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ال تذهب احلشمة 

بينك وبني أخيك وأبق منها فإن ذهابها 

ذهاب احلياء

ص3تفاصيل خطة التنمية الوطنية:لتخفيف الفقر  و بناء »دولة املستقبل«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ووتش تطالب بتقديم االنتهاكات اإلرسائيلية إىل اجلنائية الدولية

قـمـة أنـقـرة الـثـالثـيـة:لـاللـتـزام بـسـيـادة سـوريـا ووحـدة أراضـيـهـا

»اتفاق« بني وزارة اإلعامر ومتظاهري أطراف بغداد عىل إجياد »حلول خدمية«

مفوضية االنتخابات لألحزاب: قدموا بدالء »البعث«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ت املفوضية العراقي�ة العليا االحزاب 
والقوائ�م االنتخابي�ة، أم�س الثالثاء، اىل 
تقدي�م مرش�حني جدد خالل 24 س�اعة 
بدال من االخرين الذين ش�ملوا باجراءات 
اجتث�اث البعث وتم حظر مش�اركتهم يف 
الس�باق االنتخابي،فيم�ا أعلن�ت توزيع 
أكث�ر من 7 ماليني بطاقة ناخب بنس�بة 

.%52
العلي�ا  العراقي�ة  املفوضي�ة  ودع�ت 
لالنتخابات القوائ�م االنتخابية واحزابها 
السياسية اىل تقديم مرشحني بدالء خالل 

24 س�اعة عن املرش�حني الذين حظرت 
هيئة املس�اءلة والعدال�ة الجتثاث البعث 
والبال�غ  االنتحاب�ي  للس�باق  خوضه�م 

عددهم 374 مرشحاً. 
وكشفت هيئة املساءلة عن رفض طلبات 
374 مرشحا لالنتخابات الربملانية املقبلة 
لش�مولهم باالجتثاث. وقال�ت انها انهت 
عملية تدقيق اس�ماء املرش�حني ملجلس 
والبال�غ   2018 لع�ام  العراق�ي  الن�واب 
عددهم 7367 مرش�حا. واضافت الهيئة 
ان عدد املرش�حني لالنتخاب�ات الربملانية 
العامة املقررة يف 12 ايار املقبل واملرسلة 
أس�ماؤهم م�ن قب�ل املفوضي�ة العلي�ا 

لالنتخابات بلغ 7367 اسماً وقررت منع 
ترشيح 374 منهم لشمولهم بإجراءاتها 
فيما بلغ عدد الذين تم استدعاؤهم 682 
مرش�حاً تمت مقابلة 582 منهم يف حني 
ت�م إبالغ مفوضي�ة االنتخابات بش�مول 
الذي�ن لم يح�روا للمقابل�ة باجراءات 
الهيئة وذلك لع�دم مراجعتهم. وازاء ذلك 
رجحت مصادر يف مفوضي�ة االنتخابات 
استبعاد 100 مرشح اخرين لبضافوا اىل 
االخرين املس�تبعدين وذلك الن املفوضية 
ق�د أس�تدعت 682 مرش�حا للتدقي�ق يف 

تشابه اسمائهم مع اخرين.
التفاصيل ص3

ايران:
 االتفاق النووي غري قابل 

للمراجعة والتغيري  

امني عام املؤمتر الوطني
 يـلــتـقـي وزيـر داخـلـيـة

 كردستان

حمافظ بغداد ألهايل منطقة 
املعامل: سأبذل كل مابوسعي 

حلل مشاكلكم اخلدمية
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جــريــدة الوقـائــع تنشــر قانــون املــوازنــة املــــاليــة لعـام 2018احلشـد الشعبـي يطيـح بأخطـر قيـادات »داعـش« فـي كـركـوك
السيد الصدر يعلق عىل الوجود األمريكي يف العراق: نحن الرافضون واملقاومون رئيس الوزراء يوجه بوصلة العالقات اخلارجية إىل »الدول اآلسيوية« يف زيارة إىل اليابان

هازارد يتجاهل 
سان جريمان.. ويفاضل 

بني اختيارين
ص4 ص2 ص6

السعـودية تعتـرف بإرسائيـل رسميـًا
      بغداد / المستقبل العراقي

ب�دا ويل العه�د الس�عودي األم�ر محمد بن 
س�لمان يف ح�واره م�ع مجل�ة »ذي أتالنتيك« 
األمريكي�ة أكثر وضوح�اً ورصاحة فيما يخص 
سياس�ة بالده الخارجية، بينما حاول املناورة 
فيما يخ�ص طريق�ة الحكم واإلدارة لش�ؤون 
اململكة الداخلية. وظهر جلياً، من خالل الحوار، 
الحث���يث�ة  الس�عودي  العه�د  مح�اوالت ويل 
لتصدي�ر صورة مخت���لفة ع�ن اململكة، تبدو 
أكث�ر تطابق�ا م�ع رؤي�ة وتص�ورات الواليات 
الرئي�����س  إدارة  تح�ت  وخاص�ة  املتح�دة 

األمريكي الحايل دونالد ترامب.
فع�ى صعي�د السياس�ة الخارجي�ة، أق�دم 
ب�ن س�لمان ع�ى خط�وة غ�ر مس�بوقة من 
خ�الل اعرتاف�ه بح�ق اإلرسائيلي�ني يف األرايض 
الفلسطينية باعتبار أنها كأنت أرضا ألجدادهم 
وأس�الفهم. املجل�ة األمريكية ذاته�ا عربت عن 
دهشتها من رصاحة بن سلمان، مشرة إىل أنه 
بالرغم م�ن العديد من الزعم�اء العرب تحدثوا 
ع�ن حقيقة وج�ود )إرسائيل(، لك�ن االعرتاف 
بأي نوع من الحق يف أرض أس�الف اليهود كان 

خًطا أحمر لم يعربه أي زعيم قبل بن سلمان.
وحاول بن س�لمان مغازلة اإلرسائيلينن من 
خالل التأكيد عى أن�ه »ليس هناك أي اعرتاض 

دين�ي عى وجود دولة )إرسائي�ل(«، بينما حدد 
الخط األحمر الوحيد للقضية هو سالمة املسجد 
األق�ى، دون أن يش�ر حتى لقضي�ة القدس، 
وهو م�ا يعد موافقة ضمني�ة منه عى اعرتاف 
إدارة ترام�ب بالق�دس عاصم�ة ل�)إرسائيل(، 
يف كان�ون األول املايض. املث�ر يف األمر أنه أعلن 
بوضوح عن العالقات الرسية التي تحدثت عنها 
تقارير عدة خالل األشهر األخرة، فقد أثنى بن 
س�لمان عى االقتصاد اإلرسائييل، كاش�فا عن 
مصالح مشرتكة بني بالده والجانب اإلرسائييل 

دون أن يوضخها عى وجه التحديد.

التفاصيل ص4

حمافـظ البصـرة يشيـد بـدور الوفـد االعالمـي الكويتـي فـي نقـل 
رسالة للعالـم بان املحافظة  بيئة مناسبة جلذب االستثامر 

السييس يؤكد للجبوري: مرص تقف مع العراق وتسانده 
6عىل املستويات كافة 2

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األمني العام ل�وزارة البيش�مركة، 
الفري�ق جبار ي�اور، أم�س الثالثاء، عن 
عق�د اجتم�اع ال�وزارة، ووزارة داخلي�ة 
اإلقلي�م م�ع وفدي�ن احدهم�ا امركي، 
واألخر بريطاني تمت فيه مناقشة إعادة 
االنتشار املشرتك يف املناطق املتنازع عليها 

ب�ني أربيل وبغداد، كاش�فا ع�ن مطالبة 
التحالف الدويل بعودة قوات البيش�مركة، 
وباقي األجه�زة األمنية الكردي�ة اىل تلك 
املناط�ق. وق�ال ي�اور يف مؤتمر صحفي 
عقب اجتماع مع مكاتب املفوضية العليا 
االتحادي�ة بمحافظات إقليم كردس�تان 
والذي انعقد يف أربيل، »اجتمعنا األسبوع 
امل�ايض برئاس�ة وزي�ر الداخلي�ة كريم 

س�نجاري مع وفدين من التحالف الدويل 
احدهم�ا امرك�ي والثان�ي بريطاني كل 
عى ح�دة«، مش�را إىل أن�ه »تمت خالل 
االجتماع�ني مناقش�ة األوض�اع األمنية 
يف الع�راق بش�كل ع�ام ويف كردس�تان، 

واملناطق املتنازع عليها بشكل خاص«. 

التفاصيل ص3

بريطانيا وأمريكا »تضغطان« عىل بغداد لـ »إعادة« 
البيشمركة إىل املتنازع عليها

بن سلمان غازل الكيان الصهيوني وملح إىل وجود عالقات سرية
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         بغداد / المستقبل العراقي

بغداد/ املستقبل العراقي
أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة، أمس الثالثاء، عن االتفاق 
مع اللجان التنسيقية للمتظاهرين من أهايل 
وش�يوخ ووجهاء نواحي واقضية محافظة 
بغ�داد عىل حل�ول خدمية ملناط�ق النهروان 

وسبع البور والفضيلية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »وزي�رة االعمار 
آن ناف�ع أويس ترأس�ت إجتماع�اً موس�عاً 
لغرفة العمليات املشكلة مع ممثيل بحضور 
محافظ بغ�داد ورئي�س مجل�س املحافظة 
والوكيل الفني للوزارة رئيس غرفة العمليات 
املهندس جابر الحساني واعضاء الغرفة من 

الوزارة والوزارات والجهات املعنية«.
ونق�ل البي�ان ع�ن اويس قوله�ا انه »تم 
االستماع اىل اللجان التنسيقية للمتظاهرين 
من ممث�يل مناطق النه�روان وس�بع البور 
والفضيلية واس�تعراض مطالبهم املرشوعة 
فيم�ا يخ�ص توف�ر الخدم�ات االساس�ية 
ومشاريع البنى التحتية وبناء املستشفيات 
واملدارس ألهايل هذه املناطق التي تعاني من 
نقص ح�اد يف هذا املجال، لتوقف املش�اريع 
الخدمي�ة فيه�ا للس�نوات املاضي�ة بس�بب 
االزم�ة املالي�ة وف�رة القضاء ع�ىل داعش 
وانش�غال الحكوم�ة يف حرب�ه ض�د ه�ذه 
العصبات االرهابية الذي اثر وبشكل مبارش 
ع�ىل ايصال وتوفر الخدم�ات لهذه املناطق 

وعىل جميع املحافظات«.
واوضحت انه »سبق وان تم تشكيل غرفة 
عمليات برئاس�ة الوزارة وعضوية الوزارات 
والجه�ات املعني�ة بموج�ب االم�ر الديواني 

123 لسنة 2018 وهي بمثابة مجلس وزراء 
مصغر، بهدف القضاء عىل الروتني وإيصال 
الخدمات واسعاف طلبات املتظاهرين االنية 
بالرسع�ة املمكن�ة دون اغف�ال املواصفات 

الفنية لالعمال املنفذة«.
رشكات  م�ن  ع�دد  »إرشاك  اىل  ولفت�ت 
ودوائر الوزارة للقيام باعمال الجهد الخدمي 
بالتنسيق مع وزارة النفط فيما يخص توفر 
الوقود، وزارة الصناعة لتوفر املواد املطلوبة 
ألعم�ال الجه�د، وزارتي املالي�ة والتخطيط 
لتوف�ر االس�ناد واالمكاني�ات التخطيطية، 

فضال عن التنس�يق املبارش مع باقي اعضاء 
الغرف�ة لتقديم افض�ل الخدم�ات بالرسعة 

املمكنة«.
وبينت وزيرة االعمار ان »غرفة العمليات 
املش�كلة ب�ارشت باع�داد الكتب الرس�مية 
ومفاتحة عدد من الوزارات والجهات املعنية 
واتخ�اذ اج�راءات رسيع�ة وعاجل�ة، فيم�ا 
يخ�ص تلبية الطلب�ات املرشوعة للمواطنني 
م�ع مراع�اة تزوي�د اللج�ان التنسس�يقية 
للمتظاهرين بنس�خ من هذه الكتب لتكون 
ع�ىل اط�الع ومتابع�ة باالج�راءات املتخذة 

وطمأنة أهايل هذه املناطق بجدية العمل«.
وأضافت اويس »انه س�بق لها وان زارت 
عدداً من أقضية ونواحي مناطق حزام بغداد 
ويوج�د تص�ور كاٍف ع�ن الواق�ع الخدمي 
فيها وال�ذي يحتاج اىل تظافر جميع الجهود 
واالمكانيات حيث س�تعمل الوزارة مع باقي 
ال�وزارات من اج�ل النهوض ب�ه وبما يليق 
بأهاليها الذين يطالبون بحقوقهم املرشوعة 

يف ما يتعلق بايصال الخدمات اليهم«.
وتابعت انه »تم االستماع اىل مطالب أهايل 
النه�روان وس�بع البور والفضيلية، حس�ب 

االولويات وكال عىل حدة ومناقشتها ووضع 
الحلول املناس�بة من خالل مفاتحات بكتب 
رس�مية عاجل�ة للجه�ات املعني�ة وخاصة 
فيم�ا يتعلق بمرشوع�ي مج�اري النهروان 
وس�بع البور وادرجهما ضمن موازنة 2018 
بتمويل من الق�رض الربيطاني وتوفر املاء 
الصال�ح للرشب ورفع معان�اة اهاليها فيما 
يخ�ص املش�اكل البيئية والصحي�ة املتعلقة 
بطمر النفايات ومعامل الطابوق يف املنطقة 
والحاج�ة اىل مستش�فيات وك�وادر صحية 
وطبي�ة فضال ع�ن توفرمتطلب�ات الجانب 

الرب�وي فيما يخ�ص بناء م�دارس جديدة 
لع�دم وج�ود طاق�ة اس�تيعابية ألهاليه�ا« 
مؤكدة ان »جميع املطالب اآلنية واملستقبلية 

مرشوعة وقابلة للتنفيذ«.
وكانت مناط�ق الحس�ينية وجرس دياىل 
بغ�داد  أط�راف  يف  والفضيلي�ة  والنه�روان 
قد ش�هدت تظاه�رت واعتصامات ش�عبية 
غاضبة يف األسابيع القليلة املاضية احتجاجا 
عىل ت�ردي الخدمات ما اجرب مجلس الوزراء 
والحكوم�ة املحلي�ة بمحافظ�ة بغ�داد عىل 

القيام بحمالت خدمية.

»اتفاق« بني وزارة اإلعامر ومتظاهري أطراف بغداد عىل إجياد »حلول خدمية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديري�ة مكافحة إج�رام بغداد، أمس 
الثالث�اء، القبض عىل عدد من املتهمني وفق مواد 

قانونية مختلفة يف العاصمة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفارز مكافحة اجرام 
بغ�داد تمكنت م�ن الق�اء القبض ع�ىل عدد من 
املتهم�ني واملطلوبني للقضاء وف�ق مواد قانونية 

وجنائية مختلفة يف جانبي الكرخ والرصافة«.
وأضاف�ت ان »املتهم�ني الق�ي القبض عليهم 
بته�م تنوعت ب�ني جرائ�م القتل العم�د وقضايا 
الخطف والس�طو املس�لح والرسق�ة، فضال عن 
متهم بقضايا االتجار بالبرش )رشاء بنت لغرض 

السمرسة(«.
وأك�دت املديري�ة قيامه�ا ب�«إحال�ة جمي�ع 
املتهم�ني اىل الجهات املختصة لغرض اس�تكمال 

االجراءات القانونية بحقهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الثالثاء، عن 
اعتقال أربعة متهمني كانوا يرومون تفجر منزل 
يف حي الجامعة، واعتقال ثالث متهمني باالعتداء 

عىل مدير مدرسة يف منطقة الرحمانية.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »القوات األمنية يف قيادة 
عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض عىل ثالثة 
متهم�ني باالعت�داء عىل مدير مدرس�ة الش�هيد 

االبتدائية يف منطقة الرحمانية وسط بغداد«.
وأضافت القيادة، أن »القوات األمنية يف قيادة 
عمليات بغداد وبناًء عىل معلومات اس�تخبارية، 
ألقت القبض عىل أربع�ة متهمني، كانوا يرومون 
تفج�ر دار أح�د املواطن�ني، وعث�ر بداللتهم عىل 
عبوة ناس�فة محلية الصنع، ومعدة للتفجر، يف 
منطقة حي الجامعة ببغداد«.يش�ار إىل أن قيادة 
عملي�ات بغداد تعلن بني فرة وأخرى عن اعتقال 

متهمني بجرائم جنائية و«ارهابية«.

عمليات بغداد حتبط حماولة لتفجري 
منزل يف حي اجلامعة

مكافحة إجرام بغداد 
تلقي القبض عىل عدد من املتهمني 

وفق مواد قانونية خمتلفة 
        بغداد / المستقبل العراقي

كشف مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أمس الثالثاء، عن تفاصي�ل زيارة العبادي لليابان 
وامللفات التي سيبحثها. ونقلت وكالة »السومرية 
ني�وز« عن احس�ان الش�مري القول ان »اس�باب 
اختي�ار رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي الياب�ان 
لزيارته�ا تات�ي يف اط�ار رؤي�ة جديدة ل�ه تتمثل 
بالتوجة نحو الدول االسيوية الكربى ومن ضمنها 
الياب�ان«، مبين�ا ان »الياب�ان ه�ي اح�دى ال�دول 
الناجحة يف كل املستويات السياسية واالقتصادية 
والعلمية«. واضاف الش�مري ان »اليابان لم تؤرش 
انها انخرطت يف رصاع األقطاب بالعالم او منطقة 
الرشق االوسط، وهذا مايتطابق مع سياسة الحياد 
التي اعتمده�ا العراق ونهج العبادي«، مش�را اىل 

»ارتب�اط الياب�ان بعالق�ات سياس�ية واقتصادية 
مهم�ة م�ع اغل�ب دول العال�م مما يع�زز للعراق 

رصيداً دبلوماسياً مهما«.
وتاب�ع ان »الزيارة تات�ي لالطالع عن كثب عىل 
التجرب�ة الياباني�ة ومحاولة التوأمه ب�ني البلدين، 
خصوص�اً وان هن�اك تش�ابة كبر مابني املأس�اة 

العراقية واليابانية بعد تجربة الحروب«.
واك�د الش�مري ان »الزي�ارة تس�تغرق ِبْضَعٌة 
اي�ام س�يبحث فيه�ا العب�ادي تطوي�ر العالق�ات 
الثانية بني البلدي�ن، وامللف االقتصادي وخصوصاً 
يف مجال بن�اء املدن الصناعية، وملف االس�تثمار، 
وتش�جيع ال�رشكات الياباني�ة الك�ربى للدخ�ول 
كمساهم اس�اس يف مجال االس�تثمار، اضافة اىل 
مجال الطاقة خصوصاً وان اليابان بحاجة للنفط 
العراق�ي كونه�ا دول�ة صناعي�ة ك�ربى، واملجال 

التكنولوج�ي واالعتماد عىل التقدم الياباني يف هذا 
املجال لتطوير مؤسس�ات الدولة كافة، فضال عن 

مساهمة اليابان يف اعادة اعمار العراق«.
س�يلتقي  »العب�ادي  ان  اىل  الش�مري  واش�ار 
بالعديد من املس�ؤولني هناك بينهم رئيس الوزراء 
اليابان�ي، اضافة اىل رؤس�اء ال�رشكات الصناعية 
واالستثمارية والتكنولوجية الكربى«، موضحا انه 
»سيحرض الجلسة االفتتاحية ملؤتمر طوكيو لدعم 
خلق فرص عمل والتدريب املهني لتسهيل الحد من 

التسليح يف املجتمع العراقي«.
يذك�ر ان الس�فر اليابان�ي لدى بغ�داد فوميو 
إيواي اعلن الي�وم الثالثاء، إن رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي س�يجري زي�ارة اىل اليابان غ�دا االربعاء 
للمش�اركة يف مؤتمر اقتصادي لتحس�ني االمن يف 

البالد

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة الجنائية املركزية، أمس الثالثاء، عدداً من 
األح�كام بالس�جن املؤبد بحق أربع�ة مدانني باملتاج�رة باملواد 
املخدرة، كما اصدرت أحكاماً اخرى بحق خمسة مدانني اخرين 

بالسجن ملدة عرش سنوات.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار برقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »املحكمة الجنائية املركزية اصدرت احكاماً بالس�جن املؤبد 
بح�ق اربع�ة مدانني بقيامه�م باملتاجرة باملواد املخ�درة )مادة 

الكرستال(«.
واضاف برقدار ان »املحكمة اصدرت احكاماً بالس�جن ملدة 
عرش سنوات عىل خمس�ة متهمني اخرين تم ادانتهم باملتاجرة 
باملواد املخدرة ايضا«، مبين�ًا ان »االحكام صدرت وفقاً ألحكام 
امل�ادة 28 من قانون مكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلية رقم 

50 لسنة 2017.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل، أمس الثالثاء، عن صدور عدد جديد من 
جريدة الوقائ�ع العراقية، مبينًة أن العدد تضمن قانون املوازنة 
املالي�ة لع�ام 2018. وقال�ت ال�وزارة يف بيان إنه »ص�در العدد 

)4485( من جريدة الوقائع العراقية يف 2018-4-2«.
وأضاف�ت ال�وزارة، أن العدد تضمن »قان�ون املوازنة العامة 

االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية 2018«.
يشار إىل أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت 
)3 اذار 2018( ع�ىل املوازن�ة االتحادية للس�نة املالي�ة الحالية 
بمقاطع�ة النواب الك�رد. وأعلنت رئاس�ة الجمهورية، الثالثاء 
)13 آذار 2018(، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة 
املوازنة إىل مجلس النواب إلعادة تدقيقها ش�كالً ومضموناً من 
الناحية الدس�تورية والقانونية واملالية، مبيناً أن هناك نحو 31 

نقطة يف املوازنة »تتقاطع مع الترشيعات النافذة«.
إىل ذلك، قال رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، الثالثاء )13 آذار 
2018(، إن�ه »ليس ألي أحد الحق يف إيقاف املوازنة العامة للبلد 

بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب«.
وأعلن�ت رئاس�ة الجمهوري�ة، الخمي�س )29 آذار 2018(، 
إرسال قانون املوازنة إىل وزارة العدل من أجل نرشها يف الجريدة 

الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

اجلنائية املركزية: 
أحكام باملؤبد والسجن )10( سنوات 

ملتاجرين باملخدرات

جريدة الوقائع تنرش قانون املوازنة 
املالية لعام 2018         بغداد / المستقبل العراقي

جدد زعي�م التيار الصدريالس�يد 
مقتدى الصدر، أمس الثالثاء، موقفه 
الرافض لوجود الق�وات األمركية يف 
العراق، فيما أش�ار إىل عدم االكتفاء 

بتغير الوجوه يف االنتخابات املقبلة.
جاء ذلك خالل رده عىل سؤال من 
أحد أتباعه، بش�أن موقفه من وجود 
ق�وات »محتل�ة« ع�ىل أرض العراق، 
حيث أكد الصدر أن »الكل يعلم موقفنا 
فنح�ن الرافض�ون واملقاومون«.ويف 

رد عىل سؤال آخر بخصوص الفائدة 
العملي�ة  الجدي�دة يف  الوج�وه  م�ن 
السياس�ية اذا كان�ت مدعوم�ة من 
نفس األحزاب السابقة، التي تتحكم 
باملش�هد السيايس يف البالد منذ العام 
2005، أف�اد الصدر، »ال ب�د من آلية 

لذلك، وهذا ما نحن بطور وضعه وقد 
وضعنا بعض االليات وال زلنا نضع«. 
وأض�اف أنه  »ال ذن�ب للفاعلني.. لذا 
قلنا انهم يف راحة وليس اس�تبعاد«، 
مشرا اىل »اننا سنستعني بهم الحقا 

ويف فرة مقبلة وليس االن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الحش�د الش�عبي، أمس الثالث�اء، عن ابرز 
عمليات�ه يف محافظ�ة كرك�وك، فيم�ا كش�ف ع�ن 
اخط�ر قيادات داع�ش االجرام�ي الذين ت�م قتلهم 
ضمن القواط�ع االمنية يف مدينة كركوك والحويجة 
وناحيت�ي الرياض والرش�اد«. وأفاد بيان للحش�د، 
 « ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
العملي�ات يف كرك�وك وقض�اء الحويج�ة وناحيتي 
الرياض والرش�اد للفرة من ال�24 من شهر شباط 
املايض لغاية ال�27 من اذار املايض شملت 18 عملية 
نوعي�ة قت�ل خاللها 82 داعش�يا وج�رح 2 اخرين، 

بضمنه�م ق�ادة بارزي�ن، فضال عن ضبط أس�لحة 
متنوع�ة وتفكيك عجل�ة مفخخة واحزمة ناس�فة 
و تدم�ر مضافات وانف�اق«، مبين�ا ان »العمليات 
الت�ي تمت بناء عىل معلومات اس�تخبارات الحش�د 
شهدت مشاركة الحشد والرشطة االتحادية، وخلية 
الصق�ور، وطران الجيش«. واض�اف ان«العمليات 
توزع�ت يف 20 قري�ة ه�ي ]العاقولي�ة , العزيزية , 
رسود , تل النور , الحلوات , بر مهدي , منطقة الدب 
الكب�ر , تل اقصاد , خربة عزيز , وادي ام الخناجر , 
طويربة , وادي خفة , الزاب , الجراد , هور الس�فن 
, مجمع كردس�تان , مجمع الشهيد , جوالة السفىل 
, الدكمات , الحسينية(«.وتابع البيان، ان«ابرز قتىل 

قي�ادات داعش هم ) جاس�م امل�رزوك _ امر قاطع 
الري�اض، طارق امنية _ املس�ؤول االمن�ي لداعش، 
عمر محم�د عيل _ ابو خطاب ام�ر مفرزة، رضوان 
_ اداري والية كركوك، جاس�م ابو س�مية _ مسؤول 
الدعم اللوجس�تي، محمود جمال ابراهيم الجبوري 
_ ام�ر مفرزة قاطع العبايس، خالد حس�ني الجوايل 
_ مرب�ع الجوايل امر مفرزة تس�ليح، اب�و ايوب، ابو 
حذيف�ة، ابو ش�يماء، اب�و صفوان، ي�ارس ابراهيم 
عطية »ابو عمار«، زابان عبد العس�ايف، عبد الله ديل 
محم�د، عب�د عبد الل�ه محمد، فارس عب�د عبد الله 
محم�د، هاش�م جمعة صالح، حس�ن وس�مي عبد 

خضر، عقيل جميل محمد سليمان(«.

السيد الصدر يعلق عىل الوجود األمريكي يف العراق: نحن الرافضون واملقاومون

احلشد الشعبي يطيح بأخطر قيادات »داعش« يف كركوك

رئيس الوزراء يوجه بوصلــة العالقــات اخلارجيـة 
إىل »الدول اآلسيوية« يف زيارة إىل اليابان

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د الرئي�س امل�ري عب�د الفت�اح 
الس�ييس، أم�س الثالث�اء، خ�الل لقائه 
رئي�س مجلس الن�واب س�ليم الجبوري 
وقوف مر مع العراق ومس�اندته عىل 

كافة املستويات.
وق�ال مكت�ب رئيس الربمل�ان يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»الجبوري التقى الي�وم الثالثاء، الرئيس 
املري عبد الفتاح السييس يف العاصمة 
املرية القاهرة، بحضور رئيس مجلس 
النواب املري عيل عبد العال، والس�فر 
العراقي لدى م�ر حبيب الصدر، وعدد 

من اعضاء الربملان العراقي«.
»اللق�اء ج�اء  أن  املكت�ب،  واض�اف 
تزامنا مع انعقاد مؤتمر االتحاد الربملاني 

العرب�ي يف العاصم�ة املري�ة القاهرة، 
وهنأ الجبوري الرئيس املري بمناسبة 
ف�وزه فرة رئاس�ية ثاني�ة يف االنتخاب 
املرية، متمنياً لحكومة وش�عب مر 

مزيدا من التقدم واالمن واالستقرار«.
بح�ث  »اللق�اء  أن  املكت�ب،  وتاب�ع 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني الع�راق ومر 
وس�بل تعزيزه�ا بم�ا يخ�دم مصال�ح 
الش�عبني الش�قيقني، وتنس�يق الجهود 
االٍره�اب  مكافح�ة  بملف�ات  خاص�ة 
واالس�تثمار واإلعمار، كم�ا بحث اللقاء 
ابرز التحديات ع�ىل الصعيدين االقليمي 

والدويل«.
ونق�ل املكت�ب ع�ن الجب�وري قوله، 
إن »الع�راق مقب�ل ع�ىل مرحل�ة مهمة 
تتطلب تحشيدا للجهود العربية والدولية 
وتنس�يقا عاليا خاصة بمل�ف مكافحة 

االٍرهاب والتنظيمات املسلحة ومواجهة 
التحدي�ات الت�ي تواجه املنطق�ة وتذليل 
العقب�ات عرب حوار بن�اء يحمي مصالح 
الجمي�ع دون املس�اس بس�يادة وام�ن 

الدول«.
واضاف الجبوري، »كما نتطلع اىل ان 
يكون مل�ر دور يف اعمار العراق ومدنه 
املح�ررة م�ن االٍره�اب، كذل�ك يف مل�ف 
االس�تثمار وكل ما يس�هم بدف�ع عجلة 
االقتص�اد وبما يخدم مصالح الش�عبني 
العراقي واملري«، مثمناً »موقف مر 
حكوم�ة وش�عباً الداع�م لوح�دة وامن 

واستقرار العراق وعىل كافة املجاالت«.
ووصل رئي�س مجلس النواب س�ليم 
الجبوري يف وقت سابق من اليوم الثالثاء 
اىل العاصم�ة املري�ة القاه�رة تلبي�ة 

لدعوة رسمية.

      بغداد / المستقبل العراقي

إلتق�ى املهن�دس آراس حبيب كري�م،  ، وزير 
داخلية إقليم كردس�تان الس�يد كريم سنجاري، 

وذلك يف مقر الوزارة يف أربيل.
اللق�اء الوّدي ج�اء عىل هامش زي�ارة األمني 
الع�ام لإلقلي�م، حي�ث ناقش ع�دداً م�ن امللفات 
املشركة باإلضافة لبحث تعزيز التعاون املشرك. 
بحث الطرفان مواضيع عدة منها ملف النازحني، 
العمالة األجنبية وش�ؤون تهم املواطن العراقي.

ويف الس�ياق نفس�ه؛ تطرق الجانب�ان إىل أوضاع 
املنطق�ة عموم�اً وعالق�ات اإلقلي�م باملركز عىل 
�ن الطرفان التطورات  وجه الخصوص، حيث ثمَّ
الحاصلة لجهة اإلنفتاح بني الجانبني، هذا وتناول 
اللق�اء مواضي�ع فتح مط�ارات اإلقلي�م وتأمني 
روات�ب املوظف�ني، واصف�ني إياه�ا بالتط�ورات 

اإليجابية.

السييس يؤكد للجبوري: مرص تقف مع العراق وتسانده
 عىل املستويات كافة

امني عام املؤمتر الوطني يلتقي وزير داخلية كردستان 
ويبحث معه التعاون املشرتك بني اإلقليم واملركز
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     بغداد / المستقبل العراقي 

بارشت هيأة التقاعد الوطنية بالتنس�يق مع مرصيف الرافدين والرش�يد واملرصف العراقي للتجارة Tbi والرشكة 
العاملية للبطاقة الذكية بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني  لوجبة نيسان 2018  ». وافاد بيان للهيأة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، انه »بإمكان املتقاعدين حاميل البطاقة الذكية ك�ي كارد ومتقاعدي الرصف اليدوي مراجعة مراكز 
الرصف إلستالم رواتبهم ». وبينت انه »جرى تنفيذ إلغاء االستقطاع من الرواتب التقاعدية  البالغ 3.8 % املقرر 
بموجب قانون املوازنة  وسيتم إعادة ما تم استقطاعة من بدايه العام الحايل يف وجبة الراتب التقاعدي القادمة 
». واضاف البيان »كما وتبارش  اكمال حملة تدقيق )ش�هادة حياة( للمتقاعدين حيث يتوجب مراجعة املتقاعد 

االصيل الذي لم يقدم شهادة الحياة يف وجبة شباط إلستالم راتبة وستظهر يف قائمة الراتب عبارة« .
1_ )تفت�ح بطاق�ة الوكي�ل بع�د بصمة االصي�ل( لحام�يل البطاقة الذكي�ة ممن لديه�م وكيل إلس�تالم الراتب 

التقاعدي.
2_ ستظهر عبارة )أثبات حياة املتقاعد األصيل ( يف قائمة الراتب التقاعدي لحاميل البطاقة الذكية حيث يتوجب 

عىل املتقاعد مراجعة ديوان هيأة التقاعد الوطنية أو فروعها يف املحافظات لغرض تقديم شهادة حياة.

التقاعد تبارش بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني لشهر نيسان بالتعاون مع املصارف ورشكة البطاقة الذكية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ت املفوضي�ة العراقي�ة العلي�ا االح�زاب 
والقوائم االنتخابية، أمس الثالثاء، اىل تقديم 
مرش�حني ج�دد خ�الل 24 س�اعة ب�دال من 
االخري�ن الذي�ن ش�ملوا باج�راءات اجتثاث 
البع�ث وت�م حظ�ر مش�اركتهم يف الس�باق 
االنتخابي،فيم�ا أعلن�ت توزي�ع أكث�ر من 7 

ماليني بطاقة ناخب بنسبة %52.
ودعت املفوضية العراقي�ة العليا لالنتخابات 
القوائ�م االنتخابي�ة واحزابها السياس�ية اىل 
تقديم مرش�حني بدالء خالل 24 س�اعة عن 
املرش�حني الذي�ن حظ�رت هيئ�ة املس�اءلة 
والعدال�ة الجتث�اث البعث خوضهم للس�باق 

االنتحابي والبالغ عددهم 374 مرشحاً. 
وكش�فت هيئة املس�اءلة عن رف�ض طلبات 
374 مرش�حا لالنتخاب�ات الربملاني�ة املقبلة 
لش�مولهم باالجتث�اث. وقال�ت انه�ا انه�ت 
عملية تدقيق اسماء املرشحني ملجلس النواب 
العراق�ي لعام 2018 والبال�غ عددهم 7367 
مرش�حا. واضافت الهيئة ان عدد املرش�حني 
لالنتخابات الربملانية العامة املقررة يف 12 ايار 
املقبل واملرس�لة أسماؤهم من قبل املفوضية 
العليا لالنتخاب�ات بلغ 7367 اس�ماً وقررت 
منع ترشيح 374 منهم لشمولهم بإجراءاتها 
فيم�ا بل�غ عدد الذي�ن تم اس�تدعاؤهم 682 
مرش�حاً تمت مقابل�ة 582 منهم يف حني تم 
إبالغ مفوضية االنتخابات بش�مول الذين لم 
يح�روا للمقابل�ة باج�راءات الهيئة وذلك 

لعدم مراجعتهم.
مفوضي�ة  يف  مص�ادر  رجح�ت  ذل�ك  وازاء 
االنتخاب�ات اس�تبعاد 100 مرش�ح اخري�ن 
لبضاف�وا اىل االخري�ن املس�تبعدين وذلك الن 
املفوضية قد أستدعت 682 مرشحا للتدقيق 
يف تش�ابه اس�مائهم مع اخرين او لنقص يف 
وثائقه�م لك�ن مائة منه�م لم يس�تجيبول 
لالس�تدعاء مم�ا س�يقيض اس�تبعداهم من 

السباق االنتخابي ايضاً.
وأمس الثالثاء، أعلن�ت مفوضية االنتخابات 
توزي�ع اكثر من 7 مالي�ني بطاقة بايومرتية 
يف  ملش�اركتهم  اس�تعداداً  الناخب�ني  ب�ني 
انت���خاب�ات مجل�س النواب املق�ررة يف 12 

من ايار املقبل.

وق�ال عضو مجلس املفوض�ني يف املفوضية، 
معتم�د نعمة املوس�وي، إنه »م�ن املؤمل أن 
تص�ادق املفوضي�ة عىل أس�ماء املرش�حني 
النتخابات مجلس النواب خالل يوم أو يومني 
بعد تسلم أسماء املرشحني من هيأة املساءلة 

والعدالة التي انتهت من تدقيقها«.
وأضاف املوسوي، ان »عمليات توزيع البطاقة 
البايومرتية للناخبني تس�ر بانسيابية عالية 
ووفق ما مخطط لها، حيث بلغ عد الناخبني 

املس�تلمني لبطاقاته�م 7 مالي�ني و270 الف 
ناخب، بنسبة اكثر من 52 باملئة«.

من جهته ح�ذر رئي�س االدارة االنتخابية يف 
مفوضي�ة االنتخاب�ات ري�اض الب�دران من 
وصفهم باملتصيدين باملاء العكر من التالعب 
بأرادة الناخبني واس�تخدام الط�رق امللتوية 
وغ�ر القانوني�ة يف التعام�ل م�ع بطاق�ات 

الناخب االلكرتونية.
وش�دد البدران ع�ىل أن املفوضية عازمة عىل 

اتخ�اذ جميع االج�راءات القانوني�ة الكفيلة 
بردع كل من تس�ول له نفسه التالعب بأرادة 
الناخب والعمل بطرق غر رشعية من خالل 
محاولة بيع ورشاء بطاقات الناخب . واشار 
اىل ان املفوضية س�تتخذ االجراءات القانونية 
الكفيلة بوقف هذه الحاالت الشاذة بالتعاون 
مع القضاء وهيئة النزاهة والجهات األخرى 
ذات االختص�اص داعياً املرش�حني واالحزاب 
السياسية اىل التعاون ونبذ تلك الظواهر التي 

ت�يء اىل العملية االنتخابي�ة .. مؤكداً اىل ان 
املفوضية س�تتعامل مع التقارير التي تردها 
عن االش�خاص والجهات بح�زم واحالة من 
يستخدم تلك الطرق اىل القضاء لينال جزاءه 

العادل.
للمرش�حني  االنتخابي�ة  الحمل�ة  ان  يذك�ر 
وقوائمهم وتحالفاتهم االنتخابية س�تنطلق 
رس�ميا يف العارش من الشهر الحايل استعدادا 
للس�بق االنتخاب�ي املق�رر يف 12 من الش�هر 

املقب�ل ووج�ود الدعاي�ات الحالي�ة يش�كل 
مخالفة قانونية النها تسبق بدء الحملة.

يش�ار اىل ان ع�دد املرش�حني لالنتخاب�ات يف 
عم�وم الع�راق قد بل�غ 7367وه�و أقل من 
املاضي�ة   2014 ع�ام  انتخاب�ات  مرش�حي 
حيث تخطى العدد انذاك تس�عة آالف مرشح 
واعلنت مفوضية االنتخابات عن تسجيل 88 
قائمة و205 كيانات سياس�ية و 27 تحالفا 

انتخابياً للمشاركة يف السباق االنتخابي.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن وزير التخطيط سلمان الجمييل، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن خط�ة التنمي�ة 
اعدتها  الت�ي  الوطني�ة 2018 -2022 
ال�وزارة واقره�ا مجل�س ال�وزراء يف 
جلس�ته املنعق�دة بتاري�خ االول م�ن 

نيسان 2018.
وقال الجمييل يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« ان خط�ة التنمي�ة خط�وة 
اط�ار  يف  االوس�ع  لالنط�الق  مهم�ة 
التنمية املس�تدامة وفقا لرؤية العراق 
لعام 2030، مسرتشدة بمجموعة من 
السياسات واالسرتاتيجيات القطاعية 
التي تس�تند باالس�اس عىل رأس املال 
الب�رشي واالجتماعي واقتصاد الناس 
الكل�ف«،  باق�ل  الخدم�ات  وتقدي�م 
مضيفاانه�ا يف نهاي�ة املط�اف خطة 
تمه�د الطريق لبن�اء دولة املس�تقبل 
من خالل معالجة التحديات واالهتداء 
 ،2030 رؤي�ة  يف  املح�ددة  بااله�داف 
واتاحة ف�رص جديدة للنمو الس�يما 
مع اس�تمرار الدعم ال�دويل واالقليمي 

للعراق. 
واش�ار اىل ان »خطة التنمية الوطنية 
2018 -2022 تعتم�د اربع�ة مح�اور 
موجهة للخطة تتمثل ب�ارساء اسس 
الحوكم�ة وم�ا يرتبط بها م�ن ركائز 
الخاص وتطوير  القط�اع  ومقومات، 
اعم�ار  واالس�تثمار،  االعم�ال  بيئ�ة 
املحافظ�ات، التخفيف من حدة الفقر 
متع�دد االبعاد يف جمي�ع املحافظات، 
متخ�ذة من منهجي�ة االدارة بالنتائج 
مس�ارا لبنائها باطار واقعي يتناسب 
الواق�ع  ح�ول  املتاح�ة  واملعلوم�ات 
الح�ايل ومراجعة م�ا تحقق يف الخطة 

الس�ابقة. واضاف الجمييل ان الخطة 
اعتمدت شعارا لها وهو ارساء اسس 
دول�ة تنموي�ة فاعلة ذات مس�ؤولية 
اجتماعية او )خيارات ما بعد التعايف(، 
دول�ة تتبن�ى وتم�ارس ادوارا تنموية 
موجهة ومنفذة يف رس�م السياس�ات 
ويك�ون القطاع الخاص رشيكا فاعال 
يف تحديد وتنفيذ االولويات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية باساليب رشاكة 
متنوعة من خالل بيئة تمكينية جاذبة 
لرؤوس االموال والخ�ربات وعىل وفق 
مبدأ الكفاءة واملنافس�ة الحقيقية يف 
ظل حوكمة رشيدة وبما يهيء العتماد 
نظ�ام اقتص�اد الس�وق االجتماع�ي 

كمنهج لالدارة االقتصادية. 

التنمي�ة  »خط�ة  ان  الجمي�يل  واك�د 
تحقيق معدل نمو يف االقتصاد العراقي 
بحدود 7% من خالل رفع الناتج املحيل 
االجم�ايل إىل )292.5( ترليون دينار يف 
عام 2022 بعد ان كان 182.2 ترليون 
دينار عام 2015 .. وس�تبلغ االيرادات 
املتوقعة خالل سني الخطة نحو 440 
ترلي�ون دين�ار منه�ا 370.2 ترليون 
دين�ار من االي�رادات النفطي�ة ونحو 
70 ترلي�ون دين�ار من االي�رادات غر 
النفطي�ة، فيما س�يصل حجم االنتاج 
النفطي عام 2022 إىل حوايل 5 ماليني 
برميل يوميا وبمعدل تصدير يصل إىل 

4 ماليني برميل يوميا«. 
وأش�ار اىل ان »االس�تثمارات املطلوبة 

الخم�س  الخط�ة  س�نوات  خ�الل 
فستكون )220.6( ترليون دينار منها 
)132( ترليون اس�تثمارات حكومية 
تصل نسبتها إىل 60% من االستثمارات 
الكلي�ة وهن�اك )88.6( ترليون دينار 
تك�ون م�ن القطاع الخاص وبنس�بة 
االس�تثمارات  مجم�وع  م�ن   %60
يف  االس�تثمارات  وت�وزع   ، الكلي�ة 
والبناء والتش�ييد  التعدي�ن  مج�االت 
وامل�ال والتأم�ني والنف�ط والكهرباء 
واملاء والتج�ارة والزراع�ة والصناعة 
التحويلي�ة والنقل واالتص�االت، ومن 
املتوق�ع ان يص�ل نصي�ب الف�رد من 
النات�ج املح�يل االج����م�ايل حوايل 7 
مالي�ني دين�ار عن�د نه�����اية عمر 

الخ���طة عام 2022«. 
الرئيس�ية  »االه�داف  ان  واوض�ح 
للسياسات االقتصادية الكلية يف مجال 
السياس�ة املالية والنقدي�ة والتجارية 
وكذل�ك يف قطاع الطاق�ة والصناعات 
التحويلية ففي مجال قطاع الكهرباء 
فان الخط�ة تهدف إىل زي�ادة الطاقة 
االنتاجي�ة يف املنظوم�ة الكهربائية إىل 
نح�و 21 الف ميكا واط وزيادة حصة 
الفرد من الطاقة للوصول إىل )4041( 
كيلو واط / ساعة والعمل عىل ترشيد 
لالس�تخدامات  الطاق�ة  اس�تهالك 
املختلفة وخفضها بمعدل 7% وتعزيز 
دور القطاع الخ�اص يف ادارة قطاعي 

االنتاج والتوزيع«.

التحويلي�ة  الصناع�ات  مج�ال  ويف   
ب�نينّ  النف�ط،  ع�دا  واالس�تخراجية 
الجمييل ان »الخط�ة تعمل عىل زيادة 
املح�يل  النات�ج  يف  املس�اهمة  نس�بة 
االجمايل باالس�عار الثابتة للصناعات 
التحويلية واالستخراجية غر النفطية 
إىل 1.17% يف س�نة 2022، والعمل عىل 
ايجاد مصادر اخرى لتمويل مشاريع 
القطاع العام واقتصار تمويل املوازنة 
االس�تثمارية للمشاريع االسرتاتيجية 
فق�ط، فض�ال ع�ن دع�م الصناعات 
البرتوكيمياوية واالسمدة والصناعات 
الت�ي تعتم�د ع�ىل الخام�ات املعدنية 
واالس�تفادة من وفرة امل�واد االولوية 

لهذه الصناعات«. 

ويف قطاع الزراعة وامل�وارد املائية أكد 
الجمي�يل أن »الخطة تس�عى إىل زيادة 
الزراع�ي  القط�اع  نس�بة مس�اهمة 
إىل %5.2  االجم�ايل  املح�يل  النات�ج  يف 
وتحقيق نمو يف ه�ذا القطاع يصل إىل 
8.4% ، وتأم�ني الطل�ب الس�نوي عىل 
يف  املس�تدامة  لالس�تخدامات  املي�اه 
املجاالت الزراعية والصناعية والبلدية 
وبما يحقق التوازن املائي مع امكانية 
خف�ض الطل�ب الس�نوي ع�ىل املياه 
مكع�ب  م�رت  ملي�ون   500 بمق�دار 

سنويا. 
كم�ا وضع�ت الخط�ة بحس�ب بيان 
الجمي�يل، »اهداف�ا منطقي�ة تس�عى 
لتحقيقه�ا يف قطاع النقل واالتصاالت 
الصح�ي  وال�رصف  وامل�اء  والخ�زن 
وقط�اع املبان�ي والخدم�ات، ويف هذا 
املج�ال س�يجري العم�ل ع�ىل انجاز 
املش�اريع الس�كنية قي�د التنفي�ذ او 
املتوقفة وبضمنها االستثمارية والتي 
تقدر بحوايل 700 الف وحدة سكنية يف 
املحافظات كافة عدا اقليم كردستان، 
فض�ال ع�ن تأم�ني 100 ال�ف وح�دة 
س�كنية عىل وف�ق الط�رق والتقنيات 
الحديثة وانشاء 100 الف وحدة سكنية 
اخرى مناس�بة ملتطلبات تأمني عودة 
النازحني والعش�وائيات واملتجاوزين، 
وتوف�ر 50% م�ن التموي�ل العقاري 
من استثمارات القطاع الخاص الالزم 

لتغطية العجز السكني«.
وضع�ت  »كذل�ك  بالق�ول  وخت�م   
الخط�ة اهداف�ا لها يف قط�اع الثقافة 
واالث�ار والس�كان والق�وى العامل�ة 
واالجتماعي�ة  البرشي�ة  والتنمي�ة 
والصح�ة والش�باب وامل�راة والتنمية 

االجتماعية«.

مشول أكثر من )300( مرشح بقانون املساءلة.. وتوزيع حوالي )7( ماليني بطاقة ناخب بنسبة )52( باملئة

مفوضية االنتخابات لألحزاب: قدموا بدالء »البعث«

ذات )4( حماور وتستهدف احلوكمة والقطاع اخلاص واالستثمار واالعمار

تفاصيل خطة التنمية الوطنية:لتخفيف الفقر و بناء »دولة املستقبل«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األمني العام لوزارة البيش�مركة، الفريق 
جبار ي�اور، أم�س الثالثاء، عن عق�د اجتماع 
ال�وزارة، ووزارة داخلي�ة اإلقلي�م م�ع وفدين 
احدهما امرك�ي، واألخر بريطان�ي تمت فيه 
مناقش�ة إعادة االنتش�ار املش�رتك يف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا ب�ني أربي�ل وبغ�داد، كاش�فا 
ع�ن مطالب�ة التحال�ف ال�دويل بع�ودة ق�وات 
البيشمركة، وباقي األجهزة األمنية الكردية اىل 

تلك املناطق.
 وقال ياور يف مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع 
مكاتب املفوضية العليا االتحادية بمحافظات 
إقليم كردستان والذي انعقد يف أربيل، »اجتمعنا 

األس�بوع املايض برئاس�ة وزير الداخلية كريم 
س�نجاري م�ع وفدي�ن م�ن التحال�ف ال�دويل 
احدهم�ا امرك�ي والثان�ي بريطان�ي كل عىل 
حدة«، مش�را إىل أنه »تم�ت خالل االجتماعني 
مناقش�ة األوض�اع األمني�ة يف العراق بش�كل 
ع�ام ويف كردس�تان، واملناطق املتن�ازع عليها 
بش�كل خاص«. وأضاف أن »الوزارتني ووفدي 
التحال�ف أك�دوا ع�ىل أن األوض�اع يف املناط�ق 
املتن�ازع عليه�ا تس�ر نح�و األس�وأ«، مؤكدا 
وج�ود ضع�ف يف االم�ن بكرك�وك ومناطق يف 
دي�اىل وطوز خورمات�و وع�ودة تنظيم داعش 
اىل ممارس�ة نش�اطه وتحركاته فيها والقيام 
بعمليات اختطاف وقت�ل عىل طريق كركوك – 
بغداد، دياىل – بغداد. وأشار الفريق ياور اىل أن 

الطريق�ني املذكورين يتم اغالقهما يف املس�اء، 
مردف�ا بالق�ول إن التحال�ف ال�دويل طلب من 
وزارتي البيش�مركة وداخلية االقليم اىل العودة 
لتل�ك املناط�ق، وفق م�ا كانت علي�ه قبل عام 
2014 اذ كانت لدينا مع القوات العراقية غرفة 

عمليات مشرتكة وتنسيق مشرتك فيها.
وكشف األمني العام لوزارة البيشمركة أن وزير 
الداخلية يف اقليم كردستان كريم سنجاري ابدى 
االس�تعداد التام للعودة اىل تلك املناطق وفق ما 
كان معم�وال ب�ه قبل 2014، مش�را اىل أنه لم 
تتبق س�وى املوافقة م�ن الحكومة االتحادية. 
وتابع ياور »نحن مقبلون عىل انتخابات ويجب 
توفر االمن بش�كل مشرتك يف املناطق املتنازع 
عليها لنج�اح العملية االنتخابية«، الفتا اىل انه 

»ثبت ان خروج البيش�مركة م�ن تلك املناطق 
كان خطأ فادحا ارتكبت�ه الحكومة االتحادية 
ويج�ب عليها أن تفكر انن�ا كنا عامال مهما يف 

طرد تنظيم داعش«.
باملقاب�ل، ف�إن الحكوم�ة االتحادي�ة ترف�ض 
التفاهم بهذا الشأن، وأخذت القوات االتحادية 
تعد خططاً جديدة للس�يطرة ع�ىل الخروقات 

التي تحصل يف تلك املناطق.
وتقود قوات الحشد الشعبي عمليات عسكرية 
يف أط�راف كرك�وك ملالحق�ة فل�ول »داع�ش« 

والقضاء عىل ما تبقى من خاليا نائمة.
وحتى اآلن، تثبت العملية العس�كرية جدواها، 
إذ تم الس�يطرة عىل عدد من األس�لحة، فضالً 

عن تدمر مضافات ل�«داعش«.

وفود من دولتني عقدت اجتماعات يف إقليم كردستان هلذا الغرض

بريطانيا وأمريكا »تضغطان« عىل بغداد لـ »إعادة« البيشمركة إىل املتنازع عليها
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ايران: االتفاق النووي غري قابل للمراجعة والتغيري  

         بغداد / المستقبل العراقي

بدا ويل العهد الس�عودي األمري محمد بن سلمان 
يف ح�واره مع مجلة »ذي أتالنتي�ك« األمريكية أكثر 
وضوح�اً ورصاح�ة فيم�ا يخ�ص سياس�ة ب�الده 
الخارجي�ة، بينما حاول املناورة فيما يخص طريقة 

الحكم واإلدارة لشؤون اململكة الداخلية.
وظه�ر جلي�اً، من خ�الل الحوار، مح�اوالت ويل 
العه�د الس�عودي الحثيثة لتصدير ص�ورة مختلفة 
عن اململكة، تبدو أكث�ر تطابقا مع رؤية وتصورات 
الرئي�س  إدارة  تح�ت  وخاص�ة  املتح�دة  الوالي�ات 

األمريكي الحايل دونالد ترامب.
فعىل صعيد السياسة الخارجية، أقدم بن سلمان 
ع�ىل خطوة غري مس�بوقة من خ�الل اعرتافه بحق 
اإلرسائيلي�ن يف األرايض الفلس�طينية باعتب�ار أنها 

كأنت أرضا ألجدادهم وأسالفهم.
املجل�ة األمريكية ذاتها عربت عن دهش�تها من 
رصاح�ة ب�ن س�لمان، مش�رية إىل أن�ه بالرغم من 
العديد من الزعماء العرب تحدثوا عن حقيقة وجود 
)إرسائيل(، لكن االعرتاف بأي نوع من الحق يف أرض 
أس�الف اليهود كان خًطا أحمر ل�م يعربه أي زعيم 

قبل بن سلمان.
وحاول بن سلمان مغازلة اإلرسائيلينن من خالل 
التأكي�د عىل أنه »ليس هن�اك أي اعرتاض ديني عىل 
وجود دول�ة )إرسائيل(«، بينما ح�دد الخط األحمر 
الوحي�د للقضية هو س�المة املس�جد األقىص، دون 
أن يش�ري حتى لقضية القدس، وهو ما يعد موافقة 
ضمني�ة من�ه ع�ىل اع�رتاف إدارة ترام�ب بالقدس 

عاصمة ل�)إرسائيل(، يف كانون األول املايض.
املث�ري يف األم�ر أنه أعل�ن بوضوح ع�ن العالقات 
الرسي�ة الت�ي تحدث�ت عنه�ا تقاري�ر ع�دة خ�الل 
األش�هر األخرية، فقد أثنى بن سلمان عىل االقتصاد 
اإلرسائييل، كاش�فا عن مصالح مشرتكة بن بالده 
والجان�ب اإلرسائي�يل دون أن يوضخه�ا ع�ىل وجه 
التحديد.وأملح بن سلمان عن تصوره لكيفية إطالق 
عملي�ة تطبيع أكثر ش�مولية ووضوح�ا، حيث دعا 
إلنجاز عملية س�الم، معتربا أن تلك العملية ستكون 
البواب�ة لعالق�ات كاملة ل�� )إرسائيل( ليس�ت مع 
السعودية فحسب، بل مع كافة دول مجلس التعاون 

الخليجي ودول أخرى مثل مرص واألردن.
ول�م يكن ي�دري بن س�لمان، م�ا تخبئ�ه األيام 
القليل�ة التالية لتل�ك الترصيحات الت�ي لم تنرش إال 
اإلثن�ن، إذ اندل�ع حراك ش�عبي فلس�طيني جارف 
ضمن »مسريات العودة« ارتقى عىل إثره 16 شهيدا 
فلس�طينيا وأصي�ب قرابة 1500 آخري�ن، ما يجعل 
ال�رأي الع�ام العربي واإلس�المي أكث�ر رفضال تلك 

الترصيحات وخاصة يف هذه األجواء الساخنة
رئي�س تحرير مجل�ة »ذي أتالنتي�ك« األمريكية 
جيفري غولدبرغ«=، عرب عن اعتقاده أن ويل العهد  
الس�عودي ل�م يكن ليع�دل وجهات نظ�ره يف ضوء 
األحداث األخ�رية، باعتبارها قناع�ات لديه، كما أن 
اله�دف الرئييس منه�ا وهو تقدي�م أوراق اعتماده 

لدى األمريكان واإلرسائيلين لم يتغري.
يش�ار إىل أن ب�ن س�لمان التق�ى خ�الل زيارته 

للوالي�ات املتح�دة، م�ع زعم�اء يه�ود، م�ن بينهم 
رؤس�اء لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية 
)أيب�اك( واالتح�ادات اليهودية ألمريكا الش�مالية، 
ورابطة مكافحة التشهري، واملنظمة العاملية للدفاع 
ع�ن اليه�ود، ومنظمة »بن�اي بري�ث« الصهيونية، 
وجميعه�ا ح�ركات يهودي�ة، بحس�ب صحيفت�ي 

»هآرتس« اإلرسائيلية و»إندبندنت« الربيطانية.
وتعل�ق الحكومة اإلرسائيلية، آم�اال كبرية وغري 
مح�دودة ع�ىل عالقته�ا الت�ي تتط�ور يومي�ا م�ع 
الس�عودية، وتدف�ع ب�كل ثقلها يف اتج�اه أن يكون 
للري�اض دور أس�ايس وتاريخي يف فت�ح الباب أمام 
تطبي�ع عالق�ات دول�ة االحت�الل م�ع بقي�ة الدول 
العربي�ة. وللمرة االوىل يتحدث ويل العهد الس�عودي 
عن أن تعاون بالده مع الجماعات اإلس�المية ونرش 
الفكر الوهابي إبان فرتة الحرب الباردة، كان بإيعاز 
من الواليات املتحدة ملواجهة الشيوعية يف كل مكان، 
مؤك�دا أن بالده ق�ررت التعامل مع أي ش�خص أو 

جهة يمكن استخدامها للتخلص من الشيوعية.
ويب�دو أن »ب�ن س�لمان« ل�م يعد يطي�ق ترديد 
سؤال اليمن عىل مس�امعه، حيث عرب عن انزعاجه 
من س�ؤال محاوره عن اليمن، قائال: »نحن ال نريد 
املجيء إىل هنا، لتطرح علينا هذه األس�ئلة. نريد أن 
تطرح علينا أسئلة عن االقتصاد وعن رشاكاتنا وعن 
االس�تثمار يف أمريكا والتنمية يف السعودية.. نحن ال 
نري�د أن نقيض حياتنا يف النقاش ح�ول اليمن. هنا 
ال يتعلق األمر بمس�ألة االختيار، بل يتعلق بمس�ألة 

األمن والحياة بالنسبة لنا«.

ولعل الحمالت الشعبية التي واجهت »بن سلمان« 
يف أوروبا وأمريكا باتت تمثل صداعا له، وخاصة أن 
العدي�د من ممثيل منظمات املجتم�ع املدني الدولية 
ع�ربوا عن مطالبهم بمحاس�بة النظام االس�عودي 

وويل عهد اململكة باعتباره »مجرم حرب«.
وبالرغ�م من ذلك اعرتف »بن س�لمان« أن خيار 
الحرب يف اليم�ن يمكن توصيف�ه ب�»اليسء«، لكنه 
قال إنه »يف بعض األحيان يكون لديك قرارات س�يئة 
وقرارات أسوأ«. فيمحاولة لتربير استمرار الحرب يف 

اليمن رغم نتائجها السلبية عىل كافة األصعدة.
وفيم�ا يخ�ص الداخ�ل الس�عودي، ح�اول ب�ن 
س�لمان تقدي�م تربي�ر للقي�ود االجتماعي�ة داخ�ل 
اململكة باعتبارها ج�اءت كرد فعل للثورة اإليرانية، 
حي�ث ق�ال: »قبل الع�ام 1979 كانت هن�اك عادات 
اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانن للوالية 
يف الس�عودية، لم تكن النس�اء ملزمات بالسفر مع 
أوليائهن الذكور. لك�ن العكس يحدث اآلن، ونتمنى 
إيجاد طريقة لحل هذا األمر بحيث ال يرض بالعائالت 

وال يرض بالثقافة«.
فيما ح�اول بن س�لمان التهرب من س�ؤال عن 
إمكاني�ة تح�ول اململك�ة لنظ�ام ديمقراطي، حيث 
تح�دث عن ع�روض ووعود ليس له�ا عالقة بتغيري 
النظ�ام الس�يايس، قائ�ال: »م�ا يمكنن�ي فعله هو 
تشجيع قوة القانون. ويمكننا تحسن حقوق املرأة 
-وف�ق ضوابطنا- وتحس�ن االقتص�اد. يوجد لدينا 

تحديات هنا، لكن يجب علينا القيام بها«.
وحاول تقديم تفسري لطبيعة النظام السيايس يف 

بالده عرب قاعدة العربة بالغاية ال بالوس�يلة، حيث 
ق�ال »الغاية ه�ي التنمية والحق�وق والحرية، التي 
ت�رى النظ�رة األمريكية أن الطريق�ة للوصول إليها 
ه�ي الديموقراطية، لكن الطريق�ة للوصول إليها يف 

السعودية تكون عرب نظامنا األكثر تعقيدا«.
ولكن الس�ؤال امللح هو: هل بالفعل يقود النظام 
الس�يايس باململك�ة لتحقيق الغاية الت�ي ذكرها بن 
س�لمان، فقد انتق�د محاوره االس�تدالل عىل مناخ 

الحرية بعدم حظر موقع »تويرت«.
بينما حاول ويل العهد الس�عودي رسم 3 خطوط 
حمراء شديدة املطاطية لتربير ما تمارسه السلطات 

من قمع واعتقال للمفكرين والعلماء والدعاة.
حي�ث اعت�رب أن الخ�ط األول ه�و اإلس�الم، فال 
يمكنك تش�ويه س�معة اإلس�الم أو التج�اوز عليه، 
والخ�ط الثاني هوالبعد عن التجاوزات الش�خصية، 

فيما اعترب أن الخط الثالث هو األمن القومي.
وق�دم ب�ن س�لمان أيض�ا تربي�را جيوسياس�يا 
ملمارس�ات النظ�ام الس�عودي، معت�ربا أن اململك�ة 
يحيط بها تنظيم »داعش« و»القاعدة« و»حماس« 
و»حزب الله« والنظام اإليراني، والقراصنة، عىل حد 

تعبريه.
وإجم�اال، فق�د اظهر ذل�ك الح�وار أن ويل العهد 
الس�عودي ع�ازم ع�ىل اس�تكمال مس�ريته املث�رية 
للج�دل، يف إع�ادة تقدي�م اململك�ة للعال�م، وإعادة 
تش�كيل تحالفاته�ا وتموضعها اإلقليم�ي والدويل، 
متأثرا برؤية ورسدية رفيقه الشاب ويل عهد أبوظبي 

»محمد بن زايد«.

بن سلمان غازل الكيان الصهيوني وملح إىل وجود عالقات سرية

الـسـعـوديـة تـعـتـرف بـإسـرائيـل رسـمــيـًا

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس املجلس الس�يايس األع�ىل يف اليمن صالح 
الصماد ان الشعب اليمني بدأ ينتج الصواريخ والذخائر، 
ولو كان معتمداً عىل األس�لحة من الخارج ملا صمد حتى 

اآلن.
ج�اء ذل�ك خالل حض�ور الصماد حفل تخ�رج دفعة 
الع�ام الراب�ع م�ن الصم�ود م�ن ق�وات األم�ن املركزي 
بصنعاء، حي�ث أوضح بالقول: “مع احرتامنا لش�خص 
املبعوث نفس�ه لكن وبعد كل زيارة لصنعاء من مندوبي 
األمم املتح�دة ومبعوثيه�ا، يحصل تصعيد كب�ري جداً يف 

الجبهات”.
واعت�رب ب�أن ه�ذه الج�والت املكوكي�ة ه�ي لتخدير 
الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الصمود والزخم والتحشيد 

يزعجهم ألنه يمتص تصعيدهم.
وبخص�وص رشاء األس�لحة، ق�ال الرئي�س الصماد: 
»نحن عىل اس�تعداد لرشاء األس�لحة م�ن أي دولة تبدي 
رغبتها يف بيع الس�الح لنا، س�واء كانت روس�يا أو إيران 
أو غريها وبرشط إيصاله إىل صنعاء ولس�نا خائفن من 
أحد ولكنن�ا لم نعد بحاجة إىل رشاء أس�لحة ألننا نصنع 

ونكتفي ذاتيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

حّملت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الثالثاء، كبار 
املس�ؤولن يف إرسائيل املسؤولية عن الش�هداء الذين سقطوا يف 
قطاع غزة، خالل »مس�رية العودة« الجمعة املاضية، مؤكدًة أن 
املسرية لم تشكل أي خطر عىل الجنود اإلرسائيلين وراء السياج 

الحدودي، وأن إرسائيل انتهكت املعايري الدولية مجدداً. 
وذكرت املنظمة الدولية، يف تقرير نرشه موقعها اإللكرتوني، 
أّن »مس�ؤولن إرسائيلين كب�اراً قالوا قب�ل املواجهات وبعدها 
بش�كل علن�ي، إّن الجنود املتمركزي�ن عىل ط�ول الحاجز الذي 
يفص�ل بن غزة وإرسائيل لديهم أوامر باس�تهداف املتظاهرين 
الذين يقرتبون من الحدود«. وأوضحت أّن الحكومة اإلرسائيلية 
لم تقدم أي دليل عىل أن إلقاء الحجارة وغريه من أعمال العنف 
من قبل بعض املتظاهرين هّدد بشكل خطري الجنود اإلرسائيلين 

وراء السياج الحدودي.
ولفت�ت املنظمة، إىل أّن العدد الكبري للوفيات واإلصابات كان 
نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة يف حاالت 
ال تهدد الحياة، بما ينتهك املعايري الدولية، كما أتى نتيجة ثقافة 
اإلفالت من العقاب عىل االنتهاكات الجس�يمة، القائمة منذ أمد 

طويل داخل الجيش اإلرسائييل.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الرشق األوسط يف »هيومن 
رايتس«، ووتش إريك غولدستن: »لم يكن الجنود اإلرسائيليون 
يس�تخدمون القوة املفرطة فحس�ب، بل كان�وا ينفذون عىل ما 
يب�دو أوامر تكفل جميعها رداً عس�كرياً دموياً عىل التظاهرات 
الفلس�طينية. كان�ت النتيج�ة وفي�ات وإصاب�ات متوقعة بن 
املتظاهري�ن ع�ىل الجانب اآلخر م�ن الحدود، الذين لم يش�كلوا 

خطراً وشيكاً عىل الحياة«.
وأش�ارت ووتش إىل أّن أعمال القتل تسلط الضوء عىل أهمية 
قيام املدعية العامة ل�«املحكمة الجنائية الدولية« بفتح تحقيق 

رسمي يف الجرائم الدولية الجسيمة يف فلسطن.
وذك�رت املنظمة أن يف األيام التي س�بقت التظاهرات إلحياء 
»ي�وم األرض« أعل�ن املس�ؤولون اإلرسائيلي�ون م�راراً وتكراراً 
عزمهم عىل إطالق النار عىل »املحرضن« وأولئك الذين يقرتبون 

من السياج الحدودي.

اليمن يبدأ بانتاج الصواريخ 
والذخائر  

ووتش تطالب 
بتقديم االنتهاكات اإلرسائيلية

 إىل اجلنائية الدولية

       بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد موفد قناة امليادين إىل قمة أنقرة بأن الرئيس 
ال�رويس فالديم�ري بوت�ن ونظ�ريه اإليران�ي حس�ن 
روحاني س�وف يستعرضان ملفات العالقات الثنائية 
ويتبادالن وجهات النظر حول قضايا الس�اعة يف لقاء 

بينهما عىل هامش القمة الثالثية يف أنقرة
وأف�اد موف�د امليادي�ن إىل قمة أنقرة ب�أن الرئيس 

ال�رويس فالديم�ري بوت�ن ونظ�ريه اإليران�ي حس�ن 
روحاني س�وف يستعرضان ملفات العالقات الثنائية 
ويتب�ادالن وجه�ات النظ�ر ح�ول قضايا الس�اعة يف 
لق�اء بينهم�ا عىل هام�ش القم�ة الثالثي�ة يف أنقرة 
الت�ي م�ن أولوياتها اإلصالح الدس�توري يف س�وريا، 
والبحث يف إجراءات جديدة لتثبيت نظام التهدئة فيها 
باإلضاف�ة إىل معالجة مس�ألة الخروق�ات يف مناطق 
خفض التصعيد الثالث. كما لفت إىل أن رؤس�اء تركيا 

وإيران وروس�يا س�يؤكدون التزامهم بسيادة سوريا 
واس�تقاللها ووحدة أراضيها. وقال إن بوتن سيؤكد 
لروحان�ي التزام موس�كو التام باالتف�اق النووي مع 
إي�ران. وقال إن بوت�ن والرئيس الرتك�ي رجب طيب 
أردوغان سيضعان عن بعد عرب الفيديو حجر األساس 

يف مرشوع محطة أكويو الكهرذرية.
وتأتي قمة أنقرة الثالثية بن رؤساء إيران وروسيا 
وتركي�ا ضمن إط�ار محادثات أس�تانة واس�تكماالً 

للمفاوضات والتعاون الثالثي حول سوريا والتي كان 
آخرها مؤتمر سوتيش يف روسيا.

وكان املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية الرتكية، 
أعلن يف 31 آذار املايض أن العاصمة أنقرة س�تحتضن 
يف 4 نيس�ان املقبل قمة ثالثية بن رئيس الجمهورية 
رجب طيب أردوغان والرئيس الرويس فالديمري بوتن 
والرئيس اإليراني حسن روحاني وذلك ملناقشة األزمة 

السورية.

       بغداد / المستقبل العراقي

الجمهوری�ة  ومن�دوب  س�فیر  أك�د 
االسالمیة االیرانیة الدائم يف منظمة االمم 
املتحدة غ�الم عيل خورشو، ب�ان االتفاق 
الن�ووي غ�ري قاب�ل للمراجع�ة والتغيري، 
معت�ربا دیمومة االتف�اق رهن�ا بتنفیذه 
الكام�ل واملؤثر بال قی�د او رشط من قبل 

جمیع االطراف.
ويف كلم�ة القاها خ�الل اجتماع لجنة 
نزع الس�الح املنعقد يف نیوی�ورك االثنین، 
ق�ال خورشو، ان 10 تقاری�ر متتالیة من 
املدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
تثب�ت الت�زام ای�ران بتعهداته�ا يف اط�ار 

االتفاق النووي بصورة كاملة.
واعت�رب س�فیر ایران يف االم�م املتحدة 
االتف�اق الن�ووي بان�ه لی�س طریقا من 
طرف واحد وانه ینبغي عىل بقیة االعضاء 
ان  واض�اف،  ایض�ا  بتعهداته�م  العم�ل 
الن�ووي ال یمك�ن تغیی�ره وال  االتف�اق 
یمكن اعادة التفاوض بشانه وان الوكالة 
الدولیة للطاقة الذریة هي املرجع الوحید 
املؤهل لتقییم مدى التزام ایران بتعهداتها 

يف اطار االتفاق.
واش�ار خورشو اىل س�بل وسیاس�ات 
واج�راءات امیركا الهدامة والالمس�ؤولة 
الن�ووي،  االتف�اق  بتنفی�ذ  فیمایتعل�ق 
واعتربها بانها ناقضة لتعهداتها يف اطار 
االتفاق خاصة البنود 26 و 28 و 29 والتي 
بموجبها تعهدت امی�ركا بذل كل الجهود 
الالزمة بصدق لدیمومة االتفاق وتنفیذه 
الناج�ح واالمتناع عن ای اجراء يف مس�ار 
االخ�الل يف اس�تفادة ای�ران الكامل�ة من 
ازال�ة الحظر وتطبی�ع العالقات التجاریة 

واالقتصادیة مع ایران.

ودع�ا مندوب ای�ران املجتم�ع العاملي 
كي ال یمس�ح المیركا بإضع�اف االتفاق 
الن�ووي الن ذلك ال یخ�دم التعددیة وبناء 

علیه فان الحیلولة دون ذلك یعد مسؤولیة 
جماعیة.

وفیمایتعل�ق بن�زع الس�الح الن�ووي 

اش�ار خ�ورشو اىل مس�ارین خطیرین يف 
هذا املجال، اي تحدیث االس�لحة النوویة 
م�ن قب�ل ال�دول وكذلك س�باق التس�لح 

الن�ووي الجدید بی�ن مالكیه�ا قائال، انه 
ینبغی املب�ادرة للحیلول�ة دون التداعیات 
الهدام�ة لهذی�ن املس�ارین ع�ىل الس�الم 

واالمن الدويل.
وتابع مندوب ایران، انه ینبغي علینا ان 
ال نس�مح بان یلقي التهدید الرهيب لهذه 
االس�لحة الالانس�انیة ظالله عىل حیاتنا 
اىل االب�د وقب�ل ان تق�وم بتدمیرنایتوجب 
علینا ان نقوم نحن بتدمیرها كلها وهذه 
مس�ؤولیة جماعیة النه�ا مرتبطة بامننا 

جمیعا.
واض�اف، ان املصادق�ة ع�ىل معاهدة 
حظر االسلحة النوویة كان خطوة مهمة 
يف هذا املجال ويف هذا الس�یاقینبغی علینا 
كاولویة مواصل�ة الجه�ود الرامیة بقوة 
لبدء مفاوضات املعاهدة الشاملة يف مجال 

االسلحة النوویة فورا.
واعت�رب مندوب ای�ران الدائ�م يف االمم 
املتح�دة، مق�رتح ای�ران الخ�الء منطقة 
الرشق االوسط من االسلحة النوویة بانه 

یحظى باهمیة فائقة.
واش�ار خ�ورشو اىل ان ه�ذا االم�ر لم 
یتحقق لغایة االن بسبب سیاسات الكیان 
واض�اف،  للح�رب  الداعی�ة  الصهیون�ي 
ان ارغ�ام ه�ذا الكیان ع�ىل االنضمام اىل 
معاهدة حظر انتش�ار االس�لحة النوویة 
واخض�اع جمی�ع انش�طته ومؤسس�اته 
الش�املة  الضم�ان  الج�راءات  النووی�ة 
للوكال�ة الدولیة لطاقة الذری�ة، یجب ان 
یك�ون احد العنارص الرئیس�یة لتوصیات 

لجنة نزع السالح.
واكد خورشو كذلك عىل العمل للحیلولة 
دون س�باق التس�لح يف الفضاء الخارجي 
وال�ذی هو م�درج ایضا يف ج�دول اعمال 

لجنة نزع السالح للعام الجاري.
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تنويه
جاء س�هوا يف جريدة املستقبل العراقي 
للمزايده املرقمه 2018/2/14 ومزايده 
 2018/2/29 ومزاي�ده   2018/2/16
لبيع عقارات واقعه يف محافظه البرصه 
للرشك�ه العام�ه ملوان�ى الع�راق للعدد 
1643 املصادف 27 /2018/3 تسلس�ل 
7 رق�م القطع�ه 16/31 مقاطع�ه 40 
املعقل واملينا ء مس�احه 235 مرت مربع 
خط�أ والصحي�ح 25/31 مقاطعه 45 
املعق�ل الجنوبي مس�احه 211/6 مرت 

مربع
�������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة 
الكوف�ة كلي�ة الرتبي�ة قس�م التاري�خ 
املرحلة الثالثة باس�م الطالب�ة ) ارساء 
قي�س عب�د الله( ع�ى من يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرضائب ف�رع النجف 
بتاري�خ   )365( الع�دد  ذي  االرشف 
الهيئ�ة  اىل  واملعنون�ة   2016/2/25
العام�ة للرضائب كربالء باس�م ) اكرم 
رع�د ش�مران(  ع�ى م�ن يعث�ر عليها 

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

مجلس القضاء األعى 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الزبيدية
العدد  136/ب /2018

حس�ن  س�جاد   / عليه�م  املدع�ى  اىل 
ابراهيم و زيون حسن ابراهيم

أق�ام املدعي ش�اكر عبداالم�ر محمود 
ضدك�م الدع�وى املرقم�ة أع�اله والتي 
يطلب فيها دعوتك�م للمرافعة والحكم 
بتس�ديد دين املرتت�ب بذمتك�م والبالغ 
ثالثون مليون دينار وتحميلكم الرسوم 
املحاماة وملجهولية  واملصاريف واتعاب 
مح�ل اقامتك�م حس�ب اش�عار رشح 
القائ�م بالتبليغ  وتأييد املختار لذا تقرر 
تبليغك�م بواس�طة صحيفتن محليتن 
رسميتن ويف حالة عدم حضوركم ستتم 
اج�راء املرافعة بحقك�م غيابيا علما ان 

موعد املرافعة يوم 2018/4/15
القايض 

احمد حامد الكالبي
�������������������������������

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / ن ع خال�د ابراهيم 
جاس�م عبي�د الدليم�ي / مح�ل العمل 
/ مديري�ة رشط�ة محافظ�ة االنبار / 
العنوان / االنبار / جزيرة عيل الجاسم. 
بما انك مته�م وفق احكام املادة ) 32 ( 
من قان�ون عقوبات قوى االمن الداخيل 
رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية محل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بواس�طة هذا 
االع�الن عى ان تح�رض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل الثالث�ة املنطق�ة 
الثالثة خالل م�دة اقصاها ثالثون يوما 
اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عى التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد ) 
65 و 66 ( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008 .
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد /182/ش/2018
التاريخ/ 2018/4/2

إىل/ املدعى عليه /عيل ناجي نزال
اقام�ت املدعي�ة بتاري�خ 2018/1/11 
سارة حس�ن عبد االخوة ضدك الدعوى 
املرقم�ة 184/ش/2018 تطل�ب فيها 
مح�ل  وملجهولي�ة  للخ�الف  التفري�ق 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار مختار منطقة الجمهورية فقد 
تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتن محليتن 
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة املوافق 2018/4/11 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانوناً او تقديمك 
ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تجري بحقك 

غيابياً او علناً وفق القانون.
القايض

عيل لفتة جادر
�������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد /1368/ش/2018

التاريخ/ 218/4/2
م/ اعالن

بن�اءا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن هذه 
املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
)15268/3م4( محلة )جزيرة النجف( 
يف النج�ف علي�ة تعل�ن ه�ذه املحكمة 
عن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمت�ة املق�درة ادن�اه فعى 
الراغبن ال�رشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش 
التأمين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  االع�الن 
القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة  القانوني�ة 
املق�درة البالغ�ة بموجب ص�ك مصدق 
المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر 
من م�رصف الرافدي�ن فرع مس�لم بن 
عقيل )ع( وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
االخر من االعالن يف قاعة املحكمة وعى 
املش�رتي جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض

احمد كاظم املوسوي
األوصاف:

دار س�كن يق�ع يف الكوفة حي ميس�ان 
مس�احته 260م2 تحت�و ع�ى غرفتن 
ن�وم ومطبخ وحم�ام ومراف�ق صحية 
واس�تقبال وكل�دور يف الطاب�ق االريض 
وغرفة واحدة مع حمام يف الطابق االول 
مبنى بالطابوق ومس�قف بالكونكريت 
والكهرب�اء  بامل�اء  ومجه�ز  املس�لح 
ومش�غول من قبل املدعي وافراد ارسته 
الذي يرغب بالبقاء يف العقار كمستأجر 

بعد البيع 
القيمة املقدرة:

)80,000,000( ثمان�ون ملي�ون دينار 
عراقي فقط

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من امانة 
بغداد بأس�م / كاظم مايض لفته فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������������������

مجلس القضاء االعى 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الرمادي 

العدد 2139 / ب / 2017 
املدعي / زهر عبد الله يحيى 

املدع�ى علي�ه / 1 – مصطف�ى حميد 
صال�ح  2 – محمد عبد الله يحيى 3 – 
سحر عبد الله يحيى 4 – سلوى محمد 

عبد الله 
اعالن 

تنفي�ذا للق�رار املرق�م 2139 / ب / 
2017 الصادر من هذه املحكمة والذي 
قى بازالة ش�يوع العقار املرقم 176 
م 86 – الحم�ام بيع�ا والكتس�اب هذا 
القرار درجة البت�ات تقرر االعالن عن 
بي�ع العق�ار اع�اله باملزاي�دة العلنية 
التي س�تجري يف بناية ه�ذه املحكمة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرشة ظهرا يف 
الي�وم الثالثن من الت�ايل لنرش االعالن 
فع�ى الراغبن بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة قب�ل موعد املزاي�دة املذكورة 
مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة التقديرية 
للعقار والبالغ�ة ) 000 ، 500 ، 876 ، 
1 ( مليار وثمانمائة وس�تة وسبعون 
مليون وخمسمائة الف دينار ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش 

واالعالن والداللية .
القايض االول 

مازن وسمي فليح 
مواصفات العقار :

ارض خالي�ة من البناء مس�احتها 49 
، 625 م2 تق�ع يف الرم�ادي / ش�ارع 

ميسلون .
�������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة 
الصحة / مستش�فى حماية االطفال 
بأس�م / افتخار عب�اس مرجان فمن 
يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار.
�������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 777 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة اش�واق كريمه جاس�م 
محم�د طلب�ا اىل هذه املحكم�ة تدعي 
فيه فقدان ولدها محمد صالح عدوان 
عبد الصالح�ي والذي فقد يف محافظة 
ص�الح الدي�ن – قضاء بل�د – منطقة 
الجزي�رة بتاري�خ 28 / 5 / 2015 بعد 
ان ت�م اختطاف�ه ولم يع�رف اي يشء 
عن مصره لحد االن وهو من س�كنة 
محافظ�ة صالح الدي�ن – قضاء بلد – 
فعى من لدي�ه معلومات عنه االتصال 
بذويه او به�ذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط 
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مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 773 

م / نرش فقدان 
قدمت املدعوة اش�واق كريمه جاس�م 
محم�د طلب�ا اىل هذه املحكم�ة تدعي 
فيه فقدان ولده�ا عزيز صالح عدوان 
عبد الصالح�ي والذي فقد يف محافظة 
ص�الح الدي�ن – قضاء بل�د – منطقة 
الجزي�رة بتاري�خ 28 / 5 / 2015 بعد 
ان ت�م اختطاف�ه ولم يع�رف اي يشء 
عن مصره لحد االن وهو من س�كنة 
محافظ�ة صالح الدي�ن – قضاء بلد – 
فعى من لدي�ه معلومات عنه االتصال 
بذويه او به�ذه املحكمة او باي مركز 

للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط
�������������������������������

مجلس القضاء األعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد  2536/ب /2017
اىل املدعى عليه / عادل مسلم ادريس

أقام املدعي مالك سالم عباس الدعوى 
البدائي�ة املرقمة أع�اله يطالبك فيها 
بالزام�ك بتأديتك له مبلغ قدره اربعة 
مالي�ن دينار عراقي ولع�دم تواجدك 
املستمر يف الدار العائد لك فقد اصدرت 
محكمة ب�داءة الكوت حكم�ا غيابيا 
يف الدع�وى املرقم�ة اع�اله وامل�ؤرخ 
2017/12/25 ونظ�را لعدم تواجدك 
املس�تمر يف الدار محل اقامتك حسب 
اش�عار كت�اب مركز رشط�ة الخلود 
بالع�دد 2372 يف 2018/2/18  تقرر 
تبليغ�ك بمضم�ون الحك�م الغياب�ي 
محليت�ن  صحيفت�ن  يف  ون�رشه 
رس�ميتن ول�ك ح�ق االع�رتاض عى 
الحك�م الغيابي خالل امل�دة القانونية 
البال�غ ع�رشة ايام اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويف حالة عدم 
الق�رار  حضورك�م س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية
القايض 

عدنان نهر رايض الزاميل

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة تاجر  )س�نة واح�دة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013. فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة 
خ�الل )15( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق 
لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء 
بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
األخ�ر من  م�دة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

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

العراقية(
2 � عى املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

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

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

تعل�ن لجنة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة العلنية لتأجر االم�الك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة    )حس�ب ما مؤرش ازاءه�ا( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013. فعى من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل 
)15( يوم�ا تب�دأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 
50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة 
النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخر من  مدة اإلعالن البالغة )15( 
يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 

املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ى املس�تأجر جل�ب ص�ورة )هوية األح�وال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

5 � يلزم املتقدم عى تاجر مساحة من االرض النشاء مخزن للديكور عليها والواردة بالفقرة )1( من اعالن بتنفيذ كشف 
البلدية البالغ )96,946,000( عى ان تؤول كافة املشيدات للبلدية بعد انتهاء مدة االيجار دون املطالبة باي تعويض

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 93
التاريخ 2018/4/1

العدد : 92
التاريخ 2018/4/1

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ثالث سنواتعلى جزء من القطعة 60019/5338م2بالمساحة من ارض النشاء مخزن لمواد الديكور1

سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م+مساحة مضافة 68م32كشك2

سنة واحدةشارع الكورنيش12م2 + مساحة مضافة 268م72كشك3

سنة واحدةعمارة البلدية)3,2×3,9(م110حانوت4

سنة واحدةالسراي)3,5×3,3(م7/111حانوت5

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
عمارة البلدية)6×3(م9حانوت1
عمارة البلدية)13×12(م15شقة2
الحمام المالح)3×4(م1/195حانوت3
السراي95,6م8/992حانوت4
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   بغداد / المستقبل العراقي

أرتفاع س�وق العراق لألوراق املالية، بنس�بة 
84% يف حجم التداول خالل ش�هر أذار قياسا 
بشهر ش�باط من هذا العام من خالل تداول 

61 رشكة.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد 
الس�الم يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »س�وق العراق ل�الوراق املالية نظم خالل 
اذار امل�ايض م�ن العام الحايل ) 19( جلس�ة 
تداول، حي�ث بلغ عدد ال�ركات املدرجة يف 
الس�وق )101( رشك�ة مس�اهمة فيما كان 

عدد الركات املتداولة اس�همها يف الس�وق 
خالل الشهر ذاته ) 61( رشكة«.

وأضاف أن »عدد االس�هم املتداولة خالل أذار 
بلغ )81( مليار س�هم وقياسا بشهر شباط 
فكانت نسبة االرتفاع 84 % بعد ان كان عدد 
االس�هم املتداولة )44( مليار س�هم يف شهر 
ش�باط ، مش�را اىل قيمة االس�هم املتداولة 
خالل ش�هر اذار فكان�ت ) 40( مليار دينار 
محقق�ة ارتفاعا هي االخرى نس�بته )%5( 
قياس�ا مع ش�هر ش�باط ال�ذي بلغ�ت فيه 

القيمة )38( مليار دينار ».
واوضح عبد السالم أن »مؤرش السوق السعار 

االسهم املتداولة يف اخر جلسة من اذار اقفل 
عىل )632( نقطة محققا انخفاضا نس�بته 
اقل من نصف باملئة قياس�ا م�ع اقفال اخر 
جلس�ة من ش�هر ش�باط الذي كان )635( 
نقط�ة، فيما بلغ عدد العق�ود املنفذه خالل 

الشهر اذار ) 12( الف صفقة« .
وب�ن ان »ت�داول املس�تثمرين االجان�ب يف 
الراء بلغ ) 1.8 ( مليار س�هم بقيمة ) 3 ( 
مليار دينار عىل اسهم )19( رشكة مساهمة 
فيما بلغ تداول املستثمرين االجانب يف البيع 
) 1.3 ( مليار س�هم بقيمة ) 1 ( مليار دينار 

عىل اسهم )16( رشكة مساهمة .

   بغداد / المستقبل العراقي

جهزت رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية ناحي�ة الفرات التابعة 
ملحافظة   األنبار ب� )4( آالف لرت 
من منتوج زي�ت الغاز )مجاناً( 
الح�ايل  للع�ام  واح�دة  ومل�رة 
/2018 وذل�ك ألغ�راض عم�ل 
الحف�ارات والجراف�ات يف تل�ك 

الناحي�ة . رصح بذلك مدير عام 
رشكة توزيع املنتجات النفطية 
املهندس كاظم مس�ر ياس�ن 
الً القول : بأن الكمية التي  مفصِّ
ت�م تجهيزها للناحي�ة املذكورة 
تأت�ي دعم�اً للزراع�ة ولتوف�ر 
مي�اه ال�رب لس�كنة ناحي�ة 
الف�رات وذلك م�ن خالل تجهيز 
لفت�ح  والجراف�ات  الحف�ارات 

قن�وات ألغ�راض توف�ر املياه 
للزراعة والرب .وبن مسر إن 
وزارة النف�ط ومن خالل رشكة 
التوزيع تس�عى جاه�دة لتوفر 
إحتياج�ات كاف�ة املحافظ�ات 
من املنتج�ات النفطية ولجميع 
القضايا التي من شأنها أن توفر 
الخدمات األساس�ية للمواطنن 
الك�رام حرص�اً ع�ىل راحته�م 

.يذكر أن رشكة توزيع املنتجات 
النفطية ومن خالل التوجيهات 
املس�تمرة من قبل مع�ايل وزير 
النف�ط تق�وم بزي�ادة حصص 
املنتجات  أن�واع  املحافظات من 
كل  حاج�ة  وحس�ب  النفطي�ة 
محافظ�ة يف أوق�ات الزي�ارات 
واملناس�بات أو حسب الظروف 

املستجدة .

سوق العراق لألوراق املالية يرتفع »84«% يف حجم التداوالت خالل اذار

رشكة توزيع املنتجات النفطية جتهز حمافظة األنبار بكمية جمانية من زيت الغاز

املنافذ احلدودية تكشف حصيلة 
املخالفات اجلمركية لشهر آذار املايض

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة املنافذ الحدودية، عن حصيلة املخالفات الجمركية 
خالل شهر آذار املايض، فيما أشارت إىل أن عدد املخالفات املسجلة 
وصل�ت إىل 91 مخالفة.وق�ال املتح�دث الرس�مي بإس�م الهيئة، 
محمد الش�وييل، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »هيئة املنافذ الحدودية، قس�م البحث والتحري، يعلن حصيلة 
املخالفات الجمركية يف املنافذ الحدودية لش�هر آذار لعام 2018«، 
مبيناً ان »عدد املخالفات بلغت 91 مخالفة«.وأوضح الشوييل، أن 
»املخالف�ات صنفت بالش�كل اآلتي: تهريب 3، إعادة إرس�الية 1، 
مخدرات 35، تغي�ر وصف 9، تزوير 28، فرق الوزن 14مخالفه، 
تعليمات كمركيه 1«.هذا وتعلن هيئة املنافذ الحدودية بن الحن 
واآلخ�ر، ضبط م�واد مخالفة للروط واخ�رى مهربة إضافة إىل 

كميات من املخدرات بحوزة مسافرين من جنسيات مختلفة.

الصناعة واملعادن تعرض منتجاهتا الكهربائية 
يف معرض ومؤمتر طاقة العراق اخلامس

    بغداد / المستقبل العراقي

شاركت وزارة الصناعة واملعادن يف معرض ومؤتمر طاقة العراق 
ال�ذي انطلقت فعالياته عىل ارض مع�رض بغداد الدويل من خالل 
رشكاتها املتخصصة بالصناعات الكهربائية منها الركة العامة 
للصناع�ات الفوالذي�ة والركة العام�ة للصناع�ات الكهربائية 
والرك�ة العامة ملعدات االتصاالت والق�درة ورشكة دياىل العامة 
باإلضافة اىل عدد من رشكات القطاع املختلط اىل جانب مش�اركة 
رشكات عربي�ة وعاملية متخصصة ويق�ام املعرض برعاية وزارة 
الكهرباء وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لالس�تثمار ووزارة النفط 
ووزارة الصناع�ة واملع�ادن للفرتة من الثاني من ش�هر نيس�ان 
الج�اري لغاية الرابع منه تحت ش�عار )) االس�تثمار نحو تكامل 
الطاق�ة يف العراق((«.وق�ال وكي�ل وزارة الصناع�ة للتخطيط يف 
كلم�ة له خالل االفتت�اح ان »وزارة الصناعة واملعادن تش�ارك يف 
ه�ذا املعرض لعرض منتجاتها املختلفة م�ن املحوالت الكهربائية 
بنوعيها التوزي�ع والقدرة واملقاييس واألعمدة الكهربائية املدورة 
واملش�بكة واملحط�ات الصندوقي�ة واألس�الك املغلف�ة والهوائية 
وغره�ا م�ن املنتجات األخ�رى املتخصص�ة والتي تخ�دم وزارة 
الكهرباء ودوائرها ومديرياتها املنترة يف عموم العراق«.وبن ان 
»الوزارة تحرص عىل املش�اركة يف املعارض التي تقام سواء داخل 
الع�راق وخارجه لغ�رض التعري�ف بإمكانيات رشكاته�ا العامة 
بمختلف القطاع�ات واملجاالت الصناعية وبهدف الرتويج اإلعالن 
ع�ن منتجاته�ا النمطية وغ�ر النمطية تنفي�ذا لتوجيهات وزير 
الصناعة واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني ».واضاف ان »الوزارة 
تسعى جاهدة للتنسيق وتعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الدولة 

لتامن احتياجاتها ومستلزماتها وفق املواصفات املطلوبة.

انشائية التجارة حتقق مبيعات مالية بأكثر من »24« مليون دينار خالل ثالثة أيام
أعلنت مواصلتها ملناقلة مادة احلديد اىل احملافظات

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرك�ة العام�ة لتج�ارة املواد 
وزارة  تش�كيالت  اح�دى  اإلنش�ائية 
مبيع�ات  »تحقيققه�ا  ع�ن  التج�ارة 
مالية تقدر بأكث�ر من 24 مليون دينار 
عراق�ي للف�رتة من 18 ولغاي�ة 20 من 
ش�هر آذار املايض باالضافة اىل مواصلة 
مناقاة مادة الحديد اىل فروع الركة يف 

املحافظات«.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرك�ة س�عيد 
حس�ن عايد يف بيان تلقته »املس�تقبل 

العراق�ي«، ان »رشكته حققت مبيعات 
كبرة خ�الل االيام الثالثة املاضية نظرا 
للتس�هيالت املقدم�ة للمواطنن خالل 
عملي�ة البيع املبارش وم�ن دون قيد او 
رشط إضافة إىل تكثيف حمالت االعالن 
والرتويج للسلع املتوفرة لدى الركة يف 
كافة فروعها يف بغداد واملحافظات من 
خالل إجراء ع�دة مناقالت وذلك لتقليل 

العبا عن كاهل املواطن عند التبضع« .
وبن بان »رشكته قامت كذلك بمناقلة 
م�ادة حديد زاوي�ة العراق�ي وبكميات 
كب�رة م�ن ف�رع الرك�ة يف محافظة 

املثنى اىل ف�رع الركة يف محافظة ذي 
قاراس�تجابة لكث�رة الطلب�ات من قبل 
املواطن�ن كما ت�م مناقلة م�ادة حديد 
زاوية أوكراني املنش�أ قياس )من فرع 
املثنى وبكمي�ات كبرة لتغطية النقص 

الحاصل يف محافظة بابل«.
واوض�ح ان »اله�دف الذي تس�عى اليه 
الرك�ة يف توف�ر امل�واد االنش�ائية يف 
كافة الفروع هو لتس�هيل عملية البيع 
املبارش ضمن الخطة التسويقية للمواد 
االنش�ائية باالضافة اىل حم�الت البناء 

واالعمارالتي تشهدها املحافظات .

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اشاد محافظ البرصة اسعد العيداني بدور الوفد االعالمي 
الكويت�ي ال�ذي زار البرصة ،مش�راً اىل ان الوفد س�يبعث 
رس�الة مهم�ة اىل كل العال�م ب�ان الب�رصة بيئ�ة مالئمة  
لالس�تثمار وما ساعد عىل ذلك اس�تقرار  األوضاع االمنية  

يف املحافظة .
وقال » العيداني يف ترصيح صحفي ملجموعة من وس�ائل 
االع�الم العاملية واملحلية خالل جولة يف مياه ش�ط العرب 
ق�ام بها مع الوفد االعالمي الكويتي ان االس�تثمار نقطة 

أساس�ية ومهمة يف كل بلدان العالم لدعم االقتصاد املحيل 
والوطني ونشيد بدور الوفد االعالمي الكويتي الذي سينقل 
صورة مس�اهمة يف مد جسور  تواصل املجتمع الدويل مع 
العراق والبرصة بالتحديد التي تعترب بيئة مناخية مالئمة 

لالستثمار.  
واض�اف » محافظ البرصة ان نج�اح البطوالت الرياضية 
االخرة يف البرصة ورفع الحرض عن املالعب العراقية  بعث 
رس�الة اطمئن�ان اىل كل  دول العالم الس�يما دول الخليج 
عن ان الب�رصة بيئة مالئمة لجذب االس�تثمارات العربية 

واألجنبية .

حمافظ البرصة يشيد بدور الوفد االعالمي الكويتي يف نقل رسالة 
للعالـم بأن املحافظة  بيئة مناسبة جلذب االستثامر

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الهيئة العليا للح�ج والعمرة، 
عدم التجاوز عىل حصص املحافظات 
ان  مبين�ة  الح�ج«  مقاع�د  م�ن 
النسبة  تعتمد  السعودية  »السلطات 
الس�كانية لع�ام 2013 لع�دم وجود 

احصاء سكاني رسمي للعراق«.
وقال املتحدث باس�م الهيئة حس�ن 
فه�د الكنان�ي، يف بي�ان ل�ه تلقت�ه 
»ع�دد  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
مقاع�د الح�ج الكلي�ة للع�راق تبلغ 
33 الفاً و690 مقعداً حس�ب توقيع 
محرض االجتماع الوزاري االخر مع 
الس�عودية، وفق النس�بة السكانية 
لع�ام 2013 لع�دم وج�ود احص�اء 
س�كاني رس�مي للعراق يؤكد وجود 

زيادة باعداد نسماته«.
الفائزي�ن  »نس�بة  ان  واوض�ح 
الخمس�ة  لالع�وام  الح�ج  بقرع�ة 
املقبلة اس�تقطع منه�ا حصة اقليم 
كردس�تان، وكذلك نس�بة مؤسس�ة 
الشهداء البالغة 15% املقرة يف مجلس 
النواب واملوزعة عىل عوائل الشهداء 
الذين اعدمهم النظام البائد وشهداء 
الحش�د الش�عبي وضحاي�ا االرهاب 
و550 مقعدا للس�جناء السياسين، 
اضافة ملقاعد املتعهدين واملرش�دين 

الدينين الخاصة بكل محافظة«.
واضاف الكناني، ان »الهيئة منذ عام 
2015 لم ولن تمنح اي مقعد خاص 
الية جهة كانت س�واء سياس�ية او 
مواطن�ن، كم�ا انه�ا ال تتعامل بما 

يسمى الحج التجاري.

احلج تعلن حصة العراق 
وتؤكد عدم زيادهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اململكة العربية السعودية تشغيل خط مالحي بحري مبارش 
مع العراق هو األول من نوعه منذ عام 1990، س�يكون مخصص 
للش�حن البحري وتش�جيع التبادل التجاري بن ميناءي امللك عبد 
العزيز يف الدمام وأم قرص بالعراق«.وقال مديرعام ميناء امللك عبد 
العزيز بالدمام، نعيم النعيم، لصحيفة »الرق األوسط«، إن الخط 
املالحي يس�ررّ خالل الفرتة الراهنة رحلة أس�بوعياً لسفن الشحن 
التج�اري، فيم�ا تعم�ل إدارة املين�اء عىل رف�ع املع�دل إىل رحلتن 
أس�بوعياً.وأوضح النعيم، إن الخط املالحي املبارش بن الس�عودية 
والعراق بدأ العمل منذ مطلع مارس املايض وحقق نتائج ومؤرشات 
إيجابية.واتخ�ذت إدارة ميناء الدمام قرارا بتش�غيل الخط املالحي 
بتوجي�ه م�ن وزير النقل الس�عودي رئي�س مجل�س إدارة الهيئة 
العامة للموانئ، نبيل العمودي، وبادرت بالتنسيق مع خط تهامة 
لخدمات الشحن البحري الذي بدأ فعلياً يف تشغيل رحالت عىل خط 
مالحي بن ميناء امللك عب�د العزيز بالدمام باتجاه ميناء أم قرص 

العراقي مطلع شهر مارس املايض.

السعودية تدشن أول خط مالحي بحري 
مع العراق منذ »28« عاما

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محاف�ظ بغداد  عطوان العطواني انه »س�يبذل 
كل مابوس�عة لح�ل املش�اكل الخدمي�ة الت�ي تعاني 
منها منطق�ة املعامل.جاء ذالك خ�الل قيامة بجولة 
تفقدية يف اطراف العاصمة وشملت) منطقة املعامل 
وحس�ينية املعام�ل والس�عادة والكرام�ة وقري�ة 1 

حزيران(«.
وق�ال العطوان�ي ان »زيارت�ه ه�ذه ج�اءت من اجل 
االس�تماع اىل مطالبه�م وامكاني�ة تقدي�م الخدمات 
العاجل�ة ملناطقه�م وبكاف�ة املجاالت«.واض�اف اننا 

»يف محافظ�ة بغ�داد اعددنا خطط من ش�أنها تغير 
الواق�ع الخدمي واالرتقاء بة يف مناطق األطراف االان 
مايؤخ�ر الب�دء به�ذه الخطط ه�و مش�كلة تعطيل 
رصف التخصيصات رغم حصولنا عىل موافقة رئيس 
ال�وزراء بتنفي�ذ مش�اريع جدي�دة يف عم�وم اطراف 
العاصم�ة«. وجدد املحاف�ظ مناش�دته لدولة رئيس 
ال�وزراء ووزارة املالية بأالرساع باطالق التخصيصات 
املالية للمحافظة للمبارشة بتنفيذ املشاريع الخدمية 
الضاغط�ة«. يذكر ان »اهايل منطق�ة املعامل خرجو 
بمظاهرات واعتصام�ات والزالوا يقطع�ون الطريق 

احتجاجا عىل تردي الخدمات يف مناطقهم.

  بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب املتح�دث باس�م وزارة العم�ل، عمار 
منع�م، مكت�ب محافظ االنبار بالتنس�يق مع 
ال�وزارة فيم�ا يخ�ص ش�مول االرس الفقرة 
برات�ب االعانة االجتماعية كون الش�مول من 
اختص�اص الوزارة.وقال منع�م يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »الشمول 
متوق�ف حالي�ا ولح�ن زي�ادة التخصيصات 
املالية يف موازنة 2018«، داعيا اىل »ابعاد وعدم 
اس�تخدام مل�ف روات�ب الحماي�ة يف الدعاية 
االنتخابية الن القضية انسانية بحتة واليجوز 
استغاللها ابدا وبخالفه س�تضطر الوزارة اىل 
القي�ام باالج�راءات القانوني�ة«. واضاف ان 

»رفع شعار )وطني يحميني( ياتي كمحاولة 
اليه�ام الناس ب�ان الحمل�ة منفذة م�ن قبل 
الوزارة، ونوضح ان برنامج )وطني يحميني( 
الذي كان�ت الوزارة تطبقه ت�م ايقافه نهائيا 
وبأمر الوزير«.واش�ار اىل ان »بعض املحتالن 
قام�وا باالتص�ال او ارس�ال رس�ائل نصي�ة 
للمواطن�ن مم�ن قدم�وا طلب�ات الش�مول 

اس�تصدار  مدع�ن  االجتماعي�ة  بالحماي�ة 
بطاقات ال�)كي كارد( ليوهمونهم بالحصول 
عىل رواتب الحماية«، مشرا اىل ان »هذا الكالم 
عار عن الصحة جملة وتفصيالً بسبب توقف 
جميع االج�راءات الخاصة بالش�مول الجديد 
يف الوق�ت الح�ايل، وكل من يفع�ل ذلك نصاب 

ومحتال ونحذر من التعامل معه«.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن »توفر )10( منح دراسية 
يف  جامعة اوكان الرتكية لنيل ش�هادتي املاجس�تر والدكتواره  للسنة 
الدراس�ية 2018-2019«.وق�ال املدير العام لدائ�رة البعثات والعالقات 
الثقافية صالح الفتالوي يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »جامعة 

اوكان الرتكية منحت )10( مقاعد اىل العراق، بواقع )5( مقاعد دراسية 
لنيل ش�هادة املاجس�تر لغر املوظفن فقط، و)5( مقاعد لنيل شهادة 
الدكت�وراه للموظف�ن وغ�ر املوظفن، مبينا أن الرتش�يح س�يخضع 
للروط والضوابط املعتمدة يف الرتش�يح للزماالت الدراسية لدى وزارة 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي«.وأك�د الفت�الوي أن »االختصاص�ات 
املطلوبة هي ادارة األعمال وبواقع )3( مقاعد لنيل ش�هادة الدكتوراه، 

و)3( مقاعد للماجستر، فضال عن تخصص الهندسة املعمارية بواقع 
)2( مقع�د للدكت�وراه، و)2( مقع�د للماجس�تر«.ودعا املدي�ر الع�ام 
الراغبن يف التقديم من الوزارات كافة والجامعات والهيئتن وكذلك من 
http://scrdgate.( غر املوظف�ن إىل التقديم عرب الرابط االلكرتون�ي

scrdiraq.gov.iq(، منوها إىل أن وزارة التعليم العايل ال تتحمل أي تبعات 
مالية وان آخر موعد للتقديم سيكون 2018/5/12.

حمافظ بغداد ألهايل املعامل:  سأبذل كل مابوسعي حلل مشاكلكم اخلدمية

العمل: شمول »االرس الفقرية« براتب االعانة االجتامعية من اختصاصنا

التعليم العايل تعلن توفر »10« منح دراسية يف تركيا
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وزارة الصناعة واملعادن/الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود 
)مصنع اجللدية( 

رقم املناقصة : 3 أ/ مصنع اجللدية / 2018
الكلفة التخمينية ) 752400000( سبعامئة واثنان ومخسون مليون 

واربعامئة الف دينار 
تاريخ الغلق 2018/4/18

تعلن الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود )مصنع الجلدية( 
اح�دى تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن اج�راء املناقصة 
املرقم�ة 3أ  جلدي�ة الخاصة ) تام�ن قوالب معدنية وم�واد اولية 
النت�اج االحذية الرياض�ة املتطورة ( وذلك يف ي�وم االربعاء املوافق 
2018/4/18 فعىل الراغبن باالشرتاك رشاء تندر  املناقصة بسعر 
)500000( خمس�مائة ال�ف دينار عراقي غري قابل�ة للرد يف مقر 
مصنع الجلدية / القسم التجاري وزيارة املواقع االلكرتونية املبينه 
ادن�اه والحض�ور اىل مقر املصنع مس�تصحبن معه�م التامينات  
االولي�ة والبالغة قيمته�ا )1%( من قيمة امل�واد بصك مصدق المر 

مصنع الجلدية اضافة اىل مستمسكات الثبوتية .
مالحظ�ة : يمكن االطالع ع�ىل تفاصيل وال�رشوط العامة للمزيد 

عىل:
موقع الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود :

E-mail:www.scilindustry.gov.iq
موقع وزارة الصناعة واملعادن االلكرتوني : 

E-mail:www.industry.gov.iq

تعلن الرشكة العامة  للنقل البحري الكائنة يف محافظة البرصة/تقاطع التجاري عن رغبتها بانشاء  وتشغيل 
محطات ومرايس للتاكيس النهري عدد )5(  يف محافظة كربالء واملبينة مواقعها ادناه وباس�لوب املش�اركة 

استنادا اىل ضوابط املشاركة النافذة.
فعىل الرشكات العراقية والعربية واالجنبية ذات االختصاص تقديم عروضهم بعد االطالع عىل رشوط املشاركة 
التي يمكن الحصول عليها من القسم املايل يف مقر الرشكة او الشعبة املالية يف فرع الرشكة بغداد  لقاء مبلغ 
قدره )150,000 دينار( فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي  ال غريها غري قابل للرد وخالل مدة )30يوم( 
من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية ويتحمل من ترسو عليه املشاركة اجور نرش االعالن عىل ان تقدم 
العروض بظرف مغلق وتس�لم اىل لجنة فتح العطاءات يف مقر الرشكة  او لجنة اس�تالم العطاءات املخولة يف 

فرع الرشكة بغداد يرفق به ما ييل :
1  � ش�هادة تاس�يس الرشكة عقد تاسيس النظام الداخيل للرشكة او اية وثائق تثبت تسجيل الرشكة بشكل 

قانوني والرشكات العربية واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة
2 � ان يشتمل العرض )العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات( 

3 � براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية 
4 � املستمسكات الشخصية  للمدير املفوض للرشكة

5 � االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة
6 � كافة املتطلبات التي تضمنتها رشوط املشاركة )التندر( 

7 � وصل رشاء رشوط  املشاركة ووصل التامينات االولية
املواقع/

1 � الكفل الجرس القديم / ناحية الكفل
2 � قضاء الهندية مقابل املوارد املائية الجانب االيرس 

3 � منطقة الطمبي /  الجانب االيرس
4 � قضاء الهندية / جرس الهندية الجديد / قرب فوج الطوارىء 

5 � قضاء الهندية / مقابل دائرة مرور الهندية الجانب االيمن
للمزيد من املعلومات واالستفسار االتصال عىل االرقام  التالية 07710883444  / 07801018877

وزارة النفط / رشكة توزيع املنتجات النفطية 
مناقصة عامة لنقل املنتجات النفطية عىل حمور خور الزبري  ـ مصفى حديثة

اعادة اعالن مناقصة رقم )6( لسنة 2017 للمرة الثانية 
بالنظ�ر لع�دم تقديم عطاءات مس�توفية ل�رشوط املناقصة تقرر اع�ادة اعالن 
املناقص�ة العامة  لنقل البنزين عايل االوكتان ع�ىل محور )خور الزبري � مصفى 
حديث�ة( وبكمي�ة )750( م3 / يوم ومل�دة )365( يوم وبكلف�ة تخمينية قدرها 
)8,896,875,000( ثمانية مليارات وثمانمائة وستة وتسعون مليون وثمانمائة 
وخمس�ة وس�بعون الف دينار فعىل الراغبن باالش�رتاك باملناقص�ة ممن تتوفر 
فيهم الرشوط القانونية املطلوبة  مراجعة مقر الرشكة الكائن يف الدورة اعتبارا 
من يوم )االربعاء( املوافق )2018/4/4( لرشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره 
)750,000( سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد ويقدم العطاء 
يف ظ�رف مغل�ق ومختوم ومثب�ت عليه اس�م املناقصة ويتم وضع�ه يف صندوق 
العطاءات يف موعد اقصاها الساعة )12( الثانية عرش ظهرا ليوم )االحد( املوافق 
2018/4/22 واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فسيكون الغلق يف اليوم الذي 
يلي�ه ويف نف�س الوقت واليتم اس�تالم اي عطاء بعد هذا التاريخ وس�يكون فتح 
العط�اءات يف اليوم الالحق لغلق الصندوق يف 2018/4/23 ويتحمل من  ترس�و 
علي�ه املناقصة اجور النرش واالع�الن وان الرشكة غري ملزم�ة باوطأ العطاءات 
وس�تكون االحالة عىل اكثر من رشكة ويف حال عدم االلتزام بما تتطلبه الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها فانه  سيتم استبعاد العطاء
www.oil.gov.iq موقع وزارة النفط االلكرتوني

www.opdc.oil.gov.iq : موقع الرشكة االلكرتوني
 Fax opdc@opdc.oil.gov.iq : عنوان الربيد االلكرتوني

Fax opdc1@opdc.oil.gov.iq
املدير العام

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

محكمة بداءة الكرادة
العدد 673 / ب / 2018 
التاريخ 1 / 4 / 2018  

اعالن 
اىل املدعى عليه / محمد عبد الحسن جعفر 

اق�ام املدعي ) صباح حاتم طاه�ر ( ال�دعوى البدائية 
املقامة امام هذه املحكمة يطالبك بتأدية مبلغ مقداره 
) ثالثمائة وس�تون مليون دين�ار عراقي ( مع الفوائد 
القانونية وذلك عن الصك امل���������رقم 0026441 
ف��ي 12 / 2 / 2017 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�رر 
تبليغك اعالناً بصحيفتن محليت�ن يوميتن للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 15 / 4 
/ 2018 ل�ذا وعند عدم حض�ورك او حضور من ينوب 
عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحق�ك غياباً وعلناً وفق 

االصول 
القايض / ابراهيم حميد كامل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
العدد /145/ب/2018

التاريخ/ 218/4/3
))اعالن((

اىل/ املدعى عليه ) ثائر عالء عبد الحسن(
اقام املدعي ) نيسان رضوان محمد ( امام هذه املحكمة الدعوى 
املرقم�ة 145/ب/2018 مدعيا فيها ) ادع�ى املدعي انه له بذمة 
املدعى علية مبلغ قدره ) ستمائة مليون دينار (كونة كفيال عنه 
بس�داد املبلغ للمس�تحقن وحيث قام بس�داد املبل�غ عنه ولكون 
املدعى عليه يمتنع عن تسديد املبلغ املذكور وتحميل املدعى عليه 
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن وتعين 
يوم 2018/4/15 الساعة التاسعة صباحا موعداً الجراء املرافعة 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض 

عدنان مايح بدر
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة :2017/2067

التاريخ: 2018/3/14
اىل املنفذ عليه / حيدر يوسف جواد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح املبل�غ القضائي لهذه 
املديرية واش�عار مختار ) حي الجامعة/3 سعد حميد الرماحي( 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم اومؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل عرشة ايام 
تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل

محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر:

بالنظ�ر للحال�ة القطعي�ة لس�هامكم يف العق�ار 3/30309 حي 
الجامع�ة العائ�د لكم عىل املش�رتي باس�م حس�ن ن�ارص بمبلغ 
س�تة وس�بعون مليون وتطبيق�ا ألح�كام امل�ادة )97( ثالثا من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغكم بهذه االحالة وتس�ديد الدين البالغ 
س�تة وتس�عون مليون دينار خالل عرش ايام تبدء من اليوم لهذا 
االشعار وعند عدم التسديد سيسجل باسم املشرتي وفق القانون 
وحس�ب قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 1619/ب2017/5 يف 

2017/7/12

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
العدد /58 /2018

التاريخ/ 218/4/3
اىل/املنفذ عليه / حي�در معن خضري املدير املفوض 
اظاف�ة  العام�ة  للمق�اوالت  الج�ال  رك�ن  لرشك�ة 

لوضيفتة
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املديري�ة واش�عار مخت�ار ) ح�ي 
الغ�ري/2/يف النجف كاظ�م محمود االس�دي ( انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ واستناداً للمادة )27( 
من قان�زن التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرشة يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجرارات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل

كرارعماد كايت
اوصاف املحرر:

نخربك�م بأنه ق�ررت بحج�ز االم�وال املنقولة وهي 
خباط�ة مركزي�ه وفروعها وكبس�ات بل�وك عددها 
)15( كبس�ه وكبس�ات بلوك رصايص عددها )18( 
كبسه وقالب حديد 30*40 وعدد 169 قطعه وقالب 
حدي�د دنكه ط�ول واحد مرت ع�دد 45 قطعه وبوري 
مج�اري بالس�تك م�رصي ع�دد10 قطع�ة وابواب 
م�ع جرجوبه ع�دد اربع�ه ومقعد غربي ع�دد ثالثه 
وجملون جادر ط�ول 10 مرت لقاء طلب الدائن )عيل 
رياض عيل( البالغ ثمانيه وثالثون مليون وس�بعون 
ال�ف دينار 38,70,000 حس�ب ق�رار محكمة بداءة 
النج�ف بالع�دد 2832/ب2016/4 يف 2016/12/8 
فيج�ب اداء املبلغ املذكور اع�اله خالل ثالثة ايام من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ تبلي�غ نرش ااخب�ار يف الصحف 
الرس�مية فأن االموال املحجوزه بموجب هذا القرار 
س�تباع وفق القانون وذلك استناداً للماده )69( من 

قانون التنفيذ
�������������������������������������������

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن باعادة مزايدة
التسلسل او رقم القطعة: 3 /9402   حي صدام

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة: 4 جزي�رة النجف / 
حي صدام

الجنس : دار ومشتمل
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

الدارع�ىل اس�تقبال ومطب�خ  : تش�مل  املش�تمالت 
وغرفتن وصحيات يف الطابق االريض 

والطابق الثاني غرفة واحدة سقوفه مسلح 
س�قوفه  وصحي�ات  ومطب�خ  غرفت�ن  واملش�تمل 

شيلمان
الش�اغل : انتصار عبد عيل عب�ود و زينة عبد الرضا 

قاسم
املزروعات او املغروسات : 

مقدار البيع : عام العقار
بالنظر لرتك املزاي�دة التجارية لبيع العقار املوصوف 
اع�اله للراه�ن انتص�ار عبد ع�يل عب�ود و زينة عبد 
الرضا قاس�م  و فرح عب�د الرضا قاس�م لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن امل�رصف الزراع�ي/ النج�ف  البالغ 
6,000,000 دين�ار س�ته مليون دين�ار نقداً اقتىض 
اعادته�ا مل�دة)15( يوم�اً اعتب�اراً م�ن الي�وم التايل 
لتاريخ ن�رش هذا االع�الن فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل خ�الل املدة املذكورة مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة او نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة التق�ل عن 
60% من القيمة املق�درة للبيع البالغة 80,000,000 
ديناراًثمان�ون مليون دينار  وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم االخري.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري يف العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائديه

محكمة بداءة الكوفة
العدد /9/تسجيل مجدد/2018

التاريخ/2018/3/27
اعالن

قرر تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبيت العائدي�ة قرارها بتاريخ 2018/3/27 اس�تنادا ملحرض تثبي�ت العائدية املؤرخ يف 
2018/3/27 وال�ذي يق�ي بتثبيت عائدية العقار املرقم )2312( محل�ه )الوقف ( جنس العقار )دار( 
ويف االضباره املرقمة )27تس�جيل مجدد 2018( بتس�جيله باس�م طالبة التسجيل املجدد العراقية )عيل 
غازي ادريس( وفقا الحكام املادة )49( من قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل لذا 
نعلن القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتن يوميتن فعىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور خالل 
م�دة االع�الن البالغة ثالثون يوما م�ن اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصح�ف املحلية تقديم اعرتاضه لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية خالل املده املذكورة ويف حالة عدم   ورود 
اش�عار من رئاس�ة محكمة االس�ئتناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها فسوف يكون القرار قد 
اكتس�ب الدرجة القطعية وس�تبارش مديرية التس�جيل العقاري يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار 

تثبيت العائدية حسب االصور.
القايض 

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد /947/ب2018/2

التاريخ/ 218/4/3
م/ اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل )2725رش�ادية( محلة )كوفة 
/ رش�ادية( يف النج�ف علي�ه تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته 
املق�درة ادناه فعىل الراغبن الرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق 
المر هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين فرع مسلم بن عقيل )ع( وستجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري ومن االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية االحوال املدينة وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف /

دار س�كن خربة مس�احته)2( اولك و)77,56 ( مرت مربع تقع عىل الشارع العام مقابل التقاطع املسمى 
فلكة حبيب الرعاش وهي غري مشغولة من احد.

القيمة املقدرة/
)266,770,000( مئتان وستة وستون مليون وسبعمائة وسبعون الف دينار عراقي فقط

وزارة النقل
الرشكة العامة للنقل البحري

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

كاظم حممد العوادي
معاون املدير  العام

اعالن مشاركة رقم )1( لسنة 2018
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»جريمة حب غامضة«.. رواية التشويق الرقمي

واألكثر إبداعاً يف رواية »جريمة ُحّب غامضة« للكاتب سامي 
معلروف الذي امتللك جرأة نرشهلا يف حلقاٍت على ُمدوِّنِته 
الخاّصة عى اإلنرتنت samymaarouf.com، وَرَبطها بمواقع 
التواصل االجتماعّي من أجل اسلتهداف الرشيحة األكرب من 
املتابعلن، ورصِد تفاعالتهلم والّتجاوب معهلا. وكّل وقائع 
د القصلي الذي يتناولله الكاتب من خلالل »أوراق«  الل�رَّ
يلورد بعُضها معلوملاٍت »حقيقيرَّة« عن الَشلخصّيات، كما 
يقول، تحصلل يف فرتِة الثمانينات من القلرن العرشين، أّما 

الجريمة فتاريخها 19 ترشين األول )أكتوبر( 2015.
وهنلا يظّل القارئ يف حلرٍة من أمرِه وسلط تنقل معروف 
بلن أوراق أو فصلول »غامضة حقاً«، وتزداد أسلئلُته حول 
روابط الجريمة ومرتكبيها وأسلبابها، فيما يكتفي الكاتب 
باإلشلارة إىل َضحيرََّتيهلا، وهملا غيلث اللرّايس وحبيبته أو 
لده الّتورَية،  مدّيلة« إيميه جّبلور، مع تعمُّ عشليقته »ال�رَّ
وحتى الّصفحات األخلرة، لجوانَب عدٍة من تفاصيل عالقة 

الُحّب التي جَمعت بينهما وتطّوراتها يف حياتهما.
وملن أجلل زيلادة تشلويق »األرسار العظملى« للَجريملة 
عي  الغامضلة، ُيضيلف الكاتلب شلخصيرَّة االبن غلر الرشرَّ
للّشخصية املحور غيث الرّايس، ثم يختفي هذا االبن لفصول 
حتى ينىس القارئ وجوده، ويصبح »نقطة التقاء« ال يمكن 

ُن بها بالجريمة الَحدث. التكهُّ
وأيضلاً تزيلد الوقفلاُت الفلسلفّية للكاتب أجلواَء غموض 

الخاتملة املرتقبلة، ويتنلاول يف أحدها موضلوَع »الطموح 
الكابلوس« الذي يهدف إىل تحقيق »إنجاز ما« ال يعرف أحد، 
فحات األخرة، ملا هو يف حياة غيلث الرّايس. ثم  حتلى الصرَّ
ُيمّرر عبارة خاطفة هي »الهرطقة الوجودية التي سلتؤّدي 
به )غيلث( إىل 19 ترشيلن األول«، فيعرُب منهلا إىل موضوع 
الحياة، ويسلأل هل هي »مداورة بن الفَرح واأللم؟ ويقول 
الحقاً: »الحياة أحياناً عنيفة مزاجيرَّة عبثيرَّة«. لكن ما عالقة 

هذه الوقفات الفلسفّية يف تفصيالتها بالَيوم املشؤوم؟!
وحلن تتناول املحطات الفلسلفيرَّة الخاطفة موضوع الثأر، 
تظّل حرة القارئ قائمة من فصول الجريمة املرتقبة. يقول 
الكاتلب: »قد يكون الُحبُّ أرشرَّ ثأر، وأكثر الُحبِّ ثأراً هو ُحبُّ 
امللرأة«، وينقل عن الّروائي أحملد الفخراني قوله: »االنتقام 
هو املسلاحة الوحيدة التي ال يمكن التنبُّؤ فيها بمدى خياِل 
لحر الذي يقوُد  اإلنسلان«.حقاً هذا »التنبُّؤ« املفقود هو السِّ
نَهَم القلارئ إىل الخاتمة. ورّبما لو توافلرت الّرواية للقارئ 
فحات رسيعاً إىل  عرب نسلخٍة ورقّية كاملة لكان التهلم الصرَّ
الفصل األخر، لكّن النرش اإللكرتوني »فرَملَه«، ورّبما يكون 
ذلك أحلَد نقاط قوّة آليلة اإلنتاج الرّقمي لكّتاِب املسلتقبل، 
وأسللوباً مناسلباً لتفاعلهم مع قرّائهم، وحبس أنفاسلهم 

حتى اللحظة األخرة.
إذاً أّي املرأٍة هي وراَء االنتقام، وأّي ُحبٍّ سليؤدي إىل »حرِب 
الجهلاد« التلي تنكشلف فصولهلا الفعلّية يف النهايلة. إنها 

م بهلا الكاتب معروف برباعٍة  الحبكلة الفانتازيرَّة التي يتحكرَّ
مطلقلة، وهلي الّسلحُر التي سليحتفظ بله القلارئ، كما 
احتفظ بسلحر تصوير معروف »الرَشّ املُمتع« يف شلخصية 
لوه بالُعقد النفسلّية« يف روايِته السابقة »الفّن  البطل »املشرَّ

األسود«.
ال شلّك يف أن »جريملة ُحّب غامضة« و»الفّن األسلود« هما 
العالمتان الفارقتان يف املسلرة األدبّية للكاتب معروف التي 
تتضّملن أيضاً روايتلي »رقصات الّتيله« وأغانيات« وديوان 
لهوة«. فرواية »الفّن األسلود« تعكُس لوناً فاِقعاً  »قبور الشرَّ
عن شلخصّية »رشيرة« تنقل الواقع »االنحرايفّ« للسياسلة 
اللبنانيلة. أّملا رواية »جريمة ُحّب غامضلة« فتعكُس تزايَد 
دية للكاتب، وبراعَته يف منح الَجريمة الغموَض  الحرفّية ال�رَّ
الجّذاب الذي تحتاجه لبلوغ ذروِة اإلثارة والتشويق، والتحكم 

بكل فصولها وحتى بالقارئ، وهو ما أجاده.
كملا تعكس »جريمة ُحّب غامضة« مهلارة معروف يف بناء 
سيناريوات لألحداث وترتيب املواقف بطريقٍة تجذب القارئ 

إىل املتابعة بحرارة وطلب املزيد.
ومن البديهي القول أنرَّ الّنتاَج األدبّي ملعروف ال يخرُج أبداً عن 
واغل الغريزيرَّة« لعالم األحياء  إطار الواقع، وينقُل دائماً »الشرَّ
بمختللف جوانبهلا، وبلال أّي قيود ملع التقلاط »اللحظات 
املَفصليرَّة التاريخيرَّة« يف حياة أبطاله... لحظات التغير التي 

يعيشها كّل إنسان سواء يف طريق الّسعادة أو البؤس.

كمال حنا  

لعلّه من إبللللداع الفّن الَروائي أن يأخذ الكاتُب القارئ عرب رحلة غامضة عى مّر الّصفللللحات إىل نهاية تكشلف وقائع الحبكة القصصّية يف الّسلطر 
األخلر، فيتعللَق القلارئ باملضمون حتى رَملق الكلمة الخاتمة... ورّبما إىل ما بعدها حن ُتسلِدُل الّروايُة سلتاَرَتها عى ذكرى املتابعة املشلّوقة للفصول 

املتعاقبة، واألسئلة التي قد ال تنتهي عن تسلسل األحداث ونتائجها.

كريم شعالن

ً رصُت أُشبهَك كثرا

وأحبو خلَفَك كالظّل

صاَر قميَي ينحني

فال تستقيم االياُم عى جانبيه

تماما كما كنَت

حيث ترفُع هامَتَك بكربياء

لكّن االرَض لها جاذبيٌة

تستهوي الشاخصن

الذيَن يرسمون االطفاَل

بن عيوِن احالمهم

 صارت املرآُة تنطُق باسِمَك

والغبشُة لنا

نتقاسُمها

حيُث اخرُج بجربٍة مثقوبٍة

وأحاوُل عى مرأًى منَك

أن أجمَع ما يعيل

فتضحُك أنَت

وكأنَك ستموت ثانيًة

من هذا الشبه

وهذه االلتهابات املتكّررة 

لقد صار دمي حلواً !

التخّثرُه االيام

والينفُع به االنسولن

هذا هو دربك

الذي يقودك

وهذا هو دربك الذي يقودني !

لم تذهْب وسامتَك

حتى لحظة رقادك

عى دّكِة »املغيسل«

لكنني ذهبُت  .. 
كلما أخرُج غابشاً

أتابُط ذراعَك

وأنا أودُّع أطفايل النائمن

فتقول عّني

سأعود لكم ببعض ما يعيل … 

أبي

لو تعلم اآلن

لقد رصُت أكرب سّناً منك!  

الكنديون يسمونني

سيد شعالن

أضحك يف رّسي معَك

وأنَت تنهض

مع كّل حرٍف من اسمك.

أبــي
سلوى السياب

تتلواىل دعوات عدد من السلينمائين واملثقفن 
الرسلمية  املؤسسلة  تسلارع  أن  العراقيلن 
لالستفادة من األرشليف الوطني املتوافر لديها 
ملن أجلل إنتلاج أفلالم توّثلق لتاريلخ بالدهم 
الحديث وتحديلداً بعد انهيلار الحكم العثماني 
فيه، لكلن اقرتاحاتهم لم تلق آذانلاً صاغية إىل 

اليوم. 
بعلد احتلالل الجيلش األمركلي للعلراق عام 
2003، علادت إىل التلداول مجموعلة رسلائل 
كتبتها الباحثلة واآلثاريلة اإلنكليزية غرترود 
بيلل )1868 – 1926(، ورغم أنهلا نرشت بعد 
رحيلها بعام كاشفة عن دورها يف رسم الحدود 
الحاليلة وترشليحها لعدد من زعملاء املنطقة 
ليحكموا بلدانهم، وحضورها القوي يف اململكة 
العراقية الناشلئة ووضع سياساتها، إىل جانب 
اشلتباكها مع املجتمع وتمتلن عالقاتها بعدد 

من رموزه وشخصياته العامة.
»رسائل من بغداد« عنوان الفيلم الوثائقي الذي 
أنتج العام املايض، ويعرض يف »دائرة السلينما 
بالتعلاون ملع »شلبكة  واملل�ح« يف بغلداد 
النهريلن«، وحضلور مخرجتي العمل سلابن 
كراينبول وزيفا أولبوم اللتن ستتحّدثان عنه يف 
لقاء مفتوح مع الجمهور، يعقبه إقامة ورشة 

عمل للمختّصن يف صناعة األفالم.

باالسلتناد إىل لقطات أرشيفية لعدد من البلدان 
العربيلة قبلل مئة علام لم يسلبق عرضها من 
قبلل ووثائلق بريطانيلة، يتنلاول العمل قصة 
بيلل؛ الجاسوسلة والدبلوماسلية وعاملة اآلثار 
يف مرحلة حّساسلة سلاهمت خاللها يف تشّكل 
جغرافيلا املنطقلة بعد الحلرب العامليلة األوىل 

وتقاسمها بن بريطانيا وفرنسا.
تلؤّدي أدوار بطللة الفيللم والشلخصيات التي 

عايشلتها مجموعلة ممثللن يقّدملون ضمن 
حواراتهلم محّطلة غرتلرود بيلل األوىل بعلد 
تخرّجها من »جامعة أكسفورد« إىل إيران حيث 
كان عّمهلا يعمل فيها سلفراً لبلالده، لتصدر 
بعد كتابهلا »صور من بالد فلارس« )1892(، 
تصف فيه مشاهداتها هناك، ثم يصّور رحلتها 
إىل فلسلطن وسلورية يف مهمة محّددة تتعلّق 
بدراسة أوضاع دولة آل رشيد يف شمال الجزيرة 

من خالل اتصالها مع عدد من القبائل العربية، 
وإرسال تقييمها الخاص ملستقبل دولتهم.

أتقنلت »خاتلون بغلداد« )اللقلب اللذي كانت 
تنادى به بيلل أثناء إقامتها يف بغلداد( العربية 
والفارسلية واألملانيلة والفرنسلية وقليلاًل من 
اللغتلن االيطاليلة والرتكيلة، وسلّجلت أغلب 
معايشلتها ألهل املدن التي زارتها وربما يكون 
كتابها األبرز »سوريا: الصحراء« )1907( الذي 

اعترب مرجعية لدى العديد من الدارسن لتاريخ 
بالد الشام.

يف نهايلة عام 1909، أتت إىل العراق ضمن بعثة 
آثار لزيارة قرص األخيلر وبابل وبعض املدن 
كالنجف وقامت برسم بعض الخرائط عنها، إىل 
جانب جمعها معلومات عن العشائر التي مرّت 
بها، ثم أرسللت من قبل املخابلرات الربيطانية 
إىل القاهلرة حيث التقت هناك بلورانس العرب، 
ثلم عادت إىل البرصة يف مهّملة تتصل برتتيبات 

سايكس بيكو.
يف تللك الفلرتة، يبلدو أن مقرتحات بيلل نالت 
موافقة حكومة بالدها؛ وأهمها رسلم خارطة 
العراق الحالية التي ضّمت ثالث واليات عثمانية؛ 
بغلداد والبرصة واملوصل بعلد جدل حول وضع 
الواليلة األخرة ضمن حلدود الدولة الحديثة يف 
أروقة السياسلة الربيطانية، وترشيحها فيصل 
بن الحسن ليكون أول ملك يحكمها، ورفضها 

إقامة دولة مستقلّة لألكراد.
ُعّينت مستشلارة للمندوب السامي الربيطاني 
يف العراق سلر بريس كوكلس، وكانت عالقتها 
متوترة مع عدد من شخصيات الحركة الوطنية 
آنذاك، وفق الفيلم الذي يعرض لرسائل متبادلة 
بينهم وبينها، ومنهم املحامي سلليمان فييض، 
مّملن كان يدافعلون عن حقهم يف االسلتقالل، 
لكنهلا تمّتعلت بشلعبية عالية حيلث خرجت 

اآلالف يف جنازتها، وقد دفنت يف بغداد.

يارا محمود

الطرقلات  على  اعالناتهلا  نجلد  تدريبيلة  وورش  دورات 
والشاشلات ويف مواقع التواصل االجتماعلي .قد يكون لدى 

البعض منا معلومات تكاد تكون بسيطة وسطحيه عنها .
قادنلي حب املعرفة والبحث اىل تلملس واقع إحدى الدورات 
املقاملة يف واحدة من مؤسسلات التنميلة والثقافة ؛ وكان 
املحارض أو املدرب  د.عالء عبد الخالق املندالوي استاذ طرائق 
تدريلس يف جامعة بغداد دكتوراه يف التنمية البرشية ؛ بدأت 

السؤال بماهو التعريف املخترص للتنمية البرشية ؟
فأوضلح أن التنميلة البرشية :تعني الزيلادة يف اليشء ؛ عند 
اإلنسلان تنمية مهاراته وخرباته ملن اجل توظيفها لخدمة 
املجتمع وخلق انسان يتعامل مع البيئة واالقتصاد والعوامل 

اقرتحلت  صحيح.حيلث  بشلكل  واملشلكالت  االجتماعيلة 
اليونسلكو برنامج خاص بالرتبية والتعليم من اجل التنمية 
املسلتدامة يف الرشق األوسط والعالم الثالث وعدد من الدول 
الناميلة بثالثة أبعاد 1-بعد بيئي  2-بعلد اقتصادي  3-بعد 

اجتماعي. 
هذه األبعاد بمؤرشاتها تعمل من رياض االطفال وصوال إىل 
الدراسلات العليا متسلسللة ؛ فيأخذ الطفل اليشء البسيط 
ويتدرج بأنشلطة وطرائق وأهلداف وتطبيقات إىل أن يخلق 
منله انسلان مسلتدام .اما عن الهلدف  والغاية ملن  إقامة 
دورات اعلداد املدربن ودورات التنمية البرشية ؟ بن د.عالء 
هذه الدورات فيها مسلتويات يقبل عليها رشيحة الشلباب 
إلضافلة مهلارات لشلهاداتهم األكاديمية طموحلآ بأيجاد 
فرصلة عملل فضآل عن التدريسلين من أسلاتذة جامعين 

أو مدرسلن ومعلمن لحاجتهم لشلهادات هذه الدورات يف 
التقويم السلنوي ضمانآ لحصولهم عى الرتفيعات العلمية 
واإلدارية كما يقبل عى الدورات الناشطن املدنين  ومديرين 

املنظمات املدنية.
طاللب الدكتور املندالوي الحكوملة بمتابعة وفرض الرقابة 
عى الربامج التدريبيلة ومنظمات املجتمع املدني وان تكون 
تللك املنظملات مجلازة ملمارسلة عملهلا  فبعلض الربامج 
التدريبية تكون عبارة علن فعاليات والعاب ترفيهية خالية 
ملن الجانب التدريبلي واملهار كما طالب باسلتحداث وفتح 
جامعات للتنميلة البرشية من أجل اعداد مدربن أكاديمين 
لديهم الشلهادة واملهارة ليتمكنوا من بنلاء املجتمع .. وعن 
ملدى االسلتفادة ملن دورات التنميلة ؟ ذكَر  يوسلف عبد 
الواحد أحد املتدربن ناشلط مدني ومدير منظمة شلبابية : 

االسلتفادة من هذه اللدورات التدريبية   تكملن يف  الجانب 
العملي النني سلأتمكن بعد تنميلة مهاراتلي التدريبية من 

أقامت ورش ودورات تدريبية يف منظمتي .
أملا املتلدرب  ليث حملودي ابراهيم أسلتاذ مناهج وطرائق 
تدريس يف تربية ابن رشد جامعة بغداد أشار إىل أهمية هذه 
اللدورات ألنها تطلور معلوماتله من خالل تبلادل الخربات 
وبناء العالقات مع أنماط مختلفة من الشخصيات وبحسب 
ما قاله أن دورات التنمية البرشية هدفها تنمية اإلنسان من 
الجوانب كافة الن االنسلان رأسلمال  الدولة الحقيقي  كثر 
من الدول املتقدمة اسلتثمرت ماموجود لديها واسلتطاعت 
ايجلاد البدائلل نحلن نمللك كل الخيلارات واالمكانيات وال 
ينقصنا سلوى االستثمار ؛ نحتاج إىل تنمية مستدامة إلدارة 

ثرواتنا ومنها استثمارالعقل البرشي.

فيصل عبد الحسين

تعددت العروض يف املغرب التي تحكي مأسلاة 
عطيل الشكسلبرية، ورصاعله الرتاجيدي مع 
اآلخر، الذي رأى يف لونه األسلود وأصله املغربي 
ما يجعلله دون منزلة. آخر هذه العروض جاء 
بعنلوان “يف انتظار عطيل” وقلدم عى م�ح 
محملد الخاملس وسلط مدينلة الربلاط ملن 
دراماتورجيا وسلينوغرافيا وإخراج لعبداملجيد 

الهواس وتقديم فرقة “أفروديت”.
ومثل العلرض محملد بوتخريز، رضلا بنعيم، 
عبدالرحيلم التميملي، زهرة لحواوي، سللمى 
مختاري وأميملة بال. وشلارك الفنيون رفيقة 
بن ميملون يف اختيار األزيلاء، نورالدين غنجو 
يف إدارة الخشلبة وعثمان سلالمي يف التقنيات 
الفيديويلة، فيما توىل سليف الديلن آيت موىس 

اإلرشاف عى املؤثرات الصوتية.
وتناول العرض الجديد مسلألة الهوية واألصل 
املغربلي، يف مقابل هوية األوروبلي، إضافة إىل 
العّفلة الرشقيلة مقابلل العقالنيلة والترصف 
الربغماتلي، كمبدأ لتسلوية الخالفلات. وركز 
املخرج عى مسألة “الرشف” لدى الرشقي وما 
يمثله ملن قيم، كونله يضيف “رؤيلا جديدة” 
ذاتيلة للنلص اللذي كتبله الشلاعر اإلنكليزي 
وليلم شكسلبر العلام 1603، مملا أعطى ما 
يلربر العرض عى جمهور مغربلي، باعتبار أنرَّ 

“عطيل” جاء من بيئة مغربية تمّجد الرشف.
وحاول العرض إبراز املشاعر الرشقية املكبوتة 

لعطيلل، ومعاناته من غلرة قاتلة عى زوجته 
“دزديمونة” من عشليق مفرتض، هو معاونه 
يف الجيلش القائد “أكاسليو”. لكلن امل�حية 
يف نسلختها املغربيلة قاللت من خلالل الرتكيز 
عى شخصية “أياغو” شليئا مغايرا، عما قاله 
شكسلبر يف م�حيتله املشلهورة “عطيلل” 
مفاده أنرَّ ال حب يف هذا العالم، بل توجد َمُحض 
رغبلات محموملة، واملال هو السليد يف العالم، 
وال سليادة للقللوب فيله. وبلدا أنرَّ “أياغو” أو 

مبلدأ الرش، اللذي يمثله، هو املنتلرص يف أغلب 
مشاهد العرض. وهذا مناقض تماما للمشاعر 
الرقيقة والحب العاصف بن دزديمونة وعطيل 
قبلل اللزواج وبعده، الذي صوره شكسلبر يف 
م�حيته. وبذلك أراد املخرج املغربي اإلشلارة 
إىل جمللة ملن املتغلرات يف عاملنا اليلوم، منها 
ضوابط العالقة بلن املرأة والرجل، التي تغرت 
ملن ذاك الزمن، وحتى زمن إعداد م�حية “يف 
انتظلار عطيلل”. وبلدا عطيل املغربلي مغايرا 

لعطيل الشكسلبري، وال يشلبهه إال باالسلم، 
ليثبلت لجمهوره أنرَّ “انتظار عطيل” يف عرضه 

له ما يربره.
هو بالضبلط ما كان ينتظره أبطال “صومئيل 
بيكيلت” يف م�حيتله الشلهرة “يف انتظلار 
غودو”. انتظار املُخلّص الذي سيعود بالعالم إىل 
وضعله الصحيح ويحرر النلاس من عبوديتهم 
للمال واملصالح، وينقي ضمائرهم ويعيد للحب 

الحقيقي مكانته بن البرش.
ويصر للعبد السلابق، الذي كأنه عطيل موقعه 
الحقيقلي، كقائد عسلكري محنلك دحر أعداء 
مدينلة البندقية وأغرق أسلطول العدو. ويقدر 
كفرد متميز بن البيض من أهل البندقية وبعد 

ذلك ينبذ كأجنبي طارئ.
واملشلاعر الفياضلة التلي تابع بهلا الجمهور 
املغربي مشلاهد امل�حية تنبئ عن معايشلة 
حقيقيلة ملشلاعر األللم لل”عطيل” اللذي ترك 
أرض منبتله يف املغلرب، ليعامل ملن قبل اآلخر 
بهلذه الدونيلة يف مدينة البندقيلة. ولكل واحد 
ملن هلذا الجمهور سلببه املنطقلي، وتجاربه 
الخاصلة، أو تجارب أحد أفراد عائلته أو أقاربه 

يف دول املهجر األوروبي.
وتحكلي امل�حية عن تعلق عطيل بدزديمونة، 
ولكلن والدهلا “برابانتيلو” ال يوافلق عى هذا 
الحلب بن أسلود وبيضلاء جميلة، معتلربا أنرَّ 
من املسلتحيل أن يتساوى سلواد الليل وبياض 
النهلار، وال يمكلن لله تقّبلل اقلرتان ابنته به. 
ويستثمر املخرج وسائل حديثة، كاملذياع ليعلن 

من خالله ألهل البندقية االنتصارات العسكرية 
لعطيل عى خصوم البندقيلة، وترقيته إىل أعى 
رتبة عسكرية يف الجيش. يوغر ذلك صدر أياغو 
وغلره من الحاسلدين ملا وصل إليله، املغربي 
من شلأن يف البندقية، حيث أنه صار حلما لكل 
فتلاة. ويزداد ولع الفتلاة “دزديمونة” املفتونة 
بعطيل وشلجاعته ونبله، وما يثار حول بالده 
من أساطر، فيجعلها ذلك تستعجل الزواج منه 
من دون موافقة أبيها. يسلتغل “أياغو” حامل 
للواء عطيلل هلذه العالقلة املتوترة بلن أبيها 
“برابانتيلو” و”عطيل” ليوغر صدر عطيل ضد 

الجميلة دزديمونة.
وال يكتفلي بذلك بل يدخلل يف مؤامرته زوجته 
“إميليلا” ويطلب منها أن تل�ق منديال ورثه 
عطيل علن أمه وأهداه لزوجتله، فيجن جنون 
عطيل بعد أن يجد املنديل يف غرفة “أكاسليو”. 
فتكتمل مؤامرة أياغو ضد عطيل، ويحل الخراب 
بقتله لزوجتله. ويأتي اعرتاف “إميليا” متأخرا 

لعطيل بأنها من أعطت املنديل لزوجها.
ووظف املخرج اللغة العربيلة الفصحى واللغة 
العامية املغربية يف النص الشكسلبري ليوصل 
رسلالة إىل املشلاهد العربلي واملغربي علن أنرَّه 
“يتحلدث عن مأسلاة مغربلي”، وبذللك خلق 
التعاطلف بن املشلاهدين والعلرض. ونجح يف 
اسلتخدام الكلورس ليوصلل آراء متعارضة يف 
مدينلة البندقية، حول ما يحدث عى الخشلبة، 
كما كان للموسيقى والسلينوغرافيا واإلضاءة 

والديكور البسيط يف العرض دور مؤثر.

»رسائل من بغداد«: خرائط غريترود بيل االستعامرية

دور التنمية البرشية يف حتقيق التنمية املجتمعية 

عطيل املغريب ال يشبه عطيل الشكسبريي
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هلذا السبب.. رفض تأجيل مسلسل هيفاء وهبي
ت�رددت كثري م�ن األنب�اء واألقاويل طوال 
الف�رة املاضية ع�ن عدم لحاق مسلس�ل 
هيفاء وهبيالجديد »لعنة كارما« بالعرض 

يف شهر رمضان بسبب ضيق الوقت .
توجه�ت »ليالين�ا« بس�ؤال ملنت�ج العمل 
ممدوح شاهني للرد عىل هذة األخبار التي 
ت�ردد عن تأجي�ل العمل خاص�ة والجدل 
املصاح�ب للعم�ل، خاص�ًة أن »هيفا« لم 
تبدأ يف تصوير املسلس�ل س�وى األس�بوع 

املايض .
وقال »ش�اهني« أن املسلس�ل سيعرض يف 
املوعد املقرر له يف رمض�ان املقبل، وهناك 
أس�تحالة يف تأجيله بس�بب تسويقه عىل 
أكث�ر م�ن محط�ة فضائية وه�ي قنوات 
النهار، وقناة أبو ظب�ي، كما أتفق مؤخراً 
ع�ىل ع�رض املسلس�ل بقن�وات  الحي�اة 
املرصية .وأشار إيل أن فريق العمل يواصل 
التصوير عىل قدماً وساق، وهناك استحالة 
يف تأجيل�ه إال أذا حدث ظ�رف قهري رغماً 

عنهم ُيصعب من عرضه.
ويف س�ياق آخ�ر نف�ي »ش�اهني« األخبار 

الت�ي ترددت مؤخراً بقي�ام هيفاء وهبي بغناء 
تر املسلس�ل، وأكد أن�ه يقوم حالي�اً باألتفاق 
مع نجم كبري لغناء الت�ر، ويضع حالياً محمد 

مدحت املوس�يقى التصويري�ة للعمل .يذكر أن 
»لعن�ة كارما« يش�ارك يف بطولته كالً إيل جانب 
هيفاء وهبي كالً من باسل الزرو، وخالد زكي، 
وش�ريين، ونبيل عيىس .وكتب�ت بلقيس فتحي 

تغريدة عرب حس�ابها عىل »توير« تهاجم فيها 
مسؤويل قناة »بداية« الس�عودية، حيث قالت: 
»لم أرى دن�اءة كتلك التي ش�اهدتها بالصدفة 
الْي�وم ع�ن إخطار ش�اب بأحد القن�وات وعىل 

اله�واء مبارشة بوف�اة والده مم�ا دفعه 
لالنهيار والجنون، رغب�ة يف خلق محتوى 
يش�د االنتب�اه اال أنه مش�هد ب�ه متاجرة 
كب�رية بمش�اعر الناس..تفاه�ة جالب�ة 
للغثي�ان ف�وق ما بل�غ الس�يل الزبى مما 
نرى كل يوم يف السوش�يال ميديا«.وكانت 
القن�اة ق�د عرض�ت مقطع�ي فيدي�و يف 
برنامجها »حيات�ك 21«، أحدهما للمذيع 
يخ�رب الش�اب بوفاة والده مما تس�بب يف 
انهي�اره عىل اله�واء.. أما املقط�ع الثاني 
ف�كان لقط�ات من جن�ازة والد املش�رك 
السعودي، مما أثار ردود أفعال عنيفة عرب 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي. ويف أول رد 
فعل لها عىل الهجوم، نرشت قناة »بداية« 

أك�دت فيه  الس�عودية بيان�اً 
إيقاف مرشيف  أنها ق�ررت 

ومع�دي فق�رة الربنامج 
الت�ي تم ب�ث مقطعي 

فيها،  الفيديو 
معلن�ة 

بدئه�ا  ع�ن 
الواقعة  يف  تحقيق 

حتى تق��وم بفصل 
املتسبب يف نرشه.

أول تعليق ألصالة بعد اهتامها بتعاطي املخدرات
 يف أول تعلي�ق منه�ا ع�ىل اتهامه�ا بتعاط�ي 
املخدرات، وجهت الفنانة أصالة عرب صفحتها 
ع�ىل موقع »توير« رس�الة اىل املطربة أنغام، 
بع�د أن أصدرت األخرية بيان�ًا تكذب فيه خرباً 

أوردته إحدى املجالت بهذا الشأن.
وقالت أصالة: »غاليتي أنغام.. لس�ت بحاجة 
إىل أخب�ار كاذبة كي أكتش�ف صفاء رسيرتك 
وعم�ق محبت�ك يل، وال أظن أح�داً يصدق مثل 
ه�ذه الره�ات الت�ي يطلقها كتبة ريش�تهم 
س�كني وحربه�م حقد يخ�رج من ص�دور ال 

تع�رف معنى الصداق�ة التي تربطن�ا، ربما 
ألنه�م لم يخت�ربوا مثل هذا الش�عور النبيل، 

ولن يفهموه«.
وكان�ت أنغ�ام نف�ت ع�ىل صفحته�ا يف وقت 
س�ابق املعلومات التي أوردتها إحدى الصحف 
اللبنانية، وأكدت أن ما نرش عن أنها تعلم بأن 
أصالة أقلعت عن املخ�درات وبأنها تمتلك تلك 

املعلومات عار تماما من الصحة وبأن املقال 
الكاذب جملة وتفصي�اًل، مهددة باللجوء إىل 

القضاء.

هل تزوجت نجوى كرم 
»باملخفي«؟

 The Voice »وقع اختيار الفنانة إليسا يف برنامج  »ذا فويس
عىل املتس�ابق ربيع الحج�ار ليتأهل للمرحل�ة النهائية، 
متخلي�ة به�ذا القرار الحاس�م عن املتس�ابق التونيس 
محم�د ع�ي ال�ذي خط�ف قلبه�ا يف مرحل�ة »الصوت 

وبس«.
وأب�دى الفن�ان محمد حماق�ي إعجابه الش�ديد بغناء 
املتس�ابق ربيع الحجار، مؤكداً إلليسا عىل إنه يميل 
إلي�ه من أج�ل اختياره للوص�ول لنهائي�ات »ذا 

فويس«.
أم�ا الفنان عايص الحالني فأب�دى إعجابه بغناء 
املتس�ابق محم�د ع�ي، مؤك�داً عىل أن إليس�ا يف 
موقف صع�ب ألنها مضطرة ع�ىل االختيار بني 

الثالثة املتسابقني.
بينم�ا ج�اء رأي الفنان�ة أح�الم مؤي�داً لرأي 
ع�ايص الحالني، حيث أك�دت عىل إنها رأت أن 
صوت املتس�ابق محمد عي رائعاً وهي أكثر 
مي�اًل إليه لكي تخت�اره للوصول إىل مرحلة 

العرض املبارش.
وجاءت اللحظة الحاسمة من إليسا، حيث 
أب�دت يف البداي�ة إعجابها الش�ديد بثالثة 
متس�ابقني مؤك�دة عىل إنه�م أبدعوا عىل 
مرسح »ذا فويس«، إال إنه عليها أن تختار 
الصوت الذي تستطيع معه مواصلة املشوار 
وتناف�س مع�ه وهو ص�وت ربي�ع الحجار.

يذك�ر أن اليوم هي الحلق�ة األخرية من مرحلة 
املواجه�ة، ومن الس�بت املقبل س�وف تبدأ مرحلة 
العرض املبارش، والتي سوف تنتهي بإعالن الفائز 

بلقب »ذا فويس« يف موسمه الرابع.

دخ�ول ش�مس الغني�ة اللبنانية نجوى ك�رم القفص الذهب�ي بالرّس، فما 
حقيقة هذه املعلومات؟

يبدو أن خرب زواج نجوى كرم يندرج ضمن إطار الش�ائعات الّتي تالحقها 
باستمرار، وعادت لتنترش من جديد تزامناً مع كذبة أول نيسان.

يف إط�ار متصل، نف�ت نجوى كرم ملوق�ع »الفن« خرب زواجه�ا مؤّكدًة »ال 
أتزوج باملخفي«.

إليسا تتخذ قرارًا حاساًم 
يف ذا فويس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنايات القادسية /الهيئة الثانية 
العدد:  110/ج/2018

التاريخ: 2018/4/2
اىل املحكوم الهارب

احمد عودة بريت هاشم املحنة
اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها املرقم 
110/ج/2018 واملؤرخ يف 2018/4/1 واملتضمن 
الحكم عليك غيابيا بالسجن املؤبد استنادا الحكام 
امل�ادة 405 م�ن قان�ون العقوب�ات وبدالل�ة مواد 
االش�راك 47و48و49 منه عن ش�كوى املش�تكي 
)ع�الء عباس نعمان ( ولهروب�ك ومجهولية محل 
اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة  صحيفتني 
محليتني يوميتني واسعتي االنتشار استنادا للمادة 
143 االصولي�ة ول�ك ح�ق االع�راض ع�ىل الحكم 

الغيابي عند  تسليم نفسك او القاء القبض عليك
القايض

حيدر جواد رديف
رئيس محكمة جنايات القادسية

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنح الديوانية 

العدد : 1121/ج/2018
التاريخ 2018/3/29

اعالن
اىل املتهم الهارب كل من ) رحيم لفته خرنوب(  

املرقم�ة 1121/ الجزائي�ة  بالدع�وى  التهامك�م 
ولهروبك�م   453 امل�ادة  اح�كام  وف�ق  ج/2018 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتكم ق�ررت تبليغكم اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني بالحض�ور ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/5/3 الجراء 
محاكمتكم عن ش�كوى املشتكي عي رحيم كاظم  
ويف حالة عدم حضوره س�تجري املحاكمة بحقك 

غيابيا وفق احكام القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية/ الهيئة االوىل 

العدد:  39/ج/2018
التاريخ  2018/4/2

اىل املحكوم الهارب
عادل عباس جياد حسن املنصوري

اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها املرقم 
39/ج/2018 واملؤرخ يف 2018/3/13 واملتضمن 
الحك�م عليك غيابيا بالس�جن ملدة س�تة س�نوات   
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 444/اوال وخامس�ا  من 
قان�ون العقوب�ات عن ش�كوى املش�تكي )يرسى 
كاظم ع�ي ( ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك 
قرر تبليغ�ك اعالنا بواس�طة  صحيفتني محليتني 
يوميتني واس�عتي االنتش�ار اس�تنادا للمادة 143 
االصولي�ة ولك حق االعراض ع�ىل الحكم الغيابي 

عند  تسليم نفسك او القاء القبض عليك
القايض

عبد الله حريز جبار
رئيس محكمة جنايات القادسية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنح الديوانية 
العدد : 342/ج/2018

التاريخ 2018/4/2
اعالن

اىل املتهم الهارب كل من ) احمد كاظم مجهول(  
التهامك�م بالدع�وى الجزائية املرقم�ة 342/ج/2018 
املش�تكي فيها )ايمن عقي�ل جبار(  وفق اح�كام املادة 
2/23 م�رور واملقام�ة ام�ام هذه املحكم�ة ولهروبكم 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر  تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني واس�عتي االنتش�ار وع�ني ي�وم 2018/5/8 
الج�راء محاكمت�ك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا  وعلنا وفق القانون
القايض

زمان عبد االمري محمود
قايض محكمة جنح الديوانية 

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

العدد : 334/ب/2016
التاريخ 2018/4/3

اعالن
املدعيان / محمد اسماعيل محمد 

سعد اسماعيل محمد
املدعى عليه / عي حسني فالح

تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 46/136 
الفريس ومس�احته 272م2 و22 س�م وه�و عبارة عن 
بناي�ة مؤلفة م�ن طابقني تقع يف منطق�ة تجارية عىل 
ش�ارع الرئي�س ذو ممرين قرب ج�رس الجزائر يحتوي  
الطاب�ق االول ع�ىل مح�ل كب�ري لبي�ع املرطبات باس�م 
مرطب�ات الهدايا ومح�ل للصريفة مغلق وقف الكش�ف 
اما الطابق الفوقاني يحتوي عىل ش�قتني مش�غولة من 
قبل ولدي املدعى عليه كل من باس�م محمد عي حسني 
وحس�ن عي حسني وكل ش�قة تحوي عىل غرفتني نوم 
ومطب�خ وحمام ومرف�ق صحي واالرضي�ة من الكايش 
املوزي�ك ومس�قف بالكونكريت املس�لح وانه�ا يرغبان 
بالبقاء بصفة مس�تاجرين بعد البي�ع ودرجة عمرانها 
جي�دة فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة  مع 
دفع  التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
البالغ�ة ثمانمائة وثمانية وتس�عون ملي�ون وثالثمائة 
وس�تة وعرشون الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الثالثون لي�وم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

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

العدد : 2068/ب/2017
التاريخ 2018/4/2

اعالن
املدعي /  سلمان عبد القادر سليمان 

املدع�ى عليهم/  دالل وفري�ال وايم�ان اوالد عبد العايل 
البس�ام وعبد القادر س�ليمان وعبد الل�ه ومحمد وعبد 
الرحمن وبدرية وس�ليمان وفوزية اوالد احمد س�ليمان 
وحص�ة عب�د الرحمن وعف�اف وبدرية وعص�ام ووفاء 
وع�ادل وحنان ونج�الء وعبد الرحم�ن اوالد عبد القادر 

سليمان  
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 34/20 
الك�زارة ومس�احة 20 اولك و7 م و70 س�م وهو عبارة 
ع�ن ك�راج لوقوف ومبيت الس�يارات وان�ه يحتوي عىل 
غ�رف عدد اثن�ان وانه مش�غول من قبل الغ�ري فمن له 
رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة البالغة مليار 
واربعمائة وعرشة مليون وثالثمائة وتسعون الف دينار 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر  اليوم 
الثالث�ني من يوم الت�ايل لنرش االعالن ويتحمل املش�ري 

اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو 
العدد : 1170/ش/2018

التاريخ 2018/4/2
اعالن

اىل املدعى عليه /محمد عبد الرزاق عبد الحميد
اقامت زوجتك املدعية زينب عي عبد الحميد دعوى 
الرشعية ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها  تفريق 
قضائي وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحي 
لقضاء الفلوجة من كونك مرتحل اىل جهة مجهولة 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك ن�رشا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام  محكمة االحوال 
الش�خصية يف الفاو صباح ي�وم 2018/4/12 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وحس�ب 

االصول
القايض

معتز صالح الحسن
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة يف ابي الخصيب 
العدد : 156/ب/2018

التاريخ 2018/4/1
اعالن

اق�ام املدع�ي / محم�د س�ليمان صال�ح الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  156/ب/2018  املرقم�ة  البدائي�ة 
املحكم�ة بحق املدع�ى عليها هيا س�ليمان صالح 
والس�يد رئي�س الوقف الس�ني اضاف�ة لوظيفته 
والت�ي  يطلب  فيها الحك�م بتصفية الوقف الذري 
للعقار املرقم 255 مقاطعة 39 الربدية وبلد السيد 
فمن له  عالقة بالوقف املذكور مراجعة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2018/4/22
القايض

فيصل سلمان عطار
�����������������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم م�ن الس�يد محمد حمود 
زوي�د الذي يطل�ب فيه تبديل لقبه م�ن العكيي اىل  
الطي�ار فمن لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه  املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016
الفريق

مهدي نعمة الوائي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ابراهيم حمود 
زوي�د الذي يطل�ب فيه تبديل لقبه م�ن العكيي اىل  
الطي�ار فمن لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه  املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016
الفريق

مهدي نعمة الوائي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2143/ب/2014

التاريخ 2018/4/2
اعالن

املدعي  / طه ياسني عي 
سعد اسماعيل محمد

املدع�ى عليه / 1 � ع�ي وفخرية وفاطمة وزهراء 
ومريم اوالد ياسني عي
2 � حسنةعي محيسن

3 � مروة وزينب بنات محمد  ياسني 
4 � الشخص الثالث ساهرة مصطفى جواد

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
الخليلي�ة  ومس�احته 203م2 و84س�م   350/2
يقع يف منطقة الخليلية عىل ش�ارع فرعي بالقرب 
من محطة وقود عز الدين مس�يد عليه دار س�كن 
تحتوي ع�ىل مجاز وغرفة اس�تقبال وهول داخي 
وغرفت�ني من�ام ومطب�خ وحمام ومرف�ق صحي 
مع باحة مكش�وفة تطل عليه�ا غرفة نوم واحدة 
الدار مبني بالطابوق ومس�قف بالش�يلمان مبلط 
باالس�منت درجة عمرانه قديمة مشغولة من قبل 
املدع�ى عليه عي ياس�ني   فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة  م�ع دف�ع  التأمين�ات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة البالغة 
مائتان وتس�عة وس�بعون ملي�ون وثمانمائة الف 
دين�ار  وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر الي�وم الثالثون ليوم الت�ايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 56/ب2018/1

التاريخ 2018/3/26
اعالن غيابي

اىل املدعى عليه / مثنى هاشم مزعل
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم اعاله حكما 
غيابيا و املتضمن الحكم بالزامك  بتاديتك للمدعي 
صفاء وسام مهدي مبلغ قدره 90 ورقة فئة مائة 
دوالر امريكي وتحميلك املصاريف وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبلغ زياد 
ط�ارق يف 2018/2/27 يف مرك�ز رشطة الش�عب 
الع�دد 731 يف 2017/3/13 مختوم بختم املجلس 
لحي الشعب قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعراض 
ضم�ن امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه يعت�رب الق�رار 

مكتسب الدرجة القطعية 
القايض

وميض عادل عبد القادر
�����������������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد عبد االمري نارص 
م�وىس الذي يطلب فيه تبديل اللقب من املالكي اىل  
املوسوي فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه  املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016

مديرية تنفيذ ابي صيدا
العدد : 90/ت/2017

التاريخ 2018/4/1
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ ابي صي�دا العقار تسلس�ل 
128/1 مقاطع�ة 4 ابو جرسة الواقع يف محافظة 
دي�اىل /قض�اء املقدادي�ة منطق�ة الش�عب العائد 
للمدي�ن عب�ود كاظم ابراهيم املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن خالد ع�ي زي�دان البالغ 6339650 س�تة 
ماليني وثالثمائة وتس�عة وثالثون الف وس�تمائة 
ورس�م  املصاري�ف  بضمن�ه  دين�ار  وخمس�ون  
التسجيل ورس�م التحصيل فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

ايمان ياسني حسن
املواصفات :

� موقع�ه ورقم�ه : العقار املرق�م 128/1 م4 ابو 
ج�رسة الواق�ع يف محافظة دياىل قض�اء املقدادية 

منطقة الشعب 
� جنس�ة ونوعه جنس�ة ملك رصف ونوعه قطعة 

ارض سكنية مشيد عليها بتلو بمساحة 150 م2
ح�دوده واوصاف�ه : حدوده كم�ا مثبت يف صورة 
الخارط�ة واوصاف�ه قطعة ارض س�كنية مش�يد 
عليها بتلو ويتكون م�ن غرفة نوم ومطبخ وهول 

واستقبال وصالة ومجموعة صحية 
� مش�تمالته : قطعة ارض سكنية املذكورة اعاله 
مش�يد عليه�ا بتلو يتكون من غرف�ة نوم ومطبخ 

وهول واستقبال وصالة ومجموعة صحية 
� مس�احته املس�احة الكلي�ة للعق�ار اع�اله هي 

400م2
الشاغل : ال يوجد

القيم�ة املق�درة : قيم�ة االرض ه�ي 4000000  
اربعة ماليني دينار وقيمة البناء 2000000 مليونا 
دينار فتكون القيمة التقدير لكل العقار اعاله هي 

6000000 ستة ماليني دينار
مالحظ�ة اذا صادفت ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
�����������������������������������������

فقدان
فقدت هوي�ة الطالبة )زينب ش�اكر محمود( من 
املعه�د التقن�ي الب�رصة قس�م املكائ�ن واملعدات 
ف�رع تربيد عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

فقدان
فق�دت هوي�ة نقابة املهندس�ني العراقيني باس�م 
املهندس ) احس�ان مسلم جعفر الحاوي( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������������

فقدان
فق�د وص�ل قب�ض الحكوم�ي امانات م�ن بلدية 
الب�رصة املرق�م )459150( بمبل�غ )ثمانية عرش 
مليون دينار( ومؤرخ يف 2014/10/1  باسم )عفر 
عواج�ه  موحي( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار



االحتاد يرفض اعارة باسم قاسم 
للرشطة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

رف�ض االتحاد العراقي لكرة القدم اعارة 
خدمات م�درب المنتخب الوطني باس�م 
قاس�م لقيادة فري�ق نادي الش�رطة في 

الدوري الممتاز.
وقال امين س�ر االتحاد صب�اح رضا في 
بيان تلقت�ه “المس�تقبل العراقي”، ان “ 
االتح�اد رف�ض الطلب المقدم م�ن ادارة 
نادي الش�رطة م�ن اجل 
اعارة خدمات المدرب 

باس�م قيادة لفريقها الكروي المش�ارك 
في الدوري الممتاز”.

واضاف ان” المدرب باس�م قاسم ملتزم 
بعق�د مع االتح�اد يمتد الى ش�هر ايلول 

المقبل”.
واش�ار ال�ى ان “ االتح�اد يبح�ث ع�ن 
االس�تقرار في مالكاته التدريبية السيما 
ان الكثي�ر م�ن المهمات تق�ع على عاتق 
اختي�ار  اج�ل  التدريبي�ة م�ن  مالكاتن�ا 
العناص�ر الكف�وءة لتمثي�ل المنتخب�ات 

ومنها المنتخب الوطني االول.

                 المستقبل العراقي متابعة

حس�م إيدي�ن ه�ازارد، نج�م منتخ�ب بلجي�كا وفري�ق 
تشيلس�ي اإلنجلي�زي موقفه من اهتمام باريس س�ان 
جيرمان الفرنس�ي بالتعاقد معه عقب نهاية الموس�م 

الجاري.
وذك�رت صحيفة )إيفنين�ج س�تاندرد( البريطانية، أن 
ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي تلقى تأكيدات بأن 
هازارد ال ينوي العودة مجددا إلى أجواء الدوري الفرنسي.

وانض�م هازارد إلى صفوف البلوز ف�ي صيف 2012 قادما 
من ليل الفرنسي.وأش�ارت الصحيفة إلى أن النجم البلجيكي 
يفاضل بين خيارين خالل فت�رة االنتقاالت الصيفية المقبلة، 
أولهما االس�تمرار مع تشيلسي في حالة نجاحه بالتأهل لدوري 
أبط�ال أوروبا.أما الخيار الثاني له�ازارد، فهو الموافقة على االنتقال 

إلى صفوف ريال مدريد اإلسباني.

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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شنيشل: جاهزون للكالسيكو  
اليوم وسنلعب للفوز

            بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مدرب فريق القوة الجوية راضي شنيش�ل، عن 
جاهزية فريقه لمباراة كالس�يكو الك�رة العراقية 
ام�ام فري�ق ال�زوراء الي�وم االربع�اء ف�ي الجولة 
الواح�دة والعش�رون م�ن دوري الك�رة الممت�از 
لحس�اب المرحلة الثانية، في المباراة التي س�تقام 
على ملعب الش�عب الدولي بتمام الساعة الخامسة 

والنصف مساًء”.
الن�ادي تلقت�ه “المس�تقبل  ونق�ل بي�ان الع�الم 
العراقي”، عن شنيشل قوله “نتطلع لتقديم االفضل 
امام ال�زوراء في كالس�يكو الك�رة العراقية، فهي 

مباراة استثنائية وخاصة، وتعد من ابرز المباريات 
عل�ى مس�توى العراق، لذل�ك نتمن�ى ان تكون قمة 

كبيرة بكافة تفاصيلها الفنية والجماهيرية”.
وأضاف ان “مباراة الكالسيكو، هي مباراة خاصة، 
لها ظروفها وطبيعتها المختلفة عن بقية مباريات 
الدوري، الفريق�ان يمتلكان اكبر قاعدة جماهيرية 
في ال�دوري المحل�ي، فضال عن تاريخهم�ا الكبير 
الحاف�ل باأللق�اب والبط�والت، وه�ذا م�ا يعط�ي 
المب�اراة اهمي�ة كبي�رة بع�د كل مب�اراة تجم�ع 
الفريقي�ن الكبيرين، وبالنس�بة لنا ال نفكر س�وى 
بالفوز وتحقيق العالمة الكاملة امام الزوراء، وهو 

حق مشروع بالنسبة لنا.

دي خيا حيدد مصري مورينيو مع مانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
قد يلعب ح�ارس مرمى مانشس�تر 
يونايتد، دافيد دي خيا، دورا محوريا 
في تحديد مستقبل مدربه البرتغالي، 
جوزي�ه موريني�و، م�ع الش�ياطين 

الحمر.
ووفق�ا ل�”كري�ج بيرل�ي” الع�ب 
تشيلسي السابق والمحلل الحالي، 
فإن مورينيو قد يغادر مانشستر 
خي�ا  دي  انتق�ل  إذا  يونايت�د، 
لنادي ريال مدريد اإلس�باني 

هذا الصيف.
وف�ي ه�ذا الص�دد ق�ال 
بيرلي، ف�ي تصريحات 
 :”ESPN“ لش�بكة 
أن دي خي�ا  “أعتق�د 

سيبقى في مانشستر يونايتد”.
م�ان  إدارة  قام�ت  “إذا  وأوض�ح: 

يونايت�د ببيع�ه، يمك�ن أن يتس�بب 
ذل�ك في غض�ب موريني�و ورحيله، 

إن�ه أفضل الع�ب لديه، ال يس�تطيع 
السماح له بالذهاب إلى ريال مدريد، 
خاصة أن النادي ليس في حاجة إلى 

المال”.
وكان�ت تقاري�ر قد ربط�ت دي خيا 
باالنتق�ال ه�ذا الصي�ف إل�ى ري�ال 
مدري�د، الذي يق�ال إنه ين�وي عمل 
تغيي�ر ش�امل ف�ي صفوف�ه، علم�ا 
بأن البلجيكي تيب�و كورتوا، حارس 
بإمكاني�ة  ربط�ه  ت�م  تشيلس�ي، 

االنضمام لصفوف الملكي أيضا.
وأك�دت تقاري�ر أن إدارة اليونايت�د 
تجهز عقدا جديدا لدي خيا، سيمنحه 
راتبا أس�بوعيا خياليا يق�در ب�350 
ألف جنيه إس�ترليني، وذل�ك إلقناع 
أول�د  بملع�ب  بالبق�اء  اإلس�باني 

ترافورد.

هازارد يتجاهل سان جريمان.. 
ويفاضل بني اختيارين مهمة إنسانية حترم كريستيانو رونالدو من وضع الوشوم

             المستقبل العراقي / متابعة
 

ف�ي  الق�دم  ك�رة  نج�وم  اعت�اد 
الس�نوات األخي�رة، عل�ى وض�ع 
متفرق�ة  مناط�ق  عل�ى  وش�وم 
العدي�د  وتش�مل  بأجس�امهم، 
م�ن الص�ور والكلم�ات المتعلقة 
المهنية،  أو  بحياته�م الش�خصية 
لك�ن هناك من يرف�ض ذلك وعلى 
كريس�تيانو  البرتغال�ي  رأس�هم 

رونالدو، مهاجم ريال مدريد.
“مي�رور”  صحيف�ة  وكش�فت 
البريطاني�ة في تقري�ر لها عن أن 

نجم ريال مدريد، يعد من الالعبين 
الذي�ن يرفضون وضع أي وش�وم 
عل�ى أجس�ادهم، بس�بب تبرع�ه 

بالدم بشكل دوري كل عام.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن المدة 
الزمنية التي يجب أن ينتظرها من 
قام بوضع وش�م على جسده قبل 
التبرع هي 4 أش�هر، وذلك لتجنب 

نقل العدوى عبر الدم.
ويق�وم رونال�دو بالتب�رع بال�دم 
س�نويا آخرها ع�ام 2017 عندما 

تبرع مرتين.
وكان ذو ال� 33 عاما قد أعلن عبر 

حس�اباته عل�ى مواق�ع التواصل 
لحمل�ة  دعم�ه  ع�ن  االجتماع�ي 
الن�اس  لتش�جيع   ”Give Blood“
م�ن جميع أنح�اء العال�م على أن 
يصبح�وا متبرعي�ن بالدم من أجل 
أفض�ل  وانض�م  األرواح.  إنق�اذ 
العب في العالم العامين الماضين 
مؤخرا للمتبرعي�ن بنخاع العظم، 
وذل�ك بعدم�ا عل�م بم�رض نج�ل 
ش�ريكه كارلوس مارتينز، ليرفع 
من مس�توى وعي الناس ودفعهم 
نس�بة  ارتفع�ت  وق�د  للتب�رع، 

المتبرعين ب� 300 %.

             المستقبل العراقي / وكاالت

يؤم�ن الكولومب�ي خاميس رودريجي�ز، نجم 
باي�رن ميونخ األلمان�ي، بحظ�وظ فريقه في 

تحقيق الثالثية هذا الموسم.
ورغ�م بداي�ة خامي�س المتخبطة م�ع الفريق 
الباف�اري هذا الموس�م، إال أنه توهج من جديد 
خاصة مع ق�دوم يوب هاينكس، حيث س�جل 

إجماالً 5 أهداف وصنع 11.
لموق�ع  تصريح�ات  ف�ي  خامي�س،  وق�ال 

أنن�ا  “أعتق�د  األلمان�ي:  “س�بورت1” 
قادرون عل�ى القيام بعمل رائع، فلماذا ال 
نفوز بالثالثية؟ نحن نس�ير على الطريق 

الصحيح”.
وأض�اف العب ري�ال مدريد الس�ابق: “أنا 

أتحس�ن وأصبح أفضل من مب�اراة ألخرى، 
عندم�ا أكون ف�ي الملعب أش�عر أنن�ي بحالة 

جيدة”.
وأتم صاحب ال�26 عاًما: “مواجهة إش�بيلية؟ 

يجب أن نلعب بحذر”.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أثنى راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، على زين 
الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، اليوم االثنين.

وقال نجم إس�بانيا الس�ابق، في مقابلة م�ع قناة ريال 

مدريد: “دعوا زيدان يستمر لسنوات أخرى، األلقاب 
تتحدث عن نفسها، نحن جميعا سعداء للغاية ألنه 

مدربنا”.
وتاب�ع: “لم أك�ن أتخيل أنه س�يكون مدربا، في 

ي�وم م�ن األي�ام، منذ أن كن�ا نتش�ارك غرفة 
المالبس.. ولكن ش�يئا فش�يئا بعدما 

اعتزل، شعر بأن لديه النظرة الفنية، 
وها هي طريقته في إدارة الفريق 
ونجاحاته، واضحة أمام الجميع، 

أتمنى أن يستمر لفترة طويلة”.
وع�ن كثرة الالعبي�ن الجاهزين 
لمب�اراة يوفنتوس، ف�ي دوري 
أبط�ال أوروب�ا، ق�ال: “اآلن ال 
أود أن أك�ون ف�ي موقع زيدان، 
ألن لدي�ه العديد م�ن الالعبين، 
والعدي�د م�ن الخي�ارات، ه�ي 
مش�كلة، لكنه�ا تجع�ل جمي�ع 

الالعبين يشعرون باألهمية”.
واختتم راؤول بقوله: “زيدان س�يختار أفضل 11 العًبا، 
وأنا متفائل، الفريق والالعب�ون يمرون بأوقات رائعة، 

والشعور العام جيد.

خاميس: نسري عىل طريق الثالثية

راؤول: لـم أختيل زيدان مدربًا

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، 
ان وزارة الشباب ستبذل كافة الجهود وتقدم كل 

مالديها من أجل إكمال مالعب العاصمة بغداد.
ونقل بيان للوزارة عن عبطان قوله خالل تفقده 
س�ير االعمال الجارية في ملعب عمو بابا 30 الف 
متفرج ان “الملعب بدأ العمل به قبل أربعة أش�هر 
تقريب�اً وواجهت الش�ركة صعوب�ات كثيرة في 
البداية لكن بعد ذلك استمر العمل بالملعب واليوم 
نش�اهد تقدماً كبيراً وملحوظ�اً في اعمال نصب 

الهيكل الحديدي للملعب”.
وأض�اف ان “الش�ركة نصب�ت أكث�ر م�ن نصف 
الملع�ب وه�ي مس�تمرة بأعماله�ا” الفت�ا “من 
المؤم�ل ان تنه�ي اعمال الهي�كل الحديدي نهاية 

شهر آيار المقبل”.
وتاب�ع عبطان ان “ال�وزارة اتفقت مع الش�ركة 

على تحديد شهر حزيران من العام المقبل كموعد 
أولي إلفتتاح المش�روع ليكون اضافة كبيرة 

لمالعب العاصمة بغداد”.
وأكد، ان “الوزارة وبعد رفع الحظر 

البص�رة  الكل�ي ع�ن مالع�ب 
وكرب�الء واربيل، س�تعمل 

وبقوة على رفع الحظر 
عن العاصم�ة بغداد” 

“رف�ع  ان  مبين�اً 
الحظ�ر يأت�ي اوال 
البنى  خ�الل  م�ن 
الرياضية  التحتية 

اكم�ال  ف�أن  لذل�ك 
والحبيبية  ال�زوراء  مالعب 

اضاف�ة  والتاجي�ات  باب�ا  وعم�و 
الى ملعب الش�عب س�يكون عام�اًل مهماً 
وأساسياً لرفع الحظر عن العاصمة بغداد.

عبطان يكشف تفاصيل مهمة عن ملعب 
»عمو بابا« وموعد إفتتاحه

احتاد الكرة يصدر مجلة من القرارات
           بغداد/ المستقبل العراقي

اجتمعت لجنة االنضباط في االتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم لالط�الع على 
مباري�ات  مش�رفي  تقاري�ر 
دوري الدرج�ة ) الممتاز 
واتخ�ذت  واالول�ى( 
في  ق�رارات  عدة 
غاية االهمية” 
امين  .وقال 

س�ر اللجنة ط�ارق عب�د الحافظ في 
بي�ان نقله المكتب االعالمي لالتحاد” 
اطلع�ت لجنة االنضباط مس�اء اليوم 
االثنين على تقارير مشرفي المباريات 
الخاص�ة بدوري الدرج�ة ) الممتاز و 
االولى ( وخرجت بقرارات مهمة جاء 
فيها “ حرمان م�درب نادي الديوانية 
حيدر يحيى م�ن قيادة فريقه لمباراة 
واحدة اثر االحداث التي رافقت مباراة 
الح�دود االخيرة”، فيما ع�دت اللجنة 
فري�ق كرب�الء خاس�را ام�ام الطلبة 

بثالثة اهداف مقابل الشي”.
واض�اف: كم�ا اتخ�ذت اللجن�ة ع�دة 

قرارات خاصة بدوري الدرجة االولى 
من بينه�ا اعتبار فريق ش�باب العمل 
خاس�را امام مصافي الوسط بنتيجة 
) 0-3( وحرم�ان العب نادي ش�باب 
العم�ل “ غيث س�مير “ مباراتين على 
التوالي, وحرم�ان مدرب الفريق ذاته 
“ نور جب�ار زيارة “ اربع�ة مباريات 
ش�باب  الع�ب  حرم�ان  و  متتالي�ة, 
العم�ل “ س�يف عب�د الرض�ا “ م�ن 
اللعب الي نادي حتى نهاية الموس�م 
الحالي,وحرمان العب شباب العمل “ 
عمر عبد الكريم “ اربعة مباريات على 
التوال�ي فيما تم حرم�ان العب نادي 

حيف�ا “ حس�ين س�امي “ مباراتي�ن 
عدا حالة الط�رد, واعتبار نادي حيفا 
خاسرا امام الطارمية بنتيجة ) 0-3( 
.ال�ى ذلك قررت اللجن�ة ايضا حرمان 
العب نادي االثي�ر “ مصطفى ضاري 
“ مباراتي�ن عدا حالة الطرد و حرمان 
العب نادي اليات الش�رطة “ حس�ين 
خليل “ مباراتين على التوالي .واش�ار 
في خت�ام حديثه الى ان اللجنة قررت 
اعتبار فريق السكك خاسرا امام امام 
فريق الجنس�ية بثالثة اهدف دون رد 
وحرمان العب النادي “ احمد مرزة “ 

مباراة واحدة اضافة الى الطرد.

الفيفا يبيع 1.7 مليون تذكرة ملباريات مونديال روسيا

كني حيدد رشطني لنجاح موسم توتنهام

        المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن االتح�اد الدولي لك�رة القدم 
“فيفا”، انتهاء المرحلة الثانية من 
عملي�ة بيع تذاكر مونديال روس�يا، 

المقرر الصيف المقبل.

وب�اع “فيف�ا” حت�ى اآلن 1.7 مليون 
من بطاقات دخ�ول مباريات مونديال 
روس�يا، حس�بما أعلن�ت ه�ذه الهيئة 

الكروية في بيان.
وخ�الل تلك المرحلة، التي انطلقت في 
13 م�ارس/آذار الماضي، باع “فيفا” 

400 أل�ف  عب�ر موقع�ه اإللكترون�ي 
تذك�رة، 216 أل�ف بطاقة منه�ا بيعت 

لمشجعين روس.
وتضم قائمة الدول العشر التي اشترت 
أكبر عدد م�ن التذاكر بالمرحلة الثانية 
كال م�ن الوالي�ات المتح�دة )16462 

 ،)15006( واألرجنتي�ن  تذك�رة(، 
والمكس�يك   ،)14755( وكولومبي�ا 
)14372(، والبرازي�ل )9962(، وبيرو 
)9766(، والصي�ن )6598(، وألماني�ا 
)5974(، وأس�تراليا )5905(، والهن�د 

.)4509(

           المستقبل العراقي / وكاالت

س�يعتبر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، 
ه�ذا الموس�م ناجحا ل�و تأهل إل�ى دوري أبطال 

أوروب�ا لك�رة القدم، وأنه�ى صيامه ع�ن إحراز 
األلقاب، بالفوز بكأس االتحاد اإلنجليزي.

وبات توتنه�ام يتقدم ب� 8 نقاط على تشيلس�ي 
خام�س الترتيب بعد فوز 1-3 عل�ى حامل اللقب 
ف�ي س�تامفورد بري�دج، ي�وم األح�د الماض�ي، 
ليقترب من المش�اركة ف�ي البطول�ة األوروبية 

الشهيرة للموسم الثالث على التوالي.
وقال كين لوس�ائل إعالم بريطاني�ة: “من المهم 

أن نواص�ل اللعب )ف�ي دوري األبط�ال(، ال نريد 
أن نكون الفريق الذي يش�ارك مرة أو مرتين أو 3 
مرات ثم يبتعد”.وتابع: “نحن نس�تحق أن نكون 
هن�ا.. لقد أظهرنا ه�ذا العام ف�ي دوري األبطال 
أن بوس�عنا التنافس مع أفضل الفرق، بكل تأكيد 
كان م�ن المحبط الخروج أم�ام يوفنتوس، لكننا 
حققنا نتائ�ج جيدة لذا نريد الوج�ود هنا مجددا 

العام المقبل وتكرار ما فعلناه”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

تس�تفيدون يف كل ما يتعلق بالرشاك�ة، بإمكانكم القيام 
بعمل يتطلب تعاونا من الطرف اآلخر وتوقيع عقد تجاري 

تستفيدون منه أو إتمام خطبة أو زواج

أنتم مركزون بش�كل خاص عىل إنجاز العمل الذي عندكم 
وتدعي�م مركزكم اإلجتماعي، تالحظون أن ش�عبيتكم يف 
تصاع�د، لديكم طاق�ة وحيوية ملواجهة مش�اغلكم، يوم 

إيجابي عموما

يرتاك�م العم�ل لديك�م أكثر من ال�الزم، أنج�زوا منه قدر 
املس�تطاع، إذا كنت�م بحاجة ملس�اعدة بع�ض الزمالء فال 
ت�رتددوا يف طل�ب ذلك، خذوا قس�طا م�ن الراحة من حني 

آلخر

ضعوا سلم أولويات وأنجزوا فقط ما هو رضوري وعاجل 
من العمل، ينصح باإلنتباه إىل صحتكم

أنتم نشطون إجتماعيا وتلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم، 

بإمكانك�م تمضي�ة وقت ممت�ع مع أحبتكم وتش�عرون 
بالراحة النفس�ية معهم، قد تس�معون خربا سارا يتعلق 

بإنجاز ألحد األوالد، ال ينصح بتجربة حظكم املايل

يمكنكم أن تحققوا أمنية بمس�اعدة صديق أو توجه لكم 
دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة

أنتم محظوظون يف كل ما يخص األمور البيتية والعقارية، 
لديكم فرص�ة إلتمام صفقة عقارية أو إدخال تعديل عىل 

املسكن، أفراد العائلة يميلون للتعاون معكم

تنص�ب أفكارك�م ع�ىل عملك�م ومركزك�م اإلجتماع�ي 
وعالقتكم باملس�ؤولني، بإمكانكم التق�رب منهم وإثبات 
جدارتك�م، الفرصة أيض�ا متاحة ملن يبحث�ون منكم عن 

وظيفة

أنتم نشطون يف الس�فر واالتصاالت والتنقالت، بإمكانكم 
إجتي�از إمتح�ان أو إجراء مقابل�ة هامة، لديك�م تعامل 

إيجابي مع اإلخوة والجريان

العذراء

أنتم نش�طون يف الس�فر واالتصاالت والتنقالت، يمكنكم 
السفر ملس�افة بعيدة، منكم من يبدأ عالقة غرامية خالل 

سفر أو اتصال بعيد

فرصة للحصول عىل مكس�ب مايل م�ن العمل أو من عمل 
إضايف أو تس�رتدونه م�ن أحدهم، ينص�ح بالتخفيف من 

النفقات قدر املستطاع

تش�غل بالك�م األم�ور املالي�ة املش�رتكة، لديك�م فرصة 
للحصول عىل مكسب مايل من رشاكة أو تعويض أو قرض 
مرصيف، ينص�ح بالتخفيف م�ن النفقات قدر املس�تطاع 

واإلنتباه إىل صحتكم أو صحة عزيز عليكم.

احلوتالعذراء

علامء حيلون »لغز« تفقيس بيض الدجاج!
اكتش�ف علماء األحياء يف كندا أحد ألغاز بيض 
الدج�اج، حي�ث تمكنوا من فه�م كيف تتمكن 
الف�راخ من تحطيم ق�رش البيضة القادرة عىل 

تحمل ثالثة أضعاف وزن الدجاجة.
وأعلن عالم األحي�اء، مارك ماكي، من جامعة 
ماكغي�ل الكندي�ة ع�ن توصل فريق�ه العلمي 
إىل كش�ف ه�ذه املس�ألة، باس�تخدام معج�ل 
جس�يمات، حيث قام�وا بفصل طبقات قرشة 

البيض ودراستها تحت املجهر اإللكرتوني.
واتضح له�م أن قرشة البيض تتكون من ثالث 
طبقات نانوية من بلورات كربونات الكالسيوم، 
ل�كل طبق�ة منه�ا دور يف حماي�ة الجنني من 
املؤث�رات الخارجي�ة. كما تب�ني أن وضع هذه 
البل�ورات يتحك�م به بروت�ني أس�تيوبونتني، 
حيث اكتش�ف الباحث�ون أن جزيئاته موزعة 
يف الق�رشة بص�ورة تش�كل بنية ثبت�ت عليها 

البلورات النانوية لكربونات الكالسيوم. وكلما 
كانت جزيئات الربوت�ني أكثر، ازدادت القرشة 
متان�ة.ويف نتيجة الدراس�ة، تب�ني أنه مع نمو 
الجن�ني، تبدأ جزيئات الربوت�ني باالختفاء من 
الطبقة الداخلية أوال ومن ثم الطبقات التالية. 
وعن�د اكتم�ال نم�وه، تصب�ح ق�رشة البيضة 
ضعيف�ة ويك�ون بإمكانه كرسه�ا والخروج 

منها بسهولة.

إنقاذ طفل بعد نصف يوم يف املجاري
انتش�ل عم�ال اإلنقاذ طف�ال عمره 13 
عاما، سقط يف ش�بكة رصف صحي يف 
لوس أنجلوس، بعدما قىض 12 س�اعة 

تحت األرض.
وكان الطف�ل خي�ي هريناندي�ز يلعب 
مع صديقه فوق ألواح خش�بية تغطي 
بالوع�ات مج�اري يف حديق�ة “ل�وس 
أنجلوس بارك”، ولسوء حظه تحطمت 
األل�واح كاش�فة ع�ن فتح�ة تق�ود إىل 

شبكة الرصف.وسقط خيي يف بالوعة 
يبلغ عمقها 8 أمتار، وسط مياه رصف 
رسيعة الحركة، حس�بما أفاد املتحدث 
باس�م قس�م اإلطفاء يف لوس أنجلوس 

برايان همفري.
وأبل�غ الطفل اآلخ�ر ذوي خيي، الذين 
اتصل�وا بالس�لطات لتب�دأ عملية بحث 
معق�دة وس�ط ش�بكة رصف صح�ي 
عمالق�ة، اس�تخدمت فيه�ا كام�ريات 

عائمة ألقيت داخل األنابيب.
وق�ال املدي�ر املس�اعد لقس�م الرصف 
ع�ادل  أنجل�وس  ل�وس  يف  الصح�ي 
ح�اج خلي�ل: “أول يشء س�معناه كان 
)ساعدوني(. تمس�ك بالخرطوم )الذي 

تم إنزاله إليه( وتم سحبه”.
وتلقى خيي إسعافات أولية، بما يف ذلك 
إخراج الس�وائل التي رشبه�ا وتنظيف 

عينيه وأنفه باملحاليل املعقمة.

مدير فيسبوك هياجم آبل: ال هتتمون إال باملال
بع�د أن اته�م الرئي�س التنفي�ذي لرشكة آبل، 
ش�بكة التواصل االجتماعي فيسبوك رصاحة 
بأنها تبيع املس�تخدمني وال تبيع الخدمات، رد 
الرئي�س التنفيذي لألخرية، م�ارك زوكربريغ، 
بأن »آب�ل« ال تهتم إال بالعم�الء القادرين عىل 
الدفع، تاركة يف الخلف من ال يملكون، يف أعنف 
تالس�ن غري مبارش ب�ني العمالق�ني الكبريين 
من�ذ ان�دالع أزمة ترسي�ب بيان�ات 50 مليون 
من عمالء »فيس�بوك« عرب رشك�ة »كمربيدج 
أناليتي�كا« الربيطانية، وتوظيفه�ا يف الحملة 

االنتخابية للرئيس األمريكي، دونالد ترمب.
كان ك�وك قد أدىل بحدي�ث تلفزيوني، األربعاء 
امل�ايض إىل ش�بكة التلفزة األمريكي�ة »إم إس 

إن ب�ي يس«، ُي�ذاع الجمعة الق�ادم، أكد فيها 
أن نم�وذج أعمال »آبل« ال�ذي يجمع أدنى حد 
م�ن املعلومات ع�ن املس�تخدمني، ويهتم فقد 
بتقديم الخدمات إليهم هو أفضل ممن يبيعون 
املس�تخدمني، وهو أس�لوب مراقبة الجمهور 

وتقديم بياناته إىل املعلنني.
وعندم�ا تلق�ى س�ؤاال رصيحا عم�ا يمكن أن 
يفعله إذا كان يف نفس موقف أزمة »فيسبوك«، 

أجاب بقوة: » لن أكون أبدا يف هذا املوقف«.
ويف بودكاس�ت ق�ارب ال�� 50 دقيق�ة، تحدث 
أزم�ة  ع�ن  رصاح�ة  االثن�ني،  زوكرب�ريغ، 
»فيس�بوك« إىل موقع رشكة اإلعالم األمريكية 
»vox«، وهاج�م »آب�ل« رصاحة متهم�ا إياها 

بخدمة األغنياء فقط. ووصف سياس�ة »آبل« 
بالضحالة واالبتعاد عن الحقيقة.

ويف املقابل�ة الصوتي�ة الطويلة، التي ُس�جلت 
الجمعة، س�أل الصحايف األمريكي عزرا كالين، 
زوكرب�ريغ ع�ن ترصيحات ك�وك الت�ي تتهم 
فيسبوك ببيع بيانات ومعلومات املستخدمني 
إىل املعلن�ني، وق�ال: »ه�ل تعتق�د أن مش�كلة 
»فيس�بوك« الحالي�ة هي نم�وذج العمل الذي 

يهتم بالسيطرة اكثر من أي أمر آخر؟«.
وق�ال زوكربريغ إن سياس�ة »إذا ل�م تدفع لنا 
ه�ذه املبلغ ل�ن نس�تطيع أن نعتن�ي بك«، يف 
إشارة إىل خدمات »آبل« مرتفعة الثمن، تتسم 

»بضحالة بالغة وابتعاد عن الحقيقة«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن قناة الس�ويس هي أط�ول قناة 

صناعية يف العالم 
هل تعلم  أن  » شط العرب » يتكون من إلتقاء 

النهرين  يف الخليج العربي 
أن بحرية بيكال يف سيبرييا الروسية هي أعمق 

بحرية يف العالم
هل تعل�م أن  البحر امليت هو : بحرية ش�ديدة 
امللوحة ال تعيش فيه األسماك من شدة امللوحة 
،   وس�مي البحر بهذا االسم ألنه بحر ال تعيش 

فيه أي كائنات حية إذ تبلغ درجة ملوحته 
5 أضعاف درجة ملوحة أي البحر وهو مغلق

ه�ل تعلم أن العرب اطلقوا ع�ىل البحر امليت » 
بح�رية لوط » وعىل البحر األحمر »بحر القلزم 

» وعىل البحر املتوسط »بحر الروم«

تناول املضادات احليوية قد يؤدي إىل املوت
أكدت دراس�ة أمريكية جدي�دة أن معظم م�ن يتناولون 
املضادات الحيوية للتخلص من التهابات الجيوب األنفية 
يواظب�ون عىل الع�الج ملدة عرشة أيام ع�ىل األقل يف حني 
ي�ويص أطب�اء األم�راض املعدي�ة ب�أن ترتاوح امل�دة بني 

خمسة وسبعة أيام للحاالت العادية.
وانته�ت الدراس�ة إىل أن 70 يف املئ�ة إجم�اال م�ن ه�ذه 
املضادات الحيوية التي كتبها األطباء استمر لعرشة أيام 
عىل األقل.وذكرت كاثرين فلمينج-داترا كبرية الباحثني يف 
الدراسة: »يف كل مرة ُتس�تخدم املضادات الحيوية يمكن 

أن تتسبب يف آثار جانبية وتؤدي إىل مقاومتها«.
وقالت: »لذا فمن املهم جدا اس�تخدام املضادات الحيوية 
فقط عندما تستدعي الحاجة واستخدام املضاد الحيوي 

املناسب خالل أقل فرتة مؤثرة ممكنة«.
وتت�وىل فلمينج-داترا منصب نائ�ب مدير مكتب التحكم 
يف املض�ادات الحيوية التابع للمراك�ز األمريكية ملكافحة 

األمراض والوقاية منها يف أتالنتا

وأضاف�ت حس�ب »روي�رتز هيل�ث« أن اآلث�ار الجانبية 
الش�ائعة للمضادات الحيوية قد تش�مل الطفح الجلدي 
وال�دوار والغثي�ان واإلس�هال وع�دوى الخم�رية. وربما 
تش�مل اآلث�ار الجانبية األخط�ر الحساس�ية التي تهدد 

الحياة والتهاب القولون الغشائي الكاذب.
وفح�ص الباحث�ون بيان�ات عين�ة م�ن أنح�اء متفرقة 
بالوالي�ات املتحدة وتمثل ما يق�در بنحو 3.7 مليون بالغ 
يعالجون م�ن التهاب الجيوب األنفية املزمن وأرش�دهم 
أطباء لتن�اول مض�ادات حيوية يف ع�ام 2016.وتتطور 
مقاومة املض�ادات الحيوية عندما تنمي البكرتيا قدرتها 
ع�ىل هزيم�ة العقاقري التي ته�دف إىل قتله�ا وقد تجعل 
االلتهابات عصية عىل العالج بشكل أكرب.وتشري الجمعية 
أن تن�اول املض�ادات  إىل  املعدي�ة  األمريكي�ة لألم�راض 
الحيوي�ة لع�الج التهاب�ات الجيوب األنفية يس�تدعي ما 
يرتاوح بني خمس�ة وسبعة أيام فقط يف الحاالت العادية 
عندما يبدأ املريض يف التعايف خالل أيام من بدء العالج وال 
تظه�ر عليه مؤرشات بأن االلتهاب انترش خارج الجيوب 
األنفية.كانت الجمعي�ة األمريكية تويص قبل عام 2012 
بتن�اول املض�ادات الحيوية ملا يرتاوح ب�ني 10 و14 يوما 

لعالج البالغني من التهابات الجيوب األنفية.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 6 أشخاص » - 2 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( زبدة - 2 
ف�ص ث�وم كبري مفروم - 2 كوب كبري ع�دس أصفر - 1 كوب كبري 
أرز أبي�ض - 4 كوب كبري ش�وربة دجاج - 1 ملعقة كبرية ) ملعقة 
الطع�ام ( زنجبي�ل مف�روم - قرش 1 ثمرة ليمون مبش�ورة - 4/1 
ك�وب كبري عصري ليم�ون - ملح ) الكمية حس�ب الرغبة ( - فلفل 

أسود مطحون ) الكمية حسب الرغبة (
طريقة التحضري:

يف إن�اء كب�ري الحجم عىل نار متوس�طة نضع الزب�دة و تقلب حتى 
تسيح.

يضاف الثوم عىل الزبدة و يقلب ملدة 1 دقيقة حتى يتغري لونة.
يضاف العدس األصفر اىل اإلناء عىل الثوم و يقلب جيدا حتى يختلط 

املزيج بالكامل و يغطى العدس بالزبدة.
نض�ع األرز عىل العدس و يقلب ثم نضع الش�وربة يف اإلناء و يقلب 

مزيج األرز و العدس مرة أخرى و يتبل بامللح و الفلفل.
يغطى اإلناء ثم يرتك عىل النار حتى يترشب املزيج من الشوربة.

بعد ان يترشب األرز و العدس من الشوربة تخفض درجة الحرارة و 
يرتك عىل نار هادئة ملدة من 20-30 دقيقة حتى ينضج.

نض�ع أخريا الزنجبيل املفروم و قرش الليم�ون عىل األرز بالعدس و 
يقلب ثم يقدم.

األرز بالعدس األصفر
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أصبحت اخرتاقات البيانات الشخصية عىل اإلنرتنت شائعة للغاية هذه 
.MyFitnessPal األيام، وأّثر آخرها عىل 150 مليون مستخدم لتطبيق

ويمكنتك التحقق اآلن ممتا إذا كنت قد تعرضت لالخترتاق، أو ما يعرف 
باسم »pwned«، وتعزيز أمن حساباتك من خالل اتباع خطوات بسيطة.

 Have« وللقيام بذلك، يمكن استخدام املوقع األكثر شعبية لهذا الغرض
I Been Pwned«، وذلتك من خالل إدخال الربيد اإللكرتوني الخاص بك، 

ملعرفة ما إذا تم اخرتاق الحسابات األخرى املرتبطة به.
ويقتوم املوقع بفحص عنتوان الربيد اإللكرتوني، للتحقتق من احتمال 
اخرتاق البيانات الشخصية. وإذا تم تضمني تفاصيل حسابات أخرى يف 
أحد هذه الخروقات، ستيخربك املوقع برسالة »oh no – pwned« )لقد 

تعرضت لالخرتاق(، تظهر عىل الشاشة.
كما سيوفر لك معلومات واضحة عن االخرتاق ونوع البيانات املستهدفة، 
مثتل عناوين الربيد اإللكرتوني وكلمات املترور، وكذلك الخدمة التي تم 

ربطها بها.

تعرضتت رشكتة بوينغ األمريكيتة لهجمات ستيربانية استتخدم فيها 
فريوس »WannaCry« الشهري.

ووفقا للمهندسني يف الرشكة فإن الهجمات تسببت بإيقاف أحد خطوط 
اإلنتتاج املخصصتة لتصنيتع قطتع طائترات »Boein -777« يف معمل 

بمدينة نورث تشارلستون األمريكية.
وتفيتد املعلومتات املتوفترة بتأن املختصتني تمكنوا من الستيطرة عىل 
الهجمتات وأوقفتوا آثارهتا الستلبية وأعادوا ختط اإلنتتاج املذكور إىل 
الخدمة، لكن الخرباء ال يستبعدون أن تكون آثار الهجمات قد وصلت إىل 
الكمبيوتترات املوجودة عىل متن الطائترات التي تجمع يف مصنع نورث 

تشارلستون.

فريوس يعرقل إنتاج طائرات بوينغموقع خيربك باحتامل تعرضك لالخرتاق ابتكار قلب اصطناعي بخصائص غري مسبوقة

هيونداي تتحدى يب إم دبليو ومرسيدس

الوطنتي  املركتز  علمتاء  ابتكتر 
للبحوث الطبية يف نوفوسيبريسك 
قلبتا اصطناعيتا جديتدا بتقنية 
القلوب  تتجتاوز مخاطر  حديثة 

االصطناعية  املعروفة. 
االخترتاع،  هتذا  عتن  وكشتف 
ألكساندر تشرينيافسكي، رئيس 
مركز جراحتة الرشيان األورطي 
والتاجي يف مركز البحوث الطبي 
يف  ميشتالكني،  باستم  الوطنتي 
مدينة نوفوسيبريستك الروسية، 

لوكالة األنباء الروسية تاس.
»القلتب  إن  ميشتالكني  وقتال 
)املضخة( التي طورناها تختلف 
جوهريتا عتن ما هو مستتخدم 
األعضتاء.  زراعتة  يف  حاليتا 

أقتراص  مجموعتة  وتستتعمل 
تضتخ الدم أثناء الدوران بستبب 
احتتكاك الستوائل، ونأمتل يف أن 
تستاعد هذه املضخة عىل توفري 
الدم خالل عملها، ألن خاليا الدم 
الحمراء ال تحتك باألقراص أثناء 

عمل املضخة«.
ويأمتل العلمتاء أن تزيتد هتذه 
املضخة الحديثة من عدد ساعات 
عمتل القلتب االصطناعتي التي 

تتجاوز اآلن 9 ساعات فقط.
إلكمتال  الباحثتون  ويخطتط 
أبحاثهتم وتجاربهم عىل املضخة 
البديلتة يف أبريتل الحتايل، وبتدء 
تجاربهم األوىل عىل الحيوانات يف 

الصيف املقبل.

 »G70« استتعرضت رشكة هيونداي سيارة
الجديتدة املتوقتع أن تصبتح منافستا قويا 
 Mercedes-Benz»3« و  BMW« لستيارات
C« يف األسواق. وبالنظر للصور التي نرشتها 
هيونداي للسيارة، يمكن أن نالحظ أنها أتت 
بقدر عال من األناقة، وقمرة داخلية مريحة 

مزودة بأحتدث أنظمتة املولتيميديا والعديد 
من وسائل الرفاهية للركاب.

وبالرغم من أن الرشكة املصنعة لم تدل بأي 
ترصيحات رستمية بعتد حتول املواصفات 
األساستية للستيارة، إال أن بعتض املواقتع 
أكدت أنها ستزود بمحركات بنزين توربينية 

بستعة 2.0 لرت وعتزم 197 أو 247 حصانا، 
فضال عن علب رسعة أوتوماتيكية متطورة 
بت 8 مراحل.وستتأتي النمتاذج العادية من 
هذه السيارة بنظام دفع أمامي، أما النماذج 
األغىل فستتطلق بنظام دفع رباعي وأنظمة 

قيادة متطورة.

إنعام كجه جي

م�ساحة للر�أي

بعد وفاته املفاجئة، يف مثل هذه األيام من 50 عاماً، مللمت زوجته ثيابه وأوراقه 
فعثرت عىل رستالة كان قد كتبها لها قبل ذلك بستبع ستنوات: »إذا مّت يمكنك 
أن تتزوجتي، ولتعرف طفلتانا أننتي أحببتهما كثرياً. وصيتي لتك هي أن تتلقيا 
أفضتل تعليم ممكن«. صعد يوري غاغارين إىل الفضاء يف صاروخ، 1961، وعاد 
ستاملاً ليلقى مرصعه يف تحطتم طائرة، 1968. وكانت ابنتته إلينا يف الثانية من 
العمتر والصغترية غالينا يف شتهرها األول. وقتد نفذت زوجته الوصيتة. والبنت 
الكربى تشتغل اليوم منصب املديرة العامة التحتاد متاحف الكرملني، والصغرى 
أستتاذة يف الجامعتة. يوم أعلنوا عن نجاح تجربة إرستال أول رجتل إىل الفضاء 
الخارجي، ستّجل السوفيات هدفاً حاستماً يف املرمى األمريكي. كانوا قد تكتموا 
عتىل املترشوع مثل رس من أرسار الدولة، لم يفه بته غاغارين حتى لزوجته. أما 
أبتوه عامل املناجم وأمه بائعة الحليب فستمعا من الراديو أن ابنهما طار بعيداً 
وعتاد بطتاًل قومياً. بعد ذلك بدأت مرحلة استتثمار الحدث. تابتع الجميع صور 
خروتشوف وهو يستقبله باألحضان. ويف باريس، نرشت صحيفة »لومانيتيه«، 
لستان الحزب الشيوعي الفرنيس، مقاالً لجانيت فريمريش، زوجة زعيم الحزب، 
ستخرت فيه من »عيد الصعود« لدى املستيحيني، وقالت إن صعود غاغارين هو 
العيد الحقيقي. لم يعد رائد الفضاء يرى طفلتيه. طافوا به عىل املزارع التعاونية 
واملعامتل والجامعات كان عليه إلقاء عرشين خطابتًا يف اليوم. تحّولت ضحكته 
الجميلتة إىل رمز لتفوق االشترتاكية عىل الرأستمالية. زار عواصم العالم وتعىش 
متع ملكة بريطانيتا يف قرصها وأهدته دمتى صغرية البنتيه. التقتط صوراً مع 
النجمتة جينا لولو بريجيدا يف روما ومع عمال مصانتع »رينو« يف باريس، ومع 
أبي الهول يف الجيزة. وقف بجوار كاسرتو أمام الجماهري يف هافانا وسأله الزعيم 
الكوبي عن عدد املرات التي دار فيها بمركبته حول األرض، فأجاب بأنه دار مرة 
واحدة استغرقت ساعة ونصف الساعة. ونظر كاسرتو إىل ساعته وقال: »سأبدأ 
كالمي وما عليك ستوى أن تحسب الدورات«. واستتغرق الخطاب ثالث ساعات 
وكان قصترياً. بعد ستنتني من الدعايتة املكثفة خفت الربيق وعتاد رائد الفضاء 
األول يف التاريتخ إىل شتقته يف »مدينتة النجتوم«، قرب موستكو. يأختذ ابنتيه، 
كل صبتاح، إىل نزهتة يف الغابة ويميض األمستيات يلعب كرة الستلة مع جريانه 
»الفضائيتني«. حياة مملة يكرستها ملتابعة دراستة البنتني، هتو الذي حرم من 
املدرسة بسبب الحرب ولم يتعلم القراءة إال يف سن التاسعة. أراد أن يزرع فيهما 
حب الفنون واآلداب. لم يقرأ لهما دواوين الشعراء الروس، فحسب، بل حدثهما 
عن همنغواي و»الشتيخ والبحر«، وعن سانت إكزوبريي و»طريان الليل«. شعر 
باملترارة ألنهم أبعدوه عن أي رحلة فضائية الحقتة. بالغ يف الرشاب وراح يثرثر 
بآراء خارجة عىل الحد. أراد أن يستتعيد عمله كطيار وبارش دورة تأهيلية. وما 
زال الستؤال غامضاً حول تهشتم طائرته الت»ميغ 15« أثناء رحلة تدريبية فوق 
مقاطعة فالديمري. مألت أوراق التحقيق يف الحادث 29 ملفاً وما زالت محفوظة 
ضمتن وثائق الدفاع الرسية. مات يف الرابعة والثالثني ودفن عند جدار الكرملني. 
ويف استطالع للرأي أجري العام املايض حول الشخصيات األكثر شعبية يف تاريخ 
البالد، حل غاغارين يف املرتبة السادستة، بعد ستالني وبوتني والشاعر بوشكني. 
وكانت صحافة زمانه قد نقلت عنه أنه صعد إىل السماء ولم يلتِق بالخالق. لكن 
املؤرختني اليوم يؤكتدون أنه لم يتفوه بتلك العبارة بل نستبها له خروتشتوف. 

وعندما أرسل األمريكان رجالً إىل الفضاء، عاد ليقول إنه رأى عظمة الخالق.

المستقبل العراقي / ميس الزبيدي

النهتج  مهرجتان  فعاليتات  اليتوم  انطلقتت 
الستينمائي التدويل  بنستخته الرابعتة، والذي 
تنظمته مجموعتة قنتوات كربتالء الفضائية 
ويستتمر لفرتة خمسة ايام بعروض صباحية 

ومسائية وجلسات نقدية ليلية.
وبني مدير املهرجان املخرج السينمائي حسنني 
الهاني:« ان هذه النسخة من املهرجان تختلف 

عن سابقاتها باتساع رقعة املشاركة، اذ وردت 
الدارة املهرجان )3150( عمال من )117( دولة 

مقارنة بالعام املايض الذي كان )1387(«.
مشتريا اىل:« انه تم تشتكيل عدة لجان فكرية 
ورشعية وفنيتة، لتختار )136( فيلما للدخول 
يف مسابقات املهرجان االربع والتي صنفت عىل 
استاس الفلم )الروائي والوثائقي واالنيميشن 
الستيما مسابقة افالم الستيناريو املنتجة من 
مجموعتة قنتوات كربتالء الفضائيتة«. فيما 

اوضح مدير مجموعة قنوات كربالء الفضائية 
املهندس حيدر جلوختان خالل كلمة القاها يف 
حفتل االفتتتاح:« يف ظل التحديتات التي  امام 
االعالم بشكل عام ووسائله بشكل خاص يربز 
دوراالعالم امللتزم والتحديات الخاصة به والتي 
تجمتع بني قدرته عىل مواكبتة التطور التقني 
واالعالمي والتكنولوجي وتنوع استاليب البث 
واالنتاج وبني مسالة االلتزام بالقضايا والقيم 
الدينية واالنستانية ملجتمعاتنا وثقافاتها، من 

هنتا كانت مبادرة مهرجتان النهج لفتح ملف 
سينما االعالم امللتزم وتستهيل التحديات التي 
تواجهها الجهتات املنتجة وعرض نتاجاتها يف 

هذا املحفل االعالمي«.
هتذا وقتد شتهد املهرجتان حضتور عتدد من 
مشاهري الستينما والتلفزيون العربي والعاملي 
من بينهتم الفنانتة االماراتية هتدى الخطيب 
والفنانة الستورية امانة وايل والفنان السوري 
رضتوان عقيتي والفنان املرصي يتارس ماهر 

والفنان املرصي عمرو دوارة والفنانة املرصية 
مديحتة حمتدي والتتي عتربت عن ستعادتها 
بزيارتهتا االوىل للعراق قائلة: » كان لدي بعض 
املختاوف قبتل ان ان آتتي اىل العتراق ملتا نقله 
االعالم من صورة مشوهة عن حقيقة الوضع 
يف العراق، ولكن الصورة التي وجدتها مختلفة 
تماما عتن ما نقل يل، وان العراق بلد حضارات 
فالبد ان يعود اىل واجهة املشتهد العربي الفني 
وقتد فوجئت بهتذا الجمع وان هتذا املهرجان 

عمتره اربع ستنوات وهتذا الزختم الكبري من 
املشاركات«. هذا وشهد حفل االفتتاح عروض 
افتالم )االم املوصلية( للمخرج محمد الصواف 
وفيلتم )كينو( للمخرج حستام هتادي وفيلم 
االنيميشن )الخالدون( للمخرج مهند الكاتب، 
وتخلتل الحفتل تكريتم نخبتة متن الفنانتني 
املشتاركني من داختل العراق وخارجته. يذكر 
ان مهرجان النهج تأستس يف عام 2014 وكان 

انطالق دورته األوىل يف 2015-3-25.

انطالق فعاليات مهرجان النهج السينامئي الدويل الرابع يف العراق

ماذا رأى غاغارين؟
خالد الناهي 

�م�ساء�ت

كثري منا يسأل ويتابع خطب الجمعة لوكالء املرجع األعىل لعلها تأتي بجديد 
عن األنتخابتات املقبلة, من خالل الترصيح او التلميح للقائمة التي تدعمها 
املرجعيتة, او الشتخصية التي تحتى بمباركتها,  فيما فقد قستم اخر من 
الشتعب الصرب, واخذ يطالب املرجعية بالتأشتري عىل القائمة األصلح, وأخذ 
يرفض قولها بوقوفها عىل مستاحة واحدة من الجميع, مستهجن سكوتها 
مثلما يدعتي, محاوالً بطريقة او بأخرى تحويلها متن مرجعية, ذات طابع 
أبتوي اىل مرجعيتة متحزبة لجهة عىل حستاب أخترى, وبالتتايل يريدها آن 
تمتارس دور واليتة الفقيته دون ان يعلم . يمكن القول ان هتذا حال غالبية 
الشتعب, محملهتا كل تبعات الفشتل التي صاحبت العملية السياستية منذ 
ستقوط النظتام ولغاية اآلن نستتطيع ان نقول هذه األقستام الثالثة تمثل 
أغلب الشتعب العراقي, ستواء كانوا متن مقلدين املرجع األعتىل او غرية, او 
حتتى ممتن هم خارج املذهب  لكل منهم استبابه الخاصتة, فاملقلد يريد ان 
يطمتأن بأن خياره ينستجم متع رؤى املرجعيه, فيما من هتم خارج تقليد 
املرجتع أما القصد من املتابعة لألستتئناس برأي املرجع فيقدم علية ان كان 
متوافتق متع خيارة, او يحجم عنته اذا كان غري ذلك, او لغترض ان يبني ان 
املرجعية لديها ميول وبعيدة كل البعد عن الدور األبوي, فيستخدمها كورقة 
انتخابية املرجعية الدينية منذ نشتأتها واىل يومنا هذا, واىل يوم ظهور األمام 
لم ولن تخرج عن دورها األبوي, فهي تنظر اىل الجميع بعني واحدة, ومستوى 

واحد, وقد ححدت اطر عامة حول األنتخابات يمكن ايجازها بما يي 
األطار األول: يجب عىل الجميع املشاركة يف األنتخابات, وال يعني هنا الوجوب 
الدينتي, بقدر كونة واجتب اخالقي, وركزت عىل ان تكون مشتاركة واعية, 
وليس عن جهل اي بعتد التمحيص والتدقيق يف االختيار, فيما حرمت رشعا 
بيتع االصوات .األطتار الثاني : ان تكتون القائمة التي يقتدم عليها الناخب 
قائمة مرضية, اي تتمتتع بمقبولية وطنية, وغري تابعة ألي جهه خارجية, 
بعبتارة اخترى تحمل ثوابت وطنية, ومرشوع وطنتي . األطار الثالث : يجب 
عىل الناخب ان يختار املرشتح الجيتد يف القائمة املرضية, فكما تعلمون لكل 
قائمة هناك مئات املرشحني فيها, وحتما يوجد هناك الفاسدين واملتسلقني 
من يعرب من املرشحات التي تضعها األحزاب والتيارات الوطنية, لذلك يتوجب 
عتىل الناخب بذل مزيد من الجهد يف القائمة املرضية, ليختار من هو األفضل 
فيها. معادلة املرجعية ثابتة وتشمل الجميع, فعلينا املشاركة يف األنتخابات 
اواُل, ثم نشتخص من هي القائمة املرضية, وأخرياً البحث يف تلك القائمة عن 
االفضل من بني املرشتحني. قد يطرح ستؤال هنا كيف ان نستطيع ان نعرف 
القائمتة املرضية من غريها؟ او كيف نعرف من هي القائمة املقصودة بذلك 
؟ يمكتن التوصتل اىل ذلك من خالل اتباع نفس طريقة كيفية معرفة من هو 
املرجع األعلم الوجب تقليده, اي ان لم تستتطع ان تشتخص ذلك بنفستك, 
يجتب عليك أن تستأل اهل الحل والعقل بقي ان نذكتر ملن يريد ان يعرف من 
هي القائمة األصلح وألقرب للمرجعية, يجب عليه أن ال ننتظر من املرجعية 
ان ترشتح له قائمة بعينها, انما ينظر اىل تلك القوائم بعني واحدة, ثم يستأل 
نفستة عن القائمة التتي دائماً تطيع وتطبتق كالم توجيهات املرجعية دون 
تردد فأن استتطاع معرفتها, وهي واضحه من خالل ترصفاتها وأجراءاتها, 

فليتأكد انها القائمة املرضية, وما عليه اال اختيار الجيد يف تلك القائمة.

بكل بساطة، قائمة مرضية، 
ومرشح جيد


