركـا تصّعـد احلـرب التجـاريـة مـع االحتـاد األوربـي

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت منظم�ات حقوقية دولية 
أن نظام القضاء الجنائي السعودي 
ينتهك حقوق املتهمني يف السجون، 
الواجب�ة  القانوني�ة  واإلج�راءات 

واملحاكمات العادلة.
»الس�عودية..  عن�وان  وتح�ت 
عدالة ناقصة للباكستانيني«، قالت 
منظم�ة »هيوم�ان رايتس ووتش« 
الباكس�تاني«،  العدالة  و«م�روع 
يف تقري�ر ص�در أمس األربع�اء، إن 
النواقص البالغة يف النظام الجنائي 
ترتك آثاراً سلبية عىل الباكستانيني، 
الذي�ن يواجه�ون صعوب�ات كبرية 
يف العث�ور عىل املس�اعدة القانونية 
والتعام�ل م�ع إج�راءات املحاك�م 
الس�عودية، ويف تحصي�ل الخدمات 
القنصلي�ة من مس�ؤويل الس�فارة 
التقري�ر،  ويوث�ق  الباكس�تانية. 
تف�ي  صفح�ة،   20 يف  الص�ادر 
انته�اكات كل من النظ�ام الجنائي 
الس�عودية  واملحاك�م  الس�عودي 
يف  الواجب�ة  القانوني�ة  اإلج�راءات 
القضاي�ا الجنائية، الت�ي ُيتَّهم بها 

باكستانيون.
وأضاف التقري�ر، أن االنتهاكات 
ش�ملت االحتج�از ف�رتاٍت مطول�ًة 
دون اتهام أو محاكمة، وعدم إتاحة 
املس�اعدة القانونية، والضغط عىل 
املحتجزين لتوقيع اعرتافات وقبول 
أح�كام بالس�جن تق�ررت مس�بقاً 
لتفادي االحتجاز املطول، باإلضافة 
إىل خدم�ات الرتجمة غ�ري الفعالة. 
كما أفاد بع�ض املتهمني بالتعرض 
للمعامل�ة الس�يئة وب�أن الظروف 
يف الس�جن رديئ�ة.  وقال�ت مديرة 
قس�م الرق األوس�ط يف »هيومان 
رايتس ووتش«، س�ارة ليا ويتس�ن 
»رغ�م س�نوات من الوع�ود بإجراء 

إصالح�ات، تتجاه�ل الس�لطات الس�عودية تماماً 
حق�وق الس�عوديني وغريهم يف القضاي�ا الجنائية، 
ُتظه�ر معاملتها املتهم�ني الباكس�تانيني، الطريق 

الطويلة أمام اململكة لتحسني سيادة القانون«.
وتستضيف السعودية 12 مليون أجنبي، يشكلون 
أكثر من ثلث تعداد س�كان اململك�ة الكامل، وهناك 
نحو 1.6 مليون باكس�تاني، أغلبهم عمال وافدون، 

وهم يمثلون ثاني أكرب جالية يف السعودية.
وقابل�ت »هيوم�ان رايتس ووت�ش« و«مروع 
احُتج�زوا  باكس�تانياً   12 الباكس�تاني«  العدال�ة 
وحوكم�وا يف الس�عودية خ�الل الس�نوات األخرية، 
فضالً عن 7 أقارب لتسعة متهمني آخرين، مرتبطني 
ب�19 قضية جنائية، ترتاوح بني الرسقات الصغرية 
وتزوير أوراق رس�مية، والقتل وتهري�ب املخدرات، 

وه�ي جرائم ُيعاَقب عليه�ا باإلعدام يف حاالت كثرية 
باململك�ة. ومن�ذ بداي�ة 2014، أعدمت الس�عودية 
73 باكس�تانياً، أكثر من املعدومني من أية جنس�ية 
أجنبي�ة أخ�رى، وه�م جميع�اً، تقريب�اً، ق�د أُدينوا 

بتهريب الهريوين، بحسب التقرير.
ونق�ل التقرير ع�ن أقارب للمحتجزي�ن، قولهم: 
وا عىل نق�ل املخدرات، لكن  إن 4 م�ن املتهم�ني أُجربرِ
املحاك�م الس�عودية ل�م تك�ن مهتمة بالس�ياق أو 
الظروف، ولم تحاول التحقيق؛ إذ ال يبدو أنها راعت 
مزاعم اإلك�راه هذه يف أثناء إص�دار األحكام، وفقاً 
للتقري�ر. ويش�ري التقري�ر إىل أن القض�اء لم يمنح 
املدَّع�ى عليه�م فرص�ة مناس�بة لتقدي�م دفاعهم. 
وأصدر القضاة يف الجلس�ات األوىل إدانات وأحكاماً، 
فق�ط بناء عىل تقارير الرط�ة، وطلبوا من املدَّعى 
عليه�م قبوله�ا، ورغم الطع�ون عىل الُحك�م، فإن 

القضاة عرضوا األحكام نفسها يف الجلسات التالية، 
م�ا يعطي االنطباع بأن رفض الُحكم لن يؤدي إال إىل 

االحتجاز ألجل غري مسمى.
املحتجزي�ن واأله�ايل ظ�روف  ووص�ف بع�ض 
االحتج�از ب�«الرديئة«، ومنها ق�ذارة املرافق وعدم 
ة، وسوء الرعاية الصحية، والزحام، فضالً  توافر أرسَّ
عن إساءة س�لطات الس�جون معاملة املحتجزين؛ 
مثل: الصفع والرضب والصعق بالكهرباء والرضب 
بالعيص يف أثناء االس�تجواب، وفقاً ملا ينقله التقرير 
عن شهود عيان. ولم يخطر املسؤولون السعوديون 
القنصلية الباكس�تانية بش�أن التوقيفات، بحسب 
الح�االت الت�ي اس�تعرضها التقرير، رغ�م تصديق 
الس�عودية عىل اتفاقي�ة فيينا للعالق�ات القنصلية 
ع�ام 1988، الت�ي تؤك�د إل�زام الري�اض بإخط�ار 
ف  املس�ؤولني القنصلي�ني الباكس�تانيني عندما توقِّ

مقيماً باكستانياً.
إىل  الباكس�تاني«  العدال�ة  »م�روع  وَكت�ب 
وزارة الخارجي�ة الباكس�تانية بش�أن املحتجزي�ن 
الباكس�تانيني، لك�ن لم تصل له منها ردود. بش�كل 
ت مقابلتهم يعرفون  ع�ام، لم يكن األقارب الذين تمَّ
بالهيئ�ة الحكومية التي يمك�ن التواصل معها عند 

توقيف أقاربهم يف اململكة، كما قال.
وأكدت مديرة قس�م الرق األوسط يف »هيومان 
رايت�س ووتش«، أن�ه »ال مربر له�ذه املعاملة التي 
يلقاها الباكس�تانيون من الس�لطات الس�عودية«، 
كما دعت املس�ؤولة يف املنظمة الدولية »الس�لطات 
القنصلي�ة  خدماته�ا  تحس�ني  إىل  الباكس�تانية 
للمحتجزين ومن يخضعون للمحاكمة بشكل كبري؛ 
ألنه يعطي فرصة أك�رب يف النجاة من نظام القضاء 

السعودي املتعسف والظالم«.

هيومان رايتس أصدرت تقريرًا عن املسجونني الذين يعانون التعسف

السعودية »سجن كبري« للباكستانيني

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستش�ار قائد الثورة االسالمية للشؤون الدولية 
وعضو الهيئة العليا للمجمع العاملي ألهل البيت )ع( عيل 
أكرب واليتي ان ايران حكومة وشعبا لن تخضع للغطرسة 

االمريكية يف فرض قيود عىل برامجها الدفاعية.
وافاد مراس�ل وكالة مهر لألنباء ان واليتي رصح عىل 
هام�ش مراس�م مهرجان »الش�يخ الط�ربيس« القرآني 
الوطني الثاني، حول زي�ارة وزير الخارجية الفرنيس اىل 
طهران، قائال: ان زي�ارة وزير الخارجية الفرنيس اليران 
كانت بدعوة رس�مية من نظ�ريه االيران�ي، ومن املؤكد 
فان املس�ؤولني االيرانيني رشحوا له مواقف الجمهورية 
االس�المية االيرانية، وانه واثق )لودريان( بانه لن يجني 
ش�يئا يف ه�ذه الزي�ارة من معارض�ة مصالح الش�عب 

االيراني.
واض�اف: حتى اذا اراد االمريكان فرض قيودا دفاعية 
ع�ىل ايران، ف�ان الش�عب والحكوم�ة االيراني�ة ترفض 

الخضوع للغطرسة االمريكية.
وحول زيارت�ه اىل العراق اوضح واليت�ي انه التقى يف 
هذه الزيارة مع جميع املسؤولني العراقيني الذين اعربوا 
عن شكرهم ملس�اعدات الجمهورية االسالمية االيرانية، 
ودعوا اىل اس�تمرار هذه املساعدات، مش�ريا اىل انه وعد 
بان تواصل ايران حكومة وش�عبا بتقديم املس�اعدات اىل 

العراق.
واض�اف مستش�ار قائد الثورة االس�المية للش�ؤون 
الدولية: ان زيارتي اىل العراق كانت بناءة، والرتحيب الذي 
لقيت�ه من جانب املس�ؤولني العراقيني يف ه�ذه الزيارة، 

كان فريدا من نوعه.

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأ وزير الخارجية االمريكي ريكس تيلرس�ون االربعاء اول 
جولة له يف افريقيا منذ توليه منصبه، يف محاولة لتبديد مخاوف 
القارة التي تش�عر بخيبة امل من ما تعتربه اهماال لها من قبل 

الرئيس دونالد ترامب.
وخالل جولته التي تس�تمر حتى 13 آذار، س�يزور تيلرسون 
اثيوبيا التي تشهد ازمة سياسية منذ االستقالة املفاجئة لرئيس 
حكومتها هاييل مرييام ديس�يلني وسيلتقي يف عاصمتها اديس 
ابابا ق�ادة مفوضية االتحاد االفريق�ي، وجيبوتي مقر القاعدة 

العسكرية االمريكية الوحيدة يف القرن االفريقي.
كم�ا تش�مل جولت�ه بعد ذل�ك كيني�ا التي خرج�ت للتو من 
محط�ة انتخابية مضطربة وتش�اد حيث س�يقوم ب�اول زيارة 
لوزير خارجية امريكي يف هذه املس�تعمرة الفرنسية السابقة. 

وسيختتم جولته االفريقية هذه يف نيجرييا.
ولم تبد ادارة الرئيس الجمهوري منذ توليها مهامها اهتماما 

كبريا بافريقيا.
وكان الرئيس الس�ابق الديموقراطي باراك اوباما املولود الب 
كيني، قام بعد اقل من س�تة اش�هر عىل تولي�ه مهامه، بزيارة 
اىل غ�ان حامال رس�الة قوي�ة اىل االفارقة تدعوه�م اىل تويل امر 

مصريهم بانفسهم.
وحدد تيلرسون يف خطاب حول اسرتاتيجية الواليات املتحدة 
بش�أن افريقي�ا وقبل ذلك خ�الل لقاء م�ع وزراء خارجية دول 
االتحاد االفريق�ي يف ترين الثاني املايض يف واش�نطن، اهدافا 

عامة تتلخص بمكافحة االرهاب والحكم الرشيد والتنمية.
وقال ان »افريقيا هي املس�تقبل«، ومعرفته الجيدة بالقارة 
بصفته رئيسا اس�بقا ملجلس ادارة مجموعة »اكسون-مويبل« 

النفطية.
ويف خطابه، تحدث تيلرس�ون عن النمو السكاني يف افريقيا 
وقدراتها االقتصادية وكذلك ع�ن الفقر والبطالة كبرية، محذرا 
م�ن انه »ب�ال وظائف وب�ال امل يف املس�تقبل، سيش�كل هؤالء 
الشباب جيال جديدا يقع فريسة لالرهابيني ويؤثر عىل االستقرار 

والحكومات الديموقراطية«.
واك�د انه يري�د لذلك »تعمي�ق الراكات م�ع افريقيا لجعل 
الدول االفريقية اكثر قدرة ع�ىل املقاومة وعىل تحقيق االكتفاء 
الذاتي«. واعلن تيلرس�ون عن مس�اعدة انس�انية امريكية تزيد 
ع�ىل 530 مليون دوالر ملكافح�ة الجوع وغياب االمن الغذائي يف 
القرن االفريقي وكل حوض بحرية تش�اد، واش�ار اىل منافس�ة 
الصني. وقال ان »الواليات املتحدة تريد تش�جيع نمو دائم يعزز 
املؤسسات ودولة القانون ويس�مح للدول االفريقية باالمتفائ 
الذات�ي«. واضاف ان »ه�ذا يأتي بعكس املقارب�ة الصينية التي 
تش�جع التبعية ع�رب عقود غامضة وق�روض )...( توقع الدول 
يف املديونية«. وقال مس�ؤول كب�ري يف وزارة الخارجية االمريكية 
لصحافيني ان الرحلة »ستش�كل بداية وحوارا وعلينا العمل مع 

رشكائنا االفارقة لتؤتي ثمارها«.

واليتي : إيران شعبًا وحكومة لن 
ختضع لغطرسة أمريكا

تيلرسون يف أفريقيا إلصالح
 ما أفسده ترامب

       بغداد / المستقبل العراقي

جن�وب  جمهوري�ة  تقدم�ت 
السودان بمذكرة رسمية إىل األمانة 
العام�ة لجامع�ة ال�دول العربي�ة 
للحص�ول عىل عضوية املؤسس�ة 
اإلقليمي�ة، وف�ق ما أعل�ن مصدر 

دبلومايس.
يف  دبلوم�ايس  مص�در  وق�ال 
الجامعة للوكالة املرصية الرسمية 
س�تعرض  »املذك�رة  إن  لألنب�اء 
عىل مجل�س الجامعة ال�ذي يعقد 
غدا األربع�اء عىل مس�توى وزراء 
الخارجي�ة يف دورت�ه 149 بمق�ر 
)يف  للجامع�ة  العام�ة  األمان�ة 

القاهرة(«.
وتأسست جامعة الدول العربية 
ع�ام 1945 وهي تض�م حاليا 22 
دول�ة وتهدف إىل تحقي�ق التعاون 
بني الدول األعض�اء والحفاظ عىل 
اس�تقاللها والتعاون مع الهيئات 

الدولي�ة لكفال�ة األم�ن والس�الم 
االقتصادي�ة  العالق�ات  وتنظي�م 

واالجتماعية.
وتن�ص امل�ادة األوىل من ميثاق 
الجامعة العربية عىل أنه يحق لكل 
دول�ة عربي�ة مس�تقلة االنضمام 
إىل جامع�ة الدول العربي�ة بعد أن 
تقدم طلب�ا بذلك يودع لدى األمانة 
ع�ىل  ويع�رض  الدائم�ة  العام�ة 
املجل�س يف أول اجتم�اع يعقد عىل 
مس�توى املندوب�ني الدائم�ني بعد 
تقدي�م الطل�ب. وأمام ع�دم نص 
امل�ادة األوىل م�ن ميث�اق الجامعة 
العربية عىل توضيح عدد األصوات 
الواج�ب توافره�ا للموافق�ة عىل 
طلب االنضمام، جرى التعامل عىل 
اش�رتاط إجماع الدول األعضاء يف 
املجلس. وحس�ب ميثاق الجامعة 
العربي�ة يجب أن تتوف�ر يف الدولة 
املنضم�ة أن تكون دولة مس�تقلة 
وتتوفر فيها مقومات الدولة الثالث 

وهي الشعب واإلقليم والسيادة.
وتع�ّد ج�زر القمر آخ�ر الدول 
العربية املنضمة إىل الجامعة، حيث 

انضمت لها عام 1993.
السودان عن  وانفصلت جنوب 
دولة السودان عرب استفتاء شعبي 

دعمه الغرب عام 2011. 

وبعد أيام م�ن انفصال جنوب 
الس�ودان، أعلنت الجامعة العربية 
الولي�دة  الدول�ة  ح�ق  م�ن  أن�ه 
االنضم�ام إليها خاصة وأن ميثاق 
الجامعة ين�ص عىل رضورة إقرار 
دساتري دول الجامعة للغة العربية 
كلغة رسمية، وهو ما ينطبق عىل 

جنوب السودان.
ورصح مس�ؤولون يف جن�وب 
السودان مرارا بأن قرار االنضمام 
إىل الجامعة العربية يخضع لتقدير 
القي�ادة السياس�ية، يف إش�ارة إىل 

الرئيس سيلفاكري ميارديت.
ح�وار  يف  س�يلفاكري  وق�ال 

تلفزيون�ي ع�ام 2016، إن العرب 
الس�ودان  جن�وب  أن  يعتق�دون 
لي�س لديها رغبة يف أن تكون دولة 
عربية، ألنها انفصلت عن السودان 

وهي دولة عربية.
وأض�اف حينه�ا أن دولت�ه لم 
تفك�ر بع�د يف االنضم�ام، »لك�ن 
ل�و فكرن�ا يف االلتح�اق بالجامعة 
العربي�ة ه�ل يقبلونا؟ أش�ك يف أن 

الجامعة العربية تقبل عضويتنا«
وتتمتع دولة جنوب الس�ودان 
بعالقات وثيقة مع عدد من الدول 
العربي�ة يف مقدمته�ا م�رص التي 
تس�تضيف املقر الرئييس للجامعة 
وجرى العرف عىل أن يكون أمينها 

العام مرصيا.
وتعان�ي جنوب الس�ودان منذ 
أهلي�ة  ح�رب  م�ن   2013 الع�ام 
ب�ني الق�وات الحكومي�ة وق�وات 
اآلالف  بحي�اة  أودت  املعارض�ة، 

ورشدت مئات اآلالف.

       بغداد / المستقبل العراقي

حمل الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب 
بعن�ف ع�ىل القواع�د التجاري�ة لالتح�اد 
االوروب�ي مؤك�دا ان التكت�ل جع�ل عمل 
ال�ركات االمريكية »ش�به مس�تحيل«، 
وهدد بزيادة رسوم االس�ترياد يف الواليات 

املتحدة.
وق�ال ترامب خ�الل اس�تقباله رئيس 
الوزراء الس�ويدي س�تيفن لوفن يف البيت 
االبيض ان »االتحاد االوروبي يتبنى موقفا 

قاسيا حيال الواليات املتحدة«.
واضاف ان االوروبيني »عمليا يجعلون 
من املستحيل علينا ان نقوم بأعمال معهم 
ومع ذلك فإنهم يرسلون سياراتهم وباقي 
منتجاته�م اىل الوالي�ات املتحدة«، مش�ريا 
اىل ان الواليات املتح�دة تقدم »دعما ماليا 

الوروبا عسكريا«.
وتابع ترام�ب ان »االتحاد االوروبي لم 
يعاملن�ا جيدا، وه�ذا كان وضع�ا تجاريا 

سيئا غري عادل اطالقا«.
واك�د ترامب الذي هدد بفرض رس�وم 

جمركية تبلغ 25 باملئة عىل واردات الفوالذ 
م�ن كل املنتج�ني االجانب وع�رة باملئة 
ع�ىل واردات االملنيوم ان�ه ال يخىش اطالق 
حرب تجاري�ة. وقال »عندما نأتي بعد كل 
دولة، الحروب التجارية ال تكون س�يئة«. 
واض�اف ان »الحرب التجارية س�ترضهم 

وال ترضنا. سنرى ماذا سيحدث«.
وح�ذر ترامب م�ن انه مس�تعد لزيادة 
الرس�وم عىل واردات الس�يارات االوروبية 
الت�ي يأت�ي معظمه�ا م�ن املاني�ا. وقال 
»يمكنه�م فعل ما يري�دون. لكن اذا فعلوا 
ذلك فس�نفرض رس�ما كبريا بنس�بة 25 
ل�ن  وصدقون�ي  س�ياراتهم  ع�ىل  باملئ�ة 

يصمدوا طويال«.
ال�وزراء  رئي�س  رصح  جهت�ه،  م�ن 
السويدي ان تجارة مفتوحة وحرة تشكل 
»امرا اساس�يا« للس�ويد. واش�ار اىل مدى 
تنوع مص�ادر املواد واملكون�ات يف االنتاج 
الصناعي لسلع مثل الطائرات والسيارات، 

مؤكدا انه امر »معقد جدا«.
وق�ال »اع�رف مث�ال ان�ه عندم�ا نبدأ 
)بن�اء( طائرتنا، وهي طائ�رة جيدة جدا، 

فان مكوناتها امريكية«.
واضاف ان الرسوم الجمركية ستلحق 
ارضارا باملصانع االوروبية مع انها ال تنتج 
أكث�ر من عرة باملئة من الفوالذ يف العالم 

بينما تنتج الصني خمسني باملئة منه.
االتح�اد  يف  عض�وا  »بوصفن�ا  وق�ال 
االوروب�ي يب�دو لنا م�ن امله�م ان نحاول 
التوص�ل اىل طريقة للتعاون ب�ني االتحاد 
االوروب�ي والوالي�ات املتح�دة«. واض�اف 
»اتفه�م تمام�ا وجهة نظ�ر الرئيس بانه 

علينا ان نهتم ببلداننا« يف املقام االول.
واالع�داء  ال�ركاء  ترام�ب  وفاج�أ 
التجاري�ني باعالنه االس�بوع املايض نيته 
ف�رض رس�وم جمركية بنس�بة 25 باملئة 
عىل الفوالذ و10 باملئة عىل االلومنيوم عىل 
واردات الواليات املتحدة من هذين املعدنني 

وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.
وبعد هذا االعالن قال االتحاد االوروبي 
ان�ه يع�ّد اج�راءات مماثلة عىل ال�واردات 
االمريكية وبينها الدراجات النارية هاريل-

ديفيدس�ون وجين�ز ليفايس والويس�كي 
االمريكي.
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تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه 
والعائد  اىل بلدية )املناذرة(  وملدد املبينة ازاء كل منها  وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 
فعلىل ملن يرغلب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلديلة   خالل )30(  يوم من اليوم التايل لنرش االعلالن   لالطالع عىل الرشوط 
املطلوبلة مستصحبني معه التامينات القانونية من القيملة املقدرة وفقا للقانون   وستجري املزايدة من صباح اليوم التايل  
النتهلاء ملدة النرش وعند مصادفة يلوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايلام العمل الرسمي ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية احالوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

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

3  ل  يحلق للبلديلة فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل  املوقع الغلراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل 
انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم

4-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ل للبلدية اضافة اي رشوط   تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة

إعالن
بناًء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
محمد فيصل عمران اللذي يطلب تبديل 
اسم وللده من  )جاسم( إىل )نور( ممن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خلالل مدة أقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
أحكلام املادة )24( من قانلون البطاقة 

الوطنية رقم )1( لسنة 2016.
املدير العام

اللواء
مهدي نعمة الوائيل

للللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقلدت منلي الهوية الصلادرة من كلية 
اللغات قسم االنكليلزي – جامعة بغداد 
بأسم / حيدر محملد حسني فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مديرية احوال ذي قار   
اعالن 

بنلاء لطلب املدعي )جبلار ساير جويد( 
واللذي يطلب ملن خالله تسجيلل لقبه 
)الزيلادي(. واستنلاداً  اىل  من)الفلراغ( 
ألحكلام املادة 24 ملن قانلون البطاقة 
الوطنيلة رقلم 3 لسنلة 2016 ، تقلرر 
نلرش طلبله يف الجريلدة الرسمية. فمن 
لله حق االعرتاض عىل طلبله يف الجريدة 
الرسميلة. فملن له حق االعلرتاض عىل 
الطلب مراجعة املديرية خالل عرش ايام 
ملن تاريخ النلرش وبعكسله سينظر يف 

الطلب وفق القانون.
املقدم / هاني شاكر روضان

مدير شؤون األحوال املدنية يف ذي قار 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مديرية جنسية البرصة 
اعالن 

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )مهدي 
ملال الله عيل( الذي يطلب إضافة اللقب 
من)الفلراغ( اىل )املوسلوي(. فمن لديه 
اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
أحكلام امللادة 22 ملن قانلون البطاقة 

املدنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء مهدي نعمه الوائيل 

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )سمري 
ملال الله عيل( الذي يطلب إضافة اللقب 
ملن )الفراغ( اىل )املوسلوي(. فمن لديه 
اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
أحكلام امللادة 22 ملن قانلون البطاقة 

املدنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء مهدي نعمه الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بنلاء عىل الطلب املقدم من السيد )جبار 
ملال الله عيل( الذي يطللب تبديل اللقب 
منلى )العطبلي( اىل )املوسلوي(. فمن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خلالل ملدة اقصاها خمسلة عرش يوم 
وبعكسه سلوف تنظر هلذه املديرية يف 
الطلب وفق أحكلام املادة 22 من قانون 

البطاقة املدنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء مهدي نعمه الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري
تعلن لجنلة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  وللمرة الثانية 
علن تأجري االملالك املدرجة اوصافها يف ادنلاه والعائدة اىل مديرية 
بلدية الزبيدية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013. فعلىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديلة  الزبيدية خالل فرتة )15( خمسة علرش يوما تبدأ من اليوم 
التلايل لنرشها يف الصحلف اليومية  مستصحبلني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل 
مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو 
عليله املزايدة اجور النرش واالعالن وكافلة املصاريف االخرى وعىل 
املستأجلر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 3627/ب/2017

التاريخ 2018/3/5

اعالن
اىل املدعى عليه  ميثاق ناهي حسني مجهول محل 

اقامته حاليا
اقلام املدعلي )امني بغلداد / اضافلة لوظيفته( 
الدعلوى املرقملة )3627/ب/2017( لدى هذه 
املحكملة يطالبلك فيهلا )بابطلال  قيلد العقار 
211/2م5 دهنله الصلادر بأسلم ميثلاق ناهي 
حسلني وملجهوليلة محلل اقامتلك حسب رشح 
القائم بالتبليلغ وتأييد املجلس البلدي انتقالك اىل 
جهة مجهولة قرر تبليغلك بصحيفتني محليتني 
يوميتلني بموعد املرافعلة يلوم )2018/3/15( 
الساعة التاسعلة  ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجلري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 556 / ش / 2018 

التاريخ 7 / 3 / 2018
اعالن
املدعية / سماح سامي رشيد  
املدعى عليه / عالء حسن عبد

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل حكماً 
غيابيلاً بتاريلخ 2018/2/15 يقيض بفقرتله الحكمية 
قررت املحكمة الحكم بالتفريق بني املدعية سماح سامي 
رشيلد واملدعى عليه علالء حسن عبد ملن تاريخ صدور 
القلرار يف 15 / 2 / 2018 واعتبلاره طالقلاً بائناً بينونة 
صغرى والزام املدعية بالعدة الرشعية البالغة ثالثة قروء 
اعتباراً من تاريخ الحكلم بالتفريق وليس لها الزواج من 
رجلل آخر اال بعد انتهاء عدتهلا واكتساب الحكم الدرجة 
القطعيلة وملجهولية محل سكن املدعى عليه عالء حسن 
عبلد وتأييد الجهلة املسؤوللة تقرر تبليغلك بصحيفتني 
محليتلني وعند تبليغلك وعدم اعرتاضك بامللدة القانونية 
املحددة سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول  

القايض / حممد هاتو جوين

تنويه 
سقط سهوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع العدد 1788 / 2017 
املنشلور يف صحيفلة املستقبل العراقي العلدد 1629 يف 5 / 3 / 
2018 وصحيفة العراق االخبارية العدد 561 يف 5 / 3 / 2018 – 
اضافلة جملة التي ستؤل اليه من مورثه حمود نصيف والبالغة 

) 30 ( ثالثون سهما لذا اقتىض التنويه.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ العزيزية 
العدد 1114 / 2017 

اعالن 
ملقتضيلات االضبارة التنفيذية املرقمة اعلاله والخاصة بالدائن 
) صبلاح عبلد رايض ( واملديلن ) ماجد غازي حملد ( تبيع هذه 
املديرية حصلة املدين يف العقار املرقم ادناه والعائد للمدين لقاء 
الديلن املرتتب بذمته والبالغ مليون واربعمائة وثمانية وتسعون 
الف واربعمائة وسبعون دينار مع رسم التحصيل بواسطة النرش 
يف الصحلف املحلية خالل ) خمسة عرش يوملا ( من اليوم التايل 
للتبليغ وعىل الراغب باللرشاء مراجعة هذه املديرية مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة 
للعقلار واملستمسكات املطلوبة خالل امللدة املذكورة وفق املادة 

93 / اوال واملادة 100 من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 

حيدر رحيم صكبان 
مدير تنفيذ العزيزية 

املواصفات : 
-موقعه ورقمه : قطعة ارض املرقمة 7 / 6 م7 ربيضة .

- جنسله ونوعله : عبارة علن ارض زراعية تسقلى بالواسطة 
قريب من الطريق العام بغداد – كوت .

-مساحته : حصة املدين ) 3 دونم ( .
-القيمة املقدرة لحصة املدين ) مائة وخمسون مليون دينار

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

147 / ب / 2018 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) سالم حسني عيل ( 
اقام املدعي ) يونس عبلود خلف ( الدعوى البدائية املرقمة 147 
/ ب / 2018 والتلي يطلب فيها الزاملك باعادة الحال اىل ماكان 
عليه قبل التعاقد يف السيلارة املرقمة 6732 بابل خصويص نوع 
هونداي ستاركلس موديل 2007 واعادة البلدل البالغ اثنا عرش 
مليلون دينار عراقي وملجهولية محلل اقامتك يف الوقت الحارض 
قلررت املحكملة تبليغك بواسطلة صحيفتني محليتلني استنادا 
لنلص املادة 21 من قانون املرافعات املدنية والحضور امام هذه 
املحكملة يوم املرافعة املصادف 14 / 3 / 2018 وبخالفه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 41 / ش / 2018

اعالن 
اىل املدعى عليله / عبد الرحمن خزعل ثرثلار/ يسكن محافظة 
بغداد / ناحية االرشيد / حي الزهراء – مجهول محل االقامة ( 
بتاريلخ 20 / 2 / 2018 اصلدرت محكمة االحوال الشلخصية 
يف الصويلرة قرار الحكم املرقلم 41 / ش / 2018 يقيض الحكم 
بملا ييل : اوال / الزاملك بتادية نفقة ماضيلة للمدعية ) نمارق 
خلف كناوي( مبلغا مقداره خمسة وعرشون الف دينار شهريا 
واعتبلارا ملن تاريلخ 2 / 4 / 2017 حتلى تاريلخ اقامة هذه 
الدعلوى يف 8 / 1 / 2018 والزاملك بتاديلة نفقلة مستمرة لها 
بواقع خمسون الف دينار شهريا واعتبارا من تاريخ اقامة هذه 
الدعلوى يف 8 / 1 / 2018 . ثانيلا / الزامك بتادية مبلغ مقداره 
خمسلون الف دينلار نفقة مستملرة لكل واحد ملن االطفال ) 
سيف عبد الرحمن خزعلل ورقية عبد الرحمن خزعل ( واعتبارا 
من تاريخ اقامة هذه الدعوى يف 8 / 1 / 2018 وتحميل املدعي 
عليله الرسوم واملصاريلف واتعاب املحاملاة – وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ املبلغ  ر – ع جاسم عمران 
مزهلر واملنسوب اىل مركز رشطة الرشيلد الجنوبي يف 25 / 2 / 
2018 واشعلار مختار ناحية الرشيد / حلي الزهراء – لذا تقرر 
تبليغلك بالنرش يف صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل هذه 
املحكمة خلالل مدة االعرتاض عرشة ايام وملدة التمييز ثالثون 

يوما وبعكسه سوف يتم اتخاذ مايلزم .
القايض 

تحسني عيل ذيبان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 190 / 2018 

اىل / املنفذ عليه / عبد الرحمن خزعل ثرثار
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة الرشيد الجنوبي 
املرقم 696 يف 28 / 2 / 2018 واشعار املختار حي الزهراء 
انك مجهلول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكلن اجراء التبليغ عليه واستنلادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيلذ الصويرة خالل خمسة عرش يوملا تبدا من اليوم 
التايل للنلرش ملبارشة املعاملالت التنفيذيلة بحضورك ويف 
حالة علدم حضلورك ستبارش هلذه املديريلة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
قرار الحكم املرقم 41 / ش / 2018 يف 20 / 2 / 2018 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 255 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املفقود / عيل عبيد حسني 

يسكن محافظة واسط – قضاء الصويرة – مجهول محل 
االقامة حاليا 

للدعلوى الرشعية املقامة ملن قبل املدعيلة ) بثينة ناجد 
مسعود ( والتلي تطلب فيه الحكم بوفلاة زوجها املفقود 
) عليل عبيد حسلني ( وملجهوليلة محل اقامتله يف الوقت 
الحلارض قلررت هلذه املحكملة النلرش يف الصحيفتلني 
املحليتلني لتبليغه بالحضور املام هذه املحكمة فعىل من 
تتوفر لديله معلومات عن املفقود املذكلور الحضور امام 
هذه املحكملة لالستماع اىل اقواله يلوم املرافعة املصادف 
11 / 3 / 2018 الساعلة الثامنلة صباحا وبعكسه سيتم 

السري باجراءات الدعوى علنا وفق القانون .
القايض 

تحسني عيل ذيبان 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
بنلاء عىل الدعلوى املقامة من قبل املدعلي ) حيدر مجدي 
نعمه ( يطلب تبديل اللقب من ) الدوغاني ( اىل ) ابو ظهري 
( فملن لديه اعلرتاض مراجعلة هذه املديريلة خالل مدة 
اقصاهلا 15 يوم وبعكسله سوف تنظر هلذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
بنلاء عىل الدعلوى املقامة ملن قبل املدعلي ) عيل مجدي 
نعمله ( يطللب تبديلل اللقب ملن ) الدوغانلي ( اىل ) ابو 
ظهلري ( فمن لديله اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن 
بنلاء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حسني محسن 
محملد ( يطلب تبديلل اللقب ملن ) الدوغانلي ( اىل ) ابو 
ظهلري ( فمن لديله اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خالل 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) جواد نعمه محمد ( يطلب تبديل اللقب 
ملن ) الدوغانلي ( اىل ) ابو ظهري ( فمن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) درويلش نعمله محمد ( يطللب تبديل 
اللقلب من ) الدوغاني ( اىل ) ابو ظهري ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) عجملي نعمه محملد ( يطللب تبديل 
اللقلب من ) الدوغاني ( اىل ) ابو ظهري ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) علواد حملزه عبلاس ( يطللب تبديل 
اللقلب من ) غريري ( اىل ) الشلماطي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) عدنلان سلملان عليل ( يطللب تبديل 
اللقب من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) حسني محيسلن محمد ( يطلب تبديل 
اللقب ملن ) العيل ( اىل ) العجييل ( فمن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) فلارس عالوي حملاد ( يطللب تبديل 
اللقب من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن 
لديله اعلرتاض مراجعلة هلذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) ابراهيلم جلودة حمزة ( يطللب تبديل 
اللقب من ) الغريري ( اىل ) الشلماطي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) حملزة جاسلم عليوي ( يطللب تبديل 
اللقلب ملن ) الزبيلدي ( اىل ) الحياني ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 778 

التاريخ:   2018/3/4

عبد اخلالق حممد امليايل
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة يف النجف

اعالن
العدد  :35

التاريخ :2018/3/6

مدة االيجارالقيمة التقديريةالمساحةرقم الملكنوع الملكت

5295/1م3 انشاء ملعب خماسي1
1,500,0000 مليون وخمسمائة 23×45م2الحصوة

الف دينار
سنة واحدة مدة العقد 

ثالث سنوات
حانوت سوق المناذرة 2

754,000 سبعمائة واربع 11م18الجديد
سنة واحدةوخمسون 

حانوت سوق المناذرة 3
754,000 سبعمائة واربع 28م19الجديد

سنة واحدةوخمسون 

637,500 ستمائة وسبعة 12م123حانوت سوق الفالحين4
سنة واحدةوثالثون الف وخمسمائة دينار

637,500 ستمائة وسبعة 12م124حانوت سوق الفالحين5
سنة واحدةوثالثون الف وخمسمائة دينار

637,500 ستمائة وسبعة 12م125حانوت سوق الفالحين6
سنة واحدةوثالثون الف وخمسمائة دينار

1,450,000 مليون واربعمائة 12م143حانوت سوق الفالحين7
سنة واحدةوخمسون الف دينار

مكتب سوق المناذرة 8
566,000 خمسمائة وستة 100م2الجديد 

سنة واحدةوستون الف دينار

مكتب سوق المناذرة 9
566,000 خمسمائة وستة 110م7الجديد 

سنة واحدةوستون الف دينار

رقم نوع الملكت
الملك 

مساحة 
الملك

مدة 
الموقعااليجار

1
علوة بيع 
الفواكة 
والخضر

سنة 200م1022
واحدة

السوق 
العصري
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن، عن 
»موافقة مجلس ال�وزراء، عىل تأجيل 
استيف�اء الرس�وم الكمركي�ة للم�واد 
األولي�ة من الرشك�ات التابع�ة لوزارة 

الصناعة«.
وذك�ر مدي�ر مركز اإلع�الم والعالقات 
العام�ة يف ال�وزارة عبد الواح�د علوان 
الش�مري يف بي�ان تلقت�ه »املستقب�ل 
العراق�ي«، ان »مجلس ال�وزراء، وافق 
ع�ىل شم�ول رشك�ات وزارة الصناعة 
واملع�ادن املنتج�ة والت�ي تحقق قيمة 
مضافة التقل عن )25%( بقرار مجلس 

الوزراء رقم )23( لسنة 2018«.
وزارة  رشك�ات  »شم�ول  أن  وب�ن 
الصناعة واملعادن بالقرار املذكور جاء 
نتاج للجهود واملساع�ي الدؤوبة التي 
يبذلها وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شياع السوداني ويف إطار سلسلة 
العراقية  الصناع�ة  لتطوير  إنجازات�ه 
وجعلها رافدا أساسيا القتصاد البالد«. 
واشار اىل ان »شم�ول رشكات الوزارة 
بما نص عليه القرار املذكور والخاص 
باملوافقة عىل تأجيل استيفاء الرسوم 
املستوردة  للسلع والبضائع  الكمركية 
سيشكل دافع مهم ورضوري لتشجيع 
رشكات الوزارة عىل تنفي�ذ التزاماتها 

التعاقدي�ة وتلبية الحاج�ة املحلية من 
جميع املنتج�ات الوطنية التي تنتجها 
والتي تصل إىل أكث�ر من )270( منتج 
دوائ�ي  مستح�ر   )360( و  مح�ي 
ورف�ع  طاقاته�ا  ملضاعف�ة  وحاف�ز 
أدائه�ا اإلنتاج�ي ومؤرشاتها  كف�اءة 
»ال�وزارة  أن  ع�ىل  وش�دد  املالي�ة«. 
وبجه�ود وخط�ط وزيره�ا السوداني 
تسري بخطى واضحة وسليمة باتجاه 
النه�وض بواق�ع رشكاته�ا الصناعي 
وإع�ادة الثق�ة باإلنت�اج املحي ولحن 
بلوغ األهداف املنشودة يف بناء صناعة 
عراقي�ة منافسة تضاه�ي مثيالتها يف 

املنطقة.

الصناعة تعلن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للمواد األولية من الرشكات التابعة للوزارة

    بغداد / المستقبل العراقي

اشاد وزير التخطيط سلمان الجميي »بجهود كوادر الوزارة  
يف اداء امله�ام املوكلة اليهم  ، السيما يف انجاز خطة التنمية 
الخمسي�ة واسرتاتجية التخفيف من الفق�ر ورؤية العراق 
للتنمي�ة املستدام�ة واع�داد الدراسات والبح�وث واملسوح 
ومتابعة  املش�اريع والتعاقدات الحكومي�ة حسب الوثائق 
القياسية  فحص السلع والبضائع  وتتطوير مالكات الدولة 

وتصني�ف املقاول�ن والرشكات وتحقي�ق التنمية البرشية 
والتع�اون مع املنظم�ات الدولية ، فضال ع�ن الدور املتميز 
خ�الل مؤتمر الكوي�ت الخاص باع�ادة االعم�ار والتنمية 
».واض�اف الجميي خ�الل ترؤسه االجتماع ال�دوري لهيأة 
ال�رأي يف الوزارة بحسب بي�ان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »املنجز الذي حققته الوزارة خالل الفرتة املاضية  يدعو 
للفخ�ر  بع�د ان جعلها يف مقدم�ة الوزارات  م�ا خلق ثقة 
كبرية لدى املجتمع الدويل بدور الوزارة يف تحقيق التنمية يف 

الب�الد ، وقد ظهر هذا  واضحا خالل مؤتمر الكويت، مؤكدا 
ان »دور وزارة التخطيط سيتعاظم خالل املرحلة املقبلة يف 
تعاملها مع مخرجات مؤتمر الكويت وترجمتها من خالل 
خطة التنمية الوطني�ة 2018-2022 مما يتطلب استثمار 
تلك املخرجات لتحقيق التنمية الحقيقية واعادة االعمار يف 
العراق ، داعيا »مالكات الوزارة املتقدمة ومنتسبيها إىل بذل 
الجهود النج�از جميع املهام املناطة به�ا وحسب توقيتها 
الزمني�ة وفقا للربنامج الحكومي الذي حققت فيه الوزارة 

نسب�ة نج�اح عالية«.واض�اف البي�ان ان » هي�أة الرأي يف 
وزارة التخطي�ط يف اجتماعها ال�دوري الذي حره وكيال 
الوزارة واملديرون العامون فيها ناقش�ت عددا من القضايا 
املدرج�ة يف ج�دول االعمال م�ن بينها املوافقة ع�ىل ايجاد 
مص�ادر لتعظيم واردات ال�وزارة وانش�اء صندوق خاص 
لدعم املوظفن ، ومناقش�ة اهمية البحوث العلمية يف دعم 
التنمية ووض�ع االليات الفاعلة لالستف�ادة من مخرجات 

مؤتمر الكويت االخري .

وزير التخطيط:  دور الوزارة سيتعاظم خالل املرحلة املقبلة يف اعادة االعامر وحتقيق التنمية

املنافذ احلدودية تنفي إغالق منفذ سفوان 
يف البرصة

حمافظ واسط يبحث مع وفد العتبة احلسينية 
املقدسة إمكانية فتح معهد لرعاية أطفال التوحد

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية، أغ�الق منفذ سف�وان الحدودي يف 
محافظة البرصة.

قال�ت الهيأة يف بيان تلق�ت »املستقبل العراق�ي« نسخة منه، إن 
»ما تم ن�رشه يف قناة الرشقية الفضائية عن أغالق منفذ سفوان 
الحدودي يف محافظة البرصة ال أساس له من الصحة واملوضوعية 

ألن املنفذ يعمل بكامل طاقته وكوادره«.
ودع�ت اىل »توخ�ي الدق�ة واملصداقي�ة واملهنية يف ن�رش املعلومة 

والحصول عليها من مصادرها األصولية واملعتمدة رسميا.

    كربالء / المستقبل العراقي

عق�دت رشكة نسي�م الوارث للتج�ارة واملق�اوالت واالستثمارات 
الصناعي�ة العائدة للعتبة الحسينية املقدسة مؤتمرها التسويقي 
الخ�اص يف كربالء, بحضور ممثي الدوائر والرشكات ذات العالقة 

باملحافظة.
وقال مدير العمليات يف الرشكة املهندس االستش�اري مجيد عبيد 
يف حدي�ث ملوق�ع العتب�ة الحسينية املقدس�ة تابعت�ه »املستقبل 
العراق�ي«،ان« الرشك�ة ق�د طرح�ت انتاجه�ا  يف العال�م املايض 
والزلت مستمرة, منها معدات التكيف والتربيد املركزي فضال عن 

)السبلت يونت( ومنظومات اخرى«.
واض�اف« ل�دى الرشك�ة مراكز تسويقي�ة يف محافظت�ي كربالء 
وبغ�داد, وان منتجاته�ا فيه�ا ضمان وف�رق صيان�ة معتمدة يف 

مختلف محافظات البالد«.
م�ن ناحيته قال مسؤول الصيانة يف رشكة نسيم الوارث املهندس 
حس�ن عي, ان« املنتج�ات  تتمتع بمواصف�ات عالية من ناحية 
سم�ك االنابيب الخاصة بهذه االجه�زة وتحملها درجات الحرارة 

والرطوبة العالية يف البالد«.
واك�د مس�ؤول الصيان�ة يف حدي�ث ملوق�ع العتبة ع�ىل, خضوع 
منتج�ات الرشك�ة اىل فحوصات خاصة يف املخت�ربات, ناهيك عن 

وجود قطع غيار عالية الجودة وبأسعار تنافسية«.
من جهته بن مسؤول شعبة التربيد يف العتبة الحسينية املقدسة 
املهن�دس صفاء عي, ان« تأسي�س رشكة الوارث جاء بعد دراسة 
الجدوى االقتصادية لهذا املرشوع  وان الهدف منه هو رفد السوق 

املحلية بمنتجات التكييف املركزية وغريها«.
وكش�ف عي يف حديث ملوقع العتبة, عن قرب انشاء معمل خاص  
بالرشك�ة يف محافظة كرب�الء لزي�ادة االنتاجية بثالث�ة اضعاف 

اسهاما دعم الناتج املحي وتشغيل االيدي العاملة.

    المستقبل العراقي/ الغانم

التقى محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل مع وفد العتبة 
الحسينية املقدسة خالل زيارت�ه املحافظة ،سبل إمكانية افتتاح 

معهد لرعاية أطفال التوحد يف املحافظة برعاية العتبة« .
وافاد مصدر اعالمي يف املحافظة ل�«املستقبل العراقي«، ان » مال 
طالل أكد انه، حريص عىل تنفيذ هذه البادرة اإلنسانية التي تروم 
العتب�ة الحسينية املقدس�ة بتنفيذها يف املحافظ�ة ،والتي تسهم 
يف خدم�ة رشيحة محرومة ، مش�يدا بالجهود املبذول�ة والرعاية 
الكريم�ة يف انجاز ودعم ه�ذا املرشوع واملش�اريع النبيلة املنفذة 

األخرى«.
واض�اف »كما أب�دى املحافظ استع�داد املحافظة للتع�اون التام 

بشان تسهيل اإلجراءات الالزمة النجازه وانجاحه .

    بغداد/ المستقبل العراقي

شارك سوق العراق لالوراق املالية يف اجتماع مجلس 
 }FEAS{ ادارة اتحاد البورصات االوربية – االسيوية
واجتم�اع لجنة االعم�ال يف االتح�اد والتي كانت يف 
العاصمه العمانية مسقط، وتم االستعراض خاللها 

خطط السوق لعام 2018 ومؤرشاته للعام 2017.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السالم يف 
بي�ان له تلتقه »املستقبل العراقي«، انه »وبناء عىل 
الدعوة املوجهة من االمانة العامة لالتحاد االوروبي 
FEAS وس�وق مسق�ط  – االسي�وي للبورص�ات 
لالوراق املالية عقد االتح�اد اجتماعاته الربيعيه يف 
عاصمة سلطن�ة عمان مسقط حيث ت�م االفتتاح 

من قب�ل رئاسة االتحاد واملتمثل�ه باملدير التنفيذي 
للبورصة املرصي�ة السيد محمد فريد واالمن العام 
الع�ام لالتحاد قسطنطن سوري�ان ارمينيا وايضا 

املدير التنفيذي لبورصة ايران امري هاويان«.
وأوضح عبد السالم أن »االجتماع استعرض وناقش 
التقري�ر السن�وي لالتح�اد للع�ام 2017 وايض�ا 
خطط وبرام�ج مطابقة بيانات االسواق املالية مع 
تقاري�ر وكال�ة روي�رتز وخطط وبرام�ج املنافسة 
بن الرشك�ات املساهم�ة ورشك�ات الوساطة بن 
البورص�ات واالس�واق املالي�ة ومناقش�ة برام�ج 
وخط�ط الرقاب�ة املطبق�ة يف البورص�ات االعضاء 
وفق�ا لقواع�د وتعليمات ك�ل بورص�ة« مؤكدا ان 
»س�وق العراق لالوراق املالية ك�ان من بن خمسة 

بورص�ات انجزت التقرير قب�ل االجتماع واملطابقة 
السعرية بشكل صحيح« .

و ب�ن ان »س�وق العراق ل�الوراق املالية استعرض 
خ�الل االجتم�اع م�ؤرشات ع�ام 2017 وع�دد من 
خطط ع�ام 2018،« الفتا اىل ان »املجتمعن اوصوا 
بتدري�ب اعض�اء البورص�ات ومقرتح�ات تموي�ل 
املؤتمرات التي سينظمها االتحاد لجذب املستثمرين 

والتعريف بنشاط االسواق املالية«.
وتقدم�ت رئاس�ة االتح�اد بمنح شه�ادة عضوية 
االتح�اد للمدي�ر التنفي�ذي للسوق علم�ا ان سوق 
الع�راق ل�الوراق املالية عض�و يف االتح�اد منذ عام 
2005 وعم�ل كعض�و يف لجن�ة االعم�ال من�ذ عام 

 .2011 – 2008

سوق األوراق املالية يعرض خطته بإجتامع البورصات الدولية يف مسقط

العتبة احلسينية تكشف عن انشاء معمل 
لزيادة االنتاج املحيل

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ت�رأس محاف�ظ بغ�داد  عط�وان العطواني 
الجلس�ة الخاص�ة ملجل�س محافظ�ة بغداد 
والت�ي خصص�ت ملناقش�ة الوض�ع الراهن 
جمي�ع  وبحض�ور  الحسيني�ة  قض�اء  يف 

االعضاء«.
واف�اد مكتب�ه االعالم�ي ان »املحافظ خالل 
الجلس�ة استع�رض جميع الخط�وات التي 
بدأها باالجتماعات املتواصلة يف االمانة العامة 
ملجلس الوزراء وهيئة املستشارين وبحضور 
اللج�ان التنسيقي�ة يف الحسيني�ة وناحي�ة 
الج�ر حيث نت�ج ع�ن ه�ذه االجتماعات 
استحصال موافقة رئيس الوزراء عىل تنفيذ 
املش�اريع الضاغطة )التسعة (والتي شملت 
جميع األقضي�ة يف أطراف العاصمة وبكلفة 
بلغ�ت 89 مليار د والتي من ضمنها مرشوع 

تطوير واكساء قضاء الحسينية«.

وتابع العطواني: بعد دراسة هذه املش�اريع 
ت�م احالته�ا اىل وزارت�ي التخطي�ط واملالية 
لغ�رض ادراجها ضم�ن موازنة 2017 ولكن 

لم يتم التمكن من ادراجها.
مش�ريا اىل انه »ت�م عقد اجتماع�ات جديدة 
يف االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء وهيئ�ة 
املستشارين وبحضور ممثي وزارات النفط 
والصناعة واالسكان والبلديات وكان االتجاه 
بخيارين اما ان يتم تنفيذ هذه املشاريع من 
خ�الل ام�وال تنمي�ة االقاليم او ع�ن طريق 
الق�رض الربيطاني وكان الخي�ار الثاني هو 
االرجح«.واضاف  ان »اول خطوات املحافظة 
كانت بنقل معمل اسفلت النهروان ونصبة يف 
قض�اء الحسينية كما تم االتفاق عىل تفكيك 
الخلط�ة االسفلتية املكونة من ) مادة الزفت 
والرم�ل والحجر والفلر( عىل ان تتبنى وزارة 
النفط توف�ري مادة الزف�ت ووزارة الصناعة 

مادة االسمنت«.

ويف ختام االجتماع ابل�غ املحافظ املجتمعن 
بأصدار قرار باملب�ارشة بتخصيص جزء من 
اموال تنمية االقالي�م املخصصة للمحافظة 
يف موازن�ة 2018 بعد املصادقة عليها لتنفيذ 
م�رشوع تطوي�ر واكساء قض�اء الحسينية 

وناحية الجر«.
الفت�ا اىل ان قض�اء الحسيني�ة املتك�ون من 
27 محل�ة واكثر من 450 ال�ف نسمة يعترب 
م�ن املناطق املنكوب�ة واملعدوم�ة الخدمات 
وان قرارن�ا هذا يعبرت رسالة اطمئنان الهايل 
الحسينية بان هناك حكومة محلية ترعاهم 

وتحرص عىل خدمتهم«.
وكش�ف رئي�س لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة 
ناظ�م الساعدي ام�س االربعاء ع�ن انتهاء 
ازم�ة االحتجاج�ات يف منطق�ة الحسيني�ة 
يف العاصمة بغ�داد بعد استجاب�ة الحكومة 
ملطال�ب املتظاهري�ن م�ن خ�الل جملة من 

االجراءات.

حمافظ بغداد يرتأس اجللسة اخلاصة ملجلس املحافظة ملناقشة الوضع الراهن يف قضاء احلسينية

   بغداد/ المستقبل العراقي

محم�د  قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  استقب�ل 
الفه�داوي يف مقر الوزارة وف�د الجمهورية 
االسالمي�ة يف ايران برئاس�ة وزير الصناعة 
والتج�ارة االيران�ي محمد رشيع�ة مداري, 
بحض�ور السف�ري االيراني اي�راج مسجدي, 
ومس�ؤول املل�ف االقتص�ادي ب�ن الع�راق 

وايران حسن دنائي فر«.
وافاد بيان ورد ل�«املستقب�ل العراقي«، انه 
»ت�م عق�د اجتماع�اً موسعاً ب�ن الجانبن 
ح�ره امل�الك املتق�دم يف وزارة الكهرب�اء 
العراقي�ة ووزارة الطاق�ة االيراني�ة املرافق 

للوف�د الضي�ف, وبح�ث فيه سب�ل التعاون 
املش�رتك بن العراق وايران يف مجال الطاقة 
الكهربائية وتذليل املعوقات والدفع باتجاه 
تعزيز العالقة بم�ا يخدم منظومتي الطاقة 
الكهربائي�ة العراقية وااليراني�ة, فضالً عن 

مناقشتهم الربط التزامني بن البلدين« .
واض�اف »كما ت�م االتفاق ع�ىل تجديد عقد 
است�رياد الطاقة الكهربائية م�ن ايران لعام 
اضايف م�ن ذات الخط�وط االربع�ة العاملة 
حالياً«.وب�ن ان�ه »ت�م يف االجتم�اع عرض 
النق�اط االساسي�ة الت�ي سيبحثه�ا النائب 
االول لرئي�س الجمهورية االسالمية يف ايران 

الذي يزور العراق .

وزير الكهرباء يبحث مع وزير الصناعة والتجارة االيراين التعاون املشرتك وجتديد استرياد الطاقة

    بغداد / المستقبل العراقي

 اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التجارة عن »وص�ول خمسة بواخر 
محمل�ة بالحنط�ة املست�وردة وباخرت�ان 
لل�رز اىل مين�اء ام ق�رص لدع�م البطاق�ة 
التمويني�ة ».واض�اف مدير ع�ام الرشكة 
نعيم املكصويص يف بي�ان تلقته »املستقبل 
محمل�ة  بواخ�ر  »خم�س  ان  العراق�ي«، 
بالحنط�ة اضاف�ة اىل باخرت�ان محملتان 
بالرزوصل�ت اىل ميناء ام قرص حيث قامت 
الك�وادر  العامل�ه يف فرع ام ق�رص بتنفيذ 
الخط�ة الت�ي وضع�ت م�ن قب�ل االقسام  
االسترياد والتسويق من خالل تامن وصول 
البواخ�ر وتوزيعه�ا وفق الخط�ة املعتمدة 
وبمش�اركة اسط�ول قسم النق�ل املركزي 
وقسم النق�ل والورشة والجه�ات الساندة 
حيث ت�م تنفيذ خطة التوزيع وفق املحاور 
التي حددت من قبل االدارة العامة«.واوضح 
ان »عملية تعزيز ارصدة املواقع كافة تسري 
وفق الخطة املعتمدة حيث تسعى  الرشكة 
لالستف�ادة من الوقت من اج�ل االرساع يف 
ايصال  تلك الكميات  للمواقع والفروع  من 
اجل دع�م البطاقة التمويني�ة ».واشار اىل 
ان »الوزارة تواص�ل تعاقداتها االستريادية 
وبكمي�ات إضافية تؤمن خزين يكفي لسد 

احتياجات البطاقة التموينية.

التجارة تعلن وصول 
مخس بواخر لدعم البطاقة 

التموينية

    بغداد / المستقبل العراقي

وزي�ر   / التخطي�ط  وزي�ر  ناق�ش 
التج�ارة وكال�ة سلم�ان الجمي�ي، 
تأهي�ل وتطوي�ر املناف�ذ الحدودي�ة 
وزي�ادة حجم التب�ادل التجاري بن 

العراق والسعودية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للوزي�ر يف 
بي�ان تلقت�ه »املستقب�ل العراقي«، 
االجتم�اع  ت�رأس  »الجمي�ي  ان�ه 
املوس�ع ملجلس التنسي�ق العراقي - 
السعودي، بحض�ور اعضاء املجلس 
التخصصية وجرى  اللجان  ورؤساء 

خ�الل االجتماع مناقش�ة ع�دد من 
القضايا وامللفات املدرجة عىل جدول 

االعمال«.
وض�اف البي�ان، ان املجل�س شه�د 
م�ن  النتائ�ج  استخ�الص  »بح�ث 
الع�راق  ب�ن  املتبادل�ة  الزي�ارات 
املستويات  اع�ىل  والسعودي�ة ع�ىل 
وما تمخض�ت عنه تلك الزيارات من 
نتائج ايجابية السيما يف مجال تأهيل 
وتطوير املنافذ الحدودية املش�رتكة 
وزي�ادة حجم التب�ادل التجاري بن 
البلدي�ن، فضال عن مناقش�ة االفاق 
االستثماري�ة املتاح�ة يف العراق وما 

توف�ره من فرص مهم�ة للرشكات 
السعودي�ة التي يمكنه�ا ان تساهم 
يف عملي�ات اعادة االعم�ار وتحقيق 

التنمية يف العراق«.
واك�د الجمي�ي، بحس�ب البي�ان ان 
»املرحل�ة املقبلة ستش�هد املزيد من 
التعاون بن البلدين وهناك الكثري من 
الخطوات املهمة التي سيتم اتخاذها 
من حكومت�ي البلدين«، موضحا ان 
»االشق�اء السعودي�ن اب�دوا رغبة 
كب�رية يف دع�م الع�راق يف عملي�ات 

االعمار وتحقيق االستثمار.

وزير التجارة يناقش حجم التبادل التجاري مع السعودية وتطوير املنافذ احلدودية
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اعالن 
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) سعدون سلملان عمران ( يطلب تبديل 
اللقلب ملن ) العجيلي ( اىل ) العامري ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خلالل ملدة اقصاهلا 15 يلوم وبعكسه 
سلوف تنظلر هلذه املديريلة يف الدعوى 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن 

بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) احمد عامر فلرج ( يطلب تبديل اللقب 
من ) العجيلي ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاهلا 15 يوم وبعكسله سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
22 من قانلون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائي 
مدير الجنسية العام 

للللللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة 88 / ت / 2015 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الرصافة حصة املدين 
يف العقلار تسلسلل 6 / 269 م5 صليلخ 
الواقع يف بغداد حي القاهرة العائد للمدين 
حدهن عباس صالح املحجوز لقاء طلب 
الدائن انلوار محمود مهلدي البالغ 000 
/ 000 / 60 مليلون دينلار فعى الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثلن يوما تبلدا من اليلوم التايل للنرش 
القانونية  التامينلات  مستصحبلا معله 
علرشة ملن املائلة ملن القيملة املقدرة 
وشهلادة الجنسيلة العراقيلة وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

صفا عبد املنعم محمد 
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : حي القاهرة م 313 
ز 8 د 19 رقم 6 / 269 م 5 صليخ .

2 – جنسه ونوعه : دار .
3 – حلدوده واوصافله : كملا مثبلت يف 

صورة القيد والخارطة .
4 – مشلتمالته : العقلار مفرز اىل دارين 
االول يحتوي عى كراج مسقف بابالستك 
ومطبلخ  واستقبلال  وهلول  وحديقلة 
وغرفة نوم واحلدة وحمام االبواب صاج 
موزائيلك  والكلايش  حديلد  والشلبابيك 
والثاني يتكون من كراج ومطبخ وغرفة 
نوم وحمام ومرافق وسلم للطابق العلوي 
ويتكلون ملن ثالث غلرف نلوم ومرافق 
صحية مشلرتكة البناء عكادة واالرضية 

كايش موزائيك واالبواب خشب .
5 – املساحة : 300 م2 عموم العقار .

6 – الشاغل : الرشكاء عمار وسناء وعبد 
الجبلار اوالد محملود مهلدي وجميعهم 

يرغبون بالبقاء بعد البيع .
7 – القيملة املقلدرة : 000 / 625 / 65 

مليون دينار حصة املدينة من العقار .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى 
االنبلار  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف عنه 

العدد 398 
إىل / السيد ) عبيده مولود مليك ( 

بنلاءا عى الطلب املقلدم من قبل زوجتك 
) بلقيلس مؤيلد تحرير ( وبعلد االطالع 
عى االوراق التحقيقية املتضمنة خطفك 
قبلل  ملن   2014  /  11  /  14 بتاريلخ 
الجماعات املسلحة االرهابية وملجهولية 
محلل اقامتلك ومصلرك – قلرر تبليغك 
بصحيفتلن محليتلن بالحضلور املام 
هلذه املحكملة ولكلل ملن تتوفلر لديه 
معلوملات عنلك وبعكسله سلوف تقوم 
املحكملة بنصب زوجتلك ) بلقيس مؤيد 
تحرير ( قيمة عليك لغرض ادارة شؤونك 

اصوليا بعد النرش بثالثن يوما .
القايض 

قحطان خليف احمد 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسلة محكملة استئناف صلالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 260 / ش / 2017 
اعالن 

إىل املدعلى عليه – احمد رميض جاسم – 
مجهول محل االقامة 

اقامت املدعية مها مزاحم شجاع الدعوى 
املرقملة 260 / ش / 2017 والتي تطلب 
فيها التفريق للهجر بينها وبينك وبالنظر 
ملجهوليلة محلل اقامتلك قلررت هلذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن وقد 
تلم تحديلد يلوم 13 / 3 / 2018 موعدا 
للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك الحضور 
باملوعلد اعلاله ويف حالة علدم حضورك 
او ملن ينوب عنلك قانونا سلوف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض 

عي منديل خريبط

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 47/ب/2018 
التاريخ:2018/3/6

اعالن
اىل املدعى عليه: وائل طعمه عبدالسالم

اقام املدعي نجم عبدالسيد عبود. الدعوى 
املام  47/ب/2018  املرقملة  البدائيلة 
محكمة بداءة ابي الخصيب والتي يطلب 
فيها الحكم بإلزاملك بتأدية فرق البدلن 
والرشط الجزائي الباللغ خمسون دينار 
عراقلي لنكولك عن بيلع العقار تسلسل 
380 مقاطعلة 7 نهلر خلوز، ولثبلوت 
مجهوليلة محلل اقامتلك وحسب رشح 
القائلم بالتبليغ وتأييد مختلار املنطقة. 
تقلرر تبليغك بالحضور اىل هذه املحكمة 
يف موعلد املرافعة املوافلق 2018/3/13 
ويف  نلرشاً  صباحلاً  التاسعلة  الساعلة 
علدم  حاللة  ويف  يوميتلن  صحيفتلن 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار   

للللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء األعى 

واسلط  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 
االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  547/ب /2018 

اىل املدعى عليها / مازن محمد كامل 
أقلام املدعية رنلا منعم يوسلف الدعوى 
املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتكم 
للمرافعلة والحكلم بالزاملك بدفع مبلغ  
قدره مليلون وستمائلة وخمسون الف 
دينلار وملجهولية محلل اقامتكم حسب 
اشعار مختلار منطقلة الفالحية / حي 
الجامعلة واملرفق بكتلاب مركلز رشطة 
الفالحيلة بالعلدد 3851 يف 2018/3/5 
صحيفتلن  بواسطلة  تبليغكلم  تقلرر 
محليتن رسميتلن للحضور إملام هذه 
املحكمة صباح يوم 2018/3/18 الساعة 
تاسعة صباحا وعند عدم حضورك أومن 
ينلوب عنك قانونا سلوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 

عمار حسن عبد عي
حيدر شعيوط سدخان

للللللللللللللللللللللللللللللللل
تنويه

املنشلوريف صحيفلة  االعلالن  اشلارةاىل 
 2018/2/27 العلدد625يف  املستقبلل  
ورد يف اعالن احوال بعقوبة املرقم 732/ 
ش2018/4اسلم املدعى عليله هاوزين 
صالح الدين عبد الكريم خطاء والصحيح 
هو هاوژين صالح الدين عبدالكريم لذى 

اقتىض التنويه .
للللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
اتحلاد  ملن  الصلادره  الهويله  فقلدت 
العامليلة  الفاخلر  رشكلة   / املقاوللن 
للمقلاوالت العامة املحلدوده فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 645/ب2018/3
التاريخ 2018/3/6

اىل / املدعلى عليها ) رشوق عبد العباس 
مجيد( 

اقاملت املدعيلة )شلذاء حسلن كاظم( 
الدعلوى البدائيلة املرقمة  اعلاله ضدك 
بتأديتلك  فيهلا  الحكلم  تطللب  والتلي 
للمدعية اعاله مبلغ قدره ستون مليون 
دينلار تعويضا عن اللرر الذي اصابها 
نتيجلة نقلل سهاملك يف العقلار املرقلم 
6221/3 حلي العروبلة اىل املدعو محمد 
هاتلف مجيد تنفيلذا ولثبلوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
واشعلار مختار حي الشلهيد الصدر /3 
ب منصلور عبلد الفتلالوي عليله قررت 
هذه املحكمة تبليغلك اعالنا بصحيفتن 
املرافعلة  بموعلد  يوميتلن  محليتلن 
املصادف يف يوم 2018/3/18 وعند عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1684/ش2018/1
التاريخ 2018/3/6

اىل / املدعى عليها ) مريم االنصايص (
اقام املدعي )جبار شاكر كريم( الدعوى 
بالعلدد 1684/ش2018/1 املام هلذه 
املحكملة يطللب فيهلا تصديلق الطالق 
اللذي اوقعله عليهلا بتاريلخ  الرجعلي 
2018/2/26 وملجهوليلة محل اقامتكم 
حسلب رشح القائلم بالتبليلغ واشعلار 
مختلار حلي السلالم / النجلف قلررت 
الدعلوى   بخصلوص  تبليغلك  املحكملة 
بواسطلة  اعالنلا  املرافعلة  وبموعلد 
صحيفتلن محليتلن يوميتلن وعليلك 
الحضلور امام هلذه املحكملة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2018/3/14 
الساعلة التاسعة صباحلا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1128/ش2018/7
التاريخ 2018/3/5

اعالن
اىل  / املدعى عليه  /ايمن حميد مهدي

اقامت املدعية )شهد هالل عبد( الدعوى 
بالعلدد )1128/ش2018/7( امام هذه 
املحكملة تطللب تصديلق طلالق خلعي 
وملجهولية محلل اقامتكم وحسب رشح 
القائلم بالتبليلغ واشعلار مختلار حلي 
السالم  /النجف قلررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعاله 
بواسطلة صحيفتن محليتلن يوميتن 
وعليلك الحضلور املام هلذه املحكملة 
يف موعلد املرافعلة القلادم املوافلق يلوم 
التاسعة صباحا  الساعلة   2018/3/15
ويف حاللة علدم حضلورك او ارسال من 
ينلوب عنك قانونا سلوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسن عباس سمن
للللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 1282 

التاريخ 2018/2/22 
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا على الطلب املقدم اىل هلذه الدائرة 
تملام  لتسجيلل   2008/8/13 بتاريلخ 
العقار املرقم )2212( محلة )الرشادية( 
يف الكوفلة اىل طالبلة التسجيلل املجلدد 
العزيلز(  عبلد  رضلا  محملود  )رابحله 
لتسجيله مجلددا بأسمها بصفتها املالك 
والحائزة للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق 
احكلام دائلرة التسجيل العقلاري )43(  
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى 
كلل من يدعلي بوجود عالقلة او حقوق 
معينة على هذا العقلار تقديم ملا لديه 
ملن بيانات اىل هلذه الدائرة خلالل مدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هلذا االعالن وكذللك الحضلور اىل موقع 
العقلار يف الساعلة العلارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن  وذلك 
الثبلات حقوقه موقعيا يف الكشلف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 900/ب2018/1
التاريخ 2018/3/6

اىل / املدعلى عليهملا / )عاملر مهلدي 
هادي وفاهم عباس حسن( 

اقاملت املدعيلة مريلم حملاد سالمة / 
الدعلوى البدائية املرقملة اعاله ضدكما 
والتي يطللب الحكم فيهلا بابطال كافة 
القيلود الواردة عى القيلد املسجل باسم 
مورث املدعية اعاله )صالح الدين محمد 
خللف( واعتبار قيلده قيد ثابلت الحكم 
ولثبوت مجهولية محل اقامتكما حسب 
رشح املبللغ القضائلي واشعلار مختار 
منطقلة املدعلى عليله ) عاملر مهلدي 
هادي( يف حي االنصار /3 عبد الله حامد 
العابلدي واشعار مختلار منطقة املدعى 
عليه )فاهم عباس حسن( يف حي العدالة 
/1 املدعو اسماعيلل خليل الكسار عليه 
قلررت هلذه املحكملة تبليغكملا اعالنا 
بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بموعد 
املرافعلة املصادف يف يلوم 2018/3/15 
وعنلد علدم حضوركملا او ارسلال ملن 
ينوب عنكما قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3515/ب2017/1
التاريخ 2018/2/12

اىل / املدعلى عليله )نجلم عبلد ابراهيم 
الجنابي( 

اصلدرت هلذه املحكملة قرارهلا املرقم 
 2018/1/2 يف  3515/ب2017/1 
واملتضملن الحكلم )باللزام املدعى عليه 
نجم عبد ابراهيلم بتأديته للمدعي حيدر 
عزاوي عبد الله مبلغ قدره عرشة مالين 
دينلار ولثبلوت مجهولية محلل اقامتك 
حسلب رشح املبللغ القضائلي واشعار 
مختار الجديدة الكوفة املختار عبد االمر 
عطيه الكرعاوي للذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقلرار املذكلور بصحيفتلن محليتلن 
يوميتلن ولك حلق الطعلن على القرار 
املذكور خلالل املدة املقلررة بكافة طرق 
الطعلن القانونيلة وبعكسله سيكتسب 

القرار  درجة البتات وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري

تنويه
العراقلي  املستقبلل  صحيفلة  يف  ورد 
بالعلدد )1629( يف 2018/3/5 باالعالن 
 )3/20419( املرقلم  بالعقلار  الخلاص 
حي النرص باالضبلارة التنفيذية املرقمة 
النجف   )2015/2077( مديريلة تنفيلذ 
حيلث ذكر يف اوصاف الجزء االول جدران 
السطح خطأ والصحيح جدران املطبخ  

وذكلر  الطابلق االول ملن الجلزء الثاني 
ملن العقلار يحتلوي عى صاللة وغرفة 
نوم فقط وانما ذكر من سلم ومكشوفة 
ومطبلخ تعلود اىل الطابلق االريض ملن 

نفس العقار لذا اقتىض التنويه
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

العدد : 491/ش /2018
التاريخ 2018/3/6

اعالن
اىل  /املدعى عليها / اشواق عبد الصاحب 

محمد 
اقلام املدعلي صاحلب فضالله محملد 
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة 
يطلب فيله الحكم بمنح معارضته كونه 
سدد ما بذمته من املهر املؤجل وملجهولية 
محل اقامتكي فقد قلرر تبليغكي اعالنا 
بصحيفتلن محليتلن يوميتن للحضور 
املام هلذه املحكملة يف موعلد املرافعة 
املوافلق 2018/3/14 الساعلة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضوركي او من ينوب 
عنكلي قانونلا فسلوف تجلري املرافعة 

بحقكي غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم محمد
للللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم اإلضبارة : 2017/425

التاريخ 2018/2/14
اىل / املنفلذ عليه املديلن ) حسن حسن 

شاهر( 
لقلد تحقق لهذه املديرية من مختار حي 
الرملوك يف النجلف انلك مجهلول محل 
االقاملة وليس لك موطلن دائم او مؤقت 
او مختلار يمكلن اجلراء التبليلغ عليله  
واستنادا للمادة )27(  من قانون التنفيذ  
تقرر تبليغك اعالنلا بالحضور يف مديرية 
التنفيلذ املشلخاب خلالل خمسة عرشة 
يوملا تبدا من اليوم التلايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذيلة بحضورك ويف حالة 
عدم حضلورك ستبلارش هلذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قلرار محكملة بلداءة املشلخاب بالعدد  
515/ب/2016 يف 2017/7/23 املتضمن 
الزاملك بتسديد مليون وسبعمائة وثالثة 
وخمسون الف دينار اىل مرصف الرافدين 

اضافة اىل الرسوم واملصاريف 
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة  النجف

العدد : 688/ب2/ 2018
التاريخ 2018/3/6

اىل / املدعى عليها ) زينب محمد رضا( 
اقلام املدعلي )احسلان عبلاس جوده( 
الدعلوى البدائيلة املرقملة اعلاله ضدك 
والتي يطلب  الحكم فيها  بازالة املنشأت 
املقامة عى العقلار املرقم 1060/3188 
حلي السعد اللذي لله سهلام شائعة يف 
العقلار املذكور ولثبلوت مجهولية محل 
اقامتلك حسلب رشح املبللغ القضائلي 
واشعار مختلار حي املنتظر املدعو كريم 
ظاهر  الكسار عليه قررت هذه املحكمة 
محليتلن  بصحيفتلن  اعالنلا  تبليغلك 
يوميتلن بموعلد املرافعلة املصلادف  يف 
يلوم 2018/3/12 وعند علدم حضورك 
او ارسلال ملن ينوب عنلك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحقلك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عي حميد الحيدري
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1/ 2018
التاريخ 2018/3/5

اعالن
اىل / املدعلى عليله / قاسلم محمد  عي 

عبد الجبار
بنلاءا على الطلب املقدم ملن قبل طالبة 
حجة االذن باستصدار جواز سفر )فوزيه 
عليلوي طرفه( امام هلذه املحكمة فقد 
اصدرت املحكمة حجة اذن باصدار جواز 
سفر املرقمة )2018/1( يف 2018/3/4 
واملتضمنة اصدار جواز سفر للقارصين 
كل من )زهرة البتول ومحمد املهدي اوالد 
قاسلم محمد ( وملجهوليلة محل اقامتك 
وحسلب رشح املبلغ القضائلي واشعار 
مختار الحيدرية / حي االمر الجنوبي لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن يوميتن 
محليتن رسميتلن فعليك الحضور امام 
هذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة ايام وعند 
علدم حضورك سوف تصدق الحجة وفق 

االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد : 152/س/2018

التاريخ2018/3/4
اىل / االشخاص الثالثة /دعاء وحوراء 

بنات حسن جعفر 
اعالن

لالستئناف املقلدم  امام هذه املحكمة 
من قبل املستأنلف صالح طالب محمد 
بخصوص القرار الصلادر من محكمة 
بداءة النجف يف الدعوى  املرقمة 1952/

ب2017/5 واللذي يطللب فيله فسخ 
الحكلم البدائي ولثبوت مجهولية محل 
اقامتكلم حسب رشح القائلم بالتبليغ 
واشعار مختار منطقة حي االشرتاكي 
عليه تقرر تبليغكلم اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يلوم املرافعة املصادف 
2017/3/13 الساعة الثامنة والنصف 
صباحلا ويف حالة علدم حضوركما او 
ارسلال من ينوب عنكملا سوف تجري 
املرافعلة بحقكم حضوريلا وعلنا وفق 

القانون
القايض

خضر سابط البدري
رئيلس الهيئلة االستئنافيلة بصفتهلا 

االصلية
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  استئنلاف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

العدد  :315/ب/2017
التاريخ 2018/3/5

 اىل املدعلى عليهلم  )املن واحسلان 
واحملد ومحملد وشهنلاز اوالد ماجد 
حسن وعادل حسن عي ومحمد حمود 

عي وسارة هاشم حسون(
تبليغ 

بتاريلخ  املحكملة  هلذه  اصلدرت 
2017/10/22 قرارهلا املرقلم 315/

ب/2017 واملتضملن ازالة شيوع  حق 
التلرصف يف القطعلة املرقملة 1/123 
مقاطعة 17 الحرة وتوزيع صايف الثمن 
على الرشكاء كلل حسلب استحقاقه 
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح القائلم بالتبليلغ واشعار مختار 
املنطقلة املؤيد ملن املجللس البلدي يف 
الحرة ومكتلب معلومات الحلرة  لذا 
اقتىض تبليغكلم بصحيفتن رسميتن 
محليتلن يوميتلن واسعتي االنتشلار 
ولكم حق االعرتاض عى الحكم الغيابي 
خالل علرشة ايام ملن تاريخ نرش هذا 
االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحدده 

لالعرتاض عى الحكم الغيابي
القايض

كفاح بطاح الظاملي
للللللللللللللللللللللللللللللللل

اعالن
العدد 142/ج/2018

طلارش  )هانلي  الهلارب  املتهلم  اىل 
درعان( 

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
املرقلم 103 يف 2018/2/19  االحاللة 
غيابيا الجلراء محاكمتلك بدعوى غر 
موجلزة وفق احكام امللادة )4 ارهاب( 
من قانون  العقوبلات ولعدم حضورك 
اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغلك عن 
طريلق صحيفتلن محليتلن وتحديد 
يوم   2018/4/25 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

العدد 146/ج/2018
اىل املتهلم الهلارب )1  ل عدنان جالوي 

بلسم
2  ل جليل بشر عطيه
3  ل سليم وحيد طراد

4 ل محمد نارص حسن 
5 ل مصطفى عودة عبد

احالك  قلايض محكمة تحقيق الرميثة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
املرقلم 142 يف 2018/2/19  االحاللة 
غيابيا الجلراء محاكمتلك بدعوى غر 
موجلزة وفق احكام امللادة )4 ارهاب( 
من قانون  العقوبلات ولعدم حضورك 
اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغلك عن 
طريلق صحيفتلن محليتلن وتحديد 
يوم   2018/4/29 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
العدد 136/ج/2018

جلالوي  )سعلد  الهلارب  املتهلم  اىل 
سوادي( 

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
املرقلم 100 يف 2018/2/13  االحاللة 
بدعلوى  محاكمتلك  الجلراء  غيابيلا 
غلر موجزة وفلق احكام امللادة )281 
عقوبلات( من قانون  العقوبات ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن محليتن وتحديد 
يوم   2018/4/22 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللللللل
 اعالن

العدد 133/ج/2018
اعالن

اىل املتهم الهلارب )1  ل حويش حجويل 
مرجان

2  ل هيله  مطرش محمد
3 ل سالم حويش حجويل
4 ل حيدر حويش حجويل

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكملة جنايلات املثنلى بموجلب 
قرار االحالة املرقم 97 يف 2018/2/12 
بدعلوى  محاكمتلك  الجلراء  غيابيلا 
غلر موجزة وفلق احكام امللادة )406 
عقوبلات( من قانون  العقوبات ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن محليتن وتحديد 
يلوم  2018/4/22 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

العدد 147/ج/2018
اىل املتهم الهارب )1ل اياد هادي عباس

2 ل احمد عيد مدلول
3 ل تكليف درزان جيجان 

4 ل مصطفى خريجان نغماش
5 ل يارس عطية غازي

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
املرقلم 123 يف 2018/2/20  االحاللة 
بدعلوى  محاكمتلك  الجلراء  غيابيلا 
غلر موجزة وفلق احكام امللادة )443 
عقوبلات( من قانون  العقوبات ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن محليتن وتحديد 
يوم   2018/4/29 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

العدد 135/ج/2018
اىل املتهلم الهلارب )1  ل رائلد جفلات 

رسن
2 ل عدنان حاكم رهيف (

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكملة جنايلات املثنلى بموجلب 
قرار االحالة املرقم 95 يف 2018/2/12 
بدعلوى  محاكمتلك  الجلراء  غيابيلا 
غلر موجزة وفلق احكام امللادة )444 
عقوبلات( من قانون  العقوبات ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طريق صحيفتن محليتن وتحديد 
يلوم 2018/4/22 موعلدا للمحاكمة 
ويف حالة علدم حضورك سيتلم اجراء 
وحسلب  وعلنلا  غيابيلا  محاكمتلك 

االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

للللللللللللللللللللللللللللللللل
اعالن

العدد 155/ج/2018
اىل املتهلم الهلارب )1  ل سليلم وحيلد 

طراد
2 ل رحمن عبد الحمزة كنون

3 ل عماد كاظم عبد السادة
4  ل فؤاد كاظم عبد السادة

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
املرقلم 122 يف 2018/2/20  االحاللة 
غيابيا الجلراء محاكمتلك بدعوى غر 
موجلزة وفق احكام امللادة )4 ارهاب( 
من قانون  العقوبلات ولعدم حضورك 
اىل هلذه املحكملة تقلرر تبليغلك عن 
طريق صحيفتن محليتن وتحديد يوم   
2018/5/6 موعدا للمحاكمة ويف حالة 
عدم حضورك سيتم اجلراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
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هـاغـار بيتـرز تـوجـه سهـامـا حـادة إلـى بـابـلـو نيـرودا

طلب�ت من�ه أن ُيح�ر يل الطبق ال�ذي كان 
مفّض�ًا عن�د ن�رودا، فغ�اب ف�رة ث�م عاد 
بصحن اتّسع لشّتى أصناف اللحوم والحبوب 
والبيض والخراوات التي سخى عليها املََرق 
وكأنه ينادي: يا جياع العالم اتحدوا! لم ُيخِف 
انده�ايش عىل الخادم الذي اتّس�عت بس�مته 
بلمح�ة م�ن التواط�ؤ قائ�ًا: دون بابلو كان 

جسيماً فاره الطول!
كنت أعرف ع�ن الضخامة البدنية لش�اعري 
املفّض�ل، وعن حّبه للطعام واملُدام، وش�غفه 
الج�ارف بالنس�اء. وال يغيب عن�ي أن اإلبداع 
يتولّ�د يف رحم تعقيدات النف�س العصّية عىل 
التفس�ر املنطق�ي، لكن ما ش�اهدته يف ذلك 
الطبق كان مس�تحياً أن يوحي بأن آكله هو 
نفس�ه الذي كتب أرّق أشعار الحب والغزل يف 
تاريخ اللغة اإلسبانية. وأعرف بأني منذ ذلك 
اليوم ما اس�تطعت ق�راءة قصائد نرودا من 
غر أن يحر يف بايل ذلك الجبل من الطعام... 
إىل أن ج�اء من يرفع الس�دول ع�ن لغز أكرب 
بكثر يف حياة من كتب أجمل دواوينه قبل أن 

يبلغ العقد الثاني من العمر.
»مالف�ا« هو عن�وان الكت�اب ال�ذي وضعته 
الش�اعرة الهولندي�ة هاغار بي�رز عن االبنة 
الوحي�دة الرشعي�ة، والرسية، لن�رودا، التي 
ولدت صي�ف العام 1934 يف مدري�د وتوفّيت 
يف مدين�ة غ�ودا الهولندية قبل بل�وغ الثامنة 
بسبب من مرض ناجم عن تشويهات جينية 
يف الدم�اغ ي�ؤدي إىل تضّخم يف ال�رأس ويمنع 

النمو ويعّطل الحواس:
»اس�مي مالف�ا مارين�ا تريني�داد دل كارمن 
مالفيت�ا  ينادون�ي  هن�ا  أصدقائ�ي  رّي�س، 

واآلخ�رون مالف�ا. أؤّك�د لكم أني لس�ت من 
اخت�ار يل هذا االس�م )معناه نبت�ة املاء التي 
تنم�و قرب البح�ر(، بل والدي، ذلك الش�اعر 
العظيم، مثلما كان يخت�ار عناوين قصائده 
ودواوين�ه. لكنه وضعته الش�اعرة الهولندية 
هاغ�ار بيرز عن االبن�ة الوحي�دة الرشعية. 
بداية حياتي األبدية كانت يوم مماتي يف غودا 
ع�ام 1943، حيث س�ارت حفنة م�ن الناس 

وراء نعيش الصغر، بعكس جنازة والدي من 
بعدي بثاثني عاماً يف س�انتياغو دي تشييل«. 
هك�ذا تبدأ بي�رز كتابها عن ابن�ة نرودا من 
زوجت�ه األوىل الهولندية مارّي�ا هاغينار التي 
تع�رّف إليه�ا واقرب منه�ا يف جزي�رة جافا 

عندما كان قنصاً لباده يف إندونيسيا.
كان نرودا س�عيداً بوالدة ابنته، لكن سعادته 
لم تدم طوي�ًا؛ إذ لم يكن وارداً يف حس�اباته 

أن تك�ون مولودته مصابة بمث�ل تلك العاهة 
الجس�دية. هذا ما يستّدل من مراساته التي 
تتضم�ن مقاطع يصع�ب التخّيل كيف يمكن 
أن تصدر عن الشاعر الذي كتب مائة قصيدة 
ح�ب. يق�ول يف إح�دى رس�ائله إىل صديقته 
وزوجة الش�اعر األرجنتين�ي بابلو روخاس: 
»... تف�ّرق ش�مل الكّتاب الذي�ن توّزعوا عىل 
املصاي�ف. فيديريك�و )ل�وركا( بع�ث إيل من 

غرناط�ة قصي�دة جميل�ة مه�داة إىل ابنتي. 
ابنت�ي، أو من هكذا أس�ّميها، كائن يف منتهى 
الس�خافة، أش�به بنقطة وفاصلة، مّصاصة 
دماء ضئيلة الوزن. تحّسن الوضع اآلن أيتها 

العزيزة بعد فرة مديدة من العذاب...«.
ويستّدل من شهادة الشاعر اإلسباني فيثنتي 
ألكس�ندري الحائز أيضاً جائ�زة نوبل، والذي 
كان صديق�اً مقرّب�اً يردد عىل ن�رودا خال 
إقامت�ه يف مدري�د، كم كان ش�اعر التش�ييل 
األك�رب متعّث�راً أم�ام مصاب�ه بابنت�ه. بع�د 
زيارته نرودا يف منزله عقب والدة ابنته كتب 
ألكس�ندري: »... خرج�ت إىل الرشفة الضّيقة 
والطويل�ة كطريق نح�و النهاي�ة ألرى بابلو 
منحنياً فوق رسير ابنته الصغر. بدا يل بعيداً 
فيما كنت أس�معه يقول: مالف�ا مارينا، هل 
تس�معيني؟ تعال يا فيثنتي، تع�ال! أنظر إىل 
هذه املعج�زة... طفلتي... أجمل ما يف الدنيا. 
كان�ت العب�ارات تنثال م�ن فم�ه بينما كان 
يش�ر إيل بيده كي أقرب وينظر بس�عادة إىل 
الرسي�ر أمامه. كان مبتس�ماً وراء س�حابة 
رقيق�ة ومح�ّرة م�ن االنبه�ار. دن�وت م�ن 
الرسير ونظرت بداخله ألرى رأس�ًا ضخماً... 
رأس�اً كاد أن يبتلع تقاسيم الوجه بكاملها... 
رأساً رشس�ًا نما با رحمة ومن غر انقطاع 
إىل أن ضّي�ع مآل�ه. رأيت مخلوق�اً )هل كانت 
فعاً مخلوقاً؟( يتع�ّذر أن تنظر إليه من غر 
ألم. رفعت عين�ي مصعوقاً، تمتم�ت أصواتاً 
ملن كان ينتظر سماعها وتدّبرت يل قناعاً عىل 
ش�كل ابتسامة يف حني كان بابلو يّشع ذهوالً 
يف يقظة حلٍم بصابة الصخر، واعتزاز فرحه، 

واالمتنان لعطّية السماء«.

لم تنقض ف�رة طويلة عىل والدة مالفا حتى 
راح نرودا يبتعد عن زوجته، وانقطع عن ذكر 
ابنت�ه حتى أمام األصدق�اء، ويرّجح أنه كان 
ق�د بدأ عاقة مع س�يدة أرجنتينية س�ينتقل 
ليعي�ش معه�ا بع�د أن هج�ر زوجت�ه. ومع 
اندالع الح�رب األهلية اإلس�بانية قرر الهرب 
مع عائلته إىل مونتي كارلو، حيث رسعان ما 
قرر أن يقطع عاقت�ه نهائياً بزوجته رافضاً 
أن يمّدها بأي مس�اعدة مالية؛ مما اضطرها 
إىل التوّجه مع ابنتها إىل بلدها هولندا لتستقر 
يف مدين�ة غ�ودا، حيث كان�ت ت�ودع الطفلة 
املريضة يف عناية األرس واملستشفيات يف حني 

كانت هي تعمل فيما تيرّس لها.
حرصت بيرز يف كتابها املوّثق عىل اس�تخدام 
لغة ش�اعرية، وطفولية يف ظاهرها، حّملتها 
رصح  إىل  بدق�ة  وجّهته�ا  جارح�ة  س�هاماً 
الش�اعر ال�ذي كان العالم ي�ذوب عىل عذوبة 
م�ن  يس�تفاد  مش�اعره.  ورق�ة  قصائ�ده 
الرس�ائل التي واصلت مارّيا هاغينار كتابتها 
إىل ن�رودا، أنه�ا إىل جانب معاتبت�ه وتوبيخه 
إلهماله واجبات�ه تجاه ابنته، كانت تخاطبه 
دائماً بم�وّدة وحنان رغم الظروف القاس�ية 
الت�ي كانت تعيش�ها م�ع ابنته�ا، وبخاصة 
مع ان�دالع الح�رب العاملية الثاني�ة وتعرّض 
مدينة غودا تحديداً لقص�ف الطران النازي. 
ويف الثان�ي عرش م�ن آذار انطفأت مالفا عن 
ثماني س�نوات وُدفنت بعي�داً عن البحر الذي 
تنمو بقربه زهرة املاء. أبلغت مارّيا الش�اعر 
بوف�اة مالفا وطلبت إلي�ه أن يحر لدفنها، 
لك�ن رّد نرودا جاء صمتاً مدوّيا ما زال يردد 

إىل اليوم.

آٍه أيُّها املساُء
الذي يعرُب قرى الطفولِة الكالحِة.

ش�جِر  أس�فَل  الّصغ�رة  الربك�ُة 
الصفصاف

تمتلُئ بتنهداِت الكآبِة الّسامة.
آٍه أيَّتها الغابُة

التي ُتذلُِّل بخفوٍت العيون البنيَّة
الوحيدي�ن  ي�ِد  م�ن  يس�قُط  ح�نَي 

النحيلة
بنفسُج أيامهم املُبِهجة.

آٍه يا دنّو املوِت،
. دعنا نصيلِّ

ه�ذه الليلِة، ع�ىل الوس�ائِد الفاترِة، 
املُصفرِة من آثار اللّباِن،

ستفرُق أجساُد العاش�قني الهزيلة.
غروديك 

يف املس�اِء تدّوي األس�لحة املُِميتة
يف الغابِة الخريفّية،

ف�وق الحق�ول الذهبّي�ة والبح�رات 
الزرقاء

تتدحرُج الّشمُس وهي تزداُد ُظلمًة؛
ُق الليُل املقاتلني املحترين يطوِّ

أفواهه�م  م�ن  املُنبع�ث  والن�واح 
مِة. املحطَّ

�ع يف أرِض الصفصاف  صامتًة تتجمَّ
سحٌب حمراء

آهل�ٌة بإل�ه س�اخٍط يس�فُك الدم�اَء 
وبرودَة القمر؛

كّل الدروب تفيض إىل عفونٍة قاتمة.
للي�ِل  الذهبّي�ة  األغص�ان  أس�فل 

والنجوم
تتم�ّوُج ظ�اُل األخ�ت خل�ل الغاب�ِة 
األبط�اِل  أرواَح  لُتحّي�ي  الخرس�اء، 

والرؤوس الدامية؛
خافتاً يرّنُم املزم�ار املعتُم من قصِب 

الخريف.
آه أيُّها الحزن الشامخ!- أيَّتها املذابُح 

القاسية الوقحة،
له�ب الروِح الحاّر يؤجج�ه اليوم ألٌم 

أكثر وحشيًة:
األحفاد الذين لم يولدوا بعد.

*غروديك مدينة بولندية.
»السكينُة والّصمت«

مَس الرعاُة يطمرون الشَّ
يف عراِء الغابِة.

صي�اٌد يس�حُب القم�َر م�ن البحرِة 
دِة املتجمِّ

عِر. يف ِشباٍك من الشَّ

يف الكريستال األزرِق
احُب، يقطُن البرشيُّ الشَّ

ُمسِنداً وجنتيِه إىل نجمِته؛
أو، رّبما،

س رأَْسه خال غفوٍة بنفسجيٍَّة. ُيَنكِّ
دوماً، يامُس التحليُق الحزيُن للطيوِر 

قلَب النَّاظِر،
ُر يف  وال�وروُد الزرقاُء، املقدَّس�ُة، تفكِّ
صم�ِت ما انق�ى لت�وِِّه، يف املائكِة 

املنطفئِة.
مرًَّة أخرى،

تبيُت الجبهُة يف الصخرِة املُقمرِة؛
حني يصل الخريُف، تتجىلَّ األخُت

شابًة نضرًة
يف ُظلمِة العفِن.

»يف الخريف«
ع�ىل  الّش�مِس  دوار  زه�وُر  ت�ربُق 

السياِج
يجلُس املرىض، صامتني، تحت أشعِة 

مِس الشَّ
النساُء يجهدن يف الحقل منشداٍت

ُتق�َرُع  القري�ِب  الدي�ِر  وأج�راُس 
نحوهّن.

الطيوُر ُتخرب قصصاً خرافيًة

وأجراُس الديِر القريب ُتقرُع.
م�ن الّس�احِة ينبع�ُث رقيق�اً صوُت 

الكماِن.
وها ه�م، الي�وم، يع�رون خم�راً.

ها اإلنساُن يبدو لطيفاً ومرسوراً.
حجرات املوتى مفتوحٌة عىل آخرِها،

يلّونها بريُق الشمِس الساطعة.
وها هم، الي�وم، يع�رون الخم�َر.

»الشمس«
كّل يوٍم ترشُق الشمُس الصفراُء عىل 

الهضبِة.
رائع�ٌة الغابُة، رائٌع الحي�واُن القاتُم، 

واإلنسان: صياٌد أو راٍع.
ضارب�ًة إىل الحمرِة تبدو الس�مكُة يف 

البحرِة الخراء.
هادئ�اً يعرُب صي�اد الس�مِك يف قاربه 

األزرِق أسفل السماء الكروّية.
بأناٍة تنضُج األعناُب، والحبوُب.

نح�و  بخف�وٍت  النَّه�اُر  ينحن�ي  آَن 
نهايِته

يكون الخُر والرّش مهيَّئني.
ملّا يحلُّ الليُل

يفتُح املُسافُر جفنيه املثقلني بوهٍن؛
تنشطُر الّشمُس عن قعِر واٍد مظلم.

»دنــو الـمــوت«

           شوقي الريس 

خال زيارتي األوىل إىل تش�ييل أواس�ط الثمانينات، وبعد أن أمضيت يوماً يف الجزيرة الس�وداء، وهي ليس�ت جزيرة وال س�وداء، حيث يقوم املنزل املتحف 
الذي س�كنه الش�اعر الكبر بابلو نرودا، عدت إىل العاصمة سانتياغو لت����ناول الغداء يف املطعم ال����ذي كان يردد عل�����يه واضع مرثّية الغياب، 
وس�ألت عن الخادم الذي قيل يل إنه كان الذي يقّدم الطعام إىل دون بابلو. جاءني رجل نحيل وأنيق، ربما يف العقد الس�ابع من عمره، لكنه ما زال ينضح 

بالحيوية واالبتسامة تسبقه.

يتضم�ن عدد آذار من مجل�ة »الثقافة 
الجدي�دة«، الت�ي تص�در ع�ن الهيئ�ة 
الثقاف�ة،  لقص�ور  العام�ة  املري�ة 
ملف�اً عنوان�ه »ع�ىل بع�د خط�وة من 
ع�يل منص�ور«، يف محاول�ة لاقراب 
من تجربة هذا الش�اعر املري، الذي 
يع�د أح�د رواد قصيدة النث�ر يف مر. 
ش�ارك يف امللف: س�عيد ش�وقي، أحمد 
الصغ�ر، ه�دى عطية، محمد س�مر 
عبد السام، محمد سليم شوشة، نهلة 
راحي�ل، عمر ش�هريار، واش�تمل عىل 
ش�هادة للش�اعر عيل منصور بعنوان 
»ع�ن رضورة الش�عر«. أم�ا القراءات 
محم�ود  رضغ�ام،  ع�ادل   : فكتبه�ا 
فرغ�يل، محم�د مصطف�ى حس�انني، 
الس�نويس، محم�ود  ث�روت عكاش�ة 
الحلوان�ي، أمل جم�ال. واختر »نحن 
ضحايا عك« للروائي حمدي أبو جليل، 
كتاب الشهر، وتناوله بالقراءة كل من: 
ش�عبان ناج�ي ورامي يحي�ى. مدخل 
رئيس التحرير؛ الشاعر سمر درويش، 

حم�ل عن�وان »ع�ن رضورة فتح باب 
االجتهاد«، ومن�ه: »الجدل الدائر حالياً 
ح�ول االجته�ادات الفقهي�ة القديمة 
مغل�وط تمام�اً، فف�ي ح�ني يص�ور 
الش�يوخ األم�ر باعتب�ار أن املختلفني 
معهم يرفضون ال�راث كلياً، ويدعون 
إىل قطيعة معه وحذفه باإلجمال، فإن 
األم�ر ليس كذل�ك، إذ يدع�و املجددون 
إىل فت�ح باب االجته�اد من دون تكفر 
أو تخوي�ن، ملناقش�ة م�ا وصلَن�ا من 
هذا ال�راث، وإضافة مباح�ث جديدة 
تىء جوانب تم إهمالها عمداً مقابل 
الركي�ز ع�ىل جوانب أخرى هامش�ية 
أو ظاهراتي�ة«. ب�اب »تجديد الخطاب 
الدين�ي«؛ ضمَّ مقالني لعصام الزهري 
وأحمد عبد الرازق عبد العزيز، ويف باب 
»الرجمة« نقل محمد عبدالحليم غنيم 
ث�اث قصص للكات�ب األمركى كيفن 
س�بايد، وترج�م يوس�ف فرغيل قصة 
»الصب�ي الق�ادم من الغاب�ة« للكاتبة 
الصيني�ة غانغ غيه. وىف باب »رس�الة 
الثقاف�ة« حوار مع الكاتبة س�مر نور 
ملناس�بة فوزه�ا بجائ�زة س�اويرس، 
أجرته رش�ا حسني، ومقال عن املكان 
األول واألخ�ر كتبت�ه أس�ماء يعقوب، 
وكتبت صفاء النجار مقاالً عنوان »من 
فاروق إىل مبارك... عاقة حكام مر 
بالسينما«، بينما كان مقال املناسبات 
بعنوان »وداعاً حس�ني نص�ار«؛ كتبه 
محم�د فتحي ف�رج. وىف ب�اب »كتب« 
مقاالت ألحمد فضل شبلول عن ديوان 
»عىل أعتاب املحبوب«، ومحمود سعيد 
عن كتاب »الجسد بني الحداثة وما بعد 
الحداثة«، ومحمود رمضان الطهطاوي 

عن كتاب »املدن املسحورة«.

جورج تراكل
ترجمة عن األلمانية: سوار مال

 
ُولِ�َد جورج ت�راكل )أو غيورغ تراكل 
كم�ا ُيلَف�ظ اس�مه باألملاني�ة، لغته 
األّم( يف الثال�ث من ش�باط )فرباير( 
ع�ام 1887 يف مدين�ة سالتس�بورغ 
النمساوية، لوالٍد كان يعمل يف تجارة 
الحدي�د. ترع�رَع ت�راكل م�ع أخوته 
الس�تة عن�د مربيَّ�ة فرنس�يَّة ُتدعى 
ماريا بورينغ التي نابت عن والدِتهم 
املدمن�ة عىل املخ�ّدرات ماريا كاترينا 
تراكل. عن طريِق املربّية الفرنس�ية، 
تعرَّف ت�راكل ع�ىل األدِب الفرنيس يف 
بدايات تعرُّف�ه ع�ىل األدِب، ويمكننا 
ر  ماحظ�ة آث�ار ه�ذا التع�رُّف املُبكِّ
من خ�ال تأّث�ره الواضح ب�كلٍّ من 
الش�اعرين الفرنس�يني آرتور رامبو 
وش�ارل بودل�ر. ب�ني عام�ي 1897 
و1905، زار ت�راكل الثانوي�ة العامة 
ق  يف سالتس�بورغ، غ�ر أنَّ�ه ل�م يوفِّ
يف إتمامه�ا. عوض�اً عن ذل�ك، اختار 
التعلي�م املهن�ي يف مج�ال الصيدل�ة، 
وتمك�ن م�ن التخ�ّرج بنج�اح، ومن 
�ر يف دراس�ة الصيدل�ة  ث�ّم أخ�َذ يفكِّ
يف جامع�ة فيين�ا، وفعل ذل�ك. خال 
ف�رة دراس�ته للصيدل�ة، ب�دأ بنرِش 
قصائ�ده بص�ورٍة رس�مية. بعدم�ا 
تخ�ّرج م�ن الجامعة، انتق�ل للعيش 
يف مدين�ة إنس�ربوك. خ�ال الح�رب 
العاملية األوىل، عمل تراكل كصيدالنّي 
عسكري. متأثِّراً بتجاربه الباكرة مع 
املخّدرات ومش�اكله النفسيَّة وكذلك 
بأهوال وفظائع زمِنه، قرَّر غيورغ أن 
ينه�ي حياته يف ش�هر ترشين الثاني 
)نوفم�رب( م�ن ع�ام 1914 بتج�ّرع 
كمي�ة كب�رة م�ن الكوكاي�ني. يع�ّد 

ت�راكل واحداً م أهّم رم�وز التعبرّية 
النمس�اوية، وقصائده ال تزال تلقى 
األدب  محّب�ي  ب�ني  هائل�ًة  حف�اوًة 
والش�عر. أعمال�ه الش�عرية ُتس�لَّط 
الّن�ور ع�ىل الكآب�ِة والح�زن ومرارة 
العي�ِش يف عالٍم ش�ديد القس�وة، ويف 
قصائ�ده الثري�ة بالص�ور واملج�از 
ُتطَرح أسئلٌة وجودية عن الله والعدم 
وامل�وت. يف العديد من قصائده، يذكُر 
الّش�اعُر الف�ّذ كلمة »األخ�ت« وثمة 
قصائد مهداٌة بالكامل لها )لألخت(، 
وه�ذه األخت ه�ي ش�قيقته غريتا 
ت�راكل، عازف�ة البيان�و الت�ي كانت 
تربطها بأخيها الش�اعِر عاقٌة بالغة 
الخصوصية، ويق�وُل بعُض املقرّبني 
إنَّها لم تكن عاقًة رشعّية قّط، حيث 
أنَّ�ه كان قد عث�َر فيها ع�ىل الجانِب 
األنث�ويِّ من ذات�ه. الخ�راُب والزوال 
وأفول الغ�رِب، الخريف والليل، الّنبيذ 

واأللم، بذلك كلّه يذخر شعر تراكل.

»الـثـقـافـة الـجـديـدة«.. 
عىل بعد خطوة

آه.. أيتها املذابح الوقحة

صدر حديثا عن دار »فوندرهورن« 
األملانّية كتاب »خوُفَك، فردوس�َك« 
وه�و أنتولوجيا لقصائد س�تة من 
الش�اعرات والش�عراء الس�ورينّي 
املقيم�ني خارج س�ورّية. والكتاب 
ثم�رة اللق�اء ال�ذي نظم�ه بي�ت 
الفن يف مدينة إيدنكوب�ن األملانّية، 
حيث اجتمع س�تة من الش�اعرات 
والشعراء الس�وريني مع ستة من 
الناطق�ني  والش�عراء  الش�اعرات 
باألملانّي�ة، الذي�ن قدم�وا الرجمة 
لقصائ�د مخت�ارة م�ن  النهائّي�ة 
زمائه�م الس�وريني، بينم�ا ق�ام 
بالرجمة األولّية املدّرس املري يف 
كلية الرجمة يف جامعة هايدلربغ، 

محمد حسنني.
لين�ا  الش�اعرات  م�ن  كل  وكان 
الطيبي ورشا عمران ولينة عطفة، 
والشعراء رائد وحش وعارف حمزة 
ومحم�د املط�رود، ق�د اجتمعوا يف 

بي�ت الفن ملدة أس�بوع، من 27 حزي�ران إىل 4 تموز من العام 
املايض، يف ورشة لرجمة الشعر السوري إىل األملانّية. وقد قام 
بالرجمة كل من الش�اعرات دورثيا غرونتس�فيج وبريجيت 
أولشينس�كي ويوليا ترومبير، والش�عراء كريستوف بيرس 

ويواخيم سارتوريوس ويان فاجنر.
والش�عراء الس�وريون يقيم�ون حالًي�ا يف أملاني�ا، فيم�ا عدا 
الش�اعرة رشا عمران التي تقيم يف القاهرة، أما الجانب اآلخر 
فه�م ينتم�ون إىل الدول الناطق�ة باألملانّية فكان�وا من أملانيا 

وسويرسا والنمسا.
ويف كل ع�ام ينّظ�م بي�ت الف�ن يف إيدنكوب�ن فعالّية »ش�عر 
الجران« الذي يجمع يف كل عام ش�اعرات وشعراء ينحدرون 
من دول�ة من الدول األوروبّية، ومن هنا جاء مصطلح ش�عر 
الجران؛ أي ش�عر جران أملانيا يف أوروبا، مع شعراء ناطقني 
باألملانية، ويف العام التايل يصدر كتاب لقصائد أولئك الش�عراء 

يف لغت�ني؛ باألملانّي�ة ولغته�م األم. 
وقد س�بق أن صدرت أنتولوجيات 
للش�عر الرب�ي، الع�ام امل�ايض 
2017، وقبله�ا للش�عر اإليرلن�دي 
والس�لوفاكي والبولون�ي والركي 
والكرواتي  والبلجيكي  والبوس�ني 
بينما  والس�لوفيني...،  والسويدي 
س�يكون العام الجاري هو ملتقى 

ترجمة الشعر اإليطايل.
الكت�اب ال�ذي حم�ل الرق�م 30 يف 
ه�ذه السلس�لة ج�اء عىل ش�كل 
مفاج�أة طيب�ة؛ باعتبار س�ورّية 
هي دولة غر ج�ارة ألملانيا، حيث 
يعت�رب ذل�ك خروًجا ع�ن مرشوع 
ترّس�خ  ال�ذي  الج�ران«  »ش�عر 
عاًما بعد ع�ام يف أملانيا، ويف الدول 
الناطقة باألملانّية، وليس يف مدينة 

إيدنكوبن الصغرة فحسب.
وقال الش�اعر األملان�ي ومدير بيت 
الفن، هان�س تييل، ح�ول اختيار 
س�ورّية لهذا العام ضمن مرشوع ش�عر الجران، بأّنه حدث 
اس�تثنائي حي�ث س�حبت ه�ذه الح�رب املدّم�رة الكثر من 
الكاتب�ات والكت�اب الس�وريني إىل أوروب�ا، وكأّنه�ا س�حبت 

خريطة البلد نفسها؛ لتصبح سورّية دولة جارة لنا.
جاء كتاب »خوفك، فردوس�ك« يف ما يقارب مئتي صفحة من 
القطع املتوسط، وبطباعة فاخرة باللغتني العربّية واألملانّية، 
مع قصيدة افتتاحية للش�اعر هانس تييل، وخاتمة تعريفّية 
بالكتاب الس�وريني والكت�اب املرجمني الناطق�ني باألملانية. 
وغّط�ت الرجم�ات مراحل متنوع�ة ومختلفة م�ن كتب كّل 
شاعرة وش�اعر، وجاءت القصائد مختلفة يف شكل ومدارس 
كتابته�ا؛ بني تفعيل�ة ونثر، لتق�دّم نموذًجا مل�ا ُيكتب ضمن 
خارطة الش�عر الس�وري الجديد. وسبق للش�عراء السوريني 
املشاركني أن قّدموا أعمالهم بالعربّية، مع ترجمتها األملانّية، 

يف أمسيتني للجمهور ضمن نفس امللتقى.

»خوفك.. فردوسك«: أنتولوجيا للشعر 
السوري املهاجر



www.almustakbalpaper.net

العدد )1632( الخميس  8  آذار  2018
اعالنات9

اعالن
اىل املتهم الهارب )مهيل لبه خطار( 

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة 
جناي�ات املثن�ى بموجب قرار االحال�ة املرقم 96 يف 
2018/2/12 غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى 
غ�ر موجزة وفق احكام املادة )443 عقوبات( من 
قانون  العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة 
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم   2018/4/22 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حض�ورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

العدد 145/ج/2018
اىل املتهم الهارب )1  � معتصم توفيق عبيد

2 � رضغام عبد الحسني حسن
3  � محمد عبد الحسني حسن

احالك  قايض محكمة تحقيق السماوة اىل محكمة 
جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 121 
يف 2018/2/19 غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى 
غ�ر موجزة وفق احكام املادة )406 عقوبات( من 
قانون  العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة 
تقرر تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم   2018/4/29 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة 
عدم حض�ورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

������������������������������������������
محكمة بداءة السماوة
العدد  :334/ب/2018

التاريخ 2018/3/7
اىل / املدعى  عليه / احمد غازي مطر

اق�ام املدع�ي حس�ني كري�م عب�د االم�ر الدعوى 
املرقم�ة 334/ب/2018  يطل�ب فيه�ا بتأديتك له 
مبل�غ قدره )ثالث�ة ماليني وتسعمائ�ة الف دينار(  
معن ب�دالت ايج�ار ال�دار العائد للمدعي واملش�يد 
عىل العقار املرق�م 192/1 م5 ام التلول  والجالجة 
لالشه�ر م�ن 2016/9/1 ولغاي�ة  2017/9/30 
بواق�ع ثالثمائ�ة ال�ف دين�ار شهري�ا  وتحميل�ك 
الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحام�اة وملجهولية 
مح�ل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ بتاريخ 
2018/1/24 املتضمن تعذر تبليغك وحسب اشعار 
مخت�ار العمارات السكنية وال جعضان وملجهولية 
محل اقامتك   فق�د تقرر تبليغكم بالنرش بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق 
الساعة التاسعة من صباح يوم 2018/3/15 وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا لالصول
القايض

فليح حسن جاسم
������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من غرفة التجارة باسم 
املدي�ر املفوض لرشكة النخبة للخدم�ات النفطية ) 
سع�دي فرج مثن�ى ( عىل من يعث�ر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
������������������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) عدنان 
سلم�ان عيل ( يطلب تبديل اللقب من ) العجييل ( اىل 
) املالكي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احك�ام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
اللواء 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

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

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) محمد 
ست�ار كنمش ( يطل�ب تبديل اللقب م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 

اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  668/ش /2018                                       

اىل املدعى عليه / حسن عيل حمزة
بتاري�خ 2018/3/4 أصدرت هذه املحكمة وبالعدد 
اعاله قرارا غيابي�ا يقيض بالزام املدعى عليه حسن 
عيل حمزة بتأدية نفقة مستمرة ألبئائه عيل و رقية 
بواق�ع ستون الف دينار لك�ل منهما و زهراء بواقع 
سبع�ون الف دينار و م�الك بواقع خمسة وسبعون 
الف دين�ار وملجهولية مح�ل إقامتكم حسب إشعار 
مخت�ار مجم�ع الش�هيدة ارساء عب�اس السكن�ي 
واملرف�ق بكتاب مرك�ز رشطة العزة بالعدد 3560 يف 
2018/3/6 عليه تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني 
محليت�ني رسميتني عىل الق�رار املذك�ور وعند عدم 
اعرتاضك ضمن املدة القانونية سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية   
القايض

حيدر شعيوط سدخان
������������������������������������������

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدعي )هادي عبدالحسن زغر( دعوى قضائية 
لتبدي�ل لقبه وجعل�ه )الطارويف( بدال م�ن )الفراغ( 
فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوم�ًا من تاريخ النرش وبعكسه 
سيت�م النظر يف الدعوى وفق احكام املاده )22( من 

قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

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

اىل الرشي�ك ) عقي�ل حم�زه حسني ( توج�ب عليك 
الحضور اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اجازة 
بناء للعقار 52251 / 3 حي النداء خالل عرشة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

عماد عبد الحسن شباط
������������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) حيدر عبد مسلم عبد الحسني ( توجب 
علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض اصدار 
اج�ازة بناء للعق�ار 37081 / 3 ح�ي السالم خالل 
ع�رشة اي�ام وبخالفه ستت�م االج�راءات دون دون 

حضوركم
������������������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 56763 / 3 حي النداء باسم 
) مي�اده خليل ابراهيم ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار
������������������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 56278 / 3 حي النداء باسم 
) زه�راء عبد الصاحب عباس ( ع�ىل من يعثر عليه 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد  :138/ب/2016

التاريخ 2018/2/22
تنويه

ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي  بالعدد 1614 
يف 12/شب�اط/2018 الخاصة بتبلي�غ قرار الحكم 
الغيابي املرقم  132/ب/2016 يف 2016/4/28 بان 
اس�م املدعى عليه )محمد باقر خرسان(  والصحيح 

هو )محسن باقر خرسان( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد  :134/ب/2016

التاريخ 2018/2/22
تنويه

ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1614 
يف 12/شب�اط/2018 الخاصة بتبلي�غ قرار الحكم 
الغيابي املرقم  132/ب/2016 يف 2016/4/28 بان 
اس�م املدعى عليه )محمد باقر خرسان(  والصحيح 

هو )محسن باقر خرسان( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد  :132/ب/2016

التاريخ 2018/2/22
تنويه

ورد سهوا يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1614 
يف 12/شب�اط/2018 الخاصة بتبلي�غ قرار الحكم 
الغيابي املرقم 132/ب/2016 يف 2016/4/28 بان 
اس�م املدعى عليه )محمد باقر خرسان(  والصحيح 

هو )محسن باقر خرسان( لذا اقتىض التنويه
القايض

كفاح بطاح الظاملي
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف الدغارة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 45/47
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 29 بساتني الجلعة

الجنس : ارض الدار مع بنائها 
النوع : ملك رصف

املساحة 
املش�تمالت : استقبال وغرفتني نوم وصالة ومطبخ 

وصحيات 
الشاغل : جاسم جواد كاظم عيىس

مقدار املبيع : تمام العقار
ستبيع دائ�رة التسجيل العقاري يف الدغارة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )جاسم 
جواد كاظم عيىس ( لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف 
الصناع�ي /  ف�رع الك�رار البال�غ )14,519,000( 
دين�ار فعىل الراغب يف االشرتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مستصحب�ا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )26,900,000( 
دين�ار وان املزاي�دة ستجري يف الساع�ة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
صاحب رحمن عبد الكريم

دائرة التسجيل العقاري يف الدغارة
������������������������������������������

تنويه
ن�رش إع�الن مديري�ة تنفي�ذ النج�ف يف االضب�ارة 
 5/76 املرق�م  باالع�الن  والخ�اص   2017/1051
املنش�ور يف جريدة املستقبل العراق�ي بالعدد 1618 
يف 2018/2/18 شواطيء بحر النجف ذكر املساحة 
الكلية للعقار ثالثة دونم واولك وخمسون مرت خطأ 
والصحي�ح هو ثالث�ة دوانم وواحد وع�رشون  اولك  

وخمسون مرت لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������

تنويه
ن�رش اع�الن مديري�ة تنفي�ذ النج�ف يف االضب�ارة 
2017/1052 والخاصة ببيع سهام املدين يف العقار 
2/607 حويش املنشور يف جريدة املستقبل العراقي 
بالع�دد 1618 يف 2018/2/18 ذك�ر ان دي�ن الدائن 
ثلثمائ�ة واثنان وخمس�ون وخمسمائ�ة الف دينار 
خطأ والصحيح هو ثلثمائة واثنان وخمسون مليون 

وخمسمائة الف دينار لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 420/74
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 5 املنفهان

الجنس : عرصة
النوع : ملك رصف

املساحة  : 250م
املشتمالت :   

الشاغل :  
مقدار املبيع : تمام القطعة

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )سالم 
ابراهي�م امني ( لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف 
الصناع�ي /  ف�رع الك�رار البال�غ )16,753,000( 
دين�ار فعىل الراغب يف االشرتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مستصحب�ا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )19,000,000( 
دين�ار وان املزاي�دة ستجري يف الساع�ة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
جاسم محمد جاسم

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
������������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 46/266
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 7 النصيفة

الجنس : ارض الدار مع بنائها
النوع : ملك رصف

املساحة  : العمومي�ة 358,80 مرت مربع املباع نص 
املساحة 

املش�تمالت :   استقب�ال وصال�ة وحم�ام ومطب�خ 
ومرافق صحية وغرفة نوم شيلمان اريض وغرفتني 

فوقاني دبل فاليوم
الشاغل :  وحيده كشاش كاظم

مقدار املبيع : حصه من اصل حصتان
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهنه )وحيده 
كش�اش كاظم( لقاء طلب الدائ�ن املرتهن املرصف 
الصناع�ي /  ف�رع الك�رار البال�غ )14,000,000( 
ملي�ون دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مستصحب�ا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )50,000,000( 
دين�ار وان املزاي�دة ستجري يف الساع�ة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
جاسم محمد جاسم

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 2854/19
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 علوة الفحل

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

املساحة  : 1,58,75م2 
املش�تمالت :   غرفت�ني وصال�ة واستقب�ال ومطبخ 

وصحيات شيلمان /دار ركن
الشاغل : حيدر هادي حبيب

مق�دار املبي�ع : )150,000,000( مائ�ة وخمسون 
مليون دينار فقط

ستبيع دائرة التسجيل العق�اري يف الكوفة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن  )حيدر  
ه�ادي حبي�ب( لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن املرصف 
الصناع�ي /  ف�رع الك�رار البال�غ )50,000,000(    
دين�ار فعىل الراغب يف االشرتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مستصحب�ا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )150,000,000( 
دين�ار وان املزاي�دة ستجري يف الساع�ة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
عبد النارص جواد كاظم

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 853/ش2018/3

التاريخ 2018/3/7
اعالن

اىل / املدعى عليها / صابرين عيل بدر
اقام املدعي )اياد طاهر نجم(  الدعوى بالعدد 853/

ش2018/3 ام�ام هذه املحكمة يطل�ب فيها قطع 
نفق�ة الطفلة ) ريام اياد طاه�ر(  وملجهولية محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واشعار 
مختار حي الجامعة / النجف  قررت املحكمة تبليغك 
بخص�وص الدعوى بموعد املرافع�ة اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2018/3/18 الساع�ة التاسع�ة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

تنويه
ورد سه�وا يف اع�الن دائ�رة التسجي�ل العق�اري يف 
الرميثة طلب تسجيل عقار مجدد املنشور يف صحيفة 
املستقبل العراقي بالعدد 1631 يف 2018/3/7  اسم 
رئيس الدائرة )سالم هيثم عبد الله ( خطأ والصحيح 

هو )سالم نعيم عبد الله( لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������

دائرة كاتب العدل
يف البرصة الصباحي 

كاتب عدل البرصة
العدد : 6033

التاريخ 2018/3/7
اعالن

اىل السيد ماجد علوان نجم
بناءا عىل االنذار املرقم )5621( واملؤرخ 2018/3/4 
الصادر م�ن كاتب عدل الب�رصة الصباحي واملوجه 
اليك من قبل املحامي ) احمد محسن حسن (الوكيل  
ع�ن اميم�ة حسن عب�د الرحم�ن بموج�ب الوكاله 
املرقمة )31384( واملؤرخه 2012/9/30 والصادرة 
من كاتب ع�دل البرصة املسائي واملتضمن مطالبتك 
بتسديد بدل االيجار الشهري وقدره مائتان وخمسة 
وع�رشون الف دين�ار لالشه�ر 2016/9/1 ولغاية 
2017/12/31 والبالغ�ة )3750000( دينار لكونك 
مجه�ول مح�ل االقامة حسب ما ج�اء برشح املبلغ 
القضائي لهذه الدائرة واملؤيد برشح رئيس املجلس 
البل�دي ملحل�ة الكزارة علي�ه تقرر تبليغ�ك بواسطة 
الصح�ف املحلية وف�ق قانون التبليغ�ات القضائية 

ورشح ذلك بتاريخ 2018/3/6
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الدير 
العدد 310

التاريخ 2018/3/7
اىل / املدعو  عذاب مهجر صالح السلمان

بتاري�خ 2018/3/5 قدمت زوجت�ك املدعوه تركية 
كحيط ديوان طلبا اىل هذه املحكمة تروم فيه نصبها 
قيم�ا عليك كونك مفقود علي�ه قررت هذه املحكمة 
نرش االع�الن ع�ن فقدان�ك يف صحيفت�ني محليتني 
رسميتني واعتبارك مبلغ باالعالن خالل فرتة ثالثون 

يوم تبدأ من تاريخ النرش
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 29/ب/2018
التاريخ 2018/3/7

 اعالن
اىل املدعى عليه / رياض هامل مهودر السعد

اقام املدعي )يعقوب يوسف نارص( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 29/ب/ 2018  امام ه�ذه املحكمة ضدك 
والت�ي يطلب فيها الحك�م بالزام�ك بتأديتك تسديد 
املبل�غ البال�غ )ثالث�ة مالي�ني وسبعمائ�ة وخمسة 
وع�رشون (  الف دينار عراقي مع الفائدة القانونية 
التجاري�ة دفع�ة واح�دة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس  البلدي 
يف منطق�ة العش�ار املركز عليه تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح يوم املرافع�ة املوافق 2018/3/25 
وعند ع�دم حضورك ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد :بال

التاريخ 2018/2/23
اعالن مفقود

اىل املفقود //  ناطق زيد علوان 
بتاريخ 2018/3/6 قدمت زوجتك املدعوه ) نور 

داود سلمان( 
تطل�ب فيه نصبه�ا قيم�ة عليك لكون�ك خرجت 
بتاريخ 2015/11/21 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ 
الن�رش سوف تنصب )زوجت�ك( قيمة عليك الدارة 

شؤونك 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 379/ش2018/3

التاريخ 2018/3/6
اىل / املدعى عليه / يعقوب عبد الحافظ حسني 

اعالن
اقام�ت املدعية زوجتك )است�رق عبد الودود عبد 
الواحد( الدع�وى الرشعية املرقم�ة بالعدد اعاله 
ام�ام محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة 
ومضمونها تفريق للهج�ر ولكونك مجهول محل 
االقام�ة وعدم توفر املعلومات عنك وحسب كتاب 
مركز رشطة املفرق بالعدد 826 يف 2018/1/21 
بالصناع�ي  املجم�ع  منطق�ة  مخت�ار  واشع�ار 
مع�د كري�م جاسم واملص�دق من املجل�س املحيل 
يف بعقوب�ة تق�رر تبليغ�ك بواسط�ة صحيفت�ني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2018/3/20 ويف حالة عدم حضورك او ما ينوب 
عن�ك قانونا س�وف ترجي املرافع�ة بحقك غيابيا 

ووفق القانون االصول
القايض

شيماء عباس عيل
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 634/ش2018/1

التاريخ 2018/3/7
اىل / املدعى عليه / عيل فريد عطا

اعالن
اقام�ة املدعي�ة غف�ران ص�ادق حس�ني الدعوى 
املرقمة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها 
تصديق الط�الق الخارج�ي الذي اوقعت�ه بحقها 
بتاري�خ 2017/10/1 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب اشع�ار مخت�ار منطقت�ك واملصدق من 
املجلس البلدي ق�ررت هذه املحكمة تبليغك نرشا 
بصحيفت�ني رسميت�ني بموع�د املرافع�ة املوافق 
2018/4/2  ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وافهم علنا يف 2018/3/6 
القايض

لطيف خليل ابراهيم
������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد  /2068/ب/2017

التاريخ 2018/3/7
اعالن

املدعي /سليمان عبد القادر سليمان 
املدع�ى عليه�م /دالل وفريال وايم�ان اوالد عبد 
الع�ايل البسام وعب�د الق�ادر سليمان وعب�د الله 
ومحمد وعبد الرحمن وبدري�ة وسليمان وفوزية 
اوالد احمد سليم�ان وحصة عبد الرحمن وعفاف 
وبدرية وعصام ووفاء وعادل وحنان ونجالء وعبد 

الرحمن اوالد عبد القادر سليمان 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
34/20 الك�زارة ومساحة 20 اولك و7م و70 سم 
وه�و عبارة عن ك�راج لوقوف ومبي�ت السيارات 
وانه يحتوي ع�ىل غرف عدد اثنان وانه مش�غول 
من قبل الغر فمن له رغبة بالرشاء  مراجعة هذه 
املحكم�ة مع دف�ع التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة  ملي�ار وستمائة وثالثة 
عرش مليون ومائتني الف دينار وستجري املزايدة 
الساع�ة  الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الخامس 
ع�رش م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد :بال

التاريخ 2018/3/6
اعالن مفقود

اىل املفقود //  عدويه صبحي رشيف 
بتاري�خ 2018/3/6 ق�دم  شقيقك املدعو )احمد 
صبحي رشي�ف( يطلب في�ه نصب�ه  قيمة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 21/ 2007/1 ولم تعد لحد 
االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
ع�دم حضورك خالل خمسة ع�رش يوم من اليوم 
الثاني من تاريخ الن�رش سوف ينصب )شقيقك( 

قيم  عليك الدارة شؤونك 
القايض

مصباح مهدي صالح

االتحاد العام للتعاون
االتحاد التعاوني

يف النجف االرشف
اعالن

يعل�ن االتح�اد التعاون�ي يف محافظة النج�ف االرشف ع�ن فتخ باب 
الرتشي�ح للجمعي�ات التابع�ة له م�ن الف�رتة 20/ 3/ 2018 ولغاية 
20/ 4/ 2018 وع�ىل الراغب بالرتشيح من اعضاء الهيئة العامة لتلك 
الجمعيات املذكورة مراجعة مقر الجمعية ومستصحبا املستمسكات 
املطلوبة مع شهادة دراسية مصدقة علما ان موعد االنتخابات سيكون 

يوم 25/ 6/ 2018

عنوان مقر الجمعيةاسم الجمعيةت

حي المثنى – مجاور شركة ذروة االقتصادجمعة النجف االستهالكية1

حي المثنى – مجاور مستشفى الزهراء للوالدةجمعية النجف االسكانية2

طريق كوفة – نجف في الشقق السكنيةالجمعية الخدمية للمجمع السكاني في النجف3

في مجمع السالم السكاني قرب الكراج الشماليجمعية السالم الخدمية4

طريق كوفة – نجف مجاور الشقق السكنيةجمعية الغدير االسكانية5

ابو صخير مجاور مركز شرطة ابو صخيرجمعية المناذرة االستهالكية6

كوفة – حي المعلمين – طريق مسجد السهلةجمعية الكوفة االستهالكية7
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             المستقبل العراقي / متابعة

يب�دو أن الهزيم�ة أمام ري�ال مدريد اإلس�باني ووداع 
دوري األبطال مبكرا من دور ال�16 س�يكون له تأثيرا 
كبي�را على ق�رارات إدارة نادي باريس س�ان جيرمان 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ووفقا لمجلة فرانس فوتبول فإن ادارة سان جيرمان 
تخط�ط لتغيي�ر كبير ف�ي تش�كيلة الفريق الموس�م 
المقب�ل، وذل�ك بالتخل�ي ع�ن ع�دد كبير م�ن النجوم 

الحاليين.
وأش�ارت المجل�ة الى أن هن�اك احتماال كبي�را أن يتم 
االس�تغناء ع�ن خدمات كل م�ن تياجو موت�ا، ماركو 
فيرات�ي، دان�ي ألفي�س، اليفي�ن ك�ورزاوا، أنخيل دي 

ماريا، تياجو سيلفا، وخافيير باستوري.
من ناحية أخرى قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن 

طرح اسم فيراتي ضمن األسماء المحتمل رحيلها 
عن س�ان جيرمان هو أمر مثير للدهش�ة، حيث 
إن ادارة النادي الفرنس�ي قاتل�ت بكل قوة من 
أجل منع العب الوس�ط اإليطالي من االنتقال 

لبرشلونة، الصيف الماضي.
ال��25 عام�ا ه�و  فيرات�ي صاح�ب  وكان 
أولوية برشلونة في سوق االنتقاالت خالل 
الس�نوات القليلة األخيرة، إال أن تعنت ادارة 
س�ان جيرمان دف�ع إدارة البارس�ا لالتجاه 

للتعاق�د أخيرا م�ع صانع األلع�اب البرازيلي 
فيليب كوتينيو من ليفربول اإلنجليزي.

االحتاد السوري حيدد وفده لبطولة الصداقة الدولية بالعراق
            بغداد/ المستقبل العراقي

تلقى االتح�اد العراقي لكرة القدم، خطابا من نظيره 
الس�وري، يحدد من خالله اسماء وفده المشارك في 
بطولة “الصداقة” الدولية التي من المزمع انطالقها 

في 22 من الشهر الحالي.
وس�يكون الوفد السوري بحس�ب بيان التحاد الكرة 
العراقي “برئاس�ة موفق توفيق جمعة رئيس اللجنة 
االولمبي�ة وعضوي�ة رئيس اتحاد ك�رة القدم صالح 

الدين خالد رمضان”.
وأضاف “فيما سيش�هد الوفد الس�وري البالغ عدده 
}56{ ش�خصاً حضور كل من مدي�ر المنتخب محمد 
فادي وموفق يوس�ف اداري عام المنتخب وااللماني 
بيرناد ستانج المدير الفني والمدرب المساعد طارق 
محمد والم�درب المس�اعد االلماني هارلد ارمش�ير 

ومدرب الحراس سالم ممدوح”.
وبي�ن ان الوفد يض�م أيضاً “}38{ العب�اً هم كل من 

}احمد مدنية واسامة اومري وابراهيم عالمة وعمرو 
ميدان�ي ومحم�د رأف�ت مهت�دي وه�ادي المصري 
ومحم�د عدن�ان عب�ادي واحم�د الصال�ح ومحم�د 
المرم�ور وعم�ر الس�ومة وعمر خريبي�ن ومحمود 
اليوسف ومحمد زاهر ميداني وخالد المبيض ومؤيد 
العجان وعالء الش�بلي ويوس�ف نوري قلفا وفراس 
الخطي�ب وحميد ميدو وعمرو جني�ات وتامر الحاج 
محمد وفهد يوس�ف وع�دي جفال وجه�اد الباعور 
ومحمد الرفاعي واس�راء حموي�ة وكبرائيل صومي 
وماردي�ك مارديكي�ان ومحم�ود المواس وحس�ين 
الجوي�د وندي�م الصب�اغ وبره�ان صهيوني وصالح 
الش�حرور وعزالدين تركي العوض وش�اهر الشاكر 
ومؤيد ع�ارف الخولي ونصوح نكدل�ي والكندي من 

اصل سوري مولهام بابولي{”.
وكان اتح�اد الك�رة العراق�ي قرر أمس نق�ل بطولة 
الصداق�ة الدولي�ة ال�ى محافظ�ة البص�رة ب�دال من 

كربالء.

فريايت ودي ماريا أبرز ضحايا جمزرة سان جريمان املنتظرة

جوارديوال: عدوى مييس
تصيب اجلميع

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

أش�اد بيب جوارديوال المدير الفني 
لفريق مانشستر سيتي االنجليزي 
ف�ي  الس�ابق  بالعب�ه  مج�ددا 
برش�لونة النج�م األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
ف�ي  جواردي�وال  وق�ال 
لش�بكة  تصريح�ات 
دايركت تي في : “ميسي 
يجع�ل كل م�ن حول�ه 
م�ن  جمي�ع  أفض�ل، 
يعمل معه يتحسنون، 
ليس فق�ط الالعبين 
وانما أيضا المدربين 
فه�و ع�دوى جي�دة 

للجميع”.
العال�م ه�ذا الصيف في وع�ن كأس 

روس�يا وعما اذا س�تكون بطول�ة ممتعة أم ال 
قال : “ األمر سيتوقف على النهج الذي سيتبعه 
المدرب�ون، وم�دى ش�جاعتهم، اذا كان هن�اك 
تركي�زا عل�ى الهجوم، فس�تكون حتم�ا بطولة 

رائعة”.
وعن أسلوب لعبه قال : “أحب األسلوب الهجومي 
واالحتف�اظ بالكرة ألنه ايجاب�ي ويتيح لكل العب 
أن يصب�ح نجم�ا، لك�ن تطبيق هذا األس�لوب ليس 

بهذه البساطة كما يتخيل البعض”.
م�ن ناحية أخ�رى وعلى الرغم من أن�ه علق في أكثر 
من مناس�بة سابقة على أن مهنته التدريبية قد تكون 
قصي�رة إلى حد م�ا، إال أن جوارديوال ل�م يحدد تاريخ 
انته�اء صالحيت�ه كمدرب: “ال أس�تبعد االس�تمرار في 
التدريب لعش�ر س�نوات أخرى، لكن كل ش�يء سيعتمد 

على شعوري، وما اذا كان لدي الطاقة لالستمرار أم ال.

احتاد الكرة يفتح أبواب الرتشيح إلدارته اجلديدة
             بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، عن 
“فتت�ح ابواب الترش�يح النتخاباته 

المقررة في آيار المقبل”.

وذكر بيان لالتحاد تلقت “المستقبل 
ب�اب  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي” 
الترش�يح مفتوح “م�ن 15 الى 31 
من الش�هر الجاري”.وصوت اتحاد 
الك�رة عل�ى اللجنة التي ستش�رف 

الديموقراطية في  عل�ى العملي�ة 
31 من ش�هر اي�ار المقبل 
الفراز مجلس ادارة جديد 
لم�دة  االتح�اد  لقي�ادة 

اربعة سنوات.

             المستقبل العراقي / وكاالت

واصل البرتغالي كريسيتانو رونالدو، العب 
ريال مدريد، تألقه في بطولة دوري أبطال 
أوروبا بعدما سجل في فوز فريقه الملكي 
على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، 
1-2، ضمن مباريات إي�اب دور ال� 16 من 

تشامبيونز ليج بحديقة األمراء.
وذك�رت ش�بكة “أوبت�ا” لإلحصائيات، أن 
كريس�تيانو رونالدو س�جل 117 هدفا في 

تش�امبيونز ليج، أكثر من 117 فريقا في 
تاريخ دوري أبطال أوروبا.

هداف�ي  قائم�ة  رونال�دو  ويتص�در 
12 هدفا،  تشامبيونزليج برصيد 

بالتس�جيل في جميع مباريات 
البطولة في الموسم الجاري.

كريس�تيانو  أن  إل�ى  يش�ار 
رونال�دو ه�و ه�داف البطولة 
في الموس�م الماض�ي برصيد 

12 هدفا.

كريستيانو رونالدو يتفوق
عىل 117 فريقا

             المستقبل العراقي / متابعة

يب�دو أن ن�ادي اإلنتر، ق�د قرر الدخول لس�وق 
االنتق�االت الصيفي�ة مبكًرا، وذلك قبل ش�هور 
من نهاية الموس�م الحالي، ودون انتظار لتأهل 

الفريق لدوري أبطال أوروبا من عدمه.
وأكدت صحيفة “كورييري ديلو س�بورت” بأن 
المدير الرياضي لنيراتزوري، بييرو أوسيليو، بدأ 
بالفعل ومنذ أس�ابيع عملية بناء الفريق األسود 

واألزرق للموسم القادم.

فقد حص�ل إنت�ر بالفعل عل�ى توقي�ع مهاجم 
راس�ينج كلوب األرجنتيني، لوتارو مارتينيز، 
والذي سيصل في الصيف القادم لتدعيم الخط 
األمام�ي للفريق.وإدع�ت الكوري�ري أيًضا، 
ب�أن اإلنتر اتفق عل�ى كل األمور المتعلقة، 
بانتقال مدافع فريق التسيو ستيفان دي 
فراي إلى صفوفه بع�د انتهاء عقده مع 
فريق�ه العاصم�ة، وكذلك م�ع الغاني 
ك�وادو أس�امواه ظهي�ر والع�ب خط 

وسط يوفنتوس.

             المستقبل العراقي / متابعة

يعتقد أس�طورة نادي ليفربول اإلنجليزي، ستيفن 
جي�رارد، أن الجن�اح المصري محم�د صالح النجم 
الحال�ي للري�دز، لدي�ه فرصة للتفوق عل�ى كل من 
األوروجوياني لويس س�واريز واإلسباني فرناندو 
توري�س، ليصب�ح أفض�ل مهاج�م للفري�ق خ�الل 
الس�نوات األخيرة.وق�ال جي�رارد ف�ي تصريحات 
نقلته�ا صحيفة ميرور البريطانية: “عاش توريس 
فترة رائع�ة في ليفربول، ولكن س�واريز فعل ذلك 
لفت�رة أط�ول، وأعتق�د أن�ه إذا كان ف�ي ليفربول 
حت�ى اآلن، كان سيس�تمر ف�ي تس�جيل 30 هدفا 

أو أكث�ر ف�ي كل موس�م”.وأضاف: “س�واريز 
كان ل�ه بصمات أخرى بعيدا ع�ن األهداف، مثل 

التمريرات الحاسمة، والعمل الكبير الذي كان يقوم 
به على أرض الملعب لمساعدة الفريق، لذلك يمكن 
أن أقول أنني منحاز لسواريز”.واستدرك في ختام 
تصريحات�ه: “لك�ن إذا اس�تمر محمد ص�الح  في 
تألقه الحالي لعدة س�نوات قادم�ة، وقاد ليفربول 
للتتويج بألقاب، هذا من ش�أنه أن يعطيه أفضلية 
على توريس وس�واريز، ألنهما ل�م يفوزا بالكثير 
من البطوالت م�ع النادي”.ويتصدر محمد صالح 

الئح�ة هداف�ي ال�دوري اإلنجلي�زي الممت�از هذا 
الموسم برصيد 24 هدفا متساويا مع هاري كي.

إنرت يدخل مبكرًا للمريكاتو الصيفي 
وحيسم »3« صفقات

جريارد: صالح لديه فرصة للتفوق
عىل سواريز وتوريس

تعثر مفاوضات برشلونة مع جوهرة جريميو
           المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، 
عن التط�ورات الجديدة في صفقة 
تعاقد نادي برش�لونة مع آرثر ميلو 
العب وس�ط جريميو البرازيلي في 

الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” 
اإلس�بانية، فإن مفاوضات برشلونة 

مع مس�ئولي جريميو ووكي�ل أعمال آرثر 
في األس�بوع الجاري، لم تس�ر بشكل جيد 

كما كان متوقعا.
وتابعت الصحيفة أن المدير العام لجريميو، 
كارلوس أموديو ومحامي النادي جابرييل 
فيي�را، وجورجي ماش�ادو وكي�ل الالعب، 
حض�روا ه�ذا األس�بوع إل�ى كتالونيا من 
أجل التفاوض مع برشلونة إلكمال صفقة 
انتق�ال آرثر، لكنه�م لم يتوصل�وا التفاق، 

ويخططون للعودة إلى البرازيل.
وأوضحت أن الخالفات في التفاوض تدور 
حول قيمة العمولة، وراتب الالعب، إضافة 
لرغبة برش�لونة في تأجيل انضمام الالعب 
عن الموعد المحدد س�لفا في يناير/كانون 
الثان�ي 2019، لع�دم وج�ود م�كان لالعب 
البرازيلي ف�ي قائمة البارس�ا التي تضم 3 
العبين غير أوروبيين، هم باولينيو وفيليب 

كوتينيو وياري مينا.

وذكرت أنه بالرغم م�ن تحرك كوتينيو في 
إجراءات الحصول على الجنسية البرتغالية، 
لكن ذل�ك ال يضمن مكانا آلرث�ر في قائمة 

البلوجرانا.
وأبرزت الصحيفة ف�ي نهاية تقريرها بأن 
تعقد مفاوضات برشلونة بخصوص آرثر، 
يفتح الب�اب أمام األندية األخ�رى المهتمة 
بضم�ه مث�ل إنتر مي�الن ال�ذي يراقبه منذ 

فترة.

فيدرر يبدأ محلة الدفاع عن لقبه بإنديان ويلز
         المستقبل العراقي / وكاالت

 
يس�تهل السويس�ري روجي�ه في�درر 
مش�واره ف�ي بطول�ة إندي�ان ويلز 
لتن�س األس�اتذة ف�ي  األمريكي�ة 
ال�دور الثاني بمواجهة الفائز من 
لقاء األمريكي ريان هاريس�ون 
فيدريك�و  واألرجنتين�ي 

ديلبونيس.
وبالنظر لتصنيف الالعبين، قد 
يواجه المصنف األول عالميا 
ف�ي البطولة فابي�و فونيني 
في ثمن النهائ�ي ودومينيك 
النهائ�ي  رب�ع  ف�ي  تي�م 
وجريج�ور ديميت�روف في 

نصف النهائي ومارين سيليتش في النهائي.
فيم�ا قد يتواج�ه األرجنتيني خ�وان مارتين ديل 
بوت�رو بالصربي نوف�اك ديوكوفيت�ش في ثمن 

النهائي.
بينما ستس�تهل الروس�ية ماريا شارابوفا، بطلة 
بمواجه�ة  مش�وارها  و2013،   2006 عام�ي 

اليابانية ناومي أوساكا.
كما س�تواجه األمريكية س�يرينا ويليامز، بطلة 
عام�ي 1999 و2001 والعائدة إل�ى المالعب بعد 
فت�رة طويلة بعدما أصبحت أم�ا، نظيرتها زارينا 
دياس، والبيالروس�ية فيكتوري�ا أزارينكا، بطلة 
عام�ي 2012 و2016 والعائ�دة كذل�ك بع�د فترة 
غي�اب طويلة ألس�باب أس�رية، نظيرته�ا هيثر 

واتسون.
وتنتظر اإلسبانية جاربيني موجوروزا في الدور 

الثاني الفائ�زة من لقاء الكندي اوجيني بوش�ار 
واألمريكية ساشيا فيكيري.

            بغداد/ المستقبل العراقي

كشف االتحاد القطري عن أسماء وفده المشارك 
في بطولة }الصداقة{ الدولية المزمع عقدها في 
ال�22 من الش�هر الجاري في كربالء المقدسة. 
وتلقى االتحاد العراقي لكرة القدم، اش�عارا من 

نظيره القطري، حدد فيه اسماء 
وف�ده المش�ارك ف�ي بطول�ة “ 
الصداق�ة “ الدولي�ة التي من 
انطالقه�ا في  المزم�ع 
الثان�ي والعش�رين من 
وحتى  الحال�ي  الش�هر 
السابع والعشرين منه.

الوفد،  حي�ث س�يترأس 
عل�ى  الع�ام  المش�رف 
االورب�ي  المش�روع 
التف�وق  اكاديمي�ة  ف�ي 
الرياضي “اسباير” طالل 
محم�د الكعب�ي وعضوية 
مارت�ن  براف�و  االس�باني 
أكاديمي�ة  مدي�ر  اوليفي�را 
“اس�باير”. كم�ا ستش�هد بعثة 

العناب�ي البالغ عدده�ا }58{ ش�خصا، حضور 
محمد س�الم مدير المنتخب واحمد حس�ن علي 
مديرا اداريا وعلي حس�ن علي منس�قا اعالميا 
واالس�باني فيلكس سانش�يز مدربا واالسباني 
االخر س�يرجيو اوري�ول الجير مدربا مس�اعدا 
ومواطنه�م الثال�ث جوليوس ريتش�ارد مدربا 
للح�راس، وطاق�م اللياق�ة البدن�ي المكون من 

االس�بان ج�وس البيرتو وكارل�وس دومنيتش 
وديفي�د رودريغ�ز. باالضاف�ة ال�ى }31{ العبا 
ه�م كل م�ن” عبدالعزي�ز حات�م ،وعبدالكري�م 
حس�ن فضل الله، وعبدالكريم س�الم، وعبدالله 
عبدالس�الم، واحم�د معي�ن دوزن�ده، واحم�د 
عالءالدي�ن بدر، واحم�د فتحي، واحمد س�هيل 
صاب�ر، واحم�د ياس�ر محمدي، واكرم حس�ن 
عفيف�ي، والمعز عل�ي، وعاصم 
وبس�ام  مادب�و،  الح�اج  عم�ر 
هش�ام علي، وبوع�الم خوخي، 
وحم�د محم�د صالح، وحس�ن 
خال�د الهي�دوس، وهاش�م علي 
محمد،  واس�ماعيل  عبداللطيف، 
ومحم�د  بوضي�اف،  وكري�م 
عالءالدي�ن ب�در، ومحم�د احمد 
مونت�اري،  ومحم�د  محم�د، 
ومصعب خض�ر، وعثمان علوي 
اليه�ري، وعم�ر ب�اري، وبيدرو 
ميجوي�ل كوريا، وس�عد عبدالله 
الش�يب، وس�الم علي الهاجري، 
وسلطان حسين البريك، وطارق 
حس�ين  ويوس�ف  الس�ليمان، 

االحتاد القطري يكشف عن وفده املشارك يف بطولة
الصداقة الدولية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عن قريب، ستواجه تحدي�ات وعراقيل صعبة. قد يتواجد 
م�ن يعمل ض�دك أو يسبب مضايقات بتواج�ده باملكان، 
وذل�ك سعًيا لإلخ�ال بتوازن�ك. بالتايل يج�ب األخذ بعني 
االعتبار أقل تأثري سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة عىل 

مسار حياتك يف حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

اآلن وقتك! س�وف تتعرض يف العمل لسي�ل من التحديات 
والخط�ط الجدي�دة. إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه 
التحديات والخطط، فسوف تَكوِّن أصدقاًء جدد. يلجأ إليك 
الناس أيًض�ا يف حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العاقات 

الجديدة واملمتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي.

تتأرجح اليوم ب�ني الحماس والنش�اط املفعم وبني فتور 
العزيمة واإلحب�اط أكثر من املعتاد. ح�اول تذكر املايض، 
فسوف تتيق�ن أن ما يبدو اليوم معقد ج�ًدا، لن يكون له 
أهمي�ة تماًم�ا عن قري�ب، ويساعدك هذا أيًض�ا يف تقدير 

األمور والصعوبات نسبًيا.

تواجه�ك اليوم أفك�ار جديدة، وس�وف تنج�ح إذا قابلت 
املخاطر بش�جاعة. يمكن�ك االعتماد عىل دع�م زمائك يف 
حال�ة نجاحك. كذلك يج�ب أن ُتْظِهر بع�ض الرصاحة يف 
عاقتك. األفكار غ�ري العادية التي تراود رشيكك قد تؤدي 

إىل فتح مسارات جديدة

ألول م�رة خانتك األنم�اط السلوكي�ة االعتيادية الخاصة 
بك ووضعتك يف مواقف حرج�ة. اسرتاتيجية الحلول التي 
تنتهجه�ا يف املعت�اد ال تحس�ن من األم�ور، مهما حاولت 
م�راًرا وتكراًرا. كن�وع من التغيري، ح�اول التخيل عن تلك 

األنماط االعتيادية واتخذ منهًجا جديًدا!

ق�د يكون اليوم مضطرًبا، فمن ناحية، الكثري من األشياء 
ل�ن تسري عىل رغبت�ك، ومن ناحية أخ�رى، ستجد نفسك 
يف مواق�ف صعب�ة بسبب من ه�م حول�ك. ال تبالغ يف ردة 
فعلك، ولكن ح�اول استعادة هدوئ�ك، وحاول فرض ذلك 

عىل اآلخرين

ك�ل ما تقوم بعمله حالًيا يتم عىل الفور وعىل أكمل وجه. 
كل شخص تتعامل معه م�ن أصدقاء أو معارف أو زماء 
بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك يف التعامل مع األمور 
م�ن الجانب الجيد وقدرتك عىل أداء كل يشء بكفاءة، مما 

يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. 

يمكن�ك اليوم العمل بش�كل بّناء من خ�ال الفريق، وهذا 
يعن�ي أنك س�وف تستطيع تطبيق أصع�ب األفكار اليوم. 
سوف تتلقى دعًما بش�كل خ�اص من خال العمل وكذلك 
حيات�ك الش�خصية، أظهر حب�ك لآلخرين به�دف تقوية 

العاقات.

ع�ىل الرغ�م من أن كل يشء كان يس�ري بساسة من قبل، 
يقف يشء أو شخص ما يف طريقك اآلن. حدد مقدار القوة 
التي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما إذا كان من 
األفض�ل تجاهلها ببساطة. اآلن يج�ب أن تستخدم قوتك 

بحكمة

ال يب�دو أن األشياء تسري بصورة جيدة اليوم، فلديك أيًضا 
مش�كلة يف الرتكي�ز ع�ىل امله�ام اليومية. ع�ىل الرغم من 
صعوب�ة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأس�ك يف يأس. إذا قمت 
بأفضل م�ا عندك فس�وف تحصل عىل بع�ض النجاحات 

املحدودة، إال أنه ال يجب أن تتوقع الكثري.

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك واألمور التي تقوم 
به�ا، ويظهر عليك ه�ذا الجو وينتقل إىل م�ن هم قريبني 
من�ك. استغل الفرصة اآلن للتواص�ل مع أشخاص بنفس 
العقلي�ة. اكم�ل خططك بأفك�ار اآلخرين واب�دأ يف العمل 

بطاقة مركزة

يجب أن تستعد ملواجهة مش�كات جديدة، فاألمور ليست 
جيدة يف مكان العمل وأنت ال تستطيع إنجاز سوى القليل. 
ال تجعل ذل�ك يخيفك، فهذه املراحل تج�يء ثم تذهب. يف 
حياتك الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت تش�عر 

أن العاقات مع من حولك تفقد رونقها.

احلوتالعذراء

أطباء حيتجون عىل زيادة رواتبهم!
تعبريي�ةيف كن�دا، وقع أكثر م�ن 500 طبيب 
ومقي�م باإلضاف�ة إىل 150 طالب�ا يدرس�ون 
يف كلي�ات الطب ع�ىل خط�اب يحتجون من 
خاله عىل زيادة رواتبهم.وأظهر الخطاب – 
ال�ذي اّطلعت عليه “يس إن ب�ي يس” – بيانا 
م�ن األطباء مف�اده: “نحن أطب�اء مقاطعة 
)كيبك( نؤمن برضورة وجود منظومة عامة 
قوي�ة، ونع�ارض الزيادة التي أُق�رت مؤخرا 

ع�ىل رواتبنا وتم التف�اوض عليها من جانب 
اتح�ادات العاملني يف القط�اع الطبي”.ويرى 
األطب�اء املحتج�ون ان ه�ذه الزي�ادة كبرية 
للغاي�ة وال يمكنه�م قبوله�ا يف الوق�ت الذي 
يعان�ي فيه مرىض وأطق�م تمريض.وأضاف 
األطب�اء أن الزي�ادات يف رواتبهم صادمة ألن 
اطقم التمريض والعاملني اآلخرين يف القطاع 
الطب�ي يواجه�ون صعوب�ات يف العم�ل كما 

يعان�ي بعض امل�رىض من ضع�ف الخدمات 
املقدمة إليهم.ونصح األطباء برضورة إعادة 
توزيع املوارد الطبية بشكل أفضل وأكثر عدال 
يف مقاطعة “كيبك” لتطوير القطاع الصحي 
وتلبية احتياجات املرىض.ومن الجدير بالذكر 
أن الطبيب يف كندا يحصل عىل راتب متوسطه 
339 أل�ف دوالر كن�دي )ح�وايل 260.9 أل�ف 

دوالر أمريكي( سنويا من قبل الحكومة.

كيف تعود للنوم إذا استيقظت؟
يعان�ي الكث�ريون من ع�دم الق�درة عىل 
استيقاظه�م  ح�ال  يف  للن�وم،  الع�ودة 
بمنتص�ف الليل، مما قد يسبب بمش�كلة 
حقيقي�ة مل�ن علي�ه االستيق�اظ يف اليوم 
التايل. هنا نستع�رض بعض الحلول لتلك 

الحالة.
ونرشت صحيفة “اإلندبندنت” الربيطانية 
طرق عدة يمكن للشخص خالها العودة 

للنوم بعد االستيقاظ يف منتصف الليل:

التأمل
يق�ول موق�ع “دريمز” املخت�ص بالنوم، 
أن محاول�ة ط�رق االسرتخ�اء املختلف�ة 
كالتنف�س بعم�ق والتأم�ل تساع�د عىل 

النوم.
املاء البارد

تغميس الرأس بم�اء باردة ستساعد عىل 
إبط�اء دقات القلب وتهدئ�ة الجسد، مما 

يساعد عىل النوم.

تناول الطعام
وفقا لبع�ض الدراس�ات، االستيقاظ من 
الن�وم قد يعني انخف�اض السكر يف الدم، 
مما قد يكون سببه حاجة الجسد للطعام 

والسكر.
نقاط الضغط

وض�ع اإلبه�ام ع�ىل مناط�ق معين�ة يف 
الجس�م، مث�ل أسف�ل الكع�ب، والضغط 

عليه.

االكتئاب يضاعف خطر املوت
ح�ذرت دراسة جدي�دة م�ن أن املصابني 
بف�ريوس نقص املناع�ة البرشية، والذين 
يعان�ون من االكتئاب ع�ىل املدى الطويل، 
ق�د يكونون أكث�ر عرضة بمع�دل مرتني 
للم�وت مقارنة بمن ال يعانون من مرض 
عقيل.ووج�د الباحث�ون أن نسب�ة الوقت 
الذي يقضيه مرىض نقص املناعة البرشية 
مكتئبني، يرتبط ارتباطا مبارشا باحتمال 
تخط�ي املواعيد الطبي�ة وإىل أي مدى يتم 
قم�ع العدوى.وقال الدكتور بريان بينس، 
املؤلف الرئي�ي للدراس�ة الحالية، إن ما 
بني 20 % و 40 % من املصابني بالفريوس 

يعانون من االكتئاب أيضا، مؤكدا عىل أن 
إمكانية خفض تع�رض املرىض لاكتئاب 

ع�ن طريق معالجته يف وقت مبكر، يمكن 
أن يحدث فرقا يف ما يتعلق بنتائج عاجات 

الفريوس.
ووج�د الباحث�ون خ�ال الدراس�ة الت�ي 
استم�رت 10 سن�وات، أن مق�دار الوقت 
ال�ذي يقضيه امل�رىض الذي�ن يعانون من 
االكتئ�اب ك�ان مرتبط�ا بزي�ادة خط�ر 
تخطيه�م للمواعي�د الطبي�ة، فض�ا عن 
إمكاني�ة كش�ف الف�ريوس يف ال�دم، مما 
يعن�ي أن الف�ريوس لم يعد قاب�ا للقمع 
ويمك�ن أن ينترش بسهول�ة يف الجسم ما 

قد يؤدي إىل املوت ألي سبب.

سودوكو

؟؟هل تعلم
الِحلْم ) بكرس الحاء ( = األناة و الُحلْم ) بضم الحاء 
و سك�ون ال�ام ( = ما يراه النائ�م و الُحُلُم ) بضم 

الحاء و الام ( = البلوغ
يستطيع  انه  رويس  كاهن  ادعى   ،  1989 عام  يف 
 . فقط  اإليحاء  باستخدام  شحن  قطار  ايقاف 

وعندما وصل القطار، دهسه واكمل رحلته! مات
تستطي�ع النعام�ة ان تركض برسع�ة تصل اىل 80 

كيلو مرت يف الساعة
كمية الحرارة التي تنبعث يف اليوم الواحد من جسم 
الشخص العادي كافية لجعل 40 لرتا من املاء تصل 

اىل درجة الغليان
طيور البطريق تستعمل التثائب كجزء من طقوس 

الغزل يف فصل التزاوج
الص�ني كان�ت اول دول�ة يف العالم تستخ�دم نقوداً 

ورقية
أثبت�ت البحوث العلمية ان س�م إناث األفاعي اقوى 

واكثر فتكا من سم ذكورها

طريق يكرس كل قواعد املرور
تعبرييةتحدد دولة إستوني�ا عىل بعض طرقها 
“الجليدي�ة” قواعد سام�ة مرورية غري متبعة 
يف غريه�ا م�ن دول العال�م، وتتمث�ل أبرزها يف 
رضورة االلت�زام بالقيادة ع�ىل رسعتني فقط، 

وعدم ارتداء أحزمة املقاعد.
ف�إذا ق�ررت أن تخوض ه�ذه املخاط�رة، عليك 
بااللت�زام برسعة أقل من 25 ك�م يف الساعة أو 
تزيد عن 40 ك�م يف الساعة عىل الطرق الثلجية 
املوسمي�ة املجاورة للبحر املتجم�د يف إستونيا، 
حي�ت تجت�از العب�ارات ه�ذه الط�رق يف أغلب 

أوقات السنة.
لك�ن يف الوقت الذي يصبح في�ه الجليد سميكا 
بم�ا في�ه الكفاي�ة ُيسم�ح للمركب�ات بالسري 

فوقه.
وتتمث�ل خطورة سري املركبات عىل هذه الطرق 
الغريب�ة يف ع�دم االلت�زام برسعة تق�ل عن 25 

كم/س أو تزيد عن 40 كم/س، يف حدوث موجة 
يف الجليد تشبه موجة القوس يف السفينة.

ف�إذا لم تلت�زم بالسري عىل الرسع�ات املحددة، 
ستصب�ح املوجة قوية بما في�ه الكفاية لكرس 

الجليد، األمر الذي قد ينذر بعواقب كارثية.
وتش�مل قواع�د السامة األخرى ت�رك مسافة 
تبل�غ 250 مرتا بني كل سي�ارة وأخرى، وحظر 
ارتداء أحزم�ة املقاعد، فقد تحتاج للخروج من 

السيارة برسعة، يف حالة الطوارئ.
وتعد هذه الطرق الجليدية غري رسمية، وتوصف 
ب�”شدي�دة الخطورة”، حيث تق�ع الحوادث يف 

كل عام.
ولك�ن ط�رق الجلي�د املسم�وح باستخدامه�ا 
توفر بأم�ان ما يسمي�ه موق�ع “زر إستونيا” 
ب�”تجارب القيادة التي ال تنىس”، طاملا يمكنك 

تجنب خطر عدم االلتزام بالرسعات.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
“تكف�ي 4 أشخ�اص” - 5 ك�وب أوراق سبان�خ - 2 ك�وب ونصف 
فراول�ة مقطع�ة - نصف ك�وب عني جمل مج�روش - نصف كوب 
بصل أخرض مقطع - 2 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” زيت زيتون - 
2 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” خل أحمر - 1 ملعقة كبرية “ملعقة 

طعام” سكر أبيض – ملح - فلفل أسود مطحون
طريقة عمل تبولة السبانخ

طريقة التحضري:
نغسل أوراق السبانخ، ثم نجففها جيداً.

يف بول�ة متوسط�ة، نخل�ط السكر والخ�ل األحمر وزي�ت الزيتون، 
ونتبلهم بامللح والفلفل األسود املطحون، ونقلبهم جيداً.

نضي�ف إىل البولة، البصل األخ�رض والسبانخ والفراول�ة، ونقلبهم 
جيداً.

نض�ع سلطة السبان�خ يف طبق التقديم، ون�وزع فوقها عني الجمل 
املجروش.

نقدم سلطة السبانخ بالفراولة مع صدور الدجاج املشوية.

سلطة السبانخ بالفراولة
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توّس�لت للقابلة كثرياً، لكي ال تخرب ابنتها أنها وضعت أنثى، بعد مخاض 
عس�ري، وكأن هذه الثمرة ال تس�اوي ما القته ابنتها الش�ابة من مشقٍة 
وأل�ٍم طوال أش�هر حملها حت�ى والدتها، لكن القابلة ل�م تفلح يف إخفاء 
كذبها عىل االبنة التي بكت بحرقة، ألن زوجها وأهله ينتظرون أن تنجب 
له�م مول�وداً ذك�را. وبناء ع�ىل نصيحة أمه�ا، اس�تمرت يف اإلنجاب كل 
ع�ام، عىس أن يكون املولود القادم ذكر، حت�ى نال منها املرض والوهن، 
واس�تأصل رحمها، وتزوج زوجها بأخرى، لتأت�ي له بالولد  الذي حثتها 

أمها عىل إنجابه. 
تعم�ل موظف�ة، وتقيض نصف نهاره�ا يف العمل املكتب�ي املنهك، وتعود 
إىل البي�ت لتق�وم بأعمال أخرى، ليس�ت أقل إنهاكاً، وق�ّررت مع زوجها 
أن يكتفي�ا بطفل�ن فقط، لكن أم زوجها تل�ح، وأمها ترص بأن عز املرأة 
يف ع�دد أوالدها، وليس بش�هادتها ومنصبها، وال حت�ى مكانتها يف قلب 
زوجه�ا التي لن تزي�د إال بزيادة ع�دد األوالد، فدخلت يف س�باٍق محموم 
م�ع العمر، لكي تنجب أكرب عدد من األوالد، قبل أن تتجاوز س�ن الحمل. 
والنتيجة أنها تدور يف دوامٍة ال تنتهي، فهي تقوم بكل األدوار يف آن واحد، 
وال أحد يس�اعدها، بل يلومه�ا لو قرّصت، خصوصا أمه�ا وحماتها، لو 

ملحت إحداهن زراً ناقصاً يف قميص الزوج أو االبن. 
ل�م تبل�غ السادس�ة عرشة م�ن عمره�ا، حن أخربه�ا من حوله�ا أنها 
س�تصبح زوج�ًة لرجل ث�ري يف عمر أبيه�ا، لكنها س�تعيش يف رغٍد من 
العيش لم تخربه، وهمس�ت لها أمها أنها س�وف تك�ون الزوجة املدللة، 
لصغر س�نها، فاكتش�فت أنها س�تكون زوجة ثانية. وهمست لها أيضاً 
أن عليه�ا أن تطيعه، حن يطلب منها أن تباعد بن فخذيها، عندما يغلق 
عليهما باب غرفة نومهما. وهكذا ظلت زوجة مطيعة، حتى وهو يعذبها 
يف غرفة النوم، ويلقي بعروستها ذات الضفائر، يف ركن قيص من الغرفة، 
فتتش�بث أصابعه�ا يف الفراغ، فيما يمارس وحش�يته مع جس�دها، وال 

تعرتض، فهي تنفذ وصية أمها أن تبقى زوجة مطيعة. 
ليس هناك جدوى من الش�هادة الجامعية، وغريها اآلالف من الخريجن 
العاطلن.. هكذا كّرر والداها عىل مسامعها، وإن عليها أن ترتك الجامعة، 
لكي تعمل وتساعد والدها يف إعالة األرسة. وحن خرجت للعمل، نهشتها 
الذئ�اب، فطلب�ت أمها منه�ا أال تخرب أباه�ا بما تتعرّض له، واس�تمرت 
بالعمل، وأمها تس�لم راتبها الصغري لألب يف نهاية كل ش�هر، وهي ترجو 
رض�اه، وال أحد يس�أل لم ال يتق�دم أحٌد لخطبة هذه الفت�اة التي يلحق 

باسمها عبارة »بنت سيئة السمعة«. 
ش�عرت زميالتها بالغرية م�ن تفوقها يف عملها، وكان�ت املوظفة األكثر 
نش�اطا، و املدير يش�يد بكفاءته�ا، فكدن لها عند زوجت�ه، وكما يحدث 
يف األف�الم العربي�ة املك�ّررة الحبك�ة، فقد طرده�ا املدير آس�فاً، إرضاء 
لزوجته، ولم تحصل عىل عمل آخر، حن انترش س�بب طردها من عملها 
يف كل مؤسس�ٍة، تقدم�ت للعمل فيها، فنال منه�ا االكتئاب، وهي تعاني 
م�ن البطالة يف بيتها، فيما احتلت زميلة أخرى مكانها، ومارس�ت الدور 
املتوقع ألمثالها، وهو إغراء املدير لحسابها، وحساب زميالتها الواشيات 

الغيورات. 

ام�ضاءات

ح�دد العلماء مجموعة من الجينات واملفاتي�ح الجينية والطفرات التي 
ترّسع ش�يخوخة الدماغ. وتم�وت الخاليا العصبية باس�تمرار وتتكون 
خالي�ا عصبية جديدة نتيجة انقس�ام الخاليا الجذعي�ة، ومع التقدم يف 
السن تبدأ الخاليا بالشيخوخة بسبب التغريات يف نشاط الحمض النووي. 
ووجد العلم�اء أكثر من 250 جينا لدى ف�ران التجارب تتعلق جميعها 
بالش�يخوخة، وكانت املورثة »Dbx2« عند كبار الس�ن أكثر نشاطا من 
غريها من املورثات. وزاد العلماء من نش�اط املورثة »Dbx2« يف الخاليا 

الجذعية الشابة للدماغ، ما أدى لتسارع ظهور عالمات الشيخوخة.
ويأمل العلم�اء من نتائج تجاربهم عىل املورثات، املس�ؤولة لدى فران 
التجارب، عن عملية ش�يخوخة الدماغ، أن تساعد يف املستقبل يف تطوير 
ط�رق جديدة لعالج أم�راض الجه�از العصبي الدماغ�ي كالخرف، من 

خالل قمع نشاط الجينات املتعلقة بالشيخوخة.

اكتشف علماء بريطانيون فوائد فاكهة غريبة، تمتلك نفس مجموعات 
الربوتينات والفيتامينات املوجودة يف بعض أنواع اللحوم.

وأطلق العلماء اسم )شجرة الخبز( عىل ثمرة »Jackfruit«، التي تحتوي 
عىل بروتينات وفيتامينات تنافس يف قيمتها الغذائية اللحوم الحمراء.

وتحتوي )ش�جرة الخبز( أيضا، عىل كمية كبرية م�ن الحديد والربوتن 
والكالس�يوم، هذه امل�واد الحيوية الالزمة لعمل كافة أعضاء الجس�م، 
لك�ن طعم هذه الثمرة غري مستس�اغ وغريب بعض ال�يء، ورائحتها 

تشبه رائحة الخرضوات الفاسدة.
ويأمل العلماء بأن تحل ثمرة )ش�جرة الخبز(، مش�اكل الغذاء يف العديد 
من بلدان العالم، واس�تخدامها يف تحضري الحساء والسلطات املتنوعة، 
لكن املشكلة تكمن يف طريقة تخزين الثمرة الغريبة وإيصالها إىل أسواق 

األغذية يف العالم.

التحكم باخلاليا اجلذعية يعالج 
أمراض الشيخوخة!

»شجرة اخلبز« حتل مشكلة اجلوع  عصابة رسقت )5( ماليني دوالر يف دقائق

السويد تعد خطة لزيادة املالجئ

استوىل لصوص عىل خمسة مالين دوالر نقدا 
كان�ت يف طريقها من الربازيل إىل س�ويرسا 
ع�ىل متن طائ�رة تابع�ة لرشك�ة لوفتهانزا 
األملانية أثناء توقفها بمطار الش�حن الكبري 
قرب س�او باولو )جنوب رشق( بحس�ب ما 

أعلنت الرشطة املحلية.
ولم تس�تغرق عملية الس�طو س�وى بضع 
دقائ�ق األحد، بينما لم توقف الس�لطات أي 

مشتبه به.
وتش�ري التفاصي�ل إىل أن اللص�وص دخل�وا 
يف  فرياكوب�وس  بمط�ار  الش�حن  م�درج 
كامبيناس بس�يارة بيك آب، ووضعوا عليها 
»ملصق�ات تحاكي ش�عار الرشك�ة املكلفة 
بأم�ن املهب�ط« وف�ق ما أوضح�ت الرشطة 

االتحادية الربازيلية يف بيان.
م�ن  وصل�ت  األملاني�ة  الطائ�رة  وكان�ت 
مط�ار غوارول�وس ال�دويل يف س�او باول�و 
الش�حن  )أك�رب مط�ارات  إىل فرياكوب�وس 
بالربازي�ل( يف طريقه�ا إىل وجهتها النهائية 

يف سويرسا.
وكما أوردت صحيفة »فولها دي ساو باولو« 
فإن املال الذي رسق كان عهد به لرشكة نقل 

األموال »برينكس«.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن الرسق�ة نفذه�ا 
خمس�ة أش�خاص دخل�وا املهب�ط وهددوا 
عن�ارص األم�ن قب�ل االس�تيالء ع�ىل املال، 
واس�تغرق األمر نحو ست دقائق.، وقد ذكر 

املطار يف بيان أن أحدا لم يصب يف العملية.

تعتزم سلطات السويد تشييد املزيد من املالجئ 
تحت األرض، تحس�با الن�دالع أي حرب نووية 
ح�ول العال�م، الس�يما بع�د ب�روز التهديدات 
الروسية يف األزمة األوكرانية. وبحسب ما نقلت 
»إن ب�ي يس«، فإن للس�ويد مخاب�ئ كثرية، يف 
الوقت الحايل، تزيد عن 65 ألف ملجأ، وال يمكن 
الول�وج إليها س�وى ع�رب باب بط�ول 8 أقدام 

وعرض خمسة أقدام. وبحسب ما ذكر املتحدث 
باس�م الوكالة السويدية لحاالت الطوارئ، أويف 
برونس�رتوم، فإن املالجئ ق�د يجري فتحها يف 
ح�ال اقرتبت الحرب أو حص�ل أي هجوم. ولم 
تجر إقامة مخابئ إال يف دول قليلة مثل السويد، 
وهي بلدان ذات س�جل مس�الم طيل�ة األعوام 
املئتن املاضية. وتتوفر السويد، يف أيامنا هذه، 

عىل 65 ألف ملجأ، لكن  خفض السويد إنفاقها 
العسكري يف بدايات 2000، أدى إىل وقف تشييد 
املالجئ، أما القائم منها فتحول إىل مستودعات 
للتخزين. لكن قيام روسيا بإلحاق القرم، سنة 
2014، أعاد حس�ابات الس�لطات الس�ويدية، 
ج�راء انتهاك املج�ال للجوي ملنطقة الش�مال 

األوروبي والبلطيق.

وصل ع�دد ضحايا حمى الس�ا يف نيجرييا إىل 
110، فيم�ا يح�اول العلماء يائس�ن الحتواء 

تفي املرض »الصاروخي«.
وارتفعت الوفيات الناجمة عن املرض القاتل، 
يف الب�الد األفريقي�ة بنس�بة 22% يف غض�ون 
أس�بوع واح�د، وفق�ا لإلحصاءات الرس�مية 
األخ�رية. ويق�ول مس�ؤولو الصح�ة العاملية 
إن هذا اس�وأ تف�ٍش للمرض القات�ل الذي هز 
نيجريي�ا م�ن قب�ل، حيث بل�غ ع�دد الحاالت 
املش�تبه يف إصابته�ا 1112 حال�ة من�ذ يناير 
املايض.كم�ا أن تفي املرض هذا العام يحمل 
مع�دل وفيات أع�ىل بكثري من املع�دل املعتاد، 

وفقا للمركز النيجريي ملكافحة األمراض.
وأكد مس�ؤولو الصحة يف آخ�ر تقرير لهم أن 
حمى الس�ا تقتل ما يقارب 24% من الحاالت 
املصاب�ة. ويطل�ق عىل ه�ذا املرض ال�ذي قد 
يس�بب الوفاة »الحمى النزفية الفريوس�ية«، 
ويمكنه التأثري عىل العديد من أعضاء الجسم 
كما يس�بب تلف�ا يف األوعي�ة الدموي�ة، وهو 
مرض يصع�ب عالج�ه. وتظهر ع�ىل غالبية 
والص�داع  الحم�ى  مث�ل  أع�راض  املصاب�ن 
والش�عور بالتع�ب واإلقياء والته�اب الحلق، 
وكذل�ك نزيف من الفم واألن�ف أو املهبل، وقد 

يعاني ربع املصابن م�ن الصمم املؤقت، كما 
تواج�ه النس�اء الحوام�ل املصاب�ات باملرض 
يف وق�ت متأخر م�ن الحمل احتم�اال ب� %80 
لفقدان الجنن أو املوت، يف املقابل قد ال تظهر 

هذه األعراض عىل املصابن الباقن.
وينت�رش املرض إم�ا ع�ن طريق الف�ران أو 

العدوى البرشية عن طريق التعرض للسوائل 
الجس�دية للش�خص املص�اب، وق�د انترشت 
الحمى يف 18 والية من بن 36 والية نيجريية، 
وه�و ما دفع إىل تضافر الجهود واملس�اعدات 
الدولي�ة من قب�ل منظمة الصح�ة العاملية يف 

محاولة للحد من تفي املرض القاتل.

بغداد/ المستقبل العراقي

أطلق املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل )JAMC( عدداً شهرياً 
جديداً من صحيفة »القضاء« االلكرتونية.

واحت�وى الع�دد ح�واراً موس�عاً مع رئي�س محكم�ة الجنايات 
املختصة بقضايا النزاهة، كم�ا اهتمت الصحيفة بمجموعة من 

املوضوعات عن الجرائم التي تدور يف الساحة.
وتضم�ن العدد باق�ة من املق�االت للس�ادة القض�اة، تتصدرها 
افتتاحية القايض عبد الستار بريقدار عن »القضاء واالستثمار«، 

وجاء يف العدد:
- رئيس جنايات النزاهة: الفاس�دون الكبار يديرون عمليات عرب 

آخرين ليهربوا من األدلة
- القض�اء زّود خزين�ة الدول�ة بأكثر م�ن 40 مليار دين�ار العام 

املايض
- عصابات الخطف تستقل سيارات »تاهو« وتنفذ أغلب جرائمها 

يف الرصافة
- قض�اة ينتق�دون قان�ون املخدرات الجديد ويكش�فون س�بل 

ترويجها
- تفكيك ش�بكة تس�تدرج الفتيات الكرتونيا لغرض االس�تغالل 

الجنيس
- محكمة التمييز االتحادية تؤرشف أضابريها ابتداًء من 2003

- داران جديدتان للقضاء يف بغداد مع بداية العام الحايل
- راكب يقتل سائق تاكيس يف بغداد بسبب كلفة األجرة !

مرض قاتل يف الساحل الغريب ألفريقيا عدد شهري جديد من صحيفة »القضاء«

سما حسن مي عزام

م�ضاحة للراأي

عدو املرأةهكذا يكون احلب

)1(
عندم�ا أفّكر يف »إلي�زا«، اليء الوحيد الذي يخطر عىل بايل قصيدة لعاش�ق 
كتبها من مئات السنن »غري قادر عىل إدراك شكلِك ألنني أجدِك دائماً حويل، 

وجودِك يمأل عيني بحبِك وهذا يجعل قلبي مرهف ألّنِك يف كل مكان«.
)2(

فيلم شكل املاء »ذا شيب أوف ووتر«، يعد عمالً فريداً رغم وجود أعمال ذات 
مستوى فنى رفيع تنافسه عىل األوسكار مثل »دونكريك« و»داركست أور«، 
و»ثالث لوحات إعالنية خارج إبينج«، لكن ظل »ذا ش�يب أوف ووتر« األكثر 
جماال وإنسانية، السيناريو يرسم لك التفاصيل اليومية التي تعيشها بطلته 
إليزا )س�ايل هوكين�ز(، وكذلك جارها العجوز »جيلز« )ريتش�ارد جينكينز( 
وزميلته�ا يف العمل وصديقتها »زيلدا« )أوليفيا س�بنرس(، ثالث ش�خصيات 
يعتربه�ا املجتم�ع األمريكي يف مطلع س�تينيات القرن امل�ايض، حيث تدور 
أحداث الفيلم، ش�خصيات مهمش�ة وغري طبيعية، »إلي�زا« بكماء و»زيلدا« 
سمراء من أصول أفريقية، و»جيلز« عجوز له ميول جنسية مثلية ومطرود 
من عمله كرس�ام للوحات إعالنية، يفتقد الصحبة وال يجدها إال مع جارته 
البكم�اء التي ترعاه. نع�رف من أحداث الفيلم العالق�ة القديمة بن »إليزا« 
وامل�اء، فلقد وجدت وه�ي رضيعة بجوار البحر وربي�ت يف ملجأ، يظهر عىل 
الجان�ب األيرس من عنقه�ا خرابيش منذ طفولتها ال يع�رف أحد مصدرها، 
»إليزا« شخصية منضبطة كالساعة، تفعل ما تفعله كل يوم بدقة، مستمتعة 
بحياتها البسيطة الرتيبة وال أحد يعرف ما يدور بعقلها الحالم، تعمل عاملة 
نظافة يف أحد املعامل التابعة ملؤسس�ة »ناسا« هي وصديقتها »زيلدا«، التي 
تعاني من العنرصية يف الش�ارع والتعاسة يف املنزل مع زوجها الذي يحملها 
كل أعباء الحياة وليس بينهم حوار من أي نوع، وهي تعوض ذلك مع »إليزا« 
فهي مس�تمعة جيدة بحكم إعاقتها وهو ما جع�ل صداقتهما قوية ومتينة 
للغاية، وحن يحن الوقت وتطلب منها تضحية س�تفعلها دون تفكري رغم 
املخاطر. وهناك الربوفيس�ور »روبرت هوفستلرت« )مايكل ستولبريج( الذي 
يعم�ل يف معم�ل األبحاث وهو رويس واس�مه ديمرتي ح�رض ألمريكا لينقل 

علمها إىل بالده، العلم واألبحاث واملبادئ تمثل له أولوية كربى.
)3(

يحدث تغري كبري يف املكان بظهور مسؤول األمن الجديد الكولونيل »ريتشارد 
س�رتيكالند« )مايكل ش�انون(، وهو ش�خصية رشس�ة س�ادية، حرض إىل 
املعمل ومعه عبوة تش�به الغواص�ة البحرية نقل فيها »كائ�ن برمائي«، تم 
اصطياده من منطقة األمازون، أهايل املنطقة كانوا يتعبدون إليه ويقدمون 
له القرابن، لكن حضوره لهذا املكان كان لتجهيزه للقيام برحلة إىل الفضاء 
ع�ىل غرار الكلبة اليس التي أطلقها ال�روس يف الفضاء. كانت الحرب الباردة 
عىل أشدها بن أمريكا واالتحاد السوفيتي، »سرتيكالند« كعادته كان يعامل 
املخل�وق الربمائ�ي بعنف فم�ا كان من األخري إال أن قض�م أصبعن من يده 
الي�رسى، مما جعله يري�د االنتقام منه وقتل�ه، وقدم تقري�راً لقائده أنه ال 
يصل�ح لهذه املهم�ة وعليه أمر القائ�د بالتخلص منه وترشي�ح جثته وهو 
ما وجده الربوفيس�ور روبرت ترسعاً، لكن لم يس�تمع إليه أحد، كما طالبه 

رفاقه الروس بنفس الىشء حتى ال يستفيد األمريكيون من ترشيح الجثة.


