
Issue No  ( 1675 )  May  20 Sun 2018    العدد ) 1675( 20 آيار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

االمام الكاظم )عليه السالم(

من تكلم في اهلل هلك

 ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله 

العجب هلك

ص3رئيس الوزراء يتعهد بتسليم »سلس« للسلطة لضامن األساس الديمقراطي يف العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 حتقيـق أممـي بمجـازر إسـرائيـل فـي غـزة

الـرئـيـس االيـرانـي: أمـيـركـا بـاتـت اكـثـر كـراهـيـة بـالـعـالـم االسـالمـي

العراق يدعو إىل اختاذ موقف إزاء نقل السفارة األمريكية للقدس

»الربملان القديم« حياول عرقلة »الربملان اجلديد«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رّسب�ت إىل وس�ائل اإلع�ان ن�ص طل�ب 
الربملان يف جلسته االس�تثنائية التداولية 
الت�ي عقدها أمس الس�بت، اىل مفوضية 
االنتخاب�ات بخص�وص س�امة العملية 
االنتخابي�ة وتش�مل اج�راء ع�د وف�رز 
عشوائي للنتائج، ويأتي ذلك بالتزامن مع 
إع�ان مفوضية االنتخاب�ات عن النتائج 
النهائية لانتخابات الربملانية التي جرت 
يف 12 أيار املايض.  وأعلنت رئيس الربملان 
سليم الجبوري، عقب الجلسة التي عقت 
أمس الس�بت، ان املجلس س�يوجه كتاباً 

اىل مفوضي�ة االنتخاب�ات باتخاذ جميع 
وسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية 
االنتخابي�ة ومنه�ا اج�راء الع�د والف�رز 

العشوائي.
وق�ال الجب�وري بحس�ب بي�ان ملكتب�ه 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان الكت�اب للمفوضي�ة يتضم�ن »إحالة 
القضاي�ا الجنائية اىل الجه�ات املختصة 
يف الح�االت التي ش�ابها س�وء الترصف 
السياس�ية بص�ورة  الكيان�ات  وتزوي�د 
ضوئي�ة للنتائ�ج والتأك�د م�ن عملي�ة 
املطابقة البيانات املرس�لة من خال عدة 
الصناديق والطلب م�ن الهيئة القضائية 

الطع�ون  م�ع  والتعام�ل  لانتخاب�ات 
بإمع�ان وحيادي�ة«. كم�ا يش�مل كتاب 
الربمل�ان للمفوضية، بحس�ب الجبوري، 
»قيام اللجن�ة القانونية بمتابعة العملية 
االنتخابي�ة وما رافقها من إش�كاالت ثم 
ذكرها من قبل بعض االطراف فضاً عن 
متابعة م�ا جرى يف انتخاب�ات محافظة 
كركوك وكوتا املسيحيني«. وعقد مجلس 
النواب، السبت، جلسة استثنائية تداوية 
التزوي�ر والخروق�ات يف  ملناقش�ة ته�م 
انتخاب�ات الربملان التي ج�رت يف 12 آيار 

الجاري. 
التفاصيل ص3

الرئاسة الرابعة لبوتني:
 ال تـغـيــيـرات طــارئــة 

فـي احلكـومـة

ترامب لكيم جونـغ اون: 
االتـفـاق أو مـالقـاة مـصـيـر

 الـقـذافـي

وزير الداخلية
 يف كركوك لزيارة عائلة 

الطفل عزام البيايت

الرتكمان يعلنون االستمرار بـ »االعتصامات« رفضا لنتائج االنتخابات.. و »سائرون« يشرع مبفاوضات لتشكيل احلكومة
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ناسا: العراق  وسوريا  أكثر بلدان العالـم رضرا بشـح  املياه العذبةاالمم املتحدة تنوي فتح ممثليـة باملوصل وختصص ملياري دوالر لإلعامر 
املالية الربملانية: قرار منع استرياد السيارات املترضرة مفاجئ وضار بالكسبة احلشد الشعبي يكثف جوالته االستطالعية لتأمني احلدود مع سوريا

وكيل بوفون يؤكد 
تلقيـه عروضـا لالستمرار 

يف املالعب
ص4 ص4 ص2

مقتل شخصني بعملية يف أملانيا والدوافع جمهولة
      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت الرشطة األملانية، أمس السبت، أن رجا 
أطلق الن�ار قرب زاربروكن غرب�ي الباد وقتل 
ش�خصني وأص�اب آخري�ن بج�روح خطرية. 
وذكرت وس�ائل إعام أن الجريمة حدثت داخل 
عائلة واحدة، فيم�ا لم تعرف لغاية اآلن دوافع 
املهاجم. وأعلن متحدث باسم الرشطة األملانية 

عن مقتل ش�خصني يف فيش�ينغن قرب مدينة 
زاربروك�ن غربي الباد ج�راء إطاق نار. وذكر 
املتحدث أن الرشطة ألقت القبض عىل مش�تبه 

به لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكان�ت عدة وس�ائل إع�ام قد ذك�رت يف وقت 
س�ابق أن الرجل املش�تبه به أطلق النار حوله. 
ورف�ض املتحدث باس�م الرشط�ة التعليق عىل 

هذه التقارير اإلعامية.

روندفون�ك«  »زاربروك�ن  موق�ع  نق�ل  فيم�ا 
اإللكرتون�ي ع�ن متحدث�ة باس�م الرشطة أن 
الجريمة حدثت بني أفراد عائلة واحدة. وأطلق 
الرج�ل النار يف منزله وحول املنزل. وأكد املوقع 
مقت�ل ش�خصني وإصاب�ة آخري�ن بإصابات 
خطرية ج�راء الهج�وم. وحرض مستش�ارون 
نفس�يون امل�كان لتقدي�م املس�اعدة، فيما لم 

تعرف لغاية اآلن دوافع املهاجم.

البنتـاغون يعلـن »ثقـة« الواليـات املـتـحـدة 
بـالـجـيـش الـعـراقـي

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة يبحث مع فريق أممي 
2توثيق جرائم »داعش« واعتبارها إبادة مجاعية 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�فت قي�ادات أمني�ة جن�وب الع�راق 
أمني�ة  والف�رات األوس�ط، ع�ن خط�ط 
انطلقت مع دخول شهر رمضان، لتأمني 
التجمع�ات البرشي�ة واملجال�س الديني�ة 
الرمضانية يف الش�وارع واألماكن العامة، 
إضافة إىل ضبط حركة املرور حتى ساعة 

متأخرة من الليل، فيما س�عت محافظات 
أخ�رى إىل إع�ادة البهج�ة للمواطن�ني يف 
الش�هر الفضي�ل م�ن خال رف�ع الحظر 
اللي�ي عن اللمركب�ات واملواطن�ني تماماً 
. وق�ال قائ�د عملي�ات الرافدي�ن الل�واء 
الركن ع�ي الدبع�ون إن »القي�ادة أعدت 
خط�ة أمنية خاصة تش�ارك فيها قيادات 
الرشط�ة يف محافظ�ات واس�ط وذي قار 

أقس�ام  وبمش�اركة  وميس�ان،  واملثن�ى 
وأفواج طوارئ رشطة املحافظات األربعة 
ول�واء مغاوي�ر الرافدي�ن، وكل األجه�زة 
االس�تخباراتية واألمنية والقوى املساندة 
ضمن قاطع العمليات، بهدف فرض األمن 

طيلة أيام الشهر الفضيل«. 

التفاصيل ص3

خطط حمكمة حلامية »املجالس الرمضانية« يف اجلنوب
ورفح احلظر اللييل يف الشامل
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، القبض عىل 
ثالث�ة مهربني لآلث�ار بحوزته�م 23 قطعة أثرية 
جنوبي العاصم�ة«. وقالت القيادة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن�ه » القوات 
األمنية يف قيادة عملي�ات بغداد تمكنت من إلقاء 
القبض عىل )3( متهمني بتهريب االثار يف منطقة 
البو عيىس جنوب�ي بغداد، ضبط بحوزتهم )23( 

قطعة اثرية«.
وأضاف�ت ان�ه »ت�م الق�اء القبض ع�ىل )3( 
متهم�ني باإلرهاب احده�م ف���ي منطقة )حي 

الجامعة( واالخًرين عند جرس بزيبز«.
وتابعت انه »تم إلقاء القبض عىل متهم بجرائم 
الرسقة ضمن منطق�ة النهروان، ومتهمني اثنني 
بحيازة مواد مخدرة وأدوات تعاطيها يف منطقتي 

حي اور وبالقرب من جامع النداء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عمليات نينوى، ع�ن نية االمم 
املتح�دة فت�ح ممثلية لها يف املوص�ل وتخصيص 

ملياري دوالر إلعمار املدينة.
وق�ال قائد عمليات نينوى نج�م الجبوري ان 
»االم�م املتحدة ابلغت القي�ادة نيتها فتح ممثلية 

يف املوصل«.
واكد الجبوري عىل »ابالغ املفوضية االستعداد 

الكامل يف املوصل لفتح املمثلية«.
وق�ال الجب�وري ان »االم�م املتح�دة ابلغتن�ا 
بتخصيص مبلغ اثن�ني مليار دوالر لغرض اعادة 

اعمار مدينة املوصل«.

االمم املتحدة تنوي فتح ممثليـة باملوصل 
وختصص ملياري دوالر لإلعامر 

القبض عىل ثالثة مهربني لآلثار بحوزهتم 
)23( قطعة أثرية جنويب بغداد

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وكالة ناس�ا يف دراس�ة جديدة، أن وف�رة املياه العذبة 
ق�د تناقصت بش�كل ملحوظ يف 19 منطقة ح�ارة حول العالم، 

وخاصة يف سوريا والعراق.
وافادت الدراس�ة ان تركيا تس�ببت يف نقص كبري يف كميات 
املياه العذب�ة للب�������لدين بعد بنائها 22 س�دا عىل مجاري 
نه�����ري دج����ل�ة والف�رات، خ����الل 30 ع�ام���ا من 

الزمن. 
واعتربت ناسا أن العراق وسوريا هما األكثر ترضرا يف العالم 
كله، وذلك بعد أن خرسا 30% من مياههما العذبة خالل العقود 

القليلة املاضية.
وصنف�ت الدراس�ة كال من: الهن�د، الرشق األوس�ط، والية 
كاليفورنيا، وأسرتاليا، كأكثر املناطق املترضرة من نقص املياه 

العذبة، الذي بدأت إشكالياته تظهر يف زمننا املعارص.
وش�ددت ناس�ا ع�ىل رضورة معالج�ة الحكوم�ات العاملية 
للمش�كلة يف ه�ذه املن���اطق قبل غريها، وذلك قبل أن يس�وء 

الوضع أكثر.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات الحش�د الش�عبي ملح�ور غرب االنبار، 
امس الس�بت، تكثي�ف الجوالت االس�تطالعية لتأم�ني الحدود 

العراقية السورية.
وق�ال ق����ائد العمليات قاس�م مصلح يف إن »هناك تعاونا 
وتنس�يقا كب�ريا بني ق�وات الحش�د الش���������عبي وقوات 
حرس الحدود ل������ضمان أمن الحدود العراقية ومنع تس�لل 
االره�����ابي�ني اىل العم�ق الع����راق�ي ق�������ادم�ة من 

االرايض السورية ».
وأض�اف ان »الق�وات كثفت من جوالتها االس�تطالعية عىل 
طول الرشيط الحدودي وعالجت عدة اهداف عن طريق س�الح 

)106( حيث الذ العدو بالفرار يف العمق السوري«.
وأش�ار اىل ان »قوات حرس الح�دود العراقية رشعت بنصب 
مخافرها الحدودية عىل املرتس�م املع�رتف به دوليا عىل الحدود 

العراقية السورية«.

ناسا: العراق وسوريا
 أكـثـر بـلـدان الـعـالـم ضـررًا بـشـح

 املياه العذبة

احلشد الشعبي
 يكثف جوالته االستطالعية لتأمني 

احلدود مع سوريا

        بغداد / المستقبل العراقي

أكمل�ت دار القران الكريم التابعة 
لقس�م الش�ؤون الديني�ة يف العتب�ة 
العلوية املقدسة استعداداتها إلطالق 
املرشوع الوطن�ي الخامس للختمات 
القرآني�ة يف املس�اجد والحس�ينيات 
العراقية وذلك  بمختلف املحافظ�ات 
القرآني�ة خ�الل  الفعالي�ات  ضم�ن 

مس�ؤول  وق�ال  الفضي�ل.  الش�هر 
املرشوع الش�يخ محمد فخ�ر الدين 
يف ترصي�ح للمرك�ز الخ�ربي للعتبة 
العلوية املقدس�ة »ضم�ن الفعاليات 
القرآنية التي تقام احياًء أليام وليايل 
الش�هر الفضي�ل تقي�م دار الق�ران 
الوطن�ي  امل�رشوع  ضم�ن  الكري�م 
يف  القرآني�ة  للختم�ات  الخام�س 
املس�اجد والحس�ينيات، والتي بلغت 

)60( ختم�ة قرآنية توزعت يف احدى 
عرش محافظ�ة عراقي�ة “. وأضاف 
فخر الدين: » تم تجهيز تلك الختمات 
بكافة االحتياج�ات الالزمة إلقامتها 
الفلكس�ات واالعالنات والهدايا  مثل 
واملصاحف واملس�اند “، مشرياً اىل ان 
هذه الختمات يت�م املبارشة بها منذ 
ب�دء ايام الش�هر الفضي�ل يف كل من 
النج�ف االرشف وبابل  محافظ�ات: 

والديوانية والبرصة وذي قار وميسان 
واملثن�ى وواس�ط ودي�اىل وكرك�وك 
وصالح الدين«. يذك�ر ان دار القرآن 
الكري�م يف العتب�ة العلوية املقدس�ة 
أطلق�ت برنامج�اً قرآني�اً متكام�اًل 
إلحياء أيام الش�هر الفضيل يتضمن 
العديد من الفعالي�ات القرآنية منها 
الختم�ات واملحاف�ل داخ�ل وخ�ارج 

الصحن العلوي املطهر.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا الع�راق قادة دول العالم اإلس�المي التخاذ 
موق�ف عم�ي لوض�ع ح�د لالس�تفزاز االمريكي 
ملش�اعر العرب واملسلمني بنقل السفارة األمريكية 

اىل القدس العربية.
ودعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري 
يف كلم�ة له أم�ام قمة منظمة التعاون اإلس�المي 
االس�تثنائية لنرصة الش�عب الفلس�طيني بمدينة 
إس�طنبول الرتكية، املؤتمر التخاذ إجراءات عملية 

تضع حدا لالنتهاكات السافرة التي استمرت فرتة 
طويلة من الزمن.

وب�ني أن نق�ل الس�فارة االمريكي�ة اىل القدس 
يع�رب عن خطوة حرب واس�تفزاز ملش�اعر العرب 

واملسلمني.

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الرصاف�ة االتحادي�ة القايض 
ماجد األعرج�ي يف مكتبه ،الخميس، 
مع فريق من األمم املتحدة متخصصا 
بالتحقيق يف جرائم داعش املرتكبة يف 

العراق التعاون املشرتك.
اإلعالم�ي  للمرك�ز  بي�ان  وذك�ر 
تلقت�ه  األع�ىل  القض�اء  ملجل�س 
»املس�تقبل العراق�ي«،إن »الق�ايض 
األعرج�ي رئيس محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الرصاف�ة االتحادية اس�تقبل 
ديفيد مارشال مبعوث األمم املتحدة 
إلنف�اذ القان�ون وحماي�ة املدنيني/ 

يونامي ضمن الفريق الدويل املختص 
بالتحقي�ق بجرائ�م داع�ش املرتكبة 
»الق�ايض  أن  الع�راق«. وأض�اف  يف 

األعرج�ي أكد ع�ىل ترحي�ب القضاء 
العراقي بأي مس�اعدة تقدمها األمم 
املتحدة يف ما يتعلق بمكافحة داعش 

االرهابي من خالل معرفة جنس�يات 
عن�ارصه وارتباطاته�م م�ع الدول 
الت�ي تدعمه�م بعد أن عان�ى العراق 
من االرهاب عىل مدار خمس�ة عرش 
عاما«. من جهته أش�ار مارش�ال اىل 
ان »مجل�س االم�ن يف االم�م املتحدة 
سريس�ل فريق�ا للتق�ي يف العراق 
لتوثي�ق الجرائ�م املرتكب�ة م�ن قبل 
داعش اإلرهاب�ي واعتبارها كجرائم 

حرب وإبادة جماعية«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة العراقية 
وافق�ت ع�ىل وص�����ول الفري�ق، 
والذي س�يتألف م�ن خ�رباء دوليني 
وخ�رباء عراقي�ني وقض�اة ومدعني 

عامني عراقيني.

رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية يبحث مع فريق أممي 
توثيق جرائم »داعش« واعتبارها إبادة مجاعية

العتبة العلوية جتهز )60( مسجدًا وحسينية بمستلزمات اخلتامت الرمضانية

العراق يدعو إىل اختاذ موقف إزاء نقل
 السفارة األمريكية للقدس

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد املكتب الس�يايس لالتحاد الوطني 
الكردس�تاني، ام�س الس�بت، ان الحزب 
ع�ازم ع�ىل ح�ل املش�كالت العالق�ة بني 

بارسع  الكردية  االحزاب 
مم���كنة.وذك�ر  ف�رتة 
تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب 
العراق�ي«،  »املس�تقبل 
ان »االتحاد  نسخة منه، 
الكردس�تاني  الوط��ني 
املشكالت  ُمرص عىل حل 
كردس�تان  يف  العالق�ة 
ب�ني االح�زاب والك��تل 
يف  االخ�رى  السياس�ية 
الب�الد بش�كل فوري من 
اجل عدم اعطاء الفرصة 

لجه�ات اخ�رى تري�د االصطي�اد يف املاء 
العكر«، مطالبا ب��«رضورة االصطفاف 
من قب�ل االحزاب الكردية لتكوين تحالف 

قوي يخدم تطلعات شعب كردستان«. 
الته�م  رغ�م  »اليكيت�ي  ان  واض�اف 

والدعاي�ات املغرضة ض�ده، لكن يرى يف 
نفس�ه املس�ؤول عن مصري هذه املرحلة 
الت�ي يم�ر به�ا كردس�تان«، موضحا ان 
»املكتب الس�يايس لليكيتي قام بتش�كيل 
وف�د عىل مس�توى عايل لغ�رض التباحث 
والتش�اور حول العملية 
السياس�ية املقبل�ة م�ع 
يف  السياس�ية  الجه�ات 
والجه�ات  كردس�تان 
يف  السياس�ية  والكت�ل 

العراق«.
واشار اىل ان »اجتماعا 
موسعا سيعقد االسبوع 
القيادية  للهيئ�ة  املقب�ل 
للح�زب لبح�ث املرحل�ة 
الحكومة  الجدي�دة م�ن 

والتحالفات«.

      البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكمة تحقي�ق البرصة، عن 
ضبط أكثر من 700 كغم من املواد املخدرة 

بعمليتني نوعيتني.
وذكر مصدر مخول يف رئاسة محكمة 
اس�تئناف الب�رصة، ان »الق�وات األمنية 
وبعملي�ة نوعية تمكنت م�ن ضبط 350 

كغم من م�ادة الهريوين املخدرة ممنوعة 
التداول يف ميناء ام قرص يف البرصة«.

واكد ان »الش�حنة كانت موضوعة يف 
شحنة من املوز املستورد يف أكياس، وزن 

كل كيس كيلو غراما واحدا«.
واضاف »اما العملية الثانية، اس�فرت 
ع�ن ضبط حبوب مخ�درة بلغت اكثر من 
تس�عه عرش مليون حبة مخ�درة«، مبينا 
انه »ت�م ضبطها يف منطق�ة الهارثة قبل 
نقلها اىل قض�اء الفاو لغرض تهريبها اىل 

ايران«.
وكانت محكمة تحقيق البرصة الثالثة 
قد ارشفت عىل عملي�ة نوعية بتاريخ 10 
/ 5 / 2018 نف���ذته�ا خلي�ة الصقور 
اس�فرت عن احباط عملي�ة تهريب 390 
كغ�م من املواد املخدرة والقبض عىل ثالث 

متهمني.

الوطني الكردستاين: عازمون عىل حل املشاكل العالقة 
بني االحزاب الكردية

حتقيق البرصة تعلن ضبط اكثر من )700( كغم من املواد 
املخدرة بعمليتني نوعيتني

        بغداد / المستقبل العراقي

وصفت عضو اللجنة املالية النيابية 
ماج�دة التميمي، قرار الهي�أة العامة 
الس�ماح  ع�دم  واملتضم�ن  للكم�ارك 
بدخ�ول الس�يارت املت�رضرة اىل البلد 

بأنه »قرار مفاجئ«.

تلق�ت  بي�ان  يف  التميم�ي  وق�ال 
من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
ان »رشاء ه�ذه الس�يارات وش�حنها 
تستغرق ثالثة أش�هر وان صدور مثل 
هذا القرار يس�بب رضراً للمستوردين 

ولفئة الكسبة«.
يف  الق�رار  »س�بب  ان  وأضاف�ت، 

تواجد أعداد كبرية من الس�يارات عىل 
أرصف�ة مين�اء أم قرص وم�ازال عدداً 
منها يف عرض البحر يف طريق وصولها 

للميناء«.
واوضحت التميمي »كان من األفضل 
أعطاء س�قف زمن�ي لفرتة مناس�بة 
لك�ي يتوقف املواطن عن إس�ترياد هذا 

النوع من السيارات« مطالبة »بإعطاء 
الفرص�ة الكافي�ة للمواطن�ني لدخول 
الش�حنات التي تم رشاؤها قبل صدور 
ه�ذا القرار وبالرسع�ة املمكنة لتقليل 

حجم األموال املهدورة«.
وكان�ت الهي�أة العام�ة للجم�ارك 
أعلنت أم�س الخميس، عدم الس�ماح 

بإسترياد السيارات املترضرة بمختلف 
انواعه�ا وموديالته�ا وم�ن مختل�ف 
املناشئ. وقال مصدر يف إعالم الجمارك 
مجل�س  يف  االقتصادي�ة  »اللجن�ة  ان 
الوزراء ق�ررت منع إدخال الس�يارات 
ب�ان  الع�راق،« منوه�ا  اىل  املت�رضرة 
»هذا القرار تم تطبيقه من قبل الهيأة 

منذ أس�بوع باعتبارها جه�ة تنفيذية 
وليس�ت ترشيعية، وبالتايل فانها تنفذ 
القرارات الصادرة من الجهات العليا«.

ونف�ى املص�در »الس�ماح بإدخال 
السيارات بعد اصالحها يف دول اخرى،« 
مؤكدا ان »القرار يقيض بمنع ادخالها 
حت�ى وان تم اصالحه�ا،« منوها »بان 

الهيأة وبالتنس�يق مع الجهات املعنية 
تعم�ل حالي�ا ع�ىل ايج�اد معالج�ات 
الس�يارات  وض�ع  لتس�وية  قانوني�ة 

املوجودة يف الحدود«.
واض�اف ان »الس�يارات املس�موح 
بادخاله�ا االن وحس�ب القانون هي، 

من موديالت 2016 ولغاية 2018«.

املالية الربملانية: قرار منع استرياد السيارات املترضرة مفاجئ وضار بالكسبة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع االمريكية البنتاغون، 
ام�س الس�بت، أن ثق�ة الوالي�ات املتح�دة 

بالجي�ش العراق�ي ال ت�زال كاملة 
والعالق�ات بني الجانب�ني لن تتغري 
عىل الرغ�م من فوز التيار الصدري 
يف االنتخاب�ات الربملاني�ة. ونقل�ت 
فران�س برس ع�ن رئي�س القيادة 
املركزية للقوات األمريكية، املعنية 
األوس�ط،  ال�رشق  يف  بالعملي�ات 
رده  فوتي�ل،  ج�وزف  الجن�رال 
عىل س�ؤال ح�ول احتم�ال تدهور 
العالق�ات م�ع الجي�ش العراقي يف 
حال تس�لم التيار الصدري رئاسة 
الحكومة، الس�يما أنه طالب مرارا 
بمغادرة الق�وات األمريكية العراق 
بالق�ول »لدينا عالق�ات قوية جدا 
مع قوات األمن العراقية«. واضاف 
ان »جنوده�م ع�ىل غ�رار جنودنا 

بعيدون عن السياس�ة، لقد ركزوا عىل أمن 
االنتخاب�ات، وأعتقد انهم قاموا بعمل جيد، 
ول�ذا أن�ا غري قلق ع�ىل عالقاتنا م�ع قوات 
األمن العراقية بسبب االنتخابات«. ووصف 
فوتي�ل الجن�ود العراقيني بأنه�م »جيدون 

جدا«، مضيفا ان »األولوية بالنس�بة إليهم 
هي ضمان حماية شعبهم وتحسني طاقات 
انس�حاب  أن  مؤك�داً  قواته�م«،  ومهني�ة 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني 

لم يكن له أي تأثري عىل األرض يف العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الداخلية قاس�م األعرجي، 
كرك�وك،  محافظ�ة  إىل  الس�بت،  ام�س 
والتقى بعائلة الطفل ع�زام البياتي الذي 

ُقتل قبل أيام جنوبي املحافظة.

يف  الداخلي�ة  ب�وزارة  مص�در  وق�ال 
حديث صحفي، إن »وزير الداخلية قاسم 
األعرجي وص�ل إىل كركوك والتقى بعائلة 

الطفل املغدور عزام البياتي«.
وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم 
الكش�ف عن اس�مه، أن »األعرجي أكد أن 

الرشطة ألقت القبض عىل املدانني وسيتم 
القص�اص  وإن�زال  للقض�اء  تقديمه�م 
به�م«.  وكان مص�در مح�ي يف محافظة 
كرك�وك أف�اد، األربعاء )16 اي�ار 2018( 
بالعثور عىل طفل تعرض ل�«االغتصاب« 
وال�رضب من قب�ل ش�خصني مجهولني 

جنوبي املحافظة.
وكشف وزير الداخلية قاسم األعرجي، 
أمس األول الخميس )17 ايار 2018(، عن 
اعتقال املته�م الثالث بقضية »اغتصاب« 

وقتل طفل جنوبي محافظة كركوك.
لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  ودع�ت 
اإلنس�ان، الجمع�ة، الجه�ات الحكومية 
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي اىل تكثي�ف 
حمالته�ا للح�د م�ن ظاه�رة »تف�ي« 
أن  معت�ربة  املراهق�ني،  ب�ني  املخ�درات 
جريم�ة قتل الطفل ع�زام همام يجب أن 
»تدق ناقوس الخطر« لدى الجميع لتحمل 
املراهق�ني  رشيح�ة  حماي�ة  مس�ؤولية 

والشباب.

البنتاغون يعلن »ثقة« الواليات املتحدة 
باجليش العراقي

وزير الداخلية يف كركوك لزيارة عائلة 
الطفل عزام البيايت
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     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر مرصف الرافدين، أمس الس�بت، إلغاء رشط الكفيل 
املتقاع�د يف منح القروض الخمس�ة ماليني دينار للطلبة 

واألساتذة الباحثني يف الجامعات الحكومية واألهلية.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »منح القرض الخمس�ة ماليني يكون عرب تقديم 
كفيل موظف مدني عىل امل�الك الدائم من موظفي دوائر 
الدول�ة عىل اال تتجاوز نس�بة االس�تقطاع 50 باملئة من 

راتبه الكيل«.
وأوض�ح البيان، أن »ع�ىل طالب الق�رض تقديم الوثائق 
املصدق�ة تثب�ت قيامه بالدراس�ات العلي�ا يف الجامعات، 

ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل املرصف.

الرافدين يعلن الغاء »رشط الكفيل« يف منح القروض للطلبة واالساتذة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رّسبت إىل وس�ائل اإلع�الن نص طلب الربملان 
يف جلسته االس�تثنائية التداولية التي عقدها 
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  اىل  الس�بت،  أم�س 
بخصوص سالمة العملية االنتخابية وتشمل 
اجراء عد وفرز عش�وائي للنتائج، ويأتي ذلك 
بالتزامن مع إعالن مفوضية االنتخابات عن 
النتائ�ج النهائية لالنتخاب�ات الربملانية التي 

جرت يف 12 أيار املايض.  
وأعلنت رئيس الربملان سليم الجبوري، عقب 
الجلس�ة التي عقت أمس السبت، ان املجلس 
سيوجه كتاباً اىل مفوضية االنتخابات باتخاذ 
جمي�ع وس�ائل الت�ي تتضم�ن توف�ر الثقة 
بالعملية االنتخابية ومنها اجراء العد والفرز 

العشوائي.
وق�ال الجبوري بحس�ب بيان ملكتب�ه تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، ان الكتاب 
للمفوضية يتضمن »إحالة القضايا الجنائية 
اىل الجه�ات املختصة يف الحاالت التي ش�ابها 
س�وء الترصف وتزويد الكيانات السياس�ية 
بصورة ضوئي�ة للنتائج والتأك�د من عملية 
املطابق�ة البيان�ات املرس�لة من خ�الل عدة 
الصنادي�ق والطل�ب م�ن الهيئ�ة القضائية 
لالنتخاب�ات والتعام�ل مع الطع�ون بإمعان 

وحيادية«.
كما يشمل كتاب الربملان للمفوضية، بحسب 
الجب�وري، »قيام اللجن�ة القانونية بمتابعة 
العملية االنتخابية وما رافقها من إش�كاالت 
ث�م ذكرها م�ن قبل بع�ض االط�راف فضالً 
عن متابع�ة ما ج�رى يف انتخابات محافظة 

كركوك وكوتا املسيحيني«.
جلس�ة  الس�بت،  الن�واب،  مجل�س  وعق�د 
اس�تثنائية تداوي�ة ملناقش�ة ته�م التزوي�ر 
والخروق�ات يف انتخاب�ات الربملان التي جرت 
يف 12 آيار الجاري. وتتهم أحزاب وسياسيني 
الربمل�ان القدي�م بمحاولت�ه عرقل�ة انعق�اد 
جلسات الربملان الجديد الذي من املفرتض ان 
يتلئم حال مصادق�ة املحكمة االتحادية عىل 
النتائ�ج النهائي�ة. ويف وقت متأخ�ر من ليل 
الجمعة، أعلنت مفوضية االنتخابات  النتائج 
النهائي�ة لالنتخابات الربملاني�ة التي جرت يف 
12 أيار، وتصّدرها تحالف »سائرون« التابع 
للتي�ار الصدري، وال�ذي بدأ حراكاً لتش�كيل 
»الكتلة األكرب« يف الربملان الجديد، التي يضعها 
الدستور رشطاً قبل الرشوع يف اختيار رئيس 
الوزراء املقب�ل.  ووفقاً للنتائج النهائية التي 
أعلنته�ا املفوضي�ة، يف مؤتمر صح�ايف، فقد 

حص�ل تحالف »س�ائرون« ع�ىل 54 مقعداً، 
يليه تحالف »الفتح« ب�47 مقعداً، ثم تحالف 
»النرص« الذي يتزعمه رئي�س الوزراء حيدر 

العبادي، ب�42 مقعداً.
وسّجل ائتالف »دولة القانون« الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السابق نوري املالكي، تراجعاً 
كبرياً بحصوله ع�ىل 25 مقعداً فقط، بعد أن 
كان ق�د حصل ع�ىل 92 مقع�داً يف انتخابات 
2014. ومن أبرز الش�خصيات العراقية التي 
خ�رت االنتخاب�ات، كان رئي�س الربمل�ان 
املنتهية واليته، س�ليم الجب�وري، الذي جمع 
نح�و أربع�ة آالف ص�وت فقط يف بغ�داد لم 
تؤهل�ه للبق�اء يف الربمل�ان، وكذل�ك رئيس�ة 
»حرك�ة إرادة« حنان الفتالوي، التي خرت 

مقعدها النيابي يف محافظة بابل.

وج�اء اإلعالن ع�ن النتائ�ج، يف وقت واصلت 
فيه األح�زاب الرتكمانية العراقية اعتصامها 
يف محافظة كركوك شمايل العراق، احتجاجاً 

عىل نتائج االنتخابات.
وقال محمد كوك، املتحدث باسم املعتصمني، 
إّن »مفوضية االنتخابات لم تستجب ملطالب 
أح�زاب كرك�وك الت�ي دع�ت إىل إع�ادة العد 
والفرز بش�كل يدوي«، بع�د اعتمادها الفرز 
اإللكرتوني، منتقداً، يف حديث لعدد من وسائل 
اإلع�الم، »قي�ام املفوضي�ة بإع�الن النتائج 

األولية قبل إعادة العد والفرز يدوياً«.
كرك�وك  يف  الرتكم�ان  »آالف  أّن  إىل  وأش�ار 
اعتصموا، منذ نحو أس�بوع، لرفض النتائج 
األولية والنهائية لالنتخابات، بس�بب حاالت 
املعتصم�ني  »رف�ض  إىل  الفت�ًا  التالع�ب«، 

نق�ل صنادي�ق االق�رتاع إىل بغ�داد م�ن أجل 
تدقيقها«.

وأوض�ح أّن »القب�ول بنق�ل الصناديق يعني 
الت�ي أعلنته�ا مفوضي�ة  الرض�ا بالنتائ�ج 
االنتخاب�ات«، معترباً أّن »إع�ادة العد والفرز 
يجب أن تتم من قبل لجنة محايدة، وليس من 
قبل مفوضية االنتخابات املتهمة بالتالعب«.

وبعد إعالن مفوضية االنتخابات عن النتائج 
النهائية لالنتخابات، بدأ تحالف »س�ائرون« 
حراك�ه لتش�كيل »الكتلة األك�رب« يف الربملان 
الجدي�د، والتي يضعها الدس�تور رشطاً قبل 

الرشوع يف اختيار رئيس الوزراء املقبل.
وقال النائ�ب الفائز عن تحالف »س�ائرون« 
رائد فهم�ي، إّن تحالفه حصل عىل إش�ارات 
وصفه�ا ب�«اإليجابي�ة« م�ن قب�ل تحالفات 

فائزة أخرى، موضحاً، خالل ترصيح صحايف، 
أّن أب�رز هذه اإلش�ارات جاءت م�ن تحالف 
»الوطني�ة« الذي يتزعمه نائ�ب الرئيس إياد 

عالوي.
وأشار إىل وجود اتصاالت مع تحالف »القرار 
العراقي« الذي يرتأس�ه نائب الرئيس أسامة 
النجيف�ي، فضالً ع�ن فتح باب الح�وار مع 
»حركة الجي�ل الجديد« الكردي�ة، و«الحزب 
الكردس�تاني« بزعامة رئيس  الديمقراط�ي 

إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني.
كم�ا ب�نّي أّن اللقاء ال�ذي جمع زعي�م التيار 
الص�دري مقت�دى الص�در، برئي�س »تي�ار 
الحكم�ة« عمار الحكيم، »يمث�ل مرحلة أوىل 

للتفاهمات«.
ولفت إىل أّن »الفريق التفاويض ل�)سائرون( 

س�يلتقي بمختلف الكتل واألحزاب«، مشّدداً 
عىل أّن »الفريق س�ريّكز ع�ىل الربامج وليس 
تج�ري  األس�اس  ه�ذا  وع�ىل  األش�خاص، 

اللقاءات مع التحالفات األخرى«.
وكان الصدر قد التقى، الخميس، مع الحكيم 
يف محافظ�ة النج�ف جنوبي بغ�داد، ورّصح 
الطرف�ان ب�أّن اللق�اء »مّث�ل تفاهم�اً أولياً 
النطالق تحالفات تشكيل الحكومة املقبلة«.

ويف السياق، أكد القيادي يف تحالف »سائرون« 
أيم�ن الش�مري، أّن »املس�ارات االنتخابي�ة، 
والنتائج الت�ي أعلنتها مفوضية االنتخابات، 
جعلت التحالف يفّك�ر يف طبيعة توجهاته يف 
املرحلة املقبلة«، مشرياً، يف مقابلة متلفزة، إىل 
»وجود تفاهم�ات أولية مع تحالف )النرص( 

الذي يتزعمه العبادي«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تعّهد رئي�س الوزراء حي�در العبادي، 
بعد انتهاء واليته، بالعمل عىل ضمان 
انتق�ال الحكوم�ة بطريقة مس�تقرّة 
وش�فافة، ما يوّف�ر األس�اس لنظام 
ديمقراط�ي ق�وّي قائ�م ع�ىل حك�م 

القانون.
وق�ال العبادي، يف مق�ال له بصحيفة 
االنتخاب�ات  إن  بوس�ت،  الواش�نطن 
الت�ي جرت يف الع�راق، يف ال�� 12 من 
أيار الجاري، يشء يج�ب أن يفخر به 
العراقيون؛ فع�ىل الرغم من انخفاض 
نس�بة الحضور عما كان متوّقعاً فإن 
الناخبني صّوتوا لصالح قوائم وطنية، 
والتحالف�ات  القوائ�م  متجاوزي�ن 
الطائفية والعرقي�ة التي هيمنت عىل 

االنتحابات السابقة.
وتاب�ع رئيس ال�وزراء حديث�ه قائالً: 
»لقد شاركُت من خالل تحالف النرص 
يف االنتخابات يف 18 محافظة عراقية، 
وحّقق تحالفنا النجاح يف 14 محافظة 
منها، رغم وجود مخالفات تحتاج إىل 
معالج�ة من قبل املفوضّية املس�تقلّة 
لالنتخاب�ات، وقد ناش�دت الجميع أن 
النهائي�ة ومعالجة  النتائج  يحرتم�وا 
أي شكاوى من خالل اتباع اإلجراءات 

القانونية«.
وأّك�د العب�ادي أن�ه س�يبذل كل ما يف 
وس�عه لضم�ان أن يت�ّم االنتق�ال إىل 
الحكوم�ة القادمة بطريقة مس�تقرّة 

وش�فافة، ما يوّف�ر األس�اس لنظام 
ديمقراط�ي ق�وي وقائ�م ع�ىل حكم 

القانون.
وأوض�ح قائالً »لقد دع�وُت إىل الحوار 
لتش�كيل  األخ�رى  االئتالف�ات  م�ع 
حكوم�ة مبنّية ع�ىل املعاي�ري التالية: 
أجن�دة قائم�ة ع�ىل اإلص�الح مبنّي�ة 

ع�ىل السياس�ات الناجح�ة للحكومة 
الحالية، وتحقيق االزدهار االقتصادي، 
والحفاظ عىل موقفنا الدبلومايس غري 
املنحاز مع البلدان األخرى عىل أساس 
املصال�ح املتبادلة، وحماية مكاس�بنا 
األمنية، وضمان عدم عودة الجماعات 

اإلرهابية«.

واستطرد يقول: »لن أفّكر يف أي مرحلة 
من املراحل يف العمل مع الفاس�دين أو 
الطائفي�ني، ويج�ب أن يك�ون وزراء 
الحكومة املقبلة من التكنوقراط، وأن 
تكون الحكومة الجديدة غري نخبوية، 
وممّثل�ة للش�عب وال يهيم�ن عليه�ا 

جانب واحد أو طائفة واحدة«.

واعت�رب أن هناك »ث�الث أولويات أمام 
أي حكوم�ة جدي�دة؛ وه�ي: محاربة 
العم�ل،  ف�رص  وتوف�ري  الفس�اد، 
وتحس�ني الخدم�ات«، مش�رياً إىل أن 
»ه�ذه هي نفس األولويات التي ألتزم 
بها، وه�ي تتطلّب يداً قوية، ومنظوراً 
مستنرياً، وصرباً ملواصلة املسرية التي 

بدأت يف السنوات األربع املاضية«.
وق�ال العب�ادي: »نح�ن اآلن يف وضع 
أفضل؛ لقد هزمت قّواتنا األمنية األعداء 
الذي�ن هّددون�ا، ونحن عىل اس�تعداد 

إلعادة بناء بلدنا واقتصادنا«.
وتح�ّدث ع�ن رؤيته للس�نوات األربع 
املقبل�ة يف حال ت�م تكليفه بتش�كيل 

الحكومة، مؤّك�داً أن رؤيته تقوم عىل 
الفس�اد،  »إصالح االقتصاد، وهزيمة 
وتوفري ف�رص العمل ملاليني الش�باب 
الذين يش�ّكلون غالبية سكان العراق، 
واالستمرار بتحسني الخدمات العامة، 
اإلنس�ان  حق�وق  متابع�ة  وضم�ان 

وتمكني املرأة«.
ودعا العبادي املجتمع الدويل »ملواصلة 
دعمه للعراق، كما فعل خالل السنوات 
»االقتص�اد  أن  مؤّك�داً  املاضي�ة«، 
وأظه�ر  للنم�ّو،  متعّط�ش  العراق�ي 
مؤتمر االستثمار الذي ُعقد يف الكويت 
مؤخ�راً أن هناك قطاع�ات بحاجة إىل 
استثمارات بقيمة مليارات الدوالرات، 
وه�ي جاهزة أم�ام القطاع�ني العام 

والخاص«.
ولف�ت النظ�ر إىل أن »عراقاً مس�تقرّاً 
وتقّدمياً سيكون جيداً للرشق األوسط 
بأكمله، وس�وف ي�ؤّدي أيضاً إىل تأثري 
اقتصادي إيجابي يف بلدان أخرى، ومن 

ضمنها الواليات املتحدة«.
رئيس�اً  بصفت�ه  العب�ادي،  وتعّه�د 
للوزراء، بااللتزام بإبق�اء العراق عىل 
مس�ار التعايف الحايل وبناء مس�تقبل 

أفضل.
وخت�م قائ�اًل: »أتعّهد بحماية ش�عب 
الع�راق بتجّنب الرصاع�ات اإلقليمية 
ورف�ض التدّخل يف ش�ؤوننا الداخلية 
)..( يمك�ن لعراق مس�تقّر مزدهر أن 
ي�ؤّدي دوراً رئيس�اً يف جع�ل املنطقة 

والعالم مكاناً أفضل«.

الرتكمان يعلنون االستمرار بـ »االعتصامات« رفضًا لنتائج االنتخابات.. و »سائرون« يشرع مبفاوضات لتشكيل احلكومة

»الربملان القديم« حياول عرقلة »الربملان اجلديد«

كشف عن خطط يف حال التجديد له لوالية ثانية

رئيس الوزراء يتعهد بتسليم »سلس« للسلطة لضامن األساس الديمقراطي يف العراق

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�فت قيادات أمنية جنوب الع�راق والفرات 
األوس�ط، عن خطط أمني�ة انطلقت مع دخول 
ش�هر رمض�ان، لتأم�ني التجمع�ات البرشي�ة 
الش�وارع  يف  الرمضاني�ة  الديني�ة  واملجال�س 
واألماكن العامة، إضافة إىل ضبط حركة املرور 
حت�ى س�اعة متأخ�رة م�ن الليل، فيما س�عت 
محافظ�ات أخرى إىل إع�ادة البهجة للمواطنني 
يف الش�هر الفضيل من خ�الل رفع الحظر اللييل 
ع�ن اللمركب�ات واملواطنني تمام�اً . وقال قائد 
عمليات الرافدين الل�واء الركن عيل الدبعون إن 
»القيادة أعدت خطة أمنية خاصة تشارك فيها 
قيادات الرشطة يف محافظات واس�ط وذي قار 
واملثنى وميس�ان، وبمش�اركة أقس�ام وأفواج 

طوارئ رشطة املحافظات األربعة ولواء مغاوير 
الرافدين، وكل األجهزة االس�تخباراتية واألمنية 
والقوى املساندة ضمن قاطع العمليات، بهدف 
فرض األمن طيلة أيام الشهر الفضيل«. وأكد أن 
»هناك تنس�يقاً بني قيادات الرشطة والوحدات 
تنفي�ذ  لتس�هيل  واالس�تخباراتية  العس�كرية 
الخطة«. وأعلنت »قيادة رشطة املثنى« استمرار 
الخطة األمنية الخاصة باالنتخابات حتى نهاية 
رمض�ان، م�ع مراعاة تعزي�ز نقاط االنتش�ار 
حول الجوامع ويف األسواق«. وأفاد قائد رشطة 
محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي يف ترصيح 
صح�ايف، ب�أن »القي�ادة وضعت خط�ة خاصة 
لعموم مناطق املحافظة، تتضمن تقسيمها إىل 
عدة أقس�ام، وتعتمد بالدرجة األوىل عىل الجهد 
االس�تخباراتي وإج�راء عمليات اس�تباقية مع 

مراعاة قدسية الش�هر الفضيل وعدم التضييق 
عىل املواطن�ني، إال يف ال�رورة القصوى كون 
الخطة معّدة لتأمني وحماية املس�اجد واملرافق 
الديني�ة«. وأوضح الزي�دي أن »الخطط األمنية 
س�تنفذ بواس�طة رشط�ة ذي ق�ار بمديرياتها 
كاف�ة، إضاف�ة إىل أفواج الط�وارئ يف املحافظة 
ورساياه�ا ومديري�ات األقس�ام املتخصصة يف 
مكافح�ة اإلج�رام واملخ�درات ومديري�ة إدارة 
الكالب البوليس�ية واملتفج�رات«.إىل ذل�ك، أّكد  
قائ�د رشط�ة محافظ�ة الديوانية الل�واء فرقد 
العيس�اوي، أن »خط�ة أمني�ة وضع�ت لتأمني 
الحماية الكاملة لألماكن املقدسة ودور العبادة 
واملس�اجد والحس�ينيات، إضاف�ة إىل األماك�ن 
العامة«. ولفت العيساوي إىل أن »الخطة شملت 
أيضاً التعاون مع الجهات الصحية ملراقبة املواد 

الغذائية وصالحيتها لالستهالك البرشي، يف ظل 
ارتفاع نس�بة االس�تهالك خالل شهر رمضان، 
وه�و م�ا يس�توجب مراقب�ة املواد املس�توردة 
كافة«. وأعلنت دائرة توزي�ع كهرباء محافظة 
ذي قار إعدادها خطط متكاملة خاصة بش�هر 
رمض�ان لضمان توزيع التيار الكهربائي وتاليف 
األعط�ال الطارئة. بدورها، أعلنت قيادة رشطة 
محافظ�ة دي�اىل ع�ن رف�ع كيل للحظ�ر اللييل 
املفروض داخل املحافظة خالل ش�هر رمضان 
الكريم. وق�ال املتحدث االعالمي باس�م رشطة 
دياىل العقيد غالب العطيه ان »قائد رشطة دياىل 
الل�واء فيصل العب�ادي وجه برف�ع كيل للحظر 
اللييل داخل دياىل خالل شهر رمضان الكريم من 
اجل اعطاء مرونة اكرب لالهايل يف اداء الطقوس 

خالل الشهر الفضيل«.

القوات األمنية تسعى إىل إعادة أجواء التفاؤل للشهر الفضيل

خطط حمكمة حلامية »املجالس الرمضانية« يف اجلنوب.. ورفح احلظر اللييل يف الشامل
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قتىل يف اطالق نار جديد بمدرسة ثانوية أمريكية

الرئيس االيراين: أمريكا باتت اكثر كراهية بالعالـم االسالمي

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر الرئيس األمريكي دونال�د ترامب زعيم كوريا 
الشمالية كم جونغ أون من أنه سيواجه مصير الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي إذا فشلت الدبلوماسية.
وق�ال ترامب محذرا بيونغ يانغ م�ن مصير مماثل 
“حالي�ا، النموذج الليبي قد يحص�ل، على األرجح، في 

حال لم نتوصل إلى االتفاق”.
وكان�ت بيون�غ يان�غ بع�د أس�ابيع م�ن التق�ارب 
الدبلوماس�ي ق�د ه�ددت مؤخ�را وبش�كل مفاج�ئ 
باالنس�حاب من القمة المقررة ف�ي 12 يونيو، ملقية 
بالالئمة على أمريكا لها بأن تتخلى بشكل “أحادي عن 

السالح النووي”.
ترامب رأى أن للصين يدا في “استدارة كيم”، وقال 
إنها ربما تكون جاءت بطلب من الرئيس الصيني ش�ي 

جين بينغ.
وكان ترامب قد شن حملة بهدف ممارسة “أقصى 
الضغ�وط” عل�ى بيون�غ يانع بع�د أن نجح�ت كوريا 
الش�مالية في صنع صاروخ قادر على الوصول برأس 
نووي إلى البر األمريك�ي، أُرفقت بعرض مواز إلجراء 

حوار مشترك.

تـرامـب لـكـيـم جـونــغ اون: 
االتفاق أو مالقاة مصري القذايف

       بغداد / المستقبل العراقي

قام تلمي�ذ الجمع�ة الماضية بإطالق 
الن�ار ف�ي مدرس�ته الثانوية في س�انتا 
بوالية تكساس األميركية موقعا ثمانية 
إلى عشرة قتلى فيما تبحث الشرطة عن 

متفجرات قد تكون في المكان.
وقال رئيس شرطة مقاطعة هاريس 
صحاف�ي  مؤتم�ر  خ�الل  غونزال�س  إد 
مقتض�ب “هن�اك ع�دة قتل�ى مؤكدين، 
الع�دد يتف�اوت لكن�ه ق�د يت�راوح بي�ن 
ثمانية وعش�رة قتلى” مشيرا إلى إرسال 
تعزيزات إلى مقاطعة غالفس�تون حيث 
مدينة سانتا في.وتابع “بلغني أن غالبية 
القتلى من التالميذ على األرجح” وبينهم 

أيضا عاملون في المدرسة.

وقال المسؤول إن مطلق النار اعتقل، 
لكن�ه لم يت�م تحدي�د هويته وق�د يكون 
تلميذا في المدرسة وقد اعتقلت الشرطة 

شخصا آخر يجري استجوابه.
وج�ود  إن  الش�رطة  رئي�س  وق�ال 
متفجرات في موق�ع الحادث “هو دائما 
أم�ر نأخ�ذه باالعتبار في ه�ذا النوع من 
م�ن  “فريقن�ا  أن  مضيف�ا  األوض�اع”، 
خب�راء المتفجرات وغيرهم يكش�فون” 
على الموقع. ويضم حرم المدرس�ة على 
غرار معظ�م الثانويات األميركية موقف 

سيارات شاسعا ومالعب رياضية.
وكتب الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على تويت�ر “إطالق نار في مدرس�ة في 
تكس�اس. المعلوم�ات األولي�ة تحملن�ا 
على توقع أنباء سيئة”. وقبل إلقاء كلمة 

ف�ي البي�ت األبيض ح�ول إص�الح نظام 
السجون، ندد ب�”هجوم مروع”.

وقال “هذا مس�تمر من�ذ وقت طويل 
في بلدنا”، مؤكدا أن إدارته مصممة على 
بذل “كل ما في وسعها” لحماية التالميذ 
والتأك�د م�ن أن “الذين يش�كلون خطرا 
على أنفس�هم وعلى اآلخرين” ال يقتنون 
أس�لحة، مضيفا “إنه ي�وم حزين، حزين 
جدا ج�دا”. وأفاد المستش�فى الجامعي 
في تكساس على تويتر أنه استقبل ثالثة 
مصابين هم بالغان وشاب عمره أقل من 

18 سنة بعد عملية إطالق النار.
وأضاف�ت أن “الحادث م�ا زال جاريا 
لكن الس�لطات تس�يطر عل�ى الوضع”، 
موضحا أنه “تأكد س�قوط جرحى”، من 

غير أن يحدد المدرسة المعنية.

وكانت إدارة التعليم في منطقة سانتا 
في أعلنت في صفحتها على فيسبوك أن 
“حادثا وقع صباح الي�وم )الجمعة( في 

مدرسة ثانوية تورط فيه مطلق نار”.
وسارعت الشرطة فور تبلغها بإطالق 

النار إلى تطويق المدرسة.
وكتب غونزالس على تويتر أن شرطيا 
أصي�ب بج�روح غي�ر أن م�دى خطورة 

إصابته لم يعرف في الوقت الحاضر.
وقال شاهد يدعى نيكي إلذاعة “كاي 
تي آر تي” المحلية “دخل ش�خص يحمل 
بندقي�ة واطلق الن�ار وأصيب�ت فتاة في 
ساقها”، مشيرا إلى أن التالميذ فروا من 
المكان. وقال ريتشارد آلن وهو من ذوي 
التالميذ للشبكة إنه وصل إلى المكان بعد 
قليل على ب�دء إطالق النار وش�اهد عدة 

أشخاص ينقلون في سيارات إسعاف.
وتاب�ع “ق�ال ابن�ي إن ش�خصا دخل 
قاع�ة دروس الف�ن واطل�ق الن�ار عل�ى 
العديد من التالميذ”. وظهر في مش�اهد 
بثها التلفزيون تالميذ يقفون في الصف، 
بعضه�م يت�م نقله�م إل�ى م�كان يمكن 

ألهلهم أن يأتوا الصطحابهم منه.
وغالبا ما تحصل في الواليات المتحدة 
عمليات إطالق نار ال سيما في المدارس، 
في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حيازة 

األسلحة النارية في هذا البلد.
وفي عيد العش�اق في 14 شباط، قام 
شاب في ال�19 من العمر يدعى نيكوالس 
كروز بفتح النار في مدرسة في باركالند 
بجنوب ش�رق فلوري�دا، موقعا 17 قتيال 

قبل أن يتم توقيفه.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الرئيس االيراني حسن روحاني 
ف�ي مط�ار مهراب�اد ان نق�ل الس�فارة 
االميركية الى القدس الش�ريف يتعارض 
م�ع القواني�ن والق�رارات الدولي�ة وان 
امي�ركا بات�ت اكث�ر كراهية ف�ي العالم 

االسالمي من اي وقت مضى.
وفي تصريح للمراس�لين في المطار 
قبي�ل مغادرت�ه طه�ران للمش�اركة في 
القمة الطارئة لمنظمة التعاون االسالمي 
في اس�طنبول، قال روحان�ي ان زيارته 
الس�طنبول تات�ي تلبي�ة لدع�وة نظيره 
التركي رج�ب طيب اردوغ�ان والرئيس 
الدوري لمنظمة التعاون االسالمي وذلك 
بهدف المشاركة في القمة الطارئة لقادة 
دول المنظم�ة واض�اف ان القمة تنعقد 
به�دف دراس�ة حادثين كارثيي�ن احدمة 
نقل الس�فارة االميركية الالمشروع الى 
القدس الش�ريف والثاني قضية المجزرة 
الوحش�ية ضد الش�عب الفلس�طيني من 

قبل االحتالل الصهيوني .
الس�فارة  نق�ل  روحان�ي  واعتب�ر 
االميركي�ة ال�ى الق�دس الش�ريف بان�ه 
يتعارض مع المقرارات والقواعد الدولية 

وقرارات مجلس االمن
مؤك�دا ان�ه الش�ك ان ه�ذه الخطوة 

اث�ارت حفيظة ال�دول المس�لمة بالعالم 
وبات�ت امي�ركا الي�وم اكث�ر كراهية في 
العالم االس�المي والراي الع�ام العالمي 

من اي وقت مضى .
ه�ي  االخ�رى  القضي�ة  ان  وتاب�ع 
المس�لمين  بح�ق  الواس�عة  المج�زرة 
للدف�اع  يس�عون  الذي�ن  الفلس�طينيين 
ع�ن ارضهم والعودة ال�ى منازلهم وقال 
ان الصهاين�ة اراق�وا دماء ابناء الش�عب 
الفلس�طيني العزل الذي كانوا يشاركون 
في مسيرة سلمية وقتلوا العشرات منهم 

واصابو االالف بجروح .
واوضح روحاني انها ليست الجريمة 
االولى للصهاينة النهم ارتكبوا على مدى 
العقود السبع الماضية الجرائم باستمرار 
وفي الحقيقة ان مجزرة يوم النكبه هي 
اح�دث جريم�ة للكي�ان الصهيون�ي من 
مسلسل جرائم االحتالل الصهيوني بحق 
الش�عب الفلس�طيني المظلوم على مدى 

70 عاما .
واك�د روحان�ي انن�ا نري�د نيابة عن 
الشعب االيراني العمالق ان نقدم التعازي 
للشعب الفلسطيني الكبير وان نقول لهم 
الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة كانت 
دوما المدافعة عن المظلومين وان واحدة 
م�ن المب�ادئ المهمة للثورة االس�المية 
هي تحرير القدس الش�ريف وفلس�طين 

المحتلة وان شعبنا مازال يتطلع الى هذه 
المبدا ويواصل السير على هذا النهج.

واوض�ح انه في ظل الظروف الراهنة 
تقع مس�ؤولية ثقيلة عل�ى عاتق جميع 
المسلمين الس�يما قادة العالم االسالمي 
وان قضية الدفاع عن الشعب الفلسطين 
والق�دس الش�ريف ه�و دفاع ع�ن القيم 

االس�المية ودفاع عن االوضاع المؤلمه 
للشعب الفلسطيني الكبير والمتحضر.

واعتب�ر روحان�ي القم�ة االس�المية 
في اس�طنبول بانها فرص�ة لقائد الدول 
م�ن  اس�تنكارهم  الع�الن  االس�المية 
اجراءات الصهاينة وتوظيف كافة االليات 
لمواجه�ة ذلك بما ف�ي ذلك اللج�وء الى 

الجمعي�ة العامة لالمم المتحدة وس�ائر 
المؤسس�ات الدولية مؤكدا ان الش�ك ان 
الصهاين�ة واالمي�ركان يحاولون صرف 
انظ�ار العال�م االس�المي عن فلس�طين 
الى قضاي�ا اخرى ومن اج�ل هذا الهدف 
يسعون يوميا الى خلق مشاكل في العالم 

االسالمي.
واوض�ح انهم يش�جعون االرهابيين 
ويدعموهم وعلى المس�لمين ان ينتبهوا 
الى ان قضية فلسطين والقدس هي دوما 
القضية االولى للعالم االسالمي والينبغي 
ان نس�مح بان يجعل الصهاينة جرائمهم 
قضي�ة روتيني�ة وان يضف�وا الش�رعية 

تدريجيا على تواجدهم الالمشروع .
الفلس�طينيين  ان  روحان�ي  واك�د 
هم االصح�اب الحقيقيين له�ذه االرض 
وان القدس الش�ريف ه�ي القبلة االولى 
باحترامه�م  تحظ�ى  وه�ي  للمس�لمين 
وق�ال الش�ك ان ه�ذه االج�راءات غي�ر 
الحكيمة التي يتخذها الكيان الصهيوني 
واالميركيين ال اثر له�ا على هذا الصعيد 
وان المس�لمين هم اكثر عزما والش�عب 
الفلسطين اكثر استعدادا لتحرير ارضهم 

من براثن المحتلين .
وفي الختام اع�رب روحاني عن امله 
في ان تك�ون قمة اس�طنبول قمة بناءة 

للشعب الفلسطيني وقضايا المنطقة .

       بغداد / المستقبل العراقي

أبق�ى رئيس الوزراء الروس�ي ديمت�ري مدفيديف الجمعة 
معظم ال�وزراء النافذين في مناصبهم ف�ي الحكومة الجديدة 
التي ش�كلها بعد اعادة انتخاب فالديمير بوتين لوالية رئاسية 
رابع�ة. وم�ن بين ال�وزراء الذين بقوا في مناصبهم س�يرغي 
الفروف )الخارجية( وس�يرغي شويغو )الدفاع( وكذلك وزير 
المالية انطون س�يلوانوف الذي أصبح نائبا لرئيس الحكومة 
أيضاً، ووزير االقتصاد مكسيم اوريشكين. ووافق بوتين على 
هذه التش�كيلة. ومن بين التغييرات الطفيفة التي طرأت على 
التركيبة الجديدة ترقية وزير المالية ليصبح الرجل الثاني في 
الحكومة وإعفاء فيتالي موتكو من حقيبة الرياضة وتسليمه 
وزارة االعمار اثر فضيحة تناول المنش�طات التي اس�تهدفت 
روسيا. وتولى بوتين سدة الحكم منذ 18 عاما، وأعيد انتخابه 

في 18 اذار في ما اعتبر نصرا ساحقا.
وبإعادة تعيين ديمتري مدفيديف رئيسا للوزراء، أراد بوتين 
التأكي�د عل�ى أن ال تغيير في االتجاه السياس�ي الذي ينتهجه. 
وواف�ق بوتي�ن عل�ى مقت�رح تركيب�ة الحكومة الت�ي قدمها 
مدفيدي�ف خالل لق�اء بث�ه التلفزيون. وقال “إنهم أش�خاص 

معروفون كلهم )الوزراء( بخبرتهم الجيدة في العمل”.
وحافظ وزير الخارجية س�يرغي الفروف الذي يتواجد في 
واجهة الس�احة الدولية ويعرف بعدم مس�اومته على منصبه 
الذي ُعين فيه منذ 2004. كما ترك بوتين وزير الدفاع سيرغي 
شويغو في منصبه وهو الرجل الحاضر على كل الجبهات من 
سوريا إلى تحديث الجيش منذ تعيينه في 2012. وظل انطون 
س�يلوانوف عل�ى رأس وزارة المالية وه�و الوزير الذي جنب 
روسيا سنوات صعبة من خالل اتخاذ تدابير متشددة، كما تمت 
ترقيت�ه ليصبح الرجل الثاني في الحكومة. وحافظ ماكس�يم 
اوريش�كين عل�ى مكانه ف�ي التش�كيلة الحكومي�ة الجديدة 
بحقيب�ة االقتصاد التي نالها منذ 2016 خلفا لس�لفه الذي تم 
توقيف�ه في قضية فس�اد. ويواص�ل وزير الثقاف�ة فالديمير 
ميدينس�كي مهامه ف�ي الوزارة وق�د عرف الرج�ل بمواقفه 
المحافظة. بدوره بقي وزير المفاوضات الحاسمة مع منظمة 
“أوبك” بخصوص تحديد سقف انتاج النفط، الكسندر نوفاك، 
ف�ي وزارة الطاق�ة. وص�ادق مجل�س الدوما ف�ي 6 ايار على 
إع�ادة تنصيب ديمتري مدفيديف رئيس�ا للوزراء. وأكد بوتين 
الذي يواجه خالل واليت�ه ملفات اقتصادية واجتماعية مهمة 
“ض�رورة ملحة لضمان االس�تمرارية”. وتعك�س المحافظة 
على نفس التشكيلة الوزارية تقريبا مسعى الكرملين للحفاظ 
على االستقرار السياس�ي واالقتصادي بما يتيح تنفيذ أجندة 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي سبق وأن انتشل روسيا 
من أسوأ األزمات بعد توليه الرئاسة ألول مرة في تموز 2000 
خلفا للرئيس بوريس يلتس�ين. ويريد بوتين ضمان اس�تمرار 
التعامل مع الملف�ات الداخلية الملحة والخارجية الحساس�ة 
بنف�س الفريق الحكومي الذي يبدو أن�ه أثبت قدرة عالية على 
التجاوب مع مختلف القضايا دون أن يغضب الرئيس بوتين أو 

يخرج عن سياق أجندته المحلية والخارجية.

الرئاسـة الرابـعـة لـبـوتـيــن:
 ال تغيريات طارئة يف احلكومة

         بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س حق�وق االنس�ان ف�ي االم�م 
المتح�دة على ق�رار يدعو إلى إرس�ال فريق دولي 
متخصص في جرائم الح�رب للتحقيق في أحداث 

غزة، في قرار انتقدته اسرائيل بشدة.
وصوت�ت الوالي�ات المتح�دة واس�تراليا ض�د 
الق�رار الذي تبن�اه 29 عضوا م�ن األعضاء ال�47 
وامتنع�ت 14 دولة عن التصويت بينها سويس�را 

والمانيا وبريطانيا.
ويدعو القرار إلى “ارسال لجنة دولية مستقلة 

بشكل عاجل”.
وعلى الفريق “التحقيق في االنتهاكات وحاالت 
س�وء المعامل�ة المفترض�ة ف�ي اط�ار الهجمات 
العس�كرية الت�ي نفذت خالل التظاه�رات المدنية 
الكب�رى التي ب�دأت في 30 م�ارس )اذار( 2018” 
في غزة بما في ذلك “تلك التي قد ترقى إلى جرائم 

حرب”.
وسرعان ما وضعت اسرائيل هذا التصويت في 

خانة “النفاق والسخافة”.
وقال�ت وزارة الخارجية االس�رائيلية في بيان 
إن “اس�رائيل ترف�ض تماما ق�رار مجلس حقوق 
االنس�ان الذي يؤكد م�رة أخرى إن�ه منظمة ذات 
غالبية معادية إلس�رائيل بش�كل تلقائي ويسيطر 

عليها النفاق والسخافة”.
وفي نيويورك، نددت سفيرة الواليات المتحدة 
ل�دى االمم المتح�دة نيكي هايلي ف�ي بيان بفتح 
تحقي�ق “في دف�اع دولة ديمقراطي�ة عن النفس 

على حدودها ضد الهجمات اإلرهابية”.
وقال�ت هايلي التي تدي�ن بانتظام نهج مجلس 
حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة تجاه إسرائيل 

“هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق االنسان.”
وخرج عشرات اآلالف من الفلسطينيين االثنين 
الماضي وتجمع�وا قرب الحدود بالتزامن مع نقل 

الواليات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة.
وادى اطالق النار االسرائيلي على المتظاهرين 
الى مقتل 62 فلسطينيا واصابة نحو 3 االف اخرين 
بجروح يوم�ي االثنين والثالثاء ف�ي أعنف أعمال 
عنف تش�هدها المنطق�ة الحدودية مع إس�رائيل 
من�ذ بدء موجة االحتجاجات ف�ي 30 مارس/اذار 

بمناسبة ذكرى يوم األرض.
وقت�ل 116 فلس�طينيا من�ذ 30 اذار، وأصي�ب 
االالف بحس�ب وزارة الصحة ف�ي قطاع غزة، في 

حين أصيب جندي اسرائيلي واحد.
وأعلن اس�ماعيل هنية رئيس حركة المقاومة 
االسالمية )حماس( الجمعة مواصلة االحتجاجات 
ق�رب الح�دود مع إس�رائيل إل�ى حين رف�ع كلي 
للحص�ار االس�رائيلي عل�ى قطاع غ�زة، مبينا أنه 

سيش�ارك المحتجين بتناول االفطار قرب الحدود 
شرق غزة.

وق�ال هني�ة في خطب�ة الجمعة في المس�جد 
العمري الكبير وس�ط مدينة غزة “س�نذهب كلنا 
وأن�ا أولكم إل�ى حدود غ�زة لنفطر هن�اك ونقيم 
ص�الة التراويح ولي�رى العالم أن ش�عبنا ال تزيده 
الدم�اء إال ثباتا ومضيا على الطريق” مبينا “اليوم 
جمعة الوفاء للش�هداء” وهي أول جمعة في شهر 

رمضان.
وتابع “المس�يرات لن تتوقف إال برفع الحصار 
كليا عن قطاع غزة، لم نعد نركن للحلول الجزئية”، 
مضيفا “بفضل دماء الش�هداء وصمودكم نش�هد 
خط�وات جادة على طريق رفع الحصار عن قطاع 
غزة نعيش بداية إنهاء هذه المأساة االنسانية في 

قطاع غزة”.
وقال “نرى أن معبر رفح يفتح على مدار شهر 

رمضان”.
وأعلن الرئي�س المصري عبدالفتاح السيس�ي 
فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر استثنائيا 

طوال شهر رمضان.
وبعدم�ا أش�ار إل�ى أن “الكثير م�ن العروض” 
قدم�ت لحم�اس، قال هني�ة “لو عرض اَي ش�يء 
عل�ى قي�ادة حماس لن يك�ون ق�رار إال باإلجماع 
والتش�اور م�ع الفصائل”. لكنه أوض�ح أنه خالل 

زيارت�ه المفاجئ�ة والتي اس�تمرت عدة س�اعات 
إلى القاه�رة األس�بوع الماضي “م�ا قالته مصر 
أن نذه�ب للمس�يرة وأن ال تتدح�رج إلى مواجهة 

مسلحة وهذا موقف حماس”.
وق�ال هني�ة “هناك إش�اعة أن حم�اس عملت 
صفقة من مصر إلنهاء مس�يرات الع�ودة، هذا ال 

أساس له من الصحة”.
وأض�اف هني�ة متوجه�ا بكالمه إل�ى الرئيس 
الفلس�طيني محمود عباس “لترفع كل العقوبات 
واالج�راءات االنتقامي�ة عل�ى قط�اع غ�زة وفاء 
للدماء. جاهزون لنذهب لخطوات حقيقية لتعزيز 

الوحدة”.
منذ عام اتخذت الس�لطة الفلس�طينية سلسلة 
اج�راءات تقول إنها تهدف إل�ى “تمكين” حكومة 
التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله في القطاع.

ومن بي�ن ه�ذه االج�راءات احال�ة االالف من 
موظفيه�ا في قطاع غزة للتقاعد المبكر وحس�م 
30 بالمئ�ة من روات�ب باقي موظفيه�ا وعددهم 

نحو ستين الفا.
ول�م تدفع رواتب ه�ؤالء الموظفين منذ بداية 
اذار ما أدى إلى تدهور كبير في األوضاع المعيشية 

في القطاع.
وتتبادل حم�اس وفتح االتهامات حول تعطيل 

تنفيذ اتفاق المصالحة الذي رعته مصر.

إرسال فريق دولي متخصص جبرائم احلرب

حتقيـق أممـي بمجـازر إسـرائيـل فـي غـزة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1675( االحد  20  آيار  2018 اعالنات5

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 590/ب2018/5
التاريخ 2018/5/6

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�ا ) نجاة ابراهيم 

جابر( 
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بتاري�خ  59/ب2018/5  بالع�دد 
الحك�م  واملتضم�ن   2018/1/14
بإلزام�ك واملدع�ى عليه�ا سوس�ن 
كاظم رشم بالتضامن  فيما بينكما 
بتأديتكم�ا للمدع�ي املدير املفوض 
التعاونية اضافة  ملؤسسة االسكان 
لوظيفت�ه مبلغا مق�داره )3934( 
دوالر امريك�ي وه�و مجموع املبلغ 
املرتت�ب بذمته عن الق�رض املؤرخ 
يف 2017/7/16  ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ  
القضائي يف محكمة البرصة واشعار 
مخت�ار املنطقة عب�د  الرضا عجي 
حمي�د عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا  بصحيفتني يوميتني 
ول�ك ح�ق الطعن يف الق�رار املذكور 
خالل امل�دة القانونية وبكافة طرق 
الطعن وبعكس�ه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا االسدي
�����������������������������

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

االتحادية
يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف  
العدد : 2884/ش2018/5

التاريخ 2018/5/17
اعالن

مصطف�ى   / علي�ه  املدع�ى   / اىل 
مطرش رحم

اقام�ت املدعي�ة )انتص�ار في�اض 
محس�ن( الدع�وى بالع�دد 2884/

ش2018/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
تطلب فيها تفريق للهجر وحس�ب  
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطقة حي الزهراء / النجف قررت 
الدعوى  تبليغك بخصوص  املحكمة 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2018/5/24
صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�����������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1950/ب2018/2
التاريخ : 2018/5/17

اعالن
اىل / املدعى عليه / )محمد حس�ني 

عبيد(
اق�ام املدع�ي رئيس مجل�س ادارة 
مؤسسة املكم  للتطوير االقتصادي 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اع�اله ضدكم�ا والذي يطل�ب فيها 
بالتكاف�ل  ل�ه  بتأديتكم�ا  الحك�م 
والتضام�ن مبلغا مق�داره )1530 
دوالر امريك�ي ( عن ق�رض مؤرخ  
يوم 2016/12/22 ونظرا ملجهولية 
محل اقامتكما حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة كربالء 
واش�عار  املختار حاكم زاير عباس 
مخت�ار منطق�ة الف�رات االوىل ل�ذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2018/5/29
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته 
�����������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1945/ب2018/1
التاريخ : 2018/5/17

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا / )عيل كاظم 

فرهود وعيل محمد جمعة(
اق�ام املدع�ي رئيس مجل�س ادارة 
مؤسسة املكم  للتطوير االقتصادي 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة 
اع�اله ضدكم�ا والذي يطل�ب فيها 
بالتكاف�ل  ل�ه  بتأديتكم�ا  الحك�م 
والتضام�ن مبلغا مق�داره )2136 
ق�رض  ع�ن   ) امريك�ي  دوالر 
ي�وم 2017/3/1 ونظ�را  م�ؤرخ  
ملجهولي�ة مح�ل اقامتكما حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة 
ب�داءة الديواني�ة  واش�عار املجلس 
املح�يل ملنطقة الص�در الثاني�ة  لذا 
تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2018/5/28
وعند عدم حضوركما او ارسال من 
ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

تعل�ن لجن�ة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االم�الك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائ�دة إىل بلدية )الكوفة(  
وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعل�ن لجن�ة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة إىل بلدي�ة )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من 
يرغ�ب باالش�رتاك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوف�ة أو اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم 
الت�ايل لن�رش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1944/ب2018/1
التاريخ : 2018/5/17

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا / )زينب جبار نجم 

وفاتن نجم عبيد(
اقام املدعي رئيس مجلس ادارة مؤسس�ة 
اضاف�ة  االقتص�ادي  للتطوي�ر  املك�م  
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة اعاله ضدكما 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتأديتكم�ا 
ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره 
)1427 دوالر امريك�ي ( عن قرض مؤرخ  
ملجهولي�ة  ونظ�را   2017/4/16 ي�وم 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامتكم�ا  مح�ل 
بالتبلي�غ يف محكم�ة بداءة بابل واش�عار  
املختارين حس�ني عبد الله حسني وصالح 
عباس حم�زة لذا تق�رر تبليغكم�ا اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة 2018/5/28 التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 
عنكم�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكما 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

�����������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 2016/2150

التاريخ / 2018/5/17
اعالن

اس�تنادا للمادة 71  قان�ون التنفيذ وبناءا 
عىل طلب الدائن جواد س�لمان اس�د تبيع 
مديري�ة تنفي�ذ النج�ف الس�يارة املرقمة 
515060 بغداد فحص شوفرليت املدرجة 
اوصافها ادناه العائد للمدين عالء جاسم 
حم�زة فعىل الراغب بال�رشاء الحضور اىل 
امل�كان والزم�ان املذكوري�ن ادن�اه خالل 
ع�رشة ايام اعتبارا من الي�وم التايل للنرش 
يف الصح�ف مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10%  ع�رشة باملئة من 
القيم�ة املق�درة بصك مصدق م�ع هوية 
التس�جيل  رس�وم  وان  املدني�ة  االح�وال 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � نوع الس�يارة : شوفرليت افيو فحص 
بغ�داد الرقم 515060 اصف�ر اللون طراز 

 2009
2 � املواصف�ات : ان الس�يارة تحتوي عىل 
ت�رر يف الدعامية االمامية والخلفية مع  
شخط يف الجاملغ الخلفي الجهة اليرسى 
عدم وجود غطاء البانزين ويوجد كرس يف 
الزجاج االمامي للس�يارة الغرفة الداخلية 
للسيارة بحالة متوسطة واالطارات بحالة 

متوسطة
3 � م�كان املزاي�دة مع�رض ع�يل االك�ر 
الكائ�ن يف ح�ي الجامع�ة مقاب�ل ق�رص 

الثقافة
الخامس�ة  الس�اعة  املزاي�دة  موع�د   �  4
والنص�ف عرصا من الي�وم االخري لالعالن 

يف الصحف 
5 � القيمة املقدرة للسيارة خمسة ماليني 

دينار
بص�ك  القانوني�ة  التأمين�ات  تق�دم   �  6

مصدق
7 � تس�ديد رسم التحصيل 3% من القيمة 

التي تريس عليها املزايدة 
مالحظ�ة : تن�رش يف صحيفت�ني يوميتني 

واسعة االنتشار

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

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

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1899/ب2018/1

التاريخ : 2018/5/17
اعالن

اىل / املدعى عليه / )حيدر صالح صباح(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  التعاوني�ة  االس�كان 
)مصطفى حيدر خليفة( الدعوى املرقمة 
اعاله والذي يطلب فيها الحكم بتأديتكما 
ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مقداره 
)4244 دوالر امريك�ي( عن قرض مؤرخ  
يوم 2017/3/20( ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  يف 
محكم�ة بداءة الش�طرة واش�عار املختار 
املدعو حس�ني س�اجت ضويف ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2018/5/28 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

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

محكمة بداءة النجف 
العدد : 278/ب2018/5

التاريخ : 2018/5/16
اعالن

اىل / املدعى عليه / )ماجد هاشم جابر(
 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2018/3/27 يف  278/ب2018/5 
املتضم�ن الحك�م بال�زام املدع�ى عليهما 
ماجد هاش�م جاب�ر وكرار جعف�ر مجيد 
بالتضامن والتكافل فيما بينهما بتأديتهما 
للمدع�ني حيدر ورافد وهديل اوالد س�عيد 
وع�د الله مبل�غ اربع�ة وثمان�ون مليون 
وس�تمائة وس�تة وس�تون الف وستمائة 
وس�تون دينار عن اجر مثل العقار املرقم 
69/1616 براق  للفرتة من 2016/1/13  
لغاية 2017/6/10 وبواقع ثالثة وثالثون 
ملي�ون وثمانمائ�ة وس�تة وس�تون الف 
وس�تمائة وس�تة وس�تون دينار للمدعي 
حيدر س�عيد وعد الله ومثله للمدعي رافد 
س�عيد وعد الله ومبلغ مقداره ستة عرش 
ملي�ون وتس�عمائة وثالثة وثالث�ون الف 
وثلثمائ�ة وثالثة وثالثون دين�ار للمدعية 
الثالث�ة هدي�ل س�عيد وع�د الل�ه ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الزهراء 
املدع�و  ميثم عبد االمري الخزعيل  لذا تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن عىل 
القرار املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول.

القايض
عيل عبد الرضا حسن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 133
التاريخ 2018/5/14

العدد : 129
التاريخ 2018/5/14

جنس الملكت
رقم الملك

الموقعالمساحة
الرقم الجديدالرقم القديم

الكورنيش /مجاور جسر الكوفة  القديم)16×9,5(م370بالكافتريا وحوانيت عدد12
شارع الكورنيش )3×3(م + 95م33822كشك2
شارع الكورنيش )3×3( م + 115م33832 أكشك3
شارع الكورنيش )2,5×2,5(م+ 5,269م53892أكشك4
شارع الكورنيش )3×3(م+210م83912كشك5
السراي)3×3(م112394حانوت6
الكورنيش مجاور المسقف)3×4(م2389أكشك7
الكورنيش مجاور المسقف)3×4(م3399أكشك8
شارع الجسر)3×6(م129358ب/42حانوت9
شارع الجسر)3×6(م187360حانوت10
شارع الجسر)3×6(م42/97361حانوت11
شارع الجسر)3×6(م42/133365حانوت12
شارع الجسر)3×6(م129357أ/42حانوت13
شارع الجسر)3×6(م42/133362حانوت14
شارع الجسر)3×6(م133363أ/42حانوت15

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
الرقم الجديدالرقم القديم

دور معمل السمنت)3×4(م3638حانوت1
دور معمل السمنت)3×4(م5640حانوت2
الحمام المالح)3×2,5( م  207143حانوت3
الحمام المالح)3×3,6(م   205144حانوت4
عمارة البلدية)3×3(م 1916حانوت5
عمارة البلدية)3×3(م 10280حانوت6
عمارة البلدية)7×3,4(م10583حانوت7
عمارة البلدية)17×14(م1493شقة8
عمارة البلدية)9×9(م1189شقة9
عمارة البلدية)12×12(م1292شقة10
شارع السكة)3×8(م6153أحانوت11
شارع السكة)3×4(م7154أحانوت12
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    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  تواص�ل 
والبلدي�ات واالش�غال العام�ة تنفيذ 
حملة خدمية كربى الكس�اء وتعبيد 
وصيان�ة ش�وارع مهم�ة وحيوية يف 
ايم�ن مدين�ة املوصل.وذك�ر املرك�ز 
تلقت�ه  بي�ان  يف  لل�وزارة  االعالم�ي 
»بلدي�ة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
املوص�ل التابع�ة ملديري�ة البلدي�ات 
ال�وزارة  تش�كيالت  اح�دى  العام�ة 
تواص�ل اعم�ال اكس�اء وتعبيد عددا 
م�ن الش�وارع التي ش�ملت مناطق 
حي النبي ش�يت امتداد اىل س�ايدين 
تقاط�ع الج�ر الراب�ع القريب من 
منطقة الدندان , باالضافة اىل صيانه 
الف�اروق  منطق�ة  ش�ارع  وتعبي�د 
امت�داد اىل ش�ارع س�ادين الرفاعي 
املرك�ز  املوصل«.وتاب�ع  ايم�ن  يف 
االعالمي لل�وزارة ان »الحملة تهدف 

اىل اع�ادة صيان�ة الط�رق للتخفيف 
عن كاهل املواطن املوصيل وس�هولة 
تنق�ل املركب�ات ماب�ن املناط�ق يف 
ايم�ن املوصل , مش�را اىل ان الحملة 
ستس�تمر لحن اكمالها وهي ضمن 
الخط�ه املعدة م�ن قب�ل الوزارة.من 
جان�ب اخر ب�ن املرك�ز االعالمي ان 
مديري�ة بلدي�ة املوص�ل تمكنت من 
اع�ادة تاهي�ل مع�رب حي الس�كر يف 
الجانب االي�ر للمدينة بعد انجرافه 
الت�ي  واالمط�ار  الس�يول  بمي�اه 
س�قطت مؤخ�را مما تس�بب بقطع 
الطريق مابن حي السكر واملصارف 
, حي�ث يع�د هذا املع�رب م�ن املعابر 
املهم�ة والحيوي�ة يف الجانب االير 
بعد تع�رض جر الس�كر اىل اعمال 
تدمر من قب�ل عصابات داعش مما 
اضطرت بلدية املوصل بانش�اء معرب 
بدي�ل للج�ر للتخفيف ع�ن كاهل 

املواطنن.

البلديات تنفذ محلة خدمية كربى الكساء
وتعبيد وصيانة شوارع حيوية يف ايمن مدينة املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة النزاهة، ع�ن إعادة 
عقاري�ن بقيمة 3 ملي�ارات ديناٍر 

إىل ملكية الدولة يف كركوك.
التابعة  وقالت دائ�رة التحقيقات 
للهيئ�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »م�الكات مكت�ب 
تحقيق الهيئ�ة يف كركوك تمكنت 
من ضبط ُمتَّهمن اثنن بعمليتن 
منفصلتن؛ لقيامهما باالس�تيالء 
عىل عقارين مملوكن لوزارة املالية 
ومديري�ة بلدية كرك�وك وتحويل 
ملكيَّتهما عرب التحايل والتزوير«، 
الفت�ة إىل أن »مس�احتهما تبل�غ 
)60( دونم�اً، وفرزهم�ا وهمي�اً 
وبيعهم�ا للُمواطن�ن ع�ىل أنه�ا 
قطٌع سكنيٌَّة بمساحة )200( مرٍت 
ل�كلِّ قطع�ٍة«. وأضاف�ت الدائرة، 
أن »العقاري�ن تبل�غ قيمتهم�ا 3 

مليارات دينار«، مشرة إىل »ضبط 
دفات�ر عقود البيع غ�ر األصولية 
والخرائط الوهمية املُس�تخدمة يف 

العمليَّتن«.
قط�ع  »مجم�وع  أن  وتابع�ت، 
األرايض الس�كنية التي ت�مَّ بيعها 
 )95( بل�غ  العقاري�ن  أح�د  م�ن 
قطع�ًة«، مردف�ة »أم�ا بالنس�بة 
للعق�ار اآلخر فقد تم ضبط املتهم 
بالج�رم املش�هود وفقاً  متلبس�اً 
ألح�كام امل�ادة )240( من قانون 
العقوب�ات، أثناء رشوع�ه بإفراز 

العقار خالفاً للقانون«.
وأوضحت دائ�رة التحقيقات، أنه 
»تمَّ تنظيم مح�ر ضبٍط أصويلٍّ 
بجميع املرُبزات املضبوطة، فضالً 
ع�ن األوراق التحقيقيَّ�ة وعرضه 
ع�ىل ق�ايض التحقي�ق املُخت�صِّ 
القانونيَّ�ة  اإلج�راءات  التِّخ�اذ 

املُناسبة.

النزاهة تعيد عقارين بقيمة »3« مليارات 
ديناٍر إىل ملكية الدولة يف كركوك

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مكت�ب املفتش الع�ام لوزارة 
الداخلي�ة، بضب�ط أحد منتس�بي 
األعظمي�ة  اس�تخبارات  ش�عبة 
االس�تخبارات  لوكال�ة  التابع�ة 
والتحقيق�ات االتحادي�ة متلبس�اً 
بي�ان  يف  املكت�ب  بالرش�وة.وقال 
العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 
بالج�رم  الضب�ط  »مف�رزة  إن 
املش�هود التابعة ملديري�ة تفتيش 
بغ�داد يف مكت�ب املفت�ش تمكنت 
من ضب�ط أحد منتس�بي ش�عبة 
التابع�ة  األعظمي�ة  اس�تخبارات 
والتحقيقات  االستخبارات  لوكالة 
بالرش�وة«. متلبس�اً  االتحادي�ة 

»عملي�ة  أن  املكت�ب،  وأض�اف 
الضبط تمت بع�د ورود معلومات 
ملكتب املفت�ش العام تفي�د بقيام 
أحد منتس�بي ش�عبة استخبارات 

األعظمية بابت�زاز مواطنن باملال 
معلوم�ات  ع�ىل  التس�رت  مقاب�ل 
أمنية«.وتابع، أن »مديرية تفتيش 
بغ�داد اس�تحصلت أم�راً قضائياً 
بالتح�ري والقبض عىل املتورطن 
بالجريمة وبارشت مفرزة الضبط 
بالجرم املشهود، وبعد تأكدها من 
صحته�ا نصبت كميناً للمنتس�ب 
املتهم وضبطته متلبس�ًا باستالم 
رش�وة مقدارها )300( ألف دينار 
من أحد أصحاب العمارات السكنية 
يف منطقة األعظمية لقاء التغايض 
عن طلب معلوم�ات أمنية خاصة 
العمارة«.وب�ن  ه�ذه  بش�اغيل 
املكت�ب، أن »املف�رزة التفتيش�ية 
نظمت محر ضبط أصويل ودنت 
أق�وال املش�تكي واف�ادة املته�م، 
وعرضتها أمام أنظار قايض خفر 
الرصاف�ة الذي أم�ر بتوقيفه عىل 

ذمة التحقيق.

مفتشية الداخلية: ضبط منتسب بشعبة 
استخبارات األعظمية متلبسًا بالرشوة

   بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفعت أس�عار النف�ط، بفعل طلب 
قوي واستمرار تخفيضات املعروض 
وعقوب�ات  أوب�ك  منظم�ة  بقي�ادة 
أمركي�ة وش�يكة عىل إي�ران املصدر 

الرئييس للخام.
أع�ىل  دون  ظل�ت  األس�واق  لك�ن 
مس�توياتها يف ع�دة أعوام املس�جلة 
خ�الل الجلس�ة الس�ابقة، حيث من 
املتوق�ع أن تبط�ل زي�ادة اإلنتاج من 
الوالي�ات املتحدة أثر بع�ض النقص 

الحاصل يف املعروض عىل األقل.
ويف الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش 
كان�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برنت 
عن�د 79.50 دوالر للربمي�ل مرتفعة 
20 س�نتا بما يعادل 0.25 باملئة عن 
إغالقها الس�ابق، فيم�ا اخرتق برنت 
مس�توى 80 دوالرا للم�رة األوىل منذ 

نوفمرب 2014 الخميس.
ويف الس�ياق، س�جلت عق�ود الخ�ام 
األمرك�ي غرب تكس�اس الوس�يط 
71.61 دوالر للربميل بزيادة 12 سنتا 

أو 0.2 باملئة عن التسوية السابقة.

الخ�ام دعم�ا م�ن  وتلق�ت أس�عار 
التوافقي�ة  املع�روض  تخفيض�ات 
املص�درة  البل�دان  منظم�ة  بقي�ادة 
للب�رتول )أوب�ك( والهادف�ة إىل كبح 

العرض.
وفض�ال ع�ن تخفيض�ات أوب�ك فإن 
الطل�ب القوي وتراجع إنتاج فنزويال 
وإع�الن الوالي�ات املتح�دة يف وق�ت 
س�ابق ه�ذا الش�هر عزمه�ا تجديد 
عقوبات عىل إيران عضو أوبك ساعد 
يف دفع برنت لالرتف�اع 20 باملئة منذ 

بداية العام الحايل.

النفط يرتفع بفعل ختفيضات أوبك وعقوبات إيران

الكهرباء تعلن إضافة ألف ميكاواط جديدة 
اىل اخلدمة من حمطة بسامية

ذي قار تطالب جملس الوزراء بتعويض 
املزارعني املترضرين جراء املتغريات املناخية

العمل تبحث مع رشكة كندية 
احلاجات الفعلية لسوق العمل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرب�اء ، عزمها اضافة )1000( ميكاواط جديدة 
اىل الخدمة من محطة بس�ماية االس�تثمارية خ�الل ثمانية ايام 

املقبلة .
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه » من اجل 
الس�عي عىل زيادة الق�درة االنتاجية ملنظوم�ة الكهرباء الوطنية 
ملواجهة اش�هر الصي�ف املقبل من خالل اضاف�ة وحدات توليدية 
جدي�دة اىل الخدمة ، س�يتم اضافة )1000( مي�كاواط جديدة اىل 
الخدم�ة م�ن محطة بس�ماية االس�تثمارية خ�الل ثماني�ة ايام 

املقبلة.
»وأضافت ، انه« لغرض تأمن سالمة عمل مالكات وزارة الكهرباء 
مايتطل�ب اطف�اء خطن لنق�ل الطاق�ة الكهربائية هم�ا )امن 
-  بس�ماية الغازي�ة( و)امن – جنوب بغ�داد 400 ك.ف( اعتباراً 
من يوم الس�بت املواف�ق 2018/5/19 ولغاية يوم 2018/5/26 
مما سيخفض من تجهيز الطاقة  اىل العاصمة بغداد ومحافظات 

الفرات األوسط.

    ذي قار / المستقبل العراقي

طال�ب النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ، االمانة العامة 
ملجل�س الوزراء بتقديم تعويضات مالي�ة اىل املزارعن املتررين 
بسبب املتغرات املناخية للموسم الزراعي 2017 � 2018.واوضح 
الدخييل يف بيان تلقته »املستقبل العراقي » ،ان« محافظة ذي قار 
تعرضت اىل متغرات مناخية عصفت باملساحات  الزراعية وكميات 
كب�رة من الحنطة املزروعة فضال عن ش�حة املي�اه والتجاوزات 
املتك�ررة ع�ىل الحص�ة املائية لها .وب�ن ،ان« مجمل املس�احات 
املنفذة  املتررة يف املناطق الزراعية لألقضية والنواحي بلغ اكثر 
من 15 ال�ف دونم وكميات الحنطة بلغ نح�و 12 الف طن وهذه 
خس�ارة كبرة تؤثر سلباً عىل الوضع االقتصادي للمحافظة التي 
اعتمادها بش�كل رئييس عىل الجانب الزراعي .واضاف الدخييل » 
ع�ىل الحكومة املركزية وض�ع ذي قار امام نص�ب عينها ملتابعة 
امللف الزراعي واملتغرات التي طرأت عليها وزيادة حصتها املائية 
ورف�ع التج�اوزات من قب�ل محافظات وس�ط الع�راق وانقاذها 
كون تهدد حياة املواطن�ن ومن املتوقع  ان تكون زيادة يف هجرة 

الفالحن من املناطق الزراعية.

    بغداد / المستقبل العراقي 

عقدت دائرة التدريب املهني يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اجتماع�ا م�ع ممث�يل الرشك�ة الكندي�ة لالستش�ارات الدولية 
)CLIC( ملناقش�ة املراح�ل االوىل لتنفي�ذ م�رشوع دع�م اع�ادة 

.»)BRIDGE( االعمار بالتطوير والنمو والتشغيل
 وقال مدير عام الدائرة صادق خزعل ابراهيم ان »االجتماع جاء 
بع�د زي�ارات اجرتها الرشك�ة الكندية ملراكز التدري�ب املهني يف 
محافظ�ة البرصة لالطالع عىل مدى اس�تعداد تلك املراكز لتنفيذ 

املرشوع«.
 واضاف ان »املرشوع س�ركز عىل املهن املطلوبة يف سوق العمل 
ك�)لح�ام االنابي�ب ، وتش�غيل الوحدات النفطي�ة ضمن قطاع 
النف�ط والغ�از( وكذل�ك املهن املندرج�ة ضمن قطاع�ات البناء 
واالنش�اءات والزراع�ة وتكنولوجيا املعلوم�ات، فضال عن مهن 
اخ�رى يف القطاع الخدمي، مش�را اىل ان التدريب عىل تلك املهن 
س�يكون يف املراكز التابع�ة للدائرة يف محافظات بغ�داد واالنبار 

والبرصة«.
واش�ار اىل ان االجتم�اع تط�رق اىل اهمية بناء ق�درات املالكات 
االداري�ة والفني�ة لدائ�رة التدريب املهن�ي واملراك�ز التدريبية يف 
مؤسسات الدولة ومنح االعتمادية لتلك املالكات لتكون مرخصة 
ومعتم�دة دوليا، لك�ون هذا العامل هو االس�اس لتقديم تدريب 
كفوء، إذ ال يمكن ضبط مخرجات اي مؤسسة من دون تحقيق 

اعتمادية للمالكات العاملة فيها.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

تس�تمر الهيأة العامة للمي�اه الجوفية يف 
عزمها لتحقيق اهدافها من خالل الس�عي 
للوصول اىل اعىل النسب يف اعمال حفر االبار 
ونصب طواقم الضخ يف جميع محافظاتنا 
العزي�زة خدمت�اً منه�ا للمواطن�ن الذين 
يعانون من ظاهرة شحة املياه واستخدام 
املختلف�ة  اليومي�ة  اعماله�م  يف  املي�اه 
باالضافة اىل توس�يع الرقع�ة الخراء يف 

مناطق واسعة من بلدنا ».
واكد مصدر اعالمي يف الهيئة ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » حصيل�ة ه�ذه الجه�ود 
املبذول�ة كان�ت انجاز )65 ( ب�ر يف العديد 
من املحافظات خالل شهر نيسان من عام 
2018 باالضاف�ة اىل نصب)8( طواقم ضخ 
وفحص )46( بر وكذلك صيانة )2( طاقم 

ضخ« .
واضاف انه »تمكنت فرق الحفر العاملة يف 
الهيأة انج�از)18( بر يف محافظة ذي قار 

من اجل معالجة ظاهرة ش�حة املياه التي 
تعاني منها اغلب القرى يف املحافظة منها 

بر الدراسات بعمق )500( م«.
وب�ن انه »م�ن خ�الل جه�ود العاملن يف 
مرشوع بغداد استطاعت الهيأة انجاز حفر 

)7( ابار يف املحافظة لتوفر املياه لس�قي 
االس�تخدمات  اىل  باالضاف�ة  للمزروع�ات 
اليومي�ة املختلفة و فح�ص )7( ابار حيث 
ش�ملت مواقع وقرى عدة منها بر ثانوية 
كلية بغداد وبر جامع نداء االس�الم  بعمق 

)24(م« .
ويف محافظة الديوانية فقد تم انجاز )11( 
بر وذلك لس�د احتياجات املحافظة للمياه 
مثل بر اس�عد كل�ف كاط�ع /البدير وبر 

باسم كاظم .
ويف محافظ�ة ميس�ان فقد ت�م انجاز )4( 
ابارم�ن اجل توس�يع الرقع�ة الخراء يف 
املنطقة وس�د احتياجات املحافظة للمياه 
منه�ا ب�ر طريق الضح�ى بعم�ق )90(م  

باالضافة اىل فحص بر واحد .
ويف محافظة النجف االرشف فقد تم انجاز 
)8( ابار يف مواقع وقرى عدة من املحافظة 
منها بر محط�ة النخيل )50(م  باالضافة 

اىل فحص )6( بر.
اما يف مح���افظة كربالء املق���دسة فقد 
ت�م انج�از ح��فر)2( برش�ملت هما بر 
محطة نخيل الحسينية بعمق )48(م وبر 
حيدر حس�ن عب�اس باالضاف�ة اىل فحص 

)4(ابار نصب طاقم ضخ واحد.
وقامت الهيأة بانجاز )5( ابار يف محافظة 

صالح الدي�ن منها ب�ر الخزامية الرشقية 
بعمق )102(م وبراملعيبدي بعمق )114(

م الضباع�ي باالضافة اىل فحص )13( بر 
ونصب طاقم ضخ واحد يف املحافظة .

.ويف محافظ�ة االنبار انج�زت الهيأة حفر 
)2( براحدهما بر منطقة عدنان جاس�م 
برجس بعمق )120(م  باالضافة اىل فحص 
)2( ب�ر ونصب )6( طاقم ض�خ وصيانة 

)2( بريف املحافظة .
ويف محافظ�ة واس�ط ت�م انج�از )5( ابار 
بجه�ود العاملن يف فرقة حفر )112( مثل 
بر غابة الدجيلة بعم�ق)21(م  باالضافة 

اىل فحص )5( ابار.
اما يف محافظة كركوك انجزت الهيأة حفر 
)2( بر منهما بر مراقبة يف سد دربندخان 
باالضاف�ة اىل فح�ص )6( اب�ار ، واخرا يف 
محافظ�ة املثن�ى  بجهودالعاملن يف فرقة 
)114( ت�م انجازب�ر واح������د بعم�ق 
)80(م باالضاف�ة اىل فح�ص )2( ب�ر يف 

املحافظة .

املياه اجلوفية: انجاز«65« بئرًا خالل  نيسان املايض

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت مفتشية الداخلية، ضبط شاحنتن 
كبرتن محملتن ببضائع وس�لع غذائية 
مس�توردة مهربة وغر مرسمة جمركياً 
يف دياىل.وذك�رت املفتش�ية يف بي�ان تلقت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
ان«عملية الضبط تمت بناًء عىل معلومات 
من مص�ادر مفتش�ية الداخلية الخاصة، 
حي�ث تمكن�ت مفرزة خاص�ة من مكتب 
تفتيش دياىل من نصب كمن عىل الطريق 
الخارجي للمحافظة وضبطت ش�احنتن 
كبرتن محمل�ة بمختلف الس�لع واملواد 
الغذائي�ة األجنبية املهربة وغر املرس�مة 
»الش�احنتن  أن  جمركياً«.واضاف�ت 
قادمتن من محافظات اقليم كردس�تان 
العراق وينوي اصحابها ادخالها العاصمة 
بغداد بطرق غر اصولية«.واشارت اىل ان 
»املفرزة التفتيشية نظمت محر ضبط 
اصويل ودونت افادة س�ائقي الش�احنتن 
وسلمتهما مع الش�احنتن والبضاعة اىل 
مركز رشط�ة دورة بغية اتخاذ االجراءات 

القانونية بصددها.

الداخلية تضبط شاحنتني 
حمملتني بسلع غذائية مستوردة 

غري مرسمة مجركيا يف دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ، إحالة عجلة العائدة لرشكة مرساة 
ميسان مخالفة اىل التحقيق يف منفذ الشيب الحدودي .

وذك�ر بيان للهي�اة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، انه 
» ت�م إحالة عجلة محمل�ة بمادة طابوق البن�اء والعائدة لرشكة 
مرساة ميسان ، حيث تم ضبطها خارج الحرم الكمركي من قبل 
شعبة البحث والتحري منفذنا وبعد اكتمال مراحل انجاز املعاملة 

الكمركية«.
واضاف » وتم ترس�يم 17000 س�بعة عرش ال�ف طابوقه يف حن 
ان املوج�ود الفع�يل املحمل ع�ىل العجله ه�و 30000 ثالثون الف 
طابوق�ة اي بف�ارق 13000  ثالثة عرش ال�ف طابوقة مما يؤدي 
اىل ه�در يف املال الع�ام« .وبن ،انه » وتم�ت احالتها لعرضها عىل 

القضاء التخاذ األجراءات القانونيه بحق املخالفن.

إحالة عجلة خمالفة للتحقيق 
يف منفذ الشيب احلدودي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشك�ة املع�دات الهندس�ية، التابعة 
ل�وزارة النفط، الخمي�س، توقيعه�ا عقود 
رشاكة مع ث�الث رشكات عاملية متخصصة 

بالصناعات النفطية. 
وقال وزي�ر النفط جب�ار اللعيب�ي، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»رشك�ة املعدات الهندس�ية التابع�ة لوزارة 
النفط وقعت عقود رشاكة مع ثالث رشكات 
عاملي�ة متخصص�ة بالصناع�ات النفطي�ة 
والبرتوكيمياوي�ة  النفطي�ة  واملرشوع�ات 

والصناعية والبحرية«. 
وأع�رب اللعيبي، عن »ح�رص وزارة النفط 

ال�رشكات  ب�أداء  االرتق�اء  العراقي�ة ع�ىل 
الوطنية وتطوير ادائها وبما يسهم يف تنفيذ 
املش�اريع الفني�ة والهندس�ية وف�ق أحدث 

املواصفات العاملية املعتمدة«.
وأض�اف الوزير، ان »خطط ال�وزارة تهدف 
إىل تعزي�ز التع�اون م�ع ال�رشكات العاملية 
من خالل إب�رام عقود الرشاكة بهدف تنفيذ 
القط�اع  يف  والهندس�ية  الفني�ة  املش�اريع 

النفطي عىل أسس رصينة«. 
وتاب�ع، ان »وزارة النفط تس�عى من خالل 
هذه الرشاكة اىل تحقيق أهدافها يف اكتساب 
الخ�ربة والتكنلوجي�ا املتقدم�ة يف تصني�ع 
املعدات الهندسية، فضالً عن تحويل رشكات 

التمويل الذاتي إىل رشكات رابحة.

النفط توقع عقود رشاكة مع »3« رشكات عاملية متخصصة بالصناعات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، ان الرشك�ة العام�ة 
العراقي�ة  التجاري�ة  والخدم�ات  للمع�ارض 
ق�ررت ب�ان املش�اركات الرس�مية لل�دول يف 
دورة مع�رض بغ�داد الدويل املقبلة س�تحظى 
بامتيازات عديدة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي« ، ان »هذه االمتيازات هي 
منح الدولة االولوية يف حجز القاعات واالماكن 
املتميزة ف�ي أرض املعرض واعطائها الفرصة 
الختيار االماكن املناسبة القامة أجنحتها من 
بن األماكن الشاغرة كذلك القيام باالجراءات 
الربوتوكولية الخاصة باملش�اركات الرس�مية 
الدول وحس�ب القواعد املعمول بها يف رشكتنا 
والتي تش�مل رف�ع علم الدولة املش�اركة بن 
أعالم الدول املش�اركة قرب البوابة الرئيس�ية 
للمعرض وعن�د مدخل القاع�ة التي تحتضن 
جناحها وداخل الجن�اح ويف أماكن اخرى من 

أرض املع�رض«. واضافت ان »تلك االمتيازات 
تش�مل كذلك اتاحة الفرصة للدولة املش�اركة 
رس�ميا القام�ة مراس�يم االحتف�ال بالي�وم 
الوطن�ي والتي تش�مل رفع عل�م البلدين مع 
عزف النشيد الوطني لهما بحضور مسؤولن 
من جناح تلك الدولة ودبلوماس�ييها العاملن 
يف البالد ومس�ؤولن من رشكتنا باالضافة اىل 
الش�خصيات االخرى الت�ي ترغب بحضورهم 
لهذه املراسيم مع اقامة فعالية خاصة بهذه 
املناسبة داخل أو خارج أرض املعرض كل ذلك 
يتم بالتعاون والتنسيق مع رشكة املعارض«. 
واش�ارت اىل ان »الرشك�ة العام�ة للمعارض 
العراقية تق�وم من جهتها بتوجي�ه الدعوات 
اىل الس�ادة املس�ؤولن م�ن وزراء ورؤس�اء 
هيئ�ات ومدراء عامن وغره�م لزيارة جناح 
تلك الدولة لغرض االط�الع أو لحضور اللقات 
الجن�اح  ادارة  ترغ�ب  الت�ي  واالجتماع�ات 
بعقدها س�واء داخل أرض املعرض أو خارجه 

م�ع اب�داء التع�اون الكامل بش�أن الرتتيبات 
االخرى التي يتطلبها عقد مثل هذه اللقاءات 
»االجنح�ة  ان  االجتماعات«.واوضح�ت  أو 
الرسمية للدول املشاركة ستحظى باالهتمام 
االعالمي الذي يتمثل بزيارة وسائل االعالم اىل 

تلك االجنحة واجراء اللقاءات مع املس�ؤولن 
واملش�اركن فيها ونقل اخباره�ا والفعاليات 
والنشاطات التي تشهدها عرب وسائل االعالم 
تل�ك وع�ىل الصفح�ات الرئيس�ة يف الجري�دة 

اليومية ملعرض بغداد الدويل.

التجارة متنح إمتيازات عديدة للدول املشاركة يف دورة معرض بغداد املقبلة
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مجلس القضاء االعىل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 3325

التاريخ 2018/5/17 
اعالن

تسجيل عقار مجدد
اىل ه�ذه  املق�دم  الطل�ب  بن�اء ع�ىل 
 2017/12/24 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تمام العقار املرقم )3266( 
محل�ة )رش�ادية( يف الكوفة اىل طالب 
التسجيل )مصطفى محسن مرتىض( 
لتسجيله مجددا بأسمه بصفته املالك 
الحائز للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررن�ا اع�الن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معين�ة ع�ىل ه�ذا 
العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لن�ر هذا 
االع�الن وكذل�ك الحض�ور اىل موق�ع 
العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
م�ن الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة ه�ذا 
االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
املدير

ء/ عبدالنارص جواد كاظم
�������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة : 2017/922

التاريخ/ 2018/5/15
اعالن

تبي�ع مديري�ة  تنفيذ الكوف�ة العقار 
يف  الواق�ع  898/رش�ادية  تسلس�ل 
الكوف�ة / الرش�ادية العائ�د للمدي�ن 
عقي�ل رشيف حم�زة املحج�وز لقاء 
طل�ب الدائن حس�ن هامش س�لمان 
البال�غ س�تون ملي�ون دين�ار فع�ىل 
الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالث�ون يوما تبدا من اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة عرة من املائة من 
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

 / الكوف�ة   : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
الرشادية / 898/رشادية

2 � جنسه ونوعه / دار
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : بلدي�ة الكوف�ة ه�و 
عب�ارة عن دار س�كنية تحت�وي عىل 
صالة يف مقدمة ال�دار ومطبخ صغري 
تقدر مساحته ب� )1م×3م( واالرضية 
مبلط�ة بال�كايش وملبوخ�ة بالبوية 
وكذلك الصالة اعاله ويف جانب الصالة 
درج يؤدي اىل الطابق الثاني وغرفتني 
واح�دة  كل  م   4×3 بمس�احة  ن�وم 
ملبوخ�ة بالبوي�ة ومبلط�ة بالكايش 
ويحتوي عىل حمام مشرتك مساحته 
3×1م2 مبل�ط بالس�رياميك وملبوخ 
بالبوية وكامل الطابق االول مسقوف 
بالش�يلمان ويحتوي عىل طابق ثاني 
يحت�وي ع�ىل غرفت�ني ن�وم االول 12 
م2 والثانية 20م2 ام�ا االوىل ملبوخة 
بالبوي�ة ومبلط�ة بال�كايش والثانية 

ملبوخة  بالبوية ومبلطة بالفريش
5 � مساحته  :55,44م2

6 � درجة العمران : دون املتوسطة
7 � الشاغل :

8 � القيمة املق�درة : )50,000,000( 
خمسون مليون دينار عراقي

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

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

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 1033/ش/2018

التاريخ 2018/5/17
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد صبحي علة
اقامت املدعية اثمار غالم مراد الدعوى 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة 
لها ولطفلها  وملجهولية محل اقامتك 
فقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  للحض�ور ام�ام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2018/5/27 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف  

العدد : 1350/ب2018/5
التاريخ 2018/5/17

جه�اد  )انع�ام  عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
كالوس(

اق�ام املدع�ي )مدي�ر بلدي�ة النج�ف 
اضاف�ة لوظيفت�ه( الدع�وى البدائية 
املرقمة اعاله ضدك والتي يطلب فيها 
ابطال قي�د العقار املرق�م 3/78568 
ح�ي الجامعة ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار البو ح�داري /قضاء 
الزه�رة  عب�د  رزاق  املدع�و  الكوف�ة 
الحدراوي عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2018/6/3 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة

تعل�ن لجن�ة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه 
والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. 
فع�ىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة مراجعة بلدي�ة  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الروط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  
)حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط 
املطلوب�ة مراجع�ة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املق�درة  بموج�ب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكت�اب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 
2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة 

مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الروط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5  � يقوم  مستاجر ساحات وقوف ومبيت السيارات الواردة الفقرات )9,8,7,6( يف االعالن بتنفيذ كشف البلدية والذي يتم الحصول عليه من البلدية وبموجب 
املبلغ املؤرش ازاء كل ساحة وخالل مدة ال تزيد عن )30( يوما من تاريخ االحالة 

6 �  يقوم  مس�تاجر س�احات وقوف ومبيت الس�يارات الواردة الفقرات )9,8,7,6( يف االعالن يف االعالن بدفع مبلغ الكشف كتأمينات للبلدية يتم اسرتجاعها 
بعد تنفيذ الكشف وتاييد املهندس املرف بالتنفيذ واالنجاز وبخالفة تقوم البلدية بتنفيذ الكشف بمبلغ التامينات

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 3292

التاريخ 2018/5/16
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل تمام  بتاريخ 2018/11/28 
العقار املرقم )2325( محلة الرش�ادية 
يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املجدد ) 
عدي حمي�د مجي�د( لتس�جيله مجددا 
باس�مه بصفت�ه املال�ك حائ�ز للم�دة 
امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة 
املذك�ورة له�ا تمهي�دا للتس�جيل وفق 
احكام القانون تس�جيل العقاري )43( 
لس�نة 1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
للن�ر  ه�ذا االع�الن وكذل�ك الحضور 
اىل موق�ع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك ألثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة
�������������������������������

اعالن 
قدم املدعي )وحي�د نعمه فرهود( طلباً 
يروم في�ه تبديل )لقبه ( من )الركابي( 
اىل )الش�وييل( فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدع�وى  مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا )خمس�ة ع�ر ي�وم( 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى  وفق 
احكام املادة )22(م�ن قانون  البطاقة 

الوطنية رقم3(لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مديرالجنسية العام /وكالة

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسحاقي 

العدد 352 / 2018 
م / نر فقدان 

قررت هذه املحكمة نر فقدان املدعو 
) مجي�د مصل�ح محمد ( ال�ذي فقد يف 
محافظ�ة صالح الدين بتاريخ 29 / 12 
/ 2013 ول�م يع�رف يشء عن مصريه 
لح�د االن وع�ىل من يعثر علي�ه وتتوفر 
لدي�ه معلوم�ات عن�ه االتص�ال بذويه 
الس�اكنني يف ناحية االسحاقي او مركز 
رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم 
الت�ايل لنر االع�الن . للتفضل باالطالع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم 
�������������������������������

اخطار 
م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخيل / 

املنطقة الثانية 
اىل / املته�م اله�ارب ) ن ع حي�در رعد 
س�لمان مه�دي ( الس�اكن / مجه�ول 

االقامة 
اقت�ىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة 
خ�الل م�دة ) 30 ( يوم�ا م�ن تاري�خ 
نره اذا كن�ت داخل العراق او خارجه 
لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وفق 
املع�دل وبعكس�ه  د  ( ق ع   5 ( امل�ادة 
س�وف تتخذ االجراءات القانونية ضدك 
وتطبق بحقك احكام املادة ) 69 ( ق أ د 

املتضمنة ماييل : 
1 – الحك�م علي�ك بالعقوب�ة املق�ررة 

لجريمتك .
2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت .
3 – ال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل 

اختفائك .
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  حج�ز   –  4

املنقولة .
لواء الرطة الحقوقي 

حسن حسني احمد 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الثانية 
�������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي املحام�ي وس�ام احم�د 
محمد لركة النرس لصناعة االس�منت 
مح�دودة املس�ؤولية ادع�و كل م�ن له 
ح�ق او دي�ن ع�ىل الرك�ة مراجعت�ي 
عىل العنوان الت�ايل البرصة حي الجزائر  

مقابل سوق الخيمة 
املصفي املحامي 

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

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي عبد الله طارق عبد الحميد 
لركة الوفاق للتوس�ط ببي�ع و رشاء 
العمالت االجنبية املحدودة ادعو كل من 
له ح�ق او دين عىل الرك�ة مراجعتي 
عىل العنوان التايل بغداد املنصور م 605 

ز 17 د 1 املصفي
عبد الله طارق عبد الحميد

�������������������������������
مديرية جنسية البرصة 

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يدة / 
ضحى حميد هاش�م. ال�ذي تطلب فيه 
تبدي�ل االس�م املج�رد من )ضح�ى( اىل 
)ن�وران(، م�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة أقصاها خمسة 
عر يوماً وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق اح�كام املادة 
22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
العامة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 132
التاريخ 2018/5/14

العدد : 131
التاريخ 2018/5/14

جنس الملكت
رقم الملك

مدة التاجيرالموقعالمساحة
 الرقم القديم / الرقم الجديد 

سنة واحدةسوق ميثم التمار )رض( )5×2×5(م 580/7 ـ 585/12 ـ 19 /592 ـ 614/41حوانيت1
سنة واحدةعلوة االسماك)3×4(م 339/33 ـ 340/34حوانيت2

سنة واحدةسوق ميثم التمار )رض()2,5×5 ( م 575/2 ـ 576/3 ـ 37 / 610 ـ 24  ،97 5ـ 52 / 628حوانيت3

سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)4×6,25(م    286/10حانوت4
سنة واحدةداخل الكراج الموحد)11×3,8(م  300/2طارمة5
سنة واحدةداخل الكراج الموحد)4×6(م  303/3حانوت6
سنة واحدةحي ميسان / على القطعة 3/14265)3×4(م 701/4ـ 716/19حوانيت7
سنة واحدةحي ميسان / على القطعة 3/31411)3×4(م 734/10  ـ11 /735  ـ19 /743 ـ 21 / 745 ـ 746/22حوانيت8
ثالث سنواتقرب محطة المعالجة)4×6(م  بال / 666كشك9

جنس الملكت
رقم الملك

مبلغ الكشف )دينار(مدة التاجيرالموقعالمساحة
الرقم الجديدالرقم القديم

سنة واحدةقرب  دور معمل السمنت)3×4(م1631كشك1

سنة واحدةقرب دور معمل السمنت)3×4(م2632كشك2

سنة واحدةقرب محكمة الكوفة)2,5×2,5( م  3646كشك3

سنة واحدةحي الشرطة / شارع الجري على القطعة )19/4392(200م   655بالفرن صمون مع حوانيت 44

سنة واحدةحي ميسان /على القطعة )3/31410( 200م   752بالفرن صمون مع حوانيت 52

4,642,000ثالث سنواتحي ميسان  / قرب البريد على القطعة 3/60381 )19×45(م 724بالساحة وقوف ومبيت السيارات6

7,414,000ثالث سنواتقرب مسجد السهلة)150× 40(م691بالساحة وقوف ومبيت السيارات7

6,127,000ثالث سنواتخلف المدرسة العقيلية 2950م320بالساحة وقوف ومبيت السيارات8

5,478,000ثالث سنواتخلف محكمة الكوفة)90×12(م650بالساحة وقوف ومبيت السيارات9
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فقدان هوية

فق�دت الهوية عظ�م عاج الصادرة من رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطية/هي�اة توزيع بغداد والخاص�ة باملوظف/مالك حبوب 

فاضل/من يعثر عليها تسليمها ملصدرها.
���������������������������������������������������

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 2629/ب/2017

التاريخ: 2018/5/16
اعالن 

املدعي/ عىل زكي نوري. 
املدعى عليهم: مهدي ومحمد وس�عاد ويوسف وخديجة وزينب 

واحمد وآمنه وفاطمة أوالد زكي نوري.
تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 2342/2071 
الرباط الكبري ومساحته 474 م2 وهو عبارة عن دار سكن تقع 
يف منطقة س�كنية يف منطقة الجمعيات عىل ش�ارع فرعي غري 
مبلط متكون من حديقة وطارمة وان الدار مؤلفة من استقبال 
وه�ول وغرفت�ن منام وحم�ام ومطب�خ، ويف الطاب�ق العلوي 
متكون من غرفتن وحم�ام ومرفق صحي، البناء من الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت واالرضية مبلطة بالكايش درجة عمرانه 
قدي�م وانه مش�غول من قبل محم�د زكي الذي يرغ�ب بالبقاء 
بصفة مس�تأجر بعد البيع. من ل�ه رغبة بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة مع دفع التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
املق�درة البالغة اربعمائة وثمانية وتس�عون ملي�ون واربعمائة 
وخمس�ون ألف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظهر اليوم الخامس عرش لليوم التايل لنرش اإلعالن ويتحمل 

املشرتي أجور املناداة. 
القايض 

 علوان بربوت البزوني

مديرية بلديات ميسان 
لجنة البيع وااليجار 

اعادة اعالن  لموظفي وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة
لحصول نكول
وبناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية املجر الكبري املرقم 3603 يف 2018/5/15 

واملتضم�ن االع�الن عن بيع قطع�ة االرض املرقمة )3103/11( املربوكة تعلن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن اعادة اعالن بيع 
قطعة ارض سكنية املدرجة مواصفاتها ادناه العائده اىل مديرية بلدية املجر الكبري باملزايدة العلنية اىل موظفي وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالش�غال العامة كافة املتزوجن الذين  ال يملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين او من يعيلونهم بقرار قايض دارا او ش�قة او قطعة ارض 
سكنية استنادا للمادة 15/ اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية املجر الكبري او سكرتري اللجنة وخالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية  ال تقل عن %5 
من القيمة املقدرة لبدل البيع وبموجب صك مصدق وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مق�ر مديرية املجر الكبري ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة البالغ�ة 2%  واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة 

رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
املستمسكات املطلوبة :

1 � اقرار مصدق من  مديرية بلديات ميسان / القانونية وعىل البلدية  تبليغ الذين يرغبون بدخول املزايدة بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة
2 � كتاب تاييد استمرار بالخدمة معنون اىل مديرية بلدية املجر الكبري بتاريخ حديث

3 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته
4 � جلب حجة اعالة لغري املتزوجن تقدم قبل موعد املزايدة 

5  � تاييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقديمه قبل موعد املزايده

سعر المتر المربع المساحةرقم القطعة والمقاطعةنوع الملكت
الواحد

44000 اربعة 250م3103/112 المبروكةقطعة ارض سكنية1
واربعون الف دينار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

مديرية بلدية المجر الكبير
اعالن

تعلن مديرية بلدية املجر الكبري عن تعديل تصميم 
الخارط�ة القطاعية للمنطق�ة الصناعية القديمة 
الواقع عىل طريق )املجر الكبري / العدل ( وملدة 30 
يوم�ا فعىل من لديه اعرتاض او مقرتح من الدوائر 
الرسمية وغري الرسمية ومنظمات املجتمع املدني 
واملواطنن تقديم اقرتاحاتهم او اعرتاضاتهم خالل 

الفرتة املذكورة اعاله 
الحقوقي / احمد صالح زبون
مدير بلدية املجر الكبري

العدد : 204
التاريخ 2018/5/17

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 353 / 2018 
م / نرش فقدان 

ق�ررت هذه املحكم�ة نرش فق�دان املدعو ) 
ه�ادي مصلح محمد ( الذي فقد يف محافظة 
ص�الح الدين بتاري�خ 29 / 12 / 2013 ولم 
يع�رف يشء ع�ن مص�ريه لح�د االن وع�ىل 
من يعثر علي�ه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه 
االتصال بذويه الساكنن يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من 
اليوم التايل لن�رش االعالن . للتفضل باالطالع 

واتخاذ مايلزم من قبلكم مع التقدير .
القايض 

حردان خليفة جاسم
�����������������������������������

مديرية تنفيذ القاسم
رقم االضبارة/244/ت/2018

                                  اعالن
اىل املنفذ عليه/احمد فاضل حسن

لق�د تحق�ق له�ذة املديرية من كت�اب مركز 
رشطة القاس�م واشعار املختار  انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة )27(م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ القاس�م  
خالل خمس�ة عرش يوم تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عدي حاتم عبد الواحد
اوصاف املحرر

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
215/ش/2018يف  املرق�م  القاس�م 
ماضي�ة  نفق�ة  2018/3/29واملتضمن�ة 

للزوجة ونفقة لالطفال
�����������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) ان�وار صاحب عي�ى ( توجب 
حضورك�م اىل مبن�ى البلدية لغ�رض اصدار 
اجازة بناء للعق�ار املرقم 57105 حي النداء 
وخالف�ه س�وف يت�م اص�دار اج�ازة البناء 

بغيابك
فارس الرماحي

 07813153732
�����������������������������������

مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3320

التاريخ: 2018/5/17
اعالن

ق�دم املواط�ن ) زبال�ة كاظم جعف�ر ( طلبا 
لغرض تبديل لقبه وجعله ) الش�مري ( بدال 
من ) البلوش ( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ) 15 
يوم( وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

�����������������������������������
اعالن تبليغ

اىل الرشيك/ ابراهيم عبد العزيز درفش
االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي فرع النجف االرشف ش�ارع الغدير 
وذل�ك لغرض تثبي�ت اق�راراك باملوافقة عىل 
قيام رشي�كك ) عبد الله هليل محي( بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة  
200م2  مس�احة  الن�داء  ح�ي   3/54323
مقاطع�ة 4 جزيرة النج�ف مناصفة بينهما 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا داخ�ل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاري�خ النرش يف 
الجريدة وبعكسه يس�قط حقك باالعرتاض 

مستقبال.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 347/ب/2018

التاريخ 2018/5/16
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م / )1 � م�زروع عب�د الله 
امل�زروع 2 � محم�د عب�د الله امل�زروع  3 � 
س�ليمان عبد الله املزروع   4 � فهد عبد الله 

املزروع 5 � ابراهيم عبد الله املزروع (
اص�درت هذه املحكم�ة قرار الحك�م املرقم 
ضدك�م    2018/5/6 يف  347/ب/2018 
واملتضمن الحكم بازالة شيوع العقار تسلسل 
107/8 بريهه بيعا وباملزايدة العلنية وتوزيع 
صايف الثمن بن الرشكاء كال حس�ب سهامه 
لذا تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن ولكم حق االعرتاض والتمييز خالل 
امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : بال
التاريخ 2018/5/17

اعالن مفقود
اىل املفقود // طالب حسن احمد

بتاريخ 2018/5/17 قدمت زوجتك املدعوه 
م�روة ع�داي فهد تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
علي�ك لكونك خرج�ت بتاري�خ 2017/3/5 
ولم تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف 
املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسة 
عرش يوم من الي�وم الثاني من تاريخ النرش 
س�وف تنصب م�روة عداي فه�د قيمة عليك 

إلدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 839/ب/2018

التاريخ 2018/5/17
اىل/ املدع�ى عليهم / 1 � مش�عل محمد عيل 
عب�د الرضا  2 � صالح محمد عيل عبد الرضا  
3 � عب�د الل�ه طاهر فه�د  4 � عب�د النارص 
محم�د عيل عبد الرض�ا   5  � انتصار محمد 
عيل عبد الرضا   6 � عائش�ة محمد عيل عبد 

الرضا   7 � ميسون محمد عيل عبد الرضا
اعالن

اقامت املدعية اس�ماء محمد عيل عبد الرضا  
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 839/ب/2018 
ضدك�م وال�ذي تطل�ب فيه�ا الحك�م بتأييد 
املرق�م 132 /ب/2006 يف  املحكم�ة  ق�رار 
تسلس�ل  بالعق�ار  والخ�اص   2006/5/4
8/443 املرشاق ولتع�ذر تبليغكم  ملجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح مبل�غ مرك�ز 
رشط�ة الب�رصة واملجل�س البل�دي ملنطقة 
امل�رشاق الجديد علي�ه تق�رر تبليغكم اعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بالحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة 
املوافق 2018/5/30 وعن�د عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) س�لمان 
عبد الكري�م عباس( الذي يطل�ب فيه تبديل 
)اللقب( من )الرايض( اىل ) املوس�وي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدى اقصاها  خمس�ة عرش يوم  وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الوجيهية 

العدد : 51/ش/2018
التاريخ 2018/5/16

اىل املدعى عليه�ا / هناء عبد الوهاب فياض 
مجهولة محل االقامة

اقام املدعي ) جاسم محمد امن( يف الدعوى 
واملرقم�ة  املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  املنظ�ورة 
بالع�دد 51/ش/2018 والت�ي يطل�ب فيها 
الحكم بقطع النفق�ة املفروضة لك بموجب 
يف  4538/ش/2000  املرق�م  الحك�م  ق�رار 
محكم�ة  ع�ن  والص�ادر    2000/10/14
االحوال الش�خصية يف الكرخ كون املدعي قد 
طلقك وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب 
اشعار املختار ورشح القائم بالتبليغ لذا قرر 
تبليغ�ك نرشا يف صحيفتن يوميتن محليتن 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة صباحا يف 2018/5/28 وبعكسه 
س�وف ينظر يف الدعوى غيابا وعلنا حس�ب 

القانون
القايض

عيل سلمان ابراهيم
�����������������������������������

فقدان
فق�دت هوية املوظف )عقيل حمود س�ويد( 
الوزارية صادرة م�ن وزارة الكهرباء محطة 
كهرباء النجيبية من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان
فقدت مني وصل االمانة الصادر من مديرية 
بلدية الرميثة املبينة تفاصيله ادناه وحسب 
كت�اب مكتب التحقيق القضائ�ي يف الرميثة 
9372 يف 2018/4/24 ع�ىل م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

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

اىل الرشيك )اختبار راهي  كاظم ( 
اقت�ى حضورك�م اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
االرشف لغ�رض اص�دار اجازة بن�اء العقار 
املرقم )46980/3( حي النداء رقم املقاطعة 
)4( جزيرة النجف وخالفه سوف يتم اصدار 
اج�ازة البن�اء بغياب�ك املبلغ ص�الح توفيق 

شمخي 
�����������������������������������

فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب فرع النج�ف االرشف ذي 
 2014/5/15 بتاري�خ   14065  / الع�دد 
واملعنون�ة اىل مديرية مرور محافظة النجف 
االرشف باس�م /صادق جاسم محمد  فعىل 

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

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

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 1390/ب/2018
التاريخ 2018/5/16

اعالن
اىل املدعى عليهم : 1  � صفا رعد عاشور   2 � 

محمد رعد عاشور  3 � عيل رعد عاشور 
اق�ام املدعي�ة ايم�ان مجيد جاس�م الدعوى 
ه�ذه  ل�دى  1390/ب/2018  املرقم�ة  
املحكم�ة يطالبك فيها بازالة ش�يوع العقار 
املرقم / 39932/2م19 غزالية بيعا وتوزيع  
الحص�ص بن ال�رشكاء كل حس�ب حصته 
واتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك 
املحاماة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك 
اىل جه�ة مجهولة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتن 
يوميتن بموعد املرافعة  يوم )2018/5/28(  
الس�اعة التاس�عة ويف ح�ال ع�دم حضورك 
او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

استربق حمادي عزاوي

رقم االسماءت
جهة المبلغتاريخهالوصل

االصدار

1
علي 
جاسم 
محمد

4515892016/12/20230000
بلدية 
الرميثة
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العدد )1675( االحد  20  آيار  2018
اعالنات9

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة 
إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى 
الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون 
بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما 
جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  
مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

اعالن مزايدة
تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف واس�ط عن اجراء 
مزاي�دة علنية لتأجري محالت عدد )5( وقف رش�يد 
ابو الهوى الواقع قرب جامع الكوت الكبري يف الكوت 
فعىل الراغبني يف املزايدة الحضور يف مبنى مديريتنا 
الس�اعة العارشة صباحا بعد سبعة ايام من تاريخ 
نرش االع�الن يف الجريدة الرس�مية ومس�تصحبني 
معه�م املستمس�كات االربع�ة ومبل�غ التأمين�ات 
20% من القيمة املقدرة وال يس�مح بدخول املزايدة   
للذي�ن يف ذمتهم ديون س�ابقة ملديريتن�ا ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة دفع اجور االعالن واملزايدة 
واملصاريف االخرى وان مديريتنا غري مسؤولة عن 

اخالء املاجور 

عامر مجيل االويس
مدير الوقف الشيعي / واسط

اعالن مزايدة
تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف واس�ط عن 
اج�راء مزايدة علني�ة لتأجري العق�ار املرقم 
ارض  )قطع�ة  الغريباوي�ة(  م12   9/9(
مس�احتها 3 دونم(  الواقعة يف قضاء الحي 
كراج لوقف السيارات والعقار املوقوف املرقم 
)10م28 هور  جصان( الواقعة جنوب ناحية 
جصان  فعىل الراغبني يف املزايدة الحضور يف 
مبنى مديريتنا الساعة العارشة صباحا بعد 
سبعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة 
الرسمية ومستصحبني معهم املستمسكات 
االربع�ة ومبل�غ التأمينات 20% م�ن القيمة 
املق�درة وال يس�مح بدخول املزاي�دة   للذين 
يف ذمته�م ديون س�ابقة ملديريتن�ا ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة دف�ع اجور االعالن 
واملزاي�دة واملصاريف االخ�رى وان مديريتنا 

غري مسؤولة عن اخالء املاجور 
عامر مجيل االويس
مدير الوقف الشيعي /واسط

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 1566 / 2018 
التاريخ 17 / 5 / 2018 

اىل املنفذ عليه / حسني عيل جاسم يسكن البياع شارع 20 قرب السوق   
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن كتاب مركز رشط�ة البياع املرقم 
4014 يف 14 / 5 / 2018 ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجل 
املحيل لحي البياع انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم 
قرار محكمة االحوال الش�خية يف الكاظمية املرقم 1784 / ش / 
2018 يف 7 / 5 / 2018 واملتضمن الزامك بتسديد نفقة مستمرة 
الطفالك ) ميادة و عيل ( بواقع ) 150,000 مائة وخمسون الف 
دينار ( ش�هريا لكل واحد اعتباراً من تاريخ املطالبة القضائية يف 

2018 / 4 / 11

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

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة

العدد/ 1567 /ب/ 2018
التاريخ/ 2018/5/10 

اعالن
اىل املدعى عليهما الثاني والس�ادس : يعقوب جليل 

حسان ومهند كامل كاظم
اقام املدعي )امني بغداد � اضافة لوظيفته( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدكما والت�ي يطالبكما 
فيها بابطال قيد التس�جيل  العقار املرقم 1594/1 
م4 ددوية واعادة تس�جيله باسمه استنادا الحكام 
امل�ادة 139 و 140 م�ن قان�ون تس�جيل العقاري 
رق�م 43 لس�نة 1971 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ق�رر تبليغكما اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ع�ىل موعد املرافعة 
املوافق 2018/5/23 عليه وعند عدم حضوركما او 
حض�ور من ينوب عنكما قانونا عىل موعد املرافعة 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف االعظمية
محكمة البداءة 

العدد : 46/ب/2018
التاريخ 2018/5/15

اعالن
اىل / املطل�وب تجديد القوة التنفيذي�ة ضده / رشكة الحزم 

العراقية املحدوده العامة ورشيكها
اق�ام طال�ب تجديد الق�وة التنفيذي�ة امني بغ�داد / اضافة 
لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحكم بتجدي�د القوة التنفيذي�ة للقرار 
البدائي املرقم 207/ب/1975 يف 1975/9/24  والصادر من 
محكمة بداءة االعظمية والقايض باستمالك مساحة عموم 
العقار املرقم 4/225م15 س�بع اب�كار البالغة 112/56 م2 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ املبلغ 
القضائ�ي حيدر محس�ن صال�ح وتاييد مخت�ار محلة 336 
خمي�س زباله حمود وتاييد املجلس  املحيل لحي الربيع عليه 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بحصيفتني  يوميت�ني محليتني عىل ان 
تكون من الصحف الواس�عة االنتش�ار واملق�روءة للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2018/5/28 موعدا للمرافعة 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال عدم حضورك او ارسال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الرصافة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية

العدد : 1714/س2017/2
التاريخ 2018/5/10

اىل املستأنف  عليه  الثاين / قيس هادي نارص
للطعن  االس�تئنايف املقدم من قبل املستأنف 
ام�ني بغ�داد اضاف�ة لوظيفت�ه ع�ىل القرار 
البدائي الص�ادر من محكم�ة مدينة الصدر 
مح�ل  وملجهولي�ة  557/ب/2016  املرق�م 
اقامت�ه تق�رر تبليغ�ه اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم املرافعة املوافق 2018/5/27 ويف حالة 
عدم حضوره او ارسال من ينوب عنه قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحقه وفق�ا الحكام 

القانون

وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف املحمودية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم  اىل هذه املديرية 
لغرض تس�جيل العقار  رق�م القطعة 
الرضواني�ة   )15( مقاطع�ة   575/1
جنس�ها زراعية تس�قى  س�يحا تزرع 
بالخرضوات املال�ك او املترصف وزارة 
املالية وحق الترصف اىل العراقي احمد 
عبد ال�رؤوف مه�دي فع�ىل كل يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل 
ه�ذا العقار تقديم م�ا لديه من بيانات 
اىل هذه الدائرة خالل مدة 30 يوما من 

نرش هذا االعالن .

محكمة االحوال الشخصيه يف ابي غرق
العدد/15/حجة وقيمومة/2015

اعالن
تعميم اوصاف

فق�د املدعو )عيل ش�اكر عزيز( بتاريخ 
2014/6/10يف مدين�ة املوصل س�جن 
ب�ادوش عندما قام�ت عصابات داعش 
االرهابيه باقتحام السجن وانه متوسط 
القام�ه حنط�ي الل�ون ش�عره اس�ود 
يرتدي بديل نزيل سجون عىل من تتوفر 
لديه معلومات اخبار مركز الرشطة ابي 
غرق او االتصال بالرقم 0780159986

القايض
حيدر جاسم تقي

��������������������������������
محكمة بداءة الحمزة الغربي 

العدد/496/ب/2016
اعالن

اىل املدعى عليها/زنوبه كايش عيل
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
اعاله املتضمن ازالة شيوع حق الترصف 
بالعق�ار املرق�م 522م32الحصني بيعا 
وتوزي�ع ص�ايف الثم�ن ب�ني ال�رشكاء 
في�ه وه�م املدع�ي مجي�د عبدالرض�ا 
ن�زام واملدع�ى عليها زنوب�ه كايش عيل 
وملجهولية محل اقامتك وحسب اشعار 
املخت�ار احم�د عي�ى علوان واش�عار 
مجل�س ناحية الحم�زة الغربي وكتاب 
قس�م حاس�بة التموني املرقم 4161يف 
2018/3/5ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالحكم 
الغياب�ي اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
او  واالس�تئناف  لالع�راض  يومت�ني 
التميي�ز خ�الل )30( ثالث�ون يوما من 
تاريخ النرش وبعكسه يعترب الحكم باتا 

بحقك وفق االصول
القايض

حيدر عيل منشد
��������������������������������

محكمة بداءة الحمزة الغربي 
العدد/497/ب/2016

اعالن
اىل املدعى عليهم

1/صال�ح حم�زة عبيد   2/زه�رة عبد 
حمادي 3/عبد االمري طالب عزيز

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
اعاله املتضمن ازالة شيوع حق الترصف 
بالعق�ار املرق�م 239م31الحصني بيعا 
وتوزي�ع صايف الثمن ب�ني الرشكاء فيه 
وه�م املدع�ي مجي�د عبدالرض�ا ن�زام 
واملدع�ى عليه�م صال�ح حم�زة عبي�د 
وزهرة عبد حم�ادي وعبد االمري طالب 
عزيز وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
اش�عار املخت�ار احم�د عي�ى عل�وان 
واش�عار مجلس ناحية الحمزة الغربي 
وكتاب قس�م حاس�بة التمون�ي املرقم 
4093يف 2018/3/5ل�ذا تق�رر تبليغك 
بالحك�م الغياب�ي اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليتني يومتني لالعراض واالستئناف 
او التميي�ز خالل )30( ثالثون يوما من 
تاريخ النرش وبعكسه يعترب الحكم باتا 

بحقك وفق االصول
القايض

حيدر عيل منشد
��������������������������������

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة/727/ت/2017

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املحاوي�ل العقار 
الواق�ع  2150/1م3الب�دع  تسلس�ل 
مه�دي  للمدي�ن  العائ�د  املحاوي�ل  يف 
اس�ماعيل ابراهيم املحج�وز لقاء طلب 
الدائنه)هدى يحي�ى كاظم(البالغ مائة 
ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
املديري�ة خ�الل م�دة  مراجع�ة ه�ذه 
ثالثون يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش 
القانونية  التامين�ات  مس�تصحبا معه 
البالغة 10%من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

ختام رشيف محمدالربيعي
املواصفات

1/موقعه ورقمه/مجاور حي الشهداء 
2150/1م3البدع

2/جنسه ونوعه/ارض زراعيه مملوكة 
للدولة عىل الشيوع

واح�دة  ن�وم  3/مش�تمالته/غرفة 
وصحي�ات وكلي�دور وغرف�ة ضي�وف 

ومطبخ
4/مساحته/200م2

5/الشاغل/الدائنه/ هدى يحيى كاظم
املق�درة/)43/000/000(  6/القيم�ة 

ثالثة واربعون مليون دينار

مديرية تنفيذ السدة
العدد/12/خ/2018

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ السدة باضبارتها 
12/خ/2018  املرقم�ة  التنفيذي�ة 
نياب�ة ع�ن مديري�ة تنفيذ املس�يب 
باضبارتها التنفيذية املرقمة 987/

صاح�ب  املدي�ن  ت/2017س�هام 
مجي�د ع�ايص م�ن قطع�ةاالرض 
املرقمة 15م 4ام ذرة مع دار س�كن 
تع�ود للمدين واملحجوزة لقاء طلب 
الدائ�ن ع�يل ي�اس حم�دان البال�غ 
مقداره )56102000( دينار س�تة 
وخمسون مليون ومائة واثنان الف 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة ثالثون 
يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10%من القيمة املقدرة عند 
وضع الي�د وتكون املزاي�دة يف هذه 
املديري�ة يف تم�ام الس�اعه الثاني�ة 
عرش م�ن ظهر ي�وم الثالث�ني واذا 
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
تكون املزايدة يف يوم الدوام الرسمي 
ال�ذي ي�يل العطل�ة ويكون تس�ديد 
التامينات بموجب صك مصدق من 
م�رصف الرافدين يف الس�دة حرصا 
وعىل املش�ري جل�ب هوية االحوال 
املدنية وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللية عىل 

املشري
النتفذ العدل

خليل كريم منصور
املواصفات

1/موق�ع العق�ار ورقمه/يق�ع يف 
ناحية السدة 15م4 ام ذرة
2/مساحته/2دونم و45م

3/جنسه ونوعه/ارض زراعية عىل 
الش�يوع مزروعه باش�جار النخيل 

عدد25
4/ح�دوده واوصافه/يح�ده م�ن 
الش�مال القطعه املرقم�ة 14م ذرة 
ومن الجنوب الشارع الرابط وباقي 

الجهات مقاطعه 14 م ذرة
4/الشاغل/املدين

املق�درة/ 5/القيم�ة 
)75/000/000( خمسة وسبعون 

مليون دينار
��������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ) خريي�ه عب�د الرض�ا 
احم�د ( توجب علي�ك الحضور اىل 
مق�ر بلديه الكوفه لغ�رض اصدار 
اج�ازة بن�اء للعقار املرق�م 4037 
/19 عل�وه الفح�ل خ�الل عرشه 
ايام وبخالفه ستتم االجراءات دون 

حضورك  
طالب االج�ازه يارس عب�د الكريم 

محمد
��������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 28164 /3 
ح�ي امليالد باس�م املت�ويف ) عدنان 
عطيه عبد الحسني ( عىل من يعثر 

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

فقدان
فقد مني الوصل الصادر من بلديه 
رق�م   1670984 واملرق�م  النج�ف 
الدلي�ل 26610 والخاص بالكش�ك 
الواقع خلف محكمه النجف باسم 
( ع�ىل  ) خض�ري عب�اس محم�د 
م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

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

فقدان
فق�دت م�ن الهوي�ة الص�ادرة من 
محم�د   ( بأس�م  الكهرب�اء  وزارة 
حميد ش�كر ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

البدلالمساحةرقم العقارت
151,500,000م1/1702 سراي1
10,61,500,000م2/1702  سراي2
12,422,000,000م3/1702 سراي3
10,281,500,000م1682سراي4
10,281,500,000م1682 سراي5

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 130

التاريخ 2018/5/14

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
الرقم الجديدالرقم القديم

عمارة البلدية)3×3(م1714حانوت1
عمارة البلدية)3×3(م4741حانوت2
عمارة البلدية)6×3(م48)57ـ60(حانوت3
عمارة البلدية)3×3(م9069حانوت4
شارع السكة )9×7(م 1102شقة5
شارع السكة )7,5×7,5(م6101شقة6
عمارة البلدية /شارع السكة)15×13(م1098شقة7
شارع السكة )2×1(م1/67158حانوت8
الحمام المالح)2,6×2,5(م1/197147حانوت9
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/19500حانوت10
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/15502حانوت11
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/13503حانوت12
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/11504حانوت13
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/7506حانوت14
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/3508حانوت15
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الشباب: ال عالقة لنا بعائدات املالعب أو قضية النزاهة ضد احتاد الكرة
             بغداد/ المستقبل العراقي

القانوني�ة  الدائ�رة  ع�ام  مدي�ر  ق�ال 
واالدارية في وزارة الشباب والرياضة، 
عل�ي طاهر، ان الوزارة ليس لها عالقة 
بالقضي�ة المقدم�ة من هي�أة النزاهة 
ض�د االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
وان الجه�ات الرقابية ه�ي من حركت 

الدعوى.
ونق�ل بيان للوزارة تلقته “المس�تقبل 
العراقي”،ع�ن طاهر قول�ه، ان “هيأة 
النزاهة تحقق في الخروقات القانونية 
والس�يما اذا كانت اجابات اتحاد الكرة 

غير واضحة”.
وأش�ار ال�ى، ان “اتح�اد الكرة يس�تلم 
ميزاني�ة س�نوية مقداره�ا 8 مليارات 
دين�ار، تخص�ص م�ن ميزاني�ة الدولة 
للجن�ة االولمبية، وه�ذه االموال تعود 

ال�ى الدولة العراقي�ة وتخضع لمراقبة 
الدولة من قبل دي�وان الرقابة المالية، 

وتق�دم كش�وفات واجوب�ة واضح�ة 
بش�ان صرف هذه االموال واين ذهبت 

نهاية كل س�نة مالي�ة، وعندما تجد ان 
هن�اك خ�رق بالمصروفات، س�تطالب 
بالتوضي�ح واالستفس�ار وه�ذا ح�ق 

قانوني”.
واض�اف مدير ع�ام الدائ�رة القانونية 
واالداري�ة ف�ي ال�وزارة ان “المالع�ب 
العراقي�ة تخضع لقانون بي�ع وايجار 
الش�باب  وزارة  وان  الدول�ة  ام�وال 
والرياض�ة لم يدخ�ل ف�ي خزينتها اي 
مبل�غ م�ن عائدات بي�ع البطاق�ات بل 
تذهب جميعها الى خزينة الدولة، وهذا 
م�ا عملنا به منذ بداية اول مباراة لرفع 
الحظر عن المالع�ب العراقية في لقاء 

االردن”.
وأوض�ح، ان “حركة األم�وال يجب ان 
تمر وف�ق االط�ر القانوني�ة والجميع 
يخضع لقوانين الدولة العراقية النافذة 

وبدون استثناء”.

وأكد طاه�ر، ان “الوزارة ه�ي الراعي 
والجهة المسؤولة االولى عن الرياضة 
العراقي�ة ولكنه�ا في نف�س الوقت ال 
تتدخ�ل بالجوان�ب الفني�ة لالتح�ادات 
الرياضي�ة، وانه�ا دعم�ت وم�ا زال�ت 
تدعم كافة االتحادات الرياضية ومنها 
اتحاد ك�رة القدم وهذا ما س�نوضحه 
لالتح�اد الدول�ي لك�رة الق�دم }فيفا{ 
ف�ي حال ذهابنا الى سويس�را لمقابلة 

اللجن�ة القانونية لالتحاد 
كل  ولدين�ا  الدول�ي 
االجوب�ة الالزم�ة التي 
تحمل الصفة القانونية 

االتحاد  تجاه  والشرعية 
والق�دم،  لك�رة  العراق�ي 
وان ال�وزارة ل�م تخ�رق 

القان�ون بل وف�رت كل 
الس�بل الممكن�ة لدعم 

جوارديوال يرغب يف ضم كروس بأي ثمن
           المستقبل العراقي /وكاالت

 
رغم أنَّ تش�كيلة مانشستر سيتي، تعج بمجموعة 
من أفضل الالعبين في عالم الس�احرة المستديرة، 
بي�ب  الس�ماوي”  “األزرق  س�فينة  رب�ان  أن  إال 
جواردي�وال يعتزم تطعيم كتيبت�ه بنجم كبير، من 

ريال مدريد.
ويب�دو أن جواردي�وال، عاق�د الع�زم عل�ى تطعيم 
كتيبته المرعبة بأسماء أخرى وازنة تضمن للفريق 
مواصلة تسيده محلًيا، ونقل توهجه لدوري أبطال 
أوروبا، التي يرغب “األزرق السماوي” في التتويج 

بها في أقرب وقت ممكن. وفي هذا الصدد، ذكرت 
تقارير صحفية إسبانية أن جوارديوال ُيريد التعاقد 

مع نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس.
وأضاف�ت أن الدول�ي األلمان�ي ُيعد هدًفا رئيس�ًيا 
للمدرب اإلسباني، الذي يعتقد أن التعاقد مع كروس 

سيعطي اإلضافة المطلوبة للنادي اإلنجليزي.
وأش�ارت التقارير إلى أن جوارديوال صرف النظر 
حالًيا عن اإلس�باني إيس�كو، الذي تراجع مستواه 
هذا الموس�م بشكل الفت ، موضحة أن جوارديوال 
ُيري�د الحص�ول عل�ى خدمات ك�روس ب�أي ثمن 

ممكن.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اجري�ت صباح ي�وم الجمع�ة الماضي ، في 
مقر االتحاد اآلس�يوي، مراسم سحب قرعة 
كأس أمم آس�يا للش�باب، والتي ستقام في 
إندونيسيا، منتصف أكتوبر/تشرين أول في 
العام الحالي.وأس�فرت القرع�ة، عن وقوع 
العراق في مجموعة نارية، وهي المجموعة 
الثانية، والتي تضم اليابان وتايالند وكوريا 
الش�مالية.كما أس�فرت القرع�ة، عن 

وقوع المنتخب الس�عودي، ف�ي المجموعة 
وماليزي�ا  طاجيكس�تان  بج�وار  الرابع�ة، 
األول�ى،  المجموع�ة  والصين.وضم�ت 
وقط�ر  واإلم�ارات  إندونيس�يا  منتخب�ات 
ضم�ت  الثالث�ة،  المجموع�ة  وتايوان.أم�ا 
منتخبات فيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا 
واألردن.وستتأهل المنتخبات الحاصلة على 
المراك�ز األربع�ة األول�ى ف�ي البطولة، إلى 
نهائي�ات كأس العالم، تحت 20 عاما، والتي 

ستقام في بولندا، العام المقبل.

قرعة كأس آسيا للشباب تضع العراق 
يف اصعب جمموعة

           المستقبل العراقي / وكاالت
 

ك�د وكيل أعم�ال الحارس المخض�رم “جانلويجي 
بوفون” أن موكله لديه عروضا للعب ألندية أخرى 
الموس�م المقبل.وكان بوفون أعل�ن مؤخرا رحيله 
ع�ن نادي يوفنت�وس اإليطالي هذا الصي�ف، بعد 17 
عاما ارتدى فيها قميص البيانكونيري.ومع ذلك لم يعلن 
صاحب ال�40 عاما اعتزاله كرة القدم نهائيا، فيما ربطته تقارير 
باالنتق�ال لعدد من كبرى أندي�ة أوروبا، مثل ريال مدريد، باريس 
س�ان جيرمان، وليفربول.وفي ه�ذا الصدد قال 
“س�يلفانو مارتينا” وكيل الحارس األسطوري 
في تصريحات لراديو س�بورتيفا: “تلقى بوفون 
بالفعل العدي�د من العروض للبق�اء في عالم كرة 
القدم”.وأضاف “هو ال يزال واحدا من أفضل حراس 
المرم�ى ف�ي العالم رغ�م تقدمه في العم�ر، جيجي 

سيتخذ قراره النهائي خالل األيام القليلة القادمة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

احت�ل المنتخ�ب العراق�ي الوطن�ي 
لكرة الق�دم، الترتيب 91 على الئحة 
التصنيف الش�هري لالتح�اد الدولي 
“فيفا”. حيث ظهر منتخبنا الكروي 

في الترتيب 91 على الئحة التصنيف 
الش�هري للفيفا والت�ي صدرت من 

االتحاد الدولي برصيد 372 .
وياتي ه�ذا التصنيف للكرة العراقية 
بتراج�ع لثالث�ة مراك�ز عن الش�هر 

الماضي بعد حصوله 381.

العراق�ي  المنتخ�ب  ان  ال�ى  يش�ار 
الوطن�ي لك�رة الق�دم بدأ بمش�وار 

االس�تعدادات ال�ى نهائي�ات 
س�تقام  الت�ي  اس�يا 

االمارات.

املنتخب العراقي الكروي حيتل الرتتيب
»91« عىل الئحة »فيفا«

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كش�فت تقارير صحفي�ة، أنَّ وكالء نيمار دا 
س�يلفا، نجم باريس س�ان جيرم�ان، كثفوا 
اتصاالته�م ف�ي الفت�رة األخي�رة، م�ن أجل 
تحقي�ق رغب�ة البرازيلي باالنتق�ال إلى ريال 

مدريد.
إنَّ  اإلس�بانية،  “م�اركا”  صحيف�ة  وقال�ت 
المهاج�م يرغب ف�ي ارتداء قمي�ص الفريق 
الملك�ي، ابت�داء من الموس�م المقب�ل، رغم 

صعوبة إقناع سان جيرمان بالتخلي عنه بعد 
موسم واحد فقط.

زاد  نيم�ار  وال�د  أنَّ  الصحيف�ة  وذك�رت 
م�ن المكالم�ات الهاتفي�ة م�ع جون�ي 
كاالف�ات مس�ؤول االنتق�االت بالريال، 
وبين�ي زاهافي وكي�ل الالعبي�ن، الذي 
م�ن المتوق�ع أن يلع�ب دوًرا محورًي�ا 
ف�ي صفق�ة انتق�ال النج�م البرازيلي 

للميرنجي.
كان زاهاف�ي تواج�د ف�ي العاصم�ة 
اإلسبانية قبل 10 أيام، من أجل وضع 
األساس إلس�تراتيجية ناجحة تنقل 

نيمار إلى صفوف الميرنجي.
على الجانب اآلخر، تسود حالة من 
القلق والش�ك في س�ان جيرمان 
بش�أن رغبة نيمار ف�ي الرحيل، 
جوه�رة  ق�رار  بع�د  خاص�ة 
السيليس�او مؤخًرا بالعودة إلى 
البرازي�ل، بع�د خوض�ه تدريًب�ا 

واحًدا مع الفريق الباريسي.

والد نيامر يكثف اتصاالته لتحقيق 
رغبة نجله

           المستقبل العراقي / متابعة
 

احتف�ل أتلتيكو مدري�د، بتحقيقه لقب ال�دوري األوروبي، 
في ش�وارع العاصمة اإلس�بانية، حيث وجه رئيس النادي، 
إنريكي س�يريزو، طلًبا للم�درب، دييجو س�ميوني.وقالت 
صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن سيريزو، خالل 

حديثه أم�ام الجماهي�ر والالعبين، في 
مجل�س المدين�ة، طلب من س�يميوني 

الفوز بدوري أبطال أوروبا، العام القادم، 
علًم�ا ب�أن نهائ�ي النس�خة المقبل�ة م�ن 

البطولة، س�يقام في “وان�دا ميتروبوليتانو”، 
معق�ل الروخ�ي بالنكوس.وق�ال س�يريزو: “في 

العام ال�ذي افتتح فيه أفضل ملعب ف�ي أوروبا )واندا 
ميتروبوليتان�و(، فزن�ا بلقب أوروبي، ونح�ن في المركز 

الثاني بالدوري، يجب أن نكون فخورين وسعداء، لكننا نريد 
أكثر من ذلك بقليل”.وأضاف: “يجب أن نصل لنهائي دوري 
أبط�ال أوروبا، ونفوز بالمب�اراة النهائية على ملعبنا، نأمل 
أن نحقق هذا اللقب.. دييجو لماذا تضحك؟ س�وف س�تحرز 
أهداًفا، أنا أتحدث عن كوس�تا الذي يضحك )س�يميوني من 
كان يضحك(”.واختتم بقوله: “لق�د تغلب هذا الفريق على 
العديد من الش�دائد، وه�ا نحن هنا، أبارك لس�يميوني قائد 
المجموع�ة، ولكم جميًعا، لدينا الكثير من الجدارة، ميجيل 

أنخيل ال تكن غاضًبا دائًما، كوكي أنت هنا دائًما.

رئيس أتلتيكو مدريد يوجه طلبًا 
لسيميوين

سان جريمان خيطط لصفقة جمانية من آرسنال
    المستقبل العراقي / متابعة

 
ب�دأ ن�ادي باريس س�ان 
في  الفرنس�ي،  جيرم�ان 
البحث عن صفق�ات جديدة 
لتدعي�م صف�وف الفري�ق قب�ل 

انطالق الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة )ليكيب( الفرنس�ية 
أن أنتي�رو هنريكي، المدي�ر الرياضي 

للن�ادي الباريس�ي، يفكر ف�ي إمكانية 
ضم جاك ويلشير صانع ألعاب آرسنال.

وأش�ارت إلى أن م�ا يحفز إدارة س�ان 
جيرم�ان لض�م ويلش�ير، أن الصفق�ة 
س�تكون مجاني�ة ول�ن تكل�ف خزينة 
النادي ش�يئا، إضافة إل�ى رغبة الالعب 
في تغيير األجواء بعد شعوره باإلحباط 
الس�تبعاده من قائمة منتخ�ب إنجلترا 
الت�ي س�تخوض كأس العال�م الش�هر 

أن  إل�ى  روس�يا.ولفتت  ف�ي  المقب�ل 
ويلش�ير لع�ب 40 مب�اراة مع آرس�نال 
طوال الموسم الجاري، وينتهي تعاقده 
م�ع الجان�رز بانته�اء ش�هر يوني�و/

حزيران المقبل.
وذك�رت أن الصفقة تتوق�ف على مدى 
اقتن�اع توم�اس توخيل، المدي�ر الفني 
الجدي�د لس�ان جيرمان، بض�م الالعب 

اإلنجليزي.

وكيل بوفون يؤكد تلقيه 
عروضا لالستمرار يف املالعب

          المستقبل العراقي / متابعة

قدم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
نجم ريال مدريد، عرًضا للسلطات الضريبية 
في إس�بانيا، بدفع مبلغ مال�ي كبير لتجنب 

الذهاب إلى السجن في القضية المتهم بها
إن  وقال�ت صحيف�ة “مي�رور” اإلنجليزي�ة 
البرتغال�ي، عرض مبلغ 14 مليون يورو على 
مصلحة الضرائب في إسبانيا، لتجنب القضية 

الموجهة له وعدم الذهاب إلى السجن.
وكانت تقارير إس�بانية قد أك�دت أن الالعب 
البرتغالي أقر أمام المحكمة بالتهم الموجهة 
له ف�ي الته�رب الضريبي، وهي ع�دم دفع 

14.7 ملي�ون يورو عن حقوق صوره في الفترة 
ما بين 2011 و 2014.

وذكرت التقارير أن المدعين في إسبانيا يطالبون 
الالعب البرتغالي، بدفع غرامة مالية مرتفعة قد 

تصل إلى 100 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة الضرائب في 
إس�بانيا تبحث ف�ي العرض المق�دم من الالعب 
البرتغال�ي، ولك�ن لم يت�م التوصل لق�رار حتى 
اآلن، وف�ي حال تم رفض العرض فإن البرتغالي 

معرض للسجن لمدة ثالث سنوات.
ويرغب الالعب البرتغال�ي أن يغلق هذه القضية 
قبل ذهابه إل�ى كأس العالم المقرر انطالقه في 

الرابع عشر من يونيو/حزيران المقبل.

حماولة جديدة من رونالدو لتجنب دخول السجن

           المستقبل العراقي / وكاالت

اعت�رف صان�ع ألعاب ن�ادي تشيلس�ي إدين 
هازارد بأن األنانية تقود إلى التتويج بجائزة 
الكرة الذهبية، لكنه أش�ار في الوقت نفس�ه 

إلى أنه ليس كذلك.
وكان�ت أكب�ر جائ�زة فردي�ة حص�ل عليها 

الدولي البلجيك�ي حتى اآلن هي جائزة أفضل 
العب ف�ي إنجلترا، بعد مس�اهمته في تتويج 
البلوز بلقب الدوري في موسم 2014-2015.

ويعتقد هازارد، أنه ربما س�يتعين عليه تغيير 
طريقة تفكيره إذا ما أراد التتويج بلقب أفضل 
العب ف�ي العالم. وق�ال صاحب ال��27 عاما 
لهيئ�ة اإلذاع�ة البريطاني�ة عندما س�ئل عن 

طبيعة شخصيته التي تميل للتضحية من أجل 
اآلخري�ن: “يقول ل�ي والدي ذل�ك دائما، ربما 
ه�ذا صحيح”. وأض�اف: “أعتقد أن�ه في كرة 
الق�دم اآلن، إذا كن�ت ترغب في الفوز بش�يء 
مث�ل الكرة الذهبية، أو أن تك�ون هداًفا، عليك 
أن تك�ون أنانًيا، لكنني لس�ت هكذا، س�أبقى 

على نفس حالي.

هازارد: األنانية تقود للتتويج بالكرة الذهبية

           المستقبل العراقي / متابعة

قال أس�طورة نادي برشلونة السابق، 
تش�افي هيرناندي�ز، إن رحيل أندريس 
إنييس�تا عن الفريق، لن يمن�ع النادي 
الكتالوني من مواصلة تحقيق األلقاب 

واالنتصارات.
وأض�اف تش�افي، خالل حض�وره حفل 
لقن�اة  تصريح�ات  ف�ي  إنييس�تا،  وداع 
برش�لونة التلفزيونية: “نقول اليوم وداًعا 
لالع�ب مب�دع، مث�اال يحتذى به كش�خص 
والعب، اآلن تبدأ أس�طورته، ولكن برشلونة 

سيستمر”. 
وتابع: “إنه العب ال بديل له ألنه يصنع الفارق، 

إنه فريد من نوعه وسينجح أينما يذهب”.
وبش�أن مس�تقبله م�ع الس�د القط�ري، اختتم 
تش�افي بقوله: “أنا سعيد، والعائلة سعيدة جًدا 

بالحي�اة في قط�ر، نحن في رب�ع نهائي دوري 
أبطال آسيا، ولكن الشيء المهم هو أننا سعداء، 

الفك�رة ه�ي االس�تمرار ف�ي اللعب ل�6 أش�هر 
قادمة، ثم العمل كمدرب.

تشايف: إنيستا ال بديل له
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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:عليك أن 
تك�ون أكثر مرونة يف ترصفاتك وحل مش�اكل العمل 
التى قد تعرتض طريقك اليوم عاطفياً:الفلك ينصحك 
الي�وم أن التدع الخالفات العائلي�ة تؤثر عىل عالقتك 

مع من تحب.

أصح�اب ب�رج امليزان حظ�ك للي�وم مهنياً:ينصحك 
الفل�ك أن تك�ون حذرا الي�وم فال تبدي رأي�اً أو تتخذ 
قرار لس�ت متأكد من نتائجه عاطفياً:ال تدع أحدهم 

يتدخل يف عالقتك مع من تحب.

أصح�اب ب�رج الث�ور حظ�ك للي�وم مهنياً:ينصحك 
حظك للي�وم أن تتجنب أية لق�اءات وإجتماعات قد 
يعقد من خالله�ا قرارات مصريي�ة عاطفياً:ال تكن 
لحوحا و أعطي فرصة للحبيب كي يفكر يف موضوع 

اإلرتباط.

أصحاب برج العق�رب حظك لليوم مهنياً:يرى الفلك 
أنك تمر بيوم إيجابي فالكثري من النقاش�ات املفيده 
تحرضه�ا و تس�تفيد منه�ا الي�وم عاطفياً:تحظى 
بالكث�ري من األوقات الرومانس�ية الت�ى تجمعك مع 

الحبيب اليوم.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:عليك اليوم 
أن تكون مستعدا وأن تعطي إنطباع جيد كي تحظى 
بالصفق�ه عاطفياً:عليك أن تهت�م أكثر بإحيياجات 

الحبيب وأن تسعى اىل تلبيتها.

أصح�اب برج القوس حظك لليوم مهنياً:الفلك يعدك 
بأنك س�تخوض الكثري من التجارب اإليجابية خالل 
الف�رتة القادمة عاطفياً:إحذر م�ن الغرية وال تدعها 

تهدم عالقتك مع من تحب.

أصح�اب برج الرسط�ان حظك لليوم مهنياً:تش�عر 
بالحماس�ه الي�وم للب�دء يف تنفيذ م�روع جديد أو 
مهمة جديد كلف�ت بها عاطفياً:الفلك ينصحك أن ال 
تخفي مش�اعرك ع�ن الحبيب وأن تع�رتف له بما يف 

قلبك.

أصح�اب برج الج�دي حظك للي�وم مهنياً:مش�اكل 
طارئ�ة تحدث اليوم ولكنك تج�د لها الحلول العملية 
املناس�بة عاطفياً:تس�مع خرب عن الحبي�ب يجعلك 

تتوتر اليوم. 

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:عليك أن تهتم 
أكث�ر بواجبات�ك املهنية خاص�ة خالل ه�ذه الفرتة 

عاطفياً:لقاء عائيل يجمعك مع شخص تنجذب له.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:ينصحك الفلك 
أن تكون حياديا اليوم وأن ال تتدخل يف أمور ال تعنيك 
قد تس�بب لك املشاكل الحقا عاطفياً:عليك أن تظهر 

املزيد من الحب واإلهتمام لتحظى بقلب من تحب.

أصح�اب برج العذراء حظك للي�وم مهنياً:تمر خالل 
هذه الفرتة بظروف صعبة فتكلف بالكثري من املهام 

التى يجب أن تنفذها بوقت قيايس
عاطفياً:ك�ن ح�ذرا يف ترصفاتك وال تس�بب للحبيب 

موقف محرج.

أصح�اب برج الح�وت حظ�ك للي�وم مهنياً:موقفك 
ضعيف لذلك عليك أن تقبل بالتس�ويات التى تعرض 

عليك اليوم
عاطفياً:الحبي�ب بحاجه إليك ه�ذه الفرتة عليك أن 

تقف اىل جانبه وأن تسانده.

احلوتالعذراء

التوقف عن قطرات العني يؤدي للعمى
ط�ب  أول  استش�اري  ح�ذر 
الدكت�ور  العي�ون  وجراح�ة 
حافظ الفال�ح من التوقف عن 
أخذ قطرات العني خالل ش�هر 
رمض�ان، مؤك�دا أن التوق�ف، 
لو لف�رتة قصرية ق�د يؤدي إىل 
فقدان دائ�م للبرص عند بعض 

املرىض.

التقاري�ر  بع�ض  أن  وأض�اف 
أش�ارت إىل أن بعض املس�لمني 
يتوقفون عن اس�تخدام قطرة 
الص�وم،  الع�ني خ�الل ش�هر 
يفس�د  ذل�ك  أن  معتقدي�ن 
صومهم. وتكم�ن الخطورة يف 
أن العديد من املرىض يتوقفون 
عن اس�تخدام ه�ذه القطرات 

تمام�اً خصوصاً الذي�ن لديهم 
أم�راض مزمنة كامل�اء األزرق 
وغريه من األمراض التي يجب 
ع�ىل املري�ض االس�تمرار عىل 

هذه القطرات.
يذك�ر أن الش�يخان اب�ن ب�از 
وابن عثيمني أفتيا بأن قطرات 

العيون ال تفطر.

ثغرة أمنية هتدد بيانات املستخدمني
يف  ثغ�رة  أمن�ي ع�ن  كش�ف خب�ري 
الرقاقات التي تنتجها “إنتل”، قادرة 
ع�ىل الوص�ول إىل جمي�ع البيان�ات 
املخزنة عىل كمبيوترات املستخدمني.

مي�ل”  “دي�يل  صحيف�ة  ونقل�ت 
الربيطاني�ة عن الباحث األمني يوري 
بوليغ�ني قوله إن “الهاكرز” يمكنهم 
اس�تغالل ثغ�رة س�بكرت املوجودة يف 

رقائ�ق “إنت�ل” للوص�ول إىل “جميع 
األرسار” املخزنة عىل الكمبيوتر.

وأوضح بوليغ�ني أن “الثغ�رة قادرة 
األرسار  جمي�ع  إىل  الوص�ول  ع�ىل 
واملعلومات الحساس�ة املوجودة عىل 

الكمبيوتر”.
وق�ال املتح�دث، ال�ذي يدي�ر رشكة 
ناشئة تهدف إىل حماية الكمبيوترات 

تس�مى  الت�ي  التهدي�دات  م�ن 
“Eclypsium”، إن مؤسس�ته تعم�ل 
من�ذ أوائل مارس مع رشك�ة “إنتل” 

إليجاد حل لهذا الخلل.
وكان�ت رشكة بوليغني ق�د أعلنت يف 
موقعها عىل اإلنرتنت “لقد اكتش�فنا 
تطبيق�ا جدي�دا ق�ادرا ع�ىل تنفي�ذ 

هجمات تصل إىل ذاكرة األجهزة”.

سيجارة إلكرتونية تتسب يف اضطراب
أثار صوت فرقع�ة ودخان يف وحدة التفتيش األمني 
بمطار فرانكفورت يف اضطراب داخل املطار الواقع 

غربي أملانيا.
وقال�ت الرط�ة إن س�يجارة إلكرتوني�ة معطوبة 
أحدثت عىل ما يبدو هذا الصوت وأنتجت هذا الدخان. 
وبحس�ب البيانات، فإن الس�يجارة كانت يف حقيبة 
ظه�ر كان يحملها رج�ل يبلغ من العم�ر 53 عاما. 
وف�ور ح�دوث ذلك، طوق�ت الرط�ة املنطقة، وتم 
تعلي�ق الصعود عىل متن الطائ�رات يف هذه املنطقة 
ملدة ساعة ألس�باب أمنية. وبحسب بيانات متحدث 
باس�م املطار، ترضر من هذا التعليق س�بع رحالت 

ونحو ألف راكب. ولم يسفر الحادث عن إصابات.

سودوكو

؟؟هل تعلم
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن 
تس�اعد يف الس�يطرة عىل زيادة الوزن و يسبب 

فقدان الدهون .
• ثالثني دقيقة من التمارين الرياضية البسيطة 

مثل امليش ، له أعظم الفوائد الصحية .
• ه�ل تعلم ان التماري�ن الرياضية بكل انواعها 
)التماري�ن الرياضية املائية ، امليش ، الس�باحة 
كله�ا مفي�دة  ، وغريه�ا(  واليوغ�ا   ، األوزان   ،

للجميع.
• قد توفر الرياضة لألطفال فرص ممتازة لحياة 
صحية ، ولكن يج�ب الحرص عىل عدم التطرق 

لبعض التمارين الشاقة .
يمكن ملعظم األفراد ان يبدأوا بممارسة التمارين 
الرياضي�ة املعتدلة ، مثل امليش ، من دون فحص 
طب�ي . ومع ذلك ، يجب استش�ارة الطبيب قبل 

البدء يف ممارسة التمارين األكثر قوة.

حتذير من خطر إلقاء اجلواالت يف القاممة
ح�ذر صانع�و بطاريات أيون�ات الليثيوم 
املس�تخدمني م�ن إلقاء ه�ذه البطاريات 
يف س�لة املهمالت عن�د حاجتهم للتخلص 
منه�ا، حيث يمك�ن أن تس�بب حرائق يف 

القمامة ومراكز إعادة التدوير.
وتوجد ه�ذه البطاريات عادًة يف الجواالت 
والحواسب املحمولة واألدوات الكهربائية، 
ويف العام املايض وحده تسببت يف %65 من 

حرائق منشآت النفايات يف كاليفورنيا.
وق�ال الرئيس التنفي�ذي ورئيس برنامج 
 - س�ميث”  كارل  ريس�ايكل”   2 “ك�ول 
وه�و برنام�ج أمريك�ي إلع�ادة التدوير 
يمول�ه مصنع�و البطاري�ات – إن وجود 
عدة بطاري�ات ملقاة يف نف�س املكان لن 
يس�فر عن حريق فحس�ب بل سيس�بب 

انفجارات.
وأطلقت كاليفورنيا حملة توعية ملحاولة 

إقن�اع املس�تهلكني بالحف�اظ ع�ىل هذه 
العنارص املفي�دة للغاية، ولكنها يف الوقت 
نفس�ه ق�د تك�ون محفوف�ة باملخاط�ر 
بوجودها يف ش�احنات وتجمعات قمامة 
وربما تتس�بب يف نشوب حرائق قد تكون 

مدمرة.
ويف م�ارس/آذار، تس�بب التخل�ص م�ن 
بطاري�ة أيون�ات الليثي�وم بش�كل غ�ري 
صحيح يف إطالق خمسة إنذارات حرائق يف 
منشأة إلعادة التدوير يف مدينة نيويورك، 
ودام الحريق ملدة يومني وأغلق طرقا لعدة 

ساعات بسبب الدخان الكثيف.
ويف العام املايض، تس�ببت بطارية أُلقيت 
يف س�لة املهم�الت يف انفج�ار ش�احنة يف 
مدينة نيويورك عندما قام العمال بضغط 
النفاي�ات، مما أدى إىل اش�تعال البطارية 

وانفجارها.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكف�ي 4 أش�خاص« - 2 ك�وب س�بانخ مفروم�ة - 1 حبة بصل 
متوس�طة مفروم ناعم - 2 حبة طماطم مكعبات صغرية - 2 حبة 
خيار مكعب�ات صغرية - ربع كوب زيت زيتون - ثلث كوب برغل - 

عصري ليمونة – ملح - فلفل أسود مطحون - ماء
ملحوظة:

يستخدم نفس الكوب لكل املقادير.
طريقة التحضري:

ينقع الربغل يف املاء ملدة نصف س�اعة، ثم يصفى من املاء، ويوضع 
جانباً.

يف بول�ة متوس�طة، نضع البص�ل ونتبل�ه بامللح والفلفل األس�ود، 
ونقلبه جيداً.

نضيف الخيار والطماطم والسبانخ والربغل، ونخلطهم مع بعض.
نضي�ف زيت الزيتون وعص�ري الليمون، ونخلطم م�رة أخرى حتى 

يتجانسوا.
نضع تبولة السبانخ يف طبق التقديم، ونقدمها باردة.

تبولة السبانخ



تويرت حيتفل برمضان عىل طريقته اخلاصة
م�ع بداية ش�هر رمض�ان يف معظ�م الدول 
التواص�ل  ش�بكة  ش�اركت  اإلس�امية 
االجتماع�ي توي�ر مس�تخدميها يف العال�م 
العرب�ي واإلس�امي هذه املناس�بة بإطاق 
ع�دد م�ن اإليموج�ي والوس�وم الرمضانية 
الجديدة.ونرش ت ش�بكة توير تدوينة جاء 
فيه�ا »ِع�ْش معن�ا روح رمض�ان املتمي�زة 
بتعبرياتن�ا الجديدة«، يف إش�ارة إىل تعبريات 

اإليموجي الرمضانية.
واس�تخدم توتري عدة كلمات تلقى انتش�ارا 
كبريا بني املس�لمني مثل رمضان كريم وعيد 
الفطر وإفطار. وعن�د إدخال هذه الكلمات 
مس�بوقة بالرمز )#( تظهر هذه الوس�وم، 
مما يتيح ملستخدم توير نرشها يف تغريدته 

للتواصل مع الصائمني حول العالم .
وبنرش ثاث�ة تغري�دات بتل�ك الطريقة يتم 
فك ش�فرة أح�د اإليموج�ي الرمضانية مثل 
الهال وفانوس رمضان وتظهر يف تغريدات 

املس�تخدمني.وكان توي�ر ق�د أطل�ق العام 
امل�ايض إيموج�ي رمضانية حقق�ت نجاحاً 
كب�رياً وكانت عب�ارة عن كوب م�ن الزبادي 
واملع�روف بأن�ه م�ن األطعمة الرئيس�ية يف 
الس�حور خ�ال ش�هر الصي�ام واإليموجي 

الثاني كان فانوس رمضان.
وللم�رة األوىل ع�ى توير س�يتم نقل صاة 
الراوي�ح م�ن مك�ة يف ب�ث مب�ارش يومي�ا 
MOCI_@  خال ش�هر رمض�ان من خ�ال

KSA  كم�ا س�يتم إذاع�ة برنام�ج بعن�وان 
HawanahZein# »هوا أنا زين »، باالشراك 
مع منصة YallaFeed. وهو برنامج شبابي 
يناقش ما يحدث يف العالم العربي واإلسامي 

عى توير خال شهر رمضان.

اجلنس هيدد حيوانني باالنقراض
ض�ع علماء أس�راليون نوعني م�ن الثدييات 
الكيس�ية، املكتش�فة حديثا يف القارة النائية، 
باالنق�راض،  امله�ددة  الحيوان�ات  يف قائم�ة 
ألغرب س�بب ممكن. وقال علماء من جامعة 
كوينزالن�د للتكنولوجي�ا إن ذك�ور الحيوانني 
الجرابيني، تموت بسبب اإلجهاد عقب ممارسة 
الجنس مع اإلناث ملدد طويلة للغاية، تصل إىل 

14 س�اعة متواصلة. والحيوانان املقصودان 
اكتشفا عام 2013، وهما من فصيلة الثدييات 
الكيس�ية التي تنترش يف أس�راليا، وأشهرها 
الكنغر، لكنهما أصغر حجما وش�ديدا الشبه 
بالف�ران. إال أن هناك عوامل أخرى تس�اعد 
أيضا عى تراجع أعداد الحيوانني، منها التغري 
املناخ�ي وطفيليات الف�راء. وقال أندرو بيكر 

عال�م الثديي�ات يف الجامعة: »إنه�ا حيوانات 
ش�بقة للجن�س وتمارس�ه كث�ريا. والعملية 
ق�د تس�تمر لس�اعات، لذلك تص�اب بإجهاد 
شديد«. وحسب بيكر، فإن »الذكور يتحولون 
من صح�ة ممتازة إىل االنهي�ار أمام عينيك«، 
ال س�يما يف نهاي�ة فصل الش�تاء، حيث يصل 

االحتياج الجنيس إىل ذروته.

انقسم رواد مواقع التواصل بشأن طبيعة كائن بحري مخيف، قذفت به 
امواج املحيط الهادي إىل سواحل املكسيك.

وبدأت القصة، حس�ب صحيفة »دي�ي ميل« الربيطاني�ة، عندما كانت 
بياتريس إكونا تس�ري عى شاطئ مدينة مازاتان، حيث الحظت حيوانا 

غريب الشكل ملقى عى رمال الشاطئ.
وما ميز الحيوان البحري هو أسنانه الكثرية والحادة، وطوله الذي يزيد 

عى املرين.
ونقل�ت الصحيف�ة عن إكون�ا أن الكثريين لم يعريوا الحي�وان اهتماما، 

ظننا منهم أنه مجرد حبل ملراكب رشاعية.
ونرشت الس�يدة املكس�يكية الحقا ع�ى صفحتها بموقع »فيس�بوك« 

صورة الحيوان الغريب طالبة املساعدة يف تحديد نوعه.
وتراوح�ت اإلجابات بني من قال إنه أفعى البحر، بينما رجح آخرون انه 
س�حلية، لكن إكونا تعتقد أن الحيوان ه�و  »اإلنقليس«، الذي يعيش يف 

املياه العميقة واملظلمة.

حيوان بحري خميف يثري اجلدل
قال مس�ؤول يف إحدى املحاكم بتايان�د، لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، 
إن املحكمة قضت بسجن رجل أملاني ملدة ثاثة أشهر، وذلك بعد إطاقه 

»مزحة« يف مطار ببانكوك يف شباط املايض، بشأن وجود قنبلة.
وأدي�ن الرجل البالغ من العمر 70 عاما، بانتهاك قواعد الطريان، بعد أن 
هتف قائا: »ب�وووم« يف وجه مضيفة طريان، بينما كان يضع حقيبته 
يف املقصورة العلوية بالطائرة، قبل إقاعها من مطار »س�وفارنابومي« 

الدويل يف بانكوك.
وق�ال للرشط�ة إنه كان ثم�ا إىل حد ما، وإنه كان يه�دف أن يمزح بما 
قاله. وأوضح مسؤول املحكمة - وهو غري مرصح له بالتحدث لوسائل 
اإلع�ام - أن حكم الس�جن قد تم تخفيفه إىل نص�ف املدة، بعد أن كانت 

مدته ستة أشهر، بسبب اعراف الرجل.
ويش�ار إىل أن تخفيف الحكم إىل النصف بسبب االعراف، هو أمر معتاد 
يف النظام القضائي بتايان�د. وأضاف أنه قد تم تعليق تنفيذ الحكم ملدة 

عام، وهو ما يعني أن الرجل لن يقيض عقوبة السجن هذا العام.

مزحة تقود رجل إىل السجن ثالثة أشهر

ع�ادة  الزائ�د  ال�وزن  يرتب�ط 
الجس�دية  الصح�ة  بمش�اكل 
إال أن دراس�ة حديث�ة أجرته�ا 
 University -جامعة »وركويك
الربيطاني�ة،   »of Warwick
يك�ون  ق�د  امل�ي  أن  بين�ت 
واملائمة  البس�يطة  الطريق�ة 

من أجل حياة صحية.
وق�ال خ�رباء مرشف�ون ع�ى 
الدراس�ة  إن امل�ي ل�ه تأث�ري 
الصحة والجس�م  إيجابي عى 
بأكمل�ه فهو ينظم عمل القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة ويخف�ض 
ضغ�ط ال�دم ويق�وي جه�از 
املناعة باإلضافة إىل أنه يساعد 
عى تحس�بن امل�زاج ومحاربة 

االكتئ�اب. وذك�رت الدراس�ة املنش�ورة عى 
موقع الجامعة اإللكروني أنه إذا كنت ترغب 
يف إنق�اص وزن�ك فق�د ال تك�ون بحاج�ة إىل 
ممارسة الرياضة بشكل متعب بالرضورة، إذ 
أن 10 آالف خط�وة يوميا هي وس�يلة فعالة 

من أجل إنقاص الوزن ومكافحة البدانة.
ووفقا ملاحظات العلم�اء الذين تابعو العديد 

من املهن التي تتطلب الس�ري مسافات طويلة 
مثل س�عاة الربي�د  فق�د وج�دوا أن لياقتهم 
كان�ت أفضل بكثري م�ن زمائهم الجالس�ني 
وراء املكات�ب. وظه�ر ذلك يف نتائ�ج القياس 
الخاصة يف سكر الدم والكوليسرول ومحيط 

الخرص ومحيط الورك.
دراسة مش�ابهة أجراها باحثون من جامعة 
يف   «  Thammasat University« تاماس�ات 

الطريق�ة  أن  بين�ت  تايان�د 
الس�منة  ملكافح�ة  األفض�ل 
تس�توجب االلت�زام بمي 10 
آالف خطوة يوميا وذلك ملدة 12 
اس�بوعا، وبينت الدراسة التي 
نرشتها مجلة فوكوس األملانية 
أن جمي�ع املش�اركني يف هذه 
الدراس�ة انخفض�ت أوزانه�م 
بنس�ب متفاوتة، إال أنها كانت 
بع�د  وذل�ك  للعي�ان  ظاه�رة 
ميض 12 اس�بوعا من االلتزام 
بالربنام�ج املخص�ص. وأكدت 
الدراسة أن 10 آالف خطوة قد 
تقلل بش�كل كبري من املخاطر 
لجس�م  والعقلي�ة  الصحي�ة 
أنه�ا تخفض  اإلنس�ان. كم�ا 
م�ن ضغط الدم وتقلل بش�كل كب�ري اإلصابة 
بالسكتة القلبية أو الدماغية. وبينت الدراسة 
أن هناك نتائج مماثلة للذين يفضلون ركوب 

الدراجة بدل املي. 
وم�ن أجل قياس امل�دة املثى لقي�ادة الدراجة 
ذكرت الدراس�ة أن قي�ادة الدراجة بمعدل 30 

دقيقة يعادل حوايل 3 االف خطوة.

إىل ع�دم  الصح�ة  ينب�ه خ�رباء 
التقليل من شأن خطورة األشعة 
ف�وق البنفس�جية الت�ي تعت�رب 
مادة محفزة ألمراض الرسطان. 
رغ�م ذلك يتع�رض بعض الناس 
لألش�عة فوق البنفس�جية أيضا 
يف مراك�ز التجميل، مث�ل مراكز 
العناية باألظاف�ر، التي يتم فيها 
استخدام مصابيح تعمل باألشعة 
العناية  أثن�اء  البنفس�جية  فوق 
باألظاف�ر وتجفيفه�ا. إذ تبق�ى 
اليد نحو 5 دقائق تحت االش�عة 
فوق البنفسجية، نقا عن موقع 

»إرتسه بات« األملاني ويتم تكرار ذلك مرة كل 
أسبوعني أو ثاثة أسابيع.لكن تقييم مخاطر 
األش�عة فوق البنفس�جية ع�ى الصحة، كان 
مح�ط اختاف بني باحثني م�ن إيرلندا أجروا 
دراس�ة به�ذا الخصوص، ن�رشت نتائجها يف 
الدورية العلمية »الدورية األسرالية لألمراض 
الجلدي�ة«. ورغ�م االخت�اف يتف�ق جمي�ع 
الخرباء الذين شاركوا يف الدراسة عى رضورة 
استخدام كريمات ذات درجة وقاية عالية من 
أش�عة الش�مس.إذ نقل موقع »إرتسه بات« 

األملاني عن املرشفة عى الدراس�ة س�تيفاني 
بوالرد من الكلية الطبية يف غالواي، نصيحتها 
باس�تخدام الكريمات املانعة ألشعة الشمس 
ولبس القفازات التي ال تغطي األصابع، وذلك 
20 دقيق�ة قبل وضعها تح�ت املصابيح ذات 
األش�عة فوق البنفسجية يف صالونات العناية 
باألظاف�ر. وال ت�زال العاق�ة املحتمل�ة ب�ني 
األشعة فوق البنفسجية واإلصابة بالرسطان 
مس�ألة خافية بني العلم�اء، كما ذكر موقع 
»فوك�وس« األملان�ي. وال يمكن إثبات س�وى 
نس�بة قليلة م�ن اإلصابة بالرسط�ان نتيجة 

األشعة فوق البنفسجية. فوفقا 
لحساب ريايض، يصاب شخص 
واح�د برسط�ان الجل�د من بني 
10 آالف  أو 100 أل�ف ش�خص 
تعرضوا بش�كل مبارش لألشعة 
وخلص�ت  البنفس�جية.  ف�وق 
أن  إىل  أخ�رى  علمي�ة  دراس�ة 
13700 جلس�ة م�ع مصابي�ح 
الكثاف�ة  متوس�طة  إىل  عالي�ة 
باألش�عة ف�وق البنفس�جية قد 
للمعالجة  تعادل جلس�ة واحدة 
بالضوء ضد أمراض جلدية، مثل 
مرض الصدفية. والجدير بالذكر 
أن أغلب النساء واعيات بأن صالونات العناية 
باألظافر تزيد م�ن خطر اإلصابة بالرسطان، 
فنقا ع�ن الدراس�ة األوىل التي ش�ملت 415 
ام�رأة، قال�ت  72 باملائ�ة م�ن النس�اء إنهن 
يعتق�دن بزيادة  خط�ر اإلصاب�ة بالرسطان 
بس�بب مصابي�ح األش�عة فوق البنفس�جية 
املستخدمة يف صالونات األظافر. وأفادت ثاثة 
باملائ�ة منه�ن بأنه�ن يس�تخدمن الكريمات 
املانعة ألش�عة الشمس كوسيلة وقائية خال 

العناية باألضافر.

مراكز العناية باألظافر قد تسبب الرسطانمكافحة السمنة تبدأ بـ »10« آالف خطوة

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1675
 االحد 20 آيار 2018

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كريمة كمالخالد الناهي 
يقال ان الشعب األملاني شعب بخيل جداً، والسبب يف ذلك البخل يعود 
اىل مجاع�ة حصلت ألجداد هذا الش�عب أبان الح�رب العاملية الثانية، 
اي م�ى عليها ما يقارب الثمانني عام، واالجيال الاحقة ال تريد ان 

تنىس تلك املجاعة.
ربما هذه املجاعة اس�تمرت لس�نه او اقل; ليس مهم�ا مدتها; لكن 
ما يلفت االنتباه األثر الذي تركته يف طباع الش�عب األملاني، فما بالك 
بشعب ذاق الويل جيا بعد جيل، ال يكاد يفارق رائحة املوت منذ فرة 
طويلة، ش�عب طاملا اتشح بالسواد ملبسه، ورائحة البارود تشم من 
مس�افة بعيدة ج�دا، العاب أطفالهم اغلبها ح�رب وبنادق، يفرح او 
يحزن يطلق العيارات النارية، كل الحكومات السابقة، استبدلت عن 
طريق الدم، وكلما جاءت حكومة لعنت سابقتها، وقالت الخري قادم، 

لكن النتيجة أيضا موت، قتل، جوع ودمار.
حت�ى اتى ع�ام 2003 وش�خصت ابص�ار الش�عب اىل القادمني من 
الخ�ارج، حي�ث جاء م�ن كان يعرف معن�ى الظلم، وع�اش مرارته، 
لذل�ك اخذ الش�عب يتأم�ل خ�ريا , بالخصوص ه�ؤالء كان�وا خارج 
الع�راق, وش�اهدوا العم�ران والتطور الذي يعيش�ه العال�م املتقدم, 
حتما س�ينقلون تجربة العالم اىل الع�راق, ويعيدون بناءه بالرسعة 

القصوى, فريفه الشعب وينىس األيام املرة التي كان يعيشها.
فهذا بروفسور وذاك دكتور، وفان عالم ذرة، وعان عالم بالفيزياء، 
جعلتنا هذه األلقاب نستش�ف ونستنش�ق عبق الحض�ارة والتطور 
وجميعنا صنع لنفس�ه حلم بقدر حاجته، أحام ليست كبرية، بقدر 
م�ا هي طبيعية، فبعضن�ا يريد ان يعيش بس�ام، واخر يريد مصدر 

للرزق وثالث يتزوج، واخر يريد سكن وهكذا 
انطوت الس�نني وانقضت األع�وام، ولم يتحق�ق أي يشء، فمن جاء 
من الخارج وامس�ك دف�ة الحكم، لم يفكر اال بنفس�ه، ولم ينظر اىل 
الش�عب اال نظرة الخائ�ن الذي كان راضخ لألنظمة الس�ابقة، فراح 
يضع لنفسه االمتيازات، يخصص له األموال التي تغنيه مدى الحياة، 
اما الش�عب حتى مفردات البطاقة التمويني�ة، أصبحت حلم يضاف 
اىل احامه الس�ابقة. يف ضل هذا الجو البائس , يوجد هناك امل قادم 
من بعيد، يحاول ان يطرح مرشوع بناء دولة, يتساوى فيها الجميع 
يف الحقوق والواجب�ات, يقول انت عراقي فقط هذا ما يهمني, باقي 

املسميات هي تعنيك ال تعنيني, ما يهمني فقط عراقتيك.
لك�ن امل�رشوع جاء يف وق�ت عدم الثقة، حيث اغلب الش�عب يش�عر 
باإلحب�اط من مجمل ما حصل، ولم يعد يثق باي ش�خص كائن من 
كان، لذل�ك من الصعب جدا ان يتقبل أي مرشوع حتى الصادق منه، 
لكن يجب عى صاحب املرشوع ان ال ييأس ويس�تمر، ويثبت للشعب 

من خال البحبوحة التي لديه، انه جاء ليخدمهم فقط
نعم من يقدم زهرة ألنسان جائع، ليتوقع منه اما ان يأكل الزهرة او 
يدوس�ها بقدمه، ألنه يعتربه انسان فارغ وال يشعر بمعاناة الجياع، 
لذل�ك عى من أهدى الزهرة، محاولة افهامه، انه يعلم بمعاناته، وما 

هذه الهدية اال تضامن مني اليك.

وافق مجل�س النواب املرصي عى مرشوع قان�ون مكافحة جرائم تقنية 
املعلوم�ات، وم�ن يتعمق يف النقاش�ات الت�ي دارت عى هامش مناقش�ة 
القان�ون يجد الكث�ري مما يجب التوقف أمامه، لكنن�ا هنا نتوقف أمام ما 
طال�ب به النائب بس�ام فليفل من رضورة مواجه�ة الصفحات الوهمية 
التي تحارب الدولة املرصية، مؤكداً عى أنه ال بد أن يكون هناك فيس�بوك 
خ�اص بم�رص، كما يف الصني، وهو ما يجب التس�اؤل حوله من حيث إن 
النم�وذج املطروح ألن يحتذى هو نموذج الصني بما يعني تقييد الحريات 

واملساحة املتاحة للتعبري عن الرأي.
م�ن ناحي�ة أخرى، م�ن الذي يقرر أن م�ا هو مكتوب ع�ى املواقع يمكن 
أن ي�درج تح�ت محاربة الدولة املرصية؟ ومن ال�ذي يمكن أن يقرر أن ما 
يكت�ب يج�ب محاس�بته وعقابه أو أنه ال يع�دو أن يكون رأي�ا معارضا؟ 
فالنائ�ب إبراهيم القصاص قد أي�ده، معتربا أن ردع مس�تخدمي مواقع 
التواص�ل رضورة مهم�ة من ب�اب أن العديد من مس�تخدميها يس�عون 
له�دم الدولة وخدم�ة اإلرهابي�ني. ولنتوقف طوي�ا هنا أمام اس�تخدام 
تعب�ري »ردع مس�تخدمي مواقع التواصل« الس�ادة الن�واب ينطلقون من 
مس�احة العقاب، وليس من مس�احة حري�ة التعب�ري وأن كل ما يعدونه 
م�ن باب الجرائم هو مختل�ف عليه إذا ما تمت مناقش�ته من باب حرية 
ال�رأي والتعبري، خاص�ة أن نائبا ثالثا وهو النائب »محمد الحس�يني« قد 
ق�ال إن قانون مكافح�ة جرائم تقنية املعلومات هو رس�الة ملن وصفهم 
»بالخونة« وهو ما يحملنا عى االعتقاد بأن النواب يتحركون من منطقة 
الع�داء أصا لكل صاحب رأى مخالف. اتهام مواقع التواصل بهدم الدولة 
وتدمري املجتمع تكرر عى لس�ان النواب، فقال النائب »س�عد الجمال« إن 
مواق�ع التواصل االجتماعي يف حاجة للضبط والرقابة الجيدة، بعد دورها 
يف التخريب والتدمري االجتماعي، وهنا يجب أن نتساءل عن حقيقة العديد 
من البوس�تات التي تضمنت الشماتة يف س�كان التجمع الخامس بعد ما 

جرى به نتيجة لألمطار والسيول، ما يكشف عن استقطاب طبقي.
فهل مواقع التواصل االجتماعي هي التي صنعت هذا االستقطاب، أم أنها 
فق�ط قد كش�فته؟ واألخطر هنا هو ما قاله النائ�ب »عاء عابد«، رئيس 
لجنة حقوق اإلنس�ان حيث قال: »لألس�ف كل املواقع الخاصة بالتواصل 
االجتماعي يوجد بها العديد ممن يستهدف هدم الدولة، وال بد من تشديد 

العقوبة عى كل من يعمل عى استخدامها بهذا الشكل السيايس«.
فخطورة هذا هو أن أي رأي مخالف أو معرض س�وف يتم تصنيفه عى 

أنه يسعى لهدم الدولة وأنه استخدام سيايس يجب تعقبه وعقابه.
كام الن�واب كل�ه ينطلق من فك�رة التقيي�د وليس من فك�رة الحرية يف 
التعب�ري عن ال�رأي. يجب أن نعي أصاً أن الس�ادة الن�واب كانوا يضعون 
نصب أعينه�م نموذج الصني، ورأوا أنه هو النموذج الذي يجب أن يحتذى 
م�ن حي�ث أن يكون ملرص فيس�بوك مرصي خ�اص بها، كم�ا أن للصني 
فيس�بوك صينياً خاص�ا بها، أي أنهم ينطلقون من فك�رة إلغاء أن تكون 
مرص جزءا من الفيس�بوك الدويل، وأن تكون م�رص مثلها مثل باقي دول 
العالم مش�اركة يف الفيس�بوك، وأن تكون مرص مثله�ا، مثل الصني لديها 

فيسبوك محي خاص بها وحدها يمكن التحكم به وتعقبه وعقابه.
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07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني


