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التواضع هو في أن 

تسير مع الناس بنفس السيرة التي حتب

 أن يعاملوك بها

ص3األحزاب الكردية تلجأ إىل الشارع لتثبيت اعرتاضها عىل نتائج االنتخابات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 غـضـب »عـالـمـي« مـن مـجـازر إسـرائـيـل

ص3

ص4

ص2

ص2

ص4 بريطانيا جتدد التزامها باالتفاق النووي  

سياسات إردوغان تدخل االقتصاد الرتكي يف نفق مظلم

معصوم يندد بقتل فلسطينيني وجيدد رفض العراق لـ »نقل السفارة« إىل القدس 
القضاء يصادق عىل اعرتافات املدانني بقتل الدكتور هشام شفيق وعائلته يف بغداد

ص2 االحتادية: قرارات البنـك املركـزي غيـر حمصنـة من الطعـن

خطوط اتصال مفتوحة: آن أوان تشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخلت األح�زاب العراقي�ة يف مرحلة خطوط 
االتص�ال املفتوحة من أجل تش�كيل تحالف 
يستطيع تش�كيل الحكومة املقبلة، جاء ذلك 
فيم�ا أج�رى العب�ادي ومس�عود ونجريفان 
بارزان�ي والحكيم اتص�االت هاتفية بالصدر 
هن�أوه فيها بف�وزه يف االنتخابات يف خطوة 
تقارب قد تنجح بالتنس�يق م�ع قوى أخرى 
لتشكيل تلك الكتلة األكرب. وقال مكتب زعيم 
التي�ار الصدري رئي�س تحالف »س�ائرون« 
االنتخاب�ي الس�يد مقتدى الص�در ان األخري 
تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس الوزراء حيدر 

العب�ادي زعيم ائتالف النرص ال�ذي حل ثالثا 
يف االنتخاب�ات، مهنئ�ا اي�اه بف�وز تحال�ف 
»س�ائرون« يف املرتب�ة االوىل يف االنتخاب�ات. 
واش�ار املكت�ب يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان الصدر تلقى اتصاالً 
هاتفي�اً من العب�ادي مهنئ�اً إي�اه »بإجراء 
العملية االنتخابية بأج�واء ديمقراطية آمنة 
وفوز تحالف )س�ائرون( الوطني، وحصوله 
ع�ى املرتب�ة األوىل ضمن القوائ�م االنتخابية 
لع�ام  الربملاني�ة  االنتخاب�ات  يف  املتنافس�ة 
2018«.واعترب الصدر خالل االتصال أن »هذا 
الفوز هو انجاز للشعب العراقي واستحقاقه 
الوطن�ي أوالً وأخ�رياً«، داعي�اً اىل »تحقي�ق 

تطلعات الش�عب يف العيش الحر الكريم الذي 
يصبو اليه«. وتلقى الصدر اتصاالً هاتفياً من 
رئيس الحزب الديمقراطي مس�عود بارزاني 
ورئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان نيجرفان 
بحص�ول  التهنئ�ة  خالل�ه  قدم�ا  بارزان�ي 
تحالف »س�ائرون« الوطني عى املركز األول 
يف االنتخاب�ات الربملاني�ة، متمن�ن للتحالف 
املوفقية والس�داد. من جانبه عربرّ الصدر عن 
تقدي�ره عى االتصال وتقديم التهنئة بالفوز 
»س�ائالً الل�ه تع�اىل أن يع�زز أخورّة الش�عب 
العراق�ي وتوطي�د أوارص املحب�ة بمختل�ف 

أعراقه وطوائفه وفئاته«. 
التفاصيل ص3

»سائرون« تلقى التهاني بالفوز باملرتبة األوىل.. وسيناريوهات عديدة للتحالفات القادمة يف الربملان

جنايات نينوى حتكم باإلعدام عىل »داعيش« قاتل يف املوصل والرشقاط

البابا يبيع الـ »المبورغيني« 
بضعف سعرها لتقديم أموال 

إىل نينوى
ص2

العيداين  يبحث مع  ايني االيطالية 
انشاء شبكة للمياه وتأهيل مدارس 

يف قضاء الزبري 
ص6

         بغداد / المستقبل العراقي

تعه�دت املحكم�ة الجنائي�ة الدولية، أمس 
الثالث�اء، باتخ�اذ »أي إج�راءات يقتضيها 
العنف يف غزة«، مش�ددة عى رضورة توقف 

العنف.
وقالت مدعي�ة املحكمة، فاتو بنس�ودا، إن 
»املحكمة الجنائية الدولية تتعهد باتخاذ أى 

إجراءات يقتضيها العنف ىف غزة«.
األنب�اء  لوكال�ة  ترصيح�ات  يف  وأضاف�ت 

الفرنس�ية، إن »طاقمن�ا يتاب�ع م�ن كثب 
التط�ورات عى األرض ويس�جل أي جريمة 
محتملة قد يش�ملها« اختصاص املحكمة، 

مؤكدة أن عى »العنف أن يتوقف«. 
وكان�ت منظم�ة »مراس�لون بال ح�دود«، 
تقدمت بش�كوى أم�ام املحكم�ة الجنائية 
الدولية بشأن »جرائم حرب اقرتفها الجيش 
االرسائي�ي ضد صحفي�ن فلس�طينين«، 

بحسب ما أعلنت املنظمة.
»إط�الق  إىل  بي�ان،  يف  املنظم�ة،  وأش�ارت 

قناص�ة م�ن الجي�ش اإلرسائي�ي طلق�ات 
مبارشة عى عرشين صحافيا فلسطينيا يف 

أرايض غزة«.
وارتفع عدد ش�هداء مجزرة قوات االحتالل 
اإلرسائيي يف غزة إىل إىل 59 شهيدا بعد وفاة 

رضيعة بسبب الغاز املسيل للدموع. 
م�ع  اش�تبكوا  الفلس�طينين  آالف  وكان 
ق�وات االحتالل ع�ى مقربة م�ن الحواجز 
اإلرسائيلية املؤدية إىل مدينة القدس املحتلة، 

رفضاً الفتتاح السفارة األمريكية.

اجلنائية الدولية تتعهد بإجراءات ضد إرسائيل إزاء »العنف« يف غزة
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        بغداد / المستقبل العراقي

جدد االتحاد الوطني الكردستاني, أمس الثالثاء, 
تمسكه بمنصب رئاس�ة الجمهورية خالل الدورة 
املقبل�ة, مش�را اىل ان االتح�اد لم يس�م لغاية االن 
مرش�حا لت�ويل املنصب.  ونقلت وكال�ة »املعلومة« 
عن عضو املجلس السيايس لالتحاد النائب اريز عبد 
الله القول إن “االتحاد الوطني الكردس�تاني مازل 
متمس�كا بمنصب رئاسة الجمهورية خالل الدورة 
املقبل�ة”، مؤكدا أن حزبه “لم يح�دد لغاية االن اي 
ش�خصية لتويل املنصب ويف حال فت�ح املفاوضات 
الرسمية سنعلن عن الش�خصية املعينة”. وبشان 
امكاني�ة اعادة رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم 
ملنصبه اكد عب�د الله ان “االمر لم يطرح لغاية االن 
ام�ام معصوم او حتى مناقش�ته داخ�ل االتحاد”.  
وكان رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم أكد يف وقت 
سابق استعداده لتجديد واليته مجددا يف حال ُطلب 
من�ه, مش�را اىل ان رئاس�ة الجمهوري�ة ومجلس 

النواب سيخضعان للتوافقات.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در امني يف محافظة ص�الح الدين, 
أم�س الثالث�اء, بأن الق�وات االمني�ة عثرت عىل 
كدس للعتاد تابع ملجرمي “داعش” وسط قضاء 
بيج�ي. وقال املصدر إن “ق�وة امنية تمكنت من 
العث�ور عىل كدس للعتاد والس�الح مخبأ يف منزل 
س�كني تحت االرض وس�ط قضاء بيجي شمايل 
محافظ�ة صالح الدين”, مبيناً أن “الس�الح كان 

يستخدمه مجرمو داعش”.
وأضاف أنه “تمت مصادرة االعتدة والس�الح 
اىل اح�د املق�ار االمني�ة واج�رت حمل�ة تفتيش 

موسعة وسط القضاء”.  

القوات األمنية تعثر عىل كدس 
للعتاد واألسلحة وسط بيجي

االحتاد الوطني »يتمسك« بمنصب 
رئيس اجلمهورية 

         بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الكرخ املختص�ة بقضايا االرهاب 
يف بغ�داد، اقوال املجرمني الذين اقدموا عىل قتل الدكتور هش�ام 

شفيق سليمان وعائلته يف بغداد.
وذكر القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»محكمة تحقيق الكرخ صدق�ت اعرتافات الجناة الذين أقدموا 
ع�ىل قتل الدكتور هش�ام ش�فيق س�ليمان وعائل�ة يف منطقة 

املشتل ببغداد«.
وأض�اف أن »التوص�ل إىل املجرمني تم عن طري�ق ادلة فنية 
قدمه�ا جه�از األم�ن الوطن�ي اىل املحكم�ة املختص�ة بقضايا 

االرهاب يف الكرخ«.
وتابع برقدار انه »سيتم احالة الجناة اىل محكمة الجنايات 
ح�ال إكمال التحقيقات وفق امل�ادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهاب.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الخبر االقتصادي باسل العبيدي، أمس الثالثاء، عن 
حج�م املبالغ التي رصفت عىل الحمالت الدعائية لالحزاب خالل 

االنتخابات النيابية، مؤكدا أنها بلغت نحو ملياري دوالر. 
ونقل�ت وكالة »املعلوم�ة« عن العبيدي الق�ول ان “االحزاب 
السياسية استخدمت مواد ثمينة مثل الحديد الصلب والفلكس 
والنايل�ون ومواد االنارة بش�كل كبر قدرت بنح�و مليار دوالر 
فيم�ا انفقت نحو ملي�ار دوالر آخر ع�ىل الرتوي�ج التلفزيوني 

واالعالنات املمولة يف الفيس بوك واملواقع االخرى”. 
 واض�اف، أن “انفاق تلك االموال دون رصفها عىل مش�اريع 
خدمية يف املستشفيات واملدارس والشوارع او مشاريع تنموية 
ولد احباطا كبرا لدى املواطن وتس�بب يف زيادة نس�ب العزوف 

عن االنتخابات”.
واوض�ح العبي�دي ان “مصادر االموال املنفق�ة عىل الدعاية 
االنتخابي�ة تنوعت بني الدعم الخارجي والرسقة والدعم العائيل 

او الشخيص وتجاوزت املألوف”.

القضاء يصادق
 عىل اعرتافات املدانني بقتل الدكتور 

هشام شفيق وعائلته يف بغداد

خبري اقتصادي 
يتحدث عن تكاليف الدعاية االنتخابية: 

بلغت ملياري دوالر

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرك�ز اإلعالم األمني، أم�س الثالثاء، عن 
قتل خمس�ة إرهابيني يف محافظ�ة كركوك بينهم 
أح�د املخططني واملنفذي�ن للجريمة التي وقعت يف 

ناحية السعدونية جنوب غربي املحافظة.
وقال املركز يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »قوات الرشط�ة االتحادية وبناء 
عىل معلومات من اس�تخبارات الحش�د الش�عبي، 
تمكنت من قتل خمس�ة إرهابيني قياديني بارزين 

يف تنظي�م داع�ش بعد مش�اركتهم يف الهجوم عىل 
قرية )كرحة قازان( جنوب غرب كركوك«.

وأضاف البيان، أن »املعلومات الواردة إىل قوات 
الحش�د الش�عبي أك�دت ب�أن القتىل ه�م كل من 
املجرمني عدنان أحمد حس�ن الس�ور أبو رضوان 
الذي ش�غل عدة مناص�ب بداع�ش كان آخرها ما 
يس�مى األمر العس�كري لناحية الرياض التابعة 
لقضاء الحويجة، واملدعو ش�كر ش�الل العصيبي 
أبو هيفاء الذي يش�غل منصب ما يسمى مسؤول 
طباب�ة والية كرك�وك، وأبو طلحة املعروف باس�م 

الشايب، واملدعو أبو هيثم معاون أحد والة داعش 
يف كرك�وك، واملدع�و حس�ن عيل ثلج أب�و ذر الذي 
يعمل بصفة ما يس�مى رشعي لقاط�ع الحويجة 
والرياض«.وتاب�ع البيان، أن »املج�رم أبو رضوان 
يعد أحد املخططني واملنفذين لجريمة الس�عدونية 
التي اس�تهدفت مقاتيل الحش�د الشعبي يف ناحية 
السعدونية التابعة لقضاء الحويجة«، مشراً إىل أن 
»اإلرهابي أبو رضوان تم تكليفه أيضاً مع القيادي 
املجرم اآلخر أب�و طلحة بتنفيذ هجم�ات إرهابية 

ليلة إجراء االنتخابات الربملانية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ن�دد رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم، أمس 
الثالثاء، بقت�ل متظ���اهرين فلس�طينيني، فيما 
جدد رف�ض الع�راق نق�ل الس�فارة األمريكية اىل 

القدس.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  معص�وم  وق�ال 
العراقي« نس�خة من�ه ان »العراق يرفض بش�كل 
قاط�ع اس�تخدام العن�ف يف مواجه�ة مس�رات 
س�لمية تطالب بحقوق مرشوعة وعادلة«، مؤكدا 

»دعم الع�راق الكامل للحقوق املرشوعة للش�عب 
الفلسطيني الش�قيق، وعىل رأسها الحق يف إنشاء 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف«.
وج�دد رئيس الجمهورية »رف�ض العراق قيام 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بنقل مقر الس�فارة 
األمريكية من تل أبي�ب اىل مدينة القدس املحتلة«، 
مش�را اىل ان »ه�ذا االج�����راء يمث�ل انته�اًكا 
صارًخ�ا للقانون الدويل ولق�رارات األمم املتحدة يف 
ه�ذا الش�أن فضال ع�ن انتهاكه للحق�وق العادلة 

للشعب الفلسطيني الشقيق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت تقاري�ر صحيف�ة، أمس 
الثالثاء، ان س�يارة المبورغيني التي 
قدمت للبابا فرنسيس بيعت بضعف 
س�عرها، فيما اش�ارت اىل ان االرباح 

ستذهب اىل اعمار نينوى.
»س�يارة  ان  التقاري�ر  وقال�ت 
المبورغيني الت�ي قدمت هدية للبابا 
فرنس�يس الع�ام امل�ايض، بيع�ت يف 
م�زاد نظ�م بموناكو الس�بت املايض 
ب� 715 ألف يورو، أي ضعف قيمتها 

املقدرة يف األس�اس«، كما أفادت دار 
سوذبيز.

وقدمت الرشكة اإليطالية املصنعة 
الس�يارة هدي�ة اىل الباب�ا، وهي من 
س�عرها  وكان  »ه�وراكان«  ط�راز 

مقدراً بني 250 و350 ألف يورو. 
وق�د باركه�ا البابا ووق�ع عليها 
لدى تقديمها الي�ه يف ترشين الثاني، 
ولم تكش�ف دار امل�زادات ه����وية 
الش�اري الذي علي�ه أن يدفع إضافة 
اىل 715 أل�ف ي�ورو الرضيب�ة ع�ىل 
القيمة املض����افة التي ت�����بلغ 

نسبتها 20 يف املئة.
وس�يذهب ريع املزاد خصوصاً إىل 
تمويل إع�ادة بناء مس�اكن وأماكن 
عب�ادة يف س�هل نين�وى يف الع�راق، 
ملس�اعدة املس�يحيني الذين رشدتهم 
جذوره�م  اس�تعادة  ع�ىل  الح�رب 
وكرامته�م، كما قال الحرب األعظم يف 

ترشين الثاني. 
وس�يدعم ريع املزاد أيضاً جمعية 
إيطالي�ة تس�اعد ضحاي�ا ش�بكات 
جمعيت�ني  ع�ن  فض�اًل  الدع�ارة، 

إيطاليتني تنشطان يف أفريقيا.

البابا يبيع الـ »المبورغيني« بضعف سعرها لتقديم أموال إىل نينوى

االحتادية تقتل مخسة إرهابيني بينهم »خمطط ومنفذ« جلريمة السعدونية

معصوم يندد بقتل فلسطينيني وجيدد رفض العراق
 لـ »نقل السفارة« إىل القدس 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية وزارة الداخلية، أمس 
الثالث�اء، ضبط منتس�بني اثن�ني يف فوج 

طوارئ رشطة االنبار متلبسني 
برسقة رواتب شهيد.

بيان  املفتش�ية يف  وذكرت 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
»مكت�ب  ان  من�ه،  نس�خة 
الداخلية  العام لوزارة  املفتش 
نف�ذ  األنب�ار  محافظ�ة  يف 
بالقب�ض عىل  أم�رأً قضائي�اً 
منتس�بني اثنني منس�وبني اىل 
فوج ط�وارئ رشط�ة األنبار 
ال�� 9 وذلك التهامهما برسقة 

رواتب أحد الشهداء«.
وأض���اف�ت ان »مذك�رة 

القب�ض القضائي�ة ج�اءت ع�ىل خلفية 
ش�كوى لدى مكتب املفتش العام تقدمت 
بها زوج�ة أحد الش�هداء ضد منتس�بني 
اثنني منس�وبني اىل فوج ط�وارئ رشطة 

االنبار ال� 9، التي اتهمتهما برسقة رواتب 
زوجها الش�هيد عن طريق تزوير هويتها 
وعمل وكالة مزورة بغية االس�تحواذ عىل 
املفت�ش  »مكت�ب  ان  الرواتب«.وتابع�ت 
أق�وال  بتدوي�ن  ق�ام  الع�ام 
اصولي�اً، وع�رض  املش�تكية 
شكواها أمام قايض التحقيق 
املخت�ص، الذي اص�در بدوره 
قراراً بالقبض عىل املنتس�بني 
وف�ق امل�ادة 452 م�ن قانون 
مبينة  العراق�ي«،  العقوب�ات 
ان »مكتب املفتش العام اوعز 
األنب�ار  رشط�ة  مديري�ة  اىل 
بإحضار املتهمني أمام املكتب 
الستكمال التحقيقات معهم، 
وعرضه�م عىل القض�اء للبت 

بقضيتهما اصولياً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر الدف�اع عرف�ان محم�ود 
الحي�ايل، أمس الثالثاء، خالل اس�تقباله 
س�فرة بولندا حرص العراق عىل تمتني 

العالقات العسكرية بني البلدين.
وذك�ر مكت�ب الحي�ايل االعالم�ي يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل الع����راقي« 
نس�خة منه ان »وزي�ر الدف�اع، عرفان 
م����حمود الحيايل استق���������بل، 
الي�وم، س�فرة بولن�دا يف بغ�داد بيات�ا 

بينكسا«. 
واضاف انه »جرى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين يف املجاالت 
العس�كرية«، م������بين�ا ان »الع�راق 
حريص عىل تمتني العالقات العس�كرية 
م�ع بولن�دا وال��������تق�دم به����ا 

نحو االم�ام بما يخدم مصل�������حة 
البلدين«.

من جانب���������ها قدمت السفرة 
التهاني والتربيكات اىل الوزير بمناس�بة 

االنتصارات الكبرة التي حققتها قواتنا 
املسلحة عىل عصابات داعش اإلرهابية، 
وبمناس�بة إجراء االنتخاب�ات الربملانية 

بأجواء ديمقراطية أمنية.

مفتشية الداخلية تضبط منتسبني يف طوارئ االنبار متلبسني 
برسقة رواتب شهيد

وزير الدفاع لسفرية بولندا: العراق حريص عىل متتني 
العالقات العسكرية معكم

      بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا،  االتحادي�ة  املحكم�ة  أك�دت 
أمس الثالث�اء، أن ق�رارات البنك املركزي 
غر محصن�ة من الطعن، وغ�ر مخالف 

للدستور.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس 
الساموك يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه إن »املحكمة االتحادية العليا 
نظ�رت يف الدعوى ملدير رشكة بيع ورشاء 
العمالت االجنية قد جرى سحب رخصته 
من قبل البنك املركزي بعد ان طعن باملادة 
69 من قانون البنك املركزي رقم 56 لسنة 
2004 املتعلقة بالطعن عىل قرارات البنك 

املركزي امام محكمة الخدمات املالية«.
وأوضح الساموك أن »املدعي اشار إىل 
ان هذه املادة حددت مدة الطعن بداية من 
ص�دور قرار البنك املرك�زي برد اعرتاضه 
عىل قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ 
التبلغ به اس�وة بما هو حاصل يف قانون 

املرفعات املدنية وعّد ذلك تحصيناً ضمنياً 
لقرارات البنك املركزي من الطعن، وأدعى 
أن ذل�ك يخال�ف املادة 100 من الدس�تور 
الت�ي تحظ�ر تحص�ني أي عم�ل أو قرار 

اداري من الطعن«.
وب�ني املتحدث الرس�مي أن »املحكمة 
االتحادية العليا وج�دت أن توجه املرشع 

يف جع�ل مدة الطع�ن بموجب املادة )69( 
من قان�ون املركزي جاء خي�اراً ترشيعياً 
وغ�ر مخالف للدس�تور ويس�تند يف ذلك 
إىل مب�دأ قانون�ي وهو )العل�م املفرتض( 
ل�دى ذوي العالق�ة بالنس�بة للمعامالت 
التي يدعون اليها«، الفتا إىل أنه »بموجب 
الحك�م ال يتضمن تحصيناً لقرارات البنك 
املركزي لوجود طريق�ًا للطعن فيها امام 
)محكمة الخدمات املالية( وهذا ما ذهبت 
الي�ه املحكمة االتحادي�ة العليا يف حكمها 
147/ 2017 مما يقتيض من صدر ضده 
ق�رار من البنك املرك�زي متابعته من بدء 
االج�راءات لح�ني ص�دوره والطعن فيه 
اذا رأى فيه مخالف�ة للقانون وبناء عليه 

تقرر رد الدعوى«.
ويق�وم البن�ك املرك�زي العراق�ي بني 
الح�ني واالخ�ر بس�حب رخ�ص لبع�ض 
ال�رشكات واملؤسس�ات املالي�ة الخاصة 
ببيع ورشاء العم�الت االجنبية ملخالفتها 

بعض التعليمات الخاصة باملزاد.

      بغداد / المستقبل العراقي

كرم وزي�ر الداخلية قاس�م األعرجي، 
أمس الثالث�اء، عددا من الق�ادة والوكالء 
واملدراء العامني يف الوزارة بمناسبة تأمني 

االنتخابات الربملانية.
بيان  االعرجي يف  وقال 
»املس�تقبل  تلقت  ملكتب�ة 
من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
خالل التكريم، إنه »نبارك 
لكم حلول ش�هر رمضان 
الب�اري  س�ائلني  الكري�م 
ع�ز وج�ل ان يمكنكم من 
وقيام�ه  عبادات�ه  تأدي�ة 
أجوائه  م�ن  واالس�تفادة 
وحفظ الع�راق والعرقيني 
اجمع�ني، يعجز االنس�ان 
ع�ىل تقدي�م الش�كر لكم 
وزارة  يف  االبط�ال  ايه�ا 
الداخلي�ة واالنجازات التي 

تحققت عىل ايديكم يف ساحات الوغى ضد 
عصابات داعش االرهابية والخارجني عن 

القانون«.
واشار اىل ان »الكل يمتن لكم ولجميع 
التي حققتموها  انجازاتكم والنجاح�ات 

فه�ي نجاحات لكم ومنك�م واليكم وهذا 
النجاح بدأ به شهداؤنا االبطال والجرحى 
واملنتس�بني والقادة االش�اوس الذين لبو 

نداء املرجعية«.
وأض�اف ان »االنج�از االخ�ر يف تأمني 
االجواء االنتخابية ومراكز 
االجواء  وتوف�ر  االق�رتاع 
االمنة الالزم�ة للمواطنني 
هذا الجهد ال�ذي بذلتموه 
يس�تحق من�ا كل الدع�م 
والتكري�م، وه�ذا التكريم 
ليس بلحاظه املادي وانما 
بلحاظ�ه املعن�وي ف�ال بد 
م�ن العم�ل به�ذه املهام 
وهذا االسلوب الذي رستم 
قائ�ال  واختت�م  علي�ه«. 
»اتمن�ى لك�م ولعوائلك�م 
الكثر  وتقدي�م  الس�عادة 
من أجل الش�عب العراقي 

الذي يستحق منا الكثر.

االحتادية: قرارات البنك املركزي غري حمصنة من الطعن وزير الداخلية يكرم قادة وضباط بنجاح خطة تأمني االنتخابات

           بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة  االمان�ة  يف  مص�در  أف�اد 
ملجل�س ال�وزراء، أمس الثالث�اء، بأن 
املجلس قرر تقليص الدوام الرسمي يف 
كافة وزارات الدولة ملدة ساعة واحدة 
خالل ش�هر رمض�ان، فيم�ا اصدرت 
بمناس�بة  ضواب�ط  الداخلي�ة  وزارة 

حلول ش�هر رمضان املبارك، مش�رة 
اىل اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق 

من يخالفها.
وق�ال املص�در إنه »تق�رر تقليص 
ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة 
يف دوائ�ر الدول�ة كاف�ة خ�الل ش�هر 

رمضان املبارك«.
وأضاف انه »يرتك لهم تحديد بداية 

الدوام الصباحي«.
بدوره�ا، اص�درت وزارة الداخلية 
ضوابطا بمناسبة حلول شهر رمضان 
املب�ارك، مش�رة اىل اتخ�اذ االجراءات 

القانونية بحق من يخالفها.
تلق�ت  للداخلي�ة،  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الداخلية اصدرت ضوابط بمناس�بة 

اىل  حل�ول ش�هر رمض�ان«، مش�را 
»قیام رؤس�اء الوحدات اإلدارية كافة 
والجهات املعنية يف املحافظات باتخاذ 
االجراءات القانوني�ة بحق املجاهرين 
باإلفطار العلني وإحالتهم اىل القضاء 

وفقا ألحكام القانون«.
واض�اف البيان ان�ه »يجب التأكيد 
ع�ىل غل�ق مح�الت بي�ع املرشوب�ات 

ع�ىل  والتش�ديد  كاف�ة  الكحولي�ة 
مراقبتها«.

املعني�ة  »الجه�ات  ان  اىل  واش�ار 
ستقوم بمراقبة غلق املطاعم وأماكن 
بي�ع األطعمة من رشوق الش�مس اىل 
الغروب باستثناء املطاعم املوجودة يف 
املصانع واملطاع�م الطالبية واملطاعم 
من الدرجة األوىل داخل املدن واملطاعم 

السياحية عىل الطرق الخارجية«. 
مراك�ز  يف  »املطاع�م  ان  وب�ني 
املحافظ�ات يس�مح له�ا بالفتح من 
)2-5(، اما املطاع�م يف مركز القضاء 
فيس�مح لها من )1-3(، كما يس�مح 
بفتح مطعم واحد يف مركز الناحية«.

االداري�ة  »االجه�زة  ان  وتاب�ع 

املس�ؤولة تت�وىل مراقبة غل�ق جميع 
املقاه�ي العامة من رشوق الش�مس 

وحتى الغروب«.
ومنع�ت الداخلي�ة بحس�ب البيان 
»اقام�ة النش�اطات الفني�ة الت�ي ال 
تنس�جم مع قدس�ية الش�هر الكريم 
بع�د االفط�ار يف املطاع�م والن�وادي 

االجتماعية كافة«.

الداخلية أصدرت ضوابط وهددت بإجراءات قانونية حبق املخالفني

مـجـلـس الـوزراء يـقـرر تـقـلـيـص الـدوام الـرسـمـي خـالل شـهـر رمـضـان
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     بغداد / المستقبل العراقي 

توقع مكتُب املرجع الدينّي األعىل السّيد عيل الحسينّي السيستانّي، أمس الثالثاء، رؤية هالل شهر رمضان املبارك 
مساء )اليوم( االربعاء.

وقالت العتبة العباس�ية يف تقرير إن »مكتب املرجع الديني األعىل س�ماحة آية الله العظمى الس�ّيد عيل الحسينّي 
السيستانّي يتوقع أن يكون هالل شهر رمضان املبارك يف مساء يوم األربعاء 29 شعبان 1439ه� املوافق 16آيار 
2018، يف أُفق مدينة النجف األرشف عند غروب الش�مس يف الس�اعة 6:53 مس�اًء بارتفاع عن األفق مقداره 11 
درجة و41 دقيقة، ويبقى بعد الغروب 1س�اعة و1 دقيقة، ونس�بة القسم املنار من القمر بالقياس اىل أكرب قطر 

ع أن ُيرى الهالل واضحاً«. يبلغه القرص 1,96% ويف هذه الحالة ُيَتوقَّ
واض�اف املكت�ب، بحس�ب العتبة العباس�ية، ان »ه�ذه التوقعات س�يكون أّول أّيام ش�هر رمضان املب�ارك لعام 
)1439ه�( الخميس املوافق )17 آيار 2018م( يف العراق والرشق األوسط«، مبينا ان »ذلك يف جدول مواقيت األهلّة 
لش�هر رمضان املبارك لعام )1439ه�( املوافق لس�نة )2018م(، املنش�ور عىل موقع مكتب املرجع الدينّي األعىل 

سماحة السّيد عيل الحسينّي السيستاني يف النجف األرشف«.

مكتب السيد السيستاين يتوقع رؤية هالل رمضان مساء االربعاء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دخلت األح�زاب العراقي�ة يف مرحلة خطوط 
االتص�ال املفتوحة من أجل تش�كيل تحالف 
يستطيع تش�كيل الحكومة املقبلة، جاء ذلك 
فيم�ا أج�رى العب�ادي ومس�عود ونجريفان 
بارزان�ي والحكيم اتص�االت هاتفية بالصدر 
هن�أوه فيها بف�وزه يف االنتخابات يف خطوة 
تقارب قد تنجح بالتنس�يق م�ع قوى أخرى 

لتشكيل تلك الكتلة األكرب.
وق�ال مكت�ب زعيم التي�ار الص�دري رئيس 
تحالف »س�ائرون« االنتخابي السيد مقتدى 
الص�در ان األخري تلق�ى اتص�اال هاتفيا من 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي زعيم ائتالف 
النرص الذي ح�ل ثالثا يف االنتخاب�ات، مهنئا 
اياه بفوز تحالف »سائرون« يف املرتبة االوىل 
يف االنتخابات. واش�ار املكت�ب يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان الصدر 
تلق�ى اتص�االً هاتفي�اً م�ن العب�ادي مهنئاً 
إي�اه »بإج�راء العملي�ة االنتخابي�ة بأجواء 
ديمقراطية آمن�ة وفوز تحالف )س�ائرون( 
الوطن�ي، وحصوله عىل املرتب�ة األوىل ضمن 
القوائ�م االنتخابية املتنافس�ة يف االنتخابات 
الربملاني�ة لعام 2018«.واعت�رب الصدر خالل 
االتص�ال أن »ه�ذا الفوز هو انجاز للش�عب 
العراقي واس�تحقاقه الوطن�ي أوالً وأخرياً«، 
داعياً اىل »تحقيق تطلعات الش�عب يف العيش 
الحر الكريم الذي يصبو اليه«. وتلقى الصدر 
اتصاالً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي 
مس�عود بارزان�ي ورئي�س حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان نيجرف�ان بارزان�ي قدم�ا خالله 
التهنئة بحصول تحالف »س�ائرون« الوطني 
ع�ىل املرك�ز األول يف االنتخاب�ات الربملاني�ة، 
متمن�ن للتحال�ف املوفقي�ة والس�داد. م�ن 
جانبه عرّب الصدر ع�ن تقديره عىل االتصال 
وتقديم التهنئة بالفوز »س�ائالً الله تعاىل أن 
يعزز أخّوة الش�عب العراق�ي وتوطيد أوارص 
املحبة بمختل�ف أعراقه وطوائف�ه وفئاته«. 
من جانبه، هات�ف رئيس تيار الحكمة عمار 
الحكيم الصدر مهنئا بفوز تحالف »سائرون« 

باملركز االول يف االنتخابات. 
م�ن جانبه عرّب الص�در عن ش�كره الجزيل 
عىل التهنئة.. مش�ددا عىل رضورة أن »يكون 
الجمي�ع ع�ىل ق�در املس�ؤولية وأن يوفق�وا 

لخدمة الوطن والشعب العراقي املظلوم الذي 
يستحق التضحية«.

وحل تحالف »سائرون« الصدري املؤتلف مع 
الحزب الش�يوعي وقوى مدنية اخرى اوالً يف 
6 محافظ�ات من مجم�وع محافظات البالد 
الثماني�ة عرش وهي: بغداد وذي قار والنجف 
واملثن�ى وميس�ان وواس�ط.. ثم ج�اء بعده 
تحالف الفتح املمثل للحش�د الشعبي بقيادة 

رئي�س منظمة بدر هادي العامري، فيما حل 
تحالف النرص بزعامة العبادي ثالثا. 

ويب�دو أن خط�وط االتصال املفتوح�ة التي 
أكدت مصادر سياس�ية املعلومات بش�أنها، 
يبدو أنها س�تظّل رسّية، إذ س�ارع أكثر من 
ح�زب وكتل�ة سياس�ية ع�ىل نف�ي وجود 

اتصاالت لبحث شكل الحكومة القادمة.
وق�ال املتحدث باس�م ائتالف النرص حس�ن 

الع�اديل إن الوقت مازال مبك�را للحديث عن 
تحالفات مع الكتل الفائزة.

وأض�اف الع�اديل يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن ال مصداقية لألنباء 
التي تتحدث عن تحالفات مع الكتل الفائزة، 
مبين�ا أن الوق�ت م�ازال مبك�را للدخ�ول يف 
التحالفات. وأش�اد العاديل بائتالف النرص ملا 
حققه من نجاح ألول مرة يف الحياة السياسية 

العراقي�ة، إذ تمكن أيضا م�ن عبور الحواجز 
املذهبي�ة والطائفية والقومي�ة، واملناطقية، 

حيث جاء أوال يف نينوى.
وتابع »بالرغم من أن ائتالف النرص قد تشكل 
حديثا وليس لديه جمهور متحزب وال ماكنة 
إعالمية ضخم�ة، إال أنه حق�ق نجاحا كبريا 
خالل فرتة قياسية مقارنة مع اآلخرين الذين 

لديهم وجود قديم وتشكيالت منظمة«.

وأك�د الع�اديل أن »ائت�الف النرص ل�م يحاول 
استغالل موقع زعيمه حيدر العبادي يف رأس 
السلطة، فالعبادي فصل بن األداء الحكومي 
واألداء االنتخاب�ي«، مضيف�ا »كان بإم�كان 
العبادي إط�الق التعيين�ات وتوزيع األرايض 
واالمتي�ازات أو الوع�د به�ا لكس�ب أصوات 
كث�رية، إال أن�ه لم يفع�ل التزاما من�ه بنهج 

الدولة وثقافة املسؤول«.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ينحو الوضع يف إقليم كردس�تان، ويف 
محافظة كرك�وك إىل التأزم، إذ أخذت 
األحزاب السياسية تحّشد يف الشارع، 
بينم�ا دع�ا االتح�اد الوطن�ي إىل ف�ك 
م�ا س�ماه ب�«الحصار« ع�ن مكتب 
املفوضي�ة يف كرك�وك، بينم�ا أك�دت 
قائد فرض القان�ون يف املحافظة نقل 
صناديق االقرتاع بالطائرات إىل بغداد.

وأم�س الثالث�اء، رأى رئي�س الوزراء 
األفض�ل  الح�ل  أن  العب�ادي  حي�در 
لحلحلة أزم�ة كركوك ه�و اللجوء إىل 
الفرز اليدوي، خاصة بعد أن ش�ككت 
غالبي�ة األح�زاب يف كرك�و بح�دوث 

حاالت تزوير.
بدوره، دعا القيادي يف االتحاد الوطني 
الكردس�تاني ريب�وار طه، الس�لطات 
االمنية ببغداد بالتدخل »لفك حصار« 
محتج�ن ع�ىل مفوضي�ة انتخاب�ات 

كركوك.
ول�م تعلن بع�د مفوضي�ة االنتخابات 
نتائ�ج اق�رتاح مدين�ة كرك�وك بع�د 

شكاوى بحصول عمليات تزوير.
وتش�ري ترسيب�ات للنتائ�ج إىل تفوق 
واس�ع لالتحاد الوطني الكردس�تاني 
عىل بقية القوائم العربية والرتكمانية 
يف املدني�ة املتن�ازع عليه�ا ب�ن بغداد 

واربيل.
وقال طه »نطالب القائد العام للقوات 
املسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بالتدخ�ل الف�وري لحماي�ة موظفي 
محافظ�ة  يف  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
كرك�وك وف�ك الحص�ار عنه�م م�ن 
قب�ل بعض الجه�ات املتظاه�رة التي 

تحارصهم«.
واض�اف »نحمل الحكوم�ة االتحادية 
مس�ؤولية ماقد يحصل لهم السامح 
الله بس�بب التهديدات الت�ي تعرضوا 
له�ا، كما نش�دد عىل اتخ�اذ اجراءات 

فورية وعاجلة بشأن سالمتهم«.
وتابع طه، »أنن�ا يف الوقت الذي نؤمن 

فيه بالعملية الديمقراطية واالنتخابية 
وماترتب عليها من نتائج ندعو جميع 
الجهات اىل اح�رتام نتائج االنتخابات 
الخاصة بمحافظ�ة كركوك وننوه اىل 
اننا كمكون كوردي نس�تطيع تحريك 
الش�ارع ايضا اال ان مايهمنا هو أمن 
واستقرار كركوك وليس ارباك الوضع 

فيها من خالل ادعاءات مزيفة«.
ودعا »االح�زاب والكت�ل يف املحافظة 
اىل التهي�ؤ للمرحل�ة املقبل�ة من اجل 
ادارة حقيقي�ة مش�رتكة ب�ن كاف�ة 

املكونات«.
وش�كلت مفوضية االنتخاب�ات لجنة 
قانوني�ة للتحقي�ق يف نتائ�ج بع�ض 

املراك�ز االنتخابي�ة يف مدين�ة كركوك 
الغنية بالنفط.

بنق�ل  والرتكم�ان  الع�رب  ويطال�ب 
صنادي�ق االق�رتاع إىل املرك�ز الوطني 
يف بغ�داد إلجراء عملي�ات العد والفرز 
يدوي�ا بدال م�ن االعتماد ع�ىل النظام 

اإللكرتوني.

ب�دوره، كش�ف قائ�د خط�ة ف�رض 
القان�ون يف محافظ�ة كرك�وك اللواء 
معن السعدي ان عملية نقل صناديق 
اق�رتاع وأجه�زة الكرتوني�ة متعلق�ة 
باالنتخابات يف املحافظة اىل العاصمة 

بغداد باستخدام الطائرات.
وق�ال الس�عدي ان »جمي�ع صناديق 

االقرتاع املتعلقة بداقوق س�يتم نقلها 
وكذلك الرامات والفالش�ات )بطاقات 
الذاك�رة الخاص�ة باجه�زة االقرتاع ( 
الخاصة باملحافظة وستذهب جميعها 
اىل العاصمة بغ�داد رفقة ممثلن عن 
كل االحزاب التي شاركت يف االنتخابات 

عن كركوك ولجنة املفوضية«.
واردف بالق�ول ان »س�يتم نقله�ا اىل 
مركز التدقيق الرئيس التابع ملفوضية 

االنتخابات يف العاصمة«.
وتابع الس�عدي »الصناديق والرامات 
االن تح�ت س�يطرة الق�وات االمني�ة 
إضافة اىل مكتب مفوضية االنتخابات 

يف املحافظة«.
وش�كلت مفوضية االنتخاب�ات لجنة 
قانوني�ة للتحقي�ق يف نتائ�ج بع�ض 
املراك�ز االنتخابي�ة يف مدين�ة كركوك 

الغنية بالنفط.
يف الغضون، انهت س�تة أحزاب كردية 
اجتماعا عقدت�ه يف أربيل العاصمة اذ 
قررت خالله تنظيم وقفة امام مكتب 
األمم املتحدة احتجاجا عىل ما اسمته 
»تزوير« نتائج االنتخابات الترشيعية 

يف إقليم كردستان.
واألح�زاب هي كل من: حركة التغيري، 
الكردس�تاني،  اإلس�المي  واالتح�اد 
الكردس�تانية،  اإلس�المية  والجماعة 
الديمقراطي�ة  اج�ل  م�ن  والتحال�ف 
االش�رتاكي  والح�زب  والعدال�ة، 
الش�يوعي  والح�زب  الكردس�تاني، 

الكردستاني.
وق�ال اح�د ممثيل األح�زاب يف مؤتمر 
صحف�ي، انه »ق�د تعرض�ت احزابنا 
واملصوتون يف إقليم كردستان اىل ظلم 

كبري يف يوم 12/ 5«.

»سائرون« تلقى التهاني بالفوز باملرتبة األوىل.. وسيناريوهات عديدة للتحالفات القادمة يف الربملان

خطوط اتصال مفتوحة: آن أوان تشكيل احلكومة

 االحتاد الوطين دعا إىل »فك حصار« عن مفوضية كركوك.. وانباء عن نقل »صنادق االقرتاع« بالطائرات إىل بغداد

األحزاب الكردية تلجأ إىل الشارع لتثبيت اعرتاضها عىل نتائج االنتخابات

       بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكم�ة الجنايات يف اس�تئناف نينوى 
االتحادية حكما باإلعدام شنقا حتى املوت بحق 
احد أف�راد التنظيم اإلرهاب�ي يف مدينة املوصل 
اع�رتف بانضمامه وقتال�ه يف صفوف التنظيم 
بعد سيطرة األخري عىل املدينة يف حزيران 2014.  
ونقلت مجلة القضاء عن املدان قوله يف محرض 
اعرتافاته، انه »التحقت بمجرد س�يطرته عىل 
املدينة بعدما قصدت مس�جد قرية الس�المية 
والتقي�ت برش�يد الجب�وري الذي يكن�ى بأبي 
مصع�ب وهو املس�ؤول عما يس�ميه التنظيم 
ب�)ديوان املس�اجد( وكان حوله مجموعة من 
الرج�ال املدججن بالس�الح الخفي�ف والذين 
يرتدون الزِّي القندهاري«.  واوضح انه »طلبت 
من اب�ي مصعب ان يقبلن�ي يف التنظيم بعدما 
أبديت اس�تعدادي للقيام بكل م�ا يكلفني به، 
ب�ارك يل رغبت�ي وق�ال علي�ك ان ت�ردد البيعة 
لخليفة الدولة اإلس�المية ويفيِ املس�جد جلست 
ليقابلني ابو مصعب ويحيط بي من كان معه 

ورددت خلفه صيغة املبايعة«. 
واش�ار اىل انه »متمكن من استعمال األسلحة 
الخفيف�ة واملتوس�طة لخدمتي العس�كرية يف 
الس�ابق ولس�ت بحاجة للتدريب العس�كري، 
فأمرن�ي بقصد ما أس�ماها ال�دورة الرشعية 
وه�ي مجموعة محارضات يلقيها بعض ممن 

يطلق عليهم التنظيم بالرشعين«. 
وب�ن انه »ق�ى يف ال�دورة الرشعية عرشين 
يوم�ا ت�زود فيه�ا بأح�كام تكف�ري م�ن يرى 
التنظي�م اإلرهابي كفرهم، ولقناعة الرشعين 
بحم�ايس واندفاعي العقائ�دي كلفت بإمامة 
احد الجوامع يف املدين�ة وتحصلت عىل رخصة 

بإلقاء خطبة الجمعة والجماعة«.
يف  تك�رس  بالتنظي�م  »عمل�ه  ان  اىل  ولف�ت 
املرحلة االوىل عىل ح�ث املوصلين عىل االنتماء 
للتنظي�م والقتال ضمن صفوف�ه، وبيان كفر 
من ال يتعاون معه والتحريض عىل اس�تهداف 
القوات االمنية والكف�ار واملرتدين يف محافظة 
نين�وى ويفيِ كل امل�دن العراقي�ة«.  وتابع: »بعد 
ش�هور من العم�ل العقائ�دي طلب من�ي ابو 

مصعب ان التحق باملقاتلن يف قضاء الرشقاط 
ملساندتهم عند تقدم القوات املسلحة العراقية 
لتحرير القضاء، وبالفعل ش�كلت ما نس�ميه 
املفرزة وهي مجموعة من الشباب الذين قمت 
بإقناعهم باالنضمام للقتال ضمن التنظيم الذي 
خضعوا اىل دورة رسيعة الس�تعمال االس�لحة 
الخفيف�ة«. واف�اد بان�ه »قاتل م�ع مجاميع 
مختلفة م�ن التنظيم، القوات االمنية العراقية 
يف قض�اء الرشق�اط، ول�م يكتف�ي بالقتال بل 
كان يلقي عىل التنظي�م املحارضات العقائدية 
التي تحثهم عىل القتال وتحمس�هم عىل ايقاع 
اكرب عدد م�ن القتىل بصفوف الق�وات االمنية 
ومن يتعاون معهم من االهايل، اال ان رشاس�ة 
املعارك خاص�ة الرضبات الجوية اضطرهم إىل 
االنسحاب مرة اخرى إىل مدينة املوصل«. وذكر 
ان�ه »بعد عودت�ي إىل املوصل كلف�ت لاللتحاق 
بمجاميع التنظيم التي تقاتل القوات العراقية 
من فصائل )البيشمركة( يف املحور الشمايل من 
مدينة نين�وى وبالفعل انتقل�ت مع مجموعة 
مم�ن كانوا مع�ي إىل منطقة الكوي�ر وخضنا 

معارك متعددة ضد القوات الكردية«.
واستطرد قائال: انه »بعد تقدم القوات وتحرير 
منطق�ة الكوير اضطرننا إىل الرجوع إىل مدينة 
املوص�ل م�رة اخرى، واعي�د تكليف�ي بالقيام 
بعميل يف املس�جد، اال انه بسبب النقص الكبري 
يف افراد التنظيم يف املدينة كلفت بمش�اركة ما 
يسميه التنظيم باملرابطات يف شوارع املدينة«.

واردف انه »عند اقتحام القوات املسلحة للضفة 
الغربية يف مدينة املوصل ومحارصتنا وحيث لم 
يبق لنا سبيل قمت بتسليم نفي لهذه القوات 
بعد ان نفدت ذخريتنا ولم نجد س�بيالً للهروب 

من املدينة التي تمت محارصتها بالكامل«.
ولثب�وت تلط�خ ي�د االرهاب�ي بال�دم العراقي 
وباعرتاف�ه وباالضافة إىل الش�هادات العيانية 
ومن قب�ل مجموعة ش�هود حكم�ت محكمة 
الجنايات يف اس�تئناف نين�وى االتحادية عليه 
باالعدام ش�نقاً حت�ى املوت بحقه اس�تناداً إىل 
احكام املادة الرابعة/ 1 وبداللة املادة الثانية/ 
3 و 5 من قان�ون مكافحة االرهاب رقم )13( 

لسنة 2005.

نفذ عمليات ضد القوات األمنية ودفع مواطنني إىل االنتماء للتنظيم

جنايات نينوى حتكم باإلعدام عىل »داعيش« قاتل يف املوصل والرشقاط 
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منظمتان تطالبان بمالحقة رشكة »الفارج« بتهمة التواطؤ مع اإلرهاب 

سياسات إردوغان تدخل االقتصاد الرتكي يف نفق مظلم

       بغداد / المستقبل العراقي

وصف مس�اعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون 
الشرق االوسط وشمال افريقيا اليستر برت محادثاته 
مع مساعد وزير الخارجية االيراني للشؤون السياسية 
عباس عراقجي بانها كانت مفيدة، مؤكدا التزام بالده 

بالحفاظ على االتفاق النووي.
وف�ي تغريدة له عل�ى موقع التواص�ل االجتماعي 
“تويتر” كتب برت، بعد لقائه عراقجي في بروكس�ل، 
لقد كانت ل�ي محادثات مفيدة مع مس�اعد الخارجية 

االيرانية عراقجي حول االتفاق النووي في بروكسل.
واضاف، لقد اكدت في هذا اللقاء بان بريطانيا ترى 
بان االتفاق النووي )برنامج العمل المشترك الشامل( 
يحظى باالهمية المننا المش�ترك وس�نبقى ملتزمين 

بتعهدنا للحفاظ عليه.
وكان مس�اعد الخارجي�ة االيرانية عباس عراقجي 

قد وصل الى بروكسل االثنين.
يذك�ر ايض�ا ان وزي�ر الخارجي�ة االيران�ي محمد 
جواد ظريف يزور بروكس�ل حاليا للبحث مع منسقة 
السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي فدريكا موغريني 
ونظرائه من الدول االوروبية الثالث بريطانيا والمانيا 
وفرنس�ا حول كيفية الحفاظ عل�ى مصالح ايران في 

االتفاق النووي.
وكان ظريف قد زار بكين وموسكو قبل ذلك واجرى 
محادث�ات م�ع وزي�ري الخارجية الصيني والروس�ي 
حول الموض�وع الن�ووي وضمان مصال�ح ايران في 
اط�اره بعد خروج امي�ركا منه بقرار م�ن ترامب يوم 

الثالثاء الماضي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أخل�ت الس�لطات البحرينية س�بيل المعتقلة طيبة 
درويش وذلك بعد قضائها حكما بالس�جن 3 س�نوات 

بتهمة مساعدة المحتجين.
وكان العشرات من النساء في استقبال درويش في 

المالكية جنوب غرب العاصمة المنامة.
2015 بع�د أن اتهمته�ا  واعتقل�ت دروي�ش أي�ار 

السلطات بإيواء محتجين في منزلها في المالكية.

بريطانيا جتدد التزامها 
باالتفاق النووي  

اإلفراج عن بحرينية
 معارضة بعد اعتقال تعسفي 

طال )3( سنوات

       بغداد / المستقبل العراقي

طلبت منظمتان غير حكوميتين كانتا 
رفعتا قضية ضد شركة الفارج الفرنسية 
المتهمة بتمويل مجموعات مس�لحة في 
س�وريا بينها تنظيم داعش، من القضاة 
ان يوجهوا الى الش�ركة تهمة “التواطؤ 
ف�ي جرائم ضد االنس�انية”، بحس�ب ما 

علمت فرانس برس من المنظمتين.
وفي مذكرة احيلت أخيًرا على القضاة، 
اعتب�رت منظمت�ا “ش�يربا” و”المرك�ز 

االوروب�ي للحقوق الدس�تورية وحقوق 
االنس�ان” ان الف�ارج اقترف�ت جريم�ة 
“التواط�ؤ ف�ي جرائ�م ضد االنس�انية” 
من خ�الل تمويل إرهابيي�ن، لتتمكن من 
الحفاظ على نش�اط مصنعها في جالبيا 
في ش�مال س�وريا بدون االهتمام بأمن 

موظفين محليين.
واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك 
ان�ه ف�ي ه�ذه المرحل�ة م�ن التحقي�ق 
ال�ى  القضائ�ي، يب�دو توجي�ه االته�ام 
الف�ارج، الت�ي اندمج�ت م�ع هولس�يم 

السويس�رية ف�ي 2015، بالتواط�ؤ في 
جرائم ضد االنسانية “امًرا حتمًيا”.

وقالت ساندرا كوس�ار مديرة شيربا 
ف�ي البيان ان “الش�ركات تملك وس�ائل 
تأجي�ج النزاع�ات م�ن خ�الل التع�اون 
م�ع االنظم�ة او المجموعات المس�لحة 
الت�ي ترتك�ب جرائم ح�رب وجرائم ضد 
االنس�انية. ومكافح�ة افالت الش�ركات 
المتعددة الجنس�ية م�ن العقاب يجب ان 

يمر عبر تحميلها المسؤولية”.
واش�ار البيان ال�ى حص�ول عمليات 

خطف موظفين وفظاعات بحق السكان 
المدنيي�ن وجرائ�م محددة بح�ق اقليات 
ايزيدي�ة او مس�يحية. ورأت الجمعيتان 
ان الفارج ومسؤوليها ال يمكنهم تجاهل 
انه�م “س�اهموا” مالًيا ف�ي جرائم ضد 
االنسانية نس�بت إلى تنظيم داعش “في 
منطق�ة المصن�ع )التاب�ع للش�ركة بين 

2012 و2015( وفي باقي العالم”.
التموي�ل “البال�غ ماليي�ن ع�دة م�ن 
الي�ورو” وال�ذي س�هله وس�طاء اتخذ، 
بحس�ب المحققين، شكل دفع “رسوم” 

التاح�ة مرور موظفين وس�لع وش�راء 
م�واد اولي�ة بينه�ا النفط م�ن مزودين 
مقربي�ن م�ن الجهاديي�ن. ويض�اف الى 
ذلك، بحس�ب الجمعيتي�ن، “مصدر جديد 
مهم” يتمثل في “بيع االسمنت مباشرة” 

الى الجهاديين.
وكان�ت الجمعيت�ان م�ع 11 موظفا 
تق�دم  م�ن  اول  الش�ركة،  ف�ي  س�ابقا 
بالش�كوى ضد الف�ارج بتهم�ة “تمويل 
االره�اب” وايض�ا “التواطؤ ف�ي جرائم 

ضد االنسانية وجرائم حرب”.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س الترك�ي رج�ب طي�ب 
إردوغان إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر 
على االقتصاد بعد االنتخابات الرئاس�ية 
التي تجرى الش�هر المقبل، وإنه سيتعين 
عل�ى البنك المركزي أن ينتب�ه لما يقوله 

الرئيس وأن يعمل على أساسه.
وس�اهمت تصريح�ات إردوغ�ان في 
دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي 
منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدوالر، 
لتصل خس�ائر العملة التركي�ة منذ بداية 

العام الحالي إلى أكثر من 13 بالمئة.
وف�ي مقابلة مع تلفزي�ون بلومبرغ، 
قال إردوغان إن البنك المركزي مستقل، 
لكن ال يمكنه أن يتجاهل اإلش�ارات التي 
يبعثه�ا رئي�س الس�لطة التنفيذي�ة فور 

استكمال التحول للنظام الرئاسي.
وق�ال الرئي�س التركي ف�ي المقابلة 
التي أجريت معه خالل زي�ارة لبريطانيا 
“س�أتولى المس�ؤولية كرئيس للسلطة 
التنفيذي�ة ال ينازع�ه أح�د فيم�ا يتعل�ق 
بالخط�وات المتخذة والقرارات المتعلقة 

بهذه المسائل”.
ودع�ت تركي�ا إل�ى إج�راء انتخابات 
 24 ف�ي  مبك�رة  وبرلماني�ة  رئاس�ية 
ال�رأي  حزي�ران، وتظه�ر اس�تطالعات 
أن ادروغ�ان ه�و المرش�ح األوفر حظا 
للف�وز بانتخابات الرئاس�ة. وأيد األتراك 
بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاس�ة 
التنفيذي�ة ف�ي اس�تفتاء أج�ري الع�ام 
الماضي، وسيس�ري التغيي�ر الجديد بعد 

انتخاب�ات حزي�ران. وق�ال اردوغان إن 
المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية 
مس�ؤولية أي مش�كالت تتس�بب فيه�ا 
السياسة النقدية. وأضاف “سيحاسبون 
الرئيس. وبم�ا أنهم سيس�ألون الرئيس 
عنه�ا، فعلين�ا أن نعطي ص�ورة لرئيس 

مؤثر في السياسات النقدية”.
انزعاج�ا  ذل�ك  يس�بب  “ق�د  وتاب�ع 
للبع�ض. لك�ن علين�ا فعل ذل�ك. ألن من 
يحكم�ون الدول�ة هم المس�ؤولون أمام 
المواطنين”. وأكد اردوغان في المقابلة 
وجه�ة نظره بأن ارتفاع أس�عار الفائدة 

يس�بب التضخ�م. وق�ال “س�عر الفائدة 
س�بب والتضخم نتيج�ة. كلما انخفضت 

أسعار الفائدة انخفض التضخم”.
واتس�ع عج�ز الميزاني�ة التركية إلى 
23.2 ملي�ار لي�رة )5.3 مليار دوالر( في 
األش�هر األربعة األولى من العام مقارنة 
م�ع 17.9 ملي�ار قبل س�نة وق�ال وزير 
المالي�ة ناجي أغبال إن العم�ل جار على 

تحقيق أهداف الميزانية للعام بأكمله.
وتستعد تركيا حاليا النتخابات رئاسية 
وبرلمان���ية مبكرة في 24 حزيران وقد 
تعهد أغبال بااللت�زام باالنضباط المالي. 

وق�ال الوزير إن عج�ز الميزانية بلغ 2.8 
ملي�ار لي�رة ف�ي نيس�ان انخفاض�ا من 
ثالثة ملي�ارات في الفترة ذاتها من العام 
الماض�ي. وأظهرت البيان�ات أن الفائض 
األولي، الذي ال يشمل مدفوعات الفائدة، 

بلغ 400 مليون ليرة في نيسان.
وزادت إيرادات الميزانية 17.3 بالمئة 
إلى 232 ملي�ار ليرة وارتفع�ت النفقات 
لي�رة  ملي�ار   255.2 إل�ى  بالمئ�ة   18.3
ف�ي األش�هر األربع�ة األولى م�ن العام 
حسبما ذكر الوزير. وقال أغبال “بيانات 
الميزانية لألش�هر األربعة األولى تواصل 

االتج�اه العام اإليجابي بما يتماش�ى مع 
أهداف ميزاني�ة 2018.” وأضاف “العمل 
الضروري متواصل لكي تنس�جم بيانات 
الميزانية مع األهداف في نهاية السنة”.

كان المرك�زي الترك�ي رف�ع الش�هر 
الماض�ي س�عر الفائ�دة الرئيس�ي ب�75 
نقطة أس�اس، وأرج�ع هذا إل�ى ارتفاع 
معدالت التضخم. وتجدر اإلشارة إلى أن 
أردوغ�ان ينتقد بصورة متكررة أس�عار 
الفائدة المرتفعة ويبدي دعمه للسياسات 
التي ت�ؤدي إلى نم�و اقتصادي س�ريع. 
وكان مارك بنتلي، المدير السابق لمكتب 
بلومب�رغ ف�ي تركيا، أك�د أّن االنخفاض 
الح�اد في قيمة الليرة قد ُيعّرض الرئيس 
التركي الحالي إلى تحّد حقيقي من رموز 

المعارضة.
 وبرأيه يبدو أّن أردوغان سيفشل في 
تحقيق كل ه�دف كان ُيخطط أن يحققه 
ف�ي الذكرى المئوية إلقام�ة الجمهورية 
التركي�ة الع�ام 2023، بداي�ة م�ن النمو 
االقتصادي إلى البطالة، والرعاية الطبية، 
والتج�ارة الخارجية، وعضوي�ة االتحاد 
األوروب�ي، كل هذه األه�داف يبدو أنه ما 

زالت بعيدة المنال.
وق�ال تيموثي آش أحد كب�ار الخبراء 
االستراتيجيين المتخصصين في شؤون 
األس�واق الناش�ئة بمركز إدارة األصول 
“بلوباي” في لندن، إّنه “إذا ما اس�تمرت 
اللي�رة في الغرق، فإّن الرس�الة التي يتم 
أّن  ه�ي  س�تكون  للناخبي�ن  توجيهه�ا 
أردوغ�ان فق�د الس�يطرة عل�ى الجبهة 

االقتصادية”.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر رئيس وزراء قطر الس�ابق حمد بن جاس�م آل ثاني، 
أن “صفقة القرن” األمريكية بدأت تنفذ “خطوة خطوة بدعم 

وتأييد دول عربية كبرى”، لم يسمها.
جاء ذلك في سلس�لة تغريدات له عبر حس�ابه على تويتر، 
أمس الثالثاء، تعليقا على نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 

إلى القدس.
و”صفق�ة الق�رن” هي خط�ة تعم�ل عليه�ا إدارة ترامب 
إجب�ار  عب�ر  اإلس�رائيلي،  الفلس�طيني  الص�راع  لمعالج�ة 
الفلس�طينيين عل�ى تقدي�م تن�ازالت، بما فيها وض�ع مدينة 
القدس الشرقية، تمهيدا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول 
عربية وإسرائيل، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل 

أبيب.
وقال “بن جاس�م” ف�ي تغريداته: “ها ه�ي صفقة القرن 
تنف�ذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى. واس�ألهم 

بالله عليكم ما هو الثمن؟”.
وأض�اف: “علم�ا أنه يفت�رض أن ال ثمن يس�اوي التفريط 
ف�ي المقدس�ات والحق�وق الوطني�ة. وموقف�ي م�ن الح�ل 
الس�لمي واض�ح ويق�وم عل�ى حفظ حق�وق الفلس�طينيين 

وبموافقتهم”.
وأردف رئي�س الوزراء الس�ابق: “لألس�ف دخلن�ا في نفق 
مظل�م ف�ي عالمنا العرب�ي، ليس في هذه القضي�ة فقط رغم 

أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية”.
واعتب�ر أن “كل البيان�ات )اإلدانات والرف�ض( التي تصدر 
فهي رفع عتب، ولكنهم )الدول التي يقصدها( لألسف شركاء 

في كل ما يجري”.
وتاب�ع: “لس�ت محرج�ا من ذكر األس�ماء التي س�اهمت 
ف�ي وصولنا لهذه الحال�ة، لكن ما زلت أتمن�ى أن يعودوا إلى 

رشدهم”.
بح�ق  مج�زرة  االثني�ن  اإلس�رائيلي  الجي�ش  وارتك�ب 
المتظاهرين الس�لميين على حدود قطاع غزة، حيث استهدف 
المحتجين على نقل س�فارة واشنطن إلى القدس المحتلة، ما 

أسفر عن استشهاد 60 شخصا وجرح نحو 2770 آخرين.
وجرى افتتاح الس�فارة األمريكية في القدس أمس تنفيذا 
لقرار الرئيس دونالد ترمب، الذي حدد موعد االفتتاح ليتزامن 
م�ع الذكرى الس�بعين لقي�ام إس�رائيل، وهو تاري�خ “نكبة” 

الشعب الفلسطيني.

رئيس وزراء قطر السابق: 
»صفقة القرن« تنفـذ بدعـم دول 

عربية كربى

         بغداد / المستقبل العراقي

في وقٍت ش�ّيعت فيه غزة ش�هداءها الس�تين 
الذين س�قطوا ف�ي المجزرة الت�ي ارتكبتها قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، خالل المواجهات على حدود 
غزة، استدعت إيرلندا السفير اإلسرائيلي في دبلن، 
زئي�ف بوك�ر، لالحتج�اج، بعد أن اتخ�ذت كل من 
تركي�ا وجنوب أفريقيا خطوات مماثلة، كما دعت 
كل م�ن بريطاني�ا وألمانيا إلجراء تحقيق بش�أن 

هذه المجزرة.
وأعلن�ت وزارة الخارجية في بي�ان، أن الوزير 
سايمون كوفني “استدعى السفير اإلسرائيلي في 
إيرلن�دا )...( لإلعراب عن صدمة إيرلندا وش�جبها 
لمستوى أعداد القتلى والجرحى في قطاع غزة”.

وتابع البيان أن كوفني طالب “إسرائيل بضبط 
النفس خالل الساعات واأليام المقبلة”. وأضافت 
ال�وزارة أنه “ت�م إبالغ الس�فير بمطالب�ة إيرلندا 
بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف األمم المتحدة 

حول سقوط القتلى”.
وسارت إيرلندا على خطى كل من تركيا وجنوب 
أفريقي�ا، إذ أعلنت أنقرة اس�تدعاء س�فيريها في 
واش�نطن وتل أبي�ب بهدف التش�اور، على خلفية 
نقل السفارة األميركية إلى القدس والمجزرة التي 

ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.
كما أعلنت جنوب أفريقيا اس�تدعاء س�فيرها 
في ت�ل أبي�ب “حتى إش�عار آخ�ر”، عل�ى خلفية 
المج�زرة اإلس�رائيلية. بدوره�ا، دع�ت بريطانيا 
إلجراء تحقيق، وقال وزير شؤون الشرق األوسط 
بالخارجية البريطانية، أليس�تر بي�رت، للبرلمان: 
“يتعي�ن إج�راء تحقيق في ه�ذا األم�ر. بريطانيا 
كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق 
ما ح�دث، بما في ذل�ك لماذا جرى اس�تخدام هذا 

الكم من الذخيرة الحية”.
وأش�ار إل�ى أن “هن�اك أش�كاال مختلف�ة من 
التحقيقات الت�ي يمكن إجراؤها م�ن خالل األمم 
المتح�دة، وعلينا أن نج�د الصيغة الصحيحة، لكن 
م�ن المه�م أن نتوصل لكل الحقائ�ق”. كما طالب 
بتخفي�ف القيود عل�ى الحركة في غ�زة، وتقديم 
دعم دولي لمش�روعات البنية األساسية والتنمية 
هناك. كما دعت ألمانيا لمحاولة تجنب أي تصعيد، 
معتبرًة أن لجنة مس�تقلة قد تس�اهم في توضيح 
مالبسات ما حدث. وقال المتحدث باسم الحكومة 
األلماني�ة، ش�تيفن زايب�رت: “ما ح�دث... يقلقنا 

بشدة”.
إلى ذلك، طالب مجلس نواب الش�عب التونسي 
ف�ي جلس�ته العام�ة المخصصة إلدان�ة المجزرة 
المرتكب�ة ف�ي ح�ق الش�عب الفلس�طيني، بطرد 
الكنيست اإلسرائيلي من عضوية االتحاد البرلماني 

الدولي.
وطال�ب رؤس�اء الكتل البرلماني�ة الثماني في 
الجلس�ة العامة االس�تثنائية مراس�لة البرلمانات 
الصديقة والش�قيقة بقصد تمرير الئحة لس�حب 
عضوية الكنيست اإلسرائيلي من االتحاد البرلماني 
الدولي بس�بب جرائم الحرب الت�ي ارتكبها الكيان 

الصهيوني في حق الفلسطينيين المدنيين والعزل، 
ولمباركة الكنيس�ت النته�اكات حكومة االحتالل 
للمواثي�ق الدولي�ة، والتفاق�ات الس�الم األممي�ة 
ولخرق الش�رعية الدولي�ة التي تعت�رف بالقدس 

عاصمة لفلسطين. 
وق�رر البرلمان التونس�ي مراس�لة س�فارات 
ال�دول األعضاء في مجل�س األم�ن، والبرلمانات 
الصديق�ة للدع�وة لفتح تحقيق جنائ�ي دولي في 
جريمة الح�رب المرتكبة في حق الفلس�طينيين، 

والتي تستوجب عقوبات.
وأصدر البرلمان الئحة ج�ّدد فيها إدانته لقرار 
الوالي�ات المتح�دة األميركية نقل س�فارتها إلى 
الق�دس تزامن�اً م�ع الذك�رى الس�بعين للنكب�ة، 
ف�ي اس�تفزاز س�افر لضمائ�ر الش�عوب العربية 
واإلس�المية، وف�ي خ�رق للمواثي�ق واالتفاقات 
الدولي�ة، بما قّوض عملية الس�الم ف�ي المنطقة 
وأج�ج الصراعات والفتنة. كم�ا دان مجلس نواب 

الش�عب الصمت الدولي على جريم�ة قتل األبرياء 
الع�زل على الش�ريط الحدودي وقمع المس�يرات 
لإليق�اف  الضغ�ط  إل�ى  الدع�وة  م�ع  الس�لمية، 
الف�وري له�ذه االنته�اكات. وأك�د البرلماني�ون 
دعمهم الالمش�روط لجميع أشكال نضال الشعب 
الفلس�طيني، في معركته نح�و التحرر واالنعتاق 

من شبح االحتالل الصهيوني.
ب�دوره، أك�د رئي�س مجل�س ن�واب الش�عب، 
محم�د الناص�ر، أن التحرك البرلمان�ي الدولي هو 
الح�ل إليقاف ه�ذه االنته�اكات المخزية وفرض 
الشرعية الدولية وإيقاف المجزرة في حق الشعب 
الفلسطيني، مضيفا أن التونسيين شعبا وبرلمانا 
تجمعه�م القضي�ة الفلس�طينية األم وه�م ف�ي 
مقدمة مناصريها والمدافعين عنها بكل األش�كال 
الس�لمية. من جان�ب آخر، اس�تنكر رئي�س كتلة 
“الجبهة الشعبية”، أحمد الصديق، الصمت الدولي 
والحكوم�ات الخرس�اء أمام المجزرة الوحش�ية 

التي اس�تهدفت األشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى 
أن البيانات واللوائح غير كافية وأن أفضل رس�الة 
للكيان الصهيوني المحت�ل هي مصادقة البرلمان 
عل�ى قانون تجري�م جمي�ع أش�كال التطبيع مع 
الكي�ان الصهيون�ي. وعقد مجلس األم�ن الدولي، 
أم�س الثالث�اء، اجتماع�ات مفتوح�ة لبحث آخر 
التط�ورات، بطل�ب م�ن الكويت، في حي�ن توالت 
ردود الفعل الدولية المنددة بالمجزرة اإلسرائيلية، 
وس�ط تحركات ش�عبية غاضبة، عربّية وإقليمية 
لألم�م  الع�ام  األمي�ن  أع�رب  وفيم�ا  وعالمي�ة. 
المتح�دة، أنطونيو غوتيريس، عن “قلقه العميق” 
على الوضع في غزة، قال المفوض األعلى لحقوق 
اإلنس�ان في األمم المتحدة زيد بن رعد الحس�ين 
إن “مقت�ل عش�رات األش�خاص وإصاب�ة المئات 
بالرصاص الح�ي في غزة يج�ب أن يتوقف فوراً. 
على المس�ؤولين ع�ن هذه االنته�اكات الفاضحة 

لحقوق اإلنسان أن يحاسبوا”.

استدعاء سفراء وتنديد دولي إثر اجلرائم يف غزة

غـضـب »عـالـمـي« مـن مـجـازر إسـرائـيـل
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع
العدد 971 / ب / 2018 

التاريخ 15 / 5 / 2018  
اعالن

اىل املدعى عليه ) زهري منذور فارس (
اقام املدعون يوسف وس�وزان اوالد سامي يوسف وسهاد 
محمد نوري الدعوى اع�اه يطالبوك فيها الحكم بالزامك 
تخلي�ة العق�ار املرق�م 19 / 3584 / م 1 / الخ�ر بجزئ�ه 
املس�تأجر منه وتس�ليمه اىل املدعون خالياً من الش�واغل 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلس البل�دي بانتقال�ك اىل جهة مجهولة تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املوافق 24 / 
5 / 2018 الساعة الثامنة صباحاً ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / عامد موسى ماهود

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

محكمة بداءة البياع
العدد 972 / ب / 2018 

التاريخ 15 / 5 / 2018  

اعالن
اىل املدع�ى عليه ) جعفر صادق من�ذور ( مجهول محل اقامته 

حاليا
اقام امل���دعون يوس�ف وس�وزان اوالد سامي يوسف وسهاد 
محم�د ن�وري الدع�����وى امل����رقم�ة 972 / ب / 2018 
ل�����دى ه�������ذه املحكمة يطالبوك فيها الحكم بالزامك 
تخلية العقار امل�����رقم 19 / 3584 / م 1 / الخر وتس�ليمه 
اىل املدعون خالياً من الش�واغل وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة 
مجهولة ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافعة يوم 24 / 5 / 2018 الساعة التاسعة صباحاً ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون  

القايض / عامد موسى ماهود

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 6508

التاريخ 15 / 5 / 2018 

اعالن فقدان املدعو) حممد كريم علوان (
بتاري�خ 5 / 1 / 2008 فق�د امل�����دعو محم�د كريم علوان 
ف���ي منطقة ش�ارع حيفا ولم يعثر علي�ه لح����د االن ولم 
يص�ل من����ه اي خرب يفي�د ببقائه حي�اً او م��وته وبتاريخ 
3 / 4 / 2018 قدم�ت املدعوة ش�يماء عيل قاس�م طلباً تطلب 
فيه نصبها قيمة ع�ىل املفقود زوجها محمد كريم علوان وعىل 
اوالده القارصي�ن كل من عيل تولد 2003 وذلك الدارة ش�ؤونه 
واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 من قانون رعاية 
القارصين رقم 78 لسنة 1980 املعدل عليه فقد قررت املحكمة 
االع�ان عن حالة الفق�دان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من 
لدي�ه معلومات عن املفق�ود اعاه الحض�ور اىل هذه املحكمة 

وخال ثاثة ايام من تاريخ النرش لادالء بتلك املعلومات   

القايض / جابر عبد جابر

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2291 / 2017
التاريخ 15 / 5 / 2018 

اعــالن
تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدينني ادناه من العقار تسلسل 287 
/ 20 م عطيفي�ة الواق�ع يف الكاظمية العائد للمدي�ن ورثة كل من فضيلة 
ورش�يد وباق�ر اوالد حميد عب�د الرزاق املحج�وز لقاء طل�ب الدائن حيدر 
عب�د الله خ�ر البالغ 646,769,287 مليون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خال م�دة ثاثني يوماً تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
الورث�ة املدينني كل من س�امي وعبد الكريم وحس�ن وعبد الحس�ني اوالد 
كاظم حس�ن محمد وثمينه عبد الحسني وعامر وس�امر ومروة اوالد عبد 
االمري كاظم وس�جاد فيصل كاظم وضياء وبهاء وحيدر وسناء اوالد باقر 

حميد وطال وعيل ومحمد وابتهال اوالد رشيد حميد  

املنفذ العدل / مي زهري نوري
املواصفات :-

1- موقعه ورقمه :- العطيفية تسلسل 287 / 20 م عطيفيه
2- جنس�ه ونوع�ه :- بناية واقعة يف ش�ارع النواب بالقرب من حس�ينية 

النواب
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مش�تماته :- العقار عبارة عن بناية مكونه من طابقني االريض عبارة 
عن محات عدد ) 11 ( محل مع شقة ارضية مكونة من غرفة واحدة مع 
مطبخ صغ�ري وحمام مرتوك وخايل من جميع الش�واغل اما الطابق االول 
فيحتوي عىل شقة واحدة مكونة من غرفة واحدة مع هول ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية والبناء من الشيلمان والطابوق ) عكادة ( واالرضية مبلطة 

بالكايش املوازائيك العادي القديم    
 5- مساحته :- 412,96 م2

 6 - درجة العمران :- رديئة وقديمة  
 7- الشاغل :- عدة مستأجرين للمحات ويرغبون بالبقاء بعد البيع   

8- القيم�ة املق�درة لعم�وم العق�ار 825,920,000 ملي�ون دين�ار حصة 
املدينني هي ) 564,378,666 ( خمسمائة واربعة وستون مليون وثلثمائة 

وثمانية وسبعون الف وستمائة وستة وستون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 388/ب /2017

التاريخ 2018/4/23
اىل املدعى عليهم / )امني واحسان واحمد ومحمد 
وش�هناز اوالد ماجد حس�ني وعادل حس�ن عيل 
وعيل وعب�د الكريم ومحمد ص�ادق ومحمد باقر 

وحميدة اوالد محمد عيل(
تبليغ

اص�درت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2017/12/24 
قراره�ا املرق�م 388/ب/2017 واملتضمن ازالة 
ش�يوع ح�ق الت�رف يف القطع�ة املرقم�ة 67 
مقاطع�ة 30 الح�رية وتوزي�ع ص�ايف الثمن عىل 
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي 
يف الح�رية ومكت�ب معلومات الحرية ل�ذا اقتىض 
تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتشار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم 
الغياب�ي خ�ال عرشة اي�ام من تاري�خ نرش هذا 
االعان وبخافه تنتهي الفرتة املحددة لاعرتاض 

عىل الحكم الغيابي
القايض

كفاح بطاح الظاملي
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 387/ب /2017
التاريخ: 2018/4/23

اىل املدعى عليهم / )امني واحسان واحمد ومحمد 
وش�هناز اوالد ماجد حس�ني وعادل حس�ن عيل 

وسعيد وحمزة ومحمد اوالد عاوي هجيل(
تبليغ

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/12/5 
قراره�ا املرق�م 387/ب/2017 واملتضمن ازالة 
ش�يوع ح�ق الت�رف يف القطع�ة املرقم�ة 80 
مقاطع�ة 30 الح�رية وتوزي�ع ص�ايف الثمن عىل 
الرشكاء كل حسب استحقاقه وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس البلدي 
يف الح�رية ومكت�ب معلومات الحرية ل�ذا اقتىض 
تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتشار ولكم حق االعرتاض عىل الحكم 
الغياب�ي خ�ال عرشة اي�ام من تاري�خ نرش هذا 
االعان وبخافه تنتهي الفرتة املحددة لاعرتاض 

عىل الحكم الغيابي
القايض

كفاح بطاح الظاملي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1954

التاريخ : 2018/4/1
اىل / املنف�ذ علي�ه / هن�اء كاظ�م  نج�م وموفق 

كاظم عليوي
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�ال رشح املبلغ 
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار )اشعار 
ان�ك   )2017/12/9 بتاري�خ  البل�دي  املجل�س 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعانا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النجف 
خال خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار حكم املحكمة البداءة النجف املرقم 2656/
مبل�غ  ب�أداء  الزامك�م  واملتضم�ن  ب2015/4 
البال�غ 1,085,432 ملي�ون وخمس�ة وثمان�ون 
الف واربعمائ�ة واثنان وثاثون دين�ار بالتكافل 
والتضامن لصالح الدائن )املدير املفوض ملؤسسة 

)CHF االسكان التعاونية اضافة لوظيفته
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1377/ب2018/3

التاريخ 2018/5/14
اعان

اىل / املدعى عليه )نعيم ابو الشون عبود(
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالع�دد 1377/

واملتضم�ن   2018/4/26 بتاري�خ  ب2018/3 
الحك�م بإلزام�ك بتأدي�ة مبل�غ مق�داره س�تة 
ماي�ني دين�ار للمدع�ى ف�ؤاد س�عدون محم�د 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار  حي الحس�ن 
بتاري�خ 2018/5/6 املخت�ار كاظم خادم س�عد 
الخال�دي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا 
بصحيفت�ني يوميت�ني ولك حق الطع�ن يف القرار 
املذكور خال املدة القانونية وبكافة طرق الطعن 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة الداخلية 
وكالة الوازرة لشؤون الرشطة 

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف بغداد 
قاطع حماية منشات الصالحية

اىل املقدم  املتقاعد زياد عبد الواحد تركي 
الس�اكن بغ�داد الس�يدية م821 ز58 د 43 ملا كنت 
متهم وفق اح�كام املادة )32( من قانون العقوبات 
لقوى االم�ن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 وبما ان 
مح�ل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك عن طريق 

هذا االعان

اعالن
تعل�ن ادارة وقف رايض س�عود عن اجراء مزاي�دة علنية لتاجري العق�ارات املدرجة ادناه 
والعائدة للوقف املذكور فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة الحضور اىل مكان الوقف الكائن 
يف الس�ماوة / شارع الكورنيش )بناية دائرة رضيبة املثنى سابقا( بعد عرشة ايام تاريخ 
نرشه بالجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 20% من بدل 

التقدير ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان. العقارات

املقدم
خليل ابراهيم نويديس 
رئيس املجلس التحقيقي

ادارة 
وقف رايض سعود

موقع العقاررقم العقارنوع العقارت

6 و 7 / 49 م4 بساتين السماوة بناية تجارية1
السماوة ـ شارع الكورنيشالغربية 

ساحة وقوف 2
السيارات

133/49 م4 بساتين السماوة 
الغربية 

السماوة ـ قرب مصرف 
الرشيد

ساحة وقوف 3
السيارات

48/ 30 م4 بساتين السماوة 
السماوة ـ قرب المشتلالغربية 

49/ 40 م4 بساتين السماوة دار سكنية4
السماوة ـ الغربيالغربية

49/ 41 م4 بساتين السماوة دار سكنية5
السماوة ـ الغربيالغربية 
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    كربالء / المستقبل العراقي

الق�ت الق�وات االمنية يف كرب�اء، القب�ض عىل 20 
مطلوبا بينهم “س�ارق” دراجات يف مناطق متفرقة 

من املحافظة«.
وق�ال مدي�ر اع�ام رشط�ة املحافظة العقي�د عاء 
الغانم�ي، يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»مف�ارز رشطة النجدة والدوريات يف كرباء تمكنت 
من القاء القبض عىل سارق دراجات بالجرم املشهود 
بعد اخبار ورد من احد املواطنني يف حي النرص حول 
رسقة دراجة تعود له نوع )بطة( من امام باب داره 

من قبل شخص مجهول«.
واض�اف ان »دورية النجدة ضمن قاطع املس�ؤولية 
املذكور قام�ت عىل الفور بماحقة الس�ارق والقاء 
القب�ض عليه وضبط الدراجة املرسوقة وتس�ليمها 

اىل صاحبها«.
وب�ني انه »بع�د التحقيق اإلبتدائ�ي معه أعرتف عىل 
ع�دة رسق�ات اخرى يف احي�اء املحافظ�ة منها حي 
الغدي�ر والعام�ل واالطب�اء والعس�كري ومناط�ق 
التج�اوز م�ع ش�خصان كان�ا بصحبته يس�تقلون 

دراجة نوع )س�توتة( تركوها والذا بالفرار«.واشار 
اىل ان�ه »تم تس�ليم املتهم اىل قس�م رشطة االحداث 
للبح�ث والتح�ري ع�ن بقي�ة املتهمني بغي�ة القاء 
القبض عليهم وإحالته�م اىل الجهات املختصة لنيل 
جزائهم العادل«.وعىل صعي�د متصل، ذكر الغانمي 
ان »مفارز مراكز رشطة البلدة وقسم رشطة مدينة 
االمام الحسني عليه السام وخال ممارسات امنية 
واحرتازية تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل 19 متهما 
مطلوب�ني للقضاء العراقي بم�واد قانونية مختلفة 
م�ن بينه�ا جنائية تتعل�ق بالنص�ب واالحتيال عىل 
املواطنني وأخذ املال بالقوة وذلك خال حملة قامت 

بها القوات األمنية ملتابعة املطلوبني للقضاء«.
ولف�ت اىل ان »دوريات قس�م مكافحة اإلجرام وبعد 
جم�ع املعلوم�ات من مصادره�ا الرسي�ة الخاصة 
تمكنت ايضا من القاء القبض عىل عدد من املتهمني 
املطلوب�ني للقض�اء بجرائم القتل وال�روع بالقتل 

والرسقة والتزوير«.
واوض�ح انه »تم التحقي�ق مع املتهم�ني ابتدائيا يف 
الته�م املس�ندة اليهم تمهي�دا إلحالته�م اىل القضاء 

لينالوا جزائهم العادل.

القبض عىل »20« مطلوبًا بقضايا خمتلفة 
يف كربالء

    البصرة/ المستقبل العراقي

ناقش�ت كلي�ة الط�ب بالتع�اون مع 
مكتب الصحة النفس�ية التابع لدائرة 
العلمي�ة   الن�دوة  يف  الب�رصة  صح�ة 

)الجديد يف الطب النفيس( . 
طبيب�ة  نزه�ة  الدكت�ورة  وقال�ت 
اختصاص الصحة النفس�ية يف دائرة 
صح�ة الب�رصة  بع�د ان ب�ات الطب 

النفيس ياخذ مساحة 
كبرية يف العالم من حيث التش�خيص 
والع�اج و الدراس�ات العلمي�ة التي 
م�رض  مع�دل  يف  زي�ادة  اىل  تش�ري 
االكتئاب و الصدارة بني االمراض التي 

تصيب
االش�خاص خ�ال ع�ام 2020  بينما 
يف ع�ام 2030 وبكونه احد االس�باب  
للوفاة ، مبينه ان الدوة ناقش�ت ايضا 
االضطراب�ات النفس�ية التي تس�بب 
الش�ذوذ الجن�يس فضا عن الس�حر 

والشعوذة ورائ الدين والطب فيها .
م�ن جانبة اوض�ح مدير ع�ام دائرة 
ري�اض  الدكت�ور  الب�رصة  صح�ة 
عب�د االمري اىل وج�ود مرك�ز متطور 

للدراسات العليا يف الطب النفيس 
يوج�د فيه ردهة نفس�ية متطورة يف 
مستش�فى البرصة الع�ام فضا عن 
افتتاح ردهات نفس�ية يف مستشفى 

املوانئ ومستشفى الصدر التعليمي 
، مشريا ان التوجه اىل استحداث ردهة 
حديثة خاصة لعاج مدمني املخدرات 

.
 واك�د عب�د االم�ري اىل ان االم�راض 
النفس�ية الناجم�ة ع�ن ضغوط�ات 
الحي�اة من املمكن ان تعالج و تتماثل 
للشفاء دون اللجوء اىل عاجات طبية 
حيث تقوم عىل تغيري افكار الشخص 
املريض نفسيا والسعي لتغيري الواقع 

.
كما اعرب الدكت�ور عقيل الصباغ ان 

ندورة اليوم تعترب الثانية التي تقيمها 
كلي�ة الطب بالتع�اون مكتب الصحة 
النفس�ية التابع لدائرة صحة البرصة 
ملناقشة االمراض النفسية التي منها 
ان  مبين�ا   ، االنفص�ام  او  االكتئ�اب 
الطرق القديمة يف العاج كانت تعتمد 
ع�ىل العاج�ات بينما الط�ب الحديث 
اللج�وء الس�اليب مس�تحدثة  وج�د 
تقوم عىل الع�اج منها الدعم النفيس 
و القي�ام بالرياض�ة والس�باحة من 
ثم اللج�وء اىل العاجات الحديثة التي 
تقلل الكثري م�ن املضاعفات الناجمة 

عن تناول العاج .
 وب�ني الصب�اغ ان تقاري�ر الصح�ة 
العام�ة تش�ري اىل عاج�ات االمراض 
النفس�ية س�وف تتص�در العاج�ات 
التي س�وف يس�تخدمها االش�خاص 
،  ومناقش�ة تحلي�ل الط�ب النف�يس 
والريعة االس�امية لحاالت السحر 

والشعوذة وتأثريها عىل الناس .

صحة البرصة وكلية الطب يناقشان املستحدثات 
العلمية للطب النفيس

   بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة 
نها من  يف محافظ�ة البرصة ع�ن تمكُّ
ضبط 1614 طناً من املواد الكيمياوية 
كانت ُمعدًة للتهريب يف ميناء أم قرص 

الشمايل، بدون موافقاٍت أمنيٍة.
مع�رض  يف   ، املديريَّ�ة  وأوضح�ت 
حديثه�ا عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ 
تنفيذه�ا بموجب ُمذّك�رٍة قضائيَّ�ٍة، 
بحسب بيان للنزاهة تلقته »املستقبل 
العراقي«، أنَّ »م�اكات املديريَّة التي 

نت بعد ال�تحرِّي  انتقلت إىل امليناء تمكَّ
�لًة ب�  من ضب�ط 79 ش�احن�ًة محمَّ
1614 طن�اً م�ن امل�واد الكيمياوي�ة 
كان�ت ُمعدًَّة للتهري�ب بموجب جواز 
مروٍر صادٍر من امليناء وضبط أوليات 
اإلرس�الية كافة، ومن ضمنها إجازة 

رة«. االسترياد املُزوَّ
ت  وأش�ار إىل أنَّ »عمليَّ�ة التهريب تمَّ
بالتواطؤ مع عدد من ُموظفي گمرك 
مين�اء أم ق�رص الش�مايل الذي�ن ل�م 
ُيبلُِّغوا عن محاولة تهريب هذه املواد 
الخط�رة الت�ي تحت�اج إىل موافق�اٍت 

ٍة«. أمنيٍة خاصَّ
دت املديريَّة أنَّ »جميع املضبوطات،  وأكَّ
َنت  فضاً عن األوراق التحقيقيَّة، ُضمِّ
مه  بمحرض الضب�ط األصويلِّ الذي نظَّ
الفريق، وُع�رَِض عىل قايض التحقيق 
رات قبٍض بحق  ال�ذي قرَّر إصدار مذكَّ
بوا به�در املال  املوظف�ني الذين تس�بَّ
الع�ام اس�تناداً ألح�كام امل�ادة 340 
من قانون العقوب�ات، حيث تم إلقاء 
القب�ض عىل رئيس لجنة الكش�ف يف 
املين�اء صحب�ة أحد املوظف�ني، وقرَّر 
ق�ايض التحقيق توقيفهم�ا عىل ذمة 

التحقيق«.
وكان رئي�س هيأة املناف�ذ الحدودية، 
كاظم العقابي، كش�ف أمس األثنني، 
أّن »الع�راق يخ�رس املليارات ش�هرياً 
بسبب فساد املوانئ وباألخص منافذ 
ميناء أم قرص« الفتا اىل »وجود حلول 
للقضاء عىل حاالت الفساد من خال 
تشكيل هيأة املنافذ الحدودية املتمثلة 
بدورها الرقابي واإلرشايف والس�يطرة 
ع�ىل الدوائ�ر االثني ع�ر العاملة يف 
املناف�ذ الحدودية كافة لغرض توحيد 

االدارة.

النزاهة: ضبط أكثر من »1600« طن من املواد الكيمياوية معدة للتهريب يف أم قرص

االعامر تعلن انجاز أكثر من »12« الف 
وحدة سكنية يف بسامية

الزراعة تطلق أكثر من مليون يرقة 
»سمك كارب« شامل سدة الكوت

أمانة بغداد تعلن صيانة الزحف احلاصل
يف اجلزء االول من جمرس رسيع حممد القاسم

    بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة عن 
انجاز أكثر من 12 الف وحدة سكنية يف مروع بسماية السكني.

وذك�ر بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي« أن »دائرة املباني 
العام�ة وبالتنس�يق مع املركز الوطني لاستش�ارات الهندس�ية 
التابعت�ني لل�وزارة انجزت 12480 وحدة س�كنية ضمن مروع 
بس�ماية الس�كني«.وأضاف البيان أن »امل�روع يعد من اضخم 
واكرب املشاريع الس�رتاتيجية السكنية يف العراق والرق االوسط 
وذلك لك�ون املروع يمتاز بمواصف�ات وتقنيات عالية يضاهي 
املواصفات العاملية يف البناء الحديث حيث تبلغ مس�احة املروع 
حوايل ) 18,300,000(م2 مع كافة خدمات البنى التحتية اضافة 
اىل م�دارس ومستش�فيات و روض�ات اطفال ومس�توصفات«.

واوض�ح أن »امل�روع عبارة عن مدين�ة متكاملة تكون كخطوة 
اوىل لحل مش�كلة الس�كن وضم�ن مروع انش�اء مليون وحدة 
س�كنية يف عموم الباد التي تنفذ من قبل رشكة )هانوا للهندسة 

واالنشائات الكورية(.

    بغداد / المستقبل العراقي 

اطلق�ت وزارة الزراع�ة / دائ�رة الث�روة الحيواني�ة وبالتع�اون 
مع مديرية زراعة واس�ط حمل�ة إلطاق يرقات اس�ماك الكارب 
ش�مال س�دة الكوت وتأتي هذه ضم�ن الحملة الوطني�ة لتنمية 
الثروة الس�مكية يف العراق« .وافاد بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »حيث س�اهمت دائرة الثروة الحيوانية وبالتعاون 
مع مديرية زراعة واس�ط باطاق )1،200،000( مليون ومائتان 
ال�ف يرق�ة يف نهر دجلة ش�مال س�دة الكوت .كما ت�رف وزارة 
الزراع�ة عىل هذه الحملة الس�نوية يف جمي�ع محافظات العراق 
به�دف تنمية الثروة الس�مكية حيث تم اطاق اكث�ر من اطاقة 
السماك الكارب يف سدة الكوت وبالتعاون مع مديرية الزراعة وما 

زالت الحملة مستمرة .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد، صيان�ة الزحف الحاصل يف الج�زء االول من 
مجرس محمد القاسم للمرور الرسيع الذي يتضمن 28 مقطعاً.

وذك�رت مديري�ة العاق�ات واإلع�ام يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »امين�ة بغداد، ذكرى عل�وش، إطلعت عىل االعمال 
الجارية لصيانة مجرس محمد القاسم للمرور الرسيع برفقة كل 
من وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية ومدير عام دائرة املشاريع«، 
داعي�ة الركة املنفذة ألعمال الصيانة اىل »اإللتزام باملوعد املحدد 
إلكم�ال اعماله�ا وفق املواصف�ات الفني�ة املحددة«.واضافت ان 
»الرك�ة املكلفة بأعم�ال الصيانة اكملت أعم�ال إصاح الزحف 
الحاص�ل يف احد املقاطع للمجرس املك�ون من 6 فضاءات بمقدار 
11 س�م من ضم�ن 28 مقطعاً تتفاوت فيها مس�افات الزحف«.

 )maurer se( واشارت اىل ان »الش�ركة املكلفة اتفقت مع رشكة
األملاني�ة املتخصصة إلبدال مس�اند االرتكاز املترضرة وان املجرس 

سيبقى مفتوحاً ملرور السيارات طوال مدة اعمال الصيانة.

   البصرة/ المستقبل العراقي

بحث محاف�ظ البرصة املهندس أس�عد 
العيداني مع ممثيل رشكة ايني االيطالية 
وهيئ�ة تش�غيل حق�ل الزب�ري النفطي 
املش�اريع التي تم البدء بها منذ اش�هر  
واملتعلق�ة بالبيئ�ة والصح�ة فضاً عن 
اكمال بعض املدارس املتوقفة ،مشرياً اىل 
انه تم ايضا املناقشة مع الركة تأهيل 
املنطقة املحاذية لش�ارع بغ�داد لتكون 
مس�احات نظيف�ة ومؤهل�ة ومفي�دة 
للس�كان والقضاء عىل التلوث الحاصل 
فيها ، الفتا اىل وجود مروع رابع تقوم 
الرك�ة بالعمل فيه ه�و تأهيل محطة 
الرباضعي�ة للم�اء بعد اكمال الدراس�ة 

وإمكانية نصب محطات للماء .
وق�ال » العيدان�ي عق�ب اجتم�اع عقد 

يف دي�وان املحافظ�ة ان هذه املش�اريع 
تدعمها   الحكومة املحلية لكي يستمروا 
بالعم�ل فيه�ا وفق مخطط�ات مبدئية  
بدل ان تك�ون ملوثة تتحول اىل متنزه ، 
مقرتحا عىل الركة اكمال ش�بكة املاء 

لحي الغدير قبل اكمال ذلك املروع .
ولف�ت » محاف�ظ الب�رصة ان م�ن بني 
املشاريع التي تخص الصحة هو جهاز ) 
البتي سكان ( وملحقاتها والبناية التي 
عىل مس�احة 1200 م  داخل مستشفى 
الص�در التعليمي وإصاح احد اقس�ام 
مستش�فى الطف�ل وبن�اء رده�ة عىل 
مستوى عال وفق املواصفات االيطالية 
، مبين�ا ان املوضوع االخر يخص تأهيل 
مناطق وشبكة مياه منطقة حي الغدير  
ضمن املنافع االجتماعية التي يمكن ان 
ترصفها الركة لهذه املنطقة املرتوكة 

منذ سنني .
ويف ذات السياق نفسه قال مدير تشغيل 
حقل الزبري النفط�ي عبد الجبار عباس 
محم�د  ان ه�ذا االم�ر تم بدع�م رشكة 
نفط البرصة وهي املرفة عىل تش�غيل 
حق�ل الزبري النفط�ي ، الفت�ا اىل وجود 
خط�ة لتأهيل اح�د عر مدرس�ة هذا 
الع�ام بقضاء الزب�ري واكمال املدرس�ة 

الثانوية يف القضاء .
م�ن جهت�ه  ق�ال مع�اون املدي�ر العام 
لركة ايني االيطالية  اكوجريي نيكوال   
ان رشك�ة نفط البرصة ومش�غل حقل 
الزبري النفط�ي قدمت للحكومة املحلية 
اس�تعدادها لتطوي�ر وتأهي�ل املناف�ع 
االجتماعي�ة الخاص�ة بتطوي�ر بع�ض 
املدارس بالب�رصة باإلضاف�ة اىل تأهيل 

مستشفى الطفل التخصيص .

العيداين  يبحث مع  ايني االيطالية انشاء شبكة للمياه وتأهيل مدارس يف قضاء الزبري

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء عن اعادة خط 
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة ) نارصية 
��� واس�ط 400 ك.ف( اىل العمل بعد 
حصل�ت  ارضار  نتيج�ة  خ��روج�ه 
بسبب العواصف الرعدية التي رضبت 

املنطقة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«،  ان »خ�ط نق�ل الطاق�ة 
الكهربائي�ة )نارصية – واس�ط 400 
ك.ف( توقف بسبب سقوط الربج رقم 
)101 ( نتيجة ارضار حصلت بس�بب 

العواصف الرعدية«.
وأض�اف البي�ان أن »اعم�ال الصيانة 
املت�رضر  ال�ربج  تفكي�ك  تضمن�ت 
واملبارشة بتش�ييد الربج البديل حيث 
أس�تمر العم�ل لس�اعات متأخرة من 
اللي�ل رغ�م س�وء الظ�روف الجوي�ة 
واستمرار تس�اقط االمطار وصعوبة 
األرايض طيني�ة  العم�ل مم�ا كان�ت 
ورخوة, لذا تطلب�ت جهودا مضاعفة 
استطاعت خالها املاكات من تجاوز 
س�ري  واجه�ت  الت�ي  التحدي�ات  كل 

األعمال.

الكهرباء تعلن اعادة 
خط نارصية ـ واسط 

اىل العمل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية عن عق�د اجتماع مع رئيس اللجنة 
االقتصادية يف مجلس محافظة البرصة بحضور ممثل هيأة املنافذ 
الحدودية الس�يد مدير منفذ ميناء ام قرص الشمايل ومدير كمرك 
الجنوبية حيث تم مناقش�ة اسباب شبه توقف العمل يف ميناء ام 
قرص الش�مايل، أذ تبني عدم وجود اجازة االسترياد وشهادة املنشأ 

وتزوير بعض الوثائق وقلة الرسوم الكمركية.

هيأة املنافذ احلدودية تعقد اجتامع مع رئيس 
اللجنة االقتصادية يف جملس حمافظة البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

رصدت اللجان الرقابية يف وزارة التجارة، 276 
مخالفة للمطاح�ن ووكاء الطحني والناقلني 
بي�ان  بغداد«.وذك�ر  يف  واملخاب�ز  واالف�ران 
للمكتب االعام�ي يف وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، نقا عن مدير عام الركة املهندس 
طه ياسني عباس ان »اللجان الرقابية التابعة 
لقسمي الرقابة والسيطرة النوعية يف الركة 
نف�ذت خ�ال الف�رتة املاضي�ة )81( زي�ارة 
للمطاح�ن العاملة يف بغ�داد لاطاع ومتابعة 
عملي�ة االنتاج والتوزيع حيث جرى خال تلك 
الزيارات سحب )186( نموذج حبوب وطحني 
لغ�رض الفحص املختربي حيث اس�فرت عن 
تأش�ري ورص�د )17( مخالف�ة نوعي�ة وغري 
نوعية«.وأض�اف بحس�ب البي�ان ان »لج�ان 
رقاب�ة ال�وكاء نف�ذت )219( زي�ارة لوكاء 

الطحني تخللها س�حب )161( نموذج طحني 
نتج عنها رصد)83( مخالفة فضا عن تأشري 
)4( مخالف�ات للناقل�ني فيم�ا حققت لجان 

رقابة املخابز واالفران )417( زيارة تفتيشية 
للمخاب�ز واالف�ران يف بغ�داد نت�ج عنها رصد 
)172( مخالف�ة ».واش�ار اىل »احال�ة جميع 

تل�ك املخالفات اىل االقس�ام واللجان املختصة 
لتطبيق ال�روط الجزائية بح�ق املخالفني«.

من جانب اخر »نفذت لجان رقابية مش�رتكة 
تابعة لوح�دات الرقاب�ة والس�يطرة النوعية 
يف ذي ق�ار عدة زي�ارات تفتيش�ية للمطاحن 
العامل�ة يف املحافظ�ة ملتابع�ة الي�ة االنت�اج 
والتوزيع واالطاع ع�ىل نوعية الطحني املنتج 
حي�ث ت�م اج�راء فح�ص الخب�ازة بجمي�ع 
املطاح�ن التي تم�ت زيارتها وتخل�ل الزيارة 
س�حب لنماذج من خلطة الحبوب املس�تلمة 
والتي شكلت الحنطة املحلية نسبة  % 80  منها 
ونس�بة الحب�وب املس�توردة  %  20 كما جرى 
معاين�ة اجه�زة التنظي�ف واوزان االكي�اس 
املعبئة بالطح�ني وختم االنتاج كما تابع فرع 
الرك�ة يف ذقار كذل�ك اس�تعدادات مطحنة 
الرفاعي النتاج الطحني الصفر لحصة ش�هر 

رمضان املبارك.

التجارة ترصد »276« خمالفة للمطاحن والوكالء يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر املوارد املائية حس�ن الجنابي، إن 
م�ا ش�اهده يف املش�اريع الزراعي�ة للعتبة 
الحسينية، كفيلة بإيقاف التمدُّد الصحراوي 
يف املدينة.وجاء ذل�ك خال زيارته ملروعي 
العتب�ة الزراعيني ) ف�دك للنخيل, ومروع 

مدينة االمام الحس�ني الزراعي�ة, التابعتني 
للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة(، لاطاع عىل 
استمرارها يف العمل.وقال الجنابي إن »إدارة 
املشاريع الزراعية من قبل العتبة الحسينية 
يتناسب مع املواصفات والتوجهات العلمية 
الخاص�ة بال�وزارة, كما ندعو املس�تثمرين 

بسلك هذا املسار لتحقيق الغاية املطلوبة«.

وأض�اف، إن »املش�اريع تمت�از بالتطّور يف 
اس�تخدام التقني�ات الحديثة ومس�اهمتها 
بتوفري األمن الغذائي« مشرياً إىل أنها »تساهم 

بإيقاف تمّدد الصحراء اىل كرباء«.
وتض�ّم مزرعة فدك للنخيل أكثر من 70 ألف 
فسيلة من أصناف عربية اسُتوردت خصيصاً 
للمزرع�ة وأخرى عراقية، وبمس�احة كلية 

للمروع تبلغ ألفي دونم، فيما تبلغ مساحة 
مدين�ة االم�ام الحس�ني )ع( الزراعي�ة الف 
دون�م متخّصصة بالزراع�ة املحمية للبيوت 
الباس�تيكية ملحاصي�ل الخ�رض )الخي�ار, 
الباذنجان, الفلف�ل, الفاصوليا  الطماط�م, 
الخ�رضاء وزراعة محصول الحنطة( فضاً 

عن الثروة الحيوانية.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت الهي�أة العلي�ا للح�ج والعم�رة مكاتبه�ا يف بغ�داد 
واملحافظات بتأجيل استام معامات الفائزين بقرعة الحج 

لاعوام الخمسة املقبلة اىل ما بعد شهر رمضان املبارك.

وقال املتحدث الرس�مي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه اليوم انه« نظرا 
لحلول ش�هر رمضان الكري�م ومراعاًة لظ�روف الصائمني 
قررت الهيئة تأجيل استام معامات الفائزين بقرعة الحج 
لاعوام الخمس�ة املقبلة ) 2019 – 2020 – 2021 – 2022 

- 2023 ( وتس�ديد الدفع�ة االوىل م�ن تكلف�ة الح�ج اىل ما 
بعد ش�هر رمضان املبارك«.واك�د » رضورة ارساع الفائزين 
بالح�ج لهذا العام يف تس�ديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج 
وتسليم جوازاتهم لغاية يوم 20/ أيار الجاري »، مبينا ان » 

املتخلفني عن التسديد سيعتربون مؤجلني للعام املقبل.

وزير املوارد املائية: املشاريع الزراعية للعتبة احلسينية كفيلة بمنع التصحر يف كربالء

هيأة احلج توجه مكاتبها بتأجيل استالم معامالت الفائزين بقرعة االعوام اخلمسة املقبلة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1673( االربعاء  16  آيار  2018 اعالنات7

مستشفى الزعفرانية العام
اعالن مناقصة تنظيف مستشفى الزعفرانية العام مناقصة رقم)1(

تعلن مستش�فى الزعفرانية العام عن اعالن مناقصة رقم)1(لس�نة 2018 الخاصة بتنظيف مستشفى الزعفرانية العام 
والكائن�ة يف بغ�داد / الزعفرانية ومن تخصيصات املوازنة الجارية فعىل الراغب�ن باملناقصة من املكاتب او الرشكات من 
ذوي االختصاص املس�جلن رس�ميا داخل العراق تقديم عطاءاتهم وفق الرشوط واملواصفات التي يمكن  الحصول عليها 
من مقر املستشفى  لغرض  رشاء مستندات  املناقصة  لقاء مبلغ قدرة )100.000(مائة الف دينار غري قابل للرد عىل ان 
تقدم العروض  داخل ظرف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وتودع يف صندوق العطاءات علما ان اخر 
موعد لقبول العطاءات س�يكون نهاية الدوام  الرس�مي ليوم االحد املصادف يوم )2018/5/27( عىل ان ترفق مع العطاء 

املستمسكات  التالية :-
هوية تصنيف الرشكة او املكتب مجددة ونافذة لعام 2018)اختصاص تنظيف( 

كافة اوليات تأسيس الرشكة 
التأمينات القانونية املطلوبة بنسبة )1%(من قيمة العطاء الشهري عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق 

مدة نفاذية العطاء )9(يوما 
كت�اب ع�دم ممانع�ة صادر من الهيئة العامة للرضائب ناف�ذ لعام 2018 عىل ان يتم جلب كتاب ب�راءة  الذمة قبل توقيع 

العقد 
وصل رشاء التندر 

قائمة باالعمال املماثلة 
تقديم مايؤيد  تسجيل  الرشكة يف دائرة الضمان االجتماعي 

بيان املوقع االلكرتوني للرشكة او املكتب يف وثائق العطاء والربيد االلكرتوني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة 
االستفسارات التي تخص العطاء 

الحسابات الختامية مصادق عليها من محاسب قانوني للسنتن االخريتن 
تقديم كشف حساب مرصيف باسم الرشكة من احد املصارف املعتمدة  من قبل البنك  املركزي العراقي 

تلتزم الرشكة بدفع  اجور العاملن  استناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم)413(لسنة2017 
املالحظات:-

سيتم احتساب الغرامات  التاخريية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم)2(لسنة2014
سيتم اعتماد معايري الرتجيح االسرتشادية يف قبول أوطأ عطاء متوازن  ومنسجم  مع الكلفة التخمينية 

اليجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات  بصورة مبارشة اوغري مبارشة 
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن الخاصة باملناقصة 

الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
علما ان الكلفة التخمينية  للمناقصة اعاله )13(ثالثة عرش مليون دينار شهريا

فقدان
فق�د مني الوصل الصادر من بلدية 
النجف االرشف املرقم ) 1514254( 
بتاريخ 2017/1/4 بأسم ) لطيف 
جمي�ل داود( ع�ىل من يعث�ر عليه 

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

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

االتحادية
دار القضاء يف بلدروز

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بلدروز

العدد:  374/ش/2016
التاريخ: 2018/2/13

اعالن
اىل/ املدعى عليها سارة هاشم عيل 

مجهول محل االقامة
اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
/374 املرق�م  قراره�ا  بل�دروز  يف 

2016/8/31ال�ذي  يف   ش/2016 
يق�ي الحك�م بتصدي�ق الط�الق 
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ 
2016/5/15 ب�ن املدع�ي ) ع�يل 
ه�ادي احم�د( واملدع�ى عليه�ا ) 
واعتب�اره   ) ع�يل  هاش�م  س�ارة 
طالقا رجعيا واقعا للمرة االوىل بعد 
الدخول انقلب بائن بينونة صغرى 
حكم�ا  الرشعي�ة  الع�دة  النته�اء 
غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض والتمييز 
ويح�ق لك االع�رتاض علي�ه خالل 
القانوني�ة ونظ�را ملجهولية  امل�دة 
محل اقامتك تق�رر تبليغك بالقرار 
اعاله بواسطة صحيفتن محليتن 
وبعكسه سوف  تستكمل املحكمة 

اجراءاتها القانونية وفق القانون.
القايض

صالح سعيد محمود
����������������������������

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

قس�م ش�ؤون االح�وال املدني�ة / 
الواقعات

العدد: 3220
التاريخ: 2018/5/15

اعالن
بن�اء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل 
املستدعي ) حيدر رشيد كريم كنانه 
النعمان�ي( الذي يطل�ب فيه تبديل 
لقبه من ) النعماني( اىل ) العوادي( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل م�دة اقصاها ) 15 
يوم( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام 
امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد:  200/ج/2018

التاريخ: 2018/5/3
اعالن

اىل/ املتهم عباس فاضل محمد
بناء عىل الشكوى املقامة ضدك من 
قبل املش�تكي ) حيدر عيل محسن( 
ولتع�ذر تبليغك ولتع�ذر تنفيذ امر 
القبض الص�ادر بحقك عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا عن طريق 
بالحض�ور  محليت�ن  صحيفت�ن 
امام هذه املحكمة يف يوم املحاكمة 
الس�اعة   2018/6/14 املص�ادف 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
املحاكم�ة  س�تجري  حض�ورك 
بحق�ك غيابي�ا وعلنا وف�ق احكام 
املادة )435( م�ن قانون العقوبات 
رقم )111( لس�نة 1969 وحس�ب 

االصول.
القايض

عباس عاشور عكاب
����������������������������

مديرية زراعة النجف االرشف
قسم االرايض واملساحة

انذار
اىل ورثة ) عبد الرضا كريم محمود( 
املتعاقد وفق القانون )30( لس�نة 
1958 وع�ىل مس�احة )8( دون�م 
 36/1 املرقم�ة  القطع�ة  ضم�ن 
مقاطع�ة 32/ الجاي�ر وام خش�م 

بالعقد املرقم 59 يف 1967/8/20 
بالنظر الرتحالكم وعدم استغاللكم 
املس�احة املتعاق�د عليه�ا مورثكم 
انف�ا بموجب العقد اع�اله وتركها 
عرضة للتجاوزات واالس�تغالل من 
قبل الغري لذا ننذركم بوجوب التقيد 
بم�ا اوجب�ه القانون واس�تغاللكم 
املساحة خالل )10( ايام من تاريخ 
الن�رش يف الجريدة ومراجعة قس�م 
مديريتن�ا  يف  واملس�احة  االرايض 
وبخالفه سنقوم بفسخ العقد وفق 

االصول.
د.مجيد جاسم جياد

مدير الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف

اعالن دعوة دائنن
 أني املصفي املحامي وس�ام احمد لرشكة 
الساحل للنقل العام املحدودة أدعو كل من 
ل�ه حق أو دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العنوان الت�ايل البرصة حي الجزائر مقابل 

سوق الخيمة 
املصفي املحامي

 وسام احمد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة االسكندرية
العدد:  131/ب/2018
التاريخ: 2018/5/15

اعالن
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الصادر م�ن هذه 
املحكمة بالع�دد 131/ب/2018 واملؤرخ 
يف 2018/3/18 واملتضم�ن ازالة ش�يوع 
العقار املرقم ) 1986/5 م8 االس�كندرية 
( بيع�ا عليه تقرر االع�الن عن بيع العقار 
اعاله وبصحيفت�ن محليتن فعىل من له 
الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة التقديرية عند 
وضع اليد والبالغ قدرها ) 17،000،000( 
س�بعة عرش مليون دين�ار عراقي وبصك 
مصدق ان لم يكن من الرشكاء وس�تجري 
املزايدة يف الي�وم الثالثن اعتبارا من اليوم 
الصحيفت�ن ويف تم�ام  للن�رش يف  الت�ايل 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا  يف بناية هذه 
املحكمة واذا ص�ادف موعد املزايدة عطلة 
رس�مية فيك�ون الي�وم الذي يلي�ه موعدا 

للمزايدة.
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
االوصاف:

1-جن�س العق�ار / عرص�ة خالي�ة م�ن 
البناء

2-نوع العقار / ملك رصف
3-مساحة العقار : 3 اولك

4-العقار يقع يف ناحية االسكندرية
للعق�ار:  التقديري�ة  5-القيم�ة 
)17،000،000( سبعة عرش مليوم دينار.
����������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) ابراهي�م عب�د العزي�ز درف�ش( 
يرجى حضورك اىل صندوق االسكان العراقي/ 
ف�رع النجف خل�ف مديرية م�اء النجف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك 
الس�يد ) عبد الله هليل محي( يف العقار املرقم 
3/54323  حي النداء وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مع الشكر والتقديرز

اعالن دعوة دائنن
 نح�ن املصفي�ان املحاميان حن�ن كفاح 
رسكال و احمد صباح الدين زنكنة لرشكة 
ع�ادل جمع�ة خال�د و رشيك�ة للتج�ارة 
العام�ة / تضامنية ادع�و كل من له حق 
او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 
التايل بغداد الصالحية مجمع 28 نيس�ان 

عمارة 7 طابق 6 شق 6 
املصفيان املحاميان 

حنن كف�اح رسكال و احمد صباح الدين 
زنكنة
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

اعالن مفقود 
اىل املفقود : سعد لطيف محمد 

بتاري�خ 15 / 5 / 2018 قدم�ت زوجت�ك 
املدع�وة ) اخالص مطلك جاس�م ( تطلب 
في�ه نصبها قيم�ة عليك لكون�ك خرجت 
بتاري�خ 1 / 4 / 2017 ول�م تعد لحد االن 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلية ويف 
حالة ع�دم حضورك خالل خمس�ة عرش 
ي�وم من الي�وم الثان�ي من تاري�خ النرش 
س�وف تنصب زوجتك قيم�ة عليك الدارة 

شؤونك .
القايض 

مصباح مهدي صالح 
����������������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن كلية 
الرافدي�ن قس�م املحاس�بة مرحل�ه ثالثه 
باس�م الطالب مصطفى ب�دري عيل اكرب 
إىل جه�ة  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر  فم�ن 

اإلصدار.
����������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 237/ب/2018
التاريخ: 2018/5/10

اعالن 
اقام املدعن / احمد ومؤيد وفوزي وفوزية 
أبناء خالد احمد واحمد ووليد أبناء يعقوب 
يوس�ف، الدعوى البدائي�ة املرقمة 237/

ب/2018 امام هذه املحكمة بحق املدعى 
عليهم حمد عبدالعزيز احمد والسيد رئيس 
دي�وان الوقف الس�ني يف الب�رصة إضافة 
لوظيفت�ه، والت�ي يطلب�ون فيه�ا الحكم 
بتصفية الوق�ف الذري للعقارين املرقمن 
22 و275 مقاطع�ة 31 املطيحة. فمن له 
عالقة بالوقف املذكور مراجعة املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2018/6/4.
القايض/ فيصل سلمان عطار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : فقدان

التاريخ : 2018/5/15 
اعالن

اىل / املدعو/ سهى محمد عبد الغني  
قدم املدعو ش�يماء مرش�د محمد جواد طلبا اىل 
ه�ذه املحكم�ة  يروم في�ه اصدار حج�ة فقدان 
بحق�ك كون�ك مفق�ود وملجهولية مح�ل اقامتك 
املحلي�ة  تبليغ�ك يف الصح�ف  ق�ررت املحكم�ة 
الرس�مية فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم اتخاذ 

االجراءات  القانونية وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني هوي�ة الطالب والص�ادرة من كلية 
دجلة بأس�م / والء ضياء الدين نوري – املرحلة 
الرابعة – قس�م مالية مرصفية فمن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 52 / ب / 2015 

اعالن 
بتاري�خ 15 / 9 / 2015 اص�درت محكمة بداءة 
الخالص قرار الحكم بالدعوى املرقمة 52 / ب / 
2015 واملكتس�ب الدرجة القطعية والذي قضت 
بموجب�ه ازالة ش�يوع العقار املرق�م ) 1 / 198 
– م57 عليب�ات ( بيعا – علي�ه تقرر االعالن عن 
بيعه يف الصحف املحلية وملدة ) 30 ( ثالثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل للن�رش وتكون املزايدة يف 
هذه املحكمة الس�اعة ) 12 ( الثانية عرش ظهرا 
ويف حال�ة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 
يكون املوعد يف الي�وم التايل للعطلة وعىل الراغب 
بالرشاء ايداع التامينات القانونية البالغة ) 10 % 

( من بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
القايض 

عدنان حسن عيل 
اوصاف العقار موضوع املزايدة 

1 – ن�وع امللك : ملك رصف رقمه ) 1 / 198 – م 
57 عليبات ( 

2 – جنسه : دار سكن .
3 – االوصاف : دار س�كن يحتوي عىل طابقن – 
يحتوي االول عىل هول واستقبال وطعام وغرفة 
ن�وم وحمام ومرافق صحية مع مخزن ويحتوي 
الطاب�ق الثاني عىل ثالث غرف ن�وم ومخزن مع 
صحي�ات وان ال�دار مبن�ي م�ن م�ادة الطابوق 
ومسقف بالشيلمان ) عكادة ( ومسكو بالكايش 
ويحت�وي عىل حديقة فيها اش�جار نخيل عدد ) 

11 ( نخلة واشجار اخرى .
4 – الش�اغل الح�ايل للعق�ار : املدع�ى عليه�ا / 

فردوس مجيد ذنون .
5 – القيم�ة التقديري�ة للعق�ار ) 0000000 25 
( مائتان وخمس�ون مليون دين�ار عراقي قيمة 

االرض والبناء .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2587/ب2017/5

التاريخ 2018/5/14
اعالن

نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة التي ج�رت يف هذه 
املحكم�ة بتاري�خ 2018/5/8 والت�ي احي�ل 
بموجبه�ا العق�ار املرق�م 1227/3188 ح�ي 
الس�عد يف النج�ف بعهدة املش�رتيان  حس�ن 
زه�ري خضري وحيدر زه�ري خضري ببدل قدره 
515,000,000 دينار فقط خمسمائة وخمسة 
ع�رش ملي�ون دين�ار ال غريها ولطل�ب الضم 
املقدم من قبل طالب الضم زينب موىس جعفر 
وكيلها املحام�ي عباس هادي الكويف بنس�بة 
5% من البدل االخري اعاله ليكون قيمة العقار 
اع�اله بعد الضم مبلغا ق�دره 540,750,000 
فقط خمس�مائة واربعون مليون وس�بعمائة 
وخمسة وسبعون الف دينار ال غريها وبعهدة 
طالب�ت الضم علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بيع العق�ار املرقم 1227/3188 حي الس�عد 
يف النج�ف املبينة اوصاف�ه يف ادن�اه باملزايدة 
العلنية والتي ستجري يف هذه املحكمة يف تمام 
الس�اعة الثانية ع�رش من ظهر الي�وم الثالث 
لنرش االعالن فع�ىل الراغبن بالرشاء الحضور 
يف امل�كان والزم�ان الحقيقين مس�تصحبن 
معهم تأمينات قانونية نسبة 10% من القيمة 
املقدرة للعقار البالغ 640,000,000 س�تمائة 
واربعون مليون دين�ار ال غريها بموجب صك 
مصدق ألمر محكمة ب�داءة النجف صادر من 
مرصف الرافدين يف النجف رقم )7( وستجري 
املزاي�دة واالحال�ة النهائية يف الس�اعة الثانية 
ع�رش ظه�ر م�ن الي�وم الثالث لن�رش االعالن 
م�ع جلب ش�هادة الجنس�ية العراقية وهوية 

االحوال 
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرق�م 1227/3188 حي 
الس�عد يف النج�ف عب�ارة عن بناي�ة تقع عىل 
شارع 30 مرت )ش�ارع املثنى( مجاور لرشكة 
الطي�ف للتحويل املايل بطاب�ق واحد مفرزة اىل 
جزئ�ن الج�زء االول مس�تخدم صيدلية لبيع 
االدوية )وهي بأس�م صيدلية الدكتورة ايفان 
سميس�م( اما الج�زء الثاني يتك�ون من ممر 
بط�ول 10 م�رت ونهاي�ة املمر صالة وس�طية 
جوانبه�ا  واىل  امل�رىض  لجل�وس  مس�تخدمة 
توج�د غرف ع�دد 6 االوىل مس�تخدمة مخترب 
والثانية مس�تخدمة عي�ادة خاصة بالدكتورة 
مائدة احمد محمود والثالث�ة مغلقة والرابعة 
عيادة الدكتور يارس لفت�ة العكييل والغرفتن 
االخريتن الخامس�ة والسادس�ة مس�تخدمة 
مخ�زن ومطب�خ صغ�ري وجميع الغ�رف عدا 
االخريتن مغلقة لحظة الكش�ف باإلضافة اىل 
مكش�وفة العقار مبني من الطابوق ومسقف 
بالكونكريت املس�لح  مبل�ط بالكايش ومجهز 
املس�احة االجمالي�ة 200  بامل�اء والكهرب�اء 
م�رت مربع درج�ة عمرانها جي�دة وان القيمة 
الكلية للعقار مبلغ )640,000,000( ستمائة 

واربعون مليون دينار فقط ال غريها

اعالن
اىل الرشي�ك ) ع�ادل نج�م عب�د ( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازة 
بناء للعق�ار 1165 / 2 حي االمري  
خالل ع�رشة ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك  
طالب االجازة سهري نجم عبد

����������������������������
اعالن

اىل الرشيك ) امري حس�ن حسون( 
توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلدية النج�ف لغرض اصدار اجازة 
بناء للعقار 53827 / 3 حي النداء 
خالل ع�رشة ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازة عيل امري جبار

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الحلة

العدد : 3437/ش/2018
التاريخ: 2018/5/15

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / اصي�ل غان�م 

عباس
اقامت املدعية حن�ن رحيم كاظم 
تطل�ب  اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى 
دعوتك للمرافعة والحكم بالتفريق 
للنش�وز وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح مختار حي العسكري 
املشتل يف الحلة السيد حيدر عباس 
حم�زة الغ�زايل ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
يوميت�ن  محليت�ن  بصحيفت�ن 
للحضور يف الس�اعة التاس�عة من 
صب�اح ي�وم 2018/5/20 وعن�د 
عدم حضورك او م�ن ينوب قانونا 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا  س�تجري 

ووفق القانون.
القايض

احمد عباس كاظم
����������������������������

محكمة بداءة القاسم 
العدد : 538/ب/2015

التاريخ 2018/5/15
اعالن

بن�اء ع�ىل م�ا ج�اء بق�رار ه�ذه 
538/ب/2015  املرق�م  املحكم�ة 
يف 2015/12/20 املقت�ي بازالة 
ش�يوع العقار املرقم 55 / القاسم 
باملزاي�دة  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
العلني�ة العق�ار اع�اله واملدرج�ة 
اوصاف�ه ادن�اه فعىل  م�ن يرغب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا من 
الي�وم الثان�ي لن�رش ه�ذا االعالن 
بصحيفتن محليتن مس�تصحبن 
القانوني�ة  املستمس�كات  معه�م 
م�ع التأمين�ات القانوني�ة البالغة 
10%  م�ن القيمة التقديرية لعموم 
العقار والبالغ�ة )470,000,000( 
اربعمائة وس�بعون ملي�ون دينار 
مص�دق  بص�ك  فق�ط   ) عراق�ي 
الم�ر ه�ذه املحكم�ة ان ل�م يكن 
م�ن ال�رشكاء وس�تجري املزاي�دة 
يف الثاني�ة عرشة م�ن اليوم االخري 
للم�دة اع�اله واذا ص�ادف الي�وم 
االخري عطلة رسمية فسوف تجري 
املزايدة يف اول يوم للدوام الرس�مي 

بعد العطلة الرسمية 
القايض

عبيد صربي جمر
اوصاف العقار

العقار  املرقم 55 / القاسم املذكور 
اع�اله ه�و عب�ارة عن دار س�كن 
يق�ع يف منطقة تجارية قرب مرقد 
االمام القاس�م )ع( وهو ذو طابق 
واح�د مس�قف بالش�يلمان مفرز 
منه محالت ع�دد )2( بصورة غري 
رس�مية ويحتوي ع�ىل ثالث غرف 
م�رت   116 العمومي�ة  ومس�احته 

مربع وهو ملك رصف
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل 

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

القاسم
العدد / 134/ش/2018

التاريخ 2018/5/15
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / ذو الفق�ار 
رزوقي حبيب

اص�درت   2018/2/25 بتاري�خ 
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
/134 املرق�م  قراره�ا  القاس�م 

تأيي�د  واملتضم�ن  ش/2018  
حضانة املدعية) غسق ناظم حمزة  
لطفليه�ا س�يف ع�يل وام البنن ( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
واش�عار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
مخت�ار منطقتك لذا تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ن محليت�ن خ�الل املدة 
القانوني�ة ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا يعترب 
الق�رار الص�ادر بحق�ك مكتس�ب 

الدرجة القطعية 
القايض

مدير مستشفى الزعفرانية 
الدكتور حممد طالب فارس
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دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

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

11/10
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 

/ عباسية
الجنس : عرصة

النوع : ملك رصف
الشاغل : كامل كاظم طوفان

 100,000,000  : املبي�ع  مق�دار 
مائة مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري 
يف الكوف�ة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
)كامل كاظ�م طوفان( لقاء طلب 
الدائن املرتهن امل�رف الصناعي 
/ فرع الكرار البالغ 14,000,000 
اربع�ة عرش ملي�ون  دين�ار فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامينات قانوني�ة نقدية او كفاله 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن 
القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة 
ملي�ون  مائ�ة   )100,000,000(
يف  س�تجري  املزاي�دة  وان  دين�ار 
الس�اعة )12( ظه�را م�ن الي�وم 

االخري
الحقوقي

نرباس عبود حسن
مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري 

يف الكوفة
�����������������������

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 
1127/19

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18 
/ علوة الفحل

الجنس : دار مفرز لدارين بصورة 
غري رسمية

النوع : ملك رصف
الشاغل : قدوة عبد عيل

 200,000,000  : املبي�ع  مق�دار 
مائتان  مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري 
يف الكوف�ة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
)قدوة عبد عيل ( لقاء طلب الدائن 
 / الصناع�ي  امل�رف  املرته�ن 
ف�رع الكرار البال�غ 60,000,000 
س�تون مليون  دينار فعىل الراغب 
يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائرة خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا 
من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانونية نقدية او كفاله مرفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
البالغ�ة )200,000,000(  للمبيع 
مائت�ان مليون دين�ار وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري
الحقوقي

نرباس عبود حسن
مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري 

يف الكوفة
�����������������������

يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 
املناذرة 

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 9/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م1 
/ املشخاب

الجنس : 8 محالت مسلح
النوع : ملك رصف

املساحة : 2 اولك و 20 مر مربع
الشاغل :  املالك

 70,000,000  : املبي�ع  مق�دار 
سبعون مليون دينار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري 
يف املن�اذرة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
)محم�د هادي ن�ايش( لقاء طلب 
الدائن املرتهن امل�رف الصناعي 
/ فرع الكرار البالغ 19,200,000 
تس�عة عرش ملي�ون ومائتان الف  
دين�ار فع�ىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
الي�وم  م�ن  اعتب�ارا  يوم�ا   )30(
الت�ايل لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن 
تامينات قانونية  مستصحبا معه 
نقدي�ة او كفال�ه مرفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
س�بعون   )70,000,000( البالغة 
مليون دينار وان املزايدة ستجري 
يف الس�اعة )12( ظه�را من اليوم 

االخري
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة
مدي�ر اق�دم مالحظية التس�جيل 

العقاري املناذرة
�����������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) 
عبد الله يوسف نارص( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )الخضري( اىل 
)املوس�وي(  فم�ن لدي�ه اعراض 
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

مدير االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 433/39
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 5 / 

املنفهان/ الشامية / الديوانية
الجنس : ارض الدار مع بنائها 

النوع : ملك رصف
املساحة : 320م2

املش�تمالت : مدخل وغرفتني وحمام 
ومطبخ واستقبال ومرافق صحية 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
الش�امية باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف اعاله العائد للراهن )مشتاق 
عبد الحسن ناجي الشبيل( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن امل�رف الصناعي / 
فرع الكرار البالغ 86,500,000 ستة 
وثمان�ون  مليون  دينار وخمس�مائة 
ال�ف دينارفع�ىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خالل 
)30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
او  نقدي�ة  قانوني�ة  تامين�ات  مع�ه 
كفال�ه مرفي�ة ال تق�ل ع�ن %10 
من القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغة 
وثمان�ون   خمس�ة   )85,000,000(
مليون دينار وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
جاسم محمد جاسم

  دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
�������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادسية 

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد : 179/ب/2018
التاريخ 2018/5/9

اعالن
اىل املدعى عليهم :

1 � حل�وه عرف حس�ني   2 � حميدة 
جرب صلبي  3 � سعدية جرب صلبي   3 
� غازية جرب صلبي   5 � صبيحة جرب 

صلبي   6 � حسني جرب صلبي 
اصدرت محكمة ب�داءة عفك بحقكم 
الحكم املرقم 179/ب/2018 واملؤرخ 
يف 2018/4/2 واملتضمن ازالة شيوع 
العق�ار املرق�م )2578/2م2 عف�ك( 
وبيع�ه يف امل�زاد العلن�ي ويف حالة ان 
كان لديك�م اع�راض  ع�ىل الحك�م 
الغياب�ي املذكور اعاله فعليكم تقديم 
اع�راض اىل املحكم�ة املذكورة اعاله 
خالل ع�رشة اي�ام م�ن الي�وم التايل 
للنرش ويف حال عدم اعراضكم سوف 

يكون الحكم بحقكم حضوريا 
القايض

كاظم عبد الهادي عيفان
�������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم / 1670492 
يف  النج�ف  بلدي�ة  م�ن  والص�ادر 
 )200,000  ( بمبل�غ   2018/1/10
مائتان الف دينار بأسم )محمد شنان 
عباس( فعىل من يعثر عليه تس�ليمه 

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

فقدان 
فقد مني سند العقار املرقم / 50212 
حي الن�داء يف النجف باس�م العراقية 
نادي�ة بط�رس جج�و والص�ادر من 
مديرية التس�جيل العقاري يف النجف  
فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
�������������������������

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم / 1332389 
والص�ادر م�ن مديرية بلدي�ة النجف 
س�بعمائة   )750,000( بمبل�غ 
وخمس�ون الف دينار باس�م السيد ) 
اك�رم ورد عيل( فعىل م�ن يعثر عليه 

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

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم / 1520891 
والص�ادر م�ن مديرية بلدي�ة النجف 
يف 2017/8/22 بمبل�غ )200,000( 
مائتان  الف دينار باسم   ) احمد عيل 
جياد( فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار
�������������������������

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من 
الهيئة العام�ة للرضائب فرع النجف 
بتاري�خ   2481 الع�دد  ذي  االرشف 
2014/1/27 واملعنون�ة اىل مديري�ة 
م�رور محافظ�ة بابل باس�م /عقيل 
محم�د بدي�وي  فعىل م�ن يعثر عليه 

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

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من 
الهيئة العام�ة للرضائب فرع النجف 
االرشف ذي الع�دد  /1848 بتاري�خ 
2013/1/23 بأس�م / نجاح حس�ن 
م�راد     فعىل من يعثر عليه تس�ليمه 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
) محس�ن حس�ني عيل( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الجبوري( 
اىل )التميم�ي(  فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء هيثم فاضل الغرباوي 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب احمد محم�د دواي 
ص�ادرة م�ن الجامع�ة التقني�ة  الجنوبي�ة 
واملعهد التقني / الطبي عىل من يعثر عليها 

تس�ليمها لجهة االصدار
 ���������������������������������

فقدان
فقد وصل قبض حكومي تامينات صادر من 
الرشكة العام�ة ملوانىء الع�راق رقم 4172 
 1,500,000 بمبل�غ   2018/2/5 م�ؤرخ 
باسم )وعد مطرش حازم عىل من يعثر عليه  

تس�ليمه لجهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقد وصل قبض حكومي تامينات صادر من 
الرشكة العام�ة ملوانىء الع�راق رقم 4171 
 1,500,000 بمبل�غ   2018/2/5 م�ؤرخ 
باس�م ) خالد فائ�ق محمد(  ع�ىل من يعثر 

عليه  تسليمه لجهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فقد وصل قبض حكومي تامينات صادر من 
الرشكة العام�ة ملوانىء الع�راق رقم 4170 
 1,500,000 بمبل�غ   2018/2/5 م�ؤرخ 
باس�م )س�اجد كاظم خضري( عىل من يعثر 

عليه  تسليمه لجهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالبة )رس�ل عب�د الواحد 
دروي�ش عي�ال( ص�ادرة من كلي�ة الطب � 
جامعة البرة عىل من يعثر عليها  تسليمها 

لجهة االصدار
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف جديدة الشط
العدد : 106/ش/2018

التاريخ 2018/5/10
اعالن

اىل املدعى عليه اثري انور جسام تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق الن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
كون�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وحس�ب 
اش�عار مخت�ار قرية الرشيط وذل�ك لوجود 
دع�وى مقام�ة ض�دك يف محكم�ة االحوال 
الش�خصية يف جديدة الش�ط بالع�دد 106/

املرافع�ة  ش/2018 واعالم�ك ع�ن موع�د 
املصادف 2018/5/23

القايض
 ذاكر صالح حسني

قايض محكمة االحوال الشخصية يف جديدة 
الشط

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

بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) احمد 
يوس�ف نارص( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )الخض�ري( اىل )املوس�وي(  فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 
2016/768

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
املنطقة  بالبرة 

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته : الرشطي حس�ن مهجر 
عزيز عباس /مديرية رشطة محافظة البرة

رقم الدعوى وتاريخها : 2016/186
تاريخ ارتكاب الجريمة 2015/5/26

تاريخ الحكم : 2016/6/8 
املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم :
محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب اىل 

املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس ملدة خمس�ة سنوات وفق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املادة 
69 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 2015/5/26 ولحد االن
2 � ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل 
3 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق ا د 
4 � ال�زام املواطنني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم 

اعاله الستنادا الحكام املادة 69 / ثالثا من ق ا د 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69 /رابعا من ق ا د
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره خمس�ة ع�رشون الف دينار ترف له 

بعد  اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ص�در القرار باتف�اق قابال لالعراض اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 71/ثاني�ا من ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 وافهم 

علنا يف /  / 2016
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/5/15
اعالن مفقود

اسم املفقود /عدي حامد خالد
بتاري�خ 2018/5/15 قدمت والده املدعو )حامد خالد 
ظاه�ر( تطلب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2017/11/18 ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تقرر 
تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك  خالل 
خمس�ة عرش ي�وم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ النرش 
س�وف تنصب وال�دة )حامد خالد ظاه�ر ( قيمة عليك 

الدارة شؤونك
القايض مصباح مهدي صالح

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 1204/ش2018/3
التاريخ 2018/5/15

اعالن
اىل / املدعى عليها ) دعاء سعد اسماعيل( 

اقام زوجك املدعي شاكر محمود جواد الدعوى املرقمة 
اعاله والتي مضمونها مشاهدة اطفاله وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني رس�ميتني 
محليت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف 2018/5/30 ويف 
حال عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا 
القايض زينب سلمان نجم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل  

محكمة األحوال الش�خصية يف الس�عدية
العدد : 1193 

التاريخ 2018/5/14
اعالن

بن�اءا ع�ىل الطلب�ي املق�دم م�ن قب�ل طال�ب الحجر 
والقيمومة املدعو )قاسم محمد حسني سعيد وييس( 
حول فقدان ولده املدعو احمد قاس�م محمد حس�ني 
 1996/4/23 تول�د   2014/7/25 بتاري�خ  وي�ى 
واس�م والدته )زهي�ه دفله صالح( علي�ه قررت هذه 
املحكمة اعالن عن فقدان املدعو )احمد قاس�م محمد 
حس�ني وييس( ال�ذي فقد بتاري�خ 2014/7/25 عىل 
م�ن يعثر علي�ه او لديه معلومات عن�ه مراجعة هذه 
املحكمة او اق�رب مركز رشطة بغية اتخاذ االجراءات 
الالزمة بصدد املوضوع وتقرر نرش االعالن  بواس�طة 

صحيفتني يوميتني محليتني 
القايض

ايار خري الدين خالد

الوقف الشيعي في النجف
اعالن

بالنظر لحصول راغب، تعلن مديرية الوقف الشيعي 
يف النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
املحل املرقم )15( جزء من تسلسل 1234/ 13 علوة 
الفحل وقف بناية الرباق، فعىل الراغبني بالدخول يف 
املزايدة مراجعة مقر املديرية خالل س�بعة ايام من 
تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية مستصحبني 
معه�م املستمس�كات الثبوتي�ة مص�ورة + اصلية 
والتأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة )20 %( م�ن ب�دل 
التقدير، وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم االخري لالع�الن ويف مقر املديرية، 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة تجري املزايدة يف اليوم 
الذي يليه من الدوام الرس�مي، علما ان تس�ديد بدل 
االيج�ار صفقة واحدة وخالل ثالثني يوم من تاريخ 
االحال�ة، وبخالفه يعت�رب ناكال، وال يح�ق ملوظفي 
االوق�اف واملدين�ني واقاربهم حتى الدرج�ة الرابعة 
من دخول املزايدة، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد / 629/ب2018/2

التاريخ 2018/5/15
اعالن

اىل / عماد كامل زيدان
اقامت الرشكة العامة لتجارة املواد االنش�ائية وكيلته 
املمثل�ة القانوني�ة نرسي�ن ياس�ني حم�دان الدعوى 
مبال�غ  لوج�ود  629/ب2018/2  املرقم�ة  البدائي�ة 
بذمتك البالغة )6(  ست ماليني ولكونك مجهول محل 
االقامة حس�ب كتاب مركز الرشط�ة املرقم  6244 يف 
2018/5/9 ومرفق�ة ورق�ة التبليغ واش�عار مختار 
املنطق�ة تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني عىل موع�د املرافع�ة املواف�ق 2018/5/27 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض راغب سلمان غيدان
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تعل�ن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل  عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة  وفق قانون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 النافذ لبيع 
العق�ارات املدرج تفاصيلها ادن�اه   والعائدة لرشكتنا  والتي س�تجري املزايدة عليها يف 
محطة قطار س�كك الرمادي رشق يف ي�وم 15 من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة 
يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا  واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة 
يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي . فعىل الراغبني باالش�راك من منتس�بي الرشكة 
العامة للس�كك الحديد الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 12%  من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون اىل الرشكة العامة للسكك 
الحدي�د او نقدا منها 5% تأمينات من القيمة التقديرية للعقار و2%  اعالن وخدمة و%5 
كمقدمة من املبلغ الذي ترس�و  عليه املزايدة بتس�ديد باقي املبلغ كقس�ط س�نوي ملدة 

)20( عرشون سنة .

القسم القانوني 
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة 

اىل املدين / ثامر جاس�م عاي�د   عنوانه : الرحمانية  م 
208   ز5 د8

الكفي�ل : محم�د كري�م محم�د      عنوان�ه : م الصدر 
م541  ز51  د7

 انذار
نظ�را لع�دم قيامكم بتس�ديد مبل�غ الدين املس�تحق 
بذمتكم بالتكافل والتضامن عن )      ( املمنوح للمدين 
)ملي�ون  دين�ار   )1612300,000  ( والبال�غ  اع�اله 
وس�تمائة واثنا ع�رش الف دينار ال غريه�ا(  وامللزمني 
بدفعه اىل مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 فاني 
وحس�ب الصالحية املمنوحة يل بموجب امل�ادة الثانية 
من القانون اعاله انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين 
املشار اليه اعاله مع الفوائد املرتبة عليه خالل عرشة 
ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه 
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام 
املادة الخامس�ة الفقرة )1( من القانون املذكور وذلك 
بوضع اش�ارة الحجز التنفيذي ع�ىل اموالكم املنقولة 
والغ�ري املنقولة وذلك لتحصيل مبل�غ الدين ولقد اعذر 

من انذر

نضال حييى مجعة
مديرية شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد : 354/ب/2018

التاريخ 2018/5/10

اىل / املدعى عليهم / عادل جابر عيل م515  ز4  د 510
حممد سليم جبار    م419   ز 25   د30

قام املدع�ي مدير عام م�رصف الرافدين / اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة 354/ب/2018 
يطلب فيها الزام املدعي عليهم  بالتكافل والتضامن 
بتأديته�م لدائ�رة م�وكيل املبلغ املدعى ب�ه والبالغ 
)15000000( دينار خمسة عرش مليون دينار مع 
الفائدة بنسبة 15% اعتبارا من تاريخ 2017/10/2 

ولغاية السداد التام
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني وع�ني ي�وم 2018/5/24 
الس�اعة التاس�عة صباحا موعدن�ا للمرافعة وعند 
عدم حضورك او ارسال وكيل عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
سعد حسني شحيتان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد : 355/ب/2018

التاريخ 2018/5/10

اىل/ املدعى عليهم/عيل سالم جواد   م515  ز14  د 16
حامد عبد املنعم عبد الرمحن    م434   ز28  د19

قام املدع�ي مدير عام م�رصف الرافدين / اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة 355/ب/2018 
يطلب فيها الزام املدعي عليهم  بالتكافل والتضامن 
بتأديته�م  املبلغ املدعى ب�ه والبالغ )15000000( 
دينار خمسة عرش مليون دينار مع الفائدة بنسبة 
15% اعتبارا من تاريخ 2017/10/2 ولغاية السداد 

التام
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني وع�ني ي�وم 2018/5/24 
الس�اعة التاس�عة صباحا موعدن�ا للمرافعة وعند 
عدم حضورك او ارسال وكيل عنك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

القايض
سعد حسني شحيتان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي

العدد / 269/بحث/2018
التاريخ 2018/5/14

اعالن
اىل املدعى عليه )حسن احمد محمد( 

قد اقام�ت املدعية )رشوق يحي�ى عمران(  
الدع�وى املرقمة 269/بح�ث/2018 والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بالتفري�ق القضائي 
لع�دم االنفاق بين�ك وبينه�ا والتي يصادف 
 2018/5/24 ي�وم  فيه�ا  البح�ث  موع�د 
الساعة الثامنة والنصف صباحا وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار ورشح 
القائم بالتبليغ اقت�ى تبليغك بصحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم حضورك سوف يتم 
البحث االجتماعي بحقك غيابيا وعلنيا وفق 

القانون
القايض

عباس حميد كريم
�����������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 76923/3
املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 

النجف / حي ميسان
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
املساحة : 200م2

املش�تمالت : اس�تقبال وصال�ة وغرفت�ني 
ومطبخ وصحيات مبني بالطابوق ومسقف 

بالشيلمان 
الشاغل : حصة / احمد عبد كاظم جرب

مق�دار املبيع : حصت�ه من العق�ار البالغة 
150 م 2 من اصل 200م2 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف  
االول باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اعاله العائد للراهن )احمد عبد كاظم جرب( 
لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف الصناعي 
/ فرع الك�رار البالغ 19,504,000 تس�عة 
عرش مليون وخمسمائة واربعة االف دينار 
فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ه 
مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
س�تون   )60,000,000( البالغ�ة  للمبي�ع 
مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
املعاون

احمد حمزة كريم
مالحظ دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 

االول

اشارة اىل االمر االداري املرقم 2341/5/4 يف 2015/11/23 واملتضمن 
بي�ان االلية الواج�ب اتباعها يف االدراج الرشكات بالقائمة الس�وداء 
واشارة اىل ما تضمنته الفقرة )13 من ج ( من االمر املذكور اعاله ويف 
حال كون املوقع املذكور بالتبليغ مجهوال  او وهميا يصار اىل االعالن 
بالجريدة الرس�مية وبما ان اللجنة السابقة قامت بتوجيه االنذارات 
ع�ن طري�ق الدائرة القانوني�ة لتبليغ الرشكات )امل�دراء املفوضني ( 
بالحضور لتقديم دفوعهم حول املخالفات املنس�وبة  اليهم بموجب 
االن�ذارات املرقمة 1889 يف 2016/10/31 واالن�ذار املرقم 1888 يف 
2016/10/31 واالنذار املرقم 683/انذار/2016 واالنذار املرقم 684 
/انذار / 2016 يف 2016/11/2 واملرفقة طيا وبما ان االشعار دائرة 
كاتب الع�دل عىل االنذارات اع�اله كانت جميعها تب�ني بتعذر تبليغ 
الرشكات لتغيري موقعها دون اخطار الهيئة بذلك لذا يرجى االيعاز اىل 
الدائرة القانونية باعالن اس�ماء املدراء املفوضني بالجريدة الرسمية 
وحس�ب الضوابط املذكورة يف اعاله ليتس�نى للجنة اكمال اجراءات 

االدراج الرشكات بالقائمة السوداء وفقا للتعليمات وكما ييل

المجموع الكليقيمة البناءقيمة االرضالمشيداتالتفاصيلت

1
مقاطعة 28 قطعة 7191/163 العزيزية 

والحوز وبمساحة )300(م2 وبمساحة بناء 
102 مL3 2 رقم الدار

ملك صرف للشركة 
العامة للسكك هيكل 

دار سكني

دار سكن 
متضرر بنسبة 

%80

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

2
مقاطعة 28 قطعة 7192/163 العزيزية 

والحوز وبمساحة )300(م2 وبمساحة بناء 
102 مL 2 2 رقم الدار

ملك صرف للشركة 
العامة للسكك هيكل 

دار سكني

دار سكن 
متضرر بنسبة 

%85

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

3
مقاطعة 28 قطعة 7188/163 العزيزية 

والحوز وبمساحة )300(م2 وبمساحة بناء 
102 مL6 2  رقم الدار

ملك صرف للشركة 
العامة للسكك هيكل 

دار سكني

دار سكن 
متضرر بنسبة 

%80

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

 2,000,000
فقط اثنان مليون 

دينار

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعادة اعالنجلنة البيع والتاجري املركزية

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

حمافظة النجف االرشف
هيئة االعامر 

جلنة االدراج الرشكات

احلقوقي
حيدر عيل حممد
سكرتري اللجنة

اعالن
العدد :بال

التاريخ 2018/5/2

اسم المدير المفوضاسم الشركةت
مصير عبد كاظم موسىهندسة الصروح1
حيدر هاشم مهديالرمال الذهبية2
سليم كيكو كاظمالنهر الدائم3
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اعالن قائمة منتخب ألعاب القوى للشباب 
املشارك ببطولة آسيا

             بغداد/ المستقبل العراقي

اخت�ار اتح�اد ألع�اب الق�وى، قائمة 
منتخب الش�باب المشارك في بطولة 
آس�يا التي س�تقام في اليابان للفترة 
م�ن 7 ولغاي�ة 11 من ش�هر يونيو / 

حزيران المقبل.
وضمت القائم�ة 7 العبين هم محمد 
رحي�م لس�باق 800م وحس�ين هيثم 
وعل�ي عب�اس لس�باق 1500م وعلي 

عبد المحس�ن لس�باق 110م حواجز 
وعم�ار نجاح لس�باق 400م حواجز، 
ومحمد باقر لرمي القرص وحس�ين 
علي كرم لفعالية العش�اري المركب، 
والعبة واحدة ه�ي مريم عبد الحميد 

في سباق الوثب العالي.
وق�ال رئي�س االتحاد الدكت�ور طالب 
فيص�ل ف�ي تصري�ح صحف�ي إن “ 
االتحاد يضع ثقته بالالعبين الذين تم 
انتقاؤه�م وفق النتائج التي حققوها 

واالختب�ارات  األندي�ة  بطول�ة  ف�ي 
النوعية التي نظمها االتحاد مطلع 

لتحقي�ق  الج�اري،  الش�هر 
ف�ي  التاهيلي�ة  األرق�ام 
لبطولة  الفعالي�ات  بعض 

العالم”.
االتح�اد   “ أن  واوض�ح 
معس�كر  لتأمين  يس�عى 
خارج�ي وإن تعذر إقامته 
س�يكون البديل على األقل 

فينجر: كريستيانو رونالدو كاد يغري
تاريخ آرسنال

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

كشف”آرس�ين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال 
االنجليزي، عن أنه نادم بسبب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو النجم السابق للمنافس المحلي مانشستر 

يونايتد، والحالي لريال مدريد اإلسباني.
وعندما سئل في فقرة سؤال وجواب مع مشجعي 
آرس�نال ع�ن الالعب الوحي�د الذي تمن�ى توقيعه 
آلرس�نال، أجاب الفرنسي “لقد كنت قريبا جدا من 
ض�م رونالدو، وأعتق�د أن ذلك كان س�يغير تاريخ 

آرسنال، قصة رونالدو كانت قريبة جدا جدا”.

كما كشف المدرب األسطوري الذي سيغادر ملعب 
اإلمارات هذا الصيف بع�د 22 عاما كمدرب لفريق 
ش�مال لندن، عن أن�ه أيضا كان يري�د األرجنتيني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة.
مرة أخ�رى في ع�ام 2003، بعد انضمام سيس�ك 
فابريج�اس من أكاديمية الماس�يا في برش�لونة، 
طلب فينجر الحصول على ميس�ي وجيرارد بيكيه 

أيضا.
وفي هذا الصدد قال فينجر “ميسي أيضا، ألننا كنا 
مهتمين به، عندما ج�اء فابريجاس إلى هنا طلبنا 

ميسي وبيكيه أيضا، لكن ذلك لم ينجح.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

بلغ القوة الجوية نهائي المنطقة الغربية 
ب�كأس االتح�اد االس�يوي، بتعادل�ه مع 
العهد اللبناني 2-2 في إياب نصف نهائي 

المنطقة الغربية من البطولة.
وكان فريق الصقور قد تغلب 
في مباراة الذهاب 1-3 على 
ملع�ب كرب�الء الدول�ي يوم 

الثالثاء الماضي.وس�جل ثنائية الصقور 
كالً م�ن حم�ادي احم�د د )23( ووعماد 
محس�ن د )34(، فيما سجل هدفي العهد 
كالً من محمد قدوح د )69( واحمد زريك 
د )77(.وتع�رض الع�ب العه�د حس�ين 
الزين لحالة طرد في الدقيقة 90 من عمر 
الجوي�ة فريق  الق�وة  اللقاء.وس�يواجه 
الجزي�رة االردن�ي ف�ي نهائ�ي المنطقة 

الغربية نهاية شهر تموز المقبل.

اجلوية لنهائي االحتاد اآلسيوي عرب حمطة العهد

ريال مدريد حيدد سعر بيل
           المستقبل العراقي / وكاالت

 
عاش جاريث بيل، العب ريال مدريد، موسما صعبا إذ ابتعد النجم 
الويلزي عن المس�تطيل األخضر لفترة طويلة بس�بب اإلصابة 
التي ألمت به، كما أنه جلس مرارا على دكة البدالء، بعدما فقد 
مكانه في تش�كيلة الفريق الرس�مية، لصالح الشاب الواعد 

ماركو أسينسيو.
وعلى الرغم من اس�تعادته لجزء م�ن بريقه في المباريات 
األخي�رة، تش�ير العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفي�ة، إلى أن 
اس�تمرار بيل ف�ي العاصمة اإلس�بانية مدريد ل�ن يطول، 
خصوص�ا مع رغب�ة الملكي في إح�داث تغيي�رات كثيرة 
في تش�كيلة الفريق، انطالقا من الموسم القادم، من أجل 

السيطرة أوروبيا ومحليا.
وأكدت تقارير إس�بانية أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو 
بيري�ز، ق�د ح�دد س�عر نجم�ه جاريث بي�ل، حي�ث ُيريد 
الحصول على مبلغ 90 مليون يورو، من أجل بيع صاحب 

القدم الُيسرى القوية في عالم الساحرة المستديرة.
وتش�ير نفس التقارير إلى أن بيريز يرغب في االستفادة 
م�ن أموال بيع بيل، بهدف تمويل صفقة النجم البرازيلي 
نيمار دا س�يلفا، باإلضافة إلى أفضل العب في الدوري 
اإلنجليزي، محمد صالح، الذي ُيثير اهتمام الكثير من 

األندية األوروبية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الش�باب والرياضة الليب�ي، زياد قريرة، 
ان منتخ�ب بالده الوطني لكرة القدم س�يلعب قريبا 
ف�ي الع�راق دعما لجه�ود رف�ع الحظ�ر الكلي عن 
المالع�ب العراقية.وأك�د قريرة خ�الل مداخلته في 
اجتماع مجلس وزراء الش�باب والرياضة العرب ان 
“عل�ى المنتخبات العربية ان تدع�م العراق في ملف 
رف�ع الحظ�ر” مضيف�ا ان “ب�الده ت�رى ان العراق 
لدي�ه العديد م�ن المالع�ب التي تؤهله الس�تضافة 
اي بطول�ة دولي�ة فض�ال عن ق�درة الع�راق العالية 

في التنظيم والت�ي اثبتها في تجارب مباريات 
االس�اطير والمباري�ات األخ�رى”.وكان وزير 

الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان قد شارك 
اليوم في اجتماع وزراء الش�باب العرب في القاهرة 
وحصل خالله على عضوية العراق المكتب التنفيذي 
في مجلس الش�باب والرياضة الع�رب بعد اكثر من 
عش�رين عاماً. وأتفق عبطان على هامش االجتماع 
م�ع نظي�ره الس�عودي تركي ال ش�يخ عل�ى اقامة 
مباراة لكرة القدم بين اس�اطير العراق والسعودية 

ف�ي بغ�داد في ش�هر رمضان المقب�ل دعماً 
لرفع الحظر عن مالعب العاصمة.

وزير الشباب الليبي: منتخبنا الوطني 
سيلعب قريبا يف العراق

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�ف توم�اس جريم الرئي�س الس�ابق ل�إدارة القانوني�ة لالتحاد 
األوروب�ي لك�رة القدم “ويف�ا” والرئيس الحالي لالتح�اد األوكراني، 
عن قتل المنافس�ة في بطول�ة دوري أبطال أوروبا إذا فاز ريال مدريد 
اإلس�باني بها للمرة الثالثة على التوالي وبعد أن حصل نادي العاصمة 
اإلس�بانية ري�ال مدريد عل�ى لقب دوري أبط�ال أوروبا ف�ي العامين 
الماضيين، س�يواجه نادي ليفرب�ول اإلنجليزي في المب�اراة النهائية 
هذا الموسم، في العاصمة األوكرانية “كييف” يوم 26 من شهر مايو 
الجاري.وأصب�ح ن�ادي العاصمة اإلس�بانية ريال مدري�د، أول فريق 
يحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي بالمسمى الجديد 
للبطول�ة األب�رز في القارة العج�وز، بعد الفوز ض�د أتلتيكو مدريد 
ف�ي 2016 ثم أمام يوفنتوس اإليطالي ف�ي العام الماضي.وتحدث 
توم�اس جريم في تصريحات صحفي�ة قائالً: “ريال مدريد يمتلك 
الكثي�ر من الالعبي�ن الرائعين، ولكن إذا حق�ق لقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الثالثة على التوالي سيقتل المنافسة في البطولة.

رئيس االحتاد األوكراين: فوز ريال 
مدريد باللقب الثالث سيقتل املنافسة

           المستقبل العراقي / متابعة
 

أكدت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية أن ناديا ريال 
مدريد وبرشلونة قد وافقا على مشروع االتحاد 
الدول�ي لكرة الق�دم “فيفا” الجدي�د بخصوص 
كأس العالم لألندية. ويرغب االتحاد الدولي لكرة 
الق�دم في تغيير نظ�ام كأس العالم لألندية على 
أن يك�ون مكوًنا من 24 فريًقا، ويلعب كل أربعة 
أعوام في منتصف ش�هر يونيو.وستكون لقارة 
أوروبا نصيب األس�د في عدد الفرق المش�اركة 
أمري�كا  ق�ارة  س�يدخل  بينم�ا  فريًق�ا”،   12“
الجنوبية بأربع أو خم�س فرق، وقارة إفريقيا، 
وآسيا، وأمريكا الش�مالية بفريقين فقط، على 
أن يلع�ب بطل األوقيانوس�يا م�ع خامس فريق 
بقارة أمري�كا الجنوبية لتحدي�د هوية المتأهل 
للبطولة.وستبدأ النسخة األولى من هذه البطولة 
عام 2021 تحت مس�مى بطول�ة العالم لألندية 

إذا ت�م االس�تقرار 
ه�ذا  تنفي�ذ  عل�ى 
المشروع.وأشارت 
صحي�فة “ماركا” 
أن ري�ال مدري�د 
نة  ش�لو بر و
ن  متحمس���ا
للفك�����رة، 
وإدارة الريال، 
والبلوجران�ا 
وافق�ا عل�ى 
 ، ر لف����و ا
ص��ًة  خ���ا
مس���ؤولي 

العال����م لألندية برشلونة ألن نظام كأس 
الجديد سيس�اهم في نم�و العالم�ة التجارية 

للنادي، وسيوفر مصدًرا جديًدا للدخل.

برشلونة وريال مدريد يساندان 
مرشوع كأس العالـم لألندية اجلديد

         المستقبل العراقي / متابعة

قالت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن 
برشلونة على استعداد لالستماع 
إل�ى العروض المقدمة من بعض 
األندي�ة األوروبية للحصول على 
المهاج�م لويس س�واريز خالل 

هذا الصيف.

وقال�ت صحيف�ة “ج�ول” اإلس�بانية 
أن برش�لونة فت�ح الباب لبي�ع لويس 
س�واريز ألول م�رة من�ذ انتقال�ه من 
ليفرب�ول بع�د نهائي�ات كأس العال�م 
إل�ى  س�تكون  وجهت�ه  وأن   ،  2014
تشيلسي أو مانشستر سيتي.وأشارت 
هذه المصادر أن نادي برش�لونة اتخذ 
قراراً ببيع لويس سواريز عقب االتفاق 

مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم 
أتلتيك�و مدريد ، والذي س�يكون بديالً 
للمهاجم األورجوايان�ي. وأفادت هذه 
المعلومات أيضاً أن برش�لونة ال ينوي 
التخلص من الجناح الفرنس�ي الشاب 
عثمان ديمبيلي ، حيث س�تكون عملية 
التخل�ص من لوي�س س�واريز بمثابة 

خطوة لكي دقائق أكثر.

جريزمان يضع لويس سواريز خارج برشلونة هذا الصيف

حمافظ البرصة يوجه بايقاف كافة االستثامرات التي قامت هبا وزارة الشباب يف املحافظة
             البصرة / المستقبل العراقي

كشف معاون محافظ البصرة لشؤون 
الش�باب والرياض�ة مهند الس�عد ان 
محافظ البصرة أسعد العيداني وجه 
بايق�اف جمي�ع االس�تثمارات التي 
قامت بها وزارة الش�باب والرياضة 

ف�ي الفترة الماضية بعد اعالن المالعب 
والقاع�ات والمنش�آت الرياضي�ة ف�ي 

البصرة كفرص استثمارية .
وقال السعد في بيان ورد ل�”المستقبل 
العراق�ي”،ان محاف�ظ البص�رة أس�عد 
العيداني أوقف كل الموافقات المخالفة 
لقان�ون  ٢١ والتي تتعارض مع الفقرة 

٤٥ م�ن قان�ون مجال�س المحافظ�ات 
غير المنتظم�ة بأقاليم ،مش�يراً الى ان 
وزارة الش�باب والرياضة قامت بإعالن 
المنتدي�ات والمنش�آت الرياضي�ة ف�ي 
البصرة الى االستثمار ، الفتاً الى ان هذا 
الق�رار فيه خطورة عل�ى البنى التحتية 
للرياضة في المحافظة الن فيه مخالفة 

لقان�ون ٢١ وتعديالته .وتابع “ معاون 
المحاف�ظ ان ه�ذا القرار في�ه مخالفة 
صريح�ة وق�د ام�ر محاف�ظ البص�رة 
بايق�اف جميع موافقات االس�تثمارات 
التي تاتي من وزارة الش�باب والرياضة 
الن فيه�ا مخالف�ة لقان�ون ٢١ ال�ذي 

يتعارض مع الفقرة ٤٥ اوالً .

           بغداد/ المستقبل العراقي

المستقبل العراقي / وكاالت
تحدث أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي 
اإلنجليزي ع�ن بطول�ة كأس العالم 
2018 التي س�تقام هذا الصيف في 

روس�يا ، وم�دى قدرة منتخب فرنس�ا 
على الفوز باللقب العالمي. 

وأع�رب أوليفي�ه جي�رو ع�ن ثقته من 
ق�درة المنتخب الفرنس�ي على الذهاب 
بعيداً في مونديال روس�يا ، فيما رشح 
منتخب بالده للحصول على اللقب رغم 

وجود منتخبات كبيرة.
وق�ال المهاجم الفرنس�ي ف�ي مقابلة 
تلفزيونية : “نحن منافسون على لقب 
كأس العالم وس�نقدم أداء أفضل بكثير 
من المس�توى الذي ج�رى تقديمه في 

مونديال عام 2014.

           المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن خورخي س�امباولي المدير الفني للمنتخب 
األرجنتين�ي عن قائم�ة منتخب التانج�و األولية 
ل�كأس العالم روس�يا 2018 والتي تبدأ في ش�هر 
يونيو المقبل. وشهدت القائمة العديد من المفاجأت 
ولكن م�ن المتوقع أن تخرج في القائم�ة النهائية حيث 
أعلن سامباولي قائمة مكونة من 35 العباً للمعسكر المقبل.وظهر 
إس�م م�اورو إي�كاردي في القائم�ة األولي�ة رغم كل األخب�ار التي 
انتشرت في األسابيع األخيرة عن عدم تواجد هداف نادي إنتر وثاني 
هدافين الدوري اإليطالي بسبب عدم انسجامه مع النجم األرجنتيني 
ليونيل ميس�ي.ويأمل ليو ميس�ي ف�ي الحصول عل�ى بطولة كأس 

العالم الغائبة عن خزائن المنتخب األرجنتيني منذ عام 1986 أي منذ 
32 عاماً وهي فترة طويلة للغاية لمنتخب كبير مثل األرجنتين.

           المستقبل العراقي / وكاالت

حس�م أندري�س إنييس�تا قائد برش�لونة 
اإلس�باني، الج�دل المث�ار ح�ول وجهته 
القادم�ة، مؤكدا أنه يفاضل بين عرضين 
بعدم�ا قرر الرحي�ل عن ج�دران النادي 
الكتالون�ي بنهاي�ة الموس�م الج�اري.

وص�رح إنييس�تا عب�ر إذاع�ة )أون�دا 
بي�ن  “أفاض�ل  اإلس�بانية:  س�يرو( 

عرضي�ن في الصين والياب�ان، وكل منهما 
ل�ه مزايا معين�ة، وهن�اك تفاصيل صغيرة 
بحاج�ة لتقيي�م ش�امل، الختي�ار األفضل 
بالنسبة لي”.وأضاف: “سأحسم كل األمور 
األس�بوع المقب�ل بع�د المب�اراة األخي�رة 
لبرش�لونة، وس�أعلن ق�راري النهائي قبل 
انط�الق منافس�ات كأس العالم ألكون في 
كام�ل تركي�زي م�ع المنتخب”.وأوض�ح: 
“هناك عرض أفضل نسبيا من اآلخر، ولكن 

سأحس�م قراري بن�اء على عوام�ل عديدة 
مثل األجواء المحيطة، والمشروع الخاص 
إنييس�تا:  ومس�تقبله”.واختتم  بالن�ادي 
“الجوانب الرياضية هي ما ستحفزني على 
تفضيل ناد على آخر بشكل أكبر من األمور 
المالية”.وبه�ذه التصريح�ات يغل�ق قائ�د 
برش�لونة الباب تماما أمام إمكانية انتقاله 
بع�ض  رددت  مثلم�ا  القط�ري،  لل�دوري 

التقارير الصحفية في األيام األخيرة.

جريو يرشح فرنسا للحصول عىل كأس العالـم 2018

إيكاردي يزامل مييس يف كأس العالـم

إنييستا: أفاضل بني عرضني
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصح�اب ب�رج الحمل حظ�ك للي�وم مهنياً:الفوىض 
تعم أرج�اء مكتبك اليوم وال تعرف م�ن أين تبدأ كن 
أكثر تنظيماً عاطفياً:ال تكن كثري االنتقاد لترصفات 

الحبيب واال ابتعد عنك.

أصحاب برج املي�زان حظك لليوم مهنياً:تتقدم كثرياً 
بأعمال�ك وتت�اح ل�ك الكثري م�ن الف�رص تثبت بها 
ذات�ك عاطفياً:جاذبيت�ك ال تقاوم الي�وم فأنت اليوم 

بالقمة.

أصحاب ب�رج الثور حظك للي�وم مهنياً:تمر ببعض 
األوق�ات الصعب�ة يف العمل وال تعرف كي�ف تتعامل 
معها عاطفياً:تسامح مع الحبيب انىس املايض وابدأ 

من جديد.

أصح�اب ب�رج العقرب حظ�ك للي�وم مهنياً:تناقش 
اليوم الكثري من األمور املالية الهامة والتى تحاول أن 
تخ�وض بها عاطفياً:تخطط لقضاء امس�ية مميزة 

برفقة الحبيب.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تتميز اليوم 
برسعة البديهة والقدرة عىل طرح الكثري من األفكار 
الفعالة عاطفياً:ال تتهرب من مس�ؤولية عالقتك مع 

الحبيب.

أصحاب ب�رج القوس حظ�ك للي�وم مهنياً:عليك أن 
تكون مس�تعداً خ�الل الفرتة القادم�ة أمامك الكثري 
من املنافس�ن عاطفياً:ال تكن عنيداً وتحىل باملرونة 

مع الحبيب.

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك للي�وم مهنياً:تمر 
بي�وم ايجابي عىل صعي�د العمل ف�كل األمور تكون 
لصالحك عاطفياً:اس�تمع جي�داً اىل نصائح الحبيب 

وال تهملها.

أصحاب ب�رج الجدي حظك للي�وم مهنياً:تجد اليوم 
الحل�ول للكثري م�ن األمور العالق�ة والتى تحاول أن 
تخ�رج منها ب�دون خس�ائر عاطفياً:أن�ت غارق يف 

الحب وال تعرف تسيطر عىل مشاعرك وتحكمها.

أصح�اب برج األس�د حظك للي�وم مهنياً:ال تس�مح 
ألح�د باحباطك اليوم فأنت كفؤ للمهمة املوكلة اليك 
عاطفي�اً:ال تخترب مش�اعر الحبيب فأن�ت تدرك أنه 

يحبك.

أصح�اب ب�رج الدلو حظ�ك للي�وم مهنياً:الكثري من 
األحداث املش�وقه التى تمر به�ا اليوم وتمر بتجارب 
مهني�ة ناجحة عاطفياً:ح�اول أن تصلح أمورك مع 

الحبيب وال داعي أن يطول الخصام.

أصحاب برج العذراء حظ�ك لليوم مهنياً:قد ترتاجع 
معنوياتك اليوم بس�بب فش�ل مرشوع كنت تسعى 
له عاطفياً:تفضل االنع�زال خالل هذه الفرتة وعدم 

مواجهة الحبيب.

أصحاب ب�رج الحوت حظك للي�وم مهنياً:ال تجازف 
بنجاح�ك وك�ن متأكداً م�ن أية خطوة تق�دم عليها 
عاطفياً:عليك أن تس�اير الحبيب أكثر وأن ال تتشبث 

بآرائك.

احلوتالعذراء

الغزال ذو الرأسني يسجل »سبقًا علميًا«
بع�د نح�و عام�ن م�ن البح�ث، توصل 
العلماء إىل أن صغري الغزال أبيض الذيل ذا 
الرأسن املكتشف يف الواليات املتحدة، يعد 
األول من نوعه ال�ذي يكتمل نموه ويولد 
طبيعي�ا.ويف مايو 2016، اكتش�ف اثنان 
من جامعي فطر عيش الغراب جثة صغري 
غزال برأس�ن يف غابة بوالية مينيس�وتا، 
مم�ا اس�تدعى إج�راء دراس�ة للتع�رف 
ع�ىل تاريخ مث�ل ه�ذه الحاالت.وتوصل 

الباحث�ون إىل أن ه�ذه الحال�ة هي األوىل 
من نوعها املس�جلة تاريخيا لغزال أبيض 
الذيل برأس�ن، يكتمل فيها نمو الحيوان 
كورنيس�ييل،  ل�و  طبيعيا.وق�ال  ويول�د 
الباحث املشارك يف الدراسة العالم يف قسم 
املوارد الطبيعية يف مينيسوتا، ل�«فوكس 
ني�وز«: »ه�ذه الحال�ة لم يت�م رصدها 
من قب�ل. هناك ح�االت تم اإلب�الغ عنها 
ألجن�ة حيوان�ات ذوات حوافر برأس�ن، 

لك�ن لم يول�د أي منها بش�كل طبيعي«.
ويف حالت�ن س�ابقتن مس�جلتن لغزال 
أبيض الذيل برأسن، لم يتمكن أي منهما 
م�ن البقاء عىل قيد الحي�اة حتى الوالدة.

وكش�ف ترشي�ح جثة صغري الغ�زال، أن 
لديه رأس�ن ورقبت�ن بش�كل منفصل، 
يرتب�ط كل منهم�ا بعمود فق�ري واحد، 
فيم�ا احتوت األحش�اء ع�ىل عضو واحد 

من معظم األعضاء الرئيسية.

فيتامني »D« لعالج مرض السكري!
أعل�ن علم�اء م�ن معه�د س�الكا يف ال هوي 
بالوالي�ات املتح�دة أن تن�اول جرعات كبرية 
م�ن فيتامن “D” وامل�واد التي تعزز فعاليته 
يف خاليا البنكرياس، يشفي من النوع الثاني 

من مرض السكري.
ويقول العالم رونالد إيفانز يف مقاله املنشور 
يف مجل�ة Cell: “نعل�م أن االلتهاب�ات تلعب 
دورا أساسيا يف تطور السكري، وقد أظهرت 
دراس�تنا أن فيتامن D ومس�تقبالت الخاليا 

التي تس�تجيب لجزيئاته مرتبط�ة بالتهاب 
خاليا بيتا يف البنكرياس”.

واتض�ح من تج�ارب أجري�ت ع�ىل الفرئان 
املخربي�ة أن أحد األس�باب الرئيس�ية لتطور 
السكري هو تراكم الدهون حول البنكرياس، 
وتط�ور االلتهاب�ات الت�ي تغري عم�ل خاليا 
“بيت�ا” املنتجة لهرمون اإلنس�ولن وجعلها 

تنتج كمية أقل من املطلوب.
وزرع علم�اء األحياء مس�تعمرة صغرية من 

خالي�ا “بيت�ا” يف املخت�رب، وراقبوا سالس�ل 
الجينات التي تفاعل�ت مع جزيئات فيتامن 
“D”. واتض�ح له�م أن الفيتام�ن يتحك�م 
بعم�ل سلس�لتن م�ن الجين�ات الت�ي له�ا 
عالقة بااللتهابات وحماي�ة الخلية من تلف 
و  BRD7 الن�ووي  الحم�ض  يف  منطقت�ن 

BRD9 التي تعمل بصورة متعاكس�ة، األوىل 
تتفاع�ل م�ع إش�ارات مس�تقبالت الخالي�ا 

والثانية تكبحها.

حان الوقت للقضاء عىل الدهون املتحولة
قالت منظم�ة الصحة العاملية إن العالم قادر 
ع�ىل القضاء عىل الده�ون املتحول�ة املنتجة 
بطرق صناعية بحلول عام 2023.وقال املدير 
العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيربيسوس 
يف مؤتمرصحف�ي يف جني�ف أم�س االثن�ن 
إن الده�ون املتحول�ة ش�ائعة االس�تخدام يف 
صناعة األطعمة املقلية واملخبوزة والوجبات 
الرسيعة ألنها ال تفس�د رسيعا لكنها ُمرضة 
للمس�تهلكن وتزي�د من احتم�االت اإلصابة 
بأمراض القلب بنس�بة 21 باملئة واحتماالت 
الوف�اة بنس�بة 28 باملئة.وأض�اف أن تنفي�ذ 
اس�رتاتيجية منظمة الصح�ة العاملية لوقف 

استخدام الدهون املتحولة، وتشمل استخدام 
بدائ�ل أخ�رى صحي�ة وإص�دار ترشيع�ات 
إىل  س�يؤدي  الض�ارة  للمكون�ات  مناهض�ة 
إزالتها من السلس�لة الغذائية وتحقيق نرص 

كب�ري ع�ىل أم�راض القلب.وتابع�ت املنظمة 
أن بع�ض ال�دول الغني�ة تمكن�ت فعلي�ا من 
القض�اء عىل الده�ون املُهدرجة بفرض قيود 
عىل الكميات املس�موح بها يف األغذية املُعلبة، 
وبعضه�ا حظر جزئيا الزيوت املهدرجة وهي 
املصدر الرئي�ي للدهون املتحولة الصناعية.

ويف وقت س�ابق هذا الش�هر أصدرت املنظمة 
بالده�ون  تتعل�ق  توصي�ات  مس�ودة  أول 
املُهدرجة منذ 2002، وقالت فيها إن البالغن 
واألطفال يتعن أال يس�تهلكوا أكثر من واحد 
باملئة م�ن س�عراتهم الحراري�ة اليومية من 

الدهون املُهدرجة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
•ه�ل تعلم ع�ن الصح�ة .. أن الذباب ينق�ل العديد 
من األمراض لإلنس�ان وأهم هذه األمراض: مرض 
الرمد الصديدي ومرض الرتاخوما ومرض اإلسهال 
وغريها. ولذلك تجب مكافحة الذباب ومنع تواجده 
وذلك بالتدابري التالية: التخلص من القمامة بشكل 
جي�د، وضع س�لك ش�بك ع�ىل النواف�ذ، رش بعض 
املبيدات يف أماك�ن تواجد الذباب للقضاء عليها، أما 
مرض املالري�ا فهو ينتقل بواس�طة بعوض خاص 

يسمى األنوفيل.
•ه�ل تعلم ع�ن الصحة .. أن الوقاي�ة من األمراض 
أه�م بكثري من الع�الج منها وذلك م�ن عدة نواحي 
وق�د قال املثل: »درهم وقاية خري من قنطار عالج« 
وأهم متطلبات الوقاي�ة وأولها هي النظافة بكافة 
أش�كالها وأنواعها، ويعترب مبدأ الطهارة اإلسالمي 
»النظاف�ة من اإليم�ان« من أعظم مب�ادئ الصحة 

الوقائية يف العالم.
• هل تعلم ان حمل األوزان يساعد عىل منع هشاشة 

العظام من خالل بناء قوة العظام .

خطوات للتغلب عىل إدمان اجلوال
مع التسارع الكبري الذي شهده تطور األجهزة اإللكرتونية 
يف الس�نوات األخ�رية وانتش�ار أجه�زة الهوات�ف الذكية 
والتطبيقات الحديثة كل يوم، والتي قيدت كثريا منا حتى 
أصبح�ت كاإلدمان، نضع بن يديك بعض الخطوات التي 
قد تس�اعدك عىل التخلص من إدم�ان الهوس بتطبيقات 
الجوال. كم س�اعة تقضيها عىل الجوال: يمكن لعدد من 
التطبيق�ات عىل الج�وال، إخبارك بالوق�ت الذي تقضيه 
وأنت تتصفح التطبيقات ع�ىل هاتفك، بل ومدة تواجدك 
عىل كل تطبي�ق. إذا لم تكن تعتقد أنك تس�تخدم هاتفك 
كثريًا، فقد يصدمك عدد الس�اعات الكبري الذي س�يظهر 
لك. إيقاف التنبيهات: يمكن تجاهل هاتفك بس�هولة إذا 
لم تس�مع التنبيه�ات كل بضع ثواٍن س�واء sms أو بريد 
إلكرتوني أو شبكات التواصل. يضيع وقتك مع كل تنبيه 
لرتى الرسالة، ولكن قد تشعر بتحسن وإنتاجية أكثر إذا 
أهملت الرس�ائل ف�رتة قبل أن تش�اهدها. ولكي ال تفقد 
الرس�ائل املهم�ة، من زوجت�ك أو طفل�ك، يمكنك ضبط 
هاتف�ك بحي�ث تس�مع تنبيه�ات محددة. ض�ع رشيطا 

مطاطي عىل هاتفك: بهذا الحيلة تذكر نفس�ك برضورة 
إيق�اف جزء م�ن دماغك يفعل أش�ياء ب�دون تفكري. إذا 
كان املطاط يضايقك، فجرّب ضبط شاش�ة توقف تقول 
»هل تحتاج حًق�ا إىل تصفح هاتف�ك؟«، وبتلك الطريقة 

يمكن�ك أن توفر 45 دقيق�ة من وقتك ع�ىل الجوال كنت 
تشاهد فيها أش�ياء ال تحتاجها. اس�تخدم ساعة منبه: 
عند استخدام املنبه الخاص بالهاتف إليقاظك يف الصباح، 
فم�ن املرجح أنك س�تفتحه لتتصفح بري�دك اإللكرتوني 
والرس�ائل. اش�رت س�اعة منبه حتى تجعل الهاتف بعيًدا 
عن يديك عىل األقل لبضع دقائق أخرى عند االس�تيقاظ. 
يمكنك أيضا أن تش�حن الجوال يف غرفة غري غرفة النوم، 
وتحدد وقت معن لتصفح�ه. 3 أيام بدون جوال: يقرتح 
بعض الخرباء أن تس�تغني عن هاتفك ملدة 3 أيام. يمكن 
أن يس�اعدك ذلك عىل التخلص من عادات هاتفية س�يئة 
واستبدالها بأخرى جديدة وأكثر فائدة. يمكنك العودة إىل 
الجوال بيشء بسيط، مثل املكاملات والرسائل النصية، ويف 
أوقات معينة فقط، ثم تبدأ تدريجيا يف ممارس�ة أنشطة 
أخرى. وق�ت خاٍل من التقنية: إذا ل�م تتمكن من الحياة 
بدون هاتفك ملدة 3 أيام، حدد أوقاًتا تخلو من اس�تخدام 
الهات�ف يف منزلك، ب�ل ويمكن أن تضي�ف أجهزة رقمية 

أخرى أيًضا لتمتنع عنها.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكفي 8 أش�خاص » - 3 كوب كب�ري دقيق منخول - 1 كوب كبري 
لبن سائل خايل الدسم - 3 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي ( زيت - 1 
ملعقة صغرية ) ملعقة الش�اي ( خمرية فورية - 1 ملعقة كبرية ) 
ملعقة الطعام ( بيكينج بودر - 2/1 ملعقة صغرية ) ملعقة الشاي 
( ملح - 1 ملعقة صغرية ) ملعقة الش�اي ( س�كر مطحون - 4/3 

كوب كبري ماء
 عجينة الحواويش يف املنزل

طريقة التحضري:
يف بول�ة كبرية الحجم نض�ع الدقيق و الخم�رية و البيكينج بودر و 

امللح و السكر و يقلب املزيج جيدا.
يض�اف امل�اء و الزيت اىل الدقي�ق تدريجيا و يقلب بإس�تمرار حتى 

تمام اإلختالط.
تعجن عجينة البيتزا باليد جيدا ثم توضع يف بولة مدهونة بالزيت و 

تدهن بالقليل من الزيت.
تغط�ى العجين�ة بكيس بالس�تيك ثم ت�رتك يف مكان داف�ئ ملدة 60 

دقيقة حتى تخمر و يتضاعف حجمها.
يمكنك اآلن استخدام العجن مع الربوكيل او املرشوم.

البيتزا الدايت



اكتشاف بديل للفيتامينات
تس�اءل باحثون م�ن جامعة هارف�رد عما 
يمكن�ه أن يحل مح�ّل الفيتامينات، واتضح 
له�م أن�ه أمر بس�يط للغاية، بيد أن�ه يتعّي 

معرفة املواد الغذائية التي يجب تناولها.
أكد الباحثون عىل أن التغذية يجب أن تكون 
مختلف�ة ومتنوع�ة حتى نتخىل ع�ن تناول 
الغ�ذاء  الفيتامين�ات، أي يج�ب أن يك�ون 
متنوع�ا، ويحت�وي عىل حاجة الجس�م من 
الفيتامين�ات والعن�ارص الغذائي�ة الالزم�ة 
لنش�اطاته الحيوية.لق�د اس�تنتج األطب�اء 
منذ ف�رة بعي�دة أنه م�ن األفضل للجس�م 
أن يحصل ع�ىل ما يحتاجه م�ن فيتامينات 
ومن العن�ارص الغذائية الالزم�ة من معادن 
وأم�الح من الغذاء ال�ذي يتناوله، وليس من 

الفيتامينات االصطناعي�ة التي يصعب عىل 
الجس�م هضمها وامتصاصها، إضافة لذلك 
فالفائ�دة الت�ي يحص�ل عليها الجس�م من 
امل�واد الكيميائي�ة ال يمك�ن أن ترق�ى إىل ما 
يحص�ل عليه من املواد الطبيعية.لذلك وضع 
األطباء قائمة باملواد الغذائية التي تحل محل 
الفيتامين�ات االصطناعي�ة بص�ورة كاملة، 
فمث�ال لتخفي�ض خط�ر اإلصاب�ة بأمراض 
القلب يج�ب تناول امل�واد الغذائية املحتوية 
ع�ىل حمض الفولي�ك وفيتامينات مجموعة 
»B«. كم�ا يجب التخيل عن تناول الغذاء غري 
الصحي، وتن�اول بدال من�ه البطيخ بنوعيه 
والفراول�ة ومختلف أن�واع امللفوف والفلفل 

والسبانخ واملكرسات والبيض وغريها.

إطالق أكرب طائرة برمائية يف العالـم
م�ن املق�رر إطالق أك�ر طائ�رة برمائي�ة يف العالم 
خالل السنوات األربع املقبلة، وفقا ملصنعي الطائرة 

الصينيي.
وتتميز طائ�رة AG600 بجناحيه�ا البالغ طولهما 
39 م�را، أي بط�ول الح�وت األزرق تقريب�ا، وهي 
مصممة لتنفي�ذ عمليات اإلنق�اذ البحرية وإخماد 

حرائق الغابات.

ويق�ول املط�ورون الصينيون إن عمليات التس�ليم 
س�تتم بحلول عام 2022 ل� 17 عمي�ال، بما يف ذلك 

عدد من اإلدارات الحكومية الصينية.
وبهذا الصدد، قال هوان�غ لينغكاي، كبري مصممي 
 :)AVIC( الطائرة يف رشكة صناعة الطريان الصينية
»نس�عى جاهدي�ن للحصول عىل ش�هادة صالحية 
الطريان من س�لطات الط�ريان املدن�ي بحلول عام 

2021، وسنس�لمها للعم�الء بحلول ع�ام 2022«، 
.Xinhua وفقا لوكالة األنباء

وط�ورت الصي الطائرة الرمائية AG600، وس�ط 
نه�ج يه�دف لتخفيف ح�دة النزاع�ات اإلقليمية يف 
ع�دة مناط�ق، بم�ا يف ذلك بح�ر الص�ي الجنوبي. 
وقامت الطائرة برحلتها األوىل يف الصي خالل شهر 

ديسمر املايض.

توصل�ت مجموع�ة بحث دولي�ة إىل أن غالبية األم�راض وحاالت العجز 
البدن�ي والوفي�ات املبكرة، يف عام 2015، كانت بس�بب التدخي وتناول 
 DALY )disability-adjusted املرشوب�ات الكحولية. واتضح أن مؤرش
life year(، الذي يحس�ب الس�نوات الضائعة بس�بب العج�ز أو الوفاة 
املبكرة، يعادل للمدخني 170.9 مليون عام وملتناويل الكحول 85 مليونا، 
يف ح�ي يبل�غ ملتعاطي املخدرات 28 مليون س�نة. وتش�ري اإلحصائيات 
إىل أن مع�دل الوفي�ات بي املدخني هو 110 بي كل 100 ألف ش�خص، 
وملتن�اويل الكحول 33 بي كل 100 أل�ف. ويفيد موقع EurekAlert بأن 
العلماء أجروا تحليال لدراس�ات سابقة واكتشفوا أن أكثر مناطق العالم 
استهالكا للمرشوبات الكحولية هي آسيا الوسطى ورشق وغرب أوروبا 
)11.61 و11.98 و11.09 ل�ر يف الش�هر للفرد الواحد عىل التوايل(. كما 
يالحظ يف هذه املناطق ارتفاع استهالك منتجات التبغ. ووفقا للتقديرات 

فإن 15% من سكان العالم مدخنون.

الوفيات بسبب الكحول والتبغ تثري القلق!
ابتك�ر علماء الفيزي�اء يف الواليات املتحدة مادة تجعل جميع األجس�ام 

تحت املاء »شفافة« للموجات الصوتية وغري مرئية للسونار.
وعرض الفيزيائيون هذه املادة يف االجتماع الس�نوي للجمعية الصوتية 
األمريكي�ة يف واش�نطن. وتق�ول أمان�دا هانف�ورد، من جامع�ة والية 
بنس�لفانيا يف فيالديلفي�ا: »عندم�ا نتحدث ع�ن مثل هذه امل�واد، تبدو 
وكأنها فكرة مجردة فقط ال يمكن تحقيقها يف الواقع. ولكن من جانب 
آخ�ر، تبي الرياضي�ات أن جميع هذه الخصائ�ص حقيقية. نحن اآلن 

نصنع هذه املواد ونحاول فهم اإلمكانيات التي تقدمها لنا«.

ابتكار  غطاء »خفي« للغواصات

طور باحث�ون طريقة جديدة إلخفاء 
الرس�ائل الرسية عن م�رأى الجميع 
م�ن خ�الل تغي�ري ش�كل الخ�ط يف 
ن�ص معي بطريقة غري محسوس�ة 

للقارئ، وتعمل مع أي خط شائع.
وعىل الرغم من أن هذه الرسائل غري 
مرئية للعيون البرشية، إال أن الرسائل 
املخفي�ة يف ن�ص »FontCode« يت�م 
رصده�ا ع�ىل الفور بواس�طة جهاز 
الكمبيوت�ر، م�ا يعني أنه�ا يمكن أن 
تعمل مثل رموز الباركود غري املرئية، 

.QR أو رموز
ويق�ول الباح�ث الرئي�ي، تش�انغ 

ش�ياو، إن »تغيري أي حرف أو عالمة ترقيم أو 
رمز إىل شكل مختلف قليال، يسمح لك بتغيري 
معن�ى املل�ف. ويمكن قراءة ه�ذه املعلومات 
املخفي�ة آليا، كما هول الحال تماما مع رموز 
البارك�ود ورموز االس�تجابة الرسيع�ة التي 
يمك�ن قراءته�ا عىل الف�ور بواس�طة جهاز 

الكمبيوتر«.
واس�تطرد ش�ياو قائ�ال: »وم�ع ذل�ك، ع�ىل 
 FontCode عكس الرموز الس�ابقة، ال يفسد
الجماليات البرصية للمواد املطبوعة، ويمكن 

أن يظل وجودها رسيا«.
وأوضح علماء الكمبيوتر يف جامعة كولومبيا، 
الذين ط�وروا النظ�ام، أنه يعم�ل عن طريق 
»تشويش« الحروف يف النص، أو تغيري شكلها 
)العرض واالرتفاع واملنحنيات.. إلخ(، لرميز 
الرس�الة. ويمك�ن اس�تخدام ه�ذه الطريقة 
لتضم�ي النص والبيان�ات الوصفية والرموز 
الرقمية، يف ملف نيص أو صورة، وذلك بالنسبة 

لكل من األشكال الرقمية والطباعة.
وقال تش�انغ يش تش�نغ، األس�تاذ املش�ارك 
يف عل�وم الكمبيوت�ر واملؤلف الرئي�س للورقة 

هن�اك  توج�د  ح�ي  »يف  البحثي�ة: 
تطبيقات واضحة للتجس�س، نعتقد 
أن FontCode يحت�وي عىل مزيد من 
االستخدامات العملية للرشكات التي 
تريد من�ع تالعب الوثائ�ق أو حماية 
لتج�ار  وبالنس�بة  الن�رش،  حق�وق 
التجزئة والفناني الراغبي يف تضمي 
رموز QR وبيان�ات الوصف األخرى، 
دون تغيري مظهر أو تخطيط امللف«.

وق�ام الباحث�ون باس�تخدام نظرية 
البقايا الصينية القديمة، الس�رجاع 
أن ت�م  امل�ادة بع�د  املعلوم�ات م�ن 
تقس�يمها عدة مرات، ما س�مح لهم 
بالحصول عىل الرسالة حتى لو لم يتم التعرف 
عىل بعض الحروف، رغم ارتفاع معدل الخطأ 

إىل %25.  
ويق�ول الباحث�ون إن ه�ذه التقني�ة يمك�ن 
إجراؤه�ا م�ع معظم أش�كال الخ�ط، بما يف 
 ،Calibriو Helveticaو Times Roman ذل�ك
كما تعد متوافقة م�ع معظم برامج معالجة 
 ،FrameMakerو  Word مث�ل  النص�وص، 
باإلضافة إىل برامج تحرير الصور والرس�وم، 

.Photoshop مثل

يعتق�د علم�اء أنهم اكتش�فوا 
عالجا جدي�دا للضعف الجني 
الجذعي�ة،  الخالي�ا  يعتم�د 
ع�ن  التخ�يل  إىل  وس�يؤدي 

الفياغرا.
خ�الل  م�ن  العلم�اء  ووج�د 
التي أجروها مؤخرا،  التجارب 
خلي�ة  ملي�ون   20 حق�ن  أن 
العض�و  قاع�دة  يف  جذعي�ة 
الذكري يمكن أن يعيد تنشيط 
األعصاب واألوعية الدموية، ما 
الذكري  العض�و  يجعل حج�م 
أكر، وهو ما لم تحققه حبوب 

الفياغرا.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز 
حت�ى  اس�تهدف  البح�ث  أن 
اآلن الرج�ال الذين تم�ت إزالة 
غدد الروس�تاتا لديهم بسبب 

الرسطان، وهو األمر الذي قد يسبب انحالال يف 
األعصاب واألوعية الدموية يف العضو الذكري، 

ما يجعل حجمه يتقلص.
ومن املنتظر أن يكشف مدير املركز الدنماركي 
للطب التجديدي، الروفس�ور سورين شيخ، 

ع�ن املزيد من التفاصيل بش�أن ه�ذا العالج، 
خ�الل اجتماع الجمعي�ة األوروبية للتناس�ل 
الب�رشي وعلم األجن�ة يف برش�لونة، يف يوليو 
املقبل.وق�ال الروفيس�ور ش�يخ، إن الع�الج 
بالخالي�ا الجذعي�ة يمكن أن يس�اعد املاليي 
م�ن الرج�ال الذي�ن يعان�ون من مش�اكل يف 

االنتصاب ألس�باب ع�دة بينها 
وأم�راض  الس�كري  م�رض 
القل�ب وارتف�اع ضغ�ط ال�دم 

والشيخوخة.
أن  إىل  الروفيس�ور  وأش�ار 
أن  يمك�ن  الجذعي�ة  الخالي�ا 
تنم�و يف العدي�د من األنس�جة 
مث�ل  الجس�م،  يف  الرئيس�ية 
األعصاب والكبد والكىل وخاليا 

القلب.
وينط�وي الع�الج عىل ش�فط 
الده�ون إلزالة نص�ف لر من 
بط�ن  م�ن  الدهني�ة  الخالي�ا 
املريض، ومن ث�م يتم وضعها 
يف جه�از الطرد املرك�زي، من 
أج�ل فص�ل الخالي�ا الجذعية 
التي يت�م حقنها فيم�ا بعد يف 

العضو الذكري للمريض.
والجدير بالذكر أن العالجات بالخاليا الجذعية 
جلب�ت اهتمام�ا متزاي�دا عىل م�دى العقدين 
املاضي�ي، لكن العلماء يح�ذرون من أن هذه 
العالجات ما تزال تتطلب س�نوات من البحث 

إلنتاج عالج ناجع فعليا.

عالج جديد سيقيض عىل الفياغراطريقة لتشفري الرسائل وإخفائها

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

يارا محمودجوسلين إيليا
ش�دتني مقابل�ة أُجريت أخ�رياً م�ع األكاديمية ماري ب�ريد مقدمة 
برنام�ج »حض�ارات ع�ىل عتبتك« ال�ذي يعرض�ه تلفزي�ون ال�»بي 
ب�ي يس«، ومهمت�ه تعريف املش�اهد بأماكن تاريخي�ة يف بريطانيا، 
تحك�ي قصصاً وحكايات ع�ن الرومان ومومي�اء الفراعنة، وغريها 
م�ن املواضيع املهمة للبعض، واململة بالنس�بة لغري اآلبهي بالتاريخ 

والثقافة.
وأكثر ما شدني يف تلك املقابلة رد بريد عىل »أصحاب القلوب السوداء 
اإللكرونيي« الذين أتحفوها بتعليقاتهم املسيئة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، وبالتحديد عىل موقع »توير«، وأعجبتني بردها البسيط 
بأنه�ا ال تأبه ل�»الكتائب اإللكرونية«، ال بل وقدمت بعض النصائح 
له�م، كالتغري�د يف أوقات معينة، ألنها ت�رى أن التغريدات التي يقوم 
بها أصحابها يف ساعات متأخرة من الليل تكون مسيئة، ألن صاحبها 
يكون متعباً أو منهكاً جس�دياً، ويك�ون تركيزه الذهني أقل فعالية، 
وقالت أيض�اً إن مغردي منتصف الليل قد يكونون ثملي، ونصحتهم 
ه�م أيضاً بال�روي لليوم التايل قبل الكتابة ع�ىل املدونة االجتماعية، 
مؤك�دة أن مس�تخدمي »توير«، ومن دون اس�تثناء، ال ب�د أنهم قد 

غردوا شيئاً ندموا عليه الحقاً ألنهم اختاروا التوقيت الخاطئ.
برصاح�ة، اس�توقفني جوابها، وأعجبت بش�خصية م�اري الواثقة 
من نفس�ها، فهي تتعرض لالنتقاد بش�كل الذع فقط ألنها ال تترج 
وتهتم بمواضيع الثقاف�ة واملتاحف والتماثيل، وأكثر ما أعجبني هو 
قولها بأن عالم »توير« عالم ش�ائك، وإن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب 

اإللكرونية.
وللتأك�د م�ن وجهة نظر م�اري، قمت باالطالع عىل مص�ادر علمية 
ودراس�ات عدي�دة تثبت ب�أن مواق�ع التواصل االجتماع�ي لها دوام 
وأوق�ات مناس�بة، فتبي عىل س�بيل املث�ال أن وق�ع التغريدات عىل 
»توي�ر« يك�ون أقوى م�ا بي الس�اعة 12 ظه�راً وب�ي الثالثة بعد 
الظه�ر من االثن�ي إىل الجمعة، وتتم إعادة ن�رش التغريدات عادة ما 
بي الساعة الخامس�ة وبي السادسة مساء، وهذا التوقيت مناسب 
للباحثي عن نرش تغريداتهم، وتكررها عىل حس�ابات آخرين. وأثبت 
االس�تطالع أيض�ًا الذي أجراه »ش�ور باي�رول« بأن هن�اك رشيحة 
خاص�ة ع�ىل »توير«، ش�أنها ش�أن أي رشيحة اجتماعي�ة، تتفرغ 
لقراءة التغريدات يف عطلة نهاية األسبوع، وهذه الرشيحة قد تكون 

األغنى واألعىل مقامة اجتماعية.
أما بالنسبة ملوقع »لينكد إن للتواصل« فله قوانينه أيضاً، وتبي أن ال 
أحد يتفرغ لقراءة أي يشء عىل املوقع يوم الجمعة بس�بب بدء عطلة 
نهاية األسبوع. واملعروف عن هذا املوقع أنه يستعمل للتواصل املهني، 
وهذا يرر االنخفاض الشديد يف استخدامه خارج ساعات العمل. أما 
بالنس�بة للذين يعولون عىل موقع »فيس�بوك«، فتنصحهم الدراسة 
بنرش موادهم ما بي الساعة الواحدة وبي الرابعة بعد الظهر، وأدنى 
مس�توى لزيارة »فيسبوك« هي يف عطلة نهاية األسبوع قبل الساعة 

الثامنة صباحاً وبعد الثامنة مساء.

ال يبحثن عن الترج أو ارتداء االزياء حسب املوضة بل يبحثن عن العيش 
الرغيد من عرق الجبي. نس�اء حاربن النظرة الخاطئة عن ضعف املرأة 

ليثبتن  أنهن ينافسن الرجل حتى يف األعمال الشاقة.
ما لفت انتباهي وافرحني يف الوقت ذاته رؤية هؤالء النساء وهن يعملن 
يف الطرقات والحدائق العامة، عمالً ليس بالسهل ربما بدني واجتماعي، 
ففي  العراق لم أر مثل هذه الحالة ولدي اليقي أنها حالة تندر وجودها 
يف ال�دول  العربي�ة.. حي�ث يخج�ل اغلب الرج�ال من تعريف أنفس�هم 
كعمال يف البلدية يف حي وجدت هؤالء النسوة يفخرن بعملهن ويقضي 
اوقاته�ن يف تصالح ذاتي عايل املس�توى، وانفتاح عق�يل رغم محدودية 
مستوى تعليمه.. أجابني السيد براق بيك، وهو مراقب بلدي يراقب عمل 
العام�الت بعد أن طرحت عليه بعض األس�ئلة، انه يقوم بجمع النس�اء 
الراغب�ات يف العم�ل من مختلف املناطق فمنذ ع�رشة أعوام دخلت املرأة 
يف مج�ال العم�ل يف البلدي�ة حيث تعامل�ت مع هذا العم�ل الذي يتخوف 
منه البعض باعتباره يمس قدر اإلنس�ان حس�ب نظرة املجتمع يف حي 
غ�ريت املرأة هذه النظرة جذري�ًا، فعندما ينظر اي فرد لهن يفتخر بهن 
ألنهن يقدس�ن العمل، ويقمن باعالة أنفسهن وعوائلهن وبذلك اصبحن 
نس�اء منتجات بدالً من أن يكن عالة ع�ىل املجتمع، فضال عن أن العمل 
ال يح�دده العمر فهن�اك املرأة العرشيني�ة وهناك الخمس�ينية وهكذا.. 
واض�اف اننا نمث�ل انموذج من نماذج  ال�رشكات االهلية نتعامل بعقود 
مع البلدية حيث نعمل عىل توظيف املئات وس�اعات العمل ضمن قواني 
العم�ل 8 س�اعات يومياً تحظى في�ه العامالت بثالث فرات اس�راحة: 
فرت�ان قصريت�ان وفرة الغ�داء التي تكون س�اعة كاملة.السياس�ات 
التوظيفية واالستثمارية واإلنتاجية واالجتماعية شجعت املرأة يف تركيا  
للعمل يف املجاالت كافة وسجلن بذلك رقماً قياسياً ضمن القوى العاملة 
التي تساهم يف رفع املستوى االقتصادي. السيدة سيفيالي أوضحت أنها 
سعيدة بعملها وهي تعيل أرستها بعد وفاة زوجها كما أنها تعتر عملها 
مصدر فخر لها فقد أش�ارت إىل أن النس�اء اللواتي يعملن يف هذا املجال 
ال يتمتع�ن بقوة الب�دن كما يتص�ور البعض بل بق�وة العزيمة وتحدي 
الصعاب فنحن رغم اختالف مناطقنا الس�كنية ومس�توياتنا التعليمية 
وحاالتن�ا االجتماعي�ة نتوحد يف تقدي�س العمل وتقديس امل�رأة العاملة 
فهناك نس�اء يحملن ش�هادات علي�ا ويعملن يف الكثري م�ن القطاعات 
املهم�ة وهنا التحدي بأنن�ا رغم الظروف التي حالت دون أن نحصل عىل 
شهادات دراسية بمس�تويات عالية اال أننا شكلنا قوى عاملة يحتاجها 
البلد. متحد ش�اهي مواطن تركي سالته عن رأيه يف عمل املرأة يف املجال 
البل�دي أوضح أن العمل حق مرشوع للجميع س�واء أكان  رجآلام مرأة 
وانه يحيي هؤالء النسوة اللواتي يعملن وال يقمن بالتسول  يف الطرقات 
وه�ن بحاج�ة للعمل كي يضمن العي�ش الكريم فربم�ا بعضهن لديهن 
ظ�روف اجتماعي�ة صعب�ة  أو معي�الت لعوائلهن فامل�رأة  بذلك تفرض 
علينا احرامها ألنها تس�اوت معنا يف الحياة العملية التي دخلته بجدارة 
دون أن تضع البنية الجس�دية هاجس�آ   تتخوف به  من دخول العمل يف 

املجاالت التي تحتاج إىل قوة بدنية ..

يف العمل الصعب نلقى الفخرتغريدات منتصف الليل!

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 
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