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االمام الكاظم )عليه السالم(

التواضع هو

 في أن تسير مع الناس بنفس السيرة 

التي حتب أن يعاملوك بها

ص3الرضبة العراقية يف سوريا تطيح بـ »الرجل الثاين« يف تنظيم »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اجليش السوري يضّيق اخلناق عىل »داعش«

إتالف البطاقات االنتخابية لـ »املوتى« يف كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
عن حذف 600 الف اس�م ملتوفني ومكررة 
اسمائهم من سجل الناخبني بكردستان، 
فيما أعلنت أن مليوناً و200 ألف عسكري 
عراقي سيش�اركون يف التصويت الخاص 
الذي يس�بق االنتخاب�ات العراقية العامة 
املق�ررة يف 12 من الش�هر املقبل بيومني. 
وقال نائب رئي�س املفوضية رزكار حمه 
يف مؤتم�ر صحايف إنه »تم حذف 600 الف 
اس�م ملتوفني ومكررة من سجل الناخبني 
يف االقلي�م«. وأض�اف حم�ه، أن »جمي�ع 

مس�تلزمات ومع�دات التصوي�ت وصلت 
مراكز املفوضية يف اقليم كردس�تان وانه 
تم االنتهاء من جميع التحضريات الالزمة 
»النازح�ني  أن  وتاب�ع،  لالنتخاب�ات«. 
بإمكانه�م التصويت يف املراك�ز الخاصة 
بهم وهي 15 مرك�زا يف اربيل و20 مركزا 
يف الس�ليمانية«، مش�ريا إىل أن »االجهزة 
الخاص�ة بالتصوي�ت س�تمنع وقوع اي 
حالة تزوير اثناء التصويت«. وبني حمه، 
أن »11 مليون ش�خص يف عم�وم العراق 
مس�جلني يف نظام البايوم�ري حتى االن 

وتم توزيع  9 ماليني بطاقة انتخابية«.
وأش�ار إىل، أن »التصوي�ت يف انتخاب�ات 

يف  س�يجري  العراق�ي  الن�واب  مجل�س 
19 دول�ة«، موضح�ا انه »تم�ت معاقبة 
100 مرش�ح وكي�ان ملخالفتهم تعليمات 
وذل�ك  لالنتخاب�ات،  الدعائي�ة  الحمل�ة 
بغرامة املرش�ح بمليون�ي دينار والقوائم 
دين�ار.  مالي�ني  بخمس�ة  والكيان�ات 
كم�ا أعلن�ت املفوضي�ة العراقي�ة العليا 
لالنتخابات أن مليوناً و200 ألف عسكري 
عراقي سيش�اركون يف التصويت الخاص 
الذي يس�بق االنتخاب�ات العراقية العامة 

املقررة يف 12 من الشهر املقبل بيومني.

التفاصيل ص3

املفوضية حذفت )600( ألف اسم باإلقليم.. وكشفت عن مشاركة »مليون عسكري« بالتصويت اخلاص
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القضاء حيكم باإلعدام  إلرهابيني احدمها شارك باهلجوم عىل وزارة العدلالكويت ترد عىل »التطاول« الفلبيني: سيادتنا خط أمحر
طهران تستنكر »الغـارات السعـوديـة« االخيـرة علـى مدن اليمـن

حقوق اإلنسان تطالب احلكومة باالستجابة ملطالب منتسبي احلشد الشعبي وضامن حقوقهم املرشوعة
»األروقة الرسية« تشهد حراكا سياسيا لـ »منح« برهم صالح »رئاسة الربملان«

ممثل العراق يف اوبك: نستهدف توازن السوق ال سعر النفط

روسيا والصني تتعهدان بحامية »االتفاق النووي« مع إيران
      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الرويس س�ريغي الفروف، 
أمس االثنني، إنه اتفق مع نظريه الصيني وانغ 
يي عىل أن تحاول موسكو وبكني التصدي ألي 
محاول�ة أمريكية لتقوي�ض االتف�اق النووي 
اإليران�ي، وفقا ملا نقلته وكالة تاس الروس�ية 
لألنباء.  ونقل�ت الوكالة عن الفروف قوله بعد 

محادثات مع وانغ يي يف بكني: »نعارض إعادة 
النظ�ر يف ه�ذه االتفاقات ونعت�ر أن محاولة 
إهدار س�نوات من العمل ال�دويل، الذي ُنفذ من 
خ�الل محادث�ات ب�ني الق�وى الس�ت الكرى 
وإي�ران، ليع�ود لنقط�ة الصفر س�يكون أمرا 

سلبيا جدا«.
وأضاف الفروف: »س�نصد محاوالت تقويض 
ه�ذه االتفاقات التي ن�ص عليها قرار ملجلس 

األمن الدويل«.
بدوره�ا، دافع�ت املستش�ارة األملاني�ة أنغيال 
م�ريكل عن االتفاق النووي اإليراني، يف مقابلة 
مع قن�اة تلفزيونية إرسائيلية، قائلة إن اتفاق 
معيب أفضل من عدم وج�ود اتفاق. وأضافت 
مريكل، للقن�اة العارشة للتيلفزيون اإلرسائييل 
أن أملاني�ا »س�وف تراق�ب الوضع ع�ن كثب« 

لضمان االلتزام باالتفاق.

حمافظ البرصة: لن نسمح بالتالعب بحصة 
املحافظة من الطاقة الكهربائية

مهام محودي يطالب احلكومة برصف رواتب احلشد 
6ويستنكر إعتقال متظاهرين منهم 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

توّع�د تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي، أمس 
االثن�ني، باس�تهداف مراك�ز االنتخاب�ات 
العراقية واملواطنني املقرعني يف االنتخابات 
الرملاني�ة التي س�تجري يف 12 أيار املقبل، 
اإلرهابي�ة  ترصيحات�ه  ش�اكلة  وع�ىل 
املرشح�ني  أن  التنظي�م  ع�ّد  املهزوم�ة، 

واملصوت�ني »كفاراً«، فيم�ا رّدت الحكومة 
العراقية بس�خرية ع�ىل تهديداته، وعدتها 
ترصيحات امله�زوم. ويف أول بيان له عقب 
هزيمته بالع�راق نهاية العام املايض، هدد 
التنظي�م باس�تهداف مراك�ز االنتخاب�ات 
الذي�ن  املقرع�ني  واملواطن�ني  العراقي�ة 
اعترهم »كفارا«، فيما رد املتحدث باس�م 
وزارة الدفاع العراقية، العميد يحيى رسول، 

يف ترصي�ح عىل تهدي�دات التنظيم، مؤكدا 
أنه�ا »محاول�ة مه�زوم لش�حذ عنارصه 
املهزومة، ولن تخيفنا مثل تلك التهديدات«. 
وق�ال التنظيم، يف كلم�ة للمتحدث الجديد 
باسمه، ويدعى أبو الحسن املهاجر، عقب 
مقتل املتحدث السابق أبو محمد العدناني 

يف غارة أمريكية.
التفاصيل ص3

القوات األمنية تضع »خطة حمكمة« حلامية االنتخابات 
وتسخر من ترصحيات »داعش«

هـادي العامري1آراس حبيب حممد كريم
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         بغداد / المستقبل العراقي

كشف االمني العام لالتحاد االسالمي 
لرتكم�ان الع�راق النائب جاس�م محمد 
جعفر البياتي، أم�س االثنني، عن حراك 
س�يايس يجري خل�ف الكواليس وداخل 
االروقة الرسية ملنح برهم صالح منصب 
رئاس�ة الربملان والعرب الس�نة رئاس�ة 
الجمهوري�ة، مبين�ا ان الداعني لحكومة 
االغلبية السياسية ال يمانعون التغيري يف 

األدوار.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« 
عن البيات�ي القول ان »حراكا سياس�يا 
يجري داخل االروقة الرسية وحديثا عرب 
التواصل يتم تداوله بني الكتل السياسية 
املؤمن�ة باالغلبية السياس�ية والوطنية 
اليجاد تغري يتفق عليه االطراف املشاركة 
ان  مبين�ا  العراقي�ة«،  الدول�ة  إدارة  يف 
»االتفاق يتضمن ترشيح احد املرشحني 
الك�رد الس�تالم رئاس�ة مجل�س النواب 
ووض�ع اح�د املرش�حني العرب الس�نة 
الس�تالم رئاس�ة الجمهورية، وتحتفظ 

الشيعة برئاسة الوزراء«.
»اصح�اب  ان  البيات�ي  واض�اف 
حكومة االغلبية السياس�ية من الشيعة 
اذا ت�م  التغي�ري يف األدوار،  ال يمانع�ون 
اثن�اء  الن�واب  بتواف�ق داخ�ل مجل�س 
تشكيل الحكومة القادمة ضمن مرشوع 
حكومة االغلبية السياس�ية والوطنية«، 
الفتا اىل ان »كتال سياسية كردية يرأسها 
برهم صالح ومع�ه التغيري وأطراف من 
االتحاد الوطني الكردستاني يتشاورون 

مع االخرين حول هذا التغيري وان يتسلم 
برهم صالح رئاس�ة الربملان بينما قادة 
من م�ن العرب الس�نة يتداول�ون ايضا 
لتس�ليم لرئاس�ة الجمهوري�ة بدال عن 
رئاس�ة الربمل�ان، مل�ا له�ذا املنصب من 
رمزي�ة كون الع�راق ج�زء ال يتجزأ من 
الدول العربية وعضو أساس يف الجامعة 

العربية«. 
وتابع ان »ه�ذا التغري يعد مقبوال اذا 
ت�م التواف�ق عليه داخل مجل�س النواب 
السياس�ية«،  ضمن م�رشوع األغلبي�ة 
مشددا عىل ان »تداوله االن سابق ألوانه 
النه قد يؤثر سلبا او ايجابا عىل قناعات 
الناس يف االنتخاب�ات، ونعتقد ان هنالك 

رضورة لرتكه اىل ما بعد االنتخابات«.
واكد البياتي ان »التنافس حول نوع 
الحكوم�ة القادم�ة جاري بش�كل كبري 
وجاد داخ�ل األروقة الرسي�ة بني الكتل 
السياس�ية ايض�ا، وهن�اك م�ن يحاول 
ابق�اء التواف�ق الس�يايس كمب�دأ الدارة 
الدولة العراقية دون اي تغيري يف األدوار، 
فيما يحاول اخرون التغيري والرتكيز عىل 
حكوم�ة االغلبية السياس�ية كمرشوع 

جديد مقابل الحكومة التوافقية«.
وكش�فت صحيف�ة العرب�ي الجديد 
القطري�ة، يف 8 نيس�ان 2018، ان الكرد 
او  الخارجي�ة  وزارات  باح�دى  طالب�وا 
لرئاس�ة  اضاف�ة  الداخلي�ة  او  الدف�اع 
الربمل�ان، فيم�ا اك�دت وجود نقاش�ات 
معمق�ة ب�ني الق�وى الكردي�ة للتوصل 
إىل اتف�اق لتش�كيل تحال�ف كب�ري بع�د 

االنتخابات.

»األروقة الرسية« تشهد حراكا سياسيا لـ »منح« برهم صالح »رئاسة الربملان«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد ممث�ل الع�راق يف منظمة »اوب�ك«، أمس 
االثنني، ان العراق يستهدف توازن السوق ال سعر 

النفط.
وق�ال عيل نزار خالل مؤتمر صحايف للمنظمة 
عق�د، الي�وز، يف اب�و ظب�ي، ونقلته روي�رتز، ان 
»الع�راق ال يس�تهدف أس�عار النف�ط ب�ل توازن 
السوق«، مبينا ان »اسعار النفط املرتفعة ليست 

يف صالحنا دائما«.
واضاف اننا »نحقق هدفنا للمخزون النفطي 

ونعود إىل متوسط خمس سنوات«.
يذكر ان اس�عار النفط النفطي�ة بدات تتعاىف 
لتص�ل اىل ما ب�ني 60 اىل 70 دوالر للربميل الواحد 
بع�د ان انخفض�ت لتص�ل اىل اقل م�ن 20 دوالر 

للربميل الواحد يف 2014.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرك�ز االع�الم االمن�ي ع�ن اعتق�ال 
»داعش�ية« كانت تخط�ط لعملي�ات اجرامية يف 
املوصل. وقال املتحدث باسم املركز العميد يحيى 
رس�ول يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه ان »مفارز االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
20 القت القبض عىل احدى االرهابيات املنتميات 
لعصاب�ات داع�ش بكم�ني نصب لها يف س�يطرة 
العقرب باملوصل اثن�اء محاولتها الهرب باتجاه 
الشمال«. واضاف رسول ان »املعتقلة هي زوجة 
الحد ق�ادة داعش الذي�ن تم قتلهم اثن�اء معارك 
التحرير«، مش�ريا اىل انه�ا »كانت ضمن مخطط 

القيام بعمليات إرهابية إجرامية«.
وتاب�ع انه »تمت احالتها للقضاء وفق احكام 

املادة 1/4 إرهاب«.
وأعل�ن القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة حيدر 
تحري�ر   ،)2017 االول  كان�ون   9( يف  العب�ادي، 
أرض الع�راق بالكامل من »داع�ش«، فيما اعترب 
املحافظ�ة عىل وح�دة العراق وش�عبه بأنه »أهم 

واعظم انجاز«.

االعالم االمني يعلن
 اعتقال »داعشية« خططت لعمليات 

اجرامية يف املوصل

ممثل العراق يف اوبك: نستهدف 
توازن السوق ال سعر النفط

        بغداد / المستقبل العراقي

طالبت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان الحكومة 
باالس�تجابة للمطال�ب املرشوعة ملنتس�بي الحش�د 
الش�عبي وضم�ان حقوقه�م يف التثبي�ت ع�ىل املالك 
الدائم أس�وة بأقرانهم يف القوات املس�لحة من خالل 
تنفيذ األم�ر الديواني رقم )91( لس�نة 2018 .وقال 
املتح�دث الرس�مي للمفوضي�ة د. ع�يل البيات�ي إن 

مفوضية حقوق اإلنسان رصدت هذا اليوم التظاهرة 
التي نظمها العرشات من منتس�بي الحش�د الشعبي 
وعوائله�م يف بغ�داد للمطالبة بتنفيذ األم�ر الديواني 
رق�م )91( لس�نة 2018 الخ�اص بتثبيت منتس�بي 
الحش�د الش�عبي ومس�اواة رواتبه�م مع منتس�بي 
الق�وات املس�لحة م�ن حي�ث الرات�ب واملخصصات 
وش�مولهم بقانون الخدمة والتقاعد وكذلك املطالبة 
بشمول عوائل الشهداء والجرحى بالرعاية والضمان 

االجتماع�ي ، مؤك�داً أن ه�ذه املطالب ه�ي حقوق 
مرشوع�ة وينبغي عىل الحكومة اإليف�اء بالتزاماتها 
وتنفيذ األوامر الص�ادرة إنصافاً لهذه الرشيحة وما 
قدمت�ه من تضحي�ات إىل جان�ب الق�وات األمنية يف 
الحرب ضد اإلرهاب ، خصوصاً وأن البلد مازال بأمس 
الحاجة يف ه�ذه املرحلة لهؤالء املقاتلني لتعزيز أمنه 
واس�تقراره كونهم اكتس�بوا خربات جيدة يف ميدان 

القتال من خالل تصديهم للمجاميع اإلرهابية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجلس القضاء االع�ىل، أمس االثنني، عن اصدار حكم 
باالع�دام إلرهابيني احدهما ش�ارك بالهجوم ع�ىل وزارة العدل 
ع�ام 2013، مبينا ان هذي�ن املدانني نفذا العدي�د من العمليات 
اإلرهابية. وقال املتحدث الرسمي للمجلس القايض عبد الستار 
بريق�دار يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»محكمة الجنايات املركزية أنهت محاكمة عنرصيني إرهابيني 
أحدهما شارك يف الهجوم بالعجالت املفخخة واألحزمة الناسفة 
عىل وزارة العدل عام 2013«. وأضاف بريقدار، أن »املتهم اآلخر 
عمل عضواً يف ما يس�مى باملحكمة الرشعية لداعش والذي كان 
ينتم�ي إىل جيش املجاهدين يف عام 2007 قبل أن يبايع التنظيم 
اإلرهابي«، مبينا أن »املحكم�ة أصدرت أحكامها بحق املتهمني 
باإلعدام ش�نقاً حت�ى املوت وفقاً ألحكام امل�ادة الرابعة /1 من 

قانون مكافحة اإلرهاب«.
وتعل�ن القوات االمنية يف اماكن متفرقة من البالد وبني فرتة 
واخرى م�ن الق�اء القبض عىل مطلوب�ني بقضاي�ا »إرهابية« 
وجنائية، فيما تقرر تلك القوات بعد اجرائها التحقيقات االولية 

من احالتهم اىل املحاكم املختصة التخاذ الالزم بحقهم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د قائد عمليات دياىل الفريق الرك�ن مزهر العزاوي، أمس 
االثنني، ان امن حدود املحافظة مع صالح الدين تحت السيطرة، 
فيم�ا اش�ار اىل ان املنطق�ة تخض�ع الج�راءات امني�ة ملنع اي 

خروق.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن الع�زاوي القول إن 
»حدود دياىل مع صالح الدين ضمن قاطع املسؤولية امن وتحت 

السيطرة وسط انتشار للتشكيالت ضمن خطة مدروسة«.
واضاف الع�زاوي، ان »املناطق القريبة م�ن حدود دياىل مع 
ص�الح الدين تخضع الج�راءات امنية ملنع اي خ�روق«، مؤكدا 
ان »العمل االمني املركز والجهود يف العمليات النوعية اس�همت 
يف تعزيز امن تلك املناطق ومنع وجود اي نش�اط لخاليا داعش 

االرهابي«.
وكان نواب ومس�ؤولون محليون حذروا من خطورة نشاط 
»داع�ش« قرب الحدود بني دياىل وصالح الدين خاصة يف حوض 

امليتة واملطيبيجة والتي تقع ضمن حدود صالح الدين.

القضاء حيكم باإلعدام
 إلرهابيني احدمها شارك باهلجوم 

عىل وزارة العدل عام 2013

عمليات دياىل تؤكد: امن حدود املحافظة 
مع صالح الدين حتت السيطرة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجن�ة القانونية النيابية، 
أم�س االثنني ، عن ع�دم دخول بنود 
املوازنة االتحادية حيز التنفيذ لغاية 
االن، فيما بينت إن رصف زيادة رواتب 
الحش�د الش�عبي س�تتم بعد اكتمال 

وزارة املالي�ة م�ن تعليم�ات تنفي�ذ 
»املعلومة««  املوازنة.ونقل�ت وكال�ة 
ع�ن عض�و اللجنة ص�ادق اللبان إن 
“أس�باب تعطيل رصف زيادة رواتب 
قوات الحشد الش�عبي حصلت لعدم 
دخول املوازنة االتحادية لعام 2018 
حيز التنفيذ اىل غاي�ة أالن”، الفتا اىل 

إن “وزارة املالي�ة تعمل عىل إرس�ال 
تعليمات تنفيذ املوازنة وسيتم العمل 
قريبا”.واض�اف إن “زي�ادة روات�ب 
قوات الحش�د الشعبي س�تتم خالل 
األي�ام املقبلة”، مبين�ا إن “الحكومة 
ملزم�ة ب�رصف جميع مس�تحقات 
الحشد الش�عبي من الرواتب وتثمني 

جهودهم بالدفاع عن البالد”.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وأعل�ن 
العب�ادي، يف وقت س�ابق، عن زيادة 
موازنة الحش�د الش�عبي، مشريا إىل 
أن حكومته تس�عى لضم�ان ذهاب 
األموال إىل املقاتلني وليس ل�”تمويل 

حمالت انتخابية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الواليات املتحدة االمريكية، 
بن�اء  عزمه�ا  ع�ن  االثن�ني،  أم�س 
قنصلي�ة جديدة لها يف اربيل عاصمة 

اقليم كردستان. وقال سفري الواليات 
املتح�دة يف بغداد دوغالس س�يليمان 
يف مؤتمر صحفي عق�ده مع رئيس 
حكوم�ة اقليم كردس�تان نيجريفان 
بارزان�ي، إن »ب�الده س�تقوم ببناء 

قنصلي�ة جديدة له�ا بالتع�اون مع 
حكوم�ة االقليم«.ولف�ت س�يليمان 
الجدي�دة  القنلصي�ة  »بن�اء  ان  اىل 
يظه�ر مدى دعم ب�الده لالقليم، من 
جهته وصف رئي�س حكومة االقليم 

نيجريف�ان بارزان�ي بن�اء قنصلي�ة 
جديدة يف اربيل ب�«الخطوة املهمة«.

رشكات  تق�وم  ان  املق�رر  وم�ن 
الجدي�د  املبن�ى  بن�اء  امريكي�ة 

للقنصلية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مركز االعالم األمني، أمس االثنني، العثور عىل 
معامل لتفخيخ وصناعة العبوات الناس�فة يف منطقة 
الش�ورى باملوص�ل. وقال الناطق باس�م مركز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رس�ول، يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي«، نس�خة من�ه، إن »مف�ارز االس�تخبارات 
معلوم�ات  اىل  واس�تنادا   20 الفرق�ة  يف  العس�كرية 
اس�تخبارية دقيقة تعثر عىل معامل لتفخيخ وصناعة 
باملوص�ل«  الش�ورى  الناس�فة يف منطق�ة  العب�وات 
وأضاف انه »بداخ�ل موقدين لصهر الحديد و30 قالبا 
لصنع العبوات الناسفة وأخرى لصناعة قنابر الهاون 

م�ن عيار 82 مل�م و4 كغم من امل�واد املتفجرة وكمية 
كب�رية من الحديد املعد للصهر«. يذكر ان مركز االعالم 
األمني يعلن وبش�كل يومي العثور عىل معامل مخابئ 
لصناعة العب�وات والصواري�خ، تع�ود لتنظيم داعش 
اإلرهابي، فيما تستمر القوات األمنية بتطهري املناطق 

التي تم تحريرها من يد تنظيم داعش اإلرهابي.

القانونية الربملانية: لـم ترصف زيادة رواتب احلشد لعدم 
دخول املوازنة حيز التنفيذ

أمريكا تعتزم بناء »قنصلية جديدة« يف اربيل

االعالم األمني: العثور عىل معمل لتفخيخ وصناعة العبوات يف املوصل

مفوضية حقوق اإلنسان تطالب احلكومة باالستجابة ملطالب 
منتسبي احلشد الشعبي وضامن حقوقهم املرشوعة

      البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث النائ�ب االول ملحاف�ظ البرصة 
املهن�دس ، محم�د طاه�ر التميم�ي ، يف 
اجتماع موس�ع بمكتبه الرس�مي بديوان 
املحافظة مع مسؤويل مديريات الكهرباء 
يف الب�رصة خط�ة كهرب�اء صي�ف ع�ام 

.»2018
وق�ال النائ�ب االول للمحافظ ، محمد 
ان«  صحف�ي  ترصي�ح  يف   ، التميم�ي 
االجتم�اع تناول مناقش�ة خط�ة كهرباء 
صي�ف ع�ام 2018 ، وهي خطة س�ابقة 
كانت قد وضعناها باالشرتاك مع مسؤويل 
مديريات التوزيع والنقل واالنتاج ومركز 
الس�يطرة ، وتم رفعها اىل مجلس الوزراء 
وس�لمت اىل رئيس ال�وزراء ، وعىل اثرها 
تم عقد اجتم�اع يف االمانة العامة ملجلس 

الوزراء الستدعاء الدوائر املعنية ، ووزارة 
الكهرب�اء ، مبين�ا اىل االن هناك مش�كلة 
توجد يف االنتاج ، وهناك محطات متوقفة 
ع�ن العمل ، وكذل�ك لدينا مش�كلة لعدم 
وج�ود التخصصي�ات املالي�ة والتموي�ل 
لنص�ب هذه املحطات الكهربائية ، فضال 
عن وجود مش�كلة بخطوط النقل تكتمل 
اىل االن بس�بب عدم االم�وال لتمويل هذه 
املش�اريع«.واعرب املهندس التميمي عن 
امل�ه ان« يكون هناك تواص�ل مع وزارة 
الكهرب�اء ومجل�س الوزراء خ�الل االيام 
القادمة من اجل دعم دعم املحافظة بهذا 
الخصوص ، وبحال بقاء الوضع عىل هذا 
الحال فس�تحدث مشكلة يف انتاج الطاقة 
الكهربائية  ، وستس�بب نقص يف ساعات 
تجهيز الطاقة ربما تصل اىل )14( ساعة 

يف اليوم«.

ون�وه املهن�دس التميم�ي اىل وج�ود 
مش�كلة كبرية حاليا يف محط�ات االنتاج 
لعدم وج�ود التخصيصات املالية لصيانة 

هذه املحطات«.
الفت�ا اىل احتمالية فك�رة زيادة الخط 
االيران�ي م�ن )400( اىل )600( ميكاواط 
، وه�و الخط الذي يمد البرصة بالكهرباء 
، وس�نقوم بمخاطبة وزارة الكهرباء من 
اج�ل املوافقة عىل هذه الزي�ادة ، وهناك 
تجديد عق�د ملحطة الش�عيبة عن طريق 
ال�وزارة ، ونأم�ل يف االي�ام القادم�ة ان« 
يك�ون هن�اك تجديد له�ذا العق�د ، وبما 
بمخاطب�ة  فس�نقوم  بالتموي�ل  يتعل�ق 
الرشك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق من اجل 
دعم مديري�ات التوزيع والنق�ل واالنتاج 
بمبال�غ مالية من اج�ل صيانة الخطوط 

واملشاريع الخاصة بالكهرباء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكر الش�يخ د. هم�ام حمودي- 
رئي�س املجلس األع�ىل االس�المي- قيام 

الس�لط����ات الح�كومي�ة 
باعتق�ال ع�دد م�ن اف�راد 
خ�الل  الش�عبي  الحش�د 
مش�اركتهم صب�اح األح�د 
بتظاهرة سلمية احتجاجية 
نظمها متطوعون بالحش�د 
برصف  الحكوم�ة  ملطالب�ة 
التظاهر  رواتبه�م، معت�رباً 
س�لوك حضاري ديمقراطي 
للمطالبة  دس�توري  وح�ق 
بالحق�وق. وطالب الش�يخ 
حمودي السلطات الحكومية 
العب�ادي  الس�يد  حكوم�ة 

برسع�ة رصف روات�ب جمي�ع عن�ارص 
الحشد الشعبي وفقاً ملا أقره القانون لهم 
بمس�اواتهم بمنتس�بي االجهزة االمنية، 
مؤكداً أن الحش�د هم صناع النرص الذين 

قلب�وا كل مع�ادالت املعركة م�ع داعش، 
مضح�ني بأرواحه�م ودمائه�م، وأن أقل 
واجب يقع عىل عاتق الحكومة هو رصف 
مستحقاتهم.وحذر الش�يخ حمودي من 
أي تفريط بالحش�د الشعبي 
أو ضغوط قهرية لتفكيكه، 
لتذوي�ب  مح�اوالت  أو 
مؤكداً  العقائدي�ة،  هويت�ه 
أن التحدي�ات األمني�ة التي 
يواجهه�ا الع�راق ل�م تنته 
بع�د، وأن األع�داء مازال�وا 
بالعراق وش�عبه  يرتبصون 
وفق أجندات خط�رية جداً، 
وأي تفريط بالحش�د يعني 
الق�وة  بتوازن�ات  االخ�الل 
وت����رتت�ب علي�ه عواقب 

وخيمة.

النائب االول ملحافظ البرصة حيذر من نقص بالكهرباء بالصيف يصل 
اىل )14( ساعة يف اليوم بسبب التخصصيات املالية والتمويل

مهام محودي يطالب احلكومة برصف رواتب احلشد 
ويستنكر إعتقال متظاهرين منهم

داعمو األغلبية السياسية ال ميانعون
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اطلقت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، الوجبتني )23 و24( من القروض امليرسة لدعم املش�اريع 
الصغرية للمستفيدين يف بغداد واملحافظات، داعيا من تظهر اسماءهم اىل استكمال االجراءات الستالم 

مبالغ القروض.
وقال املتحدث باس�م الوزارة عمار منعم، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »الوجبتني 

)23و24( من القروض امليرسة تم اطالقهما وتشمالن 10 االف و244 مقرتضا«.
واض�اف ان »االس�ماء اعلنت عرب املوقع االلكرتوني للوزارة وتش�مل املقرتض�ني ضمن )صندوق دعم 
املش�اريع الصغرية(، والباحثون عن العمل من املس�جلني يف قاعدة بيانات الوزارة، املتقدمني للحصول 

عىل قرض تستوىف عنه نسبة 3% كأجور خدمات ادارية من مبلغ القرض«.
واش�ار اىل ان »ال�وزارة حددت للمش�مولني ضمن الوجب�ة )23( منافذ ملراجعتها ابت�داء من يوم االحد 
املوافق 29 نيسان الجاري، فيما حددت يوم 29 حزيران املقبل موعداً ملراجعة املشمولني ضمن الوجبة 

)24( وباالمكان االطالع عىل اسماء املشمولني من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة«.

العمل تطلق وجبتني من قروض دعم املشاريع الصغرية 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
عن ح�ذف 600 الف اس�م ملتوف�ني ومكررة 
اس�مائهم من س�جل الناخبني بكردس�تان، 
فيما أعلن�ت أن مليوناً و200 ألف عس�كري 
عراقي سيشاركون يف التصويت الخاص الذي 
يس�بق االنتخابات العراقية العامة املقررة يف 

12 من الشهر املقبل بيومني.
وق�ال نائ�ب رئي�س املفوضي�ة رزكار حمه 
يف مؤتم�ر صح�ايف إن�ه »تم ح�ذف 600 الف 
اس�م ملتوف�ني ومك�ررة من س�جل الناخبني 
»جمي�ع  أن  حم�ه،  وأض�اف  االقلي�م«.  يف 
مستلزمات ومعدات التصويت وصلت مراكز 
املفوضية يف اقليم كردستان وانه تم االنتهاء 
من جميع التحضريات الالزمة لالنتخابات«.

وتابع، أن »النازح�ني بإمكانهم التصويت يف 
املراك�ز الخاصة بهم وهي 15 مركزا يف اربيل 
و20 مرك�زا يف الس�ليمانية«، مش�ريا إىل أن 
»االجهزة الخاصة بالتصويت س�تمنع وقوع 

اي حالة تزوير اثناء التصويت«.
وبني حمه، أن »11 مليون ش�خص يف عموم 
العراق مس�جلني يف نظ�ام البايومرتي حتى 

االن وتم توزيع  9 ماليني بطاقة انتخابية«.
وأشار إىل، أن »التصويت يف انتخابات مجلس 
دول�ة«،   19 يف  س�يجري  العراق�ي  الن�واب 
موضح�ا ان�ه »تم�ت معاقب�ة 100 مرش�ح 
وكيان ملخالفتهم تعليم�ات الحملة الدعائية 
لالنتخاب�ات، وذلك بغرامة املرش�ح بمليوني 
دين�ار والقوائ�م والكيانات بخمس�ة ماليني 
دين�ار. كما أعلنت املفوضي�ة العراقية العليا 
لالنتخاب�ات أن مليون�اً و200 ألف عس�كري 
عراقي سيشاركون يف التصويت الخاص الذي 
يس�بق االنتخابات العراقية العامة املقررة يف 

12 من الشهر املقبل بيومني.
وقال عضو مجلس املفوضني املتحدث باسم 
املفوضية كريم التميم�ي يف ترصيح صحايف 
إن التصويت الخاص بالنسبة إىل العسكريني، 
والذي س�يجري يف العارش من الشهر املقبل، 
س�يكون بآلية بطاقة الناخ�ب البايومرتية، 
بعد حصول معظمهم عليها والتي ثبتت فيها 

صورهم الشخصية وبصماتهم.
التصوي�ت  م�ن  الن�وع  »ه�ذا  أن  وأوض�ح 
عس�كري،  أل�ف  و200  مليون�ا  سيش�مل 
وستس�حب بطاقاتهم االنتخابية بعد اإلدالء 
بأصواتهم حس�ب ما نص علي�ه القانون، يف 
حني س�يصوّت املعتقلون يف الس�جون بآلية 
التصوي�ت امل�روط«. وأش�ار التميم�ي إىل 
أن املفوضي�ة فتحت مكات�ب انتخابية يف 13 
دولة ومراكز اقرتاع يف 6 دول أخرى استعداًدا 

النتخاب�ات الخارج التي س�تجري يومي 10 
و11 من الش�هر املقبل أيًضا بآلية التصويت 
املروط. أضاف أن املفوضية س�تنر 700 
محطة اقرتاع يف هذه الدول بعد التنسيق مع 

وزارة الخارجي�ة والس�فارات والقنصلي�ات 
املوجودة يف الخارج لغرض فتح مراكز اقرتاع 
ومحط�ات انتخابية يف املناط�ق التي يتواجد 
فيه�ا العراقيون يف الخ�ارج بعد وصول مواد 

االق�رتاع إىل ه�ذه الدول. وتتوق�ع مصادر يف 
املفوضي�ة مش�اركة ح�واىل 900 ألف ناخب 

عراقي مقيم يف الخارج يف انتخابات بلدهم.
يشار إىل أنه كانت قد انطلقت يف عموم العراق 

يف 14 م�ن الش�هر الح�ايل الحمل�ة الدعائية 
لالنتخابات، حيث بدأ 6986 مرش�ًحا اإلعالن 
ع�ن برامجه�م االنتخابي�ة وس�ط تحذيرات 
النع�رات  تث�ري  دعاي�ات  م�ن  للمفوضي�ة 

الطائفي�ة أو القومية أو الدينية أو القبلية أو 
اإلقليمية أو ممارس�ة الضغ�ط أو اإلكراه أو 
منح مكاس�ب مادية ومعنوية بقصد التأثري 

يف نتائج االقرتاع.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت القوات األمني�ة العراقية، أمس 
االثن�ني، ع�ن مقت�ل الرج�ل الثاني يف 
»داع�ش« برضباته�ا الجوي�ة ملواقع 

التنظيم يف سوريا الخميس املايض. 
عراق�ي  اس�تخباري  مص�در  وأك�د 
أن الرج�ل الثان�ي يف داع�ش ق�د قتل 
بالقصف الج�وي العراقي األخري الذي 

استهدف مقار التنظيم يف سوريا.
وأش�ار يف ترصي�ح صحف�ي أن القوة 
الجوية العراقية وبتنسيق مع الجانب 
الس�وري اس�تهدفت اجتماًع�ا لقادة 
الس�ورية،  األرايض  داخ�ل  التنظي�م 
الثان�ي يف  الرج�ل  أدى إىل مقت�ل  م�ا 
التنظي�م. أض�اف املص�در إن طائرات 
القوة الجوية العراقية اس�تطاعت أن 
تقتل الرجل الثان�ي لداعش املدعو أبو 
لقمان الس�وري برضب�ة جوية داخل 
األرايض السورية، بعد توافر معلومات 
اس�تخبارية دقيقة ع�ن اجتماع قادة 
داعش يف إحدى البنايات داخل األرايض 
السورية.  وأش�ار إىل أن أبا لقمان هو 
املس�ؤول عن نقل وتجنيد االنتحاريني 
أن�ه  مؤك�ًدا  الع�راق،  إىل  وإرس�الهم 
بمقتله ستكون مهمة التنظيم صعبة 
يف دعم خاليا داعش النائمة يف العراق. 
ويف 19-4-2018 أعلن مكتب العبادي، 

شن القوات الجوية أن »قواتنا الجوية 
نف�ذت رضب�ات جوي�ة مميت�ة ض�د 
مواق�ع عصابات داع�ش اإلرهابية يف 

س�وريا من جهة حدود العراق، بسبب 
وجود خطر من ه�ذه العصابات عىل 
األرايض العراقي�ة«، مؤك�داً أن »هذه 

الرضبات ستساعد يف ترسيع القضاء 
ع�ىل عصابات داع�ش يف املنطقة، بعد 

أن قضينا عليها عسكرياً يف العراق«.

وش�دد بالق�ول »إن قواتن�ا ومقاتلينا 
مالحقته�م  خ�الل  وم�ن  األبط�ال، 
للعصابات اإلرهابية، أنقذوا الكثري من 

األرواح، وأحبطوا خطط داعش، وذلك 
بتفكي�ك آل�ة موته�م اإلرهابي�ة، وإن 
هذه الرضبات ستس�اعد عىل ترسيع 

يف  داع�ش  عصاب�ات  ع�ىل  القض�اء 
املنطقة بعدما قضينا عليها عس�كرًيا 
يف العراق«. واألحد املايض، اعلن مركز 
االع�الم االمني عن قت�ل 36 ارهابيا يف 
الرضبة العراقية التي نفذت الخميس 
امل�ايض يف س�وريا، مبين�ا ان الرضبة 
حققت اهدافها. وقال املتحدث باس�م 
املرك�ز العمي�د يحيى رس�ول يف بيان 
تلقت »نداء الجمهورية« نس�خة منه 
انه »بعد توجيه ط�ريان القوة الجوية 
16 رضب�ات داخ�ل   f ع�رب طائ�رات 
نيس�ان   19 ي�وم  الس�ورية  االرايض 
الجاري الس�تهداف االوكار والعنارص 
االرهابي�ة الت�ي تش�كل خط�را ع�ىل 
العراق وفق معلومات دقيقة تفيد بان 
هن�اك اجتماعات ونش�اطات ارهابية 
يف هذه املواقع، حققت هذه الرضبات 
»بحس�ب  ان�ه  واض�اف  اهدافه�ا«. 
االس�تخبارات  مديري�ة  معلوم�ات 
العسكرية فقد تم دك مواقع للعنارص 
االرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات 
ان  اىل  مش�ريا  االرهابي�ة«،  داع�ش 
»ذلك ادى اىل مقت�ل 36 ارهابيا بينهم 
قيادي�ني«. وتاب�ع ان »م�ن بني هؤالء 
القيادي�ني كل م�ن ) ابو اس�الم – ابو 
ط�ارق الحمداني – ابو مريم العكاوي 
– اب�و حس�ني وه�و مص�اب مبت�ور 

الساق– ابو يارس – ابو جعفر(«.

املفوضية حذفت )600( ألف اسم باإلقليم.. وكشفت عن مشاركة »مليون عسكري« بالتصويت اخلاص

إتالف البطاقات االنتخابية لـ »املوتى« يف كردستان

املعلومات االستخبارية والتعاون مع دمشق قاد سالح اجلو إىل خمبأه

الرضبة العراقية يف سوريا تطيح بـ »الرجل الثاين« يف تنظيم »داعش«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

توّعد تنظي�م »داعش« اإلرهابي، أمس االثنني، 
العراقي�ة  االنتخاب�ات  مراك�ز  باس�تهداف 
واملواطن�ني املقرتعني يف االنتخاب�ات الربملانية 
التي س�تجري يف 12 أيار املقبل، وعىل ش�اكلة 
ترصيحات�ه اإلرهابي�ة املهزومة، ع�ّد التنظيم 
أن املرح�ني واملصوتني »كف�اراً«، فيما رّدت 
الحكوم�ة العراقية بس�خرية ع�ىل تهديداته، 

وعدتها ترصيحات املهزوم.
ويف أول بي�ان له عقب هزيمت�ه بالعراق نهاية 
العام املايض، هدد التنظيم باس�تهداف مراكز 
االنتخابات العراقية واملواطنني املقرتعني الذين 
اعتربه�م »كف�ارا«، فيم�ا رد املتحدث باس�م 
وزارة الدف�اع العراقية، العميد يحيى رس�ول، 
يف ترصي�ح عىل تهديدات التنظي�م، مؤكدا أنها 
»محاولة مهزوم لش�حذ عن�ارصه املهزومة، 

ولن تخيفنا مثل تلك التهديدات«.
وق�ال التنظي�م، يف كلم�ة للمتح�دث الجدي�د 
باس�مه، ويدع�ى أبو الحس�ن املهاج�ر، عقب 
مقتل املتحدث الس�ابق أب�و محمد العدناني يف 
غارة أمريكية مطلع العام املايض بمدينة الرقة 
السورية، إنه سيهاجم مراكز االقرتاع يف العراق 
خالل االنتخابات الربملانية املقررة الشهر املقبل، 
وإن »أي مشارك يف االنتخابات سيعترب كافرا«. 
وأضاف املهاج�ر أن »الحكومة العراقية وكيلة 
إليران«، وحذر من أنه »سيجري استهداف كل 
من يرش�ح نفس�ه أو يص�وت يف االنتخابات« 
املق�ررة يف 12 أيار، وق�ال إن »مراكز االنتخاب 
هدف لنا، فابتعدوا عنها والقرب منها«، مهددا 
من أنهم سيستمرون بالقتال »حتى نزول نبي 

الله عيىس«، وفقا ملزاعمه.
الدف�اع  املتح�دث باس�م وزارة  رّدا  باملقاب�ل، 
العراقي�ة، العمي�د يحيى رس�ول س�اخراً من 

إن  وق�ال   اإلرهاب�ي،  التنظي�م  ترصيح�ات 
داع�ش«،  م�ن  جدي�دة  ليس�ت  »التهدي�دات 
مضيفا أن »هذه ليست املرة األوىل التي تجري 
فيها انتخاب�ات يف العراق، وهن�اك اآلن خطط 
ترس�م لتأمني مراكز االق�رتاع، ولدينا عمليات 
استباقية تقوم بها قطعاتنا وعمليات تفتيش 
ودهم وإلقاء قبض، وتدمري ما تبقى من خاليا 
داع�ش«. وتاب�ع رس�ول: »نح�ن نتعامل مع 
عدو إرهابي )..( ونطمنئ الش�عب العراقي أن 
الق�وات العراقية تقوم بجهد كبري، وس�تؤمن 
مراكز االقرتاع بش�كل ت�ام«، معت�ربا أن بيان 
التنظي�م »محاول�ة مهزوم لش�حذ عنارصه، 
وهو بيان ضعيف، ورغم ذلك نحن نتعامل مع 

كل التهديدات مثل هذه عىل محمل الجد«.
وأكد أن »الش�عب العراقي يعيش بخري وسالم، 
وس�تكون  واملالحق�ة،  باملتابع�ة  وسنس�تمر 
عملي�ة االقرتاع ناجحة، وعىل املواطن أن يتأكد 

م�ن ذل�ك، وأن يختار م�ن يريد ب�ال خوف من 
تهديدات داعش«.

وانطلق�ت يف عم�وم العراق يف 14 من الش�هر 
الحايل الحمل�ة الدعائية لالنتخاب�ات الربملانية 
العامة املقررة يف 12 من الشهر املقبل حيث بدأ 
6986 مرشحا االعالن عن برامجهم االنتخابية 
وس�ط تحذيرات للمفوضية العليا لالنتخابات 
من دعايات تثري النعرات الطائفية أو القومية 
أو الدينية أو القبلية أو االقليمية او وممارس�ة 
الضغ�ط او االك�راه أو من�ح مكاس�ب مادية 

ومعنوية بقصد التأثري يف نتائج االقرتاع. 
ويقل عدد مرش�حي انتخابات عام 2018 عنه 
ع�ام 2014، حي�ث تخطى العدد انذاك تس�عة 
آالف مرشح.. فيما اعلنت مفوضية االنتخابات 
عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات 
سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق 

االنتخابي املقبل.

دعت إىل اختيار املرشحني بأرحيية

القوات األمنية تضع »خطة حمكمة« حلامية االنتخابات وتسخر من ترصحيات »داعش«
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فرنسا تشدد »قواعد اللجوء« وسط اعرتاضات املنظامت احلقوقية

الكويت ترد عىل »التطاول« الفلبيني: سيادتنا خط أمحر        بغداد / المستقبل العراقي

استنكر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة بش�دة، أم�س االثني�ن، الغارات 
االخيرة التي ش�نتها الطائرات السعودية على مختلف 
الم�دن في اليمن، وخاصة الغارة الوحش�ية على حفل 

عرس في محافظة حجة.
وأدان بهرام قاس�مي بش�دة، الغارات االخيرة التي 
ش�نتها الطائرات الس�عودية عل�ى أه�داف مدنية في 
مختل�ف م�دن اليمن، وخاص�ة الغارة الوحش�ية على 
حفل عرس في محافظة حجة والتي أسفرت عن مقتل 
وغصابة العش�رات من المدنيين األبرياء اليمنيين بمن 

فيها العديد من النساء واألطفال.
وأبدى قاس�مي المواس�اة مع ذوي الضحايا الذين 
س�قطوا في هذا الفعل المعادي لإلنس�انية والذي ينم 
عن العنف، وقال: ان تكثيف قصف المناطق الس�كنية، 
يبين إحباط المعتدين على اليمن وعجزهم عن تحقيق 
أهدافهم. واعتب�ر المتحدث االيراني، دعم بعض الدول 
الغربية للسعودية بالساح بأنه أمر غير مسؤول، وعّد 
الهجم�ات على المناطق الس�كنية واأله�داف المدنية 
ومنع وصول المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية 
ال�ى ه�ذه المناطق إليصال المس�اعدات، بأن�ه انتهاك 

لألعراف والقواعد االنسانية.
وطلب قاس�مي من منظمة االم�م المتحدة والدول 
المؤث�رة في األزم�ة اليمنية، ان تب�ذل جهودها لوقف 
الغارات والقصف بسرعة، واتخاذ التدابير واالجراءات 
الازمة للحفاظ على سامة المدنيين وأمنهم وخاصة 

النساء واألطفال.
يذكر ان طائرات العدوان السعودي شنت غارة على 
حف�ل عرس ف�ي محافظة حجة باليم�ن، وحولته الى 
ع�زاء، بعد س�قوط عدد كبير من المش�اركين في هذا 
الحف�ل بين قتيل وجريح. وأفادت آخر االحصاءات، ان 
ما ال يقل عن 60 ش�خصا استشهدوا وأصيبوا في هذه 
الغارة الوحش�ية، ويقال ان 20 شخصا استشهدوا في 

هذا العدوان الغادر.

طهران تستنكر »الغارات السعودية« 
االخرية عىل مدن اليمن

       بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت الجمعية الوطنية الفرنس�ية 
)البرلمان( بأغلبية كبيرة على مش�روع 
قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات 
حامية تس�ببت ف�ي أول تصدعات داخل 

حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوت ج�ان ميش�يل كليمنت، وهو 
عضو ف�ي حزب ماكرون، ضد مش�روع 

القانون وقال إنه سيخالف األغلبية.
التصوي�ت  عق�ب  بي�ان  ف�ي  وق�ال 

“لس�ت واثقا من أننا نرسل إلى مواطني 
العال�م الرس�الة العالمي�ة الت�ي كان�ت 
عض�وا   228 رس�التنا”.وصوت  دائم�ا 
ف�ي الجمعي�ة الوطنية لصالح مش�روع 
القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 
24 عض�وا عن التصوي�ت. وفي حزيران 
ستجرى مناقش�ات في مجلس الشيوخ. 
وتبق�ى الكلمة األخيرة بش�أن مش�روع 

القانون للجمعية الوطنية.
وصوتت ماري�ن لوبان زعيمة اليمين 
المتطرف وزماؤها من الجبهة الوطنية 

في البرلمان لصالح بعض بنود مش�روع 
القانون مما أثار حرج الحكومة.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق 
مش�روع  يس�ارية  وأح�زاب  اإلنس�ان 
القانون ال�ذي يمثل اختبارا لوحدة حزب 

ماكرون المنتمي لتيار الوسط.
م�دة  القان�ون  مش�روع  ويضاع�ف 
احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتصل 
إلى 90 يوما ويخفض مهلة تقديم طلبات 
اللجوء ويجعل عبور الحدود بصورة غير 
قانوني�ة جريمة عقوبتها الس�جن لمدة 

عام فضا عن الغرامة.
وقال�ت الحكومة إنها تري�د أن تكون 
حازمة وعادلة بش�أن الهجرة التي باتت 
قضية أساس�ية منذ بدأ مئات اآلالف من 
المهاجري�ن الفارين م�ن الحرب والفقر 
في الشرق األوسط وأفريقيا التدفق على 
أوروبا.وسيعمل مش�روع القانون أيضا 
عل�ى تيس�ير حص�ول القص�ر على حق 
اللجوء ويهدف إل�ى تقليص الوقت الذي 
تس�تغرقه الس�لطات في التعامل مع أي 

طلب لجوء إلى النصف.

وس�جلت طلب�ات اللجوء في فرنس�ا 
ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة العام الماضي، 
لتص�ل إلى مئة أل�ف و412 طلبا، مقارنة 
بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 6.5 بالمئ�ة ف�ي 
التي  “الموافقة”  2016.وتراجعت نسبة 
تح�ول مقدمي الطلبات إل�ى الجئين من 
38 بالمئة عام 2016 إلى 36 بالمئة العام 
الماض�ي، وهو م�ا برره بري�س بوضع 
رعايا دول مث�ل ألبانيا الت�ي كانت العام 
الماضي الدولة األول�ى التي ينحدر منها 

طالبو اللجوء.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة 
الكويتي خال�د الجارالله أن باده 
س�تتخذ إج�راءات تتناس�ب م�ع 
“التط�اول” الذي حص�ل من قبل 
الس�فارة الفلبيني�ة على س�يادة 

وقوانين الكويت. 
ونقلت وكالة األنباء الكويتية 
قول�ه:  الجارالل�ه  ع�ن  )كون�ا( 
“إن دول�ة الكوي�ت تتعام�ل م�ع 
التصريح�ات واألعم�ال المنافية 
واألعراف  الدبلوماس�ية  للقواعد 
الدولية من قبل السفارة الفلبينية 
وفق إجراءات تصاعدية تتناس�ب 
م�ع التط�اول ال�ذي حص�ل على 
س�يادة وقوانين الباد، وهو أمر 
ال يمكن السكوت عليه أو القبول 

به”.
وأوضح نائب وزير الخارجية 
الكويت�ي أن مهلة ال�� 3 أيام التي 
ف�ي  الفلبين�ي  للس�فير  ُمنح�ت 
الكوي�ت “هي لتس�ليم المتهمين 
بتهريب العامات وليس لمغادرة 

السفير”.
أن  عل�ى  الجارالل�ه  وش�دد 
“إصرار مانيا والسفير الفلبيني 
على مثل تلك التصريحات يدعونا، 
وبكل أس�ف، إل�ى التفكير الجدي 
بالمضي بتلك اإلجراءات لمواجهة 
هذا الموقف”، مضيفا أن “السفير 
عندما استدعته الخارجية قال انه 

أسيء فهمه، األمر الذي نفاه أمام 
الصحفيين”.

ولف�ت نائب وزي�ر الخارجية 
الكويت�ي إل�ى أن “الخارجية عند 
ل�م  الفلبين�ي  بالس�فير  لقائه�ا 
تتح�دث ع�ن قطع العاق�ات، بل 
تحدث�ت ع�ن إج�راءات س�تتخذ 
تحف�ظ س�يادة دول�ة الكوي�ت، 

والتي تعتبر خطا أحمر”.
أن  إل�ى  الجارالل�ه  وأش�ار 
ب�اده كانت قد أرس�لت وفدا إلى 
إل�ى  “توصلن�ا  قائ�ا:  الفلبي�ن، 
توافق ووقعن�ا اتفاقية باألحرف 
األولى، على أم�ل أن يتم توقيعها 
في الكويت الحقا، ولكن يبدو لي 
أن التط�ورات األخيرة ل�م تمكن 
من التوقيع على هذه االتفاقية”، 
مضيفا “إن من افتعل هذه األزمة 

بكل أسف هو الجانب الفلبيني”.
وكان بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة 
“اإلدارة  أن  أعل�ن  ق�د  الكويتي�ة 
العامة للمباحث الجنائية تمكنت 
من ضبط شخصين من الجنسية 
الفلبيني�ة، وذل�ك أثن�اء قيامهما 
باس�تدراج مجموعة من عامات 
المنازل من ذات الجنسية” لغرض 

تهريبهن من الكويت.
ونقل�ت صحيف�ة “الجريدية” 
الش�خصين  أن  مصادره�ا  ع�ن 
المعنيين كانا “ظهرا في مقاطع 
الفيدي�و المنتش�رة عل�ى مواقع 
بتهري�ب  والخاص�ة  التواص�ل 

أن “رجال  العامات”، مضيفي�ن 
عل�ى  القب�ض  ألق�وا  المباح�ث 
توجه�ه  أثن�اء  المتهَمي�ن  أح�د 
إلى المط�ار، وهو يقل ع�دداً من 
الخادمات الفلبيني�ات المغادرات 
إلى بلدهن، في حين أوقفوا اآلخر 
ف�ي الس�المية خ�ال محاولت�ه 

التوجه إلى سفارة باده”.
أن  كش�فت  ذاته�ا  المص�ادر 

“المتهمي�ن يحمان إقامات مادة 
18، وال يعم�ان داخ�ل س�فارة 
بلدهم�ا”، مؤكدة أنهم�ا “اعترفا 
بتوقيعهم�ا عق�ودا مقابل مبالغ 
كبي�رة م�ع مس�ؤولي الس�فارة 
الفلبيني�ة؛ لتوصي�ل الف�رق التي 
الخادم�ات  لتهري�ب  تكون�ت 

والعمالة” الفلبينية من الكويت.
ب�أن  المص�ادر  وأف�ادت 

أيضاً  المتهمي�ن “أقرا  الفلبينيين 
بأنهم�ا ش�اركا فيم�ا يق�ارب 7 
عمليات تهريب خادمات فلبينيات، 
والتوج�ه به�ن إل�ى الس�فارة”، 
مضيف�ة ف�ي ه�ذا الس�ياق أيضا 
“أن العاملين بالسفارة خصصوا، 
بالتنس�يق مع س�لطات بادهم، 
أرقاماً هاتفية تذاع عبر التلفزيون 
واإلذاعة الحكوميين وفي مواقع 

العامات  لتس�تخدمها  التواصل، 
)التدخ�ل  ف�رق  توج�ه  لطل�ب 

السريع( إلنقاذهن”.
ورص�دت “الجريدة” الكويتية 
“موجة اس�تياء وغضب شعبيين 
في وسائل التواصل االجتماعي” 
الس�فارة  تص�رف  ع�ن  ناجم�ة 
الفلبيني�ة في الكوي�ت، الفتة إلى 
الفلبين�ي  الس�فير  تصري�ح  أن 
رينات�و أوفي�ا لها ف�ي 21 أبريل 
ق�د زاد الطين بلة بقوله: “نتدخل 
7 أف�راد بمركب�ات  بفري�ق م�ن 
دبلوماس�ية إلنق�اذ عمالتن�ا من 
ننتظر  منازل مخدوميه�ن... وال 

“الداخلية”.
الرئي�س  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
دوتيرت�ي،  رودريغ�و  الفلبين�ي 
انتق�د س�وء معامل�ة خادم�ات 
المن�ازل الفلبينيات ف�ي الكويت، 
وكذلك في السعودية وقطر، على 
خلفية مقتل خادم�ة فلبينية في 
منزل مقيم لبنان�ي بالكويت قبل 
نحو عام ونصف العام بمشاركة 
زوجته الس�ورية ووض�ع جثتها 

في الثاجة.
وأصدر دوتيرتي أوامر لوزارة 
العم�ل في ب�اده، بوقف إرس�ال 
وطل�ب  الكوي�ت،  إل�ى  العمال�ة 
م�ن مواطنيه الذي�ن يعملون في 
الكوي�ت مغادرته�ا مجان�ا عب�ر 
التواص�ل م�ع الخط�وط الجوية 

الفلبينية.

       بغداد / المستقبل العراقي

انطل�ق األهال�ي في بل�دة ش�هركان، غ�رب البحرين، في 
تظاه�رة غاضبة اس�تمرارا في الحراك الش�عبي والثوري في 
الب�اد والذي يتواصل منذ اندالع ث�ورة ١٤ فبراير في ٢٠١١م 
من غي�ر أن تنجح عملي�ات القمع وسياس�ات االضطهاد في 

اإلجهاز عليها.
وعبر المتظاهرون عن تمس�كهم بأه�داف الثورة األصيلة 
وعلى رأس�ها إس�قاط النظ�ام الخليفي، كما أكدوا اس�تمرار 
مواقف الوفاء للشهداء والتضامن مع المعتقلين والمعتقات 
في الس�جون الخليفية والثبات على حق القصاص من القتلة 

وعلى رأسهم الحاكم الخليفي حمد عيسى.
إلى ذلك، نفذت مجموعة ثورية في بلدة سار، شمال الباد، 
عملية ميدانية بإشعال النيران في اإلطارات التي أغلقت الشارع 
العام، وذلك في أس�لوب احتجاجي معتاد للتعبير عن استمرار 
الثورة، فيما وجه المحتجون رس�الة تضام�ن جديدة إلى آية 
الله الش�يخ عيسى قاسم الذي الزال تحت اإلقامة الجبرية في 

منزله ببلدة الدراز منذ شهر مايو من العام الماضي.
وف�ي الس�ياق، دع�ت حركة ش�باب ال�دراز – م�ن القوى 
الثورية المحلية – إلى المشاركة في فعاليات احتجاجية تحت 
ش�عار “صرخة غضب” تضامنا مع المحكومين باإلعدام في 
المحكمة العسكرية الخليفية بتهمة التخطيط الغتيال المشير 

خليفة أحمد، القائد العام لما ُيسمى قوة الدفاع.
وش�ددت الحركة على ضرورة المش�اركة ف�ي الفعاليات 
تزامن�ا مع جلس�ة التميي�ز الختامية في أح�كام اإلعدام التي 

ُتعقد يوم األربعاء المقبل.
وكانت محكمة االس�تئناف العسكرية أيدت في ٢١ فبراير 
الماضي حك�م اإلعدام بحق المواطنين س�يد علوي حس�ين، 
محمد عب�د الحس�ين المتغوي، وس�يد فاضل الس�يد عباس، 
والجن�دي المدعو مبارك ع�ادل، إضافة إل�ى اثنين آخرين من 

المواطنين غير مقبوض عليهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

عممت الش�رطة الماليزية على جمي�ع المعابر والمطارات 
ونق�اط الخ�روج من الب�اد ص�ورة تقريبية للمتهمي�ن بقتل 
المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوااللمبور. 

وقال المفتش العام لشرطة تان سري، محمد فوزي هارون، 
في مؤتم�ر صحفي عقد بمرك�ز تدريب الش�رطة، االثنين، إن 
الش�رطة شكلت الصورتين على أساس توصيف شهود العيان. 
وأكد على أن “لدينا خبراء وضعوا الصورتين على أساس شهود 
عيان، لكننا ال نس�تطيع الكشف عن الكثير ممن تحدثوا إلينا”، 
مشيرا إلى أن “المش�تبه بهما يعتقد أنهما من أصل أوروبي أو 
شرق أوسطي”. وأضاف “المش�تبه بهما ذوي أجسام ضخمة 
وطولهما نحو 180 س�نتيمترا تقريبا، مع بشرة معتدلة، ومن 

غير المؤكد ما إذا كانا ما زاال في الباد”.
كم�ا أك�د المفتش عل�ى أن�ه ت�م اس�تخاص 14 رصاصة 
م�ن جس�د البطش عن�د تش�ريح الجثة، وق�ال: “أرس�لنا هذه 
الرصاصات لخبراء األسلحة لدينا هنا لمزيد من التحليل”. يذكر 
أنه تم اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش، السبت الماضي، 
أثناء توجهه لصاة الفجر في المسجد المجاور لمنزله، الواقع 

في منطقة جومباك في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

حركة شباب الدراز تدعو للمشاركة 
يف فعاليات »رصخة غضب« 

الرشطة املاليزية تنرش صور املتهمني 
باغتيال املهندس الفلسطيني           بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال التلفزي�ون الرس�مي والمرصد الس�وري 
لحق�وق اإلنس�ان إن الجيش قصف أم�س االثنين 
جيب�ا يس�يطر علي�ه إرهابي�ون إل�ى الجنوب من 
دمش�ق فيم�ا يس�عى الرئي�س بش�ار األس�د إلى 

استعادة كل األراضي قرب العاصمة.
وبعد أن اس�تعاد الغوطة الشرقية، بدأ الجيش 
األس�بوع الماضي تركي�ز جهوده عل�ى المنطقة 
التي يسيطر فيها تنظيم “داعش” على جيب قرب 

جيب آخر خاضع لجماعة مسلحة أخرى.
واستسلم مقاتلو المعارضة في جيبين أخريين 
ش�مال ش�رق دمش�ق في األيام القليلة الماضية. 
وذكرت وس�ائل إعام رس�مية إن حاف�ات تنقل 
المقاتلين من أحد الجيبين تواصل المغادرة االثنين 
إلى منطقة للمعارضة شمال سوريا عبر ممر آمن 

وفرته الحكومة.
وق�ال التلفزيون الرس�مي والمرص�د الجمعة 
إن تنظيم “داع�ش” ومقاتلين آخرين وافقوا على 
الخروج من منطقة جنوب دمشق إلى أجزاء أخرى 

من الباد خاضعة لسيطرة المعارضة.
ومع ذلك اس�تمر القتال وذك�ر المرصد االثنين 

إن ذل�ك بس�بب رف�ض “داع�ش” تنفي�ذ اتف�اق 
االستسام. وأضاف المرصد أن القصف يستهدف 

فقط المنطقة الخاضعة للتنظيم.
وبث التلفزيون الرس�مي لقطات حية لمنطقة 
مخيم اليرموك لاجئين الفلسطينيين وحي الحجر 
األسود بينما تتصاعد أعمدة الدخان من عدة أماكن. 
وأك�دت وكالة “س�انا “أن الجيش الس�وري ش�ن 
ضربات مركزة على تحصينات وأوكار التنظيمات 
اإلرهابي�ة ف�ي الحجر األس�ود بالغوط�ة الغربية 
وذل�ك في اطار العملي�ات العس�كرية الرامية إلى 
اجتثاث اإلرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق. 
وأك�دت أن وح�دات م�ن الجيش واصل�ت توجيه 
ضربات مركزة على مراكز قيادات اإلرهابيين في 
الحجر األس�ود وتحصيناتهم وخطوط تحركاتهم 

واوقعت خسائر كبيرة في العتاد واألفراد.
وكانت وكال�ة األمم المتحدة إلغاثة وتش�غيل 
الاجئي�ن الفلس�طينيين )أون�روا( ق�د قال�ت إن 
الظروف ف�ي المخيم “كالجحيم”. وقال المتحدث 
باسم األونروا كريس جينيس “يجب أن يكون هناك 
ممر آم�ن للمرضى والجرح�ى والذين يحتضرون 
م�ن المدنيين... اليرموك تح�ول إلى مخيم للموت 

مثل إحدى درجات الجحيم السفلى”.

من جانب آخر، نقلت حافات مقاتلين ومدنيين 
سوريين األحد من منطقة القلمون الشرقي قرب 
دمشق إلى أحد الجيوب التي تسيطر عليها فصائل 
س�ورية معارض�ة مدعومة من أنقرة في ش�مال 
غرب س�وريا، بحس�ب ما أعلن المرصد الس�وري 

لحقوق االنسان ومصادر تابعة للمقاتلين.
وتأت�ي عملي�ة اإلجاء م�ن منطق�ة القلمون 
الش�رقي الواقع�ة على بع�د 60 كيلومترا ش�مال 
ش�رق دمشق، اس�تنادا إلى اتفاق يؤمن ممرا آمنا 
النس�حاب آالف المقاتلين وعائاتهم إلى منطقة 

سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال.
ونقل�ت حاف�ات بعض م�ن ت�م اجاؤهم إلى 
عفري�ن، الجي�ب ال�ذي س�يطرت علي�ه فصائ�ل 
معارض�ة س�ورية مدعومة من تركيا في ش�مال 
غرب س�وريا بع�د طرد وح�دات حماية الش�عب 
الكردي�ة. وأعل�ن مقاتلون أنهم ف�ي طريقهم إلى 

مخيم للنازحين في المنطقة.
وف�ي منطق�ة الب�اب ق�ال أب�و محم�ود وهو 
مس�ؤول أمني م�ن الفصائ�ل المعارض�ة يواكب 
القافلة إن “القافلة مؤلفة من 1148 شخصا، وقد 
انطلقت من القلمون الش�رقي إلى عفرين ومخيم 

جندريس”.

وتحولت منطقة الباب محط�ة عبور لعمليات 
اإلجاء في األشهر األخيرة.

وف�ي توق�ف للقافلة عن�د نقط�ة تفتيش في 
منطقة الباب أسرع األطفال للخروج من الحافات 
لاستراحة في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس.

وأعل�ن المرص�د الس�وري لحق�وق االنس�ان 
ومق�ره بريطانيا أن “القافل�ة وصلت إلى منطقة 
عفرين. تم نقل آالف المقاتلين والمدنيين إلى هذه 

المنطقة، البعض يسكن في بيوت النازحين”.
ودفع الهجوم على عفرين عش�رات اآلالف من 

المدنيين للنزوح إلى المناطق المجاورة.
وأطلق�ت تركي�ا ف�ي 20 كانون الثان�ي عملية 
غصن الزيتون بمشاركة فصائل سورية معارضة 
ضد وحدات حماية الش�عب الكردية التي تعتبرها 
أنقرة “ارهابي�ة”، انتهت بفرض س�يطرتها على 
المدين�ة. وقت�ل عش�رات المدنيي�ن ف�ي العملية 
بحس�ب المرص�د، لك�ن أنق�رة قالت إنه�ا تفادت 

سقوط المدنيين.
وأثار نقل المقاتلين والمدنيين إلى هذه المنطقة 
المخ�اوف م�ن حص�ول تغيي�رات ديموغرافية ال 
س�يما وأن الخطاب الذي رافق الحملة العس�كرية 

كانت له أبعاد عرقية.

استكمل اخالء حميط دمشق من الفصائل املسلحة

اجليش السوري يضّيق اخلناق عىل »داعش«



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1659( الثالثاء  24  نيسان  2018 اعالنات5

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الكوفة
العدد / 716 /ش /2018

التاريخ / 2018/4/17
اعالن

اىل / املدع�ى عليه / حيدر حميد عيل 
علوان

اقامت املدعية ) اسماء مهدي محمد 
( الدع�وى املرقم�ة اع�اله امام هذه 
املحكمة تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
ومس�تمرة وملجهولية مح�ل اقامتك 
فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة  يف موع�د املرافع�ة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2018/4/30
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او من 
ين�وب عن�ك قانون�ا فس�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون.
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد /580/ب2018/3
التاريخ/ 2018/4/23

إىل/ املدعى عليه )معني رزاق احمد(
أق�ام املدع�ي )مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
البدائية  اضاف�ة لوظيفته( الدع�وى 
املرقم�ة أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا 
الحك�م ) بإلزام�ك بالتعويض بمبلغ 
مقداره ملياري دينار عراقي عن بدل 
مثل اش�غالك العقار املرق�م 3/231 
ارض املع�ارض بالرغ�م م�ن انتهاء 
عقد االيجار( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار ح�ي العروبة جمعة 
عبد الل�ه العن�زي عليه ق�ررت هذه 
اعالن�ا بصحيفتني  تبليغك  املحكم�ة 
محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/5/6 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول.
القايض 

خالد جابر عبيد
������������������������������

تنويه
ن�ر يف صحيف�ة الع�راق االخبارية 
العدد 589 يف 2018/4/19 وصحيفة 
 1656 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
الخ�اص  االع�الن   2018/4/19 يف 
بمديرية تنفي�ذ النجف رقم االضبارة 
بالعق�ار  والخ�اص   2017/2539

98213 / 3 حي النداء 
1-ذكر رق�م االضبارة 2539 /2018 

خطء والصحيح هو 2017/2539
2- وذك�ر اس�م املدين احم�د مدلول 
صويف خطاء والصحيح احمد مدلول 

حسوني لذا اقتىض التنويه
������������������������������

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة بلدروز

العدد/158 /ب/2018
التاريخ /2018/4/19

اىل املدع�ى عليه�ا / انتص�ار خماس 
مهدي – مجهولة محل االقامة

بناء ع�ىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
158/ب/2018 والتي اقامها املدعني 
) محمد حسن فرمان وناهية فرمان 
عس�كر وعذية فرمان عس�كر( امام 
محكمتن�ا والتي يطلب�ون فيها ازالة 
 1294/1 املرق�م  العق�ار  ش�يوع 
بيع�ا  منص�ور  ام�ام   14 مقاطع�ة 
وتوزيع صايف الثمن عىل الركاء كال 
حس�ب حصته وقد ح�ددت املحكمة 
يوم 2018/4/30 الس�اعة التاسعة 
ونظ�را  للمرافع�ة  موع�دا  صباح�ا 
ملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
باملوع�د اع�اله بواس�طة صحيفتني 
ع�دم  وعن�د   . رس�ميتني  محليت�ني 
حضورك ام�ام محكمة بداءة بلدروز 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا ووفقا 

للقانون.
القايض

قحطان خلف خالد
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ابي 

الخصيب 
العدد/397/ش/2018
التاريخ/2018/4/16

اىل/ املدعى عليه )عادل طه يوسف(
اقام�ت املدعي�ة عه�ود جب�ار ي�ر 
اع�اله  املرقم�ة  الرعي�ة  الدع�وى 
تطل�ب فيه�ا الحك�م له�ا بالتفريق 
منك للخالف وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب تبلي�غ مركز رشط�ة الزبري 
وتاييد مختار املنطقة واملجلس البلدي 
لقضاء الزب�ري عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة الن�ر بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة 
2018/5/3 ويف حال�ة عدم الحضور 
او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون.
القايض

وسام عبد الحسن عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة :2017/2749

التاريخ :2018/4/18 
اىل / املنف�ذ علي�ة / س�تار جاس�ب 

دخيل 
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل 
رشح مرك�ز رشطة الس�الم ومختار 
املنطقة صالح حس�ن الشيباني  انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك 
موطن دائم او مؤقت اومختار , يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ 
النج�ف خ�الل خمس�ة ع�ر يوم�ا 
تب�دا من الي�وم التايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بأج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون .
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر:

ق�رار محكمة ب�داءة النج�ف بالعدد 
/2717/ب2017/4 يف 2017/8/30 
بال�زام املدع�ي عليه س�تار جاس�ب 
دخيل بتأدية للمدعي عايد عبد محمد 
مبلغ�ا ق�دره )4200$( اربع�ة االف 
ومئت�ان دوالر امريك�ي وال�ذي يمثل 
ب�دل رشاء الس�يارة املرقمة  25918 
بغداد خص�ويص نوع س�ايبا موديل 

 . 2014
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد 
بن�اءا عىل هذا الطل�ب املقدم اىل هذه 
الدائرة بتاريخ  2018/3/11 لتسجيل 
تم�ام العقار تسلس�ل /199محلة / 
البوزوي�ن جنس�ه دار باس�م عباس 
نعمة حس�ن صددا باعتب�اره حائزا 
له�ا بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
املذك�ورة  امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 
قررن�ا اع�الن ه�ذا الطل�ب فعىل من 
يدعى بوجد عالق�ة او حقوق معينة 
عىل ه�ذا العق�ار تقدي�م مالديه من 
بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة 
ثالث�ني يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لن�ر هذا االع�الن وكذل�ك الحضور 
يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
ه�ذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض .
الحقوقي عامر شاني ظاهر املحنة 

التس�جيل  مالحظي�ة  اق�دم  مدي�ر 
العقاري املناذرة 
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مجلس القضاء األعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية

محكمة  بداءة النجف
العدد /25/ب2018/2
التاريخ/ 2018/3/25

إعالن
بن�اء ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بإزالة ش�يوع العقار املرقم 
النج�ف  يف  العروب�ة  ح�ي   3/6569
ع�ن  املحكم�ة  ه�ذه  تعل�ن  علي�ه 
بيع العق�ار املذك�ور أع�اله واملبينة 
أوصافة وقيمته أدناه فعىل الراغبني 
بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل 
)ثالثون( يوماً من اليوم الثاني لنر 
التأمينات  اإلعالن مس�تصحبا مع�ه 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق ألمر 
محكم�ة ب�داءة النجف وص�ادر من 
مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف ، 
وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة 
الثاني�ة ع�ر م�ن الي�وم األخري من 
اإلعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي 
جل�ب هوية األحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية.
القايض األول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
األوص�اف: العق�ار املرق�م 3/6569 
ح�ي العروبة يف النجف عبارة عن دار 
تتكون م�ن طابقني الطاب�ق العلوي 
يتكون من غرفة نوم بمس�احة 4×5 
والغرفة مبنية بالفرمستون مسقف 
بالس�رياميك  مبلط�ة  بالش�يلمان 
مجهزة بالكهرباء اما الطابق االريض 
يتكون من غرف نوم عدد 2 بمساحة 
4×5 وصالة وس�طية بمساحة 6×5 
واس�تقبال بمس�احة 4×5 ومطب�خ 
وصحي�ات  امامي�ة  وس�احة   5×4
خارجي�ة وكلدور صغ�ري 1,5×2 مرت 
والج�زء املذك�ور )الطاب�ق االريض( 
مس�قف بالكونكريت  عدا االستقبال 
واملطبخ ومسقف بالش�يلمان مبلط 
بال�كايش االيران�ي ع�دا االس�تقبال 
بامل�اء  مجه�ز  بالس�رياميك  مبل�ط 
والكهرباء مش�غول م�ن قبل املدعية 
) ش�فاء كام�ل عب�د ( وه�ي ترغب 
بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع بصفة 
مس�تأجرة ودرجة عمران الدار دون 
الوس�ط وان القيم�ة الكلي�ة للعقار 
مبل�غ )113,000,000( مائة وثالثة 

عر مليون دينار فقط الغري.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
العدد: 30/خ/2018 

التاريخ :4/19/ 2018 
اعالن 

اس�تنادا للم�ادة 71 من قان�ون التنفيذ تبي�ع مديرية تنفيذ 
النجف السيارة املرقمة 35328 أ نجف هونداي النرتا املدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه فعىل الراغ�ب بالراء الحض�ور يف الزمان 
وامل�كان املذكورين ادناه خالل س�بعة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل لنر يف الصحف مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة بصك مصدق وهوية االحوال املدنية 

ويتحمل املشرتي أجور التسجيل واالعالن والداللية .
االوصاف 

1_ الس�يارة املرقمة 35328 أ نجف هونداي النرتا خصويص 
ابيض اللون موديل 2014 

2_مواصف�ات حج�م املح�رك ذات ارب�ع اس�طوانات مبدل 
الرع�ة من الن�وع امليكانيك�ي ذات تبديل تلقائ�ي وبحالة 
صالح�ة لالس�تعمال ومكب�ح مبدل الرع�ة ومكبح توقف 
السيارة وموانع الصدمات وكافة االمور الفنية والكهربائية 
وامليكانيكي�ة الداخلي�ة والخارجي�ة بحالة جي�دة وصالحة 
لالس�تعمال والهيكل الخارجي للس�يارة مستعمل استعمال 
طبيع�ي الذي يتالئم وس�نة صنع الس�يارة وهناك صدمات 
بسيطة يف الجهة اليرى اسفل الباب االير وهناك خدوش 
بس�يطة يف الدعامي�ة االمامي�ة  ت�م ترميمها بنف�س اللون 
ام�ا االطارات وج�دت بحالة صالحة لالس�تعمال مع االطار 

االحتياطي وبلد منشئ اليس-ارة كوري .
3- امل�كان معرض العزيز لصاحبه حس�ام مس�لم مهدي يف 

معارض النجف القديمة 
4_ الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن يف 

الصحف .
5_ القيم�ة املقدرة  16380000 س�تة عر مليون وثالثمئة 

وثمانون الف دينار عراقي .
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد/ 185/ب/2018
التاريخ 2018/4/18

اعالن
بناء ع�ىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اع�اله واملقامة من قبل 
املدع�ون كل من ) موزة جابر محس�ن وعبد الكريم ومحمد 
ويوس�ف وطارق ونارص وعدنان وس�ليمة وليىل وس�اهرة 
وميس�ون وعب�د الجب�ار اوالد خضري يوس�ف( ض�د املدعى 
عليه )رئيس ديوان الوقف الش�يعي اضافة لوظيفته( والتي 
يطل�ب فيها تصفية العقار املرق�م 38 مقاطعة 21 الحوطة 
علي�ه قررت االعالن عن ذلك بالصحف املحلية ومن له عالقة 
بالعق�ار اعاله مراجعة محكمة بداءة ش�ط العرب يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف 2018/5/13 وبعكس�ة س�وف تج�ري 

املرافعة غيابيا بحقهم.
القايض

واثق عبود عبد الكاظم

وزارة العدل  
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
تسلس�ل  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2018/3/11
/759محل�ة/ البدري�ة جنس�ه دار بأس�م فاض�ل 
جاس�م س�لمان _ قاس�م محمد عيل جاس�م  صددا 
باعتب�اره حائزا لها بصف�ة املالك للم�دة القانونية 
, ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطل�ب ,فعىل كل من 
يدع�ى بوجد عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنر هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض . 
الحقوقي عامر شاني ظاهر املحنة 

مدير اقدم مالحظيه التسجيل العقاري املناذرة 
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رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف العباسية 
العدد: 2/مجدد/ 2018 
التاريخ : 22/ 2018/4 

) اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد( 
بن�اءا ع�ىل ثبوت عائدية تم�ام العق�ار املرقم )38( 
العباس�ية والبالغ مس�احته 35, 10 م�رت مربع اىل 
املدع�و )باس�م ماجد عب�د الش�هيد ( بموجب قرار 
تثبي�ت العائدية الصادر بالع�دد )2/مجدد/2018( 
وتاريخ 2018/3/19 من رئاسة لجنة تثبيت امللكية 
يف العباس�ية وعىل من لديه اع�رتاض عىل مضمونه 
الطع�ن به تميي�زا لدى محكم�ة اس�تئناف النجف 
االتحادي�ة بصفته�ا التمييزي�ة خالل م�دة ثالثون 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنر هذا االعالن وعند 
انتهاء املدة وعدم ورود اشعار لتقديم طعن ستبارش 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيله بأسم 
طالب التس�جيل املجدد )باس�م ماجد عبد الشهيد ( 

وفقا لقرار لجنة تثبيت العائدية يف العباسية . 
القايض 

رئيس لجنة تثبيت العائدية يف العباسية
رعد رزاق التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة الجديدة
العدد: 275/ ب/ 2018 
التاريخ: 22/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه: جاسم كاظم خضري

بناء ع�ىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام هذه 
املحكم�ة م�ن قبل املدعي/ ام�ني بغداد/ اضاف�ة لوظيفته 
والتي يطالب فيها بابطال قيد العقار املرقم 3/ 9728 م13 

نعريية وكيارة واعادة تسجيله باسم امانة بغداد.
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفت�ني محليتني 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 29/ 4/ 2018 
وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستقوم 

املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة/ االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة الجديدة
العدد: 216/ ب/ 2018 
التاريخ: 22/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه: هناء نديم جاسم

بناء ع�ىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة امام هذه 
املحكم�ة م�ن قبل املدعي/ ام�ني بغداد/ اضاف�ة لوظيفته 
والتي يطالب فيها بابطال قيد العقار املرقم 3/ 8312 م13 

نعريية وكيارة واعادة تسجيله باسم امانة بغداد.
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفت�ني محليتني 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 29/ 4/ 2018 
وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستقوم 

املحكمة باملرافعة غيابا وعلنا حسب االصول.
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   بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت الرشك�ة العامة للمعدات الهندس�ية 
الثقيل�ة اح�دى رشكات وزارة النف�ط عق�د 
مش�اركة مع رشك�ة املرشوع�ات البرتولية 
اح�دى  )برتوج�ت(  الفني�ة  واالستش�ارت 

رشكات وزارة الب�رتول يف جمهوري�ة م�ر 
العربي�ة .ويأت�ي توقيع ه�ذا العق�د لتنفيذ 
االعم�ال واملش�اريع داخل الع�راق وخارجه 
بعد اس�تحصال موافقة الحكوم�ة العراقية 
والح�داث التكامل وم�زج الخ�رات وتقليل 

الكلف وتشغيل االيدي العاملة.

ان الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 
تمتل�ك ش�بكة واس�عة م�ن عق�ود االعمال 
والنشاطات ولديها قدرات تكنولوجية عالية 
يف تصميم وتصنيع ونصب املعدات الهندسية 
مث�ل الخزان�ات االس�رتاتيجية - املراج�ل - 
الحديدي�ة  الهي�اكل   - الحراري�ة  املب�ادالت 

واوعي�ة الضغط واالبراج والفحص الهنديس  
ولديها خرة تزيد عىل خمسني سنة يف مجال 

الصناعات النفطية.
ام�ا فيم�ا يخ�ص رشك�ة برتوج�ت فأنه�ا 
تمتلك الق�درة التنفيذية والك�وادر البرشية 
الطويل�ة  والخ�رة  والتجهي�زات  واملع�دات 

املتمي�زة يف مجال تنفيذ املرشوعات النفطية 
والبرتوكيماوي�ة والصناعي�ة والبحرية ذات 
واملتنوع�ة  املختلف�ة  والطبيع�ة  االحج�ام 
بمنطق�ة الرشق االوس�ط والخلي�ج العربي 
وش�مال افريقيا وق�درات واس�عة يف مجال 

صناعة املعدات النفطية.

الرشكة العامة للمعدات اهلندسية توقع عقد مشاركة مع رشكة املرشوعات البرتولية واالستشارت الفنية »برتوجت«

   بغداد / المستقبل العراقي

عقدت هي�أة املنافذ الحدودي�ة اجتماعها الرابع 
ملجلس هيأة املنافذ يف مقر الهيأة وترأس االجتماع 
السيد رئيس هيأة املنافذ الحدودية الدكتور كاظم 
العقاب�ي والذي ض�م ممثيل ال�وزارات والهيئات 

املعني�ني  كردس�تان  وإقليمي�ة  واملحافظ�ات 
باملجل�س، وناق�ش املجتمع�ون ج�دول األعمال 
والذي تضمن ع�دة محاور ومنها ايجاد الية ملنع 
التهرب م�ن دفع الرس�وم الكمركية والرضيبية 
وكذل�ك تفعي�ل دور رشكات اإلخ�راج الكمركي 
يف إنجاز املعام�ات الكمركية ومناقش�ة تنظيم 

عمل الدوائر العامل�ة يف املنافذ الحدودية وتعزيز 
عم�ل الهي�أة دون أن يؤثرعىل انس�يابية دخول 
املجلس  البضائ�ع واملس�افرين.واتخذ  وخ�روج 
عدة توصيات وإحالتها إىل أصحاب القرار التخاذ 
االج�راءات التي تضم�ن عمل املناف�ذ الحدودية 

وفق السياقات اإلدارية والقانونية.

هيأة املنافذ احلدودية تعقد اجتامعها الرابع
ملجلس اهليأة

   بغداد / المستقبل العراقي

ٌعق�د صب�اح ، يف دار ضياف�ة مجلس ال�وزراء، االجتماع 
ال�دوري لبحث خطة إعادة االس�تقرار للمناطق املحررة  
يف العراق، برئاس�ة األم�ني العام ملجلس ال�وزراء مهدي 
العاق. وبحس�ب بيان صادر عن مكتب محافظ كركوك 
وتلقته »املستقبل العراقي«، فأن »االجتماع الذي حرضه 
ممث�ل بعث�ة اليونامي يف الع�راق يان كوبيش  ومنس�ق 
االجتماع س�فري جمهورية أملانيا االتحادية سرييل جان 
نون، وعددا من س�فراء الدول املانح�ة والداعمة للعراق, 
ومحافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري ومحافظ دياىل 
مثنى التميمي ونينوى نوفل العاكوب وصاح الدين احمد 
الجب�وري واألنب�ار محمد الحلب�ويس، وممثيل املنظمات 

الدولية  العاملة يف العراق«.
وبحس�ب البيان، فأن�ه »جرى خال االجتم�اع بحث ما 
تحق�ق يف خطة إع�ادة االس�تقرار للمناط�ق املحررة يف 
مج�ال صيان�ة وتأهيل وتنفي�ذ املش�اريع وتطوير عمل 
الدوائر الخدمية وتنشيط الجانب االجتماعي واإلنساني 

وإعادة النازحني«.
وأكد األم�ني العام ملجلس الوزراء, اهتمام رئيس مجلس 
الوزراء بدعم »خطة إعادة االستقرار للمناطق املحررة«، 

مش�ددا عىل »نجاح مؤتمر إع�ادة األعمار بدولة الكويت 
وأهمي�ة إع�ادة األعم�ار وإع�ادة االس�تقرار للمناط�ق 

املحررة ».
وقال، »هنالك أوليات يف إعادة األعمار وتطوير االستثمار 
وإعادة االس�تقرار«. وأشار بحس�ب البيان، اىل ان »لدى 

الحكومة رغبة بتمديد عمل خطة إعادة االستقرار حتى 
الع�ام 2019 مع أهمية اس�تمرار إع�ادة أعمار املدارس 
باملناط�ق املح�ررة بع�د تعرضه�ا للتدم�ري م�ن إرهاب 
داعش«. وتحدث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، 
وفقا ملا ذكره مكتبه، إن »كركوك أخر محافظة تحررت 

من داع�ش اإلرهابي والت�ي كانت نص�ف املحافظة بيد 
اإلرهاب«، مؤك�دا إن »جهود إعادة االس�تقرار للمناطق 
املحررة نعمل عليها يوميا وازور املناطق املحررة ميدانيا 
وكرك�وك حتى االن لم ترف لها أي مبلغ كان, ونتمنى 
رصف املبال�غ  املخصص�ة لتنفي�ذ 292 مرشوع�ا ضمن 
خط�ة إعادة االس�تقرار والتي ج�رى مداورتها للموازنة 

الحالية«.
وأش�ار اىل إن »عم�ل املنظم�ات الدولية بط�يء ونتمنى 
إن نش�هد تصاع�دا يف عمله�م خاصة مع جه�ود عملها 

يتصاعد وجيد«.
وقال ايضا، »اننا نطالب بأن يكون هنالك جهد للمنظمات 
الدولية يف رف�ع األلغام بمناطق التم�اس وأهمية النظر 
ملش�كلة تدم�ري 116 قرية تعرض�ت للتهدي�م وأهلها ال 
يس�تطيعون الس�كن ورضورة إعادة اعمارها«، مشددا 
ع�ىل ان »كركوك أمنة ومس�تقرة ومهمة وهنالك تعاون 
ب�ني املواطنني والق�وات األمنية االتحادية بش�كل فاعل 
ومه�م«. وأوضح ان »خصوصية كرك�وك وكونها مدينة 
عراقي�ة نس�عى لكي يق�دم لكركوك دعم لجه�ود إعادة 
أعمارها وتطوير عمل مؤسس�اتها الخدمية والحكومية 
بما يس�هم بخدمة مواطنيها ودعم االستقرار فيها وهذا 

يتطلب إعطاء أهمية اكر لكركوك.

امانة جملس الوزراء واالمم املتحدة تعقدان اجتامعًا مع رؤساء حكومات املحافظات املحررة

العدل تبحث عقد اتفاقيات مشرتكة 
مع اندونيسيا

الصناعة تبحث مع وفد اردين
سبل التعاون

    بغداد / المستقبل العراقي 

ابدى وزي�ر العدل حيدر الزاميل، اس�تعداد وزارته لعقد اتفاقيات 
مشرتكة مع نظريتها االندونسية يف مجاالت متعددة.

وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعامي ل�وزارة الع�دل تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الزاميل اس�تقبل الس�فري االندوني�ي يف العراق، 
واب�دى اس�تعداد وزارة الع�دل لتطوي�ر العاق�ات م�ع نظريتها 
االندونيس�ية يف جمي�ع املج�االت ذات االهتم�ام املش�رتك اضافة 
اىل تب�ادل الخرات ب�ني البلدين«.واكد الزاميل بحس�ب البيان عىل 
»امكاني�ة توقيع اتفاقيات قانونية ب�ني البلدين ومذكرات تفاهم 
يف مجال تبادل املحكومني واملعلومات بش�أن املطلوبني للقضاء«.

واوض�ح ان »الع�راق طرف يف أكث�ر من اتفاقية تع�اون يف مجال 
اسرتداد املطلوبني بهدف اس�تعادتهم ومقاضاتهم وفقا للقانون 
العراقي«، مبينا ان »العراق واندونيس�يا يشرتكون بوحدة ترشيع 
القانون املستمدة من العقيدة االسامية«.واشار اىل »وجود جالية 
عراقية يف اندونيس�يا كما توجد جالية اندونيسية يف العراق، االمر 
ال�ذي يحت�م االهتمام ب�كا الجاليت�ني ووضعها ضم�ن أولويات 
الحكومت�ني يف البلدين ومتابع�ة احتياجاتهم للوصول اىل اتفاقية 
قانونية مش�رتكة تنظم عاقات الجاليتني يف البلدين الصديقني«.

من جانبه عر السفري اإلندونيي عن »سعادة باده بالنر الذي 
حققه العراقيون عىل داعش االرهاب�ي«، مبديا »دعمه للحكومة 
العراقية من خال التعاون املش�رتك ع�ر تطوير القدرات وتبادل 

الدورات التدريبية القانونية بني الوزارتني يف البلدين الصديقني.

    بغداد / المستقبل العراقي

التقى وكيل وزارة الصناعة واملعادن للتخطيط  محمد هاشم عبد 
املجي�د  وفد رشكة وجامعة الزرقاء االردنية لبحث س�بل التعاون 
يف مجاالت متعددة. وافاد بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »اللقاء تناول مناقش�ة واس�تعراض العديد من 
القضايا ذات االهتمام املش�رتك بني البلدين الش�قيقني والتطرق 
اىل اب�رز واهم املج�االت التي باالم�كان التعاون والتنس�يق فيها 
ومن بينه�ا مجاالت تدريب املاكات الفني�ة يف تخصصات اللحام 
وامكاني�ة منح ش�هادات دولية يف هذا املجال فض�ا عن التعاون 
يف مج�ال الطاق�ة الشمس�ية وغريه�ا م�ن املج�االت الصناعية 
واستعرض الوفد االردني امكانياته يف البحث العلمي وقدرته عىل 
تنفيذ مش�اريع مختلفة يف مجال السكك الحديد وخرته يف مجال 
الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة عموما«. واكد الوكيل »رغبة 
وزارة الصناع�ة واملعادن يف التعاون م�ع االردن يف كافة املجاالت 
مبدي�ا االس�تعداد لتذليل كاف�ة العقبات امام ال�رشكات االردنية 
لغرض تنفيذ مش�اريع واعدة داخل الع�راق وبما يحقق املصالح 
العلي�ا للبلدين، مش�ريا اىل ان »البلدين مقبلني عىل انش�اء مدينة 
صناعية مش�رتكة عىل الحدود العراقية االردنية يف س�ابقة تعتر 
االوىل من نوعها يف املنطقة النش�اء صناعات خفيفة ومتوس�طة 
اعتم�ادا عىل الخرات املش�رتكة للبلدين وباالس�تفادة من االيدي 
العامل�ة ورؤوس االم�وال املتاحة فيهما وان ه�ذه املدينة املزمع 
اقامتها عىل مساحة ترتاوح بني 10 االف ولغاية 20الف دونم هي 
االن يف طور تهيئة االرض لغرض البدء بوضع التصاميم االساسية 
للم�رشوع الذي م�ن املؤمل ان يعود بمنافع كب�رية عىل البلدين«. 
كم�ا وابدى الوكي�ل الرغبة بدخول الرشكات االردنية لاس�تثمار 
يف املجال الصناع�ي حيث تم تزويد الجانب االردني بملف الفرص 
االس�تثمارية املعروض�ة ل�دى جمي�ع رشكات ال�وزارة والبالغة 
170 فرص�ة اس�تثمارية مع رشوط االس�تثمار حس�ب القوانني 
والتعليمات املعمول بها حالي�ا يف العراق ».من جانبه رحب الوفد 
االردني بالعمل والتعاون م�ع وزارة الصناعة واملعادن والوزارات 
العراقي�ة االخرى مبديا االس�تعداد لتبادل الخ�رات واملعرفة بني 

البلدين .

    البصرة / المستقبل العراقي

دعا محافظ البرة أس�عد عبداالم�ري العيداني، الجهات 
املعني�ة بع�دم التاعب بالحص�ة املق�ررة للمحافظة من 
الطاق�ة الكهربائي�ة، وج�اءت هذه الدع�وة خال جولة 

تفقدية ملركز السيطرة واطاعه عىل سري العمل هناك .
ون�وه العيدان�ي بحس�ب بيان لدي�وان املحافظ�ة تلقته 
»املستقبل العراقي«، اىل وجود بعض الهفوات و املشاكل 
التي تعرتض س�ري االنتاج و الناجمة عن بعض االليات و 

الضوابط الوزارية ».
وب�ني محافظ الب�رة انه »يف ضل هذا الزخم الس�كاني 
الهائل والنزوح من املحافظ�ات املجاورة تحتاج البرة  
اىل اكثر من الحصة املقررة لها اي بما يعادل )1700ميگ 
واط ( ، وه�ذا بح�د ذاته رقم لم تصل الي�ه  اي محافظة 

عراقية ».
واضاف »من هنا نوجه العاملني يف مركز السيطرة بعدم 
التاع�ب بحصة املحافظة ، لكي تلب�ي طموح وحاجات 

املواطن�ني اينما كانوا مبينا ان هن�اك توجيهات من قبل 
رئيس الوزراء بهذا الصدد .

حمافظ البرصة: لن نسمح بالتالعب بحصة 
املحافظة من الطاقة الكهربائية

   بغداد / المستقبل العراقي

حدد م�رف الرافدين القس�ط الش�هري 
لس�لفة العرشة ماي�ني والخمس�ة مايني 

دينار ملوظفي وزارة الرتبية.
وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، ان 
»س�لفة الخمسة مايني دينار يبلغ القسط 
الش�هري فيه�ا 120 ال�ف دين�ار والعرشة 
ملي�ون دينار يبلغ القس�ط الش�هري 241 

الف دينار«.
وأشار البيان اىل، ان »مدة القرض 60 شهرا 
وان املوظف الذي يكون راتبه االس�مي اكثر 
من 500 الف دينار يتم منحه سلفة العرشة 
ماي�ني يف حني املوظ�ف الذي يك�ون راتبه 
االسمي اقل من 500 الف دينار فيتم منحه 

سلفة الخمسة مايني دينار.

الرافدين حيدد القسط الشهري 
لسلفة موظفي الرتبية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، 
منف�ذ مطار بغداد الدويل عن القاء 
القب�ض ع�ىل ش�خصني يحمان 
ج�وازت عراقي�ة وهوي�ات اقامة 
بلجيكي�ة م�زوره كان�وا يرومون 

السفر اىل كوبنهاكن ».
تقل�ت  بي�ان  يف  الهي�أة  واف�ادت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »بعد الفحص والتدقيق بجهاز 
فح�ص الوثائق تبني انهما مزوره 
رشط�ة  مرك�ز  اىل  احالته�م  ت�م 

املطار«.
كما أعلن�ت الهيأة عن ضبط مادة 
مخ�دره نوع تري�اك بحوزة عامل 
إيران�ي يف منف�ذ من�ديل، م�ن قبل 
مفرزة مكتب مخ�درات املنفذ، تم 
إحالته اىل شعبة مكافحة مخدرات 
من�ديل لغرض عرضه ام�ام أنظار 

قايض التحقيق.

املنافذ: القبض عىل مزورين
يف مطار بغداد وضبط مادة 

خمدرة بحوزة مسافر يف منديل

    الديوانية / المستقبل العراقي

افتتحت االنس�ة هيفاء ش�معون عيىس مدير عام رشكة التأمني 
الوطني�ة اح�دى رشكات وزارة املالي�ة مكتب الديواني�ة للتأمني 
التاب�ع للرشك�ة يف اطار نرش الوع�ي التأميني وتقدي�م الخدمات 
التي تقدمه�ا الرشكة للدوائر الحكومية واملؤسس�ات واملواطنني 
عىل حد س�واء . ويف كلمة لها باملناس�بة باركت االنس�ة شمعون 
جهود منتس�بي املكتب ودعتهم لتقدي�م االفضل علما ان الرشكة 
تمتل�ك )11(قس�ما »مركزيا« ارشافي�ا« و)13( فرعا« منها )5( 
فروع جغرافية ترتبط به�ا )29( مكتبا« جغرافيا« يغطي جميع 
محافظات العراق عدا اقليم كردستان ولديها ايضا »)10( مكاتب 

حدودية تقوم بالتأمني عىل جميع السيارات الداخلة اىل العراق .

رشكة التأمني الوطنية تفتح مكتبها 
يف الديوانية

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية 
واالي�رادات املتحققة لش�هر اذار املايض و بحس�ب 
االحصائي�ة النهائي�ة الص�ادرة من رشكة تس�ويق 
النفط العراقية )س�وم�و( حيث بلغت بلغت )107( 
مليون�ا و )50( ال�ف برمي�ل ، بإي�رادات بلغت )6( 

مليارات و)435 ( مليونا و )210( الف دوالر. 
وق�ال املتحدث باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي« ان مجموع الكميات 
املص�درة من النف�ط الخ�ام لش�هر اذار املايض من 
الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق حيث بلغت 

كمي�ة الص�ادرات من النف�ط الخ�ام )107( مليونا 
و)50( الف برميل ) مائة وس�بعة مايني وخمسون 
الف برميل( و بإيرادات بلغت )6( مليارات و)435 ( 
مليونا و )210( الف دوالر ) ستة مليارات واربعمائة 
وخمس�ة وثاث�ون مليون�ا ومئت�ان وع�رشة االف 

دوالر(.
واضاف ان معدل سعر الرميل الواحد بلغ )60،114( 

دوالراً.
واوض�ح ان الكميات املصدرة ت�م تحميلها من قبل 
)39( رشك�ة عاملية مختلفة الجنس�يات من موانئ 
الب�رة وخ�ور العمي�ة والعوام�ات االحادي�ة عىل 

الخليج.

النفط تكشف عن جمموع الصادرات وااليرادات النفطية لشهر آذار املايض

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتصاالت، عن إحباط عملية تهريب س�عات 
أنرتنت ورفع عدد من التجاوزات عىل شبكة الكابل الضوئي 

الوطنية يف محافظة كركوك.
وق�ال إعام ال�وزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن 
»مكتب تحقي�ق كركوك يف هيئة النزاهة وباس�ناد فني من 
مديري�ة اتص�االت املحافظة تمك�ن وبالتنس�يق مع ممثل 
مكت�ب املفتش الع�ام يف املديرية من ضب�ط وإحباط عملية 
تهريب لسعات األنرتنت بمقدار)7GB( حيث تمت مصادرة 
جمي�ع األجه�زة واملع�دات التي كان�ت تس�تخدم يف برجني 

لتهريب السعات داخل الحدود اإلدارية لكركوك«.

وأضاف البي�ان، أن »لجن�ة التجاوزات وب�إرشاف ومتابعة 
املهن�دس نج�دت خورش�يد مدي�ر مديرية وبالتنس�يق مع 
ممثل مكتب املفتش العام قام�ت برفع عدد من التجاوزات 
ع�ىل ش�بكة الكاب�ل الضوئ�ي الوطني�ة يف عدد م�ن أحياء 
املحافظ�ة وم�ا زال العمل متواصاً إلزالة كاف�ة التجاوزات 
ع�ىل البن�ى التحتي�ة للرشك�ة العام�ة لاتص�االت وإحالة 
الجهات وال�رشكات املتجاوزة للقض�اء، وذلك للحفاظ عىل 
املال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنني واملؤسس�ات 

الحكومية«.
وأعلن�ت هيئة النزاه�ة، يف 20 كانون الثان�ي 2018، ضبط 
أكر عملية رسقة لس�عات اإلنرتنت بقيمة بلغت 47 مليون 

دوالر، يف محافظة كركوك شمايل الباد

االتصاالت تعلن احباط حماولة هتريب جديدة لسعات االنرتنت يف كركوك
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محكمة بداءة البرصة
العدد/ 2629/ب/2017
التاريخ / 2018/4/22

اعالن
املدعي/ عيل زكي نوري

املدع�ى عليهم / مهدي ومحمد  وس�عاد ويوس�ف 
وخديج�ة  وزينب  واحمد وامنة وفاطمة اوالد زكي 

نوري
تسلس�ل  للعق�ار  االحال�ة  ق�رار  لك�ر  نظ�را 

2342/2071 الرباط الكبري
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 
474م2  ومس�احة  الكب�ري  الرب�اط   2342/2071
وه�و عبارة عن دار س�كن تقع يف منطقة س�كنية 
يف منطق�ة الجمعيات عىل ش�ارع فرعي غري مبلط 
متكون م�ن حديقة وطارمة وان ال�دار مؤلفة من 
اس�تقبال وهول وغرفتني منام وحمام ومطبخ ويف 
الطاب�ق العلوي متكون من غرفتني وحمام ومرفق 
صحي البناء م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكريت 
واالرضية مبلطة بالكايش درجة عمرانه قديم وانه 
مش�غول من قب�ل محمد زكي ال�ذي يرغب بالبقاء 
بصف�ة مس�تأجر بعد البي�ع من له رغب�ة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مع  دفع التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة البالغ�ة ثالثمائة 
وس�تة وس�تون مليون واربعمائة وخمس�ون الف 
دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من 
ظه�ر اليوم التايل لن�رش االعالن ويتحمل املش�ري 

اجور املناداة.
القايض

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

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذم�ة الص�ادرة م�ن الهيئ�ة 
العام�ة للرضائب /فرع النج�ف االرشف ذي العدد 
)2203( بتاريخ 2018/1/28 واملعنونة اىل الوحدة 
التخمينية يف مرور املثنى بأسم ) لفتة عبد الله عبد 
الحس�ني ( عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 119 / ب / 2018 

اعالن
املدعي / رائد نجم عبود 

املدعى عليه / محمد اسماعيل مبارك 
اقام املدع�ي رائد نجم عبود الدع�وى البدائية 119 
/ ب / 2018 والت�ي يطلب فيه�ا الزام املدعى عليه 
محمد اس�ماعيل مبارك بتاديته مبلغ قدره ) 000 
/ 350 / 6 ( س�تة ماليني وثالثمائة وخمسون الف 
دينار عن قيمة بيع الفواكه الخرضوات وقد اعيدت 
ورقة التبليغ حس�ب كتاب مرك�ز رشطة التحويلة 
بالع�دد 2328 يف 26 / 2 / 2018 واش�عار املخت�ار 
املؤرخ يف 25 / 2 / 2018 مرشوحا عليها مجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بموعد املرافعة املصادف 29 / 4 / 2018 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 

. مع فائق التقدير 
القايض 

عدنان حسني عيل

اعالن
اىل الرشي�ك ) ري�اض عب�اس عب�د الل�ه( توجب 
حض�ورك اىل مقر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 

اجازة بناء للعقار املرقم 3/50977 حي النداء
اسم طالب االجازة عامر فليح عبد الحسني

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

فق�دت من�ي وصل القب�ض الحكوم�ي  الصادر 
م�ن بلدي�ة الب�رصة املرق�م )465682( بمبل�غ 
)1458،000(  بأس�م ) رائد رحي�م حمود ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية 
العدد 108 / ب / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / نبيل دايخ عبيد عبويس 

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مختار حي املعلم�ني االوىل يف النعمانية وتصديق 
املجلس املحيل يف النعماني�ة – عليه تقرر تبليغك 
بالحضور امام هذه املحكمة بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالدعوى املرقمة اعاله واملقامة من قبل 
املدعي ) اك�رم عبد الرزاق محم�د ( والتي موعد 
مرافعته�ا ي�وم 3 / 5 / 2018 التاس�عة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض

فرقد يوسف طاهر
������������������������������������������

محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 
العدد: 516/ش/2018 

التاريخ: 2018/4/18
اعالن 

اىل املدعى عليه / مصطفى سالم غانم 
اقام�ت املدعي�ة فاطم�ة محمد ص�دام الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة أع�اله طالبة الحك�م بإلزامك 
بتأديت�ك نفق�ة ماضية له�ا من تاري�خ الرك يف 
2017/8/1 وبصورة مس�تمرة وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح مركز رشطة املعقل وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة الخربطلية ودور الضباط، 
علي�ه تقرر تبليغك بواس�طة الن�رش بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة بتاريخ 2018/5/6 ويف حالة 
عدم الحض�ور او من ين�وب عنك قانوناً س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.

القايض / وسام عبدالحسن عيل
������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب /فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنون�ة   2010/11/1 بتاري�خ   )17289(
مديرية مرور محافظة نينوى بأسم ) حيدر عبد 
الله ديوان( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف العباسية
العدد: 1/ مجدد/ 2018

التاريخ: 2018/4/22
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناء ع�ىل ثبوت عائدي�ة تمام العق�ار املرقم )35( 
العباس�ية والبال�غ مس�احته 9،08 م�ر مربع اىل 
املدعو ) باس�م مجاهد عبد الش�هيد( بموجب قرار 
تثبي�ت العائدي�ة الصادر بالع�دد 1/مجدد/ 2018 
وتاري�خ 2018/3/19 م�ن رئاس�ة لجن�ة تثبي�ت 
امللكي�ة يف العباس�ية وع�ىل من لدي�ه اعراض عىل 
مضمون�ه الطعن به تمييزا لدى محكمة اس�تئناف 
النج�ف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزي�ة خالل مدة 
) ثالث�ون ( يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعند انته�اء املدة وعدم ورود اش�عار 
لتقديم طعن س�تبارش مديرية التس�جيل العقاري 
يف الكوفة بتسجيله بأس�م طالب التسجيل املجدد) 
باسم مجاهد عبد الشهيد( وفقا لقرار لجنة تثبيت 

العائدية يف العباسية.
القايض

رعد رزاق التميمي
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف العباسية

������������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة 

املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن ) يحي عباس حم�دي( طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعله ) يحيى ( 
ب�دال من ) يح�ي ( وعمال باحكام امل�ادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل فرة خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر 

بالطلب حسب االصول
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

������������������������������������������
تنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

العدد : 443/ حسابات/ 2018
ورد يف مزاي�دة ايج�ار كش�ك رق�م )5( التأمين�ات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 750 خطأ 

والصحيح القيمة املقدرة 625 لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوية عظم ع�اج الصادرة من رشكة 
توزيع املنتجات النفطية هيئة توزيع بغداد الخاصة 
باملوظ�ف ) احمد عودة س�لمان مزب�ان ( عىل من 

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

اعالن
اىل الرشيك ) تقية حميد حسن و فالح حسن محمد 
ع�يل ( توجب حضورك اىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازة بناء للعق�ار املرق�م  1409 حويش 

جديدة وبخالفه ستتم االجراءات دون حضوركم.
اسم طالب االجازة نعيمة حسون محمد

9356 /39 /5 /1
2018 /4 /19    

9354 /39 /5 /1
2018 /4 /19    

في يوم 9/ 5/ 2018

في يوم 9/ 5/ 2018
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احلالة احلرجة للمدعو )ك.(: الغثيان حني يرسو داخلنا

أن يجت�از مراح�َل يف الرسد لينج�ز أمراً مختلف�اً يف التقنية 
الروائي�ة، اليشء املختلف، ه�و أن ال محور يف الرسد، أو ربما 
الق�ول ال نقطًة محوريَّة يرتكز عليها الرسد ليصل يف املعنى 
إىل ألقه، شخٌص ما معتّل الجسم ولكن متيّقظ الذهن يرسُد 
حكاية يومه الرتيب دون إش�ارٍة إىل مكاٍن أو زمان قّط، يمّر 
الش�خوص يف حياته وهم ع�ى مس�افٍة قريبٍة-بعيدٍة عنه، 
ي�دّون انطباعات�ِه عنهم ويم�ي يف ترتيب الحي�اة اليومية 
القصرية زمنيَّاً، ولكن الطويلة جداً من طرف أّن املرض يطيل 
الربه�َة، ربّما لذلك كانت حالة )ك( حرجة، )ك( كش�خصيٍة 
رمٍز لكل إنس�ان، من الوارد جداً أن يكون أّي إنس�ان، حّتى 
ربّم�ا القارئ نفس�ه، املحوُر ليس الحدث وإّنم�ا الذات التي 

تحاول التأقلم مع يشء غريب عن بدنه. املرض.
املرض مبدعاً: 

رواي�ات وأفالم س�ينمائية ع�ّدة تحّدثت عن معان�اة املعتلِّ 
بالرسط�ان، ولكن م�ا يح�دث يف »الحالة الحرج�ة للمدعو 
ك« م�ن حيث التقس�يم الزمني لفرتة ما قب�ل املرض وأثناء 
املرض، والهواجس التي توجد داخل الرسد، تحيلنا ببساطة 
إىل املعاناة الحقيقيَّ�ة -التي تلمع من خالل الرسد الحيوي- 
ملريض الرسطان، حيُث األش�ياء يعتورها السواد، العالقات 
االجتماعيَّ�ة تك�ون باهت�ة واملح�ور األس�ايس ه�و الذات، 
األن�ا التي تراق�ب بدخيلتها كل م�ا يجري من أم�ور تافهة 
أو مهّم�ة يف لحظ�ات اليوم الواح�د، وكّل يشء ُيضفى عليه 
صف�ة التفاهة أو )الخ�راء(، املفردة األكث�ر وروداً يف أجواء 
العمل الروائي، املفردة بقس�اوتها وال مباالتها وسوداويتها 
تحيلنا كذلك األمر إىل الال أمل يف الشفاء، واالنشغال بالكتابة 
والق�راءة واس�تحضار ش�خصيَّات من رواي�ات أجنبيَّة كي 
يكون املرض شيئاً مثمراً حّتى ولو كان مودياً للموت املحّتم، 
وم�ن ث�ّم تصبح ش�خصيات تل�ك الرواي�ات ملهم�ًة لحياِة 

مريض، أو ربما يمكننا القول محاولُة تقليٍد لالنس�جام مع 
مرٍض مهلك كالرسطان، ثّمة صنع يشء من ال يشء ها هنا، 
إن ج�از التعبري، فالرواية بمجملها مالحظة تلو األخرى عن 
حياة العم�ل واألقارب، ومن ث�ّم األرسة الضّيقة املؤلّفة من 
أخ وأخت ذات ش�خصية قويَّ�ة وأّم ال حول لها وال قّوة، وأّخ 
يوّد أن يأخذ مكان�ة األب الراحل يف االنتباه والحذر وحماية 
أفراد العائلة، وسط ال مباالة الراوي من كّل ما يحدث حوله، 

فالرتكيز منصّب عى انطباعات ذاتيَّة وحسب.
ال شّك وأّن املرض يؤّطر العالقة فيما بني املريض وبني العالم 
الخارجي، تتحّول الش�خصيَّة املصابة بمرٍض مس�تعص إىل 
ة املالحظة تنبت  ُمالح�ظٍ دقيق ملا يجري يف األنحاء، وكأّن دقَّ
فجأة لتس�ّد ثغرًة م�ا ناقصة داخل الرتكيبة الفس�يولوجية 
التي ت�أَذت بفعل املرض لتعوّض النقص بميزٍة أخرى أش�ّد 
رونقاً وتأثرياً واس�تجالباً للطاقة الجّوانيَّة، وهذا ما نجحت 
الرواية يف طرحه، الشخصيَّة املريضة التي –بلغٍة يغلب عليها 
طابع البساطة الذكيَّة والسخرية- ترى كّل أمٍر وتقوم بعمل 
توليف�ٍة ما غامضٍة/لذيذة باس�تخدام اللغة، مزيٌج ذاتي ما 
بني شخصيات الواقع وشخصيَّات الروايات املقروءة يف وقٍت 
س�ابق من الحياة، رحل�ة داخلية لحياة ذاتيَّة تضيق ش�يئاً 
فش�يئاً وتص�ل إىل ذروتها يف أثن�اء العالج م�ن املرض، لكن 
نقط�ة هاّمة تبدو واضحًة خلل الرسد، فمن الس�طور األوىل 
يخيَّ�ل للقارئ أن الراوي كاتٌب حقيقي ولكن متكاس�ل عن 
النرش: »إني أش�عر به، وأنا أكتب ه�ذه الكلمات، هذا املقت 
املتصاع�د داخيل تجاه نفيس كجث�ٍة تحرتق. هذا هو الثمرة 
الوحي�دة لهذه الكتابة، هذا الخزي الذي يذّكرك أنك فش�لت 
يف ال�يشء الوحي�د الذي ُخيَّل لك أّنك س�تجيده.«، أو ربّما لن 
تهّم الكتابُة شيئاً يف عالٍج ما مستقبيّل، ومن ثّم التوتر وعدم 
االس�تقرار ورف�ض الع�الج الحقيقي: »زف�اف أخيك نهاية 

األسبوع، واالس�تعدادات تجري عى قدم وس�اق، وأنت هنا 
تزيد كل يشء صعوبة. ترفض العالج، ترفض الطعام، فقط 
تعارض الجميع، ماذا تريد؟«، تأتي كل النهايات عى ش�كل 
استفسارات وإش�ارات اس�تفهام تجعل من فضاء التأويل 

مفتوحاً إىل ما النهاية. 
االنسان اآللة:

»أعم�ل هن�ا ب�دوري من�ذ ثالث�ة أع�وام. فلنس�ّمها رشكة 
البرتوكيماويات الرشقيَّة، عى غرار رشكة البرتول الرشقيَّة 
التي يعمل فيها بطل إحدى روايات تانيزاكي، وهي تس�مية 
مالئم�ة ألنن�ا يف املنطقة الرشقي�ة الغنية بالب�رتول من هذا 
البل�د«، امل�كان والزم�ان وكأنهم�ا مختلط�ان م�ع رواياٍت 
س�ابقة لروائي�ني مختلفني، تارًة يقفز كافكا وش�خصياته 
تانيزاك�ي  أخ�رى  الذات�ي، وت�ارًة  بس�وداويتها وعجزه�ا 
بشخوصه الش�احبة، التوّحد مع ش�خصياٍت روائيَّة عاملية 
بتنا نع�رف خلفياتها النفس�ية وأس�ماءها ومآالتها وُيعاُد 

ذكرها خالل الروايِة بذكاٍء رسدّي محّبب!
يف الفص�ل األّول م�ن العمل الروائي، تبدو الش�خصيَّة وهي 
ت�رسد صغره�ا، واضطرابها الصح�ي، ومن ث�م يف الفصل 
الثان�ي ن�راه يس�تغرق يف تأّم�ل أصدقائ�ه يف العمل ورشح 
صفاته�م الغريب�ة كآالٍت وليس برش، مقتطف�ات عّدة من 
املمكن أن تب�ني بجالٍء قدرة اإلنس�ان يف عرصنا الرّاهن عى 
االمتثال للعم�ل أو ما يطلق عليه باللغة الدارجة )الوظيفة( 
وم�ا تحيل إليه هذه املفردة من روت�نٍي يومي قد يطول ملدة 
ثالثني سنة أو أكثر من العمل املتواصل: »فأنت ال تدري متى 
يعرب املدي�ر باملكاتب وال يراك، أو يص�ل بريد إلكرتوني مهّم 
وال تفتح�ه خالل دقيقة. لم أش�اهدهم م�رة يأكلون، ومن 
ام. وجودهم  الطبيعي أيضاً أني لم أش�اهدهم يذهبون للحمَّ

راً للعمل«. كله كان مسخَّ

الش�خصية الرواية أو التي ت�دّون مذّكراته�ا اليومية داخل 
العم�ل الروائ�ي تبدو ش�خصية مجرّبة وس�تفعل كل يشء 
فق�ط ألج�ل أن تج�رّب، عالقته م�ع والدته وأخت�ه األنيقة 
أو الت�ي تتصّنع األناق�ة ملجرّد أّنها زوجة رج�ل ثري ومدير 
للبنك، الوظيفة األخرية الت�ي تكفي ألن تضفي طابع الثراء 

امل�ادي يف العرف والتقلي�د املجتمع�ّي يف كل املجتمعات عى 
وجه التقريب، ش�خصيَّة تبدو لوهلٍة س�اذجة ومسرتس�لة 
يف الكتاب�ة والحديث ع�ن التفاصيل، لكن رسع�ان ما تتبنّي 
الخلفيَّ�ة الثقافيَّ�ة م�ن خ�الل املقارنات بني الش�خصيات 
املتواج�دة يف حياته الضّيقة مع بعض ش�خصيَّات الروايات 
املعروف�ة، يسرتس�ل يف إيجاد أوج�ه الش�به والتباين بينها، 
وكأّن الق�راءة والكتاب�ة عام�الن يدفع�ان للوق�وع يف ف�ّخ 
املقارنة فيما بني الخي�ال وبني الواقع امللموس، ربما هو ردُّ 

فعٍل تجاه املرض.
اختار الراوي تفصيل األحداث خالل أس�ابيع تصل بمجملها 
ألربع�ني أس�بوعاً وهي فرتة تط�ّور املرض ومن ث�م العالج، 
واخت�ار اللفظ�ة الطبيَّة املس�تخدمة لعالج هك�ذا نوع من 
األمراض »أس�بوع« ربم�ا كداللٍة زمنيَّ�ة، فيعنون الفصول 
هكذا، األسبوع 1 واألسبوع 2 وهكذا دواليك، وكأّننا نشاهد 
فيلم�اً س�ينمائيَّاً متقناً وعام�ل الزمن أو التوقي�ت فيه أمٌر 
مه�ّم، ك�ي ترتاص�ف األحداث وتك�ون متس�اوية من حيث 
ناحي�ة األهميَّ�ة، أو ربّما لتظه�ر الحالة النفس�يَّة بوضوٍح 
صارخ، العمل متَقن، ال يشء يمكن القول عنه إنه حش�ٌو ما 
أو زي�ادة يف عدد الكلمات، فالرسد بالنس�بة للقارئ وبهكذا 
لغ�ة يخلق نوعاً من االطمئنان، كم�ا وتضاف نقطٌة أخرى، 
وهي أّن القارئ س�يجد ش�يئاً من نفس�ه وحياته الداخليَّة 
واليوميَّة من خالل الرسد بغ�ضّ النظر عّما إذا كان مريضاً 

أو ال، ربما هو إعادة اكتشاٍف للذات )ذاَت القارئ أعني(.
»الحال�ة الحرج�ة للمدع�و ك« تق�ول حي�اة أغل�ب الناس، 
وكأّنه�ا مرآٌة لذات القارئ مرًّة أخرى: »إن ما س�يمأل الفراغ 
يف ذاكرت�ي هو األيَّام الطويلة للعم�ل، من دون تذّكر واضح 
للتفاصيل، فقط ذلك الشعور بتبديد الوقت واإلنهاك ونقص 

النوم والنقر املستمّر عى الفأرة«.  

جوان تتر
ال يمكُن للرسد أن يكون مستعجالً، وليس بمقدوره أال يعطي انطباع أن ثمة حكايًة رئيسة يف كامل أصقاع الرسد إن جاز التعبري هنا، لكن تمّكن الروائي 
الس�عودي عزيز محّمد يف روايته املوس�ومة ب�� »الحالة الحرجة للمدعو ك« الصادرة ع�ن دار التنوير للطباعة والنرش ع�ام 2017 واملدرجة ضمن قائمة 

الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربي�ة -البوك�ر- للع�ام 2018.

تتواص�ل ع�روض ال�دورة الرابع�ة م�ن 
»مهرج�ان بغ�داد ملرسح الش�ارع« حتى 
25 من الشهر الجاري، بمشاركة عرشين 
فرق�ة مرسحية عراقية وعربية من مرص 
وتون�س وليبي�ا وم�ن منطق�ة األهواز يف 
إي�ران، لذل�ك يمك�ن اعتبار ه�ذه الدورة 
هي الدولي�ة األوىل منه، حي�ث قدمت كل 

العروض يف شارع املتنبي وسط بغداد.
كري�م خنج�ر مدي�ر املهرج�ان وّضح أن 
الع�روض العربية والع�رض اإليراني هي 
مش�اركات قدمتها الف�رق الحارضة عى 
حسابها الخاص، مساهمة منها يف إحياء 
وس�ط املدينة والقدوم إىل بغداد وتوس�يع 

دائرة املهرجان.
تس�عى التظاهرة إىل جعل امل�رسح جزءاً 
مألوف�اً من الفضاء الع�ام البغدادي، وأن 
يعتاد املارة ع�ى وجود املرسح واالحتفال 
ب�ه والتمتع بوجوده واالس�تماع إىل النقد 
املوج�ه إىل هذا املجتمع ع�رب الفن الرابع، 
فمرسح الشارع نوع من التواصل املبارش 
م�ع الجمه�ور ورب�ط الع�رض املرسحي 
بتلقائي�ة الحرك�ة اليومية للم�ارة، التي 
امتزجت بالحضور م�ن فنانني ومثقفني 
جاؤوا قاصدي�ن املهرجان فامتزج العابر 
من املكان باملتقّصد زيارته، ما خلق حالة 

من تنّوع الجمهور وتعدد خلفياته.
حال�ة  ش�كلت  العفوي�ة  الحال�ة  ه�ذه 
م�ن عن�رص املفاج�أة قائمة ع�ى املزاج 

التفاعيل واالس�تفزازي املثري لألسئلة عند 
الجمه�ور ومفاجآت�ه أي�اً كان�ت صفته 
وزمانه ومكانه، حي�ث العرض يقدم من 
دون مقدمات واس�تئذان وتذاكر فيحقق 
عالقة حميمة وتواصل مبارش ويؤس�س 
ألهمي�ة الف�ن يف النس�يج اليوم�ي م�ن 

حي�اة اإلنس�ان العراقي الع�ادي الخارج 
ع  من س�نوات العنف والحرب. راهن َتَجمُّ
»فنان�و الع�راق«، منظ�م التظاهرة، عى 
تعط�ش الجمه�ور العراقي إىل مش�اهدة 
الع�روض املرسحي�ة، إىل جان�ب تحري�ر 
امل�رسح م�ن صال�ة الع�رض وعرضه�ا 

بطق�وس جدي�دة تغري م�زاج التلقي بني 
الجمه�ور والعروض، ويعت�رب إياد كاظم 
أح�د أعض�اء لجن�ة تنظي�م املهرجان يف 
لقاء تلفزيوني معه أن »املهرجان وس�يلة 
احتجاجي�ة عى تابوهات س�ائدة س�واء 
أكانت قيمية اجتماعية أو سياسية«. من 

تون�س يحرض ع�رض »دام�وس« لفرقة 
»جمعي�ة القط�ار للمرسح« م�ن إخراج 
الطاه�ر فطوم�ي، وتمثيل لس�عد حمدة 
وناج�ي مناع�ي، وتتن�اول رصاع عم�ال 
املناج�م مع امل�وت والخط�ر اليومي. أما 
فرقة »السويس املرصية ملرسح الشارع« 
فتشارك بعرض للمخرج محمد الجنايني، 
حي�ُث تق�دم الفرقة ملحمة م�ن األغاني 
الرتاثي�ة والقصائد الش�عبية من املحكية 
املرصية. العروض األخرى التي عاش�تها 
بغ�داد لثالث�ة أي�ام، تنوّعت ب�ني املرسح 
الحركي، ومرسح الجس�د، والس�تاند آب 
كومي�دي، والدرام�ي، وأتيح�ت الفرص�ة 
لع�روض احرتافية وأخرى لش�باب هواة 
من بينها عرض م�ن تأليف وإخراج زمن 
العبي�دي التي تتطرق إىل تابو الطائفية يف 
العراق وأس�ئلة الوحدة فيه، كما اس�تعاد 
املخرج طالب خيون نص »فلوس الدواء«، 
وهي إحدى املرسحيات التي كتبها الراحل 
يوسف العاني وقدمت سابقاً عى مسارح 
الع�راق. »يحتاج املش�اركون يف املهرجان 
إىل تعري�ف بماهية مرسح الش�ارع، فهو 
احتف�ايل احتجاجي أكثر م�ا يكون دراما، 
وع�ى الف�رق أن تنق�د م�ا هو س�لبي يف 
املجتم�ع بص�ورة تفاعلية يش�ارك فيها 
الجمهور نفس�ه«، وفقاً مل�ا يقول الفنان 
واملخرج املرسحي س�امي عب�د الحميد يف 

معرض انتقاده للعروض يف املهرجان.

أنور محمد

تش�ري الق�راءات إىل أنَّ مصطل�ح جن�در 
يعن�ي »الن�وع االجتماعي«، كم�ا يحمل 
أيض�اً معن�ى »تحري�ر امل�رأة وتحس�ني 
دوره�ا يف التنمي�ة«. وهو ما ت�دور حوله 
فصول كتاب »النس�اء واإلرهاب.. دراسة 
جندرية«، للباحثتني د. آمال قرامي ومنية 

العرفاوي.
يرى الكتاب أنَّ دراسات الجندر واإلرهاب 
اتَّجه�ت إىل النظر يف العوام�ل التاريخية، 
الت�ي تحدِّد عالق�ة الرجل بامل�رأة بالعنف 
الس�يايس. ولم يكن اعتماد الجندر مؤدياً 
إىل ترس�يخه أداة للتحلي�ل س�واء أتعلّ�ق 
األمر بامل�رأة املذنب�ة أم بامل�رأة الضحيَّة، 
ب�ل ظلَّ التعام�ل مع الجندر عى أس�اس 
أّنه أداة مس�اعدة عى إثبات االختالف بني 

الجنسني.
يف  �ون  املختصُّ س�عى  ذل�ك  مقاب�ل  ويف 
دراس�ات ومكافحة اإلره�اب إىل توظيف 
مقول�ة الجن�در باعتباره�ا أداًة لتحلي�ل 
األنش�طة  يف  النس�اء  مش�اركة  أش�كال 

اإلرهابية عرب التاري�خ، والنظر يف مالمح 
ش�خصية اإلرهابية، وكيفيِّة حضورها يف 
وسائل اإلعالم وطريقة »تقبُّل« الناس لها، 

والتمثالت االجتماعية التي تحارصها.
ويلوح أنَّ أكثر موضوع نال اهتمام العديد 
سات البحثية، ومراكز الدراسات  من املؤسَّ
االجتماعي�ة واإلس�رتاتيجية يف الس�نوات 
األخ�رية، هو موض�وع تجنيد النس�اء يف 
صف�وف التنظيم�ات اإلرهابي�ة بصف�ة 
ة،  عام�ة، وتنظيم »داع�ش« بصفة خاصَّ
وذل�ك لس�ببني رئيس�يني: أوَّالً: اعتبار أنَّ 
النس�اء يمّثلن فئًة ذات أبع�اد اجتماعية، 
واقتصادية، وسياسية أمنية. ثانياً: تزايد 

انضمام النساء إىل الجماعات اإلرهابية.
وتوظيفه�ن ق�رساً وطواعي�ًة يف األعمال 
اإلرهابي�ة وتوليه�ن العدي�د م�ن امله�ام 
اعت�ربت  املث�ال  س�بيل  فع�ى  واألدوار. 
الش�بكة األوروبي�ة املتوس�طية لحق�وق 
اإلنسان يف تقرير لها صدر يف مايو 2015، 
أنَّ العنرص النس�ائي يمثل 30 يف املئة من 
ع�دد املقاتلني األجان�ب الذي�ن يحاربون 
يف صف�وف تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي 

باملناط�ق التي يس�يطر عليه�ا. وتوضح 
الباحث�ة قرام�ي أن بع�ض املؤرخ�ني لم 
يتوّقفوا طويالً عند عالقة النساء بالحرب 

ق�وا النظر يف أش�كال  واملع�ارك، ول�م يدقِّ
مساهمة النس�اء يف بناء الحضارة املادية 
واملعنوية، كما أنَّهم لم يخلِّدوا »البطوالت 
النس�ائية« بنفس املقدار الذي تعاملوا به 
مع الزعماء واألبط�ال، مؤثرين يف املقابل 
اإلشادة بش�جاعة الرجل الُهمام، وتخليد 

ذكره باعتباره صانع الثقافة.
صات يف  وبن�اًء عى ذلك كان ع�ى املتخصِّ
تاريخ النس�اء إع�ادة االعتبار إىل النس�اء 
اللوات�ي بذل�ن جه�داً كبرياً يف س�بيل بناء 
الحضارة العربية واإلس�المية؛ ألنَّ توثيق 
مث�ل هذه األس�ماء ُيَع�دُّ يف ذات�ه خطوُة 

ة من أجل تشكيل الذاكرة النسائية. هامَّ
وت�رى قرامي أنَّ ثم�ة عدَّة أس�باب وراء 
الرقاب�ة  تش�ديد  إنَّ  إذ  النس�اء؛  تجني�د 
عى الرج�ال، بعد صدور الخط�ة العاملية 
ملكافح�ة اإلره�اب، ف�رَض ع�ى الجي�ل 
الثان�ي من املنتم�ني إىل القاع�دة وغريها 
من الجماعات اإلرهابية، توظيف النس�اء 
للقيام بعدَّة مهام كانت حكراً عى الرجال. 
والظاه�ر، حس�ب بع�ض الدراس�ات، أّن 
الجماعات املتطرّف�ة تختار من ُهم/   ُهنَّ 

ر. شديدو االنفعال، والتأثُّ
ولهم صعوب�ة يف بناء عالقة مع اآلخرين، 
وم�ن ُه�م يف قطيع�ٍة م�ع مجتمعاتهم، 
والرغب�ة يف  اآلخ�ر  ُك�رَْه  �ي فيه�م  لُتنمِّ
االنتق�ام منه. فإذا كان�ت الفتيات يعانني 
من الهشاش�ة والنبذ االجتماعي كنَّ خري 

ة التفجري. من يؤدي مهمَّ
وتب�ني الكاتب�ة أن ثمة عالق�ة بني تجنيد 
النس�اء واإلنرتنت، وذل�ك بتوظيف بعض 
تل�ك الفئ�ات لصال�ح أجن�دة الجماعات 
اإلرهابي�ة. وبه�ذا املعنى تح�وَّل اإلنرتنت 
إىل أداة بي�د اإلرهابي�ني لج�ذب الحيارى، 
التش�اؤم  م�ن  واملتأمل�ني  والتائه�ني، 

والقنوط.
مغاربي�ات«  »إرهابي�ات  بحثيه�ا  يف 
تذه�ب  باإلره�اب«،  األرس  و»عالق�ة 
الكاتبة منية العرفاوي إىل دراس�ة وقراءة 
بع�ض الش�خصيات النس�ائية املنخرطة 
ت�م  والالت�ي  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  يف 
اس�تغاللهن م�ن قب�ل تل�ك الجماع�ات 
املتطرفة لتنفي�ذ الغاي�ات والجرائم التي 

يسعى أولئك اإلرهابيون إىل تنفيذها.

صدر حديثا عن دار الساقي كتاب 
»أيخم�ان يف القدس: تفاهة الرّش« 
أرن�دت، ترجمة  للفيلس�وفة حّنة 

أحمد زعزوع.
تحّولت تغطية حنة أرندت ملحاكمة 
أدول�ف أيخم�ان، وه�و مس�ؤول 
نازّي كان متخفّياً يف األرجنتني، إىل 
كت�اب مثري للج�دل، أعلنت وجوٌه 
صهيونّي�ة ويهودّية موقفاً معادياً 

له قبل صدوره.
أكث�ر من 121 جلس�ة جه�د فيها 

أيخم�ان  دور  لتضخي�م  االّدع�اء 
غوري�ون،  ب�ن  أراده  مل�ا  خدم�ة 
رصدته�ا أرن�دت بع�ني الناقد، ما 
جعله�ا مّتهم�ة ب�«الّتعاط�ف مع 
أن�ه  رأت  فق�د  الن�ازّي«.  املج�رم 
»أتفه« م�ن أن يفّك�ر يف معنى ما 
يفعل�ه، ح�ارصاً نفس�ه يف آلّي�ات 
الّتنفي�ذ. كم�ا ُنظ�ر إليه�ا بريب�ة 
بس�بب انتقاده�ا دور »املجال�س 
اليهود  اليهودّية« وتسهيلها َسْوق 

إىل مذبحهم.

يرصد الكتاب محاكمًة »مشهدّية« 
ه�ي أق�رب إىل ع�رض مرسح�ي، 
وكّل ذل�ك مع هامش بس�يط جداً 
غ�ري  حك�م  بص�دور  للمجازف�ة 

متوقع.
 )1975-1906( أرن�دت  وحّن�ة 
فيلسوفة أمريكية من أصل أملاني. 
من أبرز علماء االجتماع الس�يايس 
يف الق�رن العرشين. ص�در لها عن 
دار الس�اقي »يف العنف« و«أس�س 

التوتاليتارية«.

شارع املتنبي يتحول إىل خشبة مرسح يف اهلواء الطلق

»النساء واإلرهاب«.. قراءات تارخيية ومعارصة

أخيامن يف القدس: تفاهة الرش

بدر شاكر السياب

من قاع قربي أصيح
حتى تنئ القبور

من رجع صوتي و هو رمل و ريح
من عالم يف حفرتي يسرتيح
مركومة يف جانبيه القصور

و فيه ما يف سواه
إال دبيب الحياه

حتى األغاني فيه حتى الزّهور
و الشمس إال أنها ال تدور

و الّدود نخار بها يف رضيح
من عالم قي قاع قربي أصيح
ال تيأسوا من مولد أو نشورا
النور من طني هنا أو زجاج

قفل عى باب سور
النور يف قربي دجى دون نور
النور يف شباك داري زجاج

كم حّدقت بي خلفه من عيون
سوداء العار

يجرحن باألهدالب أرساري
فاليوم داري لم تعد داري

و النور يف شّباك داري ظنون
تمتص أغواري

و عند بابي يرصخ الجائعون
يف خبزك اليومي دفء الّدماء

فامأل لنا يف كل يوم و عاء
من لحمك الحي الذي نشتهيه

فنكهة الشمس فيه
و فيه طعم الهواء

و عند بابي يرصخ األشقياء
أعرص لنا من مقلتيك الضياء

فأننا مظلمون
و عند بابي يرصخ املخربون
و عر هو املرقى إىل الجلجلة

و الصخر يا سيزيف ما أثقله
سيزيف إن الصخرة اآلخرون

لكّن أصواتا كقرع الطبول
تنهّل يف رميس

من عالم الشمس
هذي خطى األحياء بني الحقول

يف جانب القرب الذي نحن فيه
أصداؤها الخرضاء

تنهّل يف داري
أوراق أزهار

من عالم الشمس الذي نشتهيه
أصداؤها البيضاء

يصدعن من حويل جليد الهواء
أصداؤها الحمراء

تنهل يف داري
شالل أنوار

فالنور يف شّباك داري دماء
ينضحن من حيث التقى بالصخور

يف فوهة القرب املغطاه سور
هذا مخاض األرض ال تيأيس
برشاك يا أجداث حان النشور
برشاك يف وهران أصداء صور

سيزيف ألقى عنه العبء الّدهور
و استقبل الشمس عى األطلس

آه لوهران التي ال تثور

رسالة من مقربة
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اعالن
تعل�ن االمانة الخاصة ملزار ميثم بن يحيى التمار )ع( عن اجراء مزايدة 
علنية عن ايجار املحالت املستخرجة من العقار املرقم 451/ 13 والواقع 
يف ش�ارع كوفة/ نجف واملدرجة اوصافه ادناه فعىل الراغبني باملزايدة 
الحضور يوم 28/ 5/ 2018 الس�اعة التاسعة صباحا يف املزار الرشيف 
مس�تصحبني معهم التأمينات االولية البالغ�ة 20 % من القيمة املقدرة 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن البالغة 2 %.
االوصاف:

تعل�ن دائرة صحة ص�الح الدين لجنة البي�ع وااليجار عن تاجري 
العق�ارات املبينة اوصافها ادناه ع�ن طريق املزايدة العلنية وفق 
القانون رقم21لسنة2013 املعدل فعىل الراغبني باملزايدة مراجعة 
مديرية االمن الوطن�ي لجلب املوافقة االمنية بالدخول يف املزايدة 
ومن ثم مراجعة حس�ابات الدائرة خالل مدة 30 يوم اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش يف الجريدة الرسمية اليداع التامينات القانونية 
البالغة 50% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف تمام الساعه 
العارشة صباحا يف مقر الدائرة وسيتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد  479 / 2018 
التاريخ 23 / 4 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / سميه حس�ن سلمان / الكرادة محلة 905 زقاق 25 
مبنى 32 / 2  

لقد تحقق من اشعار املبلغ القضائي ملديرية تنفيذ الكرادة 
املرق�م 404 / 2018 يف 2018/3/15 وتأييد مختار محلة 
905 يف الك�رادة انك مجهول مح�ل االقامة لذا تقرر تبليغ 
املوم�ا اليها املذك�ورة هويته�ا اعاله بالحض�ور اىل هذه 
املديري�ة خالل ثالثة اي�ام اعتباراً من الي�وم التايل للتبليغ 
وذل�ك لغ�رض تقديم كفيل ضامن وبعكس�ه س�يتم منع 

سفرك وفق القانون
المنفذ العدل / مي زهير نوري

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1747 / ش / 2018  

التاريخ 23 / 4 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد محمود بنيان     

اقامت املدعية س�امية هادي عطي�ه الدعوى املرقمة 
اعاله تطال�ب فيها بالنفقة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالناً يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف يوم 30 / 4 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القاضي / محمد محيسن علي

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة 

القضية املرقمة  1245 / 2017
مقتبس حكم الغيابي

1-اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2-اسم املدان الغائب: الرشطي مثنى 
توفي�ق عكلة ع�يل / املس�تغنى عن 

خدماته
3-رقم الدعوى: 2017/1245

4-تاري�خ ارت�كاب الجريم�ة : ع�ام 
2008

5-تاريخ الحكم : 24/ 12 /2017
6-امل�ادة القانونية: )34( من ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008 املعدل
7-خالصة الحك�م: حكمت محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 
الخامسة عىل املدان الغائب )الرشطي 
مثن�ى توفي�ق عكلة ع�يل( بالحبس 
ملدة )ثالث سنوات( وفق احكام املادة 
)34/ اوال( م�ن )ق-ع-د( رق�م 14 
لسنة 2008 املعدل لتعمده بحصول 
العجل�ة  قيم�ة  وانخف�اض  ارضار 

املرقمة )347( نوع كيا عام 2008 
مق�داره  مبل�غ  8-تضمين�ه 
وخمس�ة  تس�عمائة   )945.000(
واربعون الف دينار اس�تنادا للفقرة 
ثاني�ا من امل�ادة 34 م�ن ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل ع�ن قيم�ة 
االرضار وحس�ب ما جاب بالكش�ف 
الفني املرق�م 2087 يف 9/ 9/ 2009 
الصادر م�ن معمل تصلي�ح االليات 
يف رشطة البرصة عىل ان يس�تحصل 

منه بالطرق التنفيذية.
9-طرده من الخدم�ة يف قوى االمن 
الداخيل اس�تنادا الحكام املادة )38/ 
ثانيا( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 
2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم 
الدرجة القطعي�ة بداللة املادة )89/ 
اوال( م�ن )ق-أ-د( رقم )17( لس�نة 

. 2008
العمومي�ني  املوظف�ني  10-اعط�اء 
صالحي�ة القب�ض عليه اينم�ا وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه والزام 
املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختفاء 
امل�ادة )69/ثانيا  اس�تنادا الح�كام 
وثالثا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 

2008
11-حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ري 
منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/
رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 

12-تحديد اتعاب املحاماة للمحامي 
املنت�دب )حس�ني عبد االم�ري جابر( 
البالغة )25.000( خمسة وعرشون 
ال�ف دين�ار ترصف ل�ه م�ن خزينة 
الدول�ة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
13-قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الحكام املادة 60/سادس�ا 
من ق.أ.د رقم 17لس�نة 2008 قابلة 
لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/ اوال وثاني�ا م�ن نف�س 
القان�ون وافه�م علن�ا بتاريخ 24/ 

2017 /12
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية 

العدد العمومي 10687 
السجل 54 
نرش اعالن 

املن�ذر : ع�الء ش�ون املش�ايخي / 
وكيلته املحامية اسيل سالم هادي 
بموج�ب الوكال�ة املرقم�ة بالعدد 
29053 س�جل 146 يف 31 / 10 / 
2017 والص�ادرة م�ن كات�ب عدل 

االعظمية .
اىل الس�يد : خال�د عيل عيل ش�هاب 
الدين / املدير املفوض لرشكة ديي 
. أم . ان القربصية يف العراق عنوانه 
: بغداد – ش�ارع السعدون – فندق 

بغداد .
جهة االنذار :

س�بق وان تم االتفاق بيني وبينكم 
عىل القيام بتس�جيل مكتب تمثييل 
وبعض االعمال التي تخص املكتب 
منه�ا تعي�ني مش�اور قانوني وقد 
ت�م املب�ارشة بذلك وق�د ترتب عىل 
ذل�ك بذمة الرشكة مجموعة مبالغ 
نقدي�ة نتيجة ه�ذه االعمال حيث 
امتنعتم عن تسديد مابذمتكم عىل 
الرغم م�ن املطالبة املتك�ررة – لذا 
نس�ري هذا االنذار وندع�وك فيه اىل 

تسديد :
1 – مصاري�ف تس�جيل االعم�ال 
واملصاري�ف الت�ي تخ�ص املكت�ب 
التمثي�يل والت�ي تش�مل تكالي�ف 
اوراق  وترجم�ة  الن�رش  رس�وم 
الرشكة بمبل�غ اجمايل مق�داره ) 
000 / 35 $ ( خمسة وثالثون الف 

دوالر ( 
2 – اجمايل اجور املشاور القانوني 
الش�هرية وتق�در ب ) 000 / 18 ( 

ثمانية عرش الف دوالر ( 
لذا ننذرك بتسديد هذه املبالغ خالل 
م�دة ) 7 اي�ام ( من تاري�خ تبلغك 
باالنذار واال سوف نتخذ االجراءات 
املحاكم  القانونية بحقك بمراجعة 
وتحميل�ك كاف�ة املبالغ والرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة لذا 
تقرر تبلغ�ك يف صحيفتني يوميتني 
خ�الل 15 يوم�ا من تاري�خ النرش 
حس�ب  مبلغ�ا  تعت�رب  وبعكس�ه 
القان�ون وملجهولية مح�ل االقامة 
بموجب االنذار املرقم بالعدد 8294 
يف 26 / 3 / 2018 والص�ادر م�ن 
كات�ب ع�دل االعظمي�ة ل�ذا تقرر 

تبليغك نرشا .
الكاتب العدل 

احمد صالح احمد 
����������������������������

فقدان
فق�د الوص�ل الص�ادر م�ن بلدية 
النعماني�ة برق�م 942978 يف 9 / 
11 / 2016 بمبلغ 000 75 خمسة 
وس�بعون الف دينار باسم / احمد 
حس�ني كم�ر فعىل من يعث�ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار .

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية 

العدد العمومي 106790 
السجل 54 
نرش اعالن 

املنذر : عالء ش�ون املشايخي / وكيلته 
املحامية اس�يل س�الم ه�ادي بموجب 
الوكال�ة املرقمة بالعدد 29053 س�جل 
146 يف 31 / 10 / 2017 والصادرة من 

كاتب عدل االعظمية .
اىل الس�يد : خالد عيل عيل شهاب الدين 
/ مدير فرع رشكة ديتس�مان يف العراق   
- عنوانه : بغداد – ش�ارع الس�عدون – 

فندق بغداد .
جهة االنذار :

س�بق وان ت�م االتف�اق بين�ي وبينك�م 
عىل القيام ببع�ض االعمال التي تخص 
الرشك�ة منها تعي�ني مش�اور قانوني 
لفرع الرشكة يف العراق وقد تم املبارشة 
بذلك وقد ترتب ع�ىل ذلك بذمة الرشكة 
مجموع�ة مبال�غ نقدي�ة نتيج�ة هذه 
االعم�ال حي�ث امتنعت�م ع�ن تس�ديد 
مابذمتك�م ع�ىل الرغ�م م�ن املطالب�ة 
املتكررة – لذا نسري هذا االنذار وندعوك 

فيه اىل تسديد :
1 – اجم�ايل اج�ور املش�اور القانونية 
 )  18  /  000  ( ب  وتق�در  الش�هرية 

ثمانية عرش الف دوالر ( 
2 – تكالي�ف اتم�ام مجموع�ة االعمال 
الت�ي تخ�ص الرشك�ة بمبل�غ اجم�ايل 
مق�داره ) 000 / 000 / 40 ( اربع�ون 

مليون دينار
3 – مبل�غ عقد االيجار وقدره ) 000 / 

6 $ ( ملدة سنة واحدة فقط . 
ل�ذا ننذرك بتس�ديد ه�ذه املبالغ خالل 
مدة ) 7 ايام ( من تاريخ تبلغك باالنذار 
واال س�وف نتخذ االج�راءات القانونية 
بحقك بمراجعة املحاكم وتحميلك كافة 
املبال�غ والرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة لذا تقرر تبلغ�ك يف صحيفتني 
يوميتني خالل 15 يوما من تاريخ النرش 
وبعكس�ه تعترب مبلغا حس�ب القانون 
وملجهولية محل االقامة بموجب االنذار 
املرق�م بالعدد 8295 يف 26 / 3 / 2018 
والص�ادر من كاتب ع�دل االعظمية لذا 

تقرر تبليغك نرشا .
الكاتب العدل 

احمد صالح احمد 

����������������������������
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف اب�ي 

الخصيب 
العدد: 1272/ش/2017 

التاريخ: 2018/4/22
اعالن 

اىل املدعى عليها / نور يوسف ابراهيم
أص�درت هذه املحكم�ة حكم�اً غيابياً 
بحق�ك بتاري�خ 2017/10/31 يقيض 
بإلزامك بتأديتك للمدعية فاطمة محمد 
س�الم مؤجل املهر مبلغ خمسة ماليني 
دينار وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
مرك�ز رشط�ة املعقل وتأيي�د واملجلس 
ودور  الخربطلي�ة  ملنطق�ة  البل�دي 
الضب�اط. عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
الن�رش بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
ولك حق االعرتاض والتمييز عىل الحكم 
الغياب�ي خ�الل امل�دة القانونية س�وف 

يكتسب قرار الحكم درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

نرش اخطار
بحق املتهم الهارب )هيثم بريبش 
ج�رب مه�دي الصيامر( املنس�وب 
اىل مديرية اس�تخبارات ومكافحة 
الس�اكن/  الب�رصة/  اره�اب 
الش�مالية/  الرميل�ة  الب�رصة/ 
الص�ادر بحق�ه ام�ر قب�ض وفق 
احكام املادة )331( ق.ع رقم 111 
لس�نة 1969 وبدالل�ة املادة )65( 
الفق�رة )1( م�ن قان�ون اص�ول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن 
الداخيل رقم )17( لس�نة )2008( 
وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ه مجهول 
اقت�ى تبليغ�ه بالحض�ور ام�ام 
محكم�ة قوى االمن الداخيل خالل 
مدة )30( يوم وبعكسه سوف يتم 
اج�راء محاكمته غيابي�ا وتحجز 
اموال�ه املنقول�ة والغ�ري منقول�ة 
ويطلب م�ن املوظفني الحكوميني 
الق�اء القب�ض علي�ه اينم�ا وجد 
وتسليمه اىل اقرب سلطة حكومية 
وثاني�ا  اوال  مل�ادة )69(  اس�تنادا 
وثالث�ا ورابع�ا من قان�ون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة رق�م )17( 

لسنة )2008( .
����������������������������

الش�خصية يف  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد: 306 
التاريخ: 23/ 4/ 2018 

اعالن فقدان
قدم السيدة نوفة ذياب خلف طلبا 
اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسها 
قيم�ا عىل زوجه�ا )خضري عباس 
ع�ودة( نتيج�ة خطفه م�ن جهة 
مجهول�ة فم�ن لدي�ه االع�رتاض 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  الحض�ور 
خالل س�بعة ايام م�ن اليوم التايل 
للن�رش لتقديم اعرتاض�ه واعالمنا 
وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون.
القايض

تحسني حسن فزع العقابي

فقدان
فقدت مني هوي�ة االحوال املدنية 
املرقمة ) 00238258/ 181447( 
والصادرة من احوال النجف باسم 
) س�امي محمد عيل شمس عيل(  
عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان
 644977 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
والص�ادر   2016/2/2 وامل�ؤرخ 
م�ن مديرية بلدية الب�رصة بمبلغ 
675000 ألف دينار باسم / احمد 
ج�واد كاظ�م. فم�ن يعث�ر علي�ه 

يسلمه اىل جهة اإلصدار.
����������������������������

محكم�ة األحوال الش�خصية ابي 
الخصيب 

العدد: 515/ش/2018 
التاريخ: 2018/4/18

اعالن 
اىل املدعى عليه / مصطفى س�الم 

غانم 
اقام�ت املدعي�ة فاطم�ة محم�د 
ص�دام الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
الحك�م بتصدي�ق  أع�اله طالب�ة 
الط�الق الرجع�ي الغياب�ي الواقع 
بينكم�ا خ�ارج املحكم�ة بتاريخ 
مح�ل  وملجهولي�ة   2017/10/9
مرك�ز  رشح  وحس�ب  اقامت�ك 
رشط�ة املعق�ل وتأيي�د املجل�س 
البل�دي ملنطق�ة الخربطلية ودور 
تبليغ�ك  تق�رر  علي�ه  الضب�اط، 
بصحيفت�ني  الن�رش  بواس�طة 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
بتاريخ 2018/5/6 ويف حالة عدم 
الحض�ور او من ينوب عنك قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 1746 / ش / 2018  

التاريخ 23 / 4 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد محمود بنيان     

اقامت املدعية س�امية هادي عطي�ه الدعوى املرقمة 
اع�اله تطالب فيه�ا تأيي�د حضان�ة وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف يوم 30 / 4 / 2018 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 
القاضي / محمد محيسن علي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد: 1/ مواد شخصية/ ب3/ 2018 

التاريخ: 12/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املدعى عليها/ صابرين عادل صبار
اقام املدعي يوس�ف فيصل الياس الدعوى البدائية املرقمة 1/ مواد 
شخصية/ ب3/ 2018 والتي تتضمن تصديق الزواج الحاصل بينكما 
ومن ثم تصديق الطالق ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب كتاب 
مركز رشط�ة الس�عدون بالع�دد 4256 يف 20/ 3/ 2018 ومرفقة 
اشعار مختار منطقة الس�عدون املدعو جليل عبد النبي واملؤيد من 
املجلس املحيل لحي السعدون والنضال تقرر تبليغك نرشا بالصحف 
املحلية بالحضور اىل محكمة بداءة بعقوبة صباح يوم 3/ 5/ 2018 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض

راغب سلمان عيدان

اعالن
تعل�ن االمانة الخاصة مل�زار ميثم بن يحيى التم�ار )ع( عن اجراء 
مزايدة علنية عن ايجار املحالت املستخرجة من العقار املرقم 457/ 
13 والواقع يف ش�ارع كوفة/ نجف واملدرج�ة اوصافه ادناه فعىل 
الراغب�ني باملزايدة الحضور يوم 28/ 5/ 2018 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا يف املزار الرشي�ف مس�تصحبني معهم التأمين�ات االولية 
البالغ�ة 20 % من القيمة املقدرة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور االعالن البالغة 2 %.
االوصاف:

حمافظة صالح الدين 
دائرة صحة صالح الدين 

قسم االمور االدارية واملالية والقانونية 
الشعبة القانونية

الصيدالين 
عمر صباح شفيق 

املدير العام

اعالن
العدد/5252 

التاريخ/2018/4/22

موقع الملكمدة التاجيررقم الملكنوع الملك
قطعة ارض النشاء 

داخل قطاع 3 ثالث سنواتبالاكشاك
الشرقاط

القيمة المقدرة سنوياالمساحةرقم المحلت
102.250.000 م12/ 1451
154.500.000 م22/ 2451
212.250.000 م32/ 3451
19.82.250.000 م42/ 4451

القيمة المقدرة سنوياالمساحةرقم المحلت
1155.250.000 م12/ 1457
122.500.000 م32/ 2457
152.250.000 م42/ 3457
1205.250.000 م52/ 4457
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شنيشل: جاهزون للسويق العامين وحظوظ التأهل ما زالت قائمة
             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د م�درب فري�ق الق�وة الجوي�ة راض�ي 
شنيش�ل، جاهزي�ة فريقه الكامل�ة لمباراة 
اليوم الثالثاء امام الس�ويق العماني بختام 
دور المجموعات عن المجموعة االولى في 
المباراة التي ستقام بتمام الساعة السادسة 

مساء على ملعب كربالء الدولي.
وقال شنيشل في مؤتمر صحفي “ جاهزون 
لمباراة الغ�د، بالرغم ان فريقن�ا يعاني من 
ضغط المب�اراة، فقد خاض الفريق س�بعة 
مباريات في غض�ون 18 يوما، وهذا يؤدي 
الى ارهاق الالعبين، وأعتمدنا نظام المداورة 

بين الالعبين خالل هذه الفترة”.
وتاب�ع شنيش�ل “ كان يج�ب عل�ى االتحاد 

االس�يوي لك�رة الق�دم، ان يوح�د توقي�ت 
مباري�ات المجموعة األول�ى والثانية معاً، 
لكون مقاعد التأهل لم تحس�م بعد بالنسبة 
ع�ن  ثان�ي  افض�ل  وكذل�ك   ، للمتصدري�ن 
المجموعتي�ن، فمباريات المجموعة الثانية 
س�تقام بغي�ر توقي�ت مب�اراة المجموع�ة 
االول�ى، وهذا ق�د يولد ش�يء م�ن االرباك 
والتس�اؤالت والش�بهات ، ولكنني استبعد 
بنتائ�ج  تالع�ب  هن�اك  يك�ون  ان  تمام�اً 

المباريات”.
وخت�م شنيش�ل ان “ توقي�ت المباريات ، ال 
يول�د الضغط على العبي فري�ق، وال يقلقنا 
اطالقاً، س�نلعب من اجل الفوز لكي نضمن 
ال�تأهل بدور النصف النهائي لكاس االتحاد 

االسيوي.

بوجبا يعلن طاعته التامة ملورينيو
             المستقبل العراقي / وكاالت

 
كش�ف الفرنس�ي بول بوجبا، نجم مانشس�تر 
يونايت�د اإلنجلي�زي، ع�ن حقيق�ة خالفاته مع 
مدربه البرتغال�ي جوزيه مورينيو، ورحيله عن 
الفري�ق نحو باريس س�ان جيرمان، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وق�ال بوجب�ا في تصريح�ات لبرنام�ج “كانال 
فوتبول” الفرنسي: ال توجد بيني وبين مورينيو 
أي مش�اكل، ه�و المدرب الذي يتخ�ذ القرارات، 
ودوري ه�و الموافق�ة عليه�ا، أن�ا العب يكون 

ردي على أرضية الملعب.
وتاب�ع الدول�ي الفرنس�ي بخص�وص األخب�ار 
التي تربطه بالرحيل لباريس س�ان جيرمان: لو 

استمعت لكل األش�خاص سأكون في كل مكان 
حاليا.

وبخصوص رحيله عن يونايتد، رد بوجبا: حاليا 
أرت�دي قميص مانشس�تر يونايتد، وال أفكر في 

الرحيل.
يشار إلى أن بوجبا انتقل لمانشستر يونايتد في 
صيف 2016، مقابل 89 مليون جنيه إس�ترليني 

من يوفنتوس.
وتش�ير التقاري�ر الصحفية البريطاني�ة إلى أن 
مورينيو، ال يريد الالعب الفرنس�ي الدولي، في 
مانشستر يونايتد الموسم المقبل ووكيله مينو 
رايوال، يتفاوض مع عدة أندية من ضمنها ريال 
مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي 

لضمه.

صالح يعلق عىل فوزه بجائزة األفضل 
يف إنجلرتا

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

أع�رب محمد صالح جن�اح فريق ليفربول 
اإلنجليزي، عن سعادته بحصد جائزة أفضل 
العب في إنجلترا هذا الموسم.وقال صالح، 
عبر صفحته الرس�مية على “فيس�بوك”: 
“حًقا فخور بحصولي عل�ى هذه الجائزة، 
والتي حصل�ت عليها بفض�ل زمالئي، لقد 
كان يوم�ا خاًص�ا جًدا”.وتوج صالح 
بالجائ�زة األحد، ف�ي حفل رابطة 
المحترفي�ن اإلنجليزي�ة، بعد أن 
تف�وق بالتصوي�ت عل�ى كيفن 
دي بروين وه�اري كين.ويقدم 

ص�الح موس�ما مميًزا م�ع الري�دز، حيث 
يحتل صدارة ترتيب هداف�ي البريمييرليج 

برصيد 31 هدفا حتى اآلن.

           المستقبل العراقي / وكاالت

احتفل األرجنتين�ي جونزال�و هيجواين، مهاجم 
يوفنت�وس، بح�دث خ�اص ، وذلك ف�ي مواجهة 
فريق�ه مع نابولي، ف�ي قمة الجول�ة ال� 34 من 

بطولة الدوري اإليطالي.
وش�ارك هيجواين في المباراة رقم 100 بقميص 
يوفنت�وس ف�ي جمي�ع البط�والت من�ذ انضمامه 
لفريق الس�يدة العجوز في صيف عام 2016، وسجل 

خاللها 54 هدفا.
وس�بق لهيجواين أن لعب 145 مب�اراة بقميص فريقه 
الس�ابق، نابول�ي خ�الل 3 س�نوات، س�جل فيها 89 

هدفا.

               المستقبل العراقي / وكاالت
 

وص�ف لي�روي س�اني، نجم مانشس�تر س�يتي، 
مدرب�ه اإلس�باني بي�ب جوارديوال، بأن�ه أفضل 
م�درب في العال�م، وعزا إليه الفضل في تحس�ن 
المس�توى الع�ام للفريق، مم�ا أدى لحصد لقب 

الدوري اإلنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وش�كل األلمان�ي س�اني، عنص�را أساس�يا ف�ي 
مساعي الس�يتي للفوز باللقب هذا الموسم، بعد 
أن س�جل الالع�ب البالغ م�ن العم�ر 22 عاما، 9 
أهداف وأرس�ل 12 تمريرة مؤثرة، ليحصد جائزة 
رابطة العبي كرة الق�دم المحترفين في إنجلترا، 
ألفضل العب ش�اب.وقال س�اني، لشبكة سكاي 
س�بورتس في حديث�ه عن جواردي�وال “إنه ومن 

وجهة نظ�ري، أفضل مدرب ف�ي العالم. الجميع 
يمكنه رؤية مس�توانا الذي تحسن كثيرا وتمكننا 
م�ن قط�ع خط�وة إل�ى األمام”.وتاب�ع “يحاول 
جواردي�وال، دوما الوصول لألفض�ل، ويظهر لنا 
كيفي�ة لع�ب ك�رة ق�دم جيدة”.ووصف س�اني، 
فريقه بأنه “مثالي”، وأرجع الفضل إلى التشكيلة 

بأكملها في فوزه بالجائزة.

ساين: جوارديوال أفضل مدرب يف العالـم

توقف لعجلة الدوري املمتاز وإعالن موعد هنايته
             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�رر االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم إيق�اف 
ال�دوري المحل�ي، لم�دة 11 يوم�اً، بس�بب 

ارتباطات المنتخب الوطني.
وقال رئيس لجنة المسابقات باالتحاد، 
تابعت�ه  تصري�ح  ف�ي  جب�ار  عل�ي 
“المس�تقبل العراق�ي” إنه “س�يتم 
إيقاف مس�ابقة ال�دوري المحلي، 
خ�الل الفترة م�ن 4 حتى 15 آيار 

المقب�ل؛ الرتباط المنتخب الوطن�ي، بمباراة ودية 
م�ع المنتخب الفلس�طيني ف�ي الثامن من الش�هر 

المقبل في ملعب البصرة الدولي”.
وأش�ار جب�ار، إل�ى أن الع�راق سيش�هد انتخابات 
برلماني�ة، يوم 12 من الش�هر المقب�ل، وبناًء عليه 
قرر االتحاد استئناف الدوري الممتاز منتصف آيار، 

مؤكًدا أن البطولة ستنتهي في تموز المقبل.
يذكر أن الدوري العراق�ي وصل إلى الدور الخامس 
م�ن المرحلة الثاني�ة، وال زال ال�زوراء في صدارة 

الدوري.

    المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف فلورنتين�و بيريز، رئيس 
ري�ال مدري�د، ع�ن موقف�ه م�ن 
كيل�ور  الكوس�تاريكي،  مس�تقبل 

نافاس، حارس مرمى الفريق.
وخ�الل إحي�اء ذك�رى ه�و احتف�ال 
بالذكرى ال� 30 لرابطة مشجعي ريال 
مدري�د اللت�ي التي حملت اس�م رامون 
ميندوزا الرئيس السابق للنادي الملكي، 
ق�ال بيري�ز موجًه�ا حديث�ه لنافاس، 
فيما نقلته صحيفة “آس” اإلس�بانية: 
“ريال مدريد لديه ش�يء مه�م للغاية، 
بوجود ش�ريك مثل كيل�ور نافاس، 
ألنه كس�ب احترام ومشاعر 
الجمي�ع، بفض�ل موهبته 

واحترامه لقيم النادي”.
وتابع: “م�ن الفخر امتالك حارس مثل 
كيل�ور ناف�اس، وال يه�م م�ا يقولون، 
اعمل بجد، وستكون في مدريد لسنوات 

طويلة”.
وم�ن جهة أخرى، ق�ال بيري�ز: “لدينا 
لقبان ل�دوري األبط�ال عل�ى التوالي، 
لكن نملك الشغف للتتويج باللقب للعام 

الثالث، وصناعة التاريخ”.
ميون�خ  باي�رن  أن  “رغ�م  وأردف: 
خص�م صعب، لكن العب�ي ريال مدريد 
س�يقاتلون بأرواحهم، م�ن أجل حصد 
اللق�ب األوروبي.. نحن ق�ادرون على 
الف�وز باللقب ال��13، ووح�دة مدريد 
ل�ن ُتكس�ر، رغ�م رغب�ة الكثيرين في 

كسرنا.

برييز يوضح موقفه من مستقبل نافاس

هيجواين يدخل نادي املائة
مع يوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان، 
ان العم�ل س�يعاد ال�ى ملعب�ي التاجي�ات وص�الح 
الدين، اليوم الثالثاء، مش�يرا في الوقت نفس�ه الى 
أن الوزارة بانتظار تحديد مكان الملعب المهدى من 

السعودية.
وقال مكتب�ه االعالمي في بيان تلقته “المس�تقبل 
العراقي”، إن “وزير الشباب والرياضة عبد الحسين 
عبط�ان ق�ص، الي�وم ، ش�ريط مع�رض انجازات 
ال�وزارة الفوتوغراف�ي، الذي نفذته دائ�رة الثقافة 
والفنون، عل�ى قاعة االحتفاالت المركزية في مقر 

الوزارة، بحضور الكادر المتقدم لها”.
وأك�د عبط�ان ان “المع�ارض الفوتوغرافي�ة التي 
تس�لط الضوء على عم�ل المؤسس�ات، مهمة جدا 
لتوثي�ق العم�ل المبذول م�ن قبل العاملي�ن”، مبيناً 

“أتمن�ى عل�ى كل ال�وزارات ان تقي�م 
مع�ارض فوتوغرافية النجازاتها، كي 

يشعر المواطن بالخدمات المقدمة”.
وأض�اف ان “الث�ورة العمراني�ة الت�ي 

اش�علتها ال�وزارة ال مثي�ل له�ا ف�ي اي 
مكان سواء كان خارج العراق ام داخله”، 

موضح�اً ان “العم�ل اس�تمر رغ�م قل�ة 
التخصيص�ات المالية المرص�ودة للوزارة 

من قبل الحكومة”. 
وأوضح ان “العمل سيعاد في ملعب التاجيات 

)65 ال�ف متفرج( يوم غد الثالثاء، فيما ننظر 
تحدي�د م�كان الملع�ب المه�دى م�ن المملكة 
العربي�ة الس�عودية من قبل رئاس�ة الوزراء”، 
مس�تطرداً، ان “بعد غٍد االربعاء سيش�هد إعادة 

العم�ل في ملعب ص�الح الدين )30 ال�ف متفرج( 
وافتتاح القاعة الرياضية في مدينة بلد.

             بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر الش�باب والرياضة، عبد الحس�ين 
عبطان، المنش�آت الرياضية في قض�اء المدائن 
ف�ي العاصم�ة بغداد.ونق�ل بي�ان لل�وزارة عن 
عبطان قوله في كلمة له امام جموع الحاضرين 
ف�ي منت�دى المدائ�ن ان “المنش�آت الرياضي�ة 
اساس الرياضة في العراق وان المحافظة عليها 
وادامتها يعن�ي بداية الطري�ق الصحيح لتطوير 
الرياضة ف�ي العراق”.وأضاف ان�ه “رغم توقف 
جميع ال�وزارات ع�ن العمل في زمن التقش�ف، 

لك�ن وزارة الش�باب والرياضة رفضت 
التوقف واستمرت بعملها الدؤوب الذي 
نتج عنه منشآت رياضية هي األولى في 

المنطق�ة س�واء المالع�ب الكبيرة او 
الصغي�رة والتي يقضي االف الش�باب 

هوايته�م”. بممارس�ة  فيه�ا  وقته�م 
وأش�اد عبطان “بالعمل الكبير للقائمين 

عل�ى المنش�آت الرياضي�ة وخاصة ف�ي منتدى 
المدائ�ن الذي يقدم الكثير من الخدمات للش�باب 
والرياضيي�ن وف�ي كافة المجاالت التي تس�اعد 

على تنمية مواهب الشباب.

عبطان: مالعبنا هي األوىل
يف املنطقة

الشباب : عودة العمل بملعبي التاجيات وصالح الدين 
وننتظر حتديد مكان امللعب املهدى من السعودية

             بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د وزير الش�باب والرياضة، عبد الحس�ين 
عبطان، المنش�آت الرياضية في قضاء المدائن 

في العاصمة بغداد.
ونق�ل بيان للوزارة عن عبط�ان قوله في كلمة 
له امام جموع الحاضرين في منتدى المدائن ان 
“المنشآت الرياضية اساس الرياضة في العراق 
وان المحافظ�ة عليه�ا وادامته�ا يعن�ي بداية 
الطريق الصحيح لتطوير الرياضة في العراق”.

وأضاف ان�ه “رغم توقف جميع ال�وزارات عن 
العم�ل في زمن التقش�ف، لكن وزارة الش�باب 
والرياضة رفض�ت التوقف واس�تمرت بعملها 

الدؤوب الذي نتج عنه منشآت رياضية هي 
األول�ى في المنطقة س�واء المالعب 

الكبيرة او الصغيرة والتي يقضي 
فيه�ا  وقته�م  الش�باب  االف 

بممارسة هوايتهم”.
وأش�اد عبطان “بالعمل الكبير 
المنش�آت  عل�ى  للقائمي�ن 
الرياضية وخاص�ة في منتدى 
المدائ�ن الذي يق�دم الكثير من 
والرياضيين  للشباب  الخدمات 
الت�ي  المج�االت  كاف�ة  وف�ي 
تس�اعد عل�ى تنمي�ة مواه�ب 

الشباب.

حكم عراقي يشارك يف إدارة منافسات
مونديال السلة للسيدات

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

يلتق�ى ن�ادى ال�زوراء م�ع فري�ق الجيش 
الس�ورى ف�ى مدين�ة المنام�ة بالبحرين 
مساء اليوم الثالثاء فى الجولة السادسة 
واألخيرة م�ن المجموع�ة الثانية لدور 
المجموعات من بطول�ة كأس االتحاد 

األسيوى 2018”. 
لعبة الزوراء والجيش السورى اليوم فى كأس 
أسيا يدخلها البطل العراقى للفوز بها وبالنقاط 
الثالثة لكن�ه يواجه منافس ق�وى جدا وعنيد، 
م�ن الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين البطلين 
العراقى والس�ورى والذى أقيم بالدوحة أنتهى 
بالتعادل 0-0، جدول ترتيب المجموعة الثانية 

قبل مباراة اليوم يتص�دره نادى العهد اللبنانى 
برصيد 9 نقاط بف�ارق االهداف تحديدا بفارق 
هدف واحد عن صاح�ب المركز الثانى الزوراء 
العراق�ى وصاح�ب نف�س الرصي�د 9 نق�اط، 
الجيش الس�ورى يح�ل ثالثا برصي�د 6 نقاط، 
بينما يأتى المنامة البحرينى فى المركز الرابع 

واألخير برصيد نقطة واحدة.

اليوم.. النوارس بمواجهة اجليش السوري يف اجلولة االخرية
لكأس االحتاد اآلسيوي
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن فيتامني A يساعد يف قوة عملية 
اإلبصار وحسن عمل العني وتكون أعراض 
نقص هذا الفيتاميني بالعمش اللييل الذي 
يصيب اإلنسيان وجفياف بالعني. ويداوي 
ذلك بتعويض هيذا الفيتامني وذلك بتناول 
الجيزر واألوراق الخيراء ورشب اللبين 

والحليب وأكل البيض. 
هل تعلم أن اإلنسيان يسيتطيع أن يتحمل 
بدون تنفس ما بني 3 ي 7 دقائق فقط، فإذا 
زادت عىل ذلك يجب فحص مجرى التنفس 
ومحاولة تحريره من أي عائق فإذا تم كل 
ذلك وبقيت عمليية التنفس متوقفة يجب 
اللجيوء عندهيا إىل إجيراء عمليية تنفس 

اصطناعي.

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنيياً: تنهي عمالً جامعيياً تنال عىل أثيره عالمة عالية 
تسيتحق عليهيا تنويهياً وتهنئة.عاطفياً: ال تكين مرتدداً 
يف ميا يتعليق باالهتمام بالرشييك، فهو ميالذك األخري يف 
امللّمات واملصاعب.صحياً: عليك بمأبريلة بعض التمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنياً: عد إىل صوابك يف ما يتعلق ببعض األمور املهنية، ال 
تفقيد اتزانك وال تحاول أن تفيرض هيمنتك عىل اآلخرين، 

كن عاقالً، وادرس األمور بهدوء .
عاطفيياً: ال تزال النجم املحبوب الذي يرغب الجميع يف أن 

يكونوا معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغيريات إيجابية وتصحيحات 
مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الرشيك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر 
ليه بيدورك االهتمام اليكايف، وتقدم له الكثري مين الهدايا 

القيمة.

مهنيياً: خّفف النميط وال تبيادر اىل يشء وانتبه من حرق 
املراحل أو من خيبة وتراجع، إّياك واالصطدام بأحدهم . 

عاطفيياً: تنعم بنهاية يوم سيعيد بعدما أمضييت أوقاتاً 
مسلية برفقة األصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض 

الوقت

مهنياً: ضع نفسك يف الواجهة واظهر لكل املراقبني ما أنت 
قادر عليه حني تقرر النرص.

عاطفياً قد تتلقى دعماً من الحبيب أو تسيتفيد من وضع 
جييد له. يكون مزاجيك رائقاً وتبدو أكثير انفتاحاً وقدرة 

عىل تبادل الرأي.

مهنياً: تجد نفسك يف موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت 
انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس 
.عاطفيياً: أنت قليل الصرب وقايس القليب وتميل إىل إثارة 
العدائيية والتوّتير أينميا حللت. وهيذا ما يسيبب إحراجاً 

للرشيك معظم األحيان .

مهنياً: تسيتعيد حماستك وتخّف الضغوط ويصبح اللقاء 
أسيهل من السيابق، تتمتع بثقية عالية بالنفيس وتقرر 
إدخال تعديل مناسيب عيىل حياتك، فتتخيذ هذه األخرية 
طابعاً مختلفاً جميياًل ومميزاً.عاطفياً: انقالب ملصلحتك، 

حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة استثنائية لقلب األمور ملصلحتك، 
فتبدو الشؤون املهنية مهمة جداً.

عاطفيياً: يمنحك الحظ قدرة مهمية عىل تحقيق التقارب 
ميع اليزوج، وإذا كنيت عازبياً يكيون الحيب يف مقدمية 

اهتماماتك وقد تقع يف شباكه بجنون .

مهنيياً: تبيرش األوضياع بتحّسين ملميوس، ذليك لغياب 
املعاكسيات الرئيسة، تفسح لك الظروف يف املجال إلنجاح 

مساعيك وإلثبات الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفيياً: يدعوك الرشييك إىل أن تتخىل قليياًل عن موقفك 

العدائي تجاه بعض األمور

مهنيياً: لن تيرتّدد يف توجييه املالحظات الجارحة، تشيتّد 
الضغيوط ورّبما تضطر إىل إهمال عمليك واالهتمام بأحد 
أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركيز عىل العالقات االجتماعية وخصوصاً مع أشيخاص 

من املحيط نفسه حني تتبادلون اآلراء واألفكار 

مهنيياً: تتييح لك الظيروف التعبري بسيهولة وطالقة عن 
مختلف آرائك ومن دون حرج أوإرباك.

عاطفيياً: أفيكارك واضحية وأسيلوبك مسيالم ال يخفي 
تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري إعجاب الرشيك.

صحياً: معظم اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنياً: بريق أمل يطل من خلف حجاب االنتظار، كن واثقا 
بيأن ال يشء يقدر عىل الحط من املعنويات املرتفعة مهما 

حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفيياً: تحتياج إىل رضيا الرشيك ال سييما أنيك مرحلة 

حاسمة يف حياتك معه .

احلوتالعذراء

أطعمة جتنبها »قبل النوم«
يبقيى الحديث عن الطعيام قبل النوم، مثار 
جدل، بني رفض قاطع، ورأي آخر ال يرى فيه 
رضرا، إىل جانيب تكاثرت النصائح ما نفعل 
قبيل النوم، مين قبيل تجنيب الهاتف، وأخذ 
حمام للراحة، وقراءة كتاب.وحسب خرباء، 
فإن بعض األطعمة لها القدرة عىل املساعدة 
عيىل النوم بشيكل أفضل، يف حيني أن تناول 
األطعمية الخاطئة قيد يكون ضيارا لدورة 

النوم. بحسيب ميا أورد املوقيع املتخصص 
“الطبي”.ويرى الخرباء أن 5 أطعمة يجب أن 
تتناولها قبل النوم للحصول عىل أفضل ليلة 
نوم عىل اإلطالق، وهي املوز، بسبب احتوائه 
عىل مسيتويات عالية من املغنيسييوم الذي 
يسياعد عىل اسيرتخاء العضالت، باإلضافة 
إىل السيريوتونني وامليالتونني.وكذليك، اللوز 
بسيبب احتوائه عيىل مسيتويات عالية من 

املغنيسييوم والرتيبتوفان، والعسيل بسبب 
قدرته عىل تحفيز إطالق امليالتونني وإيقاف 
األوريكسيني وهي امليادة الكيميائيية التي 
تبقينا يف حالة تأهب.وأيضا الشوفان الغني 
بالفيتامينات، واملعادن واألحماض األمينية، 
وتعميل جميعهيا عيىل تحفييز امليالتونني، 
والدييك الرومي بسيبب ارتفاع مسيتويات 

الرتبتوفان.

أبل توفر بدائل جمانية
قالت رشكة أبل، إن تعطل أحد مكونات عدد محدود من 
أجهزة ماك بوك برو، تسيبب يف تمدد البطارية املدمجة 
وإنها سيتوفر بديال مجانيا يف جميع أنحاء العالم لهذه 

البطاريات.
وقاليت أبل إن الخلل اليذي أعلن عنيه، يف بعض أجهزة 
ماك بيرو 13بوصة غري املزودة برشيط اللمس، ال يمثل 

مشكلة تتعلق بالسالمة.
وذكرت أبل عىل صفحة الدعم الخاصة بها، إن الوحدات 
التيي ظهر بها هذا الخلل، جيرى تصنيعها يف الفرتة ما 

بني أكتوبر  2016، وأكتوبر 2017، دون أن تكشيف عن 
العدد الفعيل ألجهزة ماكبوك التي يوجد بها الخلل.

وكانيت الرشكية املصنعة لهاتيف آيفيون، تعرضت يف 
السيابق ملثيل هيذا التدقيق، بعيد أن أكدت يف ديسيمرب 
امليايض، أن براميج التعامل مع البطارييات القديمة يف 
أجهيزة آيفون 6، وآيفون 6إس، و آيفون إس إي، يمكن 
أن تبطيئ األداء. وبعد ذلك، اعتيذرت الرشكة وخفضت 
سيعر اسيتبدال البطاريات للطرز املتأثيرة إىل 29 دوالرا 

من 79 دوالرا.

يدفن كنزًا ويعطي إشارات إلجياده!
فشل أكثر من 350.000 شخص يف العثور عىل الكنز الثمني، 
الذي ُيسييل لعاب الكثري من الناس منذ سنوات، الراغبني يف 
فك طالسيم كنز، يبدو أن مهمة العثور عليه ليسيت سهلة 
عىل اإلطالق.ففي سينة 2009 أعلين الرجل األمريكي الغني 
فوريسيت فني، أنه خبأ كنزا تبلغ قيمتيه املالية 1,6 مليون 
يورو، حسيب ما أشار إليه موقع »بيزنيز إنسايدر« األملاني.

ووضع فوريسيت فني )87 عاما( مجموعة من اإلشيارات، 
التيي تقيود إىل العثيور عىل ميكان الكنز.إذ يتحتيم عىل كل 
راغيب يف ذلك قراءة كتابني، ألفهما فوريسيت فني بنفسيه 
وأعطى فيهما بعض اإلشيارات عن ميكان الكنز، باإلضافة 
إىل قصيدة شيعرية تتضمن الكثري من األبيات، التي ُتسياعد 
عيىل فيك أحجيية الكنز.ويؤكد فوريسيت أنه يجيب قراءة 
قصيدتيه الشيعرية بتمعين »اقيرأ اإلشيارات املوجيودة يف 
قصيدة الشعرية بشكل دائم ...فالكنز يف الخارج ينتظرك«.

ويوضح موقع »بيزنيز إنسيايدر« أن فوريست خبأ الكنز يف 
»جبيال روكي«، وهي سالسيل جبلية تقع يف شيمال القارة 

األمريكية، حيث وضع األمريكي الثري الكنز عىل ما يبدو يف 
مكان معني يف والية نيومكسييكو األمريكية.وبحسب نفس 
املصدر، يتكون الكنز من صندوق يزن حوايل 20 كيلوغراما، 
وعامير بالقطيع الذهبيية ومجوهرات ثمينية وكذلك قطع 
أثرية قديمة، مضيفا أن العثور عىل هذا الكنز الثمني يتطلب 

الكثري من الصرب والجهد.
مهمة صعبة

من جهة أخرى، يشري موقع صحيفة »إندبندنت« اإلنجليزية 
أن أربعة أشيخاص لقيوا مرصعهم أثناء رحلية البحث عن 
الكنز، وأضاف موقع الجريدة الربيطانية أن فوريسيت فني، 
يعتقد أن مهمة إيجاد الكنز قد تتطلب ربما 1000 سنة حتى 
يجده شخصا ما، وأردف أن كني يطلب من املغامرين توخي 

الحيطة والحذر أثناء البحث عن الكنز وعدم املُجازفة.
هدف إنساني

وأشيار فوريسيت فني أنه يهدف من خيالل وضعه الكنز يف 
»جبال روكي«، هو دفع اآلبياء إىل أخذ أطفالهم إىل الطبيعة 
والتمتيع بمناظرهيا السياحرة، وأضياف »أرييد أن أعطي 
لألطفال شييئاً ما، إذ يقضيون وقتا طويال يف ألعاب الفيديو 
والهاتيف املحميول«، وتابع قائال »أتمنيى أن يذهبوا للصيد 
ويبحثوا عن الحفريات، ويلتقطوا جذوع األشيجار املتعفنة 

ويكتشفوا ما تحتها...وبالطبع البحث عن الكنز«.

»مفاجأة قاسية« بشأن النباتيني
بعيد أن ظل مفهوم »الحفياظ عىل البيئة« 
أحد أبرز األسباب التي يتمسك بها النباتيون 
للميض يف نظامهم الغذائي النباتي، كشفت 
دراسية جدييدة أرسارا جديدة عين النظام 
الغذائي، الذي يعد األشيهر يف العالم.ووفق 
الدراسة، التي أعلنت عنها املكتبة األمريكية 
العامة للعلوم، يير النباتيون البيئة أكثر 
من مستهلكي اللحوم، باعتبار أن نظامهم 
الغذائيي النباتيي يؤدي إىل إهيدار للّطعام.

وأوضحت الدراسية أن »كل أمريكي يعتمد 
نظاما غذائيا نباتيا يهدر أسيبوعيا نحو 3 
كيلوغراميات من الطعام«.وأشيارت كذلك 

إىل أن النباتييني يعتقيدون أنهيم يتناولون 
الطعام بشيكل صحيي أكثير، ويتطلعون 
مرارا السيتهالك خيروات طازجة، مما 
يؤدي بهم لإلكثار من مشرتياتهم.وتابعت 

الدراسية: »النباتيون ال يسيتهلكون كل ما 
يبتاعونيه نظرا لرشائهيم كميات إضافية، 
فيعميدون لرميي الخيراوات بعيد ييوم 
أو يوميني تخوفيا مين فسيادها«.ووفقا 
الدراسية، فيإن الهيدر الغذائيي بليغ 150 
ألف طين يوميا، يهدر معه ميا يزيد عن 4 
تريليونات من ميياه الري.ويصف العلماء 
عيادات النباتييني بالسييئة جدا، بميا أنها 
تنعكس سيلبا عيىل التيوازن البيئي، وعىل 
املزارعيني الذيين يبذلون وقتهيم وأرضهم 
وموارد أخيرى لديهم لتنمية ميواد غذائية 

يفرتض استهالكها.

المتاهات

كلمات متقاطعة

سودوكو

طبق اليوم

املقادير:
“تكفي شخصني” - نصف كيلو كبدة رشائح رقيقة - ردة للتغطية

التتبيلة:
1 حبية فلفل روميي مفروم ناعيم - 3 ملعقة كبيرية “ملعقة طعام” 
عصري ليميون - 1 ملعقة كبرية “ملعقة طعام” ثوم بودرة - 1 ملعقة 
كبيرية “ملعقة طعام”خل أبييض - 1 ملعقة صغرية “ملعقة شياي” 

كمون مطحون – ملح - فلفل أسود
طريقة عمل كبدة بالبصل: 

طريقة التحضري:
يف بولة متوسطة، نضع الفلفل املفروم وعصري الليمون والخل والكمون 

والثوم البودرة وامللح والفلفل األسود، ونخلطهم جيداً.
نضيع الكبيدة يف البولة، وتتبلهيا “ندعكها” بالخليط جييداً، ثم نغطي 

البولة، ونضعها يف الثالجة ملدة ساعة.
نسيخن الفرن عىل درجية حرارة 180 مئوية، ونبطين الصينية بورقة 

زبدة.
نضع الردة يف طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة يف الردة لتغطيها 

من الجانبني.
نضع الكبدة يف الصينية، وندخلها الفرن ملدة 15 دقيقة حتى تنضج.

نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها يف الطبق.
نقدم الكبدة املشوية ساخنة مع مخلل الخيار وسلطة الطحينة.

كبدة مشوية بالردة
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كـاريكـاتـير

أثب�ت علم�اء دنماركيون العالقة بني عدد نبض�ات القلب وطول العمر، 
من خالل دراسة استمرت 16 عاما.

وش�ارك يف هذه الدراس�ة، بحس�ب صحيفة تلغ�راف، 2798 متطوعا، 
منه�م 1082 فارقوا الحياة خالل فرتة الدراس�ة. وبع�د تحليل البيانات 
الخاصة بالحالة الصحية للمشاركني، أثار انتباه العلماء مؤرش النبض، 
وتمكنوا عىل ضوئه من تأكيد ارتباط متوس�ط ط�ول العمر بصورة ما 

بإيقاع القلب.
وق�ال الباحث�ون تعقيبا عىل اس�تنتاجهم: »إذا كان النب�ض من 71 إىل 
80 رضب�ة يف الدقيقة، فإن خطر الوفاة املبكرة يزداد بنس�بة 51%. وإذا 
كان م�ن 81 إىل 90 ف�إن خطر الوفاة يتضاعف، حتى إذا كان مس�توى 

الكوليسرتول والسكر يف الدم طبيعيا«.

اكتش�ف علم�اء جامع�ة مانشس�رت أن األش�خاص الذي�ن يمت�ازون 
بمصافحة قوية لديهم قدرات عقلية عالية، ويتمتعون بذاكرة متطورة 
يف سن البلوغ. ويقول جوزيف فريت، أحد العلماء الذين ساهموا يف هذه 
الدراس�ة: »نرى عالقة واضحة بني القوة العضلية وصحة الدماغ. واآلن 
نحتاج إىل إثبات إمكانية تطوير أدمغتنا من خالل تعزيز القوة العضلية 

مثال بتمارين رفع األثقال«، بحسب صحيفة دييل ميل.
ويؤك�د العلماء عىل أن الناس ذوي املصافح�ة الضعيفة يمتلكون مادة 
بيض�اء أق�ل كثافة يف أدمغتهم. لذلك، تبني الدراس�ة أن�ه من خالل قوة 
املصافحة يمكن تقدير التغريات املحتملة يف القدرات العقلية للش�خص 

يف سن البلوغ وعند الشيخوخة.

العالقة بني قوة املصافحة والقدرات العقليةطول العمر مرتبط بعدد رضبات القلب تأثري تناول املكرسات عىل الصحة؟

فقدان األسنان عالمة مرض قاتل!

درس علم�اء س�ويديون الحالة الصحية 
ل�� 60 ألف ش�خص يف الب�الد، وبينوا أثر 
تناول املكرسات عىل عمل القلب واألوعية 

الدموية.
وتراوح�ت أعمار املش�اركني يف الدراس�ة 
بني 45 و83 عاما، واس�تمرت متابعتهم 
مل�دة 17 س�نة. وت�م تس�جيل 984 نوبة 
قلبي�ة لدى املش�اركني يف الدراس�ة خالل 
حال�ة   917 وك����ان�ت  الف�رتة،  تل�ك 
منه�ا مميت�ة. وس�جل ل�دى مش�اركني 
آخري�ن 7550 حالة رجف�ان أذيني )أحد 

اضطرابات رضبات القلب(.

كما رصد العلم�اء تناقص خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية ل�دى متناويل املكرسات 
بش�كل دوري، بنس�بة 20%. وأوضح�ت 
البيان�ات أيضا أن الذين تناولوا املكرسات 
من مرة إىل ثالث مرات يف الشهر، تناقص 
لديه�م خطر اإلصابة بالرجف�ان األذيني 

بنسبة تراوحت ما بني 12 إىل %18.
ويعيد األطباء الس�بب يف ذلك إىل أن تناول 
املك�رسات ل�ه تأث�ري إيجاب�ي ع�ىل عمل 
القل�ب واألوعية الدموي�ة، ألن املكرسات 
تع�د مصدرا للده�ون الصحي�ة واملعادن 

ومضادات األكسدة.

وارتف�اع  التدخ�ني  م�ن  األطب�اء  يح�ذر 
الكوليس�رتول وضغط الدم والسكري، ألنها 
األسباب الرئيسية ملرض نقص تروية القلب 

الذي يودي بحياة املاليني كل عام.
وأكدت دراسة حديثة ما أشارت إليه دراسات 
س�ابقة، أوضحت الصلة بني فقدان األسنان 
وم�رض نق�ص تروي�ة القل�ب. حي�ث قام 
خرباء من جامعة تول�ني يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة، ببحث اس�تخدموا في�ه بيانات 

طبية ل� 61 ألفا من الرجال والنس�اء الذين 
ترتاوح أعمارهم بني 45 و69 سنة. ولم يكن 
أي ممن شملتهم الدراسة يعاني من أمراض 

القلب واألوعية الدموية يف البداية.
وتب�ني للباحث�ني بع�د انته�اء الدراس�ة أن 
فق�دان أحد األس�نان يعد حادث�ة عادية وال 
يعكس احتم�اال متزايدا لإلصاب�ة بأمراض 
القل�ب التاجي�ة. لكن فقدان س�نني أو أكثر 
يعد إنذارا ملش�اكل صحية يف القلب، وخاصة 

لدى أولئك الذين كان لديهم أكثر من 24 سنا 
عند انطالق الدراسة.

وأك�د الباحثون أن احتم�ال اإلصابة بنقص 
تروي�ة القلب ي�زداد، لدى األش�خاص الذين 
فقدوا س�نني أو أكثر، بنس�بة 25%. ويعتقد 
الخ�رباء أن البكترييا املس�ببة ألمراض الفم 
واألس�نان، تزيد من خطر انتقالها إىل القلب 
ع�رب ال�دم وت�ؤدي إىل مضاعف�ات مرضية 

كنقص الرتوية.

محمد عبد الجبار الشبوطإنعام كجه جي 

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

قرأت اسمها يف مقدمة الفيلم، وجلست أتابعه وأترقب ظهورها 
عىل الشاشة. وبعد أكثر من عرشين دقيقة اكتشفت أن املمثلة 
الت�ي ترتدي ثياباً غريبة هي نفس�ها كلودي�ا كاردينايل، إحدى 
س�فريات الجمال اإليطايل الذي قدم للس�ينما العاملية وجوهاً ال 
تن�ى: آّنا مانياني وجينا لولوبريجيدا وصوفيا لورين وأورنيال 
موت�ي. هل يمك�ن أن تك�ون هذه العج�وز التي رس�م الزمن 
خرائ�ط فوق مالمحها هي كلوديا؟ أك�ره مفردة »تباً« منذ أن 
صارت ُتستخدم يف ترجمة الشتائم املقذعة يف األفالم األمريكية، 

لكنني لم أجد غريها عىل لساني. تباً للشيخوخة.
كل البرش يتقدمون يف السن. تتهدل األجفان التي علّمْت الغزل، 
ويتسلل البياض إىل الشعر الحرير الذي كان »عىل الخدود يهفهف 
ويرج�ع يطري«. وقد خطفت الحبوب املنومة مارلني مونرو من 
هذا املصري، وتركت بريجيت باردو تواجهه. أما كلوديا كاردينايل 
فقد امتلكت من خفة الكائنات الرشيقة ما يوحي بأنها جالسة 
عىل تل الس�المة وعابرة للحقب. ظه�رت يف 150 فيلماً طويالً، 
واجتهدت وتعبت ولم تنقبض ابتسامتها الطلقة. كم هي قليلة 
ذوق، تل�ك الجريدة الباريس�ية الت�ي احتفلت قبل أي�ام ببلوغ 
النجمة الجميلة سن الثمانني. ليت املحرر ترّفق وحسبها أربعة 
عرشينات ليخفف من وطأة الخرب. هناك لدى كلوديا كاردينايل 
م�ا يجعلنا نحس�بها »من عندن�ا«. مثلها مثل دالي�دا وجورج 
موستاكي وديميس روسوس؛ الفنانني »الخواجات« الذين رأوا 
النور يف شربا واإلسكندرية. فهي من مواليد حلق الواد، ضاحية 
تونس البحرية التي تشتهر بأنها تقّدم لزوارها ألّذ وجبة حوت 
يف البالد. والحوت بلهجة التوانس�ة هو السمك. ومن رمال ذلك 
الشاطئ وشمسه الس�اخنة وحراشف أسماكه انطلقت البنت 
الس�مراء لتصب�ح ممثل�ة يف روما وباري�س، ث�م يف هوليوود، 
وبطل�ة يف أف�الم ملخرجني أمث�ال فيلّين�ي وفيس�كونتي وآبيل 
غانس وكلود لولوش وس�هيل ب�ن بركة وفريد بوغدير. لم تكن 
تتكل�م اإلنجليزي�ة، فجاءوا لها بمن يدبل�ج حواراتها يف األفالم 
األمريكية. بنت خجول بعينني س�وداوين بسعة بحريتني، حلم 
بها الش�باب عروس�اً، وأطلقت عليها الصحافة لقب »خطيبة 
إيطاليا«. حادثها املخرج فيس�كونتي بالفرنسية، وأراد لها أن 
تبقي شعرها األسود طويالً. أما فيلّيني فكان ذا نظرة مغايرة، 
تحدث معها باإليطالية وأراد ش�عرها قصرياً وأش�قر. كانت يف 
العرشين، ش�فافة مطواع�اً تعرضت للعنف وتحتاج إىل س�ند. 
وم�ا كان يمك�ن لها أن تبقى خطيبة عىل ط�ول الخط. وال من 

حوريات البحر.

املحور االول:  فكرة أعادة بناء الدولة
ق�د يبدو غريبا ان نتح�دث عن فكرة »اعادة بناء الدولة« بعد 15 عاما 
من س�قوط »دولة« ص�دام. والحقيقة ان هذه الغرابة س�تزول حاملا 
تذكرنا انه يف صبيحة يوم 9 نيسان 2003 لم يكن هناك دولة. وحينما 
ش�كل رئيس س�لطة االئتالف بريم�ر مجلس الحك�م يف 12 تموز من 
نف�س الع�ام، لم تك�ن الدولة الجديدة ق�د ولدت. ويف خالل الس�نوات 
املاضي�ة ظهرت مؤسس�ات الدولة الجديدة )برمل�ان، حكومة، جيش، 
رشط�ة ال�خ( لكنها لم تكتمل م�ن جهة، ورافقتها، م�ن جهة ثانية، 
»عيوب تاس�يس« كثرية حتى انتهى املطاف بنظام »هجني«، ظاهره 
ديمقراطي، وباطنه ابعد عن ذلك بمس�افة طويل�ة. ومع تبوأ العراق 
مكان�ا متقدما يف قائم�ة الدول الفاش�لة failed state اصبح التفكري 
بإعادة بناء الدولة ملحا. ومن هنا اصبح من حق الناخب ان يكتش�ف 

مدى ادراك القوائم االنتخابية املتنافسة لهذه الحالة.
1. دولة القانون:

ق�ال ائتالف دول�ة القانون يف برنامج�ه انه »يتطل�ع ...اىل اعادة بناء 
الدول�ة الق�ادرة العادلة«. كيف؟ »من خالل تش�كيل حكومة األغلبية 

السياسية«.  
2. ائتالف النرص:

لم يس�تخدم ائت�الف النرص مصطلح اعادة بن�اء الدولة، وانما تحدث 
عن »استكمال االصالحات لبنية الدولة«.

3. تحالف الفتح:
تحدث تحالف الفتح عن »قيادة مرشوع تغيريي متكامل إلدارة الدولة 
وبنائهاعىل اسس سليمة«معتربا ان »بناء الدولة عىل اسس صحيحة« 

هو »مسؤولية يتحملها الجميع«.
4. تيار الحكمة

ل�م يتحدث تي�ار الحكمة عن اعادة بناء الدولة، لكنه أش�ار اىل حاجة 
العراق اىل »رجال دولة ال رجال سلطة«.

م�ن ه�ذا االس�تعراض الرسيع يتض�ح ان الح�د األدنى املش�رتك بني 
التحالفات األربعة هو القبول بالدولة الراهنة، مع تفاوت بنّي وواضح 
يف السقف االعىل يف النظر اىل الدولة من حاجتها اىل رجال، اىل إصالحها، 

اىل بنائها عىل اسس سليمة او صحيحة وصوال اىل اعادة بنائها. 
ل�م تق�دم التحالفات األربعة تص�ورا بديال للدول�ة وال توصيفا جديدا 
لها.وه�ذا اقل مم�ا يتضمن�ه مرشوعنا للدول�ة الحضاري�ة الحديثة 
ال�ذي فصلنا الكثري م�ن جوانبه، رغ�م ان الربام�ج املبحوثة تتضمن 
ش�ذرات متناثرة من خصائص الدول�ة الحضارية الحديثة ال تجمعها 
رؤية واحدة مرتابطة اش�مل، سوف نتعرض لها يف ثنايا هذه القراءة 

النقدية.

قراءة نقدية يف برامج 
القوائم االنتخابية كلوديا يف ثامنينها

يعتقد علماء كلية لن�دن الجامعية أن الطرق 
التقليدي�ة املس�تخدمة يف قي�اس ضغط الدم 
ال تس�مح بتش�خيص ارتفاعه عند الكثريين 

الذين يعانون منه ولكنهم ال يعلمون ذلك.
وحل�ل الباحث�ون بيان�ات 64 أل�ف ش�خص 
خ�الل 10 س�نوات، كان ضغ�ط ال�دم يقاس 

لديهم بالطرق التقليدية املتبعة، أو بواس�طة 
األجهزة املحمولة التي تقيس�ه بشطل متكرر 
طوال الي�وم. وقارن الباحث�ون دقة توقعات 
وفاة املرىض بس�بب أم�راض القلب واألوعية 

الدموية.
واتض�ح م�ن املقارن�ة أن األجه�زة املحمولة 

ط�وال اليوم أدق بنس�بة 50% من 
الط�رق التقليدي�ة يف التنبؤ بوفاة 
الشخص بأمراض القلب واألوعية 
الدموي�ة. كما أن 20% من البالغني 
األصحاء كان ضغ�ط الدم عندهم 
مرتفع�ا ولكنه�م كان�وا يجهلون 

ذلك.
ويش�ري الخ�رباء إىل أن كل واح�د 
أربع�ة أش�خاص بالغ�ني يف  م�ن 
العال�م يعان�ي من ارتف�اع ضغط 
الدم، ولكن لم يتم تش�خيصه لدى 
نصفه�م، لذل�ك لم يص�ف األطباء 

لهم أي عالج.
ويعتقد الباحث�ون أنه للوقاية من 
أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية، 
يجب التخيل ع�ن الطرق التقليدية 
املتبع�ة يف قي�اس ضغ�ط ال�دم يف 
إىل  والتح�ول  األطب�اء،  عي�ادات 
استخدام األجهزة املحمولة التي تقيس ضغط 
ال�دم كل 20-30 دقيقة خ�الل اليوم. وبهذه 
الطريق�ة فق�ط، س�يكون باإلم�كان معرفة 
املس�توى الحقيق�ي لضغ�ط ال�دم، وتكوين 

صورة كاملة عن حالة الشخص الصحية.

نصف املصابني بارتفاع ضغط الدم جيهلون ذلك

الحلقة االول


