
Issue No  ( 1677 )  May  22 Tue 2018    العدد ) 1677( 22 آيار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

االمام الكاظم )عليه السالم(

إذا كان اإلمام عادالً 
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كان عليه الوزر وعليك الصبر
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برملانيون يعدون »وثيقة« إللغاء »نتائج« االنتخابات!
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت املفوضية العليا لالنتخابات العراقية 
الغاء نتائج 103 محطات انتخابية يف خمس 
محافظ�ات اس�تجابة لش�كاوى وطع�ون 
انتخابي�ة، إال أن ذلك يبدو غري كاٍف ألعضاء 
يف الربمل�ان القديم، إذ يحاول�ون إلغاء نتائج 
االنتخابات بش�كل كامل، غري أن نائب يؤكد 

أن هذا األمر لن يحصل.
وقالت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه إن هذا االجراء جاء »اس�تناداً اىل قانون 
املفوضي�ة رق�م )11( لس�نة 2007 املع�دل 

ال�ذي بني الط�رق القانوني�ة لالعرتاض من 
قبل الجهات املترضرة من نتائج االنتخابات 
من خالل تقديم الشكاوى االنتخابية يف يوم 
االقرتاع وفقاً لالج�راءات القانونية والفنية 
الت�ي تضعه�ا املفوضي�ة حي�ث ان مجلس 
املفوض�ني ه�و الس�لطة الحرصي�ة للب�ت 
بالشكاوى«. واوضحت ان مجلس املفوضني 
نظر يف الشكاوى التي بلغت 1436 للتصويت 
العام والخاص والخارج وتصنيفها من قبل 
لج�ان مختص�ة يف مجل�س املفوضني حيث 
تبني وجود 33 شكوى حمراء وبعد التدقيق 
ترتب عليها الغاء 103 محطات توزعت عىل 
املحافظ�ات التالية: االنب�ار ونينوى وصالح 

الدين وبغداد وأربيل.واشارت اىل انها »تتسلم 
الطع�ون يف مكات�ب املحافظ�ات ومكتب�ي 
بغداد بالكرخ والرصافة وكما رس�م قانون 
املفوضية الحق للجه�ات املترضرة بالطعن 
بق�رارات مجل�س املفوض�ني ام�ام الهيئة 
القضائي�ة لالنتخاب�ات يف محكم�ة التمييز 

االتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية«.
ولم توض�ح املفوضي�ة فيما اذا ش�كل هذا 
االلغاء أي تغيري يف عدد االصوات التي حصل 
عليها مرشحون بعينهم يف هذه املحافظات 

او يف قوائم انتخابية تنافست فيها.

التفاصيل ص3

جملس املفوضني يلغي نتائج )103( حمطات انتخابية يف )5( حمافظات استجابة للشكاوى

رجال الدفاع املدين يف املوصل.. بني رفع »اجلثث املتحللة« واحلذر من »أكداس العتاد«

بـرشـلـونـة 
يكشف حجـم إصـابـة

 عثامن ديمبيل  
ص10

رئيس الوزراء يصدر 
توجيهات لتأمني احلدود العراقية 

ومنع تسلل االرهابيني
ص2

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وكال�ة األنباء الرس�مية الس�ورية 
»س�انا«، أمس االثنني، سيطرة وحدات من 
جيش النظ�ام عىل منطقة الحجر األس�ود 
جنوب دمشق، وقالت إنها تمكنت من طرد 

مسلحي داعش منها.
وكانت القوات النظامية استأنفت عملياتها 
العس�كرية ض�د تنظيم داع�ش يف منطقة 

الحجر األسود جنوبي العاصمة.

وبحس�ب »س�انا«، ف�إن العملي�ات جرى 
اس�تئنافها بع�د ف�رتة م�ن الوق�ف املؤقت 
إلطالق النار التي دخلت حيز التنفيذ مساء 

األحد.
وفيم�ا يق�ول الجيش الس�وري إن�ه التزم 
هدنة يف الحي ألجل إجالء النس�اء واألطفال 
واملس�نني، ق�ال املرص�د الس�وري لحقوق 
اإلنس�ان، األحد، إن تنظيم داعش بدأ إجالء 
مسلحيه من آخر موقع له قرب العاصمة.. 
كما قال املرصد إنه س�مح لبعض مسلحي 

داع�ش بمغ�ادرة الريموك وح�ي التضامن 
املج�اور.  فضال عن ذلك، أوضح أن حافالت 
دخل�ت الجي�ب بع�د منتص�ف اللي�ل لنقل 
املقاتل�ني وأرسهم باتج�اه منطقة البادية 
ذات الكثافة السكانية املنخفضة، التي تقع 

إىل الرشق من دمشق. 
والريم�وك  األس�ود  الحج�ر  وباس�تعادة 
النظ�ام الس�وري ق�د  والتضام�ن يك�ون 
أخضع آخر جيب خارج عن س�يطرته قرب 

العاصمة السورية.

دمـشـق خـالـيـة تـمـامـًا مـن »داعـش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

تط�رق املتحدث باس�م املحكم�ة االتحادي�ة العليا، إياس 
الس�اموك، االثنني، إىل املدد الدستورية النعقاد الجلسة األوىل 

ملجلس النواب وتشكيل الحكومة املقبلة.
وقال الس�اموك يف منش�ور له، عىل صفحته الش�خصية 
بموقع »فيس�بوك«، إنه وبعد انتهاء عملية انتخابات مجلس 
النواب، فان هناك بعض املدد التي يلزم الدس�تور التقيد بها، 
تتمثل بان�ه يجب عىل املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
فور حسم الطعون إرس�ال قوائم الفائزين بعضوية مجلس 
النواب إىل املحكمة االتحادية العليا للمصادقة عليها من خالل 
التحقق من االس�ماء م�ن الناحيتني الدس�تورية والقانونية 
وفق اختصاصها املنصوص عليه يف املادة )93/ س�ابعاً( من 
الدستور، وال يوجد الزام زمني دستوري او قانوني للمصادقة 
والعملية ال تس�تغرق وقتا طويال. وأوضح ان حكم املحكمة 
االتحادي�ة العليا رق�م )56/ اتحادي�ة/ 2011( نص عىل أن 
»صريورة املنتخ�ب )نائبا( تتم بعد اع�الن نتائج االنتخابات 
من املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات، وبع�د مصادقة 
املحكم�ة االتحادية العليا عىل النتيجة املعلنة، وبعد ان يحلف 
الفائز اليمني املنصوص عليها يف املادة )50( من الدس�تور«. 
وأش�ار الس�اموك، إىل انه »بع�د أن تتم املصادق�ة عىل نتائج 
االنتخاب�ات، يدع�و رئي�س الجمهورية خالل خمس�ة عرش 
يوما من تاريخ املصادقة بمرس�وم جمهوري مجلس النواب 
الجديد لالنعقاد برئاس�ة اكرب األعضاء س�نا النتخاب رئيس 
للمجل�س ونائبيه باالقرتاع الرسي املبارش، وفق احكام املادة 
)54( من الدس�تور. وتاب�ع بالقول إنه »ل�دى اختيار رئيس 
مجلس النواب ونائبيه باآللية املذكورة، ينتقل مجلس النواب 
الختيار رئيس الجمهورية وذلك وفق السياق املنصوص عليه 
يف املادة )70( من الدستور، ويف قانون احكام الرتشيح ملنصب 
رئي�س الجمهورية رقم )8( لس�نة 2012، حيث نصت املادة 
الثانية منه عىل ان »يعلن الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية 
خالل م�دة )3( ثالثة أيام من تاري�خ انتخاب رئيس مجلس 
النواب ونائبيه يف دورته الترشيعية الجديدة«، اي بمعنى بعد 
ثالثة أيام من تاريخ الجلس�ة األوىل ملجل�س النواب. وبني أن 
املرشحني لرئاسة الجمهورية  يقدمون طلباتهم خالل ثالثة 

أيام من تاريخ االعالن عن بدء الرتشيح، ومن ثم تعلن رئاسة 
مجلس النواب أسماء املرشحني الذين توافرت فيهم الرشوط 
القانوني�ة، وم�ن ل�م يظهر اس�مه بامكانه االع�رتاض لدى 
املحكمة االتحادي�ة العليا خالل ثالثة أيام م�ن االعالن، التي 
عليها أن تبت باالعرتاض خالل ثالثة أيام من تسجيله ويكون 
قرارها باتا وملزم�اً. وتابع أنه بعد ذلك تجري عملية اختيار 
رئيس الجمهورية وفق اآللية التي رسمها الدستور والقانون 
وعند تمام االختيار ي�ؤدي رئيس الجمهورية املنتخب اليمني 
الدس�تورية أمام مجل�س النواب وبحض�ور رئيس املحكمة 
االتحادي�ة العليا، اس�تنادا إىل أحكام امل�ادة )10( من قانون 

أحكام الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية املشار اليه آنفا.
وأض�اف الس�اموك، ان رئي�س الجمهورية يق�وم بعدها 
بتكليف مرش�ح الكتلة النيابية االكثر عددا بتش�كيل مجلس 
الوزراء خالل )15( يوما من انتخابه اس�تنادا اىل املادة )76/ 
أوال( من الدس�تور، والذي اكد حكم املحكمة االتحادية العليا 
رق�م )25 /اتحادية/ 2010( عليه، مبينا أن الدس�تور وضع 
للمكلف بتش�كيل الحكومة مهلة قدره�ا )30( يوما تبدأ من 
تاري�خ التكليف لتس�مية اعض�اء وزارته وفق امل�ادة )76/ 
ثانياً( من الدس�تور، واذا لم ينجح يق�وم رئيس الجمهورية 
بتكليف مرش�ح جدي�د من نفس الكتلة خالل خمس�ة عرش 
يوما اس�تنادا اىل امل�ادة )76/ ثالثاً( من الدس�تور. وأفاد انه 
»عن�د االنتهاء م�ن اعداد التش�كيل ال�وزاري، يعرض رئيس 
مجل�س ال�وزراء املكل�ف أس�ماء أعض�اء وزارت�ه واملنهاج 
ال�وزاري عىل مجلس النواب ويعد حائ�زا ثقتها عند املوافقة 
عىل الوزراء منفردين وعىل املنهاج الوزاري باالغلبية املطلقة 
وفق املادة )76/ رابعا( من الدس�تور، الذي اش�ار اليه حكم 
املحكم�ة االتحادية العليا رقم 93/ اتحادي�ة/ 2010. أما يف 
حال�ة عدم نيل الوزارة الثقة، يتوىل رئيس الجمهورية تكليف 
مرشح آخر بتش�كيل الوزارة خالل خمسة عرش يوما، وذلك 
وف�ق املادة )76/ خامس�اً( من الدس�تور.  وختم بالقول إن 
املحكمة االتحادية العليا أكدت يف حكم سابق لها، عىل وجوب 
اج�راء انتخابات عضوية مجلس الن�واب يف موعدها املحدد، 
ويف حكم آخر أش�ارت إىل أن تاريخ انعقاد الجلس�ة االوىل هو 
بداية الفصل الترشيعي االول وال يعتد بالتواريخ االخرى،  أي 

الجلسة التي كانت برئاسة »رئيس السن«.

االحتادية تبني »املدد الدستورية« النعقاد »اجللسة االوىل« للربملان وتشكيل احلكومة

        بغداد / المستقبل العراقي

اعترب زعيم تي�ار الحكمة عم�ار الحكيم، أمس 
االثن�ني، أن حكوم�ة األغلبي�ة الوطني�ة ه�ي الحل 
للمرحلة املقبلة، فيما أكد أهمية اس�تثمار الفرص 
املتاح�ة إلخ�راج العراق م�ن أزماته. وق�ال مكتب 
الحكيم يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن األخري اس�تقبل »ممثل األم�م املتحدة يان 
كوبيت�ش وبح�ث معه مل�ف االنتخابات وتش�كيل 
الحكومة املقبلة«. وش�دد الحكيم، بحس�ب البيان، 
ع�ىل »أهمي�ة تش�كيل حكومة خدومة ق�ادرة عىل 
تحقيق تطلعات الش�عب العراقي«. وج�دد التأكيد 
ع�ىل »أهمية حكوم�ة األغلبية الوطني�ة باعتبارها 
الحل للمرحلة املقبلة«، مبيناً أنها »تحقق االستقرار 
من خالل تش�كيل الفريق الوطني املكون للحكومة 
»أهمي�ة  الحكي�م،  وأك�د  الوطني�ة«.  واملعارض�ة 
استثمار الفرص املتاحة إلخراج الع�������راق من 
أزمات���ه«، مش�ددا ع�ىل أن »القرار الوطني املبني 

عىل أساس املصلحة الوطنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى الدكتور كاظم العقابي رئيس هيأة املنافذ 
الحدودي�ة وفداً م�ن التج�ار العراقيني عىل رأس�هم 
رئيس غرف�ة التجارة العراقية - الصينية، واس�تمع 
لرشح مفصل ملعاناتهم يف املنافذ ولطلباتهم والحلول 
املستقبلية ش�اكرين جهده وادارته يف حماية التاجر 
واملس�تهلك م�ن خ�الل املتابع�ة املس�تمرة للمناف�ذ 
والزي�ارات امليداني�ة املتك�رر، وأكد س�يادته عىل أن 
بواب�ات جميع املنافذ الحدودي�ة كانت مفتوحة عىل 
مرصاعيه�ا وجمي�ع الدوائر العامل�ة يف املنافذ كانت 
تعم�ل بدون رقابة وارشاف والعبث مس�تمر بها منُذ 
عام 2003 لكن تم الحد من ظاهرة التهرب الكمركي 
والتهري�ب والعب�ث بامل�ال العام عندما ب�ارشة هيأة 

املنافذ الحدودية مهامها يف 1 آب 2018.  

احلكيم يبلغ كوبيتش: حكومة األغلبية 
الوطنية احلل للمرحلة املقبلة

العقايب: يلتقي وفد من التجار العراقيني

         بغداد / المستقبل العراقي

كشف مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية مظهر 
محم�د صالح، أم�س االثنني، أن الع�راق سيس�دد 10 مليارات 
دوالر م�ن ديونه يف عام 2022، مبين�ًا أن العراق حصل تصنيف 

ائتماني جيد.
وق�ال صال�ح يف برنامج »س�حور عراقي« ال�ذي تبثه قناة 
السومرية، إن »العراق سيقوم بتسديد ديون مرتتبة عليه والتي 

سوف لن تقل عن 10 مليارات دوالر يف عام 2022«.
وأضاف، أن »عىل الحكومة أن تتحوط من االن ألجل تس�ديد 
ه�ذه الديون الكبرية من خالل إنش�اء صندوق تعويض الديون 
ع�رب وضع األم�وال فيه س�نوياً«، مؤكداً أن »الع�راق قادر عىل 
س�داد ه�ذه الديون وخاص�ة بعد حصول الع�راق عىل تصنيف 
ائتمان�ي جيد، كم�ا أن التجربة أثبتت أن الع�راق لم يتأخر عن 

تسديد الديون املرتتبة عليه سابقا«.
يذك�ر ان العراق حصل عىل ديون خارجية من صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل، إضافة إىل ديون داخلية عرب طرحه لسندات 
أسهم خاصة من أجل تمويل موازنته العامة التي تأثرت بشكل 
كبري بانخفاض أسعار النفط العاملية والتي يعتمد العراق عليها 

بشكل رئييس يف موازنته العامة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية مكافحة االج�رام، أمس االثنني، القبض عىل 
عدد من املتهمني واملطلوبني للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية 

مختلفة.
وذكر بيان للمديرية، تلقت »املستقبل العراقي«، ان »مفارز 
مديري�ة مكافح�ة االج�رام تمكنت م�ن القبض ع�ىل عدد من 
املتهمني واملطلوبني للقضاء وف�ق مواد قانونية مختلفة ووفق 

مذكرات قبض صادرة عن االجهزة القضائية«.
واض�اف البيان ان »الته�م تنوعت بني جرائ�م قتل وخطف 
ورسق�ة وحيازة مواد مخدرة وتزوير، فض�ال عن القاء القبض 
ع�ىل احد املتهمني املطلوبني للقضاء وفق اح�كام املادة الرابعة 

من قانون مكافحة االرهاب«.
يشار اىل ان مديرية مكافحة االجرام تعلن، بني الحني واالخر، 
الق�اء القبض عىل عدد م�ن املتهمني يف جرائم مختلفة بمناطق 

متفرقة من العاصمة بغداد.

مستشار احلكومة االقتصادي: 
العـراق سيسـدد  10 مـلـيـارات دوالر

 يف عام 2022

اجرام بغداد تعلن القبض عىل عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  أص�در 
العبادي، أمس االثنني، عدة توجيهات 
بش�أن تأمني الح�دود العراقية ومنع 
اش�اد  فيم�ا  »االرهابي�ني«،  تس�لل 
الق�وات  لق�درات  الكب�ري  بالتط�ور 
االمني�ة والجه�د االس�تخباري. وقال 
املكتب االعالمي للعبادي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئي�س مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املس�لحة حيدر العبادي خالل 
زيارته قيادة العمليات املشرتكة اطلع 
عىل عملي�ات التفتيش والتطهري التي 

تقوم بها قواتنا البطل�ة بعد تحرير كامل االرايض 
م�ن عصابات داع�ش االرهابي�ة، وعمليات تعقب 

الخاليا االرهابية النائمة والقضاء عليها«.

وأض�اف املكت�ب، »كم�ا ت�م اص�دار ع�دد من 
التوجيه�ات بخصوص تأمني الحدود العراقية ملنع 
تس�لل االرهابي�ني وكذل�ك الرضبات الت�ي تلقتها 

العصابات االرهابية خارج الحدود العراقية«.

واش�اد العب�ادي، بحس�ب البيان، 
لق�درات قواتن�ا  الكب�ري  ب�«التط�ور 
البطل�ة وبالجه�د االس�تخباري الذي 
الس�ليم  التخطي�ط  نتيج�ة  ج�اء 
م�ن  وضع�ت  الت�ي  والس�رتاتيجية 
اجل تطوي�ر القوات املس�لحة بكافة 
صنوفها واهمية االستمرار بهذا النهج 
الصحي�ح للحف�اظ عىل الن�رص الذي 
تحقق وتوفري البيئة اآلمنة واملستقرة 
لبلدن�ا ومواطنين�ا«. وتعل�ن الق�وات 
األمنية املشرتكة بني فرتة وأُخرى من 
اعتقال »ارهابيني« يحاولون التس�لل 
اىل االرايض العراقي�ة م�ن جهة احدى 
ال�دول املج�ارة، وكان آخره�ا إع�الن 
مركز االعالم االمني، يف 16 ايار 2018، عن اعتقال 
»ارهابي« داخل العراق متسلال من منطقة سورية 

واعرتف فيما بعد بإنتمائه لتنظيم »داعش«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر باب�ا الكنيس�ة الكاثوليكية 
الباب�ا فرنس�يس، ترقي�ة البطريرك 
لويس روفائيل األول ساكو، بطريرك 
الكلدان، إىل مرتبة كاردينال، ليصبح 
ثال�ث عراقي يص�ل إىل ه�ذه الرتبة 

الكنسية العليا.
وذكر إعالم بطريركية الكلدان، يف 
بيان ان البابا فرنس�يس، قام برتقية 
البطريرك لويس روفائيل س�اكو اىل 
كاردينال وهي ارفع رتبة كنسية بعد 
البابوي�ة.  وأضاف البي�ان أن » البابا 
فرنس�يس أعل�ن يف ص�الة التبش�ري 
املالئك�ي ع�ن ترقيت�ه ألربع�ة عرش 
كاردين�اال جدي�دا وجاء اس�م غبطة 
البطري�رك لويس روفائيل س�اكو يف 
املرتب�ة األوىل م�ن بينه�م 11 ناخب�ا 

للبابا، من بينهم 3 متقاعدين«.

وأش�ار إىل ان » التنصيب سيكون 
يف روم�ا ي�وم 29 حزي�ران املقبل يف 
بازيليكا مار بط�رس«. والكاردينال 
ه�و صاحب أع�ىل رتبة كنس�ية بعد 

البابوي�ة، ويع�د عض�وا يف مجم�ع 
الكرادلة املس�ؤول عن انتخاب البابا 
الذي يعد قائدا للكنيسة الكاثوليكية 
يف العال�م، كم�ا يعد أمريا م�ن أمراء 

الكنيس�ة. واختري س�اكو  املولود يف 
قض�اء زاخ�و ع�ام 1949، بطريركا 
باس�م   2013 ش�باط  يف  للكل�دان 
البطريرك مار لوي�س روفائيل األول 
س�اكو، خلفا للبطري�رك الكاردينال 
م�ار عمانوئيل الثال�ث ديل الذي قدم 

استقالته يف نهاية عام 2012.
الجدي�ر بالذك�ر ان أول كاردينال 
عراق�ي يف التاري�خ ه�و البطري�رك 
الكاردين�ال جربائي�ل االول تبون�ي، 
بطريرك الرسيان الكاثوليك الذي ولد 
يف مدينة املوصل ع�ام 1879، والذي 
 19 يف  الكاردين�ال  درج�ة  إىل  رق�ي 
كان�ون االول 1935، ويف العام 2007 
ج�رى ترقي�ة مارعمانوئي�ل الثالث 
ديل  بطري�رك باب�ل للكل�دان، كثاني 
عراق�ي إىل مرتبة كاردين�ال من قبل 
الباب�ا بينيديكت الس�ادس عرش بابا 

الفاتيكان.

البطريرك ساكو ثالث عراقي يرقى إىل مرتبة »كاردينال«

رئيس الوزراء يصدر توجيهات لتأمني احلدود العراقية 
ومنع تسلل االرهابيني

      بغداد / المستقبل العراقي

رئاس�ة  يف  اإلعالم�ي  املكت�ب  أعل�ن 
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة االتحادي�ة، 
أم�س االثنني، ب�أن محكم�ة الجنايات يف 
املحافظ�ة أصدرت حكم�ني باإلعدام عىل 
مته�م أدين بقتل وإصاب�ة عدد من رجال 

األمن يف محافظة دياىل قبل 12 عاماً.
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه إن »محكمة الجنايات 
يف الب�رصة أصدرت حكماً باإلعدام ش�نقاً 
حتى املوت بحق مته�م وفق أحكام املادة 
الرابع�ة وبداللة املادة الثاني�ة من قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لس�نة 2005«، 
مبين�اً أن »الحك�م ص�در بحق�ه لقيامه 
يف )19 ترشي�ن األول 2006( باالش�رتاك 
واالتف�اق مع متهمني آخري�ن ينتمون اىل 

تنظي�م القاع�دة اإلرهاب�ي بالهجوم عىل 
مف�رزة للرشط�ة يف ناحي�ة كنعان ضمن 
محافظ�ة دي�اىل، مم�ا أدى اىل استش�هاد 
وإصابة عدد من رج�ال الرشطة«. ولفت 
املكتب ضمن البيان اىل أن »املحكمة ذاتها 
أص�درت حكماً آخر باإلعدام ش�نقاً حتى 
امل�وت بحق نفس املتهم واس�تناداً لنفس 
امل�ادة القانوني�ة«، مضيف�اً أن »الحك�م 
الثاني صدر بحقه لقيامه يف )30 حزيران 
2006( باالتف�اق واالش�رتاك مع متهمني 
آخرين بالهجوم عىل مجموعة من القوات 
األمنية يف مرآب للنقليات يف ناحية كنعان، 
مم�ا أدى اىل استش�هاد وإصاب�ة عدد من 
رج�ال األمن«.وتاب�ع املكت�ب أن »املته�م 
أقدم عىل ارتكاب الجرائم تحقيقاً لغايات 
واالس�تقرار  األم�ن  وزعزع�ة  إرهابي�ة 
وإش�اعة الخوف بني املواطنني«، موضحاً 

أن »أوراق الدعوى سوف ترسل اىل محكمة 
التدقيق�ات  إلج�راء  االتحادي�ة  التميي�ز 
التمييزية عليها مع االحتفاظ للمش�تكني 
واملدعني بالحق الش�خيص بحق مراجعة 
املحاك�م املدني�ة للمطالب�ة بالتعويض«.

يذك�ر أن القوات األمني�ة يف البرصة ألقت 
القبض يف غضون األعوام القليلة املاضية 
اىل  باالنتم�اء  املتهم�ني  م�ن  ع�دد  ع�ىل 
تنظيمات إرهابية، ومعظمهم ليس�وا من 
الب�رصة، ونس�بة منهم دخل�وا املحافظة 
بصف�ة نازحني من مناطق كان يس�يطر 
عليها تنظيم »داعش« قبل تحريرها، وقد 
أصدرت محكم�ة الجناي�ات يف املحافظة 
أحكاماً باإلعدام عىل بعضهم، كما تتعامل 
املحكمة مع دعاوى كثرية تخص متهمني 
باإلره�اب تم القبض عليهم يف محافظات 

أخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية 
اإليرانية، بهرام قاسمي، أمس االثنني، إن 
العالق�ة بین إیران والعراق واضحة تماما 
تح�ت أي ظ�رف م�ن الظ�روف ومع أي 
حكوم�ة قادمة، ونحن متفائلون بش�أن 
التعاون املستقبيل. ونقلت وكالة »تسنيم« 
اإليراني�ة ع�ن قاس�مي، قول�ه يف مؤتمر 
صحفي، تعليقا عىل االنتخابات العراقية 
وف�وز تحالف »س�ائرون«، إن�ه »بالنظر 
اىل العالقات الجيدة م�ع العراق لن يكون 
لدينا مش�كلة مع هذا البلد، انني متفائل 
باالنتخاب�ات وتش�كيل الحكوم�ة، كم�ا 
ينبغي االنتظار لرؤية من هي التحالفات 
التي ستش�كل الحكومة«. وتابع »نحرتم 
نتيجة االنتخابات يف العراق ولسنا قلقني 

عىل مستقبل الشعب العراقي«. وأضاف، 
»نح�ن نرى العراق بلدا مس�تقال ونحرتم 
أص�وات الش�عب العراق�ي ولي�س لدينا 
مشكلة مع أي ش�خص يتوىل زمام امور 
الحكومة يف العراق اذ سنس�تمر بعالقاتنا 
املتنامي�ة مع الع�راق«. وردا عىل س�ؤال 
حول االنتخابات العراقیة ، قال قاس�مي، 

إن العالق�ة بین إی�ران والع�راق واضحة 
تماما تحت أي ظرف من الظروف ومع أي 
حكومة ، ونحن متفائلون بشأن التعاون 
املستقبيل. وأردف قائال »يف األیام األخیرة، 
أثی�رت ضج�ة اعالمیة يف وس�ائل اإلعالم 
حول الوضع الجدی�د يف العراق واألصوات 
املطلوب�ة الت�ي ناله�ا املرش�حون للفوز 
باملقاع�د الربملانی�ة، بعض غ�رف الفكر 
تح�اول بحقد، التأثیر ع�يل عالقات إیران 
بجیرانها ویجب أال تويل هذه الترصیحات 
اهتماما«. وفيما يتعلق بالوجود اإليراني 
يف سوريا، أشار قاسمي، إىل انه » اليمكن 
ألح�د اجب�ار ايران ع�ىل القي�ام بعمل ما 
واي�ران س�تبقى يف س�وريا م�ادام هناك 
ارهاب ولطامل�ا تريد الحكومة الس�ورية 
ذل�ك، م�ن ينبغي ان يخرج ه�و من دخل 

من دون اذن الحكومة السورية«.

جنايات البرصة حتكم باإلعدام عىل مدان بقتل
 رجال أمن يف دياىل

اخلارجية اإليرانية: ليس لدينا مشكلة مع أي شخص
 يتوىل رئاسة احلكومة العراقية
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة االقتص�اد والتج�ارة والخارجية الس�ورية، أمس االثنني، 
حظر اس�ترياد التمور السعودية بسبب كثرة عمليات التهريب التي يتم 

ضبطها، مؤكدة أن التمر العراقي يكفي لسد حاجة السوق املحلية. 
ونقلت صحيفة “ترشين” السورية الرسمية عن مصدر بالوزارة قوله، 
إن “وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الس�ورية قررت حظر استرياد 

التمور من السعودية بسببب كثرة عمليات التهريب التي تجري”.
وأض�اف املصدر أن “قضايا التم�ور كثرت يف اآلونة األخرية، حيث جرى 
ضبط س�يارتني تحويان 20 طناً من التم�ور، وجرت املصالحة عليهما 
بس�بب امتالكهم�ا بيان�ات تؤك�د صح�ة كالم التاجر”، مش�ريا إىل أن 
“التمر العراقي يكفي لس�د حاجة الس�وق املحلية ولن يؤثر عىل زيادة 

االسعار”.

سوريا حتظر »التمور السعودية« وتكتفي باسترياد العراقية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات 
العراقي�ة الغاء نتائ�ج 103 محطات 
محافظ�ات  خم�س  يف  انتخابي�ة 
استجابة لشكاوى وطعون انتخابية، 
إال أن ذل�ك يبدو غ�ري كاٍف ألعضاء يف 
الربمل�ان القدي�م، إذ يحاول�ون إلغ�اء 
نتائج االنتخابات بشكل كامل، غري أن 

نائب يؤكد أن هذا األمر لن يحصل.
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وقال�ت 
لالنتخاب�ات يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إن هذا االجراء 
ج�اء »اس�تناداً اىل قان�ون املفوضية 
رق�م )11( لس�نة 2007 املع�دل الذي 
بني الط�رق القانوني�ة لالعرتاض من 
قب�ل الجه�ات املت�ررة م�ن نتائج 
االنتخابات من خالل تقديم الشكاوى 
وفق�ًا  االق�رتاع  ي�وم  يف  االنتخابي�ة 
التي  القانوني�ة والفني�ة  لالج�راءات 
تضعه�ا املفوضي�ة حي�ث ان مجلس 
املفوضني هو السلطة الحرصية للبت 

بالشكاوى«.
واوضحت ان مجلس املفوضني نظر يف 
الشكاوى التي بلغت 1436 للتصويت 
الع�ام والخاص والخ�ارج وتصنيفها 
م�ن قب�ل لج�ان مختص�ة يف مجلس 
املفوضني حيث تبني وجود 33 شكوى 
حمراء وبعد التدقيق ترتب عليها الغاء 
103 محطات توزعت عىل املحافظات 
التالية: االنب�ار ونينوى وصالح الدين 

وبغداد وأربيل.
واش�ارت اىل انها »تتس�لم الطعون يف 
مكات�ب املحافظ�ات ومكتب�ي بغداد 
بالكرخ والرصافة وكما رس�م قانون 
املفوضي�ة الح�ق للجه�ات املتررة 
بالطعن بق�رارات مجل�س املفوضني 
امام الهيئة القضائي�ة لالنتخابات يف 
محكمة التميي�ز االتحادية وقراراتها 

ملزمة للمفوضية«.
ول�م توضح املفوضية فيما اذا ش�كل 
هذا االلغ�اء أي تغيري يف عدد االصوات 
التي حصل عليها مرشحون بعينهم يف 
هذه املحافظات او يف قوائم انتخابية 

تنافست فيها.
وقد تنافس 6898 مرش�حا عىل 329 

مقع�دا برملاني�ا يف االنتخاب�ات بينهم 
4972 مرشحا من الذكور و 2014 من 
االناث وقد تم تخصيص 8 آالف مركز 
انتخاب�ي يف أرج�اء الب�الد الس�تقبال 

الناخبني.
الربمل�ان  يف  أعض�اء  ف�إن  بدوره�م، 
السابق يبدو أن هذا األمر ال يعد كافياً 
بالنس�بة لهم، إذ جرى ترسيب وثيقة 

أعده�ا الربملان، تكش�ف ع�ن مقرتح 
الت�ي  الربملاني�ة  االنتخاب�ات  إللغ�اء 
ت�م إجراؤه�ا يف الثاني ع�رش من أيار 

الجاري.
وبحسب الوثيقة، فان مجلس النواب 
يق�رتح إلغ�اء االنتخاب�ات الربملانية، 
وإعادة إجرائها مع انتخابات مجالس 
املحافظات يف ال� 22 من ش�هر كانون 

األول املقب�ل. كم�ا اق�رتح الربملان ان 
يقوم مجلس القض�اء األعىل بانتداب 
تس�عة قضاة لتويل صالحيات مجلس 
املفوضني يف املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات، إضاف�ة إىل ق�ايض لكل 
محافظ�ة  كل  يف  انتخاب�ات  مكت�ب 
ابت�داء م�ن األول م�ن ش�هر تم�وز 
املقب�ل، ولحني املصادق�ة عىل النتائج 

النهائية لالنتخابات من قبل املحكمة 
الوثيقة  العليا. وتضمن�ت  االتحادي�ة 
مقرتحا بإلغاء العمل بجهاز الترسيع 
االلكرتوني ويكون العد والفرز يدويا، 
كم�ا اق�رتح إقال�ة أعض�اء مجل�س 
املفوضي�ة العليا لالنتخابات، مش�رية 
إىل ان املق�رتح ينص ع�ىل أن ال يعمل 
ب�أي قان�ون يتع�ارض م�ع مق�رتح 

القانون يف الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إىل ان األسباب املوجبة 
لهذا املقرتح هي الخروقات القانونية 
والفنية التي شابت العملية االنتخابية 
الترسي�ع  أجه�زة  صالحي�ة  وع�دم 
االلكرتوني للعم�ل يف االنتخابات التي 

جرت يف 12 أيار الجاري.
باملقاب�ل، اعت�رب النائ�ب ع�ن ائتالف 

دولة القان�ون منصور البعيجي إلغاء 
نتائج االنتخابات ملجرد خسارة بعض 
املرش�حني أو الق�وى السياس�ية أمراً 

غري ممكن. 
وقال البعيجي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »بالرغم 
من وج�ود بعض الخ�روق االنتخابية 
الت�ي حصل�ت أثن�اء عملي�ة االقرتاع 
إال أن�ه م�ن غري املمك�ن طل�ب إلغاء 
نتائ�ج االنتخاب�ات من بع�ض القوى 
السياس�ية الت�ي خ�رست مقاعده�ا 

خالل االنتخابات التي جرت مؤخراً«.
عملي�ة  أو  »الخ�روق  أن  وأض�اف، 
التزوي�ر تحصل يف أغل�ب بلدان العالم 
املتط�ورة أثناء االنتخاب�ات وال يمكن 
الس�يطرة عليها فكيف يف بلد ك العراق 
خ�ارج من حرب ضد عصابات داعش 
اإلرهابي�ة وهن�اك أع�داد كب�رية من 
النازح�ني ناهي�ك ع�ن ع�زوف أعداد 
كبرية باملش�اركة باالنتخابات نتيجة 
التذم�ر الكبري عىل القوى السياس�ية 
التي لم تقدم لهم ش�يئاً وهذه نتيجة 

متوقعة«.
وأشار إىل أن »جميع القوى السياسية 
الفائ�زة باالنتخابات تجري مباحثات 
واجتماع�ات م�ن أجل التق�ارب فيما 
بينه�ا إلع�الن التحالفات السياس�ية 
وهذا الحراك يجري بصورة مس�تمرة 
منذ إعالن نتائج االنتخابات«، مضيفاً 
أنه »ال يمكن الحديث عن عملية إلغاء 
النتائج ملجرد خسارة بعض املرشحني 

أو القوى السياسية«.
تج�ري  القان�ون  »دول�ة  أن  وتاب�ع، 
الكت�ل  م�ع  الس�يايس  حراكه�ا 
السياس�ية التي تراه�ا قريبة منها يف 
األف�كار واملناه�ج وتؤم�ن بحكوم�ة 
االغلبية السياس�ية ألننا ضد حكومة 
املحاصصة أو الرشاك�ة كونها خراب 
البل�د وه�ي التي أوصلتن�ا إىل ما نحن 
علي�ه بالت�ايل ماهي اال مس�ألة وقت 
وحسب الس�ياقات الدستورية إلعالن 
الفائزي�ن  عق�د جلس�ة للمرش�حني 
لتشكيل الحكومة املقبلة«، معرباً عن 
أمله بأن »تتشكل باألغلبية السياسية 
إلنق�اذ البل�د مما مر به طيل�ة الفرتة 

السابقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

يف أع�ىل تل�ة حط�ام عىل ضف�ة نهر 
دجلة بوس�ط املدينة القديمة يف غرب 
الجي�ش  عن�ارص  ينهم�ك  املوص�ل، 
والرشط�ة والدف�اع املدن�ي ببزاته�م 
املرقط�ة يف حرك�ة متواصل�ة س�عيا 
إىل إخ�راج الجث�ث التي ال ت�زال تحت 
األنقاض وتزيد الح�رارة املرتفعة من 

تحللها.
ج�راء  أنوفه�م  تغط�ي  وبكمام�ات 
الرائح�ة القوية، يعمل رج�ال الدفاع 
املدني والجيش والرشطة بدون توقف 
عىل انتشال الجثث، رغم خطر األلغام 
املدين�ة  يف  املفكك�ة  غ�ري  والعب�وات 
القديم�ة الت�ي دم�رت تمام�ا ج�راء 
املعارك لطرد تنظيم الدولة اإلسالمية.

يق�ول ضابط جهد اإلنقاذ يف الش�طر 
املق�دم ربي�ع  املوص�ل  الغرب�ي م�ن 
إبراهي�م لوكا إنه »ت�م رفع 763 جثة 
خالل ثالثة أيام، والعمل مستمر لحني 

رفع كل الجثث من املنطقة«.
ويضيف إبراهيم »يتم تس�ليم الجثث 
املتفس�خة إىل دائ�رة صح�ة نين�وى 
وبلدي�ة املوصل التي تتخ�ذ اإلجراءات 

الالزمة بدفنها«.
ويوض�ح أن جث�ث املدنيني تس�لم إىل 
ذويهم بعد إجراء الفحوصات الالزمة 
للتأكد م�ن الهويات، فيما تدفن جثث 
مقات�ي تنظي�م الدولة اإلس�المية يف 
مقربة خاصة بمنطقة السحاجي عند 

أطراف غرب املوصل.
لك�ن الفرق العامل�ة تواجه صعوبات 

يومية خالل عمليات انتشال الجثث.
يقول مدي�ر الدفاع املدني يف محافظة 
نينوى حسام خليل إن »صعوبة العمل 
يف املنطق�ة القديم�ة تكم�ن بصعوبة 
إدخال اآللي�ات الثقلي�ة لضيق األزقة 
والطرقات، ما يضطرنا إىل اس�تخدام 

املعدات البسيطة«.
يأت�ي ذل�ك إىل جان�ب الخط�ر املحدق 

املنطق�ة  يف  ترتك�ز  الت�ي  بالعملي�ة 
املحصورة بني جرس املوصل الخامس 
والج�رس القدي�م، وهي آخ�ر األحياء 
الت�ي ش�هدت مع�ارك كر وف�ر قبيل 

استعادة املدينة يف تموز.
ويلف�ت رئي�س لجنة انتش�ال الجثث 
يف بلدية املوصل املهن�دس دريد حازم 
محم�د إىل أن »القوات األمنية املرافقة 

للجنة عثرت عىل كمي�ات من األعتدة 
الناس�فة بني  واملتفج�رات واألحزمة 

الجثث وتحت األنقاض«.
وأضاف »بعض جثث الدواعش ترتدي 
أحزم�ة ناس�فة، وهذا مص�در خطر 
كبري عند رفع الجثة ما لم تتم معالجة 

الحزام«.
وه�ذا ما يطالب به املق�دم ضياء عبد 

الحس�ن الخفاج�ي م�ن الفرق�ة 20 
التابعة للجي�ش العراقي، قائال »نحن 
يف حاج�ة إىل فري�ق معالجة هنديس« 

للحد من تلك املخاطر.
غ�ري أن الخط�ر األكرب ال�ذي تطرحه 
ه�ذه الجثث املطمورة تحت األنقاض 
منذ عرشة أش�هر، يبقى خطرا صحيا 

عىل حياة املواطنني.

 40( ش�اكر  س�عد  عثم�ان  يق�ول 
عام�ا( ال�ذي دم�ر منزل�ه تمام�ا يف 
منطق�ة القليعات يف املدين�ة القديمة 
إن »الخ�وف م�ن التل�وث واإلصاب�ة 
باألمراض بس�بب الجث�ث يمنعنا من 

العودة إىل املنطقة«.
أم�ا أب�و ع�ادل )33 عام�ا( وهو من 
س�كان ح�ي املي�دان املج�اور، فق�د 

طال�ب الجه�ات الحكومي�ة »برسعة 
رفع الجثث، وتعوي�ض أهايل املنطقة 
م�ع توف�ري الخدم�ات حت�ى يتمكنوا 
م�ن الع�ودة وإع�ادة إعم�ار بيوتهم 

ومحالهم املدمرة«.
لكن املهم�ة ضخمة. فمنذ اس�تعادة 
الق�وات األمني�ة للموص�ل يف العارش 
م�ن تم�وز امل�ايض »ت�م رف�ع 2838 
جث�ة، بينها 600 تعود لعنارص الدولة 
اإلس�المية، بحس�ب ما يؤكد محافظ 

نينوى نوفل سلطان العاكوب.
ورغ�م دفن الجث�ث يف أماك�ن بعيدة، 
فه�ي ترتك وراءها جراثي�م وأمراضا، 
ق�د يحمله�ا النه�ر إىل خ�ارج املدينة 

القديمة.
»محط�ات  أن  الس�لطات  وتؤك�د 
التصفي�ة ال تنتج مياها ملوثة بل هي 
معقمة وصالحة للرشب واالستخدام 
الب�رشي، إذ أنه�ا تس�حب م�ن عمق 
ووس�ط النهر، أي من املياه الجارية، 
ولي�س من املياه الت�ي رسعتها صفر 

قرب الضفاف وحافات النهر«.
لك�ن أخصائ�ي األم�راض الباطني�ة 
الطبيب أحم�د إبراهيم يحذر بش�كل 
متكرر م�ن األمراض التي ق�د تنقلها 

املياه امللوثة.
ويقول إبراهيم إن تلك املياه »معرضة 
لإلصابة بأمراض مختلفة منها مرض 
التيفوئيد والنزالت املعوية والبلهارسيا 
واإلسهال واملالريا والكولريا«، مطالبا 
»األهايل بغي املياه قبل اس�تخدامها، 
فه�ذه األم�راض قد تظه�ر أعراضها 

فورا، أو ربما الحقا أو بعد سنوات«.

جملس املفوضني يلغي نتائج )103( حمطات انتخابية يف )5( حمافظات استجابة للشكاوى

برملانيون يعّدون »وثيقة« إللغاء »نتائج« االنتخابات!

مهمة صعبة إلعادة إعمار املدينة املدمرة تستوجب الدقة واحلذر

رجال الدفاع املدين يف املوصل.. بني رفع »اجلثث املتحللة« واحلذر من »أكداس العتاد«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعل�ن تحال�ف س�ائرون الفائ�ز يف االنتخابات 
الربملاني�ة العراقي�ة االخرية ع�ن اتفاقه مع 3 
قوائ�م انتخابي�ة فائزة ع�ىل تش�كيل تحالف 
الكتلة االكرب التي ستشكل الحكومة الجديدة.

وقالت النائب عن كتلة االحرار النيابية التابعة 
للتي�ار الصدري زينب الخزرج�ي إن »التحالف 
االكرب يف مجلس النواب س�يتكون من سائرون 
وقائم�ة الن�رص بزعامة رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي الت�ي حل�ت ثالث�ة يف النتائ�ج وتيار 
الحكمة الوطن�ي بزعامة عم�ار الحكيم الذي 
جاء سادس�ا بانتظار حس�م امر زعيم ائتالف 
الوطنية اياد ع�الوي ليتم االعالن عن التحالف 

بشكل رسمي«.
واضافت ان »تلك الكتل تتوافق يف ما بينها بشأن 
املنه�ج والرؤى والقب�ول يف العملية االنتخابية 

الت�ي جرت يف 12 من الش�هر الحايل، باالضافة 
اىل املرونة يف االتفاق بش�أن تش�كيل الحكومة 
املقبل�ة« كما نقلت عنها وكال�ة »بغداد اليوم« 
االثنينة موضحة ان »ش�خصية رئيس الوزراء 
سيتم حس�مها بعد اعالن التحالف االكرب الذي 

يرتأسه سائرون«.
ورغ�م أن الجدل ما زال متواص�اًل حول رئيس 
الحكوم�ة العراقي املقبل، ف�إن فرص العبادي 
بتويل والية ثانية تعززت بعد اللقاء األخري الذي 

جمعه بالصدر.
وكان الصدر والعب�ادي عقدا اجتماعاً يف منزل 
أح�د القيادات التابعة للتي�ار الصدري يف بغداد 
بعد نحو أسبوع من الرتدد يف شأن طريقة عقد 
اللق�اء ومكانه. واعُترب مجيء الصدر إىل بغداد 
ك�رساً للحاجز الربوتوكويل ال�ذي قال مقربون 
م�ن العبادي إنه كان يمنعه م�ن زيارة الصدر 

والحوار حول تشكيل الكتلة الربملانية األكرب.

وكان الصدر اس�تثنى يف تغريدة سابقة ائتالف 
دول�ة القان�ون بزعامة ن�وري املالك�ي، وتيار 
الفت�ح املمثل للحش�د الش�عبي بزعامة هادي 
العام�ري من تحال�ف دعا إليه معظ�م القوى 
السياس�ية االخرى ما ُفهم عىل أنه خط أحمر 
م�ن الصدر تج�اه الق�وى القريبة م�ن إيران 
خاص�ة وانه ش�دد ع�ىل ان تش�كيل الحكومة 

يجب ان يكون عراقيا وطنًيا.
يف غض�ون ذل�ك، اعل�ن الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني بزعامة مسعود بارزاني ان وفدا 
يمثله سيتوجه اىل العاصمة بغداد يوم األربعاء 
للتف�اوض م�ع الكتل الفائزة بش�أن تش�كيل 

الحكومة املقبلة.
وق�ال القي�ادي يف الحزب هوش�يار زيباري يف 
ترصيح لوس�ائل اع�الم كردي�ة، ان »وفدا من 
الحزب س�يتوجه إىل العاصمة بغداد، برئاس�ة 
س�كرتري املكتب الس�يايس يف الح�زب، فاضل 

س�يتفاوض  »الوف�د  ان  واض�اف،  مريان�ي«. 
م�ع الكتل الفائ�زة باالنتخابات حول تش�كيل 

الحكومة الجديدة«.
/12( امل�ايض  الس�بت  العراقي�ون،  وص�وت 

آي�ار/2018(، إلختيار برملان جديد، وتعد هذه 
اإلنتخابات األوىل بع�د هزيمة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، فيما أعلنت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، أن نس�بة املش�اركة يف اإلنتخابات 

بلغت %44.
وأعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
يف العراق، السبت املايض، فوز كتلة »سائرون« 
بزعامة مقتدى الصدر يف االنتخابات الربملانية، 
وحصولها ع�ىل 54 مقعدا، وج�اءت يف املرتبة 
الثاني�ة كتلة الفتح بزعام�ة هادي العامري إذ 
حصلت ع�ىل 47 مقعدا، وتلتهم�ا كتلة النرص 
بزعام�ة رئي�س الحكومة حي�در العب�ادي إذ 

حصلت عىل 42 مقعدا.

سائرون يعلن االتفاق مع »ثالث قوى« لتشكيل احلكومة.. وبارزاني يرسل »الصقور« إىل بغداد

مالمح »حتالفات سياسية« بدأت تظهر إىل العلن
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بعد القدس.. أمريكا تدفع لالعرتاف بـ »السيادة الصهيونية« عىل اجلوالن

مادورو يف طريق مفتوح للفوز بالرئاسة
       بغداد / المستقبل العراقي

عمد حش�ود من الهندوس إلى ضرب مسلم إتهموه 
بذبح بقرة في وسط الهند، على ما أعلنت الشرطة، في 
آخ�ر جرائم اإلقتصاص الجماع�ي بخصوص الحيوان 

الذي ُيعّد مقدساً لدى الهندوس.
وقال الضابط في الش�رطة المحلية أرفيند تيواري 
لوكالة فرانس برس إن “سراج خان” البالغ من العمر 
45 عاماً تعرض لهجوم في والية ماديا براديش صباح 

الجمعة وُقتل في موقع الهجوم.
وُنقل “ش�اكيل مقبول” صديق س�راج خ�ان الذي 
أصي�ب في الهجوم، إلى المستش�فى وه�و يعاني من 

جروح خطرة.
وأوضح تيواري: أوقفنا أربعة أش�خاص وهم اآلن 

في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم.
وأش�ار إلى العثور على لح�م ثور مذبوح في موقع 
الح�ادث، دون أن يق�دم مزي�داً من التوضي�ح ويعتبر 
الهندوس لحم البقر مقدس�اً، وذب�ح األبقار أو حيازة 
وإستهالك لحمها أمر ممنوع في معظم واليات الهند.

وُيع�ّد ذبح األبقار في والي�ة ماديا براديش جريمة 
عقوبتها الس�جن س�بع س�نوات، لكنه جريمة يعاقب 

عليها بالسجن المؤبد في عدة واليات هندية أخرى.
وفي العامي�ن األخيرين، ُقتل أكثر م�ن 12 مواطناً 
هندي�اً مس�لماً في مختلف أنح�اء الهند بعد اإلش�تباه 
بأنه�م أكلوا لح�م بق�ر أو قام�وا بتهريب أبق�ار، من 
بينهم فتى ُض�رب حتى الموت في قطار مزدحم العام 
2017 . ويقول المراقبون إن أعمال العنف إزدادت منذ 
إنتخاب حزب الش�عب الهندي )باراتيا جاناتا( اليميني 
المتط�رف بزعامة رئيس ال�وزراء ناريندرا مودي في 

العام 2014.
وتق�ول منظم�ات حقوقي�ة إن الهن�دوس إزدادوا 

جرأة إلقتراف جرائمهم في عهد هذا الحزب.

اهلند: رضب »مسلم« حتى املوت 
إلهتامه بذبح بقرة!

       بغداد / المستقبل العراقي

يسعى عضو مجلس النواب األميركي 
إع�الن  إق�رار  إل�ى  ديس�انتيس  رون 
بروتوكولي يزعم ك�ون هضبة الجوالن 
الس�ورية المحتل�ة ج�زء من إس�رائيل، 
وفق م�ا ذكر موق�ع “وال�ال” اإلخباري 

اإلسرائيلي.
وشارك ديسانتيس )جمهوري- والية 
فلوريدا(، االثني�ن الماضي في حفل نقل 
الس�فارة األميركية لدى إسرائيل من تل 

أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال ديسانتيس للموقع عبر الهاتف، 
وضع�ت  واش�نطن  إل�ى  عودت�ي  بع�د 
أم�ام لجن�ة الش�ؤون الخارجي�ة )أح�د 
أعضائه�ا( في مجلس الن�واب، الخميس 

الماض�ي مش�روع إع�الن بروتوكول�ي 
لالعت�راف بالس�يادة اإلس�رائيلية عل�ى 
الجوالن ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا في 
الكونغرس. ومنذ ح�رب حزيران 1967، 
تحت�ل إس�رائيل حوال�ي 1200 كيلومتر 
مرب�ع من هضب�ة الج�والن الس�ورية، 
وأعلن�ت ضمها إليه�ا ف�ي 1981، بينما 
ال ت�زال حوالي 510 كيلومت�رات مربعة 

تحت السيادة السورية.
القان�ون  حس�ب  الهضب�ة،  وتعتب�ر 
الدول�ي، أرض�ا محتل�ة ويس�ري عليها 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 242 لعام 
1967 الذي ينص على ضرورة انس�حاب 

إسرائيل من األراضي التي احتلتها.
واعتبر ديس�انتيس أن نقل الس�فارة 
األميركية إلى القدس كان مهما بالنسبة 

ل�ه بصفته رئيس اللجن�ة الفرعية لألمن 
القومي. وتابع “كان يجب فعل ذلك )نقل 
الس�فارة(، ألن�ه جيد للوالي�ات المتحدة 
وإلسرائيل”. وأضاف “سألت نفسي عن 
الخطوة المقبلة وفي ظل الحرب األهلية 
بس�وريا وتوس�ع النفوذ اإليران�ي فيها 
خاص�ة قرب بوابة إس�رائيل الش�مالية، 
فق�د آن األوان للوقوف بجانب إس�رائيل 

واالعتراف بسيادتها على الجوالن”.
وأردف أن�ه “ال يج�ب الضغ�ط عل�ى 
أي س�يناريو مس�تقبلي  ف�ي  إس�رائيل 
للتن�ازل ع�ن الج�والن لرئي�س النظ�ام 
الس�وري بش�ار األس�د أو إلي�ران، نظرا 

ألهميتها االستراتيجية”.
وقال ديسانتيس أيضا “ليكون إعالنا 
بروتوكوليا، فس�يتم إق�راره بدعم كبير، 

ليش�كل دفعة لإلدارة األميركية، للتفكير 
بشأن إن كانت ستعترف بسيادة إسرائيل 
على الجوالن أم ال”. وذكر موقع “والال” 
أن ديسانتيس رفض اإلفصاح إن كان قد 
أبلغ البيت األبيض أم ال بمشروع اإلعالن 

البروتوكولي حول الجوالن.
لكن�ه ق�ال إن�ه تح�دث م�ع رئي�س 
ال�وزراء اإلس�رائيلي بنيامي�ن نتنياه�و 
ويعلم أن نتنياهو دعا واش�نطن علنا إلى 
هذه الخط�وة ويوجد دع�م كبير لها في 
الكونغ�رس. وق�ال الموقع اإلس�رائيلي 
الن�واب  أب�رز  م�ن  كان  ديس�انتيس  إن 
األميركيين الذين ضغطوا لنقل الس�فارة 
األميركي�ة إل�ى الق�دس. وبالتزامن مع 
نقل الس�فارة إلى الق�دس المحتلة، قتل 
جيش االحتالل اإلسرائيلي 65 فلسطينيا 

وأص�اب اآلالف، خ�الل مش�اركتهم في 
احتجاجات سلمية، قرب السياج الفاصل 

بين غزة وإسرائيل.
وج�اء نق�ل الس�فارة تنفي�ذا لق�رار 
الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترامب في 6 
ديس�مبر/كانون األول الماض�ي، اعتبار 
والغرب�ي  الش�رقي  بش�قيها  الق�دس 
الق�وة  إلس�رائيل،  مزعوم�ة  عاصم�ة 

القائمة باالحتالل.
بالق�دس  الفلس�طينيون  ويتمس�ك 
الش�رقية عاصم�ة لدولته�م المأمول�ة، 
استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي 
ال تعترف باحتالل إس�رائيل للمدينة، عام 
1967، وال ضمه�ا وإعالنه�ا مع القدس 
الغربي�ة ف�ي 1980 “عاصم�ة موح�دة 

وأبدية” لها.

       بغداد / المستقبل العراقي

توجه ماليي�ن الفنزويليين الى مراكز 
االقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية 
م�ن المرجح ان يفوز بها الرئيس الحالي 
نيك�والس م�ادورو بغي�اب اي مناف�س 
جدي له، ووس�ط ازمة اقتصادية خانقة 

تضرب البالد.
ووصل م�ادورو مرتديا قميصا أحمر 
برفقة زوجته وكبار مساعديه إلى مركز 
اقتراع ف�ي العاصمة كراكاس حيث ادلى 

بصوته.
وقال “مع ه�ذه العملي�ة االنتخابية، 
تتج�ه فنزوي�ال ال�ى مرحل�ة اس�تقرار 
سياسي”، داعيا مواطنيه الى المشاركة 

في االنتخابات.
واضاف ان “صوتك يقرر: التصويت او 
الرصاص، الوطن او المستعمرة، السالم 
او العنف، االستقالل او الخضوع”. وتابع 
“س�نعمل عل�ى ان تحت�رم ارادة ش�عب 

فنزويال هنا وفي العالم”.
خورخ�ي  حملت�ه  رئي�س  واوض�ح 
ملي�ون   2.5 م�ن  “اكث�ر  ان  رودريغي�ز 
ناخب” ادلوا باصواتهم حتى ظهر االحد 

من اصل 20.5 مليونا مسجلين.
وتبل�غ م�دة الوالية الرئاس�ية س�ت 
سنوات. ويفترض ان تبدأ الوالية المقبلة 

في 19 كانون الثاني 2019.
وم�ادورو هو االوف�ر حظا للفوز في 
االنتخاب�ات م�ع ان اكثري�ة كبي�رة م�ن 
الفنزويليين تعارض طريقة ادارته للبالد 
بعد ان انهكهم النقص في المواد الغذائية 
واالدوي�ة والمي�اه والكهرباء ووس�ائل 
النق�ل، ال�ى جانب غياب االم�ن وارتفاع 

كلفة المعيشة.
ويضاف الى كل ذلك الرواتب المتدنية 
التي ال يس�مح الحد االدنى منها لش�راء 
اكث�ر من نص�ف كيلوغ�رام م�ن اللحم. 
وام�ام ه�ذا الواق�ع المرير فض�ل مئات 

اآلالف من االشخاص مغادرة البالد.
عل�ى  س�يطرته  ضم�ن  ان  وبع�د 
الس�لطات االنتخابية والعسكرية وامام 
انقس�ام المعارضة، يب�دو الطريق معبدا 
ام�ام الزعيم االش�تراكي م�ادورو الذي 
يؤكد انه وريث التش�افية، التي ارس�اها 
هوغو تش�افيز رئيس فنزويال من 1999 

الى 2013.
مساواة

في مواجهة مادورو، ترشح المنشق 
عن تيار تشافيز هنري فالكون )56 عاما( 
على الرغ�م من قرار تحال�ف المعارضة 
“منصة الوحدة الديموقراطية” مقاطعة 

االقتراع.
ويتنافس فالكون والمرشح المعارض 

اآلخر القس االنجيلي خافيير بيرتوتشي 
)48 عام�ا( على اص�وات الناخبين الذين 
يش�عرون باالحباط من حك�م مادورو، 
م�ا يعزز فرص الرئي�س المنتهية واليته 
بالف�وز. وتش�ير اس�تطالعات رأي ال�ى 
تعادل مادورو )55 عاما( سائق الشاحنة 
الس�ابق، وفالكون، بينما س�تعود نسبة 
امتن�اع كبي�رة بالفائ�دة عل�ى الرئي�س 

المنتهية واليته.
وقال�ت المدرس�ة المتقاع�دة ماري�ا 
بارانتيس “لن اش�ارك في هذه المهزلة. 

ما نعيشه كارثة”.
واوردت ماريتزا بالنس�يا )58 عاما( 
“غ�ادر ابنائ�ي االربع�ة ال�ى كولومبي�ا 
ليرس�لوا الي المال”، مؤكدة انها صوتت 

“للتغيير”.
الرئي�س  المعارض�ة  وتته�م 
للس�يطرة  وبالس�عي  ب”المحس�وبية” 
على المجتمع بوعده بتقديم مكافآت الى 
حاملي “البطاقة الوطنية” التي تس�مح 

باالستفادة من البرامج االجتماعية.
الوطن�ي  المجل�س  رئيس�ة  لك�ن 
االنتخابي تيبيس�اي لوسينا نفت السبت 
احتمال ان تكون اموال دفعت الى ناخبين 

خالل االنتخابات.
الى جانب المعارضة، ترفض الواليات 
المتحدة واالتح�اد االوروبي ومجموعة 
ليم�ا وهي تحال�ف ل14 دولة في اميركا 
والكاريبي، ه�ذه االنتخابات معتبرة انها 
ليست ديموقراطية وال حرة وال شفافة.

م�ادورو  جميع�ا  ه�ؤالء  ويته�م 
بتقوي�ض الديموقراطية. فاربعة اش�هر 
من تظاه�رات المعارضة ش�به اليومية 
التي اس�فرت عن س�قوط 125 قتيال في 
منتصف 2017، ش�طبت بانشاء جمعية 
تأسيسية تشكل السالح السياسي القوي 

في خدمة المعسكر الحاكم.
واعتب�رت الوالي�ات المتح�دة االح�د 

االنتخابات غير شرعية. وقالت المتحدثة 
باس�م الخارجية االميركية هيذر نويرت 
“ان المس�ماة انتخابات الت�ي تجري في 

فنزويال ليست شرعية”.
واضافت في تغريدة على موقع تويتر 
“ان الوالي�ات المتح�دة تق�ف الى جانب 
ال�دول الديموقراطي�ة عب�ر العال�م التي 
تدعم الفنزويليين وتدعم حقهم بانتخاب 

ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
ودعا البابا فرنسيس الفنزويليين الى 
التحلي “بالحكمة من اجل س�لوك طريق 

السالم والوحدة”.
وتعان�ي فنزوي�ال التي تض�ررت من 
تراجع اس�عار النفط منذ 2014 وتعتمد 
ف�ي 96 بالمئة م�ن عائداتها على النفط، 
من نقص في العم�الت االجنبية اغرقها 
ف�ي ازمة ح�ادة ودفع مئ�ات اآلالف من 

السكان الى الرحيل.
واألس�وأ من ذلك هو تهديد واشنطن 
بف�رض حظ�ر عل�ى ص�ادرات فنزويال 
النفطية وهو ما ق�د يصيح بقدرة البالد 

على سداد ديونها.
انخف�ض  س�نوات  خم�س  وخ�الل 
اجمالي الناتج المحلي بنس�بة 45 بالمئة 
حس�ب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع 
 2018 تراجع�ا بنس�بة 15 بالمئ�ة ف�ي 

وتضخما بنسبة 13.800 بالمئة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ال يزال البحرانيون يرس�خون أقدامهم في الميدان، لتنطق 
البلدات بش�كل يومي رف�ض األهالي للس�لطة الخليفية التي 

تقمع الناس كلما خرجوا منادين بمطالبهم المشروعة.
فالمدرعات المصفحة جابت بلدة نويدرات قبل أيام، وعاثت 
ف�ي البلدة قمعاً وإرهاباً، فقط ألن األهالي عبروا عن غضبهم 

الكبير وغيرتهم المتوهجة إزاء اعتقال شابتين من البلدة.
ط�وال اللي�ل واألهالي يس�معون الطلقات ويستنش�قون 
الغازات، أما الش�باب، فلم يلوذوا ببيوتهم لالحتماء، بل مكثوا 
غي�ر بعيدي�ن، يناوش�ون المصفح�ات لئ�ال تدخل ف�ي عمق 
بلدتهم. )شاهد من هنا( ولم يكن الحال مختلفاً كثيراً في بلدة 
المعامير، التي عبرت هي األخرى عن غضبها العتقال النساء، 
وكان�ت التظاهرات التي ش�ارك فيها الصغي�ر والكبير تنادي 

بإسقاط الملك الخليفي حمد عيسى. )شاهد من هنا(
وأمطرت الس�لطة الخليفية في ليالي شهر الله بلدة العكر 
بالعبوات الغازية الخانقة، وكانت أصوات س�يارات الش�رطة 
ت�دوي، ولم يثن ذل�ك عزيمة األهال�ي من البقاء ف�ي الميدان 
تعبيراً عن مدى الرفض للسلطة وسياساتها القمعية. )شاهد 
من هنا( وال تكف السلطة الخليفية عن سياسة اليد الباطشة، 
أال أن سياس�تها تعمق من أزمة ش�رعيتها في البالد بحس�ب 
مراقبين، األمر الذي يفاقم من الشرخ التي أحدثته بينها وبين 

المواطنين األصليين.

بلدات بحرانية
 تنتفض عىل السلطة اخلليفية 

غضبًا العتقال النساء

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن تنظيم “داع�ش” اإلرهابي مس�ؤوليته ع�ن هجوم 
اس�تهدف كنيس�ة في عاصمة جمهورية الشيشان غروزني، 
أس�فر عن مقتل ثالثة أش�خاص، حس�بما أف�ادت “رويترز”، 
نقال عن بيان صدر عن التنظيم. وفي وقت سابق، قال الرئيس 
الشيش�اني، أحمد قديروف، أن أربعة مس�لحين تس�للوا، يوم 
الس�بت 19 ايار، إلى كنيسة “رئيس المالئكة ميخائيل” وسط 

غروزني، وذلك بهدف احتجاز مصلين فيها كرهائن.
وأشار قديروف إلى أن العملية األمنية أسفرت عن تصفية 
جميع أفراد العصابة. فيما أفادت لجنة التحقيقات الروس�ية 
بأن ش�رطيْين من حرس الكنيس�ة قتال وأصي�ب اثنان آخران 
بجروح ج�راء الهجوم، إضافة إلى مصرع ش�خص مدني من 

مرتادي الكنيسة.

داعش يتبنى هجوم عىل »كنيسة«
يف عاصمة الشيشان

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال باب�ا الفاتيكان فرانس�يس إن اس�م غزة 
“يبع�ث عل�ى األلم”، معرب�ا عن أمله ف�ي أن يحل 

السالم في األرض المقدسة.
وارتكب جيش االحتالل اإلسرائيلي مجزرة في 
قطاع غزة االثني�ن الماضي بقتله 65 فلس�طينيا 
وإصاب�ة اآلالف خ�الل مش�اركتهم في مس�يرات 
س�لمية ق�رب الس�ياج األمن�ي الفاص�ل بين غزة 

وإسرائيل.
وبمناس�بة قداس عيد العنص�رة الذي يحل غدا 
االثني�ن، ت�ال البابا فرانس�يس مقطعا م�ن أعمال 
الرسل )اإلنجيل( ُذكر فيه “الطريق من القدس إلى 

غزة”.
وأضاف “كم يبعث هذا االسم )غزة( على األلم 

اليوم”، بحسب إذاعة الفاتيكان.
ويعان�ي أكثر م�ن مليوني نس�مة داخل قطاع 

غزة أوضاع�ا معيش�ية وصحية متردي�ة للغاية، 
حيث تحاصر إس�رائيل القطاع منذ أكثر من عشر 
سنوات في أعقاب فوز حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( باالنتخابات التشريعية في العام 2006. 
والعنص�رة هو عيد مس�يحي ُيحتفل ب�ه بعد عيد 
الفص�ح بخمس�ين يوما ويقصد به حل�ول الروح 

القدس على تالميذ المسيح.
وحث رأس الكنيس�ة الكاثوليكي�ة على الدعاء 
كي “يغي�ر الله القلوب واألحداث ويجلب الس�الم 

إلى األرض المقدسة”.
وش�دد البابا فرانسيس على ضرورة “التضرع 
إل�ى الل�ه كي يعم دفء الس�الم ه�ذا العالم ويعيد 
األمل إلى أرجائه”. وشهدت األراضي الفلسطينية 
المحتلة احتجاجات سلمية تطالب بعودة الالجئين 
إلى مدنه�م وقراهم التي ُهج�روا منها في 1948 
وه�و العام الذي قام�ت فيه إس�رائيل على أراض 
فلس�طينية محتل�ة ويطل�ق عليه الفلس�طينيون 

يوم النكب�ة ويحيون ذكراها كل عام بينما يحتفل 
االسرائيليون بما يعتبرونه عيد االستقالل.

كما ن�دد المحتجون بنق�ل الوالي�ات المتحدة 
االثني�ن الماض�ي ف�ي الذك�رى الس�بعين للنكبة، 
س�فارتها لدى إس�رائيل من تل أبي�ب إلى القدس 
المحتل�ة ف�ي خط�وة قاطعه�ا س�فراء االتح�اد 

األوروبي وشارك فيها آخرون.
وج�اء نق�ل الس�فارة تنفي�ذا لق�رار الرئي�س 
األميركي في 6 كانون األول اعتبر القدس بشقيها 
الش�رقي والغرب�ي عاصم�ة مزعومة إلس�رائيل 

القوة القائمة باالحتالل.
الش�رقية  الفلس�طينيون بالق�دس  ويتمس�ك 
عاصم�ة لدولته�م المأمولة، اس�تنادا إلى قرارات 
الش�رعية الدولية التي ال تعترف باحتالل إسرائيل 
للمدينة عام 1967، وال ضمها وإعالنها مع القدس 

الغربية في 1980 “عاصمة موحدة وأبدية” لها.
وأف�ادت حرك�ة حماس ب�أن رف�ض االحتالل 

اإلس�رائيلي تش�كيل لجن�ة تحقيق دولية بش�أن 
أحداث قط�اع غزة األخيرة دلي�ل على تورطه في 

جريمة حرب نفذها بحق السلميين األبرياء.
وق�ال عبداللطي�ف القان�وع المتح�دث باس�م 
الحرك�ة ف�ي تصري�ح صحف�ي مقتض�ب أورده 
مرك�ز االع�الم الفلس�طيني األح�د، إن “رف�ض 
االحت�الل لتش�كيل اللجن�ة يؤك�د على وحش�يته 
وإمعان�ه في إرهاب وقتل ش�عبنا وضربه بعرض 
الحائط للمؤسسات الدولية واألممية واستخفافه 
بقراراته�ا”. وكان مجل�س حق�وق اإلنس�ان ق�د 
ص�وت في جلس�ة طارئة عقدت ف�ي جنيف على 
مش�روع ق�رار يدي�ن الجرائ�م اإلس�رائيلية ف�ي 
األراضي الفلس�طينية ويدعو إليف�اد لجنة دولية 
مستقلة للتحقيق على وجه السرعة يعينها رئيس 
المجل�س. وصوت�ت 29 دولة لصال�ح القرار فيما 
امتنعت 14 دولة عن التصويت وصوتت اس�تراليا 

والواليات المتحدة ضد القرار.

بعد ارتكاب اجليش اإلسرائيلي جمزرة حبق املدنيني

بابا الفاتيكان متحدثا عن غزة: اسمها يبعث عىل األلـم
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محكمة جنح الفاو 
العدد:115/ج/2017

التاريخ: 2018/5/20
اعالن 

اىل املتهم / عزام جربوع عوض 
حكم�اً  املحكم�ة  ه�ذه  أص�درت 
غيابياً يق�ي بإدانتك وفق احكام 
امل�ادة )15 / رابع�اً( م�ن قان�ون 
الج�وازات بالع�دد 115/ج/2017 
علي�ك  والحك�م   2018/2/12 يف 
بالحبس الش�ديد ملدة ثالثة سنوات 
لقيام�ك بتجاوز الحدود من الطرق 
واألماكن الغ�ر مرشوعة، وإصدار 
امر القبض بحقك�م لتنفيذ الحكم 
الصادر عليك. وبإمكانك االعرتاض 
عىل الحكم خالل )ثالثة أشهر( من 
تاري�خ النرش بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وبعكس�ه يصبح 
الحك�م  بمنزل�ة  الغياب�ي  الحك�م 

الوجاهي.
القايض/احمد سعيد طعمة

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / 
الرصافة االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الرصافة 

العدد 2459 
اعالن 

اىل / حبيب حماده حميد 
قدم�ت مطلقت�ك املدع�وة ) هب�ه 
اىل  طلب�ا   ) ال�رزاق  عب�د  ري�اض 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه عزلك 
عن والي�ة ابنتك القارصة ) عس�ل 
حبيب حم�اده ( وتنصيبها وصية 
عليها بدال من�ك وبالنظر ملجهولية 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
لذا ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بالصحف املحلي�ة لغرض الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف الي�وم التايل 
م�ن التبليغ وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة بالطلب وفق القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي
�����������������������������

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

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

االسحاقي 
العدد 469 

م / نرش فقدان 
قررت ه�ذه املحكمة ن�رش فقدان 
املدع�و ) قاس�م حم�د س�ليمان ( 
الذي فق�د يف محافظة صالح الدين 
بتاريخ 17 / 5 / 2017 ولم يعرف 
يشء عن مصره لحد االن وعىل من 
يعث�ر عليه وتتوف�ر لديه معلومات 
الس�اكنني  بذوي�ه  االتص�ال  عن�ه 
مرك�ز  او  االس�حاقي  ناحي�ة  يف 
رشطة االس�حاقي خالل شهر من 
الي�وم التايل لنرش االع�الن للتفضل 
باالطالع واتخ�اذ مايلزم من قبلكم 

مع التقدير .
القايض 

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

اعالن دعوة دائنني 
نح�ن املصفيان املحاميان حس�ني 
عيل صال�ح و فاطمة رحيم عريبي 
لرشك�ة بواب�ة الب�رة لل�وكاالت 
التجاري�ة املحدودة ادعو كل من له 
حق او دي�ن عىل الرشكة مراجعتي 
عىل العن�وان التايل البرة ش�ارع 

الجزائر  محلة الفرسن
املصفيان املحاميان 

حس�ني عيل صالح و فاطمة رحيم 
عريبي

�����������������������������
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 

واالقامة ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
قدم املواطن ) محس�ن نعمة سهر 
( طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه 
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعله ) 
الظامل�ي ( وعم�ال باح�كام املادة ) 
24( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم )3( لس�نة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل فرتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
�����������������������������

مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف االرشف

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

العدد: 3382
التاريخ: 2018/5/20

اعالن
ق�دم املواط�ن ) عادل عب�اس عبد 
علي�وي ( طلبا لغ�رض تبديل لقبه 
وجعل�ه ) الش�جري ( ب�دال م�ن ) 
الدحيدحاوي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها ) 15 يوم( وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى 
وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رقم )3( لس�نة 
2016واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 .
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

فقدان
فقدت مني االجازة الصادرة من دائرة املنتجات 
النفطية فرع كرب�الء واملرقمة )4127( بتاريخ 
2011/6/29 باس�م ) وهاب س�عد احمد( عىل 

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

محكمة جنح الفاو 
العدد:215/ج/2017

التاريخ: 2018/5/20
اعالن 

اىل املتهمه / هبه توفيق خلف
حي�ث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان، كونك 
مطلوبة امام هذه املحكمة يف القضية الجزائية 
املرقم�ة 215/ج/2017 وفق احكام املادة )15 
/ رابع�اً( من قانون الج�وازات. اقتىض تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املحاكم�ة املوافق 
2018/6/24 لتجي�ب عن التهمة املوجهة اليك 
وبخ�الف ذل�ك س�وف تج�ري املحاكم�ة غياباً 

حسب االصول.
القايض/احمد سعيد طعمة

���������������������������������������
محكمة جنح الفاو 

العدد:272/ج/2017
التاريخ: 2018/5/20

اعالن 
اىل املتهم / هبه توفيق خلف

حي�ث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان، كونك 
مطلوب امام هذه املحكمة يف القضية الجزائية 
املرقم�ة 272/ج/2017 وفق احكام املادة )15 
/ رابع�اً( من قانون الج�وازات. اقتىض تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املحاكم�ة املوافق 
2018/6/24 لتجي�ب عن التهمة املوجهة اليك 
وبخ�الف ذل�ك س�وف تج�ري املحاكم�ة غياباً 

حسب االصول. 
القايض/احمد سعيد طعمة

اشارة اىل اعالننا الثاني )34( املنشور يف جريدة الشرق بعددها املرقم 2744 
يف 2018/3/19

تعل�ن اللجنة اعاله عن تاجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية 
ربيعة وفقا ألحكام القانون )21( لس�نة 2013 وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالجيار 
مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخالل مدة )15( يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى 
على ان يقوم بتسديد باقي االجيار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ 
تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تاجر امللك وعلى حساب 
الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته 

وعدم السماح له بالدخول للمزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية ربيعة
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات :
1 / تاجرية  علوة املخضرات على جزء من القطعة املرقمة 2966/5 م66 الس�عدة ومبساحة 

68175م

محكمة جنح الفاو 
العدد:156/ج/2017

التاريخ: 2018/5/20
اعالن 

اىل املتهم / حيدر عريف صالح
حي�ث تبني إنك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان، 
كونك مطلوب امام هذه املحكمة يف القضية 
الجزائية املرقمة 156/ج/2017 وفق احكام 
امل�ادة )15 / رابع�اً( من قان�ون الجوازات. 
اقتىض تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 
املحاكمة املواف�ق 2018/6/24 لتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة اليك وبخالف ذلك س�وف 

تجري املحاكمة غياباً حسب االصول.
القايض/احمد سعيد طعمة

���������������������������������������
محكمة جنح الفاو 

العدد:116/ج/2017
التاريخ: 2018/5/20

اعالن 
اىل املتهم / فيصل غازي رشن

أصدرت هذه املحكمة حكم�ًا غيابياً يقي 
بإدانتك وف�ق احكام املادة )15 / رابعاً( من 
قان�ون الجوازات بالع�دد 116/ج/2017 يف 
2018/2/12 والحكم عليك بالحبس الشديد 
ملدة ثالثة سنوات لقيامك بتجاوز الحدود من 
الطرق واألماكن الغر مرشوعة، وإصدار امر 
القبض بحقكم لتنفيذ الحكم الصادر عليك. 
وبإمكانك االعرتاض عىل الحكم خالل )ثالثة 
أشهر( من تاريخ النرش بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وبعكس�ه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي.
القايض/احمد سعيد طعمة

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد 2412 

اعالن 
قدمت املدعوة ) سمرة اسماعيل احمد ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة بنصبه�ا قيما عىل ولدها / 
عدن�ان جوه�ر داود لفقدانه من�ذ 21 / 1 / 
2006 ولح�د االن اليعرف مصره حيا كان ام 
ميت�ا فمن لديه اع�رتاض الحضور امام هذه 
املحكمة اعتبارا من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعرتاض�ه او اعالمنا ب�اي معلومات تديل عنه 
وبخالفه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

سالم روضان املوسوي 
���������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان حسني عيل صالح و 
فاطمة رحيم عريبي لرشكة العمارة الحديثة 
لالستشارات الهندسية و التجارة و املقاوالت 
العام�ة املحدودة ادع�و كل من له حق او دين 
ع�ىل الرشك�ة مراجعتي ع�ىل العن�وان التايل 
كربالء املقدسة / حي االسكان / فرع رشكة 
املهاالعاملية للس�فر و الس�ياحة م 1 بلوك 11 

دار 12 
املصفيان املحاميان 

حسني عيل صالح و فاطمة رحيم عريبي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 1 / 11 / 2017 لتس�جيل تم�ام 
العقار تسلس�ل 89 محلة الصدرانية بأسم 
ثام�ر منع�م عيل  مج�ددا باعتب�اره حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه من 
بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض .
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل  العقاري 
���������������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف االع�الن املنش�ور يف جري�دة 
املس�تقبل العراقي بالعدد 1673 يف 16 ايار 
2018 املح�ل 15 تسلس�ل 1234/ 13 علوة  
الفح�ل خط�أ  والصحيح ه�و 12 جزء من 

التسلسل 13/1234 لذا اقتىض التنويه

تنويه
اش�ارة اىل املنش�وريف صحيف�ة املس�تقبل 
2018/5/15ورد  الع�دد1672يف  العراق�ي 
يف اع�الن اح�وال بعقوب�ه الدع�وى 1205 
اس�م القايض لطيف س�لمان نج�م خطاء 

والصحيح هوالقايض زينب سلمان نجم .
���������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 1 / 11 / 2017 لتس�جيل تم�ام 
العقار تسلس�ل 74 محلة الصدرانية بأسم 
احمد اسماعيل لفته مجددا باعتباره حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه من 
بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض .
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل  العقاري

من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا 2018/6/21 يف شعبة الخدمات السكنية  فعىل

 11105 /39 /5 /1

2018 /5 /15     

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن ثاين مكرر )54(
العدد : 54

التاريخ 2018/5/17
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رئيس استئناف الرصافة يناقش 
مع قضاة التحقيق ملفات عدة

ختّصيص ٤٠ مليار دينار لتعويض »املترضرة« 
ممتلكاهتم جراء االرهاب و العمليات العسكرية

الزراعة: دائرة الثروة احليوانية تطلق وجبات 
جديدة من سابحات اسامك الكارب الفيض

    بغداد / المستقبل العراقي

عقد رئيس محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة االتحادية القايض، 
ماج�د االعرج�ي، اجتماع�ا مع قض�اة التحقيق ضم�ن املنطقة 
االس�تئنافية ملناقشة عمل محاكم التحقيق وس�بل االرتقاء بها.

وذك�ر مجلس القض�اء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »القايض ماجد األعرجي رئيس محكمة استئناف 
بغداد الرصافة االتحادية أك�د خالل اجتماعه بقضاة التحقيق يف 
اس�تئناف الرصافة عىل اس�تخدام الج�واز القانوني يف ما يخص 
الكفال�ة القانوني�ة للمتهم�ن، فض�ال ع�ن رضورة التوس�ع يف 
التحقيق الخاص بجرائم الخطف والقتل«.ودعا االعرجي بحسب 
البيان، قضاة التحقيق اىل »استخدام الحزم مع اصحاب الدعاوى 
الكيدي�ة«، مش�ددا عىل »اهمية انتقال ق�ايض التحقيق اىل مراكز 
الرشط�ة لتدوين إفادات املتهمن بالتنس�يق مع املدعي العام من 

اجل رسعة انجاز التحقيق يف فرتة قياسية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء، تخصي�ص نحو 40 مليار 
دين�ار لتعويض املت�ررة ممتلكاته�م جراء األعم�ال اإلرهابية 
والعمليات العسكرية يف بغداد واملحافظات.وذكرت اللجنة املركزية 
لتعويض املتررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية 
والعملي�ات اإلرهابي�ة يف األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، أن »مجم�وع املبالغ التي خصصتها 
وزارة املالي�ة للمواطن�ن املتررة ممتلكاتهم من�ذ بداية كانون 
الثاني 2018 وحتى ش�هر أيار الحايل بلغت نحو 40 مليار دينار«.

وأض�اف البيان، ان »دائرة املوازنة يف وزارة املالية اش�عرت اللّجنة 
املركزي�ة لتعويض املتررين بكتب تخصيص ملبالغ التعويضات 
املخصص�ة للمواطن�ن املت�ررة ممتلكاته�م نتيج�ة العمليات 
اإلرهابية واألخطاء العسكرية يف بغداد واملحافظات الذين صدرت 
لهم ق�رارات تعويضية عن اللجنة املركزية وفقا للقانون رقم 20 
لس�نة 2009 املعدل«.وأوضح، ان »مجموع املبالغ املخصصة منذ 
بداية كانون الثاني 2018 وحتى شهر أيار الحايل بلغت 38 مليارا 
و97 مليون�ا و484 الفا و292 دينار«، الفتا اىل ان »معظم االموال 
املذكورة كانت الحصة األكرب منها ملحافظات نينوى وصالح الدين 
واألنبار«.وبن، أن »املبالغ املذكورة يتم تخصيصها اىل حس�ابات 
املحافظات والتي بدورها تقوم بطلب التمويل بالتنسيق مع وزارة 

املالية لغرض توزيعها عىل املواطنن املتررين يف وقت الحق.

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت دائرة الث�روة الحيواني�ة بالتع�اون مع ممثيل م�ن دائرة 
التخطيط واملتابعة قس�م االنتاج الحيوان�ي ومديريات الزراعة يف 
املحافظات بأطالق وجبات جديدة من س�ابحات اس�ماك الكارب 

الفيض«.
 وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، انه »حيث بلغ عدد 
االطالقات اكثر من )130( مليون س�ابحة يف مختلف املسطحات 
املائية يف العراق علما ان االطالقات مستمرة«.من جانب اخر اقام 
قس�م التلقيح االصطناع�ي يف دائرة الث�روة الحيوانية محارضة 

علمية بعنوان )مخففات السائل املنوي يف الجاموس وتجميده(
وتناول�ت املح�ارضة رشح توضيح�ي ومناقش�ة املواضي�ع التي 
تضمنته�ا الدورة التدريبية يف م�ر وبالتعاون مع منظمة الفاو 

عىل ضوء مشاركتهم بها .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث مدير عام الرشكة العامة للمعارض 
والخدم�ات التجاري�ة هاش�م محمد، مع 
امللح�ق التجاري الرتك�ي يف العراق فريدي 
ياياال، آفاق وسبل توطيد التعاون التجاري 

واالقتصادي بن البلدين.
وقال املدير العام يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، انه »بح�ث مع امللحق التجاري 
الرتك�ي س�بل توطي�د التع�اون التجاري 
واالقتصادي بن البلدين، ودعوة الرشكات 
مع�رض  دورة  يف  للمش�اركة  الرتكي�ة 
بغ�داد الدويل املقبلة لالط�الع عىل الفرص 

االستثمارية يف العراق«.
واش�ار اىل ان »الش�عبن العراقي والرتكي 
يفه�م احدهم�ا االخر وتربطهم�ا اوارص 
مش�رتكة مم�ا يس�هل العم�ل والتعاون 

التجاري مع الرشكات الرتكية«.
واك�د ان وزارة التج�ارة »وجهت الدعوات 

الرسمية لكافة الدول للمشاركة يف الدورة 
45 ملعرض بغداد الدويل املقبلة«.

كذل�ك  الرتك�ي  »الجان�ب  محم�د  ودع�ا 
للمش�اركة يف املعرض التجاري الس�ادس 
عرش لل�دول االعضاء يف منظم�ة التعاون 
االس�المي املقرر إقامته يف بغداد يف ش�هر 
نيس�ان من عام 2019 باعتب�ار ان تركيا 
م�ن ال�دول االس�المية املهم�ة واملؤثرة يف 

العالم«.
للمع�ارض  العام�ة  »الرشك�ة  ان  وب�ن 
والخدم�ات التجاري�ة العراقية مس�تعدة 
لتقديم كافة سبل التعاون وآفاق التعاون 
التجاري املشرتك الذي من شأنه إن ينهض 
بطبيعة العالق�ات التجارية واالقتصادية 

املشرتكة بن البلدين الجارين«.
من جانب اخر، اش�ار محمد اىل »مشاركة 
الع�راق يف مع�رض صفاقس ال�دويل، وان 
الرشك�ة العام�ة للمع�ارض والخدم�ات 
التجارية العراقي�ة بصدد توجيه الدعوات 

والهيئ�ات  ال�وزارات  لكاف�ة  الرس�مية 
والقط�اع الخاص والجه�ات ذات العالقة 
للمش�اركة يف الدورة 52 ملعرض صفاقس 
ال�دويل وال�ذي يق�ام ع�ىل ارض مع�رض 
الجمهوري�ة التونس�ية خ�الل الفرتة من 

2٦/ ٦ ولغاية 2018/7/10«.
واوضح أن »املشاركة يف معرض صفاقس 
ال�دويل تأت�ي انس�جاماً م�ع التوجيهات 
العراقي  للتعريف باالقتص�اد  الحكومي�ة 
وقدرات�ه وإمكانيات�ه وفرص�ه الواع�دة 
وتشجيع عملية التصدير للبضائع والسلع 
العراقي�ة م�ن أج�ل النه�وض باالقتصاد 

الوطني من خالل فتح أسواق جديدة«.
ولف�ت محم�د اىل ان »هذا املع�رض الذي 
تنظم�ه جمعية مع�رض صفاقس الدويل 
كب�ري  بجن�اح  في�ه  الع�راق  سيش�ارك 
وبمس�احة 50 م�رت مربع يش�كل فرصة 
العراقي�ة  للمنتج�ات  للرتوي�ج  ثمين�ة 

املختلفة.

    بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون انضمام العراق 
اىل اتفاقية بنك االستثمار االسيوي للبنى التحتية.

وذكرت االمانة العامة للمجلس يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان »مجل�س ال�وزراء وافق، ع�ىل مرشوع 

قان�ون انضم�ام الع�راق اىل اتفاقي�ة بن�ك االس�تثمار 
االس�يوي للبن�ى التحتي�ة التي دخل�ت حي�ز النفاذ يف 

.»2015/12/15
واضاف�ت ان »املجلس قرر احالة م�رشوع القانون اىل 
الربمل�ان، اس�تناداً اىل اح�كام املادت�ن )1٦ اوالً و80/

ثاني�اً( من الدس�تور، كما تضمن القرار ارس�ال طلب 

االنضم�ام اىل بنك االس�تثمار االس�يوي للبنى التحتية، 
بعد اس�تكمال اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف 

عقد املعاهدات رقم )35( لسنة 2015«.
واوضح�ت ان »املجل�س من�ح بموج�ب ق�راره اعاله 
إجازة الحقة لتوقي�ع وكيل وزارة املالية، طلباً يتضمن 
رغبة العراق باالنضمام بصفة مراقب لبنك االس�تثمار 

االسيوي للبنى التحتية استناداً اىل احكام املادة )٦( من 
قانون املعاهدات املذكور«.

واش�ارت اىل ان »موافقة املجلس ج�اءت لبناء وتأهيل 
البن�ى التحتي�ة يف البالد وتنويع مص�ادر تمويلها ومن 
اجل انضمام العراق اىل اتفاقية بنك االستثمار االسيوي 

للبنى التحتية.

التجارة تبحث مع امللحق التجاري الرتكي توطيد التعاون االقتصادي

جملس الوزراء يوافق عىل انضامم العراق التفاقية بنك االستثامر اآلسيوي للبنى التحتية

   بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت دائرة التحقيقات يف هيأة النزاهة 
عن صدور حكٍم غيابي بحق املدير السابق 
ملرف الرش�يد – فرع الرمادي، ُمش�ريًة 
إىل أن محكمة جنايات األنبار حكمت عىل 
املتهم بالحبس الش�ديد اس�تناداً ألحكام 
به  املادة 340 من قانون العقوبات؛ لتس�بُّ

 . بهدر املال العامِّ
وأوضحت الدائرة يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، أن املُتَّهم قام بالتالعب بالرواتب 
االسميَّة للمقرتضن من منتسبي مديرية 
رشط�ة األنب�ار لرف�ع س�قف الق�روض 
املمنوحة لهم، مبينًة أنَّ املُتَّهم قام برف 
مبل�ٍغ ق�دره )11,559,522,190( مليار 
دين�اٍر خالل يوم�ن فقط وبدون س�قٍف 

ائتمانيٍّ من اإلدارة العامة للمرف.
وأضافت أنَّ التحقيقات قادت إىل أنَّ قسماً 
َفت لها القروض من  من األسماء التي رُصِ
غري املنتسبن إىل وزارة الداخلية مع وجود 
أس�ماء ُمكرَّرٍة تمَّ رصف القرض لها أكثر 
من مرٍة، فضالً عن وجود حاالت تزويٍر يف 
املستمس�كات املُقدَّمة من قبل املقرتضن 

وكتب صحة الصدور العائدة لهم. 
وتاب�ع البيان املحكمة، بع�د اطالعها عىل 
أق�وال املمثل القانونيِّ ملرف الرش�يد – 
اإلدارة العام�ة والتحقي�ق اإلداري ال�ذي 
أجراه مكتب املفت�ش العام لوزارة املالية 
وكتاب مديرية رشط�ة األنبار واعرتافات 
الكافي�ة  القناع�ة  إىل  وصل�ت  املته�م، 
�ده إحداث الرر بأموال  بتجريمه؛ لتعمُّ

الجهة التي كان يعمل فيها.
وأش�ار البيان اىل ان ق�رار الحكم، تضمن 
االحتفاظ للجه�ة املتررة بحق املطالبة 
بالتعوي�ض أم�ام املحاك�م املدني�ة بع�د 

اكتساب القرار الدرجة القطعية.

احلبس الشديد ملدير مرصف 
اهدر  )١١( مليار دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية عن اس�تحصال موافقة وزارة املالية 
/ مكتب الوزير عىل دخول السيارات املترره من 4/2018/2٦ 
ولغاية 30/8/2018 أشارة اىل كتاب هيأة املنافذ الحدودية املوجه 
لل�وزارة يف 20 آيار 2018 والتي طالبت بأيقاف العمل بهذا القرار 

بعد قرار املنع من قبل هيئة الكمارك«.
وافاد بياحن للهيأة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » تلك املوافقة  
جاءت بعد مطالبات وشكاوى عرب صفحات التواصل االجتماعي 
وصفح�ة هيأة املنافذ قدمت للس�يد كاظم العقاب�ي رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودية مناش�دين فيها حل هذا املوض�وع كونه يمس 
رشيح�ة واس�عة من التج�ار واملس�توردين وأصاح�اب ذو املهن 
الخاص�ة بتصلي�ح وادام�ة العج�الت املت�ررة وبدوره س�عى 
وبجه�ود حثيثة وش�خصية الجل حل هذه االزم�ة التي عصفت 
باملواطن�ن بقرار مفاجئ م�ن قبل الهيئة العام�ة للكمارك، وقد 
تم اس�تحصال املوافقات األصولي�ة وتم الغاء ه�ذا القرار للفرتة 

املذكروه أعاله.
يذك�ر أن هيئة الجم�ارك، قررت منع دخول الس�يارات املتررة 
او م�ا يعرف بالوارد االمريكي اىل العراق بعد اس�تحصال موافقة 
اللجن�ة االقتصادي�ة بمجل�س ال�وزراء، وأش�ارت يف بيانها اىل ان 
»جميع الس�يارات سسيس�مح بدخولها اذا كانت تحمل ش�هادة 

منشأ وفق الضوابط القانونية«.

املنافذ احلدودية تعلن تأجيل العمل يف القرار اخلاص 
باسترياد السيارات املترضرة لغاية شهر آب املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

يف  والفني�ة  الهندس�ية  امل�الكات  تواص�ل 
مديري�ة توزي�ع كهرب�اء النج�ف االرشف 
التابع�ة للمديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 
الف�رات األوس�ط اعم�ال صيانة الش�بكة 

الكهربائية يف محافظة النجف االرشف«.
وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وب�ن 
الكهرب�اء مصع�ب رسي امل�درس يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان االعمال 
تضمن�ت إص�الح  )41 ( محول�ة عاطل�ة 
اىل جان�ب فح�ص  العم�ل,  إىل  وإعادته�ا 
واصالح )119 ( مقياساً كهربائياً, اضافة 
ك.ف,   )400( س�عة  مح�والت  نص�ب  اىل 
وكذل�ك صيان�ة ش�بكة االنارة م�ن خالل 
اس�تبدال واصالح  تراكيب إنارة مع تعديل 

ونص�ب أعمدة وس�حب قابل�و, فضالً عن 
اصالح االعطال التي طرءت عىل القابلوات 
و ربطه�ا وإيصالها ببعضه�ا بالكثري من 
الجوينات . كما بارشت املالكات الهندسية 
والفني�ة يف مديري�ة توزي�ع كهرب�اء بابل 
التابع�ة للمديرية العامة املذك�ورة اعمال 
صيانة وتشغيل إنارة الشوارع يف مناطق) 
القاس�م  وناحي�ة  والش�وميل   املحاوي�ل 
والهاش�مية وطري�ق كربالء وأب�ي غرق ( 
من خالل استبدال )212(  مصباح  االنارة 
مختلفة األحجام, وكذلك اس�تبدال )120( 
تركي�ب, اىل جان�ب صيان�ة )85( تركي�ب 
مختلف�ة االن�واع, واس�تبدال )12( خلي�ة 
ضوئية, و ربط قابلو تويس�تد كيبل بطول 
)150( مرتاً, واس�تبدال )1٦( قاطع دورة 

سعة) 100 (أمبري.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح م�رف الرافدي�ن، إن ق�روض 
اإلس�كان ال�� 50 ملي�ون دين�ار الت�ي 
يمنحها للمواطنن لغ�رض البناء تمول 

من موارده الذاتية.
وقال املكتب اإلعالم�ي للمرف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »امل�رف أخ�ذ عىل عاتقه اإلس�هام 
يف ح�ل أزمة الس�كن عرب من�ح قروض 
إس�كان إلغراض بناء الوحدات السكنية 
م�ن مس�احة 50 م�رت مربع فم�ا فوق 

بواق�ع 50 ميلون دين�ار تمنح عىل ثالث 
دفعات«.

وب�ن أن »امل�رف يمول تل�ك القروض 
من موارده الذاتية ولم يتلق اي منح من 
الدولة عىل شاكلة املصارف التخصصية 

االخرى«.
وأشار البيان إىل أن »املرف يضع نسب 
الفوائ�د التي يدفعها للودائع والتي تصل 
إىل 7 باملئة ويف ضوءها يحدد نسب فوائد 

القروض«.
املمن�وح م�ن  الق�رض  ان م�دة  يذك�ر 
مرف الرافدين لغرض اإلسكان تكون 

10 س�نوات وبفرتة إمهال 3 أشهر ومن 
رشوط�ه ان تكون قطعة االرض باس�م 
املقرتض عىل وجه االس�تقالل او باالسم 
املش�رتك بموجب س�ند حدي�ث االصدار 
التس�جيل  دائ�رة  م�ن  بتأيي�د  وم�زود 

العقاري املختصة.
ويكون التس�ديد للمقرتضن 15 مليون 
دين�ار ع�ىل الهي�كل و 25 ملي�ون دينار 
تس�لم  عن�د  البتل�و و10 مالي�ن  ع�ىل 
املفتاح، ويقدم القرض ملن يقدم مستند 
أرض باسمه بمس�احة 50 مرتاً ويرغب 

ببنائها.

الكهرباء: مالكات توزيع الفرات االوسط تواصل اعامل صيانة الشبكة الكهربائية 
يف حمافظتي النجف االرشف وبابل

الرافدين: قروض اإلسكان املمنوحة متول من مواردنا الذاتية

   بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح رئي�س مجل�س القضاء األع�ىل الق�ايض فائق 
زيدان، مبنى محكمة تحقيق الكرخ املتخصصة بقضايا 
مكافحة اإلرهاب الذي يقع ضمن مجمع محاكم رئاسة 

االستئناف.
وق�ال الق�ايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرس�مي 
ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلقت�ه  »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »افتت�اح مبن�ى محكمة تحقي�ق الكرخ 
املتخصص�ة بقضاي�ا مكافح�ة اإلرهاب ج�رى، اليوم، 
بحضور رئيس مجل�س القضاء األعىل ورئيس محكمة 
استئناف بغداد الكرخ وعدد من السادة القضاة وأعضاء 

االدعاء العام«.
وأض�اف أن »املبن�ى الجدي�د يقع ضم�ن مجمع قر 
القض�اء التاب�ع إىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف الكرخ، 
وتس�تقبل محكم�ة التحقي�ق الت�ي تش�غله دع�اوى 
املواطن�ن من جميع مناط�ق جانب الك�رخ من بغداد 

وبكادر قضائي متكامل«.
واشار اىل أن »القايض فائق زيدان خالل زيارته امليدانية 
ملجمع محاك�م الكرخ اجتمع برئيس اس�تئناف الكرخ 
االتحادي�ة ورؤس�اء املحاك�م وأعض�اء االدع�اء العام 
وناق�ش معهم آلي�ة العم�ل ورضورة تك�رار الزيارات 
امليداني�ة ومتابع�ة قضاي�ا املوقوف�ن وإيجاد الس�بل 

الرسيعة النجازها.

افتتاح مبنى حمكمة حتقيق الكرخ املختصة بقضايا مكافحة اإلرهاب

    بغداد / المستقبل العراقي

زادت أس�عار النف�ط ، يف الوق�ت الذي 
تتفاع�ل فيه األس�واق مع أنب�اء تفيد 
بتفادي الصن والواليات املتحدة حربا 
تجاري�ة كانت تل�وح يف األفق بن أكرب 

اقتصادين يف العالم.
بتوقي�ت   0٦50 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينت�ش ارتفعت العقود اآلجلة لخام 
القي�اس العاملي مزيج برنت إىل 79.0٦ 
دوالر للربمي�ل بزي�ادة 55 س�نتا أو ما 
يع�ادل 0.7 باملئ�ة باملقارنة مع س�عر 

اإلغ�الق الس�ابق. وتج�اوز برن�ت 80 
دوالرا للربمي�ل ألول مرة من�ذ نوفمرب 

ترشين األول 2014 األسبوع املايض.
وبلغ�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غ�رب 
تكس�اس الوس�يط األمريك�ي 71.71 
دوالر للربمي�ل مرتفع�ة 43 س�نتا أو 
م�ا يع�ادل 0.٦ باملئ�ة من س�عر آخر 

تسوية.
وقال وزير الخزانة األمريكي س�تيفن 
منوتش�ن ي�وم ام�س األح�د إن أكرب 
اقتصادين يف العال�م اتفقا عىل التخيل 
فيم�ا  رس�وم  بف�رض  التهدي�د  ع�ن 

يعكفان ع�ىل التوصل التف�اق تجاري 
أوسع، مما منح األسواق العاملية دفعة 

يف التداوالت املبكرة يوم االثنن.
وق�ال بنك مورجان س�تانيل األمريكي 
”الخالف التجاري العارض س�تتقلص 

حدته بمرور الوقت عرب التفاوض.
وأضاف ”كال الجانبن يخطط من أجل 
تنفي�ذ مش�رتيات املنتج�ات الزراعية 
والطاق�ة ومواصل�ة التفاوض بش�أن 
الصناعة وتجارة الخدمات واالستثمار 
الثنائي وحماية حقوق امللكية الفكرية 

يف األشهر املقبلة«.

لكن أسعار الخام تظل بعيدة إىل حد ما 
عن املس�تويات املرتفعة التي سجلتها 
األس�بوع امل�ايض وه�ي األع�ىل من�ذ 
نوفم�رب ترشي�ن الثان�ي 2014، بينما 
يق�ول الكثري من املتعامل�ن واملحللن 
إن هناك ما يكفي من املعروض لتلبية 
الطل�ب ع�ىل الرغ�م م�ن تخفيض�ات 
اإلنتاج املستمرة بقيادة منظمة البلدان 
املص�درة للبرتول }أوب�ك{، وانخفاض 
اإلنت�اج بفع�ل األزم�ة الت�ي ت�رب 
فنزويال وعقوب�ات أمريكية ضد إيران 

تلوح يف األفق.

أسعار النفط ترتفع مع توقف حرب جتارية بني الصني والواليات املتحدة
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مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
اعالن املرقم 26 لسنة  2018

تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغ�داد الرصافة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري املس�احة 
املبين�ة اوصافها ادناه يف قضاء املدائ�ن / ناحية الوحدة باملزايدة 
العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املع�دل والقان�ون 35 لس�نة1983  والقرار 103 لس�نة 1997 يف 
الي�وم الواحد والثالثني اعتبارا من الي�وم التايل لنرش االعالن عنها  
يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة املوعد عطله  
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مق�ر مديريتنا 
الكائن قرب ساحة الفردوس وللتفاصيل مراجعة اللجنة لالطالع 
ع�ى ال�رشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة  ودف�ع التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر   
ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور ن�رش االعالن واملصاريف 

الواردة بالقانون اعاله

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
اعالن املرقم 28 لسنة  2018

تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغ�داد الرصافة / لجن�ة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري املساحة املبينة 
اوصافها ادناه يف قضاء االستقالل / ناحية الراشدية باملزايدة العلنية  
وف�ق قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل 
والقان�ون 35 لس�نة1983  والقرار 103 لس�نة 1997 يف اليوم الواحد 
والثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن عنها يف الصحيفة او يوم 
العم�ل ال�ذي يليه يف حال مصادف�ة املوعد عطله  وس�تكون املزايدة يف 
الساعة العارشة صباحا يف مقر مديريتنا الكائن قرب ساحة الفردوس 
وللتفاصيل مراجعة اللجنة لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمسكات 
املطلوب�ة  ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية 
م�ن بدل االيجار املق�در  يضاف اليها مبل�غ )1000000( مليون دينار 
عن بدل املنفعة الس�نوي للمحدثات واملغروس�ات  ويتحمل من ترسو 

عليه  املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة
اعالن املرقم 27 لسنة  2018

تعل�ن مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغ�داد الرصافة / لجن�ة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري املساحة  املبينة 
اوصافه�ا ادناه يف قضاء املدائن / ناحية الوحدة باملزايدة العلنية  وفق 
قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 
103 لس�نة 1997    يف الي�وم الواح�د والثالثني اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لن�رش االع�الن عنه�ا  يف الصحيف�ة او ي�وم العم�ل الذي يلي�ه يف حال 
مصادف�ة املوعد عطله  وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا 
يف مق�ر مديريتنا الكائن قرب س�احة الف�ردوس وللتفاصيل مراجعة 
اللجن�ة لالطالع ع�ى الرشوط وتقدي�م املستمس�كات املطلوبة  ودفع 
التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار 
املق�در  يض�اف اليها مبلغ )150000( مائة وخمس�ون الف دينار عن 
بدل املنفعة الس�نوي للمحدثات ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور 

نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون اعاله

وزارة الصناعة والمعادن 
شركة طريق الخازر النتاج وتجارة المواد االنشائية واالستثمارات 

العقارية والمقاوالت العامة 
) مساهمة مختلطة ( 

املوضوع / اعالن 
تعلن رشك�ة طريق الخ�ازر النت�اج وتجارة املواد االنش�ائية 
واالستثمارات العقارية واملقاوالت العامة ) مساهمة مختلطة 
( الكائن�ة يف محافظ�ة نين�وى ناحية برطل�ة منطقة الخازر 
طريق ) موصل – اربيل ( عن اجراء مناقصة لتصليح وتاهيل 
الخط الكهربائي واملتضم�ن ابراج الناقلة وتبديل االبراج التي 
اليمك�ن اصالحها م�ع تبديل االس�الك الكهربائي�ة املترضرة 
وتبدي�ل الع�وازل واالعم�دة املت�رضرة لخط 33 م�ن محطة 
كهرباء الحمدانية واىل مق�ر الرشكة مع تاهيل الخط املذكور 
داخ�ل الرشكة وتجهيز الرشك�ة بمحولتني قدرته�ا ) 400 و 
250 ( فع�ى الراغب�ني باالش�راك باملناقصة اع�اله مراجعة 
القسم القانوني يف مقر الرشكة اعاله لغرض تقديم عروضهم 
واملتضمنة تفاصيل العمل وخالل فرة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا م�ن تاريخ الن�رش مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
الثبوتية ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
واملصاريف االخرى املتعلقة باملوضوع ويف حالة مصادفة يوم 

املناقصة عطلة رسمية تؤجل اىل اليوم الذي يليه .

ادارة الرشكة

مجهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1553 / 2018
التاريخ 21 / 5 / 2018 

اىل املنفذ عليه / عادل عيل كريم يسكن الحرية محلة 418 زقاق 7 املحالت 18 / 1 و 18 / 2 
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة الحرية املرقم 2341 يف 14 / 5 / 2018 ورشح 
املبل�غ وتأييد املجلس املحيل لح�ي الحرية انك مجهول محل االقامة ولي�س 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 خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري 
ق�رار محكمة بداءة الكاظمية املرق�م 519 / ب / 2018 يف 20 / 3 / 2018 واملتضمن الزامك 
بتخلية املحالت املرقمة 18 / 1 و 18 / 2 املشيدة عى القطعة املرقمة 20 / 394 م 21 السالم 
والكائن�ة يف منطق�ة الحري�ة محلة 418 زقاق 7 وتس�ليمها اىل املدعية صبيح�ه عبد الله عيل 

خالية من جميع الشواغل

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزارة 
التخطيط  باس�م ) زكي يحيى جواد ( 
واملرقمة )3582( ع�ى من يعثر عليها 

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

مديري�ة االح�وال املدني�ة والج�وازات 
واالقامة يف النجف االرشف

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

اعالن
ق�دم املواطن ) محمد س�لمان جاس�م 
( طلب�ا لغ�رض تبدي�ل لقب�ه وجعله ) 
الغ�زايل ( ب�دال م�ن ) الزركوطي( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) 15 يوم( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
لس�نة   )3( رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 
2016واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 3353

التاريخ : 2018/5/20
اعالن 

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2017/7/9  لتسجيل تمام العقار 
املرقم )3461( محلة الرش�ادية يف الكوفة 
اىل طالب التس�جيل املجدد )برشى ش�هيد 
هالل( لتس�جيله مج�ددا بأس�مه بصفته 
املال�ك والحائز للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة له تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق اح�كام  قان�ون التس�جيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عى هذا العقار تقدي�م ما لديه من 
بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك ألثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
املدير 

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 398/ب2013/3

التاريخ 2018/5/20
تنويه

ورد س�هوا يف صحيفة العراق االخبارية بالعدد 
املس�تقبل  وصحيف�ة    2018/5/14 يف   604
العراقي بالع�دد 1671 يف 2018/5/14 اال انه 
ذك�ر يف الصحيفت�ني ان رق�م الدع�وى 398/

ب2018/3 والصحي�ح ه�و 398/ب2013/3 
لذا اقتىض التنويه

القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1706/ب2018/4
التاريخ 2018/5/17

اىل املدعى عليه )ابراهيم قاسم محمد(
اقام املدعي )حمي�د عيل عبد( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله والتي يطلب  الحكم فيها بإزالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 3/37734 مقاطعة 4 
جزيرة النج�ف ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار  املختار 
ابراهيم س�الم اس�ماعيل مختار منطقة حي 
االندل�س يف بغداد قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/5/28 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3586/ش2016/3

التاريخ 2018/5/20
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / ش�كري افن�دي امج�اد 
حس�ب واليته الجربية عى ابنته الصار )مزده 

شكري افندي( 
بتاري�خ 2016/7/31 اص�درت هذه املحكمة 
قراره�ا بالع�دد 3586/ش2016/3 الصادرة 
م�ن هذه املحكم�ة واملتضمن تصدي�ق الزواج 
الخارجي الحاصل بني املدعي محمود جاس�م 
محم�د تق�ي م�ن ابن�ة املدع�ى علي�ه )مزده  
شكري افندي( والواقع خارج املحكمة بتاريخ 
2016/5/13 عى مهر معجله خمس�ة ماليني 
دين�ار مقبوض ومؤجله خمس�ة ماليني دينار 
يس�تحق عن�د املطالب�ه واملي�ره وق�د صدر 
القرار بحق�ك غيابيا وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
حي املكرم�ه/ النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االع�راض عى الق�رار الغيابي خالل 
املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������

وزارة  العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
التاريخ 2018/5/14

اىل / املنفذ عليه / قاسم مشتاق سلمان
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح 
املبلغ القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار 
)حي ميس�ان قط�اع 123املختار عب�د الزهرة 
الع�اريض انك مجهول مح�ل اإلقامة وليس لك 
موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية بإجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة اح�وال الش�خصية يف النج�ف 
بالع�دد 6954/ش2017/4 يف 2017/11/26 
الزامك بتأدية نفقة ماضية ومس�تمرة  للدائنة 
س�عاد عبد الرضا موىس والزامك بتأدية نفقة 

مستمرة للطفلة جمانة قاسم مشتاق

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2597/ش2018/4

التاريخ: 2018/5/20
اعالن

اىل / املدعى عليه / حسني هاشم محمد
بتاري�خ 2018/4/30 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
قرارها بالع�دد 2597/ش2018/4 الصادرة من 
هذه املحكمة تأييد حضانة املدعية  )حوراء جبار 
عبد الحس�ن( لبناتها كل من )رقية وزينب( وقد 
صدر القرار بحقك غيابيا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
الرحمه / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االعراض عى القرار الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عباس عيل هادي
��������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/156

التاريخ 2018/4/8
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلس�ل 
3/89578 الواق�ع يف النجف ح�ي العروبة العائد 
للمدين حيدر وفراس ومرتىض وعالء اوالد راس�م 
ش�هيد اضاف�ة اىل ترك�ة مورثهم راس�م ش�هيد 
املحجوز لقاء طلب الدائن بتول جواد نعمة البالغ 
18,500,000 ثماني�ة عرش مليون وخمس�مائة 
ال�ف دينار فع�ى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالث�ني يوما تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية  

عى املشري.
مش�تمالته / العقار يقع شارع 10م وهو مفرز 

اىل جزئني بصورة غري رسمية 
الج�زء االول : ويتألف من س�احة امامية مبلطة 
باالش�تايكر متهال�ك بضمنه�ا حم�ام وتوالي�ت 
منع�زل الس�قف م�ن الطاب�وق والش�يلمان ثم 
كلي�دور  وغ�رف نوم ع�دد 3 ومكش�وفة صغرية 
ومطبخ السقف من الطابوق والشيلمان الجدران 
بورك ومصبوغة وس�لم يؤدي اىل السطح ومجهز 

ماء وكهرباء ويبلغ مساحة هذا الجزء 150م2
 � الج�زء الثاني / كان مغلق اثناء الكش�ف وعى 
لس�ان ش�اغل الجزء االول يتألف من ممر وغرفة 
واحدة وصحيات مش�ركة السقف من الطابوق 
والشيلمان ويحتوي عى حديقة وارضية الجزئني 
من االس�منت علم�ا ان الجزء الثان�ي مجهز ماء 
وكهرباء وتبلغ مساحة هذا الجزء 50م2 ويشغله 

حيدر راسم 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : النج�ف � ح�ي العروب�ة 
3/89578

2 � جنسه ونوعه : عرصة عليها بناء
3 � حدوده وأوصافه : بلدية النجف

4 � مشتمالته 
5 � مساحته : 200م2

6 � درجة العمران : دون الوسط
7 � الش�اغل : الج�زء االول مالي�ة هاتف وترغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر 
8  �القيمة املقدرة : 77,500,000 سبعة وسبعون 

مليون ونصف املليون دينار عراقي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف الوركاء
محكمة االحوال الشخصية 

العدد / 84/ش/2018
التاريخ 2018/5/21

اعالن
اىل املفقود / سعد جهادي شبوط 

ح�رض والدك املدع�و )جهادي ش�بوط  جخيور( 
اىل ه�ذه الدائرة وقدم دعوى رشعي�ة يروم فيها 
الحص�ول عى قرار حك�م بالفق�دان وذلك كونك 
مفق�ود من�ذ 2007/4/14 ولم يع�رف مصريك 
لح�د االن فف�ي ح�ال كونك حي�ا علي�ك مراجعة 
ه�ذه املحكمة او اقرب مرك�ز رشطة وكذلك من 
لدي�ه معلومات عن املفقود اع�اله مراجعة هذه 
املحكمة او اقرب مركز رشطة لألدالء بها وبخالف 
ذلك س�وف تقوم هذه املحكمة باتخاذ االجراءات 

الالزمة إلصدار قرار الفقدان بحقك
القايض

عبد االمري عبد الحسني حسن

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/442

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام من العقار 
النج�ف   الواق�ع يف  تسلس�ل 1243/ب�راق  
العائ�د للمدين محم�د صالح بج�اي البالغ 
14 س�هم م�ن اص�ل 160 س�هم  املحج�وز 
لقاء طل�ب الدائن حس�ن يعق�وب حميدان 
البال�غ 100,000,000مائ�ة ملي�ون دين�ار 
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية  عى املشري.
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف براق 1243
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع ضمن ممر عام 
ش�ارع ثالثة م�ر ونصف امل�ر ويتألف من 
صحيات خارجي�ة تحتوي عى ثالثة تواليت 
االرضية سرياميك مع الجدران والسقف من 
الطابوق والش�يلمان ومدخل صغري )ممر( 
واس�تقبال وس�لم يؤدي اىل السطح ومخزن 
صغ�ري وغرفة ومطبخ وكراج املطبخ قس�م 
كايش فرفوري وقس�م اسمنت ارضية البيت 
كايش موزئيك الس�طح مغلق طابوق فريش 

ومجهز ماء وكهرباء 
5 � مساحته : 234,81م2

6 � درجة العمران : دون الوسط
7 � الش�اغل : مكتب املرجع الديني الش�يخ 
صال�ح الطائ�ي ويرغ�ب بالبقاء بع�د البيع 

بصفة مستأجر عى لسان ولده عبد الله
8  � القيمة املقدرة : 85,123,500 مليون

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

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/295

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف س�هام م�ن 
الواق�ع يف  العق�ار تسلس�ل 1284/ب�راق  
النج�ف  العائد للمدين محم�د صالح بجاي 
البالغ 1958 س�هم من اصل 29920 س�هم 
املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن عدي هادي عيل 
البالغ 50,000,000 خمس�ون مليون دينار  
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
التس�جيل  رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

والداللية  عى املشري.
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف براق 1284
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يق�ع عى دربونة يف 
املدينة القديمة محلة  الرباق ويكون الدخول 
اليه عن طريق العق�ار املجاور املرقم 1243 
ب�راق وهو يتألف من عرف�ة كبرية طول 10 
مر وصالة وغرف�ة صغرية وتواليت وحمام 
منعزلني ومكش�وفة وكليدور صغري وس�لم 
مغلق موزئيك يؤدي اىل الس�طح ومكشوفة 
كايش  االرضي�ة  صغ�رية  وحديق�ة  ثاني�ة 
موزئي�ك الج�دران مصبوغ�ة الس�قف م�ن 
الطاب�وق والش�يلمان  مجهز م�اء وكهرباء 

وباب مغلق يؤدي اىل ممر )الدربونة(
5 � مساحته : 116 مر مربع

6 � درجة العمران : دون الوسط
7 � الش�اغل : مكتب املرجع الديني الش�يخ 
صال�ح الطائ�ي ويرغ�ب بالبقاء بع�د البيع 

بصفة مستأجر عى لسان ولده عبد الله
8  � القيم�ة املق�درة : 31,503,382 مليون 

دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية  يف السماوة
العدد / 1549/ش/2018

التاريخ 2018/5/21
اعالن

اىل / املدعى عليها / سمرية قاسم رايض 
اق�ام املدع�ي )محم�د ابراهي�م ع�الوي( الدعوى 
املرقم�ة 1549/ش/2018 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
طل�ب فيه�ا تصدي�ق الطالق ال�ذي اوقع�ه خارج 
املحكم�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار منطق�ة /ح�ي الرس�الة وكت�اب مديرية 
التبليغات القضائية يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
املثن�ى االتحادية املرق�م 341 يف 2018/5/15 لذا 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2018/5/31 وبعكس�ه س�وف تجري 

املحاكمة غيابيا بحقك وفق القانون
القايض

رزاق كريم نارص

��������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد : 1109/ب2017/3
التاريخ: 2018/5/16

اعالن
نتيجة للمزايدة العلنية التي جرت يف هذه املحكمة 
بموجبه�ا  احي�ل   والت�ي   2018/5/15 بتاري�خ 
العق�ار املرق�م 3/25173 ح�ي املي�الد يف النج�ف 
بعه�دة املش�رية س�عاد حم�ود محس�ن بب�دل 
ق�دره 155,000,000 دينار فقط مائة وخمس�ة 
وخمس�ون مليون دين�ار ال غريه�ا ولطلب الضم 
املق�دم من قب�ل طالب الضم فرح�ان مطر غباش 
بنس�بة 5% م�ن البدل االخ�ري اعاله ليك�ون قيمة 
العقار اعاله بعد الضم مبلغا قدره 162,750,000 
دينار فقط مائة واثنان وستون مليون وسبعمائة 
وخمسون الف دينار ال غريها وبعهدة طالب الضم 
اعاله علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار 
املرق�م 3/25173 ح�ي املي�الد يف النج�ف املبين�ة 
اوصافه يف ادناه باملزايدة العلنية والتي ستجري يف 
هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر 
الي�وم الثالث لنرش االعالن فع�ى الراغبني بالرشاء 
الحضور يف املكان والزمان الحقيقني مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية  نس�بة 10% من القيمة 
املق�درة للعقار البال�غ 192,575,000 دينار مائة 
واثن�ان وتس�عون مليون وخمس�مائة وخمس�ة 
وسبعون الف دينار ال غريها بموجب صك مصدق 
ألم�ر محكمة ب�داءة النج�ف صادر م�ن مرصف 
الرافدي�ن يف النج�ف رق�م )7( وس�تجري املزايدة 
واالحال�ة النهائية يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
من الي�وم الثالث لن�رش االعالن مع جلب ش�هادة 

الجنسية العراقية وهوية االحوال 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف العق�ار املرق�م 25173/3  ح�ي امليالد 
يف النج�ف عبارة عن دار س�كنية تقع عى ش�ارع 
ع�ام بع�رض )30( مر يحتوي عى س�تة محالت 
مش�غولة  جميعها عدا املح�ل الثالث فارغ املحالن 
االول والثان�ي مش�غوالن م�ن قبل املدع�و حبيب 
صربي الذي يرغب بالبق�اء باملحلني االول والثاني 
بصفة مس�تأجر بع�د البي�ع باإلضاف�ة اىل دارين 
بصورة غري رسمية الجزء االول يتكون من غرفتي 
نوم وصالة ومبطخ وس�احة امامية ومشغول من 
قب�ل املدعية علياء حمود محس�ن وه�ي ال ترغب 
بالبق�اء يف العق�ار ام�ا الج�زء الثان�ي يتكون من 
اس�تقبال ومطبخ وصحي�ات ومش�غول من قبل 
املدعي�ة  اس�تربق حمود محس�ن وه�ي ال ترغب 
بالبقاء بالعق�ار بعد البيع بصفة مس�تأجرة وان 
العقار يف جمي�ع اجزاءه مجهز بامل�اء والكهرباء 
مبني من الطابوق مسقف بالشيلمان وهي تتكون 
من طاب�ق واحد مبلطة ال�دار بالصب العادي غري 
املس�لح درجة عمرانه دون املتوسط  وان املساحة 
الكلي�ة للعقار ه�ي 231 م�ر مرب�ع وان القيمة 
الكلية للعقار  مبلغ )192,575,000( مائة واثنان 
وتس�عون مليون وخمس�مائة وخمسة وسبعون 

الف دينار ال غريها

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : 3379
التاريخ 2018/5/20

اعالن 
قدم املواطن )عائد عباس عبد عليوي( 

طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله) الش�جريي (  بدال 
من )الدحيدح�اوي( فمن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مده اقصاها )خمس�ة عرش 
ي�وم( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

المساحة   المقاطعةرقم القطعةت
المحدثات المواصفات/  دونم

والمغروسات
بدل 

االيجار 
/دونم

مستصلحة 35,4,50/ النهروان11/14829
جزئيا

فيها دارين من 
البلوك والسقف 
مسيلح بمساحة 
150م2 لكل 

منهما

 5400
دينار 

مديرالزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة
  عبد االله قاسم حممد

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة
  عبد االله قاسم حممد

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة
  عبد االله قاسم حممد

رقم ت
المساحة/  المقاطعةالقطعة

المحدثات والمغروساتالمواصفاتدونم
بدل 

االيجار/ 
دونم

14/393
/31

البدعة 
الجنوبية

مستصلحة 19,20
كليا

فيها دور عدد/6 بمساحة 
200م2 لكل دار ونخيل 
مثمرة عدد/40 بعمر 

25 سنة وزيتون 
عدد/10 بعمر 1 سنة

 8800
دينار 

المساحة/  المقاطعةرقم القطعةت
المحدثات المواصفاتدونم

والمغروسات
بدل االيجار/

دونم

11/15231/ 3
مستصلحة 6النهروان

4800 دينار اليوجدجزئيا
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سـيـف الـرحـبـي افـتـتـح آفـاق شـعـريـة غـيـر مـألـوفـة

تض�م  الت�ي  الثالث�ة  املجل�دات  تكش�ف 
األعم�ال الش�عرية ع�ن تجرب�ة الرحبي 
الش�عرية يف تنوّعها وتعّدده�ا وتطّورها. 
ال ش�ّك يف أّن هناك عنارص ثابتة انتظمت 
ه�ذه املجامي�ع وجعلته�ا متقارب�ة عىل 
تباعده�ا، متجانس�ة عىل تنوّعه�ا. لكن 
ه�ذا التجانس وذلك التقارب لم يطمس�ا، 
مع ذلك، اختالف بعضها عن بعض فهذه 
املجموع�ات تنوّع�ت بتن�ّوع املراحل التي 
كتبت فيها، وتلون�ت بتلّون الظروف التي 

صدرت عنها.
الرحب�ي ظل�ت تجرب�ة نامي�ة،  تجرب�ة 
متط�ورة. له�ذا ل�م تك�ن العالئ�ق الت�ي 
انعقدت بني هذه املجموعات عالئق توافق 
وانس�جام بقدر م�ا كانت عالئ�ق تجاوز 
واخت�الف. كل مجموع�ة م�ن مجامي�ع 
الش�اعر لم تك�ن إال مخترباً ش�عرّياً عمل 
من خالله ع�ىل تطوير خطابه الش�عرّي 

وارتياد آفاق جمالية جديدة.
إّن قصي�دة الرحبي هي س�ليلة القصيدة 
الحديث�ة التي تنّكبت عن ش�عر االعرتاف 
والبوح وأقبلت عىل ش�عر يستيضء بنور 
اإلدراك العاق�ل والخ�ربة املعرفّية الناقدة، 
قصيدة ال تغّني بقدر ما تتأّمل وتستبرص، 

وال تنشد بقدر ما تفّكر وتستقيص...
يذهب الشاعر سعدي يوسف إىل أّن ديوان 
الجبال »يشّكل خطوة االنعطافة الّصعبة 
ال�ذي ظ�ل يح�اول  يف مس�رة الش�اعر 
اإلمساك بناصية األرض، أرض وطنه عرب 
عقدين من كتابة مختلفة، كتابة خاصة، 
كلفته متاعب حياة بأرسها«، ثّمة عامالن 
اثنان ويس�وّغان، يف نظر سعدي يوسف، 

اعتباره هذا الديوان منعطفاً:
أّن قصائ�د ه�ذه املجموع�ة كان�ت  أّوالً 

مكرسة ملشاهد بالده عمان. من هنا كان 
الحضور الكثيف للطبيعة.

ثاني�اً أن ه�ذا الدي�وان أّص�ل القصي�دة 
العمانية يف أديم تراثها... والحال أّن هذه 
القصيدة يف نظر س���عدي يوسف كانت 
قب�ل هذا الديوان تفتق�د إىل مرجعّية، من 

داخل الوطن، تستند إليها...
ونح�ن إْذ نقّر بأّن دي�وان »الجبال »يمّثل، 
فع�اًل، منعطف�اً مهّم�اً يف تجرب�ة س�يف 
الرحبي إال أننا نؤّول هذا االنعطاف تأويالً 
جمالّي�اً ال تأويالً داللّي�ًا. فأهّم خصيصة 
يتمّيز بها شعر سيف الرحبي، كما سنبنّي 
الحقاً، افتتانه باملكان. فمنذ ديوانه األّول، 
ش�غل املكان حي�زاً مهّم�اً يف قصائده بل 
بات، يف نظرنا، الرح�م التي منها تحدرت 

هذه القصائد تحّدر الوليد من الوالدة.
املنعط�ف  الدي�وان/  ه�ذا  ب�ني  الف�ارق 
والدواوي�ن الس�ابقة يتمث�ل يف طريق�ة 
التعام�ل مع املكان، يف طرائ�ق تصويره، 
وأساليب تشكيله... فقبل ديوان »الجبال« 
قصائ�د  يف  باهت�اً  امل�كان  حض�ور  كان 
الش�اعر، يتجىّل يف بعض الصور والرموز، 
يش�ّع يف مقطع أو مقطعني ث�ّم يختفي، 
أم�ا يف الدواوين الالحق�ة وبدءاً من ديوان 
»الجب�ال« فق�د تح�ّول امل�كان إىل صورة 
كلّية واستعارة كربى تعّم كامل القصيدة 
ورّبما كامل الديوان. هكذا وجدنا عدداً من 
دواوين الشاعر تدور حول أمكنة بعينها، 

منها يستلهم الشاعر صوره ورموزه.
لكن ه�ذه املجموعات لم تس�رتفد املكان 
فحسب بل اس�رتفدت أساطره وترّشبت 
رموزه وس�عت إىل كتابة تاريخه الروحّي 
العمي�ق... قصائ�د الرحب�ي ه�ي قصائد 
األواب�د تتعاوى يف ال�رباري والنباتات التي 

ال أسماء لها، والجبال الرابضة كحيوانات 
أسطورية عىل مش�ارف الصحراء. لكأننا 
نش�هد، يف هذه املجموعات، ميالد الكون، 
وانبثاق العنارص. لكأّن األرض، يف شعره، 
تخ�رج للت�ّو م�ن العم�اء األّول، والجبال 
تنبث�ق من البحار، والس�ماء تتزّين للمرة 
األوىل بالنجوم. لكن هذا ال يعني أن سيف 
الرحبي اكتفى برتديد أس�اطر جاهزة أو 
اس�تحضار تاريخ منج�ز، كال فالرّحبي، 
مثل كّل الش�عراء، واضع أساطر وخالق 

رموز.
كّل قصائ�د الرحب�ي تنط�وي ع�ىل حوار 
يعق�دُه الّش�اعر م�ع أس�الفه املوتى من 
ش�َعرَاء وُصّناع أس�اطر ورجال حكمة. 
وخ�الل ه�ذا الح�وار ال يش�حُن الش�اعر 
قصيدت�ه بق�وّة امل�ايض فحس�ب وإّنم�ا 
الح�ارض  بطاق�ة  ال�رّتاث  ذل�ك  يش�حُن 
فيربُزُه عىل هيئة جديدة. فكّل كتابة إّنما 
هي إحياء آلثار س�ابقة، إيق�اٌظ لألرواح 
الّنائمة فيه�ا، تحرير لطاقاته�ا الرّمزّية 

والتخييلّية.
إّن غاي�ة هذه القصي�دة هي إيقاظ حّس 
الّدهش�ة يف القارئ وتشكيكه يف تأويالته 
النهائية لألشياء ودفعه إىل الّنظر إىل العالم 
بعين�ني جديدتني. ومن أج�ل تحقيق هذا 
الهدف، عمدت هذه القصيدة إىل اسرتفاد 
رؤاه�ا وصوره�ا ورموزه�ا م�ن آف�اق 
ميثيولوجّي�ة وخرافّية ودينّي�ة مختلفة. 
كل هذا جعل ش�عر سيف الرحبي ينطوي 
يف الكث�ر م�ن نماذجه، ع�ىل بنية رسدّية 
ذات َنْبٍض درامّي. هذا الّنمط من الّش�عر 
ق�د جمع بني ص�رورة الق�ّص، وكينونة 
الّش�عر وانفتح عىل أجن�اس أدبّية وفنّية 

أخرى يستدعيها ويستفيُد منها.

إّن قصيدة الرّحبي قصي�دة مرّكبة تجدل 
خيوطه�ا أص�واٌت عدة متداخل�ة، تتحدَّر 
من أزمنة ش�ّتى. ه�ذه القصيدة تنهض 
عىل املفارقات، وعالقات التماثل والتضاد، 
والحوار املستمّر بني الّصفات والخصائص 
الّنوعّي�ة املختلف�ة. وق�د أس�همت البنية 
الرسدي�ة يف تطوير نزعته�ا الدرامّية بما 
انطوت عليه من جدل بني أطراف متقابلة 
متفاعلة )مثل الح�ارض واملايض، والّذات 

واآلخر، واألس�طورة والّتاريخ...( وهي يف 
كّل هذا تختلف ع�ن القصيدة الحديثة، يف 
مرحلتها األوىل، حني كانت قصيدة غنائّية 
بس�يطة، ذات صوت منفرد، وإيقاع واحد 
متواتر. إّن مفه�وم ”البناء“ أصبح يمّثل، 
لدى سيف، هاجس�اً من هواجس الكتابة 
الش�عرّية، فسيف أصبح يعّول عىل الفكر 
يف تشكيل القصيدة، وصوغ بنائها. سيف 
خرج من�ذ مجموعته األوىل، من بس�اطة 

التجرب�ة الغنائي�ة التي تهي�ب، يف الغالب 
األع�ّم، ببن�اء جاه�ز، وجن�ح إىل كتاب�ة 
قصيدة جديدة تحفر كّل مرّة شكلها كما 

يحفر الّنهر مجراه.
من املؤك�د أّن هذا التص�ّور لفعل الكتابة 
يجع�ل القصيدة أفقاً مفتوحاً عىل ش�ّتى 
األجن�اس األدبّي�ة واأللوان الفنّي�ة، فيها 
تتَض�امُّ أْمش�اٌج م�ن الفن�ون القصصية 
واملرسحية والس�ينمائّية لتشيد كلَّها هذا 
البناء وفق نظرة جديدة ال تلقي باالً للحدود 
من األجن�اس واألنواع. من هنا كان تواتر 
تقني�ات فنّية يف القصي�دة الّدرامّية تؤول 
إذا تأّملناها إىل فنون أخرى، من بني هذه 
التقنيات الحوار، والحوار الّداخيل، وتعّدد 
األص�وات، واملفارقة، والس�خرّية، ومنها 
اإلهابة بالتعبر القصيّص الذي يش�ّد إليه 
كّل حركات القصي�دة وعنارصها، ومنها 
امل�زج ب�ني الّس�كون والحرك�ة والّصمت 

والكالم، والبياض والّسواد.
كّل ه�ذه التقني�ات جعل�ت نّص س�يف 
الرحب�ي ال يقت�رص ع�ىل الّص�ور الفّنّية 
التقليدّية، يف بناء خطابه. بل أصبح قيمة 
تش�كيلّية مرّكب�ة ال ت�رى إال متقاطع�ة 
الخي�وط، متداخل�ة العن�ارص. والواق�ع 
أّن كل قصائ�د الرحب�ي إّنما ه�ي تأّمل يف 
فاعلية الكتابة، وتفكر يف وظيفة الش�عر 
واس�تقراء إلمكانات اللغة... هكذا تمكن 
الرحبي من نقل أس�ئلة الّشعر من خارج 
القصيدة إىل داخلها، وأس�هم يف اس�تبدال 
األس�ئلة االجتماعّي�ة واإليديولوجّية التي 
كانت تس�تبّد باهتمام القصيدة بأس�ئلة 
الكتابة وقضايا الشعر. إّن وظيفة الّشعر، 
يف هذا الدي�وان، هي خلخل�ة املوجود من 
أجل الّظفر بوجود أبه�ى وأزكى، فباللّغة 

يع�رف الكائن العال�م، لكن باللّغ�ة أيضاً 
يس�تدرك ع�ىل ه�ذا العالم ويعي�د ترتيب 
أش�يائه، يح�رّض االس�م ع�ىل املس�ّمى، 
يفصل الّداّل واملدلول، يهّيئ العالم ليكون 
ش�يئاً آخر، يس�لّط الّثقافة عىل الّطبيعة 

ليكون االختالف وتكون املغايرة.
يرفض الرحب�ي اللّغة الجاهزة الّس�ابقة 
ع�ىل تجربته ويس�عى إىل ابت�كار »لغته« 
التي تق�ول تجربته املخصوص�ة. فاللّغة 
عن�ده ليس�ت صندوق�اً يس�تخرج من�ه 
األلف�اظ ليضعه�ا عالم�ة عىل األش�ياء، 
وإّنم�ا ه�ي مج�اله، تجربت�ه، أو بعبارة 
أدوني�س »مجده«. لكّن قصي�دة الرحبي 
ليس�ت مجرّد رس�الة تنط�وي عىل رؤى 
الش�اعر الفكرية فحسب، وإنما هي قبل 
كّل يشء خطاب ش�عري، تشّدنا دوالّه إىل 
حضوره�ا الذاتّي قبل أن تش�ّدنا إىل يشء 

آخر خارج عنها.
ويعّد هذا االحتفاء بالداّل ملمحاً مهّماً من 
مالم�ح ش�عرّية الحداثة. هذه الش�عرّية 
الت�ي تعترب الكلمة »الفعل الخاّلق للّروح« 
وأّن م�ن تم�ام حرّيته�ا أن تنس�لخ ع�ن 
مرجعّيته�ا ”وت�رتك لحركاته�ا الخالصة 
تبع�ث  أن  تش�اء  كي�ف  توّجهه�ا  الت�ي 

إيقاعاتها وإيحاءاتها“.
إّن ه�ذا االزدواج يف طبيع�ة القصيدة التي 
كتبه�ا س�يف الرحب�ي بوصفه�ا كتاب�ة 
وتأّمالً لتلك الكتابة من شأنه أن يستدرج 
القارئ لإلسهام يف صوغ معانيها وتأويل 
رموزها. فاللّغة فيها ليس�ت أداة توصيل 
ش�ّفافة أو حيادّي�ة وإّنم�ا ه�ي بمثاب�ة 
الزّج�اج ال�ذي تم�أله الّص�ور وتغّطي�ه 
األلوان فيشّد االنتباه إليه بقدر ما يشّده 

إىل ما وراءه.

محمد الغزي
جم�ع الش�اعر العماني س�يف الرحبي أعماله الش�عرية يف ثالثة مجلدات وأصدرها ع�ن دار رياض الريس للكتب بإرشاف مكتب جائزة الس�لطان قابوس 
للثقافة والفنون واآلداب. وتضم األعمال هذه كّل مجموعات الشاعر الصادرة حتى اآلن مع نصوص نقدّية رافقت تجربته واستقرأت خصائصها الجمالية. 

هنا قراءة يف أعمال الرحبي.

»املتحف العراقي«..
 مسكوكات ووثائق يف اليوم العاملي للمتاحف

غـزة اآلن 

فرديناند هودلر.. استعادة يف مئوية الرمزي الثائر
بمناس�بة مئ�ة عام ع�ىل رحيل الفنان الس�ويرسي 
متح�ف  يقي�م   ،)1918-1853( هودل�ر  فردينان�د 
»كونس�ت« يف برن ومتحف »الفن والتاريخ« )راث( 
يف جني�ف، حالي�اً معرض�اً اس�تعادياً ضخم�اً يضم 
مقتني�ات املتاحف الثالث م�ن أعمال الفن�ان والتي 
تف�وق املئة عمل فن�ي، ويتواصل عرضه�ا حتى 19 

آب/ أغسطس املقبل.
كم�ا يقام مؤتم�ر بعن�وان »مهمة الفن�ان« يتناول 
املب�ادئ الجمالي�ة الت�ي تمتع�ت بها أعم�ال هودلر 
والت�ي جعلت�ه يبتكر مدرس�ة خاصة متم�ردة عىل 
الرمزي�ة التي انتم�ى إليها يف بدايات�ه، وأطلق عليها 
»املوازاتية«، والتي استوحى فيها الكثر من دراسته 
للطبيع�ة البرشية والت�ي طّور من خالله�ا نظريته 

الخاصة وطبقها يف أعماله.
املع�رض يهتم بإظه�ار الكيفية التي اس�تخدم فيها 
أودل�ر املوازاتي�ة يف أعمال�ه، وبني أعماله�ا وداخلها 

وبني مكّوناتها، بل وبتجاوب عمل مع اآلخر.
كان هودلر مع�ارصاً لكليم�ت ورودان، وكان واحداً 
من أش�هر الفنانني الس�ويرسيني يف ع�رصه، اهتم 
يف بداياته برس�م البورتريهات والتضاريس، وبعض 
اللوحات الرمزية، لكنه الحقاً تبنى أس�لوباً شخصياً 

استمده من الرمزية ويف الوقت نفسه يثور عليها.
ول�د يف ب�رن ألب نجار وأم فالح�ة، وكان األخ األكرب 
لعائلة كبرة من س�تة أطفال، ولم يتجاوز السادسة 
حني فق�د والده واثنني من إخوته، فتزوجت أمه من 
رس�ام إعالن�ات للمتاجر ولوحات للس�ياح، وأصبح 
حجم العائلة 13 صبياً، ما دفع الفتى لرتك دراس�ته 
والعمل م�ع زوج والدته، الذي تعلم منه حرفة اللون 

ورسم التضاريس والطبيعة.
يف عم�ر 18 عام�اً، تنّق�ل أودلر من ب�رن إىل جنيف 
مش�ياً ع�ىل قدميه، آم�اًل أن يج�د طريقاً يف الرس�م 

والفن، كان يحرض محارضات علمية يف كلية جنيف، 
وينس�خ رس�ومات الفنانني الكب�ار، ودرس لوحات 
دورر وأولباين، وبدأت حياته تأخذ مساراً جديداً من 

خ�الل كتاباته التي قّدمها عن أعمال ش�هرة مؤثرة 
يف تاريخ الفن، وس�افر إىل عدة بلدان لدراسة لوحات 

أساسية.
ظ�ل أودلر يرس�م البورتريه�ات والتضاريس، إىل أن 
رسم لوحة »ليل« التي ميزت عمله واعتربت منعطفاً 
يف مخيلته الرمزية، وتصّور أشخاصاً نائمني وبينهم 
واح�د يه�دده طيف جاث�م عىل صدره كم�ا لو كان 
الليل نفس�ه أو املوت. ويف معرض جماعي أقيم عام 
1891 يف جني�ف، ق�دم هودل�ر »لي�ل«، لوحته هذه 
املليئة بالع�راة كانت بمثابة »فضيحة« جعلت عمدة 
جنيف يطال�ب وقته�ا بإزالة هذا »العار« وس�حبت 

اللوحة عىل الفور من املعرض.
لكن�ه حمل هذه اللوحة إىل باريس بعد أش�هر قليلة 
وعرضه�ا يف ً»صالون باريس« لتجل�ب انتباه رودان 

وتجعله بمثابة مفاجئة املعرض وفنانه األول.
أسلوب هودلر يعتمد عىل التناغم واإليقاع الذي اعتقد 
أنه يشكل أس�اس املجتمع البرشي، أمر سنلمسه يف 
أعمال�ه املختلفة وم�ن بينها »املخت�ار«، تظهر فيه 
الشخصيات مرتبة بش�كل متناظر يف أشكال توحي 
بالطق�وس أو الرق�ص. أما املرأة فق�د تصّور هودلر 
باعتبارها تجسيداً للرغبة يف االنسجام مع الطبيعة، 
يف حني أن الطفل أو الشاب يمثالن الرباءة والحيوية، 
ولم ينس هودلر أن يجس�د امل�وت يف معظم لوحاته، 
فرأيناه يف »أرواح مخدوع�ة« و«التعب من العيش«، 
و«ليلة خريف«؛ فيظهر مرة عىل ش�كل طيف جاثم، 
أو عسكر يف مسرة، أو صف من رجال يرتدون أثواباً 
احتفالية يسرون يف موكب، أو طريق تغطيه األوراق 

املتساقطة.

بمناسبة اليوم العاملي للمتاحف، 
افتتح اليوم يف »املتحف العراقي« 
يف بغ�داد معرض للمس�كوكات، 
»نق�ود ووثائ�ق  تح�ت عن�وان 
تاريخي�ة مهم�ة«، كم�ا افتت�ح 
م�ن  لع�دد  فن�ي  مع�رض 
التش�كيليني العراقيي�ني، وآخ�ر 
يض�م  األث�ري«.  »الس�جاد  ل�� 
مع�رض املس�كوكات املتواص�ل 
حتى نهاية الشهر الجاري، أكثر 
من ألف وخمس�مئة مس�كوكة 
ذهبي�ة ونحاس�ية م�ن مختلف 
الف�رتات التاريخي�ة، ت�ربع بها 
ع�ام 1969 املقتن�ي عب�د الل�ه 
ال�رصاف، وكان ق�د جمعها عرب 
أربعني عاماً وتضم مس�كوكات 
الخوارزمي�ة ونقود  النق�ود  من 
دول�ة املوحدين. وكان�ت »قاعة 
ال�رصاف« الت�ي تحتض�ن هذه 
س�نوات  يف  أغلق�ت  القط�ع 
االحت�الل األمركي الت�ي عرفت 
للمتاحف واآلثار  النهب والسلب 
العراقي�ة، ولم تفتتح ثانية إال يف 
للمعرض  2016.بالنس�بة  ع�ام 
التش�كييل فق�د ض�م عرشي�ن 
األس�لوب  ب�ني  تنوع�ت  لوح�ة 
الحديث واملع�ارص والقديم الذي 
يع�رب عن تاريخ الفن التش�كييل 
بالنق�وش  وتأث�ره  الع�راق  يف 

الحفر والرس�م  القديمة وفنون 
الس�جاد  أم�ا مجموعة  األثرية. 
األثري التي ج�رى عرضها، فقد 
قدمها األس�تاذ يف جامع�ة بابل 

عام�ر س�لمان، واش�تملت عىل 
الرتاث  للسجاد وتصاميم  أعمال 
العراقي من النس�يج والزخارف 
املنحوتة بأش�كال أثرية قديمة، 

وتصاميم لآلثار العراقية وملدينة 
بغ�داد وكذلك نم�اذج من الخط 
الك�ويف. يذك�ر أن الي�وم العاملي 
ه�ذا الع�ام، يق�ام تحت ش�عار 

»املتاحف وفض�اءات اإلنرتنت«، 
دور  إىل  االنتب�اه  لف�ت  به�دف 
الواق�ع االف�رتايض يف تعزيز دور 
املتاحف الي�وم، والتوجه الجديد 
للمتاح�ف الحديثة ومدى أهمية 
العنكبوتي�ة  الش�بكة  اس�تثمار 
م�ن  رشيح�ة  ألك�رب  للوص�ول 
الجمه�ور، واس�تمالة مهتم�ني 
جدد من الفئات املختلفة إضافة 
التقني�ات  م�ن  االس�تفادة  إىل 
فئ�ات  إىل  للوص�ول  الحديث�ة 

املجتمع وخصوصاً الشباب.
الخارجي�ة  وزارة  وكان�ت 
اإليطالية قد أعلنت دعم مرشوع 
االفرتايض«،  العراق�ي  »املتح�ف 
حيث من املفرتض أن يس�تطيع 
استكش�اف  املس�تخدمون 
وتحري املواقع القديمة واملباني 
التاريخية األثرية والس�فر إليها 
ع�رب امل�كان والزم�ان وزيارتها 
والتع�رف عليه�ا وخصائصه�ا. 
وتلفت بعض املقاالت املتخصصة 
يف ه�ذا الص�دد، إىل أن�ه يمك�ن 
للمتحف االفرتايض أن يقدم بيئة 
أكثر واقعية للموضوع التاريخي 
مما يقدم�ه املتح�ف الحقيقي، 
تخيله�ا  ويعي�د  يحاكيه�ا  وأن 
ويجع�ل من تلقيه�ا عملية أكثر 

متعة وسهولة وعمقاً.

هشام عودة

غزة اآلن 
واحدة من بنات دمي

هي اآلن
أيقونة الروح

شمس البالد التي لن 
تغيب

ورايتها الواحدة
حني يغدو املخيم

أقرب من نبض أمي
وأفصح ما قال أهيل من 

الشعر
أجمل ما رسمته بنات 

املدارس
يف دفرت الحلم
أعىل من الغيم

أنبل من ذكريات أبي
يف مساء البالد البعيدة
بني اخرضار العشّيات

والغيمة الغافية

فيكتور رودريغيث نونييث 
ترجمة: أحمد م. أحمد

مدخل
لسُت أدري أّي مجاز سلكُت 

غر أني وصلُت إىل هنا 
إىل تلك البقعة الغريبة 

الخالية من املساكن واألرياف 
هذا املكان ال�ُمعرّى 

من كّل يشء: 
من الحجِر إىل الروح 

حيث يتجّذُر العالم
ربما تصُل أنَت اآلخر 

مّتِبعاً ذلك املجاز 
يف هذه الحياة املتخمة 

بالنجاح واليقينيات 
وحده الضالل يجمعنا 

والشعر مملكُة الخاطئني.
■ ■ ■

حكاية رمزية
يقتات الطائُر 

بنقرِه املحَكم عىل الصمت 
ُب عنه بني أكثر الوريقات  ينقِّ

تهّشماً 
وثمة ارتعاش يعرتيه 

يف وقوفه عىل الغصِن الوحيد 
للمساء

سيحلُِّق يف ما بعد 
سيكون غمامًة ناعمة 

فوق سالسل الجبال الزرقاء 
حيث أمي وحدها 

والنجوم تزهو 
سيكون فحوى النشيد 

الرؤيُة مشاٌع اآلن 
وما سيؤول غباراً 

حجٌر نازف 
يف وجه قوس الطلقة الداكن

وبما شهده، سيعود الطائر ذاته 
َولِيَد الرماد والّدخان 

ويجثم من جديد 
كأنه يف عّش

■ ■ ■
لقطة

وعىل حني غرٍّة، ها هو الكريّس 
الهزاز 

-وكأنه يلتقط 
كلماِت املطر األوىل- 

قد بدأ يتهادى من تلقاء ذاته 
يف الركن األكثر مالءمًة داخل الغرفة 

حيث يخفُت الضوء 
وتنتُش بعُض األحذية العتيقة

َمن يوقف تهادَيه اآلن 
بعد أن ترفَع صاعقة الربق 

تنورة الجارة 
وتستثَر ساعَة املنبِّه 

كي يرّن جرسها يف التاسعة 
وعرشين دقيقة 

رة  من وراء ورقٍة مزهَّ
لم ُتنَذْر لتغليف هدية حيث أجلس 

ألكتب
ثمة يقني لدّي بأن كلَّ يشء سيدوم 

لألبد
■ ■ ■

فّن الّشعر؟
ورثُت حملقَة حسِر البرص 
حاّسَة شمِّ السنة الكبيسة 

شفتني متباعدتني أبداً 
َشعَر جَمل 

وجسَد ريايضٍّ 
متقاعد

وأيضاً مزاَج والدي العصبّي 
قلََق أمي 

الشامَة املريبَة لدى جدتي 
والكلَْيتني املعطوبتني عند الجميع 

بل حتى نوبات الحّمى الدَّورية
يف كلِّ ما سلَف لدّي ما يكفي من 

األسباب 
ألْن أتمّسَك بالجمال 

بتبجيٍل سقيم
■ ■ ■

إمضاٌء مصدَّق
عىل مشارف البلطيق 

تنتظرك النوارس
سيكون املاء عِكراً 

كأحد أحالمك الخاليِة من الصيف 
سيكون الشّط رائقاً 

كأْن ال يشَء يل
غادرُتهم هناك 

عىل مشارف البلطيق
سُتْطِبق السماُء 

وبأصابعي يكاد املرُء يلمسها 
ستتالىش السفينُة 

كأن ال يشء لك
احفِظ اإلمضاَء املصدََّق يف مكان 

آمن 
كّل قلٍب نبيل منظاٌر مقرٌِّب

■ ■ ■
قصيدة مع عصافر الدُّوري

تدخُل عصافُر الدوري من خالل 
نافذتي 

وهي تتخّبط يف طرانها 
أقدُِّم لها األظافَر 
رة  واألفكاَر املخمَّ

وُفتاَت الرّهبة
يشعشُع زجاُج النوافذ املزدوُج

تدخُل عصافُر الدوري من خالل 
نافذتي 

وهي تتخّبط يف طرانها 
أقّدم لها النََّمَش 

وهذه الذاكرَة الهائجة 
وقشوَر الكرَب

ال تفتقد موسكو إال 
ألوراق أشجارها

تدخُل عصافُر الدوري من خالل 
نافذتي 

وهي تتخّبط يف طرانها 
أقّدم لها األسناَن 

واملوسيقى الكئيبة 
وبذوَر القلق

من أّي أصقاع السماِء 
يأتي النبيُذ؟

■ ■ ■
جبهة باردة

أخراً يتحقق حلُم كاسال: 
يتساقط الثلج يف هافانا

ويف ساحة الثورة 
كمٌّ وفٌر من خشب التّنوب املتني 

ُغّطَي باألكاليل
استجابًة لقرار 
اللجنة املركزية 

بأن ُتزهَر أشجاُر امليالد الصغرة
وأن يررَشَش أخرُضنا الرتيُب 

برذاذ املاء 
كما شاء جوليان
كلُّ حلم يتحقق: 

»تتساقط هافانا يف الثلج«

يتساقط الثلج يف هافانا
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فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائب /ف�رع النجف االرشف 
 2014/4/6 بتاري�خ   11304 الع�دد  ذي 
واملعنون�ة اىل / الهيئ�ة العام�ة للرضائب 
بابل بأس�م / طالع منه�ل عبد فعىل  من 

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

فقدان
فق�دت الهوي�ة الجامعية باس�م / رقية 
صالح مهدي الصف الثاني قسم الفيزياء 
جامع�ة الكوفة كلية الرتبي�ة للبنات عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 
الرقم : 3594

التاريخ 2018/5/20
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/5/10 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 261 محلة الشمال باسم 
/ رضغ�ام ش�هيد عب�د الحس�ن مجددا 
باعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املال�ك  للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهي�دا للتس�جيل  وف�ق اح�كام قانون 
التسجيل العقاري رقم )43( لسنة  1971 
املعدل قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل 
من يدع�ي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالث�ن يوما 
م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك 
الس�اعة  العق�ار يف  الحض�ور يف موق�ع 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة هذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسن

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم : 3596
التاريخ 2018/5/20

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/5/16 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 2279 محلة  الجمهورية 
باسم / ليىل باسم جاسب مجددا باعتبار 
حائ�زا له بصف�ة املالك  للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل  وفق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة  1971 املعدل 
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالثن يوم�ا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من اليوم الت�ايل النتهاء م�دة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
ال�ذي س�يجري يف الي�وم املذك�ور له�ذا 

الغرض
نجم عبد الله حسن

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

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )رياض 
عط�وان عبد الله( ال�ذي يطلب فيه تبديل 
)اللق�ب( من )ف�راغ( اىل )النوي�در( فمن 
لديه  اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األح�وال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 360/ب/2018

التاريخ 2018/5/21
اىل / املدعى عليهم : 1 � محمد حس�ن  2  � 

حسنه حسن   3 � فنر عبد الله محمد 
اقامت املدعيتان ناهدة كمال عثمان وتغريد 
عب�اس حكم�ت فاض�ل الدع�وى البدائي�ة 
املرقم�ة 360/ب/2018 والذي يطلب فيها 
ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 7 التحسينية 
قسمة ان كان قابل للقسمة او بيعا وتوزيع 
صايف الثمن بن الرشكاء كل حس�ب حصته 
ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح مبلغ 
ه�ذه املحكم�ة واملجل�س البل�دي ملنطق�ة 
التحس�ينية علي�ه تق�رر تبليغك�م اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2018/5/27 وعند عدم حضوركم 
او ارس�ال من ينوب عنكم  قانونا وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

مديرية التسجيل العقاري
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة

الرقم : 3367
التاريخ 2018/5/8

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/4/16 لتسجيل تمام العقار 
تسلسل 338 محلة  الجمهورية باسم / عبد 
االمام حس�ن يوس�ف مجددا باعتبار حائزا 
ل�ه بصفة املال�ك  للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل  
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم 
)43( لس�نة  1971 املع�دل قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالثن يوما من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض
نجم عبد الله حسن

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

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2062/ب/2014

التاريخ 2018/5/20
اعالن

املدعي / رشوق رشيد خلف
املدعى عليه  /ذكرى محمد محس�ن اصالة 
عن نفس�ها وحس�ب وصايتها عىل اوالدها 
القارصي�ن مرتىض ومحم�د وميامن اوالد 
فائق رش�يد واحمد وايات وبنن اوالد فائق 

رشيد 
4  � ارساء ط�ارق وكفاي�ة رش�م عب�اس 
وموفق وتوفيق وفائزة وفائقة اوالد رش�يد 

خلف ومدير  رعاية القارصين يف البرصة 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
968/137 الرباط الكبري ومساحته 114م2 
و 69 س�م وهو عبارة  بناية تقع يف منطقة 
الجمهوري�ة ركن يف ش�ارع املكتبات مؤلفه 
م�ن طابق�ن الطاب�ق االريض متك�ون من 
اربعة محالت لبيع النقاالت ومطعم وحالقة 
ومكتبة واملح�ل الرابع مفص�ول اىل محلن 
موجز للغري الطابق العلوي متكون من اربعة 
غرف وهول ومطبخ وحمام ودرج يؤدي اىل 
والس�طح مبلط بالش�تايكر وارضية مبلط 
بالكايش ومس�قف بالكونكريت وان العقار 
يقع عىل ش�ارع تجاري البناء قديم فمن له 
رغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع 
دف�ع التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املق�درة والبالغة ثالثمائة وخمس�ة 
وتس�عة  وخمس�مائة  ملي�ون  وخمس�ون 
وثالثون الف دينار وستجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر يوم الثالث�ن التايل 

للنرش االعالن واجور املناداة عىل املشرتي
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن
اىل الرشيكة / زهراء جاسم سلمان

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
الكائ�ن يف محافظ�ة البرصة / ك�وت الحجاج 
مجم�ع وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات 
العام�ة / تقاطع حي الرس�الة وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام الرشي�ك )غفار 
كاظم ثجي�ل( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
العقار املرقم )2629/818( مقاطعة )القبلة( 
لغرض تس�ليفه ق�رض االس�كان وخالل مدة 
اقصاه�ا )15( يوم�ا داخ�ل الع�راق  30 يوما 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة

العدد : 1825/ب2017/3
التاريخ 2018/5/20

اعالن
اىل املدعى عليه/ سالم ناظم خضري

بتاريخ 2018/5/8 وبعدد 1825/ب2017/3 
اص�درت ه�ذه املحكمة حكما  ق�ىض بابطال 
قي�د العقار املرق�م  900/1 مقاطعة 5 رشقي 
بعقوب�ة رق�م القي�د 55 حزي�ران 2015 رقم 
الجلد 1039 واملس�جله باس�م العراقي املدعى 
عليه سالم ناظم خضري واعادة تسجيله باسم 
مديرية بلدية بعقوبة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح كتاب مرك�ز رشط�ة العثمانية 
بالع�دد ق4758/3/8 يف 2018/5/17 ورشح 
القائم بالتبليغ خلف جاسم محمد مبلغ مركز 
رشط�ة العثماني�ة واملتضم�ن ان املدعى عليه 
كان يسكن املنطقة كاطون الرازي وارتحل اىل 
جهة مجهولة ويتعذر علينا تزويدكم باش�عار 
مختار لعدم وجود مختار يف املنطقة واملصدق 
للمجلس  املحيل لقضاء بعقوبة الريموك تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن 
ولك�م حق االع�رتاض ضم�ن امل�دة القانونية 
الدرج�ة  مكتس�ب  الق�رار  يعت�ر  وبعكس�ه 

القطعية 
القايض

راغب سلمان عيدان 

����������������������������������
محكمة بداءة البرصة 
العدد : 52/ب/2018
التاريخ 2018/5/21

اعالن
املدع�ن / س�ليمة جاس�م محم�د  صالة عن 
اوالده�ا  ع�ن  وصايته�ا  وبموج�ب  نفس�ها 

القارصين صرية ونور اوالد محمد ضاحي 
املدعى عليهم / جاس�م وحس�ن واحمد اوالد 

محمد ضاحي
الشخص الثالث / هبة محمد ضاحي

مديرية رعاية القارصين يف البرصة 
تبي�ع محكم�ة بداءة الب�رصة  بامل�زاد العلني 
الس�يارة املرقمة 60433 ب�رصة نوع صالون 
ش�وفرليت موديل 2011 اللون برتقايل مصفر 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثاني�ة عرش من 
رئاس�ة  س�احة  يف   2018/6/6 ي�وم  ظه�ر 
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة االتحادي�ة فمن 
له رغب�ة بالرشاء  دف�ع التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من قيمة الس�يارة املقدرة البالغة 
ستة مالين دينار بصك مصدق واجور املناداة 

عىل املشرتي
القايض

علوان بربوت البزوني 

����������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف منديل

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/5/2 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
89 محلة قلم حاج س�هما باسم جمعه حيدر 
خرض مجددا باعتب�اره حائزا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او 
حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم ما لديه 
من بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثن 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور لهذا 

الغرض
عيل فيصل مطرش

معاون قضائي

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )زمن عبد 
الرحم�ن س�لمان( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)االس�م املجرد ( من )زم�ن( اىل )عيل( فمن 
لديه  اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل 
م�دى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

محكمة األحوال الشخصية يف الفاو
العدد : 117 /ش/2018

التاريخ 2018/5/21
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / محم�د عبد ال�رزاق عبد 
الحميد

اقام�ت  زوجت�ك املدعي�ة زين�ب ع�يل عبد 
الحميد دع�وى الرشعية امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها )تفري�ق قضائ�ي( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة 
لقضاء الفلوجة م�ن كونك مرتحل اىل جهة 
مجهول�ة عليه تقرر تبليغك نرشا بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميتن للحضور امام 
محكمة  االحوال الش�خصية يف الفاو صباح 
ي�وم 2018/5/30 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول

القايض
معتز صالح الحسن

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد : 1573/ش2018/3
التاريخ 2018/5/17

اعالن
اىل املدعى عليه ) ثائر محمود رشيد( 

اقامت زوجت�ك املدعية س�عاد حمدان امري 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله والت�ي مضمونها 
نفقة للمدعي�ة واالطف�ال وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك ع�ن طريق صحيفتن 
محليتن رسميتن بموعد املرافعة املصادف 
2018/5/30 ويف حال عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا
القايض

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

فقدان
فقد وصل قبض )تأمينات( مرقم 033146 
 2007/12/26 م�ؤرخ   960000 بمبل�غ 
ص�ادر من الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراقي 
باسم )عيل محمد عيل يوسف( عىل من يعثر 

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

اعالن 
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )نوري 
جب�ار عيىس( الذي يطلب في�ه تبديل )لقبه 
( م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي( فمن لديه  
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )عزيز 
جب�ار عيىس( الذي يطلب في�ه تبديل )لقبه 
( م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي( فمن لديه  
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )عيىس 
كاظم عيىس( ال�ذي يطلب فيه تبديل )لقبه 
( م�ن )العطب�ي( اىل )املوس�وي( فمن لديه  
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

تنو يه
ج�اء س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 
يف عدده�ا 1657 يف 2018/4/22 مزاي�ده 
الرابع�ه 2018/4 لبي�ع عق�ارات واقعه يف 
منطق�ة املعقل مقاطعن 39 كوت االفرنكي 
خط�ا والصحي�ح مزايده الثالث�ه 2018/3 
لبي�ع عق�ارات واقع�ه يف منطق�ة املعق�ل 

مقاطعه 39 كوت االفرنكي
����������������������������������

تنو يه
ج�اء س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي يف 
عدده�ا1674 بتاري�خ 2018/5/17 ن�رش 
اع�الن مزايده للم�ره الخامس�ه 2018/5 
واقع�ه يف منطقه املعق�ل مقاطعه 39 كوت 
االفرنك�ي خط�أ والصحيح مزاي�دة للمره 
الثالث�ه 2018/3 لبي�ع عق�ارات واقع�ه يف 

منطقة املعقل مقاطعه 39 كوت االفرنكي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املحاويل
العدد : 231/ب/2017

التاريخ 2018/5/21
اعالن

لع�دم حص�ول راغ�ب بال�رشاء للعق�ار امل�زال 
يف  231/ب/2017  املرقم�ة  بالدع�وى  ش�يوعه 
2018/3/27 تقرر االعالن مجددا عن بيع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل خمس�ة عرش يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للنرش يف صحيفتن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
االولي�ة البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار 
وان صادف ي�وم املزايدة عطلة  رس�مية فيكون 

اليوم الذي يليه موعد للمزايدة .
القايض

صباح كامل عبادي
االوصاف :

� العقار عبارة ع�ن دار مفرزة منها محالت غري 
رس�مية عدد 4 ثالث منها مس�قفة بالش�يلمان 
وواح�د مس�قف بج�ذوع ومس�احة كل منه�ا  

متقاربة 12,5 م اىل 14م
� الدار يش�تمل عىل س�طح مس�قف بالشيلمان 
وصحي�ات  واس�تقبال  وه�ول  ن�وم  وغرفت�ن 
مسقفات بالكونكريت وحالة البناء دون الوسط

� املساحة العمومية 30,21م3 اولك
ثالثمائ�ة   330,000,000 التقديري�ة  القيم�ة   �

وثالثون مليون دينار
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي 

العدد : 279/بحث/2018
التاريخ 2018/5/21

اعالن
اىل / املدعى عليه / لؤي محمد جبار

قد اقام�ت املدعية ش�هد عباس مه�دي الدعوى 
املرقم�ة 279/بح�ث/2018 والت�ي تطلب فيها 
الحك�م بالتفريق القضائ�ي لعدم االنف�اق بينك 
وبينه�ا والت�ي يص�ادف موعد البح�ث فيها يوم 
2018/5/28 الس�اعة الثامن�ة والنصف صباحا 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
ورشح القائم بالتبليغ اقتىض تبليغك بصحيفتن 
محليتن ويف حالة عدم حضورك سوف يتم البحث 

االجتماعي بحقك غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الجدول الغربي
العدد : 14/ب/2016
التاريخ 2018/5/17

اعالن
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املرق�م 
/14 املرقم�ة  الدع�وى  يف  الدخاني�ة  3/2م17 

بيع�ا  القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�بة  ب/2016 
باملزايدة العلنية يف اليوم الثالثن من تاريخ النرش 
واذا صادف عطلة رس�مية فس�تجري املزايدة يف 
اليوم الذي يليه فع�ىل الراغبن بالرشاء الحضور 
يف دي�وان  ه�ذه املحكم�ة بي�وم املزاي�دة املقرر 
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة للعق�ار والبالغة مائة 
وستة وعرشون مليون دينار وستجري املزايدة يف 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا م�ن اليوم املقرر وان 

رسم التسجيل عىل املشرتي
القايض

مؤيد رضا شهيد عبود
اوصاف العقار :

عبارة عن ارض زراعية تس�قى سيحا خالية من 
املغروس�ات واملش�يدات تقع عىل الش�ارع العام 
الراب�ط بن كرب�الء � الهندية عىل ش�كل رشيط 
محاذي اىل الش�ارع العام وتتميز بموقع تجاري 
املساحة )1( دونم و )17( اولك املالك وزارة املالية 

وحق الترصف باسم املدعي واملدعى عليهم
����������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ االسكندرية
رقم االضبارة : 2017/243

التاريخ 2018/5/21
اىل املنفذ عليه / لؤي محمد جبار

لقد تحق�ق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة 
االس�كان بالعدد 2119  يف 2018/5/17 واشعار 
مختار املنطقة ان�ك مجهول محل االقامة وبيس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
بلدية االس�كندرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 

خليل كريم منصور
اوصاف املحرر :

يف  813/ش/2017  املرق�م  الحك�م  ق�رار 
2017/8/13 والخ�اص بالزامك بان تؤدي نفقة 
ماضية للدائنة )شهد عباس مهدي ( بواقع مائة 
الف دين�ار واعتب�ارا م�ن تاري�خ 2016/12/8 
ونفق�ة مس�تمرة لها بواق�ع مائتن ال�ف دينار 
شهريا اعتبارا من تاريخ 2018/6/8 وللمستقبل 
ولعدم قيامك بتس�ديد مرتاكم للنفقات لش�هر ك 
2 ، ش�باط ، اذار ، نيس�ان ، ماي�س 2018  ف�ان 
ه�ذه املديرية وبناء عىل طلب وكي�ل الدائنة مدة 
س�تون يوما لغرض تسديد ما بذمتك من  مرتاكم 
للنفقات اس�تنادا لنص امل�ادة 43 /9 من قانون 

االحوال الشخصية 
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحلة
العدد 2018/311

التاريخ 2018/5/21
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الحلة السيارة املرقمة  34582  
أ باب�ل ن�وع جنبي حافل�ة صغرية الل�ون ابيض 
موديل 2015 واملس�جلة باس�م املدي�ن رزاق عبد 
الباقر محمود واملحجوزة لقاء طلب الدائن صادق 
عبد نور والبالغ 18,500,000 ما عدا الرسم فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
عرشة ايام تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحب 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغة ع�رشة باملائة 
من القيمة املقدرة وان اجور املناداة عىل املشرتي 
وس�تجري املزايدة الس�اعة الخامسة عرصا من 

اليوم االخري للنرش ويف معرض البرتاء
املنفذ العدل 

حيدر عيل مرزة
   املواصفات 

السيارة املرقمة 34582  أ بابل نوع جنبي حافلة 
صغ�رية مودي�ل 2015 اللون ابي�ض  H 1التريد 
ال يعم�ل الكش�ن نضيف وال يوج�د صبغ املحرك 
جي�د الكش�نات الداخلية بحالة جي�دة جدا الكري 
يعمل بص�ورة جيدة االطارات جي�دة يوجد فيها 

اسبريوجك السنوية موجودة
القيم�ة املق�درة للس�يارة 10,980,000 ع�رشة 

مالين  وتسعمائة وثمانون دينار

وزارة العدل
مديرية تنفيذ الحلة

العدد  : 226/ت/2015
التاريخ 2018/5/20

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الحلة باضبارتها التنفيذية اعاله 
س�هام املدين جاسم جودة كاظم من العقار املرقم 
3/20/م8 الدرعي�ة واملحج�وز لقاء طل�ب الدائن 
فضيل�ة جواد كاظم البالغ مق�داره 21,127,000 
واحد وعرشون مليون ومائتان وس�بعة وعرشون 
دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيم�ة املقدرة عن�د وضع الي�د وتكون 
املزاي�دة يف ه�ذه املديري�ة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش من ظهر الي�وم الخامس ع�رش واذا صادف 
عطلة رس�مية تكون املزايدة يف يوم الدوام الرسمي 
الذي ييل العطلة ويكون تس�ديد التامينات بموجب 
ص�ك مصدق من م�رصف الرافدين يف الحلة حرصا 
وعىل املش�رتي جلب هوية األحوال املدنية وشهادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل 

خليل كريم منصور
1  � موق�ع العق�ار ورقمه  / يق�ع يف ناحية الحلة 

الدرعية رقمه 3/2 م8 الدرعية 
2 � مساحته /7 دونم

3 � ح�دوده واوصافه / ارض زراعية كما  موضح 
يف خارطة االفراز اوصافه  ارض زراعية مغروس�ة 

باشجار النخيل للمحاصيل املوسمية 
4 � مشتمالته /دور عدد2

5 � الشاغل : املدين جاسم جودة كاظم
6 � القيمة التقديري�ة 10,000,000 عرشة مالين 

دينار للدونم الواحد
7 � ال�وارد الس�نوي : 10,000,000 عرشة مالين 

دينار
 ����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد : 1 / تسجيل مجدد/2018

التاريخ 2018/5/9
اعالن

تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اء عىل ما جاء بقرار تثبيت عائدية العقار املرقم 
446 ام الصخول لطالب التس�جيل املجدد نجم عبد 
الله كاظم وذلك حسب تقرير الخبري املساح املؤرخ 
2018/5/8 واعتباره جزء من القرار عند تنفيذه 
لذا قرر اعالن هذا القرار يف صحيفتن محليتن ملدة 
ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن وتبليغ 
مديري�ة عقارات الدولة يف باب�ل واالوقاف والبلدية 
ومديرية التسجيل العقاري يف املسيب بنسخة منه 
ق�رارا قابال للطعن اما رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
بابل االتحادية خ�الل مدة  االعالن وفق املواد 49 و 
50 و 54 من قانون التس�جيل العقاري وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وستبارش 
س�وف  وبعكس�ه  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
يكتسب القرار الدرجة  القطعية وستبارش مديرية  
التسجيل العقاري يف املسيب بتسجيل العقار املرقم 
446 ام الصخول واملساحة 72,15م2 باسم طالب 

التسجيل املجدد نجم عبد الله كاظم
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف قضاء املسيب

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية

العدد : 54 
التاريخ 2018/5/20

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قب�ل املس�تدعي 
ارسى صب�ار عجم�ي املتضم�ن نصبه�ا قيما عىل 
املفق�ود نضري محم�ود عيدان والذي فق�د بتاريخ 
2014/6/12 لذا قررت املحكمة النرش بصحيفتن 
محليت�ن بغي�ة التحقيق من حيات�ه يف حال كونه 
حي�ا علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل 30 يوم 
لالس�تماع اىل دفوعه خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه 

سوف تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءه النجف 
العدد : 1622/ب2018/5

التاريخ 2018/5/21
اعالن

اىل املدعى عليها )رغد فالح عبد الحسن(  
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه )مصطف�ى حي�در 
خليف�ة(  الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب 
فيه�ا الحك�م بتأديتكما ل�ه بالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره ) 2150 دوالر امريك�ي عن قرض 
م�ؤرخ  ي�وم 2017/9/2( ونظ�را ملجهولية محل 
اقامتكم�ا حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار منطقة االس�كان الصناع�ي املدعو عباس 
جمعة ع�الج لذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن بموعد املرافع�ة  2018/5/29 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينبو عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلبنا وفق االصول
القايض

 عيل عبد الرضا حسن
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 312/ب2018/4

التاريخ 2018/5/20
اعالن

بن�اء عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة  
ش�يوع العق�ار املرق�م 2/6066 ح�ي االنص�ار يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل 
)خمس�ة عرش( يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن  
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب صك  مص�دق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من اعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�رتي جل�ب هوية األحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 2/6066 ح�ي االنص�ار  يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار يق�ع عىل ش�ارع بع�رض 15 مرت 
وس�احة امامية 3×8  وممر 3,5×1 مرت واستقبال 
6,5×3 وكل�دور صغري وصحيات  عدد اثنان وهول 
4×4,5 ومطبخ بابع�اد 3×3 يف الطابق االريض اما 
يف الطابق العلوي غرفة + س�طح مس�احة الغرفة 
يف الطابق العلوي  4×3 املساحة الكلية للعقار 120 
م�رت مربع م�ع مالحظ�ة وج�ود ارضار يف الطابق 
العلوي والدار مبلطة بالكايش مسقفة بالشيلمان 
مجه�زة بامل�اء والكهرب�اء درجة عمرانها وس�ط 
مش�غولة من قبل املدعي�ة  واف�راد عائلتها   وهي 
ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر 
وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 106725000 مائة 
وستة مليون وس�بعمائة وخمسة وعرشون دينار 

فقط ال غريها

بن�اء ع�ىل ما جاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان / االمالك املرق�م  9421 يف 2018/5/9    تعلن 
لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري العقار املرقم )1086/1( مق 6 العيداوية  
املدرجة مواصفاته  ادناه  العائد اىل مديرية بلدية العدل باملزايدة العلنية استنادا لقانون  بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية العدل  او س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة 
العارشة والنصف صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن     ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدية العدل ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2%  واية 
اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام 

العمل الرسمي
 

 

مالحظة :
يكون التشييد بمواد غري ثابته وقابله لالزاله

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 199 

التاريخ: 10/ 5/ 2018

مدة االيجارالقيمة التقديرية سنوياالمساحةالمقاطعة رقم الملكنوع العقارت

محالت تجارية وساحة لبيع 1
6 /1086/1المواد انشائية

1500000 مليون 900م2العيداوية
وخمسمائة الف دينار

ثالث 
سنوات
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رسميًا .. البرصة حتتضن بطولة غرب آسيا 
للمنتخبات الوطنية

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
اس�تضافة الع�راق بطول�ة غرب آس�يا 
2018 للمنتخب�ات الوطني�ة في مدينة 
البص�رة الرياضي�ة في ش�هر تش�رين 

الثاني المقبل.
ونق�ل بيان لالتحاد ع�ن رئيس االتحاد 
عبد الخالق مسعود قوله “نجح اتحادنا 
ف�ي اس�تحصال الموافق�ة وباالجماع 
عل�ى تنظي�م بطول�ة غ�رب آس�يا في 
نسختها التاسعة, وذلك خالل االجتماع 

ال�ذي عق�ده االتح�اد الي�وم االحد في 
العاصمة االردنية عمان”.

وأضاف “ت�م تحديد محافظ�ة البصرة 
الحتضان البطول�ة التي من المؤمل ان 
تنطل�ق منتصف ش�هر تش�رين الثاني 

المقبل”.
وبي�ن مس�عود، ان “اتحاد غرب آس�يا 
س�يخاطب االتح�ادات المنضوية تحت 
لوائه الس�تحصال الموافقات الرسمية 
رغم وجود موافق�ات مبدئية من ثمان 
ال�ى عش�رة اتح�ادات للمش�اركة ف�ي 
النس�خة المقبل�ة” مبين�ا ان “البطولة 

س�تعطي العراق دفع�ة مضاعفة لرفع 
الحظر الكلي عن المالعب العراقية”.

وأوضح “خالل الفت�رة القليلة المقبلة 
س�يكون هن�اك اجتم�اع آخ�ر لغ�رض 
اص�دار الئح�ة المس�ابقات و القوانين 
باإلضافة الى دراس�ة االم�ور الخاصة 
بالتسويق”.واش�ار الى ان “اتحاد غرب 
آسيا س�يفاتح خالل اليومين المقبلين 

المنضوية  الوطنية  المنتخبات  جميع 
تحت لواء الستحصال الموافقات 

الرس�مي عل�ى التواج�د ف�ي 
غم�ار  وخ�وض  البص�رة 

نجم ميالن بديل جريزمان
يف أتلتيكو مدريد

             المستقبل العراقي / متابعة

يخط�ط أتلتيكو مدريد اإلس�باني، للتعاقد مع 
نجم مي�الن اإليطالي، خالل فت�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة المقبل�ة، ليك�ون خليفة الفرنس�ي 
أنطوان جريزمان.وتؤك�د التقارير الصحفية، 
أن جريزم�ان ب�ات قريبا م�ن االنضم�ام إلى 

برش�لونة، بعق�د يمت�د لم�دة 5 مواس�م، في 
الميركات�و المقبل.وذك�رت صحيف�ة “آس”، 
نقال عن نظيرتها “ال جازيتا ديللو س�بورت”، 
أن أتلتيك�و مدري�د يخط�ط لض�م فيرنان�دو 
سوسو، إال أن الصفقة قد تكلف خزائن الفريق 
اإلسباني، 40 مليون يورو. ونوهت الصحيفة، 
أن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، ضمن 

المرش�حين لخالفة أنطوان جريزمان. وأكدت 
الصحيفة، أن الروخي بالنكوس أصبح مطمعا 
لع�دد م�ن األندية، فحس�ب صحيف�ة ميرور، 
ف�إن نابول�ي اإليطال�ي ومانشس�تر يونايتد 
اإلنجلي�زي، في ص�راع لخطف فيرس�اليكو، 

ويجهز الشياطين الحمر، 35 مليون يورو، 
لضم الالعب.

             بغداد/ المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة الش�باب والرياض�ة،  اللجن�ة 
العليا لمش�روع بغداد عاصمة الوطن العربي 
للش�باب لع�ام 2020.وق�ال وزي�ر الش�باب 
والرياضة الس�يد عبد الحس�ين 
عبطان خ�الل اجتم�اع له مع 
لل�وزارة  المتقدم�ة  الك�وادر 
في بي�ان ورد ل�”المس�تقبل 
العراقي”، ان “وزارة الشباب 
والرياض�ة حقق�ت نجاحات 
االون�ة  ف�ي  مهم�ة 
االخيرة والس�يما 

بعد حصولها على عضوية المكتب التنفيذي 
لمجل�س وزراء الش�باب والرياض�ة الع�رب 
فض�ال ع�ن اختي�ار بغ�داد عاصمة لش�باب 
الوطن العربي لعام 2020، مبينا ان هذا االمر 
لم يات من فراع بل من خالل العمل والجهود 
عل�ى  س�واء  ال�وزارة  لك�وادر  المتواصل�ة 
صعي�د العالقات الدولية او انجاز المش�اريع 
الرياضي�ة والش�بابية”.واضاف عبط�ان ان 
“مشروع بغداد عاصمة الشباب العربي حدث 
مهم س�نجعله ي�وازي كأس العالم من خالل 
التنظيم والتطوير، مؤكدا ان الهدف من اقامة 
المش�روع الكبي�ر واالس�تراتيجي ه�و رفع 
معنويات الش�باب العراقي والعربي وتطوير 

قدراتهم لتصل الى اعلى المستويات”.

الشباب والرياضة تشكل جلنة عليا ملرشوع 
بغداد عاصمة الشباب العريب لعام 2020

المستقبل العراقي / وكاالت           
 

أصدر نادي برش�لونة اإلسباني، بياًنا رسمًيا، 
لإلفص�اح عن حجم إصابة العبه الفرنس�ي، 
عثم�ان ديمبل�ي .وخ�رج ديمبل�ي، مطل�ع 
الش�وط الثاني من مباراة ريال سوس�ييداد، 
في إط�ار الجول�ة األخي�رة من عم�ر الدوري 
اإلس�باني، متأثًرا باإلصابة . وذكر برش�لونة، في بيان رس�مي، 
أن ديمبل�ي يعاني من إصابة في التواء بالكاحل، ويحتاج لمتابعة 
طبي�ة، للتأكد من مدى جاهزيته لخوض نهائيات كأس العالم في 
روس�يا.وكانت صحيفة “موندو  ديبورتيف�و”، قد أكدت أن فترة 
الغي�اب في إصابة ديمبلي قد تتراوح بين أس�بوعين إلى 30 يوما، 

إال أّن الالعب سيشارك في مونديال روسيا.

برشلونة يكشف حجم إصابة 
عثامن ديمبيل

             بغداد/ المستقبل العراقي

باركت وزارة الشباب والرياضة، نجاح العراق 
في تضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي 
ستقام في مدينة البصرة الرياضية نهاية عام 

.2018
وقالت ال�وزارة في بي�ان تلقته “المس�تقبل 
العراق�ي”، “انها س�تقدم كل الدعم المطلوب 
التح�اد ك�رة الق�دم م�ن اج�ل إظه�ار قدرة 
الع�راق عل�ى تنظيم البطوالت االس�يوية من 
خ�الل تهيئ�ة المالع�ب والدع�م اللوجس�تي 
الذي س�ينعكس على خارط�ة كرة القدم التي 
فتحت آفاقا كبيرة بفضل ث�ورة االعمار التي 
انتهجتها وزارة الشباب والرياضة في افتتاح 

المالع�ب النموذجية”.وأض�اف، ان “جمي�ع 
مالعبنا س�واء في البصرة وميسان وكربالء 

والنج�ف وايض�ا ملع�ب الش�عب كله�ا 
جاه�زة لتضييف البط�والت العربية 
والقارية والدولية، وسنعكس الوجه 
الحضاري للعراق في التنظيم المميز 
ال�ذي يؤك�د قدرتن�ا عل�ى تضييف 
البطوالت الدولية الرسمية”.وبينت 
الوزارة ان “وزير الشباب والرياضة 
الس�يد عبد الحس�ين عبط�ان، قدم 
ش�كره لالمي�ر عل�ي ب�ن الحس�ين 
رئيس اتحاد غرب اس�يا بكرة القدم 
السهامه في دعم مس�اعي العراق 

في تضييف البطولة.

الشباب: سنقدم كل الدعم املطلوب 
إلحتاد الكرة بإستضافة غرب آسيا

               المستقبل العراقي / وكاالت
 

إل�ى  بش�دة  ليفرب�ول  يتطل�ع 
مواجه�ة ري�ال مدري�د، حامل 
اللقب، في نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا، يوم السبت المقبل، لكن 
مدرب�ه يورج�ن كلوب، يش�عر 
بسعادة كبيرة ألن المنافسة مع 
نظيره زين الدين زيدان لن تمتد 
إل�ى داخ�ل الملعب.ويس�تهدف 
ري�ال إحراز لقب دوري األبطال 

التوالي  الثال�ث عل�ى  للموس�م 
تحت قيادة زيدان، العب منتخب 
فرنسا الس�ابق، بينما سيحاول 
كلوب أن يقود ليفربول للتتويج 
باللق�ب للم�رة السادس�ة ف�ي 
 2005 من�ذ  واألول�ى  تاريخ�ه 
عندم�ا يلتق�ي العمالق�ان ف�ي 
لموق�ع  كل�وب  كييف.وق�ال 
“أن�ا  اإلنترن�ت:  عل�ى  الن�ادي 
سعيد ألننا لن نلعب ضد بعضنا 
البعض.. لن أحتاج إلى مراقبته 

أو ش�يء م�ن ه�ذا القبي�ل، 
أنا س�عيد جدا أنه بوس�عي 
إدخ�ال العبي فريق�ي إلى 

الملعب”.وأض�اف: “إنه من 
أفض�ل عش�رة العبي�ن.. من 
أفضل خمس�ة العبي�ن على 
ه�و  واآلن  التاري�خ،  م�دار 
يتول�ى تدريب ري�ال مدريد 
وه�و فري�ق يمل�ك خب�رة 
كبيرة في الملعب، سيكون 

التحدي كبيرا.

كلوب يكيل املديح لزيدان
قبل هنائي دوري األبطال 

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

ألم�ح ب�ول بوجب�ا، نج�م مانشس�تر يونايت�د 
اإلنجليزي، إلى إمكانية الرحيل عن مس�رح األحالم، 

معلقا على شائعات اقترابه من باريس سان جيرمان. 
وق�ال بوجبا، في تصريحات لش�بكة كان�ال بلس “ال يمكن 
الحديث عن مس�تقبلي، كل شيء وارد الحدوث، فيما يتعلق 
بعق�دي م�ع مانشس�تر يونايتد”. وح�ول عالقت�ه بمدرب 
الفري�ق، جوزي�ه موريني�و، أوض�ح بوجب�ا “هن�اك بعض 
األوق�ات التي لعب�ت فيها أساس�يا، وأخ�رى تواجدت على 

دك�ة الب�دالء، وفي كل م�رة يتحدث الجمي�ع عن األمر، 
ويقولون إن هناك ش�يئا ما غير صحيح”.وعلق النجم 
الفرنس�ي، عل�ى إمكاني�ة انضمام�ه ف�ي المس�تقبل 

لباريس س�ان جيرم�ان بقوله “أح�ب اللعب تحت 
أضواء حديقة األم�راء، ولكن ليس بقميص 

س�ان جيرمان، إنه فريق ال يروق لي، أبي 
وأمي كانا يشجعان مارسيليا.

بوجبا حيسم موقفه من االنضامم
لسان جريمان

نادال يستعيد صدارة التصنيف العاملي للتنس
           المستقبل العراقي / وكاالت

 
عاد اإلس�باني رافائيل نادال، للمركز األول بالتصنيف 
العالم�ي لالعب�ي التن�س المحترفي�ن، الصادر 
الي�وم اإلثني�ن، بع�د تتويج�ه باللق�ب 
الثامن له في بطولة روما لألساتذة، 
ليتف�وق على السويس�ري روجر 

فيدرر.
وتع�د هذه راب�ع مرة يتغي�ر فيها متص�در التصنيف 
العالمي خالل األش�هر ال� 5 األولى له�ذا العام، حيث 
اس�تهل نادال، األمر قب�ل أن يهدي الص�دارة لفيدرر، 
في 19 فبراير/ش�باط الماضي، بعدها عاد اإلسباني 
ليس�تعيد القم�ة ف�ي 2 أبريل/نيس�ان الماضي، لكن 
السويس�ري اس�تعادها مجددا، دون أن يش�ارك في 

بطوالت، 14 مايو/آيار الماضي.
وش�هد التصني�ف، صعود الكرواتي مارين ش�يليتش 
مرك�زا ليح�ل رابع�ا، وتراج�ع البلغ�اري جريج�ور 

ديميتروف للترتيب الخامس.
كم�ا تب�ادل الالعبان، ديفي�د جوفين وجون إيس�نر، 
التاس�ع،  الترتي�ب  ف�ي  البلجيك�ي  ليح�ل  المواق�ع 

واألمريكي في العاشر.

          المستقبل العراقي / وكاالت

كش�ف المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 
جولين لوبيتيجي، الس�بب الرئيس�ي 
وراء استبعاد ألفارو موراتا، مهاجم 
تشيلسي، من المشاركة في مونديال 

روسيا 2018.
يرج�ع  اس�تبعاده  أن  الم�درب  وأك�د 
إل�ى “الموس�م المعق�د” ال�ذي م�ر به في 
تشيلس�ي، حي�ث ل�م يلع�ب عل�ى النح�و 
المنتظر.وعقب كشفه عن قائمته المكونة 
من 23 العب�ا لخوض الموندي�ال المرتقب 
انطالق�ه ف�ي الصي�ف، ق�ال لوبيتيجي إن 

“موراتا مر بموس�م معقد لك�ن أيضا كان 
يمكن�ه المجيء.. أقنعن�ا )العبون( آخرون 

في موقعه”.
وأض�اف: “إنه�ا لحظ�ات صعب�ة باألخص 
بالنسبة لالعب الذي تم استبعاده، أنا أعرف 
م�اذا يعني أن تكون خارج المونديال، األمر 
لم يكن لطيفا ألن ألفارو يس�تحق أن يكون 
هنا، ق�دم الكثير وقض�ى الكثير من الوقت 
مع�ي أن�ا أعرفه ول�دي تقدير خ�اص له”.

ويس�تند قرار لوبيتيجي على أساس كروي 
يتماش�ى م�ع رغبته ف�ي عدم اس�تدعاء 4 
رؤوس حرب�ة، معوال على دييجو كوس�تا 
وإياج�و أس�باس ورودريج�و مورينو قبل 

موراتا.

مدرب إسبانيا يكشف رس استبعاد موراتا

           المستقبل العراقي / وكاالت

حص�د محمد ص�الح، ه�داف ليفرب�ول، جائزة 
جدي�دة ف�ي إنجلترا، بع�د الموس�م الرائع الذي 

قدمه رفقة الريدز.
ف�وز  المحترفي�ن،  الالعبي�ن  رابط�ة  وأعلن�ت 
محمد صالح، بجائزة العب الموس�م من اختيار 
الجماهي�ر، بعدم�ا ح�از عل�ى أعلى نس�بة من 

األصوات، بالتفوق على كيفين دي بروين، صانع 
ألعاب مانشستر س�يتي.ونال محمد صالح، من 
قب�ل جائزة أفضل الع�ب ف�ي البريمييرليج من 
رابطة الالعبي�ن المحترفين واالتحاد اإلنجليزي 
ورابطة النقاد الرياضيين.كما حقق صالح رقًما 
قياس�ًيا بالتتويج بلقب هدف الدوري اإلنجليزي 
بعدم�ا أصب�ح أول الع�ب يس�جل 32 هدًف�ا في 

موسم واحد بنظام 20 فريًقا.

حممد صالح حيصد جائزة جديدة يف إنجلرتا

           المستقبل العراقي / متابعة

حدد آندريس إنييس�تا، قائد برش�لونة، خليفته في الكامب نو، بعدما 
خاض آخر مباراة له مع البالوجرانا، أمس أمام ريال سوسييداد.

وأعل�ن إنييس�تا رحيله بنهاية الموس�م بع�د 22 عاًما في 
صفوف برش�لونة، من بينها 14 عاما في الفريق 

األول حصد فيها 32 لقًبا.
لصحيف�ة  تصريح�ات  ف�ي  إنييس�تا  وق�ال 
“س�بورت” اإلسبانية: “برش�لونة يمتلك فيليب 
كوتينيو ودينيس سواريز بجانب كارليس ألينيا، 
وكلهم قادرون على أن يق�ودوا الفريق من بعدي 

للتتويج بالبطوالت”.
ول�م يعلن إنييس�تا حت�ى اآلن وجهت�ه المقبلة، فيما 

تشير التوقعات القترابه من الدوري الياباني.
وس�جل كوتينيو 10 أهداف مع برشلونة في 22 مباراة 
منذ قدومه إلى قلعة “كامب نو” في يناير الماضي قادًما 

من ليفربول. 

إنييستا حيدد خليفته
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

أصحاب ب�رج الحمل حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الحمل 
مهنياً:العم�ل يحت�ل كل إهتمامك خالل ه�ذه الفرتة مما 
يجعلك منعزلة عن اآلخرين فك�ري أكثر بحياتك الخاصة 
عاطفياً:تفكري جدياً يف إعادة النظر بعالقتك مع الحبيب 

وتقييمها.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من ب�رج امليزان 
مهنياً:أحده�م يع�رض عليك�ي الي�وم التموي�ل ملرشوع 
لطاملا تمنيتي تنفيذه عاطفياً:ال تقحمي مش�اكل العمل 
يف عالقت�ك مع الحبيب.الرجل من ب�رج امليزان:مهنياً:تبدأ 

يومك باملزيد من الحماس و اإلقبال عىل عملك

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الثور 
مهني�اً:ال تترسعي يف إبداء رأيك قبل دراس�ة امللفات جيداً 
عاطفياً:تش�عري أنك أعطيت�ي الحبيب أكث�ر من فرصة 
ولكنه لم يس�تجب. الرجل من ب�رج الثور:مهنياً:عليك أن 

تعمل أكثر عىل تحسني مهارات تواصلك مع اآلخرين

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من برج العقرب 
مهنياً:تبدي�ن ضائع�ه الي�وم فأنت ال تعريف م�اذا تريدين 
وتش�عري أن ال تحققي أي من طموحاتك يف عملك الحايل 
عاطفي�اً:ال تدع�ي النق�اش يحت�دم بينك وب�ني الحبيب 

وتعامل معه بهدوء.

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك لليوم:املرأة من برج الجوزاء 
مهنياً:عليك�ي أن تحس�ني تنظي�م وقت�ك الي�وم فلدي�ك 
الكث�ر من امله�ام التى يج�ب أن تنجزيه�ا يف وقت مثايل 
عاطفياً:تعب�ت وتقفي حائرة اليوم ما ب�ني كرامتك و ما 

بني الحب.

أصح�اب برج القوس حظك لليوم:امل�رأة من برج القوس 
مهنياً:تتع�ريف اليوم عىل أش�خاص مهمني يس�اعدونك يف 
تحقي�ق أهداف�ك عاطفياً:أحده�م معجب ب�ك ويرتدد يف 

مصارحتك فلم ال تشجعيه.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من برج الرسطان 
مهنياً:أنت تعلمي إمكانياتك جيداً فال تحميل نفس�ك أكثر 
من طاقته�ا عاطفياً:رغم الحب الذى يجمعك مع الرشيك 

إال أنك تشعرين بالقلق حول مستقبلك العاطفي.

أصح�اب برج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة م�ن برج الجدي 
مهنياً:تناق�ي أم�ور مهم�ة يف العمل الي�وم تتخذي عىل 
أساس�ها الكثر من القرارات املصرية عاطفياً:قد يحدث 

اليوم سوء تفاهم بينك وبني الحبيب حول مسألة مالية.

أصح�اب برج األس�د حظ�ك لليوم:امل�رأة من برج األس�د 
مهنياً:بدأتي تترصفني بفوىض يف الفرتة األخرة عليكي أن 
تعيدي تنظيم أعمالك عاطفياً:الحبيب يحب أن يعرف عنك 

تفاصيل كثرة وهذا من حقه فال تنزعجي من أسئلته.

أصح�اب ب�رج الدل�و حظ�ك لليوم:امل�رأة من ب�رج الدلو 
مهنياً:أس�لوبك مس�تفز يف الحوار مع اآلخرين عليكي أن 
تنتبهي أكثر اىل ه�ذه النقطة عاطفياً:حدث إيجابي يغر 

مصر عالقتك العاطفية اليوم.

أصحاب ب�رج العذراء حظك لليوم:امل�رأة من برج العذراء 
مهنياً:الح�ظ يبتس�م ل�ك م�ن جدي�د وتأتيك أرب�اح من 
م�رشوع كنت قد اس�تثمرتي به س�ابقاً عاطفياً:الحبيب 

ينتظر بفارغ الصرب الرد منك حول موضوع اإلرتباط.

أصح�اب برج الح�وت حظك لليوم:املرأة م�ن برج الحوت 
مهنياً:الظ�روف الت�ى تمري بها صعبة ال تس�تطيعني أن 
تفعيل شئ حيالها س�وى التحيل بالصرب عاطفياً:الحبيب 

يقف اىل جانبك ويدعمك مما يقربك منه أكثر.

احلوتالعذراء

توقعات بانتشار وباء غري قابل للعالج
أظه�رت نتائ�ج دراس�ة مش�رتكة لعلماء 
لن�دن وجامع�ة  ىف  اإلمرباطوري�ة  الكلي�ة 
إكس�رت، أن »الفط�ر« املق�اوم للع�الج ق�د 
يتح�ول قريبا إىل وباء يق�ى عىل النباتات 

والحيوانات والناس.
ب�أن  العلمي�ة   Science مجل�ة  وتفي�د 
إمكاني�ة  إىل  العلم�اء تش�ر  اس�تنتاجات 
تحول هذا الفطر قريبا إىل نوع من »س�وبر 
بكتري�ا« املقاوم�ة للمض�ادات الحيوي�ة، 

ويصبح مقاوما للمستحرضات املستخدمة 
ضد الفطريات التى يفرط ىف استخدامها ىف 
مجاىل الط�ب والزراعة. وبص�ورة خاصة، 
ع�الج  ىف  املس�تحرضات  ه�ذه  تس�تخدم 
الته�اب الف�م الفط�رى وفطري�ات القدم 

واألظافر.
ويش�ر العلماء ىف الوقت نفس�ه إىل أن هذا 
الخطر لم يقدر بص�ورة صحيحة وكاملة، 
ولكنه قريبا س�وف يعلن عن نفسه بقوة. 

املس�تحرضات  تق�ى  قوله�م،  وحس�ب 
املستخدمة عىل الفطريات الضعيفة فقط، 
ىف حني تستمر الفطريات القوية ىف التطور، 

وتصبح مقاومة لهذه املستحرضات.
ويؤكد العلماء أيضا أن عدد الوفيات بسبب 
عدوى الفطريات أكثر من الوفيات برسطان 
الث�دى واملالري�ا. ووفق�ا لبياناته�م، ف�إن 
الوفيات بس�بب الفطريات تعادل الوفيات 

الناجمة بسبب مرىض السل واإليدز.

أسد »يلتهم« دراجًا
ذك�رت الرشط�ة األمركي�ة، أن أس�دا جبليا 
جبلي�ة،  منطق�ة  يف  دراج�ا  قت�ل  أمركي�ا 
وهاجم آخر يف والية واش�نطن، يوم الس�بت، 
ل�دى دخولهم�ا إىل منطقت�ه، قب�ل أن تقتله 

السلطات.
وواجه الدراجان األسد يف منطقة بالقرب من 
نورث بند بوالية واش�نطن، عىل بعد نحو 48 

كيلومرتا رشقي سياتل.
وق�ال الرقي�ب رايان أب�وت، املتحدث باس�م 

رئيس رشطة مقاطعة كينغ، إن األسد أصاب 
ال�دراج األول بخ�دوش، فيما س�حب الدراج 

الثاني إىل عرينه.
واس�تطاع ال�دراج األول، البالغ من العمر 31 
عام�ا، قيادة دراجته بعد ذلك مس�افة ميلني 

ليخرج من املنطقة ويتصل بالرشطة.
وتتبعت الرشطة أثر األسد وعثرت عىل دراجة 
الضحي�ة الثانية، ودخلت الغابة، حيث عثرت 

عىل األسد وهو جاثم عىل الدراج.

وأوض�ح أبوت »كان يق�ف أو تقف، ال أعرف 
ما إذا كان ذك�را أم أنثى، فوق جثمان الدراج 

يف عرينه«.
وأورد أبوت أن أحد رجال الرشطة أطلق النار 
عىل األس�د مم�ا دفع�ه إىل الفرار ث�م تعقبه 
رجال الرشطة من قسم األسماك والحيوانات 
املفرتس�ة يف واش�نطن مس�تخدمني الكالب 
وقتلوه.وأض�اف أنه تم نق�ل الرجل اآلخر إىل 

مستشفى يف سياتل.

نصائح لإلفالت من العطش
وجه خرباء التغذية 7 نصائح 
إىل الصائمني لتجنب الشعور 
ش�هر  نه�ار  يف  بالعط�ش 
رمضان، الفتني إىل أن أبرزها 
االبتع�اد ع�ن رشب كمي�ات 

كبرة من املياه يف السحور.
ع�دم  النصائ�ح  وتضمن�ت 
تناول الحلويات يف الس�حور 
لتس�ببها يف زي�ادة الش�عور 
رضورة  وكذل�ك  بالعط�ش، 
تجنب تن�اول األطعم�ة التي 
تحت�وي ع�ىل نس�بة أم�الح 

كبی�رة كاملخل�الت والبهارات 
الح�ارة، باإلضاف�ة إىل تجنب 
تن�اول املرشوب�ات الغازي�ة؛ 
بس�بب آثارها الس�لبیة التي 
تحرم الجس�م من االستفادة 

من السوائل.
التغذي�ة،  خ�رباء  ونص�ح 
البطی�خ  الصائم�ني بتن�اول 
والتم�ر وامل�وز يف الس�حور، 
وإمكاني�ة تن�اول كل أن�واع 
الس�لطات، إىل جان�ب تناول 

كوب من اللبن.

سودوكو

؟؟هل تعلم
- يتكّون جس�م اإلنس�ان م�ن 100 تريليون 

خلّية تقريباَ.
- ُتق�دَّر أع�داد البكتريا يف جس�م اإلنس�ان 

بعرشة أضعاف عدد الخاليا الحّية.
- يتنف�س اإلنس�ان البالغ أكثر م�ن 20 ألف 

مرّة يومياَ.
- يفرز اإلنسان البالغ 1.42 لرت من البول كّل 

يوم.
- ُيش�ّكل امل�اء أكثر من نصف وزن اإلنس�ان 

البالغ.
- يحتوي جس�م الّطفل عند والدته عىل 300 
عظم�ة، يبدأ بعضه�ا باالندماج أثن�اء الّنمو 
ليص�ل عددها إىل 206 عظم�ات عند البلوغ، 
منها 106عظمات يف اليدين والقدمني فقط.

نصائح للحفاظ عىل صحة صوتك
الص�وت إح�دى نعم الل�ه س�بحانه عىل 
الب�رش، ويتع�رض كث�ر من�ا ألم�راض 
متنوعة تؤثر عىل ج�ودة الصوت ونقائه، 
ناهيك عن تأثره بالتقدم يف الس�ن، وبما 
نرشب�ه وندخن�ه ط�وال حياتن�ا. أعددنا 
ل�ك 10 نصائح لحماي�ة صوتك مع تقدم 

العمر.
أن  الحظ�ت  إذا  نفس�ك:  إىل  اس�تمع   -1
صوتك أصبح »أجش« لعدة أسابيع، راجع 
أخصائ�ي الحنجرة، قد تكون حساس�ية 
بس�يطة، وقد تش�ر إىل يشء خطر، مثل 

رسطان الحنجرة.
التب�غ  ألن  التدخ�ني:  ع�ن  اإلق�الع   -2  
والنيكوت�ني واملواد الكيميائي�ة والحرارة 
املستنش�قة يمك�ن أن ت�ؤدي إىل ح�دوث 
االلته�اب والتورم وتس�بب رسطان الفم 

واألنف والحنجرة والرئتني.

 3- املرشوب�ات تجف�ف حلق�ك: تن�اول 
املرشوب�ات الت�ي تحت�وي ع�ىل كافي�ني 
باعت�دال، ألن جفاف الحلق بس�ببها هي 
واملرشوب�ات الكحولي�ة يجه�د األحب�ال 
الصوتية. عليك رشب كوب من املاء مقابل 

كل فنجان قهوة أو غره من املرشوبات.
 4- خف�ض مس�توى الص�وت: ال�رصاخ 
والهت�اف بص�وت ع�اٍل وحت�ى الحديث 
بصوت عاٍل، تس�بب ضغطا غر رضوري 
عىل الطيات الصوتية وقد تؤدي إىل الرضر 

بصوتك.
 5- ق�م باإلحم�اء: قبل أن تق�وم بإلقاء 
درس، أو خط�اب أو ت�ؤدي أغني�ة، ق�م 
بعملي�ة تمري�ن للرقبة والكتف�ني، عليك 
التمري�ن ع�ىل  أو  الغن�اء  أو  بالهمهم�ة 

درجات الصوت من منخفضة إىل عالية.
أم�راض  املع�دي:  االرتج�اع  عال�ج   -6  
الجهاز الهضمي مث�ل الحرقة، واالنتفاخ 
أو التجش�ؤ وُبح�ة الصوت ه�ي عالمات 
ع�ىل ارتج�اع حام�ض املع�دة. افح�ص 
معدت�ك لعالج ذلك االرتجاع، حتى ال يرض 

بصوتك.
 7- ال تجه�د صوت�ك: اذا أصب�ت ببح�ة 
الص�وت، فيج�ب معرف�ة س�ببها، ه�ل 
الته�اب الحنج�رة أم ال�ربد أم األنفلونزا. 
عنده�ا تجنب التح�دث طويال، أو بصوت 

عاٍل، وتجنب الغناء.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
ثلثي كوب دقيق أبيض »تكفي لش�خصني« - نصف كوب سميد »دقيق 
سيمولينا« - 2 معلقة كبرة زيت - 2 بيضة - رشة ملح - دقيق للفرد 

- ماء للسلق
طريقة عمل املكرونة االسباجتي يف املنزل 

طريقة التحضر:
نضع الدقيق يف بولة، ونضيف إليه السميد وامللح، ونخلطهم جيداً.

نضي�ف البي�ض والزيت، ونخل�ط جمي�ع املكونات حت�ى نحصل عىل 
عجينة متماسكة ولينة.

نغطي العجينة، ونرتكها يف الثالجة ملدة نصف ساعة.
نخرج العجينةمن الثالجة، ونرتكها لتأخذ درجة حرارة الغرفة.

عىل س�طح صلب ومرش�وش بالدقيق .. نفرد العجني بالنش�ابة حتى 
تصبح رقيقة.

ن�رش قليل م�ن الدقيق عىل العجني بعد فرده ثم نمس�حه باليد بخفة 
ليبقى بعضه فقط.

نطبق العجينة لتصبح مستطيلة الشكل، ثم نقطعها بالسكني رشائط 
بسمك نصف سم.

نضع املاء يف وعاء »حلة« عىل النار حتى تغيل.
نرفع املكرونة بالس�كني، ونسلقها يف املاء ملدة من 5 إىل 7 دقائق وحتى 

تنضج.
نصفي الفيتوتش�يني من امل�اء، ونضعها يف بولة أو وع�اء، وتقدم مع 

الصوص األبيض. تعريف عىل طرق لتحضر الفيتوتشيني.

الفيتوتشيني يف املنزل



رشحية كمبيوتر تشبه املخ البرشي
طور مجموعة من العلماء الصينيني رشيحة 
كمبيوتر تعمل إىل حد كبري مثل املخ البرشي 
ال�ذي يع�د أعق�د نظ�ام كمبيوت�ر يف العالم 
حالياً.وأش�ارت وكالة أنب�اء الصني الجديدة 
)ش�ينخوا(، إىل أن الفري�ق العلم�ي يض�م 
باحثني م�ن جامع�ات »هانج�زو ديانزي« 
و»زيجيانج« يف إقليم زيجيانج رشق الصني، 
ويسعى الفريق إىل تطوير الرشيحة الجديدة 
التي تسمى »داروين«، حيث بدأ العمل فيها 

منذ أكثر من عام.
ونقل�ت وكالة األنباء عن الدكتور ما دي من 
جامعة هانج�زو ديانزي، قوله إن الرشيحة 
»تس�تطيع القي�ام بمهام ال�ذكاء الصناعي 
بنف�س طريقة ش�بكة األعص�اب املوجودة 

يف امل�خ الب�رشي حي�ث تتواص�ل األعصاب 
نق�اط  البع�ض م�ن خ�ال  م�ع بعضه�ا 
التش�ابك العصبي. يذك�ر أن هذه الرشيحة 
الباستيكية الس�وداء التي يقل حجمها عن 
حج�م »الدايم« وهو عمل�ة معدنية من فئة 
10 سنتات أمريكية مزودة بعدد 2048 خلية 
عصبي�ة و4 ماي�ني نقطة تش�ابك عصبي 

وهما املكونان األساسيان للمخ البرشي. 
ويقول الباحث ش�ني جونش�ينج من جامع 
زيجيان�ج، إنه به�ذه الرشيح�ة يمكن ألي 
جه�از كمبيوتر القي�ام بالعديد م�ن املهام 
مع كميات قليل�ة من الكهرباء »كما يمكنه 
معالج�ة املعلوم�ات الغامضة التي تفش�ل 

رشائح الكمبيوتر التقليدية يف معالجتها«.

حتى لوحة السيارة »حتمل رسًا« يف زفاف هاري وماركل 
تابع العالم حفل الزفاف االس�تثنائي لألمري 
الربيطاني هاري وعروسته املمثلة األمريكية 
ميغان ماركل الس�بت امل�ايض، لكن طرائف 

الحفل، وأرساره، لم تنته حتى اليوم.
ورغم م�رور أي�ام، رصد خاله�ا املتابعون 
ووكاالت األنب�اء كل ش�اردة وواردة وقع�ت 
يف الحفل، وأدق تفاصيله التي ش�ملت حتى 

أزياء الضيوف، تكش�ف كل س�اعة تنقيض 
مزيدا من التفاصيل املث�رية، وصوال إىل رقم 
الس�يارة الت�ي اس�تقلها العروس�ان عقب 

إتمام املراسم.
ون�رشت صحيفة »دي�ي مي�ل« الربيطانية 
ص�ورة للس�يارة الكاس�يك����ية، وه�ي 
 ،E-Type Zero من طراز جاجوار رودس�ر

وم���زودة بمح���رك ك�ه��رب��ائ��ي.
األبص�ار،  خطف�ت  الت�ي  الس�يارة  ط�راز 
وأناقتها االس�تثن���ائية، ل�م يكن كل ما يف 
األم�ر، إذ أظهرت الص�ور أيضا لوحتها التي 
حملت رقما مميزا جدا هو E190518، وهو 
تاري�خ زفاف هاري وميغ�ان الذي تم يف 19 

مايو 2018.

زودت مدرس�ة ثانوي�ة يف الص�ني قاعاته�ا بتقني�ات ذكي�ة للتعرف إىل 
الوج�وه، ألجل متابعة ما يقوم به التامي�ذ طيلة الوقت، لكن عددا من 

املتابعني ينتقدون هذا الحضور الطاغي لآللة يف مجال التعليم.
وبحسب ما نقل موقع »بزنس إنسايدر«، فإن املدرسة الواقعة يف مدينة 
هانغزهو، غربي الص�ني، تقوم بفحص وجوه التاميذ بالتقنية كل 30 
ثانية. وتس�تطيع التقنية تحديد هوية التلميذ، كما أنها تميز انفعاالته 
ف�رى م�ا إذا كان مضطرب�ا أو خائفا، وحت�ى إذا داهمه الن�وم، تقوم 

بالتقاطه عىل الفور.
وأضحت تقنية التعرف عىل الهوية من خال الوجه أمرا واسع االنتشار 
يف الص�ني، ويجري االعتم�اد عليها لتف�ادي بعض الجرائ�م، من خال 
تصي�د أفراد تبدو عليهم عامات االضط�راب أو أعراض الحركة الزائدة 

وسط جموع الناس.
أم�ا يف مجال التعليم، فتس�تخدم التقنية يف مطاع�م ومكتبات املدارس، 

عوض اضطرار الطالب يف كل مرة إىل سحب البطاقة من محفظته.

مدرسة »تفحص« وجوه التالميذ كل )30( ثانية
يؤكد معظم العلماء أن النظام الغذائي وبعض األطعمة لها تأثري قوي ال 

عىل وزن الشخص، بل عىل صحة الدماغ والقلب واألوعية الدموية.
وق�ال العال�م إيريك ريم، م�ن جامعة هارف�ارد األمريكي�ة: »نعرف أن 
األحم�اض الدهنية أوميغا 3 املوجودة يف األس�ماك جيدة لصحة القلب. 
قمنا مرة أخرى بتحليل نتائج الدراس�ات التي تثبت تفوق األسماك عىل 
جميع أصناف اللحوم الحيوانية األخرى التي تفيد اإلنسان وتحصنه ضد 
أم�راض القلب واألوعية الدموية«. وللحصول ع�ىل إجابة أكثر دقة قام 
العالم ريم وزماؤه من جامعة هارفارد بتحليل اإليجابيات والسلبيات، 
املرتبطة بتناول املأكوالت البحرية، يف دراس�ات جمعت من معظم أنحاء 
العالم يف العقدين املاضيني. وأثبت العلماء األطباء أن تناول السمك مرتني 
يف األس�بوع كاف للحد م�ن احتماالت اإلصابة بأم�راض القلب التاجية 
والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل األوعية الدموية األخرى 
بنسبة تراوح بني 40-50%. ولتحقيق تأثري مماثل لتناول السمك مرتني 

يف األسبوع ينصح األطباء بتناول زيت السمك النقي.

ملاذا يلح أطباء القلب عىل تناول السمك؟

توصل فريق نمساوي إىل يد آلية يتحكم 
به�ا الدم�اغ توّف�ر وظائف كتل�ك التي 
تقدمه�ا عملي�ة زرع وتس�مح بتأمني 
الكث�ري م�ن الح�ركات الت�ي يحتاجها 

الشخص يف حياته اليومية.
وس�لطت مجل�ة »ذي النس�ت« الطبية 
الضوء عىل 3 رجال نمساويني استفادوا 
م�ن ه�ذا النج�اح ب�ني نيس�ان 2011 
وأي�ار 2014 عرب التقني�ة التي طورها 
الربوفيسور اوسكار ازمان من جامعة 
فيين�ا. وأول نموذج معروف هو ش�اب 
ليتوان�ي يف ال�� 21 م�ن عم�ره مولود 
مع تش�وه وراثي، إذ ق�ام ازمان نهاية 

2014 باستبدال ذراع معطوبة الحركة بطرف 
اصطناع�ي آيل. وقد كان امل�رىض الثاثة الذين 
اوردت حاالته�م املجل�ة الربيطاني�ة ضحاي�ا 
لح�وادث خطرية أدت اىل ارضار عىل مس�توى 
الضف�رية العضدي�ة، وه�ي ش�بكة عصبي�ة 
موجودة عىل مس�توى الرقبة وتتحكم بحركة 

األعضاء يف القسم األعىل من الجسم.
الضف�رية  مس�توى  ع�ىل  اإلصاب�ات  وتمث�ل 
العضدي�ة نوع�ا من قط�ع األعض�اء الداخلية 
إذ إنها تتس�بب بانقطاع دائ�م يف االتصال بني 

الجه�از العصبي والعض�و. وبالتايل فإن إعادة 
تركيب األعضاء اآللية تتطلب موافقة املريض 

مسبقا عىل بر يده.
وبحسب الربوفيسور ازمان، فإن اعادة تكوين 
األعضاء بتقنية الركي�ب اآللية اقل خطرا من 
عملي�ات زرع اليد املمارس�ة منذ س�نة 1997 
والتي تتطلب تناول أدوية لكبت املناعة شديدة 
القوة وقد تس�تدعي أحياناً اع�ادة بر اعضاء 
املري�ض. وأوضح الج�راح النمس�اوي لوكالة 
فران�س برس انه »يف حالة خس�ارة يد واحدة، 
اعتقد ان اعادة التكوين اآللية لها منافع أكثر، 

ألنها ال تنطوي عىل اي اثار جانبية كما ان 
نوعي�ة الوظيفة املس�تعادة تتميز بجودة 
مماثلة لتلك املس�جلة ع�رب عملية الزرع«. 
وأضاف: »ال توجد حساس�ية، أنها ليست 
من لحم ودم بل من الباس�تيك ومكونات 
اخ�رى. لكن من الناحي�ة الوظيفية، األمر 

شبيه بعملية الزرع«.
ويكمن التقدم األكرب املس�جل من الفريق 
النمس�اوي يف إع�ادة إيج�اد عملي�ة نق�ل 

كاملة لإلشارات العصبية إىل اليد اآللية.
وهذه اليد اآللية مزودة بلواقط تس�تجيب 
للنبضات الكهربائية املرسلة من العضات. 
ولهذه الغاية، قام الربوفيسور ازمان بزرع 
عضات مس�تخرجة من داخ�ل فخذي املرىض 
يف منطق�ة الس�اعد، ثم عم�د إىل زرع أعصاب 
مصدرها منطقة أخرى يف النخاع الشوكي غري 

الضفرية العضدية.
وأوضح الطبيب أن »اليد بعيدة جداً عن الدماغ، 
وهذا األمر يعن�ي وجود رضورة تجديد الخايا 
العصبي�ة عىل ط�ول اكثر من م�ر. الصعوبة 
الثانية تكمن يف أن اليد نفس�ها يف حاجة لعدد 
كبري من اإلشارات املرسلة من األعصاب للقيام 

بما يمكنها فعله«.

ابتك�ر فريق م�ن الباحثني بمركز أبحاث )يف.تي.ت�ي( يف فنلندا، أول 
جه�از محمول للتصوير الطيفي يف العالم، عن طريق تحويل كامريا 

هاتف )أي فون( إىل نوع جديد من أجهزة االستشعار البرصي.
وتحم�ل التقنية الجديدة إمكانيات واس�عة إلدخ�ال مزايا التصوير 
الطيف�ي يف األجه�زة الت�ي يس�تخدمها املس�تهلك الع�ادي وبكلفة 
منخفض�ة، ما قد يس�مح للمس�تهلك باس�تخدام هاتف�ه املحمول 

الختبار جودة الغذاء أو إجراء بعض الفحوصات الطبية. 
وتس�تخدم كام�ريات التصوير الطيفي التي ع�ادة ما تكون باهظة 
الثمن، يف إجراء عمليات االستش�عار يف األغراض الصناعية والبيئية 
والطبي�ة وغريه�ا، كما تس�تخدم أيض�اً يف مجال الفح�ص الطبي 
وتحليات امل�واد الغذائية. وتق�ول الباحثة آنا ريس�انني التي ترأس 
فري�ق الدراس�ة يف مركز أبحاث )يف.تي.ت�ي(، إن مزايا هذه التقنية 
الجديدة للمس�تهلك تظهر يف مجال التطبيقات الصحية، مثل ابتكار 
هواتف محمولة يمكنه�ا التحقق من وجود ورم رسطاني أو التأكد 
م�ن صاحي�ة طعام ما، كم�ا يمكنها التحقق من هوية املس�تخدم 
اعتماداً ع�ىل البيانات البيومرية، حس�بما أفاد املوق�ع اإللكروني 
»ساينس ديي« املعني باألبحاث العلمية والتكنولوجيا. وأضافت أن 
»األجهزة الذكي�ة اليوم لديها فرصة كبرية ملعالج�ة بيانات الصور، 
واس�تخدام تقني�ات الحوس�بة الس�حابية يف التعام�ل م�ع بيانات 

التصوير الطيفي«. 

استخـدام »املـوبـايـل« للكشـف 
عن األورام الرسطانية
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إياس الساموك
بعد أن انتهت عملية انتخابات مجلس النواب، تجدر اإلش�ارة إىل 

بعض املدد التي يلزم الدس�تور التقيد بها، وهي التايل:-
1- تق�وم املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لانتخاب�ات فور حس�م 
الطع�ون بإرس�ال قوائم الفائزي�ن بعضوية مجل�س النواب إىل 
املحكمة االتحادية العليا للمصادقة عليها من خال التحقق من 
االسماء من الناحيتني الدس�تورية والقانونية وفق اختصاصها 
املنصوص عليه يف املادة )93/ س�ابعاً( من الدس�تور، و ال يوجد 
ال�زام زمن�ي دس�توري او قانون�ي للمصادقة وان ذل�ك يتوقف 
ع�ىل حجم االعراض�ات املقدمة ونوعها، ولك�ن يف ظل التجارب 

السابقة فأن عملية املصادقة ال تستغرق وقتا طوياً.
ويف هذا الصدد نشري اىل حكم املحكمة االتحادية العليا رقم )56/ 
اتحادي�ة/ 2011( ال�ذي نص عىل أن »ص�ريورة املنتخب )نائباً( 
تت�م بعد اعان نتائ�ج االنتخابات من املفوضية العليا املس�تقلة 
لانتخابات، وبعد مصادقة املحكمة االتحادية العليا عىل النتيجة 
املعلن�ة، وبع�د ان يحلف الفائز اليمني املنص�وص عليها يف املادة 

)50( من الدستور«.
2- بع�د أن تت�م املصادقة عىل نتائ�ج االنتخاب�ات، يدعو رئيس 
الجمهوري�ة خ�ال خمس�ة عرش يوم�اً م�ن تاري�خ املصادقة 
بمرس�وم جمهوري مجلس النواب الجديد لانعقاد برئاسة اكرب 
األعضاء س�ناً النتخاب رئيس للمجلس ونائبيه باالقراع الرسي 
املبارش، وفق احكام املادة )54( من الدستور، ونشري هنا إىل حكم 
املحكمة االتحادي�ة العليا بالرق�م )55/ اتحادية/ 2010( الذي 
ألغى الجلسة االوىل ملجلس النواب املفتوحة وعدها غري دستورية 

كونها تخالف احكام املادتني )54 و55(  من الدس�تور. 
3- وعند اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه باآللية املشار إليها 
آنف�اً، ينتقل مجلس النواب الختيار رئيس الجمهورية وذلك وفق 
الس�ياق املنصوص عليه يف املادة )70( من الدس�تور، ويف قانون 
احكام الرشيح ملنصب رئيس الجمهورية رقم )8( لسنة 2012، 
حي�ث نصت امل�ادة الثانية من�ه عىل ان »يعلن الرش�يح ملنصب 
رئي�س الجمهورية خال مدة )3( ثاثة أي�ام من تاريخ انتخاب 
رئي�س مجلس النواب ونائبيه يف دورته الترشيعية الجديدة«، اي 

بمعنى بعد ثاثة ايام من تاريخ الجلسة األوىل ملجلس النواب.
حيث يقدم املرش�حون لرئاسة الجمهورية طلباتهم خال ثاثة 
أي�ام من تاريخ االعان عن بدء الرش�يح، ومن ثم تعلن رئاس�ة 
مجلس النواب اس�ماء املرش�حني الذين تواف�رت فيهم الرشوط 
القانونية، ومن لم يظهر اس�مه بامكانه االعراض لدى املحكمة 
االتحادية العليا خ�ال ثاثة ايام من االعان، التي عليها أن تبت 
باالع�راض خال ثاث�ة ايام من تس�جيله ويك�ون قرارها باتاً 
وملزم�اً ومن ثم تجري عملي�ة اختيار رئي�س الجمهورية وفق 
االلية التي رس�مها الدستور والقانون وعند تمام االختيار يؤدي 
رئيس الجمهورية املنتخب اليمني الدستورية امام مجلس النواب 
وبحض�ور رئيس املحكمة االتحادي�ة العليا، اس�تناداً إىل احكام 
املادة )10( من قانون احكام الرش�ح ملنصب رئيس الجمهورية 

املشار اليه انفاً.
4-  يكلف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة النيابية االكثر عدداً 
بتش�كيل مجلس الوزراء خال )15( يوماً من انتخابه اس�تنادا 
اىل امل�ادة )76/ أوالً( م�ن الدس�تور، وال�ذي اكد حك�م املحكمة 

االتحادية العليا رقم )25 /اتحادية/ 2010( عليه.
ووضع الدس�تور للمكلف بتش�كيل الحكومة مهلة قدرها )30( 
يوم�اً تبدأ من تاريخ التكليف لتس�مية اعضاء وزارته وفق املادة 
)76/ ثانياً( من الدستور، واذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية 
بتكليف مرش�ح جديد من نفس الكتلة خال خمس�ة عرش يوماً 

استنادا اىل املادة )76/ ثالثاً( من الدستور.
وعند االنتهاء من اعداد التشكيل الوزاري، يعرض رئيس مجلس 
الوزراء املكلف أسماء أعضاء وزارته واملنهاج الوزاري عىل مجلس 
الن�واب ويعد حائ�زاً ثقتها عن�د املوافقة عىل ال�وزراء منفردين 
وعىل املنهاج الوزاري باالغلبي�ة املطلقة وفق املادة )76/ رابعاً( 
من الدستور، الذي اشار اليه حكم املحكمة االتحادية العليا رقم 

)93/ اتحادي�ة/ 2010(.
أم�ا يف حال�ة عدم نيل ال�وزارة الثق�ة، يتوىل رئي�س الجمهورية 
تكليف مرش�ح آخر بتش�كيل الوزارة خال خمس�ة عرش يوماً، 

وذلك وفق املادة )76/ خامس�ًا( من الدس�تور. 
5- وهنا نش�ري إىل حكمي املحكمة االتحادية العليا االول بالرقم 
)8 / اتحادي�ة/ 2018( ال�ذي أك�د عىل وجوب اج�راء انتخابات 
عضوية مجل�س النواب يف موعدها املح�دد، والحكم الثاني رقم 
)89 / اتحادية/ 2010( الذي أكد أن تاريخ انعقاد الجلسة االوىل 
هو بداية الفصل الترشيع�ي االول وال يعتد بالتواريخ االخرى، - 

أي الجلسة التي كانت برئاسة رئيس السن. 

• كاتب في الشؤون القانونية

صفاء الهبل
أوصلني صباحاً س�ائق تاكيس لديه من العمر س�تون عاماً، اتسعت 
رقعة الحديث مع كل مش�اهدة نصادفها أمامنا، حدثني عن مجهود 
رشط�ة امل�رور املرابطني يف س�ائلة صنعاء القديمة من�ذ أول الحرب، 
ورغ�م أي ف�وىض متحدين قس�وة الوض�ع االقتصادي ومتمس�كني 
بش�بكة توزيعه�م لتخفيف االزدح�ام وتكدس الس�يارات يف املناطق 

املختنقة، شعرنا بأننا يف دولة نحلم بها ونبحث عنها. 
أشدنا بجهودهم فهم مقاومون حقيقيون وتساءلت يف قرارة نفيس: 
يف ه�ذا العم�ر وم�ا زال يحل�م بالدولة، ف�أي يأس وقنوط ه�ذا الذي 

يتملكنا بني حني وآخر؟
قال: »يا بنتي، أربعون عاماً يف خدمة الدولة ويف األخري قطعوا راتبي.. 
كان أب�ي يحذرن�ي م�ن الكهنوت اإلمام�ي وما صدقن�ا، واآلن أويص 
أوالدي وذريتي وذري�ة ذريتي بلعنهم إىل ما ال نهاية«، لم أجد طريقة 

ملواساته يف وضع نحتاج فيه جميعنا إىل مواساة! 
الحياة تس�تمر وال تكرث ملن يريدون إيقافها، ُتحبنا وتوفر لنا ُس�بل 
وأدوات االس�تمرارية حت�ى ل�و كان�ت بدائي�ة »لو دام�ت لغريهم ملا 
وصلت أليديهم.. الجمهورية جاءت ولعنتهم خمس�ني عاماً وستأتي 
جمهوري�ة تكفي للعنهم إىل األبد«.. ابتس�م وخفت حدة املامح التي 
كانت ترتس�م عىل محياه، فكرت أي وجه س�أختاره له وال أظنها إال 
لفرٍد من أفراد الجي�ش.. ما زلت أحب كلمة »جيش« كلمحة خاطفة 
لألمان، ما زلت أحرمهم وتبهرني فكرة وجودهم رغم ما وصلنا إليه 
من تاٍش ل�كل مقومات الدولة. يتحدث وأنا يف املقعد الخلفي، لكنني 
كنت بعيدة جداً، ش�اردة! حتى ُصدمت سيارته من الخلف، لم يخف.. 
كان قوي العزم، فحدثت نفيس ملاذا لم يخف! س�واعد قوية، ابتسامة 
طيبة، مامح قاس�ية، نربة وقورة، غضب مس�يطر عليه، رددت رساً 
»الس�لك العس�كري«. اس�تمررت يف النظر إىل الس�ماء وتخيلته بحلة 
عس�كرية، كان جمي�ًا مهيب�اً ع�ىل صدره أوس�مة البطول�ة، ربما 
يخي�ب ظني لكني أحبب�ت خيايل الذي أحيك به مناص�ب وزياً يتاءم 
مع الوجوه أمامي، صحيح أعرف هذه املرة خيال واس�ع، يكفي أن 
يليق به! لدى س�ائقي التاكيس حكايات وبعضه�م أبطال مجهولون 
يف هذه الحياة.. تم�يض أعمارهم وال أحد يتذكرهم حتى أولئك الذين 

أوصلوهم إىل وجهتهم وخال الطريق رسدوا لهم تفاصيل حياتهم. 
ناله�م الوج�ع، والبعض ل�م يفقد الحيل�ة، فقد ب�ات التاكيس أقرب 
الوس�ائل لكس�ب ال�رزق بع�د أن فقد البع�ض راتب�ه والبعض اآلخر 
وظيفته كس�ائق التاك�يس الذي كان رشيكا يف إح�دى الرشكات التي 
أفلست، كان محافظاً عىل هندامه حتى آخر لحظة. نظارته، جاكيت 
أس�ود اللون، س�اعة فضية تقليد ملاركة رادو، خات�م فيض يفتقد إىل 

حجر كريم ليبدو أكثر جماالً.
الحياة تس�تمر وال تكرث ملن يريدون إيقافها، ُتحبنا وتوفر لنا ُس�بل 
وأدوات االس�تمرارية حتى ل�و كانت بدائية لكننا نبخل عىل أنفس�نا 
تعدده�ا واختافها مخافة موت الروح وأجس�ادنا ع�ىل قيد الحياة.. 

نحن ال نعود إىل الوراء، تؤهلنا الحياة لتغيري أكرب  .

املدد الدستورية النعقاد اجللسة االوىل اجلنرال سائق التاكيس 
ملجلس النواب وتشكيل احلكومة
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