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االمام الكاظم )عليه السالم(

من تكلم في اهلل 

هلك ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله 

العجب هلك

ص3العراق جيهز لعمليات جديدة يف سوريا: ال توقف حتى القضاء عىل »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 بالتفاصيل.. »رصاع االخوة« يف القرص امللكي السعودي

هناية زمن »احلرب امللون« يف االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئي�س اإلدارة االنتخابية يف املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات رياض البدران، 
ان نظاما إلكرتونيا جديدا س�يظهر نتائج 
االنتخابات املقبلة يف غضون س�اعات بعد 
إغالق صناديق االق�رتاع يف تطور ملحوظ 

عن األعوام السابقة. 
ونقل�ت »روي�رتز« ع�ن الب�دران، قول�ه 
مفوضي�ة  بمق�ر  صحفي�ة  مقابل�ة  يف 
االنتخابات يف بغداد، إن االنتخابات املقبلة 
س�يتم فيه�ا اس�تخدام نظ�ام التصويت 
اإللكرتون�ي ألول م�رة، مبين�ا ان إع�الن 

النت�ائ�ج س�يكون خالل س�اعات وليس 
خالل أيام.

وأضاف أن »نتائ�ج االنتخابات هي نتائج 
مع�رة تعبري حقيقي ع�ن إرادة الناخب، 
الجدي�د يقل�ل بدرج�ة كب�رية  والنظ�ام 

احتماالت التالعب باألصوات«.
وأوض�ح الب�دران، أنه باس�تخدام النظام 
الجدي�د، ال�ذي يحل محل الح�ر امللون يف 
تحدي�د من أدىل بصوته وال�ذي أصبح من 
رم�وز الديمقراطي�ة يف مرحل�ة م�ا بع�د 
العراقي�ون  الناخب�ون  ص�دام، س�يدخل 
بطاق�ات هويته�م يف آلة ترب�ط كل منهم 
باس�تخدام رم�وز،  االنتخابي�ة  بدائرت�ه 

وبعد أن يديل الناخب بصوته يضع بطاقة 
التصوي�ت عىل ماس�ح ضوئي لحس�اب 

وتسجيل النتائج.
واس�تعرض البدران، مع عدد من مراسيل 
»روي�رتز« طريق�ة عمل النظ�ام الجديد، 
مش�ريا إىل أن املفوضي�ة قام�ت بتوعي�ة 
العامل�ن به�ا ع�ىل  الناخب�ن وتدري�ب 
استخدامه، وتابع قائال إن » بغداد أرست 
عقدا بقيمة 135 مليون دوالر عىل رشكة 
مريو سيستمز الكورية مقابل هذا النظام 
الذي يشمل نحو 70 ألف جهاز سيستخدم 

يف مختلف أرجاء البالد«.
التفاصيل ص3

املفوضية تعتمد »التصويت االلكرتوني« والنتائج ستظهر بعد ساعات من عملية االقرتاع
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املانيا حتاول »ترغيب« آالف الالجئني العراقيني عىل أراضيها للعودة رئيس مؤسسة املستقبل العراقي هينئ مؤيد الالمي بإعادة انتخابه نقيبا للصحفيني
بسبب سياسات ترامب.. جرائم الكراهيـة ضد املسلميـن فـي تزايـد
الربملان يرد عىل مشعان اجلبوري: رواتب النواب التصل اىل 45 مليون دينار
اجلامعة اإلسالمية الكردية: حزب بارزاين حياول »التزوير« باالنتخابات

األمانة العامة ملجلس الوزراء تناقش آليات رفع الوعي املجتمعي لرتشيد استهالك املياه 

»اجتامع الرفيقني« هيدد طموح اردوغان بالرئاسة
      بغداد / المستقبل العراقي

عقد الرئيس السابق، عبد الله غول، اجتماعا مع 
رئيس الوزراء الرتكي وزير الخارجية األس�بق، 
أحمد داود أوغلو، يف أنقرة يف 23 نيسان، يف وقت 
يتزايد الحديث عن إمكانية خوض غول، صاحب 
الشعبية الكبرية، االنتخابات منافسا ألردوغان. 
وذكرت صحيفتا خر ترك وحرييت أن االجتماع 
ال�ذي جاء قبل 61 يوماً م�ن االنتخابات املبكرة 
واملق�رر أن تبدأ يف 24 يونيو املقبل، اس�تمر ملدة 

س�اعة. وقال�ت مص�ادر إن الرجل�ن كانا عىل 
اتصال دائم منذ أن تركا مناصبهما الرس�مية يف 
الحكوم�ة، لكن توقيت اجتماع 23 نيس�ان أثار 
االنتباه. وذكرت صحيفة أحوال الرتكية أن زعيم 
حزب الس�عادة، تيميل كرم الل�ه أوغلو، يحاول 
إقناع غول بقبول الرتشح لالنتخابات الرئاسية، 
وذلك يف وق�ت تبحث فيه أح�زاب املعارضة عن 
مرش�ح قوي يستطيع سحب البساط من تحت 
أق�دام أردوغ�ان. ونقلت الصحيف�ة عن دوغان 
أك�ن، رئي�س تحرير موقع »ت�ي 24«، قوله إن 

»مصادر موثوقة« أبلغته بأن »تطورات مهمة« 
تجري بشكل خاص حول ترشيح غول املحتمل. 
وذك�ر أك�ن أن »فرص�ة تق�دم عبد الل�ه غول 
كمرشح مش�رتك ألحزاب املعارضة لم تكن أبدا 
أعىل من اليوم«. وأضاف:« لقد أبلغني أشخاص 
مقرب�ون م�ن الذي�ن يتفاوض�ون ح�ول هذه 
النقطة بأن حزب الش�عب الجمهوري سيعطي 
الض�وء األخرض إىل غول إذا تمك�ن من التوصل 
إىل اتف�اق مع األطراف )املعارضة( األخرى؛ إنها 

خطوة كبرية«.

حمافظ البرصة يزور مركز السيطرة اجلنويب 
لالطالع  عىل واقع املنظومة الكهربائية

جملس الوزراء يوجه باالرساع بتوزيع مستحقات 
2الفالحني ويصوت عىل قريض ماء البرصة 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وقعت اإلمارات واليونسكو والعراق اتفاقية 
تاريخية س�تمنح اإلم�ارات بموجبها 50.4 
ملي�ون دوالر الع�ادة بناء ال�رتاث الثقايف يف 
املوص�ل وخاصة إعادة بناء مس�جد النوري 
الكب�ري ومئذنت�ه الحدباء، اللذي�ن فجرهما 
تنظيم »داعش«، حيث اكدت وزيرة الثقافة 

اإلماراتية أن إعادة بناء معالم العراق األثرية 
هي عملية بناء ملس�تقبل أجيال عربية تنبذ 
الحروب وتؤمن بالتعددية واالعتدال.ورحبت 
أودري أزوالي املديرة العامة لليونسكو بهذه 
الرشاك�ة قائلة »هذه رشاك�ة تاريخية أكر 
تعاون غري مسبوق عىل االطالق إلعادة بناء 
ال�رتاث الثق�ايف يف العراق«.  وأش�ارت إىل أّن 
»دولة اإلمارات تكون بذل�ك املكوِّن الرئييس 

املوص�ل،  اليونس�كو إلحي�اء روح  ملب�ادرة 
فقضي�ة الرتاث هي ال�روح الحية للمجتمع 
وهي فرصة فريدة لتعزيز األمل والتماس�ك 
االجتماعي ونقطة انطالق للمهارات وتوفري 
وظائ�ف للش�باب، ونح�ن ممتن�ون لك�رم 
اإلماراتين الذي سيقدم نفًعا لشعب املوصل 

وأشقائهم العراقين«.
التفاصيل ص3

توقيع »اتفاقية تارخيية« بني العراق واإلمارات واليونسكو 
إلعادة بناء الرتاث يف املوصل
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         بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجلس الوزراء، الثالثاء، عىل قرض املرشوع 
الط�ارئ لدعم االس�تقرار االجتماعي يف الع�راق، كما 
صوت عىل قانون انضمام جمهورية العراق اىل اتفاقية 

االعرتاف بقرارات التحكيم االجنبية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء يف بيان 
تلق�ت، ، إن »مجلس الوزراء عقد جلس�ته االعتيادية، 
امس، برئاس�ة حيدر العبادي، وتزامنا مع بدء حصاد 
الفالح�ن ملحص�ول الحنط�ة وّج�ه املجلس بتس�ليم 

الفالحن مستحقاتهم خالل فرتة اسبوعن«.
واض�اف املكت�ب، أن »املجل�س صوت ع�ىل تقرير 
جمهوري�ة الع�راق الخ�اص باتفاقي�ة القض�اء عىل 
جمي�ع اش�كال التمييز ضد امل�رأة )اتفاقية س�يداو(، 
كم�ا صوت عىل قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق اىل 
اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها 

)نيويورك لعام 1958(«.
وتاب�ع املكت�ب، أن�ه »ت�م التصوي�ت ع�ىل ق�رض 
املرشوع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود 
يف الع�راق، وص�وت املجلس عىل قرضيَ م�رشوع ماء 
الب�رة املرحلة الثانية ومرشوع قط�اع الري املرحلة 

الثانية«.
واوضح املكتب، أن »مجلس الوزراء ناقش االنظمة 
املتعلق�ة باالس�تثمار وتعدي�ل تعليمات�ه خصوصا يف 
قطاع الس�كن إلطالق مش�اريع كربى يف ه�ذا القطاع 
وتشجيع املس�تثمرين ما يوفر مئات اآلالف من فرص 
العم�ل يف جميع املحافظ�ات العراقية ويقل�ل البطالة 

ويوفر حياة كريمة للمواطنن«.
يذك�ر أن مجل�س ال�وزراء يعق�د يف ي�وم الثالث�اء 
مش�اريع  فيه�ا  يناق�ش  جلس�ة  أس�بوع  كل  م�ن 
القوانن واملس�تجدات عىل مختلف الصعد السياس�ية 

واالقتصادية واالجتماعية.

جملس الوزراء يوجه باالرساع بتوزيع مستحقات الفالحني ويصوت عىل قريض ماء البرصة

        البصرة / المستقبل العراقي

زار محاف�ظ البرة الس�يد اس�عد  العيداني 
برفقة نائبه االول السيد محمد التميمي, والسيد 
مدير عام املديرية العامة لنقل الطاقة يف الجنوب 
املهندس زياد عيل فاضل, مركز السيطرة الجنوبي  
التابع لدائرة التشغيل والتحكم لالطالع عىل واقع 
املنظوم�ة الكهربائية اس�تعداداً ملوس�م الصيف 
لخصوصي�ة املحافظ�ة الت�ي تش�هد ارتفاعا يف 
درجات الحرارة.  وكان يف استقبالهم مدير املركز 
املهن�دس اس�عد محري ال�ذي قدم رشح�ا موجزا 
عن واق�ع املنظومة واملعوقات الت�ي تعاني منها 
حاليا من شحة الوقود وقلة التخصيصات املالية, 
فضال عن عزوف اغلب املؤسسات الحكومية عن 
املواطنن  تسديداجوراالس�تهالك وتجاوز بعض 
عىل الش�بكة الوطني�ة.  ويف ختام زيارته ش�كر 
الس�يد املحاف�ظ  مدي�ر املرك�ز والعامل�ن في�ه 
لجهودهم املتميزة يف خدمة املحافظة ومواطنيها 

بشكل خاص واملنطقة الجنوبية بشكل عام .

        بغداد / المستقبل العراقي

 أصدرت محكمة جنايات كربالء حكماً بالس�جن 
س�بع س�نوات ض�د مدي�ر التس�جيل العق�اري اآليل 
الس�ابق يف كربالء اثر إدانته بقضايا تتعلق بالفساد.  
وقال مراس�ل املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء األعىل 
إن »محكمة جنايات كربالء أصدرت حكما بالس�جن 
س�بع س�نوات ع�ىل مدي�ر التس�جيل العق�اري اآليل 
الس�ابق يف محافظة كربالء بعد إدانته بقضايا تتعلق 
بتزوير عقارات عائ�دة إىل بلدية املحافظة«. وأضاف 
أن »املحكم�ة أص�درت حكمه�ا وفقا ألح�كام املادة  

430 من قانون العقوبات العراقي«.

جنايات كربالء: السجن سبع سنوات 
ملدير التسجيل العقاري السابق

حمافظ البرصة يزور مركز السيطرة اجلنويب 
لالطالع  عىل واقع املنظومة الكهربائية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة االتحادية 
إياس الس�اموك، أم�س الثالثاء، ان الع�راق انتخب 
عض�وا باملكتب التنفيذي التح�اد املحاكم واملجالس 
الدس�تورية العربي�ة. وقال الس�اموك يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »العراق انتخب 
ممثالً باملحكمة االتحادية العليا عضواً من بن ثالثة 
اعضاء يف املكتب التنفيذي التحاد املحاكم واملجالس 

الدس�تورية العربية املكون من 15 عضواً«. واضاف 
ان »ذلك جرى خالل اجتماع الجمعية العامة لالتحاد 
التي عق�دت اجتماعه�ا العارش يف القاه�رة للفرتة 
بن 22 إىل 24 من نيس�ان الحايل«. وقد ش�ارك وفد 
العراق يف ه�ذه االجتماعات وخالله�ا قدم القاض 
مدح�ت املحم�ود رئيس املحكم�ة االتحادي�ة العليا 
دراس�ة اس�تعراضية لعدد من االح�كام والقرارات 
الت�ي اصدرتها املحكم�ة االتحادية العلي�ا يف مجال 
حماي�ة الحق�وق والحري�ات السياس�ية والديني�ة 

والثقافية. واثنى املستشار االمن العام لالتحاد عىل 
دور املحكمة االتحادية العلي�ا يف جمهورية العراق، 
يف معالجة الكثري من املواقف وفق الدستور. والتقى 
القاض املحم�ود وعضو املحكم�ة االتحادية العليا 
القاض اكرم طه برؤساء واعضاء املحاكم واملجالس 
الدس�تورية العربي�ة عىل هام�ش االجتماعات وتم 
خالله�ا تب�ادل الخربات يف تطبيق الدس�اتري وكانت 
اللقاء مثمرة ويف صالح العراق، وتش�د من التعاون 

العربي يف املجال الدستوري.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس مجلس محافظة كربالء نصيف جاسم الخطابي، 
أمس الثالثاء، ان املجلس ص�وت وباالجماع عىل الخطة االمنية 

الخاصة بزيارة النصف من شعبان.
ونقل�ت وكال�ة »موازي�ن ني�وز« ع�ن الخطابي الق�ول إن 
»مجلس كربالء صوت باالجماع الخطة االمنية الخاصة بزيارة 
النص�ف من ش�عبان بحضور محافظ كرب�الء عقيل الطريحي 
وقائد عمليات الفرات االوس�ط الفري�ق الركن قيس املحمداوي 
وقائد رشطة كربالء اللواء أحمد زويني حيث تم املصادقة عليها 

بعد عرضها ومناقشتها من قبل املجلس«.
واض�اف، انه »تم تحدي�د عطلة الزيارة ه�ي يومي االربعاء 
والخمي�س الت�ي تصادف يوم�ي الثاني والثالث من ش�هر ايار 

املقبل عىل ان التتعارض مع امتحانات املدارس«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة رشطة دياىل، أم�س الثالثاء، ع�ن اعتقال 15 
مطلوب�ا بقضاي�ا ارهابي�ة وجنائي�ة يف مناط�ق متفرق�ة من 
املحافظة، فيما اشارت اىل اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة يف 

معرب حدودي مع ايران رشق املحافظة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مفارز ش�عبة مكافح�ة املخدرات يف رشطة دي�اىل اعتقلت 
مته�م وضبطت بحوزت�ه مواد مخدرة يف معرب س�ومار- منديل 

الحدودي، )110كم رشق ب عقوبة(«.
واضاف�ت القيادة، انه�ا »اتخذت االج�راءت القانونية بحق 
املتهم«. من جانبه قال املتحدث باسم قيادة رشطة دياىل العقيد 
غالب عطية، يف بيان منفصل، إن »دوريات ومفارز من اقس�ام 
رشطة بعقوبة وخانقن وبهرز وجلوالء وش�ؤون الس�يطرات 
 والط�رق الخارجي�ة ومكافح�ة االج�رام يف رشطة دي�اىل القت 
القبض عىل 15 مطلوب عىل قضايا ارهابية ورسقة  ومش�اجرة 
حس�ب املذكرات القضائي�ة الصادرة بحقهم وتم ارس�الهم اىل 

مراكز االحتجاز االمنية لعرضهم عىل القضاء .
 واش�ار العطي�ه اىل ان »رشط�ة املحافظة تواص�ل امر قائد 
الرشط�ة اللواء فيص�ل العبادي بتنفيذ االوام�ر القضائية بحق 
املطلوبن للقض�اء  واملخالفين للقانون لحف�ظ االمن والنظام 
يف محافظ�ة«. وكانت رشطة دي�اىل اعتقلت العديد من مروجي 
ومتعاط�ي املخ�درات يف االش�هر املاضي�ة، فضال ع�ن عرشات 
املطلوب�ن للقضاء العراق�ي بتهم ارهابي�ة وجنائية يف مناطق 

متفرقة من املحافظة. 

جملس كربالء يصادق عىل اخلطة االمنية  
لزيارة النصف من شعبان

رشطة دياىل تعلن اعتقال متهم بحوزته 
مواد خمدرة و)15( مطلوبًا          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة نين�وى، أمس 
الثالثاء، انطالق حملة تنظيف جديدة 
لرفع االنقاض م�ن املنطقة القديمة 

يف الجانب االيمن من املوصل.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 

محافظ نينوى نوفل العاكوب القول 
ان »الدوائ�ر الخدمي�ة تلق�ت توجيه 
بب�دء رفع االنق�اض وتنظيف احياء 
خ�رزج وباب الط�وب والش�عارين 
والساعة والبدن يف املنطقة القديمة«. 
واضاف ان »هذه الحملة ليست هي 
االوىل، لك�ن حجم الدم�ار واملخلفات 

الت�ي حدث�ت بعد الح�رب كبرية جدا 
للغاي�ة وال يمكن رفعها بس�هولة«. 
يش�ار اىل ان الحمل�ة تج�ري وس�ط 
س�عي دول�ة االم�ارات بالتعاون مع 
اليونسكو العادة بناء منارة الحدباء 
والجام�ع النوري الكب�ري، الذي يقع 
يف قل�ب املنطقة القديمة. وكانت تلك 

املنطقة التاريخي�ة يف مدينة املوصل 
القديم�ة تعرضت لدمار، حيث كانت 
اخر معقل لتنظيم«داعش« االرهابي 
يف عملي�ة التحرير الت�ي جرت خالل 
العام املاض، وبس�بب ضيقة ازقتها 
وبناءه�ا القديمة ازدادت الخس�ائر 

البرشية واملادية فيها.

        بغداد / المستقبل العراقي

تشري التوقعات الجوية اىل هطول 
موجة جديدة من األمطار والحالوب 
واغل�ب  العربي�ة  الجزي�رة  تجت�اح 

املدن العراقية تب�دأ إعتبارا من اليوم 
االربعاء املقبل.

 وذك�رت صفحة منظومة أرصاد 
الع�راق يف ال�«فيس�بوك« الي�وم 24 
نيس�ان 2018 أن »منخفض�ا جويا 

حامال معه خريا كثريا س�يرتكز عىل 
العراق ألكثر من اس�بوع تبدأ بوادره 
من يوم االربع�اء املقبل عىل املناطق 
الغربي�ة وخالل أيام تش�مل االمطار 

جميع املناطق«.

املتوقعة  أن »االمط�ار  وأضاف�ت 
تمت�از  الحال�وب  تصاحبه�ا  الت�ي 
بالغزارة والعواصف الرعدية أحيانا«، 
محذرة من حدوث فيضانات وسيول 

طينية يف بعض املناطق.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن الجماعة االسالمية الكردية 
زانا س�عيد، أم�س الثالثاء، عن مخ�اوف من قيام 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بتزوير نتائج 

االنتخابات يف اربيل ودهوك.
ونقل�ت وكال�ة »الغد برس« عن س�عيد القول: 

»لدينا معلومات عن قيام الديمقراطي الكردستاني 
يف محافظتي اربيل ودهوك وقضاء س�وران، ومن 
خ�الل مقراتها الحزبي�ة يقوم بالتالعب باس�ماء 
املوظفن الذين وردت اس�مائهم م�ن خالل قرعة 
املفوضية للمشاركة يف يوم التصويت عىل صناديق 

االقرتاع«.
واضاف ان »هذه االس�ماء تغريت من االسماء 

الحقيقي�ة اىل اس�ماء أخرى لالش�خاص مؤيدين 
للح�زب«، الفت�ا اىل ان الحزب »طل�ب من موظفي 
وزارت�ي الرتبي�ة واالوق�اف استس�اخ بطاقاته�م 

االنتخابية وارسالها اىل الوزارتن«.
ولفت اىل ان »حوايل 99% من موظفي املفوضية 
يف كل من اربيل ودهوك هم من الحزب الديمقراطي 

الكردستاني«.

حمافظ نينوى يعلن انطالق »محلة جديدة« لرفع االنقاض من املنطقة القديمة يف املوصل

توقعات جوية تتحدث عن موجة من األمطار واحلالوب جتتاح العراق واملنطقة

اجلامعة اإلسالمية الكردية: حزب بارزاين حياول »التزوير« باالنتخابات

العراق ينتخب عضوًا باملكتب التنفيذي الحتاد املحاكم 
واملجالس الدستورية العربية

      بغداد / المستقبل العراقي

رد مجل�س النواب، أم�س الثالثاء، ما 
رصح به النائب مشعان الجبوري بشأن 
روات�ب اعض�اء الربمل�ان، فيما اش�ار اىل 
ان روات�ب الن�واب التص�ل اىل 45 مليون 

دينار.
وقال املجلس يف بيان تلقت »املستقبل 
ان »صفح�ات  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي تداولت 
مقطع�ا مصورا لحديث النائب مش�عان 
الجبوري م�ع احدى القن�وات الفضائية 
تن�اول فيه عمل مجلس الن�واب ورواتب 
اعض�اءه«، مبين�ا ان »مات�م تداوله من 
قبل النائب الجب�وري بخصوص الرواتب 
اليم�ت للحقيق�ة بصلة، وه�ي محاولة 
بقصد االس�اءة ملؤسسة رصينة منتخبة 

من الش�عب، حيث تم الكش�ف م�رارا يف 
بيانات س�ابقة عن كل االرق�ام الخاصة 

برواتب النواب«.
واض�اف املجل�س ان »روات�ب النواب 
التص�ل اىل 45 ملي�ون دينار كم�ا ورد يف 
التري�ح وانم�ا كان 12 ملي�ون و900 
ال�ف دينار قب�ل اطالق حزم�ة االصالح، 
يف ح�ن بل�غ الرات�ب ال�كيل للنائ�ب بعد 
تطبي�ق التخفي�ض وفقا للق�رار 333 يف 
اع�ىل معدالته 10 مالين دينار«، مش�ريا 
اىل ان »ذلك يكون بواقع الراتب االس�مي 
)4( مالين دين�ار، ومخصصات منصب 
)2( ملي�ون دينار، ومخصصات ش�هادة 
دكت�وراه 100% م�ن الرات�ب االس�مي، 
الرات�ب االس�مي،  ماجس�تري 75% م�ن 
بكالوري�وس 45% م�ن الراتب االس�مي، 
معهد 35% من الراتب االس�مي، اعدادية 

25% من الراتب االسمي«.
الي�ات  اعتم�د  »املجل�س  ان  وتاب�ع 
وضوابط يصعب التالعب بها ملنح رواتب 
لحمايات النواب واعدادهم«، الفتا اىل انه 
»يف حال امتالك النائب اي ادلة عكس ذلك 
فليتفضل بتقديمه�ا اىل الجهات املعنية، 
حيث ان مسالة تدخل بعض النواب بعمل 
املؤسس�ات الحكومية يحت�اج هو االخر 
اىل ادل�ة يف�رتض باملتح�دث ان يقدمه�ا 
للقض�اء خصوص�ا انه يش�غل عضوية 

لجنة النزاهة بمجلس النواب«.
ودع�ا مجل�س الن�واب اىل »ع�دم زج 
الربمل�ان يف حم�الت الدعاي�ة االنتخابي�ة 
خصوصا ب�ان الرأي الع�ام العراقي بات 
ع�ىل قناع�ة ان هن�اك من يري�د تحقيق 
أهداف�ه عرب تزيي�ف وتحري�ف الحقائق 

للنيل من هيبة املؤسسة الترشيعية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وس�ائل إع�الم أملاني�ة ان وزير 
التنمي�ة األملاني�ة، غ�ريد مولر، ال�ذي يزور 
العراق حاليا، يس�عى إلقناع آالف العراقين 
بالع�ودة طواعي�ة م�ن أملاني�ا.  وبحس�ب 

تقري�ر ن�رشه موقع »دويتش�ه فيلله«، 
فان وزي�ر التنمية األملان�ي، غريد مولر، 
قام بافتتاح مركز استشارات للعائدين، 
وذلك بعد تعهد الحكومة األملانية بتقديم 
350 مليون يورو إلع�ادة إعمار العراق. 
وطالب مولر، بزيادة ميزانية وزارته هذا 
العام بمقدار مليار يورو، مبينا أن املبلغ 
ق�د يبدو كب�ريا، لكن�ه جزء مم�ا يتعن 
علينا إنفاق�ه من أجل الالجئن يف أملانيا، 
وأضاف أن »الحكومة االتحادية والواليات 
واملحلي�ات تنفق حاليا س�نويا نحو 25 

مليار يورو من أجل مليون الجئ«. وأش�ار 
التقري�ر إىل ان »الحكوم�ة األملاني�ة تعتزم 
اقناع آالف الالجئ�ن العراقين بالعودة من 
أملاني�ا إىل موطنهم من خالل توفري وظائف 
وأماك�ن تدريب محلي�ا«، موضحا ان وزير 
التنمية األملاني، اتفق مع السلطات العراقية 

يف بغداد عىل تعزيز التعاون يف إعادة الجئن 
وافتتاح مركزين للعائدي�ن من أجل تقديم 
املش�ورة يف العراق، أحدهما يف بغداد واآلخر 
يف أربي�ل. وأك�د الوزي�ر األملان�ي، أن هناك 
رغب�ة يف توفري ع�رض للعراقي�ن بالعودة 
طواعي�ة ولي�س ك�«خارسي�ن«، وأوض�ح 
أنه لهذا الس�بب يتم توفري فرص تدريب 
وتوظيف محلياً بالتعاون مع السلطات 
العراقي�ة واألوس�اط االقتصادية، مبينا 
أنه من املقرر دع�م ما يصل إىل 10 آالف 
عراق�ي يف الع�ودة إىل وطنه�م من خالل 
ذل�ك. وكان مولر، قد افتت�ح األحد، أول 
مركز إعادة الجئن يف الرشق األوسط يف 
أربيل بإقليم كردستان، وبحسب بيانات 
وزارة التنمي�ة األملانية، هن�اك نحو 12 
أل�ف عراقي من إجمايل 240 ألف عراقي 

يف أملانيا ملزمن بالرحيل. 

الربملان يرد عىل مشعان اجلبوري: رواتب النواب التصل 
اىل 45 مليون دينار

أملانيا حتاول »ترغيب« آالف الالجئني العراقيني عىل أراضيها 
للعودة إىل بلدهم

وافق على قرض املشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي يف العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مرصف الرافدين، أمس الثالث�اء، عن رصف دفعة جديدة 
من س�لف املتقاعدين املدنيني والعسكريني البالغة ثالثة ماليني 

دينار.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، انه »ت�م رصف الدفعة الرابعة عرش من 
سلفة املتقاعدين املدنيني والدفعة العارشة من سلف املتقاعدين 

العسكريني لنحو 6945 متقاعداً مدنياً وعسكرياً«.
وأوض�ح البي�ان ان »رصف تل�ك الس�لفة ت�م عن طري�ق ابالغ 
املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك 
بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 

عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني.

الرافدين يوزع دفعة جديدة من سلفة الـ)3( ماليني دينار عىل املتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس اإلدارة االنتخابية يف املفوضية 
ري�اض  لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا 
إلكرتوني�ا جدي�دا  ان نظام�ا  الب�دران، 
س�يظهر نتائ�ج االنتخاب�ات املقبل�ة يف 
غض�ون س�اعات بع�د إغ�الق صناديق 
االق�رتاع يف تط�ور ملحوظ ع�ن األعوام 
الس�ابقة. ونقلت »رويرتز« عن البدران، 
قوله يف مقابلة صحفية بمقر مفوضية 
االنتخاب�ات  إن  بغ�داد،  يف  االنتخاب�ات 
املقبل�ة س�يتم فيه�ا اس�تخدام نظ�ام 
التصوي�ت اإللكرتوني ألول م�رة، مبينا 
ان إعالن النتائج س�يكون خالل ساعات 

وليس خالل أيام.
وأضاف أن »نتائج االنتخابات هي نتائج 
معربة تعب�ر حقيقي عن إرادة الناخب، 
والنظ�ام الجدي�د يقل�ل بدرج�ة كب�رة 

احتماالت التالعب باألصوات«.
وأوضح البدران، أنه باس�تخدام النظام 
الجدي�د، الذي يح�ل محل الح�رب امللون 
يف تحدي�د من أدىل بصوت�ه والذي أصبح 
من رموز الديمقراطية يف مرحلة ما بعد 
ص�دام، س�يدخل الناخب�ون العراقيون 
بطاقات هويتهم يف آل�ة تربط كل منهم 
بدائرت�ه االنتخابي�ة باس�تخدام رموز، 
وبع�د أن ي�ديل الناخ�ب بصوت�ه يض�ع 
بطاق�ة التصوي�ت عىل ماس�ح ضوئي 

لحساب وتسجيل النتائج.
م�ن  ع�دد  م�ع  الب�دران،  واس�تعرض 
مراس�ي »رويرتز« طريقة عمل النظام 
الجدي�د، مش�را إىل أن املفوضي�ة قامت 
بتوعي�ة الناخبني وتدري�ب العاملني بها 
عىل اس�تخدامه، وتابع قائال إن » بغداد 
أرس�ت عق�دا بقيمة 135 ملي�ون دوالر 
ع�ىل رشك�ة م�رو سيس�تمز الكورية 
مقابل هذا النظام الذي يش�مل نحو 70 
ألف جهاز سيس�تخدم يف مختلف أرجاء 

البالد«.
وختم البدران بالقول، إن النازحني الذين 
يحملون بطاقات انتخابية من انتخابات 
س�ابقة يمكنهم اس�تخدامها، مبينا أن 
الذين يقيمون يف مخيم�ات وال يملكون 
بطاقات س�تتاح لهم سبل أخرى إلثبات 
وفيم�ا  بأصواته�م،  واإلدالء  هويته�م 

يتعلق بالنازحني  فأن مجلس املفوضني 
أولتهم اهتماما خاصا.

إىل ذلك، نفى عضو مفوضية االنتخابات، 
معتمد املوسوي اس�تبعاد العرشات من 
االس�ماء املرشحة يف االنتخابات املقبلة، 
مؤك�دا ان جمي�ع املرش�حني اس�توفوا 

الرشوط قبل موعد الدعاية االنتخابية.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن املوسوي 
القول »بعد مصادقة اس�ماء املرشحني 
يف مجل�س املفوض�ني وانط�الق عملية 
االيع�از  واعط�اء  االنتخابي�ة  الدعاي�ة 
بطباع�ة البوس�رتات الخاصة باس�ماء 
املرش�حني والكتيب�ات التي س�تتضمن 
اس�ماء القوائ�م وتسلس�التها، اليمكن 

بعد ذلك استبعاد اي مرشح«.
واوض�ح انه »ال صحة الدعاء اس�تبعاد 
بعض املرشحني من االنتخابات املقبلة«، 
مشرا اىل ان »املفوضية استكملت كافة 
ع�ىل  باملصادق�ة  املتعقل�ة  االج�راءات 
املرش�حني بعد التاكد م�ن مدى تاهلهم 
ومطابقة الرشوط التي ادرجها القانون 
خاصة بعد مخابطة املس�اءلة والعدالة 
للتاك�د م�ن عدم ش�مولهم ب�اي اجراء 
يخ�ض االنتخاب�ات والتاك�د من صحة 

صدور وثائقهم«.
ولف�ت املوس�وي اىل ان »بع�د املصادقة 
واالع�الن عن اس�ماء املرش�حني لم يتم 
اس�تبعاد اي مرشح اخر من اي تحالف 
سيايس«. وس�تكون االنتخابات املقبلة 
الرابعة الت�ي تجرى منذ اإلطاحة بحكم 
صدام حس�ني بعد غزو قادت�ه الواليات 
املتحدة للعراق يف عام 2003، ويبلغ عدد 
املؤهلني لإلدالء بأصواتهم الشهر املقبل 
أكث�ر م�ن 24 ملي�ون عراقي م�ن عدد 
املواطنني البال�غ 37 مليونا، حيث تأمل 
الس�لطات يف تجنب التوترات السياسية 
التي كانت تنتج عن تأخر صدور النتائج 

يف انتخابات سابقة.
الجدي�ر بالذكر ان أكثر من س�بعة آالف 
مرش�ح يتنافس�ون عىل 329 مقعدا يف 
18 محافظة باس�تخدام نظ�ام التمثيل 
النس�بي املتبع يف العراق، كما سيتمكن 
العراقيون املقيمون يف الخارج من اإلدالء 
بأصواته�م يف 19 دول�ة منه�ا الواليات 

املتحدة وبريطانيا وكندا.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اك�د القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
حيدر العبادي عىل االستمرار بتطهر 
كل املناط�ق غ�ر اآلهل�ة بالس�كان، 
وفيما اش�ار اىل ان هن�اك اخرتاق من 
قب�ل تنظيم »داعش« لبعض وس�ائل 
االعالم، اك�د ان العراق ال يريد التدخل 
يف الش�أن الس�وري، وبينم�ا أكد عىل 
جنائي�ة  تحقي�ق  إج�راءات  اتب�اع 
لكشف املتورطني بالفس�اد، اشار اىل 
ان الحكوم�ة ماضية بحمل�ة االعمار 

والبناء.
يف  العب�ادي  ال�وزراء  رئي�س  وق�ال 
كلمة ل�ه خ�ال املؤتمر االس�بوعي إن 
»الحكومة تواصل دعم القوات االمنية 
وتجهيزه�ا باملع�دات الحديثة«، الفتا 
اىل ان »الحكوم�ة مس�تمرة بتطه�ر 
كل املناط�ق غر اآلهلة بالس�كان من 

داعش االرهابي«.
واض�اف العبادي، أن »هن�اك اخرتاقا 
من قبل تنظيم داعش لبعض وس�ائل 
االع�الم، واح�ذر م�ن تروي�ج االخبار 
»الق�وات  ان  اىل  مش�را  الكاذب�ة«، 
االمني�ة قضت عىل داع�ش يف العراق، 

وسنالحقه يف كل مكان«.
واكد رئيس ال�وزراء ان العراق ال يريد 
التدخل يف الش�أن الس�وري، فيما اكد 
عىل اس�تمرار توجيه رضب�ات جوية 

لتنظيم »داعش«.
وقال العبادي »ال نريد التدخل بالشأن 
الس�وري، والشعب الس�وري هو من 
يح�دد مص�ره«، مبين�ا »سنس�تمر 
لداع�ش  جوي�ة  رضب�ات  بتوجي�ه 

وس�نقوم باكثر م�ن ذل�ك«. واضاف 
العب�ادي، أن »تعقي�د امللف الس�وري 
والرصاع فيه�ا، ادى اىل بقاء داعش يف 

هذا البلد«.
واك�د رئيس ال�وزراء أيضاً ع�ىل اتباع 
لكش�ف  جنائي�ة  تحقي�ق  إج�راءات 
املتورط�ني بالفس�اد، فيما اش�ار اىل 
ان الحكوم�ة ماضية بحمل�ة االعمار 

والبناء.
وقال العبادي يف كلمته االس�بوعية إن 
»الحكوم�ة تس�ر باجراءات س�ليمة 

للحد من الفساد«.
واض�اف العب�ادي، »نتب�ع اج�راءات 
تحقي�ق جنائي�ة لكش�ف املتورط�ني 
ان  اىل  بالفس�اد وش�بكاتهم«، الفت�ا 
»الحكوم�ة ماضي�ة بحمل�ة االعمار 
والبناء وتقديم الخدمات للمواطنني«.

من جانب آخر، وج�ه مجلس الوزراء 
مس�تحقات  توزي�ع  يف  ب�االرساع 
الفالح�ني، فيم�ا ص�وت ع�ىل قريض 

مرشوع ماء البرصة.
وقال العب�ادي يف كلمة له خال املؤتمر 
االس�بوعي إن »مجلس ال�وزراء وجه 
بجلسته باالرساع بتوزيع مستحقات 
»املجل�س  ان  اىل  الفت�ا  الفالح�ني«، 
واف�ق عىل مناقل�ة 500 ملي�ار دينار 
لدف�ع  التج�ارة  وزارة  مخصص�ات 

مستحقات الفالحني ».
واض�اف العبادي، ان »مجلس الوزراء 
م�اء  م�رشوع  ق�ريض  ع�ىل  ص�وت 
الب�رصة«، الفت�ا »دعون�ا اىل جلس�ة 
عاجلة بني املفوضية ومجلس الوزراء 
لبحث عرقلة توزيع بطاقة الناخب يف 

بعض املراكز«.

املفوضية تعتمد »التصويت االلكرتوني« والنتائج ستظهر بعد ساعات من عملية االقرتاع

هناية زمن »احلرب امللون« يف االنتخابات

أطلقت محلة لتطهري املناطق »غري اآلهلة« يف حمافظات الشمال والغرب

العراق جيهز لعمليات جديدة يف سوريا: ال توقف حتى القضاء عىل »داعش«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وقعت اإلمارات واليونس�كو والع�راق اتفاقية 
تاريخي�ة س�تمنح اإلم�ارات بموجبه�ا 50.4 
ملي�ون دوالر الع�ادة بن�اء ال�رتاث الثق�ايف يف 
املوص�ل وخاص�ة إع�ادة بناء مس�جد النوري 
الكبر ومئذنته الحدباء، اللذين فجرهما تنظيم 
»داعش«، حيث اكدت وزيرة الثقافة اإلماراتية 
أن إع�ادة بناء معالم العراق األثرية هي عملية 
بناء ملستقبل أجيال عربية تنبذ الحروب وتؤمن 

بالتعددية واالعتدال.
ورحبت أودري أزوالي املديرة العامة لليونسكو 
به�ذه الرشاك�ة قائلة »هذه رشاك�ة تاريخية 
أكرب تعاون غر مس�بوق ع�ىل االطالق إلعادة 

بناء الرتاث الثقايف يف العراق«. 
وأش�ارت إىل أّن »دول�ة اإلم�ارات تك�ون بذلك 
املكوِّن الرئييس ملبادرة اليونس�كو إلحياء روح 
املوص�ل، فقضي�ة ال�رتاث ه�ي ال�روح الحية 
للمجتم�ع وه�ي فرصة فري�دة لتعزي�ز األمل 
والتماسك االجتماعي ونقطة انطالق للمهارات 
وتوفر وظائف للش�باب، ونحن ممتنون لكرم 
اإلماراتيني الذي س�يقدم نفًعا لش�عب املوصل 

وأشقائهم العراقيني«.
وأش�ارت بعث�ة االم�م املتح�دة يف الع�راق يف 
تقرير له�ا إىل أّن املرشوع الذي تموله اإلمارات 
يتضم�ن ترميم وإعادة بن�اء املعالم التاريخية 

يف املوصل عىل مدى خمس س�نوات، ال س�يما 
مس�جد النوري الرمزي ومئذن�ة الحدباء التي 
يبلغ طولها 45 م�رتاً والتي بنيت قبل أكثر من 

840 سنة.
وخ�الل احتفالية يف املتح�ف الوطني يف بغداد، 
أعلن�ت وزيرة الثقاف�ة اإلماراتية نورة الكعبي 
أن بالده�ا س�تمول أعمال البن�اء بمبلغ قدره 
»امل�رشوع  إن  وقال�ت  دوالر.  ملي�ون   50,4
ومدت�ه خم�س س�نوات لي�س إلع�ادة البناء 
فق�ط، ب�ل أيضا إلع�ادة األمل لش�باب العراق 
فهن�اك حضارة عمره�ا آالف الس�نني ويجب 
الحفاظ عليها«. ودعت الكعبي املجتمع الدويل 
إىل التكات�ف لحماي�ة مواقع ال�رتاث العاملي ال 
سيما يف منطقتنا العربية التي شهدت وتشهد 

نزاعات وحروبا وإرهابا«. 
وش�ددت الكعبي ع�ىل وقوف اإلم�ارات قيادة 
وش�عًبا إىل جانب العراق، وه�و يتعاىف من آثار 
الحرب املدمرة التي اس�تهدفت إنسانه وكيانه 
وحجره وبرشه، معتربة أن هذا املرشوع يتكامل 
مع التزام اإلمارات املبدئي بدعم العراق بإجمايل 
500 ملي�ون دوالر ملش�اريع البني�ة التحتي�ة 
والكهرباء واملس�اعدات اإلنس�انية وغرها، يف 
مؤتم�ر الكويت ال�دويل إلعمار الع�راق املنعقد 
يف ش�باط املايض، حيث س�يوفر املرشوع أكثر 
م�ن 1000 فرصة تدريبية ووظيفة للعراقيني.  
وأضافت »أن إعادة بن�اء معالم العراق األثرية 

هي عملي�ة بناء ملس�تقبل أجي�ال عربية تنبذ 
الحروب وتؤم�ن بالتعددية واالعتدال، كما هي 
عملية خلق فرص اقتصادية وإمكانات داعمة 
للس�ياحة الثقافية بما تعكس�ه من استدامة 

للتنمية وتطور وازدهار ملستقبل العراق«.
وأوضحت الكعب�ي أن توقيع البلدين عىل هذه 
املذكرة س�يدعم تبادل الزيارات بني املسؤولني 
ع�ن الثقافة، وكذلك الكت�اب واملفكرين يف كال 
البلدي�ن وتب�ادل الكت�ب واملطبوع�ات وتبادل 
املش�اركة يف األنش�طة والفعالي�ات املتعلق�ة 
باآلث�ار والرتاث والفن�ون واملكتب�ات وتنظيم 
األيام أو األس�ابيع الفني�ة والثقافي�ة وتبادل 
الس�ينما  )فن�ون  األداء  فن�ون  مجموع�ات 
الش�عبية(  والفن�ون  واملوس�يقى  وامل�رح 
بني البلدي�ن، كما ترك�ز االتفاقية ع�ىل تبادل 
املعلومات الببليوغرافية والتسجيالت الصوتية 
واملرئية املعربة عن الرتاث واملوسيقى والفنون 

يف كال البلدين.
وم�ن جهتها، قال�ت ممثلة منظمة يونس�كو 
لدى العراق لويز هاكستاوزن إن »هذا مرشوع 
طم�وح، يحم�ل رمزي�ة عالية لع�ودة املوصل 

والعراق«. 
وأضافت أن »العمل ب�دأ بالفعل وهناك حماية 
للموقع اآلن، انه محاط بحاجز حماية ملنع أي 
فق�دان آخر للرتاث«. وأش�ارت إىل أن »التوقيع 
سيس�مح باالنتق�ال إىل العمل بش�كل رسيع، 

فيجب أوال تطهر املس�جد من العبوات، وإزالة 
االنق�اض والتوثي�ق قب�ل الب�دء بإع�ادة بناء 

املسجد واملنارة«.
ودّمر مس�جد النوري ومنارت�ه الحدباء املعلم 
الش�هر يف املوصل الذي يع�ود إىل القرن الثاني 
ع�رش يف حزي�ران ع�ام 2017 واته�م الجيش 
العراقي تنظيم »داعش« بتفجره وهو املسجد 
نفسه الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي يف عام 2014. 
ومس�جد الن�وري، الذي يحمل اس�مه من نور 
الدين الزنكي موحد س�وريا الذي حكم املوصل 
لفرتة وأم�ر ببنائه�ا ع�ام 1172 كان قد دمر 
وأعيد إعم�اره يف العام 1942 يف إطار مرشوع 

تجديد.
واملن�ارة الحدباء للمس�جد الت�ي حافظت عىل 
هيكلها لفرتة تس�عة قرون ه�ي املعلم الوحيد 
الباق�ي م�ن املبن�ى االص�ي للمس�جد وكانت 
املنارة املزينة باش�كال هندس�ية م�ن الطوب 
رم�زًا للموصل وقد طبع�ت صورتها عىل ورقة 

نقدية من فئة عرشة آالف دينار عراقي.
وسعى تنظيم داعش قبل اندحاره يف 2017 إىل 
أّن يجعلها رمزًا لحكمه بعد رفع رايته السوداء 
عىل قم�ة املنارة التي يبل�غ ارتفاعها 45 مرتًا. 
وأعلن العراق استعادة السيطرة عىل املوصل يف 
يوليو 2017 بعد حوايل تسعة أشهر من املعارك 

الدامية ضد تنظيم داعش.

مسجد النوري واملنارة احلدباء سينتصبان جمددًا بعد )5( أعوام

توقيع »اتفاقية تارخيية« بني العراق واإلمارات واليونسكو إلعادة بناء الرتاث يف املوصل
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اهلجوم »غري اإلرهايب« يدخل كندا يف حداد

روحاين: مؤامرة امريكا والصهيونية والرجعية العربية لن تعيق تقدم ايران 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت منظم�ة “مجل�س العالق�ات األمريكي�ة 
اإلس�المية” لحقوق اإلنس�ان عن بيانات تفيد بزيادة 
جرائم الكراهية ضد المس�لمين ف�ي الواليات المتحدة 

بنسبة 15 بالمئة عام 2017.
وس�جلت المنظمة 300 جريمة بدواف�ع الكراهية 
ضد المس�لمين ف�ي الواليات المتحدة الع�ام الماضي، 

فيما كان عددها 260 جريمة عام 2016.
ومن بي�ن الجرائم التي رصدته�ا المنظمة الهجوم 
على مس�لم في ح�ي برونك�س بنيويورك ف�ي يونيو 
الماض�ي م�ن قب�ل أش�خاص انهال�وا علي�ه بالضرب 
وس�موه ب� “اإلرهاب�ي”، وإحراق مطع�م تابع لعائلة 

مسلمة في كانساس في نوفمبر الماضي.
وع�زا “مجل�س العالق�ات األمريكية اإلس�المية” 
زيادة ه�ذه الجرائم إلى سياس�ات الرئي�س األمريكي 
الجديد دونالد ترامب، وخاصة القيود على الهجرة من 
عدة دول مسلمة. واعتبر محام في المنظمة أن الوضع 
ل�م يكن على مثل هذا النح�و في أي وقت مضى، حيث 
أصبح المسلمون في الواليات المتحدة هدفا لهجمات 

كالمية مستمرة من قبل رئيس الدولة.
بدوره�ا، صرحت المتحدثة باس�م البي�ت األبيض 
كيلي الف تعليقا على الموضوع بأن “إدارة ترامب تقف 
إلى جانب س�يادة القانون وتنظر باش�مئزاز إلى شتى 

المظاهر غير الشرعية، بما فيها جرائم الكراهية”.
وأع�ادت إل�ى األذه�ان أن “الرئيس ترام�ب قد دان 

مرارا العنف والعنصرية وجماعات تروج للكراهية”.
وأش�ار “مجلس العالق�ات األمريكية اإلس�المية” 
إلى أن الجرائم ال�� 300 المذكورة هي جزء من 2599 
حالة تمييز ضد المسلمين، تم تسجيلها العام الماضي، 
حيث قامت بدراس�ة 5650 تقريرا حول وقوع حوادث 

ذات طابع معاد للمسلمين.
واعتبر المجلس أن “هذا يمثل مستوى غير مسبوق 
من عداء السلطات ألقلية دينية في الواليات المتحدة”. 
وتجدر اإلش�ارة إلى أن المنظمة تس�جل زيادة لجرائم 
الكراهية ضد المس�لمين في الواليات المتحدة للس�نة 

الثانية على التوالي.

بسبب سياسات ترامب.. جرائم الكراهية 
ضد املسلمني يف تزايد

       بغداد / المستقبل العراقي

قت�ل 10 أش�خاص على األق�ل عندما 
صدمت ش�احنة صغيرة االثنين عددا من 
الم�ارة في وس�ط تورونتو أكب�ر المدن 
الكندية، في حادث وصفته الشرطة بأنه 

“متعمد”.
ووق�ع الح�ادث نه�ارا عل�ى بعد 16 
كيلومترا من مركز للمؤتمرات يستضيف 
وزراء خارجية من مجموعة السبع التي 
تضم الواليات المتحدة واليابان والمانيا 
المتح�دة وايطاليا  وفرنس�ا والمملك�ة 
وكندا، لكن المس�ؤولين ال يملكون دليال 

على ارتباط عملية الدهس بالمؤتمر.
وأعلن رئي�س ش�رطة تورنتو مارك 

س�وندرز ان س�ائق الش�احنة الصغيرة 
أق�دم عل�ى فعلته بش�كل “متعم�د”، ما 
أسفر عن مقتل 10 أشخاص واصابة 15 

آخرين.
وكتب وزير الس�المة العامة الكندي 
رالف غوديل على تويتر “باالس�تناد الى 
كل المعلوم�ات المتواف�رة ف�ي الوق�ت 
الراه�ن، يبدو ان�ه ال يوجد راب�ط يتعلق 
باألمن القومي مع هذه الحادثة المروعة 

بالتحديد”.
وكان قد كتب س�ابقا “انه يوم مرّوع 
ف�ي تورنت�و”، مضيفا “عن�ف بال معنى 

يخلف حصيلة كبيرة” من الضحايا.
وتمكنت الشرطة من اعتقال شخص 
في مس�رح الهجوم بالشاحنة وكشفت 

ان اس�مه ألي�ك ميناس�يان م�ن اح�دى 
ضواح�ى تورنت�و الش�مالية ويبلغ من 

العمر 25 عاما.
وما زال 15 مصابا يتلقون العالج في 
المستش�فيات المدينة، وفق س�وندرز، 
محليي�ن  محققي�ن  ان  اض�اف  ال�ذي 

وفدراليين يعملون على القضية.
وفي مكان الح�ادث كان يمكن رؤية 
ث�الث جثث عل�ى األقل مغط�اة بأغطية 
برتقالي�ة وق�د تم اغالق قس�م كبير من 
الطريق امام المارة بالشرائط الصفراء.

وحصل�����ت مواجهة بين المشتبه 
به وأحد ضباط الش�رطة وهما يشهران 
يستس�لم  ان  قب�ل  س�الحي�����هما، 
المشتبه به ويسلم سالحه ثم يتم اقتياده 

الى الحجز.
وقال الش�اهد اليكس ش�اكر لشبكة 
س�ي تي في “كن�ت في س�يارتي عندما 
ش�اهدت فجأة ش�احنة صغي�رة بيضاء 
اللون تصعد الى الرصيف بس�رعة كبيرة 
وتصدم الناس الذين كانوا يتطايرون في 

الهواء الواحد تلو االخر”.
وتابع “لم اشاهد ابدا في حياتي شيئا 
من هذا القبيل، كان الضحايا ممدين على 

االرض” بعد مرور الشاحنة.
ونش�رت قن�وات التلفزي�ون الكندية 
ص�ورا مأخ�وذة م�ن الج�و تب�دو فيها 
س�يارات اس�عاف واخرى للش�رطة في 
المكان، اضافة الى مصابين ينقلون على 

حماالت.

كما شوهدت الشاحنة البيضاء اللون 
المؤجرة وقد اصيب�ت مقدمتها باضرار 
وهي تق�ف على رصيف ش�ارع عريض 
م�ن المدينة وبدت حولها س�يارات عدة 

للشرطة.
يب�دو  الح�ادث  ان  م�ن  وبالرغ�م 
“متعمدا” فان المس�ؤولين ل�م يتمكنوا 

من اقامة رابط متصل بعمل ارهابي.
وتذك�ر هذه الحادثة بح�وادث اخرى 
مش�ابهة وقعت في نيويورك وبرشلونة 
ولن�دن وني�س وباري�س وس�توكهولم 
عندم�ا ق�ام متطرف�ون بده�س المارة 

بالسيارات.
وتعرض�ت كن�دا لعدة اعت�داءات ذات 

طابع ارهابي في السابق.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس االيراني حس�ن روحاني 
ب�ان مؤامرة امي�ركا والصهاينة وبعض 
االنظم�ة الرجعية العربية ف�ي المنطقة 
لن تؤثر على تقدم الجمهورية االسالمية 

االيرانية.
وفي كلمة له أمس الثالثاء في حش�د 
غفي�ر م�ن اهال�ي مدين�ة تبري�ز مركز 
محافظ�ة اذربيج�ان الش�رقية )ش�مال 
غرب ايران(، قال الرئي�س روحاني، اننا 
س�نصون هدوء حياة الشعب واستقرار 
الس�وق، وأعدك�م ايها الش�عب االيراني 
العظي�م بان مؤامرة امي�ركا والصهاينة 
وبع�ض االنظم�ة الرجعي�ة العربية في 
المنطق�ة ل�ن تؤث�ر عل�ى تق�دم اي�ران 

العزيزة.
واضاف، انه على حكام البيت االبيض 
ان يعلموا، بانهم سواء التزموا بتعهداتهم 
بحضارته�م  التزم�وا  يلتزم�وا،  ل�م  ام 
بانس�انيتهم  التزم�وا  يلتزم�وا،  ل�م  ام 
ام ل�م يلتزم�وا، ف�ان الش�عب االيران�ي 
العظي�م والحكومة بالنيابة عن الش�عب 
س�يتصديان بق�وة وح�زم الي مؤام�رة 

ومخطط.      
واض�اف الرئيس االيران�ي، انه اليوم 
وبفضل بط�والت الحرس الثوري العزيز 
واالب�ي وجي�ش الجمهورية االس�المية 

والتعبئ�ة المضحية، نش�هد ف�ي ايراننا 
العزيزة امنا منقطع النظير.

واك�د الرئي�س روحان�ي، بان�ه ليس 
بام�كان اح�د تيئي�س الش�عب االيراني 
العظي�م ولي�س بام�كان احد ان يس�لب 
الش�عب  ه�ذا  م�ن  بالمس�تقبل  االم�ل 
واض�اف، نحن اليوم اق�وى من اي وقت 
مضى، وملتزمون بتعهداتنا ولكن لو اراد 
اح�د خيانة ش�عبنا وعهدن�ا ان يعلم بان 

تداعياتها الوخيمة ستطالهم.   
وتاب�ع الرئي�س االيراني، ان الش�عب 
والحكوم�ة االيرانية ق�د وضعا الخطط 
المراح�ل،  لمختل�ف  امامه�م  الالزم�ة 
ل�ذا س�وف ل�ن نواج�ه اي مش�كلة ولو 
كانت هنالك مش�كلة ما فس�نقوم بحلها 
وتس�ويتها عل�ى ي�د الش�عب االيران�ي 

الكفوء.
وق�ال، ان�ه لهذا الس�بب فق�د اتخذنا 
ق�رارات حازم�ة وحاس�مة ف�ي مج�ال 
العملة الصعبة من اجل هدوء واس�تقرار 
الش�عب، وال ينبغي الحد الشعور بالقلق 
تج�اه الص�ادرات وال�واردات، وال ينبغي 
الحد ان يش�عر بالقلق حول حاجة البالد 
من السلع. لقد اتخذنا خططا حاسمة في 
مواجه�ة التآمر االجنب�ي وبعض االفراد 
ضيقي النظر في الداخل وسيتم استيراد 
كل حاج�ات الب�الد بس�عر 4200 تومان 

)للدوالر الواحد(.     

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد مبعوث األمم المتحدة الخاص لس�وريا ستافان دي 
ميستورا أمس الثالثاء على أن المكاسب التي حققتها دمشق 
وحلفاؤه�ا على األرض ف�ي الحرب الس�ورية ال تقرب البالد 
م�ن الس�الم. وجاء موقف دي ميس�تورا خ�الل مؤتمر دولي 

للمانحين لسوريا يستضيفه االتحاد األوروبي في بروكسل.
وقال خالل مؤتمر صحفي مش�ترك مع مسؤولة السياسة 
الخارجي�ة في االتح�اد األوروبي فيديري�كا موغيريني “نرى 
أنه في األيام واألس�ابيع القليلة الماضية.. لم تؤد المكاس�ب 
العسكرية والمكاس�ب على األرض والتصعيد العسكري لحل 

سياسي ولم تجلب أي تغيير.. ما حدث هو العكس”.
م�ن جانبها قال�ت موغيريني إنه من الضروري اس�تئناف 
محادثات الس�الم التي تش�رف عليه�ا األمم المتح�دة إلنهاء 

الحرب التي دخلت عامها الثامن.
ويأت�ي المؤتم�ر الدول�ي للمانحين لس�وريا عق�ب اتفاق 
مجموع�ة مجموعة الدول الس�بع الكبار ستس�اعد فى إعادة 
بناء س�وريا فقط عندما يبدأ “انتقال سياس�ى ذى مصداقية” 
ف�ى البالد. وأكد مج�ددا أن مجموعة الدول الس�بع س�تكون 
مس�تعدة للمس�اعدة فى إعادة بناء س�وريا فقط إذا تم تنفيذ 

انتقال سياسى موثوق به” .
وقال الوزراء إنهم “قلقون للغاية بش�أن اس�تمرار تصاعد 
العنف فى سوريا، واستخدام أساليب االستسالم أو الموت من 

الجوع وعدم توفر وصول المساعدات اإلنسانية”.
ودع�ا البي�ان إلى وج�وب التنفيذ الف�ورى والكامل لوقف 

إطالق النار وفقا لقرار مجلس األمن الدولى 2401 “ .
وأي�د وزراء خارجية الدول الس�بع الكب�ار ضربة الواليات 
المتح�دة والمملك�ة المتحدة وفرنس�ا على س�وريا، متهمين 

السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية.
واعربوا عن أس�فهم بشأن رفع روس�يا الفيتو على تمديد 
تفوي�ض آلي�ة التحقي�ق المش�تركة وكذل�ك اعتراضه�ا على 
مش�روع ق�رار لمجلس األم�ن الدولى الذى يهدف إلى إنش�اء 
آلية مس�تقلة للتحقيق فى استخدام األس�لحة الكيميائية فى 
س�وريا. وأكدوا على أهمية بناء آلية - خليف�ة آللية التحقيق 
المش�تركة والت�ى يكلفها مجل�س األمن الدول�ى لتحديد من 

استخدم األسلحة الكيميائية فى سوريا” .
وفرنس�ا  األميركي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  أن  ال�ى  يش�ار 
وبريطانيا، شنت يوم 14 أبريل هجوما صاروخيا ضد سوريا، 
ردا عل�ى هج�وم كيميائى مزع�وم فى مدينة دوم�ا بالغوطة 
الش�رقية. وفي س�ياق مّتصل بتواصل االعتم�اد على الحلول 
العس�كرية لفض االزمة السورية شّككت الخارجية الروسية 
الثالثاء في نواي�ا الواليات المتحدة األميركي�ة اخراج قواتها 
من س�وريا . وقال الفروف “ ان الق�وات االميركية باقية في 
س�وريا رغ�م تأكيد ترامب ف�ي أكثر من مناس�بة عن خططه 

العملية لسحبها”.

دي ميستورا وموغريني: احللول العسكرية 
يف سوريا فشلت

         بغداد / المستقبل العراقي

لم يك�ن طبيعياً ما جرى ف�ي القصور الملكية 
في الرياض المليئة بالجيش الس�عودي والحرس 
الوطني والقوة الضاربة التابعة لولي العهد األمير 
محم�د ب�ن س�لمان البال�غ عدده�ا 10 آالف، وقد 
اختاره�م ولي العهد من نخبة الجيش الس�عودي 

ليكونوا القوة الضاربة حوله. 
ليلة الح�دث، كان أول اجتماع بي�ن ولي العهد 
وأوالد عم�ه وإخوت�ه ووزي�ر المالي�ة وكان ملك 

السعودية الملك سلمان حاضراً لبحث الوضع.
ونقل�ت وكال�ة أنب�اء أن�ه ت�م اس�تدعاء وزير 
المالية وكان الملك س�لمان بن عبدالعزيز جالس�ا 
يت�رأس االجتماع لبح�ث الوضع المال�ي والعجز 
الحاصل فأجاب وزير المالية السعودي بأن العجز 
ه�و ألف ومئة مليار دوالر، عنده�ا قام أحد إخوة 
ول�ي العهد بالص�راخ عليه وتأنيب�ه لوزير المالية 
الذي كان  خائفا. وعندما س�أله الملك سلمان عن 
س�بب خسارة موازنة الس�عودية ألف ومئة مليار 
دوالر، تردد في الكالم إلى أن صرخ به الملك وقال 
لماذا الخس�ارة أل�ف ومئة مليار، فق�ال أنا نفذت 
تعليمات سمو ولي العهد محمد بن سلمان وقمت 
بتحويل الم�ال من المصرف المركزي الس�عودي 
بأمر من س�مو ولي العهد. وعندم�ا تم الطلب إلي 
أي�ن ذهبت ه�ذه األموال فل�م يجب ف�وراً، إلى أن 
صرخ أخ ولي العهد لماذا ال تجيب يا وزير المالية؟ 
فقال: إن صفقات ولي العهد في أميركا وفرنس�ا 
وبريطانيا، وأوامر بنقل أموال من الس�عودية الى 
أميركا باإلس�تثمار هي المبال�غ التي تم تحويلها، 
وحصل تض�ارب باأليدي ثم قام حرس ولي العهد 
باط�الق الن�ار، فقتل أوالد عمه ناي�ف ومحمد بن 
تركي وتم سحب الملك سلمان فوراً من االجتماع 

الى القاعدة الجوية قرب مزرعته في الدرعية.
ل�م نس�تطع الحص�ول عل�ى معلوم�ات أكث�ر 
باس�تنثاء أن ول�ي العه�د قتل أوالد عم�ه وأعطى 
أمرا بس�جن أش�قاء ل�ه وأن والده ت�م تهريبه من 
القاع�ة إثر اطالق النار وس�حبه إل�ى مزرعته في 
الدرعي�ة والقاعدة الجوية. قب�ل ذلك لم يكن الجو 
في العاصمة الرياض س�ليما فقط ظهرت طائرة 
ب�دون طيار درون وه�ي تحمل متفج�رات وتدار 
السلكيا وتوجهت نحو القصور الملكية وانفجرت 
هناك رغم قول أن حرس القصور أس�قط الطائرة 
إال أن موقع ديبكا العبري قال إنها هاجمت القصر 
الملك�ي وانفج�رت فيه.. ثم ظه�رت طائرة 2 و3 
إلى أن وص�ل العدد إلى 6. ويبدو أن 3 خاليا تابعة 
لألم�راء الذي�ن يعارضون ابن س�لمان ه�ي التي 
أطلق�ت الطائ�رات المتفج�رة نحو القص�ور بعد 
علمه�م أن الملك س�لمان وولي العه�د يجتمعون 
لبح�ث قضاي�ا مالي�ة باإلضاف�ة إل�ى الخس�ائر 

المستمرة في اليمن.
لم يس�تطع الجيش الس�عودي تحدي�د مصدر 
الدرون لكنه�م وصلوا إلى األماك�ن التي انطلقت 
منها الطائرات المسيرة دون طيار ورأوا مدرجين 
صغيري�ن بط�ول 100 مت�ر وفيه�ا مع�دات منها 

متفجرات ومنها طائرات درون الالس�لكية وكان 
الهدف من إرس�ال الطائرات أن تنفجر في القصر 
الملك�ي الرئيس�ي وتصي�ب قاع�ة اإلجتماع�ات 
بحوال�ي 4 كلغ ل�كل طائرة م�ن المتفجرات. لكن 
اط�الق الن�ار الكثي�ف من الح�رس الملك�ي جعل 
األم�راء يختف�ون ويهرب�ون ألن مس�افتهم ع�ن 
القص�ور الملكية لم تكن أبعد من 2 كلم، ثم حصل 
وف�ق ديبكا صراخ وتعارك باألي�دي ثم اطالق نار 
وقت�ل إبني عم ول�ي العهد، كذلك أصيب ش�قيقه 
برصاص�ة كت�ف. وذك�رت األخبار أن ول�ي العهد 
أصيب في رجله لكن الخبر لم يكن صحيحا ألن ولي 
العهد س�يطر على الوضع مع القوة الضاربة كما 
س�يطر على القصور الملكية ث�م انتقل الى وزارة 
الدفاع الس�عودية، كونه هو وزي�ر دفاع، وأعطى 
أوام�ر بتفتيش الري�اض عن من أطل�ق الطائرات 
المحملة بالمتفجرات لكن لم يتم اكتشاف من قام 
بقصف الطائ�رات وكيف علموا أن الملك س�لمان 
دعا إلى اجتم�اع لبحث الوضع المالي الخطير في 
الس�عودية وعجز الموازنة كذلك اعتراض العائلة 
المالك�ة على بيع أكبر ش�ركة نفط س�عودية في 
البورص�ة “ارامك�و” بأمر من ول�ي العهد ويجب 
المحافظة على هوية الش�ركة الس�عودية بملكية 

لهم دون وضعها في البورصة.
م�ا إن حص�ل الح�ادث حت�ى أبلغت الس�فارة 
األميركي�ة ف�ي الس�عودية ان أم�را غي�ر طبيعي 
يج�ري داخ�ل المملك�ة ألن أوالد عم ول�ي العهد 
اش�تبكوا مع ق�وات الض�رب التابعة لول�ي العهد 

لكنهم قتلوا جميعا فاس�تنفرت واشنطن وأمرت 
بنش�ر قواتها في الس�عودية. وأميركا ال يمكن أن 
تس�مح بس�قوط الحكم ف�ي الس�عودية ألن ذلك 
س�يؤدي الى أحداث خطيرة وخسارة ثروة النفط 
وثروة الغاز الس�عودية التي ال يتح�دث أحد عنها 
وغي�ر المس�تخرجة ويبل�غ احتياطه�ا أكبر حتى 
م�ن احتياطي الغ�از في قطر، وتبقيه الس�عودية 

احتياطا وتركز على النفط.
انتلقت مدرعات أميركية من ثكنات عس�كرية 
ف�ي العاصم�ة الري�اض وتمرك�زت عل�ى مفارق 
الطرقات ولم يكن الوضع طبيعيا والناس تس�مع 
أص�وات رصاص من رشاش�ات ثقيل�ة وال تعرف 
م�اذا يج�ري. وبع�د انتش�ار الجي�ش األميرك�ي 
بقوة ف�ي العاصمة الرياض س�يطر على الوضع. 
وقام الجنرال س�كوت قائ�د القوات األميركية في 
السعودي الدخول الى القصر الملكي مع المارينز 
وه�ي ق�وات المغاوي�ر األميركية والتق�ى بولي 
العهد ال�ذي كان يحم�ل مسدس�ا وكان معه قوة 
م�ن القوة الضاربة لولي العهد ش�خصيا، وحصل 
حدي�ث بينهما وتبي�ن للقوات األميركي�ة أن ولي 
العهد مازال يسيطر على الوضع لكن الملك لم يكن 
موج�ودا في القص�ور فقد تم نقله إل�ى الدرعية. 
وقال التلفزيون الس�عودي أن المل�ك موجود في 
مزرعت�ه دون ذك�ر أي خبر عن األح�داث الجارية 
ف�ي الرياض. أما تلفزيون صال�ح اليمني فذكر أن 
اش�تباكات دارت ف�ي القصور الملكي�ة دون ذكر 
تفاصي�ل. وما إن س�يطر ولي العه�د على الوضع 

العسكري حتى أرسل حوالي ألفي جندي وضابط 
وجمع�وا مواطنين وقاموا بتظاهرة في الش�ارع 
الرئيس�ي ق�رب القص�ور الملكي�ة وه�م يعلنون 
والئه�م لولي العهد وتم س�حب الجثث والجرحى 
وبقي الجنرال األميركي سكوت في القصر الملكي 
على اس�تنفاره مع قواته وهو يبلغ واش�نطن ما 
يح�دث. وجاء أمر م�ن وزارة الدفاع األميركية أي 
البنتاغون بأن عليه أن يقمع أي محاولة عسكرية 
لإلنقالب بالقوة. ويملك الجيش األميركي 35000 
جندي من نخبة الجيش األميركي من المارينز أي 
المغاوير فس�يطر على العاصم�ة الرياض بعد أن 
أعط�ى األوامر بذل�ك وطالبت القوات العس�كرية 
األميركي�ة في البنتاغون، ولي العهد بعدم التحرك 
وتس�ليم الوض�ع للق�وة األميركي�ة وإال الق�وة 

األميركية ستضرب كل من يقف بوجهها.
عند الس�اعة السادس�ة من صباح األحد كانت 
الق�وات األميركية قد س�يطرت عل�ى الرياض مع 
الحرس الملك�ي التابع لولي العهد وفرضت األمن 
وكانت القوات الملكية السعودية منتشرة ثم أزيلت 
الحواجز وعاد األمر بش�كل طبيعي إلى العاصمة.  
حت�ى كتابة هذه الس�طور لم نك�ن نعرف حقيقة 
تفاصي�ل كل ماج�رى لكن جمعناه�ا من وكاالت 
األنب�اء اإلماراتية وتلفزي�ون اليمن وموقع ديبكا 
اإلسرائيلي وفوكس نيوز األميركي باإلضافة إلى 
وكاالت عدة واختصرن�ا الخبر لحجمه الكبير كي 
تظه�ر األمور الحقا ونس�تطيع كتاب�ة معلومات 

دقيقة للقراء..

بن سلمان أطلق النار على أوالد عمه يف »ليلة الدورن« والقوات األمريكية أنقذت الرياض من السقوط

بالتفاصيل.. »رصاع االخوة« يف القرص امللكي السعودي
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تنويه
ذكر يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي  بالعدد 1652 يف 
2018/4/15 اع�ان الخاص بالعق�ار املرقم 1282 

الرباق
1- ذكر يف اوصاف العقار يقع ضمن ممر شارع عام 

خطأ والصحيح هو ثاثة ونصف املرت
2- ذك�ر يف اوصاف العقار الس�طح مغلق بالطابوق 

خطأ والصحيح مغلف بالطابوق الفريش
�����������������������������������������

اعان
ق�دم املدعي ) خضري جاب خت�ان ( طلبا يروم فيه 
تبديل لقبه من ) الجنابي ( اىل ) الشمري ( فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خال 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 
الفريق

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

اش�ارة اىل االع�ان املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي الع�دد 1657 يف 2018/4/22 ورد يف اعان 
ب�داءة بعقوبة  املرق�م 1825 رقم املقاطعة 1 رشقي  

بعقوبة خطاء والصحيح هو 5 رشقي بعقوبة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد / حجة حجر وقيمومة / 2018 
م / اعان 

قدم�ت املدع�وة ) اف�راح فهد بت�ار ( طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة طلبت فيه نصبها قيمة عىل زوجها ) حقي 
اس�ماعيل احمد ( لفقدانه بتاري�خ 22 / 2 / 2015 
ولح�د االن ال يع�رف مصريه حي�ا كان ام ميتا فمن 
لدي�ه اع�رتاض او معلوم�ات تفيد حيات�ه او مماته 
الحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف الي�وم التايل للنرش 
لتقدي�م اعرتاضه وبخافه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون .
القايض 

مطلك عبد الله خلف 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 1823 / ش / 2018 

اعان
اىل / املدعى عليه ) نجاح محمد عيل ( يسكن التاجي 

– ابو الجدايل – 
اقام�ت املدعية ) نور ق�ي محمد ( الدعوى املرقمة 
اعاه تطالب فيها بتاييد حضانتها لاطفال عبد الله 
وماك وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعانا يف صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف يوم 29 / 
4 / 2018 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض 

محمد محيسن عيل 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ                                              

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة/2015/1494 

التاريخ: 2018/4/1
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام العقار تسلس�ل 
2/1182 ح�ي االمريالواق�ع يف النج�ف العائ�د للمدين  
محم�د عب�د جودة البالغة 6 س�هم من اصل 84 س�هم 
املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن حامد هادي غ�ازي البالغ 
70,000,000 س�بعون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خال م�دة ثاثني يوما 
تبدأ من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي.
العقارع�ىل  ش�ارع فرع�ي12م  وه�و مف�رز اىل دارين 

بصورة غري رسمية.
الجزء االول : يتألف من ساحة امامية ضمنها صحيات 
واس�تقبال ومدخ�ل صغري وهول وكلي�دور وغرفة نوم 
واح�دة صحي�ات وحم�ام ومرافق تحت س�لم ومطبخ 
االرضي�ة كايش موزائي�ك الس�قف كونكري�ت مس�لح 
الجدران بورك عرشة سنتمرت كايش مزائيك ومجهز ماء 
وكهرباء سلم يؤدي اىل الطابق االول ويحتوي عىل غرفة 

واحدة تحتوي عىل كهرباء فقط.
الج�زء الثان�ي : كان مغلق اثناء الكش�ف وعىل لس�ان 
ش�اغل الج�زء االول فان�ه يتأل�ف م�ن س�احة امامية 
وتحتوي عىل صحيات وغرفة واستقبال ومدخل صغري 
وه�ول وكليدور وغرف�ة واحدة وحم�ام ومرافق تحت 
سلم ومطبخ االرضية كايش موزائيك السقف كونكريت 
الج�دران ب�ورك وه�زارة 10 س�نتمرت كايش  مس�لح 
موزائي�ك ومجهز ماء وكهرباء وس�لم يؤدي اىل الطابق 

االول ويحتوي عىل كهرباء 
املنفذ العدل 
املواصفات: 

- موقعة ورقمه :- نجف – حي االمري 2/1182
- جنسه ونوعة :- دارين

- حدوده واوصافه : بلدية النجف
- مشتماته :- خلف االعان

- مساحتة :- 660م2
- درجة العمران :- متوسط

- الش�اغل :- الجزء االول محس�ن جواد كاظم ويرغب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر

الجزء الثاني كان مغلق اثناء الكشف
- القيمة املقدرة :- لس�هام املدي�ن 62,250,000 اثنان 

وستون مليون ومئتان وخمسون الف .

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الكفل

العدد: 1/استماك/2017
التاريخ: 2018/1/10

اعان
اىل / املستملك منهم/

1- حس�ن وحس�نية ومللوم�ة وبدري�ة وش�كرية اوالد 
وبنات عبد الزهرة الصياح

2- ريمة عمران
3- عواد وفؤاد وابراهيم وسعد اوالد موىس عمران

4- جاسم ذرب
5- الشخص الثالث/ عبيلة عبد عيل

عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد اعاه 
وتاري�خ 2017/12/20 واملتضمن اس�تماك مس�احة 
400م2 م�ن العقار املرق�م 5م 21 ام نعجة وتس�جيله 
مل�كا رصفا باس�م رشكة مصايف الوس�ط رشكة عامة 
وبب�دل قدره اربعون ملي�ون دينار تق�رر تبليغكم عن 
طريق النرش بصحيفتني رسميتني ولكم حق االعرتاض 

خال مدة االعرتاض القانونية وحسب االصول.
القايض

تحسني عيل خميس

محكمة االحوال الشخصية
يف الرميثه

العدد/ 27/ش/2018
التاريخ /2018/4/12

اىل/ املدع�ى عليه )حس�ني محمد ع�يل( مجهول 
محل االقامة

بتاريخ 2018/4/2 أصدرت هذه املحكمة قرارها 
املرق�م 17/ش/2018 واملتضم�ن تأيي�د حضانة 
املدعية )ارساء اسماعيل خليل( حضانتها للطفلة 
)مريم حسني محمد عيل( لذا تقرر تبليغك بالقرار 
املذك�ور بجريدت�ني يوميت�ني محليتني وبعكس�ه  
فان القرار س�وف يكتس�ب الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض

حيدر حميد عبد الحسني
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد/87/ب/2017

التاريخ/ 2018/4/22
اعان مزايدة

تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العقار املرقم 
283/123 مقاطع�ة 44 الح�رية . فع�ىل الراغبني 
الي�وم  بال�رشاء الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة يف 
الثاثون من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعان.
القايض 

كفاح بطاح الظاملي
االوصاف /

العق�ار عبارة ع�ن دار مس�احتها 236 مرت مربع 
مفرزة لثاث دور بصورة غري رس�مية الدار االوىل 
تحت�وي ع�ىل غرفة ن�وم واحدة ومطب�خ وحمام 
ومرافق صحية البناء من البلوك والطابوق مسقف 
بالش�يلمان عدى املطبخ مسقف بالخشب ودرجة 
عمران�ة ردئ ج�دا والدار الثاني�ة تتألف من غرفة 
ومطب�خ وحمام ومرافق صحي�ة البناء ردئ الدار 
الثالثة تش�تمل ع�ىل ثاث غرف�ة ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية البناء متوس�ط ويقع العقار ركن 
يف منطق�ة اللهيب�ات يف منطق�ة الح�رية . قيم�ة 
املشدات )7,000,000( سبعة مليون دينار عراقي 
وقيم�ة االرض )20,000,000( ع�رشون ملي�ون 
عراق�ي والقيمة الكلي�ة للعق�ار )27,000,000( 

سبعة وعرشون مليون دينار عراقي.
�����������������������������������������

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد/1656 
يف 2018/4/19 يف اع�ان محكم�ة ب�داءة الكوفة 
الع�دد/796/ب2018/2 خطاء والصحيح 796/

ب2017/2 لذا اقتىض التنويه.
�����������������������������������������

تنويه
ذكر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1652 يف 

2018/4/15 اعان الخاص بالعقار 1284 براق
- ذكر املادة 1/13م2 خطأ والصحيح 116م2

2- يكون الدخول للعقار من العقار املجاور 11م2 
1243 وليس 124

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرق�م 4589/2 حي األنصار 
باس�م )كحط عم�ران عي�دان( عىل من يعث�ر عليه 

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

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الدائ�رة الصادرة م�ن املعهد 
التقني/ النجف بأسم ) جواد كاظم عبد شحاثة( 
برقم )07471( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من كلي�ة الرافدين 
الجامعه.....قسم هندس�ة تقنيات الحاسوب ... 
مرحلة ثالثة... بأس�م رامي ماجد هليل فعىل من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار
����������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة م�ن الهيئة 
العام�ة للرضائب /فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنون�ة   2010/11/3 بتاري�خ   )13240(
مديري�ة مرور محافظة االنبار بأس�م ) حس�ني 
هلول وس�اف ( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان
فقدت من�ي الهوية الوزارية الص�ادرة من وزارة 
التج�ارة الرشك�ة العام�ة لتجارة امل�واد الغذائية 
بأس�م ) احمد مزهر طعمة( عىل من يعثر عليها 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
 الع�دد:2707 /2018  

 التاريخ: 2018/4/8
نرش اعان

قدم�ت املس�تدعية )هن�ود عدن�ان عط�ا الل�ه( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكمة تطلب في�ه اصدار حجر 
وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود )عيل حس�ن مطر( 
والذي فقد بتاريخ 2015/3/20 عليه واس�تنادا 
لقان�ون رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليت�ني لغ�رض التثبت م�ن حياة 

املفقود  
القايض

أنور جاسم حسني

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة: 125/ 2017 

التاريخ: 23/ 4/ 2018 
اعان

تبي�ع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلس�ل 61/ 42 
الرباط الكبري الواقع يف الحكيمية العائد للمدين اوالد 
هرم�ز تورخان كل من دانيل ووفاء ونضال والبوتني 
وروب�رت والب�ري وادور وزوجت�ه مريم يوس�ف حنا 
املحج�وز لقاء طلب الدائن بهاء حامد حس�ن البالغ 
)309.000( دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�ال مدة ثاثني يوما تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

زينب محمود جرب
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه: الحكيمية قرب مق�ربة االنكليز 
61/ 42 الرباط الكبري

2-جنسه ونوعه: دار سكن
3-ح�دوده واوصاف�ه: دار طابقني مك�ون من اربع 
غرف وهول واس�تقبال مع مطب�خ وحمام الواجهة 

كراج + مطبخ 3×4
4-مش�تماته: ه�ول 5×5 مع درج معل�ق الحديقة 
مس�قفة من الجينكو واالرضية كايش والبيت مغلف 
بالسقوف الثانوية اما السطح فأنه من  الكونكريت 

املسلح
5-مساحته: مساحته 330 م2 

6-درجة عمرانه : قديم الشاغل 
7-القيمة املقدرة: ال يوج�د /القيمة املقدرة ثلثمائة 
واربع�ون ملي�ون وخمس�مائة واثنان وس�تون الف 

وخمسمائة دينار )340.562.500( ال غري
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 457 / 2018 

اىل / املنفذ عليه – اثري ش�هاب احمد وش�هاب احمد 
عباس 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من اش�عار مركز رشطة 
ب�اب الش�يخ الع�دد 3446 يف 16 / 4 / 2018 وختم 
مخت�ار محل�ة 125 ش�يخ عم�ر انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ الرصافة خال 3 أيام تب�دا من اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر :

الزام املدين�ني اعاه بتقديم كفيل ضامن وبعكس�ه 
يمنع س�فركما اس�تنادا لنص امل�ادة 30 من قانون 

التنفيذ .
الكاتب العدل 

عباس جابر فزيع

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد  931/ش /2018

اىل املدعى عليه / مالك جويد حافظ 
بتاريخ 2018/4/19  أصدرت هذه املحكمة وبالعدد 
اعاه ق�رارا غيابيا يقيض بتصدي�ق الطاق الخلعي 
الواق�ع بتاري�خ 2017/10/13 ب�ني املدعي�ة زم�ن 
كاظ�م كويد واملدعي مالك جوي�د حافظ  وملجهولية 
محل إقامتك عليه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني عىل الق�رار املذك�ور وعند عدم 
اعرتاضك ضمن املدة القانونية سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية   
القايض 

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

وزارة العدل  
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة  2017/411

مذكرة االخبار بالتنفيذ  لاموال الغري املنقولة
اىل املدي�ن / حمدي كريم هادي عنوانه مجهول محل 
االقامة حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة الخل�ود املرقم 
5369 يف 2018/4/19 واملرفقة اشعار مختار محلة 

الزهراء الثانية  
 نخربكم بانه تقرر حجز االموال الغري املنقولة حصة 
املدين للعق�ار املرقم 7257/2م29 داموك لقاء طلب 
الدائ�ن عيل عزيز س�لمان البالغ ثاث�ة عرش مليون 
دينار سيجب عليك اداء املبلغ املذكور خال مدة ثاثة 
اي�ام من اليوم التايل لتبليغكم يف هذا االخبار واال فأن 
االم�وال محجوزة بموج�ب هذا القرار س�تباع وفقا 

للقانون استنادا للمادة 69 من قانون التنفيذ  
املنفذ العدل  

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 127 / ب / 2018 

اعان 
اىل املدعى عليهم ) ياسني وطه ومحمد وهناء وسناء 
وسوسن واسيا ابناء عبد خضري وزهرة وحيد حسني 

( مجهويل محل االقامة 
اقامت املدعي�ة ) نورية ناجي عبد ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 127 / ب / 2018 تطل�ب فيه�ا الزامك�م 
بتادية مبلغ س�تة وعرشون ملي�ون دينار عن قيمة 
بيع قطعة االرض املرقمة 3 / 7671 م 26 الحسينية 
وملجهولي�ة محل االقام�ة يف الوقت الح�ارض قررت 
املحكم�ة تبليغك�م بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
اس�تنادا لنص املادة ) 21 – 1 ( من قانون املرافعات 
املدنية والحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املص�ادف 8 / 5 / 2018 وبخاف�ه س�وف تج�ري 

املرافعة بحقكم غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبيد صالح محيميد

وبناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية كميت/ االماك املرقم )7467 يف 15/ 4/ 2018(
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري االماك املدرجة مواصفاتها 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية بلدية الكميت باملزايدة العلنية والبالغ عددها )3( ملك اس�تنادا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخال  30 يوما تبدأ من اليوم 
التايل لصدور االعان مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة  خال الدوام الرسمي )الس�اعة العارشة والنصف( من اليوم االخري من 
مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكميت ويتحمل من ترس�وا عليه 
املزاي�دة اج�ور خدمة 2 % واية اج�ور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم امل�زاد العلني عطلة 

رسمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

وبن�اء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية قلعة صالح/ االماك املرقم )7473 
يف 15/ 4/ 2018(

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن تاجري )جزء من 
القطع�ة املرقمة )10/ 2634 النش�اء ملعب خمايس( امل�درج مواصفاتها 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية قلعة صالح باملزايدة العلنية استنادا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخال  
30 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية 
ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة  خال الدوام الرسمي 
)الساعة العارشة والنصف( من اليوم االخري من مدة االعان ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 
اج�ور خدم�ة 2 % واية اج�ور قانونية اخرى واذا صادف ي�وم املزاد العلني 

عطلة رسمية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

وبناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية املجر الكبري/ االماك املرقم )7469 يف 15/ 4/ 
)2018

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تاجري )كش�ك( املدرج 
مواصفاته�ا ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدي�ة املجر الكبري باملزايدة العلنية اس�تنادا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخال  30 يوما تبدأ 
من اليوم التايل لصدور االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة  خال الدوام الرس�مي )الساعة العارشة والنصف( 
م�ن اليوم االخري م�ن مدة االعان ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية املجر 
الكب�ري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور خدمة 2 % واي�ة اجور قانونية اخرى 
واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فتؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن  

اعالن  

اعالن  

العدد: 156 
التاريخ: 16/ 4/ 2018

العدد: 154 
التاريخ: 16/ 4/ 2018 

العدد: 157 
التاريخ: 16/ 4/ 2018 

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

نوع  ت
الملك

 رقم 
بدل التقدير بدل التقدير السنويالمساحةالملك

الحالي
مدة 

االيجار

452000 اربعمائة واثنان 6 م52كشك1
وخمسون الف دينار

 460000
اربعمائة وستون 

الف دينار
3 سنوات

452000 اربعمائة واثنان 6 م62كشك2
وخمسون الف دينار

 460000
اربعمائة وستون 

الف دينار
3 سنوات

452000 اربعمائة واثنان 6 م72كشك3
وخمسون الف دينار

 500000
خمسمائة الف 

دينار
3 سنوات

مدة االيجاربدل التقدير السنويالمساحة رقم الملكنوع الملكت

ملعب 1
خماسي

جزء من القطعة المرقمة 
)2634 /10(

 1500
م2

 2000000
سنة واحدةمليونين دينار

 رقم نوع الملك ت
بدل التقدير السنوي المساحةالملك

السابق
بدل التقدير 

الحالي
مدة 

االيجار

1

كشك قرب 
مستشفى 
المجر 
الكبير

650000 ستمائة 6 م182
وخمسون الف دينار

 660000
ستمائة وستون 

الف دينار

ثالث 
سنوات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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   بغداد / المستقبل العراقي

أبرمت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، آلية تعاون 
مع مؤسس�ة EBSCO األمريكية، وذكر بيان للوزارة، ان 

اآللية >تتيح بموجبها أربع قواعد بيانات مهمة وهي:
وأضاف كما تتي�ح :<محرك البح�ث املخصص ألغراض 
البح�وث واملق�االت العلمي�ة املس�مى EDS بينم�ا ت�م 
بموج�ب هذا التع�اون إتاح�ة النت�اج العلم�ي العراقي 
املتمث�ل باملج�ات العلمي�ة العراقية واملفهرس�ة ضمن 
املوق�ع االلكرتوني ]www.iasj.net[، والذي يضم بحدود 
256 مجل�ة محكمة صادرة من الجامعات واملؤسس�ات 
العلمي�ة العراقية<.ولفت البي�ان اىل ان املوقع >يحتوي 
ع�ى أكث�ر م�ن 120 أل�ف بحث كام�ل الن�ص، حيث تم 

تصميم الفهرس العراقي واطاقه بواسطة دائرة البحث 
والتطوير ع�ام 2012، حيث يحتوي ع�ى اعداد املجات 

الصادرة منذ 2005 وتتحدث دورياً<.

وبني ان >خطوة فهرس�ة املج�ات العلمي�ة العراقية يف 
الفهارس العاملية ومنها EBSCO تعترب خطوة مهمة جدا 
واس�رتاتيجة ملا لها م�ن دور يف اتاحة البح�وث العراقية 
للباحث�ني عرب العال�م لزيادة ف�رص االستش�هاد ورفع 
مؤسس�اتنا ضمن التصانيف العاملي�ة، كما تعترب قواعد 
البيان�ات الت�ي أتاحته�ا EBSCO خطوة مهم�ة يف إثراء 

.>www.ivsl.org املكتبة االفرتاضية العلمية العراقية
وتاب�ع البي�ان ان >امل�روع الوحيد الذي تتبن�اه وزارة 
التعلي�م العايل العراقية لتوفري املص�ادر العلمية العراقية 

للباحثني العراقيني لجميع مؤسساتها االكاديمية<.
وكان ق�د مثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمية وكيل 
الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد يف توقيع 
التعاون مع املؤسس�ة االمريكي�ة يف حني كا املروعني 

املج�ات العلمية العراقي�ة واملكتب�ة االفرتاضية العلمية 
العراقية ي�داران من دائرة البح�ث والتطوير.وتم توقيع 
 EBSCO آلي�ة التعاون بني الوزارة واملؤسس�ة االمريكية
يف س�فارة العراق يف بريوت بحضور الس�فري العراقي يف 
بريوت عيل العامري واملحلق الثقايف سهيل نجم ومن جهة 
اخ�رى وقع االلي�ة عيل عبدالله املدير االقليمي ملؤسس�ة 
ابيس�كو ورافق وكيل الوزارة كل م�ن أمري طالب هادي 
مدير قسم العقود الحكومية ويوسف خلف يوسف مدير 

قسم املشاريع الريادية يف البحث والتطوير.
ومن املؤمل ان يتم اتاحة الخدمات املتبادلة بني الطرفني 
بغضون اس�بوع ليتوفر بذلك عرات آالالف من املجات 
العلمي�ة  التخصص�ات  مختل�ف  لتغط�ي  االكاديمي�ة 

واالنسانية لتتاح ضمن املكتبة العلمية االفرتاضية.

التعليم توقع آلية تعاون مع مؤسسة »EBSCO« األمريكية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املواصات القطرية، إطاق خط 
ماحي جديد بني قط�ر والعراق، اعتبارا من 
مطل�ع مايو/ أيار املقبل. وأوضحت الوزارة، 

يف بي�ان اطلعت  عليه »املس�تقبل العراقي«، 
أن أول س�فينة س�تنطلق من قطر س�تصل 
ميناء أم قرص جنوبي العراق، مطلع الش�هر 

املقبل.
ج�اء اإلعان ع�ن ذلك، عى هام�ش اجتماع 

وزير املواصات واالتصاالت القطري، جاسم 
الس�ليطي، مع كاظ�م فنجان، وزي�ر النقل 

العراقي.
ومنذ 5 يونيو/ حزي�ران املايض، قطعت كل 
من الس�عودية واإلم�ارات والبحرين ومرص 

عاقاتها م�ع قطر، وفرضت عليها إجراءات 
عقابية بدع�وى “دعمها لإلرهاب”، وهو ما 

نفته الدوحة بشدة.
وفرض�ت تل�ك ال�دول عقوب�ات اقتصادي�ة 
ش�ملت إغاق مجالها الج�وي أمام الطريان 

القط�ري والح�دود البحري�ة والربي�ة، م�ا 
تس�بب يف إغاق منافذ استرياد مهمة لقطر، 
البالغ عدد س�كانها نحو 2.7 مليون نسمة، 
يعتم�دون بش�كل أس�ايس عى ال�واردات يف 

تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.

قطر تطلق خطًا مالحيًا جديدًا مع العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

قررت لجنة الش�ؤون االقتصادي�ة الوزارية يف وزارة 
التخطي�ط، منع اس�ترياد املواد الباس�تيكية املعادة 

املستعملة يف حفظ االغذية واملروبات .
وقال�ت اللجنة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »تقرر منع اس�ترياد امل�واد الباس�تيكية املعادة 
املستعملة يف حفظ االغذية واملروبات بهدف حماية 
صحة املواطن والبيئة العامة«، مش�ددا عى »وجوب 
تش�ديد الرقابة ع�ى املواد الباس�تيكية املس�توردة 
املع�ادة املس�تعملة يف صناع�ة االكي�اس واملحاف�ظ 

الخاصة بحفظ االطعمة واملروبات«.
وأضاف�ت، أن�ه »تق�رر كذلك تش�كيل لجن�ة وطنية 
تتكون من وزارات الصحة والبيئة والصناعة واملعادن 
والتخطي�ط  تت�وىل اع�داد مواصفة وطني�ة خاصة 
باع�ادة تدوير امل�واد الباس�تيكية  املحلي�ة وتحديد 
نس�بة من املواد املع�ادة يف املنتج املحيل رشيطة عدم 
انت�اج عل�ب او اكي�اس او اواني تس�تعمل يف حفظ 
االطعمة واملروب�ات تحتوي عى مواد باس�تيكية 
معادة  واالس�تفادة م�ن املواصف�ات العاملية يف هذا 

املجال«.
وتاب�ع البي�ان، أن »اللجنة قررت وضع س�عر رصف 
محدد الغراض رصف مستحقات املقاولني والركات 

التي تقوم بتنفيذ املش�اريع االستثمارية بهدف تايف 
االش�كاالت يف اس�عار الرصف«، الفتا اىل ان »الس�عر 
الذي جرى تحديده هو 1200 دينار مقابل الدوالر«.

واش�ار اىل، أن »اللجن�ة غ�ريت اس�لوب تنفي�ذ  خط  
خ�ريات الغازية – كرباء الجديدة  إىل التنفيذ املبارش، 
املوافقة ع�ى تنفيذ  مروع )املمر الثاني من طريق 
مفرق االصاح – الجبايش يف محافظة ذي قار( الذي 
س�يؤدي انج�ازه إىل تقليل الزخم املروري وتس�هيل 
الح�وادث  وتقلي�ل  والبضائ�ع  املس�افرين   حرك�ة 
املرورية، الس�يما بعد ادراج اهوار الجبايش يف الئحة 
ال�رتاث العاملي مما يؤدي إىل توف�ر ممر امن ورسيع 
للسياح  القادمني من البرصة  فضا عن دعم عملية 
التنمي�ة  يف املدن واملناط�ق التي يمر بها ودفع عجلة 
االنع�اش االقتص�ادي من خال توف�ري مصادر دخل 

جديدة لافراد واملؤسسات«.
وأوض�ح، أن »لجن�ة الش�ؤون االقتصادي�ة الوزارية 
اتخذت خ�ال جلس�تها الثالثة ع�ر التي حرضها 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي ورئي�س الهيئ�ة 
الوطني�ة لاس�تثمار واملستش�ار القانون�ي لرئيس 
ال�وزراء ووكاء وزارات املالية والتخطيط والصناعة 
والتج�ارة والزراع�ة والصح�ة والبيئ�ة، م�ن بينه�ا 
املوافق�ة عى توصيات ع�دد من اللج�ان التحقيقية 

الخاصة ببعض امللفات بهدف حماية  املال العام.

االقتصادية متنع استرياد املواد البالستيكية املعادة الداخلة يف حفظ االغذية

غدًا انطالق فعاليات أسبوع 
الشمول املايل يف العراق

احلكومة تبحث »فرص مؤمتر 
الكويت« مع عدد من رجال االعامل

القبض عىل جمموعة تستخدم الصيد 
اجلائر يف واسط

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رابط�ة املصارف الخاصة العراقية، انطاق فعاليات 
أس�بوع الش�مول املايل ي�وم غد األربع�اء يف جمي�ع انحاء 

الع�راق، به�دف زي�ادة 
املتعامل�ني م�ع القطاع 

املرصيف.
التنفيذي  املدي�ر  وق�ال 
املص�ارف  لرابط�ة 
الخاص�ة العراقية، عيل 
بيان صحفي،  طارق يف 
إن »ي�وم غ�د األربع�اء 
انط�اق  سيش�هد 
فعاليات أسبوع الشمول 
ستش�ارك  الت�ي  امل�ايل 
فيه�ا كاف�ة املص�ارف 
التي  املالية  وال�ركات 
تعم�ل يف العراق، بهدف 
الجمه�ور عى  تثقي�ف 
أهمي�ة الش�مول امل�ايل 

مما سينعكس بشكل إيجابي عى االقتصاد«.
وأض�اف أن »البن�ك املرك�زي ورابط�ة املص�ارف الخاصة 
يرفان بش�كل مبارش عى تنظيم أس�بوع الش�مول املايل 
الذي س�ينطلق بالتزامن مع ال�دول العربية«، منوها إىل أن 
»العراق يرغب بزيادة عدد املتعاملني مع القطاع املرصيف إىل 
نسب كبرية الن ذلك سيجعل املواطنني يتمتعون بالخدمات 
املرصفي�ة املتاحة للجمه�ور من قروض ودف�ع الكرتوني 

وغريها«.
ولفت إىل أن »فعاليات أس�بوع الش�مول املايل تتضمن قيام 
املصارف العراقية بعرض منتجاتها يف األماكن العامة التي 
تراها مناسبة من جامعات ومراكز تجارية وغريها«، مشريا 
إىل أن »املصارف س�تقوم خال أسبوع الشمول املايل بفتح 

حسابات مرصفية ومنح بطاقات ائتمانية وغريها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن األم�ني الع�ام ملجل�س ال�وزراء، مه�دي العاق، ع�ن بحث 
الحكومة، الخميس املقبل، مع رجال االعمال الفرص االستثمارية 
الت�ي عرض�ت يف مؤتم�ر الكوي�ت ال�دويل وذل�ك للتق�دم بعجلة 

التنمية.
وذك�ر العاق خ�ال احتفالي�ة تس�ليم البناي�ة األوىل من مجمع 
الزه�ور الس�كني، ان »الخميس سيش�هد انعق�اد ملتقى لرجال 
االعم�ال، س�تبحث خاله الحكوم�ة عن طريق هيئة االس�تثمار 
الفرص االستثمارية التي عرضت يف مؤتمر الكويت الدويل للتقدم 
بعجلة التنمية، بضمنها )18( فرصة ألنش�اء مجمعات س�كنية 
يف محافظ�ات الب�اد كاف�ة وبواق�ع )25( ألف وحدة س�كنية يف 

محافظات الباد كافة«.
واكد العاق عى »السعي الجاد لحل ازمة السكن التي يعاني منها 
العراق نظراً لتزايد عدد س�كانه وعجز املواطنني، السيما أصحاب 

الدخل املحدود من امتاك وحدات سكنية خاصة بهم«.
وافتت�ح الع�اق مجمع زه�ور بغداد الس�كني، لتس�ليم مفاتيح 
العم�ارة األوىل اىل املس�جلني، بحضور وكي�ل وزارة املالية ورئيس 

هيئة استثمار بغداد.

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعلنت قيادة رشطة محافظة واس�ط، الق�اء القبض عى 
مجموعة م�ن الصيادين ممن يس�تخدمون الصيد الجائر 

لاسماك يف نهر دجلة وفروعها ومصادرة ادواتهم.
وذكر بيان لرطة واس�ط تلقته »املستقبل العراقي«، انه 
»م�ن خال التوجيه�ات الوزارية ب�رضورة املحافظة عى 
الثروة الس�مكية يف املسطحات املائية للمحافظة تم ضبط 
مواد تستخدم يف الصيد الجائر بواسطة الصعق الكهربائي 
م�ن خال ممارس�ة امنية جرت من قبل مف�ارز الرطة 

النهرية«.
واض�اف ان »امل�واد التي ت�م ضبطها هي مول�د كهربائية 
)10( امبري عدد )3( وكشافة صيد صغرية عدد )3( جهاز 
صع�ق كهربائي عدد )6( وبطارية حجم كبرية عدد )2(«، 
مشريا إىل أنه »سيتم ارسال املواد املضبوطة ملراكز الرطة 

املختصة لعرضها عى القضاء لغرض اتافها«.
يذكر ان رشطة واس�ط تلقي القبض، ب�ني الحني واالخر، 
ع�ى صيادين يقوم�ون بالصي�د الجائر لاس�ماك يف نهر 

دجلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

لتصني�ع  العام�ة  الرك�ة  اعلن�ت 
،الي�وم  التج�ارة  وزارة  الحب�وب يف 
تلغف�ر  قض�اء  تجهي�ز  الثاث�اء، 
بمحافظة نين�وى بكامل مخصص 
الحص�ة الثالثة والبالغ�ة )28476( 
ع�ام  مدي�ر  طحني.وق�ال  كي�س 
الركة طه ياس�ني عب�اس يف بيان 
ان  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلقت�ه 
الركة وبناءا عى توجيهات االمانة 
العامة وخلية االزمة انجزت وبفرتة 
قياسية تجهري مناطق قضاء تلعفر 
بكامل مخصصها من الحصة الثالثة 

مل�ادة الطحني ضم�ن مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة حيث تم تجهيز الوكاء البالغ 
عدده�م )173( بكمي�ة )28476( كيس 

طح�ني لع�دد عوائ�ل )26018( والت�ي 
تض�م )156626( فرد.واضاف ان تحديد 
الكمي�ة املخصص�ة ج�اءت بن�اءا ع�ى 
البيان�ات ال�واردة م�ن دائ�رة التخطيط 

واملتابعة ومركز تموين نينوى بعدد 
العوائل واالفراد ،مؤكدا عى مواصلة 
نين�وى  محافظ�ة  انح�اء  تجهي�ز 
حسب الجدول الزمني املحدد بخطة 
التوزي�ع املركزي�ة للركة .واوضح 
عباس ان وفد لجن�ة متابعة تجهيز 
النازح�ة بم�ادة الطح�ني  العوائ�ل 
محافظة اربيل ش�ملت الزيارة فرع 
تصنيع الحب�وب باملحافظة والتقى 
بادارة الفرع واقس�ام الفرع الفنية 
والتس�ويقية لاطاع عى الية عمل 
الف�رع وقوائ�م التجهي�ز فضا عن 
متابعة ملف تجهيز العوائل النازحة 
املتواجدة يف املحافظة ونسب التجهيز 
املتحققة وضم وفد اللجنة املشرتكة عدد 
من مسؤويل الش�عب يف اقسام التسويق 

والرقابة والسيطرة النوعية.

التجارة تعلن جتهيز قضاء تلعفر بأكثر
من »28« ألف كيس طحني

   بغداد / المستقبل العراقي

عقد مكت�ب االعام واالتصال الحكومي يف األمانة 
العامة ملجلس الوزراء اجتماعا بمديري اعام عدد 
م�ن الوزارات الطاق خطة إعامية تهدف اىل رفع 
الوع�ي املجتمعي لرتش�يد اس�تهاك املياه.وافاد 
بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي« ان »االجتماع 
الذي حرضه مديرو اع�ام كل من وزارات املوارد 
املائي�ة والزراع�ة والتج�ارة والش�باب والرياضة 
اىل  خل�ص  بغ�داد،  ومحافظ�ة  بغ�داد  وامان�ة 
توصيات عديدة، مشددا رضورة معالجة مشكلة 
التجاوزات عى ش�بكات املي�اه، وتريع قوانني 
لألرايض الزراعية التي يشغلها السكان«.واضاف 
ان » التوصيات نصت عى تفعيل فرق الجباية من 
قبل كوادر امانة بغداد، وانشاء تعاون بني وزارتي 
الصناع�ة واملع�ادن والتجارة م�ع وزارة الزراعة 
الس�ترياد األجه�زة الخاص�ة بال�ري الحدي�ث او 

تصنيعها محليا، اليقاف الهدر يف عمليات السقي، 
والتأكيد عى دور وس�ائل االع�ام يف نر الجهود 
التوعوية الخاص�ة بال�وزارات املعنية بخصوص 
ترشيد استهاك املياه، وتعميم التجارب الناجحة 
المان�ة بغ�داد يف بع�ض مناطق العاصم�ة بغداد 
التي أس�همت يف ترشيد استهاك املياه، عى بقية 

مناطق العراق.

األمانة العامة ملجلس الوزراء تناقش آليات 
رفع الوعي املجتمعي لرتشيد استهالك املياه

   المستقبل العراقي/ الغانم

وق�ع محاف�ظ واس�ط محم�ود عب�د 
الرضا ما طال ونظريه محافظ ايام 
قاسم سليماني دشتكي مذكرة تفاهم 
ب�ني املحافظت�ني تتضم�ن جمل�ة من 
االتفاقيات يف مختلف املجاالت التي من 

شأنها خدمة أبناء املحافظتني«.
وعقد محافظ واس�ط اجتماعاً موسعاً 
م�ع محاف�ظ اي�ام قاس�م س�ليماني 
دش�تكي والوفد املرافق له، وتم تشكيل 
لجان مش�رتكة بني الجانبني؛ لتنس�يق 
والصح�ة  الزراع�ة  مج�ال  يف  العم�ل 
ع�ى  االتف�اق  ت�م  وكذل�ك  والتعلي�م، 
تس�هيل زي�ارة الوف�ود والتأكي�د ع�ى 
التعاون املش�رتك بني املحافظتني، وقد 
حرض اإلجتم�اع كل من نائبي املحافظ 
ومعاونيه ومستشاريه، ورئيس جامعة 
والصح�ة  الزراع�ة  ومدي�ري  واس�ط 

وقائممقام بدرة«.
يذك�ر ان م�ا ط�ال اس�تقبل نظريه 
االيراني محافظ ايام قاس�م سليماني 
دش�تكي م�ع الوفد املرافق ل�ه يف منفذ 

زرباطية الحدودي.

واسط توقع مذكرة 
تفاهم مع نظريهتا 

اإليرانية ايالم

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، ضبط ش�احنتني محملتني »ادوية 
برية« يف منفذ طريبيل الحدودي مع االردن.

وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »رشطة كم�رك طربيل ضبطت ش�احنتني محملت�ني بمادة 
جبس لي�ز وبداخل مقصورة القيادة يوجد )20( نوع من االدوية 

البرية مخبأه بأحكام عددها )4500( علبة«.
وأضافت، انه »تم إحالتها مع الس�واق والناقل واملخلص اىل مركز 
رشطة كم�رك املنفذ لعرضها ام�ا أنظار قايض تحقي�ق الرطبة، 

التخاذ كافه اإلجراءات القانونية بحق املقرصين.

ضبط شاحنتني حمملتني
بـ »ادوية برشية« يف طريبيل

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول عراقي عن عقد مؤتمر استثماري 
مش�رتك بني مرص والع�راق، خال يوم�ي 26 و27 
نيس�ان/أبريل الجاري، بمشاركة وفد مرصي يضم 
28 ش�خصية برئاس�ة أحمد الوكي�ل رئيس االتحاد 

العام للغرف التجارية.
وقال حيدر نوري امللح�ق التجاري للعراق بالقاهرة 
يف حدي�ث اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن 
املؤتمر سيش�هد مش�اركة أقوى الركات املرصية 
مث�ل القابض�ة وأوراس�كوم، به�دف بح�ث فرص 
أرح�ب  لنط�اق  ودفعه�ا  الع�راق  يف  االس�تثمارات 
باإلضافة إىل مش�اركة 400 رشكة من جميع أنحاء 

العالم.
وأش�ار املس�ؤول العراقي إىل أّن البلدين ناقش�ا اسرتاتيجية 

للوص�ول بحج�م التبادل التج�اري، خال الف�رتة املقبلة إىل 
نحو 6 مليارات دوالر س�نوًيا مقارنة بملي�ار و400 مليون 

دوالر حالًيا.
ولف�ت إىل أّن ثم�ة اتص�االت جاري�ة م�ع الجان�ب 
املرصي؛ لدفع العاق�ات التجارية لنطاق أرحب من 
خال اس�رتاتيجية ت�م بحثها مع املهن�دس إبراهيم 
محلب والس�فري العراقي خال لقاءاتهما الس�ابقة 

برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي يف بغداد.
ولفت املسؤول العراقي إىل أن املؤتمر سيسبقه لقاء 
بني رجال األعمال املرصي�ني ورئيس صندوق إعادة 
إعمار العراق يوم 25 نيس�ان/أبريل الجاري إلعادة 
إعم�ار املدن املحررة من داعش مث�ل األنبار وصاح 

الدين ونينوي.
وأض�اف أنه بعد فت�ح الطريق بني القاه�رة وبغداد 
الذي كان قد تم إغاقه بس�بب الحرب عى “داعش” 
س�ينعكس ذلك إيجابًيا عى دفع العاقات التجارية، 

وتسيري حركة الصادرات والواردات.

العراق يبحث زيادة حجم التبادل التجاري مع مرص إىل »6« مليارات دوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا الدكتور كاظم العقابي رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة كاف�ة م�دراء املنافذ 
ومعاونيه�م املحرتم�ون  اىل ب�ذل اقىص 
الجهود وايجاد ط�رق مبتكره يف فضح 

الفاس�دين يف الدوائر العامل�ة يف املنافذ 
الحدودية وكذلك التص�دي لكل الجهات 
التي  تحاول ان تكون حواضن للفس�اد 
او تدعم�ه، كم�ا دعى س�يادته إىل مزيد 
م�ن الجدي�ة والرصام�ة يف التعامل مع 
قضاي�ا مكافح�ة الفس�اد بم�ا يضمن 

مصلح�ة الوطن واملواطن ونح�ُن اليوم 
الع�ام  امل�ال  لحماي�ة  لث�ورة  بحاج�ة 
وتحقي�ق النزاهة من خ�ال دور الهيأة 
األرشايف والرقاب�ي ، وذلك تنفيذاً لتوجيه 
الس�يد رئيس الوزراء يف محاربة الفساد 

االداري واملايل.

العقايب يدعو مدراء املنافذ احلدودية ومعاونيهم 
إلجياد طرق يف فضح الفساد بالدوائر العاملة
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دعوة دائنني 
 انشي املحامشي عمشاد عبشود مشرف املصفي 
لركة خور الزبري للتجاره العامه والنقل العام 
املحشدوده ادعو كافة دائنشي الركه وكل مدع 
بحق عليها مراجعتي عىل العنوان التايل - بغداد 
- الشدوره - الكفاءات محله ٨٢٨ - زقاق ٦٧ - 
دار ١١ خشال مدة عرة اّيام من تاريخ النر 

وخاف ذلك يسقط حق الدائن باملطالبه...

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد ١3٢4 / ش / ٢0١٨  

التاريخ ٢4 / 4 / ٢0١٨ 

اعالن
اىل املدعى عليه / عنان سالم سعيد

اقامشت املدعية خالدة مجيد فرحان الدعوى املرقمة اعاه تطالب 
فيها بالنفقة املستمرة للطفلة نور وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائشم بالتبليغ قشرر تبليغك اعانشاً يف صحيفتني محليتني 
يوميتشني للحضشور امام هذه املحكمة يف يشوم 3 / 5 / ٢0١٨ ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

تتوفشر لشدى دائرة صحة كركوك/ششعبة العقشود التخصيصشات املالية ضمشن املوازنة 
االتحاديشة لعام٢0١٨ لتنفيشذ مناقصة تجهيز غاز االوكسشجني الطبي للمستششفيات 
)ازادي التعليمي-كركشوك العشام- االطفشال –داقشوق العام-الحويجشة العام(وبمبلشغ 
تخميني مقداره)450٦٨١٨٧5(اربعمائة وخمسشون مليون وستمائة واحدى وثمانون 
الف وثمنمائة وخمسشة وسبعون دينار وبمدة تنفيذ لغاية نهاية السنة 3١/٢0١٨/١٢ 
وبامشكان مقدمي العطاء الراغبشني يف رشاء وثائق املناقصة باللغشة العربية بعد تقديم 
طلشب تحريري اىل دائرتنا/ششعبة العقود وبعشد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسشردة 
البالغشة)١50,000( مائة وخمسشون الف دينشار وبامكان مقدمي العطشاء الراغبني يف 
الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعتنا عىل العنوان املبني يف اعاه وتسلم العطاءات 
يف ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه بصورة 
واضحة اىل دائرتنا /االستعامات االمامية يف موعد اقصاه الساعه١٢ الثانية عر ظهرا 
من يوم الخميس املصادف٢0١٨/5/١0 وسوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح 
العطشاءات بحضشور مقدمي العطشاءات او ممثليهم الراغبني بالحضشور اىل دائرتنا ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او  منع التجوال فيكون اليوم الذي يليه هو يوم 
الغلق وان موعد انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسشارات املشاركني يف الساعه 
العشارشة من صباح يوم الخميشس املصادف ٢0١٨/5/3 وذلشك يف قاعه االجتماعات يف 
ديوان الدائرة علما ان العطاءات تبقى نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة 90تسشعون 
يوما من تاريخ غلق املناقصة علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل 
من ترسشو عليه املناقصة اجور النر واالعان عىل ان تتضمن العطاءات تامينات اولية 
بمبلشغ )90١3٦3٨( تسشعة مايني وثاثة عر الف وسشتمائة وثمانيشة وثاثون دينار 
وتكون عىل شكل خطابات ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف جمهورية 
العشراق ومعتمد من البنك املركشزي ومقبول لدى صاحب العمل ونافشذ ملدة ٢٨يوما بعد 
انتهاء فرة نفاذية العطاءات واي تمديد الحق لها ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما 

تتطلبه هذه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فسيتم استبعاد عطاءه 
والربيد االلكروني كما ييل: 
 doh@kirkukhealth.com

وعىل الراغب براء الوثيقة جلب ما ييل: 
١-هويشة صادرة من  وزارة الصناعة واملعادن/املديرية العامة للتنمية الصناعية  نافذة 

لعام٢0١٨ او اىجازة معمل اختصاص تجهيز اوكسجني نافذ لعام٢0١٨ 
٢-الوثائق الخاصة بتاسيس املعمل 

املدير العام

تتوفر لدى دائرة صحة كركوك/شعبة العقود التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية 
لعشام٢0١٨ لتنفيشذ  خدمات تنظيشف مستششفيات )ازادي التعليمي-كركشوك العام- 
االطفشال –داقوق العام-الحويجشة العام(وبمبلغ تخميني مقشداره)١00,345,١5٦( 
مائة وسشتة وخمسشون مليون وثاثمائة وخمسشة واربعون الف ومائة  دينار شهريا  
وبمشدة تنفيذ لغاية نهاية السشنة ٢0١٨/١٢/3١ وبامكان مقدمي العطاء الراغبني يف 
رشاء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل دائرتنا/شعبة العقود 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة)٢50,000( مائتان وخمسون الف 
دينشار وتسشلم العطشاءات يف ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسشم املناقصة واسشم 
مقشدم العطاء وعنوانشه بصورة واضحشة اىل دائرتنا /االسشتعامات االمامية يف موعد 
اقصاه السشاعه١٢ الثانية عر ظهرا من يوم  االربعاء املصادف٢0١٨/5/9 وسشوف 
ترفشض العطشاءات املتاخرة وسشيتم فتشح العطاءات بحضشور مقدمشي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل دائرتنا ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسشمية او  
منشع التجوال فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلشق وان موعد انعقاد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل استفسشارات املششاركني يف السشاعه العشارشة من صباح يشوم  االربعاء  
املصشادف ٢0١٨/5/٢ وذلك يف قاعه االجتماعات يف ديشوان الدائرة علما ان العطاءات 
تبقشى نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة 90تسشعون يوما من تاريخ غلق املناقصة 
علمشا ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسشو عليه املناقصة 
اجشور النر واالعان عىل ان تتضمن العطاءات تامينات اولية بمبلغ )٢١٦,٢5,0١5( 
خمسشة وعرون مليون وخمسشة عر الف ومائتان وسشتة عر دينار وتكون عىل 
ششكل خطابات ضمان او صك مصدق صادر من مشرصف معتمد يف جمهورية العراق 
ومعتمشد من البنك املركزي ومقبول لدى صاحب العمشل ونافذ ملدة ٢٨يوما بعد انتهاء 
فشرة نفاذية العطشاءات واي تمديد الحق لهشا ويف حال عدم التزام مقشدم العطاء بما 

تتطلبه هذه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فسيتم استبعاد عطاءه 
والربيد االلكروني كما ييل: 
 doh@kirkukhealth.com

وعىل الراغب براء الوثيقة جلب ما ييل: 
١-هوية غرفة تجارة درجشة /ممتاز/اختصاص تنظيف او هوية الركات املختصة 

باعمال التنظيف 
٢-عقد الراكة ان كانت رشكات مشاركة وتكون مصدقة من قبل كاتب عدل 

املدير العام

فقدان
فقشدت مني الهوية الصشادرة من كلية 
دجلشة الجامعة – املرحلشة الرابعة رقم 
الهوية ٦95١١٦٦ بأسم / عباس ازهر 
حمشادي فمن يعثر عليها تسشليمها اىل 

جهة االصدار 
شششششششششششششششششششششششششششششششش

محكمة بداءة البرصة 
العدد:4٧0/ب/٢0١٨ 
التاريخ: ١٨/4/٢0١٨

اعان 
اىل املدعشى عليهمشا / ١- زينشب حمشد 

كاظم ٢- سعد هاشم عبود
أصشدرت هشذه املحكمشة قشرار الحكم 
املرقم 4٧0/ب/٢0١٨ يف ١0/4/٢0١٨ 
واملتضمن الحكشم بإلزامكما بتأديتكما 
للمدعيشة / عطشور عبشد عجيشل مبلغ 
الدين املرتب بذمتكما والبالغ خمسشة 
عر مليون وسبعمائة وخمسون ألف 

دينار.
محشل  ملجهوليشة  تبليغكمشا  ولتعشذر   
اقامتكما وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييشد املجلشس البلشدي ملنطقشة حشي 
االمام الحسشن)ع(. عليه قرر تبليغكما 
اعانشًا بصحيفتشني محليتشني يوميتني 
واالسشتئناف  االعشراض  حشق  ولكمشا 
والتمييز خال املدة القانونية وبعكسه 
سشوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض / محمد قاسم عبود

شششششششششششششششششششششششششششششششش
مجلس القضاء األعىل 

واسشط  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 
االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  ٨٧٨/ب /٢0١٨ 

اىل املدعى عليه / بهاء الدين طالب 
أقام املدعي ماهر مري ششاكر الدعوى 
فيهشا  يطلشب  والتشي  أعشاه  املرقمشة 
بالزامشك  والحكشم  للمرافعشة  دعوتشك 
بمبلغ سشبعمائة وخمسشون الف دينار 
القضائية واتعاب  الؤسشوم  وتحميلكم 
املحامشاة وملجهولية محل إقامتك تقرر 
تبليغك بواسشطة صحيفتشني محليتني 
رسميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
عىل موعد املرافعة املوافق  ٨/5/٢0١٨ 
السشاعة تاسشعة صباحشا وعنشد عشدم 
حضشورك أومشن ينشوب عنكشم قانونا 
سشوف تجشري املرافعشة بحقشك غيابيا 

وعلنا وفق القانون  
القايض 

عمار حسن عبد عيل

اعالن 
اىل / مسامهي مرصف عرب العراق لالستثامر ) م . خ ( 

اسشتنادا الحكام قانون الركات رقم ٢١ لسشنة ١99٧ املعدل وتنفيشذا لقرار مجلس االدارة 
املشؤرخ يف ١5 / 4 / ٢0١٨ ، يرسنشا دعوتكشم لحضشور اجتماع الهيئة العامة الذي سشيعقد 
يف السشاعة العشارشة من يوم الخميشس املصادف ١٧ / 5 / ٢0١٨ يف مقشر الركة الكائن يف 
الكشرادة – االدارة العامشة – الفرع الرئييس – بغداد – العلوية – مقابل بدالة العلوية – محلة 

903 شارع 99 مبنى ١9٢ / ٢٢٢ ملناقشة جدول االعمال التايل :
١ – مناقششة تقرير مجلس االدارة للسشنة املاليشة املنتهيشة يف 3١ / ١٢ / ٢0١٧ واملصادقة 

عليها 
٢ – مناقششة تقرير مراقب الحسشابات حول امليزانية للسشنة املالية املنتهيشة يف 3١ / ١٢ / 

٢0١٧ واملصادقة عليها .
3 – مناقششة الحسشابات الختامية للسشنة املاليشة املنتهيشة يف 3١ / ١٢ / ٢0١٧ واملصادقة 

عليها.
4 – تعيشني مراقبشي حسشابات املرصف لعشام ٢0١٨ وتحديشد اجوره حسشب ضوابط مهنة 

ومراقبي تدقيق الحسابات .
5 – االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة ٢0١٧ واملصادقة عليها .

٦ – مناقشة توزيع مقسوم االرباح لسنة ٢0١٧ والبالغة ) 9 ( تسعة مليارات دينار .
٧ – انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط النتهاء دورة املجلس .

٨ – تعيني لجنة مراجعة الحسابات لعام ٢0١٨ . 
9 – ابشراء ذمشة رئيس واعضشاء مجلشس االدارة وتحديد مكافاتهم للسشنة املاليشة املنتهية 

.٢0١٧
راجني الحضور اصالة او انابة احد املسشاهمني بموجب سشند االنابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 9١ من القانون اعاه ويف حالة عدم 
حصشول النصشاب القانوني يؤجل االجتماع ليوم الخميس املصشادف ٢4 / 5 / ٢0١٨ يف ذلك 

الزمان واملكان املعينني اعاه .

املصفي املحامي 
عامد عبود مرشف

وزارة الصحة 
دائرة صحة حمافظة كركوك 

مكتب املدير العام 
شعبة العقود

وزارة الصحة 
دائرة صحة حمافظة كركوك 

مكتب املدير العام 
شعبة العقود

رئيس جملس االدارة 
حسن نارص جعفر

اعالن مناقصة عامة 
العدد/2018/2

اعالن مناقصة عامة 
العدد/2018/1

العدد/1133 
التاريخ/2018/4/24

العدد/1132 
التاريخ/2018/4/24 
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أمحد القرمالوي: الكتابة أعدت تشكيل شخصيتي

ومؤكداً أيضاً، أن الكتابة أنها أعادت تشكيل شخصيته 
بصورة كاملة..واعترب عودته إليها بعد انقطاع بمثابة 
العثور عىل النفس بعد ضياعها. وشدد القرمالوي عىل 
أن ضمري الكاتب وقيمه أجدى وأهم رقيب عىل مكون 

إبداعه.
- كي�ف ترى ف�وزك بجائ�زة الش�يخ زاي�د للكتاب يف 

دورتها الحالية؟ 
++ أرى ه�ذا الف�وز ف�وزاً عىل عدة مس�تويات؛ فعىل 
املس�توى الش�خيص، أراه تكريماً غري عادي واعرتافاً 
بالغ األهمية بتجربتي اإلبداعية، فجائزة الش�يخ زايد 
للكت�اب جائزة مرموقة عىل مس�توى العال�م، ُعرِفت 
بنزاهتها وموضوعيتها الش�ديدة، حت�ى إن لجانها ال 
تتوانى يف حجب الجائزة لو لم تَر يف األعمال املرش�حة 
م�ا يس�تأهل الف�وز بجائزة به�ذه القيم�ة واألهمية 

البالغة.
- إىل أي مدى سيش�كل لك الف�وز بالجائزة حافزاً من 

حيث تقديم املزيد من اإلبداع خالل الفرتة املقبلة؟
++ الجائ�زة اعرتاف ه�ام للغاية بتجربت�ي اإلبداعية، 
يجعلني مطمئّناً للخط الذي رسمته لنفيس يف الكتابة، 
فقديم�اً كت�ب الكات�ب والناق�د الراحل ع�الء الديب، 
ش�هادة أعتز بها، وصف بها كتابتي باإلرصار والدأب 
عىل معاناة فن التعبري، وتحسني نوعية اإلنتاج األدبي 
الفني، ثم أتت هذه الجائزة الكبرية املرموقة لتمنحني 

حافزاً أكرب بكثري عىل اإلرصار عىل نفس الخيارات.
رمز الخري.

 - م�ا الذي تميزت به روايتك »أمطار صيفية« الفائزة 
فأهلها لتحقق هذا النجاح ؟

املختل�ف،  بعامله�ا  رأي�ي،  يف  الرواي�ة،  تمي�زت   ++
وبموضوعه�ا ال�ذي ي�ؤرِّق عم�وم املنتم�ني للثقافة 
العربي�ة، فمن الطبيعي أن يجد عاملها الذي يجمع بني 
املوسيقى الرشقية والنكهة الرتاثية صدى لدى القارئ 
العرب�ي، أما موضوعها فيتن�اول األزمة الروحية التي 
ُتواج�ه اإلنس�ان يف عاملنا الحداثي، ال�ذي يجذبه العلم 

وتستدرجه التكنولوجيا بعيداً عن عالم الروح.
- وملاذا اخرتت لها اس�م »أمطار صيفية«؟ وما الدافع 

الرئييس لكتابتها؟
++ ما دفعني الختيار موضوعها هو رصاعي الداخيل؛ 
أسئلتي التي أبحث عن إجاباتها من خالل الكتابة، أما 

ما ساعدني يف رس�م عاملها فهو تجربتي العميقة مع 
املوسيقى الرشقية واملعمار اإلسالمي.

أما العن�وان فأنا م�ن أنصار فكرة ابتع�اد املؤلف عن 
من�ح تأويالته الخاص�ة فيما يخص عن�ارص النص، 
فهذا ش�أن القراء والنقاد، وأث�ق أن القارئ الحصيف 
س�يجد يف النص م�ا يؤوِّل يف ضوئه العن�وان، األمطار 
الصيفي�ة ُذِك�رَت يف موضع�ني بداخل الن�ص، كما أن 
لألمطار خصوصيًة يف الوجدان العربي، فهي حدث نادر 
الحدوث يرمز للخري املمنوح من السماء، ولو حدَثت يف 
ع- فس�تكون أبلغ أثراً وأكثر  الصيف -أي عىل غري توقُّ

توطيداً للعالقة التي تجمع السماء باألرض.
- الرواية تطرح أسئلة وجودية .. فماذا عن ذلك؟

++ هي األس�ئلة التي كثرياً م�ا يتناولها األدب وتحوم 
حوله�ا الكتاب�ة اإلبداعي�ة؛ القلق الوج�ودي، حقيقة 
الروح، تس�ليم العقل مل�ا يوصف بالحقائ�ق املطلقة، 
قيم�ة التجرب�ة الذاتي�ة يف تمحيص الثواب�ت وتثبيت 
اليق�ني، لك�ن تم إلباس�ها يف »أمط�ار صيفي�ة« ثوباً 

مغايراً ِخيَط من عاملها املغاير.

- هل تؤمن بوجود سقف معني يتوقف عنده اإلبداع؟
++ ال أؤمن بس�قف وال برقابة وضعية وال مجتمعية، 
فجميعه�ا يتح�ول م�ع الوق�ت ألدوات ُتس�تخدم يف 
قم�ع أف�كار لصالح أف�كار، لكنن�ي أؤم�ن بالضمري 
ت طريقه�ا يف تربة  اإلنس�اني، ب�أن الكاتب نبتٌة ش�قَّ
مجتم�ع بعينه أو تجربة إنس�انية بعينها، يحمل قَيَم 
املجتمع اإلنس�انية بصورة أو بأخ�رى، حتى لو امتلك 
رؤيًة مغايرة أو أس�ئلًة تتش�كك يف جدوى هذه الِقَيم، 
واألفضل أن نفس�ح املجال للمبدع واملتلقي حتى يؤثر 

أحدهما يف اآلخر، عن طريق الحوار.
- نصوص عملك األخري تخل�و من أي تابوهات.. فهل 

تتعمد ذلك؟
++ ق�د يختل�ف تعري�ف التاب�و م�ن مجتم�ع آلخر، 
وم�ن متذوِّق آلخ�ر، وربما تجد قارًئا ي�رى يف »أمطار 
صيفية« م�ا ينتهك قناعات�ه ومحاذي�ره، وتجد آخر 
يراها متحفظ�ة يف هذا الجانب. م�ا أعتقده هو أنني 
أفصح�ُت م�ن خاللها عم�ا يؤرقن�ي دون التقيد بأي 
محظور، إال ضمريي الش�خيص، فلس�تُ م�ن الُكتاب 

الذي�ن يس�عون للتص�ادم مع ثواب�ت املجتم�ع، أكثر 
مما يش�غلني تفكيكها وتأملها وطرح األس�ئلة التي 

تشغلني بشأنها.
- األدب يجب أن يعني ش�يئاً للناس، كونه ليس مجرد 
حكايات تروى، فاألدب يجب أن يكون له رسالة.. فما 

هي الرسالة التي تسعى لتقديمها عرب أدبك؟
++ اس�مح يل أن أختل�ف مع�ك، ف�األدب صن�ف م�ن 
صنوف الفنون، والفن يف ذاته رس�الة تؤّدى لإلنسان، 
للبرشية، اإلمتاع فحواها ومبتغاها األهم، فلو اشتمل 
ف�وق ذلك عىل م�ا ُيعزِّز قَي�م اإلنس�انية أو ما يطرح 
األفكار والتس�اؤالت التي من شأنها أن تعمق من فهم 
اإلنسان لواقع حياته ووجوده يف هذا العالم، فهذا أمر 

محمود.
أم�ا التقليل من ش�أن الحكاية فبعيد ع�ن روح الفن. 
الحكاية فن، قد يصل ببعض املبدعني ملراتب العبقرية. 
أما عن نفيس، فال أسعى لتوصيل رسائل عرب كتابتي، 

بل أطرح ما يشغلني من أفكار وتساؤالت.
»أمط�ار صيفي�ة«.. املوس�يقى واملحب�ة يف مواجه�ة 

التشدد
تب�دأ رواية »أمط�ار صيفية« بحفل موس�يقي بداخل 
وكال�ة تاريخي�ة م�ن الع�ر اململوك�ي، بمناس�بة 
هاً جديداً ملدرس�ة العود، خلَفاً  اختيار »يوس�ف« موجِّ
للش�يخ ذاكر رسالن ش�يخ الطريقة املوصلية. يشعر 
يوس�ف بارتباك لَحظّي، لكن�ه رسعان ما ينفصل عن 
محيطه أثن�اء العزف، يقف الحضور عىل إثرها ويعلو 
التصفي�ق، وتظه�ر بني املصفق�ني زينة، املوس�يقية 
املرية األملانية، ورحمة، ابنة الش�يخ ذاكر وصديقة 

يوسف.
أثناء الحفل، يقوم زياد برسقة عود التدريب ُمس�تغاّلً 
انش�غال الجمي�ع، فهو يعم�ل عازفاً يف أح�د األندية، 
ويبيع األعواد لزبائن عرب، من بينهم زبون يبحث عن 
عود قديم. يستبدل زياد العود بآخر رخيص وينسحب 

خارجاً.
بع�د الحف�ل، تحرض زين�ة األملاني�ة الش�قراء لتبارك 
ليوس�ف، ويلحق بها الش�يخ الذاكر وزياد، بعد رسقة 
الع�ود. تخ�رب زين�ة يوس�ف بحاجتها للحدي�ث معه، 
يتبادالن أرقام الهاتف وتغادر زينة، ثم يجدها ترس�ل 
إليه صور الحفل عىل الواتساب، لتؤكد إعجابها بأدائه 

املذهل.
ترغب زين�ة يف تحويل الوكال�ة التاريخية ملركز عاملي 
ملوس�يقى التكنو والب�وب ذات الطاب�ع الرشقي، كما 

تسعى للتخلص من ورشة تصنيع اآلالت القديمة.
وإقام�ة مصنع إلنت�اج آالت موس�يقية ال تعتمد عىل 
مهارة الصانع وحّس�ه الخاص. فتدعو يوسف ملقهى 
يف الزمال�ك وتعرض علي�ه مرشوعه�ا، وتطلب دعمه 
يف مواجهة أس�تاذه الش�يخ ذاكر الذي يرفض الفكرة 
من أصلها. ُيعَجب يوس�ف بالفكرة، لكنه يتحفظ عىل 
موقف زينة من الش�يخ ذاك�ر ووصفها إياه بالتخلف 

والرجعية.
وتستمر أحداث العمل يف ثالثة خطوط متوازية:

* الش�يخ ذاكر يواجه عقبات يف الرف عىل الوكالة، 
وترميم رشخ كبري يف املبنى، فيس�تعني بالقائمني عىل 
املس�جد املواج�ه للوكالة للقي�ام باإلصالح�ات بعيداً 
عن أعني املس�ؤولني، الذين يخىش تدخلهم يف التمويل 

األجنبي الذي يحصل عليه.
 * زين�ة تحاول اس�تمالة يوس�ف بعيداً ع�ن رحمة، 
والتأث�ري عليه لدعم مرشوعها، كما تس�اعده يف بحث 
املاجس�تري ال�ذي يتن�اول الش�يخ املوصيل، وتس�عى 

لتشكيكه يف وجوده.
* زي�اد يح�اول الحص�ول ع�ىل اس�تفادة مادية من 
الوكالة، ليؤس�س مرشوع اس�تديو الصوتي�ات الذي 
يحلم به، ويقيم عالقات مع ش�باب خليجيني لتمويل 

مرشوعه، كما يستغل الراقصة التي تعرف إليها.
ومع جريان األحداث، تتمكن زينة من تشكيك يوسف 
يف الطريق�ة املوصلي�ة، فيم�ا ُيعاني الش�يخ ذاكر من 
متاعب صحية ويفقد سيطرته عىل الوكالة، ويتمادى 
زياد يف اس�تغاللها لدرجة دفعها لتقع فريسة أحدهم 
�ف األحداث  الذي يس�تغلها يف أعمال غري سوية.تتكشَّ
عن كون زينة ابنة الش�يخ ذاكر من أملانية تزّوجها يف 
شبابه. وأنها جاءت خصيصاً للسيطرة عىل إرث أبيها، 
وأن أمها - الزوجة األملانية السابقة- هي القائمة عىل 
املؤسسة األجنبية التي تمّول الوكالة، وتساعد زينة يف 
السيطرة عليها. يف النهاية، يتسبَّب بعض املتشددين يف 
إحراق ورشة اآلالت، بهجومهم عىل الوكالة بعد درس 
حاشد ش�ِهد هجوماً عىل الصوفية وصناعة املعازف، 

ويعجز يوسف عن حماية املبنى.

عبدالله حماد
يدخل الكاتب املري أحمد القرمالوي يف روايته »أمطار صيفية« الفائزة بجائزة الش�يخ زايد للكتاب يف دورتها الثانية عرشة- فرع املؤلف الش�اب، عاملي التصوف واملوسيقى، باحثاً 
عن الصالت املش�رتكة بينهما يف قالب درامي مش�وق، محاوالً طرح سؤال مزدوج: هل للموسيقى/            للروح مكاٌن يف العالم املادي الحديث؟ويتحدث القرمالوي عن العالم املختلف لتلك 

الرواية وموضوعها، وأبرز األسئلة الوجودية والفلسفية التي تطرحها الرواية، واصفاً فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب، باللحظة االستثنائية التي ال تتكرر كثرياً.

عمار عزيز

َسَمل الحديث 
وصدأ الُعذر حتى قىض

ما عادت األيام ُتغني للحب
وما عاد الليل يحتضُن القمر

توارى خلف ِجذع القرن املايض
أنيسُه كاَن و بناته النجوم من قبل

+      +      +     +    +
اُي لغٍة ُتجفف دموع السلطانة

واُي حرير أَُوّسُد عليه رأسها ألُقبله
ابحُث ُمنذ االمس كعجوز أعمى 

اضاَع حفيده االشقر الوحيد
يسوُقه املايض اللعني اىل الخطيئة

بعدما ُيرديه رصيع العنب املُر
ابحُث كيتيم عن مسحة رأس 

يف زمن األيادي الُحمر
لم يجد سوى مطرا هناك

وعاصفة هنا صفراء عمياء
أحتوته ذات يوم بمكان طاهر

تعلق بتالبيب حبيبته 
كطفٍل ُيقبلها تارة .. وأخرى 

كاالسد يشزر من ينظرها
+    +       +        +       +

هناك مدينة و هناك حدائق
وانا ال زلت انزح

هناك لبن وهناك دعاء
وفمي يتعكز الخمر ويمزح

ايها الفراش امللون متى تموت ؟
فالعيد فصل ثوبي األبيض 

وبيت جدتي هناك ينتظر عودتي

اخلمُر يعزف
إبراهيم العريس

التش�يكي/ األمريك�ي  ل�م يك�ن الس�ينمائي 
ميل�وش فورمان، ال�ذي رحل قب�ل يومني عن 
س�ٍت وثمان�ني س�نة بع�د رصاع م�ع املرض، 
مبدع�اً عادياً. كان يع�ى عىل كل تصنيف وال 
ينس�جم مع هوي�ة مح�ددة، هو ال�ذي ُولد يف 
هوية ومات يف أخرى، وكان إىل حد بعيد املعادل 
الفن�ي ملواطن�ه ومجايل�ه - تقريب�اً - مي�الن 
كونديرا، الذي تش�ابهت س�ريته مع�ه لريتبط 
اس�ماهما بوطنهم�ا األص�يل، ث�م بمنفاهم�ا 
والش�هرة التي أحرزاها يف العالم أجمع. ولكن 
قب�ل ذلك، كان ثم�ة ترابط بني اس�ميهما وما 
حدث يف وطنهما األم عام 1968 وُسّمي »ربيع 
ب�راغ«، وإن كان معروفاً أن فورمان كان وقت 
ان�دالع تل�ك األح�داث يف باريس يف�اوض عىل 
إنت�اج فيلمه األمريك�ي األول. ورغم وجوده يف 
العاصمة الفرنس�ية، لم تتوّرع سلطات بالده 
عن ط�رده من وظيفته، إذ أدركت كم س�اهم 

أول فيلمنينْ له، هما »غراميات شقراء« 
و«حفل اإلطفائيني«، عىل غفلة من تلك 
الس�لطات، يف خل�ق الوعي ال�ذي أطلق 

ربيع براغ يومها.
غ�ري أن هذا كل�ه رسعان م�ا صار من 
التاري�خ ح�ني أدرك فورم�ان، وكان يف 
السادس�ة والثالث�ني، أن لي�س أمام�ه 
س�وى أن يس�لك دروب املنفى، طاملا أن 
الس�لطات القامعة ربيع ب�راغ واملدركة 
راح�ت  س�ينماه،  فح�وى  متأخ�رة 

ترتصده.
وهك�ذا كان االختي�ار القرسي إش�ارة 
إىل نهاية الس�ينمائي املناضل... ووالدة 

باملعن�ى  والس�ينمائي  الكب�ري.  الس�ينمائي 
فحت�ى  للكلم�ة،  الب�دوي  الكوزموبوليت�ي/ 
ل�و كان فورم�ان اس�توطن الوالي�ات املتحدة 
ون�ال جنس�يتها، فإن�ه ظ�ل أوروبي�اً إىل ح�د 
كب�ري، وأوروبي�اً حت�ى يف أفالم�ه األمريكي�ة 
الخالص�ة، مثل »راغتاي�م« و »واحد طار فوق 

ع�ش الوق�واق« و »ه�ري« و »الري فلن�ت« و 
»رج�ل ف�وق القم�ر«، الت�ي تب�دو كأنه�ا من 
إخراج س�ينمائي متم�رس يف الحياة األمريكية 
وناقم ع�ىل حلمها املجه�ض. ويف نهاية األمر، 
تب�دو تلك األف�الم كأنها نظ�رة أوروبية ملقاة 
عىل أم�ريكا. غ�ري أن أوروبّية فورم�ان ولغته 
الس�ينمائية املحدثة، تجلتا بخاصة يف تحٍف له 

مث�ل »آماديوس« الذي أعاد موتس�ارت 
إىل الحياة بقّضه وقضيضه، ثم »أشباح 
غوي�ا« الذي أوص�ل متفرجيه إىل مدريد 
بمقدار م�ا كان »آماديوس« غاّصاً بهم 
يف فيينا وس�الزبورغ، من دون أن ننىس 
»فاملونت« الذي أّمن الجانب »البارييس« 

من كوزموبوليتية سينما فورمان.
ه�ذا كل�ه جع�ل م�ن س�ينما ميل�وش 
فورم�ان األكث�ر تنوّعية ب�ني ما حققه 
أبناء جيله. بل لنقل إنها كانت الس�ينما 
األكثر سينمائية، والتي جعلت فورمان 
صنواً يف بداوت�ه وانتقائية مواضيعه ملا 
انبن�ى عليه الفن الس�ابع نفس�ه. من 
هنا لم يكن غريب�اً أن ينال الكثري من الجوائز، 
ب�دءاً من أوس�كار أفضل فيل�م أجنبي عن أول 
أفالمه »غراميات ش�قراء« )1967(، ثم خمس 
أوسكارات عن »واحد طار فوق عش الوقواق« 
ال�ذي يبق�ى من أش�هر أفالم�ه واألكث�ر فوزاً 
أوس�كارياً )أفض�ل مخ�رج وفيلم وس�يناريو 

وممثل وممثلة(، بع�د »آماديوس« الذي حصد 
ثماني أوسكارات، بينها أفضل فيلم ومخرج.

غري أن هذا الفوز املتعّدد، والذي اش�تمل كذلك 
ع�ىل جوائ�ز ك�ربى يف »البافت�ا« الربيطاني�ة 
و«البندقي�ة« و »الربلين�ايل«، وك�ون فورمان 
اخت�ري م�رات ل�رتؤس أب�رز املهرجان�ات، من 
»كان« إىل »البندقية« إىل »الس�يزار« الفرنسية 
مروراً بمهرج�ان مراكش املغربي، لم يش�فع 
للس�ينمائي، إذ ل�م تحق�ق أفالم�ه نجاح�ات 
تجاري�ة ت�وازي نجاحاتها النقدي�ة. ومن هنا 
عدم تمّكن فورمان من تحقيق كل مش�اريعه، 
ب�دءاً م�ن بداياته املحلي�ة وصوالً إىل س�نواته 
األخرية حني أصبح من أكرب أيقونات الس�ينما 
العاملي�ة، إذ أن املنتج�ني واملمولني ل�م يتدّفقوا 
عليه تدّفق التكريمات والصحافيني واملعجبني 
الذين عرفوا كيف يتعاملون معه كنجم حقيقي 
من نجوم الفن الس�ابع، ال سيما الحقاً يف بلده 
الذي صّنفه، بعد تحرره، يف املرتبة الثالثني بني 

أعظم شخصيات تشيخيا عىل مدى تاريخها.

رحيل ميلوش فورمان... بدوي من مواطني الفن السابع

))نرش اخطار ((
بح�ق املتهم الهارب )هيثم بريش جرب مهدي الصيامر 
( املنس�وب اىل مديري�ة اس�تخبارات ومكافحة ارهاب 
الب�رة /الس�اكن / الب�رة/ الرميل�ة الش�مالية/ 
الص�ادر بحق�ه امر قبض وف�ق احكام امل�ادة )331( 
ق.ع رقم 111 لسنة 1969 وبداللة املادة )65( الفقرة 
)1( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 
الداخيل رقم )17( لسنة )2008( وبما ان محل اختفائه 
مجه�ول اقتىض تبليغه بالحض�ور امام محكمة قوى 
االمن الداخيل خالل مدة )30( يوم وبعكسه سوف يتم 
اجراء محاكمت�ه غيابيا وتحجز امواله املنقولة والغري 
منقولة ويطلب من املوظفني الحكوميني القاء القبض 
علي�ه اينما وجد وتس�ليمه اىل اقرب س�لطة حكومية 
اس�تنادا ملادة )69( اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية رقم )17( لسنة )2008( . 
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محكمة بداءة البرة 
العدد: /2050/ب/2016 

التاريخ /2018/3/19 
اعالن

املدعية / اسماء جودة خلف 
املدع�ى عليه�م / ع�ادل وارساء وماج�دة اوالد جودة 

خلف 
تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلس�ل  17/672 
القبلة ومساحته 295 م2 و28 سم وهو عبارة عن دار 
س�كن تقع يف منطقة س�كنية يف منطقة حي املعلمني 
يقع عىل شارع فرعي مبلط وعند الدخول العقار تبني 
انه متكون من مرفق صحي خارجي وطارمة وحديقة 
واس�تقبال وه�ول وثالث غ�رف منام مع مش�تمالته 
ودرج يؤدي اىل الطابق العلوي املتكون من اربعة غرف 
من�ام وه�ول مع املش�تمالت البناء عم�وم العقار من 
الطابوق ومسقف بالكونكريت االرضية من السرياميك 
فم�ن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة   10% من القيمة املقدرة 
البالغ�ة ثالثمائة وتس�عون مليون وس�بعمائة واثنان 
وخمس�ني الف دينار وستجرى املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظهر اليوم الثالثني لي�وم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي أجور املناداة . 
القايض 

علوان بربوت البزوني

محكمة بداءة البرة 
العدد: 2109/ب/ 2018 

التاريخ:/2018/4/3 
اعالن 

املدعي / سهيلة ونوال اوالد خلف ياسني 
املدع�ى عليه�ا / زيدان وس�لمان وعب�د الخرض خلف 

ياسني 
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رة العقار تسلس�ل 1914 
الرباط الكبري ومساحته 105م2 و87 سم وهو عبارة 
عن دار س�كن تقع يف منطق�ة الجمهورية وهو عبارة 
عن دار س�كن تقع عىل ش�ارع فرعي غ�ري مبلط وانه 
متكون من اس�تقبال وهول داخيل وث�الث غرف منام 
ومرفق صحي ومطبخ  االرضية من االس�منت والبناء 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان درج�ة عمرانه 
قديمة جدا وانه مش�غول من قب�ل املدعي عليه الثالث 
عبد الخرض خلف الذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر 
بعد البيع فمن له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
مع دفع التأمين�ات القانونية البالغة  10% من القيمة 
املقدرة البالغة مائة واحدى عرش مليون وثالثة وستون 
الف وخمسائة دينار وستجرى املزايدة الساعة الثانية 
ع�رش من ظهر اليوم الثالثني لي�وم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي أجور املنادأة . 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 185  / ب/2018
تاريخ : 2018/04/18\

اع����الن
بناءاَ عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله واملقامه من 
قبل املدعون كل من )موزه جابر محسن وعبد الكريم 
ومحمد ويوسف وطارق ونارص وعدنان وسليمه وليىل 
وس�اهرة وميس�ون وعبد الجبار اوالد خضري يوسف( 

ضد املدعى عليه
)رئي�س ديوان الوقف الش�يعي اضاف�ة اىل وظيفته ( 
والت�ي يطلب فيها تصفية العق�ار املرقم 38 مقاطعة 
21 الحوط�ة علي�ه ق�ررت املحكم�ة االع�الن عن ذلك 
بالصحف املحليه ومن له عالقة بالعقار اعاله مراجعة 
محكمة بداءة ش�ط العرب يف موع�د املرافعه املصادف 
2018/5/13  وبعكسه س�وف تجري املرافعه غيابياَ 

بحقهم .
 القايض     

واثق عبود عبد الكاظم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 624 /ب1 /2018

التاريخ 2018/4/24
اعالن

اىل املدعى عليه / ارساء صادق يحيى 
اقام علي�ك املدعي )مدي�ر عام هيئة ادارة واس�تثمار 
وكيل�ه  لوظيفت�ه(  الس�ني/اضافة   الوق�ف  ام�وال 
املحام�ي براء عامر ياس امام ه�ذه املحكمة الدعوى 
البدائية بالع�دد اعاله طلب فيها الحكم برفع التجاوز 
ع�ىل عقار دائرة املدعي اع�اله واملرقم 5888/2 م 27 
كاط�ون وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة العثمانية العدد 3349 يف 4/8 
/2018 م�رشوح عليه من قب�ل املبلغ يف املركز ) خلف 
جاس�م محمد( وكتاب املجلس املحيل لقضاء بعقوبة 
العدد 964 يف 2018/4/22 متضمن عدم وجود مختار  
للمنطقة يف الوق�ت الحايل قررت هذه املحكمه تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعه التاس�عة من صب�اح يوم 
2018/5/6 ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانوناَ س�تجري املرافع�ة بحقك غياباَ 

وعلناَ وفق القانون. 
القايض 

مهدي قدوري كريم
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد: 848/ ج/ 2018 
التاريخ: 23/ 4/ 2018 

اعالن
اىل املتهم الهارب )جاسم فاضل عبيد السعيدي(

التهام�ك بالدعوى الجزائية املرقمة 848/ ج/ 2018 املش�تكي 
فيه�ا )احمد عزيز هندو( وفق احكام املادة من قانون 457/ ق 
ع واملقامة امام هذه املحكمة ولهروبك ومجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بجريدتني رس�ميتني واس�عتي االنتش�ار 
وع�ني ي�وم 28/ 6/ 2018 موع�دا الجراء محاكمت�ك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك يف املوعد املحدد فتجري بح�ق غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد: 2067 /ش/2018

التاريخ: 2108/4/22
اعالن

اىل املدعى عليه )مثنى نارص عيل فالح(
اقامت املدعية )فاطمة جواد جعفر محس�ن( الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب فيها 
)تأيي�د حضانته�ا للقارصي�ن نارص وعب�اس لغرض 
مراجعة دوائر الدولة( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ يف مرك�ز رشطة الهادي وحس�ب كتابهم 
بالع�دد بال يف 2018/4/5 واملختوم من املجلس البلدي 
ملنطقة الداودية وش�ط الرتك يف 2018/4/5 املتضمن 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة . علي�ه وملجهولية محل 
اقامت�ك قرر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة  ي�وم املرافعة املصادف 
ي�وم 2018/5/8 الس�اعة العارشة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

��������������������������������������������
مديرية االحوال املدنية والج�وازات واالقامة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 2382
التاريخ 2018/4/15

بن�اء عىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )عبد الرزاق 
احمد محمد( الذي يطل�ب تبديل لقبه من )ايراني( اىل 
)الكعبي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�ده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العامة وكالة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح السنية
العدد: 88/ ج/ 2018 

التاريخ: 19/ 4/ 2018 
اعالن

اىل/ املتهم�ة الهارب�ة / فليحة هادي كاظم حس�ون 
عواد

التهام�ك بالدع�وى الجزائية املرقم�ة 88/ ج/ 2018 
الخاصة باملشتكية حياة عيل عليوي وفق املادة 456/ 
1/ أ عقوب�ات ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوق�ت الح�ارض لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 23/ 
5/ 2018 ويف حالة عدم حضورك س�تجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القايض

عيل نعمان جبار
����������������������������������������������������

تنويه
املرق�م )15883( يف 8/ 4/ 2018  الحاق�ا باعالنن�ا 
املنش�ور يف صحيفة املستقبل العدد 1652 يف 15/ 4/ 
2018 ورد يف التسلس�ل )1( ورش�ة صناعية رقم )1( 
الصناعية القديمة مخزن البلدية واملساحة )110 م2( 
خط�أ والصحي�ح الصناعية القديمة ج�زء من العقار 
191/ 8 نه�ر دجل�ة واملس�احة )100 م2( لذا اقتىض 

التنويه.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد/ 502/ ب/ 2018 
اعالنالتاريخ/23/ 4/ 2018 

اىل/ املدعى عليهما 1- عيل وهيب كاظم عبود  
2- حامد عبد املنعم عبد الرحمن

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله وبتاريخ 29/ 3/ 2018 حكما 
غيابيا يقيض بتأدية مبلغ قدره اربعة عرش مليون وتسيعمائة وخمسين الف دينار 
بالتكافل والتضامن مع الفائدة بنسيبة 15 % تحتسيب من تاريخ املطالبة القضائية 
يف 4/ 3/ 2018  لحين التأدية الفعلية وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسيب رشح 
املبليغ القائيم بالتبليغ وتأييد املجلس البليدي وانتقالك اىل جهية مجهولة عليه تقرر 
تبليغيك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن وليك حق االعرتاض خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد/ 503/ ب/ 2018 
اعالنالتاريخ/ 23/ 4/ 2018 

اىل/ املدعى عليهما 1- كرار جاسم حسن
  2- حامد عبد املنعم عبد الرحمن

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة اعاله وبتاريخ 29/ 3/ 2018 حكما 
غيابيا يقيض بتأديتكما اىل املدعي مبلغا قدره خمسية عرش مليون دينار مع الفائدة 
بنسيبة 15 % تحتسيب من تاريخ املطالبة القضائية يف 4/ 3/ 2018 ولحن  التأدية 
الفعليية وبالتكافيل  والتضامن وبالنظير ملجهولية محل اقامتك حسيب رشح املبلغ 
القائيم بالتبلييغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهية مجهولة عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري ...
تعلين لجنية البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسيط عين تاجري االمالك املدرجة اوصافهيا يف ادناه والعائيدة اىل مديرية بلدية 
النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديية النعمانية خالل فرتة )15( خمسية عيرش يوما تبدا من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مسيتصحبن معهم التأمينات 
القانونيية البالغية )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وسيتجري املزايدة يف الييوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد ..

بالنظر لعدم حصول راغب 
تعلين لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسيط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادنياه والعائدة اىل  مديرية بلدية النعمانية 
باسيلوب )املسياطحة( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية النعمانيةخالل فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وسيتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية 
بلدية النعمانية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى 

وعىل املستاجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والظوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الرشوط:.

1. ان مدة العقد )16( سنة حسب محرض التقدير .
2. يتم استفتاء بدل املساطحة سنويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد املساطحة .

3. يلتزم املساطح بتنفيذ فقرات الكشف الفني الخاص باملساطحة من تاريخ استالم املوقع .
4. يلتزم املساطح بتنفيذ املساطحة وفق املواصفات املحددة يف الكشف وبارشاف الجهة املستفيدة )البلدية(. 

5. تقديم مبلغ ضمان للتشيييد يعادل بدل املسياطحة لتلك املدة ويف حالة التشييد خاللها يصادر مبلغ الضامنه ويعترب عقد املساطحة 
الغيا ويؤول ماهو قائم من مشيدات اىل الجهة املالكة البلدية دون مقابل .

6. اذا تاخر املسياطح عن تسيديد االيجار السينوي موعدة ففي هذه الحالة يحمل املسياطح غرامة تاخريية وكما منصوص عليه يف 
قانون 21 لسنة 2013 .

7. ليس من حق املساطح ان يترصف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار بدون علم البلدية وحسب القانون .
8. تنتقل ملكية البناء وكافة املنشيات عند انتهاء عقد املسياطحة اىل الجهة املسيتفيدة )البلدية( وحسيب محرض االسيتالم االبتدائي 

وبحالة جيدة وصالحة لالستعمال .

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني العام
احملكمة العسكرية االوىل

القايض
نرباس صباح مهودر

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار 

املهندس 
عيل عبد صيوان 

مدير بلديات واسط 
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس 
عيل عبد صيوان 

مدير بلديات واسط 
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن 

اعالن

العدد: 1272
التاريخ : 2018/4/8

العدد:1265
التاريخ: 2018/4/8

القايض
نرباس صباح مهودر

الموقع مدة االيجار مساحة الملك رقم الملك نوع الملك ت 
سوق القصابين سنة واحدة 6م 462حانوت 1
قرب كراج البلدية سنة واحدة 6م712حانوت 2
قرب النافورة سنة واحدة 12م742حانوت 3
قرب الكورنيش سنة واحدة 12م792حانوت 4
الكراج الموحد سنة واحدة 20م882حانوت 5
الكراج الموحد سنة واحدة 12م1132حانوت 6
الكراج الموحد سنة واحدة 12م1312حانوت 7
الكراج الموحد سنة واحدة 12م1322حانوت 8
الكراج الموحد سنة واحدة 10م1352حانوت 9
سوق القصابين سنة واحدة 12م1362حانوت 10
القيصرية سنة واحدة 12م1412حانوت 11
القيصرية سنة واحدة 15م1422حانوت 12
الكراج الموحد سنة واحدة 6م1502حانوت 13
سوق القصابين سنة واحدة 17م1762حانوت 14
سوق القصابين سنة واحدة 15م1782حانوت 15
مجاور حسينية قريش سنة واحدة 21م1842حانوت 16
قرب النافورة سنة واحدة 70م1872حانوت 17
الكراج سنة واحدة 66م2422حانوت 18
الكراج سنة واحدة 24م4252حانوت 19
خلف الكراج سنة واحدة 10م2352حانوت 20
الكراج الموحد سنة واحدة 12م2192حانوت 21
الكراج الموحد سنة واحدة 12م2262حانوت 22
طريق النعمانية احرارسنة واحدة 5دونم 158قطعة ارض 23
مركز القضاء سنة واحدة 6م422حانوت 24
مركز القضاء سنة واحدة 6م332حانوت 25

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملكنوع الملكت

شارع الشوملي 16 سنة2694م8999/62مساطحة مبنى تجاري 1
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إنييستا حائر
بني عمالقي الصني

يوفنتوس حيدد بدالء
أليجري

نطمح للظفر باملركز الثالث واضعنا النقاط أمام الفرق الضعيفة
الكاظمية بوابة عودتي للدوري املمتاز
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تح�ّدَث الِع�ب خط وس�ط فري�ق نادي 
“الكاظمية” بُكَرة القدم ماهر غانم عن 
لى  رحل�ة فريقه ف�ي دوري الدرجة األوَّ
َوع�ن مس�يرته َومواضي�ع أُخ�رى في 
الحوار الصحفي الذي خص به صحيفة 
)الُمس�تقبل العراقي( َوالذي تطالعونه 

في السطور االتية.
* لم نشاهدك في مرحلة اإلعداد الُمبكر 

للفريق، ما السبب؟
- صحيح، التحق�ُت بالفريق قبيل بداية 
الدوري بأسبوعين تقريباً َووقعُت عقداً 
مع الفريق بعد ان اقنعت الِمالك التدريبي 
بُمس�تواي في الُمَباريات الودية، َوَعلى 
الّرغ�م ِمن ان الوضع الم�ادي الذي يمر 
ب�ه الفري�ق إال انن�ي خض�ُت ُمباري�ات 
َوكم�ا  َوالثاني�ة.  األّول�ى  المرحلتي�ن 
تعرف�ون ان الالِعب يحت�اج ألجور نقل 

َوحوافز لكي يقّدم أفضل ما يملك.
* كي�ف تصف لنا الوض�ع العام للفريق 

خالل هذا الدوري؟
- الفريق يمتلك الِعبين جّيدين َومواهب 
َوالوض�ع الم�ادي ل�م يس�اعد الفري�ق 
باستقطاب الِعبين لبعض المراكز التي 
عانين�ا منها ط�وال ُمباري�ات الدوري. 
ِم�ن  مجموع�ة  َعلَ�ى  اعتم�د  فريقن�ا 
الِعبي الُمحافظ�ات كاألنبار، َوالبصرة، 
اداء  قدم�وا  َوه�م  َوواس�ط  َوالمثن�ى 
رائع�اً م�ع “الكاظمي�ة”. حالي�اً نركز 
َعلَى التعوي�ض في الُمباري�ات األربعة 
الُمتبقية َوالُمنافسة َعلَى المركز الثالث 

في المجموعة الرابعة.
* نتائجك�م ف�ي مرحلة اإلع�داد كانت 
جّي�دة َوتغلبت�م َعلَى ف�رق اآلن ضمنت 
التأهل للتأهيلي الثاني، لكن في الدوري 
ل�م تك�ن النتائ�ج ملبي�ة للطم�وح، ما 

تعليقك؟
- قبيل انطالق الدوري كان الفريق يمتلك 

الِعبين مميزين، لك�ن اإلصابة ابعدتهم 
عن الُمش�اركة الس�يما زيد جميل الذي 
احزنتني اصابته بالكلى، َواياد حس�ين 
َومصطفى سعد َواإلصابات التي حدثت 
ف�ي أثن�اء ُمباري�ات ال�دوري اس�همت 

بفقداننا الُنقاط.
* الغري�ب، ان فريقك�م يضي�ع النقاط 
أم�ام الف�رق الضعيف�ة َويتغل�ب َعلَ�ى 

الفرق األخرى، ما رأيك؟
- بالتأكيد، الُمباري�ات التي اقيمت َعلَى 
ملعبن�ا كان�ت صعب�ة، لكن اس�تطعنا 
“المصلح�ة”  َعلَ�ى  الف�وز  تحقي�ق 
م�ع  َوالتع�اُدل  الوس�ط”  َو”مصاف�ي 
“التاجي”. َولألس�ف اضعنا نقاط أمام 
“ش�باب العدل”، “اإلس�كان” َو”شباب 
العم�ل”. َوزد َعلَ�ى ذل�ك األخط�اء التي 
وقع فيها الِعبونا الش�باب لقلة الخبرة 

َوالتعام�ل ف�ي الُمباري�ات الت�ي منحت 
األفضلي�ة للف�رق األخرى ف�ي الدقائق 

األخيرة.
ف�ي  المجموع�ة  بف�رق  رأي�ك  م�ا   *

المرحلتين؟
بالُمس�توى  - توج�د ف�رق متس�اوية 
أمث�ال: “الخط�وط”، “ش�باب العدل”، 
“الكاظمي�ة”، “التاجي”، َو”المصلحة” 
َوبقية الفرق ظهرت بُمستوى أقّل أمثال: 
“مصاف�ي الوس�ط”، “ش�باب العمل”، 
“الرصاف�ة”، “اإلس�كان”. “الخطوط” 
َو”شباب العدل” ضمنا التأهل للتأهيلي 
الثان�ي َوبقي�ة ف�رق المجموعة تطمح 

للظفر بالمركز الثالث.
* الحظن�ا ع�دم وج�ود اس�تقرار ف�ي 
تشكيلتكم طوال الُمباريات، ما السبب؟

- بالتأكيد، اثر زج بعض الالِعبين الجدد 

َوالش�باب ف�ي ُكّل ُمَباَراة َعلَ�ى الفريق 
َوغاب االنس�جام بش�كل واضح خاّصًة 
لى في  بعض الالِعبين يلعبون للمرَّة األوَّ
الدوري َومنهم َمن لم يدخل معنا مرحلة 
اإلع�داد. منَح الِم�الك التدريبي الفرصة 
االصاب�ات  لكث�رة  الش�باب  لالِعبي�ن 
َوالحرمان التي لحق�ت بالعبينا. َوقبيل 
ال�دوري أثن�اء قي�ادة الُم�درب عب�اس 
ُمنس�جماً  الفري�ق  كان  عبدالحس�ين 
َومع�داً بش�كل واضح، لك�ن االصابات 
في الجانب الدفاعي اثرت َعلَى تش�كيلة 

الفريق.
* كي�ف ترى الفريق حالي�اً مع الُمدرب 

عصام عجيل؟
- اداء الفريق تحس�ن كثيراً مع الُمدرب 
عص�ام عجيل َوُهَو اب�ن النادي َوتطوع 
لقي�ادة الفريق في ال�دوري َوتحمل ُكّل 

الظروف الت�ي مر بها الفري�ق َوتدريب 
ن�ادي “الكاظمي�ة” مس�ؤولية كبي�رة 
َولي�س ُكّل ُمدرب بإمكان�ه قيادة فريق 

كهذا.
* لم�اذا اخت�رت “الكاظمي�ة” في هذا 

الموسم؟
- “الكاظمي�ة” ن�اٍد عري�ق َوأّي الِع�ب 

ن�ادي  عب�ر  نفس�ه  يعي�د  ان  يطم�ح 
كهذا ال س�يما انن�ي لعبت ف�ي الدوري 
الُممت�از َواريد ان اعود إلي�ه عبر بوابة 
ل َواألخير  “الكاظمية”. هذا الموسم األوَّ
لي م�ع الفري�ق، َولدّي ثالث�ة عروض: 
واحد ِمن أحد أندي�ة الُممتاز َواثنان ِمن 

الفرق الُمتأهلة للتأهيلي الثاني.

* كيف تكّونت مسيرة ماهر غانم؟
ن�ادي  أش�بال  م�ع  اللع�ب  ب�دأُت   -
“الكهرب�اء” َوناش�ئة النادي باش�راف 
الُمدرب علي رج�ا، َوِمن ثم لعبُت لنادي 
“الش�باب” تحت قي�ادة الُم�درب غانم 
ة الجوية”  عريبي. َومّثلُت ردي�ف “القوَّ
بقيادة الُمدرب وليد ضهد. َولعبُت لنادي 
“الحدود” باش�راف الُمدرب عادل نعمة 
َوفي هذا الموسم مع “الكاظمية” تحت 
قي�ادة الُمدربي�ن عب�اس عبدالحس�ين 

َوعصام عجيل.
* ما طموحك في الُمستقبل القريب؟

- طموح�ي ان اج�د فريقاً ف�ي الدوري 
الُممتاز امثله َوألعب معه َواطور نفسي 

أكثر.
* م�ا األندي�ة الت�ي تش�ّجعها، محلياً، 

عربياً َوعالمياً؟
- محلي�اً )ال يوج�د(، عربي�اً “األهلي” 

المصري َوعالمياً “برشلونة”.
* َوالالِعب ال�ذي تتابعه محلي�اً، عربياً 

َوعالمياً؟
- محلي�اً صال�ح س�دير، محم�د صالح 

عربياً، َوعالمياً ايسكو.
* َمن ترش�ح للظفر بمونديال روس�يا 

2018؟
- ُمنتخب ألمانيا.

الُمنتخب�ات  حظ�وظ  ت�رى  َوكي�ف   *
تون�س  المغ�رب،  مص�ر،  العربي�ة: 

َوالسعودية؟
- الُمنتخب�ات العربية تط�ورت َواعتقد 
الُمنتخب الس�عودي س�يقّدم ُمس�توى 
جّي�داً في الموندي�ال خاّص�ًة باحتراف 
األندي�ة  م�ع  الِعبي�ه  ِم�ن  مجموع�ة 

االسبانية.
* َوم�اذا ع�ن ُمنتخبات قارتن�ا: إيران، 

اليابان، كوريا الجنوبية َوأُستراليا؟
- الُمنتخب�ات المتأهل�ة ل�كأس العال�م 
ه�ي ُمنتخبات نخب�ة قارة آس�يا َوهي 
ُمنتخبات قوية َوس�تكون رقم�اً صعباً 

في كأس العالم لبقية الُمنتخبات.

              المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د مف�وض اللجن�ة األولمبي�ة لرئاس�ة االتح�اد 
اإليطال�ي، روبيرتو فابريتش�يني، المحادثات التي 

تمت بين االتحاد والمدرب كارلو أنشيلوتي.
وأش�ارت العدي�د من التقاري�ر الصحفي�ة ، إلى أن 
مدرب ميالن الس�ابق التقى بعض المس�ؤولين في 
االتحاد للحديث عن تولي تدريب المنتخب اإليطالي 
في الفترة المقبلة، لكن يبدو أن المفاوضات ليست 
متقدمة.وقال فابريتش�يني في حديثه إلذاعة سي 
آر س�ي اإليطالي قبل قليل: “كانت هناك الكثير من 
المس�احة على الصح�ف اليوم للحديث ع�ن اللقاء 
ال�ذي تم م�ع أنش�يلوتي، وال أق�ول إن ه�ذا حدث 
بالصدفة، أنش�يلوتي لديه مشكلة عائلية كبيرة إلى 
ح�ٍد ما، ولهذا الس�بب كان في روم�ا، وهو صديق 
لكوس�تاكورتا )نائ�ب رئي�س االتح�اد(، ل�ذا فقد 
التق�ى به وأنا ش�اركت في ه�ذا االجتماع”.أضاف 

“تحدثنا عن السيناريو 
زال  م�ا  المس�تقبلي، 
لدينا مدرب لديه عقد 
دي  لويج�ي  وه�و 
وس�عداء  بياجي�و، 
بوجوده”.وواصل 
“ال أعتقد أن هناك 

أي مدرب يمكنه 
اس�تبعاد تول�ي 

وظيف�ة مرموقة 
تدري�ب  مث�ل 
إيطاليا،  منتخ�ب 
ول�ذا بالتأكيد فإن 

هناك عوامل أخرى 
قب�ل اتخاذ أي ق�رار، فهناك مدربي�ن يحبون العمل 
م�ع األندية، ألنهم يريدون العم�ل كل يوم، مع ذلك 

فاألزوري هو هدف دائم ألي مدرب.

            المستقبل العراقي / وكاالت

تحدث أليكس�اندر سيفرين، رئيس 
الق�دم  لك�رة  األوروب�ي  اإلتح�اد 
محم�د  المص�ري  ع�ن  “يويف�ا”، 
ليفرب�ول  فري�ق  جن�اح  ص�الح، 
اإلنجلي�زي، الفائ�ز بجائ�زة أفضل 

العب في البريميرليج.
وأكد أن الفرعون المصري، سيكون 
أحد النجوم الذين سيسيطرون على 
الس�احة العالمي�ة، عقب انحس�ار 
األض�واء ع�ن األفضل ف�ي العالم، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو  مثل 
واألرجنتيني ليونيل ميسي.

ف�ي ح�وار م�ع  وق�ال س�يفرين 
صحيفة ماركا “، هل كريستيانو و 
ميس�ي هما أهم العبين في تاريخ 
دوري األبط�ال؟، ال أع�رف، ولك�ن 
الحقيق�ة هم�ا األفضل ف�ي العالم 
حاليا”.وأض�اف: “م�اذا بعد حقبة 
بالطب�ع  ميس�ي؟،  و  كريس�تيانو 
س�يظهر غيره�م، وهن�اك بالفعل 
اآلن أمث�ال محم�د ص�الح، باول�و 
ديباال، ونيمار دا سيلفا، فالمواهب 

الجديدة تظهر باس�تمرار، ولن 
رونال�دو  عن�د  األم�ر  يتوق�ف 

وميسي”.
من ناحية أخرى أكد س�يفرين، 
أنه ال يزعج�ه وصول نادي ريال 
مدري�د اإلس�باني لنص�ف نهائي 
دوري األبطال، في آخر 8 مواس�م 
طالم�ا يس�تحق ذل�ك، مؤك�دا أن 
الف�رق  س�يطرة  رغ�م  البطول�ة 
الكبرى، إال أن هناك مفاجآت مثل 
وص�ول ليفربول، وروم�ا لقبل 

النهائي هذا الموسم.

االحتاد اإليطايل يتفاوض مع أنشيلويت

رئيس اليويفا يرشح صالح خلالفة
رونالدو ومييس

             المستقبل العراقي / متابعة

ب�دأ كاس�يميرو، نج�م ري�ال مدري�د، ولويس 
سواريز، مهاجم برشلونة، الصراع بين قطبي 
الليجا مبك�را، قبل مباراة الكالس�يكو المقرر 

إقامتها يوم 6 مايو/ أيار المقبل.
وس�يقود النجمان حملة دعائية لصالح مجلة 
“Esquire” س�يتصدران م�ن خالله�ا غ�الف 
المجلة هذا الش�هر، حيث قِب�ل الثنائي خوض 
تح�د ح�ول أكثر الع�ب س�يحقق مبيعات من 

المجالت التي تحمل غالفا عليه صورته.
المجل�ة مقابل�ة م�ع  وم�ن جانبه�ا أج�رت 

كاس�يميرو تح�دث فيه�ا بع�ض األم�ور في 
حيات�ه الخاصة باإلضافة ألب�رز محطاته مع 
ريال مدريد، كما تط�رق للحديث حول بداياته 

الصعبة أثناء لعبه في البرازيل.
وق�ال النج�م البرازيل�ي: “ف�ي أحيان�ا كثيرة 
اضطررت للن�وم في المدينة التي أتدرب فيها، 

ألنه لم يكن لدي المال الكافي من أجل ركوب 
الحافلة والع�ودة إل�ى المنزل”.فيما تناول 

س�واريز خططه مع برش�لونة في الفترة 
المقبل�ة وتح�دث ح�ول عض�ة كيليني 

الش�هيرة وقال: “لق�د بكيت وال زالت 
لدي ذكرى معقدة منذ تلك الواقعة.

منافسة خارج امللعب بني كاسيمريو وسواريز

               المستقبل العراقي / وكاالت
 

س�يطرت الحيرة على لوكا مودريتش، العب وس�ط فريق ريال مدريد 
اإلس�باني، وذل�ك عند س�ؤاله عن الالع�ب األفضل في العال�م حاليا من 
وجهة نظره، من بين زميله البرتغالي، كريستيانو رونالدو، واألرجنتيني 

ليونيل ميسي، نجم برشلونة.
وجاء ذلك في حوار للكرواتي مع قناة SVT السويدية، حيث صمت بعد أن وجه 

مقدم البرنامج هذا السؤال له قبل أن يرد بعد فترة “كالهما”.
وأضاف صاحب ال�32 عاما: “كل منهم العبن كبير، وأنا ال أحب المقارنة بينهما”.

وتابع: “ربما أيضا األمر نس�بي، هناك من يحب أحدهما أكثر من اآلخر ألس�باب مختلفة، على 
سبيل المثال بالنسبة لنا في ريال مدريد، كريستيانو هو األفضل.

املقارنة بني مييس 
ورونالدو حتري مودريتش

ليفربول يضع رشطًا للتفاوض مع ريال مدريد
             المستقبل العراقي / وكاالت

لم يع�د خافي�اً على أحد 
األكب�ر  اله�دف  أن 
لرئيس ن�ادي ريال 
مدري�د فلورنتينو 
بيري�ز، في فترة 
ت  ال نتق�ا ال ا
هو  القادم�ة 
ز  لف���و ا
ت  ما بخد

نجم ليفربول، محمد صالح.
أن ليفرب�ول  وم�ن المع�روف أيض�اً 
سيس�تخدم جميع األوراق التي توجد 
ف�ي يده لتعقيد مهمة إدارة نادي ريال 

مدريد.
لكن إدارة الري�دز، وحتى تحافظ على 
تركي�ز صالح ف�ي المرحل�ة القادمة، 
أك�دت أنها ف�ي حال م�ا ق�اد الدولي 
المص�ري فريق�ه للف�وز بلقب دوري 
أبطال أوروبا، فإنها ستكون مستعدة 
لمفاوض�ة كل من يرغب في الحصول 

على خدم�ات المهاجم المصري، الذي 
س�جل 31 هدفاً ف�ي بطول�ة الدوري 

اإلنجليزي حتى اآلن.
وذكرت تقارير صحفي�ة إنجليزية أن 
إدارة ليفربول تس�عى م�ن خالل ذلك 

إلى تحفي�ز محمد صالح، خاصة 
وأن الفريق على مرمى حجر 

من تحقيق إنجاز تاريخي 
ف�ي ح�ال ف�وزه بلق�ب 
أوروب�ا  أبط�ال  دوري 

هذا الموسم.

         المستقبل العراقي / متابعة

يب�دو أن رحيل المخضرم أندريس 
برش�لونة  ن�ادي  ع�ن  إنييس�تا 
اإلس�باني نهاي�ة الموس�م الحالي، 
وانتقاله للدوري الصيني أصبح أمرا 
واقعا، الوصول إليه بات مسألة وقت 

ال أكثر.
ووفق�ا لصحيفة مون�دو ديبورتيفو 
اإلسبانية، فإن العب الوسط اإلسباني 
لديه على الطاولة عرضين كبيرين من 
ناديي تشونجتشينج ليفان و تيانجين 
إل�ى  الصحيف�ة  كوانجيان.وأش�ارت 

أن العرضي�ن متقاربي�ن م�ن الناحية 
المادية، وسيقدمان ل�”الرسام” راتبا 
سنويا خياليا أضعاف ما يحصل عليه 
حاليا في برش�لونة، وهو ما يعني أن 
ق�رار صاحب ال�33 عام�ا باالنضمام 
ألحد الناديين ربما س�يكون بناء على 
وجه�ة نظ�ر فنية بعيدة ع�ن الجانب 
إن  الصحيف�ة  قال�ت  المالي.وأخي�را 
إنييستا خاض بالفعل من قبل تجربة 
الس�فر إلى الصين، ليتأكد بنفسه أنه 
نج�م كبير لدى الجماهير هناك، وذلك 
ف�ي يوني�و 2017، حي�ث زار مدين�ة 

تشونجتشينج، 

             المستقبل العراقي / متابعة

اش�ارت بضع�ة تقاري�ر صحفي�ة إلى 
أن يوفنت�وس ح�دد 5 مدربي�ن كبدالء 
ُمحتملين لمدربه ماس�يمليانو أليجري 
في حالة رحيله نهاية الموسم.ووصل 
البيانكوني�ري لنهائ�ي كأس إيطال�ي، 
وم�ا رزال متص�دًرا لل�دوري اإليطالي 
بف�ارق نقط�ة واح�دة ع�ن نابول�ي، 
لكن هناك بعض الش�ك حول مس�تقبل 
المدرب التوسكاني.وبحس�ب صحيفة 
توتو س�بورت، فإنه على الرغم من أن 
يوفنت�وس يتوق�ع بقاء أليج�ري لعام 

جدي�د، لكنه ف�ي نفس الوق�ت يدرس 
البدائل المحتملة.وعلى رأس األس�ماء 
في تل�ك القائمة يأتي اس�م س�يموني 
إنزاجي مدرب التس�يو، والذي ينافس 
م�ع فريق�ه العاصم�ي عل�ى التأه�ل 
لدوري األبطال، على الرغم من النقص 
الكبير في ميزانية السوق لديه مقارنة 
بأندي�ة مث�ل مي�الن وإنتر.كم�ا يتابع 
يوفنتوس حالة المدرب الفرنسي زين 
الدي�ن زي�دان، والذي يعتمد مس�تقبله 
بنس�بة كبيرة على نجاح�ه في التغلب 
عل�ى باي�رن ميونخ في نص�ف نهائي 

دوري األبطال من عدمه.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهنياً: قد تكون التطورات كلها ملصلحتك يف األيام املقبلة، 
لك�ن ذل�ك ال يعني التفريط يف املكتس�بات الت�ي حققتها 

أخرياً
عاطفي�اً: حاول أن تكون منصفاً مع الرشيك، فهذا أفضل 

للجميع ويخلق الكثري من األجواء اإليجابية بينكما

مهنياً : ال تظهر تذمرك من س�عي بعضهم للضغط عليك، 
فأنت قادر عىل تخطي االزمات

عاطفياً: تعامل مع الرشيك بقلب مفتوح وضمري مرتاح، 
فهو متفهم أكثر مما تتوقع، لكنه ليس سهالً

صحيا: قرار املحافظة عىل الصحة بني يديك وحدك .

مهني�اً: الطم�وح الكب�ري يولّد عن�دك حافزاً أك�ر للعمل 
بجدية، وهذا يولد منافسة شديدة بينك وبني أحج الزمالء 
لتقديم األفضل. عاطفياً: خالف بسيط وعابر مع الرشيك 
يولّد بعض االخت�الف يف وجهات النظر، لكن حله يتم بعد 

تدخل العائلة

مهني�اً: ثق بنفس�ك أكثر مم�ا تتصور، فم�ا حققته عىل 
الصعيد املهني كاٍف لجعلك تشعر بهذا الوضع

عاطفي�اً: خطوات إيجابة متس�ارعة تط�رق باب العالقة 
بالرشيك، ما يؤس�س ملرحلة اس�تقرار جديدة. صحياً: ال 

تتهّور يف ترصفاتك وال تفقد أعصابك، فهذا ليس صحياً.

مهنياً: ح�ني تعمل بجهد كبري فإّن الجميع يس�عى اىل أن 
تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح كبري وسعادة بالغة

عاطفياً: عليك أن توّضح بعض النقاط العالقة، وإال فإّنك 
تبقى رهن الش�كوك، وذلك لن يكون يف مصلحتك. صحياً: 

خذ األمور بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائالً .

مهني�اً : تتبادل زي�ارات العمل تأسيس�اً ملرحل�ة جديدة، 
وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك املستقبلية

عاطفياً: ال ترشع والرشيك بابكما أمام التدخالت التي قد 
تزيد األمور تعقيداً بينكما، وهذا انذار للمستقبل

صحياً: ال تهمل صحتك أكثر من الالزم

مهني�اً: الثق�ة مطلوب�ة يف املرحلة املقبلة، وهي س�تفتح 
أمامك مجاالت متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها وخصوصاً 

يف إطار العمل
عاطفي�اً: اس�تعدادك للدفاع ع�ن الرشيك حت�ى النهاية، 

يشكل عالمة فارقة يف حياتك ويعزز موقعك عنده

مهنياً: ال تقحم نفس�ك يف شؤون اآلخرين، فذلك سيسبب 
لك بعض الخالفات مع الزمالء

عاطفي�اً: كن مس�تعداً مل�ا س�يطرحه الرشي�ك، فهو قد 
يفاجئك بم�ا يجول يف خاطره. صحياً: ال تعرّض نفس�ك 

ألشعة الشمس كثرياً، ألن األخطار كبرية.

مهني�اً: أجواء العم�ل مش�عجة،وتتيح لك إنج�از األعمال 
املطلوب�ة من�ك بجدارة ونج�اح وتف�وف مميز.عاطفياً: ال 
تعامل الرشيك بقساوة وكن مرناُ جداً معه، تطورات كثرية 
يف العالق�ة تك�ون ملصلحتكما.صحي�ًا: ممارس�ة الرياضة 

يومياً تساعدك عىل اكتساب لياقة بدنية بدون جهد كبري.

مهني�اً: ق�د يطالك بعض الظل�م غري املرر، لك�ن الرتكيز 
رضوري لتمري�ر املرحلة.عاطفي�ًا: االس�تقرار العاطفي 
مهدَّد بش�كل كبري، والعالقة بالرشيك عىل شفري الهاوية. 
صحيا:بفضل الطاقة التي تتحىل بها تتمكن من مواجهة 

ما يزعجك بطريقة فضىل.

مهنياً: ال تحكم عىل األمور قبل التأكد من صحتها، وتعامل 
مع الضغوط بهدوء لئال تنعكس عليك سلباً

عاطفي�اً: ال تتهور يف الحكم عىل الرشي�ك، ألنك قد تجده 
بريئ�اً بعد فوات األوان، ولن تتمّك�ن من إصالح ما دمرته 

بأفكارك الخاطئة

مهني�اً: أن�ت الوحيد م�ن عيه اتخ�اذ القرارات املناس�بة 
الخي�ارات التي تجدها رضورية لتاليف املش�اكل يف العمل.

عاطفي�اً: املصادف�ة ت�ؤدي دوراً كبرياُ يف اختي�ار الرشيك 
املناس�ب، ولن يخيب أملك عىل هذا الصعيد.صحياً: تجّنب 

تناول الطعام يف أوقات متأخرة فهذا يرضك كثرياً.

احلوتالعذراء

كيف حتمي حمادثات »واتساب«؟
خدم�ة  مس�تخدم  ع�ىل  الظ�روف  تف�رض  ربم�ا 
“الواتساب” للتواصل رضورة إخفاء بعض املحادثات، 
لك�ن تلك الخدم�ة العاملية ال تمتلك حت�ى اآلن ميزة 
لقفل التطبيق أو إخف�اء املحادثات عن طريق كلمة 
م�رور رسية.لكن مع ذلك باإلمكان اس�تخدام ميزة 
أرشفة الدردشات، مما يتيح وضع جميع الدردشات 
التي يجريها املس�تخدم تحت قائمة “األرشيف”.قد 
تكون هذا وسيلة جيدة إلخفاء املحادثات بعيدا أعني 

املتطفلني، ومع ذلك، يجب مراعاة بعض األمور أثناء 
إخفاء الدردش�ات باستخدام هذه الطريقة، بحسب 
ما ذك�رت “البوابة العربية لألخبار التقنية”.أوالً، إذا 
تلقيت رس�الة جديدة يف سلسلة محادثات الدردشة 
املؤرشفة، فس�تظهر تلقائًيا من قائمة “األرشيف” 
وس�تكون مرئية مثل املحادث�ات العادية.ثانًيا، تعد 
املحادثة يف األرش�يف مجرد طريقة بس�يطة إلخفاء 
الدردش�ات وليس أفضلها.وإلخفاء دردشة، اضغط 

باس�تمرار عىل املحادثة الذي تريد أرشفتها، ثم انقر 
عىل رمز األرش�يف املوج�ود يف الزاوي�ة اليرسى من 
الرشيط العلوي يف الشاش�ة، بعد ذلك ستحصل عىل 
ناف�ذة منبثقة يف أس�فل املحادثات تدعى املحادثة يف 
األرش�يف.لكي تقوم بعرض املحادثة املؤرشفة، قم 
بالتمرير ألس�فل املحادثات املوجودة عىل الشاش�ة 
الرئيسية يف تطبيق واتساب ثم انقر فوق الدردشات 

املؤرشفة، وإللغاء أرشفة محادثة.

خيت مستوحى من سفن قديمة
تصمي�م   ”Oceanco“ رشك�ة  اس�تلهمت 
اليخت الفاخر “Tuhura” من زوارق عتيقة 
كان�ت يف مناطق مثل “ه�اواي” و”تونجا” 

و”ساموا” يف املايض.
“أخي�ل  الرشك�ة  ل�دى  املصم�م  وم�زج 
س�الفاني” بني التقاليد القديمة واللمسات 
العرصية يف التصمي�م الداخيل لليخت الذي 
أصب�ح حديث�ا للغاي�ة، واس�تخدمت مواد 

طبيعية مثل األخشاب يف تدشينه.

يصل طول اليخت إىل حوايل 115 مرتا، ويضم 
يف الداخ�ل نظام�ا عرصيا ملواكب�ة األضواء 
واملوس�يقى بحس�ب احتياج�ات الضيوف، 
وأش�ارت “أوش�نكو” أنها كانت تستهدف 
تدشني يخت للمغامرات والرفاهية والعراقة 

بهذا التصميم.
ومن يحالفه الحظ وينطلق يف رحلة بحرية 
به�ذا اليخت، سيس�تمتع بإط�الالت رائعة 

تبعث عىل االسرتخاء والدفء.

انقذوا األرض من التلوث البالستيكي
يحتف�ل العالم اليوم بذك�رى يوم األرض، 
وهو ي�وم مكرس لتذك�ري العالم بأهمية 
الحف�اظ ع�ىل كوك�ب األرض، والتوعي�ة 
األرض  وأن  خصوص�ا  البيئ�ة،  بأهمي�ة 

تشهد ظواهر خطرية جراء التلوث.
وج�اءت »ثيمة« أو موض�وع يوم األرض 
2018 بالتوعية بخطر املواد البالستيكية، 
خصوص�ا يف البح�ار واملحيطات.ووفق�ا 
ملوق�ع ي�وم البيئ�ة العال�م، ف�إن العالم 
يش�رتي مليون علبة ماء بالس�تيكية كل 
دقيقة، ويتم اس�تخدام 500 مليار كيس 
بالس�تيكي غ�ري قابل�ة لالس�تخدام مرة 

أخرى كل عام، ما يعني أن 50 يف املئة من 
البالستيك املستخدم يوميا ال يستخدم إال 

مرة واحدة.
ويق�در املوقع حج�م املواد البالس�تيكية 
بح�وايل  ومحيطاته�ا  األرض  بح�ار  يف 
13 ملي�ون ط�ن، أي أن تل�ك الكمي�ة من 
البالس�تيك تعادل الدوران حول األرض 4 

مرات.
 باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن أك�ر مخاط�ر 
أنه�ا  يف  تكم�ن  البالس�تيكية  النفاي�ات 
صعبة التحلل، وبالت�ايل فإن هذه الكمية 
من النفايات تحتاج إىل نحو 1000 س�نة 
لك�ي تتحلل، لكنها يف غض�ون ذلك تكون 

قد أثرت عىل البيئة بشكل سلبي.

سودوكو

؟؟هل تعلم
تعل�م أن الغ�دة الت�ي تفرز م�ادة األنس�ولني هي غدة 
البنكرياس، ومعلوم أن يف الجسم عدة غدد أهمها: الغدة 
النخامية، والغدة الدرقية، والغدة الكظرية. ولكل منها 
وظائف عدة مثالً: معدل النمو والحجم النهائي للجسم 

وتوزيع الشعر والوزن اإلجمايل وغريها... 
ه�ل تعلم أن آخر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قبل موته هي 
حاسة السمع، وليست حاسة اللمس كما يظن العديد. 
ه�ل تعلم أن ع�دد فصائل الدم يف الجن�س البرشي هي 
أربع�ة: O, AB, B, A ه�ل تعلم أن الفصيلة الوحيدة من 
ه�ؤالء األربعة التي تقبل الدم من أي فصيلة أخرى هي 

 .AB فصيلة
هل تعلم أن رقبة اإلنسان تحتوي عىل سبع فقرات، وان 
ع�دد عظام الق�دم هو 32 عظمة، وأن اإلنس�ان عندما 

يضحك يحرك 16 عضلة. 
هل تعلم أن لس�ان اإلنسان يحتوي عىل 12000 حليمة 
ذوقية، فأما وسط اللس�ان فهو ال يميز أي مذاق. وأما 
جانب�ي اللس�ان فيميزان الطع�م الحام�ض، وأما آخر 

اللسان فيميز الطعم املر.

نصائح للحفاظ عىل خصوصيتك يف »فيسبوك«
اهتزت صورة ومكانة موقع »فيس�بوك« مؤخراً، بعد 
الكش�ف عن تورط الرشكة يف ترسي�ب بيانات ماليني 
املستخدمني لرشكة »أناليتيكا« الريطانية إبان حملة 

االنتخابات األمريكية العام املايض.
وأثار ذلك الجدل والريبة لدى الكثريين حول خصوصية 
املعلومات التي يضعها كلٌّ منا عىل حسابه الشخيص، 
ويف ه�ذا اإلطار ح�ذر موقع »اإلندبندن�ت« الريطاني 
من وضع 12 معلومة يف حس�اب »فيس�بوك« حفاظاً 

عىل خصوصية بياناتك وحفظها من القرصنة.
ال تذكر تاريخ ميالدك

ويرتبط تاريخ امليالد باسم وعنوان صاحب الحساب، 
وهو ما قد يس�اعد البعض عىل الوصول إىل الحس�اب 
امل�رصيف والتفاصي�ل الش�خصية لصاحب الحس�اب 

بسهولة.
ال تضع رقم هاتفك

حيث إن وضع رقم الهاتف عىل حسابك عىل »فيسبوك«، 

قد يعرضك لإلزعاج من ِقبل بعض األشخاص.
احرص عىل االحتفاظ بعدد محدود من األصدقاء

حيث تتجاوز صداقات بعض األشخاص عىل »فيسبوك« 
ع�ىل آالف األش�خاص؛ وينص�ح موق�ع »اإلندبندن�ت« 

ع�ىل  الفاعل�ني  غ�ري  األش�خاص  م�ن  بالتخل�ص 
حساباتنا.

توقف عن نرش صور أطفالك وعائلتك
كم�ا ينصح بع�دم وضع صور لطفل�ك الصغري أو أيٍّ 

أفراد عائلتك عىل موقع »فيسبوك«.
ال تحدد مكان دراسة أوالدك

يؤكد موقع »اإلندبندن�ت« أن نرش املكان الذي يدرس 
في�ه أبناء صاحب الحس�اب قد يس�اعد املتحرش�ني 

جنسياً باألطفال.
تحديد موقعك ليس أمراً محبذاً عىل فيسبوك

التخ�يل عن ه�ذه الخدم�ة يضمن ل�ك الخصوصية، 
وعدم إتاح�ة معلومة إضافية للجمي�ع ربما تعرضك 

بعد ذلك ملشكالت لست بحاجة إليها.
مديرك يف العمل ال تضيفه ضمن أصدقائك

قد يقرأ مديرك تدويناتك ومنش�وراتك عىل »فيسبوك« إذا 
كان أحد أصدقاء حسابك الشخيص.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 10 أش�خاص » - 1 كيلو مش�مش من�زوع النوى ، مقطع 
نصفني - 1 2/1 كوب كبري ماء - 2/1 كيلو سكر - 4/1 كوب كبري 

عسل جلوكوز - 1 ملعقة كبرية ) ملعقة الطعام ( ملح الليمون
طريقة عمل املهلبية بقمر الدين و املكرسات 

طريقة التحضري:
يف إناء عىل نار متوس�طة نضع املش�مش و املاء و نرتك املزيج حتى 

يغيل.
تخف�ض درجة الحرارة بعد أن يغيل املاء و املش�مش و يرتك املزيج 

عىل نار هادئة ملدة من 30-40 دقيقة.
يرتك املش�مش حتى يرد قليال و يوضع يف الخالط و يخلط جيدا ثم 

يصفى باملصفاة.
يوضع املشمش مرة أخرى عىل النار ثم يضاف اليه السكر و العسل 

و يقلب حتى يغيل.
نض�ع ملح الليمون عىل قمر الدين و يقلب بإس�تمرار حتى يصبح 

سميك.
يوضع ورق نايلون يف صينية ثم يدهن الورق بالكامل بالزيت.

نض�ع قمر الدين يف الصيني�ة و يغطى بالنايلون ثم توضع الصينية 
يف الثالجة حتى يتجمد.

يل�ف قمر الدين يف اكي�اس نايلون و يخزن يف الثالجة او يس�تخدم 
يف الحال.

قمر الدين



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1660
 االربعاء 25 نيسان 2018

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

طلبة عراقيون يصنعون »عصا الكرتونية« خلدمة املكفوفني

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي هينئ مؤيد الالمي بإعادة انتخابه نقيبًا للصحفيني

قام�ت مجموعة م�ن الطلب�ة الخريجني يف 
الجامعة االسالمية يف النجف االرشف بابتكار 
عصا الكرتونية تساعد املكفوفني عىل السري 
يف الطرق�ات بأم�ان م�ن دون الحاج�ة اىل 
مرافقة او مس�اعدة  من شخص آخر. وقال 
عب�اس فاضل، احد الطلب�ة املبتكرين لهذه 
العص�ا، أن »عص�ا املكفوف�ني ه�ذه تعتمد 
عىل تكنولوجيا متقدم�ة الهدف منها تنبيه 

املكف�وف صوتيا بطبيع�ة العوائق التي تقع 
امامه اثناء س�ريه، سواء كان العائق جدارا 
او انس�انا او م�اء او اي حاج�ز آخ�ر«. من 
جانب�ه، قال عيل جواد كاظ�م من مجموعة 
الطلب�ة املبت���كري�ن للعص�ا ان »جمي�ع 
الرس�ائل الصوتية التي ت�رد للمكفوف تأتي 
عن طري�ق س�ماعة يضعه�ا املكفوف عىل  
اذن�ه، والرس�ائل الصوتي�ة تعم�ل باللغتني 

العربي�ة واالنجليزية«، مش�رياً إىل ان العصا 
تض�م جهاز استش�عار الظ�الم، ل�ذا فانها 
تتوهج يف الليل من خالل مج�����موعة من 
املصابيح الصغرية لكي تنبه اآلخرين بمحل 
تواجد املكفوف لتجن�ب االصطدام به«. عىل 
صعي�د متص�ل، ق�ال الطالب محم�د مكي 
رزاق من املجموعة املبتكرة للمش�����روع 
»نأمل ان يلقى هذا االبت�كار اهتماما كافيا 
من قب�ل الجهات املعن����ي�ة لكي يصل اىل 
مكفويف البرص العتقادنا بأنه سيقدم خدمة 
كبرية لهذه الرشيحة املهم���ة يف مجتمعنا 
الكري�م، واح�ب أن اق�دم باس�م املجموعة 
الش�كر والتقدي�ر  للم�رشوع كل  املبتك�رة 
الس�تاذنا املرشف م.م. حس�ني عيل رس�ول 
اللهيبي عىل ما قدمه من مساعدة وتشجيع 
كبريي�ن لن�ا س�ائلني الل�ه تع�اىل ان يوفقه 

للمزيد يف مسرية دعمه للعلم واملتعلمني«.
 الجدير ذك�ره ان عصا املكفوفني هذه هي 
عبارة عن م�رشوع تخّرج لث�الث طلبة من 
ق����س�م هندس�ة تق���نيات الحاسوب، 
وه�م كل م�ن: عباس فاض�ل رمضان وعيل 
جواد كاظم ومحمد مكي رزاق تحت ارشاف 
م.م. حس�ني عيل رس�ول اللهيبي من قس�م 
الجامع�ة  يف  الحاس�وب  تقني�ات  هندس�ة 

االسالمية.

محمد عبد الجبار الشبوطماجد عبد الغفار الحسناوي  )الحلقة الثانية(

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يعتمد العراق يف مصادرة املائية عىل نهري دجلة والفرات 
وان�ه يقع ضمن املناطق الجافة وش�به الجافة يف العالم 
حيث الس�اقط املطري متدني ج�دا والتحدي الذي يواجه 
العراق مس�تقبال زي�ادة الطلب عىل املي�اه نتيجة زيادة 

السكان والتطور الحرضي. 
فالنق�ص الحاد يف املوارد املائية من اس�تغالل دول املنبع 
لكميات املياه وبناء وتطوير املش�اريع التخزينية ولعدم 
وج�ود اتفاقي�ات دولية لتوزيع وقس�مة املياه وتش�كل 
نس�بة واردات نهر الفرات م�ن تركيا بحدود 90% وكمية 
املي�اه ال�واردة من نهر دجل�ة 44% والباقي م�ن الروافد 
الرئيس�ية كال�زاب الكبري والصغري ونه�ر العظيم ودياىل 
الت�ي تش�كل مجموعه�ا 56% واملي�اه الت�ي تص�ل من 
اي�ران 12% فالرضورة تحتم بوضع خطط اس�رتاتيجية 
لتطوي�ر امل�وارد املائي�ة وحماي�ة مصادره�ا ومعالجة 
امللوحة وترسيخ ثقافة ترشيد االستهالك وعدم االرساف 
واس�تخدام طرق الري بالتنقيط واملحافظة عىل االرايض 
الغري متأثرة بامللوحة واستخدام التقنيات الحديثة ملعالجة 
ملوحة الرتبة وتحديد نوعية املحاصيل التي تتعايش مع 
درج�ات مختلف�ة من امللوح�ة والتعاون والتنس�يق مع 
املؤسسات البحثية الس�تنباط محاصيل ذات احتياجات 
مائي�ة اق�ل واكثر مقاوم�ة للتمل�ح وتقلي�ص الهدر يف 
املياه املس�تخدمة. وتع�د املياه الجوفية املص�در الثاني 
م�ن حيث االهمي�ة يجب البح�ث والتحري ع�ن طبقات 
جوفي�ة عميقة واجراء املس�ح الش�امل لكاف�ة النقاط 
املائية كالعيون واآلبار وتحس�ني اس�تثمار املوارد املائية 
وادارته�ا الذي تطلب معرف�ة املوازنة بني امل�وارد املائية 
والحاجة اليها يف االس�تعمال املنزيل والزراعي والصناعي 
والخدمي اضاف�ة اىل تقليص الضائعات بتبطني القنوات 
الغري مبطنة واستخدام معالجات مللوحة الرتبة والتوسع 
يف زراعة مناطق مش�جرة ومصدات للري�اح فالتحديات 
املائية تتطلب االرساع باتخاذ التدابري الالزمة والدراسات 

املطلوبة ملواجهتها.
فاملحافظ�ة عىل املياه مس�ؤولية وطنية تب�دأ من املنزل 
وهذه الثقافة ترس�خها ب�ني الناس ليك�ون املاء ضمن 
دائ�رة اهتمام الف�رد ليورثها البناءه وأحف�اده بأهمية 
ه�ذه الثروة اإللهية ألنها مصدر الحياة عىل االرض يجب 

حمايتها واملحافظة عليها.

الدول�ة الحضاري�ة الحديث�ة يف برام�ج القوائ�م االنتخابي�ة
الدول�ة الحضاري�ة الحديث�ة مصطل�ح مركب م�ن ثالث كلمات يش�ري 
اىل الدولة التي تش�كل اط�ارا عاما لتفاعالت عن�ارص املركب الحضاري 
الخمس�ة وهي : االنس�ان، االرض، الزمن، العلم، العم�ل. وتحيط بهذه 

العنارص منظومة قيم عليا تشكل مؤرشات سلوك .  
وتق�وم الدول�ة الحضاري�ة الحديثة عىل خم�س ركائز ه�ي: املواطنة، 

الديمقراطية، املؤسس�ات، القانون، العلم الحديث.
وتعم�ل الدول�ة الحضاري�ة الحديثة من اجل تحقيق س�عادة االنس�ان 
وذلك من خالل الحرية واملس�اواة والعدالة والرفاهي�ة واالمن واالرتقاء 

باملستوى الثقايف له. 
وتش�كل الحداثة عنرصا ثاني�ا مهما يف توصيف ه�ذه الدولة فضال عن 

الصفة الحضارية.
ومل�رشوع الدولة الحضارية الحديثة مصطلحاته الخاصة ويف مقدمتها: 
الدول�ة الحضارية الحديثة، املواط�ن الفعال، النظ�ام الرتبوي الحديث، 

املركب الحضاري، وغريها.
لم يس�تخدم اي من الربامج موضوع هذه القراءة هذا املصطلح وغريه 

رغم انني طرحته بشكل شخيص عىل بعض القيادات ذات العالقة.
وكنت آمل ان يتم تبني املصطلح من قبلهم ليكون اطارا جامعا للتفكري 
الس�يايس للمجتمع العراق�ي عامة. وهذه مس�الة مهمة يف اي نهوض 
حضاري للمجتمع العراقي؛ ذلك ان توحيد املصطلحات العامة للمجتمع 

يساعد عىل توحيد وجهة الحراك املجتمعي صوب السعادة.
1. دولة القانون

اس�تخدم تحالف دولة القانون مصطلح »الدول�ة القادرة العادلة«. ولم 
ي�رشح الربنامج معاني هذه املف�ردات، لكن تفاصي�ل الربنامج يمكن 
ان تلق�ي اض�واء ع�ىل مضامينها. فقد اك�د الربنامج ع�ىل »العمل عىل 
تكريس مبدأ املواطنة«، والغاء مبدأ املحاصصة، وترسيخ البناء الروحي 
والوطني لالنسان العراقي، واعادة تصميم هيكلية الحكومة بما ينسجم 
مع فلس�فة الدولة الجديدة، وأكد عىل مبادئ الكفاءة والخربة والنزاهة 
وتكافؤ الف�رص، واس�تخدام تكنولوجي�ا املعلومات واالدارة الرش�يدة 
والحكومة االلكرتونية، وترشيع قانون الضمان الصحي، واعترب النظام 
التعليم�ي املدخل لعملية التنمية والتط�ور الي مجتمع وتطوير املناهج 
الرتبوي�ة ع�ىل وفق فلس�فة تربوية حديث�ة ورؤية تنموية مس�تقبلية 

تساير التطور العلمي الخ، العمل عىل تحسني عيشة املواطن، الخ
2. تحالف الفتح

لم يستخدم تحالف الفتح مصطلحا خاصا لتسمية الدولة العراقية، لكنه 
أورد مف�ردات يف برنامجه تدخل يف تفاصي�ل الدولة الحضارية الحديثة. 
فقد نص عىل االرتقاء باالنسان إيمانيا واخالقيا وعلميا وثقافيا، وتعزيز 
الديمقراطية، وتعزيز روح املواطنة، واستخدام املناهج العلمية، وتركيز 
مفهوم الحوكمة االلكرتونية، وتطوير مؤسس�ات الدولة، وابعادها عن 
التدخالت السياس�ية واملحاصصة، والعمل عىل زيادة املناطق املزروعة. 
ويف حق�ل الرتبية ن�ص عىل ان صناعة األجيال تبدأ من املدرس�ة، وتبني 
»مفه�وم الحري�ات العام�ة والحريات املدني�ة وفق املعايري االس�المية 

واإلنسانية«.
٣. تحالف النرص

الت�زم الحالف باالنتق�ال اىل »نظام املواطنة والخدم�ة املدنية«، وتفعيل 
منهج التنمية يف بناء االنس�ان ويف تربية الجيل، وتحديث النظام االداري 
واالنتقال اىل الحكومة االلكرتونية واالرتقاء باالنتاج الزراعي.واستخدم 
الربنام�ج مصطل�ح »الحكم الفعال« لكنه لم يجد مناس�بة الس�تخدام 
مصطلح »املواطن الفعال«، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وبناء مجتمع الرقمنة واملعلوماتية
4. تيار الحكمة

 ج�اء يف برنامج تيار الحكمة عبارة »الدولة هي العنوان االكرب« متحدثا 
ع�ن »االنتق�ال اىل مرحلة الدولة القوية املهاب�ة«. ويف تفاصيل الربنامج 
ورد الحديث عن الثورة اإلداري�ة ومرشوع الحوكمة اإلليكرتونية. يغلب 
ع�ىل برنامج الحكم�ة الجانب الخدمي وس�وف أتناول ه�ذا يف موضعه 

املناسب. 
م�رة اخرى تاتي برام�ج القوائ�م االنتخابية املبحوثة اق�ل من تصورنا 
للدول�ة الحديثة وان كانت قاربت بع�ض مفهوماتها، االمر الذي يجعلنا 
نتس�اءل ان كانت هن�اك وحدة موض�وع يف اذهان كاتبيه�ا. وقد يميل 
بع�ض القراء اىل نفي وح�دة املوضوع وقد يرى غريه�م غري هذا واالمر 

مرتوك لهم.
وربما وجد كاتبو ه�ذه الربامج ان توصيفات الدولة العراقية الواردة يف 

الدستور كافية فلم يرغبوا يف طرح عناوين او توصيفات جديدة. 
لكن�ي ارى ان مصطل�ح »الدولة الحضارية الحديثة« يغطي املس�احات 
األكثر حساسية يف الحالة العراقية وهي الخلل الحاد يف املركب الحضاري 
للمجتمع العراقي الذي يشكل الجذر األعظم ملا تواجهه الدولة واملجتمع 
يف العراق من مش�كالت وازمات. وهذه مس�احات تمث�ل الال مفكر فيه 
يف الدس�تور والربامج عىل حد س�واء. الدولة العراقي�ة بحاجة اىل تفعيل 
املركب الحضاري بطريقة حديثة للخالص من التخلف. وهذا ما لم تركز 

عليه برامج القوائم االنتخابية املبحوثة.

قراءة نقدية للربامج السياسية 
للقوائم االنتخابية

تنميـة مصـادر امليــاه 
والتحديات املستقبلة 

 اتقدم باسمي وجميع منتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل العراقي ووكالة أنباء املستقبل( 
باروق التهاني والتربيكات اىل نقيب الصحفيني العراقيني ) مؤيد الالمي ( واعضاء مجلس النقابة املنتخبني بمناسبة 
فوزه�م بانتخابات نقابة الصحفيني العراقيني. ويف الوقت الذي نبارك لكم فيه تجديد الثقة بكم من قبل 
زمالئك�م الصحفيني واختياركم نقيب�ا للصحفيني , نامل ان يكون هذا االختيار دافعا للمزيد من العمل 
املثمر من اجل تحقيق ما يصبو اليه الخريون من اجل عراق يرفل بالخري وينعم بالحرية وعىل راسها 
حرية التعبري التي تعززت من خالل العملية السياس�ية الجاري�ة يف العراق . كما ان تجديد الثقة هذا 
س�يكون له اس�تحقاقات عليكم برعاية مصالح األرسة الصحفية وتحقيق اهدافها وانتم اهل لهذه 

املسؤولية وهذا الواجب . نبارك من خاللكم لجميع األخوة املنتخبني 
يف مجل�س النقاب�ة ولجانها ونبارك ل�أرسة الصحفية جميعها هذا 

الكرنفال االنتخابي الذي يعد مظهر من مظاهر العراق الجديد .
علي الدراجي

رئـــيــس مــجــلــس االدارة


