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االمام الكاظم )عليه السالم(

كل من عشق الدنيا فإن اخلوف 

من اآلخرة يغادر قلبه

ص3العراق واالحتاد االوريب يوقعان اتفاقية لـ »االصالح« بقيمة 15.4 مليون يورو

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »حمادثات كبرية« تستبق قمة واشنطن وبيونغ يانغ

روسيا تنوي تزويد دمشق بصواريخ دفاع جوي جديدة ملواجهة أي عدوان جديد

املفوضية تعلن إتالف »6« ماليني بطاقة انتخابية »مسرتجعة«

تنسيق إيراين عراقي لـ »محاية« سوريا من الرضبات الغربية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل وزي�ر الدفاع االيراني امیر حاتمي، 
أمس االربعاء، اىل بغداد يف زیارة تستغرق 
یومی�ن، فيما اكد حاتمي فور وصوله ان 
ه�دف الزيارة بحث الهج�وم الصاروخي 

االخیر عىل سوریا.
وذك�رت وكالة االنباء االيرانية الرس�مية 
)ارن�ا( ان »وزير الدف�اع االيراني العميد 
امی�ر حاتمي وصل االربع�اء، اىل بغداد يف 
زیارة تستغرق یومین«، مبينة ان »امین 
ع�ام وزارة الدفاع العراقیة الفریق الركن 
محم�د ج�واد كان يف اس�تقبال حاتم�ي 

بمط�ار بغداد ال�دويل«. واكد حاتمي فور 
وصوله ان »الهدف من الزیارة هو تطویر 
التعاون العس�كري واالمن�ي بین البلدین 
وكذلك بحث التطورات االخیرة يف املنطقة 
والهجوم الصاروخي االخیر عىل سوریا«. 
وبارك حاتمي »االنتصارات التي حققها 

الشعب والحكومة العراقیة«.
وأعل�ن وزير الدفاع االيراني عن عقد اول 
اجتماع للجنة التعاون الدفاعي بني ايران 

والعراق يف العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة “فارس” عن حاتمي قوله، 
إنه “سيتم خالل زيارته اىل بغداد عقد اول 
اجتماع للجنة التعاون الدفاعي بني ايران 

والعراق”. وتعرضت سوريا فجر السبت 
املايض إىل قصف صاروخي شنته القوات 
األمريكي�ة والربيطاني�ة والفرنس�ية، يف 
وق�ت أعلن�ت القي�ادة العام�ة للجي�ش 
الس�وري أن الرضب�ة الثالثي�ة، ش�ملت 
باتج�اه  إط�الق ح�وال 110 صواري�خ 

أهداف سورية يف دمشق وخارجها.
ب�دوره، بحث وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعف�ري م�ع وزي�ر الثقافة واالرش�اد 
صالح�ي  عب�اس  االيران�ي  االس�المي 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدين وس�بل 

تعزيزها.
التفاصيل ص3

وزير الدفاع االيراني يزور بغداد لعقد أول »اجتماع دفاعي« بني البلدين

ص4

ص2

ص2

ص2

الصدر يعلق عىل متزيق الدعايات االنتخابية ويصف ذلك باألمر »القبيح«
قيادي فيه: ائتالف النرص جتاوز املحاصصة الطائفية والعرقية عمليا

 مهام محودي: 
مـاحـقـقـه الـحـشـد 

مـعـجـزة

حمافظ بغداد ينفي انباء
 انجاز )65( باملئة من املشاريع 

اخلدمية يف احلسينية
ص6

زين العراق تقيم 
حفل خترج دورة تدريب الطالب 

اخلرجيني املتفوقني  
ص2 ص6

أردوغان يقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية مبكرة
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان، 
أم�س األربع�اء، تنظي�م انتخاب�ات رئاس�ية 
وبرملاني�ة مبكرة يف 24 حزيران املقبل، أي قبل 

عام ونصف عىل املوعد املقرر.
وقال أردوغان، يف لقاء صحفي، يف أنقرة: »لقد 
قررنا إجراء ه�ذه االنتخابات يوم األحد يف 24 
حزيران 2018«. ويأتي إع�الن أردوغان عقب 

اجتماعه بحليف�ه الرئييس دولت بهجيل زعيم 
الحزب القومي الرئييس يف تركيا، لبحث اقرتاح 

إجراء انتخابات مبكرة يف آب.
ودام االجتم�اع، ال�ذي كان مرتقب�ا ج�دا بني 
أرودغان وبهجيل، نصف ساعة فقط، بحسب 
ما أعلنت الرئاس�ة، م�ن دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل.
وكان زعيم حزب الحركة القومية أثار مفاجأة، 
الثالث�اء املايض، عندما طال�ب الحكومة بعدم 

االنتظ�ار حت�ى موع�د 3 ترشي�ن األول 2019 
الجراء انتخابات رئاسية وبرملانية.

وق�ال بهجيل يف اجتماع لن�واب »حزب الحركة 
القومية« يف أنقرة أنه بدال من ذلك يجب إجراء 

االنتخابات يف 26 آب 2018.
ول�م يك�ن املعلق�ون السياس�يون يتوقع�ون 
ترصيح�ات بهج�يل، إذ إن حكوم�ة الرئي�س 
أردوغ�ان أك�دت م�رارا إن�ه ل�ن تك�ون هناك 

انتخابات مبكرة.

مـحـافـظ البصـرة يبـحـث ملفـات االقتصـاد
 مـع الـمـانـيـا

العبادي يعلن التزام حكومتـه بإعـادة النـازحني 
6ومنع »داعش« من إحداث تغيري ديموغرايف 2

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القضاء، أم�س األربعاء، عن إصدار 
نين�وى  محافظ�ة  جناي�ات  محكم�ة 
وعاصمته�ا املوص�ل 815 حكًم�ا ض�د 
متعاون�ني أو منضم�ني إىل داعش، بينها 

112 حكًما باإلعدام.
وق�ال املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء 

العراق�ي األع�ىل الق�ايض عب�د الس�تار 
بريق�دار ان محاكم محافظ�ة نينوى قد 
س�ارعت يف العمل بعد تحري�ر املحافظة 
بوقت قليل وقيايس، ومنذ تلك املدة فقط 
بل�غ عدد املحكومني يف محكمة الجنايات 
هناك 815 محكوماً بينهم 212 يواجهون 
عقوب�ة اإلعدام إث�ر انضم�ام معظمهم 
اىل تنظي�م داعش اإلرهاب�ي، بعدما ثبت 

قيامهم بعمليات إجرامية.  واش�ار اىل ان 
»محكم�ة الجنايات يف اس�تئناف نينوى 
االتحادي�ة أعلن�ت ع�ن أع�داد دعاواه�ا 
املحس�ومة واألحكام الص�ادرة فيها منذ 
التحري�ر وع�ودة الحي�اة اىل املوص�ل« يف 

منتصف يوليو عام 2017.

التفاصيل ص3

القضاء يطوي صفحة »داعش« يف املوصل: )112( حكاًم باإلعدام 
و)150( مؤبد ملنتمني لإلرهاب

آراس حبيب حممد كريم
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         بغداد / المستقبل العراقي

االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  كش�فت 
أم�س األربع�اء، عن عزمه�ا إتالف 6 
مالي�ن بطاق�ة انتخابية قب�ل اجراء 
االنتخاب�ات النيابية املقررة يف 12 من 
آيار املقبل، وجاء ذلك فيما اكد عضو 
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات ان خ�روق 
املرشحن والكيانات وصلت اىل املئات 
بخص�وص اس�تخدامهم اماكن غري 
الدعاية  مخصص�ة لع�رض الفت�ات 

االنتخابية.
مجل�س  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
االنتخابات،  املفوض�ن يف مفوضي�ة 
كريم التميمي، ان »املفوضية شكلت 
الناخب�ن  بطاق�ات  الت�الف  لجن�ة 
املس�رجعة«، موضح�ًا ان »عدده�ا 
يبلغ نحو 6 مالين بطاقة انتخابية«.

وبن التميمي ان »إتالف البطاقات 
سيجري بالتنسيق مع وزارة الصناعة 
واملعادن بعد ان طلبت منها املفوضية 
مكائن التالف تلك البطاقات القديمة، 
بوج�ود وكالء الكيان�ات السياس�ية 
ووس�ائل االعالم للتأكد م�ن العملية 
وطمأن�ة املواط�ن بس�المة العملي�ة 

االنتخابية«.
مفوضي�ة  عض�و  اك�د  ب�دوره، 
االنتخابات ح�ازم الرديني ان خروق 
املرشحن والكيانات وصلت اىل املئات 
بخص�وص اس�تخدامهم اماكن غري 
الدعاية  مخصص�ة لع�رض الفت�ات 

االنتخابية.

ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
حازم الرديني القول ان »لجان املراقبة 
يف بغ�داد وكل املحافظ�ات مس�تمرة 
يف مراقب�ة وض�ع لوح�ات الدعايات 
وتس�جل  للمرش�حن  االنتخابي�ة 
اللجان التي خرق�ت املعلومات وتبلغ 
الكيانات بازالتها خالل 3 ايام«، مبيناً 
انه »يف حال انتهاء املدة املحددة سيتم 
الق�رارات  مجل�س املفوض�ن اتخاذ 

بخصوص التغريم«. 
وبن ان »عدد الخروق التي سجلتها 
بخص�وص  باملئ�ات  تص�ل  اللج�ان 
مخصص�ة  غ�ري  أماك�ن  اس�تخدام 

لعرض الدعاية االنتخابية«.
وكانت املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات قد ش�كلت لجانا ميدانية 
للرصد واملتابعة بالتع�اون مع امانة 
بغداد ملراقبة خروق حمالت الدعايات 
واألح�زاب،  للمرش�حن  االنتخابي�ة 
مؤكدة انها ستحاس�ب كل من يخرق 
بقواع�د  الخ�اص   11 رق�م  قان�ون 
الدعاي�ات االنتخابية والذي تصل فيه 
العقوبة اىل غرامات مالية او قانونية 
ومنه�ا س�حب رخص�ة ذل�ك الحزب 
من الرش�يح، او منعه من الرش�يح 

لدورتن برملانيتن متتاليتن.
وانطلقت رس�مياً، السبت املايض، 
الحملة االعالمية لالئتالفات واالحزاب 
العملي�ة  يف  املش�اركة  السياس�ية 
النتخاب�ات  واملرش�حن  االنتخابي�ة 
مجلس الن�واب املقررة يف 12 من أيار 

املقبل.

املفوضية تعلن إتالف )6( ماليني بطاقة انتخابية »مسرتجعة« من الناخبني

        بغداد / المستقبل العراقي

عل�ق زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد مقتدى 
الصدر،ام�س  االربع�اء، ع�ى تمزي�ق الدعايات 

االنتخابية، فيما وصف ذلك ب�«االمر القبيح«.
وق�ال الس�يد الصدر يف رد عى س�ؤال بش�أن 
رأي�ه بمن يق�وم بتمزي�ق الدعاي�ات االنتخالبية 
)امللصقات التعريفية(، وتابعته السومرية نيوز، 
ان »االعت�داء عى الدعاي�ات االنتخابية وبصورة 

غري ادبية امر قبيح«. 
واض�اف »اننا نضع بن ايديك�م الزالة بعض 
الدعاي�ات االس�تفزازية او التي تس�تعمل اس�م 
الجه�اد للسياس�ة او التي تعتدي عى الش�هداء 
االب�رار او ما ش�ابه ذل�ك او اي دعاية فيها خرق 
قانون�ي، اب�الغ الدجهات املتخصة عنه�ا وان لم 
تقم بواجبها، اب�الغ الجهة العائدة لها )الدعاية( 
لرفعه�ا ف�ورا«، مش�ريا اىل انه »يف ح�ال لم تقم 
الجه�ة بذل�ك، فاحال�ة االمر اىل وجه�اء املنطقة 

وحكمائها، واال فاالحتجاج السلمي«.
ومن�ذ االي�ام االوىل لب�دء الدعاي�ة االنتخابية، 
انت�رت ظاه�رة تمزي�ق وحرق ورسق�ة صور 
املرش�حن لالنتخابات العراقية، م�ن دون اتخاذ 
اجراء إليقاف التجاوزات عليها، فيما اكد مراقبون 
ان ه�ذه الحملة تقف وراءها عدة اس�باب بينها 
الي�أس من تفغي�ري الوجوه الس�ابقة او لرسقة 

االطار الخشبي او الحديدي لتلك الدعايات.

الصدر يعلق 
عىل متزيق الدعايات االنتخابية 

ويصف ذلك باألمر »القبيح«

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س ال�وزراء، حي�در العب�ادي، أمس 
األربعاء، عى رضورة إعادة النازحن إىل مناطقهم 
املس�تعادة، مبين�ا ان الع�راق انترص ع�ى داعش 

بوحدته وشجاعة مقاتليه.
وذكر املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان العبادي 
ح�ر صب�اح األربع�اء، املؤتمر الع�ارش لالتحاد 
ال�دويل لجمعيات الصليب االحم�ر والهالل االحمر 
ملنطقة الرق االوس�ط وش�مال افريقي�ا املنعقد 
يف بغ�داد، حيث ق�ال يف كلمة له خ�الل املؤتمر، إن 
»العالم يف عام 2014 تصّور ان العراق انتهى لكننا 

حققنا لبلدنا القوة والوحدة وقد تغلبنا عى داعش 
بوحدتنا وبشجاعة املقاتلن واملواطنن«.

وأض�اف، ان »النرص ع�ى داعش ج�اء نتيجة 
وح�دة العراقين ووقوف العال�م معنا، وهو نجاح 
الن�ه انقذ العراقي�ن من جماعة ارهابية تس�ببت 
بضحاي�ا كثرية خالل عدوانها وتضحيات اخرى يف 

عمليات التحرير«.
»الحكوم�ة ملتزم�ة  ان  إىل  العب�ادي،  وأش�ار 
بمواصلة الخط�ى إلكمال اعادة جمي�ع النازحن 
لديارهم ومدنهم املس�تعادة، بشكل طوعي ومنع 
داع�ش م�ن إح�داث اي تغي�ري ديموغ�رايف والغاء 

التنوع الذي نعتز به ونشأت عليه الحضارات«.
وكان رئيس الوزراء حي�در العبادي، أكد خالل 

استقباله املبعوث الخاص للرئيس االمريكي بريت 
مك�ورك والوفد املرافق له، مس�اء أم�س الثالثاء، 
إرصار العراق عى النج�اح بتوحيد العراقين نحو 

هدف اإلعمار و توفري املناخ الجاذب لالستثمار.
وج�رى خ�الل اللق�اء أيض�ا، بح�ث العالقات 
واالمني�ة  السياس�ية  والتط�ورات  البلدي�ن  ب�ن 
واالقتصادي�ة ومرحل�ة البناء واإلعم�ار يف العراق 
واالوض�اع يف املنطق�ة والقضاء عى م�ا تبقى من 

خاليا داعش االرهابية .
ان  األمريك�ي،  املبع�وث  أوض�ح  جانب�ه  م�ن 
اآلن يس�ري  الع�راق  ان  املتح�دة ت�رى  »الوالي�ات 
باالتج�اه الصحيح«، مؤكدا دع�م بالده للعراق يف 

مرحلة اإلعمار والبناء وتعزيز االمن .

         بغداد / المستقبل العراقي

لح�زب  الع�ام  األم�ن  الن�رص،  ائت�الف  يف  القي�ادي  أك�د 
املؤتم�ر الوطن�ي العراق�ي اراس حبي�ب، ام�س األربع�اء، ان 
عملي�اً. والعرقي�ة  الطائفي�ة  املحاصص�ة  تج�اوز  ائتالف�ه 

 

وقال حبيب يف بيان صحفي ان »املش�كلة األساسية التي يعاني 
ِمنها العراق هي عدم وجود رؤية متكاملة ملستقبل البالد ملرحلة 
مابعد النفط، وإن الطبقة السياس�ية املتصدية بعيدة عن واقع 

املجتمع العراقي«.
 مبين�ا ان »ائت�الف الن�رص ال�ذي يق�وده الدكت�ور حي�در 
العبادي، يكاد يكون القائمة الوحيدة التي تجاوزت املحاصصة 
الف�ردي  األس�اس  العتماده�ا  عملي�اً  والعرقي�ة  الطائفي�ة 
 ومب�دأ املس�اواة يف تقدي�م مرش�حيها لخ�وض االنتخاب�ات«.

وأض�اف األمن الع�ام لحزب املؤتم�ر الوطني انن�ي »عملت يف 
املرحل�ة املاضية ع�ى توحيد الق�وى املدنية ضم�ن تكتل واحد 
لخوض االنتخابات، إال إنني واجهت الكثري من األمور واملعوقات 

التي جعلتني أتخى عن تحقيق هذا الهدف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغداد، أم�س األربعاء، العثور عى 15 
عبوة ناسفة وقنربتي هاون جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الق�وات األمنية ف�ي قيادة عمليات بغداد من تمكنت تنفيذ 
واجب تفتيش ضمن مناطق )البو عوسج، الراكوب، العرسان( 

جنوب بغداد«.
وأضاف�ت انه »نت�ج عنه العثور عى )15(عبوة ناس�فة مع 
قنربتي هاون عيار )60( مل�م وهي مخلفات حربية لعصابات 

داعش االرهابية، تم رفعها بدون حادث«.

قيادي فيه: ائتالف النرص جتاوز املحاصصة 
الطائفية والعرقية عمليًا

عمليات بغداد تعلن العثور عىل )15( عبوة ناسفة 
وقنربيت هاون جنويب العاصمة

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  التحال�ف  رئي�س  دع�ا 
الس�يد عمار الحكيم، أمس األربعاء، 
اىل التح�ي بالحكم�ة واعتماد الحوار 
يف حل اشكاليات املنطقة. وذكر بيان 
لرئاس�ة التحال�ف تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الس�يد 
عمار الحكيم استقبل بمكتبه ببغداد 
وزير الثقافة واالرشاد االيراني عباس 
صالحي والوفد املرافق له وبحث معهم 
آفاق التعاون بن العراق والجمهورية 
االسالمية السيما يف املجاالت الثقافية 
وس�بل تعزي�ز التع�اون الثق�ايف بن 

البلدين بحكم املشركات الكبرية بن 
الش�عبن«. وأكد السيد عمار الحكيم 
خالل اللق�اء، أن »الش�عبن العراقي 
وااليران�ي لديهم�ا تاري�خ وحض�ور 
إنساني فاعل وساهما بإثراء املجتمع 
االنساني بالفكر واملعرفة، فضال عن 
أدوارهم�ا يف الحض�ارة اإلس�المية«. 

وعن التطورات يف املنطقة دعا رئيس 
التحالف الوطني العراقي اىل »الهدوء 
والتح�ي بالحكم�ة واعتم�اد الحوار 
منهج�ا لح�ل اإلش�كاليات،« مجدداً 
»التأكيد ع�ى أن جلوس الجميع عى 
طاول�ة حوار حقيق�ي كفيلة بإنهاء 

األزمات التي تعيشها املنطقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجنة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، أمس 
األربعاء، ع�ن وجود معس�كرات ملجاميع إرهابية 
يف صح�راء االنب�ار بحماي�ة الق�وات األمريكي�ة, 
فيم�ا بين�ت إن الق�وات األمريكي�ة تمن�ع وصول 
القوات األمنية والحش�د الشعبي اىل مناطق تواجد 

اإلرهابين يف تلك الصحراء.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« عن عض�و اللجنة 

حسن سالم القول إن »عمليات تطهري أعايل الفرات 
وصحراء االنب�ار التي انطلقت ي�وم أمس )األول( 
غري كافي�ة ملالحقة املجامي�ع اإلرهابي�ة املتبقية 
من تنظيم داعش اإلرهابي يف هذه املناطق”، الفتا 
إىل أن »الق�وات األمريكي�ة تمن�ع وص�ول القوات 
العراقية من الجيش والحش�د الش�عبي إىل مناطق 

تواجد املجاميع اإلرهابية يف صحراء االنبار«.
وأض�اف إن »العملي�ة اقت�رصت ع�ى مالحقة 
مجامي�ع قليل�ة متواجدة يف الصح�راء«، مبينا إن 

»الق�وات األمنية عث�رت عى معس�كرات لتدريب 
عنارص داعش اإلرهابي خالل عملية التطهري«.

واس�تأنفت ق�وات الحش�د الش�عبي الصفحة 
الثاني�ة م�ن عملي�ات تطه�ري جزيرت�ي االنب�ار 

والثرثار.
واعلن قائد محور رشق االنبار بالحشد الشعبي 
كري�م الخاقان�ي، الثالث�اء، عن انط�الق عمليات 
تطهري جزيرت�ي االنبار والثرثار م�ن فلول داعش 

لتأمن تلك املناطق.

احلكيم يدعو اىل احلوار حلل إشكاليات املنطقة

عضو يف األمن الربملانية يتحدث عن »محاية« األمريكان لـ »جماميع إرهابية« 
يف صحراء االنبار 

العبادي يعلن التزام حكومته بإعادة النازحني ومنع »داعش« 
من إحداث تغيري ديموغرايف

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى رئيس اللجن�ة األمنية يف مجلس 
الحس�يني,  ص�ادق  دي���اىل  محافظ�ة 

وج�ود  األربع�اء,  أم�س 
اتف�اق إلع�ادة ن�ر قوات 
واألس���ايش  البيش�مركة 
ش�مايل املحافظ�ة, مش�ريا 
القطاع�ات  حرك�ة  أن  إىل 
برئيس  مرتبطة  العسكرية 
ال�وزراء الق��ائ�د الق�وات 
العب�ادي  حي�در  املس�لحة 

حرصا. 
يف  الح���س�يني  وق�ال 
ترصي�ح صحف�ي إن�ه “ال 
يوج�د أي اتفاق كما زعمت 
بعض وسائل اإلعالم بشان 

إعادة نر قوات البيش�مركة واالسايش 
يف نواح�ي الس�عدية والجل�والء وقرة تبة 
ش�مايل دياىل”، مبينا أن “ن�ر أي قوات 
س�واء كان�ت اتحادية أو كردي�ة مرهون 
بموافق�ة حرصي�ة من قب�ل القائد العام 

للقوات املسلحة”.
“األوض�اع  أن  الحس�يني،  وأض�اف 
األمني�ة يف محافظ�ة دي�اىل ه�ي األفضل 
من�ذ ع�ام 2003 وس�تجري االنتخاب�ات 
املقبلة بإج�واء ايجابية للغاي�ة”، محذرا 
ق�وات  أي  “ن�ر  أن  م�ن 
إرباك  أخ�رى سيتس�بب يف 

األوضاع”.
وكان النائب عن ائتالف 
محم�د  القان�ون  دول�ة 
الصيهود كش�ف يف ترصيح 
س�ابق ل�/املعلوم�ة/، عن 
وجود لقاءات “مش�بوهة” 
بن واش�نطن واربيل بشأن 
البيش�مركة  ق�وات  ع�ودة 
الكردية إىل كركوك واملناطق 

املتنازع عليها.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف الشيخ د. همام حمودي- رئيس 
املجلس األعى االسالمي- ما حققه الحشد 
الش�عبي م�ن انتص�ار بأنه »معج�زة« يف 
حس�ابات الغرب خاصة، وإن رسها يكمن 
يف الروح الحسينية التي تجلت بعد الفتوى 
املباركة.وأشار- خالل رعايته لحفل الزواج 
الجماع�ي الذي أقامته مؤسس�ة ش�هداء 
الي�وم االربع�اء  رساي�ا عاش�وراء ع�رص 
لنحو 50 مجاهداً- إىل أن الحش�د الش�عبي 
اس�تجاب للفتوى ولم يكن يملك س�الح أو 
تدريب ومعدات، لكن�ه قاتل بروحية »لبيك 
يا حس�ن« وغ�ري املعادلة، ومن�ح الجيش 
والقوات االمني�ة عزيمة االندفاع، وأن زمن 
مابعد االنتص�ار هو زمن الوفاء للمضحن 
 وغ�رس روح املحب�ة وتعزي�ز االس�تقرار.

وفيما هنأ املحتفلن بحلول ش�هر ش�عبان 
»ش�هر رس�ول الل�ه ص«، ب�ارك للش�باب 
زواجه�م، داعياً اياه�م اىل غرس قيم الوالء 
 للوطن والروح الجهادية يف نفوس ابنائهم.

كم�ا ق�ام بمعي�ة قائ�د رساي�ا عاش�وراء 
الح�اج كاظ�م الجاب�ري بتوزي�ع الهداي�ا 
عى العرس�ان، معلنا يف الوقت نفس�ه عن 

تخصيصه هدايا مالية لهم.

جملس دياىل: ال وجود ألي اتفاق يقيض بنرش قوات كردية 
شاميل املحافظة

 مهام محودي: ماحققه احلشد معجزة واآلن هو زمن الوفاء 
للمضحني وغرس املحبة

سجلت »مئات« اخلروقات للمرشحني والكيانات



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1656 )  April  19  Thu 2018    العدد ) 1656 ( 19 نيسان 2018          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت الهيئة العلي�ا للحج والعمرة، أمس األربع�اء، عن تمديد فرتة مراجع�ة الفائزين بقرعة 
الحج لألعوام الخمس�ة املقبلة لغرض تثبيت أس�مائهم وتس�ديد الدفعة األوىل من تكلفة الحج 

لغاية ال�17 من الشهر املقبل.
وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنه »نظرا للزخم الشديد عىل مكاتب الهيئة يف بغداد واملحافظات من قبل املراجعني قررت 
تمديد فرتة مراجعة الفائزين بقرعة الحج لالعوام )2019-2020-2021-2022-2023( لغاية 

17 ايار املقبل«.
وأض�اف، أن »قرار التمديد ج�اء أيضاً لتنظيم عملية انجاز معام�الت الفائزين واعطاء فرصة 
أطول لتيس�ر تس�ديد مبل�غ الدفعة االوىل من تكلف�ة الحج يف املصارف املعتم�دة لدى الهيئة«، 
مؤكداً عىل »رضورة إرساع الفائزين بقرعة الحج للعام الحايل 2018 بمراجعة مكاتب الهيئة يف 

بغداد واملحافظات لتسديد مبلغ الدفعة الثانية من تكلفة الحج قبل نهاية الشهر الحايل«.

احلج متدد مراجعة الفائزين بقرعة األعوام اخلمسة لغاية 17 أيار املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وصل وزير الدفاع االيراني امیر حاتمي، أمس 
االربعاء، اىل بغداد يف زیارة تس�تغرق یومین، 
فيما اكد حاتمي فور وصوله ان هدف الزيارة 
بحث الهجوم الصاروخي االخیر عىل سوریا.

وذكرت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( 
ان »وزير الدفاع االيراني العميد امیر حاتمي 
وص�ل االربع�اء، اىل بغداد يف زیارة تس�تغرق 
یومی�ن«، مبينة ان »امین ع�ام وزارة الدفاع 
العراقی�ة الفریق الركن محم�د جواد كان يف 

استقبال حاتمي بمطار بغداد الدويل«.
واك�د حاتم�ي ف�ور وصول�ه ان »الهدف من 
الزیارة هو تطویر التعاون العسكري واالمني 
بی�ن البلدین وكذلك بح�ث التطورات االخیرة 
يف املنطقة والهج�وم الصاروخي االخیر عىل 

سوریا«.
وب�ارك حاتم�ي »االنتص�ارات الت�ي حققها 

الشعب والحكومة العراقیة«.
وأعل�ن وزي�ر الدف�اع االيراني ع�ن عقد اول 
اجتم�اع للجن�ة التعاون الدفاع�ي بني ايران 

والعراق يف العاصمة بغداد.
ونقل�ت وكالة “ف�ارس” عن حاتم�ي قوله، 
إنه “س�يتم خالل زيارته اىل بغ�داد عقد اول 
اجتم�اع للجن�ة التعاون الدفاع�ي بني ايران 

والعراق”.
وتعرض�ت س�وريا فجر الس�بت امل�ايض إىل 
قص�ف صاروخي ش�نته الق�وات األمريكية 
والربيطاني�ة والفرنس�ية، يف وق�ت أعلن�ت 
القي�ادة العامة للجيش الس�وري أن الرضبة 
الثالثية، ش�ملت إطالق حوال 110 صواريخ 

باتجاه أهداف سورية يف دمشق وخارجها.
ابراهي�م  الخارجي�ة  وزي�ر  بح�ث  ب�دوره، 
واالرش�اد  الثقاف�ة  وزي�ر  م�ع  الجعف�ري 
االس�المي االيراني عباس صالحي العالقات 

الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها.
االعالم�ي  للمكت�ب  صحف�ي  بي�ان  وذك�ر 
للجعفري، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان االخر »اس�تقبل يف مكتب�ه ببغداد، 
وزي�ر الثقاف�ة اإليران�ي والوف�د املرافق له، 
وبحثا العالقات الثنائية ب�ني بغداد وطهران 

وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين«.
واض�اف انه »جرى خ�الل اللقاء التأكيد عىل 
عم�ق العالق�ات واملش�رتكات الت�ي تجم�ع 
الش�عبني الصديقني، وأهمّية تبادل الزيارات 
ب�ني مس�ؤويل البلدي�ن، وفتح آف�اق جديدة 

للتعاون املُشرتَك يف املجاالت كافة«.
وأتي الزيارات اإليرانية إىل العراق بعد خمسة 

ايام من هج�وم صاروخي امركي بريطاني 
فرنيس تعرضت له مواقع ومنشآت عسكرية 
يف س�وريا. وهن�اك ش�به تطاب�ق يف املواقف 
العراقي�ة اإليرانية بش�أن األزمة الس�ورية. 
وقال سعد الحديثي، املتحدث الرسمي باسم 

رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، ان سياس�ات 
ب�الده يف عالقاتها الخارجية قائمة عىل عدم 
التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول.  وأضاف 
أن التدخالت الخارجية يف س�وريا أسهمت إىل 
حد كب�ر يف تفاقم األوضاع هن�اك، موضحاً 

أن تركيز بالده منصب بش�كل أسايس حالًيا 
ع�ىل القض�اء ع�ىل البيئ�ة املس�اعدة لبقاء 
تنظيم داع�ش يف األرايض الس�ورية القريبة 
من حدودها. بدوره�ا، دانت ايران الرضبات 
بش�دة معتربة انها خ�رق للقوان�ني الدولية 

ومح�ذرة م�ن تبعاته�ا وآثاره�ا االقليمي�ة 
والدولي�ة وتجاهل للس�يادة س�وريا ووحدة 
أراضيه�ا. وقال�ت وزارة الخارجي�ة االيرانية 
ان�ه مم�ا ال ش�ك في�ه أن الوالي�ات املتح�دة 
وحلفاءها الذين، ع�ىل الرغم من عدم وجود 

أي دلي�ل وإجراء ثب�ت قبل التعلي�ق النهائي 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ضد سوريا 
اال انهم ق���اموا بالعدوان، مؤكدة ان عليهم 
تحمل مسؤولية عواقب ونتائج املغامرة التي 

قاموا بها. 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وقع الع�راق واالتحاد األوروبي، أمس 
األربع�اء، اتفاقي�ة لالص�الح امل�ايل يف 
الع�راق بكلف�ة 15.6 ملي�ون ي�ورو، 
من أج�ل تقوية املؤسس�ات الرقابية 
وتطوير االدارة املالية العامة يف العراق 
ووقع االتفاقية ع�ن الجانب العراقي 
وزي�ر التخطي�ط س�لمان الجمي�ي، 
وعن الجانب األوروبي س�فر االتحاد 
االوربي يف العراق رامون بليكوا وممثل 

البنك الدويل ايمانويل كوفيليه.
وقال الجميي، خ�الل مؤتمر صحفي 
إن  االتفاقي�ة،  توقي�ع  عق�ب  عق�د 
»توقيع ه�ذه االتفاقية يعد اوىل ثمار 
مؤتمر الكويت والذي تتحقق بش�كل 
رس�مي، اذ وقعنا مع االتحاد االوربي 
اتفاقية بش�أن برنامج تعزيز الرقابة 
ع�ىل االدارة املالي�ة العام�ة وتعزي�ز 

مؤسسات املساءلة«.
واض�اف ان »هذا الربنامج يعد مكمال 
ملجموع�ة برام�ج ب�دا به�ا االتح�اد 
االوروبي منذ سنوات بشان الحوكمة 
مؤك�دا  الرش�يدة،«  املالي�ة  االدارة  يف 
ان »هنال�ك مجموع�ة م�ن الربام�ج 
ق�ام االتحاد االوروب�ي ضمن اتفاقية 

التعاون املوقعة معهم لتنفيذها«.
وأوض�ح الجميي، ان »ه�ذه الربامج 
منها مايتعلق بتعزيز خطاب التسامح 
واالعالم ومنها ما يتعلق بمجال الرتبية 
وايضا برام�ج تتعلق بتطوير االدارات 

املحلية وتعزي�ز امكانات وزارة العدل 
والداخلية يف ادارة الحوكمة«.

وتابع بالقول »بالتايل هنالك مجموعة 
برام�ج س�ابقة لهذا الربنام�ج والذي 
يقع ضمن اط�ار اتفاقية التعاون مع 
االتح�اد االوروبي، اذ ق�دم بعد مؤتمر 
الكويت التزاما بمنح العراق مبلغ 400 

مليون يورو عىل مدى 3 سنوات.

»ه�ذه  ان  التخطي�ط  وزي�ر  وب�ني 
االتفاقي�ة تع�د أوىل ه�ذه الربام�ج،« 
متابع�ة  يف  »االس�تمرار  مؤك�دا 
مخرجات مؤتمر الكويت« كاشفا عن 
»تش�كيل فريق وطني وفات�ح الدول 
التي قدمت او ابدت اس�تعدادها سواء 
يف مج�ال تقديم املن�ح او القروض او 
االستثمارات خالل مؤتمر الكويت، اذ 

اس�تلمنا اجابات م�ن اكثر من عرشة 
دول حتى االن ونحن بانتظار اجابات 
من دول اخ�رى تؤكد هذه االلتزامات 

بشكل رسمي«.
وأك�د الجمي�ي ان »وزارة التخطي�ط 
ع�ىل  الع�راق  اعم�ار  صن�دوق  ويف 
اس�تعداد ت�ام لتنفي�ذ او التعاون مع 
هذه االلتزامات لك�ي ترتجم اىل واقع 

نس�تطيع من خالله اعادة االعمار يف 
املناطق املحررة ويف جميع محافظات 

العراق«.
ولف�ت »نح�ن س�عداء به�ذا التعاون 
الدويل البناء الذي نلمس�ه من املجتمع 
ال�دويل وال�ذي لم يات من ف�راغ وانما 
ج�اء بعد ان اثب�ت الع�راق بانه قادر 
ع�ىل بناء نفس�ه وبع�د تحرير جميع 

اراضي�ه وادراك العال�م ب�ان الع�راق 
عنرص اسايس يف تحقيق االمن والسلم 
يف املنطق�ة، مش�يدا بجه�ود االتح�اد 
العراقي�ة  الحكوم�ة  وان  االوروب�ي، 
مستمرة بالتعاون مع جميع الجهات 
الدولية التي تبدي اس�تعدادها لتقديم 
الدعم للعراق«. من جانبه قال س�فر 
االتح�اد االوروب�ي يف الع�راق، رامون 

بليك�وا، ان »هذه االتفاقي�ة هي اوىل 
ثمرات مؤتمر الكويت،« مبينا ان »هذا 
أمر مهم جداً كونه س�يكون له عالقة 
مهم�ة باعادة االعمار وكذلك االصالح 
االقتصادي والسيايس وهو ماتعهد به 
االتحاد االوروبي وهذا ما اكده رئيس 
الوزراء العراقي خصوصا يف موضوع 
محارب�ة الفس�اد وكذل�ك املحاس�بة 
وتقديم خدمات افض�ل وهذا مايركز 

عليه هذا الربنامج«.
وب�ني انه جرى »تنس�يق مع املانحني 
الذين سيقومون بتقديم املنح للعراق، 
فض�ال ع�ن اس�تخدام املوارد بش�كل 
افضل سيمثل اولوية لهذا الربنامج«.

وأض�اف ان »الع�راق بل�د غن�ي لكنه 
بحاجه اىل ادارة افضل للموارد واالهم 
من هذا هو املحاس�بة وكذلك محاربة 
الفس�اد،« مؤكدا ان »هذه من االمور 
املهم�ة وان االتحاد االوروبي س�يقف 

دائما مع العراق يف تحدياته«.
وأش�ار بليكوا اىل ان�ه »وبعد التخلص 
م�ن داع�ش س�يكون ام�ام الع�راق 
التح�دي االكرب وهوعملي�ة البناء من 

اجل مستقبل افضل«.
يذك�ر ان االتح�اد االوروب�ي والبن�ك 
الدويل س�يقومان باملش�اركة يف تنفيذ 
هذه االتفاقية والتي س�تكون متممة 
لربنام�ج البن�ك ال�دويل البال�غ 41,5 
ملي�ون دوالر وال�ذي اطلق�ه يف ع�ام 
ادارة  انظم�ة  تحدي�ث  باس�م   2017

املالية العامة.

وزير الدفاع االيراني يزور بغداد لعقد أول »اجتماع دفاعي« بني البلدين

تنسيق إيراين عراقي لـ »محاية« سوريا من الرضبات الغربية

لتقوية املؤسسات الرقابية وتطوير االدارة املالية

العراق واالحتاد االوريب يوقعان اتفاقية لـ »االصالح« بقيمة 15.4 مليون يورو

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن القض�اء، أم�س األربع�اء، ع�ن إص�دار 
محكمة جنايات محافظ�ة نينوى وعاصمتها 
املوص�ل 815 حكًما ضد متعاونني أو منضمني 

إىل داعش، بينها 112 حكًما باإلعدام.
وقال املتحدث الرسمي ملجلس القضاء العراقي 
األعىل القايض عبد الس�تار برقدار ان محاكم 
محافظ�ة نين�وى ق�د س�ارعت يف العم�ل بعد 
تحري�ر املحافظ�ة بوقت قليل وقي�ايس، ومنذ 
تلك املدة فقط بلغ ع�دد املحكومني يف محكمة 
الجناي�ات هن�اك 815 محكوم�اً بينه�م 212 
يواجهون عقوبة اإلعدام إثر انضمام معظمهم 
اىل تنظيم داعش اإلرهابي، بعدما ثبت قيامهم 

بعمليات إجرامية. 
واش�ار اىل ان »محكمة الجنايات يف اس�تئناف 
نين�وى االتحادي�ة أعلن�ت عن أع�داد دعاواها 
املحسومة واألحكام الصادرة فيها منذ التحرير 
وع�ودة الحي�اة اىل املوص�ل« يف منتصف يوليو 
ع�ام 2017.. موضحا ان »اإلحصائية الصادرة 
من محاكم الجنايات بينت أن أعداد املحكومني 
بل�غ 815 مدان�ا، فيم�ا كان�ت أع�داد األحكام 
الص�ادرة باإلع�دام 212 حكم�اً. أم�ا األحكام 

بالسجن املؤبد فقد بلغت 150 حكما«.
واض�اف برق�دار أن »النس�بة األعظ�م م�ن 
ه�ذه األحكام طالت عن�ارص يف تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي ثبت قيامهم بعملي�ات إجرامية بعد 
محاكمات علنية ج�رت وفق القانون وتوفرت 

فيه�ا حق�وق املتهم�ني«. وب�ني أن »املحكمة 
أص�درت أيض�اً أحكام�ا مختلف�ة منه�ا 341 
حكم�ا بالحبس املؤق�ت و112 حكما باإلفراج 

ملن لم تثبت ادانتهم«.
عىل الصعيد نفس�ه أص�درت محكمة جنايات 
نينوى حكما باإلعدام بحق محام معروف كان 
يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة اإلرهابي. 
وق�ال القايض برق�دار إن »املته�م كان يقوم 
بتهديد القضاة العاملني يف املوصل ألجل التخي 
ع�ن عمله�م والتنحي ع�ن منص�ب القضاء، 
وأثبتت التحقيقات مشاركته يف عمليات اغتيال 
العدي�د من القضاة«. واش�ار اىل أن »املحاكمة 
تم�ت وفق الضمان�ات القانوني�ة وفق أحكام 

املادة الرابعة من قانون اإلرهاب«.

ويوم امس أصدرت محكمة الجنايات املركزية 
يف بغ�داد أحكام�ا باإلع�دام والس�جن املؤب�د 
بحق نساء يحملن جنس�يات أجنبية متهمات 
بااللتح�اق بتنظي�م داع�ش«. وق�ال مجل�س 
القض�اء األع�ىل يف بيان إن محكم�ة الجنايات 
حكم�ت عىل ثالث نس�اء أذربيجاني�ات وامرأة 
قرغيزي�ة ينتم�ني اىل التنظيم باإلع�دام.. فيما 
حكمت عىل امرأة فرنسية وروسيتني بالسجن 

املؤبد.
وكان القض�اء العراق�ي أصدر قبل أس�بوعني 
حكم�ا بإع�دام 6 مواطن�ات تركي�ات بتهم�ة 
االنتم�اء اىل تنظي�م داع�ش ودعم�ه، كم�ا تم 
الحكم الش�هر املايض بإع�دام 13 امرأة تركية 

إلدانتهن باالنتماء إىل التنظيم أيضا.

اإلعدام حملام هدد قضاة موصليني وشارك يف اغتياهلم

القضاء يطوي صفحة »داعش« يف املوصل: )112( حكاًم باإلعدام و)150( مؤبد ملنتمني لإلرهاب
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انصار اهلل يستهدفون منظومة باتريوت إماراتية وجتمعات لقوات هادي يف مديرية املخأ  

الـذكــاء االصـطـنـاعي قـد يـتـمـرد عـلـى الـبـشـر

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الس�وداني إبراهي�م غن�دور، 
أم�س األربع�اء، أن ب�اده تقدمت بش�كوى ملجلس األمن 
الدويل بش�أن إجراء االنتخابات الرئاس�ية املرصية الشهر 
امل�ايض، يف مثلث »حايب وش�اتني وأبو رم�اد«، املتنازع 
علي�ه مع م�رص. جاء ذلك يف رده عىل س�ؤال م�ن النائب 
عي�ى مصطفى، ح�ول املثلث املذك�ور، ووضعه وموقف 
الدولة الرس�مي بشأنه، خال جلسة لربملان الباد يتضمن 
جدول أعمالها تقديم غندور بيانا حول السياس�ات وآخر 

التطورات واملستجدات يف السياسة الخارجية.
ويف آذار املايض، خصصت الهيئ�ة الوطنية لانتخابات 
املرصي�ة، ألول م�رة، لجنة عام�ة بمدينة حاي�ب بعد أن 

كانت باالنتخابات السابقة تتبع للجنة شاتني.
وق�ال غن�دور »تقدمن�ا بث�اث ش�كاوى منفصلة إىل 
مجل�س األم�ن ال�دويل يف اآلونة األخ�رة، أوله�ا احتجاجا 
عىل ترس�يم الح�دود البحرية بني م�رص واململكة العربية 
الس�عودية، عق�ب ض�م جزيرتي ت�ران وصناف�ر لحدود 
اململك�ة نيس�ان 2016«. وأش�ار إىل أن الش�كوى الثاني�ة 
تتعلق بإنش�اء مرص ميناءين للصيد يف شاتني وأبو رماد، 
ضمن مثلث حايب، يف شباط املايض، الفتا إىل أن الشكوى 
الثالثة جاءت ردا عىل إجراء االنتخابات الرئاس�ية املرصية 
يف مثلث »حايب وش�اتني وأبو رماد«. وأضاف أن »قضية 
حايب يف قمة أولويات السياس�ية الخارجية الس�ودانية، 
وكنا حريصني عىل ضب�ط النفس، وعدم التصعيد حفاًظا 
عىل أزلي�ة العاقات بني البلدين«. وتابع »طرحنا املس�ألة 
)قضية حايب( عىل اآلليات الرس�مية يف كافة املستويات 
ب�كل رصاح�ة وش�فافية، ويف املقاب�ل اس�تمر الجان�ب 
امل�رصي بالقيام بإجراءات تصعيدي�ة غر مربرة ال تصب 
يف مصلح�ة تلك العاقات، يف الفرتة من ديس�مرب/ كانون 
األول 2017 وحت�ى آذار 2018«. ومن اإلجراءات املرصية، 
حسب غندور »توقيع برتوكولني إلنشاء ميناءين للصيد يف 
ش�اتني وأبو رماد وتكريس وضع االحتال القائم بإقامة 
خط�ط ومرشوعات )ل�م يذكرها( تهدف لطم�س الهوية 
السودانية، وتغير أسماء املعالم واملرافق العامة«. وذكر أن 
من اإلجراءات التي اتخذتها القاهرة أيضا »فرض سياسة 
األم�ر الواقع وإج�راء االنتخابات الرئاس�ية، والرشوع يف 
إنش�اء محطات تحلي�ة مياه البحر األحم�ر بحايب وأبو 
رماد، ودعوة رشكات أجنبية لاستثمار يف الثروات املعدنية 
والبحري�ة يف املنطق�ة، وممارس�ة الصي�د الجائ�ر للثروة 
الس�مكية«. وأش�ار غندور إىل إقدام الجانب املرصي، عىل 
قتل أحد التجار الس�ودانيني رميا بالرصاص قرب شاتني 
يف أكتوبر/ترشي�ن األول 2017، بزع�م تورط�ه يف أعم�ال 
تهريب عرب الحدود، وكذلك مطاردة املواطنني الس�ودانيني 
والقبض عىل عدد منهم داخل مثلث حايب، وتقديمهم إىل 
محاكمات بدعوى مخالفتهم قوانني الهجرة، وربط إطاق 

رساحهم باستخراج وثائق سفر اضطرارية لهم. 

السودان يقدم شكوى جديدة 
بحق مرص يف جملس األمن

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر عسكري يمني بأّن 
س�اح الطائرات املس�رة للجيش 
اس�تهدف  الش�عبية  واللج�ان 
إماراتي�ة  باتري�وت  منظوم�ة 
وتجمع�ات لق�وات الرئي�س الفار 
عبدرب�ه منص�ور ه�ادي وتحالف 
يف  إماراتي�ون  بينه�م  الع�دوان 
الس�احلية جنوب  املخ�أ  مديري�ة 
غ�رب تع�ز جن�وب اليم�ن. وأفاد 
الجي�ش  ب�أّن  امليادي�ن  مراس�ل 

اليمني واللجان الش�عبية اليمنية 
نف�ذوا عملي�ة نوعية ع�ىل مواقع 
وتجمعات ق�وات الرئيس الفار اىل 
الس�عودية عبدربه منصور هادي 
جبه�ة  يف  الس�عودي  والتحال�ف 
ملص�در  الغربي.ووفق�اً  الس�احل 
عس�كري فإن س�اح الجو املسر 
للجيش واللجان يف عملية مشرتكة 
صاروخ�ي  بقص�ف  اس�تهدفا 
إماراتي�ة  باتري�وت  منظوم�ة 
وتجمعات لقوات هادي والتحالف 
بينه�م إماراتي�ون يف مديرية املخأ 

الساحلية جنوب غرب تعز جنوب 
اليمن.

وتأت�ي العملي�ة العس�كرية يف 
ظل التحش�يد العسكري املتواصل 
لقوات هادي والتحالف واستقدام 

مجندين للساحل الغربي.
هذا وش�ّنت طائ�رات التحالف 
السعودي 5 غارات جوية متفرقة 
ع�ىل مديري�ة موزع جن�وب غرب 
تعز. ميدانياً، ويف محافظة الجوف 
ش�مال رشق اليم�ن، أف�اد مصدر 
عس�كري يمن�ي بس�قوط قت�ىل 

وجرح�ى يف صفوف ق�وات هادي 
يف هج�وم ع�ىل مواقعه�م يف وق�ز 
وسدبا بمديرية املصلوب. كما دّمر 
الجي�ش واللج�ان آلية عس�كرية 
ناط�ع  جبه�ة  يف  ه�ادي  لق�وات 

بمحافظة البيضاء وسط الباد.
مقات�ات التحال�ف كّثفت من 
غاراتها الجوية عىل محافظة صعدة 
شمال اليمن خال ساعات صباح 
الي�وم االربع�اء، حيث اس�تهدفت 
الطائرات بغارتني جويتني منطقة 
املاحي�ظ بمديري�ة الظاه�ر. كما 

جوي�ة  غ�ارات  ب��8  اس�تهدفت 
مديريتي مجز وباقم الحدوديتني، 
وغارتني عىل منطقة قحزة شمال 
مدين�ة صعدة.يأت�ي ذل�ك، تزامناً 
مع القص�ف الصاروخي واملدفعي 
الس�عودي ع�ىل مناط�ق حدودية 
متفرقة باملحافظ�ة.ويف جبهة ما 
وراء الح�دود اليمنية الس�عودية، 
ذكر مصدر عس�كري يمني أنه تّم 
قصف تجمعات الجيش السعودي 
يف الجوازات وقبالة منفذ علب ويف 

جبل سبحطل بعسر.

عس�كري  مص�در  أف�اد  كم�ا 
امليادين بقصف صاروخي ومدفعي 
عىل تجمع�ات ومراب�ض مدفعية 
الجي�ش الس�عودي يف معس�كري 
أب�و م�ض والنمش�يح يف جيزان.

مقات�ات  اس�تهدفت  املقاب�ل،  يف 
التحال�ف ب�4 غ�ارات جوية وادي 
ج�ارة وجبل ال�دود بجي�زان، كما 
الجنود  القص�ف تجمع�ات  ط�ال 
السعوديني وقوات هادي يف موقعي 
بالصواري�خ  والش�بكة  الرشف�ة 

واملدفعية يف نجران.

       بغداد / المستقبل العراقي

تثر توقعات بتمرد الذكاء االصطناعي 
ج�دال كب�را يف األوس�اط العلمي�ة وقلقا 
إزاء احتمالية تط�ور الروبوتات إىل درجة 
أو  مس�تقلة  قوي�ة  أس�لحة  إىل  تحوله�ا 

طريقة جديدة إليذاء الكثرين.
دراس�ة  أح�دث  يف  خ�رباء  وأوض�ح 
ملعه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجي�ا إن 
»دراس�اتهم األخرة حول موضوع اآلالت 
ال�ذكاء  ع�ىل  تعتم�د  الت�ي  والروبوت�ات 
االصطناع�ي بين�ت أن ه�ذه التقنيات قد 
تكون خطرة يف بعض األحيان، وخصوصا 
تقني�ات الس�يارات ذاتي�ة القي�ادة، فهي 
قد تتخ�ذ قرارات غ�ر منطقي�ة معتمدة 
عىل لغة الربمجة ومن املمكن أن تتس�بب 

بحوادث كارثية«.
ووفقا ملوقع روس�يا اليوم، أكد علماء 
يف جامع�ة ب�اث الربيطاني�ة أن »س�لوك 
الروبوت�ات يف املس�تقبل ق�د يخل�و م�ن 
مفه�وم األخاق وحس�ن الترصف، فهذه 
الروبوتات س�تتخذ قراراتها بأنفسها غر 
مراعية احتياجات الن�اس أو متطلباتهم، 
ويف نهاية املطاف سيتس�بب تطور الذكاء 
االصطناعي بخروج ه�ذه الروبوتات عن 

سيطرة البرش«.
وكان عالم الفيزياء الش�هر س�تيفن 
هوكين�غ قد أطل�ق يف ع�ام 2016 تحذيرا 
ض�د ث�ورة التكنولوجيا يف مج�ال الذكاء 
من�ذ  العال�م  يش�هدها  الت�ي  الصناع�ي 

سنوات.

وق�ال العالم الراح�ل يف ترصيح رهيب 
ومث�ر للقل�ق كونه ج�اء من عال�م أنجز 
للبرشي�ة الكث�ر يف مج�ال الفيزيائي�ات 
والعلوم الرياضية »إن الذكاء االصطناعي 
يمكن ان يكون أسوأ يشء يحدث للبرشية 

من أي وقت مىض«.
وأض�اف هوكينغ » أعتق�د أنه ال يوجد 
فرق كبر بني ما يمكن تحقيقه عن طريق 
العق�ل البيولوجي وما يمكن تحقيقه عرب 
جه�از كمبيوت�ر«، وتاب�ع قائ�ا إن هذه 

الفرضية تعني أن�ه »من الناحية النظرية 
فإن الكمبيوتر يحاكي الذكاء البرشي«.

ويبن�ي هوكين�غ اعتق�اده بخط�ورة 
التط�ور الكب�ر يف مجال الروبوت�ات بأنه 
»يمك�ن أن يطور إرادة خاص�ة به وهذه 

اإلرادة يمك�ن أن تتعارض مع مصالحنا.. 
فالتطور القوي للذكاء االصطناعي يمكن 
أن يك�ون إما أفضل او أس�وأ يشء يحدث 

لإلنسانية عىل اإلطاق«.
وكان تحذي�ر هوكين�غ متزامن�ا م�ع 
تحذير لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس 
العم�وم الربيطان�ي، الحكوم�ة م�ن عدم 
اس�تعدادها للتعامل م�ع الروبوتات التي 

ستغر بشكل جذري حياة الناس.
وحذر أيضا قطب وادي سيلكون ايلون 
ماس�ك من خطر اإلنس�ان اآليل إذا أصبح 
ذكي�ا بما يكف�ي لقتل صانع�ه والخروج 
مس�تقبا عن س�يطرة البرش، وأش�ار إىل 
أن »درج�ة تطور هذا الذكاء يف الس�نوات 
األخ�رة ب�دأت تجع�ل منه أكث�ر خطورة 
مم�ا نتوقع، وربما يصبح أكثر خطرا عىل 

البرش من األسلحة النووية«.
كما ح�ذر نواب الربملان من عدم وجود 
اس�رتاتيجية للتعامل م�ع التكنولوجيات 

الجديدة التي تعتمد الذكاء االصطناعي.
وتأتي التحذي�رات من انتش�ار الذكاء 
االصطناع�ي بش�كل رسي�ع ومبتكر جدا 
يف جمي�ع املجاالت مث�ل الس�يارات ذاتية 
القي�ادة وحت�ى يف املج�ال الطب�ي، حيث 
الب�رشي  إىل الجس�م  الروبوت�ات  دخل�ت 

للتشخيص والعاج أيضا.
ويج�د الباحث�ون أن التط�ور التلقائي 
يف أنظمة ال�ذكاء االصطناعي القريب من 
التكيف الب�رشي يثر الكثر من األس�ئلة 
حول املخاوف من مس�تقبل هذه الربامج 

واحتمالية تمردها أكثر عىل البرش.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس األمرك�ي دونالد ترامب 
أن محادثات »عىل أعىل مس�توى« جرت 
م�ع زعيم كوريا الش�مالية كي�م جونغ 
أون قب�ل القمة املق�ررة بينهما واملرجح 

أن تعقد يف مطلع حزيران.
وذكرت صحيفة واش�نطن بوست أن 
مايك بومبيو مدير وكالة االس�تخبارات 
املركزي�ة االمركي�ة »يس آي ايه«، وزير 
، قام خ�ال عطلة عيد  الخارجي�ة املُعنينَّ
الفص�ح بزي�ارة رسي�ة اىل بيون�غ يانغ 

التقى خالها الزعيم الكوري الشمايل.
ووكال�ة  األبي�ض  البي�ت  ولك�ن 

االستخبارات رفضا التعليق.
وم�ن منزل�ه الفخ�م يف م�ارا الغو يف 
فلوري�دا حي�ث اس�تقبل رئي�س وزراء 
الياب�ان ش�ينزو آبي، تح�دث ترامب عن 
»خمس�ة أماك�ن« يمكن أن تعق�د فيها 
القم�ة التاريخي�ة يف بداية حزي�ران »اذا 

سارت األمور عىل خر«.
وقال ترام�ب متحدثاً ع�ن االعدادات 
ونح�ن  يحرتمونن�ا  »انه�م  الجاري�ة 
نحرتمه�م. ح�ان الوق�ت لك�ي نتحدث 
ونحل املش�كات. هن�اك فرصة حقيقية 
لحل مشكلة عاملية. هذه ليست مشكلة 
الوالي�ات املتح�دة والياب�ان أو بلد آخر، 

هذه مشكلة يواجهها العالم«.
وردا عىل سؤال ان كان اللقاء سيعقد 
يف الواليات املتحدة رد ترامب بقوله »ال«، 

دون توضيح آخر.
وق�ال البي�ت االبي�ض أن ترام�ب لم 
يتواص�ل مبارشة م�ع كيم جون�غ اون، 
خافا ملا قاله ردا عىل س�ؤال بهذا الشأن 

مثراً حالة من االلتباس.
وُيط�رح اس�م قري�ة بنمونج�وم يف 
املنطقة منزوعة الس�اح بني الكوريتني 
مكاناً محتماً للقاء. ويف ما خّص القمة 
املرتقب�ة خ�ال ع�رشة ايام بني س�يول 
وبيون�غ يان�غ أك�د ترام�ب انه يش�جع 
الكوريتني عىل بح�ث انهاء حالة الحرب 
بينهما. وق�ال »أب�ارك جهودهما لبحث 
إنهاء الحرب بينهم�ا. الناس ال يعرفون 

أن الحرب لم تنته«.
وب�دا أن ترامب يؤكد به�ذا الترصيح 
ان القم�ة املق�ررة بني الرئي�س الكوري 
الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري 
الشمايل يف 27 نيس�ان الجاري يمكن أن 
تبحث ابرام معاهدة س�ام ب�ني البلدين 
تحل محل اتفاق الهدنة الس�اري بينهما 

منذ وضعت الحرب أوزارها يف 1953.
ويف م�ا ب�دا تأكي�دا ملا أعلن�ه ترامب، 
قال مس�وؤلون كوريون جنوبيون انهم 
يدرس�ون س�بل التوصل اىل اتفاق جديد 

خال القمة املقبلة بني الكوريتني.
رئي�س  مكت�ب  يف  مس�ؤول  ورصح 
كوري�ا الجنوبية يف س�يول »نحن نتطلع 
اىل تغي�ر اتفاق الهدنة الح�ايل إىل اتفاق 

سام«.
وش�كر ترامب الرئي�س الصيني يش 
جينبين�غ ع�ىل املس�اعي التي ق�ام بها 
يف ه�ذا الش�أن، وأش�اد بص�ورة خاصة 
بموقف�ه »الح�ازم« يف مس�ألة املبادالت 

التجارية مع بيونغ يانغ.
ويف مع�رض تأكي�ده ع�ىل العاقات 
املمت�ازة مع ش�ينزو آب�ي، ق�ال ترامب 
»نح�ن نتحدث كل الوق�ت«، ووعده بأن 
ُتط�رح ع�ىل طاول�ة البحث م�ع بيونغ 
يان�غ قضي�ة املواطن�ني اليابانيني الذين 

خطفتهم كوريا الشمالية ابان سبعينات 
وثمانينات القرن املايض. وهذه املس�ألة 
تضعها الحكومة اليابانية باستمرار بني 

ألوياتها.
أش�اد آبي م�رارا »بتصمي�م« ترامب 
و«ش�جاعته« يف امللف الكوري الش�مايل 
وبحزمه الذي قاد وفق تعبره اىل »تغير 
كب�ر« يف موق�ف بيونغ يان�غ، وان كان 
س�عى من خال زيارته اىل واش�نطن اىل 
التاكيد ان باده يف قلب هذه االحداث، يف 

حني يواجه مشكات داخلية.
وقال�ت مري�ا س�وليس م�ن معه�د 
بروكينغ�ز يف واش�نطن ان »اليابان تريد 
أن تكون حارضة حول طاولة املباحثات 
ولي�س أن تتخذ دور املتفرج يف سلس�لة 

اللقاءات بني كيم وق�ادة الصني وكوريا 
الجنوبية والواليات املتحدة«.

أم�ا يف مس�ألة التج�ارة، فق�د يكون 
اللقاء ب�ني ترامب وآبي أكثر حساس�ية 
بع�د ان رفض ترام�ب اس�تثناء اليابان 
من الرس�وم الجمركية التي فرضها عىل 

الصلب واألملنيوم.
ويواجه آب�ي صعوبة يف تقبل االمر ال 
سيما وأنه راهن منذ البداية عىل الرشاكة 
مع ه�ذا الرئيس غر املأل�وف الذي كان 
أول من توجه لزيارته يف برج ترامب بعد 

انتخابه.
ويتوقع ان يس�عى اىل تأكيد رضورة 
الياب�ان  ب�ني  تش�كيل جبه�ة موح�دة 
والوالي�ات املتحدة واالتح�اد االوروبي يف 

مواجهة ممارس�ات الص�ني التي تعترب 
غر منصفة.

وقبل اللقاء، ب�دا ان الواليات املتحدة 
اس�تبعدت االنضم�ام اىل اتف�اق التبادل 
الح�ر الجديد عرب املحي�ط الهادىء الذي 

انسحب ترامب منه يف مستهل واليته.
وق�ال الري كودلو مستش�ار ترامب 
االقتص�ادي »هن�اك مباحث�ات لك�ن ال 
يشء ملموس�ا، م�ن املبكر ج�داً الحديث 
ع�ن األم�ر«، معي�دا التعبر ع�ن قناعة 
ترامب بان االتفاقات الثنائية أفضل من 

التعددية.
ترام�ب وآب�ي  ان يتح�دث  ويتوق�ع 
للصحافيني مس�اء األربعاء يف ختام يوم 

ثان من املحادثات يبدأ بلعبة غولف.

اللقاء املرتقب بني ترامب وكيم جونغ أون سيجري يف حزيران

       بغداد / المستقبل العراقي»حمادثات كبرية« تستبق قمة واشنطن وبيونغ يانغ

ال يمكن الجزم بأن الهجوم الصاروخي الذي ش�نته الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة وحلفاؤه�ا وإرسائي�ل عىل س�وريا، يومي 
الس�بت واالثنني املاضيني، هو العم�ل العدواني األخر الذي قام 

به التحالف الغربي ضد سوريا.
وتمكن الجيش الس�وري من صد الهجوم بواسطة األسلحة 
الس�وفيتية الصنع التي ال تنتمي إىل الجيل الحديث من وسائط 

الدفاع الجوي.
وكانت روس�يا قد بحث�ت إمكانية تعزي�ز الدفاعات الجوية 
الس�ورية بصواريخ اعرتاضية حديثة مث�ل »إس-300«. وأعلن 
الغ�رب وقت�ذاك معارضته لتزويد الجيش الس�وري باألس�لحة 
الحديثة. وأخرا بات مفهوما ملاذا وقف األمريكيون وحلفاؤهم 

ضد إمداد سوريا باألسلحة الحديثة.
وإزاء احتمال أن ُيقدم الغرب عىل توجيه املزيد من الرضبات 
العسكرية لسوريا، ُيتوقع أن تقرر روسيا تزويد سوريا بأسلحة 
الدفاع الج�وي الحديثة. وأكد وزير الخارجية الرويس س�رغي 
الفروف استعداد باده لبحث تسليم األسلحة الحديثة إىل سوريا 

لكي تستطيع أن تردع العدوان.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت القوات النيجرية نحو 230 شخصا اثناء تظاهرات 
س�لمية ش�اركوا فيه�ا، كم�ا اطلقت ه�ذه الق�وات الرصاص 
الحي والغازات املس�لية للدموع، اس�فر عن استش�هاد شخص 
وج�رح الع�رشات . وم�ازل زعي�م الحركة االس�امية الش�يخ 
ابراهي�م الزكزك�ي قي�د االعتق�ال بالرغ�م من ص�دور أمر عن 
املحكم�ة االتحادية بإطاق رساحه  ويف مواصلة انصار الش�يخ 
الزكزك�ي بسلس�لة االحتجاج�ات به�دف إط�اق رساح زعيم 
الحركة االس�امية، اش�تبكوا م�ع الرشط�ة يف العاصمة ابوجا 
أم�س االثن�ني بع�د ان اطلقت ه�ذه الق�وات الغازات املس�يلة 
للدم�وع لتفريق الجموع املعرتضة . وأس�فرت االش�باكات عن 
استشهاد شخص من الش�يعة وجرح العرشات اآلخرين . وقال 
متحدث باسم الحركة االسامية النيجرية ابراهیم موسی » ان 
الرشطة اس�تخدمت لتفريق املتظاهرين غازات مسيلة للدموع 
ورشاش�ات املياه والرصاص الحي ضدهم، أسفر عن جرح 30 
ش�خصا، كما اعتقلت ه�ذه القوات نحو 200 ش�خص، وكان 
أحده�م جرحه خط�ر . وأضاف »ان الرشطة اس�تعملت القوة 
املفرط�ة ضد املتظاهرين الس�لميني حيث اس�تخدمت الغازات 
والرصاص الحي، واعتقلت عددا من املشاركني دون أي سبب .

وق�ال رئيس الجمعي�ة االعامي�ة للحركة االس�امية :« ان 
الق�وات التابعة للس�لطات لفق�ت أكاديب كثرة ض�د الحركة 
االسامية، يف حال مطالبة بإطاق رساح زعيم الحركة االسامية 

الشيخ الزكزكي، التي لم تهدد السلم واألمن يف الباد ».
ورصح رئيس الجمعية االعامية ان الشيخ الزكزكي لم يكن 
اب�دا من دعاة للتط�رف وأعمال التش�دد، وكان بيته دائما ماذا 

للمسيحيني واالقليات األخرى يف الظروف الحرجة .
ورصح متح�دث الحرك�ة االس�امية » ان الش�يخ الزكزكي 
اصبح مضطهدا، ومن املمكن ان يكون ش�خص آخر مضطهدا، 
وهذا يستوجب عىل الجميع ان يطالبوا السلطات العليا وخاصة 
رئي�س الجمهورية بإط�اق رساح الش�يخ الزكزك�ي وزوجته 

وباقي املعتقلني .

روسيا تنوي تزويد دمشق بصواريخ دفاع 
جوي جديدة ملواجهة أي عدوان جديد

نيجرييا: شهيد وعرشات اجلرحى 
يف قمع تظاهرات سلمية
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وزارة الزراعة 

رشكة ما بني النهرين العامة للبذور 
اعادة اعالن رقم )1( )كرس قرار بعد النكول للمرة االوىل( 
تعل�ن رشك�ة ما ب�ني النهري�ن العامة للب�ذور احدى  تش�كيالت وزارة 
الزراع�ة  عن اعادة اعالن بيع مخلفات الش�عري )كناس�ة( كوجبة اوىل 
)كرس قرار النكول للمرة االوىل( وبكمية )30 طن( قابلة للزيادة يف مركز 
اس�تالم الحيدري والتي س�تباع يف املوقع املذكور وذلك يف تمام الس�اعة 
الحادي�ة عرش صباحا م�ن يوم االثنني املواف�ق 2018/4/30 ويف حالة 
مصادفة  يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون اليوم التايل هو يوم املزايدة 
فعىل املزايدين الراغبني باالش�راك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان 
املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من قيمة 
املق�درة للمال قبل االش�راك يف املزايدة وحس�ب الفق�رة ثالثا من املادة 
)30( من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 بموجب 
ص�ك مصدق المر الرشكة ودفع مبلغ )5000 دينار( غري قابلة للرد عن 
املش�اركة  باملزايدة عىل ان تس�تكمل باقي التأمينات عند رسو املزايدة  
م�ع جلب هوي�ة االحوال املدني�ة او البطاقة الوطني�ة املوحدة وبطاقة 
السكن )اصلية ومصورة ( وتأييد من املجلس البلدي حسب سكن املزايد 
ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش االع�الن  والداللية البالغة 
2% م�ن بدل االحالة وذلك حس�ب االجراءات املنص�وص عليها بموجب 
قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2012 ومبلغ 1% تعظيم 
م�وارد ال�وزارة عىل ان يتم رفع املواد خالل م�دة اقصاها )15( يوم من 
تاري�خ التبلي�غ باالحالة ويف حالة عدم رفع املال املباع س�تتخذ الرشكة 
االجراءات القانونية املنصوص عليها يف قانون بيع وايجار اموال الدولة  
املذكور اعاله والتي تراها الرشكة  مناسبة وان االشراك باملزايدة يعترب 
اق�رار بمعاينة امل�ال بحالته املعروض بها ويعترب قب�وال به وال يحق له 
االعراض الحقا ولالستفس�ار عن قيمة التأمين�ات القانونية مراجعة 

املوقع املذكور يف ادناه 
املدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

الرشكة العامة للصناعات البروكيماوية
اعالن مزايدة

تعلن الرشكة العامة للصناعات البروكيماوية/ البرصة/ خور 
الزبري عن اجراء مزايدة العلنية لتأجري املحالت الواقعة يف الحي 
السكني للرشكة، وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 املعدل، فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة الرشكة خالل فرة )30( ثالث�ون يوماً تبدأ من اليوم 
التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )20%( واج�ور الخدمة البالغ�ة )2%( من 
القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نقداً، وس�تجرى املزايدة يف 
الي�وم األخري من م�دة اإلعالن يف موقع املح�الت أعاله يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�راً ، واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية فيؤج�ل اىل يوم الدوام الرس�مي الذي يلي�ه ، ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف األخرى، وعىل املشرك 
باملزايدة جلب هوية األحوال املدنية ) اصلية ومصورة ( ويلتزم 
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من الرشكة بهذا الصدد.

المساحة العددنوع للمحلت
م2

القيمة التقديرية لبدل 
االيجار السنوي للمحل 

الواحد
مدة 
الموقعااليجار

بقالية + 1
سنة 960000 ألف دينار3×44غذائية

واحدة
الحي 
السكني

 خالد كاظم ناجي
املدير العام 

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

العدد:152
التاريخ: 2018/4/15

اعالن
بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / االمالك املرقم 7349 يف 2018/4/11 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تأج�ري جزء من القطعة  
املرقمه )1065/1( املدرجة مواصفاتها ادناه العائد اىل مديرية بلدية بلدية السالم 
باملزايده العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 
املعدل فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – 
س�كرتري الجنة وخالل مدة 30 يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية التق�ل عن 20% م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة العارشة والنصف صباحا من الي�وم االخري من مده االعالن ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية السالم ويتحمل من ترسوا علية املزايدة اجور خدمة 
2% وايه اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل 

اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

بدل التقدير السنويمساحتةمدة االيجاررقمة وموقعةنوع العقارت

ملعب 1
خماسي

جزء من 
القطعة المرقمة 

)1065/1(
1000000 مليون 1470م2سنه واحده

دينار

رشوط االشراك باملزايده)ملعب الخمايس(
ان تكون مواصفات انش�اء املالعب الخماسيه مطابقه ملواصفات املالعب املعتمدة 

لدى مديرية الشباب والرياضه عىل ان التشيد بمواد ثابته
ت�ؤول  كافة املش�يدات اىل البلدي�ة بعد انتهاء فرة التاجري او يف حالة فس�خ العقد 

بدون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم .
املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية  

رقم االضبارة 159 / 2015  
التاريخ 18 / 4 / 2018 

اىل املنفذ عليه / قحطان احمد حسني يسكن الغزالية محلة 671 زقاق 5 دار 11 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من كتاب مرك�ز رشطة الغزالية – ش�عبة اصل االخب�ار املرقم 3717 يف 
2018/4/9 ورشح املبل�غ وتأييد املجل�س املحيل لحي الغزالية انك مجه�ول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للم�ادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالناً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوم�اً تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون     
املنفذ العدل / مي زهري نوري

                                                                  
اوصاف املحرر :-

 مذك�رة االخب�ار بالتنفي�ذ لالموال الغري منقول�ة املرقم�ة 159 / 2015 يف 29 / 3 / 2018 نخربكم 
بأن�ه تقرر حج�ز االموال الغري منقولة وهي حصتك من العقار تسلس�ل 1 / 66 م 19 الغزالية لقاء 
طلب الدائن رعد صاحب عبد البالغ 155,015,000 مائة وخمس�ة وخمس�ون مليون وخمسة عرش 
ال�ف دينار فيجب عليكم اداء املبلغ خالل م�دة عرشة ايام من اليوم التايل لتبليغكم واال فأن اموالكم 

املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع استناداً للمادة 87 من قانون التنفيذ 

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
اعالن

العدد 1324 / ش / 2018  
التاريخ 17 / 4 / 2018 

اىل املدعى عليه / عدنان سالم سعيد
اقامت املدعية خالدة مجيد فرحان الدعوى املرقمة اعاله تطالب فيها 
بنفقة للطفلة نور وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ق�رر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف يوم 24 / 4 / 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / محمد محيسن عيل

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

العدد: 153 
التاريخ: 16/ 4/ 2018 

اعالن
بن�اء عىل ما جاء بكتابي مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم�ني 7471 يف 15/ 4/ 2018 و7489 يف 4/15/ 2018  تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية امليمونة 
والبالغ عددها )15( ملك باملزايدة العلنية استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب 
االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم 
االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة  ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور خدمة 2 % 

واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
  املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

رقمه نوع الملكت
مساحتهوموقعه

القيمة 
التقديرية 

للمتر المربع 
الواحد

رقم 
مدة الموقعالمقاطعة

االيجار
القيمة التقديرية 

الكلية

1

قطعة 
ارض 
مراد 

ايجارها 
كمخزن 
تجاري

 /69
 3511
جزء من 

القطعة

800 م2

625 ستمائة 
وخمسة 

وعشرون 
دينار

15 ابو سبع 
العشرات

مقابل 
سيطرة 
الميمونة

سنة واحدة
 500000

خمسمائة الف 
دينار

انشاء محل2
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل3
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل4
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل5
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل6
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل7
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 7500000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل8
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل9
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل10
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل11
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل12
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل13
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل14
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

انشاء محل15
جزء من 
القطعة 2/ 

200
13.8115

مجاور 
كراج 
البلدية

ثالث 
سنوات

 750000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 1410290 بتاري�خ 11 / 7 / 2016 
والص�ادر من بلدية الهندية بأس�م / احمد حس�ون كاظم 

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

فقدان 
فق�د الوص�ل املرق�م 1634036 بتاري�خ 11 / 7 / 2016 
والص�ادر من بلدية الهندية بأس�م / احمد حس�ون كاظم 

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

إعالن
بناًء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي س�عد س�هيل نجم 
الذي يطلب فيه تصحيح لقبه  من )العباوي( إىل )العبادي( 
ممن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق أحكام املادة )22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016.
املدير العام

اللواء مهدي نعمة الوائيل
������������������������������

محكمة جنح البرصة 
العدد: 87/ج1 /2018
التاريخ: 2018/4/12

إعالن 
إىل املتهم الهارب / ناظم رايض صخي الحربي الخويطر.

حي�ث تبني إنك مجه�ول اإلقامة والعن�وان وكونك مطلوب 
أمام ه�ذه املحكم�ة يف القضية الجزائي�ة املرقمة 87/ج1 
/2018 أح�كام امل�ادة )459 م�ن قانون العقوب�ات(. فقد 
اقت�ى تبلغك بصحيفت�ني محليتني بالحض�ور أمام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2018/5/21 لتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجهة إليك وبخالفه س�وف تج�رى محاكمتك غيابا وفق 

القانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري  

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  930/ب /2018                                       

اىل املدعى عليه / هاشم ساير حسون
أق�ام املدعي احمد كاظم لطيف علي�ك الدعوة البدائية 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بالزامك بتسديد مبلغ قدره 
تسعمائة وثمانية وسبعون الف دينار وملجهولية محل 
إقامتك فقد اصدرت محكمة بداءة الكوت حكما غيابيا 
يف الع�دوى املرقم�ة اع�اله وامل�ؤرخ يف 2018/4/18 
املتضم�ن الحكم بالزامك بتادي�ة املبلغ اعاله وبالنظر 
ملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بمضمون الحكم 
الغيابي ونرش بصحيفتني محليتني ولك حق االعراض 
عىل الحكم الغيابي خالل املدة القانونية البالغة عرشة 
اي�ام اعتبارا م�ن اليوم التايل للتاري�خ النرش ويف حالة  
عدم حضورك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية   

القايض  عمار عبد حسن عيل
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 356 / ش / 2018 

اعالن 
إىل املدع�ى عليها / ش�ريين ياس�ني صالح – تس�كن 
محافظة واس�ط – قضاء الصوي�رة – مجهولة محل 

االقامة حاليا .
الدع�وى الرشعي�ة املقام�ة من قب�ل املدع�ي ) حيدر 
ع�ودة هويدي ( امام هذه املحكمة يطلب فيها الحكم 
بتايي�د حضانة االطفال كل م�ن ) مصطفى وايالف ( 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ من مركز وتاييد اش�عار مختار منطقة حي 
النهرين وملجهولية محل اقامت�ك فقد قررت املحكمة 
تبلغك بالنرش يف صحيفتني محليتني للحضور يف موعد 
املرافعة 25 / 4 / 2018 الساعة التاسعة صباحا امام 

هذه املحكمة وبعكسه تجري املرافعة غيابيا .
القايض  تحسني عيل ذيبان 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 
العدد 73 / ش / 2018 

اعالن
إىل املفقود / صدام جاسم خلف حلو 

اقامت املدعية ) عنيده كمر سلمان ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اعاله والتي تطلب فيها وفاة املفقود ) صدام 
جاس�م خلف حلو ( وملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الح�ارض فق�د ق�ررت املحكم�ة الن�رش يف صحيفتني 
محليتني يوميتني فعىل م�ن تتوفر لديه معلومات عن 
املفق�ود املذكور اع�اله الحضور امام ه�ذه املحكمة 
لالس�تماع إىل اقواله يوم املرافع�ة املصادف 25 / 4 / 
2018 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك سوف يتم السري يف اجراءات الدعوى 

وفق القانون .
القايض  غازي رحيم التميمي 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 257 / ش / 2018 
اعالن 

إىل املدعى عليه / صباح مهدي خزعل – مجهول محل 
االقامة 

اقام�ت املدعية كريم�ة مصلح هدو الدع�وى املرقمة 
257 / ش / 2018 والت�ي تطلب فيه�ا تفريقها عنك 
لل�رر وعليه ق�ررت هذه املحكم�ة وملجهولية محل 
اقامتك تبليغك بصحيفتني واس�عتي االنتش�ار لغرض 
حضورك بي�وم املرافعة املصادف 25 / 4 / 2018 ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عيل منديل خريبط 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 380 / ش / 2018 

اعالن 
اىل / املفقود ) سلمان محي مجيد ( يسكن محافظة واسط 
/ قض�اء الصويرة / الديواني�ة الغربية – للدعوى الرشعية 
املقام�ة من قبل املدعي ) محي مجيد مهدي ( والذي يطلب 
في�ه الحكم بوف�اة ولده املفقود ) س�لمان مح�ي مجيد ( 
والتحقق من حياته قررت هذه املحكمة النرش يف صحيفتني 
واس�عتي االنتش�ار – فعىل م�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن 
املفق�ود املذكور الحضور امام هذه املحكمة لالس�تماع اىل 
اقوال�ه يف يوم املرافع�ة املصادف 22 / 4 / 2018 الس�اعة 

التاسعة صباحا .
القايض  تحسني عيل ذيبان 

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية 
محكم�ة ب�داءة الصوي�رة 

العدد 238 / ب / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه ) قي�س حس�ني عل�وان ( مجه�ول محل 
االقامة . 

اق�ام املدع�ي ) املدي�ر الع�ام مل�رصف الرافدي�ن / اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة 238 / ب / 2018 يطلب 
فيه�ا الزام�ك بتادية مبلغ ق�دره ثمانية وع�رشون مليون 
وس�بعمائة وثالثة وعرشون الف وسبعمائة واربعون دينار 
بالتكافل والتضامن مع املدعى عليه ) راش�د صالح س�هيل 
( وملجهولي�ة محل اقامتك يف الوقت الحارض قررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني استنادا لنص املادة 21 
م�ن قانون املرافعات املدنية والحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق 26 / 4 / 2018 وبخالفه س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض  عبيد صالح محيميد 

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف الصويرة 

العدد 154 
اعالن 

بواسطة السيد الكاتب العدل يف الصويرة 
اىل السيد عبد الكريم محمد نظام الدين ( الساكن يف 

بغ�داد – االعظمي�ة رق�م ال�دار 9 / 5 / 25 .
جهة االنذار :

سبق وان قمت ببيع كامل سهامك يف القطعة املرقمة 
) 1 / 70 ( مقاطعة 28 / جويميسة والبالغة سبعة 
دون�م والواقع�ة يف قض�اء الصوي�رة وبموجب عقد 
البيع الخارجي املربم بينك وبني موكيل بتاريخ 15 / 
3 / 1982 بمبل�غ قدره ) 3200 ( ثالثة االف ومئتي 
عراقي بعد مطالبة موكيل اياك الحصال التسجيل يف 
الدائرة املختصة اال انك امتنعت عن ذلك – عليه فاني 
اوجه لك االنذار املرقم 2425 س�جل 13 يف 29 / 3 / 
2018 الص�ادر من دائرة الكات�ب العدل يف الصويرة 
الصباح�ي بغي�ة حضورك ل�دى مديرية التس�جيل 
العق�اري يف الصوي�رة خ�الل مدة س�بعة اي�ام من 
تاريخ النرش وبخالفه س�وف اتخذ جميع االجراءات 
القانونية بحقك يف املحاك�م املختصة واحملك كافة 
املصاري�ف القضائي�ة واتعاب املحام�اة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني 

محليتني الكاتب العدل  / رائد حميد حمود 
16 / 4 / 2018 – املن�ذر املحام�ي احم�د فتح الله 
عبد الله بموجب الوكالة العامة بالعدد 274 وسجل 
2 يف 30 / 1 / 2018 الص�ادرة من دائرة كاتب عدل 

الصويرة املسائي 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقام�ة العام�ة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 
واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) حس�ني 
ع�يل حمود ( يطلب فيها تبدي�ل لقبه من ) العجييل 
( اىل ) العام�ري ( فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء  مهدي نعمة الوائيل 

مدير الجنسية العام 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 58 / ب / 2018 

اعالن
بتاري�خ 22 / 2 / 2018 اص�درت محكم�ة ب�داءة 
الخالص قرارا يقيض بازالة شيوع العقار 1 / 3773 
مقاطع�ة 47 جدي�دة االغ�وات واملكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة ل�ذا تق�رر االعالن ع�ن بيع�ه يف الصحف 
املحلي�ة ملدة ثالثون يوما عىل ان يكون البيع يف هذه 
املحكمة عن طري�ق املزايدة التي تجري يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم الت�ايل للنرش ويف حالة 
مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون يف اليوم 
الت�ايل للمزايدة وعىل الراغب بال�رشاء ايداع تامينات 
قانوني�ة بنس�بة 10 % م�ن ب�دل البي�ع اذا لم يكن 

رشيكا .
االوصاف :

1 – رقم العقار : 1 / 3773 مقاطعة جديدة االغوات 
.

2 – املوقع : قرية جديدة االغوات .
3 – جنسه : قطعة ارض / ملك رصف .

4 – املساحة : 2 أولك .
5 – الش�اغل : اليوجد .

6 – الوارد السنوي : اليوجد .
7 – القيمة التقديرية : اليوجد 

القايض  عدنان حسني عيل 

تنويه
ورد يف اع�الن مديري�ة االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة ملحافظة املثنى املنشور يف جريدة املستقبل 
العراقي الخاص باملواطنة ) فائزة محسن خضري( ، 
تبديل اللقب وجعله ) الجبوري ( بدال من ) الحايج( 
خط�أ والصحيح ه�و جعله ) الجب�وري( بدال من ) 

الحايك( لذا اقتى التنويه
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الوزاري�ة الصادر م�ن وزارة 
الكهرب�اء مديري�ة توزي�ع كهرباء البرصة باس�م ) 
نائل حسن عالوي( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية/ الواقعات
العدد: 2473

التاريخ: 2018/4/18
اعالن

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعية ) فريال 
س�الم هنني( التي تطلب فيها تسجيل لقبها وجعله 
) العيس�اوي( بدال من ) الفراغ( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) عرشة 
اي�ام ( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم ) 3( لسنة 2016  واالمر االداري املرقم  

)24195( يف 2016/6/12
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

فقد مني سند العقار املرقم  18838 / 3 حي النرص 
باسم ) اشواق عبود عبد الكريم ( عىل من يعثر عليه 

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

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم 18173/ 3 حي النرص 
باس�م ) مك�ي صالح حبي�ب ( عىل م�ن يعثر عليه 

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

اعالن
اىل الرشي�ك / خريية هاش�م رزيف اقتى حضورك 
إىل بلدي�ة 7 الب�ور النجاز اج�ازة بن�اء القطعة 1 / 

8825
�����������������������������������������

اعالن دعوة دائنني
 أن�ي املصفية املحامي وس�ام احم�د محمد لرشكة 
مجموع�ة  الغدي�ر املتحدة للتج�ارة امل�واد الغذائية 
املح�دودة  ادعو كل من له ح�ق أو دين عىل الرشكة 
مراجعت�ي عىل العن�وان التايل البرصة ح�ي الجزائر   

مقابل سوق الخيمه 
املصفية املحامي

 وسام احمد محمد
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد / 289 

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكم�ة نرش فق�دان املدع�و ) خليل 
ابراهيم ش�هاب ( الذي فقد يف محافظة صالح الدين 
بتاريخ 10 / 1 / 2015 ولم يعرف يشء عن مصريه 
لح�د االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الساكنني يف ناحية االسحاقي او 
مركز رشطة االس�حاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنرش االعالن .
القايض  حردان خليفة جاسم
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   بغداد / المستقبل العراقي

أبرم�ت وزارة الكهرب�اء عق�داً لنص�ب 
شمس�ية  محط�ات  ث�اث  وتش�غيل 
)الجون�ة(  رشك�ة  م�ع  كهروضوئي�ة 
االردنية بطاق�ة اجمالية قدرها )175( 
)االنب�ار  محافظت�ي  يف  واط   مي�كا 
وواس�ط( بحض�ور مدي�ر ع�ام انتاج 
املنطقة الوس�طى ن�زار قحطان ومدير 
ع�ام دائ�رة التخطي�ط ع�اء صيه�ود 
التخطي�ط  دائ�رة  ومع�اون مديرع�ام 
الدكت�ور قاس�م كاظم خنيف�ر و مدير 

رشكة الجونة االردنية ابراهيم االمري«.
واضاف املتحدث الرس�مي باسم وزارة 

الكهرب�اء مصعب امل�درس يف بيان ورد 
»العق�د  ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
ابرمت�ه املديرية العامة النت�اج الطاقة 
الكهربائية املنطقة الوسطى مع رشكة 
)الجونة(االردنية لنصب وتش�غيل ثاث 
محط�ات كهروضوئي�ة واح�دة منه�ا 
يف عامري�ة الصم�ود بمحافظ�ة االنبار 
يف  واثن�ن  مي�كاواط   )100( بطاق�ة 
محافظة واسط بطاقة )50( ميكاواط 
يف ب�درة وجص�ان و)25( مي�كاواط يف 

قضاء الحي« .
واوضح املدرس, ان »مدة تنفيذ املرشوع 
اس�تثمارية  وبم�دة  اش�هر   )8( ه�ي 
ال�وزارة  وس�تقوم  ع�ام   )15( تبل�غ 

ب�رشاء الطاقة الكهربائي�ة من الرشكة 
املس�تثمرة بس�عر )3,5( ثاثة ونصف 
س�نت للكيلوواط /الس�اعة, اي )35( 
دوالر للمي�كاواط الواحد«.م�ن جهت�ه 
عرب مدير عام دائرة التخطيط عن امله 
باالتفاقي�ة االولي�ة مع رشك�ة الجونة 
االردني�ة املس�تثمرة بتنفي�ذ م�رشوع 
الطاقة الشمسية بطاقة اجمالية قدرها 
)175( ميكا واط وعىل الرشكة ان تنفذ 
املرشوع باقرب وق�ت ممكن, فيما عرب 
مدي�ر الرشكة عن س�عادته بابرام مثل 
هك�ذا عقد ومؤك�داً ان الرشكة س�وف 
تقوم بتنفيذ امل�رشوع وفق املواصفات 

املوجوده يف العقد املربم .

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة التحقيقات يف هي�أة النزاهة، 
نها م�ن ضب�ِط ُمس�تنداِت رصٍف  ع�ن تمكُّ
ة األنب�ار، ُمبيِّنًة  ُمتاع�ٍب فيها يف دائرة صحَّ

أنَّ >املبل�غ الذي تمَّ التاع�ب فيه ناهز مليار 
ديناٍر<.وذك�ر بي�ان للنزاه�ة >،ان >الدائرة 
أوضح�ت، يف مع�رض حديثها ع�ن تفاصيل 
رة  َذت بن�اًء عىل ُمذكَّ عمليَّ�ة الضبط التي ُنفِّ

قبٍض قضائيٍَّة<.

وبينت الدائرة بحس�ب البي�ان، أنَّ >ماكات 
مكت�ب تحقي�ق الهي�أة يف محافظ�ة األنبار 
�ن�وا من ضبط ُمس�تندات رصٍف ملبالغ  تمكَّ
تزي�د ع�ىل امللي�ار ديناٍر ت�مَّ التاع�ب فيها، 
صًة  ُموضح�ًة أنَّ تل�ك املبال�غ كان�ت ُمخصَّ

أصاً للحش�د والنازحن، وق�د تمَّ التاعب يف 
ُمس�تندات رصفها عن طري�ق تغيري الجهة 
املُستفيدة، وتمَّ تس�لُّمها من قبل الحسابات 
 ، ة األنبار لحس�ابهم الش�خيصِّ يف دائرة صحَّ
صًة له<.وأش�ار اىل ان  خافاً ملا كانت ُمخصَّ

>ماكاُت مكت�ب تحقيق الهيأة يف املحافظة 
ن جميع  موا محرَض ضب�طٍ أصولّياً تضمَّ نظَّ
املُ�ربزات الجرميَّ�ة املضبوطة، وت�مَّ عرضه 
؛ بغي�ة اتِّخاذ  ع�ىل قايض التحقي�ق املُختصِّ

اإلجراءات القانونيَّة الازمة.

الكهرباء تربم عقدًا لنصب وتشغيل »3« حمطات كهربائية شمسية استثامرية بطاقة »175« ميكاواط

النزاهة: ضبط مستندات رصف متالعب فيها يف دائرة صحة األنبار

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة املواد 
 )575( تحقي�ق  ع�ن  االنش�ائية، 
نقل�ة ضمن الخط�ة املركزية التي 
وضعته�ا ال�وزارة لنق�ل مفردات 
البطاقة التمويني�ة اضافة اىل نقل 
املواد االنش�ائية املتنوعة بن فروع 
اذار  خ�ال  الرشك�ة  ومجمع�ات 

املايض.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة س�عيد 
تلق�ت  بي�ان  يف  عاي�د،  حس�ن 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه »ت�م التوجيه بتكثي�ف جهود 

قس�م النقل واالستمرار بنقل املواد 
الغذائي�ة وايصاله�ا اىل اك�رب عدد 
ممكن م�ن املواطنن ضمن خطط 
الضواب�ط  املتبع�ة وف�ق  ال�وزارة 
والتعليم�ات اضافة اىل نق�ل املواد 
االنش�ائية وتوفريها يف كافة فروع 
ومجمعات الرشكة لتسهيل عملية 

البيع املبارش«.
واضاف ان »املبالغ املالية املتحققة 
من تلك النقات خال شهر كانون 
 )702,952,338( بلغ�ت  االول 

دينار«.
م�ن جان�ب اخ�ر اش�ار عاي�د اىل 
»تحقيق ف�رع الرشكة يف محافظة 

دي�اىل مبيع�ات مالي�ة تق�در ب��) 
45,180,500 ( دينار خال اسبوع 
واحد«, مبينا بان »التوجيه بتوفري 
امل�واد االنش�ائية يف كاف�ة ف�روع 
الرشكة من خ�ال حملة مناقات 
بن ف�روع الرشكة كاف�ة يف بغداد 
ع�ن  فض�ا  املحافظ�ات  وبقي�ة 
الس�بل املتبعة يف االعان والرتويج 
التي  االنش�ائية  بامل�واد  للتعري�ف 
تتعام�ل به�ا الرشك�ة جع�ل م�ن 
تزاي�د  يف  االس�بوعية  املبيع�ات 
مستمر انسجاما مع حمات البناء 
واالعم�ار التي تش�هدها محافظة 

دياىل.

التجارة: اسطول نقل االنشائية حقق »575« نقلة 
ملفردات البطاقة التموينية خالل آذار

   بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت أس�عار النفط يف ت�داوالت ، ارتفاعا بع�د توقعات 
بانخف�اض مخزون�ات النف�ط األمريكية، إضاف�ة إىل أنباء 

اتف�اق  تمدي�د  احتم�االت  ع�ن 
معه�د  اإلنتاج.وأعل�ن  خف�ض 
الب�رتول األمريكي، عن تقديراته 
النف�ط  مخزون�ات  بانخف�اض 
 428 إىل  املتح�دة  الوالي�ات  يف 
األس�بوع  يف  برمي�ل،  ملي�ون 
أبري�ل/  املنته�ي يف 13  امل�ايض 
املنتظ�ر  الجاري.م�ن  نيس�ان 
صدور بيان�ات مخزونات الخام 
يف الوالي�ات املتحدة الرس�مية يف 

وقت الحق الي�وم، من إدارة معلومات الطاقة األمريكية.إىل 
ذلك، قال بخيت الرش�يدي وزير النفط الكويتي، إنه س�يتم 
مناقشة تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج ملا بعد هذا العام عند 
اجتم�اع >أوبك< واملنتج�ن املس�تقلن يف يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة )05: 04 ت.غ(، 
اآلجل�ة لخام  العق�ود  ارتفع�ت 
القي�ايس تس�ليم يونيو/  برنت 
حزيران بمق�دار 0.54 باملائة أو 
م�ا يع�ادل 39 س�نتاً إىل 71.97 
اآلجل�ة  العق�ود  دوالر.وزادت 
للخام األمريكي نايمكس تسليم 
ماي�و/ أيار بنح�و 0.56 باملائة 
أو ما يعادل 37 س�نتاً إىل 66.89 

دوالر للربميل.

ارتفاع اسعار النفط وسط توقعات بانخفاض 
املخزونات األمريكية

صدور تعليامت تسجيل مركبات »املعالية«

وحدات الصحة املدرسية
 جتــري فحـــوصــات ميـدانيـة الكثـر 

من »30482« طالب يف الكاظمية

املنافذ احلدودية
 تعلن القبض عىل »مسافر عراقي« بحوزته 

)300( غرام من الرتياق املخدر

   بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت مديري�ة امل�رور العام�ة التعليم�ات الخاصة بتس�جيل 
املركبات )املعاية( الداخلة للباد وتم دفع رسومها الجمركية«.

وقال مدير العاقات واالعام العقيد مؤيد خليل سلمان يف، ترصيح 
اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«، ان »املديرية ستقوم بتسجيل 
املركبات كواقع حال باالعتماد عىل املوديل الذي يبينه الرقم املثبت 

عىل )شايص( املركبة من قبل الرشكة املصنعة«.
وأك�د ان »اللج�ان الفنية املوج�ودة يف كل دائرة م�ن دوائر املرور 
التابع�ة للمديري�ة يف بغداد واملحافظات س�تقوم باجراء عمليات 
الفح�ص والتدقي�ق لرق�م )الش�ايص( للتأك�د من س�نة الصنع 
وتس�جيلها يف االوراق الرس�مية للمركب�ة التي س�يتم تثبيتها يف 

سجات املرور«.
وكان مجل�س ال�وزراء، صوت يف الس�ادس م�ن آذار املايض، عىل 
تسجيل السيارات املنفيست طراز 2014 )معاية( الداخلة للعراق 
ع�رب منفذ كمرك البرصة باعتبارها واق�ع حال رشيطة ان يكون 

آخر دخول للمركبات بتأريخ 2016-12-31.

   بغداد / المستقبل العراقي

اج�رت و حدات الصحة املدرس�ية التابعة لقطاع الكاظمية 
للرعاي�ة الصحية االولية زيارات و فحوصات ميدانية الكثر 
م�ن )30482( طال�ب و طالب�ة يف جمي�ع امل�دارس ضمن 
الرقعة الجغرافية للمراكز الصحية التابعة لقطاع الكاظمية 

للرعاية الصحية خال الربع االول من العام الحايل«.
وقال مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية االولية الدكتور 
ع�اء موىس خلف يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه 
» حس�ب توجيه�ات دائرة صحة بغداد الك�رخ و مدير عام 
الدائ�رة الدكتور جاس�ب لطيف الحجامي و قس�م الصحة 
العامة عىل رضورة القيام باجراء زيارات ميدانية للمدارس 
ضم�ن الرقعة الجغرافية حيث قام�ت فرق وحدات الصحة 
املدرس�ية و م�ن خال العمل املش�رتك مع )وح�دات تعزيز 
الصحة ، الصح�ة العينية ، العناي�ة املنظمة بصحة الفم و 
االس�نان ، االمراض االنتقالية ، الصحة النفس�ية ( باجراء 
زيارات ميدانية تهدف اىل التوعية الصحية والكش�ف املبكر 

عن كل الحاالت املرضية و منع تفشيها بن الطلبة«.
وبين�ت مس�ؤولة الصح�ة املدرس�ية يف قط�اع الكاظمي�ة 
الدكت�ورة )غالي�ة عبد النب�ي( قمن�ا باج�راء )61( زيارة 
مش�رتكة خال النص�ف الثاني من العام ال�درايس 2018 و 
اج�راء فحوصات الكثر )30482( طال�ب و طالبة متوزعة 
بن فح�ص )3435( طفل يف )28( زي�ارة لرياض االطفال 
و زي�ارة )170( مدرس�ة ابتدائي�ة و زيارة )60( مدرس�ة 
متوس�طة و )40( مدرس�ة اعدادية و زيارة )15( ثانوية و 
زي�ارة )6( معاهد و )10( كليات باإلضافة اىل متابعة هذه 
املؤسس�ات الرتبوية والكش�ف البيئي للمؤسس�ة الرتبوية 

خال الزيارات من مسؤويل وحدات الصحة املدرسية .

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة/ منف�ذ مط�ار النجف، 
وبالتع�اون مع خلية اس�تخبارات املطار، أمس األربعاء، عن 

إلقاء القبض عىل مسافر عراقي وبحوزته مادة مخدرة.
وذكر بيان للهيأة تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 

ان املادة كانت »من نوع الرتياق تقدر ب� }300{ غرام«.
وأش�ار البيان اىل احالة املتهم إىل »مديرية رشطة النجف، 

مكافحة / املخدرات التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

    بغداد / المستقبل العراقي

انطاق�ًا م�ن اس�رتاتيجيتها الداعمة للش�باب العراقي 
وحرصها عىل تمكينهم، اقامت رشكة زين العراق إحدى 
رشكات مجموع�ة زي�ن الرائ�دة يف خدم�ات االتصاالت 
والبيان�ات املتنقل�ة يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، حفل تخرج دورة التدريب )معايش�ة( للطاب 
الع�رشة االوائ�ل يف كاً م�ن جامع�ة بغ�داد والنهري�ن 
والجامع�ة التكنولوجي�ة. وتندرج هذه الخط�وة ايمانا 
من زين العراق أن الش�باب هم القلب النابض للمجتمع 
العراق�ي، وه�ي تحرص م�ن خال خطته�ا ورؤيتها اىل 
تقدي�م كل الدعم والتش�جيع للطاقات الش�ابة معتمدة 
عىل العديد من الوس�ائل ملساعدتهم وتحفيزهم لتحويل 

أفكارهم إىل مشاريع ناجحة. 
 وح�ول ه�ذا املوضوع اكد الس�يد ع�ي الزاه�د الرئيس 
التنفي�ذي لرشكة زي�ن العراق ان ه�ذه الخطوة مكملة 
مل�ا رشعت ب�ه زين الع�راق بدعم الش�باب »حيث اخذت 
زين ع�ىل عاتقها دعم الرشيحة االكثر اهمية يف املجتمع 
وه�م الش�باب، ومن اجل توف�ري الدع�م الحقيقي لهذه 
الفئة كنا قد اطلقنا يف وقت سابق من العام املايض هذه 
ال�دورة الت�ي مكنت الخريج�ن املتفوقن يف دراس�اتهم 
الجامعي�ة )الع�رشة االوائ�ل( م�ن االنط�اق يف الحي�اة 
العملية ومعايش�ة اجواء العم�ل الحقيقة، حيث ان اول 

ما يواجه هذه الفئة هو موضوع الخربة التي تكون عىل 
رأس مطالب الرشكات واملؤسس�ات التي تعلن عن نيتها 
للتوظي�ف، اضافة اىل صعوبة تطبيق ما تتم دراس�ته يف 
الواقع العمي وتحدياته اليومية، وهنا كان الهدف االهم 

من هذه الدورة اال وهو تذليل هذه املعوقات.« 
من جانب اخر »وفرت هذه املعايش�ة للمتفوقن والبالغ 

عددهم 30 طالباً وطالبة من جامعة بغداد و املستنرصية 
و النهرين االنخراط يف اجواء العمل الحقيقي واكتس�اب 
البي�ع املب�ارش وتقني�ة املعلوم�ات  الخ�ربة يف اقس�ام 
والشبكات وخدمة الزبائن والتسويق والتحليات إضافة 
اىل التواصل املؤسس�اتي، ليحصلوا عىل شهادات ودروع 
تقديرية وكتب توصية تثمينا لجهودهم و تفوقهم خال 

هذه الدورة.« 
م�ن جانبه ذكر مع�اون املدير العام لدائرة الدراس�ات و 
التخطي�ط واملتابع�ة يف وزارة التعلي�م الع�ايل و البح�ث 
العلمي عمر محمد نارص  العش�اري » هذه املبادرة هي 
االوىل م�ن نوعه�ا يف الع�راق والتي تبنته�ا رشكة زين يف 
وقت سابق، حيث ان املبادرة تمت بعد التنسيق العايل بن 
الرشك�ة من جهة و الوزارة والجامعات من جهة اخرى، 
وه�ا قد جاء الوقت لاحتف�ال بما تم انجازه خال هذه 
الف�رتة و قطف ثم�ار املجهود الذي بذل م�ن قبل الطلبة 
املتفوق�ن حيث اصبحوا عىل اتم االس�تعداد لانطاق يف 

حياتهم العملية املقبلة.“
وتنظ�ر زين الع�راق اىل الجانب االس�رتاتيجي يف القطاع 
الرتب�وي والتعليمي يف الع�راق من خ�ال توطيد أوارص 
التع�اون املس�تدام ب�ن الهيئ�ات الحكومي�ة العراقي�ة 
ومؤسس�ات التعلي�م الع�ايل والقط�اع الخ�اص، مم�ا 
يس�اهم يف تصمي�م برام�ج أكاديمية بواس�طة الحلول 
الرقمي�ة والتكنولوجي�ة االكثر حداثة مما سيس�اهم يف 
التواص�ل مع العالم واالطاع عىل اخ�ر االبحاث العلمية. 
النش�اطات  رعاي�ة  إىل  الجدي�دة  املب�ادرات  وتض�اف 
املتنوع�ة يف الجامعات والتي تح�رص رشكة زين العراق 
عىل اس�تمراريتها وتش�مل معارض التوظي�ف وبرامج 
التدريب الصيفي ورعاية املؤتمرات العلمية واملهرجانات 

الجامعية واملناسبات وغريها. 

زين العراق تقيم حفل خترج دورة تدريب الطالب اخلرجيني املتفوقني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتص�االت، س�عيها لرفع 
الع�راق  اىل  امل�وردة  االنرتن�ت  س�عات 
عن طري�ق ال�رشكات املختصة بنس�بة 

الضعف.
وقالت معاونة مدير عام الشؤون الفنية 
يف الرشك�ة العامة لاتص�االت بالوزارة، 
زينب عب�د الصاحب يف ترصي�ح اطلعت 
عليه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرشكة 
تتجه اىل زيادة السعات الخاصة باالنرتنت 
امل�وردة اىل العراق عرب املناف�ذ الحدودية 
وعن طريق ال�رشكات املختصة املرتبطة 
برشكة االنرتنت التابعة للوزارة والقطاع 
الخاص، بنس�بة الضعف وبكمية ال تقل 
عن ال�� )400 اىل 600( كي�كا بايت، بما 
يجعل الخدمة ت�وازي بجودتها وكميتها 

دول املنطقة«.
وكش�فت عن »إدخ�ال 25 )ملدا( للخدمة 
الحالية لتحس�ن جودة وسعات الخدمة 

حالياً«.
يش�ار اىل أنَّ ال�)مل�دا( هي وح�دة قياس 
س�عات اإلنرتنت الت�ي ُتدَعى )10G( وأنَّ 
كلفته�ا الش�هريَّة تق�در بنح�و ملي�ون 

دوالٍر.

االتصاالت تعلن رفع خدمة 
االنرتنت اىل الضعف

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين، عن إطاقه س�لفة الع�رشة ماين دينار 
ملوظفي وزارة الرتبية عن طريق البطاقة االلكرتونية.

وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »تقرر إطاق سلفة العرشة ماين دينار باالضافة 
اىل س�لفة الخمسة ماين دينار ملوظفي وزارة الرتبية« مشريا اىل 
qicard.net/( ان »التقدي�م يكون عن طريق الراب�ط االلكرتوني

.»)moe
وأوضح البيان، ان »املوظف الذي يبلغ راتبه األسمي أقل من 500 
الف دينار فس�يتم منحه سلفة خمس�ة ماين دينار اما املوظف 
ال�ذي يبلغ راتبه األس�مي أكثر من 500 الف دينار فس�يتم منحه 

سلفة العرشة ماين دينار«.
وأش�ار اىل تمديد »فرتة تس�ديد الس�لفة وتكون خال 60 ش�هراً 

)خمس سنوات(«.

الرافدين يعلن سلفة جديدة 
للرتبية وحيدد رشوطها

  البصرة / المستقبل العراقي

التقى محافظ البرصة أسعد عبداالمري العيداني، 
بمكتب�ه الرس�مي يف ديوان املحافظة الس�فري 
االملان�ي ل�دى الع�راق »س�رييل ن�ان«، وجرى 
خ�ال اللقاء بحث العديد من امللفات والقضايا 
الت�ي ته�م الجانب�ن، ويف مقدمته�ا االقتصاد 
مس�تهل  ويف  الب�رصة  والسياس�ة.محافظ 
حديثه بحس�ب بي�ان لديوان املحافظ�ة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، رحب بالس�فري الضيف 
متمني�ا له النج�اح يف مهمته، وثم�ن العيداني 

ال�دور االيجاب�ي للحكومة االملانية الداع�م للحكومة 
العراقية يف مختلف املجاالت، وابدى املهندس العيداني 
اس�تعداده للتعاون م�ع جميع  الفعالي�ات االملانية، 
مرحب�ا يف ذات الوقت بدخ�ول ال�رشكات االملانية اىل 
السوق البرصي واملساهمة يف مشازيع البنى التحتية 
والطاقة والسكن«.من جانبه عرب السفري االملاني عن 
س�عادته بهذه الزيارة وش�كره لحفاوة االستقبال، 
واشاد السفري الضيف باملكانة واالهمية التي تحظى 
به�ا الب�رصة يف املحاف�ل الدولي�ة،  متمني�ا ان يكون 
للرشكات االملانية النصيب االوفر يف مجال االس�تثمار 

يف محافظة البرصة.

حمافظ البرصة يبحث ملفات االقتصاد مع املانيا

  المستقبل العراقي / طالب ضاحي

نفى محافظ بغداد  عطوان العطواني االخبار التي تداولتها 
وس�ائل االعام بش�ان انجاز نحو 65 باملئة من املش�اريع 
الخدمي�ة يف قض�اء الحس�ينية ».واكد العطوان�ي اننا »لن 
نرصح بمث�ل هكذا موضوع اطاقا ومايصدر عنا ينرش يف 

الصفح�ة الرس�مية عرب الفيس بوك داعيا وس�ائل االعام 
اىل التاك�د من مص�ادر االخبار قبل نرشها واال س�نلجا اىل 
استخدام الطرق القانونية ملحاس�بة اي مؤسسة اعامية 
تن�رش اخب�ار كاذب�ة وتنس�بها لنا«.واضاف »انن�ا مازلنا 
بانتظ�ار رصف التخصيص�ات املالي�ة للمب�ارشة باكمال 

املشاريع يف جميع اقضية العاصمة بغداد

حمافظ بغداد ينفي انباء انجاز »65« باملئة
من املشاريع اخلدمية يف احلسينية
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واح�دة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013. فع�ى من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل 
)30( يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة  
200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 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 الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 3 /1 /2016 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل 
النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف 

املرتبة عى ذلك.

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

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.

اعالن 
بناء عى الطلب املقدم من السيد )مؤيد مسلم اسماعيل 
( ال�ذي يطل�ب  في�ه تبدي�ل اللق�ب من )ش�مخي( اىل 
)الي�ارسي ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
الفريق 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة جنح البرصة 

العدد: 487/ج2017/1
التاريخ: 2018/4/18 

اعالن حكم غيابي 
اىل املتهمة املحكومة /االء عبد الستار جبار فارس ...

اص�درت محكم�ة جنح البرصة قراره�ا املرقم  487 /
ج2017/1 املتضمن الحكم عى املدانة )االء عبد الستار 
جب�ار فارس الحس�يني ( املذك�ورة اعاله اس�تنادا اىل 
الح�كام امل�ادة 1/456/أ  وبداللة مواد االش�راك 47/

و48/و/49 م�ن قان�ون العقوب�ات رقم  111 لس�نة 
1969املعدل بالحبس البسيط ملدة سنة واحدة واعطاء 
الحق للمشتكي )طاهر حاتم عيىس ( بمراجعة املحاكم 
املدنية للمطالبة بالتعويض لعدم تنازله عن الش�كوى 
والتعوي�ض وتقدير اتعاب محام�اة للمحامية املنتدبة 
س�جى مراد  مبلغا ق�دره ثالثون الف دين�ار تدفع لها 
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية 
واصدار امر القبض بحق املدانة املذكورة اعاله واشعار 
مديرية رشطة البرصة مكتب التسجيل الجنائي لتعميم 
ه�ذا الحكم اس�تنادا الحكام امل�واد  182  و143 و243 
م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة وافهم علنا يف 
2018/1/24 ول�ك حق االعراض ع�ى هذا الحكم بعد 
تبليغ�ك به ع�ن طريق االع�الن والن�رش ويف حالة عدم 
االعراض يعترب الحكم الغيابي بمثابة الحكم الوجاهي 

بعد مرور ثالثة اشهر من نرش االعالن .
القايض 

اياد احمد سعيد 
���������������������������������������������

اعالن 
بن�اءا ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )هاني اس�ماعيل 
يعقوب ( الذي يطلب فيه تبديل )اللقب( من )شمخي ( 
اىل )اليارسي ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة  22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
الفريق 

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد: 696/ب2018/1
التاريخ: 2018/4/18

اىل /املدعى عليه )عمران زيدان خلف( 
اعالن تبليغ 

اقام عليك املدعي )قاسم حميد مهدي( الدعوى املرقمة 
696/ب2018/1 وطل�ب الحكم فيه�ا بالزامك بارجاع 
املبل�غ ال�ذي بذمت�ك والبال�غ)000, 000 ,10( ع�رشة 
ماليني دينار وتحميل�ك املصاريف القانونية وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب تبليغك عن طري�ق مركز رشطة 
بعقوب�ة الجديدة الع�دد 7727يف 2018/4/10 ورشح 
املبلغ عيىس  حمد سلمان واشعار املختار املرفق ملنطقة 
بعقوبة الجديدة /العزات )حي السالم( املختار )عباس 
بالع�دد 291 يف 2018/4/9 ق�ررت  س�حاب خلي�ل( 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني واسعتني 
النطاق للحضور يف موعد املرافعة املوافق 2018/4/29 
الس�اعه 10 صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك يف املوعد 
اعاله سوف تجري املرافعة غيابا وعلنا وفق القانون . 

القايض 
مهدي قدوري كريم.

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال  الشخصية يف قرتبة 

العدد:513
التاريخ:2018/4/9 

اعالن 
للطل�ب املقدم من قبل الس�يدة )فضيل�ة صالح خلف( 
والذي تطلب فيه القيموم�ة عى املفقود )عيل عبد الله 
خضري ( وال�ذي تم فقدانه بتاري�خ  2014/3/21 من 
قبل الجيش ويف ظروف امنية مجهولة .عليه وملجهولية 
مص�ريك تقرر تبليغك بالحضور خ�الل عرشة ايام من 
تاريخ هذا النرش وبخالفه س�وف تق�وم هذه املحكمة 
باصدار حجة القيمومة لطالبة الحجة السيدة )فضيلة 

صالح خلف (. 
القايض 

زبري احمد محمود .
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد :760/ب/ 2018 
التاريخ:2018/4/16 

اىل /املدعى عليه/ محمد حسني كلش 
تبليغ بالصحف 

اقام املدعي محم�د خلف نعيم الدعوى البدائية املرقمة 
760/ب/2018 ض�دك مدعيا فيها بان له بذمتك مبلغ 
ق�دره ثماني�ة االف وثمانمائ�ة دوالر امريك�ي علي�ه 
طلب دعوت�ك للمرافعة والحكم بالزام�ك باملبلغ اعاله 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
ب�الل س�عدون ورشح املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي 
املهندس�ني تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور اىل س�احة املحكم�ة ي�وم املرافع�ة املواف�ق 
2018/4/26 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا . 
القايض 

مؤيد شمخي جرب الشاوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة تسجيل العقاري يف الزبري 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :913/1  
املحلة او رقم واسم املقاطعة :الرشيدية 

الجنس:ارض الدار مع ابنتيها
النوع:ملك رصف 

رقم الطابق:
رقم الشقة :املساحة:

املشتمالت:
املزروعات او املغروسات :

واردات البيع السنوية :
الشاغل:املالك_ نعيمة طوينة عودة 

مقدار البيع:
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة 
العلنية العقار اعاله العائد للراهن نعيمة طوينة 
عودة لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف املنصور 
لالستثمار البالغ  000 .000. 00 1   دينار فعى 
الراغب يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االع�الن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للبيع البالغ�ة   000. 
250. 436 دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري .
نجم عبدالله 

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري  
���������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من معهد املعلمني 
/ف�رع النج�ف االرشف واملرقم�ة )76( بتاريخ 
مه�دي  حبي�ب  )محم�د  بأس�م   2004/11/1
كريته( فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.
���������������������������������������������

فقدان
فقد هوية موظف دائرة االصالح العراقية سجن 
الس�ماوة املركزي سمري سلمان مطرش املرقمة 
وزارة  م�ن   الص�ادر   2015/4/6 يف   400818

العدل  دائرة االصالح العراقية.
���������������������������������������������

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى/قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم�ت املواطنة )مري�م احمد كاظ�م( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية تطلب فيه تبديل االس�م وجعله) 
زه�راء( بدال م�ن )مريم( وعمالً بأح�كام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 املع�دل تقرر نرش الطلب بإحدى الصحف 
املحلية فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرة عرشة أيام من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة/ 

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة بداءة العمارة 
العدد : 852 /ب/2018
التاريخ : 2018/4/18

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل طة محمد قادر

بتاري�خ 2018/3/28 اق�ام املدع�ي عليه )عيل 
مهدي رحيمة(

 852 بالع�دد  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  دع�وى 
/ب/2018 يطل�ب فيها اع�ادة االمانة وقدرها 

اثنا عرش مليون دينار عراقي
وكون�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة حس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة مرك�ز ح�ي املعلم�ني يف كربالء 
بالع�دد 3921 يف 2018/4/17 وكت�اب املجلس 
املحيل لحي العام�ل 2و4-5و6 يف 2018/4/17 
علي�ه تقرر تبليغك بطري�ق النرش يف صحيفتني 
محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة بموعد 
املرافعة املوافق 2018/5/6 وبعكس�ه ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا.
القايض

���������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة: 1054/ 2018 

التاريخ/ 17/ 4/ 2018 
اىل/ املنفذ عليه املدين/ نعيم ابو الشون عبود

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة انك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف خالل 
خمس�ة عرش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة النج�ف بالعدد/ 81/ ب3/ 
2018 يف 21/ 2/ 2018 واملتضم�ن الزام املدعي 
علي�ه نعيم ابو الش�ون عب�ود بتس�ليم املركبة 
املرقم�ة 26126 أ نجف اجرة نوع ش�يفروليت 
افي�و صارل�ون مودي�ل 2010 اىل املدعي جمال 

جاسم محمد.

تعلن مديرية بلدية كربالء املقدس�ة والحاقا باعالننا بالعدد 3223 يف 25/ 1/ 2018 التعديل الخاص بضوابط املحاور التجارية لش�ارع امللحق وامتداده عى ان 
يكون كالتايل:-

1-فضاء رصيف بعمق 2.5 م وبدون اعمده
2-ينفذ الفضاء بدون بالكون

3-ارتفاع الفضاء 4.5 م اوطأ نقطة يف الرصيف
وذلك بموجب الكتاب الوارد الينا من مديرية التخطيط العمراني يف كربالء املقدسة املرقم 111 يف 14/ 1/ 2018.

فعى من لديه اعراض من الدوائر الرس�مية وش�به الرسمية واملكاتب االستشارية واملواطنني تقديم طلب رسمي معنون اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة خالل 
)30( يوما من تاريخ االعالن وبعكسه سوف يتم تصديق الضوابط املعدلة.

املرفقات
نسخة من خارطة ضوابط املحاور التجارية للجزء املعدل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

شعبة تنظيم املدن

م.ر. مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة/ وكالة

اعالن
العدد: 12159 

التاريخ: 11/ 4/ 2018

إعالن
العدد: 106

التاريخ: 15 /4 / 2018

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
حي ميثم التمار)3×4( م3كشك1
شارع الكورنيش200 م2بالكازينو2
شارع الكورنيش/ داخل المسقف)3×4( م1أكشك3

)3×4( م مع مساحة 7أكشك4
شارع الكورنيشمضافة 195 م2

)3×4( م مع مساحة 1أكشك5
شارع الكورنيشمضافة 227 م2

قرب المحطة الوسطية900 م2بالبناية مغتسل الكوفة6
عمارة البلدية)3×6( م1 – 7 – 8حوانيت7
حي المتنبي)2×3( م3حانوت8

حوانيت9
 33 – 32 – 28 – 27 – 50
 – 11 – 10 – 16 – 42 –
26 - 22 – 17 – 15 – 13

سوق ميثم التمار)2.5×5( م
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كـيـف تـقـرأ الـروايـة الـمـصـورة.. بـغـداد »الـجـديـدة«؟

الصورُة التقطها مصور الحروب الرتكي ذو األصول 
الكردية »رمض�ان أوزتورك«، لتصري الصورة األكثر 
رمزية عىل وحش�ية ذلك الهجوم اإلبادي.  كان رجل 
أعمال هولندي، فرانز فان إنرات، هو َمن وفر شحنة 
م�ن الدرج�ة األوىل م�ن »الثايوديغليك�ول« للنظام 
العراق�ي. معلومة كان ُيمكن أن تذهب أدراج الرياح 
لألبد، لوال أن صحافياً هولندياً هو »أرنون غرونربغ« 
وضعها بني ظفرين، فيما يقوم برحلٍة لبغداد، كأنما 
يتطهر رمزياً من جرم س�لفه، ممس�كاً بيد الطفلة 
املغ�دورة، وكأن�ه ق�رر بعثه�ا يف الرواي�ة املصورة 
»م�ن إس�طنبول إىل بغ�داد«. الرواية »التس�جيلية« 
كتبها غرونربغ، ورس�مها هولن�دي آخر هو هانكو 
كولك، قب�ل أن ترتجمها املرتجمة البلجيكية املقيمة 
يف القاه�رة تين�ا الفن�ت، لتص�در مؤخ�راً ع�ن دار 
»صفصافة« بالقاهرة، واملعنية بشكل ملحوظ بفن 
الكوميكس )القصص املصورة( حيث تنظم س�نوياً 

محفالً عاملياً للكوميكس يف القاهرة.
ليس »ألن غرونربغ« صحافياً وحس�ب، فهو روائي 
ومرسحي وكاتب سيناريو يف نحو السابعة واألربعني 
من العمر، )ولد يف أمس�رتدام ع�ام 1971(، وتحفل 
حياته بس�ريٍة مثرية، إذ هج�ر التعليم خالل املرحلة 
الثانوي�ة مقرراً التف�رغ للكتابة والن�ر، حتى أنه 
أس�س دار نر وهو يف التاس�عة عرة من عمره، 
وأص�در روايته األوىل وهو بع�د يف الثالثة والعرين 
من عم�ره. لكي يحول ه�ذا »الريبورتاج« إىل روايٍة 
مصورة، كتب غرونربغ رحلته كس�يناريو، رس�مه 
رس�اٌم م�ن جيل آخر، ه�و »هانكو كول�ك«، املولود 
عام 1957، وال�ذي أصدر عدة ألبومات كوميكس يف 
هولن�دا، فضالً عن كونه رس�ام كاريكاتري ومصمم 
أغلف�ة. هكذا اختار »غرونربغ« فن الرواية املصورة 
وسيطاً لتسجيل رحلته، يف نٍص »تسجييل« لن يخلو 

يف روح�ه التقريرية الواضحة من خٍط تخيييل، يرتجمه حلم 
يقظٍة طويل، يمس�ك فيه الصحايف بيد الطفلة املغدورة التي 
ثبتته�ا ص�ورة »أوزتورك« ط�وال الرحلة، يبعثه�ا بمخيلته 
ليجس�دها كإحدى ش�خوص هذه الرواية، ممس�كاً بيدها 

امليتة، يدها التي من تراب.
عبث الرحلة.. نزق الصورة

رحلة برية طويلة، تبدأ من إس�طنبول حتى بغداد، يقطعها 
غرون�ربغ، صحب�ة مرتجم�ة تركية هي »غ�وال«، ومصورة 
فوتوغرافية، وس�ائق. من أجلها، يتخلف عن تس�لم جائزة 
كب�ريٍة يف الهاي ع�ن مجمل أعماله، يرتك كرس�يه االحتفايل 
ش�اغراً فيما أعض�اء لجنة التحكي�م يكيل�ون املديح ملنجز 
الكات�ب. إنه�ا املفارقة األوىل يف ه�ذه الرواي�ة، التي تنطلق 
من املش�هد االحتفايل لنخبٍة أوروبي�ة يف قاعٍة فخمة تنتظر 
حض�ور الكات�ب ليتلق�ى التصفيق، فيما هو نائ�ٌم يف غرفة 
فن�دق صغ�رية بإس�طنبول انتظ�اراً لب�دء رحلة ق�د تودي 
بحياته. مفارقة س�اخرة بني املقع�د األوروبي الوثري الخايل 
أم�ام جمه�ور ينتظ�ر، ومقع�د قط�ار البضائ�ع »ال�رق 
أوسطي« الذي سيس�تقله الكاتب نفسه موخوزاً بضمريه، 

إذ يح�اول التطهر من ذنٍب غام�ض، كون أحد مواطنيه هو 
من أمد نظام »البعث« العراقي باملادة الكيميائية التي ستبيد 

وتشّوه بلدًة كاملة.  
لن ينقطع خيُط الس�خرية املُرة عن هذه الرواية/ التقرير، 
خيٌط س�يلتقطه الرس�ام بدوره بينما يقدم ص�ورًة هزلية 
لكل يشء، بخط�وط رسيعة، وب�كادراٍت مرتجلة ال تحافظ 
ع�ىل س�يمرتية كادرات »الكوميك�س« املرتب�ة يف مربع�اٍت 
نظامي�ة، ولن ُتعنى حتى بمد ذيل البالون الذي يضم الحوار 
نحو ف�م قائله، ت�اركاً للمتلق�ي أن يخمن بنفس�ه من أين 
ينبع الكالم. يعمل الرس�ام وف�ق حريٍة كبرية يف التعامل مع 
الصفحة كفضاء، وبانفالت ممض من نظاٍم لن يالئم داللياً 
ن�ٌص يح�اول ق�راءة الفوىض م�ن الداخل، م�ا يجعله يفرد 
كادراً واح�داً عىل صفحتني، فيما ق�د تزدحم صفحة واحدة 
باثن�ي عر كادراً متالصقة حد وجود صعوبة يف قراءة بنط 
الكالم الصغري. أيضاً ينوع الرسام من أساليبه داخل الرواية 
نفس�ها، فبينما تبدأ بمراوحة بني خطوط التحبري الس�وداء 
وتظلي�ٍل فاتح باس�تخدام الرمادي، فإنها م�ع الثلث األخري 
تعتمد عىل التظليل باألس�ود، يف تجريٍد واضح للش�خصيات 

واألمكنة وكأنها باتت أشباحاً تلتهم الظلمُة نورها.

املحطات تخلق أبطالها 
مع كل محطة، تطرأ ش�خصية، كموض�وٍع ملقابلٍة رسيعة 
مع الصحايف. ش�خوص هذه الرواية »محطات إنسانية« إن 
جاز التعبري، ومثل املحطات، ال تحتمل س�وى وقفٍة رسيعة 
قبل املغادرة، وقفة يبقى أثرها رغم ذلك، كأنها دهٌر موسوم 

بالزوال.
ش�خصياٌت حقيقي�ة، هي مص�ادر ه�ذه »الرواي�ة«، ُتديل 
بش�هاداتها، يف عدد قليل من الكلمات، لكن يف اس�تخالصات 
ر الرتكي »رمضان  ش�ديدة الداللة. أول املص�ادر هو املُص�وِّ
أوزت�ورك«، صاح�ب الص�ورة الفوتوغرافية ل�ألم املنكفئة 
وقد احتضن�ت طفلتها يف املوت. ُيق�دم »أوزتورك« »روائياً« 
كشخصيٍة نرجسية، فهو مبدئياً شوفيني »ال يريد أن يتكلم 
اإلنكليزية« رغم قدرته ع�ىل ذلك. أوىل عباراته للصحايف هي 
»انظ�ر، الُتقطت هذه الصورة م�ن زاويٍة مختلفة، أترى؟«. 
إنه صورة نابضة لش�خٍص يمتهن الح�رب إن جاز التعبري، 
يجرد العمل من بعده اإلنس�اني منشغالً به كموضوع، حد 
أن الصح�ايف يس�أله، عرب املرتجم�ة، »ما الدور ال�ذي تلعبه 
الجمالي�ات يف عمله؟ هل يتعلق تصوي�ر الحرب بالجمال يف 
املقام األول؟«. سؤال إستطيقي، يغزو التتابع لينقله ملنطقة 

الس�ؤال، لك�ن املصور ي�رد برباطة ج�أش، دون 
أن يغف�ل، مجدداً، اإلش�ادة بعمل�ه: »عندما تقف 
ب�ني الجثث، فإنك ال تفك�ر يف الجماليات. صوري 
األكثر جمالية هي كذل�ك ألنها األكثر طبيعية. لم 
أفعل ش�يئاً مفتعالً««. ظهور »أوزتورك« سيخلق 
تح�والً درامي�اً يف الرحل�ة، يف الحقيق�ة ه�و م�ن 
س�يمنح النص التقري�ري بعده التخيي�يل، إذ لن 
تفارق صورة الطفلة من بعد هذه املقابلة مخيلة 
»غرونربغ«، ليظهر يف ما تبقى وهو ممسك بيدها، 
يتب�ادل معها الحدي�ث، وليمتزج واقع�ه الداخيل 
بواقعه الخارجي ال�ذي ال يلحظ هذه الدرجة من 
التوح�د. ينهي أوزت�ورك »دوره« يف النص بعبارٍة 
اس�تخالصية، توضع بجانب صورة له ش�خصياً 
بينما يمس�ك بكامريته يف إحدى الحروب: »غرور 
الرس�ول س�ُينّجي رس�الته«. إنه�ا عب�ارة تنقل 
مس�توى خطاب املُصور من التعليق لالستخالص 
املع�ريف، وهي عبارة ال تخلو من ش�اعرية، فضالً 
عن ظالله�ا، حت�ى أن غرونربغ يتبناها كس�ؤال 
عميق وغامض: »ال أعرف ما إذا كنُت س�أفلت من 

هذه الحكمة«.  
تس�لم ش�خصية »إس�طنبول« الراية لش�خصية 
»أنقرة«، وعلينا أن نلحظ أن كل ش�خصية تش�به 
مدينتها، أو تمثل انعكاس�اً لجوهر ش�خصيتها، 
فش�وفينية املصور تعكس ش�وفينية إسطنبول، 
عاصم�ة الخالف�ة التي م�ا تزال تتذك�ر ماضيها 
فيما تتأمل مجد وجهها عىل صفحة البوس�فور، 
فيما يحل »مراد بلجي«، أحد كتاب األعمدة، فهو 
تلخي�ص ألنق�رة، مدينة السياس�ة التي ال وجود 
له�ا خ�ارج ط�اوالت فن املمك�ن. يب�دو خطابه 
تقريراً سياس�ياً، ال يعكس شيئاً عن »البني آدم« 
القاب�ع خلفه: »يف امل�ايض كان لديهم الوهم بأن 
هن�اك كمالي�ني مدنيني أيض�اً. من الواض�ح اآلن أن جميع 
الكماليني يس�ريون خل�ف الجيش. القومي�ة هي كل يشء 
هن�ا. أي إيديولوجي�ة أخرى تنتهجها ال يشء س�وى توابل 
عىل السلطة التي تسمى بالقومية«. ومثل املصّور، سيطلق 
»بلج�ي« عبارته االس�تخالصية املتج�اوزة لرهط الخطاب 
»اإلخب�اري«، عندما يضيف عب�ارًة جديدة: »االنتهازية هي 

األب الروحي األفعل إلحراز التقدم«.
»التق�دم«، هو مفردة محورية يف هذا الكتاب، فغرونربغ ال 
يك�ف عن تردي�د عبارة تخص العراق:« التق�دم هو معاناة 
أق�ل«. به�ذه العبارة يرد ع�ىل أمه عندما تتص�ل به مطلع 
الرواية لتس�أله عن سبب تخلفه عن الحفل، ويظل يرددها 
كأنها شعاره الذي يريد اختباره. عبارة تلخص كل سخرية 
وهزلي�ة ه�ذه الرحل�ة، مثلم�ا تلخ�ص كاب�وس األوطان 
العربية، س�واء رزحت تحت س�لطات قامعة أو استسلمت 

ألنماط جديدة من االستعمار.
يف حلب تنبثق شخصية جديدة، مصّور سوري مسيحي هو 
»عيىس توما«، يبدو تمثيالً للخطاب األكثر عدمية وهزالً يف 
هذا التقرير، بس�خريٍة ممزوجة بالقهقهة، حتى أنه يسأل 

غرون�ربغ بعدمية: »مل�اذا تريد أن تذه�ب إىل العراق؟ تتمنى 
أن يخطف�وك؟«، قبل أن يقدم اقرتاح�اً أفضل: »إذا أردت أن 
ُتختط�ف فمن ال�الزم أن تذهب إىل اليم�ن. يحدث ذلك خالل 
دقيقت�ني هناك«. خط�اب هزيل من مثق�ف ال تغادر الكأس 
ي�ده، لكن�ه يف عمقه يعك�س إدان�ًة عميقة للغرب�ي، الذي 
يتعام�ل مع الكاب�وس كنزهة، أو الذي يطمح الس�تخالص 

املعرفة من الرفات.
يف كردس�تان، تأخ�ذ محطة النص ش�كلها األكثر رمزية، إذ 
يعي�د غرونربغ الفتاة/ الش�بح التي ظل�ت تصحبه لحضن 
أمه�ا، ويظل يرقبهم�ا فيما تبتع�دان، كأنما عادت�ا للحياة 
أخرياً، أو كأنه بعٌث غامض عىل رشف االحتفال بعيد النوروز 

الكردي، عيد بدء الحياة مع بدء العام.
س�تحرض »بغداد« كصالة مطار، مكان اس�تقبال ومغادرٍة 
معاً، فيما يلخصها غرونربغ يف حفنة عبارات عارية يرصها 
عىل شاش�ة »الالب ت�وب«: »يقال إن هن�اك تقدماً يف بغداد. 
جزئي�اً عىل ما أعتق�د. هناك تقدم حقيقي فق�ط إذا ُفتحت 
مراكز التس�وق الفاخرة وفندق تتوف�ر فيه املعايري الغربية، 

أول ماكدونالدز يف بغداد. حتى ذلك الحني هناك فراغ«.
وكأن ال وج�ود للمدينة س�وى يف »مطاره�ا«، كأنها لم تعد 
أكثر من مكان للغرباء. بوص�ول غرونربغ تبدأ عودته، كأن 
االستقبال هو نفسه املغادرة، أو، كأن مصافحة املدينة هي 

بالذات تلويحة وداعها.

طارق إمام
يف ربيع عام 1988، أقدم نظام البعث العراقي عىل جريمٍة إنس�انية، عندما ش�ن هجوماً كيميائياً بغاز س�ام عىل بلدة حلبجة الكردية. لّخصت 
الجريمة صورة فوتوغرافية دالة، لجثتي أم وطفلتها، انكفأت فيها األم عىل جسد طفلتها محتويًة إياه: ذراٌع ميتة تطوِّق جسداً سبقها للعالم 

اآلخر، وعناٌق رسيره الرتاب.

عمرو كيالني 

اآلن، 

يف الشوارع، 

فقرياً، مهمالً. 

حيُث الجهات تالشت، 

وال يشء يومُض 

سوى البؤس. 

حيث البر يمشون بال وجوه، 

حولهم هاالٌت 

من عبوٍس خفّي، 

يقف الحّب تمثاالً 

من نحاٍس مّتسخ، 

صامتاً منذ األزل، 

وسط الحشود.

■ ■ ■
اآلن، 

رشيداً، 

ليس باإلمكان نسيانِك، 

ال ليشٍء 

سوى ألن املطر الهاطل، 

عىل زجاج الوحدة، 

ال يمكن أن يصرَي ممالً.

■ ■ ■
اآلن، 

وأنت خارج من أناقة القصائد، 

اللغة سهلة املنال، 

كأنها لوحة من طباشري، 

ُتمحى وُتكتب، 

ُتكتب وُتمحى، 

اآلن، 

حرّاً من األشياء، 

ال يشء سواك. 

ال يشء سوى اآلخرين.

■ ■ ■
اآلن، 

حيث األرُض أصغُر 

من براعم مشمٍش، 

ال يحدث املعنى لكي 

تكّف الحياة عن التمّرغ يف حكاياها الرتيبة. 

ال يحدُث املعنى، 

لئال ينتهي العشب املبلل، 

واألغاني يف مساء الصيف، 

والهمس املنمق يف مغازلة الحبيبة.

عن اآلن

علي البشلي

»م�ن يفقد األم�ل يهرب«، ه�ذا ما رّد 
ب�ه الوالد سيلفس�رت عىل خ�ال أوالده 
أبروكزيم�ادو، عندما طلب منه البقاء 
يف منزله وس�ط املدينة التي ُيدّمر فيها 
كّل يشء. ال أعتق�د أّن أّي قارئ لرواية 
»مدوزن الصمت«، سيستطيع الرتكيز 
يف أحداثها من دون أن ينسحب دماغه 
ب�ال إرادة إىل ما يح�دث يف بلداننا: ليبيا 
وس�ورية واليمن وفلس�طني والعراق؛ 
إىل أولئ�ك الن�اس الذين فق�دوا األمل، 
وفق�دوا الثق�ة ب�كّل يشء، ج�رّاء م�ا 
يح�دث لهم، فرتكوا بيوته�م هرباً من 
املوت إىل ش�تات موحش فظيع، ريثما 
تنتهي حروب األهل! لكن يف الحقيقة، 
هل ستنتهي حروبنا، ويعود الناس إىل 
بيوتهم؟ س�ؤال ال بّد أيض�اً أن يرد إىل 
ذه�ن القارئ، وال ب�ّد أن يأمل ذلك. إاّل 
أّن زكريا الجندي املوزمبيقّي السابق، 
ال�ذي خاض حروب�اً كحروبنا، له رأي 
آخر؛ إذ عندما ُتس�مع طلق�ات نارّية 
غ�ري معروفة املصدر يف ذلك الس�كون 
الصح�راوي، وُتره�ب الول�د موانيتو، 
فيس�أل وال�ده: »م�ن ه�ؤالء الذي�ن 
يطلقون الن�ار اآلن يا أبي«؟ فيطمئنه 
أنها أصداء الحرب املنتهية. لكّن زكريا 
يقاطعه، أّن هذا التوصيف خاطئ، فال 
وجود لح�رب تنتهي إىل األبد! »مدوزن 
الصمت«، رواية م�ن األدب اإلفريقي، 
م�ن موزمبي�ق املس�تعمرة الربتغالية 
الس�ابقة، للروائي ميا كوت�و ابن أحد 
منتص�ف  يف  املهاجري�ن  الربتغالي�ني 
القرن العرين إىل تلك املستعمرة. ميا 

كوتو، ُيّرح بسوداوّية تهكمّية، آثار 
تل�ك الحرب التي عصف�ت بموزمبيق، 
غري مهتّم باألحداث السياس�ّية بشكل 
مب�ارش، أو طرائق معالج�ة األطراف 
املتقاتل�ة له�ا، بل بما يعتم�ل من آثار 
أليم�ة يف أرواح الن�اس العاديني الذين 
وقعت عليهم تلك املأساة وفظاعاتها، 
ففقدوا الثقة واألمل يف كّل يشء. وقت 
يزداد الوضع األمني يف املدينة بش�اعة 
ورعب�اً، يغ�ادر األب سيلفس�رت تاركاً 
ولدي�ه:  مصطحب�ًا  وراءه،  يشء  كّل 
نتونزي الشاب اليافع، والولد موانيتو، 
واألت�ان جيزابي�ال. يرافق�ه صديق�ه 
والخ�ال  الس�ابق.  الجن�دي  زكري�ا، 
أبروكزيم�ادو. ول�دى وصولهم إىل تلك 
البقع�ة الصحراوّي�ة الت�ي اختاره�ا 
مكان�اً إلقامته�م الجدي�دة، ُيعل�ن أن 
العال�م ق�د انته�ى، وأنه�م الناج�ون 
الوحي�دون. ويطل�ق عىل تل�ك البقعة 
املج�ردة م�ن أّي مظه�ر م�ن مظاهر 

الحياة اسم »أورشليم القدس«، ُملقياً 
لنا وجوه التخمني: أهو توق للس�الم، 
أم ت�وق للخالص واملنج�اة، أم قطيعة 
مع العالم امل�ادّي املتوّح�ش، أم هجر 
الس�ّيد  إىل  ن�داء  أم  الروحاني�ات،  إىل 
املس�يح، أنهم قد الق�وا عذاباتهم كما 
عذابات�ه؛ رّبم�ا كّل ه�ذه االحتماالت، 
وربم�ا ال يشء منه�ا. ويتّم�م َهيكلَة 
ُقدس�ه، فيبني نصب�اً للصليب، ويأمر 
زكريا بقرع الطب�ل، والرصاخ كإعالن 
دع�وة للجميع، وه�و ملتحف بغطاء، 
حام�اًل قطعة م�ن الخش�ب، متحرّكاً 
بهيئ�ة نب�ي. ث�ّم ُيقي�م طق�س عماد 
للجمي�ع، ويغ�رّي أس�ماءهم، حاملاً يف 
ذل�ك بتخليصهم من امل�ايض وأحداثه 
األليم�ة. يف تلك البقعة املقّدس�ة، لكّل 
م�ن س�اكنيها هواجس�ه، وأحالم�ه، 
وذكريات�ه. إالّ موانيت�و الصغري راوي 
الرواي�ة، ال�ذي كان الصمت رس�الته 
الوحي�دة، وعندما كان ينعزل يف زاوية 

غري مرئّية، يظن�ون أّنه يف حالة إعياء 
ووه�ن، لكن�ه كان مفعم�اً بس�كون 
ال�روح والجس�د. ويف نهاي�ة كّل يوم، 
تقتيض مهّمته أن يدوزن صمت والده 
املتع�ب، الذي يبقى ط�وال الليل متكئاً 
عىل كريس املصطبة، وهو جالس عند 
قدميه ناظراً إىل النجوم يف األعىل، إىل أن 
يأتي الفجر. عندها يأخذ الوالد نفس�اً 
عميق�اً ثّم يق�ول: »ه�ذا الصمت، هو 
أجمل صمت س�معته يف حياتي. شكراً 
موانيت�و«! لكّن ه�ذه القدس املفعمة 
بالس�الم، ل�ن ت�روق الش�اب الياف�ع 
نتون�زي، التائ�ق إىل ضجي�ج عالقات 
الحياة يف املدينة، ول�و أّن العيش فيها 
يف غاية الخطورة. فيقرر الهرب، لكنه 
يفشل يف محاولته. تلك املحاولة الدالة 
ع�ىل رف�ض إرادة األب، ج�اءت كافية 
لُتظهر هشاش�ة الس�الم املنش�ود؛ إذ 
يتح�ّول الوال�د يف لحظة ذل�ك التحّول 
العني�ف، فيرضب نتونزي بوحش�ّية، 
إىل أن ُيصيبه بنوع م�ن الخبل: العنف 
ه�و الع�الج، ذلك م�ا يعتم�ل يف أرواح 
من خاض�وا الحروب، أو وقعت عليهم 
بشاعاتها. ويتجىّل ذلك بوضوح أكثر، 
عندم�ا يأتي حم�ار وح�ش، ويتزّوج 
األت�ان جيزابيال يف غفل�ة عن الجميع، 
إىل أن ُتنجب مول�وداً صغرياً ُمخططاً. 
عنده�ا يق�وم األب سيلفس�رت بخنق 
املول�ود، ودفن�ه، منتقماً بقس�وة من 
الكائ�ن الضعيف الذي ال ح�ول له وال 
قّوة. كائن ال ذنب له يف يشء، سوى أّنه 
نتج عن نداء نادت�ه الطبيعة، فتزاوج 
حم�ار وحش مع أت�ان مدّجن�ة، هي 
يف نهاي�ة األمر قريبته يف س�ّلم التطّور 

الطبيع�ي. لك�ّن ذل�ك ل�م ينف�ع عند 
سلفس�رت، الذي عّد ذل�ك عدواناً عليه؛ 
إّن�ه وجه العن�ف أيضاً، ال�ذي يعكس 
يف حقيقت�ه، طبيعة عالقات الس�لطة 
العليا الغاش�مة مع أبنائها الضعفاء، 
واملتقاتل�ة فيم�ا بينه�ا! كذل�ك زكريا 
الجندي الس�ابق يف الجي�ش، لم يبتعد 
يف حقيقة كوامنه عن سلفس�رت؛ فمن 
تائق إىل الس�الم والس�كينة عرب قوله 
ملوانيت�و: »ارِم التحّي�ة ع�ىل األش�ياء 
تج�د  هك�ذا  بجانبه�ا؛  تم�ّر  عندم�ا 
السالم، هكذا تستطيع النوم تحت أّية 
نجمة جميلة«! من هذه الس�كينة، إىل 
إنسان ممسوس، ُيطلق كامل رصاص 
بندقّيت�ه ع�ىل الس�ماء يف اللي�ايل غري 
املقم�رة، ث�ّم يرصخ: »النج�وم ثقوب 
السماء، ثقوب أصنعها برصاصاتي«! 
لينث�ر بعده�ا ذكرياته األليم�ة، أّنه يف 
يفاعت�ه، كان يرغ�ب أن يصب�ح رجل 
إطفاء، لينقذ سّكان البيوت املحرتقة، 
لكّن األمر انتهى به، إىل إشعال النار يف 
البيوت املأهولة! جندي حروب عديدة، 
يداف�ع ع�ن الوطن، لك�ّن الوطن الذي 
دافع عنه ل�م يكن وطنه عىل اإلطالق؛ 

إّنه وطن الطغمة الحاكمة.
وتح�دث اله�زّة العنيف�ة، عندما يأتي 
الخ�ال أبروكزيمادو صل�ة الوصل ما 
بينه�م والعالم الخارج�ي، يأتي إليهم 
املص�ّورة  مارت�ا،  الربتغالي�ة  بامل�رأة 
الت�ي تبحث ع�ن زوجها، ال�ذي ُجلب 
إىل ه�ذه البقع�ة، وُت�رك، أو ُقتل، فال 
أح�د يعرف. هي ام�رأة نكبتها الحرب 
أيض�اً. لك�ّن ه�ذا ل�ن يج�ول يف رأس 
سلفس�رت، فتأتي رّدة فعله عىل وجود 

مارت�ا اآلتية من بالد الغ�رب، فاجعة 
رئيس�اً،  نفس�ه  يعل�ن  إذ  وس�وداء؛ 
ويعنّي زكري�ا وزيراً للدف�اع، ويطلب 
مغادرتها ع�ىل الفور. لكنها ال تعريه 
ب�االً، وُتح�دث رشخ�اً ما بين�ه وبني 
نتونزي الش�اب التائ�ق إىل كّل جديد؛ 
إذ عندم�ا يطلب األّب من نتونزي قتل 
مارتا، يذه�ب ويقتل األتان جيزابيال، 
منتقماً يف ذلك أبشع انتقام من والده 
الذي يعّنفه باس�تمرار! ثّم تأتي قّمة 
التهّكمّية املؤمل�ة، عندما تعاتب مارتا 
األب سيلفس�رت، أّن�ه ل�م يق�ل كلمة 
وداع واحدة لصديقت�ه الراحلة األتان 
جيزابي�ال. ف�ريد عليه�ا: »أن�ا رئيس 
أورش�ليم الق�دس، ولس�ت يف حاجة 
إىل نصائ�ح من الغرب«! إنها كوميديا 
س�وداء بالغة األلم: فهل يملك معظم 
رؤس�اء العال�م املتخلّف، س�وى تلك 
الكلم�ات التي ال قيمة لها، ليلقوها يف 
وجوه ش�عوبهم: »لست يف حاجة إىل 
نصائح من الغرب«. ورسيعاً ما تتأّكد 
الس�خرية من ه�ذا اإلنش�اء الفارغ، 
إذ يأت�ي الخ�ال أبروكزيمادو، ويقول 
لسلفسرت رئيس أورشليم القدس، إّن 
عليه مغادرة أرضه، ألنها ستتحّول إىل 
م�كان لخدمة حيوان�ات الربّية، ومن 
سيقوم بتلك الخدمة رشكات أجنبّية. 
عند ذلك ُيجّن سلفس�رت؛ فمن انتظار 
ألّن يح�ّل املخلّ�ص يف الق�دس، حلّت 

رشكات احتكارّية. 
ويغ�ادر الجمي�ع عائ�داً إىل املدين�ة، 
يف حافل�ة الخ�ال بص�ورة كوميدّية: 
سلفس�رت الرئي�س، إىل جان�ب مارتا 

الربتغالية يف مقعد واحد!

يعّد الباح�ث حميد املطبع�ي )1942 – 2018( 
ال�ذي رح�ل أّول اإلثنني، أحد املنش�غلني بتاريخ 
املش�هد الس�يايس والفكري يف بالده حيث ألّف 
قراب�ة ثالثني كتاباً حول أب�رز تياراته ورموزه، 
واملنهمكني يف التنظري للحرية مواقف ورس�ائل 

وكتابات يف عزلته التي امتّدت عقود.
ولد صاحب »قوميتن�ا الثائرة« يف مدينة النجف 
ولم يغادرها إال مرات قليلة حتى رحيله، وتلّقى 
تعليمه األسايس يف مدارسها الدينية حيث لم يتح 
له بس�بب ظروف عائلته أن يس�تكمل دراسته، 
ليعمل يف مطبعة والدته يف الخمسينيات، وهناك 
ب�دأت رحل�ة تم�رّده عىل األف�كار السياس�ية 

واالجتماعية املحافظة والسائدة، وعىل القصيدة 
العمودي�ة، لينتم�ي إىل قصي�دة النث�ر. جذبت�ه 
أدبيات اليس�ار الجديد لكن نزعات�ه الثورية لم 
تحل دون تأمل وحوار مع االتجاهات السياسية 
الت�ي طغت عىل تلك املرحل�ة، فألّف كتابه األول 
»الفج�ر الصادق.. رس�الة يف ج�دل اآلخر« عام 
1959، ويف العام التايل أصدر رسالة »يف القومية 
العربية«، ويف البحث عن توازن بني ماركس�يته 
وعروبت�ه تعرّف ع�ىل الوجودية حيث تش�ّكلت 
رؤاه مبني�ة عىل قبول االختالف وعدم الرضوخ 
أليديولوجي�ة مغلقة. كانت الس�تينيات مخترباً 
لتطبيق قناعاتته فانفت�ح عىل معظم املثقفني 

والكّت�اب، وآم�ن بم�روع ثق�ايف مبن�ي ع�ىل 
السجال والتناظر، فأّسس مجلته »الكلمة« عام 
1969، التي اس�تقطبت حينه�ا أدونيس ونزار 
قباني وسعدي يوس�ف وبرى البستاني وعبد 
الواحد الخضريي وإس�ماعيل فهد إسماعيل، يف 
وقت بدأت الس�لطة تضي�ق الخناق عىل كل من 
يختلف معها. يف الفرتة ذاتها، س�اهم يف إنش�اء 
»ن�دوة اآلداب والفن�ون املع�ارصة« يف مدينت�ه 
النج�ف، التي اهّتم�ت بموضوع�ات الحداثة يف 
األدب وقوى التغيري، إىل جانب عبد اإلله الصائغ، 
وزهري الجزائري، وم�وىس كريدي، واألخري هو 
ال�ذي ش�اركه يف »الكلم�ة« حت�ى إغالقها عام 

1976. ُع�رف عن�ه انهماك�ه الدائ�م يف العم�ل 
لساعات طويلة من أجل تحقيق مشاريع تحتاج 
إىل عم�ل جماعي ومؤس�ي، ومنها موس�وعة 
»أع�الم وعلم�اء الع�راق يف الق�رن العري�ن« 
بأجزائه�ا الثالث�ة )1995(، التي اش�تملت عىل 
مراجعات اعتربت موضوعي�ة ونزيهة يف تناول 
الش�خصيات األدبية والسياس�ية والدينية التي 
أّث�رت يف الثقاف�ة واملجتمع طوال قرن. اش�تهر 
صاحب »رسالة يف الحرية« )1990( بمراسالته 
م�ع العديد م�ن رم�وز الثقاف�ة واألدب، ومنها 
رسائله إىل جان بول س�ارتر وغيفارا وأدونيس 
ورسك�ون بولص، وع�رّبت معظمه�ا عن توقه 

نحو التحّرر وقناعت�ه املتأصلة يف الجدل وعدم 
الركون إىل جمود العقل والفكر.

من أب�رز مؤلّفاته؛ »منطلقات ثقافية: إجابات 
يف الثقافة العربية الثورة« )1977(، و«مسائل 
ثقافي�ة تبحث عن الطريق القومي من منظور 
واح�د« )1978(، و«محاور يف الفكر والتاريخ« 
)1979(، و«رحلت�ي إىل الش�مال« )1986(، إىل 
جان�ب كتبه حول ع�دد من الش�خصيات مثل 
»املؤرخ س�عيد الديوه جي« )1988(، و«أكرم 
نشأت إبراهيم أستاذ الفقه الجنائي« )2002(، 
و«املؤرخ صال�ح أحمد العيل« )2003(، و«عيل 

الوردي يدافع عن نفسه« )2010(.

»مدوزن الصمت«.. ال تنتهي حرب إىل األبد

رحيل محيد املطبعي.. آخر مؤرخ للثقافة 
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تعلن رشك�ة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن 
اج�راء املزايدة العلنية الثانية يف مقر الرشكة لبيع 
الس�كراب يف تم�ام الس�اعة )9( م�ن صباح يوم 
)االثنني( املص�ادف 14/ 5 /2018 فعىل الراغبني 
باالش�راك باملزاي�دة العلني�ة الحض�ور بالزمان 
وامل�كان املحددي�ن مس�تصحبني معه�م مبل�غ 
التامين�ات البالغ�ة )63,000,000( دين�ار فقط 
)ثالثة وس�تون مليون دين�ار فقط( ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية، 
وعىل املش�رك باملزايدة جلب نس�خة مصورة من 
هوي�ة االح�وال املدني�ة او البطاق�ة الوطنية مع 

بطاقة السكن.
مالحظ�ة: اذا ص�ادف ي�وم الغلق عطلة رس�مية 

يكون اليوم التايل هو موعد الغلق.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة: 117/ ت/ 2018 

التاريخ: 15/ 4/ 2018 
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل 69/ 
م48 الح�رية الواق�ع يف الحرية العائ�د للمدين عبد 
الحسني محمود جاسم املحجوز لقاء طلب الدائن 
عاش�ور محم�ود جاس�م البالغ 6099000 س�تة 
ماليني وتس�عة وتس�عون الف دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني 
يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

احمد حسن داخل
املواصفات:

1-موقعه ورقمه: 69 م/ 48 الحرية
2-جنسه ونوعه: زراعي

3-حدوده واوصافه: بلدية الحرية
4-مش�تمالته: ارض زراعي�ة مزروع�ة بمحصول 

الحنطة
5-مساحته: 1 دونم و 16 اولك 25 مر

6-دراجة العمران:
7-الشاغل: عبد الحسني محمود جاسم

8-القيمة املقدرة: 6600000 ستة ماليني وستمائة 
الف دينار

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد /796/ب2018/2
التاريخ/ 2018/4/18

اعالن
بناء ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل)2474 رش�ادية( محلة 
)الكوف�ة( يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة عن 
بي�ع العقار املذكور أعاله واملبينة أوصافة وقيمته 
املقدرة أدناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�الل )ثالثون( يوم�ًا من الي�وم الثاني 
لنرش اإلعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة البالغة بموجب 
ص�ك مص�دق ألمر ه�ذه املحكم�ة ب�داءة الكوفة 
وص�ادر م�ن م�رف الرافدين / فرع مس�لم بن 
عقيل )ع( يف الكوفة وس�تجري املزايدة واإلحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم األخري من اإلعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشري جلب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض  

احمد كاظم املوسوي
االوصاف:

 دار س�كن تحت�وي ع�ىل غرفت�ني ن�وم ومطب�خ 
وحمام ومرافق صحية واستقبال مبني بالطابوق 
ومسقف بالش�يلمان والخشب مساحته )1( اولك 
و )8,08(م2 يق�ع يف قض�اء الكوفة / الرش�ادية 
ومش�غول من قبل املدعى عليه االول الذي اليرغب 

بالبقاء يف العقار بعد البيع.
القيمة املقدرة : )54,000,000( اربعة وخمسون 

مليون دينار عراقي فقط الغريها.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
العدد/62 /2015

التاريخ / 2018/4/18
اعالن

اس�تنادا للمادة )71( من قانون التنفيذ وبناء عىل 
طلب الدائن املدير املفوض ملرف الخليج التجاري 
اضاف�ة لوظيفت�ه تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف 
االرشف السيارة املرقمة 2582 نجف حمل نيسان 
نيفارا بيكب املدرجة اوصافها أدناه فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور يف الزم�ان واملكان املذكور ادناه 
خ�الل عرشة اي�ام اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش 
يف الصحف الرس�مية مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة مع هوية 
االحوال املدنية ويتحمل املش�ري اجور التس�جيل 

والدالله
االوصاف:

1- الس�يارة نيسان بيكب مرقمه 2528 نجف دبل 
قماره موديل 2012 بيضاء اللون.

2- املواصفات السيارة دبل قماره اللون ابيض مع 
نقشه مارونيه من الجانبني وهية ذات بدن يتالئم 
مع سنة الصنع وقد وجد رضبه من جهة الجاملغ 
االمامي�ه االيرس تم تصليح�ه وكذلك غطاء املحرك 
)البنيد( م�ع الجاملغ االمامي م�ن جهة الجاملغ 
االماميه االيرس مس�تبدالت وجميع زجاج السيارة 
بحال�ه جيده ع�دا الزجاج�ة االمامية املس�تبدلة 
يوج�د فيها فطر م�ن االعىل اىل االس�فل االطارات 
بحاله مس�تهلكه املصابي�ح االماميه ج�اردة اما 
البكاليت�ات الخلفي�ة يوج�د فيه�ا فطر وكس�ور 
قليل�ه ناقل الحركة من النوع االتماتيكي  والغرفة 
الداخلية للس�يارة بحاله جيده اما املحرك ش�غال 

وقليل البخار.
3- املكان : معرض نور الهدى لصاحبه سيد احمد 

الزاميل حي الجامعة مقابل قر الثقافة
4- الزمان: الساعة الرابعة عرا من اليوم االخري 

لالعالن
5- القيمة املقدرة ثالثة عرش مليون دينار.

املنفذ العدل
كرار عماد كايت

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد /264/ب2018/2
التاريخ/ 2018/4/8

اىل / املدعى عليه )قاسم محمد كتاب(
اق�ام املدع�ي )نارص عب�د النب�ي عبي�د( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله ض�دك والت�ي يطلب فيها 
اعادة الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد عىل بيع 
الس�يارة املرقمه 49615 بغداد اسود اللون موديل 
1996 تيوتا كراون ديلوكس بموجب مقاوله البيع 
املؤرخة يف 2014/11/17 ببدل مقداره سبعه االف 
وخمس�مائة دوالر ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
كندة يف قضاء الكوفه حس�ان حمي�د املحنه عليه 
قررت ه�ذه املحكم�ة  تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2018/5/6 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

حربي طارش لفتة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ املشخاب
رقم االضبارة/ 238/ت/2017

التاريخ/2018/3/6
اعالن

مذكرة االخبار بالتنفيذ
ااالموال غري املنقولة

اىل املدين: عالوي حنا عيل
نخربكم بانه تقرر حجز االموال غري املنقولة س�هامكم يف القطعة املرقمة 682/21 م3 
املش�خاب لقاء طلب الدائن عماد ج�دوع بهام البالغ )70,000,000( س�بعون مليون 
دين�ار فيج�ب عليك�م اداء املبلغ املذكور خالل م�دة عرشة ايام من الي�وم التايل لتاريخ 
تبليغكم بهذا االخبار وال فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون 

وذلك استنادا للمادة )69( من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

ماهرعبد اليمة العبودي
تبلغت بهذا االخبار/ التوقيع

االسم / عالوي حسن عيل
التاريخ / 

مالحظات القائم بالتبليغ/
التوقيع/

االسم/ ضياء صالح
التاريخ / 2018/3/7

رشح / لدى الس�ؤال عن املطلوب تبليغة عالوي حس�ن عيل يف محل س�كناه القديم يف 
القدس والرجوع اىل مختار املنطقة ش�هيد عبد االمري املرش�دي تبني ان املطلوب تبليغة 
كان يس�كن املنطق�ة ولكنه ارتح�ل اىل جهه مجهوليه االقام�ه يف الوقت الحارض مزود 

بذلك باالشعار املرفق من قبل املختار.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/2539

التاريخ / 2018/4/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلسل 3/98213 حي النداء الواقع يف النجف 
العائ�دة للمدي�ن احمد مدلول ص�ويف املحجوز لقاء طلب الدائن دع�اء كفاح مجهول 
البالغ 15,000,000 خمس�ة عرش مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات:

- موقعة ورقمة: نجف / حي النداء /3/98213
- جنسه ونوعه: عرصة 

- حدوده واوصافه: بلدية النجف
- مش�تمالته : العقار عبارة عن عرصة فارغة / التحتوي عىل اي ش�واغل وتبعد عن 
ش�ارع نجف كربالء مايقارب سبعه كم والتحتوي عىل خدمات وتقع ضمن مرشوع 

املبادرة الوطنية
- مساحته: 200م2

- درجة العمران: اليوجد
- الشاغل: اليوجد

- القيمة املقدرة: )10,000,000( عرش مليون دينار

محافظة  كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

العد: 40 
التاريخ: 10/ 4/ 2018 

اعالن
تعل�ن مديري�ة بلدي�ات كربالء املقدس�ة/ لجنة البي�ع وااليجار 
ع�ن تأجري العقارات املدرجة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية 
الهندي�ة يف املزايدة العلنية وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( فعىل الراغبني باالشراك الحضور 
يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا بعد مرور )30( 
ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل 
التأمينات القانونية البالغة 20 % من القيمة التقديرية ونس�خة 
من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
النرش واالعالن واملصاريف االخرى وفق قانون بيع وايجار اموال 

الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل(.

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل/ املدي�ن ثامر هاش�م حمودي   عنوانه الري م 
863 ز 4 د 2

الكفيل حسام خليل ابراهيم        عنوانه السيدية 
م 827 ز 78 د 2 

الكفيل حامد هاشم حمودي       عنوانه السيدية 
م 821 ز 35 د 29

انذار 
نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق 
بذمتك�م عن )التس�هيالت( املمنوح�ة للمدين 
اعاله والبالغ )6000000( دينار )ستة ماليني 
دينار( وامللزمني بدفعه اىل مرفنا واس�تنادا 
اىل امل�ادة الثالثة م�ن قانون تحصي�ل الديون 
الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني وحسب 
الصالحي�ة املمنوحة يل بموجب امل�ادة الثانية 
من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ 
الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه 
خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم 
باالن�ذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات 
القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة 
الفقرة )1( من القان�ون املذكور وذلك بوضع 
اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة 
والغ�ري  املنقول�ة  وذلك لتحصي�ل مبلغ الدين 

ولقد اعذر من انذر.

مجلس القضاء االعىل
كرك�وك  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة كركوك

املدعي/ مدير رشكة نفط الشمال/ اضافة 
لوظيفته

املدع�ى علي�ه/ خلي�ل ابراهي�م محم�د/ 
وكيل املدير املفوض لرشكة ابراج الش�مال 
للمق�اوالت االنش�ائية والتج�ارة العامة/ 

اضافة لوظيفته
ب/   /1075 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

 2017
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 29/ 8/ 
2017 قراره�ا يف الدع�وى البدائية املرقمة 
1075/ ب/ 2017 الق�ايض بالزامك بدفع 
دين�ار   )165000000  /-( ق�دره  مبل�غ 
)مائة وخمس�ة وس�تون مليون دينار( اىل 
املدع�ي مدير ع�ام رشكة نفط الش�مال/ 
اضافة لوظيفته وذلك الستالمك مبلغ الصك 
)2061941( يف 14/ 9/ 2009 دون وج�ه 
حق وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 

بصحيفتني محليتني وفق القانون.

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اعالن
اىل املدين / رياض كاظم حس�ن   عنوانه  م 910 

ز 21 د 109/ 13
الكفي�ل محم�ود ش�اكر عبد ال�رزاق   عنوانه   م 

645 ز 31 د 34 
انذار 

نظرا  لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق 
بذمتك�م بالتكاف�ل والتضام�ن ع�ن )الق�رض( 
والبال�غ )5570510(  اع�اله  للمدي�ن  املمن�وح 
دينار )خمس�ة ماليني وخمسمائة وسبعون الف 
وخمس�مائة وعرشة دينار( و امللزمني بدفعه اىل 
مرفنا واس�تنادا اىل امل�ادة الثالث�ة  من قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
فان�ي وحس�ب الصالحي�ة املمنوح�ة يل بموجب 
امل�ادة الثانية من القانون اع�اله انذركم بوجوب 
تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله مع الفوائد 
املرتب�ة عليه خالل عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ 
االج�راءات القانونية الالزم�ة وفقا الحكام املادة 
الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك 
بوض�ع اش�ارة الحج�ز التنفي�ذي ع�ىل اموالكم 
املنقول�ة والغ�ري  املنقولة  وذل�ك لتحصيل مبلغ 

الدين ولقد اعذر من انذر.

مدة المساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية رقماااليجار

قطعة صناعية مشيد عليها محل 1
لتصليح السيارات

62/ 45 م19 
عبد عونيات

 45.27
م2

سنة 
واحدة

)1300000( مليون وثالثمائة 
الف دينار سنويا

قطعة صناعية مشيد عليها محل 2
لتصليح السيارات

1/ 154 م19 
سنة 450 م2عبد عونيات

واحدة
)1300000( مليون وثالثمائة 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية مشيد عليها محل 3
لتصليح السيارات

1/ 187 م19 
سنة 300 م2عبد عونيات

واحدة
)1600000( مليون وستمائة 

الف دينار سنويا

قطعة صناعية مشيد عليها محل 4
لتصليح السيارات

1/ 38 م19 
سنة 200 م2عبد عونيات

واحدة
)1150000( مليون ومائة 
وخمسون الف دينار سنويا

جزء من القطعة المرقمة 8/ 4 م36 5
قصبة الهندية التخاذها صالة العاب

1/ 5 قصبة 
الهندية

 438.12
م2

ثالث 
سنوات

)3500000( ثالثة ماليين 
وخمسمائة الف دينار سنويا

جزء من القطعة المرقمة 8/ 4 م36 6
قصبة الهندية التخاذها محل حالقة

1/ 6 قصبة 
ثالث 48.2 م2الهندية

سنوات
)2750000( مليونان وسبعمائة 

وخمسون الف دينار سنويا

جزء من القطعة المرقمة 8/ 4 م36 7
قصبة الهندية التخاذها علوة تمور

1/ 7 قصبة 
الهندية

 230.50
م2

ثالث 
سنوات

)3500000( ثالثة ماليين 
وخمسمائة الف دينار سنويا

جزء من القطعة المرقمة 8/ 4 م36 8
قصبة الهندية التخاذها مطعم

1/ 8 قصبة 
ثالث 35 م2الهندية

سنوات
)2750000( مليونان وسبعمائة 

وخمسون الف دينار سنويا

جزء من القطعة المرقمة 8/ 4 م36 9
قصبة الهندية التخاذها حانوت

1/ 9 قصبة 
الهندية

 162.50
م2

ثالث 
سنوات

)2500000( مليونان 
وخمسمائة الف دينار سنويا

76 كراج فتحة درج الستخدامها حانوت10
ثالث 6 م2البلدية

سنوات
)1250000( مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار سنويا

78 كراج فتحة درج الستخدامها حانوت11
ثالث 6 م2البلدية

سنوات
)1250000( مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار سنويا

80 كراج فتحة درج الستخدامها حانوت12
ثالث 6 م2البلدية

سنوات
)1250000( مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار سنويا

81 كراج فتحة درج الستخدامها حانوت13
ثالث 6 م2البلدية

سنوات
)1250000( مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار سنويا

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

نضال حييى مجعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

نضال حييى مجعة 
مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

القايض
عواد حسني ياسني العبيدي

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

اعالن للمرة الثانية

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب / وكالة
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درجال هيدد باللجوء إىل حمكمة كاس 
الدولية لرفع شكوى ضد احتاد الكرة

            بغداد/ المستقبل العراقي

هدد الدولي السابق، عدنان درجال، باللجوء إلى محكمة 
كاس الدولي�ة، لرف�ع ش�كوى رس�مية، ض�د االتح�اد 
العراق�ي، الرتكاب�ه مخالفات قانونية، ف�ي االنتخابات 
المزم�ع إقامته�ا، الش�هر المقبل.وق�ال درج�ال، ف�ي 
المؤتم�ر الصحفي، الذي عقده ام�س األربعاء “ال حوار 
مع اتحاد الكرة، س�أذهب األسبوع المقبل، إلى محكمة 
كاس، وف�ي جعبتي العديد م�ن المخالف�ات القانونية، 
الت�ي ارتكبها اتحاد الكرة ف�ي ملف االنتخابات، وتعمده 
إبع�اد بع�ض المرشحين”.وأش�ار إل�ى أن “ تغييب دور 

العنصر النس�ائي في االنتخابات، من أكبر الخروقات “، 
منوًه�ا ال�ى أن “ هذا يخالف الم�ادة الثالثين، من لوائح 
االنتخابات”.وأوضح أن “ اتحاد الكرة، سمح ل� 25 عضوا 
بالترش�ح، أما البقية ال يحق لهم الترشيح، ومشاركتهم 
س�تكون فق�ط للتصويت، مش�دًدا على أن ه�ذا اإلجراء 
غي�ر قانوني”.ون�وه أنه “ ل�ن يتنازل ع�ن حقه كعضو 
في عمومية االتحاد، وس�يذهب إل�ى المحكمة الدولية، 
لتكون الفيصل في نزاعاته مع االتحاد العراقي”.يش�ار 
إل�ى أن درج�ال، عقد الي�وم، مؤتمرا صحفي�ا في نادي 
العلوية بالعاصمة بغداد، لتوضيح الخروقات، واإلعالن 

عن نيته، في اللجوء إلى المحاكم الدولية.

سان جريمان حيدد سعر كافاين
             المستقبل العراقي / متابعة

 
تبحث إدارة نادي باريس سان جيرمان 
خدم�ات  ع�ن  االس�تغناء  الفرنس�ي، 
إدينس�ون كافاني،  مهاجم�ه وهدافه 

عقب نهاية الموسم الجاري.
وذكر موقع “10 س�بورت” الفرنسي، 
تن�وي  الباريس�ي  الن�ادي  إدارة  أن 
االنفص�ال ع�ن كافان�ي خ�الل فت�رة 
االنتق�االت الصيفي�ة المقبل�ة، رغ�م 
المع�دل التهديف�ي الق�وي للمهاج�م 

األوروجوياني.
وأض�اف أن كافان�ي لم يتأث�ر برحيل 
زالتان إبراهيموفيت�ش، وقدوم نيمار 

وكيليان مبابي مطلع الموسم الجاري، 
حيث سجل 36 هدًفا في كل البطوالت، 
وبات اله�داف التاريخ�ي لبي إس جي 

في بطولة الدوري.
ولف�ت إل�ى أن باريس س�ان جيرمان 
حدد س�عًرا ضخما إلدينس�ون كافاني 
يت�راوح بين 80 إلى 100 مليون يورو، 
مقارن�ة بتقدمه في الس�ن، حيث يبلغ 

الالعب األوروجوياني 31 عاما.
وأش�ار إل�ى أن م�ا يصع�ب أيض�ا من 
مهم�ة باري�س في بي�ع كافان�ي بهذا 
الس�عر، هو الراتب الضخم لمهاجمه، 
حيث يتقاضى 12 مليون يورو صافية 

سنوًيا.

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

يق�دم األرجنتيني ماورو إي�كاردي، مهاجم نادي إنتر 
ميالن، موسما خياليا مع فريقه، في بطولة الدوري 
اإليطال�ي، بعدم�ا س�جل 25 هدفا في الكالتش�يو، 
حتى اآلن.وبحسب ما نش�رته شبكة “أوبتا”، فإن 

إيكاردي وص�ل إلى الهدف رقم 25 له ف�ي الدوري اإليطالي، 
هذا الموسم، كأفضل معدل له في الكالتشيو.في ذات السياق، 
أش�ار موقع “بليتش�ر ريبورت”، إلى أن إيكاردي عادل الرقم 
الخاص بأس�طورتي إنتر ميالن، البرازيلي رونالدو )موس�م 
1998-1997(، والس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش )موس�م 

2009-2008(، بتسجيل 25 هدفا في الدوري اإليطالي.

إيكاردي يعادل رقم أسطوريت
إنرت ميالن

احتاد الكرة حيدد املحرومني
من اجلولة »23« من الدوري املمتاز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعل�ن االتح�اد العراق�ي المرك�زي لك�رة 
الق�دم، قائم�ة الالعبي�ن المحرومين من 
المش�اركة مع فرقهم ف�ي الجولة 23 من 

ل الدوري العراقي  ق���ا و . ز لممتا ا
قس�م  مدي��ر 
المسابقات 
اتحاد  ف�ي 
ة  لك����ر ا

ش�هاب أحمد، ان ‘تسعة العبين من سبعة 
أندية سيغيبون عن الجولة 23 من الدوري 
الممتاز، بسبب البطاقات الملونة’.واضاف 
احمد ان ‘الالعبين هم ياس�ر عبد المحسن 
من فريق امانة بغداد وحس�ين عبد الرضا 
م�ن الح�دود ورس�الن حن�ون م�ن نفط 
ميس�ان وحس�ام كاظم ووليد س�الم من 
الشرطة وابراهيم بايش من الزوراء وعلي 
رش�يد من الصناع�ات الكهربائية وصفاء 

جبار وعالء عباس من نفط الوسط.

           المستقبل العراقي / وكاالت

حقق هاري كين، مهاجم توتنهام، رقًما 
ممي�ًزا ف�ي تع�ادل فريقه م�ع برايتون 
بهدف ضم�ن مباري�ات الجول�ة ال� 34 
من منافس�ات ال�دوري اإلنجلي�زي التي 
أقيمت.وبحسب ما نشره الموقع الرسمي 
للدوري اإلنجليزي، فإن هاري كين سجل 
اليوم هدفه ال� 15 في البريميرليج خارج 
ملعب الس�بيرز، ليتبقى له هدف من أجل 
معادل�ة الرقم القياس�ي المس�جل باس�م 
كيفي�ن فيليب�س ال�ذي أح�رز 16 هدًف�ا، في 
موس�م 2000-1999.يشار إلى أن كين في وصافة 
هدافي ال�دوري اإلنجليزي برصي�د 26 هدًفا خلف 
الدول�ي المص�ري محمد ص�الح، الع�ب ليفربول 

صاحب ال� 30 هدًفا.

كني يقرتب من رقم 
عمره 18 موسام

             المستقبل العراقي / متابعة

حقق توماس مولر، رقًما قياسًيا جديًدا في كأس ألمانيا، بعدما قاد فريقه 
البافاري، لنهائي البطولة، باالنتصار 2-6 على باير ليفركوزن.

وسجل مولر، ثالثية في انتصار البافاري في الدقائق 52، و64 و78.
وفاز بايرن ميونخ، بجميع المباريات ال� 18 في بطولة كأس ألمانيا 

الت�ي س�جل فيها مولر، وه�و رقم قياس�ي جديد في المس�ابقة، 
بحس�ب ش�بكة “أوبت�ا” لإلحصائيات.وكما ذكرت الش�بكة، أن 
مول�ر وصل إل�ى هدفه ال� 27 في بطولة ال�كأس، ليتجاوز رقم 
كارل هانز رومينيجه العب الفريق الس�ابق والرئيس التنفيذي 
الحالي للنادي.وأشارت الشبكة، إلى أن جيرد مولر، هو الالعب 

الوحيد، الذي يتفوق على توماس، برصيد 78 هدًفا.

             المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن�ت رابط�ة الالعبي�ن المحترفي�ن، ع�ن تش�كيلتها 
المثالية، للنجوم الذين تألقوا هذا الموس�م، في الدوري 
اإلنجليزي الممتاز.وش�هدت التشكيلة المثالية، حضورا 

قويا لنجوم البطل، فريق مانشستر سيتي.
وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراس�ة المرمى: ديفي�د دي خيا )مانشس�تر يونايتد(.

الدفاع: كايل والكر)مانشس�تر سيتي(، 
)توتنه�ام  فيرتونخ�ن  ي�ان 

نيك�والس  هوتس�بير(، 
)مانشستر  أوتاميندي 

مارك�وس  س�يتي(، 
)تشيلس�ي(. ألونس�و 

خ�ط الوس�ط: ديفي�د س�يلفا 
دي  كيف�ن  س�يتي(،  )مانشس�تر 

بروين )مانشستر سيتي(، كريستيان 
إريكس�ن )توتنهام(.الهج�وم : ه�اري 
كين )توتنهام(، محمد صالح )ليفربول(، 
سيرجيو أجويرو )مانشستر سيتي(.وتألق 
صالح م�ع ليفربول هذا الموس�م، بعد انتقال�ه للريدز، 
قادم�ا من روما اإليطالي الصيف الماضي، حيث س�جل 
الفرعون حت�ى اآلن، 30 هدفا في البريمييرليج، ويعتبر 
المرش�ح األق�وى للتتوي�ج بجائ�زة أفض�ل الع�ب هذا 

الموسم.

رقم قيايس لتوماس مولر يف كأس 
أملانيا

حممد صالح يقود هجوم التشكيلة
املثالية للربيميريليج

            المستقبل العراقي / وكاالت

قال الدولي األلماني الس�ابق، لوث�ر ماتيوس، إنه 
يأم�ل أال يك�ون النج�م البرتغال�ي لري�ال مدريد، 
كريس�تيانو رونال�دو، ف�ي يومه خ�الل مواجهة 
بايرن ميونخ، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وص�رح ماتي�وس، عل�ى هام�ش تقدي�م بطولة 
ال�كأس الدولي�ة الودي�ة، ف�ي ميام�ي األمريكية 
“بايرن لديه العديد من الالعبين الكبار، إنه يمتلك 
روحا كبيرة، لكن ريال مدريد ليس فقط كذلك، بل 

أنه يمتلك رونالدو، الذي يصنع الفارق كثيرا، رغم 
أنن�ي آمل أال يك�ون في يومه أم�ام بايرن”.وقال 
ماتي�وس إن المواجهتين س�تكونان متقاربتين، 
كما حدث العام الماض�ي في ربع النهائي، عندما 
امت�د لقاء اإلياب لش�وطين إضافيي�ن، بعد تقدم 
باي�رن 2-1 في ملعب الريال، قبل أن يفوز األخير 

2-4.وأضاف “ال يمك�ن القول إن ريال مدريد 
أفض�ل من باي�رن، إنهما فريق�ان لديهما 

تاريخ في كرة القدم، ربما روح الفريق 
هي ما يصنع الفارق.

ماتيوس خيشى كريستيانو رونالدو

       المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعلن نادي بايرن ميونخ األلماني، اتفاقه رس�مًيا مع نجمه الس�ابق، 
ميروس�الف كلوزه، على قيادة فريق الناش�ئين تحت 17 عاًما بالنادي 

البافاري.
وصرح المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالح حمديتش عبر شبكة 
“سكاي”: “هناك مشاورات ناجحة مع كلوزه، واتفقنا على توقيع العقود”، 

ليؤكد بذلك ما نشرته مجلة “سبورت بيلد” األلمانية.
ويعد كلوزه أحد أس�اطير الك�رة األلمانية، فهو اله�داف التاريخي لكأس العالم 
)16 هدًف�ا( ف�ي 4 دورات متتالي�ة خالل الفترة من 2002 إلى 2014، وأس�هم في 

تتويج الماكينات بلقب المونديال األخير في البرازيل.
وإجماال س�جل ميروس�الف كلوزه )39 عاًما( 71 هدًفا في 137 مباراة دولية بقميص 
منتخب بالده، ويعمل حاليا ضمن الجهاز المعاون ليواخيم لوف المدير الفني للماكينات، 
وس�يبدأ مهامه في تدريب ناش�ئي بايرن ميونخ عقب انتهاء مش�اركة المانشافت في 

مونديال روسيا 2018.

كلوزه يعود إىل بايرن 
ميونخ

             المستقبل العراقي / متابعة
 

حدد نادي أتلتيكو مدريد اإلس�باني، 
الفري�ق،  لالع�ب  األمث�ل  البدي�ل 
أنط�وان جريزم�ان، في  الفرنس�ي 
فت�رة االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة، 
ح�ال رحيل�ه المتوقع ع�ن صفوف 

“الروخي بالنكوس”.
وبحسب ما نش�رته صحيفة “آس” 
اإلس�بانية، فإن أتلتيكو مدريد ينوي 
التقدم بع�رض كبير لفالنس�يا، من 
أجل ضم رودريجو مورينو، مهاجم 
الخفافيش، م�ن األموال المتوقع أن 
يحص�ل عليه�ا أتلتيكو ج�راء رحيل 

جريزمان.
وتابعت الصحيفة، أن فالنسيا سوف 

يجلب ياجو أسباس، من سيلتا فيجو 
مقابل 40 مليون يورو، قيمة الشرط 
الجزائي في عقده مع فيجو، من أجل 

خالفة مورينو في الخفافيش.
نهاي�ة  ف�ي  الصحيف�ة  وأب�رزت 
تقريره�ا، أن فالنس�يا ل�م يتل�ق أي 
عروض حتى اآلن، لضم مورينو في 
فت�رة االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة، 
لكنه�م ال يمانع�ون في بيع�ه، حال 

الحصول على عرض مناسب.
يش�ار إل�ى أن التقاري�ر الصحفي�ة 
رحي�ل  عل�ى  تجم�ع  اإلس�بانية، 
جريزم�ان لصف�وف برش�لونة، في 
الصي�ف المقبل، مقاب�ل 100 مليون 
ي�ورو، قيم�ة الش�رط الجزائ�ي في 

عقده.

أتلتيكو مدريد يعثر عىل بديل 
جريزمان يف »اخلفافيش«

الشباب تستعد الفتتاح ملعب الكفل واستئناف العمل يف ملعب السنبلة بالديوانية

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن جوميز

             بغداد/ المستقبل العراقي

والرياض�ة  الش�باب  وزارة  اكمل�ت 
الكف�ل  ملع�ب  الفتت�اح  اس�تعدادتها 
ف�ي  متف�رج  االف   ١٠ س�عة 
محافظة بابل في االول 

من ش�هر اي�ار المقب�ل بمناس�بة عيد 
العمال، ليشكل اضافة مهمة للمالعب 
والمنش�ات الرياضي�ة الت�ي تنجزه�ا 

الوزارة”.
كما افاد بيان للوزارة تلقت “المستقبل 
العراق�ي” نس�خة منه، ان�ه “انطلقت 

استعدادات اس�تئناف العمل في ملعب 
السنبلة بمحافظة الديوانية” .

وذكرت ان “ الش�ركة التركية باشرت 
الم�واد  وتجمي�ع  التنظي�ف  بأعم�ال 
اس�تعداداً الس�تئناف العمل في ملعب 
السنبلة بالديوانية وكان عبطان افتتح 

ع�دداً من المالع�ب الرياضي�ة أبرزها 
ملعب البصرة الدولي، وكربالء الدولي، 
ويفتت�ح قريب�اً ملعب النج�ف الدولي 
بداية الشهر المقبل. كما تستعد وزارة 
الشباب إفتتاح مالعب الكوت االولمبي 

والكفل وبابل.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفية، أن برش�لونة قد 
اتخذ قرارا نهائيا، بش�أن مس�تقبل العبه، 

أندريه جوميز.
ووفق�ا لصحيف�ة “س�بورت” الكتالونية، 
فإن إدارة البارس�ا قررت منذ عدة أسابيع، 
التخلي عن خدمات الدولي البرتغالي، بنهاية 

هذا الموس�م.وأكدت الصحيف�ة أن االتفاق 
ح�ول هذا األمر، ق�د تم بالفعل بي�ن النادي 
والالعب، وستبدأ خطوات التنفيذ بعد نهائي 
ال�كأس، والجوالت األخيرة من الليجا، حيث 
س�ينتظر الطرف�ان عرضا مناس�با، يحقق 

مصلحة صاحب ال�24 عاما، والنادي.
وأش�ارت إل�ى أن جوميز نفس�ه، ي�درك أن 
مستقبله ليس مع برشلونة، حيث لم يتطور 

هناك كما كان متوقعا.
وي�رى الالعب أن الوقت قد حان، للبحث عن 
تح�ٍد جدي�د، قد يس�اعده على التأل�ق، الذي 

أظهره من قبل في فالنسيا.
وقبل بضعة أس�ابيع فق�ط، اعترف جوميز 
بالصعوب�ات التي واجهها، م�ن أجل التأقلم 
ف�ي برش�لونة، رغم الجه�ود الكبي�رة التي 

بذلها.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تبارش اليوم البدء 
يف تنفيذ مش�اريع جديدة والتخطيط لها عىل أمل تحقيق 
املزيد من املكاس�ب للف�رة املقبلة عاطفي�ًا:ال تكن كثري 

التذمر عىل الحبيب وإال مل من هذه العالقة. 

أصح�اب برج امليزان حظ�ك للي�وم مهنياً:عليك أن تتحىل 
بالليون�ة خ�الل الفرة القادم�ة لتعرف كي�ف تتأقلم مع 
األوضاع الجدي�دة يف العمل عاطفياً:ال تعاند الحبيب وأنت 

تدرك يف قرارة نفسك أنك املخطئ بادر اىل اإلعتذار. 

أصحاب ب�رج الثور حظك لليوم مهنياً:تبدو اليوم ش�ديد 
الحساس�ية تج�اه أي كلم�ة توج�ه إليك علي�ك أن تأخذ 
األمور ببساطة أكثر عاطفياً:فكر دائماً بالجانب اإليجابي 

للحبيب وتغاىض عن سيئاته. 

أصحاب ب�رج العقرب حظك لليوم مهنياً:تترصف بطيش 
الي�وم وتضيع الكثري من الوقت يف الثرث�رة عليك أن تركز 
أكثر عىل عملك عاطفياً:مشكلتك أنك ال تبذل الجهد الكايف 

لتعزز عالقتك مع من تحب. 

أصح�اب برج الج�وزاء حظك للي�وم مهنياً:تتمي�ز اليوم 
بش�خصيتك القيادي�ة وقدرتك عىل إتخاذ قرارت س�ليمة 
ويف مصلحة الجميع عاطفياً:ال تكن منعزالً وتنتظر حتى 

يطرق الحب أبوابك إخرج والتقي بأناس جدد. 

أصحاب ب�رج القوس حظ�ك لليوم مهنياً:تخ�وض اليوم 
تجرب�ة جدي�دة يف مجال�ك املهني تضيف إلي�ك الكثري من 
الخ�رة واملعرفة عاطفياً:كن أكث�ر جرأة واعرف للحبيب 

بحقيقة مشاعرك تجاهه. 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:تتحسن عالقتك 
مع محي�ط عملك مما يخلق لك جو وبيئة عمل مناس�به 
أكث�ر عاطفياً:ال تك�ن مترسعاً وأعط�ي الحبيب الفرصة 

ليعر عن آرائه وأفكاره دون أن تقاطعه. 

أصحاب برج الج�دي حظك لليوم مهنياً:تركز خالل اليوم 
عىل األوضاع املالية حيث تجد نفس�ك مضطر للعمل وفق 
خطط مالية محددة عاطفياً:ال تدع تدخالت العائلة تكون 

سبباً يف بعدك عن الحبيب. 

أصح�اب ب�رج األس�د حظ�ك للي�وم مهنياً:تق�ي اليوم 
يف التدري�ب ع�ىل عمل جدي�د س�تتوىل مس�ؤوليته قريباً 
عاطفياً:ال تكابر أكثر واتصل بالحبيب فهو عىل إس�تعداد 

ملسامحتك وفتح صفحة جديدة معك. 

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك للي�وم مهنياً:تش�هد اليوم 
تط�ورات كبرية تعت�ر إنطالقة قوية تحق�ق من خاللها 
ج�زء من طموح�ك عاطفياً:الحبيب تعب م�ن إهمالك له 
وتأجي�ل مواعيدك مع�ه عليك أن تكون أكث�ر حرصاً عىل 

هذه العالقة. 

أصح�اب ب�رج العذراء حظك للي�وم مهنياً:تنش�غل اليوم 
بإنج�از املعام�الت القانوني�ة الخاص�ة بم�روع جديد 
عاطفياً:اس�تمع اىل نصائح الحبي�ب وال تهملها فقد تجد 

عنده الحل املناسب. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تلجأ اىل اإلقراض 
بهدف تمويل مروع تشعر أن سيحقق لك نجاحاً وأرباح 
كبريه عاطفياً:حاذر من غموض الحبيب وعدم رصاحته 

عليك أن تواجهه بما تشعر.

احلوتالعذراء

تطوير إنزيم »يأكل« البالستيك
قال علم�اء يف بريطانيا والوالي�ات املتحدة 
إنه�م ط�وروا إنزيما ي�أكل البالس�تيك قد 

يساهم يف محاربة التلوث يف املستقبل.
ويق�در اإلنزيم عىل هضم م�ادة تريفثاالت 
االثيل�ن املتع�دد وه�و ش�كل من أش�كال 
وه�و  األربعيني�ات  يف  ابتك�ر  البالس�تيك 
مس�تخدم حالي�ا يف مالي�ن األطن�ان م�ن 
العبوات البالس�تيكية، ويمك�ن للمنتجات 

البالس�تيكية املصنوع�ة م�ن ه�ذه امل�ادة 
البقاء ملئات الس�نن يف البيئة وتلوث حاليا 
مس�احات كب�رية م�ن األرايض والبحار يف 

أنحاء العالم.
واكتش�ف باحثون من جامعة بورتسموث 
الريطانية ومعمل الطاقة املتجددة الوطني 
التابع ل�وزارة الطاق�ة األمريكي�ة، اإلنزيم 
خالل فحص بني�ة إنزيم طبيعي يعتقد أنه 

تطور يف مركز لتدوير املخلفات يف اليابان.
وقال جون ماكغيهان الروفيسور بجامعة 
بورتس�موث ال�ذي ش�ارك يف قي�ادة فريق 
البح�ث إنه بعدم�ا تبن أن اإلنزيم يس�اعد 
بكترييا يف تفتيت أو هضم املواد البالستيكية 
املصنوعة م�ن تريفثاالت االثيل�ن املتعدد، 
ق�رر الباحث�ون »تعدي�ل« بنيت�ه بإضافة 

بعض األحماض األمينية.

قائد حمطة الفضاء الدولية ألكسندر غريست: 
سأكون »فأر جتارب«

ق�ال رائد الفضاء ألكس�ندر غريس�ت، 
وه�و أول أملان�ي يت�وىل مهم�ة قي�ادة 
محطة الفض�اء الدولية يف الفضاء، إنه 
يعتزم التحدث بالتفصيل عن معايشاته 

خالل رحلته الثانية يف الفضاء.
وأكد غريست أنه سيقوم أيضاً بوظيفة 

»فأر تجارب« خالل الكثري من التجارب 
يف املحط�ة، مضيف�ًا: »نري�د أن نس�د 
ثغ�رات يف العل�م، وأن ندف�ع بأبح�اث 

الكون إىل األمام«. 
وأعل�ن غريس�ت، البالغ م�ن العمر 41 
عاماً، أنه سريس�ل »إىل أس�فل« الكثري 

من الصور، وم�ن أفكاره خالل إقامته 
الدولي�ة »إي إس  الفض�اء  يف محط�ة 
بنح�و  األرض  ع�ن  تبع�د  الت�ي  إس« 
سريس�ل  إن�ه  وق�ال  كيلوم�ر،   400
ه�ذه التج�ارب ع�ر مواق�ع التواصل 

االجتماعي.

أغىل وأفخم املنازل العائمة
ربم�ا تع�رف املن�ازل العائم�ة من�ذ ف�رة 
بعيدة بأنها أحد خي�ارات الرفاهية املتاحة 
لألثري�اء، لكنه�ا يف بريطانيا أصبحت أيًضا 
مالًذا من ارتفاع أس�عار العق�ارات خاصة 
يف العاصم�ة لندن، األمر الذي وس�ع نطاق 
الطل�ب عليها.وُطرح أغىل قارب يس�تخدم 
كمنزل يف بريطانيا للبيع مقابل 3.7 مليون 
جنيه إسرليني )5.29 مليون دوالر(، لكنه 
انخف�ض حالًي�ا إىل 3.5 مليون إس�رليني 
فقط، وم�ع ذلك يظل هذا الس�عر املطلوب 
أع�ىل بكثري مما س�جلته أغ�ىل صفقة بيع 
من�زل عائم يف الب�الد، والتي بلغ�ت قيمتها 

2.25 مليون إسرليني العام املايض، بحسب 
تقري�ر ل�«التلغراف«.ويحتوي القارب عىل 
خمس غرف نوم وتبلغ مس�احته الداخلية 

اإلجمالية أكثر من 5 آالف قدم مربع )465 
م�ًرا مربًع�ا(، وه�و يف األس�اس س�فينة 
ش�حن صنع�ت م�ن الصل�ب يف ثالثينيات 
القرن امل�ايض، وبدأت عمله�ا بمجرى نهر 
الس�ن يف باريس، وترس�و حالًي�ا يف ميناء 
لندن.ويحت�وي  رشق�ي  كاثري�ن،  س�انت 
قارب »ماتريكس آيالند« عىل منصة تزلج، 
وس�طح علوي مفتوح، ويبل�غ طوله 128 
قدًم�ا )39 م�ًرا(، وس�يكون عىل س�اكنه 
تحم�ل 18 أل�ف جني�ه إس�رليني س�نوًيا 
)25.75 ألف دوالر( كرسوم صيانة وإيجار 

للمرساة، وفًقا لركة »ريفرهومز«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن االس�عاف األويل للمغم�ى علي�ه يكون 
بإضجاعه ع�ىل ظهره ثم ترفع رج�اله لألعىل حتى 
ين�زل ال�دم إىل الرأس وتع�ود ال�دورة الدموية للعمل 
م�ن جدي�د، وينش�ق محلول النش�اء إن وج�د أو أي 
عطور أخرى. ويحدد س�بب اإلغماء بواسطة النظرة 
املتفحصة للمصاب وما حوله ومن لون وجه املصاب. 
وبع�د أن يم�دد املصاب يفحص بدقة، ث�م يدفأ قليالً 
ويعطي س�وائل س�اخنة إذا أفاق وإذا ب�دا عىل وجه 
املغمى عليه اإلرهاق فهذا يعني أنه مصاب باالختناق 

فيقتي ذلك نقله إىل مركز صحي. 
هل تعلم أن الذباب ينقل العديد من األمراض لإلنسان 
وأهم هذه األمراض: م�رض الرمد الصديدي ومرض 
الراخوم�ا وم�رض اإلس�هال وغريه�ا. ولذلك تجب 
مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري التالية: 
التخلص من القمامة بش�كل جيد، وضع س�لك شبك 
ع�ىل النواف�ذ، رش بعض املبي�دات يف أماك�ن تواجد 
الذب�اب للقضاء عليها. أما م�رض املالريا فهو ينتقل 

بواسطة بعوض خاص يسمى األنوفيل.

حتذير من رشاء تذاكر مباريات كأس العالـم
حذرت جمعية املس�تهلكن يف بريطانيا من أن مش�جعي 
كرة الق�دم مهددون بدف�ع مبالغ باهظ�ة مقابل تذاكر 
ملباري�ات بطولة كأس العالم املقبلة يف روس�يا قد تكون 
غري صالح�ة لدى رشائه�م من مواقع غري رس�مية عىل 
اإلنرنت.واكتشفت الجمعية، املعروفة باسم »ويتش؟«، 
أن سعر التذكرة لحضور مباراة إنجلرا أمام تونس تصل 
إىل 11337 جنيه�ا إس�رلينيا.وحذر االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم )فيفا( من أنه ق�د يلغي أي تذكرة تم رشاؤها عن 

طريق موقع إلكروني غري مرصح له ببيع التذاكر.
ويف م�ارس/ آذار، رصدت جمعية املس�تهلكن خمس�ة 
مواق�ع عىل اإلنرن�ت تبيع تذاكر مباري�ات كأس العالم، 

بينها موقعا »ستاب هاب« و«تيكومبو«.
وقال القائمون عىل »ستاب هاب« إن التذاكر ظهرت عىل 
املوقع اإللكروني يف اململكة املتحدة بسبب »خلل تقني«، 

وأنه ال توجد حاليا تذاكر متاحة ملباريات كأس العالم.
وقال متحدث »ستاب هاب ملتزم تماما بالقوانن املعمول 

بها. لذا، ال نسمح بإعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 
عىل موقعنا«.أما موقع »تيكومبو« فقال القائمون عليه 

إنهم واملشجعون ال يخالفون القانون ببيع التذاكر.
وأضاف�وا »إذا كان ل�دى فيف�ا مش�كلة م�ع املش�جعن 

الراغب�ن يف بي�ع تذاكرهم لط�رف ثالث، فإن مش�كلتها 
ليست مع تيكومبو، بل مع السوق الحرة نفسها«.

وتنطل�ق بطولة كأس العالم لك�رة القدم 2018 يف ملعب 
لوجنيكي يف موسكو يف 14 يونيو/ حزيران املقبل.

وُتط�رح الجولة النهائية لبيع التذاكر م�ن قبل الفيفا يف 
الثامن عر م�ن أبريل/ نيس�ان الجاري.ويقول الفيفا 
إن�ه س�يتم فرض إج�راءات صارم�ة ع�ىل التذاكر خالل 
البطولة، وس�يحتاج املش�جعون إىل وثيقة هوية خاصة 
ليتمكن�وا من دخول املالعب.وتحث جمعية املس�تهلكن 
يف بريطانيا املش�جعن عىل رضورة رشاء تذاكر املباريات 
من املراكز الحاصل�ة عىل ترصيح بذلك.وقال أليكس نيل 
املس�ؤول بالجمعية »يتوجب عىل مشجعي كرة القدم أن 
يكون�وا مدركن أنهم إذا اش�روا تذك�رة لحضور مباراة 
ل�كأس العالم من مصدر غري رس�مي، فإنهم يخاطرون 
بدف�ع أس�عار مبالغ فيها وقد ال يس�مح له�م بالدخول 

لحضورها«.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 3 أش�خاص« - 1 كوب أرز بن�ي - 2 بيضة كبرية مخفوقة - 3 
حبة جزر مكعبات - 3 عيدان بصل أخرض مقطع - نصف كوب بس�لة 
- 2 ملعق�ة كبرية »ملعقة طعام« صويا صوص اليت - 1 ملعقة كبرية 

»ملعقة طعام« زيت - 3 كوب ماء
ملح

طريقة التحضري:
نغسل األرز جيداً، ثم نصفيه من املاء.

يف وعاء كبري عىل نار مرتفعة، نضع األرز واملاء حتى يبدأ يف الغليان.
نتب�ل األرز باملل�ح، ثم نخفف النار، ونغطيه مل�دة 20 - 30 دقيقة حتى 

ينضج.
يف تلك األثناء .. يف وعاء متوسط عىل نار متوسطة، نسلق الجزر يف ماء 

مغيل ملدة 5 دقائق.
نضي�ف البس�لة إىل وع�اء الجزر مل�دة 2 دقيقة، ثم نصفيه�م من املاء، 

ونضعهم جانباً.
يف مقاله واسعة عىل نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن »يقدح«.

نض�ع البس�لة والج�زر والبص�ل األخ�رض، ونقلبهم مل�دة دقيقة حتى 
يتشوحوا، ثم نضيف البيض املخفوق، ونقلب حتى يبدأ يف النضج.

نضيف االرز والصويا صوص، ونقلب جيداً لدقائق.
نقلب األرز بالبيض جيداً، ثم نقدمه ساخن مع الكفتة املشوية.

أرز مقيل بالبيض للدايت
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 صدر العدد األول من صحيفة )عصائبيون( الشهرية الثقافية السياسية
إقرأ يف هذا العدد :

ين والرشفاء  •  الشيخ الخزعيل : مرحلة ما بعد داعش هي مرحلة الخيرّ
ومرحلة ثقافة الحشد الشعبي ص2

•  تحالف الفتح ، هل سيأت بما لم يأت به األوائل ؟ ص3
•  إكذوبة الحكم اإلسالمي يف العراق ، أرقام وأسماء ص4

•  »مارك زوكربيغ« وأوهام اإلعالم الحر ص6
•  لم يأت بعد زمان امليزان .. ص7

•  صياد مروحيات اإلحتالل .. الشهيد فائق هادي الخزعيل ص8

صـدر حـديـثـًا

 

 »دواء ثوري« ملقاومة »الشقيقة«

»املاس« حيل لغز كوكب مفقود

ذكرت صحيف�ة »ذا تايم�ز« الربيطانية، أن 
علم�اًء نجحوا يف تطوير عق�ار يقلل نوبات 
الص�داع النصف�ي )الش�قيقة( إىل النصف، 
وم�ن املرتقب أن يكون جاهزا، بحلول العام 

املقبل.
ويعان�ي نصف مليون ش�خص يف بريطانيا 
صداع�ا نصفي�ا مزمن�ا، ويف ح�ال تناول�وا 
العق�ار، س�يكون ذل�ك أول دواء مختص يف 

عالج املرض منذ 20 عاما.
وأظهرت االختبارات أن أخذ جرعة ش�هرية 
من ال�دواء الذي يس�مى »erenumab« أدى 
إىل خفض أي�ام املعاناة من الصداع النصفي 

»الش�قيقة« إىل النص�ف، لدى ثل�ث املرىض 
تقريبا. وس�بق مل�ن ش�اركوا يف االختبار أن 
جربوا دواءين أو 4 أدوية، ألجل السيطرة عىل 

املرض لكنهم لم يحققوا نتائج إيجابية.
ويصيب الصداع النصفي 8 ماليني ش�خص 
يف اململك�ة املتح�دة، أغلبه�م م�ن النس�اء، 
ويعاني نص�ف مليون منهم نوبات بش�كل 
ش�به يوم�ي. ويرى برن�دان دافي�س، وهو 
مخت�ص يف عل�م األعصاب ومستش�ار لدى 
جامعة »نورث ميدالندس«، إن الدواء بارقة 
أمل جديدة ملن يعتقدون أنه لم يعد ثمة دواء 

قادر عىل تخفيف آالمهم.

قدم�ت أجزاء من نيزك س�قط ع�ىل كوكب 
األرض من�ذ أكث�ر م�ن عقد أدل�ة قوية عىل 
كوك�ب مفقود كان ذات يوم يدور يف نظامنا 

الشميس، وفقا لدراسة نرشت الثالثاء.
وفح�ص الباحث�ون من س�ويرسا وفرنس�ا 
وأملاني�ا قط�ع أملاس عثر عليه�ا داخل نيزك 
»املحطة ستة«، وخلصوا إىل أنه عىل األرجح 
أنه شكل من كوكب أويل عىل بعد 4.55 مليار 
سنة عىل األقل. األملاس يف النيزك الذي سقط 

يف صحراء النوبة يف السودان يف أكتوبر 2008 
كان بداخله بلورات صغية يتطلب تكوينها 
ضغطا هائال، حسب قول فيليب جيليه، أحد 

املشاركني يف الدراسة.
قال ألسوش�يتد برس يف مقابلة عرب الهاتف 
م�ن س�ويرسا: »نرج�ح أن تل�ك املاس�ات 
الضخمة ال يمك�ن أن تكون نتيجة لصدمة، 
وإنم�ا لنمو وقع داخ�ل الكوك�ب«. جيليه، 
عالم كواكب يف معهد التكنولوجيا يف لوزان، 

ق�ال إن العلماء حس�بوا أن ضغط 200 ألف 
ب�ار مطل�وب لتش�كيل مثل هذه املاس�ات، 
مما يرجح أن الكوكب الغامض كان حجمه 
يماث�ل حج�م كوكب عط�ارد وربم�ا حتى 
املش�رى. لطامل�ا وض�ع العلم�اء نظرية أن 
النظام الش�ميس األول احتوى ذات يوم عىل 
العدي�د من الكواكب، وبعضه�ا عىل األرجح 
كان أكث�ر م�ن كتلة م�ن الحم�م الربكانية 

السائلة.

تستعد رشكة »كيوت سيكيوت« لألزياء ومقرها لندن، لطرح »قميص 
صوتي« مخصص ملساعدة الصم عىل االستماع اىل املوسيقى، والقميص 
الصوت�ي عب�ارة ع�ن جاكيت ضي�ق أزرق الل�ون مصنوع م�ن األلياف 
االصطناعية ويحتوي عىل 16 محركاً متناهي الصغر، ويعالج القميص 

األصوات من خالل ثمانية مكربات للصوت ويحولها إىل ذبذبات. 
ويش�عر الش�خص الذي يرتدي القمي�ص باألصوات املختلف�ة عىل أنها 
أن�واع مختلفة م�ن الذبذبات، وذلك عرب مناط�ق مختلفة من القميص، 
فمثالً يمكن استش�عار صوت الكمان يف منطقة الصدر واملنطقة العليا 

من الذراع، وآالت النقر يف منطقة أسفل الظهر.

»قميص صويت« إليصال املوسيقى إىل الصم

سما حسن منار الشوربجي

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

ق�رأت مؤخ�را مقاال الفتا يق�ول كاتبه إن موس�يقى الهيب هوب 
خرجت م�ن رحم فورة الغض�ب واليأس الت�ى اجتاحت الجماعة 
السوداء بأمريكا إثر اغتيال مارتن لوثر كنج، زعيم حركة الحقوق 
املدني�ة. وه�و كان الفتا ألن ذلك اللون املوس�يقى لم يظهر إال بعد 
اغتي�ال كن�ج بعقدين عىل األقل. وموس�يقى الهيب ه�وب، أو ما 
يع�رف بالراب، ص�ارت ظاهرة عاملية، إذ له�ا محبوها ومبدعوها 
م�ن الياب�ان وأوروبا للرشق األوس�ط. وهى مثية للجدل بس�بب 
اللغة الفجة والعنيف�ة التى تنطوى عليها أحيانا كلمات أغنياتها. 
لكن إرجاعها لتلك الفرة من الغضب واليأس هو ما يقدمه الكاتب 
من تفس�ي الس�تخدام مثل تلك اللغة. غي أن تحليل الكاتب، فان 
نيوكيك، ذكرن�ي بظاهرة أخرى ارتبطت بقوة باملس�ألة العرقية 

وهي املطرب األمريكي الشهي إلفيس بريسيل.
فقد ال يعرف الكثيون أن أغلب ألوان املوسيقى األمريكية، األشهر 
عامليا، ابتدعها الس�ود يف األصل. فموس�يقى الجاز البديعة، مثال، 
والروك أند رول التي اشتهر بها إلفيس بريسيل والهيب هوب، كلها 
أل�وان ابتدعه�ا فنانون س�ود ونبعت من معاناته�م. وألنها كانت 

مغرقة يف محليتها فقد حققت العاملية.
فموس�يقى الج�از مثال خرج�ت للن�ور يف الس�نوات األوىل للقرن 
العرشين التي شهدت تحوالت كربى بأمريكا. فالعبودية كانت قد 
ألغي�ت بعد الحرب األهلي�ة، لكن بعد عقد واح�د، كانت حكومات 
الوالي�ات قد تفنن�ت يف ابت�داع منظومة متكاملة لحرمان الس�ود 
م�ن حقوقهم، وإيج�اد نظام الفص�ل العنرصي الذي س�اد حتى 
الس�تينيات. وموس�يقى الروك أند رول، هي األخ�رى من إبداعات 
س�ود أمريكا، وب�رزت يف أربعينيات الق�رن العرشين. وهي تأثرت 
باملوس�يقى الديني�ة داخ�ل الكنائس الس�وداء، فضال ع�ن ألوان 
أخرى من موس�يقى الس�ود التي ظهرت يف الربع األول من القرن 
العرشين. معنى ذلك أن موس�يقى الروك خرجت للنور قبل ظهور 
إلفيس بريس�يل، الذي صار يعرف يف أوج ش�هرته »بملك الروك أند 
رول«. وإلفيس بريس�يل، رغم ش�هرته الطاغية، ظل طوال حياته 
ش�خصية مثية للكثي من الجدل ألس�باب متع�ددة لم يكن أقلها 
موسيقى الروك نفسها. فنهاية الخمسينيات التي شهدت الصعود 
املدوي إللفيس بريس�يل كانت فيها الواليات املتحدة ال تزال تعيش 
فصالً عنرصياً بغيضاً. وإلفيس، أتى من أصول بيضاء فقية وولد 
ونش�أ يف والية مسيسبي، أي يف الجنوب األمريكي، األكثر قسوة يف 
عنرصيت�ه. وتلك األصول الفقية ذاته�ا، رغم أنه أبيض، لم ترحم 
بريسيل الذي نظر إليه باعتباره مما يطلق عليه يف أمريكا »الحثالة 

البيضاء«، التي ال تعامل باحرام. 

كربنا، وبدأنا نستخدم الكالم الكبي، وخرجنا من رشنقة السذاجة 
إىل ثوب الزمان القايس، الباقي فينا، حتى النهاية، فكانت الدروس 
تل�و ال�دروس، ف�كاد أن يتبلَّ�د اإلحس�اس، وعىل الرغم م�ن ذلك، 
س�ُتها بأطراف أصابعي، حني عرف�ت أول مرة، وبعد كل هذا  تحسَّ
ق أعىل  العم�ر والرفقة والصحبة معه�ا، أنَّ الحديث عنه�ا قد حقَّ
رقم من التغريدات عىل موقع توير، فيما ُيعرَف بهاش�تاغ خاص 

ازات، تم تدشينه، يف شهر نيسان الحايل.  باليوم العاملي للغمَّ
ازات، وتال ذلك تدش�ني »ترند« عن يوم  ل�م يتوقف األمر عن�د الغمَّ
لون عاملهم  عامل�ي للعي�ون الجميلة، وكأنَّ الش�باب العربي يش�كِّ
الخ�اص، م�ن خ�الل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي االفراضية، 
فيتفق�ون ع�ىل أمر م�ا، ليلفتوا أنظ�ار املغرِّدين له، ويب�دو أنَّ ما 
سُت  فعلوه قد أتى بثماره، فقد أعادوا رشيط ذكرياتي، حني تحسَّ
ذل�ك االنبعاج يف منتصف وجنتي الي�رسى، فقد عرفت، فيما كنت 
ازة ع�ن جدتي ألمي التي تنبَّ�أت يل بالحظِّ  أك�رب، أنني ورثت الغمَّ
الحسن، يف ما يخصُّ رشيك الحياة. قالت ذلك، وهي تنظر بكل حب 
ي، والذي كان يم�ارس هوايته، وهي  إىل رشي�ك عمرها، وهو ج�درّ
تقش�ي ما تيرسَّ من فاكهة املوسم، نيابة عنها وسيلة للتعبي عن 

حبِّه لها. 
صدَّقُت كالم جدَّتي، وحني أصبحت يف س�نِّ ال�زواج، وتقدََّمت تلك 
املرأة لخطبت�ي البنها، بطريقة تقليدي�ة »زواج الصالونات«، كما 
ازت�ي قد خلبت ُل�بَّ ابنها،  يقول�ون عن�ه، قالت باختص�ار إنَّ غمَّ
من�ذ كنَّا جياًنا، ولم تردَّد عن َم�دِّ يدها؛ لكي تقرصني يف موضع 
عته جدَّتي قد جاء،  �ازة، واعتقدت أنَّ الحظَّ الحس�ن الذي توقرّ الغمَّ

وأنا التي لم تكن تكذب، يف قول جدِّتها يوماً. 
�ازة« يف منتصف  ول�م يأِت الح�ظُّ الحس�ن، وإن ظلت تل�ك »الغمرّ
وجنت�ي اليرسى، وأصبح�ت أوصف بها، وتوقفت ع�ن إدارة رأس 
رشي�ك حيات�ي، فتمنرّيُت أال يرثه�ا أيٌّ م�ن أوالدي، وقد كان، حني 
ت ابنتاي عىل ع�دم وراثتها مني، كنت أصم�ت، وال أعلق،  تح�رسرّ
لك�ن قلبي كان ينتظر أن تنعكس نبوءة جدَّتي، أما حني تمازحني 
إحداه�ن بأنها س�تعمد إىل زراعة غم�ازة كما يفعل املهووس�ون 
ازتني يف العالم، فقد كنت  بجمال كيت ميدلتون، صاحبة أجمل غمرّ

أضحك يف دالل. 
الغم�ازة التي افتخرت يف زمن وىلرّ بأنه�ا ملكي، لم أكن أعرف أنها 
ُتَع�دُّ إح�دى العي�وب الخلقية، وهي صف�ة وراثي�ة مهيمنة، كما 
يق�ول علم الوراثة، لكنها أصبحت م�ن عالمات الجمال الرتباطها 
بجميالت العالم، حتى أن العملية التي تجري للحصول عليها تصل 
كلفتها إىل نحو ألف يورو، وال تخلو من مضاعفاٍت غي محمودة. 

العيون والغامزات وما بينهامملك أبيض عىل عرش السود 

أكدت دراس�ة جديدة أن أكث�ر الحيوانات املحبوبة ه�ي أكثر عرضة 
لخطر اإلنقراض مما كنا نعتقد يف السابق.

وأش�ار مس�ح اس�تقصائي إىل أن كثياً من الن�اس ال يدركون إىل أن 
الحيوانات التي يعتربونها »ذات كاريزما« مهددة يف الربية.

وتش�مل هذه الحيوانات األسود والفيلة والنمور والحيوانات األخرى 
الت�ي تظه�ر يف كثي من األحي�ان يف اإلعالنات أو تس�تخدم صورتها 

كعالمة تجارية ملنتج ما.
ويظن الباحثون أن انتش�ار هذه الحيوانات يف وس�ائل اإلعالم تجعل 

الناس يعتقدون أنهم يف مأمن يف الغابات.
ونرشت نتائج هذه الدراس�ة التي أجراها فري�ق دويل من العلماء يف 

دورية PLOS Biology العلمية.
ق�ال الدكتور فرانك كورش�امب املرشف عىل هذه الدراس�ة إن فكرة 
وصف الحيوان�ات بأنها »كاريزمية« انترشت مؤخراً يف دراس�ة علم 
األحياء.وأضاف أنه عكف مع فريقه عىل تحديد أي نوع يصنف تحت 
مس�مى »الكاريزم�ي« وذلك عرب اس�تطالع عىل متاح ع�ىل االنرنت 
بأرب�ع لغات وأس�ئلة مخصص�ة لطالب امل�دارس االبتدائي�ة باللغة 

اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية.
وطل�ب منهم تس�مية الحيوانات الت�ي تعترب األكث�ر جاذبية أو التي 

تتمتع ب� »الكاريزما«.
أفضل 10 حيوانات »كاريزمية« هي: )النمر، األس�د، الفيل، الزرافة، 

الفهد، الباندا، الفهد الصياد، الدب القطبي، الذئب، الغوريال(.

»احليوانات املحبوبة« معرضة 
خلطر اإلنقراض


