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ليس حسن اجلوار 

كف األذى ولكن حسن اجلوار الصبر 

على األذى

ص3جملس الوزراء يوجه بالتحقيق يف اسباب نقص مستويات الطاقة الكهربائية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السعوديـة واملانـيـا: العـالقـات يف اهلـاويـة

صـحـيـفـة »األوبــزرفــر« تـتــســاءل: هـل مـات مـحـمـد بـن ســلــمـان؟

القضاء االعىل يبلغ املفوضية بقبول شكاوى املعرتضني عىل نتائج االنتخابات

»سائرون« و »النرص« يضعان »اللمسات األخرية« إلعالن »الكتلة األكرب«
        المستقبل العراقي / عادل الالمي

يضصع تحالفصي »سصائرون« و«النصر« 
اللمسصات األخرية إلعالن تحالف »الكتلة 
األكصر« والتي سصيتم إعالنها رسصمياً يف 
الجلسصة األوىل للرملصان الجديصد، ويأتصي 
ذلصك يف وقت تتصاعد فيه أصوات تطالب 
بإعصادة االنتخابصات، وهصو األمصر الصذي 
حصّذر مصن تداعياته تحالف »سصائرون«. 
ويبدو رئيصس الوزراء حيدر العبادي أبرز 
املرشصحني لتصّويل والية ثانيصة يف منصبه، 
بحسصب املعلومات التي ترشح عن الكتل 
العصاديل،  حسصني  وكشصف  السياسصية. 

املتحدث الرسصمي باسصم ائتصالف النر 
الذي يرتأسصه العبصادي، عن الشصخصية 

املرشحة لتويل رئاسة الحكومة.
وقصال العصاديل، »حتصى اآلن ليصس هناك 
مرشصح لتصويل رئاسصة الحكومصة غصري 
رئيصس الصوزراء حيصدر العبصادي وليصس 
هنصاك اعرتاض من قبصل الكتل الفائزة يف 
)االنتخابصات الرملانية التصي جرت يف 12 
أيصار الجاري يف عمصوم البالد(، عىل توليه 
رئاسة الحكومة«، حسصب ما نقلت عنه 

وكالة سبوتنيك الروسية.
وحول ما تناقلته وسصائل اإلعالم املحلية 
والدوليصة بشصأن اشصرتاط زعيصم التيار 

اسصتقالة  الصصدر،  مقتصدى  الصصدري 
العبصادي من »حزب الدعوة«، مقابل تويل 
الحكومصة، قال العصاديل: »ال صحة لهذه 
الصروط باملطلق«. وأشصار العصاديل، إىل 
وجود مفاوضات وتفاهمات عميقة بني 
ائتصالف النصر وباقي القصوى، مضيفا: 
»لكن أقصرب القوى للنر هم سصائرون 
ومازالت املفاوضصات منفتحة عىل باقي 
القوى«، إال استدرك بالقول »حصل شبه 
اتفاق بني ائتالف النر، وسائرون، عىل 
خريطة طريق، وأسصس ومبادئ املرحلة 

القادمة«. 
التفاصيل ص3

املحكمة املركزية حتكم
 بـ »املؤبد« ملدان وجه بقتل عضو 

يف جملس احلكم عام 2004

قـادة لـيـبـيــا
 يف قرص اإلليزيه للتعجيل 

باالنتخـابـات

مكافحة اإلجرام
 تلقي القبض عىل عدد من املتهمني 

واملطلوبني ببغداد

الصدر حيذر من »إلغاء« نتائج االنتخابات.. واالحتاد الوطين يعلن قبوله مبرشح لرئاسة الوزراء
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طبابة احلشد الشعبي تعلن ارسال أكثر من )700( جريح لتلقي العالج خارج العراقنائبة: لـن نسمـح بتهميـش املـرأة فـي الـدورة الربملانيـة املقبلـة
رئيس الوزراء يأمر بتكريم مفرزة استخبارات تصدت النتحاري يف الشعلـة  وزير الداخلية يعد بتنفيذ »امللفات العالقة« التي ختص املنتبسني واملتطوعني

كـلـوب : 
عزيزي  راموس انت رسطان 

كـرة الـقـدم
ص2 ص4 ص2

البارجات األمريكية يف البحر اجلنويب »تستفز« الصني
      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وكالة »رويرتز«، أمس األحد، أن قطعتني 
حربيتصني أمريكيتصني أبحرتا قرب جصزر يف بحر 
الصصني الجنوبصي تزعم الصني السصيادة عليها، 
وسصط توتصر متصاعصد بصني واشصنطن وبكني. 
ونقلت الوكالة عن املسصؤولني، اللذين طلبا عدم 
نصر اسصميهما، أن املدمصرة »هيجنصز« وطراد 
الصواريخ املوجهة »أنتيتام« اقرتبا ملسصافة 12 
ميصالب حريا مصن جزر باراسصيل، التصي تتنازع 
عليها الصني مع جريانها. وقال أحد املسصؤولني 

إن السصفينتني أجريتا منصاورات قرب جزر تري 
ولينكولصن وتريتصون وودي الواقعة ضمن جزر 
باراسيل. ومن املرجح أن تثري الخطوة األمريكية 
غضب بكني التي أرسصلت قبل أيام أسصلحة غري 
مسصبوقة إىل املنطقصة املتنصازع عليهصا. وارتفع 
منسصوب التوتر بني بكني وواشصنطن األسصبوع 
املايض، بعد أن طردت، الثانية األوىل من مناورات 
»حافة الهصادئ« العسصكرية يف املحيط الهادئ، 
وبرر الجيش األمريكي قراره بسصبب اسصتمرار 
بكني يف »عسصكرة« بحر الصني الجنوبي. وقبل 
ذلك بعصد أيام، ذكرت تقارير أن الصني أرسصلت 

القصوات الجويصة الصينية أرسصلت للمصرة األوىل 
قاذفصات قنابصل بعيصدة املدى، قصادرة عىل حمل 
رؤوس نوويصة، إىل املنطقصة املتنصازع عليهصا يف 
البحصر. ومنذ سصنوات تطالب الصصني والفلبني 
وبرونصاي وماليزيا وفيتنام بحق السصيادة عىل 
مناطصق ببحصر الصصني الجنوبصي، الصذي يعتر 
ممصرا حيويصا لطرق الشصحن، كما أنصه يحتوي 
احتياطصات نفصط وغصاز كبرية. وتعمصل الصني 
عىل استصالح شصعب مرجانية تسصيطر عليها 
يف املنطقة منذ سصنوات، إضافة إىل بناء منشآت 

مدنية وعسكرية يف البحر املتنازع عليه.

 )150( نائبا يوقعون طلبا لألمم املتحدة إلعادة 
العد والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات

املحكمة االحتادية ترد دعوى إللزامها بعدم 
2املصادقة عىل نتائج االنتخابات 3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت مفوضية االنتخابات واالسصتفتاء 
يف إقليم كردسصتان، أمس األحد، عن بدء 
تسصجيل الكيانات السياسية املشاركة يف 
انتخابات برملان اإلقليم املقرر إجراؤها يف 

الص30 من شهر أيلول املقبل.
واإلعصالم  العالقصات  عصام  مديصر  وقصال 

للمفوضيصة شصورش حسصن يف مؤتمصر 
الكيانصات  بتسصجيل  »بدأنصا  صحفصي 
السياسية«، ماضياً إىل القول »بخصوص 
مرحله تحديث سصجل الناخبني )ستبدأ( 
يف األول مصن شصهر تمصوز ولغايصة نهاية 
الشهر«. وأضاف حسن، »نحن جاهزون 
لالنتخابات املقبلة«، مشرياً إىل أن »عملية 
العصد والفرز لالنتخابات سصتكون يدوية 

وليسصت الكرتونية ما سيسصهل العملية 
االنتخابية وعمليه إجرائها يف موعدها«.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردسصتان 
نيجريفصان البارزاني حدد يصوم 30 أيلول 
املقبصل موعصدا إلجصراء إنتخابصات برملان 

إقليم كردستان.

التفاصيل ص3

األحزاب الكردية تسعى إىل »حمارصة« االحتاد والديمقراطي 
يف انتخابات اإلقليم
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      بغداد / المستقبل العراقي

اليوم  وج�ه مجل�س ال�وزراء، 
األحد، بالتحقيق يف اسباب النقص 
الطاق�ة  بمس�تويات  الحاص�ل 
الكهربائي�ة. وقالت االمانة العامة 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزراء  ملجل�س 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن » مجل�س ال�وزراء اطل�ع ع�ى 
أس�باب النقص الحاص�ل يف تزويد 
املواطن�ن بالطاقة الكهربائية مع 
بداية فصل الصيف وشهر رمضان 
الكري�م وأداء الطلب�ة لالمتحانات 
النهائي�ة ، إذ أك�د مجل�س الوزراء 
انه ومنذ فرتة وجه وزارة الكهرباء 
االستعداد إىل فصل الصيف وتوفري 
كل م�ا م�ن ش�أنه أن يس�اهم يف 
زيادة إنت�اج الطاقة الكهربائية ». 
وأضافت ان »مجلس الوزراء وجه 
بجلسته االستثنائية األوىل املنعقدة 
قي�ام   ،2018/5/24 بتاري�خ 
وزارة الكهرب�اء بإج�راء التحقيق 
النق�ص الحاصل  املعرفة أس�باب 
بالطاق�ة  املواطن�ن  تزوي�د  يف 
الكهربائي�ة ومحاس�بة املقرصين 
وأخذ اإلج�راءات القانونية بحقهم 
اصولي�ا«. وتابع�ت »رف�ع تقرير 
مفص�ل بذل�ك إضاف�ة إىل تقدي�م 
اإلحتياجات املطلوبة التي تس�اهم 
يف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إىل 
السيد رئيس مجلس الوزراء / رنيم 
لجن�ة الطاقة الوزاري�ة، باالضافة 
اىل قيام وزارة الكهرباء باإلرساع يف 
إنجاز عملية ربط وحدات إضافية 

للمنظومة الكهربائية«.

جملس الوزراء يوجه بالتحقيق يف اسباب نقص مستويات الطاقة الكهربائية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الطبابة التابعة لهيئة الحش�د 
الش�عبي, أم�س االحد, إرس�الها أكث�ر من 700 
جريح من الحش�د اىل خارج العراق لتلقي العالج 
بأرقى املستشفيات يف الهند ولبنان والجمهورية 
االسالمية يف ايران. وذكرت املديرية يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انها »تعاقدت 
ايض�ا م�ع ع�دة مستش�فيات يف روس�يا والهند 
وإس�بانيا لتقدي�م افض�ل الخدم�ات اىل جرحانا 
االبط�ال الذين أصيب�وا باملعارك ض�د االرهاب«, 
الفت�ة اىل ان »ارس�ال 700 جري�ح ه�ذا العام اىل 

خارج العراق لتلقي العالج«.
واضاف�ت انه ت�م »اج�راء عملي�ات جراحية 
حرجة خ�ارج العراق ملئ�ات الجرحى، فضال عن 
اس�تدعاء فريق طبي اس�رتايل متخصص بزراعة 
اإلط�راف الصناعية اىل بغ�داد وتحفيز األعصاب 

وإصابات الحبل الشوكي بطرق مبتكرة«.
وتابع�ت ان »املديرية تجري عى قدم وس�اق 
لتقدي�م أفضل الخدم�ات عرفانا مل�ا قدموه من 

تضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية مكافحة االجرام يف بغداد، أمس 
األح�د، القبض عى عدد م�ن املتهمن واملطلوبن 
للقض�اء وفق م�واد قانونية وجنائي�ة مختلفة. 
وذكر بيان للمديرية، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »مديري�ة مكافح�ة االجرام يف 
بغ�داد تمكنت م�ن الق�اء القبض ع�ى عدد من 
املتهم�ن واملطلوبن للقضاء وف�ق مواد قانونية 
وجنائية مختلفة«. وبينت املديرية بحسب البيان 
ان »مفارزها القت القبض عى عدد من املتهمن 
وف�ق م�واد قانوني�ة تنوعت بن جرائ�م الرسقة 
والقتل وحي�ازة املخدرات وتزوير املستمس�كات 
الرس�مية وانتح�ال صف�ة فضال ع�ن اثنن من 
املتهمن ضبط بحوزتهم عبوة ناسفة و٣ رمانات 
يدوية و صاروخ قاذفة و مادة اليس فور وأجهزة 
تفجري مختلف�ة، ومتهم اخر ضبط داخل عجلته 

مسدسن اثنن وجهاز كاتم للصوت. 

مكافحة اإلجرام تلقي القبض عىل عدد 
من املتهمني واملطلوبني ببغداد

طبابة احلشد الشعبي تعلن ارسال أكثر من 
)700( جريح لتلقي العالج خارج العراق

         بغداد / المستقبل العراقي

عثرت القوات االمني�ة يف محافظة كركوك، أمس االحد، عى 
عدد م�ن العب�وات واالحزمة الناس�فة واملتفج�رات يف مناطق 

متفرقة من املحافظة.
وقالت قي�ادة الرشط�ة االتحادية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »قوة من الفوج الراب�ع يف اللواء 19 
التابعة للفرقة الخامسة، عثرت عى 8 عبوات ناسفة و٣ احزمة 
ناس�فة قديمة مدفون�ة يف ارض زراعية يف املنطق�ة الصناعية 
خ�ارج مدينة داق�وق بمحافظة كركوك، ت�م تفجريها من قبل 

مفرزة معالجة متفجرات الفوج«.
واضاف�ت ان »قوة من آمرية الهندس�ة العس�كرية تمكنت 
م�ن اتالف ث�الث عبوات ناس�فة يف منطق�ة الجوال�ة يف قضاء 

الحويجة«.
واشارت القيادة اىل ان »قوة من اللواء السادس التابع للفرقة 
الثاني�ة، عثرت اثناء التفتيش يف منطق�ة الضباط بحي العامل 
ع�ى م�واد متفج�رة يف دار اح�د املواطنن، عى عبوة ناس�فة، 
ومفتاح تفج�ري عدد )٣(، وقنبلة هجومي�ة فتيل )كورتكس(، 
وفتي�ل امان، وق�داح كهرباء ع�دد )2(، وق�داح اعتيادي، و10 

غرامات من مادة )C4(، وغطاء صاعق عدد )2(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة رشطة محافظة نينوى، أم�س األحد، القبض 
عى 10 مطلوبن للقضاء بتهم إرهابية وجنائية.

 وق�ال قائ�د رشط�ة نين�وى العمي�د الرك�ن حم�د النامس 
الجبوري، إن »مديرية مكافحة إجرام نينوى وبتعاون وتنسيق 
اس�تخباراتي تمكنت م�ن القبض عى إرهابي�ن اثنن ينتميان 
إىل تنظيم داع�ش، وصدر بحقهما مذك�رات، مبينا ان »القوات 
داهم�ت املوقع ال�ذي كان�ا يتواجدان في�ه بمنطق�ة الهرمات 
يف الجان�ب الغرب�ي ملدين�ة املوصل«، بحس�ب ما نقلت�ه وكالة 
»األناض�ول«. وأوضح الجبوري، أن »العن�ارص األمنية ضبطت 
بحوزة اإلرهابين رشاشا متوسطا، وخمس مسدسات، وكمية 
من العتاد، وأجهزة اتصال، ورشائح اتصال تس�تخدم للتمويه، 

أوراق ثبوتية مزورة«.
وأضاف ان »القوات نجحت يف القبض عى 8 مطلوبن آخرين 
بته�م جرائم رسقة للممتل�كات العامة والخاص�ة يف املوصل«، 
حي�ث أكد قائد رشطة نينوى أنه تم القاء القبض عى مجموعة 

من املدانن بقضايا جنائية بمنطقتي الطريان والخرضاء.

االحتادية تعلن تفكيك عبوات واحزمة 
ناسفة ومتفجرات يف كركوك

رشطة نينوى تعتقل )10( مطلوبني 
بتهم ارهابية وجنائية 

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�المية  الجماع�ة  كتل�ة  رئي�س  كش�ف 
الكردس�تانية احمد رش�يد حمه، أمس االحد، عن 
توقي�ع 150 نائباً عى طلب موجه اىل االمم املتحدة 
إلعادة العد والفرز اليدوي ألوراق االقرتاع، فيما عزا 
عدم حضور نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واالتحاد الوطني الكردستاني يف الجلسة الربملانية 
ليوم امس، اىل الخوف من كش�ف تزويرهم لنتائج 

االنتخابات.
ونقلت وكال�ة »الغد برس« عن حمه القول انه 
»ل�م نيأس من مطالبنا بإعادة العد والفرز اليدوي 

وكل الطرق متاحة امامنا«.

واض�اف »نح�و 150 نائ�ب وقع�وا اىل وثيق�ة 
موجه�ة اىل االمم املتحدة، نطالب فيها بإعادة العد 
والفرز الي�دوي، كما أننا طرقنا ابواب الس�فارات 
ومنظمات املجتم�ع الدويل وس�ننضم اعتصامات 
احتجاجا عى تزوير النتائج كما س�نحرك الشارع 

ايضا وسنلجأ لكل الوسائل«.
وبن انه »اذا حصل قرار يمكن اعادة الصناديق 
لعدها وفرزها يدوي�ا وخاصة ان بعض الصناديق 
يف كرك�وك كان�ت بي�د املعتصم�ن ول�دى القوات 

االتحادية«.
واشار حمه اىل ان »الحزبن الكردين الرئيسن 
الوطن�ي  واالتح�اد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
الكردستاني، لم يحظرا جلسة يوم امس الن نتائج 

االنتخاب�ات كانت لصالحهم بعد التالعب والتزوير 
التي قاموا بها وبالتايل ال يريدون ان تظهر حقائق 

التالعب«.
وكان من املقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة 
خاصة بمناقش�ة نتائج االنتخابات، اال انه لم يتم 

عقدها لعدم تحقق النصاب القانوني.
وعق�د مجل�س النواب ي�وم الخمي�س املايض، 
جلس�ة طارئة ملناقش�ة نتائج االنتخابات، وخالل 
الجلسة كش�ف النائب مشعان الجبوري عن قيام 
بع�ض الكتل السياس�ية وباالتفاق م�ع مفوضية 
االنتخاب�ات بالتف�اوض عى صنادي�ق االقرتاع يف 
املراكز االنتخابية خارج البالد للتالعب بها، مقابل 

مبالغ مالية ضخمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أم�س 
االحد، بتكري�م مفرزة االس�تخبارات التي تصدت 

لإلنتحاري يف منطقة الشعلة ببغداد. 
وق�ال مرك�ز اإلع�الم األمن�ي، يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »القائد العام 

للقوات املسلحة حيدر العبادي أمر بتكريم مفرزة 
االستخبارات التي تصدت إلرهابي انتحاري يرتدي 
حزاما ناس�فا وانقذت حياة الكث�ري من املواطنن 
يف متن�زه الش�علة ش�مايل العاصمة بغ�داد برتبة 

اعى«. 
وأوضح بيان املركز االعالمي، أن املفرزة »مكونة 
من مالزم أول رامي ظاهر فليح و املفوض هشام 

عيدان حسن ون ع حسن جاسم حميد«. 
يذك�ر ان انتحاريا يرتدي حزاما ناس�فا حاول 
اس�تهداف متنزه يف منطقة الشعلة شمايل بغداد، 
حي�ث منعته ق�������وة امنية الدخ�ول للمتنزه 
وفجر نفس�ه، ما ادى اىل مقتل عدد من االشخاص 
بينه�م ضاب�ط برتبة م�الزم اول واصاب�ة مدنين 

بجروح.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية قاسم األعرجي، 
أم�س األح�د، ح�رص وزارت�ه ع�ى 
التعامل بش�فافية مع جميع امللفات 
العالق�ة، واعداً بتنفيذ تلك امللفات »يف 

القريب العاجل«.
 وق�ال مكت�ب األعرج�ي يف بي�ان 

تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
قاس�م  الداخلي�ة  »وزي�ر  إن  من�ه، 
األعرج�ي زار مدين�ة تكري�ت والتقى 
عدداً من ش�يوخها ووجهائها، وكان 
املصطفى  الش�يخ مزاحم  باستقباله 

رئيس مجلس شيوخ املدينة«.
 وأضاف البيان، أن »الوزير استمع 
خالل اللق�اء إىل عدد من املطالب التي 

تقدم به�ا أه�ايل املدينة بينه�ا إعادة 
منتس�بي الرشط�ة م�ن املفصول�ن 
والذي�ن فس�خ عقوده�م يف ظ�روف 
خاص�ة، والتعجيل بإج�راءات إصدار 
األوام�ر اإلدارية القاضية بتعين 500 
رشطي لف�وج حماية تكريت، إضافة 
إىل تثبي�ت عدد من الضب�اط واملراتب 
الذي�ن ت�م فصله�م بس�ب إج�راءات 

املسائلة والعدالة«. 
وأكد وزي�ر الداخلية، وفقاً للبيان، 
»ح�رص ال�وزارة ع�ى التعام�ل بكل 
ش�فافية م�ع ك�������اف�ة امللفات 
العالقة«، واع�داً ب�«تنفيذها )امللفات 
بم�ا  العاج�ل  القري�ب  يف  العالق�ة( 
يضمن حقوق جميع املنت���سبن أو 

املتطوعن الجدد«.

وزير الداخلية يعد بتنفيذ »امللفات العالقة« التي ختص املنتبسني واملتطوعني

نحو )150( نائبًا يوقعون طلبًا لألمم املتحدة إلعادة العد والفرز اليدوي 
لنتائج االنتخابات

رئيس الوزراء يأمر بتكريم مفرزة استخبارات تصدت 
النتحاري يف الشعلة 

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية 
بح�ق  الحي�اة  م�دى  بالس�جن  حكم�ا 
إرهاب�ي وج�ه بتفج�ري س�يارة مفخخة 
ع�ى موكب عضو مجل�س الحكم الراحل 
ع�����ز الدي����ن س�ليم ع�ام 2004. 
وقال املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء 
األعى القايض عبد الستار بريقدار يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الهيئ�ة األوىل يف املحكم�ة الجنائي�ة 
املركزي�ة يف الرصاف�ة نظ�رت قضية احد 
اإلرهابي�ن املنتمي إىل ما يس�مى تنظيم 

التوحيد والجهاد منذ عام 200٣«. 
 وأض�اف أن »املته�م كان ق�د اعرتف 
بتنفي�ذه عملي�ات إرهابي�ة ع�دة وكان 
الت�ي قام�ت بتنفي�ذ  مس�ؤول املف�رزة 

يف  وانتح�اري  س�يارة  تفج�ري  عملي�ة 
منطق�ة الحارثي�ة يف بغ�داد ع�ى موكب 
عض�و مجلس الحك�م الراحل ع�ز الدين 
س�ليم يف ع�ام 2004«.  وتاب�ع بريق�دار، 
إن »املته�م اع�رتف أيض�ا بقيام�ه بعدد 
م�ن العملي�ات اإلرهابي�ة«، الفت�ا إىل أنه 
»ق�ام بتوجي�ه مفرزت�ه ملتابعة وس�ائل 
اإلعالم املرئية ومراقب�ة مداخل ومخارج 
املنطق�ة الخرضاء ملعرفة أوق�ات انعقاد 
جلس�ات مجلس الحك�م العراقي ووقت 
خ�روج ودخول املجنى علي�ه«.  وأوضح، 
أن »املتهم اس�تحصل موافقة ما يس�مى 
بأمري بغداد املدعو )أب�و محمد اللبناني( 
ووج�ه بتجهي�ز س�يارة مفخخ�ة م�ع 
انتحاري عربي الجنس�ية لتنفيذ العملية 
وبالفعل قام بالتوجه إىل س�احة اللقاء يف 
منطقة املنصور واستلم العجلة املفخخة 

واإلرهاب�ي العرب�ي ليتوج�ه بعدها ألحد 
مضاف�ات التنظي�م اإلرهاب�ي يف منطقة 
الريموك ويف صباح اليوم التايل قام بتفجري 
العجلة يف امل�كان املحدد من قبله«. وتابع 
بريق�دار أن«املحكم�ة أص�درت قراره�ا 
وفق�ا ألح�كام امل�ادة 194 /1 من قانون 
العقوبات كون الح�ادث وقع قبل صدور 
قانون مكافحة اإلرهاب رقم )1٣( لسنة 
2005 وان الحكم خاضع للطعن والتمييز 

الوجوبي«. 
وكان عز الدين س�ليم )61 عاماً(، قد 
ش�غل عضوية ورئاس�ة مجل�س الحكم 
العراق�ي االنتق�ايل بع�د 200٣، ويعت�رب 
من أح�د أب�رز ق�ادة الحركة االس�المية 
واملعارض�ن للنظام الصدام�ي املخلوع، 
وله عرشات املؤلفات والبحث السياس�ية 

والفكر االسالمي. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�ربت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة 
القان�ون زين�ب الخزرجي، أم�س األحد، 
أن الدورة املقبلة ملجلس النواب ستش�هد 
مش�ددًة  املناص�ب،  يف  »نوعي�اً«  تغي�رياً 

ع�ى ع�دم الس�ماح بتهميش حق 
املرأة مج�دداً. وقال�ت الخزرجي يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »ال�دورة املقبل�ة 
تغ�رياً  ستش�هد  الن�واب  ملجل�س 
نوعي�اً باملناصب ونضغ�ط باتجاه 
أن تتس�نم امل�رأة مناص�ب وزارية 
ورئاس�ة لج�ان نيابي�ة وه�ذا حق 

طبيعي كفله الدستور«. 
وأش�ارت إىل أن�ه »منذ س�قوط 
النظام وعى مدى السنوات السابقة 

وتعاقب الحكومات لم ُتعط املرأة حقها يف 
تس�نمها مناصب وزارية اال شيئاً بسيطاً 
ال يتناس�ب مع التمثي�ل الحقيقي للمرأة 
س�واء كان بالكابينة الوزارية أو رئاس�ة 

اللجان النيابية أو الهيئات املستقلة«. 
وأضافت، »سنقف بشدة خالل الدورة 

الرابع�ة ونطال�ب بحقوقنا ولن نس�مح 
بتهمي�ش ح�ق امل�رأة كما حصل س�ابقاً 
ول�ن نت�������نازل عن حقنا الذي كفله 
الدس�تور وهو التمثيل الحقيق�ي للمرأة 
س�واء كان بالكابينة الوزارية أو رئاس�ة 

اللجان النيابية«.
العراقي�ة  »امل�رأة  أن  وتابع�ت، 
أثبت�ت للعال�م أجمع م�دى قدرتها 
ع�ى االدارة وش�غل املناص�ب عى 
مدى الس�نوات الس�ابقة من خالل 
تصديها للمس�ؤولية وعملها داخل 
مجل�س الن�واب وكش�فها مللف�ات 
فس�اد واستجواب وزراء لذلك يجب 
أن تاخذ املرأة دورها الحقيقي خالل 
املرحل�ة املقبلة وس�نعمل جاهدين 
عى تحقي�ق ه�ذا الح�ق الطبيعي 

الذي كفله الدستور للمرأة«.

املحكمة املركزية حتكم بـ »املؤبد« ملدان وجه بقتل عضو 
يف جملس احلكم عام 2004

نائبة: لن نسمح بتهميش املرأة يف الدورة
 الربملانية املقبلة
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     بغداد / المستقبل العراقي 

كشف مجلس الذهب العاملي، أمس األحد، أن احتياطي الذهب التي تمتلكه الدول 
العربية بلغ 1006 أطنان.

وأظهـرت األرقام أن السـعودية تتصدر الـدول العربية باحتياطـي يقدر بـ 323 
طنا، تليها الجزائر بـ 174 طنا.

وتأتي ليبيا يف املرتبة الثالثة باحتياطي يقدر بـ 117 طنا. ويملك العراق حوايل 90 
طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مرص باحتياطي يقدر بـ 77 طنا.

وال تـزال أمريـكا تحتـل املركز األول عىل مسـتوى العالم يف احتياطـي الذهب بـ 
8133 طنا، ويشـر املجلس إىل ارتفاع إجمايل املعروض العاملي من الذهب بنسبة 
طفيفة ليصل إىل 1063.5 طنا خالل الربع األول من العام 2018، فيما بلغ إنتاج 
املناجم 770 طنا، وتراجع الطلب االستثماري عىل املعدن النفيس بنسبة 27% إىل 

نحو 287 طنا.

العراق حيل يف »املرتبة الرابعة« باحتياطي الذهب عىل املستوى العريب

الصدر حيذر من »إلغاء« نتائج االنتخابات.. واالحتاد الوطين يعلن قبوله مبرشح لرئاسة الوزراء

»سائرون« و »النرص« يضعان »اللمسات األخرية« إلعالن »الكتلة األكرب«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت مفوضيـة االنتخابات واالسـتفتاء يف 
إقليم كردستان، أمس األحد، عن بدء تسجيل 
الكيانات السياسـية املشـاركة يف انتخابات 
برملـان اإلقليـم املقرر إجراؤهـا يف الـ30 من 

شهر أيلول املقبل.
وقال مدير عام العالقات واإلعالم للمفوضية 

شـورش حسـن يف مؤتمـر صحفـي »بدأنـا 
بتسـجيل الكيانـات السياسـية«، ماضياً إىل 
القـول »بخصـوص مرحلـه تحديث سـجل 
الناخبـن )سـتبدأ( يف األول من شـهر تموز 
ولغاية نهاية الشهر«. وأضاف حسن، »نحن 
جاهـزون لالنتخابات املقبلة«، مشـراً إىل أن 
»عمليـة العـد والفـرز لالنتخابات سـتكون 
يدوية وليست الكرتونية ما سيسهل العملية 

االنتخابية وعمليه إجرائها يف موعدها«.
يذكـر أن رئيـس حكومـة إقليم كردسـتان 
نيجرفـان البارزانـي حـدد يـوم 30 أيلـول 
املقبل موعـدا إلجراء إنتخابـات برملان إقليم 

كردستان.
بـدوره، أعلن تحالـف الديمقراطية والعدالة 
بزعامة برهم صالح، األحد، سـعيه لتشكيل 
جبهـة سياسـية تضـم اىل جانبـه أحـزاب 

واالتحـاد  االسـالمية  والجماعـة  التغيـر 
االسـالمي لخـوض إنتخابـات برملـان اقليم 
كردسـتان بقائمة موحدة، فيما جدد اتهامه 
لحزبـي الديمقراطي الكردسـتاني واالتحاد 
الكردسـتاني بتزوير االنتخابات، مسـتبعدا 

التحالف معهما بهذه املرحلة.
وقال املتحدث باسـم التحالـف ريبوار كريم 
يف حديـث لــ السـومرية نيـوز، إن »تحالف 

الديمقراطية والعدالة يسعى لتشكيل جبهة 
سياسية تضم األحزاب األربعة حركة التغير 
والجماعة االسالمية الكردسـتانية واالتحاد 
االسالمي الكردستاني وتحالف الديمقراطية 
والعدالـة لخـوض إنتخابـات برملـان اقليـم 
كردسـتان بقائمـة موحـدة«، مشـراً اىل أن 
»هنـاك مناقشـات لتشـكيل جبهـة موحدة 

تضم هذه االحزاب يف بغداد أيضا«.

وأضـاف كريـم، أن »الحزبـن الديمقراطـي 
الكردستاني  الوطني  الكردسـتاني واالتحاد 
قامـا بتزويـر اصـوات الناخبن، واسـتبعد 
التحالـف معهمـا يف كتلة موحـدة يف الربملان 
العراقـي خالل هـذه املرحلة«، الفتـا اىل أنه 
»لدينـا إعرتاضات بشـأن نتائـج االنتخابات 
ونحـن بإنتظـار القـرار النهائي للشـكاوي 

والطعون ومن ثم نتخذ القرار الالزم«.

فتح باب التسجيل أمام الكيانات السياسية النتخابات برملان كردستان

األحزاب الكردية تسعى إىل »حمارصة« االحتاد والديمقراطي يف انتخابات اإلقليم

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

يضع تحالفي »سائرون« و«النرص« 
اللمسـات األخـرة إلعـالن تحالـف 
سـيتم  والتـي  األكـرب«  »الكتلـة 
األوىل  الجلسـة  يف  رسـمياً  إعالنهـا 
للربملـان الجديد، ويأتـي ذلك يف وقت 
تتصاعد فيه أصـوات تطالب بإعادة 
االنتخابـات، وهـو األمر الـذي حّذر 
مـن تداعياتـه تحالف »سـائرون«. 
ويبدو رئيس الـوزراء حيدر العبادي 
أبـرز املرشـحن لتّويل واليـة ثانية يف 
منصبـه، بحسـب املعلومـات التـي 
ترشح عن الكتل السياسية. وكشف 
الرسـمي  املتحدث  العـاديل،  حسـن 
باسـم ائتـالف النرص الذي يرتأسـه 
العبـادي، عن الشـخصية املرشـحة 

لتويل رئاسة الحكومة.
وقال العـاديل، »حتى اآلن ليس هناك 
مرشـح لتويل رئاسـة الحكومة غر 
رئيس الوزراء حيـدر العبادي وليس 
هناك اعرتاض من قبل الكتل الفائزة 
يف )االنتخابات الربملانية التي جرت يف 
12 أيار الجاري يف عموم البالد(، عىل 
توليه رئاسـة الحكومة«، حسـب ما 
نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

وحـول مـا تناقلتـه وسـائل اإلعالم 
اشـرتاط  بشـأن  والدوليـة  املحليـة 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
استقالة العبادي من »حزب الدعوة«، 
مقابل تويل الحكومة، قال العاديل: »ال 

صحة لهذه الرشوط باملطلق«.
وأشـار العاديل، إىل وجود مفاوضات 
وتفاهمات عميقة بن ائتالف النرص 
وباقي القوى، مضيفـا: »لكن أقرب 
القوى للنرص هم سـائرون ومازالت 
باقـي  عـىل  منفتحـة  املفاوضـات 
القوى«، إال اسـتدرك بالقول »حصل 
شـبه اتفـاق بـن ائتـالف النـرص، 
طريـق،  خريطـة  عـىل  وسـائرون، 
وأسـس ومبادئ املرحلـة القادمة«. 
وأملح املتحدث باسم »ائتالف النرص« 
»صـورة  أن  إىل  حديثـه،  ختـام  يف 
تشكيل الحكومة، سوف تتضح أكثر 
بعد أسـبوع أو أسـبوعن من اآلن«. 
بدوره، حذر تحالف سائرون بزعامة 
مقتـدى الصدر مـن الغـاء أو تعديل 
نتائج االنتخابـات العراقية التي فاز 
فيها. وشدد جعفر املوسوي املتحدث 
باسـم زعيم التيار الصـدري مقتدى 
الصـدر، يف بيـان تلقـت »املسـتقبل 
العراقي« نسـخة منـه، أن الربملان ال 

يملك صالحية الغـاء أو تعديل نتائج 
االنتخابـات حتى من خـالل ترشيع 
قانون الن العراق سيكون عندها أمام 
مهام بعيدة عـن مفهوم الترشيعات 

وقريبة من التأسيس إىل الفوىض.
مفوضيـة  قانـون  أّن  إىل  وأشـار 
الطعـن  طـرق  رسـم  االنتخابـات 
والشكاوى واآللية التي يجب اتباعها 
عند ظهور النتائج من خالل تضمنه 
تخصيص هيئة قضائية من محكمة 

تمييز العراق للنظـر بالطعون وفقاً 
للقانـون. واوضـح ان هـذه الهيئة 
القضائية ينحرص دورها يف النظر ملا 
هو معـروض عليها وال تتعدى ذلك.. 
معتربا أن ما يقوم به مجلس النواب 
أو مـا يريد الرشوع به هو زحف عىل 
صالحية السلطات األخرى، يف إشارة 
إىل محاولتـن لعقـد جلسـة برملانية 
طارئـة لبحـث »خروقـات وتزوير« 
رافقـت االقـرتاع العـام لكنه فشـل 

يف عقدهمـا خـالل االسـبوع الحايل 
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 
لحضور النواب.  ونوه املتحدث بأسم 
الصدر إىل أّنـه إذا كان هنالك تقصر 
يف عمل املفوضيـة العليا لالنتخابات 
فلمجلـس النـواب مسـاءلتها وفقاً 
للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت 
األدلة والقناعة ألعضاء مجلس النواب 
لكنـه ال يجـوز للمحكمـة االتحادية 
العليـا الخوض بصحة أو عدم صحة 

نتائـج االنتخابـات.. مبينـا ان دور 
املحكمة االتحاديـة يقترص بموجب 
املادة 93 / س سـابعاً من الدسـتور 
باملصادقـة عـىل نتائـج االنتخابات، 
وانهـا متى ما امتنعـت عن ذلك فإن 
هـذا يعـد خرقـاً للدسـتور. وشـدد 
املوسـوي عـىل ان تحالف سـائرون 
مع أتباع الطرق القانونية السـلمية 
والخروقـات  الشـكاوى  يف  للنظـر 
التـي رافقـت العمليـة االنتخابيـة.. 

وطالـب املفوضية والهيئة القضائية 
وعدالـة  بجديـة  بالنظـر  املختصـة 
بتلك الطلبات ورسعة حسـمها وفق 
القوانن املرعية. بدوره، اكد االتحاد 
الوطني الكردسـتاني عدم ممانعته 
ملنـح والية ثانيـة اىل رئيـس الوزراء 
حيـدر العبـادي، داعيـا االحـزاب اىل 
وضع منهاج للتخلص من املشكالت 

السابقة.
وقال القيادي يف االتحاد سـعدي برة 

ان »الحزب مع اي شخصية سياسية 
يتم االتفاق عليها يف بغداد من الكتلة 
لرئاسـة  األكـرب كمرشـح  النيابيـة 
الوزراء«. وأضاف ان »االتحاد الوطني 
ليـس لديه خالف مع حيـدر العبادي 
ولدينا استعداد لدعمه لوالية ثانية«. 
ودعا برة األحزاب املشاركة والفائزة 
يف االنتخابـات إىل »العمل سـوية من 
اجل إعداد برنامـج حكومي يتم من 

خالله تجاوز املشكالت املاضية«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى إللزامها بعدم املصادقة
عىل نتائج االنتخابات

بغداد / المستقبل العراقي 

ردت املحكمـة االتحادية العليـا دعوى بطلب 
الزامهـا بعدم املصادقة عـىل نتائج انتخابات 
عضويـة مجلس النواب بحجـة وجود خروق 
رافقـت العمليـة االنتخابيـة. وقـال املتحدث 
الرسمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان ورد 
لـ«املستقبل العراقي«، إن »املحكمة االتحادية 
العليـا عقدت جلسـتها اليوم األحـد، ونظرت 
دعـوى أنصبـت عـىل الخروقـات االنتخابية 

التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس 
النواب التي جرت يـوم 12/ 5/ 2018، حيث 
طلب املدعي الزام املدعي عليه رئيس املحكمة 
االتحاديـة العليـا/ اضافـة لوظيفتـه، بعدم 
التصديق عىل نتائج تلك االنتخابات وفق نص 

املادة )93/ سابعاً( من الدستور«.
ال  القضـاء  أن  اكـدت  »املحكمـة  أن  وتابـع 
يخاصـم وال يعـد خصمـاً يف وقائـع ينسـب 
صدورهـا اىل الغر اشـخاصاً او جهات، حيث 
ان املوضوع يخص املفوضية العليا املسـتقلة 

لالنتــــخابات وهي صاحبة الشأن يف قبول 
الشـكاوى واالعرتاضات عـىل الخروق املدعى 
بها، والتـي تحدث خالل العمليـة االنتخابية، 
وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية، 
وهـي الهيئـة القضائيـة يف محكمـة التمييز 
االتحادية«. وأشار السـاموك إىل أن »املحكمة 
أوضحت أن املـادة )4( من قانـون املرافعات 
املدنيـة رقم )83( لسـنة 1969 اشـرتطت ان 
يكـون املدعي عليه يف الدعـوى خصماً يرتتب 
عىل اقراره بالوقائع موضوع املنازعة صدور 

حكـم يف تلـك الوقائـــــع لصالـح املدعن، 
وحيث ان املدعي عليه ال يملك حق االقـــرار 
يف حصـول الوقائـع الـواردة يف الدعـوى من 
عدمـه ألنهـا لم تصدر هـذه الوقائـع عنه يف 
حـال ثبوتهـا، انما ينسـب صدورهـا إىل من 
نسبت اليه«. وبن أن »املحكمة وبناء عليــه 
قررت رد الدعوى كون الخصومة غر موجهة 
إىل املدعـي عليـه/ اضافـة لوظـــــيفتـه، 
اسـتناداً إىل احكام املادتـن )4 و80/ 1( من 

قانــــــون املرافعات املدنية املذكور انفاً.

ابلغ مجلس القضـاء األعىل، أمس األحد، 
املفوضيـة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات 
قبول الشكاوى املقدمة من املعرتضن عىل 
نتائـج االنتخابات ليتسـنى للمترضرين 

الطعن لدى الهيئة القضائية.
وقـال املتحـدث الرسـمي القـايض عبـد 
السـتار برقـــــــــدار يف بيان تلقت 
»املسـتقبل العراقـي« نسـخة منـه، إن 
»مجلس القضاء األعىل خاطب املفوضية 
كتـاب  يف  لالنتخابـات  املسـتقلة  العليـا 

رسـمي أصدره اليـوم، نص عىل رضورة 
قبول الشـكاوى املقدمة مـن املعرتضن 
عـىل نتائـج االنتخابات بموجـب أحكام 
املـادة )8( مـن قانـون رقم )11( لسـنة 
2007 مـن أجل البت بهـا ونرش القرارات 

الصادرة بخصوصها ».
وأضـاف ، ان » القرار يأتي لكي يتسـنى 
للمترضر الطعـن لدى الهيئـة القضائية 
لالنتخابات املشـكلة يف محكمـة التمييز 

االتحادية.

القضاء االعىل يبلغ املفوضية بقبول شكاوى 
املعرتضني عىل نتائج االنتخابات
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قادة ليبيا يف قرص اإلليزيه للتعجيل باالنتخابات

       بغداد / المستقبل العراقي

توج�ه الناخب�ون الكولومبي�ون، أم�س األحد، إلى 
صنادي�ق االقت�راع النتخاب رئيس جدي�د يحكم البالد 

حتى 2022.
ويتنافس في االنتخابات الرئاس�ية ستة مرشحين 
هم: جيرم�ان فارغاس ليي�راس، وغوس�تافو بيترو، 
وأومبرت�و دي ال كال�ي، وإيف�ان دوكي�ه، وس�يرجيو 

فاجاردو، وخورخي أنطونيو سارمينتو.
وب�دأت عملي�ة التصوي�ت ف�ي الثامن�ة بالتوقيت 

المحلي.
ويوج�د في كولومبيا 36 مليون�اً و230 ألف ناخب 

مسجل، سيقترعون في 11 ألف مركز انتخابي.
ويش�ارك في تأمين االنتخابات 115 ألف رجل أمن، 

ويتابعها قرابة 100 مراقب دولي.
وفي ح�ال عدم نج�اح أي من المرش�حين بتجاوز 
نس�بة %50، م�ن المقرر إج�راء جولة ثاني�ة في 17 

حزيران القادم.
ويتول�ى الفائ�ز ف�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية مهام 

منصبه رسمّياً في 7 آب القادم.

الكولومبيون 
يذهبون إىل صناديق االقرتاع 

النتخاب رئيس جديد
       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مص�در دبلوماس�ي أن الرئيس 
إيمانوي�ل ماكرون س�يجمع  الفرنس�ي 
ف�ي قص�ر اإلليزي�ه الثالث�اء م�ع أب�رز 
المس�ؤولين الليبيي�ن في مؤتم�ر دولي 
س�يخصص للتحضير إلج�راء انتخابات 
ف�ي البلد الغارق في الفوض�ى منذ العام 

.2011
وقال المصدر إن ه�ذا االجتماع الذي 
ترعاه االم�م المتحدة سيش�ارك فيه كل 
م�ن رئيس ال�وزراء فايز الس�راج وقائد 
الجي�ش الوطن�ي الليبي المش�ير خليفة 
حفت�ر، الرجل الق�وي في ش�رق البالد، 
ورئي�س مجل�س الن�واب عقيل�ة صالح 
عيس�ى ورئي�س مجل�س الدول�ة خال�د 

المشري.
وأض�اف إن اله�دف من ه�ذا المؤتمر 
الدبلوماس�ي غير المس�بوق هو “توفير 
الظ�روف إليجاد مخرج لألزم�ة” الليبية 
م�ن طري�ق “تحدي�د إط�ار لمؤسس�ات 

مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي”.
المؤتم�ر  ه�ذا  ال�ى  اإلليزي�ه  ودع�ا 
ممّثلي�ن ع�ن 19 دول�ة معني�ة بالمل�ف 
الليب�ي: الدول الخم�س الدائمة العضوية 

في مجلس االمن الدولي وايطاليا، القوة 
االستعمارية السابقة، والدول المجاورة 
لليبي�ا )مص�ر وتونس وتش�اد( والقوى 
االقليمي�ة )االم�ارات وقط�ر والكوي�ت 

وتركيا والجزائر والمغرب(.
وسيش�ارك في المؤتمر أيضا كل من 

الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو، 
رئي�س لجن�ة االتحاد األفريق�ي الرفيعة 
المس�توى ح�ول ليبي�ا، ورئي�س بعث�ة 
االمم المتحدة الى ليبيا غس�ان س�المة. 
وماكرون الذي جعل من االستقرار إحدى 
اولوي�ات سياس�ته الخارجي�ة المهتمة 

بقوة بمنطقة الساحل، سبق له وأن رعى 
في تموز 2017 لقاء بين السراج وحفتر 
قرب باري�س. وما زالت ليبيا تعيش على 
وقع أعم�ال عن�ف وانقس�امات عميقة 
رغ�م توقيع اتفاق سياس�ي ف�ي كانون 
االول 2015 بهدف إعادة االستقرار للبلد 

ال�ذي غرق ف�ي الفوض�ى إث�ر اإلطاحة 
بنظام معمر القذافي في 2011.

واالتفاق السياس�ي الذي رعته األمم 
المتحدة أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني. لكن هذه الحكومة لم تس�تطع 
بس�ط س�يطرتها على كافة انحاء البالد 
وال تحظى بإجماع في ليبيا حيث تواجه 
خصوص�ا منافس�ة س�لطة موازية في 
شرق البالد مدعومة من الجيش الوطني 

الليبي.
وحققت قوات الجيش الوطني الليبي 
في الس�نوات القليلة الماضية انتصارات 
مهمة على جماعات متطرفة بشرق ليبيا 
وتمكنت من دحر المتطرفين من بنغازي 

والعديد من المدن.
وبع�د انقس�ام ليبيا بين معس�كرين 
متناحرين في الش�رق والغ�رب في عام 
2014، ظهر حفتر بالتدريج كش�خصية 
قوية في الش�رق في مواجهة الجماعات 
اإلرهابية التي كانت تروع سكان المنطقة 

وتفرض أحكاما دينية متشددة.
وتقود األمم المتحدة جهودا لتحقيق 
االس�تقرار ف�ي ليبي�ا وإنه�اء الخالفات 
واالنقس�امات السياس�ية وتع�د الب�الد 

لالنتخابات قبل نهاية العام.

         بغداد / المستقبل العراقي

أخي�راً ب�دأت وس�ائل اإلع�الم األلمانية 
تتحدث عالنية عن »قرار رس�مي س�عودي 
بمعاقبة برلين تجاريا«، بعد أن ظلت األمور 
تس�ير بوتيرة مكتومة بين الجانبين، ومثل 
ع�دم النفي الس�عودي لما أوردت�ه الدوائر 
اإلعالمي�ة في ألمانيا دلي�ال إضافيا على أن 
الري�اض قررت التصعيد، ك�رد على ما تراه 
اس�تفزازات ألمانية متوالية، المشكلة هنا 
أن برلين ترى أنها تس�ير على خط واضح، 

وأن تحركها استراتيجي في المنطقة.
التعقيدات في منطقة الش�رق األوسط، 
والخلي�ج عل�ى وج�ه الخص�وص، تزايدت 
بشكل مخيف، لدرجة تحولت معها المنطقة 
حالي�اً إلى ملع�ب للنفوذ والنف�وذ المضاد 
بين الواليات المتحدة وأوروبا، األولى تريد 
بإدارته�ا الجدي�دة صياغة وض�ع متصلب 
يض�ع دول الخليج داخل الس�لة األمريكية 
مقابل الحماية م�ن التهديدات، أما األخيرة 
فت�رى أن تحركات األولى تش�عل المنطقة 
وقد تتسبب في حرب إقليمية، لذلك ال تتردد 
في التصعي�د ضد األط�راف الخليجية التي 

تراها شريكة في هذا الحراك.
المواجه�ة الس�عودية األلمانية ليس�ت 
وليدة اليوم، أو حتى أسابيع أو شهور قليلة، 
لكن نس�تطيع أن نقول أنها بدأت منذ ثالثة 
س�نوات تقريبا، أي في عام 2015، ويمكن 
الق�ول بأن المواجهة بي�ن برلين والرياض 
اإلنس�ان،  حق�وق  ملف�ي  ح�ول  ترك�زت 
وتح�رك الرياض المتس�ارع إقليميا ودوليا 
بش�كل اعتبرت�ه برلي�ن يحمل خط�را على 
المنطقة، بل والعالم. مجلة »دير ش�بيغل« 
األلماني�ة نش�رت تقريرا، أش�ارت فيه إلى 
أن ولي العهد الس�عودي محمد بن س�لمان 
يقود شخصيا الحرب التجارية على ألمانيا 
حاليا، قائل�ة إنه أصدر أمرا داخليا للوزارت 
والهيئ�ات الحكومي�ة بعدم من�ح أي عقود 
تجارية للش�ركات األلمانية، واس�تبعادها 

من المناقصات الحكومية.
ق�د ال يس�تطيع ب�ن س�لمان أن ينس�ى 
بس�هولة التقرير )العلني على غير العادة( 
ال�ذي أصدره جه�از المخاب�رات االتحادية 
األلمان�ي »ب�ي. إن. دي«، ف�ي كانون األول 
2015، والذي اعتبر فيه أن استحواذ األمير 
الش�اب )الذي كان ال يزال حينها وليا لولي 
العهد( يش�كل خطرا على الس�عودية، وأن 
تحركاته )اإلصالحية( تثير غضب الش�عب 
واألم�راء ف�ي المملك�ة، وكذلك ستتس�بب 
في تدهور العالقات بين الس�عودية والدول 

الصديقة والحليفة بالمنطقة.
المواجه�ة  مح�اور  إجم�ال  ويمك�ن 
الس�عودية األلمانية حاليا في سبعة أركان 

مثلت األسباب الرئيسية لألزمة..
-1 أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة: 
خالل زي�ارة المستش�ارة األلماني�ة أنغيال 
ميركل األخيرة إلى السعودية، نهاية نيسان 
2017، تحدثت عالنية عن »قصور في ملف 
حقوق اإلنسان بالمملكة«، وذلك في حضور 
الملك س�لمان ال�ذي كان يجل�س بجانبها. 
أيضا شنت وسائل إعالم ألمانية ومنظمات 
هجوما متكررا ضد السعودية، على خلفية 
قضية المدون رائف ب�دوي، والذي حكمت 
عليه المملكة بالسجن والجلد، وعندما قبل 
بطل كرة القدم األلمانية بايرن ميونخ لعب 
مباراة ودية مع فريق الهالل السعودي في 
كانون الثاني 2015، تعرض لهجوم كاسح 
من اإلعالم األلماني، والذي اعتبر أن بايرن 
ميونخ خان الديمقراطي�ة األلمانية عندما 

قبل اللعب في السعودية.
الهج�وم دفع النادي األلماني إلى إصدار 
بي�ان اعترف في�ه أن خوضه تل�ك المباراة 

كان »خطأ ال ينبغي ارتكابه«.
ال يجب أن ننسى أيضا مؤسسة »دويتشه 
فيله« الممولة من الحكومة األلمانية منحت 
جائ�زة حرية الرأي والتعبي�ر لرائف بدوي، 
وهو في محبس�ه بالمملكة، مم�ا اعتبرته 

الرياض استفزازا ألمانيا.
-2 معارض�ة ألمانيا لح�رب اليمن: يعد 

هذا م�ن أب�رز أس�باب الخالف بي�ن برلين 
والري�اض، فمي�ركل أيض�ا عب�رت، خ�الل 
زيارتها إلى السعودية، عن رغبتها في وقف 
الغارات الجوية السعودية على اليمن، قائلة 
»إن�ه يجب الحيلولة دون تعرض المزيد من 
األش�خاص ف�ي اليم�ن الفقي�ر للعيش في 

وضع إنساني سيئ للغاية«.
يأتي بع�د ذلك تصريح وزي�ر الخارجية 
األلمان�ي الس�ابق زيغمار غابري�ل، والذي 
تسبب في قرار السعودية بسحب سفيرها 
م�ن برلي�ن، وال�ذي اعتب�ر أن »منهجي�ة 
السعودية في اإلقليم باتت قائمة على روح 
مغام�رة لن تك�ون مقبولة ل�دى أوروبا«، 
وع�دد م�ن ضم�ن أركان تل�ك المنهجي�ة 
طريق�ة المملكة ف�ي اليمن، والتي س�ببت 

أزمة إنسانية طاحنة، على حد قوله.
ومن�ذ بداية الح�رب في اليمن، ش�هدت 
ألماني�ا حم�الت ش�عبية تجاوب�ت معه�ا 
الحكوم�ة تطال�ب بمن�ع تصدي�ر الس�الح 

األلماني إلى السعودية.
معه�د  أج�راه  رأي  اس�تطالع  وأظه�ر 

»إمنيد« ونش�رته صحيفة بيلد أن %60 من 
األلمان يعتبرون أنه يتوجب على برلين عدم 
مواصل�ة عالقاته�ا التجارية م�ع الرياض 
»بس�بب انتهاكات حقوق اإلنس�ان«؛ بينما 
تصل نس�بة الش�ريحة التي ترف�ض تزويد 

السعودية بالسالح إلى 78%.
نع�ود أيض�ا إل�ى زي�ارة مي�ركل إل�ى 
الس�عودية، وتصريحها هناك ب�أن »ألمانيا 
لديه�ا لوائ�ح صارمة فيما يتعل�ق بتصدير 
األس�لحة«، وبالفع�ل تش�ير األرق�ام إل�ى 
تراجع كبي�ر في مبيعات الس�الح األلماني 

إلى السعودية، منذ 2015.
وفي أيلول 2017، أعلنت شركة صناعة 
األس�لحة األلمانية »هكلر آن�د كوخ« وقف 
تصدير األس�لحة األلمانية لع�دد من الدول 
على رأسها السعودية، إذ وصفت السعودية 

بأنها دولة »تشهد حروبا أو فسادا«.
وقد تس�ببت ه�ذه الق�رارات في غضب 
سعودي، حيث تعد المملكة ثالث أكبر زبون 
القتناء األسلحة من ألمانيا، وُتشكل أجهزة 
س�الح الجو %90 من ص�ادرات ألمانيا من 

السالح للسعودية، والتي تشمل قطع غيار 
مقاتالت، وطائ�رات هليكوبتر، وطائرات، 
وتجهيزات الت�زود بالوقود جوا، باإلضافة 
إل�ى زوارق االس�تطالع والعرب�ات البري�ة 

المصفحة، والطائرات بدون طيار.
الخليجي�ة  لألزم�ة  ألماني�ا  رف�ض   3-
وانحيازه�ا النس�بي لقط�ر: ال ينس�ى أحد 
األلمان�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  تصريح�ات 
المتك�ررة، والمطالب�ة برف�ع الحصار عن 
قطر وتأكيد معارضة برلين له، بل واعتبار 
أن ه�ذا الحص�ار يؤث�ر في اقتص�اد بالده، 
ع�الوة عل�ى اس�تضافة برلين أمي�ر قطر 
تميم بن حمد آل ثاني بحفاوة بالغة، أثارت 
استفزاز السعوديين، وكذلك وزير الخارجية 

القطري الذي زار ألمانيا عدة مرات.
القطري�ة  االس�تثمارات  قيم�ة  وتبل�غ 
في ألماني�ا نحو 25 ملي�ار دوالر، كلها في 
ش�ركات ألمانية كب�رى، بينم�ا تبلغ قيمة 
مش�روعات ألماني�ا ف�ي قط�ر 20 ملي�ون 
دوالر، أبرزها يتعلق بتأسيس البنية التحتية 
الالزمة الستضافة الدوحة مونديال 2022.

-4 رف�ض ألمانيا احتجاز رئيس الوزراء 
اللبناني س�عد الحريري في السعودية: كان 
ه�ذا التط�ور أيضاً فارق�اً ف�ي العالقة بين 
الري�اض وبرلين، فاألخي�رة تحركت بعنف 
إلنه�اء ه�ذا األمر، وق�ادت تح�ركات -مع 
فرنس�ا- للضغ�ط على الس�عودية إلطالق 
سراح الحريري، والذي تراجع عن استقالته 
م�ن منصب�ه والت�ي أعلنه�ا م�ن الرياض، 
بمجرد عودته إلى بالده، مما شكل إحراجا 

للمملكة.
أيضا حضرت تلك األزمة في تصريحات 
وزي�ر الخارجي�ة األلمان�ي المفج�ر ألزمة 
اس�تدعاء الس�عودية لس�فيرها في برلين، 
والذي اعتبر أن السعودية حاولت أن تجعل 
م�ن لبن�ان »بيدق�ا« له�ا ف�ي الص�راع مع 

إيران.
-5 رف�ض ألماني�ا المس�اس باالتف�اق 
الن�ووي م�ع إي�ران: ه�ذا التط�ور جع�ل 
السعودية تنظر إلى ألمانيا على اعتبار أنها 

داعمة لعدوها اللدود، إيران.
ومن المع�روف أن برلين كانت وال تزال 

م�ن أش�د المتمس�كين باالتف�اق الن�ووي 
الموق�ع م�ع إي�ران ف�ي 2015، ورفض�ت 
مؤخ�را الق�رار األمريكي باالنس�حاب من 
االتفاقي�ة، وكان ذروة التحرك هو اإلعالن 
األلمان�ي الصين�ي المش�ترك عن التمس�ك 
باالتف�اق، وذل�ك بع�د لق�اء مش�ترك بي�ن 
مي�ركل«  »أنغي�ال  األلماني�ة  المستش�ارة 
ورئيس الوزراء الصيني »لي كه تش�يانغ«، 

الخميس الماضي.
-6 احتض�ان ألماني�ا األمير الس�عودي 
المنش�ق »خال�د ب�ن فرح�ان«: يمث�ل هذا 
الس�بب أحد أبرز أبعاد التوت�ر بين الرياض 

وبرلين.
وخال�د ب�ن فرحان س�بق ل�ه التعرض 
للتميي�ز واالضطهاد على خلفي�ة مطالبته 
بالحري�ة داخ�ل المملك�ة، م�ا أدى به عام 
2013 إلى االنش�قاق عن األسرة الحاكمة، 
والحص�ول على حق اللجوء السياس�ي في 

ألمانيا.
وظه�ر خالد في أكثر من وس�يلة إعالم 
ألمانية رسمية، أتاحت له المساحة للحديث 
ع�ن الخالف�ات بي�ن آل س�عود، وأب�رزت 

انتقاداته نحو المملكة.
يبق�ى اإلش�ارة إل�ى أن الس�بب األكب�ر 
للخ�الف الس�عودي األلمان�ي حالي�ا ه�و 
سياس�ات وتحركات ولي العهد الس�عودي 
محمد بن سلمان، وهو ما ظهر في الحمالت 
اإلعالمية األلمانية التي استهدفته بالهجوم 

والنقد بلغة عنيفة.
ما يبرهن على ذلك، هو أن العالقات بين 
ألمانيا والملك السعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزي�ز كان�ت متقاربة للغاي�ة، واعتاد 
الملك عبدالله أن تكون ألمانيا إحدى محطاته 
الخارجي�ة الت�ي يزوره�ا دائم�ا، وينس�ق 
معها بش�أن تطورات الوضع في فلسطين 
وعملية السالم في الشرق األوسط. وكانت 
المستش�ارة األلمانية ميركل تب�ادل الملك 
الراحل التقدير، حيث كانت تصفه ب�»رجل 
الشرق األوسط القادر على ضبط األوضاع 

في المملكة والمنطقة«.
ويبدو ول�ي العهد الس�عودي واثقا من 
تعويض الغياب األلماني بالرضا األمريكي، 

لكن السؤال حقا.. هل سيستطيع؟

»6« أسباب صنعت التوتر وأججت اخلالف منذ 2015

الـسـعـوديـة وألـمـانـيـا: الـعـالقـات فـي الـهـاويـة

»األوبزرف�ر«  صحيف�ة  تس�اءلت 
البريطانية عن سبب الهدوء المريب لولي 
العهد الس�عودي األمير محمد بن سلمان، 
البالغ م�ن العمر 32 عاما، والزعيم بحكم 
األمر الواقع للمملكة العربية الس�عودية، 
لدرجة أن البعض في وس�ائل اإلعالم في 
الش�رق األوس�ط ال يس�عه إال أن يتساءل 

عما إذا كان قد مات.
ول�م يظهر ب�ن س�لمان للجمهور منذ 
لقائه مع العائلة المالكة اإلسبانية في 12 
نيسان. وفي 21 نيسان، تم سماع إطالق 
نار كثيف بالقرب م�ن القصر الملكي في 

الرياض، عاصمة المملكة.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن وكال�ة األنب�اء 
السعودية الرسمية زعمت أنها كانت قوة 
أمنية قد أسقطت طائرة بدون طيار لعبة 

كانت قريبة جداً من القصر الملكي، إال أن 
البع�ض تس�اءل عما إذا كان إط�الق النار 
هو ف�ي الحقيقة محاولة انق�الب قادها 
ج�زء من العائل�ة المالكة الس�عودية في 

محاولة لإلطاحة بالملك »سلمان«.
وكان بعض أعداء السعودية على يقين 
من ذل�ك. وفي األس�بوع الماضي، ذكرت 
صحيفة »كيه�ان« اإليرانية أن ولي العهد 
أصيب برصاصتين خ�الل الهجوم، وربما 
يكون قد مات بالفعل، مستشهدة »بتقرير 
اس�تخباراتي س�ري تم إرس�اله إلى كبار 

المسؤولين في دولة عربية لم تسمها«.
وزعمت الصحيف�ة اليومية أن »هناك 
الكثير من األدلة التي تش�ير إلى أن غياب 
األمي�ر لم�ا يق�ارب 30 يوما يرج�ع إلى 

حادث يجري إخفاؤه عن الجمهور«.

ه�ذه  عل�ى  المصداقي�ة  وإلضف�اء 
التكهن�ات، أش�ارت »كيهان« إل�ى أن »بن 
س�لمان« لم يظهر أمام الكاميرات عندما 
زار وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي الجدي�د 
ماي�ك بومبي�و الري�اض أواخ�ر نيس�ان، 
بينما ظهر والده، الملك السعودي سلمان 
ب�ن عبدالعزيز، ووزي�ر الخارجي�ة عادل 

الجبير.
أصدرت  الش�ائ������عات،  ولدح�ض 
الس�عودية،  الم�����الك�ة  الع����ائل�ة 
صورة لبن س�لمان في اجتم�اع لمجلس 
ال�وزراء في ج�دة، وأك�دت أنه عل�ى قيد 
الحياة. واختلف اختفاء بن س�لمان، الذي 
استمر لمدة شهر، عن األضواء اإلعالمية 
ع�ن جولته البارزة ف�ي الواليات المتحدة 
وأوروبا قبل أس�ابيع قليلة، حيث استعان 

بع�دد م�ن عمالق�ة األعم�ال األمريكيين 
لمناقشة الصفقات التجارية.

وف�ي الداخ�ل، يواج�ه وري�ث العرش 
الس�عودي توت�را خطي�را داخ�ل العائلة 
المالكة. وبحس�ب وكالة األنباء اإليرانية، 
فإن ابن�ي عمومة »بن س�لمان«، »محمد 
بن نايف«، و»متعب بن عبدالله« ابن الملك 
الراح�ل، كالهما ضد غ�زوه العدواني في 

اليمن وحصار قطر.
الت�ي  االنق�الب  وإذا كان�ت محاول�ة 
وقعت في 21 نيسان، صحيحة، فستكون 
عل�ى األرج�ح خطوة لالنتق�ام من حملة 
القم�ع واس�عة النط�اق الت�ي ش�نها بن 
س�لمان في تش�رين الثاني 2017، والتي 
احتجز فيها العش�رات من أعضاء العائلة 

المالكة األثرياء.

صحيفة »األوبزرفر« تتساءل: هل مات حممد بن سلامن؟
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االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 
15 يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل لتاري�خ نرش االعالن واال 

فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 404/ب/2018
التاريخ: 2018/5/21

اعالن
اىل املدعى عليه / سوسن جاسم محمد 
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سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري ..
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط  وللمرة الثاني�ة عن تأجري 
االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية املوفقية وفق قانون 
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رق�م )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  املوفقية خالل فرة )15( خمسة عرش  يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية    مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة 
االيج�ار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من م�دة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله 
يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جل�ب هوية االح�وال املدنية 
مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات والضوابط الص�ادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

اعالن
يعلن قس�م سجن الس�ماوة  املركزي عن اجراء مزايده علنية وفق قانون البيع وايجار اموال 
الدول�ة رق�م 21 لس�نة 2013 املعدل عن بيع املواد املس�تهلكة املدرج�ه تفاصيلها يف القائمة 
املرفقة طيا وس�تكون مدة املزايدة ثالثة ايام اعتبارا من تاريخ نرش االعالن وستكون املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا يف بناس�ة القسم الواقعة يف منطقة القش�لة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور نرش االعالن

جرد املواد املستهلكة يف قسم سجن السماوة املركزي
لغاية 2017/12/31

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 508/ب2018/3

التاريخ 2018/5/24
اىل / املدعى عليه )نافع حمادي محسن(

اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفته( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
ضدك والتي يطلب فيها الحكم بالتعويض 
ج�راء اس�تغاللك ارض املع�رض العائ�دة 
للمدعي واملرقم�ة 3/225 ارض املعارض 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار 
منطقة الريموك الثالثة املدعو سعيد حسن 
الكريطي عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2018/6/4 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3661/ ش2018/7

التاريخ 2018/5/27
اعالن

ال املدعى عليه / كرار محمد عيل
اقامت املدعية )مروة فائز كامل( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  3661/ش2018/7  بالع�دد 
املحكم�ة تطل�ب فيها تأيي�د حضانة )ادم 
واس�ما( وملجهولية مح�ل اقامتك ولرشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي 
الرس�الة /النجف ق�ررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة القادم املوافق ي�وم 2018/6/5 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان

التاريخ : 2018/5/15
اىل / املدعو روان جميل عبد عيل درج

اعالن
ق�دم طال�ب حج�ة الفق�دان جمي�ل عبد 
ع�يل درج طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم 
فيه اس�تصدار حجة فق�دان بحقك كونك 
مفق�ود وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  وفق 
اش�عار مختار  منطقة العس�كري املدعو 
)عادل تكليف االبراهيمي( قررت املحكمة 
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض 

حيدر طالب الطالقاني

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / االمالك املرقم 8219 يف 4/23/    
2018 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري)1( ملك  
)مخزن انشائية(  املدرجة مواصفاتها ادناه العائد اىل مديرية بلدية عيل الرشقي 
باملزاي�دة العلنية اس�تنادا لقان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم )21( لس�نة 
2013املعدل فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية عيل 
الرشقي او س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية ال تق�ل عن 20 % من القيمة املقدرة  لكامل 
مدته وس�تجري املزايدة الس�اعة العارشة والنصف صباحا م�ن اليوم االخري من 
م�دة االع�الن  ويكون مكان اجراءها يف مقر مديري�ة بلدية عيل الرشقي ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان البالغة 2%  واية اجور 
قانوني�ة اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي 

يليه من ايام العمل الرسمي.

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 25/ب2018/2
التاريخ 2018/5/27

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكمة بإزالة ش�يوع العق�ار املرقم 
6569/ 3 حي العروبة يف النجف عليه 
تعل�ن هذه املحكم�ة عن بي�ع العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته 
ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )خمس�ة عرش(  
يوما م�ن الي�وم الثاني لن�رش االعالن  
القانونية  التأمينات  مس�تصحبا معه 
البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف 
وص�ادر من مرصف الرافدين رقم )1( 
يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االعالن يف ه�ذه  املحكم�ة  وعىل 
املش�ري جل�ب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 3/6569 ح�ي العروبة 
يف النج�ف عب�ارة ع�ن دار تتكون من 
طابق�ني الطاب�ق العل�وي يتكون من 
غرف�ة ن�وم بمس�احة 4×5 وس�طح 
والغرفة مبنية  بالفرمس�تون مسقف 
بالس�رياميك  مبلط�ة  بالش�يلمان 
مجهزة بالكهرب�اء اما الطابق االريض 
يتكون من غرف نوم عدد2 بمس�احة 
4×5 وصالة وس�طية بمس�احة 6×5 
ومطب�خ   5×4 بمس�احة  واس�تقبال 
وصحي�ات  امامي�ة  وس�احة   5×4
خارجي�ة وكل�دور صغ�ري 1,5×2 مر 
 ) االريض  )الطاب�ق  املذك�ور  والج�زء 
مس�قف بالكونكريت عدا االس�تقبال 
واملطبخ ومس�قف بالش�يلمان مبلط 
بالكايش االيراني عدا االستقبال مبلط 
بالس�رياميك مجه�ز بامل�اء والكهرباء 
مش�غول من قبل املدعية شفاء كامل 
عبد وه�ي ترغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تأجرة درجة عمران 
ال�دار دون الوس�ط وان القيمة الكلية 
للعق�ار مبل�غ )113,000,000( واحد 
وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون 

الف دينار فقط ال غريها
�������������������������������

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة فقدان
التاريخ : 2018/5/15

اىل / املدعو  بتول جميل عبد عيل درج     
اعالن

ق�دم طالب حجة الفق�دان جميل عبد 
عيل درج طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
في�ه اس�تصدار حج�ة فق�دان بحقك 
كونك مفق�ود وملجهولية محل اقامتك  
وفق اشعار مختار  منطقة العسكري 
املدع�و )ع�ادل تكلي�ف االبراهيم�ي( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف 
املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض 

عامر حسني حمزة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2018/1371

التاريخ / 2018/5/27
املنف�ذ علي�ه / محم�د حس�ن  اىل/ 

حمود 
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار الجدي�دة /3 يف النجف خضري 

الخفاجي 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

كرارعماد كايت
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف املرقم 
 2018/1/31 161/ب2018/5يف 
واملتضمن الزام�ك بتأدية مبلغ قدره 
ثالثة عرشة مليون دينار للدائن عقيل 
عبد الزهرة حس�ن وذلك املبلغ املثبت 
يف وصل االمانة املؤرخ يف 2016/9/5 

وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف
�������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 3/3763/1 
الحصوه

املحلة او  رقم واسم املقاطعة : 
الجنس : دارين 

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 
املش�تمالت : االول / ثالث�ة غرف نوم 

ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
الثان�ي /  غرفت�ني وصال�ة ومطبخ 

وحمام ومرافق صحية 
املزروعات او املغروسات :

واردات املبيع السنوية :
الشاغل : املالك
مقدار املبيع :

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف املن�اذرة  باملزاي�دة العلني�ة العقار 
للراه�ن  العائ�د  اع�اله  املوص�وف 
هادي جواد حس�ن لقاء طلب الدائن 
املرته�ن فاض�ل عب�اس عب�د البالغ 
)15000000(خمس�ة ع�رش مليون 
دينار فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( 
يوما تبدأ من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة 
البالغة )60000000( ستون  للمبيع 
مليون دينارا وان املزايدة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة
مالحظ دائ�رة التس�جيل العقاري يف 

املناذرة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم اإلضبارة / 2011/541

التاريخ 2018/5/15

اىل / املنفذ  عليه / شاكر شبيل يونس 
لقد تحقق لهذه املديرية من االشعار الصادر من مركز 
رشطة االعظمية بالع�دد 2914 يف 2018/3/6 وتأييد 
املجل�س املح�يل  لحي املغ�رب مختار محل�ة 102 انك 
مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الرصاف�ة خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

املنفذ العدل 

امحد صالح حممد
اوص�اف املحرر : قرار حكم صادر م�ن محكمة بداءة 
 2018/4/1 يف  408/ب/2004  بالع�دد  االعظمي�ة 
واملتضم�ن الزام�ك املدين اع�اله بتأديت�ك مبلغ قدره 
3000000 ثالث�ة مالي�ني دينار مع الفوائ�د املرصفية 
االس�تحقاق  تاري�خ  م�ن   %17 بنس�بة  التاخريي�ة 

2000/2/28 لغاية التأدية الفعلية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن : محمد كاظم شلش

نوع التبليغ اول  
التسلسل او رقم القطعة  :513/25

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 السالم 
الجنس : دار هيكل

رقم االبواب
رقم الطابق

رقم الشقة :
مقدار الدين )91000000(واحد وتسعون مليون دينار   

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين
تاريخ االستحقاق :  2013/8/13

وصف سجل التأمينات العينية : 239   30/5/2003
محل االقامة املبني بالعقد : الحرية  م/418 ز/9  د/89

بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطل�ب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املحل املب�ني بالعقد 
وان�ه ليس لك مح�ل اقامة معل�وم غ�ريه  فتعترب بذلك 
مجه�ول محل االقام�ة فعليه قررنا تبليغ�ك بلزوم دفع 
الدي�ن وتوابع�ه خالل 15 يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل 
لتاريخ نرش االعالن واال فس�يباع عقارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية االوىل

المالحظاتالعدداسم المادة تالعدداسم المادة ت
29كرسي جلد ثابت6740مكيف هواء 2 طن1
1,5طبالت خشب2141مكيف هواء 2 طن2
4طقم قنفات قماش11642مبردة هواء3
5ميز تلفزيون743ثالجة 12قدم4
10ميز حاسبة444مجمدة 10 قدم5
4درج حديد 9 بايه7845تلفزيون ملون21 عقدة6
2قاصة حديد صغيرة246تلفزيون ملون 14 عقدة7
25شماعة مالبس4747غسالة مالبس8
33سرير منام حديد طابق واحد5748براد ماء 3 حنفية9
1كنتور بابين خشب1249براد ماء بطل10
50سخان ماء9450جهاز ستاليت11
28كرسي دوار حاسبة4751جهاز استنساخ12
1ميز مكتب حديد552شاشة حاسبة عادية13
10مشتت اشارة1353كيس حاسبة14
15UPS3دريل همر كهربائي صغير5454جهاز
2كوسرة طيارية1055كيبورد حاسبة16
92مدفأة كهربائية 3شموع256سكنر حاسبة17
50ماطور ماء 2 انج1557طابعة عادية18
58ماطور )1  ـ3/4( انج158كاميرا تجتل رقمية19
5منفاخ بلور هواء259حاسبة كهربائية20
4كتر قطع كهربائي460مكنسة كهربائية21
2210A 500+2611000مولد كهربائية L 18خزان ماء بالستك
2330KV 19هيتر فان حراري262مولد كهربائية
4مكوى بخاري يدوي2463مدفأة زيتية24
1عداد نقود164جهاز البتوب25
2تالفه ورق1065دوالب حديد بابين26
3مفرغة هواء صناعية466لوكر امانات 9 خانة27
17كاميرا متحركة367فايل كابينة 4 مجرات28
9قنفة ستيل 3 مقاعد168بوفية ماليزي مزجج29
4جهاز 369DVRميز مكتب رئاسي 30
2سبلت هواء 1 طن43970مروحة سقفيه  31
20مفرغة هواء 40*457140كرسي دوار هيدروليك32
107بلوجكتور صوديوم 4072400Wميز مكتب ميالمين33
2جوسيتك كاميرا573لوكر امانات 6 خانة34
4بلوجكتور اقتصادي35974مروحة جدراية35
4هاتف ارضي2,575طقم قنفات جلد36
1جهاز جري176تلفزيون 29 عقدة37
11جهاز موبايل1577كاميرا مراقبة ثابتة38
1مكتبة ميالمين39378مفرغة هواء عادية39
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صحة الكرخ: توزيع املعينات الطبية لذوي األحتياجات 
اخلاصة يف مدينة األمامني الكاظمني »ع« الطبية

    بغداد / المستقبل العراقي

قام�ت لجنة توزيع املعينات الطبي�ة يف مدينة األمامني الكاظمني 
)ع( الطبية بتوزيع املعينات الطبية لذوي األحتياجات الخاصة».

 واوضح مسؤول رصف هذه املعينات رئيس معالجني اقدم عامر 
عزي�ز كاظم يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»ه�ذا الوجبة ش�ملت توزيع )20 عربة اعتيادي�ة ، 5 عكازات ، 4 

حجالت ».
وقد تم اجراء التوزيع وفق الضوابط وبعد انعقاد اللجنة املختصة 
و املؤلف�ة من ثالث اطباء اختصاص مفاصل ، كس�ور و جراحة 

عامة وتدقيق كافة املستمسكات الالزمة«.
 الفتاً اىل ان انعق�اد لجنة رصف املعينات تكون األثنني الثالث من 
كل ش�هر اما لجنة رصف الكرايس الكهربائية فتكون األحد األول 

من كل شهر.

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى املتحدث باس�م وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية عمار 
منعم، أمس االحد، توقف رواتب املشمولني بالرعاية االجتماعية، 

داعيا وسائل االعالم اىل تحري الدقة يف نقل االخبار.
وقال منعم يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان عىل 
»وس�ائل االعالم اضفاء املصداقية يف نقل االخبار الخاصة بوزارة 
العمل، وخاصة تلك التي تتعل�ق برواتب االعانة االجتماعية ألنها 
تخ�ص رشيحة الفق�راء واملحتاج�ني، واالبتعاد ع�ن االثارة غري 

الصحيحة واملغلوطة«.
واض�اف ان »التالع�ب باأللفاظ وعدم قراءة ونق�ل اخبار الوزارة 
بدقة وموضوعية يس�بب لغطا واحباطا ل�دى تلك الرشيحة التي 

االوىل بالجميع دعمها وانصافها«.
وطمأن منعم الجميع عىل ان »الوزارة مس�تمرة يف اطالق دفعات 

رواتب االعانات االجتماعية وحسب الجدول ودون تغيري«.
واوض�ح ان »احد املواقع الخربية تالع�ب بعنوان خرب منقول عن 
جري�دة )الصباح( واملوقع االلكرتوني الرس�مي للوزارة بالش�كل 
الت�ايل )وزير العمل: رواتب االعان�ة االجتماعية مهددة بالتوقف( 
بص�ورة اوه�م الن�اس ان روات�ب االعان�ات االجتماعي�ة مهددة 
باإليق�اف وهو ما ننفيه جمل�ة وتفصيال، ك�ون الرواتب مؤمنة 

بموجب املوازنة العامة للدولة«.
واشار اىل ان وزير العمل محمد شياع السوداني »نوه خالل احدى 
اجتماعات�ه مع امل�الك املتقدم لهيئة الحماي�ة االجتماعية، اىل ان 
الدفعة املقبلة لرواتب االعانة االجتماعية قد تشهد االيقاف نتيجة 
لبيانات تتعلق بالرضيبة او تكرار البصمة او لعدم تحديث بيانات 
االرسة، ما يتطلب من االقسام العمل بروحية عالية ومهنية لتاليف 

حصول اخطاء او حاالت تالعب«.
ودع�ا منعم وس�ائل االع�الم اىل »اس�تقاء الخرب م�ن املصدر وان 
الوزارة تمتلك موقعا رسميا فيه جميع االخبار واملعلومات ومتاح 

للجميع«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التجارة، أمس األحد، املبارشة بتوزيع 
الحنط�ة  الفالح�ني ملس�وقي  مس�تحقات 

املحلية لعام 2018«.
وذك�ر البيان الذي اص�دره املكتب االعالمي 
لل�وزارة نقال ع�ن مدير ع�ام الرشكة نعيم 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  املكص�ويص 
نس�خة من�ه، إن�ه »ت�م انج�از م�ا يقارب 
االس�تحقاقات  ب�رف  معامل�ة   1425
املالية للمس�وقيني بع�د اج�راءات التدقيق 
من الجهات الرقابية حيث س�ترف بقية 
املس�تحقات ملس�تحقيها تباع�ا«، مبينا ان 
»س�ايلو كربالء وبابل بارش بتسليم صكوك 
مس�وقي الحنطة للع�ام 2018 والتي بلغت 

62 صك«.
ويف سياق اخر اشار املكصويص اىل »استالم 
سايلو كربالء كميات من الحنطة االمريكية 
املستوردة لحساب البطاقة التموينية حيث 
ت�م تفريغها بالس�احات بع�د االنتهاء من 
اج�راءات الفح�ص املخت�ربي حي�ث كانت 
املس�تلمة باملس�قفات 857.374  الكميات 
ورصيدها يف الساحات بلغ 9.414.429 طن 

من اصل الكمية املقررة للفرع«.
وأش�ار اىل ان »ف�رع الرشك�ة يف محافظ�ة 
يف  التموي�ن  وكالء  جه�ز  االرشف  النج�ف 
املحافظة بمادة الرز املحيل لحساب مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة »، مبين�ا ان »الكمي�ة 
االجمالي�ة املق�ررة للمحافظ�ة بلغ�ت بما 
يقارب 4735.805 ط�ن من ضمنها حصة 
النازحني البالغة 68.750 طن حيث ان ماتم 

تجهي�زه لغاي�ة االن 2453.000 ط�ن من 
اصل الكمية حيث ان املتبقي منها مايقارب 
282.805 طن مع استمرار التجهيز لتعزيز 
مف�ردات البطاق�ة التموينيية م�ن املادة يف 

املحافظة«.
يف  الرقابي�ة  الف�رق  »اس�تمرار  اىل  ولف�ت 
الوزارة متابعة املوسم التسويقي وانسيابية 
التس�ويق يف املراكز التسويقية بمحافظات 
الب�الد«، موضح�ا ان »الكمي�ات املس�وقة 
بف�رع ص�الح الدي�ن كان�ت لغاية الس�بت 
املايض صومعة تكري�ت 1.327 طن ومجع 
حبوب بيج�ي 1.650 ط�ن ومجمع حبوب 
العل�م 1.445 ط�ن ومجمع ال�دور 1.143 
وصومع�ة الطوز 1.230 ام�ا صومعة خان 
ضاري بلغت الكميات املس�تلمة 551.329 

طن درجة اوىل و 186.660 درجة ثانية«.

التجارة تعلن املبارشة بتوزيع مستحقات الفالحني ملسوقي احلنطة املحلية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن عن س�عيها إلطالق 
االرصدة املرفية املجمدة منذ العام 2003 والبالغة 
122 مليار دينار، لتطوي�ر رشكات الوزارة وتطوير 
االنت�اج املحيل وزي�ادة الخط�وط االنتاجية لتغطية 
حاجة الس�وق من الس�لع والبضائع.وق�ال الناطق 
االعالم�ي باس�م ال�وزارة عب�د الواحد الش�مري ان 
وزير الصناعة محمد ش�ياع الس�وداني ترأس امس 
االول اجتماع�ا للجن�ة املنبثق�ة عن لجنة الش�ؤون 

االقتصادية يف امانة مجلس الوزراء ، ملناقشة آليات 
اطالق االرصدة املجمدة باملصارف منذ التاس�ع من 
نيس�ان من العام 2003 والبالغ�ة 122 مليار دينار 
والعائ�دة ل�رشكات الوزارة.واش�ار اىل أن االجتماع 
تطرق اىل قضية التس�هيالت املقدم�ة من املصارف 
قب�ل 2003 والبالغ�ة 21 ملي�ار دينار م�ع الفوائد، 
وكذلك حص�ة الخزينة العامة م�ن ارباح الرشكات 
لألعوام الس�ابقة، مفصحا عن توصية اللجنة بدعم 
الصناعة الوطنية والتخفي�ف من اجراءات مطالبة 
ال�رشكات الخ�ارسة بااللتزامات الس�ابقة املرتتبة 

عليها من حصص الخزينة العامة من االرباح لالعوام 
قبل 2013.وأردف الش�مري، بأن التوصية تضمنت 
ايضا، ع�دم اره�اق الوضع امل�ايل لل�رشكات حاليا 
ومنحها الفرصة لتطوي�ر اعمالها باعتماد خيارات 
عدة، منها اطالق االرصدة املرفية املجمدة، ووضع 
نقاط ايجابي�ة تصب بخدمة اهداف الوزارة لتفعيل 
نشاطها بتوفري موارد مالية لتأمني بعض الخطوط 
االنتاجي�ة، عالوة ع�ىل تأهيلها لألرتق�اء بالصناعة 
الوطنية، م�ع رضورة اعتم�اد رشكات الوزارة عىل 

قدراتها الذاتية لتطوير خطوطها االنتاجية.

مساع إلطالق »122« مليار من االرصدة املجمدة لتطوير رشكات الصناعة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة ، انها منحت 
ع�ددا م�ن املوافق�ات البيئي�ة ألنش�طة 
صناعي�ة وزراعية وخدمي�ة يف محافظة 
املثنى بعد إجراء الكش�ف امليداني لها من 

قبل الفرق التابعة ملديرية املحافظة.
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
التابع�ة  الفني�ة  الف�رق  ان«  العراق�ي«، 
ملديرية بيئة املثنى اجرت كش�وفات بيئية 
موقعية لالنش�طة الصناعية والخدمية يف 
املحافظ�ة ، حيث تمت املوافقة عىل )21( 

نشاطا ».
ولف�ت البي�ان ، اىل ان« املوافق�ات تمثلت 
ب)6(موافق�ة صنف )ب( و)15(موافقة 
صنف )ج( النشطة مختلفة حيث تم اجراء 
كشوفات موقعية ملالحظة مدى تطبيقها 
ال�رشوط واملح�ددات املنص�وص عليه�ا 
بالقان�ون البيئ�ي وخالية م�ن امللوثات«.

من جانبه اوضح مدير بيئة املثنى يوسف 
سوادي ان االنشطة شملت حقول دواجن 
وكراج غس�ل واب�راج اتص�االت محطات 
كهربائية ثانوية ومجرشة حبوب ومخابز 
ومحط�ات انتاج مياه صحي�ة , موضحا 
يف الوق�ت ذات�ه ان الف�رق الرقابية قامت 
بان�ذار )5( معامل للطابوق وغلق مخزن 
الكلور الرئي�ي الواقع قرب مرشوع ماء 
)6(  اس�تنادا لقان�ون حماية وتحس�ني 
البيئ�ة رقم )27( لس�نة 2009 ».يذكر ان 
وزارة البيئة تقوم بمنح املوافقات البيئية 
لالنش�طة الصناعية والخدمية بعد التأكد 
م�ن تنفيذه�ا الضوابط واملح�ددات التي 
تضعها الوزارة بما ينسجم واالسرتاتيجية 
يف  البيئ�ة  وتحس�ني  لحماي�ة  الوطني�ة 

العراق.

الصحة والبيئة متنح »21« 
موافقة يف حمافظة املثنى

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، ع�ن من�ح ق�روض لالطب�اء بمختلف 
تخصصاتهم تصل اىل 75 مليون دينار.

وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »خصص قروضاً لألطباء بمختلف تخصصاتهم 
تص�ل اىل 75 ملي�ون دينار، وتكون ع�ىل ث�الث مراحل«.وبني ان 
»قروض االطباء واطباء االس�نان والبيطريني والصيادلة وغريها 
تكون برشوط محددة وبحس�ب طالب القرض ورغبته«.واضاف 
ان »الق�روض التي ترتاوح بني 25 ملي�ون دينار لغاية 40 مليون 
دينار تك�ون بضمان الراتب وكفالة كفيلني، اما القروض من 40 

مليون دينار اىل 75 مليون دينار فتكون بضمان رهن عقار.

الرافدين يطلق قروضًا لألطباء
تصل اىل »75« مليون دينار

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رابطة املص�ارف الخاص�ة العراقية، ارتفاع نس�بة 
الش�مول امل�ايل يف العراق إىل 22.6٪ بس�بب إجراءات 
املص�ارف املتمثل�ة بزي�ادة خدماته�ا للجمهور عرب 

التعاقد مع رشكات مالية عاملية.
وق�ال املدير التنفي�ذي للرابطة عيل ط�ارق، يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي« ، إن »نسبة الشمول املايل 
ارتفعت خالل السنوات الخمس املاضية بشكل كبري 
لتص�ل اىل 22.6٪ حالياً، بينم�ا كانت يف العام 2014 

تبلغ 10.9٪ وفقا ملؤرشات البنك الدويل«.
وعزا اس�باب ه�ذا االرتف�اع اىل »إج�راءات املصارف 
العراقي�ة الت�ي تمثلت بزي�ادة خدماته�ا من خالل 
توطني روات�ب موظفي القطاعني الع�ام والخاص، 
وزيادة الق�روض املمنوحة، والتعاق�د مع الرشكات 
العاملية مثل )ماس�رت كارد( و)في�زا كارد(، وزيادة 
ع�دد رشكات الدف�ع االلكرتوني«.وأوضح أن »البنك 

املركزي ورابطة املصارف الخاصة العراقية عمال عىل تطوير 
القطاع املريف من خالل سلسلة من اإلجراءات التي سهلت 

عمل املصارف داخل البلد«.

وبني طارق أن »نس�بة الش�مول املايل تقاس بعدد العراقيني 
الذي�ن تج�اوزت أعماره�م 15 عام�ا ولديه�م حس�ابات 
مرفية«.وأش�ار إىل أن »ع�دد العراقيني البالغ�ني الذين ال 
يمتلك�ون حس�ابات مرفي�ة يبل�غ 17.1 ملي�ون 
وض�ع  املرك�زي  »البن�ك  أن  موضح�ا  ش�خص«، 
اس�رتاتيجية لزيادة نسبة الش�مول املايل لتبلغ أكثر 

من 35٪ يف العام 2020«.
الحس�ابات  بفت�ح  املواطن�ني  »قي�ام  أن  وأض�اف 
املرفية سيجعلهم يستفادون من الخدمات املالية 
الت�ي يقدمه�ا النظام املايل مما س�ينعكس بش�كل 
إيجاب�ي ع�ىل حياته�م الخاص�ة من خ�الل تفعيل 
االدخ�ار ومواجهة الصدم�ات الت�ي يتعرضون لها 
باإلضافة إىل تطوي�ر أعمالهم«.وختم طارق بالقول 
إن »ارتفاع نس�بة الش�مول املايل س�تؤدي إىل تقليل 
النق�د املتواج�د يف املنازل الذي يتج�اوز ال�30 مليار 
دوالر لينتق�ل إىل املص�ارف فيك�ون تح�ت املراقب�ة 

ويعزز أمن الدولة وتنشيط حركة االقتصاد.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الكهرباء  قاس�م محمد 
ال�وزارة  مق�ر  يف  بمكتب�ه  الفه�داوي, 
سعادة السفري االسباني خوان خوسيه 
س�كوبار وممث�ل رشكة كابت�ل جنيف 

االسبانية«.
وج�اء يف بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »اللق�اء كان م�ن اج�ل 
اف�اق  تعري�ف بعم�ل الرشك�ة وفت�ح 
التعاون املش�رتك بني البلدي�ن يف مجال 
الطاقة الكهربائية بما سيسهم بتطوير 

واقع الطاقة الكهربائية يف العراق«.
واض�اف البيه�ان ان »الفه�داوي رحب 

بالس�فري والوف�د الضي�ف, موضحاً ان 
»ال�وزارة تواجه تحديات كبرية وخاصة 
م�ع بدء فصل الصي�ف وارتفاع درجات 
الح�رارة وازدي�اد الطل�ب ع�ىل الطاقة 
الكهربائية, مش�رياً بذات الوقت بنجاح 
اضافي�ة  طاق�ات  اضاف�ة  يف  ال�وزارة 
التوليدي�ة  الوح�دات  بادخ�ال  تمثل�ت 
ملحطة بسماية الحرارية ومن املؤمل ان 
تضي�ف )1000( ميكاواط اىل الش�بكة 
الوطنية«. من جانبه شكر السفري وزير 
الكهرباء عىل حفاوة االس�تقبال مؤكداً 
عىل استعداد بالده والرشكات االسبانية 
عىل فتح افاق التعاون املشرتك يف مجال 

الطاقة الكهربائية يف العراق.

وزير الكهرباء يستقبل السفري االسباين يف العراق لبحث سبل التعاون املشرتك بني البلدين

رابطة املصارف اخلاصة تعلن ارتفاع نسبة الشمول املايل اىل اكثر من »22« باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت االمانة العامة ملجلس الوزراء، أصدار 
املجل�س ق�رارا بش�أن تك�ّدس الحاويات يف 
ميناء ام قر الش�مايل، الفتة إىل اتخاذ عدد 

من االجراءات بخصوصها.
»املس�تقبل  تلقت�ه  لألمان�ة  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي«، أن »االج�راءات نص�ت بموج�ب 
القرار عىل تقدي�م تأمينات مقدارها )500( 
أل�ف دينار عن عدم تصديق ش�هادة املنش�أ 
والقوائ�م التجارية)الفاتورة( ويتم اطالقها 

بعد تقديم الشهادات والقوائم املذكورة«.
وأضاف، أنه »جاء يف االجراءات ايضا س�حب 

عينات من البضاعة الت�ي لم يقدم مالكوها 
ويت�م  املطابق�ة،  ش�هادة  مخولوه�م  او 
فحصها يف مختربات الوزارات املختصة، وان 
تق�وم الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات 
التجارية باإلرساع يف اصدار اجازات االسترياد 
الخاص�ة للبضائع الت�ي لم يق�دم مالكوها 

اجازات استرياد«.
وقض�ت اإلجراءات، وف�ق البيان، ب�� »قيام 
الجه�ات كاف�ة املتواجدة يف مين�اء ام قر 
االلت�زام بالواجب�ات وامله�ام املح�ددة له�ا 
قانون�اً، وع�دم التدخ�ل باملهم�ات املناط�ة 
ب�اإلدارة الكمركية، فضال ع�ن تقديم الدعم 
واالس�ناد لتمكني املراك�ز الكمركية من اداء 

عملها«.
عملي�ة  »اختص�ار  االج�راءات  وتضمن�ت 
الرتسيم والكشف والتخمني لإلرساع بإخراج 
البضائ�ع بحس�ب الرتس�يم يك�ون مبلغ�اً 
مقطوعاً )حاوية 20 قدم( الرس�م الكمركي 
مليونان دينار فقط، فيما تم تحديد الرس�م 
الكمركي للحاوية )40قدم�ا( بثالثة ماليني 
دينار فقط. والش�حن املجزأ ألقل من حاوية 

يتم ترسيمه بالطرق االعتيادية«.
وأش�ار اىل أن »الحكومة تس�عى اىل تخفيف 
االس�ترياد  بعملي�ات  املتعلق�ة  االج�راءات 
والتصدير، انطالقا من سياس�تها يف تنشيط 

االقتصاد ودعم القطاع الخاص.

جملس الوزراء يصدر عددًا من القرارات ملعاجلة تكدس البضائع يف ميناء ام قرص

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النف�ط ع�يل حس�ني اللعيبي، 
ع�ن إع�ادة أعم�ار وتأهي�ل مصفى الكس�ك 
يف محافظ�ة نين�وى بطاق�ة 10 االف برمي�ل 
باليوم, مشريا اىل ان العمل يتواصل لرفع قدرة 
املصفى اىل 20 الف برميل يوميا.وقال اللعيبي 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

ان »املالكات الوطنية يف رشكة مصايف الشمال 
اس�تطاعت من أعادة اعمار وتشغيل مصفى 
الكس�ك يف محافظ�ة نينوى بطاق�ة 10 االف 
برمي�ل باليوم«.واض�اف ان »العم�ل يتواصل 
النجاز املراحل النهائية للوحدة الثانية بطاقة 
10 االف برمي�ل والت�ي كان�ت مدمرة وخارج 
نطاق العم�ل واالنتاج«.وتاب�ع أن »ما تحقق 
ُيع�د انج�ازا م�ن اإلنج�ازات املتمي�زة للجهد 

الوطن�ي عىل صعيد قط�اع التصفية، وصورة 
ناصعة عن حرص العاملني يف القطاع النفطي 
ع�ىل مواجه�ة التحدي�ات بصالبة وش�جاعة 
وتف�ان وح�رص وتضحي�ات جس�يمة، رغم 
التحديات االقتصادية واملالية واالمنية، بوقت 
وزمن قيايس ووفقا لخطط والربامج العاجلة 
باالمكانيات املالية املحدودة، وهذا مايسهم يف 

توفري جزء مهم من املشتقات النفط.

النفط: إعادة تشغيل مصفى يف نينوى بطاقة
»10« االف برميل يوميًا

وزارة العمل تنفي توقف رواتب 
الرعاية االجتامعية
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جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )58( 2018/5/26
تعلن اللجنة اعاله عن تأجير العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل 
مديرية تلعفر وفقا ألحكام القانون )21( لسينة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية 
فعليى الراغبني باإلجيار مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة )30( يوم تبدا من اليوم 
التايل لنشير االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من 
القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور نشير االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار 
والرسيوم االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثيون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة 
وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تاجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله 
فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 

السماح  له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر
مالحظة / مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات 
1/ تاجر الدكاكني املرقم من )1( اىل )22( ماعدا )17( املشييدة على القطعة املرقمة  

383 جوار تلعفر
2 / تاجر الدكاكني املرقمة من )1( اىل )16( املشيدة  على القطعة املرقمة 135/2م62 

شريعة السراي
3/ تاجر الدكاكني املرقمة من )1( اىل )39( املشييدة عليى جزء من القطعة املرقمة 

46/18 وجزء من القطعة 181 قلعة سنجار 
4 / تاجير الدكاكني املرقمية )1و2و3( املشييدة على القطعية املرقمة 563/2 

حسنكوي
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

رئيس جملس االدارة 
حممد عيل فريد

رشكة الشارق للتحويل املايل )م.خ( 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة

اىل السادة املسامهني يف رشكة الشارق للتحويل املايل م.خ 
اس�تنادا الحكام امل�واد 87/ثانيا و88/اوال م�ن قانون الرشكات النافذ رقم)21( لس�نة 1997 
املعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ يف 2018/2/6 ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة الذي س�يعقد يف الساعه العارشة يف صباح يوم الخميس املوافق2018/6/14 يف 

بغداد/الكرادة م901/ز10/د1/مقر الرشكة , وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي:- 
املنتهي�ة  املالي�ة  للس�نة  نش�اطها  ع�ن  الرشك�ة  ادارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

2017/2016/2015/12/31 واملصادقة عليه 
املنتهي�ة  املالي�ة  للس�نة  امليزاني�ة  ح�ول  الحس�ابات  مراق�ب  تقري�ر  2-مناقش�ة 

يف2017/2016/2015/12/31 واملصادقة عليه 
3-مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف2017/2016/2015/12/31 

واملصادقة عليه 
يف  املنتهي�ة  املالي�ة  للس�نة  االدارة  مجل�س  واعض�اء  رئي�س  ذم�ة  اب�راء  4-مناقش�ة 

2017/2016/2015/12/13 واملصادقة عليه 
5-اقرار تعيني السيد زكي غازي عبد الرزاق مراقب حسابات لعام 2017/2016 وتحديد اجوره 

واملصادقة عليه 
6-تعيني مراقب حسابات لعام2018 وتحديد اجوره واملصادقة عليه 

7-مناقشة ومعالجة العجز .
8-انتخاب )5(اعضاء اصليني ومثلهم احتياط اس�تنادا الح�كام املادة )108/رابعا( من قانون 

الرشكات 
9-مناقشة قرار دمج الرشكة برشكة الرابطة املالية للتحويل املايل م.خ واتخاذ القرار املناسب 

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة 
ص�ادرة من كاتب عدل م�ع مراعاة احكام املادة )91( من قانون اع�اه ويف حالة عدم حصول 

النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الخميس 2018/6/21 يف ذلك الزمان واملكان اعاه

مديرية بلدية املجر الكبري
اعالن

بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية التخطيط 
العمراني املرق�م )1155( يف 2018/5/24 
تعلن مديرية بلدية املجر الكبري عن املخطط 
التنظيمي الخاص بمنطقة  الخدمات وملدة 
)60( يوما عىل القطعة املرقمة )6457/11( 
املربوكة فعىل من لديه اعرتاض او مقرتح من 
الدوائر الرسمية وغري الرسمية ومنظمات 
املجتمع املدني واملواطنني تقديم اقرتاحاتهم 

واعرتاضاتهم خال الفرتة املذكورة اعاه

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م/ مزايدة
تعل�ن الرشك�ة العامة لتجارة الحب�وب فرع / البرصة عن بيع املواد املدرج�ة ادناه يف املزايدة 
العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وس�تجري املزايدة الساعة 

العارشة من صباح يوم )2018/6/24( .
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات املبينة 
ادناه بصك المر الرشكة وباس�م املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة 
الذم�ة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من 
املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة )30(  ثاثون يوم  عىل ان يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واالعان واية مصاريف اخرى ورفع املواد خال املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة  املناذرة 
العدد : 473/ب/2014

التاريخ 2018/5/20
اعان مزايدة 

تبيع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار 
املرقم 37/54 الرساي فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف  اليوم الثاثون 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعان مس�تصحبني 
البالغ�ة %10  القانوني�ة  التأمين�ات  معه�م 
من القيم�ة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور 

االعان والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مفرزة اىل دارين وعرصة 
خالية من البناء ومخزن  بصورة غري رسمية 
ال�دار االوىل تحتوي عىل صال�ة وغرفتي نوم 
ومطب�خ وحم�ام ومرافق صحي�ة مع غرفة 
بالطابق العلوي البناء من الطابوق ومسقف 
بالكونكريت وذات درج�ة عمرانية جيدة اما 
املخزن مشيد من الطابوق الجريي ومسقف 
بالش�يلمان اما الدار الثانية تتألف من صالة 
وغرفتي نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
مس�قف بالش�يلمان وذات درج�ة عمراني�ة 
جي�دة يقع العقار يف منطقة العذاريني قريب 
مرك�ز املدينة مس�احته 6 اول�ك 43,54مرت 
مرب�ع قيم�ة االرض )135000000( مائ�ة 
وخمس�ة وثاثون مليون دينار عراقي قيمة 
ال�دار االوىل )50000000( خمس�ون مليون 
دينار ام�ا قيمة الدار الثاني�ة )35000000( 
خمسة وثاثون مليون دينار اما قيمة املخزن 
)املح�ل( )5000000( خمس�ة مايني دينار 
اما القيم�ة الكلية للعق�ار ) 225000000( 
مائت�ان وخمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار 

عراقي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2018/1/3384
التاريخ : 2018/5/27

اعان
اىل / املدعى عليه / احمد نجم عزيز

اقام�ت املدعي�ة )رضي�ه حبي�ب عب�د الله(  
الدع�وى بالع�دد 3384/ش2018/1 ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا تأيي�د حضانة 
)محم�د ع�ي ومحم�د حس�ني(  وملجهولية 
محل اقامتك ولرشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطق�ة ح�ي العامري�ة )الحويل( /

النجف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعانا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املواف�ق يوم 2018/6/5 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 1632/ش/2018

التاريخ : 2018/5/27
اعان

اىل / املدعى عليه /كاظم جوده وحيد
اقامت املدعية / زينب رياض رشيف الدعوى 
املرقمة 1632/ش/2018 امام هذه املحكمة 
طل�ب فيها تفري�ق للهج�ر وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب  اش�عار مختار منطقة  حي 
الرس�الة وكتاب مديرية التبليغات القضائية 
املرق�م 360 يف 2018/5/27 لذا قررت  هذه 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/6/12 وبعكس�ه س�وف تجري 

املحاكمة غيابية بحقك وفق القانون
القايض

حسني حبيب سهر 
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرمادي 
تنويه 

نظ�را للنق�ص الحاص�ل يف االع�ان الخاص 
ببيع املركبة املرقمة 80405 بغداد خصويص 
العائدة للمدين ) عبد الله حمد سعيد ( وعدم 
ذك�ر القيم�ة املق�درة للمركبة امل�راد بيعها 
1676يف  بالع�دد  صحيفتك�م  يف  واملنش�ورة 
مفاتحتك�م  اقت�ى  ل�ذا   2018  /  5  /  21
لغ�رض التنوي�ه ان القيمة املق�درة للمركبة 
اع�اه قدره�ا ) 4700 ( دوالر اي مايعادل ) 
5678000 ( خمسة مايني وستمائة وسبعة 
وثمانون الف دينار للتفضل باالطاع واجراء 

الازم مع التقدير .
املنفذ العدل 

خالد فراس كرحوت
�������������������������������������

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
  اعان

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 

5/23 /2018 لتسجيل
تمام العقار تسلسل 108 محلة النقيب سهم 

من اصل  سهما
بأس�م العراقي محمد رحمان س�عيد مجددا 
بأعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية  
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل 
العق�اري  رق�م)43   ( لس�نة 1971 قررن�ا 
اعان هذا الطل�ب فعىل كل من يدعى بوجود 
عاقه او حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم 
مالدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خال مدة 
ثاث�ني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعان وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف 
الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن الي�وم التايل 
النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات حقوقه 
موقعي�ا يف الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عي فيصل مطرش

ماحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

رشكة الرابطة املالية  
للتحويل املايل )ش.م.خ( 

اعالن دعوة اهليئة العامة لالجتامع 
اىل /السادة املسامهني يف رشكة الرابطة املالية للتحويل املايل م.خ 

اس�تنادا الحكام املواد87/ثاني�ا و88/اوال من قانون الرشكات الناف�ذ رقم1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة املؤرخ يف2018/4/16 ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة الذي سيعقد يف الساعة العارشة من صباح يوم الثاثاء املوافق2018/6/12 

يف بغداد الكرادة/النادي اللبناني . وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي:- 
املالي�ة  للس�نة  نش�اطها  ع�ن  الرشك�ة  ادارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

املنتهية2017/12/31 
2-مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحس�ابات والحس�ابات الختامية للس�نة املالي�ة املنتهية 

يف2017/12/31 
3-اقرار مقسوم االرباح لسنة 2017 

4-تعيني مراقب حسابات الرشكة لسنة 2018 
5-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نشاط الرشكة لسنة 2017 

6-مناقش�ة اق�رار دمج رشكة باد الش�ام للتحويل املايل ورشكة الش�ارق للتحويل املايل 
برشكتنا وحسب موافقة البنك املركزي العراقي 

7-العدول عن الفقرتني 6و7من قرار الهيئة العامة املؤرخ يف2017/4/12 املتضمن زيادة 
راس املال وتغيري النشاط 

راج�ني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب اناب�ة او من الغري بموجب 
وكالة مصدقة من الكاتب عدل مع مراعاة احكام املادة91 من قانون الرشكات ويف حالة 
ع�دم تحقق النص�اب القانوني لاجتماع فيؤج�ل االجتماع اىل نفس امل�كان والزمان من 

االسبوع الذي يليه واملصادف يوم الثاثاء املوافق2018/6/19 
رئيس جملس االدارة 
خالد رشيد حسن

رشكة بالد الشام للتحويل املايل م/خ 
اىل /السادة املسامهني يف رشكة بالد الشام للتحويل املايل م.خ 

اس�تنادا الحكام املواد87/ثانيا و88/اوال من قان�ون الرشكات النافذ 
رقم21لس�نة1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجل�س ادارة الرشكة املؤرخ 
يف2018/4/16 ندعوكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة للرشكة الذي 
سيعقد يف الساعه العارشة من صباح يوم االربعاء املصادف2018/6/13 
يف بغداد/الكرادة/النادي اللبناني وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي:- 
-مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة عن نشاطها للسنة املالية املنتهية 

 2017/12/31
-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية 

املنتهية يف 2017/12/31 
-تعيني مراقب حسابات الرشكة لسنة 2018 

-اب�راء ذم�ة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة لس�نة 
 2017

-مناقشة اقرار دمج الرشكة برشكة الرابطة املالية للتحويل املايل م.خ 
واتخاذ القرار املناسب 

راجني حضورك�م او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب انابة او 
م�ن الغري بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب العدل م�ع مراعاة احكام 
امل�ادة )91( من قانون الرشكات الناف�ذ ويف حالة عدم تحقق النصاب 
القانوني لاجتماع فيؤجل اىل نفس املكان والزمان من االس�بوع الذي 

يليه واملصادف يوم االربعاء املوافق2018/6/20 
رئيس جملس االدارة

التأمينات مدة 
الرفع

موقع 
المزايدة الكمية المادة ت

)35( الف خمسة 
وثالثون الف دينار

 15
يوم

فرع 
البصرة

5.760 طن خمسة 
اطنان وسبعمائة 

وستون كغم
اتربة سايكلون 1

الف دينار فقط (1)  15
يوم

فرع 
البصرة

190 كغم مائة 
وتسعون كغم

رز امريكي معزول عن 
المتضرر من حمولة الباخرة 

INTERLINK FIDILITY
2

)20( الف 
عشرون الف دينار

 15
يوم

فرع 
البصرة 1 مكيف )10( طن بكنج يونت 3

)30( الف ثالثون 
الف دينار

 15
يوم

فرع 
البصرة 1 وحدة تبريد مركزية )10( طن 

هيتاشي 4

)25( الف خمسة 
وعشرون الف 

دينار
 15
يوم

فرع 
البصرة 1 وحدة تبريد مركزية )8( طن 

هيتاشي 5

احلقوقي / امحد صالح زبون
مدير بلدية املجر الكبري



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1681(  االثنين 28 آيار 2018

برنارد لويس... »الشيطان« أم »عبقري التاريخ«؟

وإمام املس�ترشقني املهّولني م�ن »األصولّية 
اإلس�امّية« الذي رحل األحد املايض عن 102 
ع�ام حظي دوماً ب�ركات الق�رب من نخبة 
صناع الق�رار يف الواليات املتح�دة وإرسائيل 
وعمل كملهم روحي ومستش�ار اسرتاتيجي 
لطاق�م املحافظ�ني الج�دد يف عه�د الرئيس 
ج�ورج دبلي�و ب�وش وع�ّده البع�ض واحداً 
م�ن ثاث�ة صاغ�وا االس�رتاتيجّية األمريكية 
إلدارة العال�م اإلس�امي – إىل ج�وار زيبنغو 
بريجنس�كي والرئيس الس�ابق جيمي كارتر 
-، لكّنه تعرّض كذلك إىل أعنف الهجومات من 
أكاديميني وسياسيني كثريين إلنكاره املجزرة 
األرمنّي�ة بداية القرن العرشي�ن، والنحيازه 
األعمى إلرسائيل وازدرائه للعرب واملسلمني، 
وحماسته الشديدة الس�تخدام موقعه املؤثر 
يف قلب املؤسس�ة األمريكية من أجل الرتويج 
للحلول الصارمة والعنيفة بش�أن سياسات 

الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.
لوي�س ال�ذي ول�د يف لن�دن ألبوي�ن يهوديني 
وجد نفسه مبكراً مولعاً بالتاريخ وباللغات، 
االس�ترشاق  معق�ل  يف  التاري�خ  ف�درس 
الدراس�ات  بكلّي�ة  الريطان�ي  األكاديم�ي 
الرشقّي�ة واألفريقّية – جامع�ة لندن – عىل 
يد أس�اتذة مثل املس�ترشق هاميلتون جيب 
ونورمان باينيز ليتخّرج منها الحقاً بشهادة 
الدكتوراه عن رسالة له يف التاريخ اإلسامي. 
وه�و درس أيض�اً يف جامع�ة باري�س ع�ىل 
ي�د لويس ماس�ينييون املس�ترشق الفرنيس 
املعروف قبل أن ينخرط يف الخدمة العسكرّية 
بالجي�ش الريطاني، وينتقل منه�ا إىل عالم 
للمخاب�رات  متج�والً  عمي�ًا  الجواس�يس 
الريطانّي�ة يف ال�رشق األوس�ط ليع�ود بعد 
الحرب إىل األجواء األكاديمية أس�تاذا جامعّياً 
يف جامع�ة لن�دن لربع ق�رن، والحق�اً – بعد 
فضيح�ة نس�ائية طلّق عىل إثره�ا زوجته – 
انتق�ل إىل الجانب اآلخر من األطليس مدرس�ًا 

يف جامعات برينستون وكورنيل.
تخصص لويس مبكراً يف تاريخ الرشق األدنى 
وتحدي�داً س�ورّيا، لكن�ه كيه�ودي وصديق 
مقرّب من النخبة اإلرسائيلّية – كان الصديق 
الش�خيص لغولدا مائري وتناول الشاي معها 
يف مطب�خ منزله�ا - خ�ي التنق�ل يف الّدول 
العربّية ليستكمل أبحاثه بعد حرب فلسطني 

1948 ولذا تحّول إىل الدراس�ات الرتكّية حيث 
ُفتحت له عىل نحو غامض أرش�يفات العهد 
العثمان�ي فكان أول غربي تس�نح له فرصة 
االطاع عليها عن كث�ب. وقد عمد منذ العام 
1950 إىل ن�رش خاصة أبحاث�ه وقراءاته عن 
تاري�خ الرشق يف كتب )م�ا ال يقل عن ثاثني 
منها قي�د التداول( ومئ�ات مقاالت الصحف 
واملج�ات ع�ّد بعضه�ا مرجعي�اً يف مجال�ه 
)صعود تركيا الحديثة - 1961( كما مقالته 
يف تحلي�ل جذور الغضب اإلس�امي )1990( 
التي نحت فيه�ا تعبري »ص�دام الحضارات« 
- قب�ل أن يت�وىل زميل�ه يف جامع�ة هارفارد 
صموئي�ل هانتغنت�ون تعمي�م الفك�رة عىل 
نطاق واس�ع. لويس املؤرخ تحول إىل صانع 
للتاري�خ متمكن بفضل عاقاته الش�خصّية 
والفكرّي�ة الوثيقة بع�راب املحافظني الجدد 
الس�يناتور هنري جاكس�ون م�ن االلتحاق 

مستش�اراً مقرباً من فريق تامذة جاكسون 
الذي�ن تول�وا الس�لطة يف الوالي�ات املتح�دة 
ونظم�وا غ�زو الع�راق: دي�ك تش�يني وبول 
وولفويتز وريتش�ارد بريل. ويقال بأنه كان 
أح�د أعض�اء الفريق الضيق الذي اس�تدعاه 
الرئيس بوش إىل مخبئه املحصن غداة هجوم 
الحادي عرش من أيل�ول لصياغة رد الواليات 
املتح�دة. وق�د اس�تفاد وقته�ا م�ن تعطش 
األمريكي�ني الط�ارئ لفه�م الرشق األوس�ط 
فأصدر كتابيه )أين الخلل؟ - 2002( و)أزمة 
اإلس�ام - 2003( فحظي�ا بانتش�ار واس�ع 
كرّس س�معته يف الغرب كمرجعية أوىل فيما 
يتعلق بشؤون اإلسام والرشق األوسط. لكن 
رغ�م تمكنه الفائق من النثر األدبي، وس�عة 
اطاع�ه ع�ىل مص�ادر تاريخّية بلغ�ات عّدة 
وقرب�ه م�ن مطابخ صن�ع الق�رار ومصانع 
الحدث فإن كتبه مترشّبة بروح اس�ترشاقّية 

فائرة وازدراء اس�تثنائي للعرب وللمس�لمني 
وتحلياته تفتقد إىل النزاهة العلمّية، وتعكس 
– وفق إدوارد س�عيد – »ديماغوجية قارصة 
موفورة الجهل وتعميمّي�ة« وتقّدم وصفات 
مس�مومة تركز عىل ترير خطوط االنقسام 
يف العالم العرب�ي، وتنّظر لصعود الراديكالّية 
اإلسامّية مس�تدعية حتمية الّصدام العنفي 
ب�ني الرشق والغ�رب، كما ال يخف�ى إعجابه 
الدائ�م بالتجرب�ة الصهيونّية حت�ى أنه ُكرّم 
كواحد من سبعني ش�خصية أمريكّية قدمت 
خدم�ات ال تقّدر بأثم�ان ل�«لدولة العرّية«. 
ويط�رح لويس نظرّي�ة مثرية للج�دل يعزو 
فيه�ا كل فش�ل يف نهض�ة العال�م العربي إىل 
قصور ذات�ي محض مرئاً تركة االس�تعمار 
الغربي م�ن أي ذنب. ولم يت�ورع عن وصف 
هويات ش�عوب ال�رشق األوس�ط باملتخيلة 
واملتناقض�ة مس�تثنياً اإلرسائيلي�ني - الذين 

ه�م واقع�اً أكثر مجموع�ة يف العال�م تعيش 
وه�م الهوي�ات املصنوع�ة. وقد ع�اب عليه 
الس�طحي  تعامل�ه  س�عيد  إدوارد  الراح�ل 
م�ع العالم اإلس�امي ككٍل، واح�ٍد ُمصمت، 
للمس�ترشق  واعت�ره نموذج�ا كاس�يكياً 
الخادم للسياسة، وعبد الامركزية األوروبّية 
يف ق�راءة الرشق وفّند كثرياً من اس�تنتاجاته 
يف كتب�ه الرئيس�ّية )االس�ترشاق( و)تغطية 
اإلس�ام(، واعتر أن خرته بالرشق األوسط 
واملقترصة عىل رحات التجسس يف أربعينات 
الق�رن املايض ل�م تع�د ذات قيم�ة حقيقية 
لفهم ثقاف�ة املنطقة بعد التح�والت الهائلة 

التي عاشتها شعوبها عر عقود متعاقبة.
تعرّض�ت س�معة لوي�س العلمّي�ة إىل أزم�ة 
حقيقية بس�بب نقد س�عيد ألعمال�ه، فأكثَر 
م�ن مقاباته الصحافي�ة للرد علي�ه متهماً 
إياه بتس�ييس العمل األكاديمي، وانس�حب 

من جمعية دراسات الرشق األوسط يف أمريكا 
الش�مالّية التي بدأ يس�يطر عليه�ا معادون 
لاس�ترشاق وتامذة س�عيد ليطل�ق جمعية 
أخرى موازية بصحبة صديقه - املس�ترشق 
ب�دوره - ف�ؤاد عجم�ي. ولي�س هنالك من 
ش�ك أنه تنفس الصعداء عندما خطف املوت 
س�عيد الذي كان تحّول إىل أسطورة عاملّية يف 
القبض عىل هفوات املسترشقني وانحيازاتهم 
وكش�ف تلفي�ق إمامهم – كما كان يس�ميه 
مري�دوه. لكن لويس ل�م يهنأ كث�رياً بغياب 
س�عيد، إذ ص�وّب علي�ه الكث�ريون س�هام 
نقدهم ملش�اركته يف التخطيط والترير لغزو 
العراق الذي تسبب يف خسائر برشّية فادحة، 
وتالي�اً إلنكاره املذبح�ة األرمنّية يف الطبعات 
الاحق�ة م�ن كتاب�ه ع�ن التاري�خ الرتك�ي 
وكذل�ك يف مقابات�ه الصحافية معت�راً أنها 
»الرواية األرمنّية ألحداث ملتبس�ة يف مرحلة 
قلقة من تاريخ تركي�ا دون وجود دالئل عىل 
حملة رسمّية منظمة إلبادة األرمن«، وأخرياً 
لتهويل�ه التهريج�ي م�ن القنبل�ة النووي�ة 
اإليرانّي�ة كم�ا ل�و كان عرّاف�اً يق�رأ الفلك. 
وقد تس�ببت ترصيح�ات لوي�س الصحافية 
ومقاالته التي ضّخم فيها ش�خصّية أس�امة 
ب�ن الدن - جاعاً منه رمزاً ُمجّس�داً لتفكري 
العالم اإلس�امي برمته - بانتقادات واسعة 
علّ�ق عليها بقول�ه »لقد جعلني أس�امة بن 

الدن شخصّية مشهورة«.
يرتك لويس بعد غيابه تراثاً غاية يف الخطورة 
لي�س بال�رورة نصوص�ه املنح�ازة والتي 
أصبح من الس�هل نقده�ا وتفكيك مقوالتها 
بقدر ما ه�و يف أجيال متعاقب�ة من تامذته 
يف  واملثقف�ني  والسياس�يني  الدبلوماس�يني 
الغ�رب - والعالم العربي أيض�اً - الذين قرأوا 
لوي�س  بعين�ي  واملنطق�ة  اإلس�ام  تاري�خ 
وترشب�وا تعميمات�ه املنح�ازة دون امت�اك 
األدوات الفكرّي�ة الازمة لنقضها، فأصبحوا 
كم�ا نخب�ة سياس�ية وأكاديمّي�ة وثقافّي�ة 
مصاب�ة بعم�ى أل�وان ال ش�فاء من�ه تجاه 
كل م�ا هو ليس غربّياً. لق�د تحولت املعارف 
التاريخّي�ة ع�ىل يد لوي�س م�ن أدوات لبناء 
جس�ور التفاهم بني الحضارات إىل متاريس 
ح�روب ب�ني ش�عوب متعادية ل�ن تتاقى يف 

وقت قريب.

ندى حطيط
كان برن�ارد لويس )1916 – 2018( ينتي جذالً كلما ذكره أحدهم بصورته الش�ديدة التناق�ض يف املخيال العام بني من يراه »عبقري التاريخ« الذي كان 
مس�ؤوال أكثر من غريه عن رس�م صورة اإلس�ام يف العقل الغربي ومن يعتره »الش�يطان مجسداً« كما باح لس�انه يوماً. منّظر االستقطاب الحتمي بني 

الغرب والرشق، وصائغ املفهوم األخطر عن »رصاع الحضارات«.

»اجلميالت النائامت«.. استعادة لذة أخرية يف شيخوخة بائسة

الشـاعـر العمـانـي مـحـمد احلـارثي يـرحـل
 عن عمر ناهز )56( عامًا

غي�ب املوت الش�اعر واألدي�ب العماني 
محمد الحارثي الي�وم )األحد( عن عمر 

ناهز 56 عاما بعد رصاع مع املرض.
ونعته الجمعية العمانية للكتاب واألدباء 
وعدد من املؤسسات الصحافية واألدبية 

العمانية والخليجية.
وولد محمد أحمد عبد الحارثي يف مدينة 
املضريب بس�لطنة عم�ان العام 1962، 
وحصل ع�ىل بكالوري�وس الجيولوجيا 

وعلوم البحار العام 1986.
وكتب الش�عر العمودي وقصيدة النثر، 
ون�رش أعمال�ه يف دوري�ات عربية مثل 
مجل�ة »الكرم�ل« الفصيل�ة الثقافي�ة، 

ومجلة »مواقف« البحثية.
وم�ن أب�رز دواوين�ه الش�عرية »عيون 
ط�وال النه�ار« و»كل ليل�ة وضحاها« 
و»فسيفس�اء  زنجب�ار«  م�ن  و»أبع�د 
حواء« و»لعبة ال ُتمل« و»عودة للكتابة 

بقلم رصاص«.
وألف رواية بعنوان »تنقيح املخطوطة«، 
الرح�ات  أدب  يف  كتاب�ني  إىل  إضاف�ة 
وكتاب مقاالت بعنوان »ورشة املايض« 

يف 2013.
وحص�ل ع�ىل جائزة اب�ن بطوطة ألدب 
الرحل�ة يف دورته�ا األوىل الع�ام 2003، 
وجائزة اإلنجاز الثقايف البارز يف سلطنة 

عمان العام 2014.

سماح عادل

رواي�ة “الجميات النائم�ات” للكاتب 
الياباني “ياسوناري كاواباتا” ترجمة 
“ماري طوق” تتناول موضوع غاية يف 
الطرافة، وهو حنني العجائز للش�باب 
الفتي�ات  بأجس�اد  واس�تمتاعهم 

الصغريات.
البط�ل: “إيغويش”، رجل يف الس�ابعة 
والس�تني م�ن عم�ره، نصح�ه أح�د 
أصدقاءه م�ن العجائ�ز أن يذهب إىل 
أحد البي�وت الرسية ليتمتع جنس�يا، 
ويندهش “إيغويش” من طريقة عمل 
هذا البي�ت حيث أن�ه مخصص فقط 
للعجائز، حيث يوفر لهم فرصة النوم 
بج�وار فت�اة صغرية يف الس�ن نائمة، 

وتبدأ الحكاية بذهابه لذلك البيت.
املرأة: سيدة تعمل يف هذا البيت الرسي، 
وهو يف األربعينات من عمرها، هادئة 
ب�اردة الطباع، تتحدث ب�دون انفعال 
مهما اس�تفزها “إيغويش” بأس�ئلته 
وطلبات�ه، وتوج�د ش�خصيات أخرى 

هامشية.
راوي يحكي بضمري الغائب، يركز عىل 
البطل ويصف األماكن والش�خصيات 

من خاله.
الرسد ه�ادئ اإليق�اع، يس�ري ببطء، 
يركز عىل توصيفات “إيغويش” ملا يمر 
ب�ه من تجرب�ة فريدة، واس�تدعاءاته 
وأحام�ه،  وهلوس�اته،  ملاضي�ه، 
وكوابيس�ه وهو ينام بجوار الفتيات، 
الرواي�ة قديم�ة وتقع يف ح�وايل 142 

صفحة من القطع املتوسط.
 الشيخوخة والشباب..

الرواية تط�رح موضوع طريف، وهو 
اس�تمتاع رجل عجوز بمامس�ة فتاة 
صغرية يف سن الطفولة، عذراء، والنوم 
بجوارها طوال الليل، فتاة نائمة بفعل 
مخ�در ق�وي واألم�ل يف اس�تيقاظها 
منعدم، ال نعلم عىل وجه التحديد ماذا 
فع�ل الرجال العجائ�ز الذين يرتددون 
عىل ه�ذا البي�ت الرسي م�ع الفتيات 

النائم�ات، لك�ن “إيغ�ويش” ينقل لنا 
تجربت�ه الت�ي ال تخل�و من الدهش�ة 
والرتاوح بني القبول والرفض، يأخذنا 
الراوي من أيدينا كقراء ويبدأ يف كشف 
التجربة ببطء، ب�دء من وصف املكان 
وألوان�ه، وحت�ى وص�ف  بتفاصيل�ه 
إحساس�ه كرجل تجاوز س�ن الستني 
بجس�د صبي�ة صغ�رية، يف البداية لم 
يكن مرتاح�ا لكونها نائمة، كان يريد 
أن تك�ون مس�تيقظة وتتب�ادل مع�ه 
الكلمات، ربما وبحسب وصفه ألنه لم 
يصل بعد إىل فقدان أية قدرة جنسية، 
مثل باقي العجائز الذين يرتددون عىل 
البيت، لك�ن فكرة نومها أزعجته كان 
يريد تواصا إنسانيا، وعندما فشل يف 
إيقاظ الفتاة، أيقظ وجود الفتاة لدية 
ذكريات قديمة، أخذ يتذكر فتاة غاية 
يف الجمال كان قد عرفها وقت أن كان 
ش�ابا، وهرب معه�ا إىل مدينة أخرى، 
لكن أهلها أعادوه�ا وزوجوها بآخر، 
ورآها مرة أخرى ومعها طفلة صغرية، 
لكنه كان يع�رف أن جمال تلك الفتاة 
التي قابلها يف ش�بابه هو ما سحره، 

ث�م أخذت ذاكرت�ه تاعبه مس�تدعية 
روائ�ح غريب�ة، فقد اجتاحت�ه رائحة 
طفل رضيع، واس�تدعى ذل�ك تذكره 
لبنات�ه الث�اث املتزوج�ات وزوجت�ه 

وذكريات أخرى.
رج�ل يف الس�ابعة والس�تني ُيس�حر 
وفتي�ة  بض�ة  ع�ذراء  فت�اة  بوج�ود 
بج�واره، جس�دها يذك�ره بتجاربه 
وه�و ش�اب وبفتي�ات ع�اش معهن 
لذات جنس�ية شهية، كما أن جسدها 
يذكره بش�يخوخته وبأنه عما قريب 
سوف يكون عاجزا تماما عن التواصل 
الجسدي مع امرأة، يرص عىل التمسك 
بفكرة أن�ه الزال يملك قدرة جنس�ية 
ع�ىل اخرتاقها، وهو أفض�ل من باقي 
العجائ�ز الذين ي�رتددون ع�ىل البيت 
ال�رسي، وال�ذي يحبون النوم بس�ام 
بج�وار الفتيات الصغريات ألنهم ليس 
لديهم ما يفعلونه، يؤكد مرارا عىل تلك 
الفكرة الت�ي تعطيه تقديرا أكر لذاته 
كذكر، ويتقزز من ه�ذا البيت الرسي 
ال�ذي يس�مح للعجائز بأن يمارس�وا 
حزنهم وشفقتهم عىل أنفسهم، لكنه 

مع ذلك يعود لي�س مرة أخرى، ولكن 
مرات عديدة ويواصل اكتشاف أجساد 
الفتيات البضات، ويصف أجس�ادهن 
ونهودهن ويذكره ذلك أيضا بذكريات 
السيدات الاتي دخل معهن يف عاقات 
حميمي�ة، لكن�ه دوما محم�ل برغبة 
النته�اك قوانني ذل�ك البيت الرسي، يف 
املرة الثانية قرر أن يمارس جنسا مع 
فتاة، ومن هنا اكتش�ف كونها عذراء، 
ويف مرات تالية كان�ت يريد إيقاظهن 
أو تج�رع نفس املخدر الذي احتس�ته 
الفتي�ات، لكن�ه كان يستس�لم لن�وم 
هان�يء بعد أن يأخ�ذ جرعته املتوفرة 
م�ن املن�وم ويستس�لم لكوابي�س أو 

ألحام جنسية مخرفة.
ذلك التناقض البائس بني الش�يخوخة 
وبداية الش�باب هو ما صنع مفارقة 
للم�وت  االس�تعداد  ب�ني  الرواي�ة، 
واالرتع�اب من�ه ال�ذي علي�ه البط�ل 
“إيغ�ويش” وبني الفتي�ات الصغريات 
الات�ي يعترن أطفاال، لم يهتم البطل 
بفك�رة اس�تغال الفتي�ات أو نزعهن 
من أرسهن الس�تغالهن جنسيا عىل 
أيدي رجال عجائز، ال يهتمون س�وى 
باستعادة ذكريات شباب مىض، اهتم 
فقط بكونه رجا يعاني من انسحاب 
العمر من بني يده، ويحاول الش�عور 
بل�ذة أخرية قبل مواجهة ش�بح املوت 
املرع�ب، وراودته أيضا أفكار قاس�ية 
مث�ل أن يخن�ق الفتاة وه�ي نائمة أو 

يخرتق جسدها ليفقدها عذريتها.
وحني تحدث حادثة م�وت أحد زبائن 
هذا البيت من العجائز ويتم نقل جثته 
لبيت آخ�ر لاستش�فاء، يعتر البطل 
نهاي�ة البطل نهاية س�عيدة ألنه مات 
بج�وار فت�اة بض�ة وجميل�ة، ويأخذ 
يف تقلي�ب أجس�اد الفتي�ات والعب�ث 
بأجزائه�ن، وحني تموت فتاة أو يظن 
هو ذلك يرتعب وينادي عىل املرأة التي 
تتعامل برود كعادتها، وتنقل جس�د 
الفت�اة وتطلب منه الن�وم بجوار فتاة 

أخرى وتنتهي الرواية.

ولد “ياس�وناري كاوابات�ا” يف  1899 
يف “اوزاكا” الحقته املآيس حيث فجع 
بموت والدي�ه وأخته الوحيدة وجدته، 
ل�م يعد هناك س�وى ج�ده الذي مات 
بدوره ووجد نفس�ه وحي�دا، وهو لم 

يتجاوز الخامسة عرشة من عمره.
ن�رش روايت�ه األوىل “راقص�ة اي�زو” 
1926، وأس�س مج�ات أدبية وأطلق 
حركة “األحاس�يس الجدي�دة” وكان 
بارع�ا يف الرواي�ة والقص�ة واملقال�ة، 
وحتى يف الس�ينما، وابت�دع نوعا أدبيا 
جديدا هو الرواي�ة املصغرة، وتتابعت 
الكتب التي جعلت منه الروائي األعظم 
يف الياب�ان “بلد الثلج” 1948 و”رسب 
و”هدي�ر   1952 بيض�اء”  عصاف�ري 
الجبل” 1954 و”الجميات النائمات”، 
وكس�ب مايني الق�راء، ون�ال جائزة 
نوب�ل 1968 ويف ش�قة صغرية ضيقة 

يف عام 1972 انتحر.
يق�ول غابريي�ل غارس�يا ماركي�ز يف 
مقدمة ملحق�ة بالرواية »يف الحقيقة 
كل م�ا كن�ت أعرف�ه بطريق�ة أكيدة 
ع�ن الكتاب الياباني�ني أنهم انتهوا إىل 
االنتح�ار، وقد س�معت ع�ن كاواباتا 
للم�رة األوىل عندما ن�ال جائزة نوبل، 
1968 وحاول�ت عندها أن أقرأه قليا 
ولكن رسعان ما أصابني النعاس، عىل 
كل ح�ال الكتاب الوحي�د الذي وددت 
ل�و أكون كاتبه ه�و “منزل الجميات 
النائمات” لكاواباتا، الذي يحكي قصة 
منزل غريب يف ضواحي طوكيو، يرتدد 
إليه برجوازيون يدفعون أمواال طائلة 
للتمت�ع بالش�كل األكثر نق�اًء للحب 
األخ�ري، قض�اء اللي�ل وه�م يتأملون 
الفتي�ات الش�ابات األكث�ر جم�اال يف 
املدينة، والاتي يرق�دن عاريات تحت 
تأث�ري مخدر إىل جانبه�م يف الرسير، ال 
يملكون حق إيقاظهن وال ملسهن، وال 
يحاول�ون عىل أي ح�ال، ألن االكتفاء 
األكث�ر صفاًء له�ذه املتع�ة الناجمة 
عن الش�يخوخة هو إمكانية الحلم إىل 

جانبهن”.

محمد الذهبي

ترجْل فهذا الركاُب عتيق وهذا الكتاب عتيق
وحتى الشعور عتيقة

والعباءات أيضاً عتيقة
وهذي العيون عتيقة

لم يبَق يشٌء جديد
فقصُة حبي عتيقة

مازلت ابحث عنها بعيداً يف أعماق التاريخ
مرة يقولون أنها كانت عشيقة المرىء القيس

وأخرى يقولون ان الجواري تاقفنها حني ناغت الناي
لم يعد شعر األعىش يطرب أحداً

اقفْل صفحتك وترجْل
يكف�ي الوقوف ع�ىل األبواب كاملتس�ول الذي يح�اول ان يتدارك 

كرامته الضائعة
يصطحب طفاً صغرياً يلقي اللوم عليه

وبعض األحيان يفقأ عينه
كما فقأت عيون القصائد تريد ان تحصد نظرة من بعيْد

ترجْل فهذا الحمام بريْد
أعطاك أُوىل الرسائل وها أنت تبحث ثانية عن مزيْد

أتعتقد اآلن ان الخيول ستجمح ترتك أعافها
وأنت الخبري تسوس الخيوْل
فتثني اللجاَم ويبدو الصهيْل

ترجْل فهذا الزمان زماٌن يعبىُء باألمنيات الفراغ
 ستسقط نجوم كثرية

احرس الباب وامسك شموعك يف راحتيك
حاول بشتى األساليب تخفي وريدك

نبضه قد يدل الحريق عليك
ما نفعها نجمة ساقطة

ستلمُع يف حضن ذاك الغريْب
وتلمُع ثانيًة وثالثًة تلمُع حتى الخواْء

نجومك حتى النجوم عتيقة
لها زمٌن لم ترح خطواتها

لم تعر الشارع املزدهي بالظنون
خافتة تلك النجوم البعيدة

ملاذا تطالبها باملزيْد

تــرجـل
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محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 6947

التاريخ 23 / 5 / 2018  

اعالن فقدان املدعو )غسان ستار ابراهيم (
بتاريخ 13 / 9 / 2006  فقد املدعو غسان ستار ابراهيم  يف 
منطقـة شـاطئ التاجي  ولم يعثر عليـه لحـــــد االن ولم 
يصل منـه اي خرب يفيد ببقائه حيـاً او مـــــوته وبتاريخ 
6 / 11 / 2017 قدمت املدعوة سـعديه حسـن علوان  طلباً 
تطلـب فيه نصبهـا قيمة عىل املفقود ولدها غسـان سـتار 
ابراهيـم  وعىل اوالده القارصين كل مـن ........ وذلك الدارة 
شـؤونه واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 من 
قانـون رعاية القارصيـن رقم 78 لسـنة 1980 املعدل عليه 
فقـد قررت املحكمة االعالن عن حالـة الفقدان يف صحيفتني 
محليتـني وعـىل كل مـن لديه معلومـات عن املفقـود اعاله 
الحضور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش 

لالدالء بتلك املعلومات   

القايض / جابر عبد جابر

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 52 / ش / 2018

التاريخ 16 / 5 / 2018 

اعالن
املدعي / مها عباس رجب 

املدعى عليـه / لبيب جاسم حمودي     
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
حكمـاً غيابيـاً بحقـك بالرقـم 52 / ش / 2018 
والذي يقيض بتصديق الطالق الخلعي للمرة االوىل 
الغيابـي وملجهولية محـل اقامتك تقـرر تبليغك 
بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك عىل 
القرار الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة 
ثالثـون يومـاً اعتباراً مـن تاريخ النرش فسـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية مع التقدير . 

القايض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 2158 / ش / 2018  

التاريخ 27 / 5 / 2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / ظهور مهدي عباس طاهر          

اقـام املدعي عيل عبـاس طاهر الدعـوى املرقمة 
اعـاله يطالـب فيها تصحيـح القسـام الرشعي 
وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائـم 
بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميتني للحضـور امام هذه املحكمة يف يوم 5 / 
6 / 2018 ويف حالـة عدم حضـورك او من ينوب 
عنك قانوناً سـوف تجـري املرافعة غيابيـاً وعلناً 

وفق القانون 

القايض / جابر عبد جابر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1894 

اعالن
املفقود / معد احمد عناد 

قدمـت املواطنـة ) سـليمة هاتـف محمد ( طلبـا لهذه 
املحكمة تطلب فيه اصـدار حجة الحجر والقيمومة عن 
املفقود معـد احمد عناد والذي فقـد بتاريخ 29 / 11 / 
2007 يف محافظـة واسـط ولم يعرف منذ ذلـك التاريخ 
حياتـه مـن مماته ولم ترد أي معلومـات عنه ولحد االن 
وتطلب املواطنة اعاله تنصيبها  قيما عىل املفقود اعاله 
– عليـه فمن لديـه أي معلومـات عن املفقـود مراجعة 
هذه املحكمة خالل مدة خمسـة عـرش يوما اعتبارا من 
تاريخ النـرش يف هذه الصحيفة لغرض االدالء امام هذه 
املحكمة وبعكسـه سيتم السـر باجراءات اصدار حجة 
الحجـر والقيمومـة وتنصيـب املواطنـة سـليمة هاتف 

محمد قيما عليه .
القايض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديريـة االحوال املدنيـة والجوازات واالقامـة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 3560
التاريخ: 2018/5/24

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عيل سـليمان 
داود ( الذي يطلب فيه تبديل لقبه وجعله ) الحمداني( بدال 
من ) رحماني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احـكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسـنة 2016واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهـدي نعمـة الوائـيل
مدير الجنسية العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديريـة االحوال املدنيـة والجوازات واالقامـة يف النجف 

االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد: 3559
التاريخ: 2018/5/24

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حيدر سليمان 
داود ( الذي يطلب فيه تبديل لقبه وجعله ) الحمداني( بدال 
من ) رحماني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها ) خمسة عرش يوم ( وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احـكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسـنة 2016واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12 .
الفريق

مهـدي نعمـة الوائـيل
مدير الجنسية العام

فقدان
يف   )1514071( املرقـم  الوصـل  منـي  فقـد 
2016/12/28 والصـادر من بلدية النجف بأسـم 
املواطن ) طه عبادي حلو ( قيمة الوصل 400،000 
اربعمائة الف دينار عىل من يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 55/ج/2017

التاريخ 2018/4/18
اعالن

اىل / املحكـوم الهـارب / محمـد جاسـم محمـد 
بزركان/ اسم االم مرضية اسماعيل

اوال: حكمـت عليـك هـذه املحكمة بالسـجن ملدة 
خمسـة عرش سـنة وفق احـكام املـادة  289 من 

قانون العقوبات
ثانيـا : حكمت عليـك هذه املحكمة بالسـجن ملدة 
خمسة عرش سنة وفق احكام املادة  298 /289من 

قانون العقوبات
ثالثـا : تنفذ العقوبة اعاله اوال كونها االشـد وذلك 

استنادا الحكام املادة 142 عقوبات
وملجهوليـة محل اقامتك تقـرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني  لتسـليم نفسـك اىل هـذه املحكمة او اىل 

اقرب مركز رشطة
القايض

جبار سلمان شاوي
رئيس محكمة جنايات كربالء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسـة محكمة اسـتئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 236/ج/2017
التاريخ : 2018/5/8

اعالن
اىل / املتهم الهارب )وحيد مسلم يحيى يوسفي( 

يـوم  املحكمـة محاكمتـك صبـاح  قـررت هـذه 
2018/7/19 وفـق احكام املـادة )14/مخدرات( 
وملجهوليـة محـل اقامتك قـررت املحكمـة تبليغك 
بصحيفتـني محليتـني للحضـور امامهـا يف اليوم 
املشـار اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح النزاهة كربالء
العدد : 34 ج نزاهة /ج/2018

التاريخ: 2018/5/14 
اعالن

1 ـ اىل املتهم الهارب / حياة مهدي جواد تقي
اسم االم / صديقة ابراهيم

تاريخ التولد / 1948
بالنظـر ملجهولية محـل اقامتكما وتعـذر تنفيذ 
امر القبـض الصادر بحقكما وفقا الحكام املادة 
)298/292( مـن قانـون العقوبـات يف القضية 
املقامـة ضدكمـا مـن قبـل املشـتكي  )دائـرة 
التسـجيل العقـاري يف كربـالء( قـررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2018/6/28 السـاعة 
التاسعة صباحا وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق القانون
القايض

عماد مهدي عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 64/ج/2018

التاريخ 2018/4/30
اعالن

اىل / املحكـوم الهـارب / عيل جواد جعفر لطيف 
الصباغ اسم والدته / مالية سالم   

اوال: حكمـت عليك هذه املحكمة بالسـجن ملدة 
خمسـة عـرش سـنة وفـق احـكام املـادة  289 
عقوبـات وبداللة مواد االشـرتاك 47 و 48 و 49 

منه وذلك عن التهمة االوىل
ثانيا : حكمت عليك هذه املحكمة بالسـجن ملدة 
اربعة عرش  سـنة وفق احـكام املادة  289/298 
عقوبـات وبداللة مواد االشـرتاك 47 و 48 و 49 

منه وذلك عن التهمة الثانية
ثالثـا : تنفـذ العقوبة االشـد الـواردة يف الفقرة 

)اوال( اعاله عمال باحكام املادة 142 عقوبات
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني  لتسـليم نفسـك اىل هذه املحكمة او اىل 

اقرب مركز رشطة
القايض

جبار سلمان شاوي
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السعدية
العدد : 1212

التاريخ 2018/5/23 
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من قبل طالبة حجة الحجر 
والقيمومـة املدعوة )نوره صالح عـيل( بتاريخ 
2018/5/21 اىل هذه املحكمة بخصوص فقدان 
زوجها املدعو حاتم حسـني رشقـي الطائي تولد 
1979/8/2 اسـم والدته حبيبة محمود حسـني 
بتاريخ 2018/1/4 يف قضاء خانقني بمحافظة  
دياىل عـىل من يعثر عليه او لديـه معلومات عنه 
مراجعـة هذه املحكمـة او اقـرب مركز رشطة 
بغيـة اتخاذ االجـراءات الالزمة بصـدد املوضوع 
وتقرر نرش االعالن بواسـطة صحيفتني يوميتني 

محليتني 
القايض

ايار خر الدين خالد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 808/ب/2018

التاريخ 2018/5/27
اعالن

اىل املدعى عليه /فراس انس عبد الرزاق
اصـدرت هذه املحكمة قرار  الحكم املرقم 808/

ب/2018 يف 2018/5/7 املتضمن الحكم بالزامك 
بتاديتـك للمدعي خالد عـيل دهش املبلغ املطالب 
به البالغ عرشة ماليني دينـار عراقي وملجهولية  
محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلـس املحيل يف محلة العرب قضاء الزبر عليه 
قررت هـذه املحكمة تبليغك اعالنـا بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف 
والتمييـز خالل املدة القانونية وبعكسـه سـوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه
سـقط سـهوا يف اعالن املزايدة رقـم 2018/37 
الرشكـة العامة ملوانئ العراق املنشـور يف جريدة 
املستقبل العراقي بالعدد 1663 يف 2018/4/30 
تسلسـل 2 رقم العقـار 8 /429 خطأ والصحيح 

هو 289/8 لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد : بال

التاريخ 2018/5/16 
اعالن مفقود

اىل املفقـود // ميثم صـربي غني كاظم 
الزبيدي

والدتـك  قدمـت   2018/5/16 بتاريـخ 
املدعـوه غنيـة متعـب عـيل تطلـب فيه 
نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2016/10/1 ولـم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغـك بالصحف املحليـة ويف حالة عدم 
حضـورك خـالل خمسـة عرش يـوم من 
اليـوم الثانـي مـن تاريخ النرش سـوف 

تنصب والدتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

مصباح مهدي صالح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السعدية
العدد : 1211

التاريخ 2018/5/23 
اعالن

بنـاء عىل الطلـب املقدم من قبـل طالبة 
حجة الحجر والقيمومة املدعوة )حمده 
حسـن رشقي( بتاريخ 2018/5/21 اىل 
هـذه املحكمة بخصـوص فقدان زوجها 
املدعو حارث حسـني رشقي الطائي تولد 
1981/4/9 اسـم والدته حبيبة محمود 
حسـني بتاريـخ 2018/1/4 يف قضـاء 
خانقـني بمحافظة  دياىل عـىل من يعثر 
عليـه او لديـه معلومـات عنـه مراجعة 
هذه املحكمة او اقرب مركز رشطة بغية 
اتخاذ االجـراءات الالزمة بصدد املوضوع 
وتقرر نرش االعالن بواسـطة صحيفتني 

يوميتني محليتني 
القايض

ايار خر الدين خالد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 1781/ش/2018
التاريخ 2018/5/22

اعالن
اىل املدعى عليه/ عبد خضر شجر  

اقـام املدعي عادل خضر شـجر الدعوى 
الرشعية املرقمة 1781/ش/2018 ضدك 
يطلـب بموجبها تجديد القـوة التنفيذية 
لحجة التخارج املرقمـة 108/ح/1999 
يف 1999/12/9 الصـادرة مـن محكمة 
األحوال الشـخصية يف البرصة وملجهولية 
محـل اقامتـك حسـب مـا ورد بـرشح 
القائـم بالتبليـغ وتأييد املجلـس البلدي 
ملنطقـة الجمهوريـة لـذا تقـرر تبليغك 
اعالنـا بصحيفتـني محليتـني يوميتـني 
للحضور امام هـذه املحكمة صباح يوم 
2018/6/7 للمرافعة وبعكسـه سـوف 
تجري املرافعة بحقـك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

فالح حسن خضر

فقدان
فقد الباج الصادر من وزارة الصحة - دائرة 
مدينة الطب بأسم / عمر هشام عبد فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن 
قـدم املدعي ) طـالل موفق رشـيد ( طلبا 
يـروم فيـه تبديـل لقب مـن ) عـيل ( اىل ) 
العامـري ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوم وبعكسـه سـوف ينظر 
بالدعوى وفق احـكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

قـدم املدعي ) طـارق موفق رشـيد ( طلبا 
يـروم فيـه تبديـل لقب مـن ) عـيل ( اىل ) 
العامـري ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يوم وبعكسـه سـوف ينظر 
بالدعوى وفق احـكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فقـد منـي الصـك الصـادر مـن صومعـة 
الصويرة المر السـيد عبـاس نايف فرحان 

فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بنـاء عىل الطلـب املقـدم اىل هـذه الدائرة 

بتاريخ 5/23 /2018 لتسجيل
تمام العقار تسلس477 محلة قلعة جميل 

بك سهم من اصل  سهما
بأسـم العراقي حسـن عيل محمـد عيدان 
مجـددا بأعتبـار حائـزا لـه بصفـة املالك 
للمـدة القانونيـة  ولغرض تثبيـت امللكية 
املذكـورة تمهيـدا للتسـجيل وفـق احكام 
قانون التسجيل العقاري  رقم)43   ( لسنة 
1971 قررنـا اعـالن هذا الطلـب فعىل كل 
مـن يدعى بوجود عالقـه او حقوق معينه 
عـىل هذا العقـار تقديم مالديـة من بينات 
اىل هـذه الدائـرة خالل مـدة ثالثـني يوما 
اعتبـارا مـن اليوم التايل لنـرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
عيل فيصل مطرش

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

محكمة بداءة البرصة 
العدد:336/ب/2018 
التاريخ: 2018/5/27

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل عبدالكريم عباس 

محمـود  )صابريـن  املدعيتـان  اقـام 
عبدالصاحب و حنان عادل سالم ( الدعوى 
البدائية املرقمة 336/ب/2018 امام هذه 
املحكمة ضـدك والتي يطلـب فيها  الحكم 
بتأديتك قيمة حصتهم من العقار تسلسـل 
القسـام  بموجـب  الدجـاج  ام   2/302
الرشعي املرقم 2480/ق/2013 البالغة 28 
سـهم من اصل 66 سهم من بدل بيع الدار 
املشـيدة عىل جزء من العقار املذكور أعاله 
مبلـغ ثمانون مليون دينـار مع االحتفاظ 
لهما باملطالبـة بأجر مثل منفعة الدار منذ 
تاريـخ وفـاة مورثتهـم يف 2011/11/15 
، وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتأييد املجلـس البلدي يف 
منطقـة التميمية والخنـدق.      عليه تقرر 
تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمـة صباح يوم 
املرافعـة املوافـق 2018/6/6 وعنـد عدم 
حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانوناً 
سـتجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

مديرية تنفيذ البياع 
رقـم االضبـارة / 1362 / 2018 

التاريخ 24 / 5 / 2018 
اىل / املنفـذ عليه  / سـجى احمد عليوي / 

مجهول محل االقامة .
لقد تحقـق لهذه املديرية مـن خالل املبلغ 
القضائـي يف هذه املديريـة وتاييد املجلس 
املحـيل لحـي املصـايف انـك مجهـول محل 
االقامة وليس لـك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا 
للمادة 27 من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيـذ البياع 
خـالل خمسـة عرش يومـا تبدا مـن اليوم 
التـايل للنرش ملبـارشة املعامـالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هـذه املديرية باجـراءات التنفيـذ الجربي 

وفق القانون . 
اوصـاف املحرر : نفذ الدائـن احمد ضاري 
مسـر قرار محكمة االحوال الشخصية يف 
البيـاع بالعـدد 11775 / ش / 2017 يف 3 
/ 4 / 2018 واملتضمـن الحكـم باسـقاط 
الحضانـة للمدينـة سـجى احمـد عليوي 
لالطفـال طيبه وزياد وضـم حضانتهم اىل 

الدائن اعاله .
املنفذ العدل 

ماجدة معيوف عاشور

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 11 / خ / 2018 

اعالن 
بالنظـر النتهاء املـدة القانونية لالعـالن بالنرش 
قـررت هـذه املديرية اعـادة النرش وفـق املادة ) 
100 ( مـن قانون التنفيذ عن بيـع العقار املرقم 
3 / 8264 م 26 الحسـينية يف الصويـرة العائـد 
للمدين حسـن سـالم قاسـم املحجوز لقاء طلب 
الدائن رضغام احمد رسـن البالـغ ) 000 ، 500 
، 34 ( اربعـة وثالثـون مليون وخمسـمائة الف 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة خمسـة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنـرش مسـتصحبا معـه التامينـات القانونيـة 
عرشة مـن املائة مـن القيمـة املقدرة وشـهادة 
الجنسـية العراقية وان رسـم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املواصفات :

1 – موقعـه ورقمه : واسـط – الصويـرة – 3 / 
8264 م 26 الحسينية .

2 – جنسه ونوعه : قطعة ارض عرصة .
3 – حـدوده واوصافـه : الشـمال الرشقـي 3 / 

8262 الشمال الغربي 3 / 8495 طريق عام .
4 – مشتمالته : 

5 – مساحته : ) 2 ( اولك و 66 ، 3 سم مرت مربع 
.

6 – درجة العمران : 
7 – الشاغل : 

8 – القيمـة املقدرة ) 000 ، 000 ، 50 خمسـون 
مليون دينار الغرها .

املنفذ العدل 
عيل عبد الحسن شياع العجياوي
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جاريث بيل يشعل التكهنات حول 
مستقبله بكلمتني

             المستقبل العراقي / وكاالت

أش�عل الويل�زي جاريث بي�ل جناح 
اإلس�باني،  مدري�د  ري�ال  فري�ق 
التكهن�ات مج�دًدا ح�ول مس�تقبله 
م�ع الفريق الملكي، خ�ال المرحلة 

المقبلة.
مدري�د  ري�ال  بي�ل  جاري�ث  وق�اد 
للتتويج بلق�ب دوري أبطال أوروبا، 
إذ أح�رز هدفي�ن في الف�وز )3-1( 
على ليفرب�ول اإلنجليزي، علًما بأنه 

شارك كبديل في الشوط الثاني.
وأكد بي�ل عقب المب�اراة أنه يحتاج 
إلى اللعب كأساس�ي بشكل منتظم، 
في اشارة إلى رغبته في الرحيل عن 
المرينجي، نظًرا لقلة مش�اركته هذا 

الموسم.
ول�م يكت�ف الويلزي بذلك، بل نش�ر 
عل�ى حس�ابه عب�ر “تويت�ر” اليوم 
األح�د، ص�ورة وهو يس�جل الهدف 
الثان�ي للملك�ي من ضرب�ة مقصية 
 last“ رائعة وكتب عليها باإلنجليزية

.”night
وفّس�ر البعض أن جاريث بيل يقصد 
به�ذه التغري�دة “الليل�ة الماضية”، 
في إش�ارة إلى المباراة، لكن آخرين 
يرون أن�ه يقصد “الليل�ة األخيرة”، 
بمعنى أنها آخر مبارياته مع الفريق 

الملكي قبل الرحيل.
يش�ار إل�ى أن العدي�د م�ن التقارير 
الصحفي�ة، ق�د أكدت أن مانشس�تر 
يونايتد اإلنجليزي يعد أبرز المهتمين 

بضم النجم الويلزي.

عبطان يؤكد دعم الوزارة الكامل لالنيق
             بغداد/ المستقبل العراقي

ق�دم وزير الش�باب والرياضة، عبد الحس�ين 
عبطان، شرطاً إلدارة نادي فريق الطلبة.وذكر 
بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي”نسخة 
منه، أن عبطان “دع�ا الهيئة االدارية الجديدة 
لنادي الطلبة الرياضي الى االجتهاد في العمل 
االداري م�ن اجل إس�عاد جماهي�ر االنيق في 
المرحل�ة المقبلة”.ونق�ل البيان ع�ن عبطان 
قوله، ان “إدارة ن�ادي الطلبة الرياضي عليها 
االجته�اد والعم�ل والمثاب�رة من أج�ل إعادة 
فري�ق كرة القدم الى س�ابق عه�ده” مبينا ان 

“عودة االنيق الى النجومية واأللقاب سيكون 
له تاثي�ر كبير على الك�رة العراقية”.واكد انه 
“في ح�ال اجتهدت ادارة الن�ادي بالعمل على 
إس�عاد الجماهير، فان االنيق س�يحصل على 
دعم كامل م�ن الوزارة”.وكانت الهيأة العامة 
للطلبة، ج�ددت ثقته�ا برئيس الن�ادي، عاء 
كاظم، خال المؤتمر االنتخابي الذي أقيم ظهر 
الجمع�ة الماضية.وجرت االنتخابات بحضور 
134 ش�خًصا، يمثلون الهيئة العامة من أصل 
201، وجرى التصويت على التقريرين المالي 
واإلداري، وحصل عاء كاظم على 130 صوتا، 
فيما نال محمد الهاشمي 127، وعباس وحيد 

128 صوتا.ونال حيدر عبد الرزاق 115 صوتا، 
وأحم�د ماج�د 126، والدكت�ورة خل�ود عب�د 
الوه�اب 120، َوَعَب�د المغف�ور عب�د الحافظ 
123 صوت�ا، وحس�ين صاح�ب 110، وع�اء 
جلوب 107 صوتا.وق�ال كاظم، خال كلمته: 
“وجه�ت الدع�وة لكل م�ن مثل الن�ادي، ولَم 
نستثن أي ش�خص، األزمة المالية التي عانى 
منه�ا الفريق، خال الفترة الس�ابقة، س�تحل 
بعد حصولنا عل�ى الوعود، من األمانة العامة 
لمجلس ال�وزراء، التي وعدت بتوفير مليارين 
سنويا، إضافة إلى خطة عمل جديدة، ستمكن 

األنيق من العودة إلى مكانته الطبيعية.

             المستقبل العراقي/ أحمد عبدالكريم حميد
 

حقَق العداء أيمن جاس�م الميدالي�ة البرونزية في 
س�باق 400 متر في الملتقى الدولي أللعاب القوى 
الذي اقي�م في مدينة اسكيش�هير التركية َويش�ارك 
مجموعة ِمن رياضي الس�احة َوالميدان في هذا الملتقى 
الدولي، َوخاَض العداء العراقي هذا الس�باق َوُهَو صائم. 
َويس�تعد الِعب�و ُمنتخبن�ا الوطن�ي لغم�ار الُبط�والت 
االقليمي�ة والقاري�ة. َوِمن المع�روف، ان الع�داء أيمن 
جاس�م ُه�َو بطل الع�رب في ال�دورة العربي�ة في قطر 
َوأح�د أهم العدائين ف�ي العراق َويمثل ن�ادي “الجيش” 

العراقي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

ق�ام م�درب الق�وة الجوي�ة الكابتن 
راضي شنيش�ل بتكريم الاعب همام 

طارق .
وذكر بي�ان لنادي القوة الجوية تلقت 
 ، العراقي”نس�خة من�ه  “المس�تقبل 
ان” شنيش�ل قام بتقديم هدية خاصة 
لاعب همام طارق، بعد األداء المميز 
لاع�ب ف�ي ال�دوري وبطول�ة كأس 

االتحاد االسيوي “.
واض�اف ان” التكري�م ج�اء في وقت 
مه�م لاعب الذي حقق رقماً اس�يوياً 
بعدد العرضيات الناجحة في البطولة، 
وبعد األداء التصاعدي له في مباريات 

دوري الكرة الممتاز .

العداء ايمن جاسم
حيصد برونزية اسكيشهري

           المستقبل العراقي / وكاالت

تفاع�ل عدد كبير م�ن متابعي كرة القدم 
ف�ي مصر، م�ع اإلصابة الت�ي تعرض لها 
نج�م ليفرب�ول اإلنجلي�زي، محم�د صاح، 
ومغادرته مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، 

أمام ريال مدريد.
وتأثر رواد مواقع التواصل االجتماعي، بدموع 
محم�د ص�اح، حين غ�ادر ملع�ب المب�اراة، 
وش�نوا هجوما عنيفا ضد اإلسباني سيرجيو 

راموس، مدافع الريال.
ونش�ر الفنان المصري، محمد هنيدي، صورة 
لكريس�تيانو رونالدو، وهو ينظر تجاه صاح 

قبل بداية المب�اراة، وعلق قائا: “واضحة من 
البداية.. كلنا صاح”.

كما كتب الفنان أحمد فهمي، تغريدة، واس�ى 
خالها صاح، مؤكدا أنه سيظل بطا بصعوده 

بليفربول إلى نهائي دوري األبطال.
وأك�د إبراهي�م س�عيد، مدافع منتخ�ب مصر 
السابق، أن ريال مدريد، فاز منذ خروج محمد 

صاح.
ودش�ن الجمهور المصري، هاش�تاج للهجوم 

على سيرجيو راموس.
واتهم أحمد حسام ميدو، ومحمد ناجي جدو، 
العبا منتخب مصر السابقين، راموس، بتعمد 

إيذاء صاح.

شنيشل يكرم مهام طارق

دموع صالح هتز املرصيني

             بغداد/ المستقبل العراقي

ش�دد وزير الش�باب والرياضة عبد 
ض�رورة  عل�ى  عبط�ان،  الحس�ين 
االس�راع بنس�ب االنجاز ف�ي ملعب 
بيان  الدين والس�ماوة.ونقل  صاح 
لمكت�ب الوزي�ر، تلقته “المس�تقبل 
العراق�ي”، عن عبط�ان قوله خال 
لقائه الشركة المنفذة لملعبي صاح 

الدين والسماوة، ان “الوزارة تحرص 
على اس�تمرار العمل بوتيرة واحدة 
ومتصاعدة من اجل تحقيق منشأت 
رياضي�ة تلي�ق بجمي�ع محافظتن�ا 
“ال�وزارة  ان  مؤك�دا  العزي�زة”، 
وضعت ضم�ن خططها ب�ان تجعل 
العراق في مصاف ال�دول المتقدمة 
بالمنشأت الرياضية”.واشار الى ان 
“الوزارة ستذلل كل الصعوبات امام 

الش�ركة من اجل االستمرار بالعمل 
بملعب�ي ص�اح الدين والس�ماوة 

ووصول نس�ب االنجاز فيهما 
الى مراحل متقدمة”.يش�ار 
الى ان ملعب�ي صاح الدين 
والس�ماوة كل واحد منهم 
يتس�ع ل��30 ال�ف متفرج 
المش�اريع  م�ن  ويعتب�ران 

االستراتيجية.

الشباب والرياضة تشدد عىل رضورة االرساع 
بانجاز ملعبي صالح الدين والساموة

             المستقبل العراقي / متابعة
 

وجه المدي�ر الفني لنادي ليفرب�ول اإلنجليزي يورغن كلوب 
رس�الة لس�يرخيو رام�وس قائد ري�ال مدريد اإلس�باني بعد 
تس�ببه بإصابة نجم الري�دز محمد صاح في مب�اراة نهائي 

دوري أبطال أوروبا أمس.
وكتب “كلوب” عبر حس�ابه في فيسبوك: “عزيزي راموس.. 
ربما بالنس�بة لعش�اق مدريد، أنت بطل، لكن بالنسبة لغالبية 
محب�ي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أنت س�رطان لهذه 

اللعبة الجميلة”.
وتدخل س�يرخيو راموس ضد محمد صاح بشكل عنيف في 
كرة مش�تركة عند الدقيقة ال�25 من المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا والتي جمعت ريال مدريد وليفربول على الملعب 
األولمب�ي في العاصمة األوكرانية كيي�ف أمس، مما أدى إلى 
إصاب�ة “صاح” بجزع ف�ي أربطة الكتف، ولم يكش�ف حتى 

اآلن عن المدة الزمنية التي يتطلبها الشفاء من اإلصابة.
وعلق األرجنتيني هيكتور كوب�ر المدير الفني للفراعنة على 
إصابة نجم الريدز رافضا استباق األحداث مفضا التريث حتى 

يخضع الاعب إلى الفحوصات الطبية.
وم�ن جانبه ح�رص الكابت�ن محمود فايز 

المدرب المس�اعد لكوبر على توجيه رسالة 
دعم إل�ى محمد صاح، وذلك من خال نش�ر 

تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر:
بالنسبه لنا انت بطل 2018 با منازع.

احنا مخلوقين في الدنيا علش�ان نسعي و نجتهد 
ومش الزم في االخر ننتصر...فاالنتصار نسبي...

الس�عي و الجهد و العرق ده في ح�د ذاته انتصار...
وان�ت بجه�دك وعرق�ك وتعب�ك خ�اص انتصرت..
كسبت..فزت.. وبطلنا كلنا ربنا يشفيك يا ابوصاح 

MoSalah@ويرجعك لنا بالسامه
 Mahmoud Fayez )@mahmoudelfayez)  —

May 27, 2018
أما زماء صاح في صفوف منتخب الفراعنة، حرصوا 

على مؤازرته من خال إرس�ال رس�ائل دع�م له، وذلك 
حتى يكون جاهزا من أجل المش�اركة في مونديال روسيا 

هذا الصيف.

كلوب: عزيزي راموس أنت رسطان كرة القدم

            المستقبل العراقي / متابعة
 

يأمل مدرب دي سي يونايتد األمريكي، 
ب�ن أولس�ن، أن يتمّكن من ض�م واين 
روني، نجم مانشستر يونايتد السابق.

وغ�ادر روني إل�ى الوالي�ات المّتحدة، 
للتفاوض بش�أن إمكاني�ة االنتقال إلى 
دي س�ي يونايت�د، وهو ما ب�ات قريبا 
للغاية.وق�ال أولس�ن، ف�ي تصريحات 

نقلتها صحيفة “ذا ص�ن” البريطانية: 
“هناك اهتمام بواين روني من ناحيتنا، 
وأعتقد أن االهتمام موجود من طرفه 
أيض�ا، أتمّنى أن ننهي األمر، ألنه العب 
جّي�د جّدا يمكنه مس�اعدتنا، س�يكون 

العبا عظيما في الدوري”.
وأض�اف: “ل�م يت�م إنجاز ش�يء بعد، 
لذل�ك ال أري�د الحديث ع�ن وصوله إلى 
هن�ا، حتى يصل فعلي�ا، ال يمكن التأّكد 

من حدوث ش�يء في هذا العالم، 
خصوص�ا عند النظر ف�ي اتفاق 
بهذا الحجم، س�نرى، ونأمل أن 

نستطيع إنجاز التعاقد”.
ذاته�ا،  الصحيف�ة  وبحس�ب 
ف�إن روني زار ملعب دي س�ي 

فيل�د”،  “أود  الجدي�د  يونايت�د 
الخميس الماض�ي، ويريد الاعب عقدا 

يمتد حتى 2020.

              المستقبل العراقي / متابعة
 

ترب�ع األرجنتين�ي ليوني�ل ميس�ي، العب برش�لونة على 
عرش أوروبا في موسم 2018-2017 بعدما فشل الثنائي 
كريستيانو رونالدو ومحمد صاح في التسجيل خال لقاء 
ريال مدريد وليفربول، مس�اء الس�بت، ف�ي نهائي بطولة 
دوري أبط�ال أوروب�ا الذي انته�ى بفوز الملك�ي )3-1(.

وذكرت شبكة “سكاي س�بورتس” البريطانية، أن ميسي 

أنهى الموس�م في صدارة هدافي أوروبا في كل البطوالت 
بتس�جيله 45 هدفا، بينما ص�اح ورونالدو في الوصافة 

ب�� 44 هدفا.وتابعت أن الثاثي تش�يرو إيموبيلي العب 
التس�يو، وه�اري كي�ن مهاج�م توتنهام هوتس�بير، 
وروبرت ليفاندوفس�كي مهاجم باي�رن ميونخ، في 
المرتبة الثالثة برصيد 41 هدفا، بينما حل إدينس�ون 
كافان�ي مهاجم باريس س�ان جيرمان، ف�ي المرتبة 

الرابعة برصيد 40 هدفا.

روين يقرتب أكثر من وجهته اجلديدة

مييس يرتبع عىل عرش أوربا

كارفخال يوجه رضبة موجعة إلسبانيا
           المستقبل العراقي / متابعة

 
تلقى المنتخب اإلسباني لكرة القدم، ضربة موجعة بإصابة 
داني كارفخال، ظهير أيم�ن فريق ريال مدريد خال نهائي 
دوري أبطال أوروبا ضد ليفرب�ول اإلنجليزي الذي فاز 

بها الفريق الملكي بنتيجة 3-1.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
فإن داني كارفخال، بكى بشدة لحظة خروجه 
في الشوط األول من لقاء ريال مدريد وليفربول 

بع�د إصابته ألنه قد يغيب عن نهائيات كأس العالم المزمع 
إقامتها في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل. 

وأضاف�ت الصحيف�ة أن كارفخ�ال كرر نف�س الحادثة في 
2016 ض�د أتلتيك�و مدري�د، عندم�ا تع�رض لإلصابة في 

النهائي وغاب عن إسبانيا في يورو فرنسا.
يشار إلى أن كارفخال هو الظهير األساسي بالنسبة لمدرب 
الروخا جولين لوبيتيجي، والذي س�وف يعتمد على ألفارو 
أودري�وزوال حال غياب داني بعدما تم اس�تبعاد س�يرجي 

روبيرتو، ظهير برشلونة، من قائمة المنتخب اإلسباني.

           المستقبل العراقي / وكاالت

يستهل اإلسباني رافائيل نادال، المصنف األول عالميا، 
حمل�ة الدف�اع ع�ن لقبه ف�ي بطول�ة روالن جاروس، 
ثاني البطوالت األربع الكبرى، أمام اإليطالي س�يموني 
بوليل�ي، وليس األوكراني ألكس�ندر دولجوبولوف، الذي 
انس�حب من البطولة لإلصابة.واستفاد بوليلي من نظام 

“الخاس�رين المحظوظي�ن”، م�ن التصفي�ات التمهيدي�ة، 
ليحل محل دولجوبولوف.وكان الاعب اإليطالي )المصنف 
ال��130 عالمي�ا(، ق�د خس�ر ف�ي ال�دور التمهي�دي أم�ام 
الكولومبي س�انتياجو خيرال�دو )المصن�ف 312 عالميا(، 
ال�ذي تأهل للدور األول، حيث س�يلتقي القبرصي ماركوس 
باجداتيس.يذك�ر أن نادال، يحمل الرقم القياس�ي في الفوز 

بالبطولة الفرنسية، برصيد 10 ألقاب.

نادال يدافع عن لقب روالن جاروس

المستقبل العراقي / وكاالت           

برش�لونة  ومداف�ع  قائ�د  هن�أ 
اإلسباني السابق، كارليس بويول، نادي ريال 
مدري�د، بحصوله عل�ى لق�ب دوري األبطال، 
للم�رة الثالث�ة عل�ى التوال�ي، وال��13 ف�ي 

تاريخه، في الوقت الذي طالب فيه البلوجرانا 
ب�”االنتفاض”.

وكت�ب قائ�د البارس�ا س�ابقا، عب�ر حس�ابه 
الش�خصي عل�ى ش�بكة “تويت�ر”، عقب فوز 
الميرينج�ي باللق�ب: “تهاني لري�ال مدريد. 4 
ألقاب في دوري األبطال خال 5 س�نوات في 

حضور أحد أفضل أجيال البرسا عبر التاريخ.. 
علينا أن ننتفض ونحدد أولوياتنا”. 

يذك�ر أن الفريق الكتالون�ي، ُتوج بلقب دوري 
األبطال 5 مرات، كان آخرها في 2015 عندما 
تغلب ف�ي النهائي عل�ى يوفنت�وس اإليطالي 

بنتيجة )3-1(.

           المستقبل العراقي / وكاالت

نجح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
لفريق ريال مدريد اإلسباني، في التتويج بلقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، 
بعد الفوز على ليفربول اإلنجليزي “1-3” في 

مدينة كييف األوكرانية.
“اوبت�ا”  ش�بكة  ذك�رت  الص�دد،  به�ذا 
لإلحصائي�ات، أن زي�دان في عامي�ن ونصف 
كم�درب لري�ال مدريد اس�تطاع الف�وز بلقب 
دوري أبطال أوروبا أكثر مما حققه 3 مدربين 
عماق�ة طيل�ة مس�يرتهم، وه�م اإلس�باني 

بيب جوارديوال، واألس�كتلندي الس�ير أليكس 
فيرجسون والبرتغالي جوزيه مورينيو، حيث 

يملك كل مدرب لقبين فقط.
يشار إلى أن زيدان تولى قيادة ريال مدريد بعد 
رحي�ل اإلس�باني رافائيل بينيتيز ف�ي 4 يناير 

عام 2016.

بويول هينئ ريال مدريد.. ويطالب برشلونة باالنتفاض

زيدان يتفوق عىل جوارديوال ومورينيو وفريجسون
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

ال تعتم�د عىل اتص�ال واضح اليوم ، لك�ن اعتمد عىل حّل 
املش�اكل بنفس�ك. ذلك االتصال الذي تنتظ�ره وتنتظره، 
س�يحدث أخ�راً اآلن. أب�ق عيون�ك وآذان�ك مفتوحة عىل 
الشخص املناس�ب يف الوقت املناسب؛ الكلمات الصحيحة 

ستعّب عن نفسها. النجوم تحرس خطاك هذا اليوم .

كّل العي�ون علي�ك للمج�يء بال�يء غر متوّق�ع ، فكن 
مستعداً لجعل األش�ياء أكثر حيوية. أنت تشعر باالرتياح 
وتبدو عظيماً، و هن�اك أمور يمكن أن تصبح أكثر جماالً 
ه�ذه اللّيل�ة. العاطفة يمك�ن أن تندل�ع يف األماكن األقل 

توّقعاً، وأنت ستؤجج نرانها.

تعام�ل باس�تقامة الي�وم . الخط�ط الكبرة س�تؤّدي إىل 
التق�ّدم الكبر. تعب طريقاً طويلة بمس�اعدة صغرة من 
أصدقائك، وهذا صحيح بشكل خاص اليوم. ففي االتحاد 
ق�وة ، كما يقولون. العاطفة تم�ر بوقت صعب ناتج عن 

اهمالك للطرف اآلخر عليك ان تعوضه اليوم .

خّط�ط لألمور الت�ي تريدها . أنت س�يد التفاصيل، مهما 
كان�ت صغرة. التواض�ع يصحبك. دع اآلخري�ن يتوّترون 
ح�ول ما هو قادم ، و أنت ب�كل هدوء ، تعتني بالتفاصيل 
ب�كل كف�اءة. العاطفة تعطي�ك الكثر الي�وم لكي تكون 

متألقا ال ترتدد يف ان تخرج مع الحبيب من الروتني .

ق�د يك�ون جوهر أم�ر م�ا يف التفاصيل الدقيقة. تمّس�ك 
باتخ�اذ الق�رارات املنضبطة اليوم. فّكر به�دوء بعيداً عن 
تعقيدات العمل ، فكر وأنت تتمّش يف هذا العالم ، حتى يف 
الس�وق أو الطريق. و ال تتفاج�أ إذا توّصلت إىل قرار مهم 

فجأة. فالقرارت املهمة تأتي دون تحذير مسبق .

عادة أنت ال تس�تطيع املساعدة لكنك تجذب االنتباه ، لكن 
اليوم قد تريد إبقاء ذلك يف أدنى مستوى. شخص ما يف مزاج 
حّس�اس. س�واء كان يف العمل أو ال . كن حذرا بأن ال توّتر 
عىل الطرف اآلخر .املحيطني بك يزدادون تعلقا بك عليك ان 

توضح االمور الذي تريدها كي ال تجعلهم يف ضياع .

لديك الطموح إلنجاز املس�تحيل.إطالق الحكم عىل الناس 
أو األم�ور من هوايات�ك املفضلة ، و لكن ه�ذا األمر يقود 
الناس حلك إىل إطالق أحكام عليك ايضا قد تكون مزعجة 
و أنت غر مستعد لذلك لذا عليك ان ترتك اآلخرين و شأنهم 

مادمت غر مهيأ لهذا األمر 

رشاك�ة تلتقطه�ا رسيعاً ، و بالتأكيد أن�ت ال تتذمر ، تمتع 
به�ذه املغام�رة العاطفية . آم�ل أن تكون يف م�زاج مالئم 
للح�ب ، ألن�ه وفقاً ملا تقول�ه النجوم فإنك اليوم يف أنس�ب 
م�زاج للحب ، إنها أفكارك الجنس�ية التي ال يمكن إنكارها 

اآلن . يف العمل انت امللك اليوم افكارك تحصل عىل النجاح.

أن تش�عر بق�وة تج�اه األش�ياء فه�ذا أمر رائ�ع، لكن ال 
ت�رتك األمر يخرج من يدك . فأن�ت أكثر من مجموعة من 
األعضاء . قم بدعوة من يف بالك عىل وستحصل منهم عىل 
املساعدة يف مس�ائل ضخمة . العمل ينطلق من جديد بعد 

حالة من الرتقب و عدم االستقرار .

يمكن�ك أن تنج�ز تقريب�اً أّي يشء اليوم، و يع�ود الفضل 
ملهارتك التنظيمية.أنت تحاف�ظ عىل أدواتك و احتياجاتك 
يف ص�فّ مرّت�ب ولطي�ف، و ت�رف بعضاً م�ن وقتك يف 
مس�اعدة اآلخري�ن عىل تنظيم أموره�م . و مكافأتك هي 

الشعور بدفء املجموعة و التعاون.

دلّ�ل نفس�ك الي�وم ،حتى إذا اقت�ى األم�ر أن تجعل من 
نفس�ك ملكاً. املحب�ة يف صالحك اليوم ، يمكنك بس�هولة 
الي�وم أن تنال أهدافك مع رشي�ك أو مجموعة. من ناحية 
أخ�رى، يمكنك أن تخطو خطوات واس�عة عظيمة أيضاً. 

انتبه من أعني الحّساد. العاطفة تجتاحك اليوم .

تمتع بالكس�ل. ابح�ث عن املتع�ة لتضييع الوق�ت اليوم 
، وش�ارك م�ن حول�ك يف امل�رح. أن�ت ال تس�تمتع عموما 
بالروتني، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئاً جديداً 
و جي�داً يف الحقيقة. كن جاهزاً للرتحيب بكّل يشء بأذرع 

مفتوحة. ال تتعب من مساعدة العائلة .

احلوتالعذراء

حتذير من »خماطر« انتظار طلبات الطعام
ه�ل ت�رتدد كثرا ع�ىل النافذة يف انتظ�ار عامل 
توصيل الطعام مع اقرتاب الوقت املتوقع لوصول 
طلبك؟ من اآلن فصاعدا إحذر هذه العادة التي 
ربما ترتجم إىل أرضار صحية قد تكون خطرة.

وحذر علم�اء من أن معدالت النبض ترتفع من 
70 إىل 87 نبض�ة يف الدقيقة، خالل الفرتة التي 
تمتد بني طلب الطعام ووصوله إىل املنزل، بينما 
تكون يف املتوسط 40 دقيقة.ويف تجربة أجريت 
يف جامعة »ولفرهامبتون« البيطانية، رصدت 

معدالت النبض لدى أشخاص ينتظرون وصول 
»بيت�زا« طلبوه�ا ع�ب الهات�ف، وعىل أس�اس 
النتائج صنف الباحثون حال من يقوم بالطلب 
إىل 4 مراحل منذ االتصال بالهاتف حتى وصول 
الطع�ام: التملم�ل والقلق والغض�ب والضياع.

ونقل�ت صحيفة »دي�ي مي�ل« البيطانية عن 
مارت�ن خيش�را املح�ارض يف الط�ب الحي�وي 
بالجامع�ة قول�ه: »جميعن�ا رأى أصدق�اء أو 
أقارب، ولنكون صادقني حتى نحن ينفد صبنا 

ونتضايق خالل فرتة انتظار الطعام«.وأضاف: 
»املفاج�أة أننا رأينا أن له�ذا تأثر حقيقي عىل 
مع�دل التوت�ر ونبض�ات القل�ب لدينا«.وأثبتت 
التجارب أن السعادة التي تصاحب طلب الطعام 
رسعان م�ا تتحول إىل تململ يف خالل 5 دقائق، 
وتتصاع�د حت�ى وص�ول الطلب.وترتجم هذه 
املش�اعر إىل تحري�ك األصابع وب�دء تتبع عامل 
التوصي�ل، ثم تزي�د أحيانا إىل ش�عور ملموس 

بالقلق ثم الغضب مع مرور 40 دقيقة.

دراسة للجالسني طوياًل
ح�ذرت دراس�ة علمية حديثة م�ن قضاء 
الكثر من الوقت أمام شاش�ات التلفزيون 
والكمبيوتر، بعدما خلصت إىل وجود عالقة 
بني االستخدام املفرط للشاشات واإلصابة 
والرسطان.ووج�دت  القل�ب  بأم�راض 
الدراس�ة، الت�ي نرشتها جامعة غالس�كو 
االس�كتلندية، األربعاء املايض، أن املخاطر 
املرتبط�ة بالس�لوكيات الت�ي تتس�م بقلة 
الحرك�ة، ومنه�ا قضاء وق�ت طويل أمام 

الشاشات، قد ال تكون هي نفسها بالنسبة 
للجميع.فالعالق�ة بني االس�تخدام املفرط 
للشاش�ات وتدهور الحالة الصحية يزداد 
الضعف عند األش�خاص الذي�ن يفتقدون 
النشاط البدني.وخلص الباحثون بجامعة 
غالس�كو إىل ه�ذه النتائ�ج بعدم�ا حللوا 
الوقت الذي أمضاه نحو 390 ألف شخص، 
أمام شاش�ات التلفزيون والكمبيوتر أثناء 
وق�ت فراغهم.وعل�ق األس�تاذ الجامع�ي 

جيس�ون جيل، أحد معدي الدراسة، بقوله 
إن النتائج ق�د تؤثر عىل توجيهات الصحة 
العامة.ورغ�م النتائج الس�لبية للدراس�ة 
فإنه�ا ق�د تكون دافع�ا للبع�ض من أجل 
تغير س�لوكهم البدني، بحسب جيل الذي 
ق�ال: »ه�ذه البيان�ات ربما تك�ون فعالة 
باس�تهدافها األش�خاص الذي�ن يمتلكون 
لياق�ة بدنية وقوة أق�ل، وذلك بهدف تغير 

سلوكهم الذي يتسم بقلة الحركة«.

النظافة الزائدة تقتل الطفل
خب ق�د يده�ش األمهات ذكرت�ه الصحف 
العاملي�ة أمس، فقد توصل خب�ر بريطاني 
رائ�د يف م�رض اللوكيمي�ا )رسط�ان الدم( 
إىل أن إبق�اء األطفال يف أج�واء نظيفة جدا 
بعيدا عن األطفال اآلخرين قد يؤدي إلصابة 
الطفل بم�رض اللوكيميا، وذلك حس�ب ما 
ذك�رت صحيف�ة »التلغ�راف« أم�س. قال 
الخبر، يف دراس�ة أحدثت ضجة، إن الطفل 
غ�ر املعتاد عىل الجراثيم والذي لديه قابلية 
للمرض، قد يتعرض لسلسلة من التطورات 
الصحي�ة عندما يتع�رض لجراثي�م كافية 

ملهاجمة جهازه املناعي يف سن صغرة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يتمّك�ن اإلنس�ان م�ن العي�ش دون طع�ام ما بني 
أس�بوعني إىل ثمانية أس�ابيع؛ اعتم�اداَ عىل كميات 
الّده�ون املُخزَّن�ة يف جس�مه، بينما يمكن�ه العيش 
مل�ّدة ثالثة أو أربعة أّيام فقط دون ماء، علماَ أّنه تّم 
تسجيل حاالت صوم عن املاء ألسباب دينّية لفرتات 

أطول.
هل تعل�م أّن األنف واألذن من األعض�اء الوحيدة يف 
جس�م اإلنسان التي ال تتوّقف عن الّنمو طوال فرتة 

الحياة.
هل تعلم أّن معدة اإلنس�ان تحت�وي عىل ما يقارب 

35 مليون غدة هضمّية.
هل تعلم أّن الفيل يعّب عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك 
يش�به اإلنس�ان يف الّتعبر عن رّدات فعله بالدموع 
فم�ن الّظاه�ر أّن الفيلة تبكي ح�ني تحزن أو حني 
تفقد أحد صغارها، وتصاحب تلك الّدموع تّرفات 
تش�به تّرف�ات الب�رش؛ حي�ث تحتف�ظ بعظ�ام 

صغارها بعد موتها من شّدة حزنها عليها.

امحي طفلك من »األسنان الطباشريية«
ح�ذر أطباء أس�نان يف أملانيا من انتش�ار 
ب�ني  الطباش�رية«  »األس�نان  م�رض 
األطفال، ما يس�بب العديد من املش�كالت 
واآلالم. كش�ف األطباء عن طبيعة املرض 
وبعض النصائح للوقاية منه.كشف أطباء 
أس�نان أملان ع�ن مرض يصيب األس�نان 
ل�دى األطف�ال دون الثانية ع�رشة يعرف 
باس�م »األس�نان الطباش�رية«، وال�ذي 
ي�ؤدي إىل حساس�ية كب�رة يف الرضوس 
واألسنان األمامية تجاه الحرارة والبودة 
أطباء أس�نان  الكيميائية.ووصف  واملواد 
يف برل�ني، حال�ة األس�نان ل�دى األطفال 
املصاب�ني به�ذا امل�رض، إذ تك�ون مين�ا 
األسنان خشنة ومتآكلة، مما يساعد عىل 
تسوس�ها. وأوض�ح األطب�اء أن األطفال 
املصابني باألس�نان الطباشرية، يعانون 
م�ن األلم ل�دى تن�اول الطع�ام والرشاب 

الجمعي�ة  الفم.وقال�ت  تنظي�ف  وعن�د 
األملانية لطب الفم واألس�نان والفكني إن 

األطباء أرجعوا الس�بب يف ذلك، إىل خلل يف 
نظام الطالء املعدني ملينا األسنان. ويقول 

نوربرت كريمر، رئي�س الجمعية األملانية 
لط�ب أس�نان األطفال، إن ما ب�ني 10 إىل 
15 % من األطفال يف املتوسط يعانون من 
األسنان الطباشرية، بل إن دراسة جديدة 
توصل�ت إىل ارتفاع هذه النس�بة إىل 30 % 
ل�دى أطف�ال دون الثانية ع�رشة يعانون 
من األسنان الطباشرية.وأشار كريمر إىل 
أن أول توصيف لهذا املرض املسمى نقص 
تمع�دن األرضاس والقواط�ع، ظهر عام 
1987 . وكان أول رضر م�ن ه�ذا الن�وع 
باألس�نان قد تم تسجيله لدى األجنة التي 
لم تولد بعد يف الش�هر الثامن من الحمل، 
طبقاً مل�ا أوردته منظمات طب األس�نان 
األملاني�ة. وي�دور النقاش ب�ني املختصني 
حالياً عن األس�باب املختلفة لهذا املرض. 
كما يتم مناقشة مش�اكل األسنان خالل 

الحمل.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- جبن الغروير : 2 كوب )مقطع إىل قطع صغرة(  - - الجبنة السويرسية 
: كوب ونصف )مقطعة إىل قطع صغرة(  - - نشاء الذرة : 2 ملعقة كبرة  
- - م�رق دج�اج : ك�وب  - - عصر الليم�ون : ملعقة كب�رة )الحامض(  
- - الث�وم : ملعق�ة  كب�رة )مدق�وق( - - ملح : ربع ملعق�ة صغرة  - - 
فلف�ل ابيض : ربع ملعق�ة صغرة - - جوزة الطي�ب : ربع ملعقة صغرة 
)مبش�ورة( - - بابري�كا : ربع ملعقة صغرة )بهار( - وصفات مش�ابهة 
- بروكي بجبنة الش�يدر ملقبالت مميزة - لفائف الفيلو بالجبن والبيزاوال 

- كرات الجبن بالزيتون.. غنية وشهية
طريقة التحضر

1. يض�اف صنفا الجبن إىل برطمان زجاج كب�ر، باإلضافة إىل دقيق الذرة. 
ُيهزُّ البطمان جيًِّدا، حتَّى تختلط املكوِّنات.

2. ُيص�بُّ امل�رق يف قدر، ع�ىل نار متوَس�طة، مع عرة الحام�ض والثوم 
ف الحرارة، مع إضافة خليط الجبن ودقيق  املدقوق. وحني يغي املرق، ُتخفَّ
ال�ذرة، عىل دفعات صغرة، والتحريك برفق م�ع كلِّ إضافة. علًما بأنَّه من 
ل تحريك املكوِّنات بملعقة خش�ب، وبحركات عىل هيئة حرف »اس«  املُفضَّ

الالتيني، والحرص عىل عدم احرتاق قعر الخليط.
3. عن�د ُمالحظة ذوبان الجبن، ُيض�اف امللح والفلفل وجوزة الطيب وبهار 
ة به ع�ىل الطاولة، مع  ال�«بابري�كا«. وُينقل ال�«فون�دو« إىل األداة الخاصَّ
إش�عالها، م�ع اإلش�ارة إىل أنَّ ق�وام ال�«فوندو« يجب أن يش�ابه العس�ل 
الس�اخن. وم�ن املُمكن إضاف�ة املزيد من الجب�ن وامللح والفلف�ل، يف حال 

الحاجة للحصول عىل القوام املذكور.
ع إىل  4. طريق�ة التقدي�م: ُيق�دَّم ال�«فوندو« مع خب�ز ال�«باغي�ت« املُقطَّ

لقيمات.

اجلبن الفرنيس الفوندو



بيع قرص يف فرنسا بـ)13( دوالرًا فقط!
مع بطاق�ة يانصي�ب واحدة بس�عر عرشة 
جنيه�ات اس�رلينية 13,3 دوالرا يمك�ن ان 
يصب�ح املرء مال�كا لقرص كوتني يف وس�ط 
فرنس�ا الذي يق�در س�عره ب1,98 مليون 
وتعرض�ه للبي�ع مالكت�ه الربيطاني�ة روث 

فيليبس ليذهب ريعه اىل جمعيات خريية.
وثمة رشطان للمشاركة يف سحب اليانصيب 
اولهم�ا ان يكون الش�خص مقيما يف انكلرا 
او اسكتلندا او ويلز والثاني ترجمة عبارتني 

فرنسيتني اىل االنكليزية.
ويمكن للشخص ان يش�ري عدة بطاقات. 
ويس�تمر الع�رض حت�ى 12 تموز/يولي�و 

ان تح�ول  الحالي�ة  املالك�ة  2018.وتن�وي 
5 % م�ن قيم�ة عملي�ة البي�ع اىل جمعي�ة 
»سانت بيروكس سوساييتي« التي تساعد 
املرشدي�ن، ع�ى م�ا اف�اد موق�ع صحيف�ة 
»دي�ي ميل«. اما بقية املبلغ فسيس�تثمر يف 
بناء مس�اكن جاهزة متدني�ة الكلفة يمكن 
ان تجمع يف غضون اس�بوع وتس�لم بسعر 
يقل عن 10 % من متوس�ط س�عر املنازل يف 

بريطانيا.
واوضحت يف ترصيح لصحيفة »ديي ميل«، 
ان بن�اء مس�اكن بكلفة زهي�دة »هو هديف 
االول« مش�ددة ع�ى انه�ا تناض�ل من اجل 

»مس�كن للجميع« ولبناء مس�اكن مراعية 
للبيئ�ة. وس�يصبح الفائز فورا مال�كا لهذا 
القرص العائد للقرن السابع عرش الذي حول 
اىل ن�زل خاص يضم تس�ع غ�رف يمكنه ان 
يحق�ق رقم اعمال يراوح ب�ني 35 و45 الف 

جنيه اسرليني يف السنة.
والق�رص املرمم محاط باح�راج يمر عربها 
مج�رى مائ�ي، تمتد ع�ى 12 هكت�ارا عند 
الحدود بني مقاطعت�ي دوردونييه وكوريز. 
ويف القرص حوض سباحة وملحقات اخرى. 
ويسلم القرص اىل الفائز مع بستاني وحارس 

مع وعد بدفع كلفة الصيانة ملدة سنة.

شكر وتقدير
اتقدم بوافر الش�كر والتقدير اىل الست ) ناهد موىس( 
مدرس�ة االجتماعيات يف مدرس�ة ام عمارة لجهودها 
الطيبة التي تبذلها يف مس�اعدة التالميذ يف الدروس ويف 
م�ا يحتاجونه س�ائلني املوىل ان يس�دد خطاها ودوام 

التوفيق والتقدم.
لبنى البياتي

أوقفت الرشطة الفرنس�ية تاجري مخدّرات عرضا كمية من الحشيشة 
عى عنرصي أمن بلباس مدنّي عن طريق الخطأ.

وق�ال مص�در يف الرشطة إن عنرصي�ن من وحدة مكافح�ة الجريمة يف 
بوندي ش�مال باري�س كانا »يراقبان س�يارة مرسوقة« فتق�ّدم إليهما 
»بائع�ا مخ�درات غ�ري محّنكني عى م�ا يبدو وس�أالهما م�ا إن كانت 

البضاعة لهما«.
وأج�اب العنرصان باإليجاب، ثم أوقفا البائعني وعثرا يف س�يارتهما عى 

66,8 كيلوغراما من صمغ القّنب الهندي.

حاوال بيع »احلشيشة« إىل الرشطة بـ »اخلطأ«
توصل علماء جامعة أريزونا إىل أن النش�اط البرشي يساعد عى انتشار 
األم�راض الرسطاني�ة ليس فقط ب�ني البرش، بل وب�ني الحيوانات التي 

تعيش يف الوسط املحيط.
 Nature Ecology املنش�ور يف مجل�ة  الباحث�ون يف مقاله�م  ويش�ري 
Evolution & إىل أن العوام�ل املس�اعدة يف تط�ور وانتش�ار األم�راض 
الرسطانية مرتبطة بالتلوث الكيميائي للغالفني الجوي واملائي لألرض، 
وكذلك اإلش�عاعات املنبعث�ة من املنش�آت النووية، وتراكم البالس�تيك 
واس�تخدام مبيدات الحرشات. كما أن التلوث الضوئي الذي يسبب خلال 
يف اإليقاع�ات اليومي�ة وتغريات هرموني�ة يزيد من احتم�ال اإلصابات 
باألم�راض الرسطاني�ة. وتصاب جمي�ع األنواع التي خضعت لدراس�ة 
العلم�اء باألمراض الرسطانية بما فيها حيوان الحفار العاري الذي كان 
يعت�رب يف مأم�ن من هذه األمراض. ويف نفس الوق�ت ال توجد معلومات 
عن إصابة كثري من الحيوانات بهذه األمراض، وهذا يجعل من الصعوبة 

تقييم تأثري النشاط البرشي يف هذا املجال.

السبب الرئيس لوباء الرسطان 

يحذر األهايل أطفالهم دائماً من 
إطال�ة النظ�ر إىل الشاش�ات ملا 
قد تس�ببه من رضر عى صحة 
عيونه�م. وقد تب�ني أن مخاوف 
األهايل محقة يف هذا الخصوص، 
أن  الدراس�ات  أثبت�ت  أن  بع�د 
م�ن  تنبع�ث  الت�ي  اإلض�اءة 
الشاش�ات عى اختالفها سواء 
أو  الذكي�ة  األجه�زة  شاش�ات 
ت�ؤذي  الحاس�وب،  أو  التلف�از 
العني وت�ؤدي إىل قرص النظر أو 

حتى خسارته شيئاً فشيئاً.
وح�ذر أطباء العي�ون يف مؤتمر 
عقد مؤخراً يف مدينة دوسلدورف 
األملانية عن مخاطر قرص النظر. 

إذ قد يؤدي قرص النظر إىل حدوث مضاعفات 
يف العني قد تتطور بش�كل أسوأ إىل أن تتسبب 
بفق�دان البرص كلياً. وق�ال يواخيم فاختلني، 
كب�ري أطباء العيون يف مستش�فى س�انكت-

غريتراودي�ن يف برل�ني: »إذا لم يتم تش�خيص 
املش�كلة ومعالجته�ا يف الوقت املناس�ب، فال 
يمكن للنظارات تحس�ني الرؤية«. األمر الذي 
اعت�رب معضلة كب�رية وخصوص�اً عى ضوء 

الزي�ادة الهائل�ة يف عدد األش�خاص املصابني 
بق�رص النظ�ر، بحس�ب م�ا ن�رشه موق�ع  
صحيف�ة فرانكفورت�ر ألغيماين�ه األملاني. إذ 
يعاني يف العالم اليوم حوايل  1.5 مليار نس�مة 
م�ن قرص ومن املتوق�ع أن يصل العدد يف عام 
2050 إىل 5 ملي�ارات، أي م�ا يق�ارب نص�ف 

العالم بحسب ما نرشه موقع ديي ميل.
ويرجع د. فاخلتني الس�بب وراء هذه الزيادة 
وخصوص�اً بني األش�خاص األصغر س�ناً، إىل 

الوق�ت الطوي�ل ال�ذي يقضيه 
الهواتف  هؤالء أم�ام شاش�ات 
الذكية، أو العمل أمام الكمبيوتر 
واملس�افة القريب�ة ج�داً منها، 
وعدم التعرض إىل ض�وء النهار 
الطبيعي لوقت كاف.ويف دراسة 
أخرى، أوضح الخ�رباء أن نمط 
الحي�اة والعوام�ل البيئية تلعب 
دوراً أساس�ياً يف الصحة بشكل 
عام، فاختالف نمط الحياة اآلن 
عما كان س�ابقاً بس�بب تطور 
التكنولوجيا واالعتماد عليها يف 
العم�ل أو التس�لية، عوضاً عن 
قضاء بع�ض الوقت يف الخارج، 
الطبيع�ي،  للض�وء  والتع�رض 
ينعك�س س�لباً عى صح�ة العني وي�ؤدي إىل 
قرص النظر.كما أكد الخرباء عى أهمية ضوء 
النهار لنمو العني الطبيعي لدى األطفال، وفقاً 
 ،)AAO( لألكاديمية األمريكية لط�ب العيون
إضافة إىل دراسة أخرى أظهرت أن كل ساعة 
إضافي�ة يقضيه�ا األطفال يف اله�واء الطلق، 
كفيلة بخفض نس�بة إصابتهم بقرص النظر. 

بحسب ما نرشه موقع ساينس نيوز.

س�تنقل منصة »يوتي�وب« مب�ارشة ومجانا 
مباريات م�ن الدوري الربازي�ي يف كرة القدم 
ملس�تخدمي ش�بكة اإلنرنت يف دول أوروبية 
وآسيوية عدة، يف تموضع جديد ألحد عمالقة 
النق�ل  العنكبوتي�ة ضم�ن مج�ال  الش�بكة 
الريايض املبارش. وتم اإلعالن عن االتفاقية من 
قبل رشكة »ميديابرو« اإلسبانية املتخصصة 
يف حقوق إعادة ب�ث األحداث الرياضية والتي 

مثلت االتحاد الربازيي للعبة.
ونرش عى املنصة رشيط فيديو يشري إىل نقله 
الدوري الربازي�ي للدرجة األوىل يف نحو ثالثني 
بل�دا تقع يف أوروبا عى غرار فرنس�ا وهولندا 
وروسيا، ويف آس�يا عى غرار ماليزيا وتايالند 
وأسراليا ونيوزيلندا. وانطلق املوسم الربازيي 
يف منتص�ف نيس�ان/أبريل وينته�ي مطل�ع 
كان�ون األول. وأعلن�ت ميدياب�رو أن »أكث�ر 
م�ن 110 مباراة« س�تكون متوافرة مبارشة، 
باإلضاف�ة إىل ملخص�ات عن أب�رز اللحظات 
بعد املباريات، يف ما يش�كل مث�اال جديدا عى 
التزام يوتيوب باألح�داث الرياضية املبارشة، 
عى غرار باقي عمالقة التواصل مثل فيسبوك 
وأمازون. وكان�ت منصة »يوتي�وب« التابعة 
لعمالق محركات البحث »غوغل«، تركز حتى 

اآلن ع�ى »تلفزيون يوتي�وب«، باقة القنوات 
املب�ارشة الت�ي أطلقته�ا يف الوالي�ات املتحدة 
يف نيس�ان 2017. ومن�ذ مطلع الس�نة، بحث 
تلفزي�ون يوتيوب ع�ن تقديم برام�ج أصلية 

إضافة إىل القنوات التقليدية.
وقد توصل إىل اتفاق لبث مباريات ثالثة أندية 
يف ال�دوري األمريكي لكرة القدم هي س�ياتل 

س�اوندرز ول�وس أنجل�س أف يس وأورالندو 
بب�ث  االتف�اق  يرتب�ط  وال  يس.  أس  س�يتي 
مباريات الدوري الربازيي بتلفزيون يوتيوب.

وبحسب وسائل إعالم أمريكية، كانت يوتيوب 
تنافس للحصول عى مباراة أس�بوعية ضمن 
دوري ك�رة الق�دم األمريكي�ة، قب�ل أن تن�ال 

»أمازون« الحق بذلك.

يوتيوب ينافس عىل بث مباريات كرة القدمضوء النهار حيمي طفلك من قرص النظر

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

سحر الجعارة
ل�م تكن أمرية القلوب ديانا س�بنرس أول م�ن تمرد، بعد طالقها 
م�ن األمري »تش�ارلز«، الوري�ث الظاه�ري للملك�ة »إليزابيث« 
الثانية، عى تقاليد العائلة امللكية يف إنجلرا.. فقد قررت أن تثأر 
لكرامته�ا من خيانة زوجه�ا وعالقته ب�»كامي�ال باركر«، التي 
تزوجه�ا فيما بع�د.. حتى ماتت يف »حادث عش�ق« مع املرصي 
»دودي الفايد«. فقد س�بقتها مس�ز »سامبس�ون«، التي تنازل 
املل�ك »إدوارد الثامن« ملك اإلمرباطورية الربيطانية، عن العرش 
ليتزوجها عام 1936.. فمسز »سامبسون« كما وصفها الكاتب 
الكبري »مصطفى ص�ادق الرافعي« كانت جميلة بنصف جمال: 
»لكنها املعش�وقة، وكل معش�وقة ع�ذراء لحبيبها ل�و تزوجت 
مرتني«.. لكن األرسة امللكية حرمتها من لقب »صاحبة الس�مو 
امللكي« وقاطعتهم�ا. ويبدو أن العائلة املالك�ة يف إنجلرا قررت 
اإلذعان لرشوط الحب، فجاء األمري هاري حفيد امللكة إليزابيث، 
باملمثل�ة األمريكي�ة ميغ�ان م�اركل، ليصبحا أح�دث زوجني يف 
العائل�ة امللكي�ة الربيطاني�ة.. وميغ�ان- أيضا- ام�رأة مطلقة، 
ووالدته�ا أمريكية من أصٍل أفريقى، ويبدو أن هاري يس�ري عى 
خطى والدته ديانا، فقد حطم التقاليد مما قد ُيلزم العائلة املالكة 
بالتفاع�ل مع املجتمع املتعدد الثقافات!. أما ميغان املدافعة عن 
حقوق امل�رأة، فإما أن تجدد دماء العائل�ة امللكية الربيطانية أو 
يك�ون مصريها مثل »أم�رية القلوب«!. يف حف�ل الزفاف امللكي 
لألمري »هاري وميغان« ألقى األسقف »ميخائيل كوري«، رئيس 
الكنيسة األسقفية األمريكية كلمة قال فيها: »توجد قوة، قوة يف 
الحب«. العالم الذي تابع تفاصيل الزفاف امللكي لم ينتبه لضيف 
»مرصي« هام ش�ارك يف الحفل، فألول مرة يشارك قيادي كنيس 

أرثوذكيس يف مراسم زفاف بروتستانتي ملكي.
إنه األنبا »أنجيلوس«، أس�قف الكنيس�ة املرصية األرثوذكس�ية 
إلبراش�ية لندن، الذي ش�ارك يف صالة اإلكليل يف كنيس�ة »س�ان 

جورج« اإلنجيليكانية يف ويندسور، وأدى بعض الطقوس.
واألنبا »أنجيلوس« س�بق أن منحته ملك�ة بريطانيا عام 2015 
وساماً رفيعاً لدوره ىف تعزيز الحرية الدينية.. وحصل عى وسام 
اإلمرباطوري�ة الربيطانية بدرجة ضابط، نظري جهوده يف خدمة 
الحري�ات الديني�ة يف العالم. إنه انتصار ل�� »ثقافة املحبة« التي 
تنس�ف أي عنرصية مقيته.. فما بني الحب واملحبة خيط رفيع: 
الح�ب يكون بني طرف�ني.. أما املحبة فتحتض�ن العالم.. لتنرش 
في�ه الخري والفضيلة والجمال. وهذا ما يدركه كل من يتبع قول 
موالنا »جالل الدين الرومي«: »دين الحب منفصل عن كل أشكال 

الديانات.. العاشقون أمة واحدة ودين واحد وهذا هو الله«.

العاشقون أمة واحدة

فيما الناس مش�غولون باالنتخابات ونتائجها، ينسل العام 
الدرايس 2017-2018 بهدوء دون ان يتكلل باطالق النظام 
الرب�وي الحض�اري الجدي�د اله�ادف اىل تنش�ئة جيل من 

املواطنني الفعالني.
منذ سنني وانا ادعو وزارة الربية اىل تبني واطالق مرشوع 
تربوي يس�تغرق 12 س�نة هي املدة التي نودع فيها ابناءنا 
وبناتن�ا بعه�دة ال�وزارة لك�ي تت�وىل تربيتهم وتنش�ئتهم 

واعدادهم لدخول الحياة واملجتمع.
وبعد سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي عام 2003 كان 
ع�ى وزارة الربية ان تطلق برنامجه�ا الربوي الجديد مع 
العام ال�درايس 2003-2004 لكي تواكب فيه الطلبة لغاية 
12 س�نة اخرى كانت س�تنتهي يف العام ال�درايس 2014-

2015 وم�ن يدري، ل�و ان وزارة الربية اخذت هذه الفكرة 
لكنا جنبنا املجتمع العراقي الكثري من املطبات السياس�ية 
واملجتمعي�ة والس�لوكية مث�ل الطائفية والتط�رف الديني 
والفس�اد. لربما كانت ال 12 س�نة االوىل م�ن عمر النظام 
الجدي�د ق�د والدة اول جيل حض�اري ديمقراط�ي متنور. 
ولكان هذا الجيل الجديد بتنش�ئته السياسية الديمقراطية 
الوطني�ة قد اصبح س�دا منيعا بوجه الطائفي�ة والتطرف 

والتخلف.
ل�م يحصل كل هذا. لكن هذا ال يمن�ع من تجديد الدعوة اىل 
وزارة الربي�ة لتطلق النظام الربوي الحضاري الجدبد مع 
بداي�ة العام الدرايس الجديد وتواص�ل رعايته عى مدى 12 

سنة.
النظ�ام الربوي الح�ايل صمم ليك�ون اخد اذرع�ة النظام 
الس�ابق، بل االنظمة الس�ابقة بمجملها، وه�ي انظمة لم 
تك�ن تنطلق من رؤي�ة حضارية للدول�ة واملجتمع، بل هي 
انظمة متخلفة بكل معايري التحرض. وعليه فان هذا النظام 
الربوي ليس مناس�با ملرحلة ما بعد س�قوط الدكتاتورية، 
وااله�م من ذلك ليس متطابقا م�ع فكرة الدولة الحضارية 
الحديث�ة يف ابس�ط مس�توياتها. واذا اريد لدع�وات التغيري 
واالصالح ومكافحة الفس�اد ان تاخ�ذ طريقها اىل التحقق 
والنج�اح، فان التوج�ه يجب ان يكون ص�وب وضع نظام 
تربوي حديث قادر عى تنش�ئة مواطنني حضاريني فعالني 
يكون�ون قاعدة الدول�ة الحضاري�ة الحديثة الق�ادرة عى 
تحقيق مس�توى كريم للحياة يف العراق. وهذا ما ينبغي ان 

تاخذه الحكومة الجديدة عى عاتقها ايا كان شكلها.

عام ينقيض والنظام الرتبوي 
احلضاري مازال عىل الرف
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