
Issue No  ( 1680 )  May  27 Sun 2018    العدد ) 1680( 27 آيار 2018           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

االمام الكاظم )عليه السالم(

املؤمن 

مثل كفتي امليزان كلما زيد في إميانه

 زيد في بالئه

ص3»املستقبل العراقي« تنرش تعليامت جملس الوزراء بشأن التعيني يف الوزارات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ترامب يرتك باب »املحادثات« مفتوحا أمام كيم

احلرس الثوري يعد »هزيمة أمريكا« يف سوريا أقسى من هزيمتها يف فيتنام

الربملان يفشل جمددا بعقد جلسة إلختاذ موقف ضد االنتخابات

»ال نتائج« للمفاوضات السياسية بشأن تشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  م�ّددت 
الطع�ون  اس�تقبال  مهل�ة  لالنتخاب�ات 
الكت�ل  بنتائ�ج االق�راع، فيم�ا دخل�ت 
السياس�ية يف ف�رة صم�ت مطب�ق، م�ا 
يرّج�ح عدم وصول أّياً منها إىل تفاهمات 
من أجل تش�كيل الكتلة األكرب يف الجلسة 
األوىل يف الربمل�ان، والتي م�ن املفرض أن 
تعق�د قريباً بع�د املصادقة ع�ى النتائج 

النهائية لالنتخابات.
وأعل�ن النائب ع�ن تحال�ف الفتح عامر 
الفاي�ز  تمديد املفوضية العليا املس�تقلة 

لالنتخابات استقبالها الطعون االنتخابية 
حتى يوم الخميس املقبل.

إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الفاي�ز  وق�ال 
»املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات 
مددت فرة استقبال الشكاوى والطعون 
بنتائج االنتخابات ليوم الخميس املقبل«، 
مضيفاً أن »الخروقات التي حصلت كثرية 

وال يمكن حلها بشكل إيجابي«.
 ورج�ح الفاي�ز »ع�دم تغي�ري النتائ�ج 
لصالح املعرضني واملشككني«، مشرياً إىل 
أن »كردستان ومحافظة كركوك شهدتا 
أع�ى نس�بة طع�ون بس�بب الخروقات 
التي حصلت م�ن قبل األح�زاب الكردية 

وسكوت املفوضية لغاية اآلن عليها«.
وحس�ب النتائ�ج النهائي�ة لالنتخاب�ات 
العراقية، حلَّ تحالف »سائرون«، املدعوم 
من زعيم التيار الص�دري مقتدى الصدر 
يف املرتب�ة األوىل ب��54 مقع�داً م�ن أصل 
329، يليه تحالف »الفتح« بزعامة هادي 
العام�ري ب��47 مقع�داً، وبعدهم�ا حلَّ 
ائت�الف »النرص« بزعام�ة رئيس الوزراء 
حي�در العبادي ب�42 مقعداً، بينما حصل 
ائت�الف »الوطني�ة« بزعامة إي�اد عالوي 

عى 21 مقعداً.

التفاصيل ص3

فرنسا متد يدها
 إىل »احلكومة الشعبـويـة« 

يف ايطاليا

العمل توجه بإطفاء الديون 
املرتتبة بذمة »الشهداء« وتعفي 

ذوهيم من تسديدها

زين العراق تفتتح 
مركز خدمة معتمد يف حمافظة 

صالح الدين - جامعة تكريت

»النصر« يرجح اإلعالن عن »الكتلة األكرب« يف آب.. و »احلكمة« تعلن عن تقارب مع »سائرون«.. واملفوضية متدد فرتة استالم الطعون
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مركز االستخبارات االوريب: »داعش« يبحث عن اراض جديدة بعد هزيمته يف العراق الرتكامن هيددون بـ »العصيان املدين« يف حال عدم تلبية مطالبهم بشأن االنتخابات
املجلس االيزيدي يناشد إقليم كردستان بفتح الطرق ملناطق االيزيديني االحتاد الوطني: فؤاد معصوم أحد املنافسني االقوياء عىل رئاسة اجلمهورية

برشلونة يراهن 
عىل مكافأة التوقيع لضم 

جريزمان
ص4 ص3 ص6

اردوغان يتوسل األتراك إلنقاذ اللرية من التهاوي
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا الرئيس الركي رجب طيب أردوغان، أمس 
الس�بت، إلنقاذ عملة البالد وتحويل مدخراتهم 
بالي�ورو وال�دوالر لل�رية، يف محاولة لتحس�ني 

حالة االقتصاد املتهاوي بالبالد.
وخ�الل كلم�ة ألردوغ�ان يف افتت�اح الحمل�ة 
االنتخابي�ة، ق�ال إن ع�ى الجمي�ع املش�اركة 
يف إنق�اذ االقتص�اد م�ن االنهي�ار، داعيا رجال 

مدخراته�م  لتحوي�ل  واملس�تثمرين  األعم�ال 
بالدوالر واليورو للرية الركية.

وأش�ارت وكال�ة بلوم�ربج األمريكي�ة، أم�س 
الس�بت، إىل ق�رار البن�ك املرك�زي الركي الذي 
س�مح للمصدري�ن األت�راك بس�داد الق�روض 

الدوالرية بالعملة املحلية.
يأت�ي ذلك بعد يوم�ني من رفع س�عر الفائدة، 
فيما حذرت وكالة فيت�ش للتصنيف االئتماني 
م�ن أن هن�اك زي�ادة أخ�رى يف س�عر الفائدة 

ممكنة يف الشهر املقبل إذا استمر سعر الرصف 
تحت الضغط. وكانت اللرية واحدة من العمالت 
األكثر ت�رًرا من عملي�ات البيع يف األس�واق 
الناش�ئة ه�ذا الع�ام وس�ط مخ�اوف م�ن أن 
أسعار الفائدة يف البالد منخفضة للغاية بسبب 
عجز الحس�اب الجاري والتضخم بالبالد. وبدا 
اردوغان متوس�اًل باالتراك إلنقاذه، وهو األمر 
الذي فتح باب الس�خرية منه، ومن سياس�اته 

التي أدت إىل تهاوي اللرية الركية.

حمافظ البرصة يبحث االستثامر يف جماالت 
الطاقة مع رشكة صينية

عمليات دياىل تنهي »الصفحة األوىل« من مطادرة 
6»داعش« عىل حدود املحافظة  2

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

قضت محكمة جنايات دياىل حكما بالسجن 
املؤب�د عى مته�م ق�ام بعملي�ة اختطاف 
لقريبه وحجزه يف احدى املزارع ومساومة 
ذويه عى مبلغ قدره ثمانون مليون دينار  
لقاء إطالق رساحه. وتبدأ التفاصيل عندما 
اتص�ل املتهم بابن خالت�ه ألجل الذهاب إىل 

إحدى املزارع يف ري�ف املحافظة وكان ذلك 
يف حدود الس�اعة الواحدة والنصف ظهرا، 
وعند وصوله�م للمنطق�ة الزراعية جلس 
الضحية يف حق�ل لربي�ة الدواجن، حر 
ش�خص كان يحم�ل بي�ده مس�دس نوع 
)كل�وك( ووضعه ع�ى رأس املجن�ي عليه 
وطل�ب منه ع�دم ال�كالم او املقاومة ومن 
ث�م أقت�اده إىل املجهول. ويكم�ل املتهم يف 

اعرافاته عن أحداث العملية »بقي املجنى 
علي�ه مع�زوال يف غرفة حيث امل�كان الذي 
تم حج�زه فيه ولعدة أي�ام، تمت بعد ذلك 
املبارشة بإجراء املساومة عى سالمته مع 
ذويه حيث اتصل�ت والدة الضحية بهاتفه 
فأجابه�ا احد الخاطفني ت�وىل فيها إجراء 

مكاملة املساومة.
التفاصيل ص3

جنايات دياىل تكشف قصة »رهينة« خطفه قريبه 
واحتجزه يف مزرعة
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         بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
املنتهي�ة  الربمل�ان  اخف�ق 
واليته مرة أخرى يف عقد جلس�ة 
استثنائية أمس السبت ملناقشة 
مس�ألة االنتخاب�ات الترشيعية 
التي جرت مؤخرا واتخاذ موقف 

رسمي منها.
الربملان س�ليم  وقال رئي�س 
الجبوري يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان عدد 
الحارضين بلغ ١٤٩ نائبا وجاء 
الطلب لعقد جلس�ة اس�تثنائية 
م�ن الش�عور باملس�ؤولية م�ن 
قبل أعض�اء املجل�س لتصحيح 

املسار.
واس�تدرك بالق�ول ان ع�دم 
اكتمال النصاب لن يمنع املجلس 
التخاذ وسائل رس�مية قانونية 
االنتخابي�ة  العملي�ة  لتقوي�م 

ونأمل باستمرار الجهود.
وع�رب الجبوري عن ش�كره 
اليوم«،  »الذين ح�روا  للنواب 
منوها اىل انه »هناك صيغة بيان 
ح�ول الخروقات التي حصلت يف 

نتائج االنتخابات«.
العراق�ي  الربمل�ان  وفش�ل 
املنتهي�ة واليت�ه بعق�د جلس�ة 
املايض،  الخميس  طارئة ع�ر 
بتزوي�ر  االتهام�ات  لبح�ث 
االنتخابات الربملانية التي أجريت 
يف ال��١2 م�ن أي�ار الج�اري، يف 
مس�عى للتصوي�ت ع�ى إلغ�اء 

النتائج.
استكماال  الجلس�ة  وجاءت 
التي  امل�ايض  الس�بت  لجلس�ة 
فش�ل الربملان يف عقدها نتيجة 
فق�ط،  أعض�اء   ١05 حض�ور 
بينم�ا يتطل�ب عق�د الجلس�ة 
البس�يطة  الغالبي�ة  حض�ور 
)نص�ف زائ�د واح�د( أي ١65 

نائباً من أصل 328.
واضطر رئيس الربملان سليم 
الجب�وري لتحويل الجلس�ة إىل 
تش�اورية، وأصدر الحقاً بياناً، 
العلي�ا  املفوضي�ة  في�ه  دع�ا 
املستقلة لالنتخابات إىل التحقق 

من الشكاوى االنتخابية.
عق�د  مح�اوالت  وتأت�ي 
الجلس�ة بعد أن تقدم 85 نائباً 
قب�ل اكثر م�ن ١0 اي�ام بطلب 
لعقد الجلس�ة ملناقشة ما قالوا 
إنه تزوير رافق عملية االقرتاع، 
تمهي�داً للتصوي�ت ع�ى إلغاء 

نتائج االنتخابات.
»س�ائرون«،  تحالف  وح�ل 
املدعوم من زعيم التيار الصدري 
مقتدى الص�در، يف املرتبة األوىل 
ب��5٤ مقع�ًدا من أص�ل 32٩، 
يليه تحال�ف »الفتح«، بزعامة 
ه�ادي العامري ب��٤7 مقعًدا، 
وبعدهما حل ائتالف »النر«، 
بزعام�ة رئيس ال�وزراء، حيدر 

العبادي، ب�٤2 مقعداً.
النتائج وس�ط  وجاء إعالن 
جدل واسع يدور يف البالد بشأن 

عمليات »تزوير« مزعومة.

الربملان يفشل جمددًا بعقد جلسة إلختاذ موقف ضد االنتخابات

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مرك�ز اإلع�الم األمن�ي, أم�س الس�بت, 
استشهاد مدير رشطة ناحية العلم بصالح الدين 

العميد محمد حماش خلف.
وذكر املركز يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه إنه “خ�الل عملية تفتي�ش منطقة 
مطيبيجة ضمن محافظة صالح الدين، انفجرت 
عب�وة ناس�فة مزدوجة عى عجلة تابعة لقس�م 

رشطة العلم قرب جرس الزركة”.
وأض�اف أن “التفج�ر أس�فر عن استش�هاد 
مدير قس�م رشطة العل�م العميد )محمد حماش 
خلف( و سائقه املفوض) ادريس محمد محمود( 

واصابة ضابط”.
وكان مص�در أمن�ي ق�د أفاد يف وقت س�ابق, 
الس�بت, باستش�هاد مدير رشطة ناحي�ة العلم 

خالل عمليات تفتيش يف مطيبيجة.
يذكر ان الجيش العراقي وبالتنسيق مع قوات 
الحش�د الش�عبي انطلقا بعملي�ة تعقب لعنارص 

مجاميع “داعش” اإلجرامية يف مطيبجة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة محافظة النجف، أمس 
السبت، القبض عى تاجر مخدرات بحوزته مادة 

كريستال وحبوب مخدرة يف املحافظة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مكتب مكافحة اجرام 
املن�اذرة قام بالق�اء القبض عى تاج�ر للحبوب 
املخ�درة وضبط بحوزت�ه عى مادة الكريس�تال 

املخدرة وعى حبوب ومؤثرات عقلية« .
وأضاف�ت ان�ه »تم تس�لي�����مه إىل ش�عبة 
مكافحة املخدرات من أجل تقديمه للقضاء لينال 

جزائه العادل«.

رشطة النجف تلقي
 القبض عىل تاجر خمدرات بحوزته 

مادة كريستال وحبوب خمدرة 

االعالم االمني يعلن
 استشهاد مدير قسم رشطة ناحية 

         بغداد / المستقبل العراقيالعلم بصالح الدين

اته�م رئي�س لجن�ة النف�ط والطاق�ة يف مجل�س محافظة 
السليمانية غالب محمد عيل، أمس السبت، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وحزب االتحاد الوطني الكردستاني بالوقوف وراء 
ارتف�اع أس�عار البنزين يف كردس�تان. وقال ع�يل يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »يوج�د يف املحافظات 
العراقية ١١ مصفى للنف�ط وتزودها الحكومة العراقية النفط 
دون مقاب�ل لتوزيع مش�تقات النف�ط عى املواطنني بأس�عار 
مدعومة«. وأضاف عيل، أنه »يف إقليم كردستان ال توجد مصاٍف 
حكومي�ة ولتوزي�ع النف�ط والبنزي�ن ع�ى املواطنني بأس�عار 
مدعومة، وإنما هناك ثالثة مصاٍف، إثنان منهما تابعان لالتحاد 

الوطني الكردستاني، واآلخر تابع لنيجرفان البارزاني«.
وع�زا عيل س�بب ارتفاع أس�عار البنزين يف اقليم كردس�تان 
»إىل الحزب�ني الرئيس�يني يف االقليم«، متهم�ا اياهما ب�«االتجار 
باملواطن�ني من أج�ل اس�تفادة رشكاتهما«. وأش�ار إىل أنه »يف 
ه�ذه الحالة يترر مواطنو كردس�تان مرتني يف إحداهما من 
غالء اس�عار البنزي�ن واالخرى تذهب أمواله�م لخدمة الحزبني 
الرئيس�يني«. وتابع، أن »معالجة أزمة غالء سعر البنزين تكمن 
يف توفر البنزين من قبل حكومة إقليم كردستان وتوزيعها عى 

املواطنني بأسعار مدعومة اسوة باملناطق العراقية األخرى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الناطق الرسمي باسم املجلس املحيل للقضاء الفلوجة 
بمحافظ�ة االنبار س�الم عجمي الحلبويس، أمس الس�بت، عن 
تخصيص اكثر من ثالثة مليارات دينار كتعويضات للمتررين 

جراء العمليات العسكرية واالرهابية.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن الحلبويس القول إن “الحكومة 
املركزية وبالتنس�يق مع حكومة االنبار املحلية خصصت مبلغ 
قدره ثالثة مليارات 800 مليون دينار كوجبه ثانية للمتررين 
ج�راء العمليات العس�كرية واالرهابية يف خط�وة هي االوىل من 
نوعها بعد سيطرة القوات االمنية والقوات الساندة لها عى كافة 
مدن املحافظة”.واضاف أن “الوجبة الثانية سوف يتم توزيعها 
يف غض�ون االيام القليلة املقبلة عى املش�مولني بالتعويضات”، 
مبينا أن “الحكومة املركزية خصصت مبالغ مالية للمتررين 
ج�راء العملي�ات العس�كرية واالرهابية وفق لج�ان مخصصة 
لهذا الغرض عملت منذ انتهاء العمليات العس�كرية عى كشف 

املمتلكات املتررة”.

جلنـة بمجلـس السليامنيـة تتهم حزبيـن 
بالوقوف وراء غالء البنزين 

جملس االنبار خيصص )3( مليارات 
دينار كتعويضات للمترضرين

        بغداد / المستقبل العراقي

ه�ددت الجبه�ة الرتكماني�ة، أم�س الس�بت، 
باللج�وء إىل “العصيان املدني” يف ح�ال عدم تلبية 
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ملطالبها 
بش�أن عمليات التزوي�ر التي ش�ابت االنتخابات، 
مؤكدة اس�تمرار االعتصامات يف محافظة كركوك 

لليوم الثاني عرش عى التوايل.

وق�ال رئيس الجبه�ة النائب ارش�د الصالحي، 
إن “اعتصام�ات الرتكم�ان أم�ام مكتب مفوضية 
االنتخاب�ات يف كرك�وك دخلت يومه�ا الثاني عرش 
عى التوايل احتجاجا عى تزوير االنتخابات واجبار 
املفوضية عى النظر بالطعون التي تم تقديمها”.

وأضاف الصالحي، أن “الرتكمان س�يلجأون إىل 
تنفيذ عصيان مدن�ي يف حال عدم تلبية مطالبنا”، 
مرجحا “عدم تأخ�ر الهيئة القضائية يف مفوضية 

االنتخابات بالبت يف الطعون”.
وكان�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة القان�ون 
عواط�ف نعم�ة قال�ت يف تري�ح صحف�ي، إنها 
سعرض وثائق خطي�������رة خالل جلسة اليوم 
“تثبت” قيام أحد الناخبني باالقرتاع نيابة عن ١00 
ناخ�ب، متهمة رئيس الوزراء ح�����يدر العبادي 
ب�”التس�رت” عى الفس�اد وعدم إحال�ة مفوضية 

االنتخابات إىل التحقيق.

        بغداد / المستقبل العراقي

نفى االتحاد الوطني الكردس�تاني, أمس السبت, 
تس�مية أي مرشح لتويل رئاس�ة الجمهورية, مشرا 
اىل ان رئي�س الجمهوري�ة الحايل ف�ؤاد معصوم احد 
املرش�حني االقوي�اء عى املنص�ب يف ح�ال موفقته. 
وق�ال رئيس كتل�ة االتح�اد النائب اريز عب�د الله إن 

“منح منصب رئاس�ة الجمهوري�ة الي حزب كردي 
غر محس�وم لغاي�ة االن وهو مره�ون باملفاوضات 
السياس�ية الحالية رغم تمسك االتحاد فيه”، مشرا 
اىل ان “االتحاد لم يبحث لغاية االن ترشيح أي شخص 
للمنص�ب”.  واض�اف ان “املكتب الس�يايس لالتحاد 
س�يعقد اجتماعا يف حال توافق االحزاب الكردية عى 
منح منصب رئاس�ة الجمهورية له لتس�مية مرشح 

مع�ني”، مبينا أن “ترش�يح معصوم وال�ذي يعد من 
املرشحني االقوياء مرتوك له اال انه لم يحسم امره يف 
تجديد الوالية ام العك�س”. وكانت صحيفة “الرشق 
األوسط” السعودية كشفت اليوم السبت، عن ترشيح 
االتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحايل 
فؤاد معصوم ورئيس املستشارين يف الرئاسة ملنصب 

رئيس الجمهورية خالل املرحلة املقبلة.

        بغداد / المستقبل العراقي

الروحاني االيزيدي  ناشد املجلس 
االع�ى رئي�س الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس 
اقلي�م كردس�تان نيجرفان  حكومة 
بارزان�ي، ومدي�ر االم�ن القوم�ي يف 
كردس�تان، مرسور بارزاني، بإعادة 
فت�ح الطري�ق الرئييس م�ع املناطق 

االيزيدية واقليم كردستان.
وقال رئي�س القوالني بهزاد قوال 
س�ليمان س�فو يف بيان املناشدة، ان 
»االيزدي�ني تفاءلوا من اج�ل العودة 
ملناطقه�م وقراهم وم�ن أجل اعادة 
اعمارها من جديد واعادة الحياة لها، 

اال ان آماله�م خاب�ت وتحطمت عى 
ج�دار املعاناة واملش�اكل والخالفات 
الحكوم�ة  ب�ني  م�ا  حصل�ت  الت�ي 
الفيدرالي�ة يف بغ�داد وحكومة اقليم 

كردستان«.
واض�اف س�فو ان »غل�ق الطرق 
الربي�ة والحدودية وخاصة التي تقع 
ضمن مناطق االيزيديني يف محافظة 
نين�وى وع�ى وج�ه الخص�وص يف 
منطق�ة الن�وران التي ترب�ط قضاء 
الش�يخان بمدين�ة املوص�ل تس�بب 
بمشكالت للس�كان االيزيديني الذين 
ي�ودون الع�ودة م�ن كردس�تان اىل 

نينوى«.
وقال ان »الطري�ق حالياً مفتوح 

من جان�ب الجيش العراق�ي ومغلق 
من طرف قوات البيش�مركة وتكمن 
اهمي�ة ه�ذا الطري�ق لاليزيديني من 
أه�ل س�نجار وبعش�يقة وبحزان�ي 
الرئي�يس  بمعبده�م  لتواصله�م 
)الل�ش النوران�ي( وكم�ا ادى اغالق 
ه�ذه الط�رق اىل قط�ع التواصل ما 
ب�ني مناط�ق االيزيدية الت�ي تقع يف 
محافظة نينوى واالخ�رى التي تقع 

يف محافظة دهوك«.
وب�ني ان »الطريق مغلق منذ اكثر 
من س�تة اش�هر مما ترك اثرا سلبيا 
يف نفس�ية االيزيديني الذين عادوا إىل 
دياره�م واثرا عى حركتهم التجارية 
مصالحه�م  وت�ررت  والوظيفي�ة 

وباتوا محارصين بشكل كيل«.
واعرب س�فو ع�ن »تأملهم خرا 
ب�أن تفت�ح الطرق م�رة ثاني�ة امام 
حركة املواطنني عقب االنتخابات اال 

ان هذا لم يحصل«.
وناش�د عضو املجل�س الروحاني 
االيزي�دي االعى كل الجه�ات املعنية 
ب�«وض�ع ح�د له�ذا الوض�ع املزري 
وفت�ح الطرق امام حرك�ة املواطنني 
ك�ي تع�ود ثق�ة املواط�ن االيزي�دي 
بحكوماتهم مرة اخرى بعد فقدانهم 
للثقة مم�ا دفعهم يفكرون بالهجرة 
وت�رك مناطقه�م مم�ا س�يؤدي اىل 
افراغه�ا من س�كانها االص�الء وهم 

)االيزيديون(«.

املجلس االيزيدي يناشد إقليم كردستان بفتح الطرق ملناطق االيزيديني

الرتكامن هيددون بـ »العصيان املدين« يف حال عدم تلبية مطالبهم 
بشأن االنتخابات

االحتاد الوطني: فؤاد معصوم أحد املنافسني االقوياء 
عىل رئاسة اجلمهورية

      بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  ملرك�ز  تقري�ر  كش�ف 
واالم�ن االورب�ي يف بروكس�ل أن�ه وع�ى 
داع�ش  هزيم�ة عصاب�ات  م�ن  الرغ�م 
االرهابية يف العراق وسوريا لكنها مازالت 
تح�اول البقاء رغم ضعفه�ا وتبحث عن 
اراض جدي�دة م�ن خ�الل ح�ث مؤيديها 
عى االس�تيالء عليها. ونقل موقع فالديا 
كل�ب البجيك�ي ع�ن مدي�رة اإلنت�اج يف 
مركز االس�تخبارات واألمن االسرتاتيجي 
األوروبي يف بروكسل غوزوديفا قولها إن 
“عصابات داعش تمر االن بمرحلة حرب 
العصابات بعد فقدانهم ل� ٩0 باملائة من 
االرايض الت�ي كانوا يحتلونها وكما تظهر 
تجرب�ة العقود الس�ابقة يف أفغانس�تان 
والعراق ، يمكن أن توجد منظمة إرهابية 

لعقود يف هذا الوضع ، مختبئة يف املناطق 
الجبلي�ة والصحراوي�ة ، وتجنيد وتدريب 

مقاتلني جدد يف معسكرات خاصة”.
مرك�ز  “تقاري�ر  أن  واضاف�ت 
االس�تخبارات تش�ر اىل أن قي�ادة داعش 
نقلت ع�دًدا كبرًا من مقاتليها، وبش�كل 
إىل  األوروبي�ني  االرهابي�ني  أس�ايس 
أفغانستان” ، محذرة من “إمكانية تنظيم 
معس�كرات تدريب من قبل االرهابيني يف 

أوزبكستان وطاجيكستان”.
وتابع�ت أن “داع�ش بع�د هزيمته�ا 
يف الع�راق وس�وريا غرت م�ن دعاياتها 
معلن�ة ملؤيديه�ا بداي�ة ف�رتة م�ا يمىس 
باملحن�ة للضح�ك ع�ى االنص�ار الذي�ن 
انضم�وا اليها مؤخ�را بدواف�ع الخداع”، 
مؤك�دة ان “تكثيف الدعاي�ة التي تهدف 
إىل رشح الهزائ�م واالس�تيالء عى أرايض 

جدي�دة ، ونقل جزء من قي�ادة داعش إىل 
ليبيا وأفغانس�تان وش�به جزيرة سيناء 
يدل ع�ى أن التنظي�م اإلرهاب�ي قد طور 
س�يناريوهات بديل�ة يف حال�ة الهزيم�ة 

النهائية يف العراق وسوريا”.
وش�دد التقرير عى أن “داعش تحاول 
االس�تفادة مما يس�مى بس�احة الجهاد 
العاملي النش�اء معسكرات وتكوين خاليا 
يمكن فيما بعد نقلها اىل بلدان اخرى قام 
تنظي�م داعش بالفعل بعدد من املحاوالت 
ونيجري�ا  س�يناء  يف  مواقع�ه  لتعزي�ز 
والصوم�ال وليبيا والفلب�ني، واليوم يويل 
داعش اهتماما خاصا آلس�يا وخصوصا 
بعد الهجمات االرهابية يف إندونيس�يا ويف 
كش�مر الهندية”، منوه�ا اىل أن “داعش 
تح�اول ايهام مؤيديه�ا بانها موجودة يف 

اجزاء محتلفة يف العالم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

عملي�ة  الس�بت،  أم�س  انطلق�ت، 
عسكرية واسعة من عدة محاور لتطهر 
املناط�ق الواقع�ة ب�ني محافظت�ي دياىل 
وصالح الدين من مسلحي تنظيم داعش.

وقال�ت مصادر، أن »العملية ش�هدت 
مش�اركة قي�ادة عملي�ات دجل�ة، قوات 
رشط�ة محافظة دي�اىل، قي�ادة عمليات 
س�امراء، باإلضاف�ة إىل ط�ران الجي�ش 
العراقي«. وأضافت أن »العملية أس�فرت 
عن العثور عى معم�ل لتفخيخ العجالت 
و)مضافت�ني( لتنظي�م داع�ش، حيث تم 
تدمره�ا بالكامل، فيما ال ت�زال العملية 
مستمرة«. بدورها، اعلنت قيادة عمليات 
دياىل عن نتائج الصفحة االوىل من عملية 
مطادرة داعش عى الحدود مع محافظة 

ص�الح الدي�ن، فيم�ا اش�ارت اىل تدم�ر 
مضافتني ومعمل للتفخيخ.

وقال قائد عمليات دياىل الفريق الركن 
مزهر الع�زاوي، إن »الصفح�ة االوىل من 
عملية مط�ادرة خاليا داعش عى الحدود 
بني دي�اىل وص�الح الدين ضم�ن مناطق 
امليت�ة وس�بيعات والح�اوي واملطيبيجة 
ت�م االنته�اء م�ن تحقيق كاف�ة االهداف 
املرس�ومة لها بوص�ول القطعات االمنية 
اىل النقاط املحددة لها«. واضاف العزاوي، 
أن »نتائ�ج الصفح�ة االوىل ه�ي تدم�ر 
مضافت�ني وضب�ط معم�ل للتفخي�خ تم 
تدم�ره من قبل الجه�د الهنديس للقوات 
االمنية«، مؤكدا أن »هناك صفحات اخرى 
للعملي�ة«. ب�دوره، أعل�ن قائ�د عمليات 
دي�اىل الفري�ق الركن مزهر الع�زاوي عن 
تدمر مضاف�ة تابعة لتنظيم »داعش« يف 

عملية عسكرية واسعة جرت عى الحدود 
م�ع صالح الدين ش�مايل املحافظة. وقال 
الع�زاوي، إن »عملية عس�كرية واس�عة 
انطلق�ت من عدة مح�اور لتعقب تنظيم 
داعش اإلرهابي يف مناطق حاوي العظيم 
ع�ى  والس�بيعات  وامليت�ة  واملطيبيج�ة 
الحدود بني دياىل وصالح الدين بغطاء من 
طران الجيش وبمش�اركة ق�وات أمنية 
مش�رتكة من الجيش والرشطة والحش�د 

الشعبي والعشائري«.
وأض�اف الع�زاوي أن »النتائج األولية 
للعملي�ة ه�ي تدم�ر مضاف�ة لتنظي�م 
داعش«، مشراً إىل أن »العملية األمنية ما 

تزال مستمرة لتحقيق كافة أهدافها«.
وتع�د مناطق بني دي�اىل وصالح الدين 
س�اخنة لوج�ود نش�اط لخالي�ا تنظي�م 

»داعش«، بحسب مصادر أمنية.

مركز االستخبارات االوريب: »داعش« يبحث عن اراض 
جديدة بعد هزيمته يف العراق 

عمليات دياىل تنهي »الصفحة األوىل« من مطادرة »داعش« 
عىل حدود املحافظة 
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     بغداد / المستقبل العراقي 

وجهت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس السبت، 
اطفاء الديون املرتتبة بذمة الشهيد، وعدم استيفائها من 

الراتب الذي يتقاضاه ذووه.
وقال وكيل الوزارة ورئيس لجنة اطفاء الديون الحكومية 
فالح العامري يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »الوزارة قررت اعفاء ذوي الش�هداء املس�تفيدين 

من راتب الشهيد من الديون املرتتبة بذمته«.
وأض�اف انه�ا »اش�تطرت عليه�م تقدي�م كت�اب تأيي�د 
استش�هاد صادر ع�ن الجه�ات ذات العالق�ة، فضال عن 
أن الدين املطلوب تقس�يطه او التن�ازل عنه مرتتب بذمة 

الشهيد وليس بذمة عائلته«.

العمل توجه بإطفاء الديون املرتتبة بذمة »الشهداء« وتعفي ذوهيم من تسديدها

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مّددت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
مهلة اس�تقبال الطع�ون بنتائج االقرتاع، 
فيم�ا دخل�ت الكت�ل السياس�ية يف ف�رتة 
صمت مطب�ق، ما يرّجح ع�دم وصول أّياً 
منها إىل تفاهمات من أجل تش�كيل الكتلة 
األك�رب يف الجلس�ة األوىل يف الربملان، والتي 
م�ن املفرتض أن تعقد قريباً بعد املصادقة 

عىل النتائج النهائية لالنتخابات.
وأعل�ن النائ�ب ع�ن تحالف الفت�ح عامر 
الفاي�ز  تمدي�د املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات استقبالها الطعون االنتخابية 

حتى يوم الخميس املقبل.
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الفاي�ز  وق�ال 
»املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
مددت فرتة اس�تقبال الشكاوى والطعون 
بنتائج االنتخابات ليوم الخميس املقبل«، 
مضيفاً أن »الخروقات التي حصلت كثرية 

وال يمكن حلها بشكل إيجابي«.
 ورجح الفايز »عدم تغيري النتائج لصالح 
أن  إىل  مش�رياً  واملش�ككني«،  املعرتض�ني 
»كردس�تان ومحافظ�ة كرك�وك ش�هدتا 
أعىل نس�بة طعون بسبب الخروقات التي 
حصلت من قبل األحزاب الكردية وسكوت 

املفوضية لغاية اآلن عليها«.
لالنتخاب�ات  النهائي�ة  النتائ�ج  وحس�ب 
العراقية، حلَّ تحالف »سائرون«، املدعوم 
من زعي�م التيار الص�دري مقتدى الصدر 
يف املرتب�ة األوىل ب��54 مقع�داً م�ن أص�ل 
329، يليه تحالف »الفتح« بزعامة هادي 
العام�ري ب��47 مقع�داً، وبعدهم�ا ح�لَّ 
ائت�الف »الن�رص« بزعامة رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي ب�42 مقع�داً، بينما حصل 
ائتالف »الوطنية« بزعامة إياد عالوي عىل 

21 مقعداً.
العلي�ا  املفوضي�ة  نف�ت  جانبه�ا،  م�ن 
املس�تقلة لالنتخابات التعاق�د مع رشكة 
فاحصة ألجهزة العد والف�رز االلكرتونية 
التي أجري�ت خاللها االنتخاب�ات النيابية 

العامة.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن عضو مجلس 
املفوضني حازم الردين�ي إن “أجهزة العد 
والفرز االلكرتونية أجريت عليها الفحوص 
الكاملة قب�ل البدء يف العملية االنتخابية”، 

نافيا “التعاقد مع رشك�ة أجنبية لغرض 
فحص األجهزة املخصصة لترسيع نتائج 

االنتخابات”.
واضاف إن “ما تداولته وسائل اإلعالم غري 
دقيق وع�ار عن الصح�ة”، داعيا ”بعض 
وس�ائل االع�الم اىل توخ�ي الدق�ة يف نقل 

االخبار”.
وعن التحالفات السياسية، توقع القيادي 
يف ح�زب الدع�وة جاس�م محم�د جعف�ر 
املقرب م�ن رئيس الوزراء تأخر تش�كيل 
الحكوم�ة املقبل�ة اىل مطل�ع أب املقب�ل 
بس�بب تعقيدات األمور خالل املفاوضات 
ب�ني الكتل.وق�ال جعف�ر إن “املفاوضات 
بني الكتل السياس�ية لتش�كيل الحكومة 
املقبل�ة مهمة عس�رية والكت�ل وصلت اىل 
مراح�ل معق�دة يف مفاوضاته�ا بعك�س 
ما يش�اع يف وس�ائل اإلعالم”. وأضاف ان 
“جميع لقاءات الكتل السياسية يف جميع 
االتجاهات لم يثمر عنها اي اتفاق بني اي 
طرف�ني من إطراف العملية السياس�ية”، 
مشريا اىل ان “الحديث عن تقارب بوجهات 
النظر خالل لقاءات السياسيني استهالكي 

ما لم يثمر عن اتفاقات رسمية”.
وتابع ان “تش�كيل الكتل�ة األكرب وإعالن 
الحكوم�ة املقبلة يتأخر كث�ريا ربما يصل 
اىل اب املقبل لتعقد األمور بني الكتل وعدم 
وج�ود كتلة كبرية بفارق كب�ري عن بقية 

الكتل األخرى بعدد املقاعد النيابية”
من جانبه، كش�ف تيار الحكمة برئاس�ة 
الس�يد عم�ار الحكي�م ع�ن توصل�ه إىل 

“تفاهمات كبرية” مع التيار الصدري.
وقال عضو لجن�ة التفاوض يف التيار عبد 
الل�ه الزي�دي إن “تي�ار الحكم�ة الوطني 
وص�ل إىل تفاهم�ات كب�رية م�ع التي�ار 
الصدري تحديداً وليس س�ائرون”، مؤكدا 
أن “التي�ار هو األق�رب إلين�ا ولكن نحن 

مفتوحون عىل الجميع بنفس االتجاه”.
وأض�اف الزي�دي، أن “م�ن لدي�ه تقارب 
كبرية معنا سنبني تحالفتنا معه وليست 

لدينا خطوط حمراء عريضة عىل أحد”.
وبش�أن وصول خميس الخنجر إىل بغداد، 
أك�د الزيدي أنه “ال توج�د لدينا تفاهمات 
مع خميس الخنجر ولم نعقد معه جلسة 
تفاهمية”، مش�ددا عىل أن�ه “ال توجد اي 

نوع من البوادر للتحالف مع الخنجر”.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن املكتب االعالم�ي لرئيس مجلس 
تعليم�ات  العب�ادي،  حي�در  ال�وزراء 
التعي�ني عىل الدرج�ات الوظيفية عىل 
حركة املالك، مش�ريا اىل ان ما نس�بته 
5% م�ن التعيينات س�تخصص لحملة 
الدراس�ات العليا. وقال املتحدث باسم 
املكت�ب س�عد الحديثي يف بي�ان تلقت 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  »املس�تقبل 
ان«مجل�س ال�وزراء اص�در تعليمات 
الوظيفي�ة  الدرج�ات  ع�ىل  التعي�ني 
الناتج�ة عن حركة امل�الك، و بموجب 
هذه التعليمات س�تقوم وزارة املالية 
بتزويد الوزارات والجهات غري املرتبطة 
الدرج�ات  يتضم�ن  بج�دول  ب�وزارة 
الوظيفي�ة الناتج�ة عن حرك�ة املالك 
املصادق عليها لغاية نهاية عام 2٠1٦ 
وتبني فيه ع�دد الدرجات الناجمة عن 
حركة امل�الك ل�كل وزارة او جهة غري 
مرتبطة ب�وزارة و العناوين الوظيفية 
املعادلة لها«. واضاف الحديثي »تتألف 
بام�ر م�ن الوزي�ر املخت�ص او رئيس 
الجه�ة غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة لجنة 
للنظ�ر يف طلبات املتقدم�ني للتعيني و 
اعادة التعيني، حيث سيتم االعالن عن 
الوظائف الشاغرة يف املوقع االلكرتوني 
لكل من الجهات املشار اليها و يتضمن 
االع�الن عن�وان الوظيف�ة و راتبها و 
الدائ�رة الت�ي توجد فيه�ا و املؤهالت 
املطلوب�ة الش�غالها ، وتقب�ل طلبات 
التعي�ني الش�غال الوظائف الش�اغرة 
املعل�ن عنها وفق�ا لنموذج اس�تمارة 
طلب الدخول للخدم�ة خالل 2٠ يوما 

من تاريخ نرش االعالن، وس�يتم اعالن 
اس�ماء املقبولني للتعي�ني ومؤهالتهم 
و  التخ�رج  س�نوات  و  الدراس�ية 
معدالته�م الدراس�ية و الدرجات التي 
حصل�وا عليه�ا يف االختب�ار«. واش�ار 
اىل ان«التعليم�ات تح�دد نس�بة 1٠ % 
م�ن الدرج�ات الش�اغرة لتعيني ذوي 
السياس�يني  والس�جناء  الش�هداء 
وش�هداء الحش�د الش�عبي و بحسب 
النس�ب املق�ررة يف القوان�ني الناف�ذة 
الخاص�ة بالرشائح املذكورة و نس�بة 

ال تق�ل عن 5% من الدرجات الوظيفية 
لتعيني حملة الش�هادات العليا وتحدد 
التعليمات نسبة ال تقل عن 5 % لتعيني 
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة«. وتابع، 
انه«س�يتم تعي�ني الثالث�ة االوائل من 
كل كلي�ة ومعه�د دون امل�رور بااللية 
املذكورة، ويف حال ع�دم توفر درجات 
وظيفية ش�اغرة تطبق االلي�ة املبينة 
»التعليم�ات  ان  اىل  ولف�ت  بينه�م«. 
نق�اط  احتس�اب  ضواب�ط  س�تحدد 
املفاضلة ب�ني املتقدمني للتعيني حيث 

يمن�ح املتعاقد مع مؤسس�ات الدولة 
درجتني ع�ن كل س�نة تعاقدية و بما 
ال يزي�د عن 2٠ درج�ة، ويمنح األجري 
اليوم�ي واملتط�وع للعم�ل درجة عن 
كل س�نة وبم�ا ال يتج�اوز 15 درجة، 
ويعط�ى الحاص�ل عىل مع�دل تخرج 
امتي�از 25 درجة والحاصل عىل معدل 
جي�د ج�دا 2٠ درج�ة والحاص�ل عىل 
معدل جيد 15 درجة، و من لديه معدل 
تخ�رج متوس�ط يعط�ى 1٠ درجات، 
كذلك تمنح درجة واحدة عن كل س�نة 

مض�ت عىل تخ�رج املتق�دم للتعيني و 
يمن�ح املت�زوج ول�ه أوالد 15 درجة و 
األرم�ل او املطلق وله اوالد 1٠ درجات 
و املت�زوج ولي�س ل�ه اوالد 5 درجات 
، م�ع مالحظ�ة ان ع�دم من�ح غ�ري 
املتزوج أي�ة درجة اليعني اس�تبعاده 
من املنافس�ة«. واوضح، انه«س�يعني 
املتقدم�ون الذين ل�م يدركهم الدور يف 
التعيني من الذين نجح�وا يف االختبار، 
احتياط�ا لوظائ�ف مماثل�ة ش�اغرة 
مس�تقبال وتش�كل لجن�ة يف االمان�ة 

بعضوي�ة  ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة 
ممثل�ني ع�ن وزارة التخطيط و هيئة 
النزاهة و ديوان الرقابة املالية ووزارة 
املالية تتوىل النظر يف الشكاوي املقدمة 
م�ن املواطن�ني بش�ان عم�ل اللج�ان 
املش�كلة يف ال�وزارات والجه�ات غ�ري 
املرتبطة بوزارة او حاالت التعيني التي 
تم�ت خالفا الحكام ه�ذه التعليمات، 
و تق�دم توصياته�ا اىل رئيس مجلس 
الوزراء ويج�ري تعويض ابناء املكون 
املسيحي من املكون نفسه دون املرور 

بااللية املش�ار اليه�ا اال يف حال زيادة 
عدد املتقدمني عىل الدرجات الش�اغرة 

حيث ترسي بحقهم االلية املذكورة«.
وبني الحديثي، ان«هذه التعليمات تنفذ 
من تاريخ صدورها و تتحمل الجهات 
القانوني�ة  املس�ؤولية  العالق�ة  ذات 
كامل�ة عن اية حاالت تعيني تتم خالفا 
الحكامه�ا«. وتابع، ان«رئيس مجلس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي حرص�ا منه 
عىل عدم اس�تغالل أدوات الس�لطة او 
املنصب الوظيفي ومواقع املس�ؤولية 
يف التناف�س االنتخاب�ي و التأث�ري عىل 
ارادة الناخب بطريقة غري قانونية من 
خالل اس�تثمار التعيينات، فقد آثر ان 
تقر هذه التعليمات يف مجلس الوزراء 
بعد اجراء االنتخابات و ليسجل سابقة 
يف ادارة الدول�ة وهي الوقوف عىل خط 
رشوع واح�د ب�ني جميع املتنافس�ني 
انتخابي�ا وع�دم اس�تخدام مق�درات 
الدولة واإلمكانات الحكومية يف السباق 
االنتخاب�ي، وليعزز قي�م النزاهة التي 
تبناه�ا منذ تش�كيل الحكومة مقدما 
أنموذج�ا يف اإلدارة الحكومي�ة املهنية 
البعي�دة ع�ن اي ش�كل م�ن اش�كال 
التح�زب او املحس�وبية ايمان�ا من�ه 
باهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بني 
جميع املتنافس�ني، وان ال افضلية ملن 
يف الس�لطة عىل من س�واه«. واختتم 
الحديثي كالمه بالق�ول: »هذا التوجه 
جاء مكمال لقرار سبق ملجلس الوزراء 
ان اتخ�ذه بخص�وص وق�ف عمليات 
تخصي�ص ومنح و توزي�ع االرايض و 
الوحدات السكنية منذ بداية عام 2٠18 

حتى اجراء االنتخابات النيابية«.

»النصر« يرجح اإلعالن عن »الكتلة األكرب« يف آب.. و »احلكمة« تعلن عن تقارب مع »سائرون«.. واملفوضية متدد فرتة استالم الطعون

»ال نتائج« للمفاوضات السياسية بشأن تشكيل احلكومة

ختصيص وظائف للشهادات العليا وأبناء الشهداء واملتفوقني من اخلرجيني

»                            « تنرش تعليامت جملس الوزراء بشأن التعيني يف الوزارات

       المستقبل العراقي / إيناس جبار

قض�ت محكمة جنايات دياىل حكما بالس�جن 
املؤبد عىل متهم ق�ام بعملية اختطاف لقريبه 
وحجزه يف احدى املزارع ومس�اومة ذويه عىل 
مبل�غ قدره ثمانون ملي�ون دينار  لقاء إطالق 
رساحه. وتب�دأ التفاصيل عندم�ا اتصل املتهم 
بابن خالت�ه ألجل الذهاب إىل إح�دى املزارع يف 
ري�ف املحافظ�ة وكان ذل�ك يف حدود الس�اعة 
وصوله�م  وعن�د  ظه�را،  والنص�ف  الواح�دة 
للمنطق�ة الزراعي�ة جل�س الضحي�ة يف حقل 
لرتبي�ة الدواج�ن، ح�ر ش�خص كان يحمل 
بيده مس�دس نوع )كلوك( ووضعه عىل رأس 
املجني عليه وطلب منه عدم الكالم او املقاومة 
ومن ث�م أقتاده إىل املجه�ول. ويكمل املتهم يف 

اعرتافات�ه عن أح�داث العملية »بق�ي املجنى 
علي�ه مع�زوال يف غرفة حي�ث امل�كان الذي تم 
حج�زه فيه ولعدة أيام، تمت بعد ذلك املبارشة 
بإجراء املس�اومة عىل س�المته مع ذويه حيث 
اتصل�ت وال�دة الضحية بهاتف�ه فأجابها احد 
الخاطف�ني ت�وىل فيها إجراء مكاملة املس�اومة 
وإبالغها برورة دفع مبلغ مايل قدره ثمانون 
مليون دينار عراق�ي مقابل إطالق رساحه ويف 
حالة عدم الدفع س�يكون مصريه النس�يان«. 
بعد خمسة أيام من تأريخ االختطاف استطاع 
الضحية من إيجاد س�بيل لله�روب من قبضة 
املختطفني السيما بعد تأكده من هوية خاطفة 
وهو ابن خالت�ه وحجزه يف مكان معزول يقع 
ضمن محيط حقول الدواجن التي كان يملكها 
ذووه�م ومعرفت�ه ان�ه لم يتم إط�الق رساحه 

حتى وان دفع أهله املبلغ املايل، بعد تمكنه من 
اله�رب ومعرفة طري�ق الع�ودة إىل منزله قدم 
الضحية إىل محكمة التحقيق شكوى بالحادثة 
وتفاصيلها. وأفاد الضحية يف أقواله أمام قايض 
التحقيق ان املتهم كانت غايته من الخطف هو 
مس�اومة والديه ع�ىل دفع املبل�غ لكونه يعلم 
بوجود مبالغ مالية لدى والده جراء بيع األخري 
منزال كان املتهم احد الشهود عىل عملية البيع 
واستالم األموال. ولوجود صلة قربى بني املتهم 
والضحي�ة فان األخري تنازل عن الش�كوى بعد 
وق�وع صلح الرتايض بينه�م، وقامت محكمة 
التحقي�ق بتصدير أمر إلقاء قب�ض وتم وفقه 
جل�ب املتهم ودون�ت أقوال وال�دة املجني عليه 
السيما أنها اتصاالت املس�اومة واالبتزاز تمت 
معه�ا وأك�دت يف مح�ر أقوالها م�ا ذكر من 

واقع�ة باألحداث والتي أكدت أن املبلغ املطلوب 
ه�و آخ�ر املفاوض�ات التي ت�م االتف�اق عليه 
بني الخاطف�ني واألهل. دون�ت املحكمة أقوال 
الش�هود عىل الحادثة الذين اك�دوا عدم وجود 
ش�هادة عياني�ة ع�ىل الح�ادث ودون�ت أقوال 
املتهم أيض�ا  الذي اعرتف أمام قايض التحقيق 
بقيام�ه بعملية خطف املش�تكي مع متهمني 
آخرين مفرقة قضاياه�م وجدت املحكمة مع 
األدل�ة والش�هود وتوفر الضمان�ات وكفاءتها 
القانوني�ة إمكانية االعتماد عليها يف بناء حكم 
قانوني سليم وأصدرت قرارها استنادا  للمادة 
182/أ من األصول الجزائية وفق املادة الرابعة 
بدالل�ة امل�ادة الثانية /8 من قان�ون مكافحة 
اإلرهاب وحكمت عليه بالسجن املؤبد استدالال 

باملادة1/132 من قانون العقوبات العراقي.

اجلاني »ابن خالته« واحملكمة ادانته وحكمت عليه باملؤبد

جنايات دياىل تكشف قصة »رهينة« خطفه قريبه واحتجزه يف مزرعة
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فرنسا متد يدها إىل »احلكومة الشعبوية« يف ايطاليا

       بغداد / المستقبل العراقي

أّك�د ألكس�ندر رون�دوس، الممّثل الخ�اص لالتحاد 
األوروبي للقرن األفريق�ي، أن التوّتر بين دول الخليج 
يؤّث�ر في جهود الس�الم بالق�رن األفريقي، وبش�كل 

أوسع على بلدان أخرى بشرق أفريقيا.
وقال ألكس�ندر روندوس، إن تأثير أزمة الخليج في 
شرق أفريقيا هو “أكبر قضّية استراتيجية )في الوقت 
الحال�ي( ألنها يمك�ن أن تقّوض بس�هولة كل الجهود 

التي جرت لتسوية األزمات بأفريقيا الوسطى”.
عنتيب�ة  بمدين�ة  مؤتم�ر صحف�ي  ف�ي  وأض�اف 
األوغندية، بعد ندوة استمّرت يومين، وشارك فيها 11 
ممّثالً لالتح�اد األوروبي في دول المنطقة: “ال نحتاج 

بالواقع إلى ما يقّوض هذه الجهود”.
وتعي�ش منطق�ة الخلي�ج العربي على وق�ع أزمة 
سياس�ية هي األش�ّد عنفاً بين دول مجل�س التعاون، 
من�ذ ال� 5 م�ن يونيو 2017، عندما قطعت الس�عودية 
واإلم�ارات والبحرين، باإلضافة إل�ى مصر، عالقاتها 
م�ع دولة قطر، وفرضت عليها حصاراً خانقاً، وهو ما 

تنفيه الدوحة تماماً.
وأّدت هذه األزمة إلى انعكاسات مباشرة على القرن 
األفريقي؛ حيث أّججت توّتراً إقليمياً قائماً أساس�ًا في 
الصومال )الواقعة بمنطقة القرن األفريقي في شرقي 

أفريقيا(.
وتده�ورت عالق�ات الصوم�ال مع اإلم�ارات التي 
تري�د التمركز في القرن األفريقي بإط�ار الحرب التي 

تخوضها في اليمن.
وفي الصومال ظهرت خالفات بين الدولة المركزية 
والمناطق االتحادية التي يعتقد معظمها أنها يمكن أن 
تس�تفيد اقتصادياً من دعم من الس�عودية واإلمارات، 
وكل هذا يزيد من تعقيد إحالل الس�الم في بلد ينتش�ر 
فيه العنف.وبش�كل أوسع، يخش�ى روندوس تصاعد 
التوّتر بين الدول األعضاء في منّظمات لش�رق أفريقيا 
تشارك بجهود تسوية األزمة بالمنطقة، خصوصاً في 

جنوب السودان وبوروندي والصومال.
وق�ال الدبلوماس�ي األوروب�ي إن أحد أه�م أهداف 
االتحاد األوروبي في المنطقة هو التأّكد من أن ش�رق 
أفريقي�ا “محم�ّي بأفضل ش�كل ممك�ن به�ذه البيئة 

الجبيوسياسية التي تتغّير بسرعة”.
وجدير بالذكر أن اإلمارات س�عت من خالل تغلغلها 
ف�ي الصومال، عل�ى مدار س�نوات مض�ت، وتدريبها 
للجيش، إلى استنساخ تجربة قوات الحزام األمني في 
جن�وب اليمن، وظهر ذلك جلّياً باالتفاقية التي وّقعتها 
أبوظب�ي م�ع جمهورية “صوم�ال الند”، الت�ي أعلنت 

انفصالها عن البالد عام 1991.

االحتاد األوريب يتحدث
 عن »أزمة اخلليج«: هتدد السالم 

يف رشق أفريقيا
       بغداد / المستقبل العراقي

قالت جمعي�ة الوفاق الوطني 
االسالمية بأنها رصدت 322 مادة 
إعالمية تحرض وتهاجم وتش�تم 
زعيم المعارضة البحرينية الشيخ 
علي س�لمان منذ ب�دء محاكمته 
في اغس�طس الماضي حتى اآلن 
وذلك ضمن حملة واسعة من أجل 
إصدار حكم كيدي ضده في يونيو 

المقبل. 
أك�دت الوفاق ب�أن النظام في 
السياس�ة  اعتم�د هذه  البحري�ن 
المكشوفة في صناعة اجواء من 
التحريض والكراهي�ة تزامناً مع 
أي قرارات قضائية أو تشريعية أو 

إدارية لتمرير أحكامه أو قوانينه 
أو مش�اريعه، ورغم ع�دم نجاح 
كل تلك األس�اليب إال أنه مس�تمر 

فيها.
وقد رصدت الوفاق 322 مادة 
وموضوع تحريضي مش�حونين 
وصناع�ة  واالزدراء  بالكراهي�ة 
الك�ذب كان م�ن بينه�ا 16 مادة 
ف�ي تلفزيون البحرين الرس�مي، 
و43 م�ادة ف�ي صحيف�ة “أخبار 
الخليج )الفارس�ي(”، و33 مادة 
ف�ي صحيف�ة األي�ام، و30 مادة 
في صحيف�ة الوط�ن، و12 مادة 
ف�ي صحيف�ة الب�الد، و76 مادة 
وأجنبي�ة  عربي�ة  صح�ف  ف�ي 
المحلي�ة  س�واء  الصح�ف  وكل 

أو الخارجي�ة صح�ف محس�وبة 
على النظ�ام في البحري�ن، بينما 
تم رص�د 112 م�ادة اعالمية في 

وسائل التواصل االجتماعي.
ونوه�ت الوف�اق إل�ى أن تلك 
والحاض�ة  التحريضي�ة  الم�واد 
عل�ى الكراهي�ة ج�اءت في وقت 
يقب�ع في�ه الش�يخ علي س�لمان 
في الس�جن من�ذ أكثر م�ن ثالث 
س�نوات ونص، مما يكش�ف عن 
اآلل�ة  ن�وع ومح�ركات  طبيع�ة 
االعالمية والسياسية والقانونية 
التي تحركها الس�لطة للتحريض 

واإلثارة.
ويحاكم الش�يخ علي س�لمان 
بس�بب مبادرة خليجي�ة أمريكية 

حدثت قبل سبع س�نوات وكانت 
تس�عى لحلحلة األزمة السياسية 
وأط�راف المب�ادرة ه�م : وزي�ر 

الس�ابق  الس�عودي  الخارجي�ة 
ورئي�س  الف�����يص�ل  س�عود 
الق�����ط�ري ووزي�ر  ال�وزراء 

ب�ن  حم�د  القط�ري  الخارجي�ة 
جاسم ومس�اعد وزير الخارجية 
االمريك�ي جيفري فيل�����تمان 
كان  البحرين�ي  الجان�ب  وف�ي 
المل�ك يمثل الحكم والش�����يخ 
عل�ي س�لمان يمث�ل المعارض�ة 

والشعب.
وقد حرك النظام ملف القضية 
بعد ٧ س�نوات من المبادرة وذلك 
البحرينية  بعد تص�دع العالق�ات 
 ٢٠١٧ منتص�ف  ف�ي  القطري�ة 
والتح�رك باتج�اه االنتق�ام م�ن 

زعيم المعارضة.
وستصدر محاكم النظام حكماً 
كيدياً في الحادي والعش�رين من 

يونيو المقبل.

       بغداد / المستقبل العراقي

ايمانوي�ل  الفرنس�ي  الرئي�س  أعل�ن 
ماك�رون عزمه “م�د اليد إل�ى الحكومة 
االيطالي�ة الجدي�دة ودعوته�ا لمواصلة 
العم�ل معا في مس�ائل األم�ن والهجرة 
والقضايا الجيوسياس�ة وكذلك لترسيخ 
منطقة اليورو”. وقال ماكرون في مؤتمر 
صحاف�ي عق�ده في س�ان بطرس�بورغ 
“سنرى ماذا ستختار ايطاليا. أحترم هذا 
البلد الكبي�ر الذي كان دائما إلى جانبنا”، 
مضيفا “أعتقد أنه عضو مهم في االتحاد 

األوروبي وحليف بارز”.
ويترأس الحكوم�ة االيطالية الجديدة 
المحام�ي جوزيبي كونتي وهي تس�تند 
إلى تحال�ف مناهض لالتح�اد األوروبي 
مؤلف م�ن حركة خمس نجوم والرابطة 
)يمي�ن متط�رف( وق�د أعلن�ت عزمه�ا 
تطبيق سياسة انعاش من دون االكتراث 
إلى العجز والدين الع�ام ما قد يؤدي إلى 

أزمة في منطقة اليورو.
ورأى الرئي�س الفرنس�ي أن “هن�اك 
خوف�ا وغضبا متصاع�دا” ف�ي أوروبا، 

“لذلك يجب تغيير أوروبا هذه”.
تفعي�ل  ف�إن  لماك�رون،  وبالنس�بة 
الديناميكي�ة األوروبي�ة س�ينطلق أثناء 
القم�ة األوروبي�ة التي ُتعقد ف�ي أواخر 

حزيران. وتابع “في حزيران لدينا موعد 
مه�م مع ألماني�ا. أنتظ�ر رد ألمانيا على 
االقتراح�ات الت�ي تقدم�ت به�ا فرنس�ا 
والتي ستسمح بتحديد التقدم على المدى 
القصير وعلى 5 أو 10 س�نوات. سيكون 

ذلك ركيزة لمنظور أوروبي جديد”.
وقال ماكرون “س�نرى من هي الدول 

األعض�اء الت�ي ترغب ف�ي التق�دم بناء 
على هذه القاع�دة ومن هي الدول األكثر 

تحفظا”.
وطم�أن جوزيب�ي كونت�ي ش�ركاءه 
عندم�ا أكد الخميس نيت�ه “تثبيت مكانة 
ايطاليا في أوروب�ا والعالم” التحاور مع 
الهيئ�ات األوروبية. وق�د رّحبت باريس 

وبرلين وبروكسل بهذه التصريحات.
وصّرح ماكرون ف�ي مقابلة مع “بي 
اف ام ت�ي ف�ي” من س�ان بطرس�بورغ 
قائال “لم تسمعوني يوما أعطي الدروس 

لإليطاليين. ولن أفعل ذلك أبدا”.
وارب�ك فوز الش�عبويين ف�ي ايطاليا 
خل�ط  وأع�اد  األوروب�ي  االتح�اد  دول 

األوراق فيما تس�عى فرنسا لبناء أوروبا 
جديدة في ظل تحديات اقتصادية وأمنية 
االتح�اد  اضعف�ت  متالحق�ة  وأزم�ات 

األوروبي ووضعته على طريق التفكك.
وواجه االتحاد األوروبي فترة عصيبة 
مع صعود أحزاب يمينية متطرفة معادية 
لالتح�اد وللهج�رة ومع تصاع�د دعوات 
الخروج من التكتل كان أبرزها بريطانيا 
التي أقرت في اس�تفتاء شعبي االنفصال 

عن الكتلة األوروبية.
وتواصل الحكومة البريطانية الترتيب 
لبريكس�ت وس�ط خالف�ات عميق�ة مع 
االتحاد األوروبي حول عدة مسائل منها 
انتزاع اتفاق تجاري يحصن بريطانيا من 
هزات االنفص�ال وتداعياته االقتصادية، 
بينما التزال فات�ورة الخروج من النقاط 

العالقة.
ويس�عى الرئيس الفرنسي إلى جانب 
المستش�ارة األلمانية أنغي�ال ميركل إلى 
القي�ام بتغييرات جذرية تس�اعد االتحاد 
على لملم�ة جروحه والبقاء كتلة واحدة 
وتحصين�ه في مواجهة ضغوط ش�ديدة 
محلي�ة ودولية منها الخالف�ات العميقة 
مع الواليات المتحدة حول مسائل دفاعية 
تتعلق بزيادة المخصصات المالية لحلف 
النات�و واتف�اق التج�ارة والرس�وم على 

واردات الصلب وااللمينيوم.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر العمي�د حس�ين دقيق�ي المستش�ار األول للقائ�د 
العام للحرس الث�وري اإليراني، أن هزيم�ة الواليات المتحدة 

األمريكية في سوريا أكبر من هزيمتها في حرب فيتنام. 
وقال العميد دقيقي، في كلمة له ألقاها في مدينة كاشان: 
“بع�د هزيمة األمريكيين وعجزهم في الحرب العس�كرية في 

سوريا لجأوا مرة أخرى لفرض القيود االقتصادية”.
وأض�اف دقيقي: “تأس�يس التنظيم اإلرهاب�ي داعش جاء 
به�دف الوقوف أمام الصحوة اإلس�المية ف�ي دول المنطقة، 
ألنه�ا كانت ته�ز الحكوم�ات الرجعي�ة”. وتاب�ع أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب “وفر بالمال الس�عودي أكثر من 650 
ألف فرصة عمل في الواليات المتحدة، في حين يعاني الشباب 

المسلم بما في ذلك في السعودية من الفقر”.

       بغداد / المستقبل العراقي

تس�ّببت ش�بهة التطّرف واالنتم�اء إلى منّظم�ات إرهابية 
بفص�ل 110 جنود م�ن الخدمة ف�ي الجي�ش األلماني، خالل 

الفترة بين عامي 2010 و2018.
ونقل�ت مجموع�ة “فونك�ه” اإلعالمي�ة األلماني�ة عل�ى 
موقعها اإللكتروني عن مصادر رفيعة بوزارة الدفاع، أنه “في 
الفترة بي�ن 2010 و2018، صنَّف الجيش 89 جندياً كيمينّيين 
متطّرفي�ن”. وتابعت: “من بين هذه الحاالت ُرصدت 67 حالة 
ف�ي الفت�رة بي�ن 2010 و2011 وحدها، أي قبل إلغ�اء ألمانيا 

الخدمة العسكرية اإلجبارية في 2011”.
وأضاف�ت: “م�ن بي�ن الح�االت ال�� 89 فص�ل الجيش 86 
جندي�اً”، متابع�ة: “ما زال هناك 3 جن�ود متبّقين في الخدمة 

لكن يخضعون إلجراءات المحاكمة بتهمة التطّرف”.
ووف�ق المص�در ذات�ه، صّن�ف الجي�ش 15 م�ن جن�وده 
كمتطّرفي�ن يس�اريين خ�الل نفس الفت�رة، لكن لم يكش�ف 
التقرير عن مصير هؤالء، وهل فصلوا من الخدمة أم ال؟ وقال 
التقري�ر نقالً عن المص�ادر التي لم يس�ّمها، إن الجيش رصد 
300 حال�ة “تطّرف إس�المي” من�ذ 2010، مش�يراً إلى أنه تم 
تتّب�ع هذه الحاالت وفحصه�ا، إذ تأّكد االش�تباه في حالة 24 
جندي�اً وتم فصلهم من الجيش”، حس�ب التقرير ذاته. ويدور 
ج�دل كبير حول وج�ود متطّرفين في الجي�ش األلماني، منذ 
أبري�ل الماضي، بعد اكتش�اف انتحال جن�دي بالجيش يرتبط 
باألوساط اليمينية المتطّرفة صفة الجئ سوري، وتخطيطه 

لشّن هجمات تستهدف سياسيين بارزين ألمانيين.

احلرس الثوري يعد
 »هزيمة أمريكا« يف سوريا أقسى 

من هزيمتها يف فيتنام

أملانيا تفصل )110( متطرفًا يمنيًا 
من اجليش 

         بغداد / المستقبل العراقي

عب�ر الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترام�ب ع�ن 
س�عادته بما قالته كوريا الشمالية من أنها ال تزال 
مستعدة إلجراء محادثات وذلك بعد أن ألغى فجأة 
اجتماع�ا كان مقررا عقده ف�ي 12 حزيران، لكنه 
ترك الباب مجددا مفتوحا أمام عقد لقاء القمة في 
موعده. وكتب ترامب على تويتر “إنه لنبأ سار جدا 
أن نتلقى البيان الدافئ والمثمر الصادر عن كوريا 
الشمالية. س�نرى قريبا إلى أين سيقودنا.. ونأمل 
أن يقودن�ا إل�ى رخاء وس�الم طويل ومس�تدام. 

الزمن وحده والموهبة هو الذي سيبين”.
وأض�اف أنه م�ن الممكن عقد قم�ة مع زعيم 
كوريا الش�مالية كيم جونغ أون ف�ي 12 حزيران 

كما كان مقررا لها.
وتاب�ع “إنهم راغبون تماما في أن يفعلوا ذلك. 

ونحن نرغب في أن نفعل ذلك. سنرى ما سيحدث”، 
بعد أن أعلن الخميس في رسالة إلى كيم الغاء قمة 

سنغافورة ملقيا اللوم على “عدائية” الشمال.
وق�ال وزير الدف�اع األميرك�ي جيمس ماتيس 
الجمع�ة إن القمة التي ألغي�ت مؤخرا بين زعيمي 
الواليات المتحدة وكوريا الشمالية ربما تنعقد إذا 

نجح الدبلوماسيون في إعادتها إلى مسارها.
وأضاف للصحفيين في وزارة الدفاع األميركية 
الدف�اع  وزي�ر  م�ع  اجتم�اع  قب�ل  )البنتاغ�ون( 
الدنماركي “لدينا بعض األخبار الس�ارة المحتملة 
بش�أن قمة كوري�ا، إذا تمك�ن دبلوماس�يونا من 

إعادتها إلى مسارها فربما تعقد”.
وق�ال وزير الخارجية األميرك�ي مايك بومبيو 
الجمع�ة، إن ب�الده مازال�ت ملتزم�ة بالحوار مع 
كوريا الش�مالية على الرغم من قرار ترامب إلغاء 
محادث�ات القمة مع زعيم الدولة الش�يوعية كيم 

جونغ اون الش�هر المقبل، وفقا لوزارة الخارجية 
في سول.

وجاءت تصريحات بومبيو في محادثة هاتفية 
م�ع وزي�رة الخارجي�ة كان�ج كيون�ج - وتب�ادل 
وجهات النظر حول المواقف ذات الصلة وتنس�يق 
االس�تراتيجية حس�ب ما ذك�رت وكال�ة يونهاب 

لألنباء الكورية الجنوبية.
وذك�رت ال�وزارة في بيان صحف�ي أن بومبيو 
اطلع كان�ج بالتفصيل على خلفي�ة تحرك ترامب 
وشدد أيضا على أن الواليات المتحدة لديها “إرادة 

واضحة” لمواصلة الحوار مع الشمال.
واتف�ق الوزيران على مواصل�ة الجهود لتهيئة 

الظروف للمحادثات بين بيونغيانغ وواشنطن.
وأك�د الوزي�ر األميرك�ي بش�كل خ�اص على 
ض�رورة الحفاظ على الزخم من قم�ة الكوريتين 
ف�ي نيس�ان وإتاح�ة الفرص�ة للمفاوض�ات بين 

كوريا الشمالية والواليات المتحدة.
وأشارت الوزيرة كانج إلى أن ترامب ترك الباب 
مفتوحا إلجراء محادثات في رس�الته العامة مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث ناقش 
كبار الدبلوماسيين “طرقا مختلفة” للحفاظ على 

مرحلة الحوار.
كما ناقشت كانج وبومبيو البيان األخير لكوريا 
الشمالية الصادر عن دبلوماسى كبير، مشيرة إلى 
أن�ه يعكس آمال الب�الد الجامحة في عقد قمة مع 
الواليات المتحدة وتصمي�م على مواصلة الحوار، 

وفقا لما ذكرته الوزارة.
وفى رد س�ريع غير معتاد عل�ى اعالن ترامب، 
قال نائب وزير خارجية كوريا الش�مالية كيم كى 
- جوان فى وقت مبكر من صباح الجمعة إن بالده 
مازالت مس�تعدة لمنح الوالي�ات المتحدة “الوقت 

والفرص” للتحدث في أي وقت وفى أي شكل.

اجتماع حزيران ميكن أن ينعقد يف ظل »الليونة« الكورية

ترامب يرتك باب »املحادثات« مفتوحا أمام كيم
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 48/ب2018/2
التاريخ 5/24/ 2018 

اىل / املدعى عليه )حيدر عيل نايف(
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 48/

بالت�زام  الحك�م  واملتضم�ن  ب2018/2 
املدع�ى علي�ه حي�در ع�يل ناي�ف بتأديته 
مبل�غ قدره )مليون�ن وثالثمائ�ة واثنان  
ال�ف وثمانية وثمان�ون دين�ار(  ولثبوت 
رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
املبلغ القضائي يف محكم�ة بداءة البرصة 
واش�عار مختار منطقة ش�ط العرب عيل 
جمع�ة لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
ولك حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب 

العدد : 63/ب/2018
التاريخ 2018/5/22

اىل / املدعى عليها / رقية عمران موىس
اق�ام املدع�ي عب�د العباس حس�ن ظاهر 
ض�دك   63/ب/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة طالبا الحك�م فيها 
بإزالة ش�يوع العقار املرق�م 61 مقاطعة 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  املش�خاب   9
حس�ب ما ج�اء ب�رح املبل�غ القضائي 
رحم�ن علي�وي س�عيد وكت�اب مديري�ة 
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف 
النجف / قس�م الج�وازات بالع�دد 6185 
يف 2018/4/23 وكت�اب دائ�رة التخطيط 
واملتابع�ة /ف�رع تموي�ن النج�ف بالعدد 
وكت�اب   2018/4/15 يف  ت3812/13 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقام�ة يف النج�ف / قس�م معلوم�ات 
 2018/4/22 يف   1450 بالع�دد  النج�ف 
وكت�اب املجلس املحيل يف قضاء املش�خاب 
الش�خص  2018/4/16واق�وال  يف   796
الثال�ث املختار س�عيد عيل ه�ادي املدونة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
رس�ميتن للحض�ور الس�اعة الثامنة من 
ي�وم املرافع�ة املص�ادف 2018/5/31 او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانون�ا وبخالفه 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
���������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب 

العدد : 62/ب/2018
التاريخ 2018/5/22

اىل / املدعى عليها / رقية عمران موىس
اق�ام املدع�ي عب�د العباس حس�ن ظاهر 
الدعوى املرقمة 62/ب/2018 ضدك  امام 
ه�ذه املحكم�ة طالبا الحكم فيه�ا بإزالة 
املرق�م 3/60 مقاطع�ة  العق�ار  ش�يوع 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  املش�خاب   9
حس�ب ما ج�اء ب�رح املبل�غ القضائي 
رحم�ن علي�وي س�عيد وكت�اب مديري�ة 
االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة يف 
النجف / قس�م الج�وازات بالع�دد 6184 
يف 2018/4/23 وكت�اب دائ�رة التخطيط 
واملتابع�ة /ف�رع تموي�ن النج�ف بالعدد 
وكت�اب   2018/4/15 يف  ت3813/13 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقام�ة يف النج�ف / قس�م معلوم�ات 
 2018/4/22 يف   1451 بالع�دد  النج�ف 
وكت�اب املجلس املحيل يف قضاء املش�خاب 
الش�خص  2018/4/16واق�وال  يف   797
الثال�ث املختار س�عيد عيل ه�ادي املدونة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
رس�ميتن للحض�ور الس�اعة الثامنة من 
ي�وم املرافع�ة املص�ادف 2018/5/31 او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانون�ا وبخالفه 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
���������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد : 334/ب/2018

اىل / املدعى عليه / احمد غازي مطري
لقد اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها غيابيا 
بالع�دد 334/ب/2018 يف 2018/5/14 
املتضمن الحك�م بالزامك بتأديتك للمدعي 
حس�ن كري�م عب�د االم�ري مبل�غ ق�دره 
)3,900,000( ثالث�ة مالي�ن وتس�عمائة 
ال�ف دينار عن بدالت ايجار الدار املش�يدة 
عىل العق�ار  املرق�م 192/1 م5 ام التلول 
والجالج�ة وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ومرفقه اش�عار مختار 
منطق�ة الحيدرية بتاري�خ 2018/5/20 
علي�ه تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق الطعن بالقرار 
ضم�ن امل�دة القانوني�ة واعرتاض�ك ع�ىل 
ق�رار الحك�م اعاله خالل ع�رة ايام من 
الي�وم الت�ايل لتبليغ�ك يكتس�ب احكام�ه 
درج�ة البتات وبعكس�ه يس�قط حقك يف 

االعرتاض
القايض

فليح حسن جاسم
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1598/ش/2018

التاريخ /2018/5/23
اعالن

اىل / املدعى عليه )خلف عطشان نجم(
اقام�ت زوجتك املدعية )حكيمه محس�ن 
نجم( الدعوى بالع�دد  1598/ش/2018 
ض�دك طلب�ت فيه�ا الحك�م له�ا بأيقاع 
التفريق القضائي بينكما للهجر وحيث انه 
قد تايد كونك مجهول محل االقامة حسب 
بالتبلي�غ  يف 2018/5/15  القائ�م  رشح 
واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي املعلمن يف 
النارصية ل�ذا قررت هذه املحكمة تبليغك 
بوس�اطة صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 
2018/6/3 او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
وبخالف�ه ف�ان املرافع�ة س�تجري بحقك  

غيابيا وفق االصول
القايض

لطيف مهنة علو النرصاوي
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

السماوة

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 132/ب/2016
التاريخ 2018/5/16

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
العقار املرقم 1/12 مقاطعة 16 الحرية 
فعىل الراغبن بالراء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون م�ن اليوم 
التايل لنر االعالن مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور 

االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :

العق�ار عبارة عن بس�تان مس�احته 1  
دون�م و3 اولك و43,75م�رت مربع تقع 
ع�ىل نهر البديرية واالرض بور يف الوقت 
الحارض ويوجد فيها حوايل عر نخالت 
وباقي االش�جار هالك قيمة املغروسات 
)300000( ثالثمائة ال�ف دينار عراقي 
اربع�ة   )4550000( االرض  وقيم�ة 
مالين وخمسمائةوخمسون  الف دينار 
والقيم�ة الكلي�ة للعق�ار )4850000( 
اربعة مالين وثمنمائة وخمس�ون الف 

دينار عراقي.
������������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3310/ب2017/2
التاريخ 2018/5/24

 اىل / الش�خص الثال�ث )ن�وري عبادي 
هجوج(

اق�ام املدعي )مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه(  الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
اعاله ض�دك والتي يطل�ب فيها الحكم 
بأبط�ال قي�د العقار املرق�م 3/63615 
ح�ي املي�الد  ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار منطقة الريموك الثالثة 
املدع�و س�عيد حس�ن الكريط�ي عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/6/4 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 138/ب/2016
التاريخ 2018/5/16

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املرق�م 9مقاطع�ة 16 الح�رية 
فعىل الراغبن بالراء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف الي�وم الثالث�ون م�ن اليوم 
التايل لنر االعالن مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور 

االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :

العق�ار عبارة عن بس�تان مس�احته 2 
دونم و17 اولك  تق�ع عىل نهر البديرية 
وتس�قى منه يوجد فيها حوايل عرون 
نخلة والقس�م االخر هالك واالرض بور 
يف الوق�ت الح�ارض قيم�ة املغروس�ات 
عراق�ي  دين�ار  ملي�ون    )1000000(
ام�ا قيم�ة االريض )8040000( ثمانية 
مالي�ن واربع�ون ال�ف دين�ار القيم�ة 
التقديرية  الكلي�ة للعقار )9040000( 
ال�ف دين�ار  تس�عة مالي�ن واربع�ون 

عراقي.

بن�اء عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / االمالك املرق�م 10049 يف 5/17/    
2018 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري)5( ملك    املدرجة 
مواصفاتها ادناه العائد اىل مديرية بلدية الكحالء باملزايدة العلنية استنادا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013املعدل فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة 
العلني�ة مراجع�ة مديرية بلدية الكحالء او س�كرتري اللجنة وخالل م�دة 30 يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة ال تقل عن 20 % 
من القيمة املقدرة  لكامل مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا 
م�ن اليوم االخري من مدة االعالن  ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الكحالء 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور الن�ر واالعالن واجور اللجان البالغة 2%  واية 
اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي 

يليه من ايام العمل الرسمي.

الحاقا باعالننا املرقم )4( يف 2018/4/10 
بناءا عىل ما جاء بكتاب االدارة املحلية /قس�م االمالك املرقم 1520 يف 

2018/4/10  و 2311 يف 2018/3/8.
تعل�ن لجنتنا عن ايجار  العقارات املدونة ادناه والعائده للدائرة اعاله  
وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات قانون )21( لسنة 2013 )املعدل( 
فعىل الراغبن باالشرتاك باملزايدة مراجعة الدائرة اعاله خالل 15 يوما 
تب�دا من اليوم الت�ايل للنر مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم االخري من م�دة االعالن يف قاعة الغدير يف الس�ماوة 
ويتحمل من ترسو  بعهدته املزايدة اجور النر واالعالن واجور اللجان 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الروط:
1 � مدة االيجار سنه واحدة

2 �  يسدد بدل االيجار صفقة واحدة
3 �  ال يج�وز ايجار العقار او جزء منه من الباطن وبعكس�ه يفس�خ 

عقد االيجار دون سابق انذار
4 � عىل املس�تأجر الذي ترس�و عليه املزايدة مل�زم بتقديم كفيل لديه 
مق�دره مالي�ة للمبلغ ظامن�ا وكافة االلتزام�ات ال�واردة يف العقد او 

موظف يف دوائر الدولة بموجب اوراق كفالة رسمية
5 �  ال يجوز اشرتاك الناكلن  املدينن للدائرة او الناكلن باملزايدة

6 � اخالء العقارات  حن طلب الدائرة   
العقارات :

محل )10( لبيع املواد الغذائية / بناية السينما  
محل )14( لبيع املواد الغذائية /بناية السينما

بناءا عىل ما جاء بكتاب االدارة املحلية / قسم االمالك املرقم )1347( يف 
2018/2/13 و1863يف 2018/3/5 و2985 يف 2018/4/11.

تعل�ن لجنتنا ع�ن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة للقس�م اعاله  
وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات قانون )21( لس�نة 2013 )املعدل( 
فعىل الراغبن باالش�رتاك باملزايدة مراجعة الدائرة اعاله خالل 15 يوما 
تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنر مس�تصحبن معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم االخري من مدة االع�الن يف قاعة الغدير يف الس�ماوة 
ويتحمل من ترسو  بعهدته املزايدة اجور النر واالعالن واجور اللجان 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 
الروط:

1 � مدة االيجار سنه واحدة
2 � كافة اعمال الصيانة والرتميم يتحملها املستأجر 

3 �  ال يجوز ايجار العقار او جزء منه من الباطن وبعكسه يفسخ عقد 
االيجار دون سابق انذار

4 � يسدد بدل االيجار صفقة واحدة
5 �  ال يجوز اشرتاك الذين بذمتهم مبالغ او الناكلن باملزايدة

6 � اخالء العقار حن طلب الدائرة دون املطالبة بأية تعويضات 
7 �  ع�ىل املس�تأجر الذي ترس�و عليه املزايدة مل�زم بتقديم كفيل لديه 
مق�دره مالي�ة للمبلغ ضامن�ا وكافة االلتزام�ات ال�واردة يف العقد او 

موظف يف دوائر الدولة بموجب اوراق كفالة رسمية

العقارات 
محل )16( محالت )17 و 18 و 19(  / بناية السينما

نظرا لحصول حالة الضم تعلن رئاسة جامعة القادسية /
ش�عبة العقود الحكومية عن اعالن  مزايدة العلنية  جديدة 
الخاص�ة بايج�ار الكافرتيا التابعة لرئاس�ة الجامعة وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل 
وتجري املزايدة يف رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية 
يف تمام الس�اعة الثانية عر ظهرا وتك�ون قائمة املزايدة 
مفتوحة ملدة )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن 
يف الصحيفة واذا صادف يوم  املزايدة عطلة رس�مية فتمدد 
اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب 
االش�رتاك يف املزايدة ممن له حق االشرتاك باملزايدة مراجعة 
قس�م الش�ؤون املالية للحص�ول ع�ىل رشوط املزايدة لقاء 
مبلغ قدره )25000( خمسة وعرون الف دينار غري قابل 
للرد مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة التقديرية علما ان القيم�ة التقديرية للكافرتيا 
)20728750( عرون مليون وسبعمائة وثمانية وعرون 
الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار

بن�اءا ع�ىل ما جاء بكت�اب االدارة املحلية /قس�م االم�الك املرقم 3803 يف 
    2018/5/15

تعلن لجنتنا عن ايجار  العقارات املدونة ادناه والعائدة للقسم اعاله  وذلك 
باملزاي�دة العلنية وفق تعليم�ات قانون )21( لس�نة 2013 )املعدل( فعىل 
الراغبن باالش�رتاك باملزايدة مراجعة الدائرة اعاله خالل 30 يوما تبدا من 
اليوم التايل للنر مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الساعة العارشة صباحا من اليوم االخري 
م�ن م�دة االعالن يف قاعة الغدير يف الس�ماوة ويتحمل من ترس�و  بعهدته 

املزايدة اجور النر واالعالن واجور اللجان واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 
املرفقات : 

محارض تقدير وتثمن املرقمة )3و5( يف 2018/1/31
الروط:

1 � مدة االيجار سنه واحدة
2 � كافة اعمال الصيانة والرتميم يتحملها املستأجر 

3 �  ال يجوز ايجار العقار او جزء منه من الباطن وبعكس�ه يفس�خ عقد 
االيجار دون سابق انذار

4 � يسدد بدل االيجار صفقة واحدة
5 �  ال يجوز اشرتاك الذين بذمتهم مبالغ او الناكلن باملزايدة

6 � اخالء العقار حن طلب الدائرة دون املطالبة بأية تعويضات 
7 �  عىل املستأجر الذي ترسو عليه املزايدة ملزم بتقديم كفيل لديه مقدره 
مالي�ة للمبلغ ضامنا وكافة االلتزامات الواردة يف العقد او موظف يف دوائر 

الدولة بموجب اوراق كفالة رسمية

العقارات 
عرصة /جانب املرصف الزراعي )كراج لوقوف ومبيت السيارات(

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

االتحادية
محكمة بداءة املشخاب

العدد : 5/ب/2018
التاريخ 2018/5/23

اعالن
املرقم�ة  القطع�ة  تبي�ع ه�ذه املحكم�ة 
3/48م 27 واملزال ش�يوعها بيعا بموجب 
قرار الحكم املرقم 5/ب/2017 واملكتسب 
الدرج�ة القطعية فعىل الراغب�ن بالراء 
الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه املحكمة يف يوم 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة ع�ر ظه�را يف 
الي�وم الخام�س ع�ر م�ن الي�وم الت�ايل 
للنر يف صحيفتن محليتن مستصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية وأجور االعالن 
والداللية وان القيمة الكلية لحق الترصف 
للقطعة مع  املنشاة املشيدة بمبلغ مقداره 

مائة وستة مالين دينار
املواصفات 

تبل�غ   27 3/48م  املرقم�ة  القطع�ة   �  1
مس�احتها 2/5/75 دون�م دور س�كنية 
املرقم�ة 3/48م/27  القطع�ة  واقع�ة يف 
علم�ا ان النه�ر يخ�رتق القطع�ة املرقمة 
اع�اله يف نهايتها يوجد جزء مثلث يحتوي 
عىل دار سكن وبمس�احة )150( م2 تقع 
عىل القطع�ة املرقمة 3/48م27 يوجد دار 

بمساحة 200م2
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1431/ب2018/5
التاريخ 2018/5/24

اىل املدعى عليه )باسم رحيم حمزة(
اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
ضدك والتي يطلب فيها الحكم بالتعويض 
جراء ع�دم االلتزام ببن�ود العقد املربم مع 
املدعي عىل اس�تئجار كش�ك رق�م 10 عىل 
ج�زء من القطع�ة املرقم�ة 1/7934 حي 
الصناعي ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار  حس�ب رشح 
مختار الجديدة الثالثة املدعو رسول عباس 
ابراهيم علي�ه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/6/5 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم  اىل هذه 
الدائرة بتاريخ   /   لتس�جيل العقار 
تسلس�ل 522  محلة رشقي باس�م 
ورثه )باقر زين العابدين اس�ماعيل 
( حائزا بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة 
اح�كام  وفق�د  للتس�جيل  تمهي�دا 
قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة 
او حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م ما لديه من بيان�ات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثن يوما اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لنر ه�ذا االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم 
التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك 
ألثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 
الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
باس�م ورث�ة )باق�ر زي�ن العابدين 
القس�ام  حس�ب  اس�ماعيل( 
الرع�ي املرق�م 1945/21 املؤرخ 
1945/6/21 الص�ادر من محكمة 

رشعية السماوة
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العقاري يف 

املثنى 
رعد حسن زغري

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2018/435
التاريخ 2018/5/17

اىل / املنفذ عليه 
املدين : رضغام سامي عجي

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب 
الح�ي الجمه�وري  مرك�ز رشط�ة 
 2018/5/15 يف   4343 املرق�م 
واشعار مختار املنطقة انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الس�ماوة خالل خمس�ة عر يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل 

جعفر حسن دخيل ال شرب
اوصاف املحرر :

الزامك بالتس�ديد مبل�غ 5100000 
خمس�ة مالي�ن ومائ�ة ال�ف دينار 
للدائ�ن رائ�د عيل كريم حس�ب قرار 
/1802 الس�ماوة  ب�داءة  محكم�ة 

ويف   2017/8/20 يف  ب/2017 
اتعاب محاماة ورسوم البداءة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 6/ب/2017

التاريخ 2018/5/24
اعالن

تبيع هذه املحكم�ة القطعة املرقمة 2/48م 
27  املش�خاب واملزال ش�يوعها بيعا بموجب 
قرار الحك�م املرقم 6/ب/2017 واملكتس�ب 
الدرج�ة القطعي�ة وع�ىل الراغب�ن بالراء 
الحض�ور اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 
املزايدة الس�اعة الثانية عر ظه�را يف اليوم 
الخام�س ع�ر م�ن الي�وم الت�ايل للنر يف 
صحيفت�ن محليت�ن مس�تصحبن معه�م 
التأمين�ات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة للقطع�ة واملستمس�كات القانونية 
واجور االع�الن وان القيمة املق�درة للقطعة 
هي ستة وخمس�ون مليون وخمسمائة الف 

دينار .
املواصفات 

1 � القطع�ة املرقم�ة 2/48م 27  املش�خاب 
تبلغ مساحتها 15 اولك

2 � قيم�ة املنش�أت املش�يدة ع�ىل القطع�ة 
املرقمة اعاله قائمة مليون وخمس�مائة الف 
دين�ار وه�ي غرفة متوس�طة البن�اء بابعاد 
5م×3م وبمساحة 50م عائده لشعبة املوارد 

املائية 
3 � تك�ون القيم�ة الكلي�ة للقطع�ة املرقمة 
2/48 مقاطع�ة 27 املش�خاب قيم�ة ح�ق 
الترصف مع املنش�أت املش�يدة عليها قائمة 
ملي�ون  بمبل�غ مق�داره س�تة وخمس�ون 

وخمسمائة الف دينار
القايض

عيل عبد الهادي هاني الشمري
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 134/ب/2016
التاريخ  2018/5/16

اعالن مزايدة
تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
فع�ىل  الح�رية   16 مقاطع�ة   3/12 املرق�م 
الراغبن بالراء الحض�ور اىل هذه املحكمة 
يف اليوم الثالثون من اليوم التايل لنر االعالن 
مس�تصحبن معه�م التأمين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف :

العق�ار عبارة عن بس�تان مس�احته 2 اولك 
و81,25م�رت مرب�ع تقع عىل الطري�ق العام 
الح�رية � الصن�ن ال توجد فيها مغروس�ات 
يف الوق�ت الحارض القيم�ة التقديرية للعقار 
)843000(  ثمنمائ�ة وث�الث واربع�ون الف 

دينار عراقي

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

رئاسة جامعة القادسية /شعبة العقود

أ.د فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس جامعة القادسية /وكالة

حمافظة املثنى
جلنة البيع واالجيار االوىل

سامي نعمة احلساين 
نائب املحافظ االول 

رئيس اللجنة

اعالن
العدد :7

التاريخ 2018/5/23

اعالن

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 206 

التاريخ: 21/ 5/ 2018

مدة التاجيرالقيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه  نوع العقارت
سنة واحدة 400000 اربعمائة الف دينار  2×3م1962سرايكشك1
سنة واحدة 400000 اربعمائة الف دينار  2×3م2142 العلوةكشك2
سنة واحدة 400000 اربعمائة الف دينار  2×3م2152 سرايكشك3
سنة واحدة 400000 اربعمائة الف دينار  2×3م2162 سرايكشك4
سنة واحدة 400000 اربعمائة الف دينار  2×3م2172 العلوةكشك5

حمافظة املثنى
االدارة العامة واملحلية

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى
االدارة العامة واملحلية

جلنة البيع واالجيار االوىل

سامي نعمة احلساين 
نائب املحافظ االول 

رئيس اللجنة

سامي نعمة احلساين 
نائب املحافظ االول 

رئيس اللجنة

اعالن

اعالن

العدد :6
التاريخ 2018/5/23

العدد :8
التاريخ: 2018/5/23
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امانة بغداد تناقش مع السفري الروماين 
امكانية تطبيق بعض مشاريع النقل يف العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقش�ت أمين�ة بغ�داد، ذك�رى محم�د جابر عل�وش، مع 
الس�فريالروماني توأم�ة مدين�ة بوخارس�ت م�ع بغ�داد 
وامكانية تطبيق بعض املش�اريع الس�يما ما يتعلق منها يف 

مجال النقل.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »أمينة بغداد، ذكرى محمد جابر علوش، اليوم، 
الس�فريالروماني يف العراق لبحث توأمة مدينة بوخارس�ت 
مع مدينة بغداد وامكانية تطبيق بعض املشاريع السيما ما 

يتعلق منها يف مجال النقل«.
واضاف�ت ان »س�فري الجمهوري�ة الرومانية )ياك�و برادا( 
طرح خالل اللقاء السري يف مرشوع توأمة مدينة بوخارست 
مع مدينة بغداد التي تستهدف االفادة من تجربة العاصمة 
الرومانية وامكانية تطبيق بعض املش�اريع يف مدينة بغداد 
الس�يما ما يتعلق منها يف مجال النقل الحرضي مشدداً عىل 

مرشوع )الرتام(«.
واش�ارت اىل ان »امينة بغداد ابدت خ�الل االجتماع امكانية 
دراس�ة املوضوع�ات املطروحة م�ع توجيه دع�وة اىل امني 
بوخارس�ت لزي�ارة بغ�داد للت�داول بش�كل اكث�ر تفصيالً 

بشأنها«.
من جهته أعرب الس�فري الروماني عن شكره ألمانة بغداد 

وأمينها وإهتمامها بتطوير العالقات الثنائية بني البلدين.

   البصرة / المستقبل العراقي

ع�زت مديرية توزيع الكهرباء يف ش�مال البرصة، س�بب انقطاع 
التي�ار الكهربائي عن مناطق س�كنية يف قض�اء الزبري اىل تعرض 

قابلوات اىل الحرق من قبل مجهولني بدافع رسقتها.
وذك�رت املديري�ة يف بيان اطلعت علي�ه »املس�تقبل العراقي«، أن 
»مديريتن�ا الت�ي تعد إح�دى تش�كيالت املديرية العام�ة لتوزيع 
الكهرب�اء يف الجنوب تس�تنكر العمل اإلجرام�ي املتمثل بمحاولة 
رسقة قابلو س�عة 33kv يرتب�ط بمحطة البرتو يف قضاء الزبري«، 
مبين�ة أن »محاول�ة رسق�ة القابلو تس�ببت بخ�روج الخط عن 
العمل وحرمان املواطنني من التيار الكهربائي يف بعض املناطق«.

وأش�ارت املديرية، اىل أن »الك�وادر الهندس�ية والفنية هرعت اىل 
مح�ل الح�ادث إلص�الح القابلو وإعادت�ه اىل الخدم�ة«، مضيفة 
أن »الق�وات األمني�ة عليها مالحقة الجن�اة وتقديمهم اىل العدالة 

لينالوا القصاص العادل.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، ان 450 أل�ف طالب وطالبة 
موزع�ني عىل 4644 مركزاً امتحانيا س�يتوجهون، )اليوم( األحد، 
ألداء االمتحانات النهائية الوزارية للمرحلة املتوسطة.وذكر املكتب 
اإلعالمي لوزير الرتبية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »عدد الطلبة الذين سيتوجهون، يوم غد، ألداء االمتحانات 
النهائية الوزارية للمرحلة املتوسطة الصف الثالث متوسط للعام 
الدرايس 2017- 2018 يبلغ 450 ألف طالب وطالبة موزعني عىل 
4644 مركزاً امتحانياً يف عموم العراق«.وأضاف ان »الوزارة أكملت 
كافة استعداداتها الفنية واللوجستية إلنجاح العملية االمتحانية 
للمرحلة املتوسطة عن طريق طباعة االسئلة وتوفري املستلزمات 
االمتحانية للطلب�ة وإصدار التوجيهات والتعليمات الس�نوية إىل 
املديري�ات العامة للرتبي�ة يف بغداد واملحافظ�ات كافة والتي عىل 
ضوئها ش�كلت اللجان الفرعية التي بدورها ُتراقب سريها يف تلك 
املراكز«.واش�ار اىل ان »هناك تنس�يقا كبريا م�ع الجهات األمنية 
املختصة لتوفري الحماية للمراكز االمتحانية خالل مدة االمتحان، 

وهو سياق يتم العمل به سنوياً«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، 
عن قبول الكفالة الثالثية ملنح س�لفة 
الخمسة ماليني ملوظفي اتحاد الغرف 

التجارية.
للم�رصف  اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان�ه »تم�ت املوافقة عىل 
الكفالة الثالثية ملوظفي اتحاد الغرف 
التجارية عند منحهم س�لفة الخمسة 

ماليني دينار«.
واضاف ان »منح سلفة العرشة ماليني 
دينار ملوظفي االتح�اد يكون بضمان 

اتحاد الغرف التجارية«.
يذك�ر ان مرصف الرافدين بارش ومنذ 
ع�ام 2016 بمن�ح ق�روض وس�لف 
الي�ة  وف�ق  واملواطن�ني  للموظف�ني 

وضوابط معينة.

الرافدين يصدر 
قرارًا بشأن سلفة 

اخلمسة ماليني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبطها اربع برادات محملة بمادة 
الكبدة يف منفذ زرباطية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الهيئة العامة 
للكمارك تمكنت بناءا عىل معلومات استخباراتية يف منفذ زرباطية 
من إحب�اط عملية تهريب ارب�ع برادات محمل�ة بثمانني طن تم 
الترصي�ح عنها بأنها مواد بالس�تيكية ) أقداح ( و بعد الكش�ف 
الدقيق تبني وجود مادة الكبدة منش�أ ايران�ي كانت مخبأة تحت 
طبقات من هذه املواد البالس�تيكية ) األقداح («. واضاف انه »قد 
تم اتخاذ كاف�ة اإلجراءات القانونية بحق صاحب هذه الش�حنة 
وفقا للتعليمات والضواب�ط املنصوص عليها وفق االصول«.ومن 
الجدير بالذكر أن إخف�اء اية مادة والترصيح عنها بمادة مغايرة 
لدى السلطات الكمركية تعترب من الجرائم الكمركية التي يحاسب 

عليها قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1٩84 املعدل.

ضبط اربعة برادات حمملة بـ »الكبدة« 
املهربة يف منفذ زرباطية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للحدي�د والصل�ب التابعة ل�وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، املبارشة م�ن جديد بتقطي�ع وتفتيت 

السيارات املسقطة.
وقال مدير عام الرشكة عباس حيال يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«ان “الرشك�ة وبعد اعادة تش�غيل ماكن�ة تفتيت 
وتقطي�ع اب�دان الس�يارات املس�قطة )الرشي�در( بجه�ود 
مالكاته�ا الفنية والهندس�ية، بدأت من جدي�د بتقطيع تلك 

االنواع من السيارات” .
وأشار اىل ان أعمال الصيانة والتأهيل استمرت مدة اكثر من 
ش�هر بتظافر جهود املالكات الفنية والهندس�ية يف الرشكة 
والتي اثمرت عن تشغيل املاكنة رشيدر بعد اكمال النواقص 
الالزم�ة وتهيئته�ا للتش�غيل التجريبي ال�ذي انتج )5( طن 

خالل ساعة واحدة.
وذكر البيان، ان “املاكنة املانية املنشأ وتختص بتفتيت أبدان 
الس�يارات املسقطة اىل أجزاء صغرية يسهل صهرها وتعمل 
ايض�ا عىل عزل امل�واد الغ�ري حديدية والتي تؤثر س�لبا عىل 
عملي�ة الصهر وتجميعها يف مكان خ�اص اىل جانب قيامها 
بع�زل االترب�ة واالطيان وتجميعه�ا يف االماك�ن املخصصة 

لها”.
وتابع، “إذا ماتم تشغيل الرشيدر وإدخاله يف الخط االنتاجي 
س�يوفر مبالغ م�ن )50 – 70( أل�ف دينار للط�ن الواحد”، 
الفت�ا اىل ان “املاكنة تتميز أيضا بإختصار س�احات الخزن 
للس�يارات املس�قطة والس�كراب، فضال عن اختصار حجم 
الس�كراب املعالج وتس�هيل عملية الصهر يف االفران وتقليل 
فرتة الصهر وذلك لخلوه من الش�وائب واملواد غري الحديدية 

واالتربة واالطيان.

    بغداد / المستقبل العراقي

التي�ار  أزم�ة  أن  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 
الكهربائ�ي الحالية س�تنتهي جزئياً بدءاً من 
ظهرامس الس�بتوقال بي�ان لل�وزارة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ،ان،” وزارة الكهرباء 
محط�ة  أحم�ال  ترصي�ف  أعم�ال  تواص�ل 
بسماية االستثمارية إضافة إىل الطاقات التي 
س�تدخل إىل املنظوم�ة بعد إنج�از الصيانات 
املربمج�ة والس�عي إلع�ادة خط مريس�اد – 
دياىل”.وأضاف:” أن مالكات وزارة الكهرباء، 
تواص�ل أعم�ال قط�ع ورب�ط خط�وط نقل 
الطاق�ة الكهربائية ضمن جهودها لترصيف 
احمال محطة بسماية االستثمارية الجديدة، 
وس�يحصل تحديد جزئي لإلنت�اج والتجهيز 
لغاي�ة الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم 
الي�وم الس�بت، فيما س�يعود إنت�اج وحمل 

منظوم�ة الكهرب�اء إىل وضع�ه االعتي�ادي، 
وس�يبدأ دخول اإلنتاج الجدي�د البالغ 1000 

مي�كاواط إىل املنظوم�ة تباع�اً، وبالتدري�ج 
وبواقع 250 ميكاواط كل اس�بوع وحس�ب 

املتطلبات الفنية للرشكة املس�تثمرة “.ولفت 
البيان إىل” إكمال الصيانات املربمجة للوحدات 
التوليدية يف عدد من املحطات والبالغة 2000 
ميكاواط منتصف ش�هر حزيران املقبل، مع 
استمرار مساعي الوزارة لعودة خط استرياد 
الطاق�ة الكهربائية مريس�اد – دياىل بطاقة 
400 مي�كاواط”.و أش�ار إىل “أن منظوم�ة 
الكهرب�اء الوطنية ستش�هد إضافة طاقات 
توليدي�ة جدي�دة تص�ل إىل 3500 مي�كاواط 
بش�كل تدريجي لغاية نهاية ش�هر حزيران 
قبل ف�رتة حمل الذروة، ماس�ينعكس إيجاباً 
بزيادة س�اعات التجهيز وبش�كل مريض إىل 
املواطن�ني يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظات، 
بحس�ب البي�ان “.وناش�دت وزارة الكهرباء 
“املحافظ�ات بااللت�زام بحصصه�ا من اجل 
الحف�اظ ع�ىل منظوم�ة الكهرب�اء وضمان 

استمرار عملها.

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة انقطاع الطاقة

الصناعة تبارش بتقطيع وتفتيت السيارات املسقطة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االتص�االت، عن عرض املحطات 
الفضائي�ة الخاص�ة باملكامل�ات الدولي�ة التي 
تعمل عرب االقمار الصناعية لالس�تثمار، فيما 
أكدت اعداد خطة لتطوير املحطات وتس�ويق 
العام�ة  الرشك�ة  مدي�رة  خدماتها.وقال�ت 
لالتصاالت بال�وزارة زينب عب�د الصاحب، إن 
رشكته�ا >اع�دت خط��ة لتطوي�ر املحطات 
الفضائية وتسويق خدمات االتصاالت املتاحة 
عربه�ا<، مؤك�دة ان “اله�دف منه�ا تأهي�ل 
وتشغيل وتطوير املحطات الفضائية وتسويق 

املش�اركة<. باس�لوب  االتص�االت  خدم�ات 
تعم�ل  الفضائي�ة  >املحط�ات  أن  وأضاف�ت، 
ع�ىل تمري�ر املكامل�ات الدولي�ة ع�رب االقم�ار 
الصناعي�ة خاص�ة قم�ر عرب س�ات وبعض 
االقمار الصناعية االخرى<، مبينة أن >الوزارة 
تمتلك ثماني محطات فضائية موزعة بش�كل 
مختل�ف بني مناطق بغ�داد، نافية وجودها يف 

محافظات البالد<.
ولفت�ت عبد الصاح�ب اىل ان رشكتها >قدمت 
عروض�ا للعمل عىل مش�اركة القطاع الخاص 
ع�ن طريق االس�تثمار بعد االع�الن عنها وتم 
ال�رشكات  لقي�ام  التقدي�م،  رشوط  تحدي�د 

املتخصصة الراغبة بالتقديم بارس�ال مخولها 
اىل مق�ر رشك�ة االتصاالت ودف�ع مبلغ قدره 

مليون دينار غري قابل للرد<.
واوضح�ت أن >ال�وزارة حددت موع�د انتهاء 
م�دة االع�الن لقب�ول الطلب�ات يف ال�� 17 من 
حزي�ران املقبل، ع�ىل ان يقدم العطاء بش�كل 
اصويل اىل الرشكة مصحوبا بخطاب ضمان او 

صك مصدق بقيمة مئة مليون دينار<.
يش�ار إىل أن املحط�ات الفضائي�ة تعم�ل عىل 
تمرير املكامل�ات الدولية ال�واردة اىل البالد عن 
طري�ق االقم�ار الصناعية باس�تخدام اجهزة 

ذات تقنيات عالية ومتطورة ومؤمنة.

االتصاالت تعلن إحالة حمطاهتا الفضائية لالستثامر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير قسم السيطرة واملخابرة 
يف مديري�ة امل�رور العام�ة العميد 
حي�در رش�يد القصاب، الس�بت، 
عن رف�ع الحواجز الكونكريتية يف 
مداخل الشوارع الفرعية بمناطق 
الصليخ والقاهرة والشماس�ية يف 
بغداد، مش�رياً إىل أن ه�ذا اإلجراء 
سيسهم يف تخفيف وتقليل الزخم 

املروري الصباحي واملسائي.
وقال القصاب، إن »قوة مش�رتكة 

من قيادة عمليات بغداد ومديرية 
مرور بغداد الرصافة وأمانة بغداد 
والق�وة املاس�كة ل�أرض ضم�ن 
جان�ب الرصافة ب�ارشت املرحلة 
الش�وارع  فت�ح  لحمل�ة  ال��30 
املغلق�ة ورف�ع التج�اوزات ع�ىل 
حرم�ة الطري�ق ب�ارشاف نائ�ب 
قائ�د عمليات بغداد الل�واء الركن 
محمد صربي ونائ�ب مدير مرور 
بغ�داد الرصاف�ة العمي�د س�امي 
كاظ�م ج�رب وآم�ر قاط�ع مرور 
األعظمية العقيد برهان وعدد من 

الضباط برفع الصب�ات املوجودة 
يف مداخل الشوارع الفرعية ضمن 
مناط�ق الصلي�خ وح�ي القاهرة 
الشماس�ية، وهذا سيسهم  وحي 
يف تخفي�ف وتقليل الزخم املروري 
ضم�ن  واملس�ائي  الصباح�ي 

املنطقة«.
وأض�اف القص�اب يف بي�ان تلقت 
الس�ومرية نيوز نس�خة منه، إن 
ذل�ك ج�اء »بن�اء عىل املناش�دات 
والتنس�يق الع�ايل من قب�ل مدير 
املرور الع�ام الل�واء عامر خضري 

العزاوي م�ع قيادة عمليات بغداد 
لغ�رض فت�ح الكثري م�ن الطرق 
والش�وارع املغلقة يف مدينة بغداد 
لالسهام يف تخفيف الزخم املروري 
االزدح�ام  ف�رتات  يف  الحاص�ل 
امل�روري الصباح�ي واملس�ائي يف 
املدينة الحبيبة«. يشار إىل أن قيادة 
عملي�ات بغ�داد تعلن ب�ني الحني 
واآلخر ع�ن إعادة افتت�اح العديد 
من الشوارع الرئيسة والفرعية يف 
مناطق متفرقة من العاصمة من 

أجل تخفيف الزخم املروري.

املرور تعلن رفع احلواجز الكونكريتية عن ثالث مناطق يف بغداد

    البصرة / المستقبل العراقي

بحث محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني، 
مع احدى الرشكات الصينية املتخصصة 
االس�تثمار يف مجاالت الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والزراعة.
نائ�ب مدي�ر رشك�ة يس ج�ي  وقال�ت 
الصيني�ة جو س�و فون�ك عق�ب لقائها 

املحاف�ظ ،ان »مدينة الب�رصة لها تاريخ 
وحض�ارة قديم�ة ج�دا ونح�ن نريد ان 
نتعاون م�ع حكومتها وننفذ مش�اريع 
لتنميتها وتأس�يس عالقة صداقة كبرية 

معها«.
وأضاف�ت فونك »نري�د التعاون يف مجال 
وطاق�ة  الشمس�ية  والطاق�ة  الزراع�ة 
الرياح والبنى التحتي�ة حيث لدينا خربة 

يف ه�ذا املج�ال«، موضح�ة ان »رشكتها 
تريد زراعة النخيل وفق تقنيات رشكتهم 

وبمساعدة خرباء الزراعة لديهم«.
وبينت فونك ان »الرشكة الصينية تسعى 
اىل بناء وتأسيس معامل خاصة بالتمور 
من ثم التصدير اىل الصني الن فيها سوق 
كب�ري فالزراعة هنا والبيع هناك حس�ب 

تعبريها.

حمافظ البرصة يبحث االستثامر يف جماالت الطاقة مع رشكة صينية

البرصة تكشف أسباب انقطاع الكهرباء 
عن الزبري

الرتبية: »450« الف طالب يتوجهون 
اليوم ألداء االمتحانات الوزارية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت زي�ن العراق، إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدم�ات االتصاالت والبيانات 
املتنّقلة يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، عن افتتاح مرك�ز خدمة معتمد يف 
محافظة صالح الدين – جامعة تكريت لتلبية 
احتياج�ات مش�رتكيها، ملا تمثل�ه محافظة 

صالح الدين من أهمية كبرية للرشكة. 
وذكر مدير قسم املبيعات يف زين العراق ليث 
العبي�دي »مع ع�ودة األم�ور اىل طبيعتها يف 
املحافظة، بادرنا إىل افتتاح مراكزنا املعتمدة 
انطالقاً من حرصنا عىل تسهيل حصول أهلها 
عىل بطاقات الشحن والخطوط ليتمكنوا من 
البق�اء عىل تواص�ل مع العال�م« مضيفاً ان 
»هذا من ضمن س�عينا ال�دؤوب إىل التواصل 

مع مش�رتكينا من خالل ش�بكة واسعة من 
مراك�ز الخدم�ة ونق�اط البي�ع يف مختل�ف 
محافظ�ات العراق لتقدي�م افضل الخدمات 
وتلبية احتياجات املشرتكني السيما رشيحة 
الش�باب، ايمانا من زين العراق أن الش�باب 
هم القلب الناب�ض للمجتمع العراقي، وهي 
تحرص من خالل خطتها ورؤيتها اىل تقديم 
كل الدعم والتشجيع للطاقات الشابة معتمدة 

عىل العديد من الوسائل ملساعدتهم«
وتندرج هذه الخطوة يف سياق خطة هادفة 
لتوس�يع مراك�ز خدم�ة املش�رتكني وتلبية 
متطلباتهم بأفض�ل وأرسع طريقة ممكنة، 
ويمثل املركز امتداداً لسلسلة مراكز تطلقها 
زي�ن الع�راق يف مختلف أنحاء الب�الد لتكون 
قريبة من مش�رتكيها. يق�ّدم املركز لطلبتنا 
االعزاء باقة خدمات تش�مل بيع واس�تبدال 

وتس�ديد  الش�حن  وبطاق�ات  الخط�وط، 
االستش�ارية  للخدم�ات  إضاف�ة  الفوات�ري 
للمش�رتكني ضمن إط�ار متكامل بأس�عار 
تنافس�ية وبس�هولة تام�ة.  يذك�ر أن زي�ن 
العراق هي إحدى أكث�ر الرشكات تقدماً من 
الناحي�ة التكنولوجية يف العراق. وهي تبحث 
باستمرار عن كيفية استخدام أحدث الحلول 
التكنولوجية وتقديمها ملش�رتكيها وأبرزها 
التوثي�ق االلكرتون�ي للبيانات. كما تس�عى 
الرشكة للوص�ول إىل كافة رشائ�ح املجتمع 
وتغطي�ة كام�ل املحافظ�ات يف الع�راق من 
خالل مختلف مراكزها ونقاط البيع التابعة 
لها لتضمن تأمني الخدمة األفضل واألرسع. 
هذا وقد ساهمت زين العراق يف إعادة إعمار 
املناطق املحّررة من خالل إعادة تأهيل البنى 

التحتية لالتصاالت.

لتلبية احتياجات مشرتكيها وتقديم أفضل اخلدمات

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد يف حمافظة صالح الدين – جامعة تكريت
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)750000( سبعمائة وخمسون الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله .
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
- هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تسلم العطاءات اىل العنوان : )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق 
الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف 2018/6/26 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – 
مدخل الشيخ عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب السيد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ )الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء 
املواف�ق 2018/6/26 يج�ب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العط�اءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان مرصيف او 
ص�ك مص�دق ( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرصف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن الرشكة 

غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات ) فرع البرصة(

مالحظات /
 1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة .

 2- س�يتم انعق�اد مؤتم�ر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة وقبل موعد اليق�ل عن )7( ايام من تاري�خ  غلق املناقصة 
واملصادف يوم 2018/6/20 .

 3- تك�ون م�دة نفاذية خطاب الضمان س�ارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املح�ددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( 
يوم .

 4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2018/6/26 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 567

املحلة او رقم واسم املقاطعة :العرب 
الجنس : ارض الدار مع ابنيتها

النوع ملك رصف
رقم الباب:

رقم الطابق:
رقم الشقة :

املساحة : 265.92 م2 
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات :
واردات البيع السنوية:

الشاغل : املالك  � حسني عيل خليف
مقدار البيع :

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري 
باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن حس�ني ع�يل خليف لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن م�رصف املنصور 
لالس�تثمار البالغ 65.000.000 مليون  
دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف االش�راك فيها 
مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوم 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للبيع البالغة 
75.000.000 دينار )خمس�ة وسبعون 
مليون دين�ار( وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة 12  ظهرا  من اليوم االخري
نجم عبد الله

مالح�ظ دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
الزبري

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة 2018/1680 
إىل املنف�ذ علي�ة / حم�دي كري�م هادي  
مجه�ول مح�ل االقام�ة حس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة الخل�ود املرق�م6841 يف 
2018/5/22 املرف�ق به اش�عار مختار 

الزهراء الثانية
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جهة 
ذات االختص�اص م�ن القائ�م بالتبليغ 
انك مجه�ول محل�ة اإلقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم أو مؤق�ت أو مختار يمكن 
إج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

ق�رار محكمة بداءة الكوت املرقم 215/
ب/2018يف 2018/1/30املتضمن الزام 
املدين حم�دي كريم ه�ادي مبلغ قدره 

خمسة ماليني دينار 
���������������������������������

وزارة الداخليه
والج�وازات  املدني�ه  االح�وال  مديري�ه 

واالقامه 
والج�وازات  املدني�ه  االح�وال  مديري�ه 

واالقامه ملحافظة واسط 
قسم شؤون جنسيه محافظة واسط 

بن�اء  عىل الدعوى املقام من قبل املدعي 
ع�واد وادي عب�د يطلب تبدي�ل لقبه من 
املنتفك�ي اىل العايدي فمن لديه اعراض 
مراجع�ه ه�ذة املديريه من خ�الل مده 
اقصاها 15 يوما وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذة املديري�ه يف الدع�وى وف�ق احكام 
املادة 22 م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامه 

العام / وكاله

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية 
البرصة / خور الزبري

اعالن مناقصات حملية
1 � ي�رس الرشك�ة العامة للصناع�ات البروكيماوية احدى تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن عن دعوته�ا لكافة الجهات 
املتخصصة من الرشكات املصنعة او املنتجة واملكاتب املس�جلة رس�ميا داخل العراق لالشراك يف املناقصة املدرجة ادناه عىل 

ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب عدل .
2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل القسم التجاري / املشريات املحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات 

املدرجة ادناه والبالغة )250 الف( دينار غري قابلة للرد
3  � ملقدم�ي العط�اء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت  www.pchemiq.com  او 

  www.industry.gov.iq موقع الوزارة
4 �  يت�م تس�ليم العطاءات يف مق�ر الرشكة العامة للصناعات البروكيمياوية / غرفة لجنة اس�تالم وفت�ح العطاءات واخر 
موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2018/6/12 وسيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل 

استفسارات املشاركني يف املناقصات الساعة العارشة صباحا ليوم 2018/6/5 يف مقر الرشكة / البرصة / خور الزبري 
5 �  يتم تقديم القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة وحسب 
م�ا موض�ح يف الوثيقة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلق�ة يف ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه 
العن�وان القانون�ي الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واس�م املناقصة  م�ع تزويدنا بقرص )CD(  للوثيقة 

كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة .
6 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القسم الرابع منها فأنه سيتم 

استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة  ذلك عند التقديم
7 � يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر الرشكة العامة للصناعات 

البروكيماوية /غرفة لجنة استالم وفتح العطاءات 
8 � يثبت العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة عىل العطاءات وعىل ان تكون 

مغلقة ومختومة
9 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصات اجور النرش واالعالن الخر اعالن

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البرصة 
رقم الدعوى : 1219/ش/2018

التاريخ 2018/5/16
اعالن

املدعى عليه / وليد عبد الرضا غني
اقام�ت املدعي�ة ن�دى ع�ادل ع�يل 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة 1219/

فيه�ا   يطل�ب  ض�دك  ش/2018 
التفريق القضائي للهجر وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب م�ا ورد برشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي 
ملنطق�ة املعق�ل ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2018/6/3 للمرافعة وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

 العدد : 299/ش/2018
التاريخ 2018/5/23

اعالن
املدعية : سعاد محمد خزعل

املدعى عليه / رائد قحطان اسماعيل
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
الخالص ق�رار الحكم الغياب�ي املرقم 299/

ش/2018 يف 2018/5/2 املتضم�ن التفريق 
للهج�ر ب�ني املدعي�ة س�عاد محم�د خزع�ل 
واملدعى علي�ه رائد قحطان اس�ماعيل وعند 
ارس�ال ورقة التبليغ لغ�رض تبليغك بالحكم 
الغياب�ي اعي�دت الينا ورق�ة التبليغ بموجب 
كت�اب مركز رشط�ة هبهب بالع�دد 466 يف 
2018/5/22 ومرفقه اشعار مختار منطقة 
ناحية هبهب حس�ني جميل حسني مرشوحا 
علي�ه مرتحل اىل جه�ة مجهولة وال يس�كن 
منطقتنا يف الوقت الح�ارض عليه وملجهولية 
تبليغ�ك بصحيفت�ني  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل 
محليتني بقرار الحك�م  الغيابي املرقم اعاله 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك لغرض االع�راض عىل الحك�م الغيابي 
وملدة عرشة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض

عيل عبد الكريم خريبط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ القرنة
العدد : 282/ت/2018

التاريخ 2018/5/23
اىل املنف�ذ عليه�ا / اين�اس غالب 

حيدر
لقد تحقق له�ذه املديرية من انك 
مجهول�ة محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ م�ن خالله 
علي�ه واس�تنادا اىل اح�كام املادة 
)27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور اىل مديرية 
تنفيذ القرنة خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش 
التنفيذي�ة  املعام�الت  ملب�ارشة 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

ربيعة عبد محسن

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد : 407
التاريخ2018/5/24

اعالن فقدان
قدمت الس�يده امال عبد املحس�ن عيل 
طلبا اىل هذه املحكمة بتنصيب نفسها 
قيما عىل ش�قيقتها املفقودة )حذيفه 
عبد املحسن عيل( والتي فقدت بتاريخ 
2015/4/19 حسب االوراق التحقيقية 
الص�ادرة من ش�عبة مكافح�ة اجرام 
الخطف فم�ن لديه االعراض الحضور 
امام ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام 
من اليوم التايل للنرش لتقديم اعراضه 
واعالمنا وبخالفة سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون
القايض

تحسني حسني فرع العقابي
��������������������������������

فقدان
فق�د وص�ل قب�ض ص�ادر م�ن بلدية 
ورقم�ه   540,000 مبلغ�ه  الب�رصة 
460290 بأس�م )اس�عد عب�د االم�ري 
حميد( م�ن يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار

مديرية تنفيذ املدحتية
العدد/287/ت/2017

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املدحتية س�هام 
املدين عامر ش�نيور داود بالعقار املرقم 
26م4الدب�ال الواقع يف املدحتي�ة العائد 
للمدين عامر ش�نيور املحجو لقاء طلب 
الدائ�ن عب�اس فرح�ان حم�ادي البالغ 
)192/000/000( دين�ار مائ�ة واثنان 
تس�عون ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10%من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

صايف حمزة رمضان الفتالوي
املواصفات

1/موقعه/املدحتية شارع العالوي
2/جنس�ه ونوعه/بس�تان واق�ع حال 

محالت ودور سكنية
3/ح�دوده واوصافه/يق�ع يف ش�ارع 

العالوي كما مؤرش يف الخريطة
4/مشتمالته/دور سكنية

5/مساحته/50م و10 اولك ��3دونم
7/الش�اغل/  العمران/����  6/درج�ة 

الرشكاء
8/القيمة املقدرة / 8/550/000/000( 
ثماني�ة مليار وخمس�مائة وخمس�ون 

مليون دنار 
املدي�ن  لس�هام  املق�درة  القيم�ة 
290/029000مائت�ان وتس�عه مليون 

وتسعه وعرشون الف 
���������������������������������

مديرية تنفيذ الهندية
العدد/165/ت/2018

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الهندية سهام املدين 
يف العقار تسلس�ل 10/4محرم عيش�ه 
الواقع يف الهندي�ة العائد للمدين )خرض 
عب�اس كري�م (املحج�وز لق�اء طل�ب 
الدائ�ن )رائد ثام�ر مزهر(البالغ ثمانية 
واربعون مليون وخمس�مائة الف دينار 
عراقي عدا رسم التحصيل فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعةهذة املديرية خالل مدة 
ثالثون يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغة 10%من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل 

والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

محمد رضا الذبحاوي
املواصفات

1/موقعه ورقمه/10/4محرم عيش�ه 
يق�ع العق�ار يف قض�اء الهندي�ة منق�ة 
مح�رم عيش�ة عىل الش�ارع ال�راب بني 

االمام)ابو هاشم( ونهر الفرات
2/جنسه ونوعه/ارض الدار مع بنائها

يف  م�ؤرش  واوصافه/كم�ا  3/ح�دودة 
سجل صورة التسجيل العقاري يحتوي 
عىل دار ذو طابقني الطابق االول يتكون 
من مطبخ وصاله وغرفة نوم وصحيات 
مشيدة من الصب القديم الطابق الثاني 
يتك�ون م�ن غرف�ة وصال�ة وصحيات 

مشيدة بالشيلمان القديم 
4/مشتمالت/تحتوي عىل ثالث محالت 
تجارية واحد مس�قف من مادة الجذوع 

واثنان من مادة الجينكو
5/مساحته/290/56م2
6/درجة العمران /جيدة 

7/الشاغل/الرشكاء
املق�درة /34240000قيمة  8/القيم�ة 
س�هام املدين املباع�ه والبالغة 2س�هم 
م�ن اصل 9س�هم علم�ا ان العقار يعود 
اىل م�ورث املدي�ن عباس كريم حس�ون 
املتويف حس�ب القس�ام الرشعي الصادر 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  م�ن 
2015يف  ش  259/ق  بالع�دد  الهندي�ة 
2015/12/16علم�ا ان العق�ار مملوك 
عىل الشيوع وان املدين لديه سهام فقط 

وليس كامل العقار

محكمة بداءة املحاويل
العدد/233/ب/2018

اعالن
اىل املدعى عليه/مصطفى كاظم جواد

املدعي�ه  بتاريخ/2018/5/2اقام�ت 
)غفران كريم محس�ن(الدعوى البدائيه 
املرقمة اع�اله ضدك والت�ي موضوعها 
ان للمدعيه غفران كريم محسن بذمتك 
مبلغ قدره س�بعمائة ال�ف دينار ورغم 
املطالب�ه املس�تمرة ل�ك لكن�ك ممتن�ع 
عن التس�ديد وطلبت دعوت�ك للمرافعه 
والحكم بالزامك بتادية مبلغ س�بعمائة 
الف دينار للمدعية غفران كريم محسن 
وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم واملصاري�ف 
واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار 
املخت�ار املؤي�د ل�رشح القائ�م بالتبليغ 
بارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ل�ذا قرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
رس�ميتني لغ�رض الحض�ور يف موع�د 
املرافع�ه املصادف 2018/6/5الس�اعه 
التاسعه صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

صباح كامل عبادي
���������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 
العدد 10 / ب / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / عب�اس عب�د املهدي 

عباس 
اق�ام املدعي الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
10 / ب / 2018 ام�ام محكم�ة ب�داءة 
الخالص الزالة شيوع العقار املرقم 116 
11 – م 66 الخال�ص / الرشقي�ة –   /
جنسه ) ملك رصف ( وحيث وردت ورقة 
تبليغ�ك بموع�د املرافعة وحس�ب كتاب 
مركز رشط�ة الخالص املرق�م بالعدد ) 
573( يف 11 / 1 / 2018 واف�ادة مختار 
منطق�ة الكوبات ) ناج�ي نايف عبود ( 
بتاري�خ 8 / 1 / 2018 ارتحالك اىل جهة 
مجهول�ة . علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة املقرر ي�وم 6 / 6 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�ا فس�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

عدنان حسني عيل
���������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) عباس عيل شمخي ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل لقب م�ن ) ابراهيمي ( 
اىل ) االس�دي ( فمن لدي�ه اعراض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
22 م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

���������������������������������
اعالن دعوة دائنني 

اني املصفية املحامية ) نوال جواد كاطع 
( لرشك�ة الحرية للتوس�ط ببيع ورشاء 
العمالت االجنبية املحدودة ادعو كل من 
له حق او دين عىل الرشكة مرجعتي عىل 
العنوان التايل بغداد املنصور م 607 ز 45 

د 33
املصفية املحامية 
نوال جواد كاطع

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري   املش�يدات 
املدرج�ة ادناه يف محافظة )النج�ف االرشف(  يف اليوم )الخامس عرش( تبدا اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل لنرش االع�الن وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدول�ة املرقم )21( 
لسنة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ 
)5000( دين�ار غري قابلة للرد. فعىل الراغبني الحضور  يف الس�اعة الحادية عرش يف 
قس�م الرشكة يف محافظ�ة )النجف االرشف( عىل ان يقدم املزاي�د كتاب يؤيد براءه 
ذمت�ه من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال 
املدنية وش�هادة الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة الس�كن )النسخ 
االصلية( وبدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك 
مص�دق وكذلك يتحمل  الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العق�د ويف حالة مصادفة 

موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنة ... يدفع بدل االيجار قسط واحد

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم: قسم االمالك والعقارات

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم: قسم االمالك والعقارات
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

اعالن للمرة االوىل

رقم املناقصة /2018/9
رقم التبويب /351

املهندس
عبد العظيم عبد القهار جاسم

املدير العام وكالة

املهندس
نعيم حميسن جرب
املدير العام وكالة

ورئيس جملس االدارة

اعالن رقم )6324( 
عىل حساب ناكل

مدة االيجارالتامينات اسم العقارت

 156,000 الف   دينارمحل رقم 36 في مرأب النجف الداخلي 1

خالد كاظم ناجي
املدير العام

التامينات االوليةالكلفة التخمينيةالكميةالمادةرقم المناقصةت

12018/11Kerosene ISOparaffine2 مليون دينار110 مليون دينار130 الف لتر

22018/12Wash oil4 مليون دينار330 مليون دينار336000 لتر

lawdep@grainb.iq :القسم القانوني  
Import@grainb.iq :قس�م االس�ترياد  
market@grainb.iq :قس�م التس�ويق 

computer@grainb.iq  :قسم الحاسبة 

الكلفة التخمينية
الفقرة المبلغ كتابةت المبلغ رقماً

ثالثة االف ومائة دينار 3100 تفريغ الحبوب المكيسة 1
الف وسبعمائة وخمسون دينار 1750 تفريغ الحبوب الفل   2

ثالثة االف ومائة دينار 3100 تحميل الحبوب المكيس 3

سبعمائة وخمسون دينار 750 تحميل الحبوب الفل 4

ينفذ من قبل المتعهد مجانا تهيأة وسائط نقل 5

مليوني دينار 2000000 التنظيف  6
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يف »أكل حلوم البرش«... الوحش الذي يسكننا!

 ولكلّن الباطلن، باطلن التمّثلات، كان 
ُيخفي مراجعات بطيئة صامتة يف منتهى 
العمق والتأثري. فمع تقّدم الرجل األبيض 
باّتجاه الغرب، رحللًة بعد أخرى، ويف كّل 
خطلوة كان يخطوهلا عىل اللّر ويواجه 
خالها سلّكان الباد األصلّيني ويستحوذ 
علىل أراضيهلم وخرياتهلم بقلّوة الحديد 
ُ صورة اآلخر  والنار، كانلت أوروبا ُتحلنينِّ
القديمة وتعيد تشلكيلها بما يتناسب مع 
السلياقات الطارئة التلي وضعتها وجهاً 
لوجٍه أمام شلعوب وقبائل لم يسلبق لها 
أن رأتها وال أن عرفتها. ويف صميم عملّية 
التحيني وإعادة التشلكيل هذه، خرج إىل 

الوجود »آكلو لحوم البرش«!
يف كتابله الصلادر أخلرياً آذار 2018 علن 
دار سلوي الباريسلّية للنرش تحت عنوان 
»يف اسلتمراء اآلخر- شلذراٌت من خطاٍب 
الباحلث  يسللّط  البلرش«،  للحلوم  آكٍل 
اللّسلان  ذو  التونلّي  األنرتوبولوجلّي 
الفرنّي منلذر كياني أضواء جديدة عىل 
هلؤالء الذيلن اشلتهروا بكونهلم »أََكلًَة« 
نِهملني ُمرعبلنَي ال يتوّرعون علن التهام 
بني جلدتهم وعن استطابة لحمهم ومّص 
عظمهلم، ويدعونلا عر صفحلات كتابه 
التلي ناهلزت األربعمائة إىل املشلاركة يف 
مأدبة من طراز رفيع!  مفهوم »واضح«... 
و«حقائق« غامضة! من زاوية نظر لغوّية 
تاريخّية خالصة، لم يظهر مصطلح »آكيل 
لحوم البرش« يف اللّغات األوروبّية املختلفة 
ويف   ،)canibalismo( اإلسلبانّية  ]يف 
اإليطالّية )cannibalismo(، ويف الفرنسّية 
اإلنجليزّيلة  ويف   ،)cannibalisme(
تعلّرف  أعقلاب  يف  إال   ])cannibalism(
الرّحالة املستكشف كريستوف كولومبس 
)1451-1506( عىل من سّماهم »شعوب 
الهنلد الغربّية«. ومعنلى ذلك أّن مصطلح 
»آكيل لحلوم البلرش« )أو »كانيباليلزم«( 
مصطلح طارئ علىل الثقافات األوروبّية، 
وافد عليها، وأّن األوروبّيني اّتخذوه لوسم 
شلعوٍب للم يكن لهلم بها سلابق معرفة 

وليس لهم معها أّي اّتصال.
أّن  املصطللح  أغلرب ملا يف هلذا  ولعلّل 
األوروبّيلني -لحظلة اعتمادهلم إّيلاه يف 

لغاتهلم وإجرائهلم له عىل ألسلنتهم- قد 
أقاموه عىل شلكل من أشلكال التحريف 
اللداليلّ وعلىل رضب ملن رضوب التاعب 
املفهوملّي. وهلذا ملا يدفعنلا إىل تفصيل 
القلول يف نقطة محورّية من املحاور التي 

انبنى عليها الكتاب.
وملدار هلذه النقطلة أّن الشلعوب التي 
كانلت تقيلم يف األرخبيل الواسلع الواقع 
بني أمريكا الشلمالّية وأملريكا الجنوبّية، 
والتي كانت ُتطلق عىل نفسلها اسم »كارا 
- ييلب« )أي الرجلل الحكيلم، الشلجاع، 
القوّي؛ والشلعوب الحكيمة، الشلجاعة، 
القوّيلة(، وجلدت نفسلها تحت مسلّمى 
جديد ال يعكس هوّيتهلا األصلّية األصيلة 
التي طاملا تمّثلتها وأعلنت عن نفسها من 
خالها. فمع بلوغ كريسلتوف كولومبس 
سواحَل »العالم الجديد« ورشوعه يف إنزال 
رجاله هنالك تحلت غطاء من حديد ومن 
نلار تّم تحويل داللة »كرا - ييب« األصلّية 
القائملة عىل معاني الحكمة والشلجاعة 
والقلوّة، إىل داللة أخرى جديلدة اختلقها 
الغزاة املستعمرون اختاقاً، داللة »كاني-

بلال« التلي اخُتزللت فيها أقلى معاني 
الوحشلّية والفظاعة وأقساها. وهل ثّمة 
فعلٌل ُيمكلن أن ُيداَن أكثُر ملن فعل إقدام 

اإلنسان عىل أكل أخيه اإلنسان؟
يف مثل هذا السلياق، سلياق االكتشافات 
الكرى التي أتاحت لألوروبّيني أن يؤّسسوا 
»العالم الجديد« وأن يمتلكوه وأن يرسموا 
خرائطه وأن ُيطلقوا عىل أقاليمه األسماء 
التي شاؤوا، انبثقت يف لغات الغزاة )بل يف 
لغتهم الواحدة املشلرتكة، لغة االستعمار 
التي أساسلها الحديد والنار( مقولة »أكل 
الل«كانيباليلزم«(.  )أو  البلرش«  لحلوم 
فأدرجلت من خال ذلك شلعوب بأكملها 
ضملن خانلة الحيوانّيلة والتوّحش وهي 
التلي كانلت يف أصلل تسلميتها شلعوباً 

تنتسب إىل الحكمة والشجاعة والقوّة!
مقوللة  يسلم  اللذي  »الوضلوح«  وبلني 
البلرش«  لحلوم  »أكل  أو  »الكانيباليلزم« 
)منظوراً إليها من زاويلة لغوّية تاريخّية 
خالصلة(، و«التلبيس« اللذي قامت عليه 
منذ نشلأتها )وهي التي انبثقت من رحم 

التحريف وترعرعت يف كنف االسلتعمار(،  
للم يكن أمام منذر كياني من حّل سلوى 
أن يعلرتف بأّن دراسلة موضوع كهذا )أو 
باألحلرى، إعلادة دراسلته والنظلر فيه( 
تحتلاج إىل حلذر منهجّي اسلتثنائّي وإىل 
رؤيلة تتخّطلى سلطحه الظاهلر البادي 

للعيان وصوالً إىل عمقه الخفّي املربك.
إىل »جنلون«  الوضعّيلني  ملن طمأنينلة 

فوكو!
ولبللوغ هذه الغايلة، توّقف منذر كياني 
يف مقّدمة كتابه عند أبرز اآلثار التي سبق 
لهلا أن تعرّضت ملسلألة أكل لحوم البرش. 
وملن أقدمها علىل اإلطاق عملل الرّحالة 
األملانلّي املغامر هانس شلتادن )1525-

1579(، وهو عمل اّتخذ صبغة الشلهادة 
الحّيلة التلي ضّمنهلا صاحبهلا حصيلة 
إقامتله يف سلواحل الرازيلل بلني أفلراد 
قبائلل »التوبينومبا« خال النصف الثاني 
ملن القرن السلادس علرش. وقلد تداول 
األوروبّيلون جيلا بعلد جيل هلذا العمل 
واعتمدوه من أجل رسم خرائط تفصيلّية 
ُحّددت بمقتضاها أماكن توّزع الشلعوب 
التلي ُعّدت آكلة للحلوم البرش عىل امتداد 
أمريكا الجنوبّية. أّما عمل األنرتوبولوجّي 
األملانلّي إيفايلد فولهلاد )1945-1900( 
الصادر سلنة 1939 )أي يف خضّم تصاعد 
الحركة النازية( فقد كان مجال اهتمامه 

أوسع أفقا وأكثر امتدادا ألّن صاحبه ضّمنه 
معطيلات إحصائّيلة تفصيلّيلة عن مدى 
انتشلار املجموعات البرشّيلة آكلة لحوم 
البلرش عر العالم، شلعوباً وقبائل. وكان 
تعلداده لها عىل كما يليل: 400 مجموعة 
برشّيلة آكللة للحلوم البلرش يف إفريقيا، 
50 مجموعلة يف أسلرتاليا، 70 يف غينيلا 
الجديدة، 126 يف ميانيزيا، 27 يف بولنيزيا، 
7 يف ميكرونيسيا، 50 يف أندونيسيا، 32 يف 
شلمال أمريكا، 116 يف أمريكا الجنوبّية. 
وعلىل ملا يقرب ملن هلذا النهلج القائم 
علىل اإلحصلاء والتعريف واالسلتعراض 
سلار الباحث الفرنّي مارتن مونيستيي 
)1942-؟( يف كتابله »تاريلخ أكل لحلوم 
البرش وغرائبله، ماضياً وحارضاً« فجمع 
طائفة من األخبلار ونتفاً من اآلثار وكّما 
من الوثائق والشهادات تلتقي كلّها لتؤّكد 
أّن ثّملة علر العاللم ويف مجلرى التاريخ 
قديمه واملعارص شلعوباً وأفراداً يتلّذذون 
أكل لحلم من يشلاركونهم صفة اآلدمّية! 
ورغلم أهمّية مثل هذه اآلثلار التي كانت 
سّباقة يف تناول مسألة آكيل لحوم البرش، 
أهمّيتهلا ملن جهلة أّن بعضهلا اسلتند 
إىل املعاينلة املبلارشة وأّن بعضهلا اآلخلر 
اعتمد عىل املعطيلات اإلحصائّية املوّثقة؛ 
فلإّن منلذر كيانلي للم ُيْخلِف احلرتازه 
الشلديد منهلا وتحّفظله الفائلق عليها. 

ويمكلن اختزال موقفه هذا يف ثاث نقاط 
أساسّية: أوالها: أّن هذه اآلثار تضع جنبا 
إىل جنلب ويف نفس املسلتوى ملن القيمة 
واألهمّيلة كاّفلة الشلهادات واملعطيلات 
املتعلّقلة بظاهلرة أكل لحلوم البرش دون 
أن تتحرّى عنلد جمعها لها معايري الدّقة، 
ولحظلة اعتمادهلا إّياهلا الحلّد املطلوب 
ملن املوثوقّيلة قبلل إخضاعهلا للتحليل 
اآلثلار  هلذه  أّن  ثانيتهلا:  واالسلتنتاج. 
تخلط بني مستويات شّتى تجلّت ضمنها 
ظاهرة أكل لحوم البرش: مستوى الزمان، 
ومسلتوى املكان، ومسلتوى السلياقات 
تقتلي  مسلتويات  وهلي  الوظائفّيلة. 
رضوراُت التنلاول العلمّي الرصني أن يقع 
التنّبه إىل ما بينها من فروق، فتناول لحوم 
القرابلني البرشّيلة يف بعلض املجتمعلات 
القديمة ال يمكلن أن ُينّزل يف نفس منزلة 
الجرائم الفردّية التي قد تدفع بمرتكبيها 
اليوم إىل نهش أجساد ضحاياهم. ثالثتها، 
وهلي األهلّم: أّن أكل لحلوم البلرش، من 
منظلور علملاء األنرتوبولوجيا، ليس من 
قبيلل الظواهلر التلي يمكلن للباحث أن 
يكتفي فيهلا بمجرّد التقلّ� واإلحصاء 
والتدقيلق بغلرض صياغلة عملل يرىض 
عنله الجميع ملجرّد أّنله قائم عىل التحليل 
والتعليلل؛ فمثلل هلذا التملّ� املنهجّي 
)بالرغم من طابعه العلمّي البادي للعيان( 

ليلس إالّ رضبلا ملن رضوب »الوضعّيلة 
املبتذللة«. وذلك ملا نّبه منلذر كياني إىل 
خطورة الوقوع فيه حني أشار إىل أّن »أكل 
لحوم البلرش ]أو »الكانيبالزم«[ -شلأنه 
يف ذلك شلأن الجنون، وشأن الجنسانّية- 
ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار عىل أسلاس 
كونه خطاباً يندرج ضمن سلياق، خطاباً 
يسلمح باإلخبلار وبتنظيلم الواقلع دون 
أن ُيطابلق، مع ذللك، أّية طبيعلة برشّية 
ثابتلة« )ص. 15(. ولعّل أهلّم ما نخلص 
إليه يف أعقلاب ما تقّدم ذكره، ويف أعقاب 
النقطلة الثالثة عىل وجله الخصوص، أّن 
كتلاب منذر كياني علن أكل لحوم البرش 
يؤّسلس لرؤيلة يف تناول املسلألة تتجاوز 
حلدود املنهلج الوضعلّي الجلاّف املنغلق 
لطة التلي ال ترى من  عىل علماوّيتة املبسنِّ
للعيلان.  البلادي  الظواهلر إال سلطحها 
فاألهّم بالنسبة إليه ليس مراكمة القرائن 
الدالّة عىل أّن هذا الشلعب أو ذاك، أو هذه 
القبيلة أو تلك، أو هذا الشلخص أو غريه 
قلد أقلدم علىل أكل لحم بلرشّي يف حركة 
ال يمكننلا اليلوم إال اسلتفظاعها؛ بل إّن 
تصّور الكاتب للمسلألة يتجاوز هذا الحّد 
لاهتمام باملسألة من جهة الخطاب الذي 
أّسسلها وتأّسس عليها. تماماً مثلما فعل 
ميشلال فوكو )1926-1984( يف دراسته 
الشلهرية علن »تاريخ الجنلون يف العرص 
كلرى...  اسلتعارًة  األكُل  الكاسليكي«. 
واحتفلاالً صغلرياً! عىل هذا النحلو، إذن، 
وانطاقا ملن هذه الرؤيلة املنهجّية ذات 
األصول التي تعود بنا جذورها إىل ميشال 
فوكلو تنلاول منلذر كياني مسلألة أكل 
لحوم البرش ال باعتبارها »طبيعة ثانية«، 
أي سلمة قلاّرة ثابتة انفلردت بها بعض 
الشلعوب والقبائل »البدائّية املتوّحشلة« 
دون بعض، وال من منطلق كونها »مرحلة 
ظرفّيلة« تّم القطلع معهلا وتجاوزها يف 
سلياق التطّورات املتاحقة التي شهدتها 
املمارسات الطقسّية لدى سائر الشعوب، 
وال عىل أساس أّنها »انحراف« أو »شذوذ« 
عن »السلوك السلوّي« وقع فيهما بعض 
ُعتاة املجرمني الذين سلّولت لهم أنفسهم 
أكل اللّحم اآلدمّي  واستطابته واستمراءه؛ 

بل من جهة كونها استعارة كرى لم تنفّك 
عن توليد الدالالت وتخصيب املعاني.

ولتوضيلح هلذه الفكلرة املحورّيلة التي 
انبنى عليها العمل، يمكننا أن نقّدم أمثلة 
بسليطة هي يف اعتقادنا األكثر تعبرياً عن 
مقاصلد الكاتب واألبلغ يف بيلان مراميه. 
فعندما ُيبلدي البعض منا ابتهاجه برؤية 
مولود حديث النشأة بهّي الطلعة ويقول: 
»يلا الله! شلو هلا الجملال! يتقرمش!«، 
فذلك رضب من رضوب أكل لحوم البرش! 
وعندما يتغّزل العاشلق الولهان بحبيبته 
ويعّر عن اشتهائه التهام شفتيها، فذلك 
أيضاً رضب من رضوب أكل لحوم البرش! 
وعندما تشلّغل أنظملة الرقابة يف كريات 
امللدن الغربّية أجهزة الكاملريا املبثوثة يف 
كّل ركن ويف كّل زاوية من زوايا الشلوارع 
واألنهلج واألزّقة، فذلك رضب من رضوب 
أكل لحوم البلرش! ويف جميع هذه األمثلة 
ويف غريهلا مّما ال يّتسلع املقلام لعرضه 
وتفصيله يجد املتقّبل نفسله إزاء خطاب 
وممارسلات »كانيبالّيلة« بامتياز! ولكّن 
والتعابلري  األسللوب  وِحَيلَل  االسلتعارة 
املجازّية تخّفف من وطأة األكل عىل اآلكل 
واملأكول معاً وُتبيح لهذا ولذاك ما حرّمته 
الرشائع وما اسلتفظعه ترّقي اإلنسان يف 
مقلام املدنّيلة والتحّض ورهافلة الذوق 

و«إيتيكات« الحفات الصغرية.
عر صفحات كتابه »يف اسلتمراء اآلخر- 
شلذراٌت من خطاٍب آكٍل للحلوم البرش«، 
وعىل امتداد أربعة عرش فصا جمعت بني 
األدب والتاريلخ واألسلاطري والشلهادات 
واملراجعلات وتحليلل مفلردات الفضلاء 
العلام وتفكيك أبنية األنظمة الرأسلمالّية 
لم ينفلّك األنرتوبولوجّي منذر كياني عن 
تعرية االستعارة الكرى التي توّرطت فيها 
الحضلارات جميعهلا، قديمهلا واملُحدث، 
»بدائّيها« وأكثرها أخذاً بأسباب »املدنّية« 
و«التحّض«، »اسلتعارة اآلِكل واملأكول«. 
وملن خلال تحليل عميق للخطلاب الذي 
تأّسسلت عليه هذه االستعارة، فتح أمام 
قرّائله نهجلاً مغايراً يف معرفلة اآلخر ويف 
استمرائه وعشقه.. وبعض العشق التهام 

ال ُيبقي يف املعشوق شيئا وال يذر.

الصحبي العالني
عندما أفاقت أوروبا من سلبات القرون الوسلطى ورشعت يف وضع أسلس نهضتها ويف إعداد األساطيل التي سلتْعُر بها البحار وتخرتق املحيطات باّتجاه 
»الرشق البعيد«، لم يكن أحٌد فيها يتصّور أّن »الحسابات الخاطئة« ستحملها يف االّتجاه املعاكس نحو الغرب وستقودها إىل اكتشاف »العالم الجديد«. كان 

ثّمة يف الظاهر، ظاهر التاريخ، وعىل السطح، سطح الجغرافيا، تحّوالت متسارعة ال ُتخطئها العنُي؛

»عرب وفرنسيون«: عودة إىل إشكاليات التاريخ

»القاموس البحري«.. حكايات السفن الرشاعية

»سبعون عامًا من النكبة«: كتاب إلكرتوين جديد ملدى الكرمل
أصدر املركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية 
»ملدى الكرملل«، كتابلا إلكرتونيا جديدا، بمناسلبة 
الذكلرى اللل70 علىل النكبلة الفلسلطينية، مكّونلا 
ملن مجموعة مقلاالت أكاديمية لباحثلات وباحثني 
فلسلطينيني، وحرره، د. مهنلد مصطفى، مدير عام 

مدى الكرمل.
وقلال املركز يف بيان له إن الكتلاب »يهدف إىل تعميق 
النقاش حول فكرة أن >النكبة مستمرّة<، واإلسهام 
يف َموَْضعة الفلسلطينّيني يف إرسائيلل يف إطار العودة 
إىل علام 1948، لتحقيق فهٍم أعمق لواقعهم، وتحليٍل 

جادٍّ لعاقتهم بالدولة«.
ويتضّمن الكتاب سلّتة مقلاالت: املقلال األّول، الذي 
كتبتله الدكتورة أريج صّباغ - خلوري، يتناول فكرة 
اسلتمرار حلرب علام 1948 علىل الفلسلطينّيني يف 
إرسائيل بأدوات أخرى لكلن تصّب، يف نهاية املطاف، 

يف أهداف تلك الحرب. ثلّم تتناول الدكتورة رساب أبو 
ربيعة - قويدر موضوَع اإلنتاج البحثّي الفلسلطينّي 
يف السلياق الكولونيلايلّ، ملع الرتكيلز علىل البحلث 

الفلسطينّي حول النساء الفلسطينّيات يف إرسائيل.
ر املشهد الثقايفّ  ويتناول الكاتب أنطوان شللحت تطوُّ
الفلسلطينّي يف الداخل منذ علام 1948 إىل اآلن، وذلك 
بقراءة محلنِّقة حول هذا املشهد ورصد أهّم التحّوالت 

التي طرأت عليه والتحّديات التي تواجهه.
ويناقش مقال الدكتورة عناية بّنا - جريس موضوع 
التخطيلط والبناء والسياسلات اإلرسائيلّيلة الرامية 
كلّهلا إىل تضييلق الحّيلز علىل الفلسلطينّيني، وهي 
سياسات لم تنقطع يوًما عن أهداف الصهيونّية قبل 

عام 1948 وخاله وبعده.
ويقلّدم بعدهلا الدكتلور منصور النصلارصة، مقااًل 
حول النقب تتجّسد فيه معالم السياسات اإلرسائيلّية 

كما ظهرت يف الفصول السابقة: استمرار الحرب عىل 
الوجود الفلسطينّي يف النقب؛ مصادرة األرض وتهويد 
املكان والوعي الفلسلطينّي هناك من خال محاوالت 
فصلهم عن سلائر أجزاء املجتمع الفلسطينّي؛ تعبري 
سياسات التخطيط واملصادرة التي تماَرس يف النقب 

عن نظام استيطانّي كولونيايلّ بامتياز.
ويف الفصلل األخلري، يتطلّرق الدكتلور إبراهيم فريد 
محاجنة إىل موضوع مهّم لم ُيتطرَّق إليه يف السابق بما 
ر السياسلات االجتماعّية اإلرسائيلّية  يكفي، هو تطوُّ
تجاه الفلسطينّيني يف إرسائيل، السياسات التي تمّثل 
-حسلب رأي الكاتب- سياسلات اسلتهتار واحتقار 

للفلسطينّيني يف إرسائيل.
يذكلر ان الكتلاب صلادر بدعلم من مؤسسلة »روزا 
لوكسلمبورغ« وعدد صفحاته وسلوف يتم ترجمته 

للغة االنجليزي.

للم تشلهد بقعلة يف العالم ذللك التعقيد الذي شلاب 
العاقة بني ضفتي املتوسلط عىل مدار أكثر من ألفي 
عام، حيث توسعت الدول الكرى جنوبه نحو شماله 
وبالعكس يف حروب عديدة، وقامت الحضارة العربية 
عىل ملا نقلته من معلارف إغريقية، لتعلود النهضة 
األوروبيلة وتقلوم عىل خاصلة ما قّدمله العرب من 
علوم. تشابك الجغرافيا والتاريخ ال يزال ُيلقي بظاله 
اليوم، يف ضوء ما تعيشله بللدان عربية من رصاعات 
تسلتجلب تدّخلات دولية، ويف موجلات اللجوء منها 
نحو القارة العجوز، أو يف انتشار تيارات التطرّف التي 

تنحرص رؤية الغرب إليها من زاوية اإلساموفوبيا.
كل هلذه املواضيلع سلتكون حلارضة يف الحلقلات 
النقاشلية التلي تقيمها مؤسسلة »فرانلس ثقافة« 
و«معهلد العاللم العربلي« يف باريلس يلوم الجمعة 
وتسلتمر لثاثة أيام، وتحمل دورتهلا الرابعة عنوان 
»عرب وفرنسليون، يا لله من تاريلخ!«، حيث تنّظم 
محلارضات وعلروض كتب وورش عمل »تسلعى إىل 
تحقيق فهم أفضل للعالم العربي واكتشلاف تاريخه 
وقضاياه الحالية يف أوروبا عموما، وإدراك التحديات 

التي يواجهها اليوم«، بحسب بيان املنّظمني.

يشلارك يف التظاهلرة حوايل 150 باحثاً سيناقشلون 
تاريلخ العاقلات بني الفرنسليني والعلرب وتبعاتها 
وآثارها علىل القضايا الراهنة، منلذ حمات القديس 

لويلس الصليبية إىل سياسلة فرنسلا تجلاه البلدان 
العربيلة، وكتابلات، وتصفيلة االسلتعمار، ملروراً 
بالدراسلات اللغويلة املقارنلة بلني اللغتلني العربية 

والفرنسية.
تكلرّم اللدورة الحاليلة أسلتاذ الرياضيلات واملؤرخ 
امللرصي املقيلم يف باريلس رشلدي راشلد )1936(، 
والذي وضع العديد من املؤلفات يف تاريخ العلوم؛ من 
بينهلا: »تاريخ الرياضيات العربيلة«، و«علم املناظر 
وعلم انعكاس الضوء«، و«الجر والهندسلة يف القرن 
الثاني عرش: مؤلفلات رشف الدين الطويس«، و«علم 
الهندسة واملناظر يف القرن الرابع الهجري )ابن سهل 
- القوهي - ابن الهيثم(«، و«أعمال الكندي العلمّية«، 

وستعقد ندوة خاصة ملناقشة أعماله.
كملا تنّظلم نلدورة أخلرى حلول الثيمة األساسلية 
للتظاهرة، يشلارك فيه كل ملن الصحافية فريجيني 
الروس، والباحث غالب بن الشليخ، واملفكر الفرني 
جان سلتاون، والباحثة إيناس صايف، واملفكر محمد 

شحرور، واملؤرخة ودومينيك دو كورسيل.
البحلث حلول إشلكالية الفكلر والعللم والنص، هو 
موضلوع حلقلة النقلاش التلي يقيمهلا »املعهد« يف 
الثاثني من الشهر الجاري، وهي فعالية تقام مرة كّل 
شهرين، وتطرح قضية مركزية يف املُجتمع العربي يف 

املايض والحارض.

كتلاب »القاملوس البحلري« هلو أحلد 
إصلدارات هيئة أبوظبلي للثقافة والرتاث 
للمؤللف بلدر بن أحملد الكسلادي، يأتي 
الكتاب يف سلبعة فصول تحتوي عىل 351 
مادة تناولت السفينة الرشاعية بالترشيح 
والتفكيك، ابتدأ بالسلفينة مع أول قطعة 
خشلبية يف بنائها حتى اسلتوت سلفينة 

كاملة بأجزائها الثابتة واملنقولة.
ومن الغرابة حقاً أننا يمكن أن نطلق عىل 
هذا الكتاب سلفينة ُرسمت من الكلمات، 
إذ إن الكسلادي للم يلرشح األلفلاظ بلل 
كوّنهلا لتصبلح سلفينة رشاعيلة داخل 

ومسلاندها  فصولله،  أعمدتهلا  كتلاب، 
ألفاظه وسلاريتها ذكرياتله عن تاريخها 
وشلكلها وغاياتها من اإلبحار والتنقل يف 

مياه الخليج الدافئة.
اتبع الكتاب سلرية السفينة برشح نظام 
سلعيها والعاقلات التلي كانلت قائملة 
حينلذاك بلني البحلار والقبطلان وماللك 
والعوائلد  واملسلافر  والتاجلر  السلفينة 
يف  تحّكملت  التلي  والقوانلني  والتقاليلد 
جوانب مهمة من املاحلة البحرية قديماً 

وحديثاً.
كما كتب بدر الكسلادي ما أنتجه الرتحال 

يف البحلر عىل ظهر السلفن الرشاعية من 
أسلاطري ومعتقدات خّيملت طيلة الوقت 
عىل عقلول رجلال البحر وذويهلم الذين 
كان شلأنهم شلأن رجال البحر يف أرجاء 
مختلفة من العالم. اكتسبت تلك األساطري 
حقيقتهلا بحكم تداولهلا الطويل، وربما 
كانلت اللزاد الروحلي اللذي يغلذي ذهن 
البحارة ويشلّده إىل واقع البحر واالنتماء 

إليه.
كملا يشلري الكتلاب إىل انقراض السلفن 
الرشاعية، وهي يف حد ذاتها حركة سلبية 
إزاء  الحتميلة،  الحضلارة  ملن حلركات 

السفينة البخارية التي هي مقّي عليها 
بالزوال لتحل محلها السفينة النووية، بيد 
أن السلفينة النووية يف مجلال املواصات 

البحرية لن تكون األخرية عىل أية حال.
الكتاب خاصة تجربة الكاتب املاحية مما 
وعلاه من ألفلاظ املاحلة ومصطلحاتها 
يف جنلوب الجزيرة العربيلة وُعمان، حيث 
وثلق فيه الكثري من األلفاظ التي هي اآلن 
يف طريلق االندثلار، بعد أن بدأت السلفن 
التقليديلة باالختفلاء، وملن ثلم اختفاء 
األلفلاظ الداللة عىل أجزائها واملناسلبات 

التي ارتبطت بها.

أمجد عطري

َفوُح عطِر الليِل يف َشعر الَصبايا
الحكايا:

َنفُح ذكرى يف مشيبي
ِذْكُر َنْفٍح يف ِصبايا

الحكايا:
ُفرصُة اإلمعاِن يف ماِء املرايا

الحكايا:
ُردهُة املَلحموِم ِشعرًا

مطُر الروح الذي ُيهمْيِه
يف إحدى الزوايا الحكايا:

اِفرتاضاُت التاقي
بني أفراد الرواياِت التي َتحبو إلينا

ِمن تباريح الَحنايا
الحكايا:

َملعُب الَجدَّاِت
باملَلدَّاِت يف آآآِه الَحننِي الاِنهائي

والَضحايا:
بعُض أطفاٍل أُِتيهوا يف َتجاعيِد النوايا

الحكايا:
ُزرقُة العيننِي ِمنها

ُكلَّما أوَسدُت رأيس حضَنها
لو عنُقها نحوي انحَنى

إنساُن عيني َيرسُد األشواَق رِسًبا
ذاك أننِّي

قد َتدانْت يل َسمايا
الحكايا:

ُلْمُت راوْيها ِبوِدٍّ
قال: “سيَّان َبقائي وغيابي.”

فَنويُت الُبعَد َصوًنا
ً َرِحَم اللُه امرَأ

آىل النََّوى
عن أْن يكوَن الوَهَم

يف ِظلنِّ الَرايا
والحكايا:

َتنقُش األعشاَش ِحيًنا
َتنقُر التاريَخ ِحيًنا
َتنقُل اآلالَم ِحيًنا

أُتراها، ذات لحٍن،
عن َنشيدي

؛ َصداي َتنقُل الُحبَّ

الـحـكـايـا
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شهر رمضان هل هالله.. للمغرب ولبنان ومرص طقوس الستقباله
تس�تقبل البل�دان اإلس�امّية والعربّية ش�هر رمضان 
بسعادة عارمة، وتبدأ التحضيرات له بدًءا من منتصف 
شهر ش�عبان فترّصع المساجد والش�وارع والحارات 

بالزينة والفوانيس بهذا الشهر . 
وهك�ذا يع�ّم الفرح عن�د الصغ�ار والكب�ار ... فكلهم 
يستعدون الستقبال الشهر الفضيل .  بيروت وطرابلس 
اللبنانية والقاهرة والرباط اختلفت تفاصيل العادات، 
والتقالي�د، وتفّردت كل واحدة من ه�ذه المدن بتقليد 
خاص في اس�تقبال رمضان، ولك�ن الجامع بينها هو 
التعّبد لله والصاة، وس�يادة الش�عور بالسعادة مهما 

كانت طبقة الصائم االجتماعية .
الرباط » عواشر مبروكة «

»عواش�ر مبروك�ة« بهذه الجمل�ة يس�تقبل المغاربة 
شهر رمضان مهنئين بعضهم بعًضا في العشر األخير 
من ش�هر ش�عبان، حيث ترتف�ع وتيرة االس�تعدادات 
فتتناف�س ربَّ�ات العائ�ات عل�ى ترتيب البي�وت قبيل 
ش�هر رمضان والحرص على تنظيف األثاث واألوانى 
وغس�ل األغطية التي ف�ي الغالب ما اس�تعملت خال 
الش�هور الماضية، بل هناك من يسارع في إعادة طاء 
غ�رف المنزل، وخصوًصا المطبخ ليب�دو نظيًفا خال 

ش�هر الصيام. كم�ا تقوم بع�ض العائ�ات المغربية 
بتغيي�ر المفروش�ات، وبع�ض األثاث، ألن في ش�هر 
رمضان يحرص المغاربة على تبادل الزيارات وتوطيد 
العاق�ات. من العادات التي اش�تهر به�ا المغاربة في 
ل لألطفال.  ش�هر رمضان عادة االحتفال بالصوم األوَّ
فيش�تري األهل للول�د والبنت اللذي�ن يصومان للمرة 
األول�ى مابس الي�وم األّول للصي�ام. وتتألف مابس 
البنت من القفطان، وهو قطعة واحدة، أو التكش�يطة 
التي تتكون من قطعتين، هما: الدفينة القطعة العلوية، 
والتحتية. أما األكسس�وارات فهي ت�اج للرأس، وعقد 
ى »النصاص«، وه�و نوٌع  م�ن العقي�ق، وُق�رط يس�مَّ
مغرب�ي أصيل من األق�راط، مع الحّناء لرس�م نقوش 

على يديها. 
أما الذك�ر المغربي، فيتلقى الجلباب، والس�لهام وهو 
العباءة المغربية التي توضع فوق الجلباب، البلغة وهو 
النعل المغربي التقليدي، والجبادور، وهو لباس مؤلف 
م�ن قطعتين، س�روال وقميص، وس�روال فضفاض، 
وس�روال قندريس�ي، وأخي�ًرا الطرب�وش، وع�ادة ما 

يكون أحمَر داكًنا.
لبنان هكذا يستقبل رمضان

س�يبانة رمض�ان هي ع�ادة بيروتي�ة قديم�ة ال تزال 
مس�تمرة إلى يومنا ه�ذا. وتتمثل في اتف�اق األقارب 
والجيران على القيام  بنزهة على شاطئ مدينة بيروت 
بعد صاة العشاء، وتخصص لتناول األطايب والمآكل 
في اليوم األخير من ش�هر شعبان، ويمضون سهرات 
طويل�ة يترّقب�ون خالها ظهور هال ش�هر رمضان. 
وكانت تسّمى »اس�تبانة« بمعنى تبيان حقيقة حلول 
ش�هر الص�وم، إال أن أهالي بيروت حّرف�وا الكلمة مع 
مرور الزمن إلى »سيبانة« تسهياً للفظها.فيما تمتاز 
طرابل�س ثاني أكب�ر مدينة لبناني�ة، بتقليد خاص في 
استقبال ش�هر رمضان حيث تقوم فرق من الصوفية 
قبل حلول الشهر بجوالت في شوارع المدينة ويرّددون 
األناش�يد والمدائح النبوية لتحضير الناس، وتهيئتهم 
للص�وم. وف�ي الماضي، كانت المدين�ة تحتفل بقدوم 
رمضان قبل أس�بوعين، حيث تب�دأ التحضيرات له من 
جان�ب لج�ان تق�وم بجمع بع�ض المال م�ن األهالي 
لوض�ع الزينة في ش�وارع األحياء القديم�ة وأزقتها، 
وتنظيم دورات لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك تدريب 
الفرق االنش�ادية، ومن يقومون بمهمة المس�حراتي 

على تقديم الجديد خال الشهر.

القاهرة وحكاية الفانوس الرمضاني
يش�ّكل الفانوس رمًزا خاًصا بشهر رمضان في مصر، 
فالمصري�ون ه�م أّول من اس�تعمله. وقب�ل رمضان 
ببضعة أيام، يبدأ كل طفل في التطلع لش�راء فانوسه، 
كم�ا أن الكثي�ر من الن�اس أصبحوا يعلّق�ون فوانيس 
كبي�رة ملونة في الش�وارع، وأمام البيوت والش�قق، 
وحت�ى على الش�جر. انتقل ه�ذا التقليد م�ن جيل إلى 
جي�ل وال ي�زال األطف�ال في القاه�رة يخرج�ون إلى 
الشوارع في شهر رمضان وهم يحملون  الفوانيس... 
والقتن�اء أطفال مصر فانوًس�ا رمضانًي�ا قصة تعود 
إل�ى الخليف�ة الفاطمي حين كان يخرج إلى الش�وارع 
ليل�ة الرؤي�ة ليس�تطلع هال ش�هر رمض�ان، وكان 
األطف�ال يخرج�ون مع�ه ليضيئ�وا له الطري�ق وهم 
يحملون فوانيسهم، وينشدون أغنية »رمضان حلّو يا 
حلّو«  تعبيًرا عن س�عادتهم باستقبال الشهر الفضيل.

ومن الرواي�ات التاريخية التي ُيس�تند إليها في تزيين 
المصريين بيوتهم وش�وارعهم بالفوانيس طيلة شهر 
رمض�ان، أن دخول المع�ز لدين الل�ه الفاطمي مدينة 
القاه�رة كان ف�ي الي�وم الخام�س من رمض�ان عام 
358 هجري، فخرج المصريون الس�تقباله في موكب 

كبير جًدا اش�ترك فيه الرجال والنس�اء واألطفال على 
أط�راف الصحراء الغربية من ناحي�ة الجيزة للترحيب 
بالمع�ز الذي وص�ل لياً، وكان�وا يحملون المش�اعل 
والفواني�س الملونة والمزينة، إلضاءة الطريق أمامه. 
وهك�ذا بقي�ت الفوانيس تض�يء الش�وارع حتى آخر 
ش�هر رمضان لتصبح عادة يلت�زم بها  المصريون كل 
س�نة، ويتحول الفانوس رم�ًزا للفرحة وتقليًدا محبًبا 
في شهر رمضان. وهناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء 
الفاطميي�ن أنه أراد أن يضيء ش�وارع القاهرة طوال 
ليالي ش�هر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق 
فواني�س لتت�م إضاءتها من طريق ش�موع توضع في 
داخلها. وتروي قصة ثالثة أنه خال العصر الفاطمي، 
ل�م يك�ن ُيس�مح للنس�اء بت�رك بيوتهن إال في ش�هر 
رمض�ان، وكان يس�بقهن غام يحمل فانوًس�ا لتنبيه 
الرجال الى وجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا. بهذا 
الش�كل كانت النساء يس�تمتعن بالخروج وفي الوقت 
نفس�ه ال يراه�ّن الرج�ال. وبعدما أصبحت للس�يدات 
حري�ة الخروج ف�ي أي وق�ت، ظل الناس متمس�كين 
بتقلي�د الفان�وس حي�ث يحم�ل األطف�ال الفواني�س 

ويمشون في الشوارع ويغّنون.

كيف أقرأ القرآن ؟
      سلمان العودة

  
ف رمض�ان هذا ع�ن التفكير في  ب�دا ل�ي أن أتوقَّ
)َخْت�م المصحف( مؤقًتا، وأن أجعل هّمي مراقبة 
تأثير القراءة على قلبي، ومدى تفاعلي وانفعالي 
مع الس�ياقات القرآنية، ورأيت أن أُش�رك أحبتي 

هذه الملحوظات المهمة.
الملحوظة األولى

أوله�ا: عناية الل�ه بالقرآن الكري�م وحفظه: }إِنَّا 
لَْنا الذِّْكَر َوإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن{ ]الحجر: 9[؛  َنْح�ُن َنزَّ
ألنه كلم�ة الله األخي�رة أله�ل األرض، المهيمن 
على الكتب الس�ابقة، والبيان لم�ا يعرض للناس 
إلى ي�وم القيامة، والمش�تمل على أس�س الخير 
والهداي�ة والنوامي�س والس�نن اإللهي�ة، ولذلك 
ل الله تعالى بحفظه في الصدور وحفظه في  تكفَّ

السطور.
الثاني�ة: ختم القرآن ُس�نَّة، ولذا أرش�د صلى الله 
عليه وس�لم عبد الله بن عم�رو بن العاص رضي 
الل�ه عنهما إل�ى أن يخت�م في كل ش�هر وانتهى 
إلى ثاث�ة أيام، وكان الصحابة رض�ي الله عنهم 
ُيحزِّب�ون الق�رآن، فيختمون في أس�بوع، وغالًبا 
ما يكون هذا في قيام الليل، ولما س�ئلوا عن هذا 
التحزي�ب قال�وا: ثاث س�ور، وهي البق�رة وآل 

عمران والنس�اء، ثم خمس، ثم س�بع، ثم تس�ع ، 
ل من  ثم إحدى عشرة، ثم ثاث عشرة، ثم المفصَّ

ق إلى الناس.
�نة أن يخت�م القرآن في  فمن السُّ

ش�هر رمضان، وله ب�كل حرف 
حس�نة، ولئا يكون ش�يء من 

الق�رآن مهج�وًرا، ولك�ن األجر 
مرتَّب على:

١-الوقت الذي تمضيه في القراءة.
٢-جودة القراءة وإتقانها.

ر ولين القلب، واالستجابة لدعوة القرآن،  ٣-التأثُّ
وهذا المقصد األسنى واألسمى من التنزيل.

ا، وُيثير أشجانك،  دع القرآن يهزك من أعماقك هزَّ
ويحرك مشاعرك، ويداوي جراحك، دعه يخاطب 
عقلك باألدل�ة ويحاصره بالبراهي�ن، دعه ينتقل 
بك إلى الماض�ي فيمر بك عبر الق�رون واألجيال 
واألمم ومصائ�ر الصادقين ومص�ارع الغابرين، 
ويمر بك ف�ي الحاضر فُيبيُّن لك األس�باب والعلل 
والس�نن، وينقلك إلى المس�تقبل فيعطيك الوعد 
والرض�ا والقب�ول، وُيبّش�رك ويمنح�ك الصب�ر 
والع�زاء والس�لوان ويرتحل بك إل�ى اآلخرة، إلى 
الس�عة المطلق�ة، إل�ى الخل�ود، ويس�مو بك إلى 
األعل�ى فُيحدِّث�ك عن الل�ه -عز وجل- وأس�مائه 

وصفاته 

ومائكته 
ومخلوقات�ه، 

عقل�ك  ويفت�ح 
على م�ا ال تعلم }َفَا 

أُْقِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن )38( 
[، وردد َوَم�ا اَل ُتْبِصُروَن{ ]الحاقة: 38   39  -

َماِء َوِمْلَء  مع الش�اكرين: ربَّنا لََك الَْحْمُد ِمْلَء السَّ
األَْرِض َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْىٍء َبْعُد.

إن كن�ت فقي�ًرا أو مريًض�ا أو س�جيًنا أو حزيًن�ا 

أو مكتئًب�ا.. فه�و ينقلك إلى عال�م أفضل وأجمل 
ويصل�ك بالله العظي�م، صاحب الفض�ل والجود 
واإلنع�ام والكرم؛ الذي ُيغيِّ�ر وال يتغيَّر }ُكلَّ َيْوٍم 

ُهَو ِفي َشأٍْن{ ]الرحمن: 29[.
ق�د ال تج�د نفس�ك مهيًَّئ�ا للتدبُّ�ر، 
وللنَّْفس إقب�ال وإدبار، فاقرأ 
القرآن ألنك تؤجر عليه 
ر،  تدبُّ ب�دون  ولو 
األج�ر  ولك�ن 
التدبُّ�ر  م�ع 
أضعاًف�ا  يزي�د 

مضاعفة.
الملحوظة 

الثانية
روى الشيخان عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وس�لم قال له: “اْقَرأْ َعلَىَّ الُْقْرآن”. 
ُقلُْت: “آْقَرأُ َعلَْيَك َوَعلَْي�َك أُْنِزَل”، َقال: “َفإِنِّى أُِحبُّ 
أَْن أَْسَمَعُه ِمْن َغْيِري”. َفَقَرأُْت َعلَْيِه ُسوَرَة النَِّساِء 
ٍة ِبَش�ِهيٍد  َحتَّ�ى َبلَْغُت }َفَكْي�َف إَِذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أمَّ
َوِجْئَن�ا ِب�َك َعلَى َه�ُؤالء َش�ِهيًدا )41( َيْوَمِئٍذ َيَودُّ 
ى ِبِهُم  الَِّذي�َن َكَف�ُرواْ َوَعَص�ُواْ الرَُّس�وَل لَْو ُتَس�وَّ
األَْرُض{ ]النس�اء: 41 - 42[، فقال له النبي صلى 

الله عليه وس�لم: “َحْس�ُبَك اآلَن”، ق�ال: “َفالَْتَفتُّ 
إِلَْيِه َفإَِذا َعْيَناُه َتْذِرَفاِن”.

دم�وع عزيزة تس�يل عل�ى الوجن�ة الطاهرة من 
ه�ول الموق�ف وجال�ه ورهبت�ه؛ ألن�ه س�وف 
ُيدع�ى للش�هادة، وتس�يل رق�ًة ورحم�ًة بأمته، 
ِتي”. ِت�ي أُمَّ ولذل�ك يكون نداؤه آن�ذاك: “َيا َربِّ أُمَّ

القارئ يكون منش�غًا بالح�روف أو بالحفظ أو 
التجويد، فأن تس�معه من اآلخري�ن وخاصة من 
دي�ن والمتقنين والمبدعين فإن هذا  اء المجوِّ القرَّ
عظيم التأثير، وال زلت أذكر في طفولتي إنصاتي 
اء المصرية من أمثال: الش�يخ عبد  لمش�يخة القرَّ
الباس�ط عب�د الصم�د، والش�يخ محم�د رفعت، 
والشيخ المنشاوي، والشيخ الطباوي، وال زالت 

تلك القراءة ترنُّ في أذني إلى اآلن.
الملحوظة الثالثة

أس�تلهم من هذا الحديث العظيم إعجاًزا قرآنًيا أن 
اإلنس�ان -أحياًنا- يسمع آية من القرآن صلى بها 
اإلمام أو س�معها وه�و مار في الطري�ق أو فتح 
المذياع فانطلقت إلى أذنه مباش�رة، وتكون هذه 
اآلية كأنما أُرس�لت له خاصة؛ ألنها تعالج وضًعا 
ش�خصًيا يعيش�ه هو.ش�اب أخط�أ عل�ى والدته 
وأغل�ظ لها الكام، وخ�رج مغاضًبا وفي الطريق 
َك أاَلَّ َتْعُبُدواْ  وقف يصلي فقرأ اإلم�ام: }َوَقَضى َربُّ

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك الِْكَبَر  إاِلَّ إِيَّاُه َوِبالَْوالَِدْيِن إِْحَس�اًنا إِمَّ
أََحُدُهَم�ا أَْو ِكاَُهَما َفاَ َتُقل لَُّهَمآ أُفٍّ َوالَ َتْنَهْرُهَما 
َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما{ ]اإلس�راء: 23[، أحسَّ ذلك 
الفت�ى أن الملك ألقى ه�ذه اآلية بال�ذات على فم 

اإلمام من أجل أن يسمعها هو.
آخ�ر ارتك�ب خطيئة وش�عر بالب�ؤس، والحزن، 
والفق�ر، والهم، والغ�م .. ففتح المذياع فس�مع 
مباش�رة قول الله عز وجل: }ُقْل َي�ا ِعَباِدَي الَِّذيَن 
ْحَمِة اللَِّه إِنَّ  أَْسَرُفوا َعلَى أَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ
ِحيُم{  ُنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ اللََّه َيْغِف�ُر الذُّ

]الزمر: 53[.
ثالث شاهد نشرة األخبار ووجد كل ما يؤلم قلبه 
وُيمّض فؤاده، دماء تسيل في بورما، وأخرى في 
س�وريا، وقتلى في الع�راق، ومصائب في مصر، 
واستئثار العالم اإلس�امي على وجه الخصوص 
ب  بأن يك�ون منطقة اضطراب واحت�راب، وتعجَّ
من تس�لط الظالمين والطغ�اة، ففتح المصحف 
نََّك َتَقلُّ�بُ الَِّذيَن  فوج�د آية أمام�ه تل�وح: }الَ َيُغرَّ
َكَف�ُرواْ ِفي الِْب�َاِد )196( َمَتاٌع َقلِيٌل ُث�مَّ َمأَْواُهْم 

َجَهنَُّم َوِبْئَس الِْمَهاُد{ ]آل عمران: 196 - 197[.
مثل ه�ذا ال يعفي المؤمن من الس�عي لإلصاح، 
والس�كينة  اله�دوء  م�ن  ق�دًرا  يمنح�ه  ولكن�ه 

واالسترواح.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة ٣09 / ت / ٢0١8 

التاريخ ٢4 / 5 / ٢0١8  

اىل املنفذ عليه / عيل ضياء فاضل / جمهول حمل 
االقامة 

لقد تحقق لهذه املديري�ة انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً 
للمادة )٢7( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعان�ًا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ بلد خال 
خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  /  محيد دليل حبرت

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية

العدد/460/س/٢0١8
التاريخ: ٢٣/٢0١8/5

اعالن 
تبليغ املستأنف عليه/ حمدان سيد حسني

اس�تأنف املدعي )مدير بلدية البرصة – إضافة لوظيفته( قرار الحكم الصادر 
من محكمة بداءة البرصة بالعدد ٣٢9/ب/٢0١8 بالدعوى االستئنافية املرقمة 
460/س/٢0١8، ولتع�ذر تبلغ�ك بالحض�ور امام هذه املحكم�ة، وملجهولية 
محل اقامتك، تقرر تبليغك اعاناً بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم ٢0١8/6/١٢ الس�اعة الع�ارشة أو من ينوب عنك 
قانوناً ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق 

القانون.

القايض 
امحد شهيب امحد

رئيس اهليئة االستئنافية يف البرصة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد ١985 / ش / ٢0١8  
التاريخ ٢4 / 5 / ٢0١8 

اعالن
اىل املدعى عليه / ماهر اسماعيل محمود 

اقامت املدعية انوار شمخي جرب الدعوى املرقمة 
اع�اه تطالب فيها تصديق الط�اق وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر 
تبليغك اعان�ًا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة يف يوم ٣١ / 5 / 
٢0١8 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون 

القايض / حممد حميسن عيل

محكمة جنح البرصة 
العدد: 866/ج١ /٢0١7

إعان 
إىل املتهم الهارب / س�عدي جاس�م خصاف 

جبارة
حي�ث تبني إن�ك مجهول اإلقام�ة والعنوان، 
وكونك مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية 
املرقمة 866/ج١ /٢0١7 أحكام املادة )456 
من قان�ون العقوبات(. فق�د اقتىض تبلغك 
بصحيفت�ني محليتني بالحض�ور أمام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم ٢0١8/7/١0 لتجيب 
ع�ن التهمة املوجه�ة إليك وبخافه س�وف 

تجرى محاكمتك غيابياً وفق للقانون.
القايض / اياد احمد سعيد الساري  

������������������������������������
اعان

إىل الرشيكه ) أيم�ان صاحب رضا ( اقتيض 
حضورك إىل بلدية التاجي إلجراء إجازة بناء 

عىل العقار املرقم ١6٣59
الرشيك محمد عباس فاضل

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: ٣570
التاريخ: ٢4/٢0١8/5

اعان
ق�دم املواط�ن ) عبدالكريم س�ليمان داود ( 
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله ) الحمداني( 
ب�دال م�ن ) رحمان�ي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خال م�دة اقصاها 
) خمس�ة عرش يوم ( وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
)٢٢( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم )٣( 
لس�نة ٢0١6واالمر االداري املرقم ٢4١95 يف 

. ٢0١6/6/١٢
الفريق

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

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

ملحافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعان
ق�دم املواط�ن ) دالل ع�يل ج�اب ( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبديل االسم وجعله 
) ج�ال ( بدال م�ن ) دالل( وعم�ا باحكام 
املادة )٢٢( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
)٣( لس�نة ٢0١6 تقرر ن�رش الطلب باحدى 
الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال فرتة ) خمسة عرش يوما  
( من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

تنويه
س�قط س�هوا م�ن املزاي�دة  للم�رة الثالثة 
٢0١8/٣ للرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق 
املنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
املرق�م  العق�ار   ٢0١8/5/١7 يف   ١664
 45 مقاطع�ة  ٣00م٢  مس�احته   67/١5

املعقل الجنوبي لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

تنويه
س�قط س�هوا العقار املرقم ٣7/5 مقاطعة 
يف  املنش�ور  لاع�ان  الجبيل�ة  منطق�ة   ١
جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد ١66٣ يف 

٢0١8/4/٣0 لذا اقتىض التنويه
������������������������������������

فقدان
فق�د الوص�ل الصادر م�ن بلدي�ة النعمانية 
املرق�م 9564٢6 بتاري�خ ١6 / ١ / ٢0١7 
بمبلغ 6٢7500 س�تمائة وسبعة وعرشون 
الف وخمسمائة دينار بأسم / كريم ميذاب 
علي�وي فعىل من يعثر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار .
������������������������������������

اعان 
ق�دم املدع�ي ) حميد ع�يل ش�مخي ( طلبا 
يروم في�ه تبديل لقب م�ن ) ابراهيمي ( اىل 
) االس�دي ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة ه�ذه املديرية خال م�دة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة ٢٢ من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢0١6 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 
العدد ١٢ / ب / ٢0١8 

اعان 
اىل املدعى عليه / عباس عبد املهدي عباس 

اقام املدعي الدعوى البدائية املرقمة ١٢ / ب 
/ ٢0١8 ام�ام محكمة بداءة الخالص الزالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ١١6 / ١٣ – م 66 
الخالص / الرشقية – جنس�ه ) ملك رصف 
( وحيث وردت ورقة تبليغك بموعد املرافعة 
وحس�ب كتاب مركز رشطة الخالص املرقم 
بالع�دد ) 59٣ ( يف ١١ / ١ / ٢0١8 واف�ادة 
مخت�ار منطقة الكوبات ) ناجي نايف عبود 
( بتاري�خ 8 / ١ / ٢0١8 ارتحال�ك اىل جهة 
مجهولة . عليه تقرر تبليغك اعانا بواسطة 
صحيفت�ني يوميتني بموع�د املرافعة املقرر 
ي�وم 6 / 6 / ٢0١8 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

عدنان حسني عيل 

اعان 
قدم املدعي ) يارسعيل ش�مخي ( طلبا يروم فيه 
تبديل لقب من ) ابراهيمي ( اىل ) االس�دي ( فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة ٢٢ من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢0١6 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة الخالص 
العدد ١١ / ب / ٢0١8 

اعان 
اىل املدعى علي�ه / عب�اس عب�د امله�دي عب�اس 

اق�ام املدعي الدعوى البدائي�ة املرقمة ١١ / ب / 
٢0١8 امام محكمة بداءة الخالص الزالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ١١6 / ١٢ – م 66 الخال�ص / 
الرشقية – جنس�ه ) مل�ك رصف ( وحيث وردت 
ورقة تبليغك بموعد املرافعة وحسب كتاب مركز 
رشط�ة الخالص املرقم بالعدد ) 594 ( يف ١١ / ١ 
/ ٢0١8 واف�ادة مختار منطقة الكوبات ) ناجي 
ناي�ف عبود ( بتاري�خ 8 / ١ / ٢0١8 ارتحالك اىل 
جهة مجهولة . عليه تقرر تبليغك اعانا بواسطة 
صحيفتني يوميت�ني بموعد املرافعة املقرر يوم 6 
/ 6 / ٢0١8 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا فس�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفقا للقانون .
القايض 

عدنان حسني عيل 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد ٢99 / ش / ٢0١8 

اعان
املدعية / سعاد محمد خزعل 

املدعى عليه / رائد قحطان اسماعيل 
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الخالص 
ق�رار الحك�م الغيابي املرق�م ٢99 / ش / ٢0١8 
يف ٢ / 5 / ٢0١8 املتضم�ن التفري�ق للهج�ر بني 
املدعي�ة ) س�عاد محم�د خزع�ل ( واملدعى عليه 
) رائ�د قحطان اس�ماعيل ( وعند ارس�ال ورقة 
التبلي�غ لغ�رض تبليغك بالحك�م الغيابي اعيدت 
الينا ورق�ة التبليغ بموجب كت�اب مركز رشطة 
هبه�ب بالع�دد 466 يف ٢٢ / 5 / ٢0١8 ومرفقة 
اشعار مختار منطقة ناحية هبهب حسني جميل 
حس�ني مرشوحا عليه مرتحل اىل جهة مجهولة 
وال يس�كن منطقتن�ا يف الوقت الح�ارض – عليه 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني بقرار الحكم الغيابي املرقم اعاه وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك لغرض 
االعرتاض ع�ىل الحكم الغيابي ومل�دة عرشة ايام 
من تاريخ التبليغ بالصحف سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

عيل عبد الكريم خريبط
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األوملبي يواجه نظريه اإليراين 
يف كربالء املقدسة متوز املقبل

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف الجهاز الفني للمنتخب االولمبي عن 
وج�ود رغبة م�ن االتح�اد االيران�ي القامة 
مباراتي�ن ف�ي االطار ال�ودي م�ع منتخبنا 
االولمبي تضيفهما محافظة كربالء منتصف 

شهر تموز المقبل.
وق�ال المدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب عب�د الغني 
ش�هد في تصريح اطلعت عليه “المس�تقبل 
العراق�ي”، ان “ االتحاد االيراني لكرة القدم 
ف�ي نيت�ه مفاتحة نظي�ره العراق�ي لتأمين 
اقامة مباراتين في االطار الودي مع منتخبنا 

االولمبي تحضيرا لالستحقاقات المقبلة”.
واض�اف ان “ العاش�ر والثال�ث عش�ر م�ن 

ش�هر تم�وز المقب�ل الموعد المقت�رح من 
الجان�ب االيران�ي القام�ة المباراتي�ن على 
ارضي�ة ملع�ب كرب�الء االولمب�ي” , مبينا 
ان “” الموع�د المذكور م�ن الممكن ان يتم 
تقديمه اليام اخرى تتناس�ب وانتهاء دوري 

الك�رة الممت�از”. واش�ار ش�هد “ انهم 
بانتظار قرار اتحاد الكرة بالخصوص 
المذك�ور لوض�ع المنه�اج التدريبي 

الخاص للمناسبة, مرحبا بمثل هذه 
المباري�ات م�ع منتخب�ات مهمة 

على صعيد القارة التي ستسهم 
من دون ادنى ش�ك ف�ي عملية 
لالستحقاقات  المنتخب  اعداد 

المقبلة.

راموس يرفض مقارنة صالح بمييس ورونالدو
             المستقبل العراقي / متابعة

أدلى س�يرجيو رام�وس، نجم دفاع 
ري�ال مدري�د اإلس�باني، برأيه فيما 
يتعل�ق بمقارن�ة المص�ري محم�د 
ص�الح، نج�م ليفرب�ول االنجليزي، 
كريس�تيانو  البرتغال�ي  بزميل�ه 
برش�لونة،  وأيقون�ة  رونال�دو، 

األرجنتيني ليونيل ميسي.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن كريس�تيانو 
اعت�رف بانبه�اره بتأل�ق صالح مع 
الري�دز هذا الموس�م، إال أن راموس 
يعتقد أنه من الس�خافة ومن المبكر 
بالنجمي�ن  ص�الح  مقارن�ة  ج�دا 

الكبيرين.
وقال راموس في تصريحات نقلتها 
“كريس�تيانو  “مت�رو”:  صحيف�ة 
وميس�ي في مكان آخ�ر، وال يمكن 

مقارنتهما بأي العب، من حين آلخر 
يظه�ر العب�ون جي�دون، منهم من 
يختفي، ومنهم م�ن يصبح عظيما، 
صالح العب رائ�ع، ولديه إمكانيات 
هائلة، لكن دعونا نرى ما س�يحدث 

معه في المستقبل”.
وس�يلعب ريال مدريد م�ع ليفربول 
اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال 

أوروبا بالعاصمة األوكرانية كييف.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، المباشرة 
ب�أول خطوة في مش�روع ملعب 
ص�الح الدي�ن س�عة 30 أل�ف 

متفرج.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
لمست�����قبل  ا “
العراقي” نسخة 
منه، أن “مدير 
لمديري���ة  ا
جواد ن�جم 

الجب�وري ومدير المش�اريع الهندس�ية 
في المديرية، عب�د الرحمن عزت لطيف، 
زارا موقع العم�ل في ملعب صالح الدين 
االولمب�ي 30 ال�ف متف�رج وأطلعا على 
س�ير االعمال ونسبة االنجاز التي تمثلت 
بحدل االرض المعدة للمدينة الرياضية”.

وأك�د الجب�وري، ان “المدين�ة الرياضية 
س�يكون له�ا بصم�ة كبيرة ف�ي صالح 
الدين عامة وهي المدينة االكبر من حيث 
المالع�ب والفندق والس�احات التدريبية 
االخ�رى وتع�د متكامل�ة لوض�ع بصمة 

كبيرة لمحافظتنا.

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

أعل�ن نادي نابول�ي االيطالي في بيان رس�مي 
تعيي�ن اإليطال�ي كارل�و أنش�يلوتي مدي�را فنيا 
للفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه ماوريسيو 

ساري.
وأوض�ح نابولي في بيانه أن عقد أنش�يلوتي م�ع البارتينوبي 
س�يمتد إلى 3 مواس�م مقبلة، بعدم�ا قرر النادي إقالة س�اري، 

اليوم األربعاء.
وعلى الرغم من اإلشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري بسبب 
السالسة في األداء وكرة القدم الهجومية، فإن الفريق افتقر للمسة 
التهديفية األخي�رة التي كان يحتاج إليها لإلطاح�ة بيوفنتوس الذي 

فاز بلقب دوري الدرجة األولى اإليطالي في آخر سبعة مواسم.
يذكر أن أنش�يلوتي س�بق ل�ه قيادة مي�الن ويوفنتوس وري�ال مدريد 
وباي�رن ميونخ، كم�ا حقق لق�ب دوري أبطال أوروب�ا 3 مرات خالل 

مسيرته التدريبية.

الشباب: املبارشة بأول خطوة
يف مرشوع ملعب صالح الدين

           المستقبل العراقي / متابعة

أش�اد توني ك�روس، العب خط 
وس�ط ري�ال مدري�د اإلس�باني، 
بفريق�ه الس�ابق باي�رن ميونخ، 
وما قدمه خ�الل مواجهة الملكي 
هذا الموس�م بنص�ف نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وأقص�ى ريال مدري�د، بايرن ميونخ 
من البطولة، باالنتصار 3-4 بمجموع 

لقائي الذهاب واإلياب.
وق�ال ك�روس، خ�الل تصريحاته 
بيل�د”  “س�بورت  لصحيف�ة 
األلمانية: “العام الماضي قيل إن 
األم�ور س�تكون صعب�ة على 
روب�ن وريبي�ري، ولكن 

كل م�ا يمكنن�ي قول�ه إنن�ي وجدت 
باي�رن أق�وى ه�ذا الع�ام م�ن الذي 
واجهناه ف�ي ربع النهائي الموس�م 

الماضي”.
وأض�اف: “لقد صعب�وا األمور كثيًرا 
علين�ا، لذل�ك أعتق�د أن الوق�ت ليس 
مناس�با للقول إن جيل بايرن الحالي 
انته�ى، فه�ذا الفريق لدي�ه الكفاءة 
للتواجد على قمة األندية األوروبية”.

وأتم: “مواجهة كلوب مرة أخرى في 
النهائي بع�د 2013؟ األمور مختلفة 
قلي�ال، ليفرب�ول فاجئن�ي فقط ضد 
مانشستر س�يتي، وأظهر أداًء رائًعا، 
واآلن المباراة النهائية ونحن أظهرنا 
للف�وز  لكيي�ف  وذاهب�ون  قوتن�ا، 

باللقب.

أنشيلويت مدربًا لنابويل

             المستقبل العراقي / وكاالت

بدأ أندريس انيس�تا العب وس�ط اس�بانيا 
فصال جديدا في مس�يرته عندما انضم إلى 
فيس�يل كوبي اليوم الخميس ليترك دوري 
الدرجة األولى االسباني لكرة القدم متجها 
إل�ى اليابان بع�د 16 عاما مليئ�ة بالنجاح 
م�ع برش�لونة.وتم تقديم قائد برش�لونة 
الس�ابق البالغ من العم�ر 34 عاما، والذي 
أمضى مسيرته بأكملها باستاد نو كامب، 
ف�ي مؤتمر صحفي في طوكيو بواس�طة 
هيروشي ميكيتاني مالك كوبي وسيرتدي 
قميصه الشهير رقم 8 مع الفريق الياباني.

وقال انيس�تا “هذا يوم استثنائي، إنه تحد 
في غاية األهمية بالنسبة لي ولمسيرتي” 
مضيف�ا أن�ه يحم�ل الكثير م�ن االحترام 
لك�رة الق�دم الياباني�ة التي تمتل�ك العديد 
م�ن الالعبي�ن الكبار.وتاب�ع وبالتالي أود 
المس�اهمة م�ع فريقي وإظهار أس�لوبي 
ف�ي اللعب. لهذا الس�بب جئت إل�ى اليابان 

وعن طري�ق لعبي أتمنى االس�هام في 
تطوير النادي والكرة اليابانية“.ووصف 

ميكيتاني انيستا بأنه “العب كرة 
الق�دم األكث�ر احترام�ا في 

العال�م” وق�ال إن ضمه 
لن يس�اهم فق�ط في 

تعزي�ز مكانة النادي 
بل أيضا في الترويج 

اليابان�ي. لل�دوري 
وق�ال ميكيتان�ي، 
رئيس  أيضا  وهو 
ش�ركة راكوت�ن 
الراعي الرئيسي 
نة  ش�ل���و لبر
أن  ”أتمن����ى 
الدوري  يصبح 
الي�����ابان�ي 

يرغ��ب  بطولة 
في  بأك�مله  العالم 

مشاهدتها.

إنيستا ينضم رسميًا اىل نادي 
»فيسل كويب« الياباين

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�ف كريس�تيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عن 
أصع�ب مداف�ع واجهه، خ�الل مس�يرته الكروية.

ووفًقا لموقع “ديلي ستار” البريطاني، فإنَّ الدولي 
البرتغال�ي )33 عام�ا(، اعترف ب�أن نجم المنتخب 
اإلنجليزي السابق، الظهير األيسر، آشلي كول، هو 
أصعب مداف�ع واجهه.وتواجه رونال�دو مع كول، 

إبان فترة لعبه في الدوري 
اإلنجلي�زي، مع مانشس�تر 

يونايت�د، وكذلك ف�ي بطولة 
2004، وكأس  األمم األوروبي�ة 

العال�م 2006.ويلعب ك�ول اآلن في 
ال�دوري األمريك�ي، إذ م�ن المتوقع أن 

ُينهي مسيرته الكروية الحافلة باأللقاب هناك، 
خاصة بعد تقدمه في السن )37 عاما(.

كريستيانو رونالدو يكشف 
أصعب مدافع واجهه

            المستقبل العراقي / متابعة
 

�د المدير الفن�ي لمنتخب ألمانيا، يواخيم ل�وف، أنَّه إذا  أكَّ
قرر اس�تدعاء مانويل نوير لخوص مونديال روسيا، فإنَّ 

حارس بايرن ميونخ سيلعب كأساسي.
وفي تصريح�ات لبرنام�ج “Sportschau”، عل�ى القناة 

األولى األلماني�ة، قال لوف “إذا ذهب 
نوير إلى المونديال س�يلعب كحارس 

أساسي”.
وغاب نوير، طيلة الموسم عن اللعب 
مع بايرن، بس�بب إصاب�ة في قدمه، 
تفاقم�ت خ�الل مرحل�ة تعافي�ه، ما 

دفعه إلى اللجوء للتدخل الجراحي.
الع�ب  كان  نوي�ر،  غي�اب  وخ�الل 
برش�لونة م�ارك تي�ر ش�تيجن، ه�و 

الحارس األساسي للمنتخب 
األلماني.

ضمن  نوي�ر  ويأت����ي 
المبدئي�ة  القائم�����ة 
للمنتخ�ب األلماني، التي 

تض�م أربعة ح�راس، فيما 
يعتم�د 

إدراج�ه 
ف����ي 

ئم���ة  لقا ا
النهائي�ة، عل��ى 

أدائه في التدريبات.
وخالل معكسر منتخب “المانشافت”، 
في إبان )شمال إيطاليا(، شارك نوير 

بشكل كامل في التدريبات.

لوف يكشف عن خياره األول
حلراسة املرمى

ريال مدريد حيدد قيمة عرضه لضم حارس روما
           المستقبل العراقي / وكاالت

 
أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد 
اإلس�باني، يس�عى بق�وة للتعاقد مع 
ح�ارس  باكي�ر،  أليس�ون  البرازيل�ي 
مرمى روم�ا، خالل فت�رة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياسيت”، 
أن الح�ارس البرازيل�ي س�يطلب من 
ري�ال مدري�د عق�ًدا لمدة 5 مواس�م، 
مقابل الحصول عل�ى 5 ماليين يورو 

في الموسم الواحد.
وأضافت أن ريال مدريد غير مس�تعد 
إلنف�اق 100 ملي�ون ي�ورو م�ن أجل 

التعاق�د م�ع الحارس، والت�ي يطلبها 
روما، مشيرة إلى أن النادي اإلسباني 
مستعد لتقديم 60 أو 70 مليون يورو 

فقط إلتمام الصفقة.
ويرتب�ط أليس�ون بعق�د م�ع فري�ق 
العاصم�ة اإليطالية حت�ى عام 2021 

المقبل. 

           المستقبل العراقي / متابعة

الي�زال الغم�وض يحيط بمس�تقبل الفرنس�ي، 
أتلتيك�و مدري�د  أنط�وان جريزم�ان، مهاج�م 
اإلس�باني، ال�ذي تربط�ه تقاري�ر بالرحيل إلى 
برش�لونة هذا الصيف.ووفقا لصحيفة “موندو 

ديبورتيفو” فإن إدارة أتلتيكو قد عرضت على جريزمان 
رفع راتبه ليصبح 23 مليون يورو س�نويا، وهو ما يزيد 
ب��8 ماليين ي�ورو عن الراتب الذي س�يتقاضاه في حال 

انتقاله لبرشلونة )15 مليون يورو(.
ومع ذلك كش�فت الصحيف�ة أن إدارة برش�لونة مازالت 
تثق في الحصول على خدمات صاحب ال�27 عاما، حيث 

أنه في حال انضمامه للبلوجرانا س�يحصل على مكافأة 
توقيع كبيرة، باإلضافة إلى العديد من العالوات والمزايا 

المالية األخرى.
يذك�ر أن جريزم�ان كان قد ص�رح بأنه يريد أن يحس�م 
مس�تقبله قبل انط�الق بطولة كأس العال�م، هذا الصيف 

في روسيا.

برشلونة يراهن عىل مكافأة التوقيع لضم جريزمان

           المستقبل العراقي / وكاالت

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم 
باريس س�ان جيرمان، رغبته في 
الت�درب تحت قي�ادة اإلس�باني 

بيب جوارديوال، المدي�ر الفني الحالي 
لمانشستر سيتي، يوًما ما.

وحقق جواردي�وال العديد من األلقاب 
مع الفرق التي قادها وهي برش�لونة 
اإلس�باني، وبايرن ميوني�خ األلماني، 

ومانشستر سيتي اإلنجليزي.
صاح�ب  البرازيل�ي  النج�م  وق�ال 
ال��26 عام�ا ف�ي تصريحات لش�بكة 
“ESPN”: “كن�ت دائم�ا أتمن�ى العمل 
م�ع جوارديوال، إنه مدرب مختلف عن 

اآلخرين”. 
وأض�اف: “لس�وء الح�ظ، انضمم�ت 
لنادي برش�لونة، بعد ع�ام واحد فقط 
من مغادرته للن�ادي الكتالوني، لكني 
الزلت حقا أريد أن أعمل معه يوما ما.

نيامر يتمنى العمل مع جوارديوال

           المستقبل العراقي / متابعة

مانشس�تر  مدين�ة  قطب�ا  يس�عى 
اإلنجليزية، إل�ى الظفر بخدمات العب 
فريق شاختار دونتس�يك األوكراني، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وق�ال الالع�ب البرازيل�ي فريد، في 

 :BBC تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية
“كان هناك انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي، 
وبعد فترة قصيرة كان هناك حديث من الناديين 

مع وكالئي وشاختار”.
وأض�اف: “إذا ل�م أك�ن مخطًئا فق�د كان هناك 
خبر يوم أمس عن محاولة قوية من مانشس�تر 
يونايت�د، أن�ا اآلن أركز عل�ى كأس العالم فقط، 

ال�وكالء يهتمون بهذا األمر، إنه ش�رف كبير أن 
أكون على رادار المدربين الكبار في أوروبا”.

وتابع: “لدي تنوع في الملعب، وأنا العب متعدد 
المهارات، وقادر على الالعب في أكثر من مركز، 
يمكنن�ي اللع�ب في مراك�ز خط الوس�ط كلها، 
أعتق�د أن بع�ض المدربي�ن يحتاج�ون ذلك في 

فرقهم.

قطبا مانشسرت يتصارعان عىل ضم موهبة شاختار

كروس: اجليل احلايل لبايرن ميونخ لـم ينته بعد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 
صحياً: راهن عىل هذا الي�وم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض 

املشاريع الرتفيهية أو املسلية

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو 
ت�ردد .عاطفياً: تكون ق�ادراً عىل فرض آرائ�ك وقناعاتك 
عىل الرشي�ك، ويقنعك بدوره بما ي�دور يف خلده.صحياً: 

تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فرتة من اإلرهاق

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 
عاطفي�ة مرضية، ولو ان�ك تعيش تناقضاً ب�ن خياراتك 

وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك .عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات امل�ايض 
والقص�ص القديمة وتصط�دم بالرشي�ك، فتلتبس عليك 

األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 
ال�يء، وال تري�د الخ�ري للرشيك، ال تفك�ر يف أي مرشوع 

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً: ضغ�وط العمل محيط�ة بك الي�وم وال تعرف من 
أين تبدأ وتتعثر خطواتك بس�بب ضياع تركيزك .عاطفياً: 
تناقش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن مس�تقبل 
عالقت�ك بالحبيب وتتوص�الن إىل نتائج مرضي�ة .صحياً: 

املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك 

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بن عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 
إىل حسم عالقتك بالرشيك صحياً: التدخن من أكثر األمور 

خطراً عىل الصحة، واألخطر منه تدخن النارجيلة 

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون ع�ىل قدر من هذه املس�ؤولية .عاطفي�اً: ال تتهور 
اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب منه واس�أله عما 
يحب أن تقوما به معاً .صحياً: ال تتجاوز الخطوط الحمر 

يف زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح .عاطفي�اً: مهمة صعب�ة واختبار جدّي 
يف انتظ�ارك، ويف حال جاءت األمور ع�ىل ما يرام عليك ان 

تستعد لحصد ثمار جهودك 

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك يف العمل فكل األنظار موجهة 
عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك باالرتباك 

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد ش�هر العسل .صحياً: تخصيص 

الوقت اليومي للرياضة

مهني�اً: كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة 
الذين يس�عون لإليق�اع بينك وبن أرب�اب العمل الراضن 
عن كل ما تقوم به. عاطفياً: تس�تعيد حماس�تك وتتمتع 
برسعة بديهة وقدرة عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء 

حاد .صحياً: اسرتخ وال تكثر من املشاريع والتحركات

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك .عاطفياً: تسمح 
ل�ك الظ�روف بتخط�ي الكثري م�ن الحواجز الت�ي أعاقت 
مالقاة الحبيب أو املصالحة .صحياً: يوم مهّم للمش�اركة 

يف مختلف األنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات.

احلوتالعذراء

»14« دوالرًا المتالك قرص!
صورةيمك�ن ألي ش�خص امت�الك ق�رص 
فرن�ي به حوض س�باحة وس�كن ثانوي 
ببطاق�ة  دوالرا   14 بأق�ل م�ن  وحديق�ة، 
يانصيب واحدة ع�ىل اإلنرتنت.ويقع املنزل 
املذه�ل يف رشق إقلي�م دوردورنيي جنوبي 
غرب فرنس�ا يف منطقة بوردو، ويمتد عىل 
13.75 هكت�ارا، وتبلغ قيمت�ه 1.5 مليون 
دوالر.وق�ررت مالك�ة الق�رص الربيطانية، 
روث فيليب�س، بيع القرص ليذهب ريعه إىل 

جمعية خريية، ومن خالل بطاقة يانصيب 
واح�دة ال يتج�اوز س�عرها 13.37 دوالر، 
يت�م بيع 500 ألف بطاق�ة منها عرب موقع 
إلكرتوني تم إعداده خصيصا للمس�ابقة، 
يمكن امتالك القرص، إذا توفر يف الش�خص 
رشط�ان أساس�يان: أن يك�ون الش�خص 
مقيم�ا يف إنجل�رتا أو اس�كتلندا أو ويل�ز، 
وال�رشط الثان�ي ه�و أن يكون ق�ادرا عىل 
ترجم�ة عبارتن فرنس�يتن إىل اإلنجليزية 

 les carottes sont« بش�كل صحيح وه�ي
 ça ne casse»تم طهي الجزر(، و( »cuites
pas trois pattes a un canard« )ه�ذا ال 
يك�رس ثالثة أرج�ل لبطة(.وم�ن املقرر أن 
تنته�ي املش�اركة يف ه�ذا الع�رض يف وقت 
الحق من هذا العام، بمجرد نفاد البطاقات 
املعروضة للبيع. ووفقا للرشوط املوضوعة، 
يف حال لم يتجاوز عدد رشاء البطاقات 350 

ألفا مع تاريخ انتهاء العرض.

كنز بـ »17« مليار دوالر
أعل�ن علم�اء م�ن معه�د ماساتشوس�تس 
األمريكي لعلوم املحيطات عن تقدم يف دراسة 
سفينة سان خوسيه التي غرقت، يف 8 يونيو 

1708، قبالة سواحل كولومبيا الحديثة.
وقال رئيس البعثة مايك بورسيل، إن »البعثة 
اس�تطاعت التق�اط ص�ور لس�فينة س�ان 
خوس�يه املفق�ودة بمس�اعدة أجهزة غوص 

حديثة«.
وظ�ل مكان غ�رق الس�فينة اإلس�بانية يعد 

لفرتة طويلة أح�د األلغاز البحرية يف التاريخ 
البرشي. وغرقت س�ان خوسيه الصطدامها 
م�ع س�فينة حربي�ة بريطانية ف�رتة حرب 
الخالف�ة اإلس�بانية »1701-1714« وغ�رق 

عىل متنها 600 شخص.
وأش�ار الباحثون إىل أن الس�فينة اإلس�بانية 
حمل�ت ع�ىل متنه�ا آن�ذاك كنزا م�ن الذهب 
والفضة والزم�رد، تقدر قيمت�ه الحالية بما 

يعادل 17 مليار دوالر.

فندق بجناح واحد
يهتم الكث�ريون بقضاء العطالت يف مناطق 
ترفيهي�ة، لك�ن أكث�ر م�ا يؤرقه�م ضعف 
الخصوصية، ولكن الفندق املقام عىل جزيرة 
»ج�الدن« الخاصة قبالة س�واحل »بيليز« 
بأمريكا الوسطى حقق هذه املعادلة حيث 
يض�م جناحا واح�دا فقط عب�ارة عن فيال 
بها غرفتي نوم.وتقل مساحة الجزيرة عن 
أربعة آالف م�رت مربع بحيث يمكن التجول 
ع�ىل أرضه�ا يف وقت قصري للغاي�ة، ووفقا 
لتقري�ر نرشت�ه »بلوم�ربج«، ف�إن تكلفة 
اإلقامة يف الجن�اح الفندقي الوحيد لفردين 

تبدأ من 2950 دوالرا يف الليلة الواحدة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يضّخ القلب 2000 جالون من الّدم يومياَ.

الّصمام�ات  فت�ح  القل�ب ع�ن  ينت�ج ص�وت   
وإغالقها.

ينب�ض قل�ب املرأة برسع�ة أكرب م�ن نبض قلب 
الرج�ل، ويف�وق حجم قل�ب الرج�ل حجم قلب 

املرأة.
يصل ط�ول األوعية الّدموّية يف جس�م اإلنس�ان 

-عند مّدها- إىل أكثر من 60.000 ميل.
تحت�وي كّل خلّي�ة يف جس�م اإلنس�ان ع�ىل 23 
زوجاً من الكروموس�ومات؛ منه�ا 22 زوجاً من 
الكروموس�ومات الجس�مّية، وزوج واح�د م�ن 
الكروموس�ومات الجنس�ّية الت�ي تح�ّدد جنس 

اإلنسان.
تتح�ّدد بع�ض الّصف�ات الوراثّي�ة، مث�ل: حجم 
اإلنسان بالجينات، باإلضافة إىل العوامل البيئّية، 
مث�ل: نوعّي�ة الغ�ذاء، والّتماري�ن البدنّي�ة التي 

يمارسها.

توقعات لـ »ستيف جوبز« حتققت بدقة 
يف الرب�ع األول م�ن عام 2018، ش�حنت 
»آبل« 16 مليون وحدة من جوالها األحدث 
»آيف�ون إك�س«، وع�ىل م�دار الس�نوات 
ي�زال  ال  اآلن،  املاضي�ة وحت�ى  الثالث�ن 
املؤس�س الرشيك ل�«آبل« الراحل »ستيف 
جوبز« ملهما للكثريين كما أنه فرس مدى 

استفادة البرش من الحواسب.
ونرشت »يس إن بي يس« تقريرا عن أربعة 
تنبؤات أطلقها »جوبز« عام 1985 بشأن 
مس�تقبل القط�اع التكنولوج�ي، والت�ي 

تحققت بالفعل وشكل دقيق.
4 تنب�ؤات أطلقها »س�تيف جوب�ز« عام 

1985 وتحققت بدقة
التنبؤ التوضيح

البرش سيس�تخدمون الحواسب يف املنازل 
للمرح 

- تنب�أ »جوب�ز« بذلك ع�ام 1985 عندما 
وال  باهظ�ة  الحاس�وب  تكلف�ة  كان�ت 
يمتلكه�ا الكثري من الب�رش، وبحلول ذلك 

العام، كانت »آبل« قد أصدرت أربع نس�خ 
م�ن الحواس�ب كانت تس�تخدم بش�كل 

رئيي يف الرشكات وللتعليم.
- أوض�ح »جوبز« أن الحواس�ب س�تفيد 
البرش بش�كل كبري يف إعداد وثائق بشكل 
أرسع وبج�ودة أع�ىل وس�تزيد اإلنتاجية 

وتحرر العمالة من الروتن.
- رغ�م اقتص�ار أعم�ال الحواس�ب، قال 
»جوب�ز« إن اس�تخداماتها ستتوس�ع يف 
املستقبل وسوف تكون متاحة منزليا من 

اجل املرح وليس فقط للعمل.
- ع�ام 1984، كان 8% فق�ط م�ن األرس 
األمريكي�ة تمتل�ك حواس�ب يف منازله�ا، 
وبحلول 2001، أصبحت النس�بة 51% ثم 
قف�زت إىل 79% بحل�ول ع�ام 2015، ويف 
2017، أصبح�ت األرسة يف أمري�كا تمتلك 

حاسوبن يف املتوسط.
ب�ن  التفاع�ل  يف  الحواس�ب  اس�تخدام 

الشعوب.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
» تكف�ي 3 أش�خاص » - 2/1 كيلو كب�دة ، رشائ�ح - 1 ملعقة كبرية 
) ملعق�ة الطع�ام ( ثوم مف�روم - 4/1 كوب كبري عص�ري  - ليمون - 
2 ملعق�ة كب�رية ) ملعقة الطع�ام ( دقيق - 2 ملعقة كب�رية ) ملعقة 
الطعام ( ردة - ملح ) حس�ب الرغبة ( - رش�ة كمون - رش�ة بهارات 

- زيت للقيل
طريقة التحضري:

يف بولة متوسطة الحجم نضع الثوم و عصري الليمون، ويخلط جيداً.
يتبل الثوم و الليمون بامللح والكمون والبهارات، ثم توضع عليه رشائح 

الكبدة.
تدعك رشائح الكبدة بالتتبيلة جيداً، وتوضع يف الثالجة ملدة س�اعة عىل 

األقل.
يف بولة متوس�طة الحجم توضع الردة، ويض�اف إليها الدقيق، وتخلط 

جيداً.
ترف�ع الكب�د م�ن التتبيل�ة، وتغم�س يف خلي�ط الدقي�ق و ال�ردة من 

الجانبن.
يف مقالة عىل نار متوسطة يسخن الزيت.

تقىل رشائح الكبدة يف الزيت، وتقلب عىل الجانبن حتى تنضج.
ترف�ع ع�ىل ورق مطبخ )منادي�ل املطب�خ ( حتى تتخلص م�ن الزيت 

الزائد.
ترص يف الطبق، وتقدم ساخنة مع املكرونة بالجبن و صوص البولونيز 

و الطحينة.

الكبدة البانية



مالبس مضادة للحرشات
كش�فت دراس�ة أجراه�ا مرك�ز مكافح�ة 
األم�راض والوقاي�ة منه�ا CDC أن املالبس 
املقاوم�ة للب�ق تضع�ف 3 أن�واع م�ن هذه 
الح�رات املزعج�ة، م�ا يمنعه�ا من عض 

البر وانتشار األمراض.
وم�ن املتوقع أن يكون هذا الصيف »س�يئا« 
للغاية فيما يتعلق بالبق الذي يمكن أن ينقل 
14 مرضا، بما يف ذلك مرض الجهاز العصبي 
وداء الي�م الناتج عن اإلصاب�ة بأحد 3 أنواع 
م�ن بكتريي�ا البوريلي�ا. وتش�مل األمراض 
األكث�ر ش�يوعا الت�ي ين��قلها الب�ق، حمى 

Rocky Mountain وColorado والكساح.
ومنذ عام 2004، تضاعفت معدالت األمراض 
الوالي�ات  الب�ق 3 م�رات يف  املنقول�ة ع�ر 

املتح�دة. وق�د يكون م�ن الصع�ب التصدي 
لهذه اللدغات، ولكن دراس�ة СDС األخرية 
املتعلقة باملالبس املعالجة بالبرييثرين، تبني 
أن املالبس املحسنة كيميائيا يمكن أن تثبط 

هذه الحرات.
ويف التجارب األخرية، اختر مركز الس�يطرة 
ع�ى األم�راض، فعالي�ة ه�ذه املالبس ضد 
3 أن�واع م�ن الب�ق. وقامت املالب�س املغلفة 
بالبريميثرين، املستمدة من زهرة األقحوان، 
بتس�ميم جمي�ع األن�واع الثالث�ة، ما صعب 

عليها الحركة وبالتايل اللدغ.
وتويص مراكز CDC بتغطية أكر قدر ممكن 
م�ن الب�رة العارية عن�د الس�ري يف الغابة، 
وذل�ك ألن البق أو »القراد« يتكاثر يف املناطق 

املش�جرة وبني األعش�اب الطويلة. ويصيب 
داء الي�م 30 ألف ش�خص س�نويا، ومن بني 
ضحاي�اه، عارض�ة األزي�اء الش�هرية بيال 
حديد، التي اكتش�فت أنه�ا مصابة باملرض 
 CDC عام 2012.ولكن مسؤولني من مراكز
يقدرون أن حاالت املرض ال يتم اإلبالغ عنها 
بش�كل كبري، ومن املرجح أن يصل العدد إىل 

أكثر من 300 ألف.
ويذك�ر أن مصدر الطع�ام املفضل لدى البق 
هو الفرئان التي ينخفض عددها هذا العام، 
م�ا يعن�ي أن املزيد من البق س�يلجأ إىل الدم 
الب�ري. كم�ا ازداد انتش�ار الب�ق وازدهر 
وأصبح أكث�ر تكاثرا هذا العام، ألن الش�تاء 

املايض كان معتدال للغاية.

اكتشاف »كنوز أثرية« شاميل القاهرة
ق�ال علم�اء آثار مرصي�ون إنهم اكتش�فوا 
أجزاء م�ن مبنى ضخم من الط�وب األحمر 
يع�ود إىل الع�رص اليوناني الروماني ش�مايل 

القاهرة.
وذك�رت وزارة اآلثار، األربعاء، أنه تم العثور 
ع�ى املبنى يف موقع »ص�ا الحجر« األثري يف 

محافظة الغربية.

وأوض�ح األثري�ون أنه�م عثروا ع�ى عملة 
ذهبية عليها صورة امللك بطليموس الثالث، 
الذي حكم مرص يف القرن الثالث قبل امليالد، 

وكان سلف امللكة كليوباترا الشهرية.
وأضاف�وا أن العمل�ة صنع�ت يف عه�د امللك 

بطليموس الرابع تخليدا لذكرى والده.
هذا وقالت الوزارة إن علماء اآلثار عثروا عى 

قط�ع أثرية أخ�رى يف املنطق�ة، من ضمنها 
أوان فخاري�ة وتماثي�ل م�ن الط�ني وأدوات 

برونزية وتمثال صغري لكبش.
وتأم�ل مرص يف أن تحفز هذه االكتش�افات 
اقتصاد البالد من خالل مساهمتها يف جذب 
أعداد مهمة من الس�ائحني من مختلف دول 

العالم.

يواجه بعض كبار الس�ن مشكالت حقيقية يف التعامل مع ارتفاع درجة 
الح�رارة والس�خونة املفرطة خالل فص�ل الصيف. وللتغل�ب عى هذه 
املش�كالت، أوصت كريستنيانه سوفينسكي، من مجلس أمناء الجمعية 
األملاني�ة ملس�اعدة كبار الس�ن، بأنه م�ن األفضل أن ينظم كبار الس�ن 
يومه�م عى نحو يس�مح بتجنب الخروج من املنزل خ�الل فرتات اليوم 
التي ترتفع بها درجات الحرارة بشدة. وأوضحت أنه يمكن القيام بذلك 
من خالل االس�تيقاظ مبكراً والقيام بالتس�وق وغريه من األنش�طة أو 

املهام خارج املنزل يف الصباح الباكر.
وعن باق�ي فرتات اليوم، أوضح�ت الخبرية األملانية أن�ه من األفضل أن 
ينعم كبار الس�ن بقس�ط من الراحة خالل فرتات الظهرية، ويستكملوا 

باقي أنشطتهم كممارسة امليش مثالً يف أوىل فرتات املساء.
وبش�كل عام، ش�ددت الخبرية األملانية ع�ى رضورة أن يصطحب كبار 

السن زجاجة من املاء عند الخروج من املنزل دائماً.

املاء يقي كبار السن من حرارة الصيف
يتحول اللون األبيض الذي يش�تهر به رخام تاج محل بالهند إىل اللونني 
األصفر واألخرض بس�بب تعرض الرضيح الذي ش�يد يف القرن الس�ابع 
ع�ر إىل الهواء امللوث يف املدين�ة التي تأتي يف الرتتي�ب الثامن يف قائمة 
امل�دن األكثر تلوثاً يف العال�م، ويحيط باملكان الذي يصنف إحدى عجائب 
الدنيا الس�بع، نهر تتناثر فيه القمامة وكثرياً ما يغلفه الغبار والضباب 
الدخاني الذي ينبعث من املداخن والعربات يف مدينة أجرا بشمال الهند.

ووجه�ت املحكم�ة انتق�اداً الذع�اً للحكومة ألنه�ا لم تفعل م�ا يكفي 
للحف�اظ عى األثر الذي ش�يده اإلمراطور املغويل ش�اه جهان رضيحاً 

لزوجته ممتاز محل.

لون رخام تاج حمل يتغري بسبب التلوث!

يتوافد مراقبو الطيور من مختلف أرجاء العالم 
ع�ى حديق�ة ديفجاك-كارافاس�تا يف ألباني�ا 
املشهورة باملس�تنقعات وتنوع الحياة الرية 
لكن بجع�ة بعينه�ا أصبحت تجت�ذب العديد 
م�ن الزوار ويطلق عليها اس�م ج�ون مالكو. 

أنق�ذ حراس الحديق�ة البجعة بع�د أن عثروا 
عليها مصابة يف جناحها قبل عامني لكنها لم 
تس�تعد قدرتها عى الطريان أو صيد طعامها. 
أطلقوا عليها اسم جون ولقبوها باسم مالكو 
الحارس الذي كان يرعاه�ا. ويعتقد أن جون 

كان يقي�م يف عش ع�ى بحرية املي�اه املالحة 
يف كارافاس�تا قبل أن يصاب. وهو من فصيل 
البجع الدملايس أحد أثقل أن�واع البجع الطائر 
الذي يصل طول جناحيه لنحو 3.5 مرت. وقال 
أدريان كوتيش مدير الحديقة ”بدأنا يف رعايته 
باعتب�اره حيوانن�ا األلي�ف لكن�ه رسعان ما 
تحول إىل رمز للحديق�ة ومصدر جذب للزوار 

والسياح“.
وأضاف ”الصي�ادون يحرضون له األس�ماك 

الطازجة كل يوم“. 
الرئي�ي  املكت�ب  ق�رب  اآلن  ج�ون  ويقي�م 
بالحديقة بعيدا عن أمثاله من البجع الدملايس، 
ال�ذي يتميز بكوم�ة من الري�ش املجعد فوق 
رأس�ه. ولجون بركته الخاصة التي يس�تحم 

ويتنزه بها. 
ويف الليل ينام جون بجوار بيت كالب الحراسة 
ويعتقد الحراس أن�ه يفعل ذلك طلبا للحماية 

من الحيوانات التي قد تفرتسه. 
وتضم حديقة ديفجاك-كارافاس�تا نحو 120 
بجعة دملاس�ية وفقا لبيان�ات جمعية الطيور 
األلبانية. والساللة مسجلة باعتبارها ”توشك 
ع�ى االنقراض“ ل�دى االتحاد ال�دويل لحماية 

الطبيعة.

»بجعة مرشدة« تصبح »شهرية« يف ألبانيا
قال مس�ؤول يف نيبال إن متس�لقا 
يابانيا ت�ويف أثناء محاولته تس�لق 

قمة إيفرست.
وأصب�ح نوب�وكازو كوريك�ي )36 
عام�ا( ثاني ش�خص يلق�ى حتفه 
يف موس�م التس�لق الح�ايل. وق�ال 
جيانيندرا رشيستا املسؤول بإدارة 
الس�ياحة من داخل املخيم الرئيي 
للمتس�لقني أنه ُعثر ع�ى كوريكي 
ميت�ا أثن�اء نوم�ه يف خيم�ة ع�ى 
ارتفاع 6400 م�رت عى الجبل الذي 

يبلغ ارتفاعه 8850 مرتا. 
”عث�ر  لروي�رتز  رشيس�تا  وق�ال 
مرشدون عى جثته داخل الخيمة“. 
وأض�اف أن تفاصي�ل ما حدث غري 

معروفة بسبب ضعف االتصاالت.
وق�ام كوريك�ي بس�بع مح�اوالت 
لكن�ه  إيفرس�ت  لتس�لق  س�ابقة 

فشل. 
ويف عام 2012 أمىض يومني عى ارتفاع 8230 
م�رتا عى إيفرس�ت يف درجة ح�رارة تقل عن 
20 تح�ت الصفر مما اضط�ره إىل برت أطراف 

تسعة من أصابعه. 

وق�ال مس�ؤولون ع�ن رح�الت التس�لق إن 
املقدوني جورجي بيتكوف )63 عاما( تويف يف 
مطلع األسبوع أثناء محاولته تسلق إيفرست 

ولم يقدموا مزيدا من التفاصيل. 
وقال املسؤولون إن عرات املتسلقني نجحوا 

يف تس�لق القمة هذا الش�هر مس�تفيدين من 
تحسن الطقس. 

وسمحت نيبال ألكثر من 340 متسلقا أجنبيا 
بصع�ود القمة خ�الل هذا املوس�م الذي بدأ يف 

آذار ويمتد حتى نهاية هذا الشهر.

وفاة ياباين يف حماولته الثامنة لتسلق قمة إيفرست

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

القاضي عماد عبد الله
الحقيقة أن املرع حينما يقرر عقوبة الشخص املعنوي إنما يسأله عن 
إخالل�ه بالتزامه يف الحيلول�ة دون وقوع املخالف�ة, وأن مخالفة ممثليه 
للقانون تس�توجب العقاب عى الش�خص املعنوي الذي يتمثل يف الواقع 

شخصا قانونيا.
وأن املرع الدويل حني قرر مبدأ مسؤولية األشخاص املعنوية عن جرائم 
غس�ل األم�وال إنما أراد توقيع الج�زاء أو التدابري املالئمة عى الش�خص 
املعن�وي حماية ملصال�ح املجتم�ع، وبدون تقري�ر املس�ؤولية الجنائية 
للبن�وك واملؤسس�ات املالية مرتكبة جرائم الغس�ل س�وف يفت�ح الباب 
ع�ى مرصاعيه الفالتها م�ن العقاب، ولذلك نجد أن املرع الدويل س�واء 
يف اتفاقي�ة فين�ا أو القانون النموذجي قد اهت�م اهتماما خاصا بتطبيق 
عقوبة املصادرة التي تتناس�ب وطبيعة الشخص املعنوي، وأما يف العراق 
نج�د أن القانون رقم 39 لس�نة 2015 أش�ار يف امل�ادة 46 :منه اوال: مع 
عدم االخالل باملس�ؤولية الجزائية للشخص الطبيعي املنصوص عليها يف 
هذا القانون، يسأل الشخص املعنوي عن الجرائم املنصوص عليها يف هذا 
القانون التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكالؤه لحس�ابه وباس�مه 

ويعاقب بالغرامة واملصادرة املقررة للجريمة وفقا للقانون.
ثانيا: يكون الش�خص املعنوي مس�ؤوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم 
ب�ه م�ن عقوبات مالي�ة وتعويض�ات اذا ارتكبت من أح�د العاملني لديه 
وباس�مه ولصالحه. لقد أطلق املرع العراقي عى االشخاص املعنوية يف 
مجال غسل األموال لفظ املؤسسة املالية وبينت الفقرة ثامنا من الفصل 
الس�ابع من القانون أعاله املقصود باملؤسسة املالية حيث تشمل كل من 
يزاول نش�اط أو أكث�ر من العمليات التالية لصالح اح�د العمالء او نيابة 
عنه )تلقي الودائع وغريها من االموال القابلة للدفع واالقراض وخدمات 
تحوي�ل األم�وال وإص�دار او إدارة وس�ائل الدف�ع كبطاق�ات االئتم�ان 

والصكوك(.
وقد أشارت املادة 11 من الفصل الخامس من القانون أعاله إىل الواجبات 
الت�ي يج�ب عى املؤسس�ة املالي�ة القيام به�ا والتي تتضم�ن االحتفاظ 
بالسجالت والوثائق واملستندات ملدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ 
غلق الحس�اب او تنفيذ معاملة عميل عارض كما يتوجب عى املؤسس�ة 
املالية االحتفاظ بالسجالت املحلية والدولية للمعامالت املالية واالحتفاظ 
كذل�ك بنس�خ م�ن البالغ�ات املرس�لة اىل مكتب غس�ل االم�وال وتمويل 
اإلرهاب وكذلك عدم فتح حس�ابات بأس�ماء مجهولة الهوية او وهمية 
وعدم التعامل مع األسماء املحظورة وإبالغ مكتب غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب املؤسس يف البنك املركزي بأية عملية يشتبه يف أنها تتضمن غسل 

أموال او تمويل إرهاب وكذلك عدم التعامل مع املصارف الصورية.
وم�ن كل م�ا تقدم فأنه النص�وص القانونية املذك�ورة يف القانون اعاله 
تعتر الركيزة االساس�ية ملحاسبة املؤسس�ات املالية املتورطة يف جريمة 
غس�ل االموال حيث ان يف مخالفتها لاللتزام�ات املتوجبة عليها بموجب 
القانون س�وف تتحقق مس�ؤوليتها الجزائية هذا فضال عن مسؤوليتها 
املب�ارشة يف حالة اش�رتاكها يف عملية غس�ل األموال، وعن�د ذلك يفرض 

القانون عقابه املناس�ب.

ماجد عبد الغفار الحسناوي
كلما ازداد الوعي أو الشعور الوطني فانه يطغى عى االرتباطات 
والوالءات املحلية ازدادت املشاركة من قبل األفراد من اجل السري 
يف طري�ق التق�دم واملتمثل�ة بالديمقراطية وهن�اك نفوس تريد 
الوصول ما تطمح أليه دون بذل أي جهد أو القيام باي عمل وال 
يمكن لألهداف بان تبرص النور أال بوجود عمل واعي ومش�اركة 
فعالة أن العمل بطبيعته ش�اق ومتعب وبعض النفوس ال تملك 
الق�درة عى مجابهة املس�ؤوليات وتحمل املش�اق فتضل بعيدة 
عن أهدافها س�لبية يف مش�اركتها ال مبالي�ة فيما يحدث حولها 
وعندما تجابه هذه النفوس بعض الفشل فأنها تلقي اللوم عى 
القدر والظروف وتتخذ من القضايا العامة موقفا سلبيا يعكس 
طبيعة هذه النفوس العاجزة عن مجابهة الواقع وأن الالمباالة 
هي حالة سلبية للمشاركة يف األمور العامة تتمثل يف رغبة الفرد 
أن يدع األمور تس�ري كما هو محدد لها وال ش�ان له يف تسيريها 
وعالج هذه الظاهرات بالرجوع إىل أس�بابها الحقيقية أي خلق 
الظروف وتش�جيع األفراد عى املش�اركة يف االنتخابات لتحقيق 
التق�دم االجتماع�ي وحصد مكاس�ب من جراء التغي�ري املتوقع 
متسلحني بوعي وإرادة حرة ومسؤولية تمارس فعالياتها وهنا 
يرز دور الطليعة يف إنجاز أعمال إيجابية تقع عليها مس�ؤولية 
إضافي�ة يف املش�اركة االنتخابية والتوعية وإن�ارة الطريق أمام 
الجماهري لتحقي�ق أحالمها وأن تعى الطليعة دورها يف املجتمع 
وعي�ا كام�ال وصحي�ا وتنقلب املش�اركة إىل طاقة تبن�ى قواعد 
التق�دم واالزدهار وثقاف�ة الجماهري ووعيه�م رشطان هامان 
من اجل تحقيق املش�اركة يف ميدان العمل واملؤسسات الثقافية 
رضورة ملح�ة لتحري�ك املجتم�ع ودف�ع عجلة التق�دم وإدارة 
رئيس�ية يف عملية طرد األف�كار امللوثة نتيجة ترس�بات مراحل 
التخل�ف والذين يجدون يف مش�اركة الش�عب يف ش�ؤون الدولة 
خطرا عى وجودهم وذلك لرتس�يخها يف األذه�ان وتغذيها قوى 
تبث االستكانة والضعف بني أفراد األمة لتامني مصالحها يف أبعاد 
الش�عب عن املش�اركة الفعالة يف أموره وهنا يرز دور الطليعة 
الواعية م�ن أفراد املجتمع عى مرسح األحداث لطرد الرواس�ب 
التاريخي�ة املتمثلة ببعض األقاويل التي توحي بعدم املش�اركة 
يف ش�ؤون األمة خشية من وقوع نتائج غري محمودة ومن هذه 
األقاوي�ل خ�ري ال تعمل, رش ال تلقي وأن غياب املش�اركة ظهور 
حالة الالمب�االة التي تؤدي باملجتمع إىل حال�ة الخمول والركود 
والتأخر واملش�اركة مرحلة رفض الواقع واتخاذ موقف إيجابي 
لتغيريه وخلق مناخ مالئم لنم�و بذور التقدم والتطور وارتباط 

الفرد اكثر بوطنه املشاركة يف شؤونه.
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