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االمام الكاظم )عليه السالم(

إن أفضل وسيلة للتقرب إلى اهلل بعد 

معرفته هي الصالة، واإلحسان للوالدين، وترك 

احلسد وحب الذات والتفاخر والتعالي

ص3املفوضية تضاعف عدد املراقبني وتستبعد »حدوث مشاكل« وتؤكد محاية »العد االلكرتوين«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 املعارضة الرتكية تتوحد ملواجهة اردوغان

العراق يوجه »رضبات موجعة« لتنظيم »داعش« داخل سوريا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مكت�ب رئي�س ال�وزراء العراقي 
حي�در العب�ادي، أمس األح�د، ان القوات 
الجوية العراقية نفذت رضبة جديدة عىل 
موق�ع لتنظي�م »داعش« داخل س�وريا، 
فيما قصف أيضاً الحشد الشعبي مواقع 
للتنظيم داخل سوريا باملدفعية الحربية.

وقال بيان ملكتب العبادي تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه أن »أبط�ال القوة 
الجوية العراقية يوجهون رضبة موجعة 
ضد موقع لقي�ادات اإلرهاب الداعش�ية 
جنوب الدشيشة داخل األرايض السورية« 

يف محافظة الحس�كة املج�اورة للعراق. 
ونف�ذ س�اح الج�و العراق�ي ع�ددا من 
الرضبات الجوية ضد التنظيم يف س�وريا 
من�ذ الع�ام امل�ايض بموافق�ة حكوم�ة 
الرئيس السوري بش�ار األسد والتحالف 
ال�ذي تق�وده الوالي�ات املتح�دة ويقاتل 
»داع�ش«. وتعد الرضبة عىل الدشيش�ة 
الثاني�ة من نوعه�ا يف س�وريا خال أقل 
من شهر، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
يف 19 نيس�ان ش�ن رضب�ات جوية ضد 
مواق�ع التنظي�م يف محافظة دي�ر الزور 
الس�ورية الواقعة عىل ح�دود العراق، ما 
أدى اىل مقت�ل 36 عن�راً م�ن التنظيم. 

وق�د كش�ف الناطق العس�كري ل�وزارة 
الدف�اع والعملي�ات املش�ركة يف الع�راق 
العميد يحيى رس�ول ان الرضبة الجوية 

عىل منطقة الدشيشة كانت موفقة.
وقال رسول ان »الرضبة نفذت يف الساعة 
الثامنة من صباح األحد من قبل طائرات 
منطق�ة  يف  له�دف  العراقي�ة،   16 اف 
الدشيش�ة داخل االرايض السورية ويبعد 

عن االرايض العراقية بحوايل 400 كم«.
واض�اف ان »اله�دف كان مق�راً يتجمع 
فيه عنارص مهمة م�ن عنارص وقيادات 

داعش.
التفاصيل ص3

طائرات الـ »F16« قصفت جتمعا لقيادات اإلرهاب.. ومدفعية احلشد الشعيب دمرت وكرا يهدد احلدود
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االحتادية تؤجل البت بدعوى تصدير اقليم كردستان النفط مبارشة

نائبة تتهم السعودية بالقيام بصفقة إليصال »دواعش السياسة« إىل الربملان 

سلطات البحرين حتظر »الكتب الدينية« ومتنع وصوهلا إىل الرموز املعتقلني 
العراق يبحث إنشاء »جلنة مشرتكة« مع األردن لضبط احلدود بني البلدين
الرئيس اإليراين: أمريكا ستندم إذا خـرجـت من االتفـاق النـووي
الصدر خياطب االكراد: البد لصوتكم ان يعلو عىل الفساد كام عال صوت الشيعة والسنة

اجلنائية املركزية حتكم بالسجن )10( سنوات ملتهمني تاجروا بقطع أثرية

رايتس ووتش: السعودية حتتجز اآلالف بال حماكمة
      بغداد / المستقبل العراقي

قالت منظمة »هيوم�ن رايتس ووتش« التي تعني 
بحقوق االنس�ان إنها حللت »معلومات من قاعدة 
بيانات عامة لوزارة الداخلية عىل اإلنرنت، كشفت 
أن الس�لطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون 
للتحقيق ألكثر من س�تة أش�هر - وبعضهم ألكثر 
م�ن عق�د - دون أن يمثلوا أمام قاٍض«. وأش�ارت 
إىل »االرتف�اع الظاه�ر يف ع�دد ح�االت االحتج�از 
التعس�في« يف الس�نوات األخ�رة، وأك�دت ان عىل 

»االدعاء العام يف الس�عودية إم�ا أن يوجه تهما إىل 
املتهم�ن الجنائي�ن أو يفرج عنه�م جميعا فورا، 
وأن يكف عن احتجاز األش�خاص تعسفا«. وقالت 
س�ارة ليا ويتسن، مديرة قس�م الرشق األوسط يف 
»هيوم�ن رايت�س ووت�ش«، »إذا كانت الس�لطات 
الس�عودية تس�تطيع احتجاز معتقل لعدة أش�هر 
دون أي اته�ام، فم�ن الواضح أن النظ�ام الجنائي 
الس�عودي م�ا زال معطا وجائرا، ويب�دو أن األمر 
ي�زداد س�وءا. يبدو أن ش�عار )رؤية الس�عودية ( 
الذي رفعه محمد بن س�لمان ينطبق أكثر عىل مدة 

االعتقال بدون تهم مما يصف العام الذي سيتحقق 
فيه برنامجه اإلصاح�ي«. وأعلن األمر محمد بن 
س�لمان اثر تعيينه ولي�اً للعهد يف حزي�ران 2017 
عن خط�ة »رؤي�ة 2030« االصاحي�ة الهادفة اىل 
تحديث القوانن والتخلص من االعتماد عىل النفط 
وهي تتضمن مش�اريع خصخصة جزء من رشكة 
أرامكو العماقة وتعزيز دور املرأة يف مجال العمل.  
ومن أوىل اإلجراءات املتخذة الس�ماح للمرأة بقيادة 
السيارة ابتداء من حزيران. وتسجل السعودية أحد 

أعىل معدالت تنفيذ أحكام االعدام يف العالم.

حمافظ البرصة يبحث مع االمم املتحدة االستحقاق 
االنتخايب ويبدي استعداده لتقديم التعاون

املحكمة االحتادية ترد دعوى رئيس الربملان 
6ضد العبادي بشأن نظام املراسم 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف وق�ت تبل�غ في�ه الحم�ات ذروته�ا يف 
جميع أنحاء العراق عىل أعتاب االنتخابات 
الترشيعي�ة املق�ررة يف 12 أيار، تس�تثنى 
مخيم�ات النازحن التي تس�تقبل اآلالف 
مم�ن فّروا بس�بب الحرب ع�ىل »داعش«، 

م�ن أي مرشوع م�ن قبل املرش�حن. ويف 
محافظة األنبار الغربية، يعيش النازحون 
يف املخي�م رق�م 7 يف الخالدي�ة حال�ة فقر 
مدق�ع. لقد خ�ر ه�ؤالء كل يشء خال 
الحرب ضد تنظيم »داعش« التي انتهت يف 
كان�ون األول بإعان رئي�س الوزراء حيدر 
العب�ادي »الن�ر الكبر«.لك�ن »الدعاية 

االنتخابية غائبة ع�ن املخيمات، كما وأي 
زيارة للمرشحن، رغم أن أصوات النازحن 
مهم�ة جًدا«، وفق ما يقول لوكالة فرانس 
ب�رس حكمت جاس�م زي�دان، القيادي يف 
»تجمع الوحدة العراقية« املشارك بخمسة 

مرشحن يف األنبار.
التفاصيل ص3

النازحون يف اخليام خارج برامج األحزاب السياسية
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         المستقبل العراقي / نهاد فالح

إبراھی�م  الخارجی�ة  بح�ث وزی�ر 
الجعف�ري، أمس األحد، تش�كیل لجنة 
عس�كریة أمنية مش�ركة م�ع االردن 
لضب�ط الح�دود، فيم�ا اعت�ر أنه من 
الخطأ اس�تبعاد حرك�ة اإلرهاب يف أي 

بلد.
ودعا الجعف�ري يف مؤتمر صحفي 
م�ع نظ�ره األردن�ي أيم�ن الصفدي 
بع�د محادثاتهما يف عّم�ان إىل اإلرساع 
رضورة  مؤك�دا  اللجن�ة،  بتش�كيل 
»توقيع مسودة ضبط الحدود والتبادل 
االس�راتيجي حت�ى نجع�ل اقتصادنا 

وأمننا بمنأى من اإلرهاب«.
واعتر الجعفري، أن�ه »من الخطأ 
اس�تبعاد حرك�ة اإلره�اب يف أي بلد«، 
مش�را إىل أن »خط�ر اإلرهاب وداعش 

ما يزال قائما«.
واع�رف وزي�ر الخارجي�ة بوجود 
خالف�ات بوجھ�ات النظر بی�ن األردن 
والعراق، وان البلدی�ن یحاوالن تجاوز 
ھ�ذه الخالف�ات، وتطوی�ر العالق�ات 

وتعمیقھا.
وأوضح الجعفري أن�ه أمام األردن 
ف�رص كبی�رة لتعمی�ق العالق�ات مع 
الع�راق عر اع�ادة االعم�ار، مضیفا: 
»عندما نتجاوز الحرب س�تبدأ مرحلة 
االعمار، لكن مخلف�ات الحرب طویلة 

األمد«.
وق�ال الجعفري إن الع�راق يحرم 
النظ�ام  واح�رام  الهاش�مي  ال�دور 

االردني لش�عبه. واعت�ر الجعفري ان 
موقف األردن مرشف ومساند للعراق، 
ش�اكرا األردن بالنیاب�ة ع�ن الع�راق 
كله، كما ش�كر األردن عىل التعاون يف 
ملف متابعة الفاسدین العراقیین عىل 

أرايض اململكة، وتحویلھم للقضاء.
ال  الع�راق  ان  الجعف�ري،  وأك�د 
یستطیع أن یس�تغني عن األردن وكل 
الظ�روف االقلیمی�ة والجغرافیة تؤكد 

عىل ذلك.
وع�ىل صعيد آخ�ر، ق�ال الجعفري 
»یھمن�ا حضور الش�عب الس�وري يف 
الجامعة العربی�ة ألن الجامعة تنظیم 

للشعوب ولیس للحكام«.
من جھت�ه، ق�ال وزي�ر الخارجية 
األردني إننا نرید الحفاظ عىل استقالل 
ووحدة سوریا وانھاء األزمة سیاسیاً، 
مبین�ا ان م�ا یحصل يف س�وریا یھمنا 
يف االردن، مش�را اىل ان�ه ھن�اك كارثة 

انسانیة یجب أن تنتھي.
ويف الش�أن العراقي ق�ال الصفدي 
ان األردن س�یبقى عوناً وذخراً وسنداً 
للع�راق، مش�یرا لوجود تنس�یق أمني 
ودفاع�ي بی�ن البلدی�ن ملواجھة خطر 

اإلرھاب.
واعتر الصف�دي ان االرھاب خرس 
تواج�ده املكان�ي يف الع�راق وس�وریا 
ولك�ن ما زال ل�ه تھدید أمن�ي. وقال: 
إن »داعش مايزال يش�كل خطراً أمنياً 
رغم القضاء عليه عس�كريا«، مشددا 
عىل أن »العراق واألردن ال يس�تطعيان 

االستغناء عن بعضهما«.

العراق يبحث إنشاء »جلنة مشرتكة« مع األردن لضبط احلدود بني البلدين

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة القانون 
عواط�ف نعمة، أم�س األحد، عن وج�ود صفقة 
سياس�ية تقودها الس�عودية اليص�ال “دواعش 
السياس�ة” إىل مجل�س الن�واب الجدي�د، محملة 
مجلس النواب ومفوضية االنتخابات مس�ؤولية 

السماح لبعض املرشحني بالرشح. 
ونقلت وكالة »املعلوم�ة« عن نعمة القول إن 
ائتالفها “يس�تغرب من ترش�ح ش�خصيات مثل 
رعد السليمان وعمر الجمال وغرهم ممن كانوا 
يحرضون عىل قتل الش�عب لالنتخابات املقبلة يف 
ظ�ل الصمت الرملاني والحكومي”، كاش�فة عن 
“صفقة سياس�ية تقودها الس�عودية بمشاركة 

بعض الدول )لم تسمها( بالوقوف وراء ذلك”. 
وحذرت م�ن أن “صعود هوالء إىل قبة الرملان 
سيشكل خطرا عىل العملية السياسية”، مطالبة 
مجلس الن�واب والقضاء ومفوضي�ة االنتخابات 
ب�”توضي�ح الحقائ�ق يف كيفي�ة الس�ماح لرعد 

سليمان وغره بالرشح لالنتخابات الرملانية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية رشط�ة محافظ�ة الديوانية، 
أم�س االحد، القبض ع�ىل 8 متهم�ني وفق مواد 

قانونية مختلفة وسط املحافظة.
وذكرت املديرية يف بيان لها تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »مركزي عفك والتحدي 
وبالتعاون مع قسمي مكافحة االجرام واالرسة، 
نفذوا عملية امنية واسعة يف محافظة الديوانية، 
اسفرت بالقبض عىل 8 متهمني وفق مواد قانونية 
مختلفة«. واضافت بحس�ب البيان ان »املتهمني 
بينه�م علي�ه تهم جنائي�ة تتعل�ق بالرسقة وفق 
املادة 443«، مبينة ان »تم تس�ليمهم اىل الجهات 
القضائي�ة املختصة م�ن اجل اج�راء االجراءات 

القانونية بحقهم كافة«. 
يش�ار اىل ان القوات االمنية بني الحني واالخر، 
تق�وم بالقاء القبض عىل العديد من االش�خاص 
املطلوب�ني وفق مواد قانوني�ة مختلفة يف معظم 

مناطق البالد.

رشطة الديوانية: القبض عىل )8( متهمني 
بمواد قانونية خمتلفة

نائبة تتهم السعودية بالقيـام بصفقـة 
إليصال »دواعش السياسة« إىل الربملان 

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الجنائي�ة املركزية يف بغ�داد، أمس األحد، 
حكما بالس�جن ملدة عرشة س�نوات بحق ثالث�ة متهمني ضبط 

بحوزتهم مجموعة كبرة من القطع األثرية.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م مجلس القض�اء األعىل، عبد 
الس�تار برقدار، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »املحكم�ة الجنائي�ة املركزي�ة أصدرت حكما بالس�جن ملدة 
عرشة أع�وام بحق ثالث�ة متهمني ضبطت بحوزته�م ثالثمائة 

وست قطع أثرية فضال عن عرش أخرى مزيفة«.
وأضاف برق�دار، أن »املتهمني اعرفوا بأنهم كانوا يقومون 
باالتفاق واالش�راك مع متهمني آخرين باملتاج�رة بها«، مبينا 
ان »املتهم�ني س�بق وان باع�وا قطعا أثرية اىل ش�خص قطري 
الجنس�ية بحس�ب اعرافاتهم«. وأوض�ح ان »االحكام صدرت 
بح�ق املتهمني وفقا ألحكام املادة 44 م�ن قانون اآلثار والراث 
رقم 55 لس�نة 2002«. ونشطت عملية تهريب اآلثار ورسقتها، 
بعد الغزو األمركي للعراق عام 2003، حيث تعرضت العديد من 

املتاحف العراقية اىل عمليات السلب والنهب.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت لجن�ة الزراعة واملي�اه وااله�وار النيابية، أم�س االحد، 
الحكوم�ة االتحادي�ة واللجن�ة االقتصادي�ة بمجلس ال�وزراء اىل 
تعوي�ض مزارعي الحنطة والش�عر املترضرين من جراء االمطار 
والسيول التي اجتاحت العراق خالل االسابيع املاضية. وقال رئيس 
اللجن�ة النائب فرات التميم�ي، ان »كميات االمط�ار التي هطلت 
بالعراق خالل االس�ابيع املاضية والس�يول الت�ي اجتاحت املزارع 
يف املحافظ�ات الجنوبية وخاصة محافظة دياىل تس�ببت بأرضار 
بليغ�ة للفالحني خاصة بمحص�ويل الحنطة والش�عر«، مبينا ان 
»حج�م الخس�ائر كان كبر جدا وس�يكون له مردود س�لبي عىل 
تنمية القطاع الزراعي بالبلد ورغبة الفالحني باالستمرار بالزراعة 
بعد تلك الخس�ائر باملحاصيل«. واك�د التميمي عىل »رضورة دعم 
الحكومة لقط�اع الزراعة وتعويض الفالح�ني املترضرين بمبالغ 
مجزية تس�اعدهم عىل تجاوز الكارثة«، داعيا اللجنة االقتصادية 
بمجلس الوزراء اىل »رشاء املحصول املترضر من الفالحني وبمبالغ 
مجزي�ة ضم�ن برنامج دعم القط�اع الزراعي تضم�ن لهم توفر 

مستلزماتهم العائلية والتهيئة للموسم الزراعي املقبل«.

اجلنائية املركزية
 حتكم بالسجن )10( سنوات ملتهمني 

تاجروا بقطع أثرية

الزراعة الربملانية تدعو احلكومة إىل تعويض 
الفالحني املترضرين من االمطار

        بغداد / المستقبل العراقي

االمان�ة  أف�اد مص�در مخ�ول يف 
أم�س  ال�وزراء،  ملجل�س  العام�ة 
األح�د، ع�ن انج�از أكثر م�ن 1500 
معاملة خاص�ة باملواطنني املترضرة 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  ممتلكاته�م 
خالل ش�هر نيس�ان امل�ايض. ونقلت 
املص�در  »الغ�د ب�رس« ع�ن  وكال�ة 

الق�ول، إن »اللّجنة املركزية لتعويض 
املترضرين ج�راء العملي�ات الحربية 
والعملي�ات  العس�كرية  واالخط�اء 
اإلرهابي�ة يف األمان�ة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء وخالل اجتماعاته�ا اليومية 
التي تعقد برئاس�ة ممثل عن مجلس 
القض�اء األعىل، وعضوية ممثلني عن 
وزارات، املالي�ة، والع�دل، والداخلية، 
واملفوضي�ة العليا لحقوق االنس�ان، 

فض�ال ع�ن ممث�ل إقليم كردس�تان، 
ممث�ل ضحاي�ا اإلرهاب م�ن األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء«. وأض�اف 
انه�ا »انج�زت 1505 معاملة خاصة 
ممتلكاته�م  املت�رضرة  باملواطن�ني 
نتيجة العملي�ات اإلرهابية واالخطاء 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  العس�كرية 
خ�الل ش�هر نيس�ان لع�ام »2018، 
الفت�ا اىل ان »اللجن�ة املركزي�ة تعمل 

عىل انج�از الوارد من اللجان الفرعية 
بأرسع وقت ممكن من اجل تعويض 
املترضري�ن وتخفيف جزء من الرضر 
الذي لحق بهم«. واش�ار املصدر اىل ان 
»اللّجنة املركزية لتعويض املترضرين 
أرسلت جميع املعامالت الصحيحة اىل 
وزارة املالية لغرض تخصيص األموال 
وتوزيعها ع�ىل املترضرين عن طريق 

اللّجان الفرعية يف وقت الحق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، 
أم�س األح�د، دع�وى الطع�ن بعدم 
دستورية نظام املراسم  وحكمت بأن 
م�ا اوردته املادة )47( من الدس�تور 
بذكر الس�لطات الث�الث، الترشيعية 
والتنفيذية والقضائية كان عىل سبيل 
التعداد وليس عىل سبيل الراتيبية او 

التفضيل بني هذه السلطات . 
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م 
املحكم�ة اي�اس الس�اموك، يف بيان 
تلقنت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن املحكم�ة االتحادية نظرت 
خ�الل جلس�تها يف الدع�وى املقامة 
م�ن رئيس مجلس النواب ضد رئيس 
مجل�س الوزراء إضاف�ة لوظيفتهما 
اىل ان املادة )47( من الدستور حينما 

ذكرت الس�لطات الثالث، الترشيعية 
والتنفيذي�ة والقضائي�ة كان ذكرها 
عىل س�بيل التعداد وليس عىل سبيل 
الراتيبي�ة أو التفضي�ل بني س�لطة 
وأخ�رى الن )الواو( ال�واردة بني كل 
س�لطة واخرى هي )واو( العطف و 
)واو( الع����ط�ف يف قواع�د اللغ�ة 
العربية اليمكن ان تكون عىل س�بيل 
س�ب��يل  اوع�ىل  الراتيب�����ي�ة 

التفضيل بني مسمى وآخر.
وأض�اف الس�اموك، ان املحكم�ة 
قض�ت ب�رد دع�وى الطع�ن بنظام 
املراس�م رقم )4( لس�نة 2016 الذي 
اعتمد يف ترتيب العناوين الواردة فية 
املهام ال�ذي يتواله�ا كل عنوان وارد 
فيه حاكم�ا لضبظ الراتيبية الواردة 
في�ه، وه�ذا يج�د س�نده يف الفقرة 
)ثانيا( من املادة )58( من الدستور.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
أم�س االحد، الكرد اىل ان يعل�و صوتهم عىل الظلم 
والفس�اد كم�ا عال صوت الش�يعة وس�نته. وقال 
الس�يد الصدر يف رد عىل س�ؤال بشأن توجيه كلمة 

لجمي�ع االطي�اف والقوميات العراقي�ة واملذهبية 
يف االنتخاب�ات الرملانية املقبل�ة، »انما االنتخابات 
والعملي�ة الديمقراطي�ة س�نت ل�كل الطوائ�ف ال 
لالغلبية فقط«، داعيا اىل »املش�اركة بقوة وعزم«. 
واضاف الص�در »البد لصوت االك�راد ان يعلو عىل 
الظل�م والفس�اد كم�ا عال ص�وت ش�يعة العراق 

وس�نته«، مطالبا االقليات االخرى ب�«ان تش�ارك 
بكل ثب�ات وع�زم«. وكان زعي�م التي�ار الصدري 
مقتدى الصدر قد دعا، يف وقت س�ابق، اىل تظاهرة 
االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  اىل  للتحش�يد  مليوني�ة 
الترشيعة لعضوية مجلس النواب يف دورته الرابعة 

املقررة يف الثاني عرش من الشهر الجاري.

        بغداد / المستقبل العراقي

اع�دت قيادة عمليات الرافدي�ن خطة متكاملة 
لتوف�ر االجواء االمني�ة للناخب�ني وحماية مراكز 
االقراع ضمن قاطع عملياتها وبمشاركة اكثر من 

69400 عن�ر أمني. أعلن ذلك اللواء عيل ابراهيم 
دبعون قائ�����د عمليات الرافدين ان قيادته اعدت 
وبالتنس�يق مع قي�ادات رشط�ة محافظ����ات 
واس�ط وميس�ان وذي ق�ار واملثن�ى وال�وكاالت 
قاط�ع  ضم�ن  واالس�تخ����بارية  االمن����ي�ة 

املس�ؤولية خط�ة متك�����املة خاص�ة بتوفر 
االجواء االمني�ة املالئ����مة ليوم االنت����خابات 
وبمش�اركة 69400 ألف عنر أمني لتأمني طرق 
وس�����المة الناخب�ني وحم��اي�ة 1145 مركز 

انتخابي.  

الصدر خياطب االكراد: البد لصوتكم ان يعلو عىل الفساد كام عال صوت الشيعة والسنة

عمليات الرافدين: اعددنا خطة متكاملة لتوفري االجواء االمنية للناخبني

انجاز أكثر من )1500( معاملة للمواطنني املترضرة ممتلكاهتم جراء عمليات االرهاب

املحكمة االحتادية ترد دعوى رئيس الربملان ضد العبادي 
بشأن نظام املراسم

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية وزارة الداخلية، أمس 
األحد، ع�ن منعها هدر وإيصاءها بإعادة 

أكثر م�ن 295 ملي�ون دينار 
خالل شهر نيسان املايض.

وذك�ر تقري�ر ص�ادر عن 
والرقاب�ة  التدقي�ق  مديري�ة 
املالية يف مكتب املفتش العام 
لوزارة الداخلية لشهر نيسان 
 2018 ع�ام  م�ن  املن�رم 
العراقي«  »املس�تقبل  وتلقت 
»املديري�ة  إن  من�ه،  نس�خة 
تمكن�ت خ�الل الش�هر م�ن 
ديناراً،   54,070,988 إع�ادة 
بإعادة  أوص�ت  وك����ذل�ك 
اىل  دين�اراً   86,411,830

خزين�ة الدولة ومنع�ت من اله�در مبلغاً 
قدره 157,213,100 دينار أخرى«.

وأضاف التقري�ر أن »املديرية تمكنت 
خالل الش�هر من تدقيق 6 عقود، وبّينت 

رأيها يف 59 مجلس تحقيقي،و 90 قضية 
ُعرضت عليها م�ن مديرية تفتيش بغداد 
و 40 قضي�ة أخ�رى عرض�ت عليه�ا من 

مديرية تفتيش املحافظات«.
»املديري�ة  ان  وت��اب�ع 
دققت داخلي�اً 151 معاملة، 
وتابعت تنفيذ 18 عقداً ضمن 
االس�تثمارية  ال�وزارة  خطة 
و 85 عق�داً ضم�ن خطته�ا 

التشغيلية«.
وأشار التقرير أيضاً اىل أن 
»الجهود والرقابة االستباقية 
تف�����تي�ش  ملدي���ريت�ي 
يف  وامل����حافظ�ات  بغ�داد 
والرقابة  التدقي���ق  مج�ايل 
املالي�ة أثمرت ع�ن منع هدر 

152,991,500 دينار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

نظرت املحكمة االتحادية العليا دعوى 
الطعن بتصدي�ر اقليم كردس�تان النفط 
املس�تخرج من االقليم مب�ارشة، وقررت 
تأجيله�ا إىل يوم الثالث من الش�هر املقبل 
لغرض تمكني املدع�ي عليه الثالث رئيس 
مجل�س وزراء اق������لي�م كردس�تان، 
اضاف�ة لوظ���يفته م�ن تقديم الئحته، 

بناًء عىل طلبه.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة 
إياس الس�اموك يف بيان تلقت »املستقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادية العليا عقدت جلس�تها برئاسة 
القايض مدحت املحمود وعضوية القضاة 
كاف�ة، ونظرت طلب املدع�ي وزير النفط 
اضاف�ة لوظيفت�ه بإل�زام املدع�ي علي�ه 

وزير الثروات الطبيعي�ة يف حكومة اقليم 
بتنفي�ذ  لوظيفت�ه،  اضاف�ة  كردس�تان 
الدس�تور  باح�كام  ج�اء  م�ا  وتطبي�ق 
والقوان�ني الناف�ذة ذات الصلة، وتس�ليم 
كامل االنت�اج النفطي املنتج يف االقليم إىل 

وزارة النفط االتحادية«.
وأضاف أن »الجلس�ة ش�هدت حضور 
اط�راف الدع�وى جميعه�م وم�ن بينهم 
االشخاص الثالثة الذين ادخلتهم املحكمة 
للوقوف عىل ما يلزم لحسم الدعوى، وهم 
وكالء رئي�س مجلس ال�ورزاء االتحادي، 
ووزي�ر املالية االتح�ادي، ورئيس مجلس 
إىل  اضاف�ة  كردس�تان  اقلي�م  وزراء 

وظائفهم«.
واش�ار إىل ان »وكي�ل املدع�ي علي�ه 
اقلي�م  وزراء  مجل�س  رئي�س  الثال�ث 
كردس�تان اضافة لوظيفته طلب امهاله 
وتأجي�ل الدع�وى لغرض تقدي�م الئحته 
الجوابية«، مبين�اً أن »املحكمة االتحادية 
العليا قررت- بعد اتفاق االطراف- تأجيل 
الدع�وى إىل ي�وم 3 م�ن الش�هر املقب�ل 

لتمكينه من ذلك«.

الداخلية تويص بإعادة أكثر من )295( مليون دينار 
خالل نيسان املايض

االحتادية تؤجل البت بدعوى تصدير اقليم كردستان
 النفط مبارشة

البلدان تباحثا بشأن األزمة السورية وشددا على ضرورة احلل السياسي
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ش�مول 
العاملني بصفة )العقد � االجر اليومي(  بعقود وأجور 
يومي�ة يف دوائر الدولة والقط�اع العام العاملني ضمن 
ضوابط قانون العمل رقم )37( لس�نة 2015 بقانون 

التقاعد والضمان االجتماعي«.
 وقال املتحدث باس�م وزارة العمل عمار منعم يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء ل�م تج�د مانعا من ش�مول العامل�ني بعقود 
وأجور يومي�ة يف دوائر الدولة بقانون العمل، مبينا ان 
»ذلك جاء ردا ع�ى مذكرة قدمت من قبل الوزارة التي 

طلبت بيان رأي امانة مجلس الوزراء يف ذلك«.

واوض�ح ان »العامل�ني وفق نظ�ام العق�ود واألجراء 
اليومي�ني مش�مولون بقان�ون العمل رقم 37 لس�نة 
2015 وف�ق ما نص علي�ه يف املادة )3( منه بش�مول 
جميع العمال يف جمهورية العراق أو من هم بحكمهم، 
اذ لم يس�تثن القانون أي قطاع عمل كما كان يستثني 
القان�ون الس�ابق القط�اع العام«.واضاف ان�ه »بهذا 
الترشي�ع قد تمت تغطية رشيحة واس�عة من العمال 
بالحمايات القانونية لم يكن يغطيها القانون السابق 
رقم 71 لسنة 1987«. وبني ان »الوزارة دعت يف كتاب 
أرسلته اىل الوزارات كافة والجهات غري املرتبطة بوزارة 
والهيئات املس�تقلة اىل رضورة شمول العاملني بعقود 
وأجور يومي�ة بقانون التقاعد والضم�ان االجتماعي 

النافذ بناء عى شمولهم بقانون العمل املذكور«.

العمل تعلن شمول العاملني بصفة »العقد واالجر اليومي« بقانون التقاعد 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مكتب رئيس ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي، أم�س األح�د، ان الق�وات الجوية 
العراقي�ة نف�ذت رضب�ة جديدة ع�ى موقع 
لتنظيم »داعش« داخل س�وريا، فيما قصف 
أيضاً الحش�د الش�عبي مواقع للتنظيم داخل 

سوريا باملدفعية الحربية.
وقال بي�ان ملكتب العبادي تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه أن »أبطال القوة الجوية 
العراقي�ة يوجهون رضبة موجعة ضد موقع 
لقيادات اإلرهاب الداعشية جنوب الدشيشة 
داخل األرايض السورية« يف محافظة الحسكة 
املج�اورة للعراق. ونفذ س�اح الجو العراقي 
ع�ددا من الرضب�ات الجوية ض�د التنظيم يف 
س�وريا منذ العام امل�ايض بموافقة حكومة 
الرئيس السوري بشار األسد والتحالف الذي 

تقوده الواليات املتحدة ويقاتل »داعش«.
وتعد الرضبة عى الدشيشة الثانية من نوعها 
يف سوريا خال أقل من شهر، إذ أعلنت وزارة 
الدفاع العراقية يف 19 نيس�ان ش�ن رضبات 
جوية ض�د مواقع التنظي�م يف محافظة دير 
الزور السورية الواقعة عى حدود العراق، ما 

أدى اىل مقتل 36 عنرصاً من التنظيم.
وقد كش�ف الناطق العس�كري لوزارة الدفاع 
والعمليات املش�ركة يف العراق العميد يحيى 
رس�ول ان الرضب�ة الجوي�ة ع�ى منطق�ة 

الدشيشة كانت موفقة.
وق�ال رس�ول ان »الرضبة نفذت يف الس�اعة 
الثامن�ة من صب�اح األحد من قب�ل طائرات 
اف 16 العراقية، لهدف يف منطقة الدشيش�ة 
داخل االرايض الس�ورية ويبع�د عن االرايض 

العراقية بحوايل 400 كم«.
واض�اف ان »اله�دف كان مق�راً يتجمع فيه 
عن�ارص مهمة من عن�ارص وقيادات داعش، 
وق�د ت�م تدم�ري اله�دف بالكام�ل وكان�ت 
رضبة موفقة«. وتابع رس�ول »مس�تمرون 
داخ�ل  نستش�عره  خط�ر  اي  باس�تهداف 

االرايض السورية«.
وكانت طائرات حربية عراقية ش�نت رضبة 
جوية يف شباط 2017 عى أهداف ل�«داعش« 
يف سوريا بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده 

الواليات املتحدة ضد التنظيم. 
وتق�ول بغ�داد إنه�ا تش�ن ه�ذه الرضبات 
بموافقة الحكومة الس�ورية. وكان العبادي 
قال يف العارش من نيس�ان امل�ايض إن العراق 
س�يتخذ »كل اإلج�راءات الرضوري�ة« ملن�ع 

مس�لحي التنظي�م يف س�وريا م�ن ش�ن أي 
هجمات عرب الحدود.

وبعد ثاث سنوات وبدعم من التحالف الدويل 
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة، أعل�ن الع�راق يف 
كان�ون األول املايض اس�تعادة كامل أراضيه 
م�ن قبض�ة التنظيم ال�ذي كان س�يطر عى 
ثلث مساحة الباد.  وال يزال تنظيم »داعش« 
يحتفظ بخايا نائم�ة موزعة يف أرجاء الباد 
وب�دأ يعود تدريجيا ألس�لوبه القديم يف ش�ن 

هجمات خاطفة عى طريقة حرب العصابات 
التي كان يتبعها قبل عام 2014.

إىل ذلك، أعلن الحشد الشعبي عن مقتل أربعة 
عنارص بتنظيم “داع�ش” اإلجرامي بقصف 

تجمع لهم داخل األرايض السورية.
وذك�ر بي�ان إلع�ام الحش�د الش�عبي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن “قوات 
اللواء الثامن والعرشين يف الحش�د الش�عبي 
وباسناد من قوة مقاومة الدروع دمرت وكراً 

لتجمع عن�ارص “داع�ش” يف قري�ة الدهاج 
الرشقي داخل االرايض السورية”. 

واضاف البي�ان، أن “القوات تمكنت من قتل 
اربعة عنارص من التنظي�م وجرح عدداً آخر 
منه�م، فضا ع�ن تكبيدهم خس�ائر مادية 
جس�يمة”، الفت�اً اىل ان “العملي�ة تمت بناًء 
عى معلومات استخبارية دقيقة”. والسبت، 
احبط الحش�د الشعبي تسلا لعنارص تنظيم 
»داع�ش« يف مع�رب تل صفوك الح�دودي بني 

الع�راق وس�وريا.  ذك�ر الحش�د يف بي�ان أن 
عنارص أمنية أفش�لت عملية تس�لل لعنارص 
»داع�ش« يف مع�رب تل صفوك الح�دودي مع 
س�وريا. وأضاف الحش�د يف بيانه أن عنارص 
التنظي�م حاول�وا اس�تغال س�وء األوض�اع 

املناخية وهطول األمطار يف املنطقة.
بالحش�د   52 الل�واء  ق�وات  تمكن�ت  كم�ا 
الش�عبي، يوم الس�بت، م�ن تصفية عنارص 
تابعة ل�«داعش« بكم�ني بالقرب من قضاء 

طوزخرماتو.
وق�ال إعام الحش�د الش�عبي إن ق�وة اللواء 
52 نصب�ت كميًن�ا لعنارص داع�ش بناء عى 
معلومات اس�تخباراتية تفي�د بمرورهم عى 
دراج�ات نارية عى جرس رسحة قرب قضاء 
طوزخرمات�و، وفتح�ت الق�وة الن�ار عليهم 
م�ا أدى إىل وقوع خس�ائر بصف�وف عنارص 
التنظيم فيما الذ ع�دد منهم بالفرار إىل جهة 

مجهولة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يف وق�ت تبل�غ في�ه الحم�ات ذروتها 
يف جمي�ع أنح�اء الع�راق ع�ى أعتاب 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املقررة يف 12 
أيار، تستثنى مخيمات النازحني التي 
تس�تقبل اآلالف مم�ن ف�ّروا بس�بب 
الحرب عى »داعش«، من أي مرشوع 

من قبل املرشحني.
ويف محافظ�ة األنب�ار الغربية، يعيش 
النازح�ون يف املخيم رقم 7 يف الخالدية 
حال�ة فق�ر مدق�ع. لقد خ�رس هؤالء 
كل يشء خ�ال الح�رب ض�د تنظي�م 
»داع�ش« التي انته�ت يف كانون األول 
بإع�ان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 

»النرص الكبري«.
لكن »الدعاي�ة االنتخابي�ة غائبة عن 
املخيمات، كما وأي زيارة للمرشحني، 
رغم أن أصوات النازحني مهمة جًدا«، 
وف�ق ما يق�ول لوكال�ة فرانس برس 
حكم�ت جاس�م زي�دان، القي�ادي يف 
»تجم�ع الوح�دة العراقية« املش�ارك 

بخمسة مرشحني يف األنبار.
ال ملصق�ات وال ش�عارات انتخابي�ة 
قرب الخي�م، التي نصبته�ا مفوضية 
ش�ؤون الاجئني، حيث تعلق املابس 
ع�ى أس�اك معدني�ة وس�ط غب�ار 
الصحراء، ويل�����عب األطفال حفاة 
بني طوابري الرجال والنساء املصطفني 
أمام املراحيض العامة وس�ط حراسة 
مشددة تمن����عهم من الخروج من 

دون ترصيح.
املحافظ�ة،  التس�عة يف  املخيم�ات  يف 
أحص�ت الس�لطات 30 أل�ف ناخ�ب، 
»يمك�ن ألصواته�م أن تك�ون خي�اراً 
لكثري من املرش�حني، لكن الخوف من 
التعرّض ملواقف محرجة، بسبب عدم 
تمكنهم من تحقي�ق العودة للنازحني 

الذين فقدوا الثقة بالسياس�يني« حال 
دون االهتمام بهم، بحس�ب ما يش�ري 

زيدان.
ال ي�زال نحو مليوني ن�ازح يف العراق، 
وفًقا ملفوضية االنتخابات، التي تشري 
إىل أن�ه م�ن ب�ني 8000 آالف مكت�ب 
انتخاب، س�يفرز 166 مكتباً منها إىل 

70 مخيماً موزعة عى ثمان من أصل 
18 محافظ�ة يف الع�راق. وس�يتمكن 
م�ا مجموع�ه 285564 نازًح�ا م�ن 
التصويت، لكن قلة قليلة أبدت رغبتها 

يف املشاركة.
ولتش�جيع النازحني ع�ى التصويت، 
بذل�ك  القي�ام  تق�رر تمكينه�م م�ن 

ببطاقته�م التعريفي�ة، يف ح�ني ع�ى 
اآلخرين إبراز بطاق�ة بيومرية، وفق 
م�ا أوض�ح مدي�ر مكت�ب مفوضي�ة 
االنتخاب�ات يف األنبار س�عد العيثاوي 

لفرانس برس.
يف املخي�م رقم 7، تق�ول أم أحمد )47 
عاًم�ا( الت�ي يغطي حجابها األس�ود 

جزءاً م�ن وجهها، »ل�ن أنتخب حتى 
يع�ود ابن�ي الكب�ري الذي خط�ف قبل 
ث�اث س�نوات، وه�و يف العرشين من 
عم�ره. ال أريد غري ع�ودة ابني. نحن 
هنا منذ س�نني، ولم يس�أل عنا أحد«. 
أم أحم�د فرّت من�ذ عامني من منزلها 

يف الصقاوية.

ويف محافظ�ة دي�اىل، يف ش�مال رشق 
بغ�داد، حيث تت�وزع ثاث�ة مخيمات 
للنازح�ني تض�م نح�و 15 أل�ف نازح 
يب�دو  نظرًي�ا،  التصوي�ت  يمكنه�م 
األم�ر صعًبا، إذ إنهم يأت�ون من أربع 

محافظات مختلفة.
يبدي جاس�م محمد الجبوري املرشح 
عن قائم�ة »الن�رص« الت�ي يتزعمها 
العب�ادي يف محافظ�ة ص�اح الدي�ن 
)ش�مال(، ع�دم اهتمام�ه بأص�وات 
النازحني يف مخيم�ي املحافظة بقوله 
لفرانس ب�رس إن »غالبية العائات يف 
مخيم�ات النازح�ني هي م�ن عائات 
داع�ش، لذل�ك ل�م نرفع أي ش�عارات 

انتخابية يف املخيمات«.
رغم ذل�ك، خرجت من ب�ني النازحني 
حالة اس�تثنائية، عندم�ا قرر خوض 
االنتخابات عبد الباري عباس، مدرس 
اللغ�ة العربي�ة البال�غ م�ن العمر 48 
عاًم�ا، ويعيش يف مخي�م »بحركا« يف 

أربيل.
يقول عباس النازح منذ ثاث س�نوات 
من قض�اء البعاج يف غ�رب محافظة 
نين�وى: »ال يع�رف املعان�اة إال ال�ذي 
يعيش�ها. عى أحد من�ا أن يتقدم عى 

األقل ليخفف شيًئا من معاناتنا«.
يضي�ف عباس الذي ل�م يعمل يوًما يف 
مج�ال السياس�ة: »أخذت عه�ًدا عى 
نفيس، لن أخرج من املخيم، حتى ولو 
ف�زت يف االنتخابات. عائلتي س�تبقى 

وسكني سيبقى يف املخيم«.

طائرات الـ »F16« قصفت جتمعًا لقيادات اإلرهاب.. ومدفعية احلشد الشعيب دمرت وكرًا يهدد احلدود

العراق يوجه »رضبات موجعة« لتنظيم »داعش« داخل سوريا

املرشحون خيشون زيارتهم حتى ال يتلقون توبيخًا

النازحون يف اخليام خارج برامج األحزاب السياسية

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات 
عن مضاعفة أعداد املراقبني املحليني والدوليني 

يف االنتخابات املقبلة.
واك�دت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه أن »املراقبني سيكون لهم 
دور كب�ري ج�داً وخصوصاً التابع�ني ملنظمات 
املجتمع املدن�ي واملنظمات الدولي�ة، بوصفها 
ركائ�ز أساس�ية لضم�ان نزاه�ة االنتخابات، 
مبين�ة أن »اإلج�راءات املتخ�ذة م�ن ش�أنها 
تحص�ني محطات االقراع بنح�و ال يغري إرادة 

الناخب«.
اتخ�ذت  »املفوضي�ة  أن  اىل  البي�ان  واش�ار 
اج�راءات حقيقي�ة تضمن نزاه�ة االنتخابات 
ك�ون الجان�ب االلكروني ش�مل ايضا س�جل 

الناخب�ني، وص�وال إىل العد والف�رز االلكروني 
وترسيع ظهور النتائج«. وبينت املفوضية انها 
خاطبت منظمات دولية مثل االتحاد األوروبي، 
ومنظمة املؤتمر االس�امي والجامعة العربية، 
والس�فارات املعتمدة لدى يف الع�راق، من أجل 

ارسال مراقبني يف يوم االقراع.
بدوره، علق عضو املفوضية العليا لانتخابات 
حازم الرديني عى تحذيرات لجنة االمن والدفاع 
النيابية، حول وجود مخطط من جهات متنفذة 
لتعطيل اجهزة االقراع، بأن أجهزة العد والفرز 
األلكروني�ة متواجدة يف اماك�ن »محمية« وال 
نوق�ع حدوث مش�اكل خ�ال االق�راع. وقال 
الردين�ي »يوجد لجنة امني�ة عليا يف املفوضية 
متكونة من وكيل وزي�ر الداخلية باالضافة اىل 
كل صنوف الدف�اع والداخلي�ة واالمن الوطني 
باالضاف�ة اىل لجنة م�ن املفوضية هذه اللجنة 

تعمل عى توفري الحماية يف العملية االنتخابية 
يف عموم العراق«. وأَضاف »ال اتوقع ان تحصل 
مش�اكل ولك�ن م�ن ح�ق الجمي�ع ان يك�ون 
لدي�ه مخ�اوف«، مبينا انه »بموج�ب القانون 
املفوضية نعمل ع�ى ان يكون الفرز الكروني 

وال نلجا اىل الفرز ليدوي«.
وتاب�ع ان »اجهزة العد والف�رز موجودة حاليا 
يف اماك�ن محمي�ة وهي مخ�ازن املفوضية يف 
كل مكان وس�تنقل قبل ي�وم االقراع ب3 ايام 
لتكون جاهزة العمل وبتوفر حماية لكل املراكز 
يف عموم املفاوضات«،  مش�ريا اىل ان »محاولة 
تعطيل االجهزة وتخريبها س�يكون محاس�ب 

بالقانون ويتعرض للمسائلة القانونية«.
وكان�ت قد حذرت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
يف وقت س�ابق، م�ن مخطط تق�وم به جهات 
متنف�ذة لتعطيل أجه�زة االق�راع اإللكروني 

قبيل إجراء االنتخابات بهدف العودة إىل أجهزة 
العد والفرز اليدوي ألنها الطريق الوحيد لقيام 

تلك الجهات، التي لم تسمها اللجنة، بالتزوير
إىل ذل�ك، وجهت قيادة عمليات بغداد بتس�هيل 
حركة اإلعامي�ني والصحافيني الحاصلني عى 

باج مفوضية االنتخابات خال االنتخابات.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه، إن�ه »تنفيذا لتوجيهات 
قائ�د عمليات بغداد عقد العميد قاس�م عطية 
ف�ارس مدي�ر قس�م إع�ام القي�ادة مؤتم�راً 
إعامياً يف مق�ر القيادة«.  وأض�اف البيان، أن 
»املؤتمر تن�اول توجيه ضباط االعام يف الفرق 
)الجيش والرشطة( تس�هيل حركة االعاميني 
والصحافي�ني الحاصل�ني عى ب�اج املفوضية 
العليا املس�تقلة خال مدة االنتخابات، ضماناً 

لحرية الصحافة، والعمل اإلعامي الحر«.

الداخلية تصدر تعليمات للصحفيني وتعد بتسهيل حتركهم

املفوضية تضاعف عدد املراقبني وتستبعد »حدوث مشاكل« يف االقرتاع وتؤكد محاية »العد االلكرتوين«
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تعليقات ترامب عىل السالح تثري غضبًا يف لندن وباريس 

الرئيس اإليراين: أمريكا ستندم إذا خرجت من االتفاق النووي
       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر مصدر ميداني أن الجيش السوري أكمل العمل 
عل�ى إع�ادة فت�ح طري�ق حم�ص – حماة ال�ذي كان 
مقطوعا منذ اندالع الحرب ضد االرهاب في البالد عام 
2011. وقال المصدر لوكالة “س�بوتنيك” الروسية إن 
الجيش الس�وري “أعاد فتح اوتوس�تراد حمص حماة 
بعد انقطاع دام س�بع س�نوات تنفيذا ألحد بنود اتفاق 
إخ�الء ريفي حم�ص الش�مالي وحم�اة الجنوبي من 
المسلحين”. ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية، 
أن عناصر قوات الهندسة وآليات الجيش واصلوا إزالة 
الس�واتر الترابية على الطري�ق الواصل بين محافظتي 

حمص وحماة إلعادة فتحه أمام حركة المرور.
وأشارت “س�انا” إلى أن هذا العمل جرى بالتوازي 
م�ع اس�تمرار المس�لحين تس�ليم أس�لحتهم الثقيلة 
والمتوس�طة قبيل إخراجهم إلى ش�مال سوريا خالل 
األي�ام القليل�ة القادم�ة. وأف�ادت الوكال�ة، نق�ال عن 
مراس�لها ف�ي حم�ص، ب�أن المجموع�ات المس�لحة 
المنتش�رة في ريفي حمص وحماة س�لمت المزيد من 
األس�لحة الثقيلة والمتوسطة وشملت دبابتين وعربة 
من ن�وع “ش�يلكا” ومداف�ع متنوعة وقذائ�ف هاون 
ورشاش�ات، مش�يرة إل�ى أن ه�ذه العملية ستس�تمر 
حتى االنتهاء من تس�ليم التشكيالت غير الشرعية كل 
األسلحة الثقيلة والمتوسطة ليتم بعدها البدء بإخراج 
عناصرها غير الراغبين في التس�وية مع عائالتهم إلى 

شمال سوريا وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة.
ويأت�ي هذا نتيج�ة للتوصل إل�ى اتفاق ف�ي ريفي 
حمص الشمالي وحماة الجنوبي يوم الثالثاء الماضي 
بين المس�لحين والق�وات الحكومية يقض�ي بإخراج 
جميع العناصر الرافضين للتس�وية م�ع عوائلهم إلى 
جرابلس وإدلب بعد تس�ليم السالح الثقيل والمتوسط 
والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين 
في التس�وية ودخ�ول الجيش إل�ى المنطق�ة وعودة 
جميع مؤسس�ات ودوائر الدولة إليها إضافة إلى فتح 
الطري�ق الدول�ي “حمص-حم�اة” وتأمين�ه م�ن قبل 

وحدات الجيش.

اجليش السوري يعيد فتح طريق محص  
محاة بعد انقطاع دام )7( سنوات

       بغداد / المستقبل العراقي

انتقدت الحكومة الفرنسية تصريحات 
للرئيس األميركي دونالد ترامب أكد فيها 
أن تخفيف قوانين حمل السالح ربما كان 
سيؤدي إلى نتيجة مختلفة عما حدث في 
الهجم�ات الدامية التي وقعت في باريس 

عام 2015.
وفي كلمة ألقاها أمام االتحاد القومي 
لألس�لحة، استخدم ترامب يديه لمحاكاة 
عملية إطالق الن�ار على ضحايا هجمات 
باري�س وق�ال إن المدنيي�ن ل�و كان�وا 
يحمل�ون س�الحا “كان الوض�ع اختلف 

تماما”.

ف�ي  الفرنس�ية  الخارجي�ة  وقال�ت 
بي�ان “تعبر فرنس�ا عن رفضها الش�ديد 
لتعليقات الرئيس ترامب بش�أن هجمات 
باري�س الت�ي وقع�ت ف�ي 13 تش�رين 
الثان�ي 2015 وتطال�ب باحت�رام ذكرى 

الضحايا”.
وأض�اف البيان “كل بل�د يقرر بحرية 
قوانين�ه ذات الصلة بحمل الس�الح، كما 
هو في مناطق أخرى. فرنسا تفخر بأنها 
بلد تخضع حيازة السالح فيه وحمله إلى 

قوانين صارمة”.
وق�ال ترامب “ال أحد يحمل بنادق في 
باري�س” مش�يرا إلى أن ضحاي�ا باريس 
قتل�وا عل�ى ي�د “مجموعة صغي�رة من 

اإلرهابيين”.
وكان ترامب يش�ير إل�ى هجوم نفذه 
مس�لحون على قاع�ة مس�رح باتاكالن 
والذي قت�ل فيه 90 م�ن ضحايا الهجوم 
الذي�ن بل�غ عدده�م 130، والذي ش�مل 

تفجيرات وإطالق نار.
وعل�ق ترام�ب قائ�ال “ل�و كان ل�دى 
موظ�ف واحد أو حارس واحد بندقية، أو 
كان هناك ش�خص واحد في هذه الغرفة 
متواج�دا بس�الحه وصوبه ف�ي االتجاه 

اآلخر، لفر اإلرهابيون”.
الس�ابق  الفرنس�ي  الرئي�س  وق�ال 
فرانس�وا هوالند، الذي كان يرأس البالد 
آنذاك، في تغريدة على تويتر إن تعليقات 

ترامب “مخزية” و”بذيئة”.
وق�ال جراحون ف�ي لن�دن إن ترامب 
أخط�أ حينما رب�ط بين موج�ة الجرائم 
التي ترتكب باألس�لحة البيضاء والحظر 

المفروض على حيازة األسلحة النارية.
وق�ال ترام�ب ال�ذي م�ن المق�رر أن 
ي�زور بريطانيا في 13 تموز ألعضاء من 
االتحاد القومي لألسلحة في تكساس إن 
مستش�فى بلندن لم يسمه ولكن وصفه 
بأنه “كان مرموقا ذات يوم” أصبح يعج 
بضحايا الهجمات التي ترتكب باألسلحة 

البيضاء.
وأض�اف “ليس لديهم أس�لحة نارية. 
لديهم أس�لحة بيض�اء ولذا فهن�اك دماء 

على أرضية هذا المستشفى.” وتابع وهو 
يقوم بمحاكاة عملية الطعن “يقولون إن 
األمر سيء وأش�به بمستشفى عسكري 
في منطق�ة حرب. س�كاكين س�كاكين 

سكاكين سكاكين.”
لن�دن زي�ادة ف�ي موج�ة  وش�هدت 
الجرائم التي ترتكب بأس�لحة بيضاء في 
الرب�ع األول م�ن ه�ذا العام وق�د تجاوز 
الع�دد اإلجمال�ي للجرائ�م خالل ش�باط 

وآذار مثيله في نيويورك.
وحظ�رت الحكوم�ة البريطانية على 
نح�و فعال حي�ازة األس�لحة النارية في 
انكلت�را واس�كتلندا وويل�ز بع�د ح�ادث 

إطالق نار في مدرسة عام 1996.
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قال الرئيس اإليراني حس�ن روحاني 
أن الواليات المّتحدة ستندم ندًما تاريخيًّا 
إذا ما خرجت من االتفاق النووي، مشدداً 
على أن الجمهورية اإلس�المية اإليرانية 
لن تتف�اوض حول قدراته�ا الّصاروخية 

مطلًقا. 
جاء ذل�ك في كلم�ة للرئيس روحاني 
في حشد غفير من اهالي مدينة سبزوار 
التابعة لمحافظة خراسان الرضوية التي 

يزورها حاليا.
واك�د الرئي�س روحاني ب�ان اميركا 
ال تس�تطيع ان تفعل ش�يئا في مواجهة 
الش�عب االيران�ي، واض�اف ان امي�ركا 
اث�ارت الفتن ض�د الش�عب االيراني على 
م�دى االعوام االربعي�ن الماضية اال انها 
ل�م تفلح ام�ام عظم�ة نظامنا وش�عبنا 
وه�ي ترتك�ب الخطأ ه�ذه الم�رة ايضا 
في الطريق الذي تس�لكه بش�ان االتفاق 
النووي، ولو ارادت الخروج منه فستندم 

ندما تاريخيا على ذلك.
واك�د الرئي�س روحان�ي ب�ان اي�ران 
تتباحث مع العالم من اجل ارس�اء االمن 
في المنطقة لكنها تكافح االرهاب اينما 

كان في المنطقة.
وق�ال “اننا س�وف لن نس�مح بصنع 

داعش اخر في المنطقة”.    
واش�ار الرئيس روحاني ف�ي كلمته، 

ال�ى مس�اعي اي�ران لمكافحة مش�روع 
التخويف م�ن اي�ران )ايرانوفوبيا( التي 
روجت لها امي�ركا والصهاينة في العالم 
الش�عب  ب�ان  للعال�م  كذب�ا وان نق�ول 
االيراني داعية سالم، واضاف لقد سعينا 
للمضي بسياس�تنا الخارجي�ة بثمن اقل 

ولكن بعزة وشموخ. 
واك�د بانن�ا اردن�ا ان نقول لش�عوب 
العال�م ب�ان الحظر الن�ووي ض�د ايران 
عم�ل خاط�ئ وانه عل�ى العال�م خاصة 
القوى الكبرى التخلي عن هذا المش�روع 
الخاط�ئ واض�اف، لق�د اردن�ا ان نقول 
للعال�م بانه مثلم�ا انتص�ر مقاتلونا في 
س�احة الدفاع المق�دس )1980-1988( 
فان دبلوماس�يينا ق�ادرون ايضا بافضل 
الق�درات والكالم المنطقي والمبدع على 
التباح�ث عن�د طاولة المفاوض�ات امام 
الق�وى الكب�رى وان يفرض�وا منطقهم 
دبلوماس�يونا  من�ه  تمك�ن  م�ا  وه�و 

الشوامخ.
واش�ار ال�ى تصريح�ات ترامب حول 
االتف�اق الن�ووي وقول�ه ب�ان الحكومة 
االميركي�ة الس�ابقة اخط�ات وان ايران 
خدعتهم واضاف، ان كالم هذا الش�خص 
)ترامب( لي�س منطقيا اذ انن�ا لم نخدع 
احدا وتحدثن�ا في المفاوض�ات بصورة 
منطقي�ة وتوصلن�ا الى اتف�اق صادقت 

عليه منظمة االمم المتحدة ايضا.
وص�رح ب�ان لي�س ف�ي العال�م م�ن 

يقول ب�ان هذا االتفاق كان خطأ س�وى 
اميركا والس�عودية والكيان الصهيوني، 
واش�ار الى االجراءات التي من المحتمل 
ان يتخذه�ا االميركي�ون قائ�ال، ان�ه من 
المحتمل ان يخرجوا من االتفاق النووي 
او ان يخلوا به او ان ينفصل طريق اوروبا 

والبقية عن اميركا تماما. 
وتاب�ع الرئي�س روحان�ي، انني اؤكد 
لكم بان اميركا ال يمكنها ان تفعل ش�يئا 
في مواجهة الش�عب االيران�ي، فاميركا 
اث�ارت الفتنة ضد الش�عب االيراني دوما 
عل�ى م�دى االع�وام االربعي�ن الماضية 
اال انه�ا ل�م تحقق اي نج�اح امام عظمة 
نظامنا وشعبنا، وهي تخطئ هذه المرة 
ايضا في الطريق الذي سلكته في االتفاق 

الن�ووي ولو ارادت الخ�روج من االتفاق 
فسوف تندم على ذلك ندما تاريخيا.  

واوض�ح بان�ه ت�م اص�دار التعليمات 
الالزم�ة للقطاعات التنفيذي�ة في البالد 
واض�اف، ان�ه تم اب�الغ منظم�ة الطاقة 
الذرية االيرانية بالتعليمات الالزمة ولقد 
تحدث�ت قب�ل ع�دة اي�ام ايضا م�ع كبار 
مس�ؤولي ه�ذه المنظمة ح�ول البرامج 

المستقبلية.
واض�اف، ان طريقن�ا واض�ح تمام�ا 
فالقط�اع االقتص�ادي تس�لم التعليمات 
الت�ي  الجدي�دة  الخط�ة  وان  الالزم�ة، 
وضعناها لتنظيم س�وق العملة الصعبة 
كان على اس�اس ان يكون شعبنا مرتاح 
الب�ال ازاء اي مؤام�رة ق�د تق�وم به�ا 

اميركا.
واوضح بانه وفقا لتوقعاتنا س�تبلغ 
عائداتن�ا النفطي�ة وغي�ر النفطية 100 
ملي�ار دوالر ف�ي العام الج�اري وان كل 
نفقاتن�ا س�وف ل�ن تتج�اوز 70 ملي�ار 
دوالر لذا س�وف لن تكون هنالك مشكلة 
م�ا في مج�ال العملة الصعب�ة ومن اجل 
ادارة البالد.ووص�ف الدعاي�ة االميركية 
والصهيوني�ة ضد الش�عب االيراني بانها 
فارغ�ة وكاذب�ة تماما وان هذا الش�عب 
لن يخش�اهم واض�اف، انه عل�ى ترامب 

والصهاينة ان يعلموا بان شعبنا موحد.
وخاطب الرئيس روحاني االميركيين 
واالوروبيين، ان ش�عبنا وف�ّي لعهده اال 

ان�ه يق�ول صراح�ة للعالم كل�ه، اوروبا 
ال  بانن�ا  والش�رق،  والغ�رب  وامي�ركا 
نتفاوض مع احد حول سالحنا ودفاعنا، 
وس�نصع ونخزن اي كمية من االسلحة 
والصواريخ الت�ي تحتاجها البالد وان ما 
يتخ�ذه الش�عب االيراني للدف�اع ال يعني 
اح�دا ول�ن نف�اوض اح�دا ح�ول بنيتنا 

الدفاعية.    
وصرح الرئيس روحاني بان القضية 
الثاني�ة هي قضية منطقتن�ا، اذ اننا نريد 
التباح�ث م�ع العال�م لتك�ون منطقتن�ا 
آمن�ة. نحن نتفاوض مع تركيا وروس�يا 
حول سوريا. ونتباحث ايضا مع مختلف 
الدول حول اليم�ن ولكن ينبغي ان نقول 
للعالم باننا نكافح االرهاب في اي مكان 

بالمنطقة. 
وق�ال، انن�ا س�وف ل�ن نس�مح بان 
تصنعوا “داعش” اخر كل يوم بالمنطقة 
وان تقاتلوا ش�عوب المنطق�ة. اننا نريد 
السالم واالس�تقرار في المنطقة ونقول 
للعالم باننا لسنا طالب حرب وتوتر لكننا 
على اس�تعداد لص�ون مصالحنا والدفاع 

عنها بحزم ونتصدى الي مؤامرة.
وختم بالقول، ان�ه علينا ان نعلم بان 
االسبوع القادم لن يغير شيئا في حياتنا 
ولن�ا الخط�ة والبرنام�ج ازاء اي  ق�رار 
يتخذه ترامب وسنقاومه، فشعبنا شعب 
حر ابي ومقاوم ولن يفلح االعداء بحول 

الله وقوته.
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حذرت كوريا الش�مالية أمس االح�د الواليات المتحدة من 
اي استفزاز ونفت بانها ارغمت على التفاوض جراء الضغوط 

االميركية قبل اسابيع من قمة ثنائية مرتقبة.
وقال المتحدث باس�م وزارة خارجية كوريا الش�مالية ان 
التأكيد بان جلوس بيونغيانغ الى طاولة المفاوضات “عالمة 
ضع�ف ال يصب في مصلح�ة” الحوار وقد “يعي�د الوضع الى 

نقطة الصفر”.
واته�م واش�نطن ب�”اس�تفزاز )بيون�غ يانغ( عم�داً” في 

محاولة “لنسف أجواء الحوار”.
وم�ن المنتظ�ر ان يلتقي الرئيس االميرك�ي دونالد ترامب 
قريب�ا الول مرة زعيم كوريا الش�مالية كي�م جونغ-اون بعد 
أس�ابيع من قمة بي�ن االخير ورئي�س كوري�ا الجنوبية مون 

جاي-ان.
ول�م يذك�ر المتحدث الكوري الش�مالي القم�ة بين ترامب 
وكي�م. وبع�د س�نوات م�ن التوت�ر ح�ول البرام�ج النووي�ة 
والبالس�تية الكورية الشمالية، تشهد شبه الجزيرة منذ مطلع 
الع�ام أجواء تهدئة بي�ن الكوريتين اللتين ال ت�زاالن تقنيا في 
حالة حرب. ونهاية نيسان الماضي اكد ترامب ان حزمه حيال 

كوريا الشمالية ساهم في تحريك الوضع.
وذك�ر باالنتقادات التي وجهها الي�ه معارضوه في الداخل 
عندم�ا بلغ التوتر ذروت�ه مع كيم اثناء تب�ادل الرجلين يوميا 

اهانات شخصية وتهديدات بالحرب.
وقال ترام�ب “اتذكرون ماذا كانوا يقولون؟ س�يزجنا في 
حرب نووية”. واضاف “ال، القوة ستحمينا من الحرب النووية 

ولن تدفعنا اليها”!

       بغداد / المستقبل العراقي

تواصل السلطات في سجون البحرين التضييق على قيادات 
ورم�وز الث�ورة المعتقلين، حيث تفرض عليهم عزلة ش�املة 
عن بقية الس�جناء، كما تمنع عنهم حقوقهم األساسية، ومن 

ذلك الحصول على الكتب العامة.
وأوضحت المحامية ريم ش�عالن، بأن س�لطات سجن جو 
المركزي منعت عائلة الش�يخ علي س�لمان م�ن إدخال كتاب 
“الصحيفة الس�جادية”، وهو كتاب أدعي�ة، وذلك بذريعة أنه 
م�ن الكتب الممنوع�ة، في الوقت الذي ادعت الس�لطات بأنها 
ستس�مج بدخول كتاب واحد فقط بعد مصادرة جميع الكتب 

عن الرموز المعتقلين لعدة أشهر.
وكش�فت ش�عالن بأن الس�لطات وضعت قائمة بأس�ماء 
الكت�ب الممنوعة، وتبين أن بينها كت�ب أدعية وأخالقية، مثل 
“مفاتيح الجنان”، “مكارم األخالق” و”الصحيفة السجادية”، 
وتس�اءلت “أين المحظور في مث�ل هذه الكتب التي ينتفع بها 
كل مس�لم أيا كان مذهب�ه”، واعتبرت ذلك من مالمح “انتهاك 

المعتقد” الذي تمارسه السلطات.
الجدي�ر بالذكر أن تقارير حقوقي�ة وإفادات من المعتقلين 
أك�دت ش�يوع سياس�ة االضطه�اد الطائفي داخل الس�جون 
وبش�كل ممنه�ج، ووثق�ت التقاري�ر العدي�د من السياس�ات 
والس�لوكيات التي يقوم به�ا الضباط وق�وات المرتزقة ضد 
المعتقلي�ن ف�ي التحقيق وبع�د االحتجاز، وتتضمن إس�اءات 
طائفي�ة وتعديات عل�ى المعتقدات الدينية، بم�ا في ذلك منع 

إقامة الشعائر الدينية.

بيونغيانغ تدين »االستفزاز األمريكي«
وتلوح بإهناء احلوار

سلطات البحرين حتظر »الكتب الدينية« 
ومتنع وصوهلا إىل الرموز املعتقلني 
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أعلن�ت اربعة اح�زاب تركية رس�مياً تش�كيل 
تحال�ف انتخاب�ي للوق�وف بوج�ه الرئيس رجب 
طيب اردوغان في االنتخابات التشريعية المبكرة 

التي ستجرى في 24 حزيران المقبل.
في االثن�اء، دعا مرش�ح اكبر ح�زب معارض 
النتخابات الرئاس�ة اردوغان ال�ى التنافس “مثل 
الرجال” تعليقا على الخالف بين الرئيس والمرشح 
المع�ارض المعتق�ل صالح الدين دم�رداش زعيم 

حزب الشعوب الديمقراطي.
وبحس�ب بروتوكول التحالف الذي تم تسليمه 
للس�لطات االنتخابي�ة، ف�ان التحالف يض�م ابرز 
اح�زاب المعارض�ة: ح�زب الش�عب الجمه�وري 
)اشتراكي ديموقراطي(، حزب ايي )يمين(، حزب 
س�عادة )محافظ(، والحزب الديموقراطي )يمين 

الوسط(.
وتطم�ح المعارض�ة من خ�الل ه�ذا التحالف، 
الذي اطلق عليه تسمية “تحالف االمة”، الى قطع 
الطري�ق على اردوغان الذي اعلن في اذار الماضي 
تقريب موعد االنتخابات الرئاس�ية والتش�ريعية 

من تشرين الثاني 2019 الى 24 حزيران 2018.

ويقتص�ر التحال�ف بين االح�زاب االربعة على 
االنتخاب�ات التش�ريعية، وال س�يما ان ثالثة منها 

قررت تقديم مرشحين حزبيين للرئاسة.
ويعتبر حزب الش�عوب الديموقراطي الموالي 
لالكراد الغائب االكبر عن هذا التحالف، وكان اطلق 
الجمعة حملته االنتخابية باعالنه رس�ميا ترشيح 
رئيسه السابق صالح الدين دمرداش للرئاسة رغم 

أنه مسجون منذ اكثر من عام ونصف عام.
ف�ي المقاب�ل، تحالف ح�زب العدال�ة والتنمية 
برئاس�ة اردوغان، وصاحب اكبر كتلة نيابية منذ 
16 عام�ا، مع “ح�زب الحرك�ة القومية” لخوض 

االنتخابات المبكرة.
الرئاس�ي  الم�زدوج  االقت�راع  ويكتس�ي 
والتشريعي اهمية كبيرة النه سيدشن بدء سريان 
معظ�م االج�راءات الت�ي تع�زز س�لطات رئي�س 
الجمهورية بعدما اقرت اثر استفتاء دستوري في 

نيسان 2017.
ويبدو ان الحملة االنتخابية س�تكون حامية اذ 
ان المعارضة اختارت خطباء مشاكسين لمواجهة 

اردوغان.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح محرم 
اينج�ه النائ�ب الب�ارز المع�روف بخطب�ه النارية 

والحماس�ية لمنافس�ة اردوغان ف�ي االنتخابات 
الرئاسية المبكرة.

وافتت�ح اينج�ه حملته ف�ي يالوفا في ش�مال 
غرب البالد.

واحجمت القنوات االخبارية الرئيس�ية عن بث 
خط�اب اينجه، علما بانها تنقل خطابات اردوغان 

كاملة بشكل مباشر.
وقال إنجيه أمام حش�د م�ن أنصاره في يالوفا 
مس�قط رأس�ه حي�ث عق�د أول تجم�ع انتخابي 
ل�ه “ح�زب الش�عوب الديمقراطي م�ن أبناء هذه 
األمة أيضا. حزب العدال�ة والتنمية أيضا من أبناء 
هذه األم�ة. ال تبقوا على دمرداش بالس�جن. هيا 

فلنتنافس مثل الرجال”.
وف�ي أول حدي�ث له مع وس�يلة إع�الم دولية 
منذ ترش�حه، قال دم�رداش المس�جون منذ عام 
ونصف العام بتهم أمنية إن من المس�تحيل إجراء 
انتخابات نزيهة في ظل وجود حالة الطوارئ التي 

تم فرضها بعد محاولة انقالب تموز 2016.
ودع�ا إردوغ�ان الش�هر الماض�ي إل�ى إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 حزيران 
أي قب�ل أكثر من عام عل�ى موعدها األصلي وذلك 
من أج�ل االنتقال إل�ى النظام الرئاس�ي التنفيذي 

الذي تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء 
أجري في نيسان من العام الماضي.

وم�ن أج�ل االنتخاب�ات ش�كل ح�زب العدال�ة 
والتنمية الحاك�م تحالفا انتخابيا باس�م “تحالف 
الش�عب” مع حزب الحرك�ة القومية الذي س�اند 

إردوغان في االستفتاء.
ودع�ا إنجيه أعضاء حزب الش�عب الجمهوري 
للتوقيع لصالح مرشحين آخرين يسعون للحصول 
عل�ى 100 ألف توقيع من أجل الترش�ح للرئاس�ة 
ومنه�م وزيرة الداخلية الس�ابقة ميرال أكش�ينار 

من حزب الخير.
وانتق�دت منظم�ات حقوقي�ة وحلف�اء تركيا 
الغربي�ون أنقرة فيم�ا يتعلق بس�جلها المتدهور 
بش�أن الحقوق المدنية وعب�روا عن قلقهم من أن 
الدولة العضو بحلف ش�مال األطلس�ي تنزلق أكثر 

نحو الحكم السلطوي تحت قيادة إردوغان.
وقال�ت األم�م المتحدة ف�ي آذار أن الس�لطات 
ش�نت منذ االنقالب الفاش�ل حمل�ة صارمة على 
م�ا تقول إنهم أنص�ار رجل الدين فت�ح الله غولن 
ال�ذي تتهم�ه أنقره بأن�ه وراء محاول�ة االنقالب 
واحتجزت 160 ألف ش�خص وطردت نفس العدد 

تقريبا من موظفي الحكومة.

أعلنت ترشيح »خطباء بارزين« لوضع حد أمام تغول »الرئيس«

املعارضة الرتكية تتوحد ملواجهة اردوغان
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية 
العدد : 576/س2018/2

التاريخ : 2018/5/3
اىل / املستأنف عليه االول / سعد جبار محمد

اعالن
للطعن االس�تئنايف املقدم من قبل املستأنف / املدير 
العام مل�رف الرافدين /اضافة لوظيفته بالدعوى 
البدائ�ي  الق�رار  ع�ىل  576/س2018/2  املرقم�ة 
الص�ادر من محكم�ة ب�داءة مدينة الص�در املرقم 
1266/ب/2017 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف يوم املرافعة املوافق 2018/5/20 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك وفقا الحكام 

القانون

اعالن
رقم الدعوى 245/ج/2018

اىل املتهم الهارب )رايض عزيز رهيف(
احالك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار  االحالة 
املرق�م 275 يف 2018/4/22 غيابي�ا  ألج�راء 
محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )28 مخ�درات ( من قان�ون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2018/7/1 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رقم الدعوى 251/ج/2018
اىل املته�م اله�ارب )1  � ناظ�م متع�ب كالط   
2 � عقي�ل ناظ�م متعب  3 � ده�ش مجهول 

متعب(
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الرميثة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار  االحالة 
املرق�م 86 يف 2018/4/19 غيابي�ا  ألج�راء 
محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )406 ( م�ن قان�ون العقوب�ات ولعدم 
حض�ورك اىل هذه املحكمة تق�رر تبليغك عن 
طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحدي�د ي�وم 
2018/7/1 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

رقم الدعوى 244/ج/2018
اىل املتهم الهارب )حسن كتاب عطشان(

احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة  اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار  االحالة 
املرق�م 274 يف 2018/4/22  غيابي�ا  ألجراء 
محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة )28 من قانون املخ�درات ( من قانون 
العقوب�ات ولعدم حض�ورك اىل هذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د يوم 1 /2018/7 موع�دا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
رقم الدعوى 135/ج/2018

اىل املتهم الهارب )داخل دويش ظاهر(
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموج�ب قرار  االحالة 
املرق�م 273 يف 2018/4/22  غيابي�ا  ألج�راء 
محاكمت�ك بدع�وى غ�ري موجزة وف�ق احكام 
امل�ادة )28 من قان�ون املخدرات ( م�ن قانون 
العقوب�ات ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 1 /2018/7 موع�دا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة

العدد : 61/ش/2018
التاريخ 2018/5/3

اىل / املدع�ى علي�ه � رع�د عب�ويس طعم�ه  /
مجهول محل االقامة

بتاري�خ 2018/3/25 اصدرت ه�ذه املحكمة 
واملتضم�ن  61/ش/2018  املرق�م  قراره�ا 
تصديق الط�الق الواقع بتاري�خ 2012/2/22 
من قبلك ع�ىل زوجتك املدعيه )س�عديه كاظم 
جواد( ولكونك مجه�ول محل االقامة لذا تقرر 
تبليغ�ك بالق�رار املذك�ور بجريدت�ني محليتني 
يوميتني وبعكس�ه فان القرار س�وف يكتسب 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

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

محكمة بداءة السماوة
العدد 102/ب/2018

التاريخ 2018/5/2
اعالن

اىل / املدعى عليه / جواد كاظم عبد
اقامت املدعية منى نعيم صالح الدعوى املرقمة 
102/ب/2018 تطلب فيه�ا بتأديتك لها مبلغ 
ق�دره )20,000,000( ع�رون مليون دينار 
عن امانة عندك وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة حي 
الزهراء بتاريخ 2018/2/27 وملجهولية محل 
اقامت�ك فقد تق�رر تبليغكم بالنر بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
املواف�ق الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 
2018/5/15 وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا ووفقا لالصول 
القايض

فليح حسن جاسم

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب / فرع النج�ف االرشف ذي 
الع�دد 25912 بتاريخ 2014/12/6  واملعنونة 
اىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب فرع بابل بأس�م 
) رائ�د عب�د الله عل�وان( عىل من يعث�ر عليها 

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

فقدان هوية
فقدت الهوي�ة عظم عاج الص�ادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطية/هياةتوزي�ع بغداد 
والخاصة باملوظف/مهند جلود جويعد/راجني 

من يعثر عليها تسليمها ملصدرها .
�������������������������������������

محكمة بداءة البرة 
العدد: 439/ب/2016

التاريخ: 2018/5/3
اعالن 

املدع�ي / 1- ثورة وفائقة وفائزة بنات رش�يد 
خلف وارساء طارق رشيد

املدع�ي علي�ه / ذكرى محمد محس�ن ومحمد 
واحم�د ومرتىض وآي�ات وبن�ني وميامني أوالد 

فائق رشيد 
مدير رعاية القارصين يف البرة.  

تبي�ع محكمة ب�داءة البرة العقار تسلس�ل 
44/68 العباس�ية ومس�احته 2 أولك و85 م2 
وهو عبارة عن قاعة لأللعاب الرياضية باس�م 
الرش�اقة أوالً للنس�اء وهي تح�ت االعداد غري 
متكامل�ة وأنه�ا ركن عىل ش�ارع فرعي مبلط 
ضمن منطقة سكنية مؤلفة من مرفق صحي 
وغرف�ة ادارة م�ع قاع�ة تحتوي ع�ىل معدات 
وأجهزة العاب رياضية. مغلفة بسقوف ثانوية 
وكذل�ك الج�دران مغلف�ة مع صال�ة مفتوحة 
وجزء آخر مكون من حمامات وساونا وحوض 
س�باحة مغل�ف بالس�رياميك وس�قف ثانوي 
وكذلك الجدران مغلف بالس�رياميك وكذلك قاع 
الحوض م�ع وجود حمام زجاجي والس�قوف 
معمولة م�ن قضب�ان الحديد مع وج�ود درج 
ي�ؤدي اىل الطابق الثاني ال�ذي يحوي عىل ثالث 
غ�رف ومخزن مع س�اونا وحمام تركي مغلف 
بالسرياميك مع سقف ثانوي واالرضية ومغلف 
بالخشب.  فمن له رغبة بالراء مراجعة هذه 
املحكمة ودفع التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة والبالغة اربعمائة وس�تة 
وخمس�ون ملي�ون دين�ار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عر من ظهر الي�وم الثالثني 
للي�وم التايل لن�ر اإلعالن وأج�ور املناداة عىل 

املشرتي. 
القايض / علوان بربوت البزوني

مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
ملحافظة املثنى

قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن ) عناد مطرود عي�ى ( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله ) 
الشيباني ( بدال من ) الزريجي ( وعمال باحكام 
املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 
)3( لس�نة 2016 املعدل تق�رر نر هذا الطلب 
يف الصح�ف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل فرتة ) خمس�ة عر يوما 
( م�ن تاري�خ النر وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول.
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العمارة 

العدد 5916 
اعالن

ق�دم املدعو ) رضغام مه�دي صالح ( طلبا اىل 
محكمة االحوال الشخصية يف العمارة يروم فيه 
نص�ب قيم عىل ) دنيا رضغام مهدي ( املدعو ) 
رضغ�ام مهدي صالح واص�دار حجة قيمومة 
لفق�دان بتاريخ 29 / 8 / 2011 والذي خرجت 
من دارها الواقعة يف مدينة بغداد – حي الغزالية 
– عليه تق�رر نر اعالن الفقدان يف صحيفتني 
يوميتني محليتني رس�ميتني ومن يعثر عليه او 
لدي�ه معلومات عنه اخب�ار اقرب مركز رشطة 

وخالل فرتة شهر من تاريخ النر .
القايض 

ثائر خيون خلف
�������������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من املديرية العامة 
للتنمي�ة الصناعي�ة / معم�ل رايش عرفه فمن 

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

اعالن 
اىل الريك / عادل صالح عيل 

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجازة البناء للقطعة املرقمة 

15810 سبع البور .
الريك 

مشتاق صباح ناجي 
�������������������������������������

فقدان هوية 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء وهوية األحوال املدني�ة الصادرة من 
دائرة األحوال املدنية يف سامراء  باسم املواطن ) 
فؤاد سامي يونس( من يعثر عليهما يسلمهما 

اىل جهتي االصدار

اعالن
رقم الدعوى 220/ج/2018

مش�يع  )س�امي  اله�ارب  املته�م  اىل 
مخلف(

اىل  الخ�رض  احال�ك ق�ايض محكم�ة 
محكمة جنايات املثن�ى بموجب قرار  
االحال�ة املرق�م 133 يف 2018/3/28  
غيابيا  ألج�راء محاكمتك بدعوى غري 
موج�زة وف�ق اح�كام امل�ادة )444 ( 
من قان�ون العقوبات ولعدم حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك عن 
طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد 
ي�وم 2018/6/17 موع�دا للمحاكمة 
ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم اجراء 
وحس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك 

االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
رقم الدعوى 226/ج/2018

ط�ارش  )بن�در  اله�ارب  املته�م  اىل 
درعان(

احالك قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار 
االحال�ة املرق�م 271 يف 2018/4/22  
غيابي�ا  ألج�راء محاكمت�ك بدع�وى 
غ�ري موجزة وف�ق احكام امل�ادة )28 
مخدرات ( من قانون العقوبات ولعدم 
تق�رر  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  حض�ورك 
تبليغك عن طريق صحيفتني محليتني 
موع�دا   2018/7/1 ي�وم  وتحدي�د 
للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
الرئيس

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

القايض
عبد الرزاق حميسن صالح

رئيس اهليئة االستئنافية الثانية 
يف الرصافة
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    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة التجارة مع عدد م�ن وكالء املواد الغذائية 
والطحني يف بغداد الحلول واملقرتحات املناسبة للمشاكل 
واملعوق�ات الت�ي تواج�ه عمله�م وتجهي�ز املواطن�ني 
بالحصة التموينية وبحضور مديرعام دائرة التخطيط 

واملتابعة ومعاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية« .
وق�ال بي�ان لل�وزارة اص�دره املكت�ب االعالم�ي ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، نقال عن مدير عام دائرة الرقابة 
التجارية واملالية حس�ني فرحان انه »تنفيذا لتوجيهات 

وزي�ر التجارة س�لمان الجمي�ي تم عق�د اجتماعا مع 
وكالء الحصة التموينية يف بغداد تم خالله االس�تماع اىل 
االراء واملقرتحات والطلبات املقدمة باالضافة اىل تدقيق 
توراي�خ القط�ع والتجهيز ومطابقتها مع الكش�وفات 

الصادرة من قبل دائرة التخطيط واملتابعة« . 
واض�اف البي�ان ان »االجتماع ناقش كذل�ك املقرتحات 
والحلول الالزمة لحل املش�اكل التي تواجه عمل الوكالء 
خ�الل تجهيز املواطن�ني بالحصة التمويني�ة باالضافة 
اىل مناقش�ة التاخ�ر الحاصل من قب�ل بعض املطاحن 
االهلية بتجهيز مادة الطحني والتنس�يق مع السيطرات 

االمني�ة لتس�هيل وص�ول امل�واد التمويني�ة اىل الوكالء 
كما تم مناقش�ة ارتفاع اجور النق�ل للناقلني وااللتزام 
بالتس�عرة الرس�مية املس�توفاة من املوطن�ني مقابل 

الحصة التموينية«. 
واشار البيان ان »االجتماع وجه وكالء الحصة التموينية 
ب�رورة االبالغ عن العوائل املس�افرة واالفراد املتوفني 
م�ن اجل اتخاذ االج�راءات الالزمة كما وج�ه االجتماع 
ب�رورة عق�د لق�اءات ش�هرية م�ع ال�وكالء ملتابعة 
املش�اكل واملعوق�ات بصورة مس�تمرة م�ن اجل وضع 

الحلول الالزمة .

التجارة تبحث مع عدد من وكالء الغذائية والطحني مشاكل جتهيز املواطنني باحلصة التموينية 

     بغداد / المستقبل العراقي

طالب العرق، تركيا باطالق الحصة املائية وانسحاب 
قواته�ا من منطقة بعش�يقة التابع�ة ملدينة املوصل 
مركز محافظ�ة نينوى.وذكر بيان لوزارة الخارجية، 
ان« وزي�ر الخارجية إبراهيم الجعفري اختتم زيارته 
إىل العاصم�ة الرتكيَّ�ة أنق�رة، وترؤُّس�ه اجتماع�ات 
ال�دورة الثامنة عرشة للجن�ة املُش�رَتكة العراق�يَّة- 
، والفنّي«.وأضاف ان«  الرتكيَّة للتع�اون االقتص�اديِّ
الجعفرّي قد التقى س�فراء الدول العربيَّة املُعتَمدين 
ة،  يف أنقرة، وبح�ث معهم ُمجَمل األوضاع السياس�يَّ
واألمنيَّة التي تشهدها الس�احة العراق�يَّة، والُجُهود 
الدبلوماس�يَّة املبذول�ة للُمس�اَهمة يف تخفي�ف ِحدَّة 
�ر، وُمواَجهة التحدِّيات الت�ي تواجه املنطقة«. التوت�ُّ

« الحدي�ث دار ح�ول املصالح  وأوض�ح الجعف�رّي أنَّ
املُش�رَتكة بني العراق وتركي�ا، وكانت وجهات النظر 
ها أن ُنربِز  كان�ت ُمتقاربة إىل حدِّ التطاُب�ق، وكان همُّ
العالقات الجديدة املُتطوِّرة بني العراق وتركيا، والثبات 
عليها«، كاش�فا بان« اجتماعات اللجنة االقتصاديَّة 
املُش�رَتكة خرج�ت بنتائج ُممت�ازة، وعالجت ملفات 
ُمتع�دِّدة تخ�صُّ البلدين، وأش�عر أنه بع�د أن طوينا 
صفحة اإلرهاب، وداعش ليس أمامنا إال فتح صفحة 
جديدة اسمها اإلعمار، والبناء، واالستثمار«.ولفت اىل 
ان« تركيا ُتفّكر اآلن بزيادة وترة االستثمار يف العراق، 
نا  والس�وق العراق�يَّة ُمنفِتحة أمامها«، ُمِضيفاً« ثمَّ

مواق�ف تركيا الداعمة للعراق، وُمس�اَهمتها األخرة 
بخمس�ة ملي�ارات دوالر يف ُمؤتَم�ر إعم�ار العراق يف 
الكويت، وُمس�اَعدة النازح�ني العراق�يِّ�ني املُِقيمني 
�ع العراق  ع�ى األرايض الرتكيَّ�ة«، معرب�ًا عن« تطل�ُّ
لرف�ع زخ�م العالق�ات أكثر«.وكش�ف ان« امللف�ات 
التي تمت مناقش�ها مع األت�راك كانت كثرة، ومنها 
اإلعم�ار، والبن�اء، واالس�تثمار، وتعزي�ز العالق�ات 
السياس�يَّة، وان العالقات بني البلدين قطعت شوطاً 
َّها اس�تقرَّت عى  طوي�اًل، والجمي�ع ُي�درك جيِّ�داً أن�
قاع�دة عريضة من املصالح املُش�رَتكة س�واء أكانت 
ة، وك�ذا عى صعيد  اقتصاديَّ�ة، أم أمنيَّة، أم سياس�يَّ
املخاطر املُش�رَتكة، وأّولها اإلرهاب؛ ألنَّ كلتا الدولتني 
ُمس�تهَدفتان من عصابات داع�ش اإلرهابيَّة«.وعد« 
ة، وس�رتاتيجيَّة،  العالق�ات العراق�يَّة-الرتكيَّ�ة ُمهمَّ
وتق�وى بُم�ُرور الزم�ن أكث�ر فأكث�ر، واآلن تداخلت 
مع العوامل السياس�يَّة، واالقتصاديَّ�ة، واإلعالميَّة«، 
مس�تدركا » وج�دُت الط�رف الرتك�يَّ ُيباِدلن�ا نفس 
املش�اعر، وُيِصُّ عى نفس املنطلقات«، متوقعا أن« 
راً ملحوظ�اً عى الُصُعد  تش�هد املرحل�ة القادمة تطوُّ
كافة، وستنعكس عى أشقائنا يف دول املنطقة عربيَّة 
كان�ت أم غ�ر عربيَّة«.وبُخُص�وص انته�اك األتراك 
�د الجعف�ري » ال يخل�و لقاء  ل�أرايض العراق�يَّ�ة أكَّ
إال وُنذك�ِّر برورة انس�حاب الق�وات الرتك�يَّة من 
منطقة بعشيقة، ونرفض تواُجدها، وُنريد أن ُنعالِج 

ك بالعالقة، وتقويتها«. هذا امللفَّ من موقع التمسَّ

العراق يطالب تركيا بإطالق احلصة املائية 
وانسحاب قواهتا من بعشيقة

   بغداد / المستقبل العراقي

حذرت مديرية االرصاد الجوية يف اقليم كردستان، أمس 
االح�د، فيضانات قد تش�هدها محافظتي اربيل ودهوك 
خ�الل اليوم�ني املقبلني.وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »موجة من االمطار 
الغزيرة س�تهطل عى اقليم كردس�تان ليلة االثنني عى 

الثالثاء، وخاصة محافظتي اربيل ودهوك«.
وحذرت من »تع�رض املناطق يف هات�ني املحافظتني اىل 
فيضان�ات وارتفاع مناس�يب االنه�ار والس�دود ما قد 
يتس�بب بمخاط�ر عى حي�اة املواطنني«.ولفت�ت اىل ان 
»هذه املوجة ستنتهي اليوم االربعاء، بعد زوال املنخفض 
الجوي اآلتي من البحر االبيض املتوس�ط والبحر االحمر 

معا«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية م�رور املثنى، أمس 
األحد، عن تنظيم مس�رة احتفالية 
لتثقيف املواطنني بمخاطر الحوادث 

املرورية.
وق�ال مدير اعالم مرور املثنى فالح 

انطلق�ت  »املس�رة  ان  الخيگان�ي 
م�ن س�احة االحتف�االت وجاب�ت 
شوارع املدينة تحت شعار )تطبيق 
نظام املرور س�المة وأمان(، وهذه 

املناسبة ستستمر ملدة أسبوع«.
وأض�اف ان »ه�ذه الفعالية تهدف 
إىل توعية س�واق املركبات بمخاطر 

الحوادث املرورية«.
»املديري�ة  أن  الخيگان�ي  وأوض�ح 
اخ�ذت بنظ�ر االعتب�ار يف خططها 
املستقبلية الزيادة الحاصلة يف عدد 
االختناق�ات  ومالحظ�ة  املركب�ات 
الحاصل�ة يف ع�دد من الش�وارع يف 

املثنى«.

الرصد اجلوي حيذر من فيضانات جتتاح 
اربيل ودهوك يف اليومني املقبلني

مرور املثنى تنظم مسرية ملدة اسبوع 
للتوعية بمخاطر حوادث السري

املوافقة عىل تعديل حتديث التصميم 
األساس لناحية سبع البور

افتتاح حمطة ضخ )ps1( من مرشوع 
قناة شط العرب االروائية يف البرصة

العراق يعرض »176« فرصة استثامرية 
عىل رشكة سعودية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت االمانة العامة ملجلس ال�وزراء املوافقة عى تعديل تحديث 
التصميم األس�اس لناحية س�بع الب�ور. وذكرت االمان�ة يف بيان 
مقتض�ب، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »وزارة 
اإلعم�ار واالس�كان و البلديات العام�ة، وغرفة عملي�ات األمانة 
العامة ملجل�س الوزراء، قام�ت بتلبية طلب�ات متظاهري ناحية 
س�بع البور بتعديل تحديث التصميم األس�اس للناحية«.يذكر اىل 
ان اهايل س�بع الب�ور قاموا بعدة تظاهرات يف اوقات س�ابقة من 

اجل املطالبة ب�«تحويل ناحية سبع البور اىل قضاء«.

    البصرة / المستقبل العراقي

افتتح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، محطة ضخ ps1 من 
مرشوع قناة ش�ط العرب االروائية بمنطق�ة كتيبان يف محافظة 
البصة.وق�ال العبادي خالل كلم�ة القاها عقب افتتاح املرشوع، 
بحسب بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« إن »افتتاح هذا املرشوع 
واملحطة االروائية دليل عى قوة ارادة البناء التي يمتلكها الش�عب 
العراق�ي رغم مح�اوالت االرهاب بايقاف عجل�ة الحياة واالعمار 
والتي فش�لت وانتص العراقي�ون يف نهاي�ة املطاف«.وأضاف أن 
»اهتم�ام الحكومة بالبصة وانهاء معاناتها يف مقدمة االولويات 
وس�نواصل بهمة العراقيني املخلصني اقامة املش�اريع العمرانية 
والخدمي�ة ، مثنيا عى جهود العاملني ع�ى انجاز هذا املرشوع«.

ونق�ل البيان ع�ن وزير املوارد املائية حس�ن الجنابي تأكيده عى  
»اهمية هذه القناة الهايل البصة التي س�تعمل عى اعادة الحياة 
للمس�احات الزراعية والنخيل ومنع هج�رة الفالحني واملواطنني 

لتوفرها للمياه واستصالح االرايض.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناع�ة، عن طرح 176 فرصة اس�تثمارية عى 
رشكة س�ابك الس�عودية من اجل اس�تثمارها، مبينا ان اجتماع 

قريب سيعقد يف العراق للمجلس التنسيقي السعودي-العراقي.
وق�ال مدي�ر اعالم وزارة الصناع�ة عبد الواحد الش�مري ان »رشكة 
س�ابك الس�عودية قام�ت بجول�ة مباحث�ات يف وزارة الصناعة مع 
الوزير مع ش�ياع الس�وداني واجتماع اخر يف وزارة النفط مع وزير 
النفط جبار اللعيبي وتمت مناقش�ة كثر م�ن املواضيع التي يمكن 
ان تستفاد منها رشكة س�ابك يف العراق« مبينا ان »خالل االجتماع، 
تم طرح 176 فرصة اس�تثمارية من قبل وزارة الصناعة عى رشكة 
سابك السعودية«.وتابع ان »رشكة سابك توجهت بعدها اىل محافظة 
الب�صة م�ن اجل االطالع ع�ى رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن يف 
املحافظ�ة، الفت�ا اىل ان اجتم�اع س�يعقد قريبا يف الع�راق للمجلس 
التنسيقي السعودي العراقي من اجل طرح االستثمارات التي ترغب 
فيها رشكة سابك«.واضاف املتحدث باسم وزارة الصناعة، ان »كثر 

من املشاريع سيتم طرحها ايضا خالل اجتماع املجلس التنسيقي.

   البصرة / المستقبل العراقي

التقى محافظ البصة اس�عد عبداالمر 
العيدان�ي ، املمثل الخ�اص لالمني العام 
لالم�م املتح�دة  يف الع�راق« ي�ان ك�و 
بيت�ش« الذي يق�وم بزيارة رس�مية اىل 
املحافظة».وافاد بيان لديوان املحافظة 
تلقت » املستقبل العراقي« نسخة منه، 

انه »جرى خالل اللقاء بحث العديد من 
القضاي�ا وامللفات التي تهم الس�احتني 
املحلية و الدولية اضافة اىل االستحقاق 

االنتخابي املقبل«.
واض�اف البي�ان ان »محاف�ظ البصة 
بالوف�د  رح�ب  حديث�ه  مس�تهل  ويف 
الضي�ف مثمن�ا  يف الوق�ت ذات�ه الدور 
الريادي واملس�ؤول الذي تلعبه املنظمة 

الدولية يف العراق ، من خالل املس�اهمة 
الفعالة يف العديد من الربامج االنسانية 
ابان الح�رب التي خاضه�ا العراق ضد 
العصابات التكفرية التي حاولت النيل 

من استقالله وسيادة حدوده ».
 واب�دى العيدان�ي اس�تعداد الحكوم�ة 
املحلية للتع�اون مع املنظمة االممية يف 

العراق وعى مختلف الصعد.

حمافظ البرصة يبحث مع االمم املتحدة االستحقاق 
االنتخايب ويبدي استعداده لتقديم التعاون

   بغداد/ المستقبل العراقي

منف�ذ  الحدودي�ة،  املناف�ذ  هي�أة 
الش�يب الحدودي، تعلن عن أحالة 
السراميك،  شاحنة محملة بمادة 
حيث ت�م ضبطها من قبل ش�عبة 
البواب�ة  يف  والتح�ري  البح�ث 
الخارجيه وخارج الحرم الكمركي 
وبعد التدقي�ق للمعامله الكمركيه 

تبني مايي :- 
القي�اس  وح�دة  يف  ف�رق  وج�ود 
باملرت املربع حي�ث ماتم ادراجه يف 
املعامله واستيفاء الرسم الكمركي  
بمقدار )1100( مرت مربع يف حني 
ان املوج�ود الفع�ي املحم�ل ع�ى 
الش�احنة ه�و )1550( مرت مربع 
اي بف�ارق )450( م�رت مربع مما 
يؤدي اىل ه�در يف املال العام . تمت 
احالته�ا م�ع الس�ائق وعرضه�ا 
ع�ى القض�اء ألتخ�اذ االج�راءات 

القانونيه بحقهم .

املنافذ احلدودية تضبط
شاحنة حمملة بامدة السرياميك 

يف منفذ الشيب احلدودي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة )قس�م البح�ث والتحري(ع�دد 
املخالف�ات الكمركي�ة الت�ي تم ضبطها يف املنافذ لش�هر نيس�ان 
2018«.وذكر بيان للهيأة تلقته »املستقبل العراقي«، ان« الدعاوي 
الكمركي�ة بلغ�ت )62( مخالف�ة، ومواد مخدرات ب�كل أصنافها 
)الرتياك - حشيشة - هروين - كرستال ( بلغت )٣2( مخالفة«. 
واض�اف » إم�ا بخص�وص املخالفات الص�ادرة من مق�ر هيأتنا 
الخاصة باالجازات حيث تم تش�خيص )17( مخالفة، مضافاً لها 
أوامر القاء القبض عى مطلوبني عدد )16( مع مبعدين عدد )4( 
، لتصب�ح الحصيل�ة النهاية ملجموع املخالف�ات هو )1٣1( يذكر 
أن ه�ذا النش�اط امللحوظ منُذ تش�كيل هيأة املناف�ذ الحدودية يف 
منتصف عام 2017 يأتي يف اطار حملة منظمة وصارمة تقودها 
الهيأة ملنع حاالت الفساد االداري واملايل وتهريب املخدرات وحاالت 

التالعب والتزوير.

املنافذ احلدودية تعلن عدد 
املخالفات املضبوطة يف نيسان

    ميسان / المستقبل العراقي

أعل�ن فرع رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
يف ميس�ان، عن املب�ارشة بتجهيز املواطنني 
الغ�ازي  الس�ائل  م�ن  الس�يارات  بوق�ود 

 .)LPG(
وق�ال مدي�ر ف�رع الرشك�ة قاس�م مطرش 
الدراجي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن�ه »االن باإلم�كان املواطنني 
الذي�ن تعم�ل س�ياراتهم بالوق�ود الس�ائل 
الغازي تزويدها من محطة ريحانة ميسان 
االهلية املش�يدة حديثا يف مدين�ة العمارة«، 
مبين�ا ان�ه »ت�م نص�ب منظموم�ة جديدة 

خاصة بتعبئة الوقود السائل الغازي بنجاح 
، بتخطيط و ارشف فرع الرشكة«. 

لتل�ك  االس�تيعابية  »الطاق�ة  ان  وأض�اف 
املنظموم�ة لتزويد العج�الت )72 ( الف لرت 
م�ن الغ�از الس�ائل، وأن مضخ�ات التعبئة 
عدد )2( مزدوج«، منوها اىل ان »املحطة تم 
تش�يدها حديثا وتحتوي عى )14( مضخة 

للبانزين وباقي أنواع الوقود«. 
وتاب�ع ان »س�عر اللرت م�ن الوقود الس�ائل 
)200( دينار ويعترب هذا الوقود من أصدقاء 
البيئة واقتصادي ، موضحا، بان تلك املحطة 
هي األوىل من نوعها عى مس�توى العراق يف 

تزويد وقود الغاز السائل.

انشاء أول حمطة لتزويد السيارات بالوقود السائل الغازي يف ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة بغ�داد/ الكرخ، عن اع�داد خطة طبية 
»طارئة« استعدادا لالنتخابات الربملانية املقبلة.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، يف بيان صحفي تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ 
كافة وتجهيزها بالخزين املناس�ب من األرزاق وكافة املواد 

الروري�ة إلدامة العمل، وتهيئة س�يارات اإلس�عاف فيها 
والعناي�ة بمس�تلزماتها الطبي�ة وتهيئة س�يارات س�اندة 

لتعزيز اإلسناد الطبي يف حالة حدوث طارئ«.
واش�ار اىل ان�ه »س�يتم تقلي�ل إدخال الح�االت الب�اردة يف 
املستش�فيات )الحاالت الصحية البس�يطة(، وتهيئة غطاء 
رسيري بما يقل عن50% من السعة الرسيرية، ويكون الدوام 

بنسبة 50% يف جميع املستشفيات يف يوم االنتخابات«.

واضاف »س�يتم تهيئة ف�رق طبية من كافة مستش�فياتنا 
وم�ن مختل�ف االختصاصات الطبي�ة وتك�ون جاهزة عند 
االس�تدعاء، وتهيئ�ة غرف�ة العمليات يف الدائ�رة للعمل عى 
مدار 24 س�اعة، وتأمني االتصال مع املستش�فيات ومركز 
عملي�ات الوزارة«.واك�د الحجامي عى »وج�وب التأكد من 
وج�ود وس�ائل مكافح�ة الحري�ق الصالحة ووج�ود كادر 

متدرب الستخدامها عند الرورة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجه�از املرك�زي لالحص�اء أن 
الربتق�ال يع�دى االكثر انتاج�ا من بني 
ان  مبين�اً   ،2018 ع�ام  الحمضي�ات 

االحصاء لم يشمل اقليم كردستان.
وذكر الجهاز يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الربتق�ال كان االكث�ر 

انتاجا ب�ني الحمضي�ات االخرى حيث 
 2018 لع�ام  الربتق�ال  انت�اج  ق�در 
الش�توي  للموس�م  طن�اً   72816 ب�� 
بانخف�اض  املش�مولة  للمحافظ�ات 
قدرت نسبته 6.2% عن املوسم املايض، 
موضحا ان »انتاج الليمون حامض بلغ 
٣710 أطن�ان بزيادة ق�درت 4.1% عن 

املوسم املايض«.

واض�اف ان »انتاج النارنج بلغ 17٣9٣ 
طناً للموس�م الش�توي 2018، بزيادة 
املوس�م  ع�ن   %2.2 نس�بتها  ق�درت 
املايض«، الفتا اىل ان االحصاء لم يشمل 
اقلي�م كوردس�تان ، اضاف�ة اىل ع�دم 
ش�مول محافظ�ات كرك�وك واالنب�ار 
وص�الح الدين بس�بب الوض�ع االمني 

فيها«.

واكد البي�ان ان »انت�اج الليمون الحلو 
لع�ام 2018 بلغ 721 طناً للمحافظات 
املش�مولة بانخف�اض ق�درت نس�بته 
امل�ايض«، مش�را  املوس�م  1.7% ع�ن 
اىل ان »انت�اج محص�ول الاللنك�ي قدر 
2990 طن�اً للموس�م الش�توي الح�ايل 
للمحافظ�ات املش�مولة بارتف�اع قدر 

نسبته 0.9% عن املوسم املايض.

صحة الكرخ تعد خطة طبية »طارئة« خاصة باالنتخابات

االحصاء يكشف نسبة انتاج احلمضيات يف العراق ويعلن تصدر الربتقال 
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تعل�ن الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء مناقص�ة عامة والخاصة بتطوير مرأب النارصية املوحد للقطعة املرقم�ة 34627/110 يف محافظة ذي قار 
واملدرجة ضمن التبويب املرقم 2661/تأمينات وبكلفة تخمينية مقدارها )10,314,874,000( عرشة مليارات وثالثمائة واربعة عرش مليون وثمانمائة واربعة وس�بعون الف دينار وباس�لوب 
التش�غيل املش�رك وملدة خمس�ة عرش س�نة حيث يقوم الرشيك  بتطوير املرأب عىل نفقته الخاصة وتكون ايرادات املرشوع بني الرشيك والرشكة وفق دراس�ة تقدم مع اوليات املناقصة وتؤول 
كافة املشيدات اىل الرشكة بعد انتهاء فرة العقد فعىل الراغبني باالشراك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من الدرجة الثانية صعودا والرشكات العربية واالجنبية من ذوي الخربة 
واالختصاص يف مجال النقل وادارة املرائب تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس�مي اىل العنوان التايل ) الرشكة العامة الدارة النقل الخاص  � بغداد � الش�الجية � خلف جامع براثا � قرب 
معهد الس�كك( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مس�تصحبني معهم البيانات 

االتية : 
1 � التامينات االولية والبالغة )2%( من الكلفة التخمينية والبالغة 

) 206,297,480(  مائتان وس�تة مليون ومائتان وس�بعة وتس�عون الف  واربعمائة وثمانون دينار ) باس�م الرشكة املقدمة للعطاء  وتكون بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان غري مرشوط 
يتضم�ن اس�م ورق�م املناقصة او س�ندات قرض صادر من مرصف عراق�ي معتمد نافذة ملدة )120( ي�وم لصالح الرشكة العامة الدارة النقل الخاص وس�وف يهم�ل اي عطاء ال يتضمن هذه 

التأمينات. 
2 � تقديم تعهد خطي بنفاذية العطاء ملدة )90( يوم تبدأ من تاريخ غلق املناقصة 

3 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب لعام 2018 باسم الجهة املتقدمة للمناقصة نافذة ومعنونة اىل الرشكة العامة الدارة النقل الخاص وتكون بالنسخة االصلية 
  4 � تقديم شهادة وعقد تأسيس الرشكة والنظام الداخيل واملستمسكات الخاصة باملدير املفوض للرشكة )عىل ان تكون مرجمة ومصدقة من الجهات الرسمية ومن السفارة العراقية يف تلك 

الدول بالنسبة للرشكات االجنبية ( وتكون املدة التي مضت عىل تأسيسها ال تقل عن )5( سنوات
5 � تقديم شهادة تأسيس وتسجيل وتصنيف املقاولني واجازة ممارسة املهنة 

6 � تقديم وصل رشاء املناقصة النسخة االصلية
 � علما ان مبلغ مستندات املناقصة البالغ )500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )الخميس( املصادف 2018/5/17 وان يوم )الثالثاء( 
املصادف 2018/5/22 الساعة الثانية عرش ظهرا  بالتوقيت املحيل ملدينة بغداد هو موعد غلق املناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف 

يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة 
� يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

� سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة يف الساعة )العارشة( من يوم )الثالثاء( املصادف 2018/5/15
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة ادناه :

1  � تقديم اعمال مماثلة منجزة للسنوات الخمسة االخرية عىل ان ال تقل عن ثالثة اعمال مؤيده من الجهات املتعاقد معها ومصدقة من الجهات املعنية ومرجمة بالنسبة للرشكات االجنبية 
2 � تقديم الحس�ابات الختامية للس�نتني االخريتني عىل االقل عىل ان تكون الحس�ابات ايجابية مؤرش فيها ارباح الجهة املتقدمة للمش�اركة باملناقصة مصدقة من الجهات املعنية ومرجمة 

بالنسبة للرشكات االجنبية 
3 � ع�ىل مقدم�ي العط�اءات مراع�اة  ان�ه يف حالة تقديم اي وثيقة مكتوبة باللغة االجنبية بالنس�بة لل�رشكات االجنبية املقدمة للمناقص�ة يجب ان تكون مرجمة اىل اللغ�ة العربية من جهة 

رسمية 
4 � عىل مقدمي العطاءات تقديم عروضهم مطبوعة وموقعه وعدم قبول العروض املكتوبة بخط اليد والغري موقعه والتي بدون اسم 

5 � عىل مقدمي العطاءات تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية متكاملة تتضمن مدة املرشوع ونسب الرشاكة وكلفة املرشوع الغراض الدراسة والتحليل 
6 � سوف يهمل اي عطاء غري مستويف الرشوط الواردة يف االعالن وللرشوط العامة والخاصة للمقاولة 

7 � بيان مؤهالت الجهاز الفني يف الرشكة واالختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديها 
8 � تقديم الرشكة منهاج عمل 

9 � تقديم c.v لكل الكادر املتخصص للعمل يف املرشوع
10 � تقديم قائمة باالليات واملعدات العائدة ملكيتها للرشكة

11 � ال يجوز شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديالت فيها مهما كان نوعها 
12 � تتحمل الرشكة املحال عليها العمل كافة الرضائب والرسوم وحسب التعليمات النافذة 

13 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ املرشوع يجب تقديم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا حيث تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية 
14 � ان يكون هناك مكتب تمثيل للرشكات املس�جلة يف العراق مع تقديم كافة وثائق التس�جيل الصادرة من مس�جل الرشكات اما الرشكة الغري مس�جله يتم منحهم مدة )60( يوما من تاريخ 

االحالة الستكمال اجراءات التسجيل
www.Motrans.gov.iq  15 � موقع وزارة النقل

www.scpta.gov.iq  16 � موقع الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص
privatertrans@matrons.gov.iq 17 � الربيد االلكروني للرشكة العامة إلدارة النقل الخاص

contract@scpta.gov.iq 18 � الربيد االلكروني لقسم العقود

فقدان
فق�دت مني املستمس�كات التالية – 
اوال – هوي�ة االح�وال املدنية – ثانيا 
الهوي�ة العس�كرية  الص�ادرة م�ن 
قوات اس�ناد الثانية ) البيش مركه ( 
بأسم / بسام عادل نارص فمن يعثر 
عليهما تسليمهما اىل جهة االصدار .
������������������������������

وزارة العدل / دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 14 / خ / 2018 

اعالن 
بالنظر النتهاء املدة القانونية لالعالن 
بالن�رش قررت ه�ذه املديري�ة اعادة 
الن�رش وفق املادة ) 100 ( من قانون 
التنفي�ذ عن بيع العق�ار املرقم ) 3 / 
8264 م26 ( الحس�ينية يف الصويرة 
العائد للمدين ) حس�ن سالم قاسم ( 
املحج�وز لقاء طلب الدائن ) رضغام 
احمد رس�ن ( البال�غ ) 00000 345 
( اربعة وثالثون مليون وخمس�مائة 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشري .
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه : واسط – الصويرة 
– ) 3 / 8264 م 26 الحسينية ( 

2 – جنس�ه ونوع�ه : قطع�ة ارض 
عرصة .

الش�مال   : واوصاف�ه  ح�دوده   –  3
الش�مال   )  8262  /  3  ( الرشق�ي 

الغربي ) 3 / 8495 ( طريق عام .
4 – مساحته : 2 أولك و 366 م .

5 – القيمة املقدرة : ) 0000000 5 ( 
خمسون مليون دينار الغريها .

املنفذ العدل 
عيل عبد الحسن شياع العجياوي 

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 
االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 706 / ب / 2017 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليها ) ش�يماء باس�ل 
ع�ن  وصايته�ا  حس�ب   ) مجي�د 
القارصي�ن كل من ) حس�ني وزينب 
ابن�اء عيل حس�ني م�الخ ( مجهولة 

محل االقامة .
م / تبليغ بالحكم الغيابي 

بتاريخ 8 / 10 / 2017 اصدرت هذه 
املحكمة بحقك قرارها املرقم 706 / 
ب / 2017 حكما غيابيا يقيض بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 372 الرساي يف 
قض�اء الصويرة بيع�ا وتوزيع صايف 
الثم�ن ب�ني ال�رشكاء وه�م املدعية 
خل�ود محم�د كاظ�م والقارصين ) 
حس�ني وزين�ب ( ابناء عيل حس�ني 
م�الخ وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
تق�رر تبليغ�ك بق�رار الحك�م اعاله 
بصحيفتني محليتني يوميتني بصفتك 
وصي�ة عىل القارصي�ن املذكورين يف 
قرار الحكم املذك�ور لالعراض عليه 
خالل امل�دة القانونية وبخالفه يكون 

القرار مكتسبا الدرجة القطعية .
القايض 

عبيد صالح محيميد 
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة اس�تئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن 

العدد 7615 
اعالن 

اىل املفقود ) مالك نسيم نامس ( 
قدم�ت املدعوة فاطم�ة عصام الدين 
نجم الدي�ن طلبا تطل�ب فيه نصبها 
قيما علي�ك لفقدانك بتاريخ حس�ب 
ماهو ثاب�ت م�ن االوراق التحقيقية 
– علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة خالل 
15 ع�رش يوم اذا كن�ت داخل العراق 
وخ�الل ثالثون يوم�ا اذا كنت خارج 
العراق كم�ا تطلب هذه املحكمة من 
كل مواطن لديه معلومات عن مصري 
املفقود مراجعتها خالل املدة املذكورة 
وبعكسه سوف تتخذ املحكمة القرار 

املناسب وفقا الحكام القانون . 
القايض 

احمد عبد االمري هليل 
������������������������������

اعالن
جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الكرخ / االتحادية
محكمة البداءة يف ابي غريب

العدد / 314/ ب/  2018 
التاريخ / 25 / 4 / 2018 

 اىل / املدع�ى علي�ه ) مال�ك طال�ب 
فليح(

ام�وري  ) ش�يماء  املدعي�ة  اقام�ت 
خلف ( الدع�وى املرقمة اعاله والتي 
تطل�ب فيه�ا اع�ادة املبل�غ املس�تلم 
وق�دره اربع�ة ماليني دين�ار عراقي 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي وتأييد املجلس البلدي 
وانتقالك اىل جه�ة مجهولة لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
ويف حال عدم حضورك س�وف تجري 
املرافع�ة بحقك غيابيا علما ان موعد 
املرافع�ة يصادف ي�وم 8/ 5 /2018 

وافهم علنا .
القايض

راشد مساري عبد الله

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد 37 / ش / 2018 

اىل / املدع�ى عليها / وركاء محمود 
حسني 

م / تبليغ 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 37 / ش / 2018 املدع�ي 
 ) احم�د  مش�عان  خال�د   ( فيه�ا 
اقامت�ك ق�ررت  وملجهولي�ة مح�ل 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 13 / 5 / 
2018 الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك وفق القانون مع التقدير 
القايض 

فائق مشعل صالح 
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 305 / ش / 2018 
اعالن

اىل املدعى عليه / قيس عبد اللطيف 
جاسم – مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة ملياء ف�وزي محمد 
 / ش   /  305 املرقم�ة  الدع�وى 
2018 والت�ي تطلب فيه�ا التفريق 
للهج�ر وعليه قررت ه�ذه املحكمة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تبليغ�ك 
االنتش�ار  واس�عتي  بصحيفت�ني 
املرافع�ة  بي�وم  لغ�رض حض�ورك 
املص�ادف 13 / 5 / 2018 ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الرطبة 
قرار تثبيت عائدية عقار 

اس�تنادا اىل مح�رض تثبي�ت امللكية 
املؤرخ 24 / 4 / 2018 املنظم بشان 
تم�ام العقار تسلس�ل 3038 محلة 
الرطب�ة ونتائ�ج التحقي�ق املبين�ة 
فيه واس�تنادا اىل الصالحية املخولة 
يل بموج�ب امل�ادة ) 48 ( من قانون 
التسجيل العقاري رقم ) 43 ( لسنة 
1971 ق�ررت تثبيت امللكية اىل كارم 
محمود عبد ال�رزاق لتوفر الرشوط 
القانوني�ة يف طلب التس�جيل رفض 
طالب التسجيل املقدم من قبل لعدم 
توفر الرشوط القانونية فيه واعالن 
ه�ذا القرار مل�دة ثالثني يوم�ا وفقا 

الحكام القانون املذكور .
القايض 

يعرب رشيد مخلف 
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكتاب العدول 

دائ�رة الكتاب الع�دول  يف  الصويرة 
/  املسائي
العدد 56 

م / اعالن 
بواس�طة الس�يد الكات�ب الع�دل يف 
الصويرة املس�ائي  اىل الس�يد ) عبد 
الكريم محمد نظام الدين ( الساكن 
يف بغداد – االعظمي�ة رقم الدار م / 

314 ز / 7 دار 2 .
جهة االنذار : سبق لك وان قمت ببيع 
كامل س�هامك يف القطعة املرقمة ) 
70 / 1 ( مقاطع�ة 28 جويميس�ة 
والبالغ�ة س�بعة دون�م والواقعة يف 
قضاء الصويرة وبموجب عقد البيع 
الخارج�ي املربم بين�ك وبني موكيل 
بمبل�غ   1982  /  5  /  13 بتاري�خ 
ومئت�ي  االف  ثالث�ة   3200 ق�دره 
دين�ار عراقي وبع�د مطالبة موكيل 
اي�اك اكم�ال التس�جيل يف الدائ�رة 
املختص�ة اال انك ممتن�ع عن ذلك – 
عليه فان�ي اوجه لك االن�ذار املرقم 
1046 س�جل 6 يف 30 / 4 / 2018 
الص�ادر من دائرة الكات�ب العدل يف 
الصوي�رة املس�ائي بغي�ة حضورك 
ل�دى مديرية التس�جيل العقاري يف 
الصوي�رة خ�الل م�دة ع�رشة ايام 
م�ن تاري�خ النرش وبخالفه س�وف 
اتخ�ذ جمي�ع االج�راءات القانونية 
بحقك يف املحاك�م املختصة واحملك 
القضائية واتعاب  املصاري�ف  كافة 
اقامتك  املحام�اة وملجهولية مح�ل 
تق�رر تبليغك بصحيفت�ني يوميتني 

محليتني .
الكاتب العدل 

حسني فاضل هاشم 
املن�ذر املحامي احمد فت�ح الله عبد 
الله بموجب الوكال�ة العامة بالعدد 

274 وسجل 2 يف 30 / 1 / 2018

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص 

القسم : العقود

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام وكالة

 )مناقصة رقم 2018/2 (
اعادة اعالن للمرة االوىل ملناقصة تطوير مرأب النارصية املوحد يف حمافظة ذي قار ( 

  م /  اعادة اعالن للمرة االوىل ملناقصة تطوير مرأب النارصية املوحد يف حمافظة ذي قار باسلوب التشغيل املشرتك
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هـل ضاعـت خمطـوطـات عبـد اهلل البـردونـي إلـى األبـد؟

الحق�ًا، ل�ن يمنع�ه ه�ذا العم�ى من 
التق�دم يف الحياة والني�ل منها بعيون 
قلبه وعقله ليتحول إىل حالة ش�عرية 
املس�احة  يف  نظريه�ا  ق�ّل  وفكري�ة 
العربية، ما سوف يدفع عباس بيضون 
أن يكتب عنه قائال: »عبد الله الربدوني 
بمعن�ى ما معج�زة الش�عر كما كان 
املع�ري من قبل وطه حس�ن من بعد 
معجزة النثر«. كم�ا أطلقوا عليه بعد 
وفاة الشاعر محمد مهدي الجواهري 
لقب آخر ش�عراء الكالسيكية العربية 

الكبار.
طوال مس�ريته بقي صاح�ب »زمان 
بال نوعية« يف حياته بعيداً عن أس�الك 
املؤسس�ة الرس�مية وراعياً شخصياً 
لفعل�ه األدب�ي والفكري، لك�ي ينجو 
بنفسه من أي ضغوط أدمنت السلطة 
الحاكمة مارس�تها ع�ن قصد يف حق 
لضّمه�م  ال�رأي  وأصح�اب  األدب�اء 
كان  الربدون�ي  لك�ن  حظريته�ا.  إىل 
مؤسس�ة يف حد ذاته ويسري يف سياق 
مختلف تمام�اً يتيح ل�ه أن ينطلق يف 
استخدام أدوات نقده لتلك السلطة يف 

كل االتجاهات.
عىل هذا، لم يكن ش�اعر »مدينة الغد« 
)1970( ع�ىل عالقة جي�دة بالرئيس 
الراح�ل ع�ي عبد الل�ه صال�ح. وهذا 
األخ�ري بدوره لم يكن متس�امحاً مع 
األدباء الخارجن عن حظرية سلطته، 
وعىل وج�ه الخصوص م�ع الربدوني 
ال�ذي لم يكن يوّفر جلس�ة أو نقاش�اً 
لينتق�د »الرئي�س« وطريق�ة ترّصفه 
بحياة أهل اليمن. وبما أن عيون وآذان 
الرئيس كانت كثرية ويف كل مكان، لم 
يكن صعباً وصول كالم الربدوني إليه. 

لك�ن من يقدر ع�ىل ُمعاقبة »ش�اعر 
الش�عب«! لم يك�ن صالح ق�ادراً عىل 
فعل أذّية علنية يف حق ش�اعر »لعيني 
أم بلقيس« )1972(، لقد كان »الرائي« 
محّمياً بس�لطة الناس العادين الذين 
س�ّخر ش�عره وكتب�ه الفكري�ة لهم 
وبأثمان زهي�دة. نتذكر هنا، وبعد أن 
ندرت كتب الربدوني يف املكتبات حصل 
أن تلقى جائزة أدبية كبرية )200 ألف 
دوالر( ل�م ي�ردد حينه�ا م�ن توجيه 
املبل�غ إلعادة طباعة ما ش�ح من تلك 

املكتبات.
عىل هذا مىض شاعر »جوّاب العصور« 
)1991( يف طريق�ه ول�م ُيفّكر لحظة 
واحدة يف إعادة ترتيب عالقته بسلطة 

صال�ح. لكن هذا »الرئيس« لم يتوقف 
ع�ن مالحقت�ه ومراقبت�ه. ل�م يك�ن 
الربدون�ي وقته�ا بغاف�ل ع�ن بعض 
»العنارص الثقافية« الذين كانوا يأتون 
إىل مقيله )جلس�ة القات( األسبوعية 
التي كانت تقام يف بيته. كما أن البيت 
نفسه كان مفتوحاً لكل طالب معرفة 
أو باحث عن جواب أو حوار صحايف أو 

جلسة نقاش.
ومن تلك الجلس�ات املُحارصة بعيون 
راص�دة كان الربدون�ي ال يتوقف عن 
الحديث ح�ول نتاجه الق�ادم وقريبد 
االصدار. يف أّيامه األخ�رية، لم يتوقف 
اآلخ�ر«  الش�وق  »كائن�ات  ش�اعر 
عم�ل  ح�ول  حديث�ه  ع�ن   )1987(

اليمنية«  »الجمهوري�ة  اس�م  يحم�ل 
)وهو ج�زء ثان لكتابه القديم »اليمن 
الجمهوري« 1983( ويف الكتاب األول 
يرشح الربدوني، ويعلل األسباب التي 
أدت لحرب صيف 1994 بن الش�مال 
والجنوب بعد أربع س�نوات من وحدة 
قامت بينهم�ا، وعالقة ع�ي عبد الله 
صال�ح به�ا واغتيال�ه فك�رة الوحدة 
أعلن�ه  م�ا  اليمني�ة، وه�ذا بحس�ب 
الربدوني نفسه يف حوار صحايف محي 
أج�راه قب�ل وفات�ه بأش�هر. إضافة 
الدائ�م ع�ن ديوان�ي ش�عر  لحديث�ه 
هم�ا »رحلة اب�ن من ش�اب قرناها« 
و«العش�ق يف مرافئ القم�ر«، وكتاب 
يف النق�د س�ّماه »الجدي�د واملتجدد يف 

النق�د األدبّي« ورواي�ة عنوانها »العم 
ميم�ون«. كل ه�ذه املخطوطات كان 
يش�تغل عليه�ا ويحك�ي عنه�ا وهو 
الش�غوف واملتعجل كأن موتاً محتمالً 

يلحق به.
لك�ن املوت جاء فعال إىل بيت الربدوني 
صب�اح 30 أغس�طس يف صنع�اء من 

العام 1999.
ومع ذلك املوت جاست أصابع يف البيت 
نفسه خلسة وأخذت تلك املخطوطات. 
ُدف�ن الربدوني وعاد أحبابه يس�ألون 
ع�ن تل�ك األش�غال الت�ي كان يحكي 

الرائي عنها طوال وقته.
كانت األخبار بداية تقول إن شخصية 
قريب�ة م�ن صال�ح، تدي�ر مؤسس�ة 
صحافي�ة كبرية وتنطق بحال الجيش 
اليمني، هو أول من زار بيت الربدوني 
بعد س�اعات قليلة م�ن وفاته. )هذه 
الش�خصية صارت اليوم خارج اليمن 
بع�د رحي�ل صال�ح(. كان األمر األول 
الربدون�ي:  لزوج�ة  الش�خص  له�ذا 
عليكم أن تدفنوه رسيعاً. هي رفضت 
يف البداي�ة ألنها كانت تري�د له جنازة 
تلي�ق به. ول�م يتحقق له�ا األمر. لقد 
ت�م دفن�ه يف الي�وم التايل. وه�و اليوم 
التايل نفسه الذي اكُتشف فيه اختفاء 

املخطوطات.
بع�د ذل�ك، انتظ�ر عش�اق الربدون�ي 
أن تظه�ر أخب�ار ع�ن املخطوط�ات 
نفس�ها لك�ن ال يشء طل�ع للض�وء. 
واس�تمر الحال ع�ىل ما ه�و عليه إىل 
ح�ن قامت الثورة ع�ىل نظام صالح. 
تغرّي الح�ال حينه�ا. ب�دأت األصوات 
يف الطل�وع. قامت مس�ريات ووقفات 
احتج�اج ومطالبة به�دف خروج تلك 

املخطوطات من مخبئها. لكن ال يشء 
ظهر.

صدرت بيان�ات تطالب بظهور أعمال 
الربدوني. شعراء يكتبون هنا ونشطاء 
يؤسس�ون صفح�ات ع�ىل فيس�بوك 
تن�ادي ب�� »اس�تعادة إرث الربدون�ي 
الضائع«. وألول مرة يف تاريخ الثقافة 
اليمني�ة تخرج مس�رية راجلة تخرق 
ش�وارع صنع�اء ي�وم الخام�س من 
وزارة  ملق�ر  وتص�ل   2013 س�بتمرب 
الثقاف�ة يف وقفة احتجاجي�ة تطالب 
قيادة ال�وزارة بالتدخل ملعرفة مصري 

مخطوطات الشاعر الرائي.
وق�د كان�ت تل�ك الح�ركات املطالب�ة 
بنت�اج الربدوني املخف�ي تعتقد يقيناً 
أن الرئيس الس�ابق نج�ح يف االنتقام 
م�ن عب�د الل�ه الربدون�ي بع�د وفاته 
فأخفى تلك األعم�ال. وهو األمر الذي 
دفع جه�از األم�ن الس�يايس إلصدار 
بيان رس�مي جاء في�ه أن هذا الجهاز 
األمن�ي قد أف�رج ع�ن كل الكتب التي 
كان�ت ُمصادرة عنده، وتّم تس�ليمها 

إىل الهيئ�ة العاّم�ة للكتاب لك�ّن ُكتب 
الربدونّي املُختفي�ة لم تكن من بينها. 
)كان عي صالح قد خرج من السلطة، 

شكلياً(. 
والي�وم، وقد رحل صال�ح، هل يمكن 
إع�ادة الس�ؤال مج�دداً: أي�ن ذهب�ت 
مخطوطات الربدوني وهل من س�بيل 
الس�تعادتها وطباعته�ا؟ طرحنا هذا 
ع�ىل رئي�س اتح�اد األدب�اء والكتاب 
اليمنين الش�اعر مبارك ساملن فقال 
لنا: »ال أحد يس�تطيع أن يؤكد ش�يئا 
بخصوص تلك املخطوطات« مضيفاً: 
»إن عبدالل�ه الربدوني جزء من ضمري 
الشعب ولهذا كانت تهابه كل األنظمة 
املتعاقب�ة وتتب�ع أثره«، أم�ا عن أمر 
اس�تعادتها فق�ال »ه�ذا يحت�اج إىل 
جهد كب�ري وتعاون من قب�ل الجميع 
وزارة ثقافة واتحاد أدباء وشخصيات 

اجتماعية كبرية«.
املخطوط�ات  تل�ك  أن  يب�دو  وعلي�ه 
س�تحتاج وقتا طويال لكي ترى النور، 

إن كانت موجودة.

جمال جبران
فتتح عبد الله الربدوني ) 1929- 1999( حياته بالعمى. عاش بعينن مبرصتن نحو ستة أعوام من عمره قبل أن يأكلهما وباء الجدري الذي حّل باليمن 
ر بالوباء  وقته�ا ليطف�ئ عيوناً كثرية من أبناء »الس�عيدة«، وذهب ذلك »الجدري« الحقاً لكن آثاره بقت عىل وجه ش�اعر اليمن كبثور صغرية تش�ري ُتذكِّ

القديم.وكان عندما يسأله أحدهم عن اليمن، يجيب بسخرية فريدة ُعرف بها »إذا أردت رؤية صورة اليمن فانظر إىل وجهي«. 

صدرت حديثا عن منشورات املتوسط 
- إيطالي�ا، مجموعة ش�عرية جديدة 
اإليراني�ة مري�م حي�دري،  للش�اعرة 
ُد  حملت عن�وان »باب م�وارب«. تتعمَّ
ش�عرية  لعب�ٍة  يف  حي�دري،  مري�م 
ُمحكم�ة، ترَك الب�اِب موارباً، يف إحالٍة 
ف شيئاً فشيئاً  عىل عالٍم غامٍض يتكشَّ
بالكلم�ات، كما لو أنَّ الش�اعرة هنا، 
لمة  تحمل كلماِتها كفانوس يزيُح الظُّ
ع�ن ال�دروِب والطرِق الصغ�رية، عن 
املدِن والحارات، ع�ن البيوِت والغرف، 
بن األصدقاء وظ�الل الغرباء، وخلَف 
األشياء الحميمة التي تؤّثُث القصائد. 
هك�ذا، ت�روي مري�م حي�دري س�ريَة 
األماكِن التي نس�افُر إليه�ا ونرُك أثَر 
عاب�ري الس�بيل، تتع�دَُّد امل�دن تحت 
س�ماٍء واحدة، من األه�واز، إىل بغداد، 
إىل الجزائر، إىل كابول، وطهران. حيُث 
ترس�ُم مري�م خارطة عالٍم نكتش�ُف 
تفاصيله، بخلفيِة موس�يقى فارسية 
وجرأِة امرأٍة تديُن بالحب أّنى توّجهت 
ركائب�ه. تق�ول مريم حي�دري يف أوىل 

قصائدها:
اِب الوقُت ُمَبّكٌر لِلسَّ

ولِلوَهِم أن َيأتي ِبأسباٍب َبِسيطٍة،
لَيدُخَل الَبيَت

مُس َغيمٌة َناِصَعة الشَّ
باح َبِق َعىَل الصَّ وُء ِظاَلُل الشَّ والضَّ
َنهَداَي َزهرََتاِن َبّريَّتاِن َبَن الَحِريِر

فِر َقرَيٌة َهاِدَئة. وَحقيبُة السَّ
تتميَّ�ز لغة مري�م حيدري الش�عرية، 
بانس�يابية ال تخلو من الحفر العميق 
يف متوِن نصوص مقدَّس�ة واس�تلهام 
الصور واملشاهد املتعدِّدة داخل النص 
الواح�ِد م�ن كت�ِب ال�راث، أو إع�ادة 
تدوير األس�اطري واخراقها، للخروِج 
بقصي�دٍة خاّص�ة، تحم�ُل مواصفات 
االش�تغال الواعي واملرون�ة يف تجاوِز 
الكتاب�ة املبارشة، نح�و فضاء أرحب 
الذكي�ة بقص�ِد  للّغ�ة، والتش�بيهات 
عري يف الحواس، وعنارص  التقاط الشِّ

الطبيعة وأشياء اليومي.
كتب�ت  �ري«  الطَّ »منِط�ق  قصي�دة  يف 

مريم:
ُرُق َشَظاَيا ُمْهَملٌَة الطُّ

الُجُسوُر أَْقوَاٌس َياِئَسٌة
اُب َشاِحٌب َ السَّ

ج َوأََنا ِنْصِفي ِحَصاٌن ُمَسَّ
َوِنْصِفي ُصُخوٌر َصاِمَتٌة.

تم�ي مريم حيدري من خالِل س�بٍع 
وأربعن قصي�دة، يف تتبِّع خيط الحب 
ه�ا امل�آُل، وهي التي  الش�ائك، وال يهمُّ
تملُك جسداً يتمرَُّد عىل الغياب، وروحاً 
م�رآة  يف  جس�دا،  تص�رَي  أن  تطم�ُح 
الحي�اة الضخم�ة، املعلَّق�ة عىل جدار 
العالِم كبوابٍة للزمن، تعرُب من خاللها 
الش�اعرة بحقيبٍة صغ�رية، نجُد فيها 
الكثري من الكتب، والنبيذ، واملس�اءات 

الكئيبة، واألجراس والفراشات.
»باٌب موارب« مجموعة شعرية جديدة 
اإليراني�ة مري�م حي�دري،  للش�اعرة 
ص�درت يف 80 صفح�ة م�ن القط�ع 
الوس�ط، ضم�ن مجموعة »ب�راءات« 
الت�ي تصدره�ا ال�دار وتنت�رص فيها 
للشعر، والقصة القصرية، والنصوص، 
احتفاًء به�ذه األجناس األدبية. مريم 
حي�دري: ش�اعرة ومرجم�ة إيرانية، 
األهواز-إي�ران.  يف   1984 موالي�د 
ترجمت العديد من الش�عراء والكتاب 
اإليراني�ن واألفغ�ان إىل العربي�ة كما 
إىل  عرب�ا  وكتاب�ا  ش�عراء  ترجم�ت 
الفارس�ية، نذكر منه�ا: »رد بروانه«، 
ترجمة »أثر الفراشة« ملحمود درويش 
2010. »طي�ور بال أجنح�ة«، ترجمة 
مخت�ارات ش�عرية للش�اعر اإليراني 
أحمد رض�ا أحمدي إىل العربية 2011. 
-ترجم�ة  وجهانك�ردان«  »جه�ان 
مقاالت عن الرحالة العرب واملسلمن 
2010. »ش�موس الروح« -مختارات 
من الش�عر الف�اريس الحديث 2014. 
عن منشورات املتوسط ومركز ارتياد 
اآلفاق ص�در لها كتاب: »مذكرات تاج 
الس�لطنة«، ترج�م إىل العربية 2018. 
وعنه ح�ازت جائزة ابن بطوطة ألدب 
الرحل�ة يف فرع الرجمة لعام 2017 � 
2018. كما تكتب مقاالتها يف عدد من 

الصحف واملجالت الثقافية العربية.

ت�دور أح�داث رواية الحس�ن 
بكري »حكاية مدينة واحدة« 
حول الجد خليل، الذي أس�س 
م�ع فطوم�ة الس�مرا مدينة 
أطلق�ا عليها اس�م »س�وبا« 
تيمناً بحارضة سودانية كانت 
ق�د اندث�رت يف مطل�ع القرن 

السادس عرش امليالدي.
إىل  الناش�ئة تتح�ول  املدين�ة 
رم�ز للح�ب، لك�ن م�ا لبثت 
الرصاعات أن نشبت لتعصف 
بها وبمجم�ل البالد التي تقع 
يف محيطها.. يبدو س�نديكي، 
أحد أبطال الرواية األساسين، 
خض�م  يف  يختل�ق  مأزوم�اً 
ذعره املخ�زي بطوالت زائفة 
تتناقض عىل نحو مبارش مع 
الجس�ارة البالغ�ة التي عرف 
به�ا أم�ام حبيبت�ه املحارب�ة 

شاهندا.
بطريق�ة  الوقائ�ع  تتصاع�د 
درامي�ة مش�وقة، إذ يمت�زج 
باألس�طورة،  الواق�ع  فيه�ا 
ويش�يد الكاتب من خالل تلك 
األحداث رصحاً معماراً رسدياً 
حميم�اً لت�راوح مصائر تلك 
الف�وز  ب�ن  الش�خصيات 
والس�قوط كما ه�ي الحال يف 

الراجيديات الكالسيكية.

للمرة األوىل بعد انتظامها عقب 
الحرب العاملي�ة الثانية )1939 
»األكاديمية  أعلن�ت   ،)2018  –
الس�ويدية« التي تمن�ح جائزة 
نوب�ل يف اآلداب، أنه�ا لن تمنح 
الجائ�زة هذا العام بعد فضيحة 
مزاعم سوء س�لوك جنيس أّدت 
إىل اس�تقالة ع�دد م�ن أعضاء 
بي�ان  يف  وج�اء  مجلس�ها.  
األكاديمي�ة أن »الق�رار ص�در 
لتض�اؤل ع�دد أعض�اء  نظ�راً 
األكاديمية حالي�ًا وتراجع ثقة 
أن  إىل  مش�رياُ  فيه�ا«،  الن�اس 
»العم�ل عىل اختيار املرش�حن 
يف مرحل�ة متقدم�ة سيس�تمر 
ع�ىل النح�و املعتاد يف الش�هور 
املقبلة، لك�ن األكاديمية تحتاج 
وقت�اً لتع�ود إىل العم�ل بكامل 
قوتها، ويك�ون لديها عدد أكرب 
من األعضاء الفاعلن وتستعيد 
الثقة يف عملها، قبل اإلعالن عن 
الفائ�ز املقبل بالجائ�زة«. ومن 
ب�اب التعويض مل�ا حصل هذه 
الس�نة، قالت األكاديمي�ة إنها 
»تسعى إىل منح جائزتن يف عام 
2019«، حيث تس�مح تعليمات 
املؤسس�ة املس�ؤولة عن تنفيذ 
وصية مخرع الديناميت ألفريد 
نوبل باالحتفاظ بالجوائز حتى 
العام التايل. وقد تنامت الشكوك 
خ�الل الش�هور املاضي�ة حول 
منح الجائزة يف العام الحايل، بعد 

كشف فضيحة التحرش الجنيس 
التي طالت املصور الفوتوغرايف 
جان كلود أرنو، زوج الش�اعرة 
كات�����ارين�ا فروستنس�ون، 
العض�و يف اللجنة، إث�ر تحقيق 
نرشته صحيف�ة »داغنز نيتري« 
الس�ويدية يف ترشي�ن الثان�ي/ 
نوفم�رب املايض، حي�ث وجهت 
ثمان�ي ع�رشة ام�رأة إىل أرن�و 
تهماً بالتحرش وسوء املعاملة. 
وتمّثل الحدث األبرز حن قّدمت 
املؤرخة األدبية س�ارة دانيوس 
استقالتها من منصب سكرتري 
اجتم�اع  بع�د  الجائ�زة  لجن�ة 
ط�ارئ يف س�توكهولم يف الثاني 
عرش من نيسان/ أبريل املايض، 
رغم أن أس�س تش�كيل اللجنة 
يفرض بق�اء أعضائها الثمانية 
عرش، يف مناصبهم مدى الحياة، 
لك�ن داني�وس اس�تقالت بع�د 
الترصيح بأنها »فقدت الثقة يف 

األكاديمّية«.
ثم تسارعت التداعيات باستقالة 
س�بعة أعضاء آخري�ن يف تعبري 
ع�ن رفضه�م ل�«الفضيح�ة«، 
التي تس�ّبب بها دان كلود أرنو 
وزوحته كاتارينا فروستنسون 
اللذان يديران مركز فوَرم، وهو 
ناد ثقايف يف س�توكهولم، يتلّقى 
دعم�اً مالي�اً م�ن األكاديمي�ة 
الس�ويدية حتى إغالقه يف العام 
الفائت، بعد أن تعاظمت املزاعم 
ضّد أرنو ومنها اتهامه بتسيب 
أس�ماء س�بعة م�ن الفائزي�ن 
بجائزة نوب�ل، قبل إعالنها، من 
ضمنه�م ب�وب دي�الن يف العام 
2016، وهارول�د بن�ر يف العام 
2005. ُيذك�ر أن جوائز نوبل لم 
ُتمنح بن عامي 1940 و1943 
الثانية،  بس�بب الحرب العاملية 
كم�ا حجب�ت يف أع�وام 1914 

و1918 و1935.

مريم حيدري تصدر »باب موارب«

»حكاية مدينة واحدة« يف مزيج 
الواقع واألسطورة

ال »نوبل لآلداب« هذا العام

فيسوافا شيمبورسكا 
ترجمة: أنس الحوراني

نحن أبناء عرصنا، 
إنه عرص سيايّس.

طوال اليوم، وطيلة املساء، 
كل الشؤون -شؤونك، شؤوننا، شؤونهم- 

هي شؤون سياسية.
سواء أعجبك األمر أم لم يعجبك 

لِجيناتك ماٍض سيايس، 
ولبرشتك درجة لون سياسية، 

ولعينيك ملحة سياسية.
كل ما تقوله يرجع الصدى، 

وكل ما ال تقوله يتكلّم عن نفسه. 
لذا ففي الحالتن إنما تنطق أنت بلسان السياسة.

حتى بانطالقك باتجاه الغابة، 
تخطو بخطى سياسية 

عىل أراٍض سياسية.
القصائد الالسياسية سياسية أيضاً، 

و فوقنا يشع قمر 
لم يعد قمرياً فحسب. 

أن تكون أو ال تكون، هذا هو السؤال. 
ورغم أنه سؤال يتسّبب باضطراب يف الهضم 

إال أنه سؤال، كما عىل الدوام، سيايّس.
ولكي تحظى بمعنى سيايس 

لن يكون عليك أن تكون برشياً حتى. 
الجمادات تكفي، 

أو وجبات الربوتن، أو النفط الخام، 
أو طاولة اجتماعات سّبب شكلها 

نزاعاً امتد لشهور عدة: 
أنحكم يف أمور الحياة واملوت 

عىل طاولة مربعة أم مستديرة؟
ويف تلك األثناء، هلك أناٌس، 

وماتت حيوانات، 
وُحرقت منازل، 

ودبت الفوىض يف حقول، 
كما كان يحصل يف العصور الغابرة 

األقل سياسية.

أبـنـاء عـصـرنـا
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تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية الثالثة  
يف تمام الساعة التاسعة )9( من صباح يوم )الثالثاء( املصادف 2018/5/15 
لبي�ع الفق�رات املبني تفاصيله�ا وتاميناته�ا يف الجدول امل�درج ادناه  فعىل 
الراغب�ني باالش�راك باملزاي�دة العلنية الحض�ور باملكان والزم�ان املحددين 
مس�تصحبني معهم التأمين�ات املبينة ازاء كل منهم وعىل املش�رك باملزايدة 
جلب نسخة مصورة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة 
الس�كن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور  نرش االع�الن والداللية وان 
ترفع املواد خالل )15( يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالف ذلك يتحمل  

املزايد غرامة قدرها )25,000( دينار عن كل يوم تاخري.
مالحظ�ة : اذا ص�ادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون موع�د الغلق يف اليوم 

التايل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري يف غماس

لجنة تثبيت امللكية يف غماس 
العدد / 15/مجدد/2018

التاريخ  /2018/4/15
قرار تثبيت ملكية 

اس�تنادا اىل مح�ر تثبيت امللكية امل�ؤرخ يف 2018/4/15 
املنظم بش�ان العقار املرقم 1402/الرشق ونتائج التحقيق 
واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا اىل الصالحية املخوله يل 
بموج�ب امل�ادة ) 48( من قانون التس�جيل العقاري املرقم 
)43 لسنة 1971( ونتيجه للبينه املستمعه يف موقع الكشف 
واملختار وتوف�ر الرشوط القانونية املتمثل�ة بوجود حيازه 
هادئه ملدة اكثر من خمس�ة عرش سنه ودون معارضه من 
اي شخص قررت تثبيت ملكية العقار املرقم 1402 /الرشق 
باسم طالب التسجيل املجدد )احالم عبد الزهرة جفر( وعىل 
ان يت�م اعالن هذه الق�رار ملدة ثالثون يوم�ا وفقا للقانون 
ويكون القرار خاضعا للتمييز خالل مدة االعالن وافهم علنا 

يف 2018/4/15
القايض

ماهر صاحب شاكر
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية 
العدد : 1308/ج/2018

التاريخ 2018/4/30
اعالن

اىل املتهم الهارب صالح فيهان راهي 
1308/ج/2018   املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى  التهام�ك 
املش�تكي فيهما عباس جبار وناس وف�ق احكام املادة 459 
من قان�ون العقوبات واملقامة  امام هذه املحكمة ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بلوحة االعالنات 
وع�ني يوم 2018/6/28 موعدا الج�راء محاكمتك ويف حالة 
ع�دم حضورك باملوعد املحدد س�تجري بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

خالد عبد  مطلك 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

العدد  /245/ج/2016
التاريخ 2018/4/25

اعالن
اىل املتهم الهارب )كامل حبيب وادي(

التهامك�م بالدع�وى املرقم�ة 245/ج/2016 وف�ق احكام 
امل�ادة 1/459 م�ن قان�ون العقوبات ولهروب�ك ومجهولية 
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني رس�ميتني واس�عتي 
االنتشار وعني يوم 2018/5/28 موعدا للمحاكمة ويف حال 
ع�دم حضوركم س�تجري املحاكم�ة بحقكم غيابي�ا  وعلنا 

وفقا للقانون
القايض

محمد تكليف خشان
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد بال

التاريخ 2017/5/6
اعالن مفقود

اىل املفقود / حامد كريم حسن عباس
بتاري�خ 2018/5/6 قدمت زوجتك املدع�وه نادية عبد الله 
عيل تطل�ب فيه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
2014/11/10 ول�م تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش س�وف تنصب )زوجتك( قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح  مهدي صالح

تعلن مديرية زراعه صالح الدين عن تأجري املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه 
وفق احكام القانون 35 لس�نة 1983 و قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
) 21 لس�نة 2013 (املعدل فعىل الراغبني بالتاجري الحضور اىل مقر  مديرية 
الزراعة )يف مركز قضاء تكريت(    الساعة )10( صباحا مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة ) 20% ( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة مصاريف واجور  النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا 

من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

نظراً لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 1509 / 5 مقاطعة 22 صابيات الكائن يف الش�علة العائد للمدين يحيى غايب 
عبد الله لقاء طلب الدائن جاس�م حس�ن عطيه البالغ 340 الف دوالر 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة 
ع�رش يوم�اً من اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحباً معه التأمينات 
القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشري وذلك 

استناداً للمادة 98 من قانون التنفيذ 
املواصفات :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
1- موقعه ورقمه :- الشعلة / قرب جامع االمام عيل )ع( محلة 454 زقاق 22 دار 3

2- جنسه ونوعه :- دار مفرزة اىل دارين بصورة غري رسمية / خلفية وامامية 
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مش�تمالته :- العق�ار عبارة عن دارين مفرزين بصورة غري رس�مية احدهما امامية وخلفية ال�دار االمامية تحتوي عىل ممر 
متخ�ذ كغرف�ة جل�وس وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مش�ركة ومنور خلفي مش�يد فيه درج يؤدي اىل الس�طح – 
الس�قوف ع�كادة ) طابوق وش�يلمان ( ارضية الدار مبلطة بال�كايش املوزائيك املطعم باملرمر اما ال�دار الثانية هي دار خلفية يف 
بدايته ممر طويل ضيق يؤدي اىل الدار التي تحتوي عىل غرفة ومطبخ وحمام ومرافق صحية يف الطابق االريض ثم درج يؤدي اىل 
الطابق الثاني الذي يحتوي عىل غرفتني نوم ) السقوف عكادة من الطابوق والشيلمان ( وارضية الدار بالنسبة للطارمة وغرفتي 
الن�وم مبلط�ة بالكايش املوزائيك املطعم باملرمر والغرفتني يف الطابق االريض مبلطة بالكايش املزائيك العادي . وان االعالن يش�مل 

بيع حصة املدين اعاله فقط
 5- مساحته :- 160 م2

 6 - درجة العمران :- جيدة  
 7- الشاغل :- زاهر جاسم محمد واحسان عيل باهض ويرغبان يف البقاء بعد البيع

8- القيمة املقدرة لحصة املدين فقط  16,826,923 مليون دينار من اصل القيمة العمومية البالغة 125,000,000 مليون دينار 
9- بدل املزايدة االخري :- ال يوجد

وزارة الصناعة واملعادن
تنويه اعادة اعالن مناقصةالرشكة العامة للسمنت العراقية

املناقصة املرقمة 2م/2018
اشارة اىل االعالن الخاص باملناقصة املرقمة 2م/2018 نقل منتسبي 
مقر الرشكة من محالت س�كناهم اىل املقر وبالعكس بتاريخ الغلق 
2018/5/9 تك�ون الكلفة التخميني�ة )183000000( دينار فقط 
مائة وثالث�ة وثمانون مليون دينار بدال م�ن )189000000( دينار 

فقط مائة وتسعة وثمانون مليون وملدة )6( اشهر 

الرشكة العامة للسمنت العراقية 
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكروني 

www.icsc.gov.iq

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف ذي قار االحتادية

اعـالن مناقصة رقم 1
تعلن رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية عن اجراء مناقص�ة تنظيف مبنى قرص القضاء 
يف النارصي�ة واملحاك�م ومكاتب التحقيق القضائ�ي التابعة لها فعىل الراغبني االش�راك باملناقصة 
م�ن ال�رشكات واملكاتب مراجعة مقر رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادي�ة  للحصول عىل 
املواصف�ات والرشوط والج�داول والتندر لقاء مبلغ قدره 200000 مائتا ال�ف دينار غري قابلة للرد 
،علما ان مدة تقديم العطاءات هو 15 خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حالة 
مصادفة اليوم االخري عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو اليوم االخري وان يتم تقديم العطاءات 

بظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم العطاء او عنوانه واسم رقم املناقصة .
ال�رشوط واملتمس�كات املطلوب�ة : -1- تقديم براءة ذمة م�ن الهيأة العامة للرائب لس�نة 2018 
نافذة ومعنونه اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية – 2- تقديم تأمينات اولية بنس�بة 
30% م�ن قيم�ة العطاء بصورة ص�ك مصدق او خطاب ضم�ن نافذ ملدة ) 3( ثالثة اش�هر من قبل 
مرصف حكومي المر رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية -3- عقد تأس�يس الرشكة مع 
ش�هادة التأس�يس والنظام الداخيل للرشك�ة – 4- قائمة باألعمال املماثل�ة املنفذة من قبل الرشكة 
مص�ادق عليه�ا من قبل الجهة املس�تفيدة -5- هوية غرفة التجارة واجازة ممارس�ة املهنة وكافة 
املستمس�كات الصادرة من الجهات الرسمية بالنسبة للمكاتب -6- تكون رئاسة محكمة استئناف 
ذي قار االتحادية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وتخضع املناقصة اىل تعليمات تنفيذ العقود رقم 
2 لس�نة 2014 املعدل وجميع القوانني والتعليمات النافذة ويتحمل من ترس�و عليه املنافصة اجور 

نرش االعالن -7- التقيد التام بتنفيذ جميع رشوط فقرات االعالن .

مالحظة: لالستفس�ار عن املنافصة مراجعة قس�م الشؤون االدارية يف رئاسة محكمة استئناف ذي 
قار االتحادية .

املوقع االلكروني لرئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الديوانية 
رقم االضبارة : 2015/1319

التاريخ 2018/5/3
اىل املنفذ عليه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن ان املدي�ن ) مهيمن رحمن 
جليل( 

ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ الديوانية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
ان الق�رار املرق�م 1948/ش/2015 يف 2015/4/23 قررت 
املحكمة الزام املدين بأن يؤدي للدائنة )رسل عادل منصور( 
مبلغ قدره عرشة مليون عن مهرها املؤجل وتحميل الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة .
�������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / العريف حسن شبوط صحن هويظل

املنسوب اىل  مديرية امن االفراد 
العنوان / محافظة البرصة  � حي الحسني 

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /5/ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مق�ر عملك بتاري�خ 2015/5/20 ولحد 
االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن يف صحيفة محلية  يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك 
ومق�ر  دائرتك وتجي�ب عن التهمة املوجه ض�دك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام 
املواد) 65 و68و69 (م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

اىل املتهم الغائب / ن .ع نعيم حميد حواس باشغ  
املنسوب اىل  مديرية امن االفراد 

العنوان / محافظة البرصة  � قضاء الهارثة 
بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة /5/ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغيابك ع�ن مقر عملك بتاري�خ 2015/5/20 ولحد 
االن وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا 
االع�الن يف صحيفة محلية  يومي�ة وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر  دائرت�ك وتجيب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام 
امل�واد) 65 و68و69 (من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 206/ش2018/3
التاريخ 2018/5/6

اىل / املدعى عليه / قاسم نجم عبد الله
اعالن

بتاري�خ 2018/4/16 اصدرت هذه املحكمة ق�رار الحكم بالعدد 
206/ش2018/3 واملتضم�ن تفري�ق للهج�ر بين�ك وبني زوجتك 
املدعي�ة ملي�اء ج�واد احمد عب�د ولكون�ك مجهولة مح�ل االقامة 
تق�رر تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني حكم�ا غيابيا وعلن�ا ووفق االصول ول�ك حق االعراض 

ضمن املدة القانونية 
القايض

مصباح مهدي صالح

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

االتحادية
محكمة بداءة جلوالء
العدد : 89/ب/2018

التاريخ 2018/5/2
اعالن

اىل املدعى عليها/  امل شكر طيب  
اق�ام املدعي الس�يد مدير ع�ام توزيع 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  الوس�ط  كهرب�اء 
الدعوى البدائية املرقمة 89/ب/2018 
امام ه�ذه املحكمة يطلب فيها دعوتك 
املرافعة ومن ثم الحكم بمنع معارضتك 
ل�ه يف ال�دار العائ�دة له واملش�يدة عىل 
القطعة املرقم�ة 1966/225 مقاطعة 
الي�ه  وتس�ليمها  العوس�ج  وادي   8
خالية من الش�واغل وانه يقدر املنفعة 
السنوية للدار بمبلغ قدره )500000( 
خمس�مائة الف دينار ويحتفظ بحقه 
باملطالب�ة باجر املثل عن مدة اش�غالك 
لل�دار علي�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املبل�غ 
)العري�ف ع�ادل احمد ع�يل( املؤرخ يف 
2018/4/15 واش�عار مختار منطقة 
حي الش�هداء ري�اض محمد ش�كر يف 
2018/4/15 املؤي�د لذل�ك واملؤيد من 
املجلس املحيل لناحي�ة جلوالء ومكتب 
معلومات جل�والء والوارد الينا بموجب 
كت�اب مرك�ز رشط�ة وادي العوس�ج 
املرق�م بالع�دد ق1543/12/2 املؤرخ 
يف 2018/4/15 علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليتني بموع�د املرافعة 
املوافق 2018/5/16 الساعة التاسعة 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�ا 
للمرافعة او عدم ارسال من ينوب عنك 
قانونا باملوعد املح�دد اعاله امام هذه 
املحكمة س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول والقانون 
القايض

مقداد قادر راشد
����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار 
  : القطع�ة   رق�م  او  التسلس�ل 

1125/305
املحلة او رقم واسم املقاطعة : العرب

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها 
النوع : ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 280م2
املشتمالت : 

املزروعات او املغروسات  :  
واردات البيع السنوية : 

الش�اغل : مالك العق�ار � حزام مرشي 
سعدون

مقدار البيع :
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
الزبري باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن ح�زام م�رشي 
س�عدون لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن  
م�رصف املنص�ور لالس�تثمار البال�غ  
97.500.000 دين�ار  فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )30( يوم اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10%  من القيمة 
املق�درة للبيع البالغ�ة  150.000.000 
دين�ار )مائة وخمس�ون مليون دينار( 
وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( 

ظهرا  من اليوم االخري
نجم عبد الله 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )وحيد 
كاط�ع خضري( الذي يطل�ب فيه تبديل 
)اللقب( من )العطبي( اىل )املوس�وي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خ�الل مدى اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 
22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
��������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد 
)جاس�م جاب�ر محم�د( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل )اللق�ب( من )ب�دران( اىل 
)الحسيني( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 
الفريق

مهدي نعمة الوائيل 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 

واالقامة العامة
��������������������������������

فقدان
الطال�ب عب�اس عب�د  فق�دت هوي�ة 
الح�ر عصم�ان الص�ادرة م�ن معه�د 
التدريب النفطي برصة قس�م امليكانيك 
اختصاص الس�المة الصناعية عىل من 

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

فقدان 
فقدت ش�هادة الكيل العائدة للس�يارة 
)61499( اربي�ل مالكه�ا ن�وزاد خليل 
يوس�ف نوع مارس�يدس تريل�ه تنكر 
ص�ادرة م�ن رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطية / هيئة توزيع الجنوب عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

القايض/ حممد حيدر حسني
رئيس حمكمة استئناف ذي قار االحتادية

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
اعالنجلنة بيع واجيار اموال الدولة

مديرية زراعة صالح الدين

مجهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 258 / خ / 2017
التاريخ 22 / 2 / 2018 اعــالن

اعالن مزايدة

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
زراعية3500/دينار2/دونم16/كيان11/3
زراعية 3000/ دينار3,3/دونم15/ابو صفة225/1
زراعية 600/دينار20/دونم17/ابار بطيخ381/26
زراعية700 / دينار20/دونم37/الرفيع410/60
زراعية4800 / دينار23/دونم5/طوير52
زراعية700 / دينار22/دونم22/جبيرية 63
زراعية700 / دينار50/دونم30/الزنكور777
زراعية700 / دينار70/دونم12/شمسي وجمسرية891
زراعية 600/دينار30/دونم10/ابو الحيل936/27
زراعية 900/دينار50/دونم37/الرفيع1010/60
زراعية 700/دينار40/دونم11/المجتله1119/40

التاميناتفقرات المواد المعلنةت

7,750,000 )سبعة ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار(مواد مخزنية فائضة وراكدة1

8,500,000 )ثمانية ماليين وخمسمائة الف دينار( مواد مخزنية فائضة وراكدة2

8,100,000 )ثمانية ماليين ومائة الف دينار( مواد مخزنية فائضة وراكدة3

7,300,000 ) سبعة ماليين وثالثمائة الف دينار(مواد مخزنية فائضة وراكدة4

5,000,000 ) خمسة ماليين دينار( مواد احتياطية معادة واجهزة5

2,000,000 ) مليونا دينار( اثاث مع عدد ولوازم اخرى6
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شنيشل: هدفنا حتقيق اللقب اآلسيوي الثالث
             بغداد/ المستقبل العراقي

د راضي شنيش�ل، م�درب القوة الجوي�ة، أنَّ فريقه  أكَّ
يهدف للفوز بلقب كأس االتحاد اآلسيوي للمرة الثالثة 

على التوالي.
ويس�تضيف الق�وة الجوي�ة، حام�ل اللق�ب ف�ي آخر 
نس�ختين، غ�دا الثالث�اء، العه�د اللبنان�ي عل�ى ملعب 

كربالء، في ذهاب نصف نهائي غرب آسيا.
وقال شنيش�ل في تصريحات لموقع ك�ورة الرياضي: 
“الفري�ق م�اٍض في طريق�ه لتحقيق اللقب اآلس�يوي 
الثالث. تنتظرنا مباراة مهمة وقوية مع العهد اللبناني، 

الثالثاء المقبل”.
واستدرك “لكنَّنا نملك خبرة كبيرة بالبطولة اآلسيوية، 

وس�بق لنا مواجهة العهد بالنسختين الماضيتين. نعلم 
أنَّ العهد تغيَّرت صورته هذا الموسم، وهو بطل الثنائية 

في لبنان، إال أنَّنا عازمون على تكملة المشوار”.
وأوضح “القوة الجوية سيغادر اليوم اإلثنين 

إلى محافظة كربالء”.
وأش�ار إل�ى أنَّ “الفريق خاض ع�دًدا من 
الوح�دات التدريبي�ة. نع�ي جيًدا أس�لوب 
العه�د، ونس�عى لتعطيل مفاتي�ح لعبه. 
المب�اراة ف�ي ملعبن�ا، ونح�ن مطالبون 

بنتيج�ة إيجابية تخفف علين�ا ثقل مباراة 
االياب في بيروت”.

وتاب�ع “علين�ا أال ُنف�رط في 
عل�ى  عزمن�ا  طموحن�ا. 

بويول يتسلم جائزة من أتلتيك بيلباو
            المستقبل العراقي / وكاالت

 
فري�ق  مداف�ع  بوي�ول،  كارلي�س  تس�لم 
برشلونة األسطوري، جائزة “العب النادي 
الواح�د” من ح�ارس المرمى األس�طوري 

السابق خوسيه أنخيل إيريبار.
هذه الجائزة يهديها نادي أتلتيك بيلباو إلى 
العبين لم يلعبوا لصفوفه قط، ولكن أفنوا 

مسيرتهم الرياضية بالكامل في ناٍد آخر.
وتس�لم بوي�ول ال�ذي لعب لبرش�لونة من 
موس�م 2000-1999 حتى 2013-2014 ، 
الجائزة بين ش�وطي مب�اراة أتلتيك بيلباو 
وريال بيتيس اليوم السبت في وسط ملعب 
اللقاء، وكان يصاحبه إيريبار وأصغر العب 
ف�ي صف�وف بيلباو م�اركل أرويو وس�ط 

تش�جيع وهتافات حوالي 35 ألف مش�جع 
تواجدوا في ملعب )سان ماميس(.

ويع�د بويول ه�و راب�ع العب يتس�لم تلك 
الجائ�زة م�ن أتلتي�ك بلب�او بعدم�ا حصل 
عليه�ا الالع�ب اإلنجلي�زي مات لي تيس�ر 
)2015( واإليطالي باولو مالديني )2016( 

واأللماني سيب ماير )2017(.
وش�ارك المدافع في 593 مب�اراة بقميص 
الفري�ق الكتالون�ي وتمكن م�ن حصد 21 
و2  األبط�ال  دوري  و3  دوري   6 بطول�ة، 
كأس الملك و2 الس�وبر األوروبي و2 كأس 
العالم لألندية و6 كأس الس�وبر اإلسباني، 
باإلضاف�ة إل�ى لقب�ي كأس أم�م أوروب�ا 
2008 وكأس العال�م 2010 م�ع المنتخ�ي 

اإلسباني.

           المستقبل العراقي / وكاالت

رد بيب�ي مارتا المدي�ر الرياضي لنادي 
يوفنت�وس اإليطال�ي عل�ى األنب�اء التي 
ترددت بشأن رغبة البيانكونيري في التعاقد 
مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلس�ي اإلنجليزي 

في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وص�رح ماروتا عبر ش�بكة “ميدياس�يت بريمييم” 
اإليطالية: “ربط اسم موراتا بالعودة إلى يوفنتوس 
يؤكد أنه كان سعيد معنا، ولكنه اآلن العب بصفوف 

تشيلسي، ليس لدي أكثر من ذلك ألقوله”.
وأضاف: “في كل موس�م نسعى لتطوير أداء الفريق 
وتدعيم�ه كم�ا وكيف�ا، وبالطب�ع نتطل�ع لتعزي�ز 

الصفوف مع مراعاة الحالة االقتصادية للنادي”.
وقض�ى موراتا موس�مين بقمي�ص يوفنتوس، ثم 
ع�اد إلى ري�ال مدريد ف�ي صي�ف 2016 ورحل عنه 
بعد موس�م واحد لينتقل إلى تشيلس�ي صيف العام 

الماضي.
وألمح�ت تقاري�ر صحفية عدي�دة إل�ى أن المهاجم 
اإلسباني ال يشعر باالرتياح في العاصمة اإلنجليزية، 
كما أنه لم يكن على مس�توى التوقعات حيث سجل 
11 هدف�ا وصنع 6 لزمالئه ف�ي 29 مباراة بالدوري 

اإلنجليزي.
وارتب�ط اس�م ألف�ارو مورات�ا بالعودة مج�ددا إلى 
صفوف الس�يدة العجوز، كما رشحته تقارير أخرى 

باالنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

           بغداد/ المستقبل العراقي

تنتظ�ر العه�د اللبنان�ي مهم�ة محفوفة 
بالمخاط�ر، أم�ام مضيفه الق�وة الجوية 
العراق�ي، حام�ل اللق�ب، في قب�ل نهائي 
منطقة غرب آسيا بكأس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم،  غدا الثالثاء.
وكان العه�د تأه�ل بج�دارة لل�دور قب�ل 
الثاني�ة  المجموع�ة  بتص�دره  النهائ�ي، 

على حس�اب الزوراء العراق�ي، والجيش 
السوري، والمنامة البحريني.

ويدخ�ل العهد المب�اراة بمعنويات عالية، 
بع�د إحراز الثنائية المحلية دون أن يتلقى 

أي خسارة.
وقال باسم مرمر مدرب العهد للصحفيين 
كأس  لق�ب  إلح�راز  فرص�ة  “أمامن�ا 
آس�يا للمرة األول�ى بتاريخنا، بع�د األداء 
القوي ال�ذي قدمناه، وتوجن�اه بتصدرنا 

لمجموعتن�ا.. نس�عى للث�أر م�ن الق�وة 
الجوي�ة، ال�ذي كان أفضل فني�ا في العام 

الماضي”.
وكان الق�وة الجوية قد أط�اح بالعهد من 

كأس االتحاد اآلسيوي، في 2016، 
بع�د الف�وز 3-4 ف�ي مجموع 

المباراتي�ن، وأح�رز اللق�ب 
يحقق�ه مج�ددا  أن  قب�ل 

العام الماضي.

العهد يتحدى هيمنة الصقور عىل كأس االحتاد اآلسيوي

           المستقبل العراقي / متابعة
 

اتفق ن�ادي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
على ضم صفقة كبيرة من الدوري االيطالي، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، لدعم 
صفوفه من أجل المنافسة محلًيا وقارًيا في 
الموس�م الجديد.وقال�ت صحيف�ة “ذا صن” 
إن إدارة مانشس�تر يونايتد، اتفقت على ضم 
الموهب�ة الش�ابة س�يرجي ميلينكوفيت�ش 
سافيتش، العب وسط فريق التسيو اإليطالي 
مقاب�ل 80 مليون جنيه إسترليني.وأش�ارت 
الصحيف�ة إل�ى أن ادارة اليونايت�د كانت في 

البداية مترددة في دفع هذا المبلغ الكبير، 
للحص�ول عل�ى الصربي صاح�ب ال�23 
عام�ا، إال أنه�ا أدركت ض�رورة التعاقد 
معه، بسبب اعتزال مايكل كاريك نهاية 
الموسم الحالي، باإلضافة إلى الشكوك 
الت�ي تح�وم ح�ول مس�تقبل م�روان 
ميلينكوفيت�ش  أن  فياليني.يذك�ر 
باالنتقال  أيًض�ا  ارتب�ط  س�افيتش، 

إل�ى يوفنت�وس اإليطال�ي، لك�ن 
يب�دو أن فريق الم�درب جوزيه 

مورينيو األقرب حالًيا لحسم 
الصفقة.

             المستقبل العراقي / متابعة
 

ح�ث دييج�و س�يميوني م�درب أتلتيك�و مدري�د، االتحاد 
األوروب�ي لكرة الق�دم، على تغيي�ر قاعدة اله�دف خارج 
األرض بداعي أن األندية التي تخوض اإلياب خارج أرضها 

تحظى بأفضلية غير عادلة وفقا للقواعد الحالية.

وق�رر االتح�اد األوروبي إيق�اف المدرب 
األرجنتين�ي، الذي ُطرد خ�الل ذهاب قبل 
نهائي الدوري األوروبي أمام آرسنال قبل 
أن يحس�م أتلتيكو تأهل�ه للنهائي بالفوز 
1-2 في النتيجة اإلجمالية، أربع مباريات 
بسبب هذه الواقعة التي اضطرته للجلوس 

في المدرجات.
وب�دأ س�يميوني )48 عاما( تنفي�ذ العقوبة 

الت�ي س�تمنعه م�ن الوج�ود خ�ارج خطوط 
الملع�ب خ�الل المب�اراة النهائي�ة أم�ام أولمبيك 

مارسيليا في ليون يوم 16 مايو/ آيار الجاري.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي “االتحاد األوروبي 

يحت�اج للنظر في م�دى صعوبة خ�وض اإلياب على 
ملعبك ومنافس�ك يمتل�ك إمكانية خوض 30 دقيقة 

إضافي�ة وهدف�ه يت�م احتس�ابه باثني�ن بينما ال 
يحظى صاحب األرض بهذه المزية”.

وواص�ل: “أدع�و المهتمين بتحقي�ق العدالة 
ف�ي اللعب�ة للنظر في ذلك. ال يوجد س�بب 

لخوض الفريق الذي يلعب اإلياب خارج 
أرض�ه 30 دقيقة إضافي�ة وفرصة 

تسجيله لهدف تعد أكثر أهمية”.
واختتم: “أثق في قدرتهم على 

النظر في األمر خاصة ألن لو 
لم يحدث ذلك سيبدأ الظلم في 

الظهور.

مانشسرت يونايتد يتفق
عىل صفقة جديدة

سيميوين يطالب بتغيري قاعدة اهلدف 
خارج األرض

املنتخب الفلسطيني يواصل استعداداته ملواجهة العراق وديًا
           بغداد/ المستقبل العراقي

الفلس�ط��يني،  المنتخ���ب  واص�ل 
تحضيرات�ه لمواجه�ة الع�راق ودًي�ا، 
غدا الثالث�اء ، على ملعب جزع النخلة 

بالبصرة.
وخ�����اض المنتخ����ب 
األحد  مرانه  الفلسطيني 
جمي���ع  بمش�اركة 
حي�ث  الالعبي���ن؛ 

ح�رص الجهاز الفني بقي�ادة المدرب 
الجزائ�ري ن�ور الدين ولد عل�ي، على 

التركيز على الجوانب التكتيكية.
وقال الدكتور بدر عقل، طبيب المنتخب 
الالعبي�ن  أوض�اع  إنَّ  الفلس�طيني، 

ممتازة، وال توجد أي إصابات.
وتابع: “لكن الالعبين بالفترة السابقة 
تعرَّضوا لضغط المباري�ات، وبالتالي 
كان من الضروري إخضاعهم لمرحلة 
الطبيعي،  الع�الج  استش�فاء تتضمن 

باإلضاف�ة ال�ى تماري�ن متخصص�ة 
بالملعب”.

وأوض�ح “منذ وصولنا للعراق، وحتى 
موعدة المباراة إن ش�اء الله س�يعمل 
الطاق�م الطبي عل�ى تحضير الالعبين 

من الناحية الصحية بشكل كامل”.
وينتظ�ر أن يلتح�ق ع�دد م�ن العبي 
المنتخ�ب األولمب�ي الفلس�طيني من 
لالنضم�ام  بغ�داد،  باتج�اه  الدوح�ة 

للفريق.

           المستقبل العراقي / وكاالت

لوي�س  األوروجوايان�ي،  المهاج�م  يعتق�د 
س�واريز أن مونديال روسيا 2018 لن يكون 
األخي�ر ل�ه، معتب�را أن ه�ذه النس�خة الت�ي 
س�تنطلق ف�ي موس�كو ف�ي يونيو/حزيران 
المقبل، س�تكون بمثابة فرص�ة لمحو الذكرى 
السيئة التي عاشها في البرازيل منذ أربع سنوات 
حين تم إبعاده من البطولة.وفي تصريحات إلذاعة 
)رينك�ون( األوروجواياني�ة، قال العب برش�لونة: 

“ال أعتقد أن هذا س�يكون آخر مونديال لي لقد أكملت 
31 عاما في يناي�ر وما زال لدي المزيد ألقدمه، لكنني 
بالتأكيد أس�تمتع كثيرا باللحظة التي أعيشها حاليا”.

وأوق�ف االتحاد الدول�ي لكرة القدم )فيف�ا( المهاجم 
األوروجوايان�ي ع�ن اللع�ب بع�د أن ع�ض اإليطال�ي 
جورج�و كيلين�ي ف�ي المب�اراة الت�ي حس�مت تأهل 
السيليس�تي لثم�ن نهائ�ي موندي�ال البرازي�ل 2014.

وأكد س�واريز أن مونديال روس�يا الذي ستستهل فيه 
أوروجواي مش�وارها بمواجهة مصر في 15 يونيو/

حزيران المقبل، قد “يضيف الكثير” لمنتخب بالده.

          المستقبل العراقي / وكاالت

بعث نجم مانشس�تر يونايتد السابق، ديفيد 
بيكهام، برسالة دعم لالسكتلندي، السير أليكس 

فيرجسون، أسطورة التدريب في “الشياطين الحمر”.
وخضع فيرجسون )76 عاما(، الذي قاد اليونايتد لحصد 38 لقبا، 
لجراحة طارئة أمس، كشف النادي أنها تمت بنجاح، إال أن المدرب 

األسبق ل�”الشياطين الحمر”، سيظل داخل العناية المركزة.
وعب�ر )تويت�ر( طل�ب بيكه�ام م�ن فيرجس�ون، ال�ذي وصف�ه 

ب�”الرئي�س”، أن يواصل “الكفاح”، معربا عن دعمه لزوجته كاثي 
وأسرته.

وعب�ر آخرون م�ن العبي الم�ان اليونايت�د الحاليين، ع�ن دعمهم 
لفيرجس�ون أيضا، حيث طل�ب منه المدافع كريس س�مولينح أن 

يكون قويا.
وكان الظهور اإلعالمي األخير لفيرجس�ون، األحد الماضي بملعب 
)أولد ترافورد(، عندما قام بتسليم الفرنسي آرسين فينجر، المدير 
الفني آلرس�نال، درع تكريمي على مس�يرته الطويل�ة مع الفريق 

اللندني، بعدما أعلن أن هذا هو الموسم األخير له مع “الجانرز”.

سواريز يسعى ملحو الذكرى السيئة
يف مونديال روسيا

بيكهام يوجه رسالة لفريجسون

         المستقبل العراقي / متابعة
 

كشف أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رغبة 
كيلي�ان مبابي الع�ب الفريق، قبل االنضمام إل�ى قلعة حديقة 
األمراء، في فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.ونقلت صحيفة 
“م�اركا” تصريحات المدرب اإلس�باني ال�ذي أعلن رحيله عن 
الفريق الباريس�ي نهاية الموس�م الجاري، حيث قال: “مبابي 
كان يرغب في االنتقال لريال مدريد أو برشلونة مطلع الموسم 
الحالي”.وأض�اف إيمري: “عندما قابلت كيليان ووالده، أفصح 
لي الالعب عن رغبته في االنتقال لريال مدريد أو برشلونة قبل 
االنضملم لباريس س�ان جيرم�ان، ولكني أخبرت�ه بأنه يحتاج 

لالستمرار في فرنسا”.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

اعل�ن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين عبط�ان، ان ع�ام 2018 س�يكون عام 
اإلنجاز الكبير والمش�اريع العمرانية العمالقة .وقال عبطان في كلمة خالل احتفالية 
افتتاح ملعب النجف الدولي س�عة 30 الف متف�رج “ اقف اجالال واكبارا وعرفاناً عن 
تقديم الش�كر لموظفي ومهندس�ي الوزارة في بغداد والمحافظات”، مقدما ش�كره 
ال�ى” الحكومة االتحادي�ة والمحلية ولجمهورنا الكبير وللش�ركة المنفذة 
الت�ي بذلت جهود كبيرة في األش�هر القليلة رغم قل�ة التخصيصات 
والروتي�ن ف�ي مقدمتها الرئيس التنفي�ذي”. وأضاف ان” أموال 
العراق والشعب العراقي وليس لي فضل على الشعب في 
تحقي�ق هذه اإلنجازات، وس�يكون 2018 ع�ام اإلنجاز 
الكبير .المش�اريع العمالقة العمراني�ة “، امال” افتتاح 
مش�اريع أخرى غي�ر الرياضي�ة ، مؤكدا” س�عادتي ان 

اكون خادما صغيرا ألبناء شعبي.

عبطان: 2018 عام اإلنجاز الكبري 
واملشاريع العمالقة

إيمري يوضح رغبة مبايب
قبل االنضامم لسان جريمان

يوفنتوس يرد عىل أنباء عودة موراتا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

أرقام مفاجئة عن »فيسبوك«
ما زال معظم مستخدمي فيسبوك بالواليات 
املتحدة مخلصني للشبكة االجتماعية األكرب 
يف العالم، عىل الرغم من فضيحة الخصوصية 
التي ظه�رت عىل الس�طح يف اآلونة األخرية. 
وذل�ك وفق�ا الس�تطالع رأي أجرت�ه وكال�ة 
م�ن  لضغ�وط  فيس�بوك  رويرتز.وتع�رض 
جهات تنظيمي�ة ومدافعني عن الخصوصية 
ومس�اهمني، منذ أعلن يف م�ارس املايض أن 
رشك�ة »كم�ربدج أناليتي�كا« لالستش�ارات 

السياس�ية حصل�ت دون وج�ه ح�ق ع�ىل 
بيانات ش�خصية ع�رب تطبي�ق لالختبارات 
اس�تطالع  بفيس�بوك.ويضاف  متص�ل 
رويرتز/إبس�وس إىل م�ؤرشات أخ�رى تفيد 
بأن فيس�بوك لم يترضر بالفضيحة بخالف 
البلبلة.وخلص االستطالع اإللكرتوني  بعض 
ال�ذي جرى عىل مس�توى الواليات املتحدة يف 
الفرتة ب�ني 26 و30 أبريل، إىل أن نحو نصف 
مس�تخدمي فيس�بوك يف البالد قالوا إنهم لم 

يغريوا اس�تخدامهم للموق�ع، فيما قال ربع 
يس�تخدمون  أصبح�وا  إنه�م  املس�تخدمني 
فيس�بوك أكثر.وق�ال باقي املش�اركني إنهم 
قرروا يف اآلونة األخرية الحد من استخدامهم 
أو  اس�تخدامه،  ع�ن  كف�وا  أو  لفيس�بوك، 
حذف�وا الحس�اب الخ�اص بهم.وم�ن ب�ني 
املش�اركني البالغ�ني قال�ت نس�بة 64 باملئة 
إنهم يس�تخدمون فيس�بوك مرة واحدة عىل 

األقل يوميا.

الربد سبب علة الصداع النصفي
خلصت دراس�ة حديثة إىل أن بديال جينيا 
ش�ائعا ومرتبطا بالص�داع النصفي ربما 
انت�ر ألن�ه س�اعد اإلنس�ان األول ع�ىل 
التكي�ف م�ع الطق�س الب�ارد يف األجواء 

الشمالية.
ومن املعروف منذ وقت طويل أن اإلصابة 
بالصداع النصفي أكثر ش�يوعا بني البر 
من أصل أوروبي، مقارنة باملنحدرين من 

أفريقيا، وللجينات والبيئة دور يف هذا.

ورك�ز الباحثون يف الدراس�ة الجديدة عىل 
جني يعرف باس�م )تي.آر.بي.إم8( يقوم 
بتنظي�م القدرة عىل اإلحس�اس بالربودة، 
كما أنه مرتبط بالقابلية لإلصابة بالصداع 
النصفي.وتوص�ل الباحث�ون إىل أن بديال 
جيني�ا مرتبطا بهذا الجني أصبح ش�ائعا 
ع�ىل نحو متزايد يف التجمعات الس�كانية 
الت�ي تعيش يف أجواء الطقس البارد.وعىل 
سبيل املثال كان 88 باملئة من األشخاص 

ذوي األصول الفنلندية يحملون هذا البديل 
الجيني مقارنة بخمسة يف املئة فقط بني 
املنحدرين من أصل نيجريي.وقال فليكس 
كي، كبري الباحثني يف الدراس�ة، وهو من 
معهد ماكس�بالنك لعل�م التاريخ البري 
يف مدينة اليبزيغ األملانية “الصلة املبارشة 
بني اإلحس�اس بالربد والص�داع النصفي 
غري معروفة. كالهم�ا مرتبط باأللم مما 

يمثل صلة محتملة، لكنها افرتاضية”.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أهم أع�راض النزي�ف أن يك�ون املصاب 
بالنزي�ف مصفر اللون ج�اف الفم، عطش�اناً. وتكون 
درجة حرارته منخفضة. يعاني من الدوخة وطنني حاد 
يف األذن�ني. ثم يصاب باإلغماء. فإذا كان املصاب يعاني 
م�ن نزيف رشياني يف أحد األطراف نكش�ف عىل املكان، 
ونرف�ع الطرف إىل األعىل ثم نضغط ع�ىل مكان النزيف 
بقطع�ة قم�اش، ويس�تعمل رب�اط قوي أع�ىل الجرح 

وأسفله عند اإلصابة بالنزيف الوريدي. 
ه�ل تعلم أن فيتامني A يس�اعد يف ق�وة عملية اإلبصار 
وحسن عمل العني وتكون أعراض نقص هذا الفيتامني 
بالعم�ش اللييل ال�ذي يصيب اإلنس�ان وجفاف بالعني. 
ويداوي ذلك بتعويض هذا الفيتامني وذلك بتناول الجزر 
واألوراق الخرضاء ورشب اللبن والحليب وأكل البيض. 

هل تعلم أن اإلنس�ان يس�تطيع أن يتحمل بدون تنفس 
م�ا ب�ني 3 � 7 دقائق فق�ط، فإذا زادت ع�ىل ذلك يجب 
فحص مج�رى التنفس ومحاولة تحريره من أي عائق 
ف�إذا تم كل ذل�ك وبقيت عملية التنف�س متوقفة يجب 

اللجوء عندها إىل إجراء عملية تنفس اصطناعي.

طائرة حتلق لعام متواصل!
تم الكش�ف عن مروع لتطوي�ر طائرة 
بدون طي�ار تعم�ل بالطاقة الشمس�ية، 
يمكنه�ا أن تطري ملدة تصل إىل عام قبل أن 

تحتاج لصيانة أو للتزود بالوقود.
 »Prismatic»و »BAE Systems« وقامت
بتوحي�د جهوده�ا لبن�اء ه�ذه الطائرة 
الكهربائية الشمسية الجديدة، والتي من 
املنتظر أن يتم اعتمادها يف مهمات تابعة 

للجيش الربيطاني.
وتستخدم »PHASA-35« خاليا شمسية 
خفيفة ال�وزن للغاية ع�ىل جناحيها، ما 
يس�هل الحص�ول عىل الطاقة الشمس�ية 
لتزويد محركاته�ا بالطاقة خالل النهار، 
باإلضاف�ة إىل إع�ادة ش�حن بطارياته�ا 

لتشغيلها طوال الليل.

الطائ�رة،  مت�ن  ع�ىل  ركاب  يوج�د  وال 
ويمكنه�ا أن تس�تخدم يوم�ا م�ا، وفق�ا 
ل��«BAE Systems«، يف املراقب�ة وتوفري 
االتص�االت الحيوي�ة يف املناط�ق النائية، 
كما يمكنها تقديم مجموعة واس�عة من 
الخدمات واالحتياجات بتكلفة منخفضة 

عىل مدار العام.
وتمتلك الطائرة أجنحة يبلغ طول الواحد 
منها 35 مرتا، وتزن 150 كلغ فقط، وهذا 
البن�اء الفعال يس�مح له�ا بالتحليق عىل 
ارتفاعات عالية لفرتات طويلة من الزمن، 
وبإمكانه�ا التحليق ع�ىل ارتفاع يصل إىل 
21 أل�ف مرت.ويرجح الخ�رباء أن تتم أول 
رحلة تجريبية لطائرة »PHASA-35« يف 

وقت مبكر من العام 2019.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
2 كيس تاكوس

ربع فرخه مفرومة ومعصجة
ربع كيلو لحمة مفرومة ومعصجة

خس مقطع قطع صغرية
طماطم مقطعة قطع صغرية

جبنه رومى مبشوره
صلصة طماطم مسبكة لوضعها عىل اللحمه والفراخ

ملح وتوابل
طريقة التحضري:

نقوم بثنى رقائق التاكوس من املنتصف وتوضع بالفرن لتجف عىل 
درج�ة حراره 150 درجه ملدة 10 دقائق وتاخذ نفس الش�كل الذى 

قمنا بعمله عىل شكل نصف قمر .
ثم نحرض الف�راخ املعصجه ونضع عليها قليل من الصلصه وكذلك 
اللحم�ه املعصجه نضع عليها بعض الصلصه املس�بكه مع اضافة 

امللح والتوابل .
نض�ع داخ�ل التاك�وس ملعقه م�ن اللحم�ه او الفراخ ث�م نغطى 
اللحم�ه بالخس ثم نقوم بوضع الطماطم املقطعه ثم اخريا الجبنه 

املبشوره .

تاكوس مكسيكو

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصح�اب برج الحم�ل حظك للي�وم مهنياً:تنش�غل اليوم 
بالعدي�د م�ن النش�اطات املهم�ة وتحرض ألم�ور جديدة 
بالعمل عاطفياً:ترصف بعفوية فالحبيب يحبك كما أنت. 

مهني�اً: تؤث�ر فيك بعض األح�داث الخارجي�ة وتدخلك يف 
حالة قلق وتعيق إنجاز أعمالك. عاطفياً: تعيش استقراراً 
عاطفياً ويريحك األسلوب الجديد الذي تتبعه مع الريك. 
اجتماعياً: حياتك االجتماعية غنية باللقاءات مع أشخاص 

يقاسمونك أفكارك وهواياتك. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:تسيطر عىل األوضاع 
اليوم بالعمل وتمسك بزمام األمور عاطفياً:عليك أن تعرف 

كيف تختار الريك املناسب عندما تقرر االرتباط. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:مش�اريع جديدة 
تعمل عليها اليوم وتس�عى اىل انجاحها عاطفياً:ال تراهن 

عىل مقدار محبة الحبيب لك. 

أصح�اب برج الجوزاء حظك للي�وم مهنياً:تتطور أعمالك 
وتستعد ملرحله جديدة واعده عاطفياً:ال تطيل فرتة بعدك 

عن الحبيب وتمسك به. 

أصح�اب برج الق�وس حظك لليوم مهني�اً:ال تكن متمرداً 
ع�ىل قوانني العمل والت�زم بها عاطفياً:ت�زداد تألقاً بنظر 

الحبيب وتقرب املسافة بينك وبينه. 

أصحاب ب�رج الرسطان حظ�ك للي�وم مهنياً:تفكر جدياً 
يف تأس�يس عملك الخاص واالس�تقالل عاطفياً:ال تصعب 

األمور عىل الحبيب وكن أكثر مسايره له. 

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم مهنياً:ترتفع أس�همك 
بالعمل وتزداد شعبيتك أمام زمالء العمل عاطفياً:عالقتك 

مع الحبيب يف أوجها وتزداد تألقاً. 

أصحاب برج األس�د حظك للي�وم مهنياً:تقوم بالكثري من 
الخط�ط من أجل مواجهة منافس�يك بالعم�ل عاطفياً:ال 

تكن عنيداً واعطي الحبيب فرصة اخرى. 

أصح�اب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:ال تس�تنتج األمور 
ع�ىل حس�ب ه�واك علي�ك أن تفك�ر بطريق�ة منطقي�ة 

عاطفياً:يزعجك غرور الحبيب وتكربه عليك. 

مهنياً: تعّزز موهبت�ك يف الحصول عىل الدعم من اآلخرين 
مواقفك ومصالح�ك. عاطفياً: تنعم بجو م�ن الطمأنينة 
وراح�ة الب�ال مع الري�ك وتعي�ش معه عالق�ة مثالية. 
اجتماعياً: تحت�ّل الصداقة مركزاً مهماً يف حياتك ويجعلك 

إخالصك محّط أنظار الغري. 

أصح�اب برج الحوت حظك لليوم مهني�اً:ال تكن مترسعاً 
بقرارات�ك وتأنى قبل أن تقوم بأي�ة خطوه عاطفياً:يعود 

االستقرار اىل عالقتك العاطفية.

احلوتالعذراء

»جوجل« حتظر مقاطع الفيديو املزعجة
بدأت »جوج�ل« طرح إص�دار جديد من »كروم« الش�هر 
امل�ايض يعال�ج مزيًدا م�ن مقاط�ع الفيديو التي تش�غل 
تلقائي�اً، ويتضم�ن آخ�ر تحديث تغيريات تمن�ع »كروم« 
من تش�غيل مقاطع الفيديو تلقائًي�ا إذا كان الصوت قيد 

التشغيل.
وتج�ري »جوج�ل« ه�ذه التغي�ريات تدريجًي�ا بطريق�ة 
شخصية بشكل أكرب حتى يتعرف »كروم« عىل املواد التي 
يريد املستخدمون حظرها، حيث يتم منع تشغيل الصوت 

بشكل عشوائي من السماعات عند زيارة موقع جديد.
وتعن�ي تغي�ريات »جوجل« أنه عن�د نقر املس�تخدم عىل 
مقاط�ع فيديو لتش�غيلها ع�ىل موقع ما فس�يتذكر ذلك 

التوجه يف املستقبل.
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