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االمام الكاظم )عليه السالم(

ينبغي ملن عقل

 عن اهلل أن ال يستبطئه في رزقه وال يتهمه 

في قضائه

ص3أزمة املياه هتدد بـ »تلوث« مياه الرشب.. والعراقيون الردوغان: افتح سدودك

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الـشـارع األردنـي يـطـيـح برئـيـس الـوزراء

الــسـعـوديــة خـاطـبــت دول كـبـرى لـمـنــع قـطـر مــن شـراء )إس 400(

توقعات بارتفاع درجات احلرارة والداخلية حتذر من »حرائق« بسببها

الالعبون السياسيون يعودون إىل سباق تشكيل احلكومة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد أن أصاب األوس�اط السياسية الفتور 
نتيج�ة لألحداث التي ج�رت مع مفوضية 
االنتخاب�ات، ومطالب�ة الربمل�ان املنتهي�ة 
واليت�ه باعادة فرز األص�وات يدوياً، عادت 
الالعبون السياس�يون إىل س�باق تش�كيل 
الحكوم�ة، وال�ذي يبدو أنه س�باقاً طويالً 
ورسيع�ًا، يس�عى الوصول في�ه إىل املركز 
األول ع�دد من الكتل السياس�ية الفائزة يف 
االنتخابات. وكش�ف املتحدث باس�م زعيم 
التيار الصدري، جعفر املوسوي، عن وجود 
مفاوضات مستمرة بني تحالف »سائرون« 

مع الكتل السياس�ية االخ�رى، الفتا إىل ان 
االي�ام الع�رة االخرية من ش�هر رمضان 
س�تكون حاس�مة بهذا الخصوص. وقال 
املوسوي، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »مفهوم الحكومة األبوية 
ال�ذي طرحه الصدر، يعن�ي الدولة العادلة 
وتطبي�ق القانون، وهي س�راعي الجميع 
دون تميي�ز ما بني محافظة وأخرى ودون 
تفضي�ل فئة عىل فئة أخ�رى«. وأضاف ان 
»قرار زعيم التيار الصدري، هو قرار عراقي 
يس�عى لصد أي تدخل خارجي يف الشؤون 
الداخلية للعراق من أي دولة كانت«، مبينا 
ان »هنالك قطارين يتجهان لتشكيل الكتلة 

النيابي�ة االكثر ع�ددا ، وتحالف س�ائرون 
يقود القطار األول وائت�الف دولة القانون 
يق�ود القط�ار الثان�ي«. وأكد املوس�وي، 
اس�تحالة التقاء هذين القطارين يف نقطة 
مش�ركة لتكوين تحالف واح�د، مبيناً أن 
ذلك س�يؤدي اىل تصادم وكارثة، وتابع أن 
»الجمي�ع يراق�ب حالياً وجه�ة القطارين 
قب�ل اتخاذ ق�رار باالنضم�ام اىل احدهما، 
وهن�اك مفاوضات مس�تمرة ب�ني تحالف 
سائرون مع الكتل السياسية والتي أثمرت 
عن معطي�ات وعه�ود ومواثيق لتش�كيل 

الكتلة الوطنية األكرب«.
التفاصيل ص3

الرساج يراهن
 عىل املصاحلة الوطنية للخروج 

من األزمة الليبية

كيم يقيص 
»قـادة الـجـيـش الكـوري« 

قبل لقاء ترامب

رصف »الدفعة الرابعة« 
مــن ســلــف الــعـــمـال

 املتقاعدين

بارزاني يسعى إىل تشكيل وفد كردي »موحد« للتفاوض.. وسائرون: أواخر رمضان »أيام حامسة« إلعالن »الكتلة األكرب«
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تركيا تستهدف منطقة »جبل قنديل« وتعد بتحويله »مكان آمن« بالنسبة ألنقرةالقايض زيدان يبحث مع السفري اهلولندي سبل تبادل املعلومات عىل الصعيدين القضائي والقانوين
االحتادية متنح حكومة كردستان مهلة اخرية لالجابة عىل الطعن بتصدير نفط االقليم مبارشة االستخبارات العسكرية تعلن تدمري انفاق لــ »داعش« شامل املوصل

مدرب الربازيل: 
مستـوى نيمـار فـاق كـل 

توقعايت
ص4 ص4 ص3

واشنطن تدرس طلبًا خليجيًا لـ »سطو« عىل ميناء احلديدة اليمني
      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل إعالم أمريكي�ة أن إدارة ترامب 
تنظر يف طلب اإلمارات تقديم مساعدة عسكرية 
مبارشة للسيطرة عىل ميناء »الحديدة« اليمني 

يف منطقة باب املندب .
وقالت صحيف�ة »Wall Street Journal« نقال 
عن مصادرها أن السعودية انضمت إىل اإلمارات 

بشأن نفس الطلب من الواليات املتحدة.

وأكدت الس�عودية واإلم�ارات أنهم�ا من دون 
دع�م أمريك�ي مب�ارش، ل�ن يجازف�ا بتنفي�ذ 
عملية للس�يطرة ع�ىل ميناء الحدي�دة اليمني 
بحس�ب الصحيفة. وتفيد الصحيفة بأن وزير 
الخارجي�ة األمريكي ماي�كل بومبيو تلقى هذا 
الطل�ب الخ�اص بتقديم دعم عس�كري يتمثل 
أساسا يف تخصيص طائرات استطالع أمريكية 
م�ن دون طي�ار مخصص�ة لإلس�ناد الجوي. 
وتقول مص�ادر الصحيفة إن اإلدارة األمريكية 

لم تتخ�ذ بعد ق�رارا نهائيا بهذا الش�أن، وذلك 
لوجود مخاوف من خروج العمليات العسكرية 

يف ضواحي املدينة عن السيطرة.
ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤول أمريكي قوله 
يف ه�ذا الص�دد: »ال ت�زال لدينا ش�كوك كبرية 
بش�أن العملية العس�كرية يف الحديدة، ولس�نا 
متأكدين مئ�ة يف املئة م�ن أن التحالف العربي 
عند الهجوم، س�يكون قادرا عىل إنهائه بشكل 

نظيف من دون وقوع أي حادث كارثي«.

جملس البرصة وحكومتها املحلية يشكالن 
جلانًا ملتابعة موضوع الكهرباء

القوات األمنية تعلن ضبط عصابة من )5( نساء ورجلني 
6متلبسني بالدعارة واالجتار بالبرش 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وقع الع�راق، أمس االثن�ني، ثالثة عقود 
جديدة لتطوير وتأهيل الحقول النفطية 
الحدودي�ة م�ع  االستكش�افية  والرق�ع 
إي�ران م�ع رشكتني صينيت�ني ضمن 11 
موقًعا نفطًيا طرحها العراق مؤخرًا أمام 
ال�ركات العاملي�ة لتأهليه�ا وتطويرها 

وتوزع�ت بواق�ع ثالث�ة ق�رب الح�دود 
الح�دود  ع�ىل  و8  الكويتي�ة  العراقي�ة 
العراقي�ة اإليراني�ة. وق�ال وزي�ر النفط 
العراق�ي جب�ار اللعيبي خ�الل حضوره 
ان  بغ�داد  يف  العق�ود  توقي�ع  مراس�يم 
ه�ذه العقود الثالث�ة وقعت مع رشكتني 
صينيت�ن وباالم�س وقع�ت ث�الث عقود 
اخرى مع رشك�ة إماراتية وهناك خطط 

طموحة لتطوي�ر هذه الحق�ول والرقع 
االستكشافية الحدودية ونطوير املتبقي 
م�ن الحق�ول الحدودية والبال�غ عددها 
خمس�ة يف القريب العاجل، مشريا إىل أّنه 
م�ن املؤم�ل ان يص�ل معدل االنت�اج من 
الحقول الس�تة اىل نصف ملي�ون برميل 

يوميا يف املستقبل. 
التفاصيل ص3

العـراق يستثمـر »احلقـول النفطيـة احلـدوديـة« 
بعقود »تأهيلية« واستكشافية مع الصني
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        بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وزارة الدفاع، أم�س االثنني، أن مفارز 
مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة 20 
تمكنت من تدمري 5 أنفاق لتنظيم داعش ش�مال 

مدينة املوصل.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه إن »االستخبارات العسكرية 
وضم�ن منهاجه�ا بتنفي�ذ عملي�ات تعرضي�ة 
اس�تباقية تهدف للوصول إىل املالذات واملضافات 
التابع�ة لتنظيم داع�ش اإلرهاب�ي، وبمعلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة، تمكنت من الوص�ول إىل 5 
مضافات عىل شكل أنفاق يف منطقة جبل بادوش 
ش�مال املوص�ل«. وأض�اف البي�ان، أن�ه »خالل 
مداهم�ة األنف�اق، تم العث�ور داخله�ا عىل عدد 
م�ن الصواريخ القاذفة آر بي ج�ي 7، وصواريخ 
كاتيوش�ا ومنصات إلط�الق الصواري�خ وقاعدة 
ه�اون وأعتدة خفيفة وأفرش�ة وأغطي�ة ومواد 
غذائية، موضحة أنه تم تدمري األنفاق واملواد من 
قب�ل املفارز الهندس�ية التابعة للفرق�ة«. وأعلن 
القائ�د الع�ام للجي�ش والقوات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء، حي�در العبادي، يف كان�ون األول املايض 

إنهاء وجود تنظيم داعش عسكريا يف العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة، أمس االثنني، 
عن القبض عىل ثالثة مسافريني سوريني يف مطار 
بغداد كانوا يرومون السفر إىل مدينة فرانكفروت 
األملاني�ة بج�وازات س�فر أملانية م�زورة. وقالت 
الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إنه تم »إلقاء القبض عىل ثالثة مس�افرين 
يحملون الجنسية السورية كانوا يرومون السفر 
إىل فرانكف�ورت بجوازات س�فر أملانية مزورة تم 
اكتش�افها من قبل مركز اقام�ة وجوازات مطار 
بغ�داد الدويل«. وأضافت الهيئ�ة أنه »تم إحالتهم 
)املس�افرين الثالث�ة( إىل مركز رشط�ة املطار«. 
وكانت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة أعلنت، الخميس 
)31 ايار 2018(، عن اعتقال س�بعة مس�افرين 

يحملون جوازات مزورة بمطار بغداد الدويل.

اعتقال سوريني يف مطار بغداد كانوا يرومون 
السفر بجوازات أملانية مزورة

االستخبارات العسكرية تعلن تدمري 
انفاق لــ »داعش« شامل املوصل

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، االثن�ني، ع�ن إنط�الق مجلس 
املدفوعات الوطني، فيما اكد محافظ البنك عيل محس�ن اس�ماعيل 
أن املجل�س لم ينطلق إال بع�د توفر القاعدة االساس�ية لبناء البنية 

التحتية الفنية والقانونية لنظم املدفوعات يف العراق.
وق�ال البنك يف بي�ان  إن »محافظ البنك املرك�زي العراقي ترأس 
االجتم�اع االول ملجلس املدفوع�ات الوطني الذي يض�م يف عضويته 
البن�ك املرك�زي العراق�ي واملص�ارف الحكومية ورابط�ة املصارف 
الخاصة العراقي�ة ورشكات الدفع االلكرتوني وممثلني عن االجهزة 
االمنية وسوق العراق لألوراق املالية وهيئة االعالم واالتصال ووزارة 
املالي�ة«. وأضاف البنك، أنه »تم اس�تضافة ممثل من البنك الدويل يف 
االجتماع والذي بني أن مجل�س املدفوعات الوطني خطوة متقدمة، 
خاص�ة وان هن�اك 40% م�ن البن�وك املركزية يف العالم قد أسس�ت 
مجالس للمدفوعات يف دولها«، متوقعا أن »يساهم خالل مشاركاته 

الدولية بدعم انظمة املدفوعات يف العراق«.
وتاب�ع البنك يف بيانه، أن »اعضاء املجلس باركوا انطالق اعماله، 
متوقعني ان يسهم يف دعم مشاريع الدفع االلكرتوني من خالل رسم 
س�رتاتيجية وطنية للمدفوع�ات وتذليل العقبات الت�ي تواجه عمل 

املستفيدين من هذه االنظمة«.
م�ن جهته، أكد محافظ البنك عيل محس�ن اس�ماعيل يف افتتاح 
مجلس املدعوعات، بحس�ب البيان، »عىل أهمية ه�ذا املجلس لبناء 
عالق�ة وطي�دة بني اصحاب املصلح�ة مع القطاع امل�ايل واملرصيف«، 
الفتا اىل أن »املجلس لم ينطلق إال بعد توفر القاعدة االساس�ية لبناء 

البنية التحتية الفنية والقانونية لنظم املدفوعات يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مركز االعالم االمني، أمس االثن�ني، القاء القبض عىل 
احد قيادات داعش بناحية القيارة يف نينوى.

وقال الناطق باس�م مرك�ز اإلعالم العميد يحيى رس�ول، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان«مفارز مديرية 
اس�تخبارات وام�ن نينوى امليداني�ة التابع�ة إىل املديرية العامة 
لالس�تخبارات واألم�ن وبالتنس�يق م�ع قيادة رشط�ة نينوى 
ومديري�ة رشطة القيارة تمكنت الق�وات من إلقاء القبض عىل 
أحد قيادات داعش يف ما تسمى والية جنوب املوصل«، مشريا اىل 

انه »تم القبض عليه يف ناحية القيارة«.
وذكر مركز االعالم االمني انه كان لدى االهاربي ابن إرهابي 
ايض�ا تم قتله عىل يد القوات األمني�ة أثناء تحرير القضاء، وأخ 

داعيش تم قتله أثناء تحرير الجانب األيمن ملدينة املوصل.

البنك املركزي يعلن انطالق جملس 
املدفوعات الوطني

اإلعالم األمني يعلن اعتقال احد قيادات 
»داعش« بناحية القيارة يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جنح النجف، أم�س االثنني، 
ثالثة أح�كام بالحبس 3 س�نوات يصل مجموعها 
لتس�ع س�نوات بح�ق مته�م ق�ام بن�ر ص�ور 
ملجموعة فتي�ات عىل موقع التواص�ل االجتماعي 
»انس�تغرام«. وقال املتحدث باسم مجلس القضاء 

األعىل القايض عبد الس�تار بريق�دار، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »محكمة 
جنح النجف قضت ثالثة أحكام بالحبس عن ثالث 
دع�اوى حركته�ا فت�������يات ض�د متهم أقدم 
عىل ع�رض صور لهن ع�ىل تطبيق »انس�تغرام«، 
الفتا إىل أن »األحكام كانت الح����بس 3 س�نوات 

عن كل دعوى تنفذ بالتعاقب.« 

منه�ن  طل�ب  »املته�م  أن  بريق�دار،  وأض�اف 
مبال�غ مالية مقابل عدم ن�ر الصور عىل تطبيق 
»انس�تغرام«، مبين�ا ان »املتهم اعرتف أمام قايض 

التحقيق بهذا العمل«. 
وأشار إىل أن »املحكمة أصدرت قرارها بالسجن 
وفق�ا ألحكام امل�ادة 433 م�ن قان�ون العقوبات 

العراقي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية وزارة الداخلية، أمس االثنني، 
ضبط عصابة مكونة من 5 نساء ورجلني متلبسني 
بالدعارة واالتجار بالبر.وقالت املفتشية يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »مفرزة 
الضب�ط بالجرم املش�هود التابع�ة ملديرية تفتيش 
بغ�داد يف مكت�ب املفت�ش الع�ام ل�وزار الداخلي�ة 
تمكنت من ضبط ش�خصني اثنني متلبس�ني ببيع 
فت�اة وتضب�ط عصاب�ة مكون�ة من 5 أش�خاص 
متلبس�ة بممارس�ة الدع�ارة واالتج�ار بالبر يف 
منطقة ال�داوودي ببغداد«.وأضاف�ت ان »العملية 

تمت بناًء عىل ورود معلومات ملكتب املفتش العام 
مفاده�ا قيام ام�رأة ورج�ل ببيع فتي�ات اىل دور 
البغ�اء واملتاجري�ن بالب�ر يف منطقة ال�داوودي 
ببغ�داد، حيث أوعز املفتش العام ل�وزارة الداخلية 
االج�راءات  باتخ�اذ  بغ�داد  تفتي�ش  مديري�ة  اىل 
القانوني�ة الالزم�ة لضب�ط املتورط�ني بالجريمة 
بالجرم املش�هود، األمر الذي اس�تدعى من مفرزة 
الضب�ط بالجرم املنش�ود برئاس�ة مدي�ر تفتيش 
بغداد باس�تحصال أمر قضائي من قايض تحقيق 
الرصافة بالتحري والقبض، ونصبت كميناً محكماً 
للمتورط�ني بالجريمة وضبطت امرأة يرفقها أحد 
األش�خاص متلبس�ني ببيع فتاة من مواليد 1997 

بمبلغ 5000 دوالر بغية املتاجرة بها واس�تغاللها 
يف أعمال البغاء والدعارة«.وتابعت انه »عند تدوين 
اف�ادة املتهم�ني اعرتف الش�خص املراف�ق للمرأة 
املتهمة بوجود ش�بكة أخرى تمارس أعمال البغاء 
واالتجار بالب�ر يف أحد األوكار الواقعة يف منطقة 
الداوودي ببغداد، حيث داهمت املفرزة التفتيش�ية 
الوك�ر وتمكنت م�ن اعتقال 4 نس�اء ورجل كانوا 
متواجدين داخل الوكر لحظة مداهمته«.وأش�ارت 
اىل ان »املف�رزة الضابط�ة نظمت محرضي ضبط 
اصويل ودونت افادة املتهمني وعرضتها أمام أنظار 
قايض محكمة الرصافة الخافر الذي قرر توقيفهم 

جميعاً عىل ذمة التحقيق.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية الرتكي سليمان 
صويلو، أمس االثنني، ان قوات بالده 
تحرز تقدماً عسكرياً يف مناطق داخل 

الحدود العراقية.
ونقل�ت االناض�ول الرتكي�ة ع�ن 
صويل�و قوله »س�نحول جبل قنديل 

بشمال العراق إىل مكان آمٍن بالنسبة 
لرتكيا«.

واض�اف ان »جبل قندي�ل لم يعد 
هدف�ا بعي�د املن�ال بالنس�بة إلينا«، 
موضح�ا ان »قواتن�ا أح�رزت تقدما 
كب�ريا يف منطقة هاكورك«، حس�ب 

قوله.
وكان مدير ناحية سيدكان التابعة 

ملنطقة س�وران إحسان جلبي، أعلن 
ي�وم أمس األحد، أن الق�وات الرتكية 
التي دخلت قرية )برميزه( انسحبت 

وتوجهت نحو قواعدها.
واض�اف ان »القوات الرتكية التي 
كانت ق�د دخلت قري�ة )برميزه( يف 
وقت سابق، انسحبت نحو قواعدها 
العس�كرية«، مش�رياً إىل أن »القوات 

الت�ي تجولت يف القرية ملدة س�اعتني 
تراجع�ت خ�ارج القري�ة ألن أه�ايل 

القرية لم يقدموا يد العون لهم«.
الرتك�ي  الداخلي�ة  وزي�ر  وكان 
س�ليمان س�ويلو، أعل�ن ي�وم أمس 
األول السبت، بأن قوات بالده توغلت 
يف  أرايض إقليم كوردس�تان مس�افة 

27 كيلومرتاً.  

تركيا تستهدف منطقة »جبل قنديل« وتعد بتحويله 
»مكان آمن« بالنسبة ألنقرة

جنح النجف: أحكام بالسجن )9( سنوات بحق متهم نرش صورًا لفتيات عىل »انستغرام«

القوات األمنية تعلن ضبط عصابة من )5( نساء ورجلني 
متلبسني بالدعارة واالجتار بالبرش

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س القض�اء األعىل 
القايض فائق زيدان خالل لقائه الس�فري 
الهولن�دي لدى الع�راق ماتي�وس فولرتز 
س�بل تب�ادل املعلوم�ات ع�ىل الصعيدين 
القضائ�ي والقانوني. وذك�ر بيان صادر 
ع�ن املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القض�اء 
االعىل تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن »الق�ايض فائق زيدان اس�تقبل 
بمكتب�ه يف مق�ر مجلس القض�اء األعىل 
السفري الهولندي يف بغداد السيد ماتيوس 

فولرتز«.
وأضاف أن »الجانبني بحثا خالل اللقاء 
س�بل التعاون ب�ني البلدين ع�ىل الصعيد 
القضائ�ي والقانون�ي وتب�ادل املعلومات 

والخربات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ان  الجوي�ة  االن�واء  هيئ�ة  ذك�رت 
التوقع�ات تش�ري إىل ان الب�الد قد تش�هد 
ارتفاعا تدريجيا بدرج�ات الحرارة خالل 
األس�بوع الج�اري، فيم�ا ح�ذرت وزارة 
الداخلية من حدوث حرائق بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وأوضح�ت 
ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
درجات الحرارة ستش�هد ارتفاعا اعتبارا 
الوس�طى  املنطقت�ني  يف  االثن�ني،  م�ن 
والجنوبي�ة وس�يكون الجو ب�ني الصحو 
والغائ�م جزئي�ا، مبين�ة ان »الطق�س يف 
املنطقة الشمالية س�يكون طقسا غائما 
جزئيا م�ع فرصة لتس�اقط زخات مطر 
خفيف�ة«. وأض�اف البي�ان أن »طق�س 

الثالث�اء، س�يكون يف املنطق�ة الوس�طى 
صحوا ودرجات الحرارة ستكون مقاربة 
لليوم الس�ابق، فيما س�يكون الطقس يف 
املنطقة الش�مالية غائما جزئيا ودرجات 
الح�رارة مقاربة للي�وم ال�ذي قبله، كما 
درج�ات  الجنوبي�ة  املنطق�ة  ستش�هد 

الحرارة أعىل.
وفيما يتعلق بطق�س األربعاء املقبل، 
أش�ارت الهيئ�ة إىل ان الطقس يف املنطقة 
الوسطى سيكون صحوا ودرجات الحرارة 
مقارب�ة للي�وم الس�ابق، فيما س�يكون 
الطقس يف املنطقتني الشمالية والجنوبية 
طقس�ا غائما جزئي�ا ودرج�ات الحرارة 
ترتفع قليال عن اليوم السابق«، مبينة ان 
»الطقس يف املناطق كاف�����ة س�يكون 
صح�وا فيم�ا س�تكون درج�ات الحرارة 
مقاربة يف املنطقتني الوسطى والجنوبية 

وسرتتفع يف املنطقة الشمالية«.
كما ان الطقس ي�وم الخميس املقبل، 
سيكون يف املنطقة الوسطى غائما جزئيا 
ودرج�ات الحرارة مقاربة لليوم الس�ابق 
وتنشط الرياح عىل فرتات مسببة تصاعد 
الغبار، فيما سيكون الطقس يف املنطقتني 
الش�مالية والجنوبي�ة صح�و ودرج�ات 

الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السابق«.
بدوره�ا، ح�ذرت وزارة الداخلي�ة من 
حدوث حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة. 
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء س�عد 
معن يف مؤتمر صح�ايف ان »عدد الحرائق 
الت�ي تم اطفاؤه�ا يف عموم الب�الد بلغت 

.»298
واضاف مع�ن انه »مع ارتفاع درجات 
الح�رارة نتوقع حدوث ع�دد من الحرائق 

نتيجة التماس الكهربائي«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االتحادي�ة،  املحكم�ة  نظ�رت 
االثنني، بدع�وى الطعن بعدم دس�تورية 
تصدير اقليم كردستان للنفط املستخرج 
ق�ررت  وفيم�ا  مب�ارشة،  اراضي�ه  م�ن 
تأجيله�ا إىل ي�وم 27 م�ن ش�هر حزيران 
الحايل، وامهلت وكيل املدعي عليه ووكيل 
الش�خص الثال�ث لرئيس حكوم�ة اقليم 
كردس�تان بش�كل نهائي لغ�رض تقديم 

االجوبة عىل الدعوى.
وقال املتحدث الرسمي باسم املحكمة 
إياس الس�اموك يف بيان تلقت »املستقبل 
»املحكم�ة  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادية عقدت جلس�ة برئاسة مدحت 

املحمود وحضور القضاة االعضاء كافة، 
النف�ط  اقامه�ا وزي�ر  ونظ�رت دع�وى 
االتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم 
دس�تورية تصدير اقليم كردستان للنفط 
املس�تخرج من األقليم ومحافظة كركوك 

مبارشة«.
وتاب�ع أن »الدع�وى ش�هدت حضور 
جميع االطراف، ومن ضمنهم االشخاص 
مجل�س  رئي�س  وكالء  وه�م  الثالث�ة 
االتح���������ادي،ووزي�ر  ال�وزراء 
املالي�ة االتحادي، ورئي�س حكومة اقليم 
كردس�تان/ اضافة لوظائفهم«، مش�ريا 
اىل ان »وكي�ل املدعي علي�ه وزير الثروات 
الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة 
االقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل 

الدع�وى لعدم تمكن�ه م�ن التواصل مع 
موكليه إلعداد اجابة خ�الل مدة التأجيل 

السابقة«.
وبني أن »املحكمة قررت امهاله بنحو 
نهائي لتقديم الئحته الجوابية قبل عرة 
ايام م�ن موعد املرافع�ة املقبل، وبخالفه 
سيتم اعتباره صارفاً النظر عن االجابة، 
ولهذا الس�بب تم تأجيل الدع�وى إىل يوم 

27 من الشهر الحايل«.
واعلنت املحكمة االتحادية، يف 9 نيسان 
2018، تاجي�ل دع�وى للطع�ن بتصدي�ر 
إقليم كردس�تان النفط املس�تخرج منه، 
مبين�ة ان ذلك ج�اء بعد مطالب�ة املدعي 
إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط 

مبارشة من كردستان إىل خارج العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت وزارة الخارجي�ة الفرنس�ية، 
أمس االثنني، عىل الحكم بالس�جن املؤبد 
الذي أصدرت املحكم�ة الجنائية املركزية 
يف بغ�داد بح�ق »الداعش�ية« الفرنس�ية 
ميلينا بوغدي�ر، بتهمة االنتماء إىل تنظيم 
داعش، مؤكدة انها تحرتم س�يادة قضاء 

العراق.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إنه�ا تحرتم 
العراقي�ة،  القضائي�ة  الهيئ�ات  س�يادة 
علم�ا  أحيط�ت  باري�س  ان  إىل  مش�رية 
بالحك�م عىل بوغدي�ر باملؤب�د يف العراق، 
النضمامه�ا إىل تنظيم داع�ش، مبينة أن 
»املحكم�ة ج�رت يف ظ�روف مرضية من 

وجهة نظر الحماية القنصلية«.
اإلدارة  »ممث�يل  أن  وأوضح�ت   
القنصلية حرضوا كل جلس�ات املحاكمة 
ووضع�وا يف ت�رصف املحكم�ة مرتجم�ا 
فوريا متخصصا«.وأضافت أن »املحاكمة 
أرجئت شهرا إلتاحة املجال أمام محاميها 
الجدي�د العراق�ي، لالطالع ع�ىل امللف من 
مستشاريه الفرنسيني وتحضري دفاعه«.

وتابعت إن »وكالء الدفاع الفرنس�يني 
الثالثة عن بوغدير وهم املحامون بوردون 
وبرادي�ل وبرنغارث الذين كانوا حارضين 
يف املكان ُسمح لهم باملشاركة يف جلسات 
املحكم�ة إىل جان�ب محاميه�ا العراق�ي 

وبطرح أسئلة عىل بوغدير«.
وكان�ت الخارجي�ة الفرنس�ية، أكدت 

»باري�س يف ح�وار  ان  يف وق�ت س�ابق، 
منتظ�م م�ع الس�لطات العراقي�ة بهدف 
إبالغه�ا خصوصا، كما فعلت عىل الدوام، 
اإلع�دام،  عقوب�ة  تنفي�ذ  بمعارضته�ا 
الدولي�ة  املعاه�دات  وب�رضورة اح�رتام 
الت�ي تحظر خصوص�ا أس�اليب التعامل 
الالإنس�انية، أو تل�ك التي تح�ط من قدر 
الجنائي�ة  املحكم�ة  أن  اإلنس�ان«.يذكر 
املركزي�ة أص�درت، أم�س األح�د، حكما 
بالسجن املؤبد عىل »الداعشية« الفرنسية 
البالغة م�ن العمر 27 عام�ا، بعد إدانتها 
بتهم�ة االنتم�اء إىل داع�ش، فيم�ا اتهم 
محاموها فرنسا بالسعي ملنع مواطنيها 
الذين تحول�وا إىل متطرفني من العودة إىل 

بلدهم.

القايض زيدان يبحث مع السفري اهلولندي سبل تبادل 
املعلومات عىل الصعيدين القضائي والقانوين

االحتادية متنح حكومة كردستان مهلة اخرية لالجابة 
عىل الطعن بتصدير نفط االقليم مبارشة

توقعات بارتفاع درجات احلرارة والداخلية حتذر
 من »حرائق« بسببها

باريس متتدح القضاء العراقي يف إجراء حماكامت 
»دواعش« فرنسا
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     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن م�رف الرافدين، أمس االثنني، ع�ن رصف الدفعة الرابعة 
من س�لف العم�ال املتقاعدي�ن واملضمونني البالغ�ة ثالثة ماليني 

دينار.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إنه »ت�م رصف الدفع�ة الرابعة من س�لفة العمال 
املتقاعدي�ن واملضمون�ني البالغ�ة ثالثة ماليني دين�ار لنحو 145 

متقاعدا«.
وأضاف أن »رصف تلك الس�لفة تم ع�ن طريق ابالغ املتقاعد عرب 
إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل 
جميع اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها.

رصف »الدفعة الرابعة« من سلف العامل املتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د أن أصاب األوس�اط السياس�ية الفتور 
نتيج�ة لألح�داث الت�ي جرت م�ع مفوضية 
االنتخاب�ات، ومطالبة الربملان املنتهية واليته 
باعادة فرز األص�وات يدوياً، عادت الالعبون 
السياس�يون إىل س�باق تش�كيل الحكوم�ة، 
والذي يبدو أنه سباقاً طويالً ورسيعاً، يسعى 
الوص�ول فيه إىل املركز األول ع�دد من الكتل 

السياسية الفائزة يف االنتخابات.
وكشف املتحدث باسم زعيم التيار الصدري، 
جعف�ر املوس�وي، ع�ن وج�ود مفاوض�ات 
مس�تمرة بني تحالف »س�ائرون« مع الكتل 
السياس�ية االخرى، الفتا إىل ان االيام العرشة 
االخرية من ش�هر رمضان س�تكون حاسمة 

بهذا الخصوص.
وق�ال املوس�وي، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »مفهوم الحكومة 
األبوي�ة ال�ذي طرحه الص�در، يعن�ي الدولة 
العادل�ة وتطبي�ق القان�ون، وهي س�رتاعي 
الجمي�ع دون تمييز ما بني محافظة وأخرى 

ودون تفضيل فئة عىل فئة أخرى«.
وأض�اف ان »قرار زعي�م التيار الصدري، هو 
قرار عراقي يس�عى لص�د أي تدخل خارجي 
يف الش�ؤون الداخلي�ة للع�راق م�ن أي دولة 
كانت«، مبين�ا ان »هنال�ك قطارين يتجهان 
لتشكيل الكتلة النيابية االكثر عددا ، وتحالف 
س�ائرون يق�ود القط�ار األول وائتالف دولة 

القانون يقود القطار الثاني«.
هذي�ن  التق�اء  اس�تحالة  املوس�وي،  وأك�د 
القطارين يف نقطة مش�رتكة لتكوين تحالف 
واح�د، مبين�اً أن ذل�ك س�يؤدي اىل تص�ادم 
وكارث�ة، وتاب�ع أن »الجمي�ع يراق�ب حالياً 
وجهة القطاري�ن قبل اتخاذ قرار باالنضمام 
اىل احدهما، وهناك مفاوضات مس�تمرة بني 
تحالف س�ائرون مع الكتل السياسية والتي 
أثمرت عن معطيات وعهود ومواثيق لتشكيل 

الكتلة الوطنية األكرب«.
وأوضح أن » تحالف س�ائرون يس�ري بخطى 
ثابتة نحو تشكيل الحكومة املقبلة بالتعاون 
م�ع الكتل السياس�ية التي تتف�ق عىل تنفيذ 
الربنامج الوطني، وهو ينظر يف تحالفاته إىل 
مدى استعداد وإمكانية الكتل االخرى يف تنفيذ 
املرشوع الوطني والذي يف مقدمته الس�يادة 

ومحاربة الفساد وتوفري الخدمات«.

وشدد عىل أن األيام العرشة األخرية من شهر 
رمضان ستكون حاسمة يف تشكيل الحكومة، 
مبينا ان تسمية رؤساء الجمهورية ومجليس 
الوزراء والنواب مرتوك للفضاء الوطني الذي 

يشكل الكتلة النيابية األكثر عدداً.
وخت�م املوس�وي، بالق�ول ان تش�كيل كتلة 
معارض�ة أصغر م�ن الكتلة األك�رب لتمارس 
دور املعارض�ة القوية، كاش�فا عن امكانية 
ذهاب تحالف س�ائرون اىل املعارضة البناءة 
املدعومة بالجماه�ري الضاغطة إذا ما تمكن 

دولة القانون من تشكيل الكتلة االكرب.
بدوره، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
برئاس�ة مس�عود بارزاني أنه يدرس تشكيل 
وف�د كردي مش�رتك لزي�ارة بغ�داد من اجل 

التفاوض مع تشكيل الحكومة املقبلة.
وقال�ت النائب�ة عن الحزب نجيب�ة نجيب إن 
“الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني وبع�د 
زيارة وفده إىل العاصمة بغداد مؤخرا يدرس 
تش�كيل وف�د ك�ردي مش�رتك م�ع االتح�اد 
الوطني الكردس�تاني يضم جمي�ع االحزاب 

الراغبة باالنضمام إليه”. وأضافت نجيب، أن 
“مهمة الوفد الكردي املفاوض الذي س�يزور 
بغداد سترتكز عىل تش�كيل الحكومة املقبلة 
وكيفية ضمان حقوق ابناء الش�عب الكردي 
يف الحكومة الجدي�دة”. وباملقابل، فإن انباء 
تتح�دّث عن توص�ل ائت�الف دول�ة القانون 
وكتل�ة الفت�ح عىل تش�كيل الكتل�ة األكرب يف 
الربملان، إال أن هذا التحالف الذي لديه تواصل 
جي�د مع االك�راد، ينتظر مصادق�ة املحكمة 
االتحادي�ة عىل نتائج االنتخابات ليتمكن من 

اإلعالن عن نفسه فوراً.
إال أن أن النائ�ب ع�ن ائت�الف الوطني�ة رعد 
الدهلكيوصف مفاوضات تش�كيل الحكومة 
املقبلة بالخجولة وغري الواضحة, مش�ريا اىل 
أن جمي�ع الكت�ل تنتظر مصادق�ة املحكمة 
االتحادي�ة ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات لحس�م 
التحالف�ات. وقال الدهلك�ي إن “مفاوضات 
تش�كيل الحكومة املقبلة خجولة وال تتعدى 
جس النبض بني الكتل السياسية املختلفة”، 
مش�ريا إىل أن “اي حدي�ث ع�ن تحال�ف او 

تفاهمات ال اساس له من الصحة”.
واض�اف ان “الوف�ود املتبادلة ب�ني الكتل لم 
تبحث اس�تحقاقها االنتخاب�ي او برنامجها 
الحكوم�ي اي ان جمي�ع املفاوضات مبدئية 

وغري جدية”. 
وأكد الدهلكي، أن “الكتل السياسية بانتظار 
مصادقة املحكمة االتحادية العليا عىل نتائج 
االنتخابات وحسم الس�جال السيايس بشأن 
التالع�ب يف نتائ�ج االنتخاب�ات لحس�م ام�ر 

التحالفات”.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وق�ع الع�راق، أم�س االثن�ني، ثالث�ة 
عقود جديدة لتطوير وتأهيل الحقول 
االستكش�افية  والرق�ع  النفطي�ة 
الحدودي�ة م�ع إي�ران م�ع رشكت�ني 
صينيت�ني ضم�ن 11 موقًع�ا نفطًي�ا 
طرحها الع�راق مؤخرًا أمام الرشكات 
العاملي�ة لتأهليها وتطويرها وتوزعت 
بواق�ع ثالثة ق�رب الح�دود العراقية 
الكويتي�ة و8 ع�ىل الح�دود العراقية 
اإليراني�ة. وقال وزي�ر النفط العراقي 
جبار اللعيبي خالل حضوره مراسيم 
توقيع العقود يف بغداد ان هذه العقود 
الثالث�ة وقعت مع رشكت�ني صينيتن 
وباالم�س وقع�ت ثالث عق�ود اخرى 
م�ع رشك�ة إماراتي�ة وهن�اك خطط 
طموحة لتطوير هذه الحقول والرقع 
ونطوي�ر  الحدودي�ة  االستكش�افية 
املتبقي من الحقول الحدودية والبالغ 
عدده�ا خمس�ة يف القري�ب العاجل، 
مشريا إىل أّنه من املؤمل ان يصل معدل 
االنت�اج من الحقول الس�تة اىل نصف 

مليون برميل يوميا يف املستقبل. 
وع�رب اللعيبي ع�ن االم�ل يف ان تضع 
ال�رشكات املوقعة عىل العقود الس�تة 
وزي�ادة  لتطوي�ر  الالزم�ة  الخط�ط 
مع�دالت االنت�اج وف�ق امل�دد الزمنية 
املربم�ة، فض�ال  العق�ود  يف  املح�ددة 
عن قي�ام الرشكات بتنفيذ املش�اريع 
الخدمية للمناط�ق املحيطة بالحقول 
والرق�ع االستكش�افية واالعتماد عىل 
تش�غيل العمال�ة العراقية بنس�بة ال 

تقل عن 95 باملائة م�ن عدد العاملني 
يف مش�اريعها هذه. واوضح ان هذه 
العق�ود التتض�ارب مع عم�ل اللجان 
بش�ان  الج�وار  دول  م�ع  املش�رتكة 

الحقول الحدودية املشرتكة.
وم�ن جانبه، أش�ار مدير ع�ام دائرة 
البرتولي�ة  والرتاخي�ص  العق�ود 

عبدامله�دي العميدي ان الوزارة وقعت 
العقود الثالثة هذه االثنني منها اثنني 
مع رشك�ة )GEO - JADE( الصينية 
لتطوير وتاهيل الرقع االستكش�افية 
والحق�ول يف )نفط خان�ة( بمحافظة 
دي�اىل )65 كم ش�مال رشق بغداد( و 
)الحويزة( يف محافظة ميس�ان )375 

كم جن�وب بغداد( باالضافة اىل توقيع 
عق�د م�ع رشك�ة )UEG( الصيني�ة 
لتطوير الرقعة االستكشافية بحقول 
)السندباد( يف محافظة البرة )555 

كم جنوب بغداد(.
وأش�ار إىل أّن الوزارة ستقوم بارسال 
العقود الس�تة املوقعة م�ع الرشكات 

الصينية واإلماراتية االس�بوع القادم 
اىل لجن�ة الطاق�ة يف مجل�س الوزراء 

لالطالع واملصادقة.
 GEO( أما »هنري س�و« ممثل رشكة
JADE –( الصينية فقد اكد ان الرشكة 
الع�راق للم�رة االوىل  الت�ي تعم�ل يف 
س�تبذل جهودا كبرية لاللت�زام ببنود 

العق�د وتنفيذها بما يحق�ق املصالح 
املش�رتكة للطرفني. وم�ن جهته قال 
»ش�انك وي« ممثل رشكة )UEG( ان 
رشكته تسعى لتطوير عالقات العمل 

مع وزارة النفط يف مجاالت جديدة.
وكان الع�راق وق�ع االح�د مع رشكة 
اله�الل اإلماراتي�ة ع�ىل ثالث�ة عقود 

وغازي�ة  نفطي�ة  لرق�ع  اس�تثمار 
استكش�افية حدودي�ة يف محافظت�ي 
دي�اىل ش�مال رشق بغ�داد والب�رة 
جنوبها حيث س�يبدأ االنتاج فيها بعد 

ثالث سنوات. 
واوضح وزي�ر النفط العراقي اللعيبي 
ان م�ا يمي�ز ه�ذه العقود ه�ي انها 
تق�ع ع�ىل الح�دود م�ع دول الج�وار 
والت�ي يتطلب العمل عىل اس�تثمارها 
واالس�تفادة من ثرواتها حيث تعدها 
الوزارة ضم�ن اولوياته�ا النها تعنى 

بمصالح الشعب العراقي.
وم�ن جهت�ه ق�ال املدي�ر التنفي�ذي 
لالستكش�اف واالنتاج يف رشكة نفط 
الهالل اإلماراتي�ة عبدالله القايض ان 
االنتاج من هذه الرقع االستكشسافية 
بث�الث  العق�د  توقي�ع  بع�د  س�يبدأ 
س�نوات.. مضيف�ا ان صيغ�ة العقود 
الجديدة ستعود بالفائدة عىل الطرفني 
وان رشكته س�تقوم اضاف�ة إىل أّنتاج 
النفط الخام باستثمار الغاز املصاحب 

والغاز الحر. 
وكان الع�راق ق�د ط�رح يف 26 أبري�ل 
املايض 11 موقعا نفطيا أمام الرشكات 
العاملية لغ�رض تأهليه�ا وتطويرها. 
وتوزعت الرقع االستكشافية واملواقع 
النفطي�ة بواق�ع ثالثة ق�رب الحدود 
العراقي�ة الكويتي�ة و8 ع�ىل الحدود 

العراقية اإليرانية.
يش�ار إىل أّن العراق ينتج حالًيا حوايل 
أربعة ماليني برميل نفط يوميا يصدر 
3.2 مالي�ني منه�ا ويس�عى إىل زيادة 

إنتاجه فوق 4.5 ماليني.

بارزاني يسعى إىل تشكيل وفد كردي »موحد« للتفاوض.. وسائرون: أواخر رمضان »أيام حامسة« إلعالن »الكتلة األكرب«

الالعبون السياسيون يعودون إىل سباق تشكيل احلكومة

يأمل من خالهلا باحلصول على نصف مليون برميل يوميًا 

العراق يستثمر »احلقول النفطية احلدودية« بعقود »تأهيلية« واستكشافية مع الصني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�دت وزارة امل�وارد املائية، االثن�ني، ان اتفاق 
العراق مع تركيا تضمن منح 75% من االيرادات 
املائية له و25% مللء س�د اليس�و الرتكي، فيما 
اش�ارت اىل ان انش�اء س�دود جديدة يف العراق 

غري مفيدة.
وق�ال وزي�ر امل�وارد املائي�ة حس�ن الجناب�ي 
يف برنام�ج س�حور س�يايس ال�ذي تبث�ه قناة 
الس�ومرية ان »الع�راق توص�ل اىل اتف�اق مع 
تركي�ا تضمن من�ح 75% من االي�رادات املائية 
للعراق و25% مللء سد اليسو الرتكي«، مبينا ان 
»امالء الس�د يحتاج اىل ما بني س�نتني اىل ثالثة 

سنوات«.
واضاف الجنابي ان »املطالبات بانش�اء سدود 
اخ�رى يف العراق هي غ�ري واقعية وخاطئة الن 
س�دودنا املوجودة هي ما زالت فارغة وتحتاج 
اىل مزي�د من املياه«، الفتا اىل ان »س�د املوصل 

يمكن ان يستوعب خمسة مليارات مرت مكعب 
اضافية كما ان س�د الثرثار يمكن ان تستوعب 

40 مليار مرت مكعب اضافية اخرى«.
وتاب�ع الجناب�ي ان »الع�راق يس�تهلك مياهه 
ل�� 75% الغراض الزراع�ة و12% ملياه الرشب 
و13 % الغراض البيئية كاالهوار وش�ط العرب 

واالغراض الصناعية«.
بدورهم،نظ�م العرشات من األش�خاص وقفة 
احتجاجي�ة أم�ام مبن�ى الس�فارة الرتكية يف 
منطقة الوزيرية وس�ط بغ�داد احتجاجاً عىل 
بدء ملء سد أليسو الرتكي وتسببه بانخفاض 

مناسيب املياه يف نهر دجلة.
ورفع املحتجون الفت�ات ُكتب عليها »قطعكم 
ملياه نهر دجلة جريمة إبادة للشعب العراقي«، 
و«ل�ن تقتل�وا دجل�ة والف�رات ب�الد النهرين 
الخال�دة«، و«أردوغ�ان الزم ح�دودك أردوغان 

افتح سدودك«.
وبدأت خالل األيام املاضية، آثار ملء سد اليسو 

الرتكي تظهر عىل نهر دجلة يف العاصمة بغداد 
ومدينة املوصل الشمالية، بانخفاض مناسيب 
املي�اه إىل حد كبري، وهو ما أثار رعب املواطنني 
من جفاف س�يرضب مناطقهم ومحاصيلهم 

الزراعية.
وأك�د وزير امل�وارد املائي�ة حس�ن الجنابي أن 
الرضر األكرب لسد أليس�و عىل العراق سيكون 
يف املوس�م املقبل، مبيناً أن العراق سيعمل عىل 
اجراء اتفاقي�ة مع الجانب الرتكي ملس�اعدته 

وتزويده بحصة مائية كافية.
بدوره�م، أكد عدد م�ن الخ�رباء العراقيني، أن 
جف�اف نهر دجلة بعد البدء العمل بتعبئة س�د 
»إليسو« الرتكي س�تعود بمخاطر كارثية عىل 
العراق خاص�ة يف قطاع الزراع�ة وكذلك تلوث 

مياه الرشب.
من ناحيتها، قالت عضو مركز جنيف للتحكيم 
الدويل والتجاري أس�يل مزاحم العيس�اوي إن 
»الحكوم�ة العراقي�ة لم تكن تضع حس�ابات 

األمر ضمن أولوياتها، حيث أن كل دولة تبحث 
ع�ن مصالحها وهو ما فعلته تركيا«، مش�رية 
اىل ان »عدم حساب األرضار املستقبلية أدى إىل 

الوضع الراهن«.
وأضافت أن »الش�عب العراقي لن يصمت عىل 
مثل هذا األمر، خاصة أن األرضار التي س�تقع 

عىل العراق ستؤثر بشكل كبري جدا«.
وتابع�ت أن »األم�ر يتطل�ب تكوي�ن خلية حل 
لألزمة تقوم بعملية التفاوض، ويمكن اللجوء 
للحلول الدبلوماسية، وأخرى تتعلق باملقاطعة 
للمنتج�ات الرتكي�ة«، الفت�ة اىل ان »الش�عب 
العراق�ي الذي تحمل الس�نوات املاضية يمكنه 
أن يجت�از األزم�ة وأن يبحث ع�ن حلول جادة 
ورسيعة مع استمرار الضغط عىل الحكومة«.

وطالب ب�«رضورة اتباع الطرق الدبلوماسية، 
خاص�ة أن معاه�دة جني�ف تضم�ن للع�راق 
حصت�ه يف النه�ر وتدويل القضية س�يكون يف 

صالح العراق«.

خرباء حذروا من »كوارث« تصيب الزراعة

أزمة املياه هتدد بـ »تلوث« مياه الرشب.. والعراقيون الردوغان: افتح سدودك
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الرساج يراهن عىل املصاحلة الوطنية للخروج من األزمة الليبية

السعودية خاطبت دول كربى ملنع قطر من رشاء )إس 400(

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتذر الرئيس الفيليبين�ي رودريغو دوتيرتي األحد 
عن اس�تخدامه عبارات “قاس�ية” بح�ق الكويت خالل 
األزمة الدبلوماس�ية التي نشبت بين البلدين واستمرت 
أش�هرا عل�ى خلفي�ة حق�وق العم�ال الفيليبينيين في 
الدول�ة الخليجية. وف�ي خطاب ألقاه في س�يول أمام 
الجالي�ة الفيليبينية ف�ي كوريا الجنوبي�ة وتوّجه فيه 
مباش�رة إلى الكويت قال دوتيرتي “للم�رة األولى أود 
أن أقول إنني كنت قاس�يا في تعابي�ري، ربما كان هذا 
بس�بب فورة عاطفية، ولكنني ارغب اليوم في أن أقّدم 
اعتذاري”. وأضاف مخاطبا المسؤولين الكويتيين “أنا 
آس�ف على اللغة التي اس�تخدمتها ولكنن�ي راض جدا 
عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مش�اكل بلدي”. كما 
أع�رب الرئيس الفيليبيني عن أمله في أن يزور الكويت 
قريباً إلبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد. وقال دوتيرتي 
“أود أن أش�كر الحكوم�ة الكويتية عل�ى تفّهمها إيانا 
وحفاظها على ثقتها بنا وباألخص على )اس�تجابتها( 
لكل مطالبي”. وأوضح أن مطالبه ش�ملت منح العمال 
الفيليبينيين يوم راحة أس�بوعيا وتمكينهم من الخلود 
للن�وم س�بع س�اعات يومي�ا عل�ى األق�ل إضاف�ة إلى 
الس�ماح لهم باالحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم 
النقالة والتي غالب�ا ما يصادرها أصحاب العمل. وكان 
دوتيرتي ش�ن ف�ي غمرة األزم�ة هجوم�ا عنيفا على 
الكوي�ت، مؤك�دا أن أصح�اب العمل الع�رب يغتصبون 
العامالت الفيليبينيات بش�كل متكرر ويجبرونهن على 
العمل 21 ساعة في اليوم ويقدمون لهن فتات الطعام. 
وق�ال يومه�ا “هل هن�اك خطب ما ف�ي ثقافتكم؟ هل 
هن�اك خطب ما في قيمك�م؟” وكانت العالقات توترت 
بين البلدين بعدما فرض�ت الفيليبين حظرا جزئيا على 
س�فر عمالها إل�ى الكويت اثر العثور عل�ى جثة عاملة 
منزلي�ة فيليبيني�ة مقتولة ومحفوظة ف�ي ثالجة في 
الكويت. والحقا شددت مانيال الحظر ليشمل كل العمال 
الفيليبينيي�ن ما عّمق األزمة الدبلوماس�ية بين البلدين 
والتي بلغت أوجها إثر طرد الكويت في نيس�ان س�فير 
مانيال على خلفية تسجيالت مصورة أظهرت موظفين 
في السفارة الفيليبينية يساعدون العمال على الهروب 
م�ن أرباب عمل يعتقد أنهم يس�يئون معاملتهم. ولكن 
األزمة انتهت بتوقيع البلدين مطلع أيار الجاري اتفاقّية 
لتنظي�م العمالة المنزلية أعقبه�ا بعد أيام من ذلك رفع 
ماني�ال الحظر على س�فر عمالها إل�ى الكويت. ويعمل 
نح�و 262 ألف فيليبين�ي في الكويت، نح�و 60 بالمئة 
منه�م ف�ي العمال�ة المنزلي�ة، وف�ق وزارة الخارجية 
في ماني�ال، بينما يعمل أكثر من مليون�ي فيليبيني في 
دول الخليج بش�كل عام. وتحدث�ت تقارير عن تعرض 
الفيليبينيين لالس�تغالل والعم�ل اإلضافي واالغتصاب 

والموت في ظروف غامضة في المنطقة.

الرئيس الفلبيني ملسؤويل الكويت: 
أرجو املعذرة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوف�اق الوطن�ي الليبية، فائز الس�راج، 
إن�ه ال مخرج للب�الد من األزم�ة الراهنة 
إال بمصالح�ة وطنية عمادها التس�امح، 
وتضميد الج�راح وجبر الض�رر وتغليب 

مصلحة الوطن العليا.
ج�اء ذلك ف�ي بي�ان له أم�س االثنين 
نش�ره مكتب�ه اإلعالم�ي عب�ر صفحته 
الرس�مية ف�ي موق�ع “فيس�بوك”، بعد 
س�اعات من توقي�ع مدينت�ي تاورغاء و 
مصرات�ة الليبيتين )غ�رب(، على ميثاق 
صل�ح بينهم�ا ينه�ي خصوم�ة امت�دت 
لس�بعة أع�وام، ويقض�ي بع�ودة أهالي 
تاورغاء المهجرين لمدينتهم التي نزحوا 

منها ف�ي 2011. ودعا الس�راج، الجميع 
إلى الخ�روج من الماض�ي والتطلع نحو 

المستقبل.
وأش�ار البيان، إلى أن الس�راج، يأمل 
ف�ي أن تكون ع�ودة أهال�ي تاورغاء إلى 
مدينته�م بداي�ة لعودة جمي�ع النازحين 
والمهّجري�ن داخل الب�الد وخارجها إلى 

مدنهم وبيوتهم.
واألح�د، أعل�ن وكي�ل دي�وان بلدي�ة 
مصراتة، أس�امة ب�ادي، ترحي�ب أهالي 
مدينت�ه “بدخ�ول أهال�ي تاروغ�اء، من 

النازحين إلى مدينتهم منذ اللحظة”.
وكان م�ن المق�رر ع�ودة آالف م�ن 
أهالي تاورغاء منذ بداية فبراير/ش�باط 
الماضي، إلى مدينتهم التي ال تبعد سوى 
30 كلم ش�رق مدينة مصراتة )200 كلم 

ش�رق العاصمة طرابل�س(، بعد 7 أعوام 
قضوه�ا في مخيمات في م�دن متفرقة 
غربي وش�رقي الب�الد، غي�ر أن ممثلين 
مدنيين وعسكريين من مصراتة عارضوا 
عودتهم. وعقب انتصار الثورة التي أنهت 
نظام معمر القذافي في 2011، تم تهجير 
أهال�ي تاورغ�اء بالكامل بقوة الس�الح 
التهامه�م بم�واالة القذاف�ي، ووقوفهم 

ضد الثوار في مصراتة المجاورة.
وال توج�د إحصائي�ة رس�مية ح�ول 
أعداد مهجري تاورغاء، لكن مصادر غير 

رسمية تقدرهم بنحو 40 ألف نسمة.
وفيم�ا يتعل�ق بالجان�ب األمنتي في 
الب�الد يحاص�ر الجي�ش الوطن�ي الليبي 
مدين�ة درن�ة الواقع�ة ف�ي الش�رق منذ 
قائ�د  ويع�ارض   .2017 يوليو/تم�وز 

الجي�ش الوطني خليف�ة حفتر الحكومة 
المعترف بها دوليا ومقرها في الغرب.

وتق�ع درنة على الس�احل عل�ى بعد 
270 كيلومت�را تقريب�ا من الح�دود مع 
مصر. وه�ي المدين�ة الكبي�رة الوحيدة 
في ش�رق ليبيا خ�ارج س�يطرة الجيش 
األم�م  تقري�ر  وق�ال  الليب�ي.  الوطن�ي 
المتح�دة “أعل�ن الجيش الوطن�ي الليبي 
أنه يس�يطر اآلن على المداخل الش�رقية 
والغربي�ة للمدينة... والمناطق المحيطة 

التي تشهد اشتباكات”. 
الليب�ي  الوطن�ي  الجي�ش  ويق�ول 
مرتبط�ون  درن�ة  ف�ي  خصوم�ه  إن 
بتن�����ظي�م القاع�دة. وتواج�د تنظيم 
الدول�ة اإلس�المي���ة ف�ي المدين�ة في 
2014 لك�ن مجل�س ش�ورى مجاه�دي 

درنة طرده منها. وقال�ت األمم المتحدة 
إن درن�ة لم تش�هد دخول أي مس�اعدات 
منذ منتصف مارس/آذار، فيما عدا مواد 
تس�تخدم ف�ي الغس�يل الكل�وي وأدوية 
دخلت في وقت سابق االسبوع الماضي. 
واعل�ن األطراف األربعة الرئيس�يون في 
الن�زاع الليبي الذين عق�دوا اجتماعا مع 
الرئيس الفرنس�ي ايمانويل ماكرون في 
باريس، الثالثاء الماضي  التزامهم العمل 
معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية 
في العاش�ر م�ن كانون األول/ديس�مبر 
بحس�ب إع�الن قرئ ف�ي نهاي�ة اللقاء. 
وجاء في “اإلعالن السياس�ي في ش�أن 
ليبيا” أن “القادة الليبيين يلتزمون العمل 
بش�كل بناء مع األم�م المتح�دة لتنظيم 

انتخابات سليمة وذات مصداقية”.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال جورج مالبرونوت، كبير مراسلي 
صحيفة “لوفيغارو” الفرنس�ية لشؤون 
الش�رق األوس�ط، إن العاهل الس�عودي 
المل�ك س�لمان بن عبد العزي�ز، طلب من 
زعماء 3 دول التدخل إلقناع قطر بالعدول 
عن ش�راء منظومة الصواريخ الروسية 
“إس 400”. وأض�اف “مالبرونوت”، في 
تغريدة على حس�ابه في موقع “تويتر”، 
أن الملك س�لمان خاطب بهذا الخصوص 
دونال�د  األمريك�ي  الرئيس�ين  م�ن  كالً 
ترامب، والفرنس�ي إيمانوي�ل ماكرون، 
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ونق�ل عن مصدر فرنس�ي لم يس�ّمه 
أن المل�ك س�لمان “لم يكت�ف بمخاطبة 
ماك�رون، ب�ل طل�ب م�ن ترام�ب وماي 
العم�ل عل�ى إقن�اع قط�ر بالتراجع عن 
ش�راء صواريخ إس 400، وذلك بعد عام 
من بدء األزم�ة الخليجي�ة”.  ويأتي ذلك 
بعد س�اعات قليل�ة من كش�ف صحيفة 
“لوموند” الفرنس�ية، عن أن الس�عودية 
هددت باستهداف قطر عسكرياً في حال 
حصوله�ا عل�ى المنظوم�ة الصاروخية 
الروس�ية. وأكدت الصحيفة، في عددها 
أمس األح�د، أن العاهل الس�عودي طلب 
تدخ�ل ماك�رون لمن�ع إتم�ام الصفقة، 

مشيرة إلى رس�الة وجهها الملك سلمان 
عّب�ر فيها عن قلقه م�ن اقتراب قطر من 

حسم صفقة مع روسيا، بهذا الشأن.
وقالت إنه هدد “باتخاذ كل اإلجراءات 
المناسبة لتحييد هذه المنظومة الدفاعية، 
بما في ذلك التدخل عسكرياً”، وطلب من 
الرئيس الفرنسي المساعدة من أجل منع 
بيع المنظومة إلى قط�ر، والحفاظ على 
استقرار المنطقة. وكان السفير القطري 
في موس�كو، فهد بن محم�د العطية، قد 
أعلن مطلع العام الجاري أن بالده مهتمة 
 ”400 بالحص�ول عل�ى منظوم�ة “إس 
الروس�ية، مش�يراً إل�ى أن المفاوض�ات 
بين البلدين وصل�ت إلى مراحل متقدمة. 
ونقلت وكالة “تاس” الروسية في حينه 
عن العطية قوله: “إن الدوحة في مرحلة 
متقدمة من المحادثات مع روسيا لشراء 
نظام “إس 400” الدفاعي الصاروخي”. 
أح�دث   ”400 “إس  صواري�خ  وتع�د 
إصدارات األنظمة الصاروخية الروسية، 
فه�ي ق�ادرة عل�ى تدمي�ر أه�داف م�ن 
مس�افات بعيدة، كما يصل عدد األهداف 
الت�ي بإمكانها تتبُّعها في وقت واحد إلى 
300. ويبلغ مدى تدمي�ر هذه المنظومة 
للطائ�رات م�ا بي�ن 3 و240 كيلومت�راً، 
وبإمكانها تدمير جميع أنواع المقاتالت 

واعتراض الصواريخ المجنحة.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤول أميركي إن أكبر ثالثة مس�ؤولين عسكريين 
في كوريا الش�مالية عزلوا من مناصبهم فيما يستعد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الش�مالي كيم جونغ 

أون لالجتماع يوم 12 حزيران في سنغافورة.
وكان المس�ؤول األميركي الذي تحدث بش�رط عدم نش�ر 
اس�مه، يعلق على تقرير نش�رته وكالة أنب�اء كوريا الجنوبية 
)يونهاب( وأفاد بأن من المعتقد أن المس�ؤولين الثالثة األهم 

في كوريا الشمالية استبدلوا.
وق�ال ترامب يوم الجمعة إن القمة س�تنعقد بعد أن ألغاها 
قبلها بأس�بوع. وتسعى الواليات المتحدة لوضع حد لبرنامج 

األسلحة النووية لكوريا الشمالية عن طريق التفاوض.
ويعتقد مس�ؤولون أميركيون أن هناك بعض االنقسام في 
الجيش بش�أن أس�لوب كيم في التعامل مع كوري�ا الجنوبية 

والواليات المتحدة.
المس�ؤولين  هوي�ة  األميرك�ي  المس�ؤول  يح�دد  ول�م 
العس�كريين الثالثة لكن يونهاب ذكرت أنهم وزير الدفاع باك 
يونغ س�يك ورئيس هيئة أركان الجيش الش�عبي الكوري ري 
ميونغ س�و وكيم جونغ ج�اك مدير المكتب السياس�ي العام 

للجيش الشعبي الكوري.
ويري�د ترامب أن تتخلى بيونغيانغ عن ترس�انتها النووية 
مقاب�ل تخفيف العقوبات االقتصادية. ويعتقد أن قيادة كوريا 

الشمالية تعتبر األسلحة النووية ضرورية لبقائها.
ونقلت يونهاب عن مس�ؤول بالمخابرات لم تنش�ر اس�مه 
القول إن نو كوانغ تشول النائب االول لوزير القوات المسلحة 
الشعبية حل محل باك يونغ سيك وزيرا للدفاع بينما حل محل 

ري ميونغ سو نائبه ري يونغ جيل.
ورفضت وزارتا الوحدة والدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد 
التقري�ر بينما قال مس�ؤول ف�ي وزارة الوح�دة إن الحكومة 

تراقب وضع القيادة في كوريا الشمالية عن كثب.
ووفقا ليونهاب فإن كل الضباط الجدد أصغر من أسالفهم 
الس�يما ري يونغ جيل )63 عاما( الذي يصغر ري ميونغ سو 

بواحد وعشرين عاما.
ويقول يانغ مو جين األس�تاذ بجامعة الدراس�ات الكورية 
الش�مالية في س�ول “هذا يش�ير ألمرين: تعزيز س�لطة كيم 
جون�غ أون باعتباره الزعيم األوحد لكوريا الش�مالية وتعزيز 
التع�اون بين الح�زب الحاكم والجيش فيما تعم�ل البالد نحو 
مزي�د من التنمي�ة االقتصادية”. وأضاف “كلهم صغار الس�ن 

لكنهم أكفاء”.

كيم يقيص »قادة اجليش الكوري« 
قبل لقاء ترامب

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم رئي�س ال�وزراء األردن�ي هان�ي الملقي 
اس�تقالته، أمس االثنين، عق�ب موجة عارمة من 
االحتجاجات في األردن، بمس�عى لتهدئة الغضب 
الش�عبي من السياس�ات االقتصادي�ة، وفيما قبل 
الملك األردني االس�تقالة، س�ارع إلى تكليف وزير 

التربية بتشكيل حكومة جديدة.
وأف�ادت وكال�ة “عم�ون” األردني�ة، أن الملك 
عبدالل�ه الثاني قبل اس�تقالة هان�ي الملقي فيما 
ص�درت اإلرادة الملكية الس�امية بتكليف الدكتور 

وزير التعليم عمر الرزاز برئاسة حكومة جديدة.
وكانت توقعت مصادر سياس�ية أن يطلب ملك 
األردن عب�د الله الثان�ي من رئيس ال�وزراء هاني 

الملقي االستقالة. 
ونقل�ت صحيفة الغ�د األردنية، لي�ل األحد عن 

مص�ادر مطلع�ة، أن إج�راء التغيي�ر الحكوم�ي 
المرتق�ب يأت�ي على وق�ع احتجاجات تش�هدها 
العاصم�ة عم�ان وعدد م�ن الم�دن والمحافظات 
لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لمش�روع قانون 

ضريبة الدخل والسياسة االقتصادية للحكومة.
وس�بق أن قال�ت مص�ادر إن العاه�ل األردني 
التقى وزير التعليم الرزاز وس�ط أنباء عن تكليفه 

بتشكيل الحكومة خلفاً لهاني الملقي.
في حي�ن نقل موق�ع “عم�ون” اإلخباري عن 
“مص�ادر رفيعة المس�توى”، أن العاه�ل األردني 
طل�ب من رئيس الوزراء المث�ول بين يديه، للطلب 

منه تقديم استقالته، بحسب المصادر.
ويشهد األردن منذ أيام احتجاجات عارمة على 
سياس�ة الملقي االقتصادية، وخاصة المش�روع 
الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم 
من صندوق النقد الدولي. وبدأت االحتجاجات من 

رج�ال األعمال وأصح�اب االس�تثمارات والتجار، 
ث�م انتقلت إلى أفراد الطبقة الوس�طى والنقابيين 
المهنيي�ن. ويحت�اج مش�روع القان�ون، وفق ما 
هو متب�ع في األردن، ك�ي يدخل حي�ز التنفيذ أن 
يتم مناقش�ته من قب�ل البرلمان بش�قيه )النواب 
واألعي�ان(، ث�م يرف�ع لعاه�ل البالد ليص�در عبر 
مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها 
بش�هر يصب�ح قانوناً س�اري المفع�ول.  وينص 
مش�روع القانون على معاقبة الته�رب الضريبي 
بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالس�جن، تصل 
إلى عش�ر س�نوات، وإلزام كل من يبلغ ال�18 من 
العم�ر بالحص�ول على رقم ضريب�ي.  ويعفى من 
ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله الس�نوي 8 
آالف دينار )نحو 11.3 ألف دوالر(، بدالً من 12 ألفاً 
)نحو 17 أل�ف دوالر(. كما يعف�ى منها كل عائلة 
يبلغ مجموع الدخل الس�نوي لل�زوج والزوجة أو 

المعي�ل فيها أق�ل من 16 ألف دين�ار )نحو 22.55 
أل�ف دوالر(، ب�دالً من 24 أل�ف دين�ار )33.8 ألف 
دوالر(. وتف�رض ضريبة بنس�بة %5 على كل من 
يتجاوز دخله تلك العتبة )8 آالف دينار للفرد أو 16 
أل�ف دينار للعائلة(، التي تتصاعد بش�كل تدريجي 

حتى تصل إلى %25 مع تصاعد شرائح الدخل.
وف�ي المقاب�ل، كش�فت مص�ادر رس�مية أن 
العاهل األردن�ي كلف لتش�كيل الحكومة الجديدة 
الرزاز، وهو خبير اقتصادي ويش�غل منذ 14 يناير 

2017 منصب وزير التربية والتعليم.
وس�بق أن عم�ل الرزاز رئيس�اً لمجل�س إدارة 
البنك األهلي األردني، كما كان رئيساًللفريق الفني 
األردني إلعداد االس�تراتيجية الوطنية للتش�غيل، 
ومدي�راً عاماً للضم�ان االجتماعي. كما س�بق ان 
عم�ل مديراً عاماً ف�ي البنك الدولي في واش�نطن 

وبيروت.

امللك قبل استقالة امللقي وكلف الرزاز بتشكيل حكومة

الـشـارع األردنـي يـطـيـح برئـيـس الـوزراء
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه
الحاقا باعالننااملرقم 133 يف 2018/5/14 املنشور يف صحيفة 
املس�تقبل العراقي بعددها 1675 يف 2018/5/20 والذي حدد 

موعد املزايدة له يوم االربعاء 2018/6/20 
ورد سهوا ما ييل  :

1 � التسلسل )2( من االعالن ) كشك رقم 3 شارع الكورنيش( 
والصحيح )كشك رقم 4 شارع الكورنيش( 

2  �التسلسل )5( من االعالن )كشك رقم 8 شارع الكورنيش( 
والصحي�ح )كش�ك رق�م 8أ ش�ارع الكورني�ش( ل�ذا اقتىض 

التنويه

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 53 /2018 
  إعالن

الك�وت معم�ل  تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ 
طاب�وق النرج�س الواق�ع يف الواق�ع يف 
الك�وت / طري�ق ب�درة  العائ�د للمدين 
جعفر حس�ن زبني  املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن عبد ع�يل كاظم مقب�ول  البالغ 
مائ�ة وس�تون  ملي�ون دين�ار فع�ى 
الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة عرشة  يوم�ا تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / كوت / طريق بدرة 
- - كوت / مجمع معامل الطابوق  

2- جنس�ة ونوع�ه / اوص�اف املعم�ل 
يتكون م�ن ف�رن ذو اتجاه�ني ومزود 
بانابيب الهواء والنفط االسود للوصول 
للف�رن ومدخنه حديد بط�ول حوال 35 
مرت وس�احبه دخان من الفرن تحتوي 
عى مروحة حديدي�ه ومحرك كهربائي 
ومضخ�ة وق�ود مرتب�ط معه�ا محرك 
كهربائي تس�تخدم لضخ النفط االسود 
اىل الف�رن وثالث�ة مح�ركات دي�زل كل 
واحد منهم ذو س�ته س�لندر وضاغطه 
ه�واء عدد 2 وهوب�ر متكامل من حيث 
ناق�ل  وح�زام  الكهربائي�ة  املعت�دات 
وكاصوصه القاع�دة ميكانيكية لقص 
اللب�ن وحزام ناق�ل للب�ن وكذلك وجود 
لبن عدد مليونني لبنه جاهزة يف س�احة 
املعمل وكذلك وجود م�واد اخرى خزان 
عدد 2 حديد لنفط االسود وخزان حديد 
صف�ر لنفط االس�ود وخزان بالس�تيك 
ع�دد 5 ووجود خ�زان حديد يس�تخدم 
للماء ع�دد 1 وجهاز لح�ام وعربه نقل 

اللبن عدد 15    
 3- القيم�ة املق�درة / مئت�ان ملي�ون 

دينار عراقي
املنفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود 
��������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول 
اعالن بيع عقار 

التسلس�ل او رقم القطعة : 47178 / 3 
النداء 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 
النجف – حي النداء .

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املش�تمالت : اس�تقبال وصالة ومطبخ 
وغرفت�ني وصحيات داخلي�ة وخارجية 
مبني بالطابوق ومس�قف بالكونكريت 

املسلح .
الشاغل : راهن بصوره غري رسمية .

مقدار املبيع : تمام العقار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النج�ف االوىل باملزاي�دة العلني�ة العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن فرحان 
مالي فرع�ون ومش�اعل فرحان مالي 
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن م�رف 
التعاون االس�المي لالس�تثمار البالغ ) 
000 / 500 / 19 ( دين�ارا فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل 30 يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرفي�ة التق�ل عن 10 % م�ن القيمة 
املقدرة للمبي�ع البالغة ) 000 / 000 / 
75 ( خمسة وسبعون مليون دينار وان 
املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري .
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول 
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 990/ب2018/1
التاريخ: 2018/6/3

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه )عيل طاغ�وت عبد 

عيل( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2018/4/15 يف  990/ب2018/1 
املتضم�ن الحك�م ال�زام املدع�ى علي�ه 
بتأديت�ه للمدع�ي مهدي حس�ن حاتم 
مبل�غ مقداره س�تمائة واربع�ون الف 
دينار ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار املنطقة املدعو س�عد نور عباس 
البديري لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق الطع�ن ع�ى الق�رار املذكور 
خ�الل املدة املقررة بكاف�ة طرق الطعن 
القرار  القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1290/ب2018/4
التاريخ 2018/5/29

اىل / املدعى عليه )عادل حميد حوذان( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 
 2018/5/3 يف  1290/ب2018/4 
واملتضم�ن الحك�م )ال�زام املدعى عليه  
ع�ادل حميد ح�وذان بتأديت�ه للمدعي 
ق�دره  مبل�غ  حات�م  حس�ن  مه�دي 
واربعمائ�ة  ملي�ون   )1,440,000(
واربع�ون ال�ف دين�ار الثاب�ت يف وصيل 
 2011/4/3 يف  املؤرخ�ني  االمان�ة 
واملس�تحقني يف 2017/10/3 عن مبلغ 
قرضة حس�نة ولثبوت مجهولية  محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
يف محكمة بداءة النجفواش�عار مختار 
حي الجزائر 2 صاحب حس�ن الشمري  
ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار املذكور 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عى الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )سنة واحدة( 
وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعى من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل 
)15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون 
أنفا وكتاب مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 

)بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصح�اب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة 
ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

العدد : 153
التاريخ: 2018/5/30

العدد : 151
التاريخ 2018/5/28

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
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شارع الكورنيش  / داخل )3×4(م1أكشك2
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شارع الكورنيش  )3×4(م مع مساحة مضافة 227م12أكشك4

قرب المحطة الوسطية900م2بالبناية مغتسل الكوفة5
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توزيع أكثر من »7500« مربدة هواء 
للنازحني يف نينوى والسليامنية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الهج�رة واملهجرين، إطالق حملة توزيع أكثر 7500 
مربدة هواء بني النازحني يف مخيمات نينوى والسليمانية.

وذك�ر مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع يف الوزارة س�تار نوروز يف 
بي�ان تلتقت«املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، »أطلق�ت وزارة 
الهج�رة واملهجري�ن خ�الل األس�بوعني املاضيني حمل�ة لتوزيع 
امل�ربدات الهوائية عىل العائالت النازحة يف مخيمات رشق وجنوب 

املوصل فضال عن مخيمات النازحني يف محافظة السليمانية«.
وأضاف ان »ال�وزارة أكملت توزيع 7 اآلف و541 مربدة هواء بني 
النازح�ني يف مخيمات جنوب ورشق املوص�ل ومخيمات النازحني 
يف الس�ليمانية منها 4500 مربدة ه�واء للنازحني يف مخيم الحاج 
عيل و2594 مربدة للنازحني يف مخيمات الخازر بمحافظة نينوى 
اىل جان�ب توزيع 292 م�ربدة للنازحني يف مخيم س�ورداش و42 
مربدة هواء للنازحني يف مخيم برزنجة إضافة إىل 113 مربدة هواء 

للنازحني يف مخيم تازه دي التابع ملحافظة السليمانية«.
وأش�ار نوروز إىل أن »هذه املساعدات تأتي يف سياق الجهود التي 
تبذلها ال�وزارة يف مجال العمل الخريي واإلنس�اني وحرصها عىل 
تخفي�ف وطأة املعاناة عىل النازح�ني الناجمة عن ارتفاع درجات 

الحرارة يف فصل الصيف«.

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الرتبية محم�د اقبال الصي�ديل املديريات العامة 
للرتبي�ة يف املحافظ�ات كاف�ة باس�تثناء محافظ�ات اقليم 
كردس�تان ب�أن تكون بداي�ة العطل�ة الصيفي�ة للمعلمني 
واملدرس�ني يف املدارس واملعاهد التعليمية يف الرابع من شهر 

حزيران الحايل .
واش�ار بيان ص�ادر ع�ن املكت�ب االعالمي الخ�اص لوزير 
الرتبية تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »التوجيه 
ال يش�مل املكلفني بأي�ة اعمال تتعل�ق باالمتحانات العامة 

لجميع املراحل«.
وأضاف البيان ان » تحديد املوعد تم استنادا إىل قرار مجلس 
ال�وزراء املرق�م 14٦ لس�نة 201٦ ، وال�ذي خ�ول ال�وزارة 
صالحية تقديم أو تأخري العطلة الصيفية ، الفتا اىل استمرار 
عم�ل اإلدارة من مدير ومع�اون وكادر اداري وخدمي وفقاً 

للسياق املتبع خالل العطلة الصيفية من كل عام ».
كم�ا ونب�ه اىل » رضورة تقدي�م إدارة املدرس�ة م�ن مدي�ر 
ومعاونني تعهداً بانتهاء كافة االعمال الخاصة باالمتحانات 
ويؤي�د عدم وج�ود حاجة الي م�ن املعلمني واملدرس�ني يف 
املدرس�ة خالل الف�رتة من الرابع من حزي�ران ولغاية االول 
من تم�وز، وهو موعد بدء العطل�ة الصيفية وفقاً لألنظمة 
الرتبوية وبعكس�ه تتحمل اإلدارة املسؤولية اذا ظهر خالف 

ذلك«.
وتاب�ع ان » هذا التوجيه ال يش�مل كالً من كلف بأية اعمال 
تتعل�ق باالمتحان�ات العام�ة للمراحل كاف�ة«، مؤكدا ان » 
توجيه الوزير جاء تخفيفا عن كوادرنا التدريسية والسيما 
ونح�ن نعي�ش اج�واء ش�هر رمض�ان املب�ارك ، ومراع�اًة 
لظروفه�م يف ظل ارتفاع درجات الحرارة وتقديراً لجهودهم 

املبذولة طيلة عام كامل«.

    البصرة / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س مجل�س محافظ�ة البرصة 
وكالة وليد كيطان ان جلسة املجلس اليوم 
خصص�ت الس�تضافة محاف�ظ البرصة 

ومدراء دوائر الكهرباء والخدمات .
وبني كيطان  ان املجلس ناقش ما طرحه 
املحافظ من إشكاالت وحلول وما مطلوب 

من املجلس التعاون معه ،
 الفتا اىل ان مدراء الدوائر طرحوا املشاكل 
واملعوقات خصوصا ان مجلس املحافظة 
ممتع�ض م�ن الدوائ�ر وخصوص�ا م�ن 
اإلنت�اج ومديره�ا الس�ابق ال�ذي يتحمل 
املسؤولية املبارشة ومعه بعض املوظفني 

وان هناك اخفاق واضح باإلنتاج .
وأض�اف كيط�ان ان الب�رصة خرست ما 
يق�ارب 950 مي�كا واط حالي�ا والس�بب 

سوء ترصف يف املحطات واستخدام فالتر 
تصني�ع محيل غري ذي ج�ودة ما أثر عىل 

املحطة وسبب التوقف فيها .
واعل�ن كيطان عن تش�كيل لجان طارئة  

يف املجل�س تبدء اجتماعاته�ا من يوم غد 
الثالث�اء اجتماعاته�ا م�ع دوائ�ر الدولة 
واملحافظ�ة ، مبين�ا ان مهمته�ا تقدي�م 

املساعدة للمحافظة وتلك الدوائر .

وأضاف كيطان  ان املحافظ اسعد العيداني  
شكل لجنة عليا برئاسته شخصيا ملتابعة 
ه�ذه االج�راءات والحلول  لتك�ون هذه 
اللجن�ة صاحبة قرار وب�أرشاف ومتابعة 
من مجل�س املحافظة لتقديم املس�اعدة 
للخروج من ازمة الكهرباء بأوقات تجهيز 

افضل للمحافظة .
من جانب�ه ق�ال محافظ البرصة اس�عد 
العيداني انه كانت هناك مشكلة حقيقية 
يف اإلنتاج س�ببها سوء اس�تخدام وبينها 
تحويل فالتر من رشكة س�يمنز اىل فالتر 

محلية .
ال�كالم كان دعم�ا  ان  العيدان�ي   وب�ني 
للصناع�ة الوطني�ة لك�ن ه�ذه الفالت�ر 
س�ببت مش�اكل كبرية وتعطلت محطات 
اإلنت�اج وان الحال�ة ش�خصت اكث�ر من 
ش�هرين وتم مخاطبة الوزارة الس�تبدال 

مدراء اإلنتاج .
وأوضح العيداني ان الحكومة ال تبحث عن 
اع�ذار ويجب معالجة هذه املش�كلة من 
املوازنة التشغيلية التي ستعرض األسبوع 
املقبل امام املجل�س ، مؤكدا وجود بعض 
الحلول بينها جلب محطة من اليوس�فية 
وأخرى عاطلة سيتم استبدالها وأخرى يف 

الفار لتحويل الطاقة املنتجة .
وأض�اف ان هن�اك محط�ة اس�تثمارية 
بطاق�ة 150 مي�كا واط دخل�ت الخدم�ة 
، وان�ه يف بادي�ة تم�وز املقبل س�تتمكن 
الحكومة من تجهيز املواطنني من خمسة 

اىل واحد وفك االختناقات .
املحلي�ة  الحكوم�ة  ان  العيدان�ي  وتاب�ع 
بش�قيها اتفقت ع�ىل الذه�اب للحكومة 
املركزية ورئاسة الوزراء لتخصيص أموال 

إضافية ملعالجة الكهرباء .

جملس البرصة وحكومتها املحلية يشكالن جلانًا ملتابعة موضوع الكهرباء

    كربالء / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة تعبئة الغاز / ف�رع غاز كربالء، 
ع�ن أس�تبدال اإلس�طوانات الحديدي�ة بأخرى 
بالس�تيكية للمواطنني مع بي�ع منظمات الغاز 
والتي تنفذها رشك�ة تعبئة الغاز عرب فرعها يف 

محافظة كربالء املقدسة.
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الرشك�ة  وقال�ت 
بأن�ة س�يتم يف  »نحيطك�م علم�اً  العراق�ي«، 
االي�ام القليلة القادم�ة البدء بعملية أس�تبدال 

بالس�تيكية  بأخ�رى  الحديدي�ة  اإلس�طوانات 
للمواطنني مع بيع منظمات الغاز والتي تنفذها 
رشك�ة تعبئ�ة الغ�از ع�رب فرعه�ا يف محافظة 

كربالء املقدسة«.
واوض�ح البي�ان، ان�ه »س�يتم االس�تبدال م�ن 
خالل البطاق�ة التموينية وبواقع اس�طوانتان 
بالستيكية مملوءة لكل بطاقة تموينية وبسعر 
)5000( دينار لكل اس�طوانة مع بيع ملنظمات 

الغاز«.
وتاب�ع البي�ان، ان »املنظم�ات املُع�ّدة للبي�ع، 

منظم ضغط عايل مع االنبوب املطاطي ب�سعر 
)10000( ع�رشة آالف دين�ار، ومنظ�م ضغط 
واط�ئ مع االنب�وب املطاطي ب�س�عر )٦000( 

ستة آالف دينار«.
واكد البيان، ان »منفذ االس�تبدال يف معمل غاز 
كربالء الحكومي«، مش�رياً اىل، ان »عىل املواطن 
جلب البطاقة التموينية األصلية وهوية تعريفية 
أصلية مع نس�خة مصورة للمستمسكات آنفاً. 
وتك�ون عملي�ة اس�تبدال االس�طوانات وبي�ع 

املنظمات خالل فرتة الدوام الرسمي.

غاز كربالء تعلن عن استبدال اإلسطوانات احلديدية بأخرى بالستيكية

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وكيل وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية لش�ؤون العمل الدكتور 
عب�د الكري�م عبدالل�ه م�ع ممث�يل 
منظم�ة )GIZ( االملاني�ة م�رشوع 
دعم االستقرار يف املناطق املحررة«.

وناق�ش الوكيل خ�الل لقائ�ه وفد 
املنظمة بحس�ب بيان لل�وزارة ورد 
العراقي«،امكاني�ة  ل�«املس�تقبل 
تنفي�ذ مرشوع النق�د مقابل العمل 
يف خمس مناطق مختارة من مدينة 
املوصل ، الفتا اىل ان املنظمة حددت 
مدة املرشوع ب�12 يوما يتم خاللها 
منح العاملني مبال�غ نقدية مقابل 
العم�ل يف مش�اريع تنظيف وتأهيل 

مناطقهم«.
واضاف ان »املنظمة لديها مرشوع 
آخر يف طور الدراسة يتضمن تنفيذ 
مش�اريع صغ�رية يف تل�ك املناط�ق 
وستقوم خالل االيام املقبلة بزيارة 
اىل مدين�ة املوصل لتحديد االولويات 
واللوازم االساسية لتنفيذ املرشوع، 
وقي�اس رغب�ة االه�ايل للدخ�ول يف 
هك�ذا مش�اريع من ش�أنها ان تدر 

دخال لهم«.
كما ناق�ش وكيل الوزارة لش�ؤون 
العمل م�ع املنظمة االملانية محرض 
وقعت�ه  ال�ذي  املش�رتك  التع�اون 
الوزارة م�ع املنظمة لدعم العائدين 
طوعا اىل العراق الذي يتضمن انشاء 
مكاتب توظيف لتش�جيع العائدين 
اىل الب�الد، مش�ريا اىل ان »املنظم�ة 
افتتحت مكتب لها يف اربيل ومن ثم 
س�تقوم بإعمام التجربة عىل باقي 

املحافظات«.
وب�ني الوكي�ل ان الوض�ع االمني يف 
التحري�ر واالنتص�ار  الع�راق بع�د 
ع�ىل االرهاب اصبح مس�تقرا وهو 
الع�ودة  ع�ىل  للمس�اعدة  رضورة 
الطوعية للشباب العراقيني وحثهم 

عىل املساهمة يف بناء بلدهم.

العمل تبحث مع منظمة 
»GIZ« االملانية مرشوع دعم 
االستقرار يف املناطق املحررة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن بحثها 
آفاق التعاون التجاري املش�رتك مع السفارة البنغالدشية يف بغداد 

.
وأض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة نعي�م املكص�ويص يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه ج�رى خ�الل اللقاء مع 
الس�كرتري األول للس�فارة البنغالدش�ية ببغداد أمكانية أس�ترياد 
أكياس الجوت واألغطية البالس�تيكية ) الجوادر ( التي تس�تخدم 

يف تغطية كميات الحنطة املسوقة وكذلك املستوردة .
مضيف�اً أن�ه أس�تعرض خ�الل اللق�اء أه�م األولوي�ات وخطط 
ومشاريع الرشكة يف تأمني الحبوب من خالل عقودها األستريادية 
أو الحمالت التس�ويقية للحنطة املحلية لتأمني حاجة العراق من 

هذه املادة ضمن مفردات الحصة التموينية .

التجارة تبحث مع السفارة البنغالدشية
يف بغداد آفاق التعاون التجاري بني البلدين

    بغداد / المستقبل العراقي

جهزت الرشك�ة العامة لصناعة 
االسمدة الجنوبية احدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملعادن رشكة 
التجهيزات الزراعي�ة التابعة اىل 
وزارة الزراع�ة بأكثر من ) 53( 
الف طن من سماد اليوريا خالل 

الشهرين املاضيني« .
الرشك�ة   ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
عب�اس حي�ال لك�ن بي�ان ورد 
لق�د  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
استطاعت الرشكة خالل الفرتة 
االخرية وبالتنظيم والتناسق بني 
املحاور الثالث التسويق واالنتاج 

والنوعية م�ن رفع وترية االنتاج 
م�ا ادى اىل رف�ع نس�بة التنفيذ 
العقدي لتصبح 100% وبنس�بة 
تتجاوز ال��)200( % من االنتاج 

اليومي ».
واش�ار اىل ان الرشكة تلعب دورا 
مهما يف رفع اقتصاد البلد فضال 
عن مس�اهمتها يف ضمان االمن 
الغذائي اذ ان هذا املنتج يساهم 
يف تحقيق زيادة يف السلة الزراعية 
بنس�بة تزيد ع�ن ) ٦0(% مبينا 
ب�أن الرشك�ة تمكنت م�ن رفع 
القصوى لغرض  التجهيز  طاقة 
االيف�اء بألتزاماته�ا التعاقدي�ة 
م�ع وزارة الزراع�ة وتجهيزه�ا 

بكمي�ة قدرها ) 53028 ( خالل 
الشهرين املاضيني« .  

يذكر بأنه س�بق للرشكة العامة 
لصناعة االس�مدة الجنوبية وان 
وقعت عق�دا مع الرشكة العامة 
للتجهي�زات الزراعية مطلع عام 
2017 لتجهيزها بكمية ) 300( 
الف طن من سماد اليوريا بكلفة 
اجمالية تقدر ب��) 135( مليار 
دين�ار خ�الل ع�ام كام�ل وعىل 
ش�كل دفعات يعترب ه�و االكرب 
ل�رشاء كام�ل املنت�ج املحيل من 
س�ماد اليوريا املنتج يف مصانع 
االسمدة لتوزيعها عىل الفالحني 

واملزارعني .

    ذي قار / المستقبل العراقي

ت�رأس النائ�ب االول ملحافظ ذي ق�ار عادل 
الدخي�يل ، اجتماعاً موس�عاً للجنة الزراعية 
العليا ملناقش�ة ملف ش�حة املياه والزراعة 
والتس�ويق مؤكداً انخفاض كميات املياه يف 
ذي قار بحضور مستش�ار اللجنة الزراعية 
ومدراء النواحي ورؤس�اء الوحدات االدارية 

والدوائر ذات العالقة املشرتكة .
وق�ال الدخي�يل يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، تش�هد ه�ذه االي�ام انخفاض�ا 
اىل  ال�واردة  املي�اه  بمناس�يب  ملحوظ�ا 
املحافظة بس�بب ارتف�اع درج�ات الحرارة 
وبدء التخزين يف س�د إليسو الرتكي ووقوع 
ذي ق�ار يف ذنائ�ب االنهر مما اثر س�لباً عىل 

مناطق جنوب النارصية .
واوض�ح الدخييل ، ان » خلية االزمة  وجهت 
املوارد املائية بمتابعة كميات املياه ونس�ب 

االنخف�اض فيه�ا م�ع اتخ�اذ جمل�ة م�ن 
االج�راءات االحرتازي�ة للحف�اظ عىل خزين 
املحافظة والتعامل مع االزمة بمهنية عالية  

لحني تدخل الحكومة املركزية وايجاد حلول 
جذرية ورسيعة .

وبني الدخي�يل ، ان » اللجنة الزراعية ابرقت 

خطاب�ا اىل وزارة املوارد املائي�ة بعدم تقليل 
كميات مياه نهر الغ�راف باعتبار 80% من 
مجمعات االسالة تعتمد عليه بشكل رئييس 
فضالً عن مطالبتها بتخصيص مبالغ مالية 
إلكمال م�رشوع ماء االصالح الكبري وزيادة 

التخصيصات للدوائر ذات العالقة .
واك�د نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار باس�تمرار 
عملية التس�ويق ملحصويل الحنطة والشعري 
كمي�ات  ووص�ول  ق�ار  ذي  س�ايلوات  يف 
الحنط�ة اىل ما يقارب 4٦ الف طن مع توفر 
املس�احات الخزنية الكافية الستيعاب اكرب 
ع�دد من املحاصي�ل .واض�اف الدخييل » ان 
املستشفى البيطري يف ذي قار بارش بحملة 
كربى للتلقيحات املجانية ضد مرض الحمى 
القالعي�ة والجلد العقدي والربوس�يال  التي 
تش�مل اقضي�ة ونواحي املحافظ�ة مجهزة 
ب�كل املس�تلزمات واللقاح�ات للوصول اىل 

مواقع تواجد الحيوانات .

اجتامع موسع للجنة الزراعية العليا ملناقشة ملف شحة املياه 
والزراعة والتسويق يف ذي قار

االسمدة اجلنوبية ترفع طاقتها االنتاجية وجتهز وزارة الزراعة
بأكثر من »53« الف طن من سامد اليوريا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة 
ع�ن اس�تمرارها بتجهي�ز وزارة الكهرب�اء 
بكاف�ة احتياجاته�ا م�ن الوق�ود  لتش�غيل 
محط�ات توليد الطاق�ة الكهربائية يف بغداد 
واملحافظ�ات  وتج�اوزت  نس�بة التجهي�ز 

لبعض انواع الوقود اكثر من  %400 .
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة املهن�دس كاظم 
مس�ري ان مجم�وع ما ت�م تجهي�زه لوزارة 
الكهرب�اء خالل العام الحايل 2018 وحس�ب 
االش�هر من مادة )زيت الغاز( كان )23٦4( 
م3/ي�وم خالل ش�هر كان�ون الثاني املايض 
و)2894( م3/ي�وم يف ش�هر ش�باط املايض 
اذار  ش�هر  يف  وكمية)39٦1(م3/ي�وم 
املايض و)4414(م3/يوم يف نيس�ان املايض 
و)4115( م3/ي�وم يف ش�هر آي�ار امل�ايض ، 
مش�ريا اىل ان الكميات ت�م تجهيزها فعال اىل 
محطات توليد الطاقة الكهربائية واملحطات 
االس�تثمارية . واض�اف مس�ري ان الرشك�ة 

قامت ايضا بتجهيز وزارة الكهرباء بكميات 
من املنتجات النفطية االخرى خالل االش�هر 
املاضي�ة م�ن الع�ام 2018 الح�ايل ، وكانت 
خالل ش�هر كانون الثاني املايض )27050( 

م3/يوم ويف شهر ش�باط املايض )2٦425( 
م3/  )243٦5( امل�ايض  اذار  ويف  م3/ي�وم 
يوم ويف نيس�ان امل�ايض )21493( م3/يوم 
ويف ايار املايض )24889( م3/يوم بالنس�بة 

ملادة الغاز الج�اف باالضافة اىل تجهيز مادة 
النفط الخ�ام بكمي�ة )27004( م3/يوم يف 
ش�هر كانون الثاني املايض و)25407(م3/
يوم يف شهر ش�باط املايض و)19308(م3/

يوم يف شهر اذار املايض و)18392( م3/يوم 
يف شهر نيس�ان املايض و)244٦7( م3/يوم 
خالل شهر ايار املايض ، كما تم تجهيز مادة 
زيت الوقود بكميات ) 9079(م3/يوم خالل 
ش�هر كانون الثاني امل�ايض و)8٦75(م3/
يوم خالل شهر شباط املايض و)5943(م3/

يوم يف شهر اذار املايض و)4974(م3/يوم يف 
شهر نيسان املايض و)٦553(م3/يوم خالل 

شهر ايار املايض.
اما بالنس�بة للكميات املجهز ملحطات توليد 
الطاقة الكهربائية الحكومية واالس�تثمارية 
خالل الع�ام 2017 املايض فكانت بالنس�بة 
لزيت الغ�از )24100( م3/ي�وم ، باالضافة 
اىل تجهي�ز كمي�ات م�ن املنتج�ات النفطية 
االخ�رى للمحط�ات الكهربائي�ة الحكومية 
م�ن  325958(م3   ( بلغ�ت  واالس�تثمارية 

النف�ط الخ�ام وكمي�ة ) 187943( م3 م�ن 
م�ادة زيت الوق�ود )285371( م3 من مادة 

الغاز الجاف .
وتاب�ع مدير ع�ام رشكة التوزيع  ان نس�ب 
التنفيذ يف ش�هر ايار املايض بلغت بالنس�بة 
لتجهيز م�ادة النف�ط الخ�ام )89%( وزيت 
الوق�ود )٦1%( وزيت الغ�از )412%( والغاز 
اس�تالم  قل�ة  اىل  ، مش�رية  الج�اف )%99( 
النف�ط الخام من قبل محطات توليد الطاقة 
الكهربائية بالرغم من توفره ، فضال عن قلة 
اس�تالم مادة زيت الوقود م�ن قبل محطات 
توليد الطاقة الكهربائية بالرغم من توفرها 

مما ادى اىل تراكم املنتوج يف املصايف .
وتاب�ع ان رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
قامت بتجهيز )زيت الغاز( الكاز اىل اصحاب 
املول�دات االهلية لغ�رض تجهي�ز املواطنني 
بالطاقة الكهربائية وحسب ساعات القطع 
املربم�ج ،فض�ال ع�ن ق�رار زي�ادة  الحصة 
املقررة للمولدات االهلية اىل 20 لرت لكل واحد 

.KV

رشكة توزيع املنتجات النفطية: نقوم بتجهيز وزارة الكهرباء بأكثر من حاجتها الفعلية

بدء العطلة الصيفية للمعلمني واملدرسني 
يف املحافظات كافة باستثناء كردستان
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 991/ب2018/4

التاريخ 2018/5/29
جعف�ر  محم�د  )س�عد  علي�ه  املدع�ى   / اىل 

النصار( 
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 991/

ب2018/4 يف 2018/3/29  املتضم�ن الحكم  
الزام املدعى عليه  س�عد محمد جعفر النصار  
بتأديت�ه للمدع�ي مهدي حس�ن حات�م مبلغ 
ق�دره )3,680,000( ثالثة ماليني وس�تمائة 
وثمان�ون الف دينار الثابت يف س�ند الكمبيالة 
 2017/8/6 يف   26852 العموم�ي   بالع�دد 
املصدقة من دائرة كاتب عدل النجف املستحقة 
يف 2018/1/4 ووص�ي االمان�ة االول املرق�م 
000309 واملستحق يف 2017/11/11 والثاني 
املرق�م 000479 واملس�تحق يف 2017/9/22 
عن مبلغ قرضة حسنة  ولثبوت مجهوليةمحل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة النجف واشعار مختار حي الصدر املدعو 
حسني ريسان السالمي  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 
سيكتس�ب القرار املذكور درج�ة البتات وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد :  3476/ش2018/3
التاريخ: 2018/6/3

اىل / ملياء عبد السالم شويش
اق�ام املدع�ي )فاض�ل  عباس  عب�د الحمزة (  
الدعوى املرقمة 3476/ش2018/3 امام هذه 
املحكمة وال�ذي يطلب فيها اس�قاط حضانة 
الطفاله كال )اصول وزينب وامنه( وملجهولية 
محل اقامتها وحس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار النجف / حي الرحمة لذا تقرر 
تبليغها بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني 
رس�ميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 2018/6/12 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف/2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 198/3
املحلة او رقم واسم املقاطعة : عروبة

الجنس :دار
النوع: ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 373,66م2
املش�تمالت دارين يحتويان عىل س�بعة غرف 
مع الصحي�ات الخاصة بها البن�اء كونكريت 

مسلح وقديم
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية :
الشاغل : صاحب العالقة

مقدار املبيع ) 461000000( اربعمائة وواحد 
وستون مليون دينار 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف 
/2 باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن ش�هية بريه�ط جبري لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن احم�د س�امي ج�واد البال�غ 
)600000000( س�تمائة ملي�ون دينار فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
ن�ر ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تق�ل 
ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة 
)461,000,000( دينارا وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

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

رقم الدعوى : 254/ج /2018
لطي�ف جاس�م  اله�ارب )محم�د  املته�م  اىل 

الصفراني (    
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل 
محكم�ة جنايات املثنى بموج�ب قرار االحالة 
املرق�م 287 يف 2018/4/30 غيابي�ا ألج�راء 
محاكمت�ك بدعوى غ�ري موجزة وف�ق احكام 
املادة )28 /اوال مخدرات( من قانون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2018/7/8 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول 
الرئيس 

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/149

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف تمام العقار تسلس�ل 
3/39550 ح�ي العروب�ة الواق�ع يف النج�ف العائد 
للمدين هاشم عباس عي وفخرية مهدي عي اضافة 
اىل تركة مورثهم نزار هاش�م عب�اس املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن ماهر ناصح صالح البالغ 47360000 
س�بعة واربع�ون ملي�ون وثلثمائ�ة وس�تون ال�ف 
دينار فع�ىل الراغب بالراء مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من الي�وم التايل للنر 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرة 
م�ن املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : النجف حي العروبة 3/39550
2  �جنسه ونوعه : هيكل عمارة

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مساحته : 200م2

5 � درجة العمران :  الطابق االريض  والش�قة جيدة 
وباقي الطوابق هيكل 

6 � الشاغل / املحل االول عي نزار واملحل الثاني عي 
عبد والش�قة  عي نزار ووالدت�ه وجميعهم يرغبون 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرين
خمس�مائة   580000000  : املق�درة  القيم�ة   �  7

وثمانون مليون دينار
8 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع ع�ىل ش�ارع 60 م 
مقاب�ل ش�قق الس�الم وش�ارع خلف العق�ار 12م 
ويتأل�ف من اربعة طواب�ق الطابق االريض ويحتوي 
عىل مح�ل ميزانية وبلنص عي نزار هاش�م واملحل 
االخ�ر ويطل عىل الجانبني وهو لبي�ع العدد اليدوية 
ويشغله عي عبد وكالهما يرغبان بالبقاء بعد البيع 
ام�ا الطاب�ق االول ويك�ون الصعود الي�ه من خالل 
س�لم خلف العقار عىل ش�ارع 12 م وهو يتألف من 
مدخ�ل صغري ويحتوي عىل م�كان مصعد كهربائي 
وال يحتوي عىل مصعد وس�لم كونكريت مسلح من 
الطابق االريض اىل اخر طابق املدخل الخاص بالسلم 
مغلف س�رياميك ه�زاره والباقي اس�منت مصبوغ 
االرضية مرمر الطابق االول يحتوي عىل شقه تتألف 
من صالة وكليدور ومطبخ وصحيات غري مش�ركة 
وغرفتني نوم ومكشوفة االرضية بورسلني الجدران 
هزاره 130سم س�رياميك والباقي اسمنت مصبوغ 
مع وجود س�قوف ثانوية املطبخ والصحيات كامل 
الجدران سرياميك السقوف تغليف بالستك االرضية 
مرم�ر وكذل�ك مكش�وفتني ارضي�ة الش�قة نصف  
س�رياميك ونص�ف مرم�ر والس�لم ال�ذي ي�ؤدي اىل 
الطابق االول مغلف كرانيت اما بقية الطوابق هيكل 
كونكري�ت وجمي�ع س�قوف الطابوق م�ع املحالت 
م�ع البيتونة ه�ي من الكونكريت املس�لح واملحالت 

والشقة مجهزة ماء وكهرباء

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف الرميثة

اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/2/5 لتسجيل تمام العقار 
تسلس�ل 1063 محلة الرق�ي الواقع يف 
الرميثة بأسم عدنان لفتة نارص باعتباره 
حائ�زا له بصفت�ه املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق احكام القانون 43 لسنة 
1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
من  يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
ع�ىل هذا العق�ار تقديم ما لدي�ه اىل هذه 
الدائ�رة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنر ه�ذا االعالن وكذلك 
الس�اعة  العق�ار يف  الحض�ور يف موق�ع 
الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االعالن وذل�ك ألثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
سالم نعيم عبد الله

رئيس الدائرة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد :  211/ ج/2018

التاريخ 2018/5/28
اىل املته�م اله�ارب /  محم�د خل�ف ديل 

الخزعي
تبليغ

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة ش�عبة 
مكافح�ة االج�رام يف الرميث�ة وملجهولية 
مح�ل اقامتك عليه قررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة الن�ر يف صحيفت�ني محليتني 
املص�ادف  املحاكم�ة  بموع�د  يوميت�ني 
2018/7/5 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
لكون�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 211/
ج/2018 املش�تكي فيه�ا )رائ�د زعنوك 
عج�ة( وف�ق اح�كام امل�ادة )446( م�ن 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املعدل ويف حال عدم حضورك سوف 
تج�ري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول القانونية 
القايض

فراس احمد حسني

تنويه 
ورد سهوا يف اعالن جنايات املثنى املنشور 
يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1686 
املته�م  اس�م  ورد  يف 2018/6/4 حي�ث 
خط�أ  وادي(  س�وادي  )كري�م  اله�ارب 
والصحي�ح هو )كريم س�وادي واوي( لذا 

اقتىض التنويه 
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2018/48

التاريخ 2018/5/30
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة العقار تسلسل 
الرميث�ة  يف  الواق�ع  العرك�وب  17م139 
والعائ�د للمدين حس�نني جاس�م محمد 
املحج�وز لقاء طلب الدائن باس�م عجمي 
حميدي البال�غ 669599883 دينار فعىل 
الراغ�ب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنر مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة ع�رة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض 
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : الرميثة الشارع العام 
الرابط بني الرميثة � السماوة 

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3 � حدوده واوصافه : تقع بني الش�ارع 
الس�كة  الع�ام رميث�ة � س�ماوة ق�رب 

الحديدية 
4 � مش�تمالته / ارض زراعي�ة مش�يد 
عليها معرض الحي�در متكون من مكتب 

وصالة وصحيات وساحة مسيجة 
5 � مساحته 902مر و88سنتمر 

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : املدين الركاء 

8 � القيمة املقدرة : 172,644,000 مائة 
واثنان وس�بعون مليون وستمائة واربعة 

واربعون الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 2018/254

التاريخ 2018/6/4 
اعالن

املدين / غيث مزهره عليوي
تقرر تبليغك وفق احكام املادة 87 قانون 
التنفي�ذ العراق�ي املرقم 45 لس�نة 1980 
ح�ول حج�ز االم�وال الغ�ري منقولة هي 
س�هامك يف العقار املرق�م )34( مقاطعة 
)22( الط�ر لق�اء دي�ن الدائ�ن )محم�د 
جاسم نعمة( البالغ )110000000( مائة 
وعرة مالي�ني دينار فيج�ب عليكم اداء 
املبل�غ املذكور اعاله خالل عرة ايام من 
اليوم التايل لتاريخ النر واال فان االموال 

املحجوزة ستباع وفقا ألحكام القانون 
منفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
����������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 1638

التاريخ 2018/5/31
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2015/7/22 بتاري�خ 
العق�ار املرق�م )207( محل�ة )بلوش( يف 
الكوف�ة اىل طالبة التس�جيل مجدد ) والء 
حميد عريبي( لتس�جيله مجددا باسمها 
بصفتها املال�ك الحائزة للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خالل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ر هذا االع�الن وكذلك الحضور 
الع�ارشة  الس�اعة  العق�ار يف  اىل موق�ع 
صباحا م�ن اليوم التايل النته�اء مدة هذا 
االع�الن وذل�ك ألثبات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة اجلامعة التكنولوجية
اعالن

تعل�ن الجامع�ة التكنولوجي�ة ع�ن اجراء 
مزايدة لبيع مواد مس�تهلكة وفقا ألحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 املع�دل يف الس�اعة العارشة 
من  صب�اح يوم االحد املوافق 2018/7/8 
فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة مراجعة 
قسم الشؤون القانونية قبل موعد املزايدة 
لالطالع عىل الروط املطلوبة واملواد املراد 
بيعها مستصحبني معهم يف موعد املزايدة 
مبلغ التأمينات القانونية مع املستمسكات 
الش�خصية املذك�ورة يف ال�روط اع�اله 
وكتاب براءة ذمة من الرضيبة لعام 2017 
و2018 ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور الخدمة البالغ�ة )2%( من بدل البيع 
ويف حالة حصول عطلة رسمية يكون موعد 

املزايدة يف اليوم التايل للموعد املذكور 

رئاسة اجلامعة التكنولوجية

رئاسة اجلامعة التكنولوجية
اعالن للمرة االوىل

تعلن الجامعة التكنولوجية ع�ن اعادة اجراء مزايدة 
علني�ة للمرة االوىل  اليجار املواقع املدرجة ادناه وفقا 
الحكام قان�ون بيع وايجار ام�وال  الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 )املع�دل(  والروط الخاص�ة باملزايدة 
ل�كل موقع والتي تعتر جزء ال يتجزء من العقد وذلك 
يف الساعة العارشة من صباح يوم )االثنني( املصادف 
2018/7/9 فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة رضورة 
مراجعة قسم الشؤون القانونية يف الجامعة من اليوم 
التايل لنر االعالن لالطالع عىل رشوط املزايدة ويف حالة 
حص�ول عطلة رس�مية غري متوقع�ة بتاريخ املزايدة 
يكون اليوم التايل للمزايدة هو موعد املزايدة ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور ن�ر االعالن والداللية 

البالغة )0,02(  اثنان باملئة من بدل االيجار.

اجلامعة التكنولوجية

اسم الموقعت

كشك رقم )2( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون 1
لبيع المرطبات والبسكويت

كشك رقم )3( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون 2
لبيع القرطاسية واالستنساخ 

كشك رقم )4( الواقع خلف استراحة التدريسيين يكون 3
لبيع القرطاسية واالستنساخ
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»حدود متداخلة«... رواية بوليسية عراقية

أو التحرّي الذي يقوم باكتشاف الجريمة، 
وط�رق تنفيذها، والدواف�ع املُحرِّضة عىل 
ارتكابها. ولو تأملنا يف شخصية »عادل«، 
العن�ر  لوجدن�اه  الرشط�ة  ضاب�ط 
 Le« األس�ايس يف ه�ذه الرواية الس�وداء
roman noir« التي يتتّبع فيها »س�امي«، 

وُيحلِّل فيها نوازعه اإلجرامية.
ل�م تحرض الح�روب العراقي�ة املتعددة يف 
ل خلفية واضحة  هذه الرواية لكنها تشكِّ
له�ا، ويمكن تلّم�س تأثرياتها عىل مجمل 
الش�خصيات التي يرتكز عليها هذا العمل 

الروائي املحبوك بعناية فائقة.
ية وبال�كاد تخرج عن  تب�دو الرواي�ة أُسرَ
إطار األه�ل واألقرباء فثمة عوائل ثالث ال 
غ�ري إذا اعتربنا عائلة الحاج عبد الس�الم 
أكث�ر م�ن أسة واحدة فه�ي تتألف أصالً 
م�ن عائلتني صغريتني وهم�ا عائلة االبن 
األك�رب وس�ام، وزوجت�ه رغ�د، وابنهم�ا 
س�امي، وعائل�ة االب�ن األصغ�ر كام�ل، 
وزوجته كوثر، وابنتهم�ا زينة. ويف دائرة 
األقرب�اء هن�اك ضاب�ط الرشط�ة عادل، 
خال س�امي، وزوجته س�حر التي أنجبت 
ابنه�ا »ُمنتظ�ر« لكنه ف�ارق الحياة عىل 
عج�ل ألن الدّم ال يص�ل إىل دماغه. تنفتح 
الرواية عىل شخصية األب الصيدالني عبد 
له  الس�الم الذي ُيح�ب ابنه وس�ام ويفضِّ
كث�رياً ع�ىل كامل ال�ذي يأخ�ذ مروفه 
اليوم�ي م�ن أخي�ه وزوجت�ه املوّظفة يف 
وزارة الرتبية، ف�ال غرابة أن تكون عالقة 
األب بابن�ه كامل متوترة دائم�اً وال تخلو 
م�ن انتقادات الذعة يف كث�ري من األحيان. 
ال يتأخ�ر الروائ�ي أحمد الّس�امري كثرياً 
قبل أن يزّج القارئ يف اللحظة الحاس�مة 
أو االنعطاف�ة األوىل للح�دث الروائي. فما 
إن تتعط�ل س�يارة الوال�د لي�اًل يف م�كان 
بعيد عن املن�زل حتى يتص�ل بابنه كامل 
طالب�اً منه الذهاب إىل بي�ت »أبو صالح«، 
صاحب الرافع�ة، وبما أنه كان عىل موعد 
سابق مع مالك العمارة لكي يستأجر منه 
مح�اًل فقد كلّف ش�قيقه وس�ام للذهاب 
إىل بي�ت »أب�و صالح« ب�دالً عن�ه. وهناك 
حص�ل ما ال ُيحمد ُعقب�اه، إذ دهمه لص 
وحّز ُعُنقه بش�فرة حالق�ة حينما رفض 

األخري تسليمه مفتاح الس�ّيارة. لم تأخذ 
الجريمة وقتاً طويالً لتتكّش�ف، فس�يارة 
وسام املرسوقة اس�توقفها ضابط مرور 
ش�ّكك يف عائديتها لنعرف بعد وقت قصري 
أن القات�ل هو مؤيد ح�ازم ُمرض، وأنه لم 
يتعّم�د قتله لكن الضحي�ة قاومه فطعنه 
بالس�كني وح�ّز رقبت�ه بش�فرة حالق�ة 
أخرجها من تحت لس�انه. وقد ُحكم عليه 
يف خاتمة املطاف بالس�جن مل�دة عرشين 
عاماً.افتت�ح كامل مطعم »لي�ايل املدينة« 

ودعا إلي�ه أفراد العائلة برمته�ا مما أثار 
ش�كوك الوالد وزوجة أخي�ه رغد وحينما 
حارصوه يف زاوية ضّيقة اعرتف بأنه أخذ 
نق�ود ش�قيقه الراحل ولكن�ه كان يفكر 

بإرجاعها حينما تتحسن ظروفه املادية.
إذا كان ه�ذا ه�و ح�ال الجي�ل األول كما 
وصفه الكاتب يف النصف األول من الرواية، 
فما بالك بالجيل الثاني الذي ترّبى يف كنف 
اآلب�اء واألجداد وبخاصة س�امي وزينة؟ 
فاألول فقدرَ أباه غيلة، والثانية كانت ُتعنَّف 

من ِقبل والدها الذي فش�ل يف كسب الرزق 
الح�الل، وأخف�ق يف إقامة عالق�ة زوجية 
متوازن�ة م�ع كوثر التي تحملت�ه طويالً، 
ولعلها ُمصابة بمتالزمة ستوكهولم التي 
تتمثل بالتعاطف مع الجاني والتناغم مع 
أفكاره عىل الرغم مم�ا تنطوي عليه من 

إساءة وعدوانية.
يتهّدد كامل من طرف مجهول، فيما يرتك 
الحاج عبد الس�الم قبل وفاته كل ما يملك 
من إرث لرغد التي تفكر يف الرحيل إىل كندا 
كي تب�دأ هناك حياة جديدة لكنها لم تكن 
تع�رف أّن ابنه�ا الوحيد س�امي قد انتقم 
ألبي�ه من القات�ل وذبحه بس�ّكني عّمه يف 
زقاق مظلم. ولعل أغرب ما يف هذه الرواية 
»السوداء« أّن سامي تشبث بالفكرة التي 
طرحته�ا »زينة« عليه بعد بضعة لقاءات 
بأنها تتمنى أن تتخلص من والدها الذي ال 
يتورع عن رضبها وإهانتها يف مناس�بات 
كث�رية. وحينما تج�د نفس�ها رشيكة يف 
جريم�ة قت�ل الوالد بيد ابن عمها س�امي 
ترتب�ك أم�ام الس�ائق قيس ال�ذي ينقلها 
إىل املدرس�ة يومياً، ثم تنه�ار كلياً يف وقت 
الحق حينما تتذكر الطريقة البشعة التي 
ذبح بها أباها أمام عينيها: »شّد رأسه من 
جبينه، ومّرر س�ّكيناً صغرية عىل ُعُنقه« 
وقب�ل أن يفكر باله�رب كان خاله عادل، 
ضاب�ط الرشطة، قد أمس�ك بكل الخيوط 
الت�ي ُتف�ي إىل الجريمت�ني الفظيعت�ني 
اللتني ارتكبهما ابن أخته س�امي، الطالب 
الجامعي الذي يدرس بقس�م الحاس�بات 
يف كلي�ة العل�وم. تنتظ�م الرواي�ة تح�ت 
ثيم�ات متع�ددة م�ن بينه�ا سق�ة مال 
األخ املي�ت حينما خاطبت�ه رغد باملحكية 
العراقي�ة قائل�ة: أن�ترَ »أكلت م�ن لحمه 
وهو مي�ت، تدري من يس�ّوي هيج؟ بس 
الحرشات«. ق�د تبدو ه�ذه الرواية دراما 
اجتماعي�ة وهي كذلك فع�اًل لكنها تخّبئ 
تحت أنس�اقها االجتماعية كل املش�كالت 
النفسية التي خلّفتها الحروب، واألنظمة 
املُستِبدة، ومختلف أشكال القمع األسي، 
غري أن فساد القضاء يمثل انهياراً رصيحاً 
القي�م األخالقي�ة واالجتماعية،  ملنظومة 
�م ع�ىل القاتل مؤي�د حازم  فحينم�ا ُيحكرَ

مرض بالس�جن مل�دة عرشين عام�ًا وهو 
يس�تحق اإلعدام ش�نقاً حت�ى املوت وفق 
قان�ون العقوب�ات البغ�دادي تق�ول رغد 
متس�ائلة: »بس ش�نو نرتّج�ى من هيج 
بل�د إذا حتى قايض مس�تقل م�ا عدنا؟«. 
وس�وف ُيخ�ىل س�بيله نهائي�اً م�ع آالف 
الس�جناء قبل بدء 2003، وهو العام الذي 
س�قط فيه النظام الديكتاتوري السابق، 
وتّم احتالل العراق من ِقبل القوات األنكلو 
شاهد  - أمريكية. تكتظ رواية الجريمة بمرَ
القت�ل والعنف والرسق�ة، وإذا م�ا نّحينا 
ش�خصية القاتل مؤيد جانب�اً الذي ادعى 
أنه قتل ألسباب مادية فإن سامي لم يكن 
يفكر باملادة أصالً فق�د ورث كل ما يملك 
ج�ده من أم�وال وعق�ارات لكنه تّرف 
كقات�ٍل متم�رِّس، األم�ر الذي يس�تدعي 
دراس�ة هذه الشخصية الش�ابة التي لم 
تتخّوف من حّز رقبة أي إنسان حتى وإن 
كان عّمه. كما أبدى، هو نفس�ه، س�لوكاً 
عنيف�اً تج�اه صديقه الجامع�ي إبراهيم 
وهدده بتحطيم رأسه بحجر، ويف السياق 
ذاته رضب كامل ش�خصاً آخ�ر عىل يده 
بمطرقة حديدي�ة وربما يلجأ الضحية إىل 
الفصل العش�ائري الذي شاع يف السنوات 
األخرية مع ضعف الدولة وغياب القانون. 
والتهج�ري  ح�ارضة،  كان�ت  املداهم�ات 
القرسي أوشك أن يقع لوال قتل العم كامل 

الذي كان يهدده شخص مجهول.
رواي�ة »حدود متداخل�ة« تتوفر عىل ثيمة 
جيدة ترصد اس�ترشاء العن�ف يف املجتمع 
العراق�ي، وحبك�ة قوي�ة تالئ�م الرواي�ة 
البوليسية، إضافة إىل الشخصيات املُركّبة 
التي تكّشفت لنا عىل مدار الرواية. وربما 
يك�ون الس�ؤال الوحي�د ال�ذي يج�ب أن 
نث�ريه هنا: ملاذا تتحدث كل الش�خصيات 
العراقي�ة  باملحكي�ة  ال�راوي  باس�تثناء 
علم�اً ب�أن غالبيته�ا متعلمة وتس�تطيع 
أن تتح�دث بلغة وس�طى ب�ني الفصحى 
والعامي�ة كي تكون هذه الرواية مقروءة 
يف العال�م العرب�ي برمت�ه ولي�س العراق 
ح�راً، ألنها رواية جدي�رة بالقراءة، وال 
يجد كاتبه�ا حرجاً يف اإلع�الن عن نوعها 

األدبي املشوِّق.

عدنان حسين أحمد 
صدرت عن دار »آشور بانيبال« ببغداد رواية »حدود ُمتداخلة« للروائي العراقي أحمد الّسامرّي، وهي الرواية األوىل يف رصيده الرسدّي، 
فقد عرفناه ُمخرجاً س�ينمائياً من خالل فيلمه القصري »البعثة« عام 2013، وأس�تاذاً جامعياً يف كلية الصيدلة بجامعة بغداد. ويبدو 

أنه قد وجد ضالته يف الرواية. يمكن تصنيف هذا العمل األدبي بالرواية البوليسية التي تعتمد عىل رجل من رجال الرشطة

»سالحف إىل ما ال هناية« جلون غرين العربية

باحث عراقي ينرش بحثًا
 يف موسكو عن مفردات اإلرهاب 

ومكافحة اإلرهاب

صدور رواية »الرفيق« األكثر تأثريًا يف نفس باڤيزه
ص�درت حديث�اً ع�ن منش�ورات املتوس�ط رواية »« 
الروائي »اإليطايل األهم، واألكثر عمقاً، واألشد تعقيداً 
يف زمانن�ا« كما يصفه »إيتال�و كالفينو«، بل ويذهب 
أبعد من ذلك حني يقول ضمن حديثه عن الكتابة: »ما 
من صعاب تواجهنا إال وحذونا حذو )باڨيزِه(«. لنجد 
أومرِبتو إكو يؤكد ذلك فيقول عنه: »كان باڨيزِه أحد 
الكتاب األساس�يني الذي قرأتهم يف مرحلة الش�باب، 

وقد أثر بي بال شك ... من ناحية املخيلة األدبية«.
باڤيزه الحاصل عىل جائزة »س�رتيغا« )أعرق وأرقى 
الجوائ�ز األدبي�ة اإليطالي�ة( ع�ن ثالثيت�ه الروائي�ة 
»الصيف الجميل« )صادرة عن منش�ورات املتوس�ط 
2017(، ي�رى يف روايته هذه أنها م�ن أكثر الروايات 
تأث�رياً يف نفس�ه، وقد رّصح بذل�ك يف مذكراته )مهنة 
العي�ش( حني يتحدث عنها، حيث يق�ول: »8 اكتوبر 
1948، أع�دت ق�راءة ج�زء ال عىل التعي�ني من رواية 
الرفيق. وقد أحدث يفّ ما ُتْحِدثه ملس�ة سلك كهربائي. 
ثم�ة توت�ر جنوني وغ�ري طبيعي، واندف�اع مجهض 

باستمرار، كنرَفٍس الهث«.
بط�ل باڨي�زِه يف ه�ذه الرواي�ة، ش�اب م�ن الطبقة 
الربجوازي�ة محدود الثقافة وال يح�ب العمل. وفجأة 
يجد نفسه يف مواجهة مسؤولياته الشخصية. يعيش 
بابلو، الذي ُس�مي بهذا االس�م ألنه ع�ازف غيتار، يف 

تورينو، مس�قط رأسه، لكنه كان يعاني من املشاكل 
الوجودية يف تلك الفرتة، بني الحرب األهلية اإلسبانية 
والح�رب العاملية الثانية، وحي�ث كان النظام الفايش 
يواصل فقد سطوته عىل الشعب، وحتى فقد الخضوع 
الشعبي له والذي كان صمامه اآلمن، يحاول بابلو أن 
يمأل الفراغ والنقص اآليدلوجي الذْين سببا له الضياع 
والقل�ق. يغادر مدينته تورين�و ويلجأ إىل روما، فيجد 
لنفسه هناك، وسط الفوىض العارمة، سبياًل للعيش، 
ليتمك�ن بعدها من العودة إىل مدينته، وقد عقد العزم 

عىل انجاز يشء ما.
الس�ينمائي  اإليطالي�ة  اللغ�ة  ع�ن  الرواي�ة  ترج�م 
والصحفي العراقي عرفان رش�يد، املقي�م يف إيطاليا 
منذ ع�ام 1978، والحائ�ز عىل جائزة إس�كيا 2004 

)أكرب وأهم جائزة إيطاليا يف الصحافة(.
أخ�رياً ج�اءت الرواي�ة يف 264 صفح�ة م�ن القطع 

الوسط.
من الرواية:

ع�دُت إىل البيت مس�اًء، وما ي�زال عبق البح�ر عالقاً 
ترَّي. اآلن فقط أع�رف ملاذا يمأل الن�اُس يف روما  �فرَ بشرَ
هم، وليس ذلك ديدن  ، وتعلو البس�مُة وجوهرَ الشوارعرَ
األغني�اء فحس�ب، ب�ل هو م�ا يفعله الجمي�ع. كان 
يكفيه�م الصع�ود إىل س�طوح منازلهم، ليش�اهدوا 

البح�ر ع�ىل مرم�ى خط�وات منه�م. حّت�ى الفقراء 
واملعدم�ون كان�وا يتحّسس�ون البحر ع�رب نوافذهم 
ورُشفات منازلهم. عّمال بناء، فتيات، أطفال، شّغيلة، 
وناس ُبس�طاء ُمتعبني، كانوا يخرجون إىل الشوارع، 
ويتخاطب�ون بأصوات عالي�ة، ويضحكون. يف إحدى 

الصباح�ات، م�ررُت بالقرب م�ن بعض الفاش�يِّنْي، 
حّتى هم كانوا باس�مني، كان�وا عائدين من تظاهرة 

سياسية وهم ُينشدون، ويضحكون.
وتش�يزرَِره باڨي�زِه، روائي وش�اعر ومرتج�م وناقد 
أدب�ي إيط�ايل. ولد يف الع�ام 1908. بع�د تخرجه من 
كلية اآلداب اش�تغل باڨيزِه بالتدريس لفرتة قصرية. 
كتب الشعر والقصة القصرية واشتغل برتجمة األدب 
األمريك�ي لصالح دار النرش »إين�اودي«، الذي أصبح 
أح�د أعمدتها الحق�اً، وترجم لهم الكث�ري من الكتاب 

األمريكيني غري املعروفني إىل اإليطالية. 
اعتقل يف العام 1953 بتهمة النشاط املعادي للفاشية 
وق�ى عام�اً يف املعتق�ل. يف الع�ام 1946 انض�م إىل 

الحزب الشيوعي. 
بعد الحرب تفرغ تماماً للنش�اط األدبي ونرش الكثري 
م�ن الروايات واملق�االت األدبي�ة حول عالق�ة األدب 
واملجتم�ع. ون�ال تقديراً واس�عاً من جمه�ور النقاد 

والقراء اإليطاليني.
يف ذروة نش�اطه ونجاحه، وبع�د حصوله عىل جائزة 
»س�رتيغا« أعرق وأرقى الجوائز األدبية اإليطالية عن 
ثالثيت�ه الروائي�ة »الصيف الج����مي�ل«، وجد ميتاً 
يف غرف�ة فن�دق يف مدينة تورينو م�ع زجاجة حبوب 

منومة فارغة.

يف ع�ودة مهم�ة ل�ه بع�د »م�ا تخبئ�ه 
لن�ا النج�وم«، ترجم�ت لج�ون غري�ن 
بالعربي�ة روايت�ه األخ�رية، »س�الحف 
إىل م�ا ال نهاي�ة«، التي تص�ّدرت قوائم 
الكتب األكثر مبيعاً وس�تتحول إىل فيلم 
ردود  وفاق�ت  هولي�وود  يف  س�ينمائي 
األفع�ال عليها ال�ردود األوىل عىل روايته 
الس�ابقة. وقد صدرت الرواية مرتجمة 
عن »رشكة املطبوعات للنرش والتوزيع 

يف 312 صفحة من الحجم العادي«.
الش�خصية الرئيس�ية يف الرواية هي آزا 
هومل�زي التي فقدت أباه�ا أمام عينيها 
ذات ي�وم، وه�ا ه�ي تعي�ش م�ع أمها 
أس�تاذة الرياضيات يف املدرس�ة نفسها 
الت�ي ترتاده�ا. وتعان�ي آزا حال�ة من 
القلق الش�ديد، ينعكس عليها وسواساً 
قهري�اً وخوفاً م�ن األمراض، ال س�يما 
م�ن بكترييا محددة تعتق�د أنها يف حال 

أصابتها ستؤدي إىل موتها.
لكن فرصة ذهبية تصادف آزا وصديقتها 
تس�مح لهم�ا بتصي�د مبلغ مائ�ة ألف 
دوالر، لتصبحا فجأة ثريتني، لكنها تقع 
يف الح�ب ويؤرقها س�ؤال جوهري: »إذا 
ل�م نتمكن من التوص�ل إىل اليقني، فهل 

يمكننا أن نثق بحواسنا؟«
يف أج�واء تجم�ع ب�ني اله�وس والحب 
والصداق�ة والفلس�فة وح�رب النجوم 

يق�دم لنا ج�ون غري�ن رواي�ة واقعية 
يتمكن فيها من وصف مشاعر إنسانية 
ولد جون مايكل غرين يف 24 أغس�طس 
)آب( 1977. ف�از بجائ�زة الربينتز عام 
2006 ع�ن روايت�ه األوىل »البح�ث ع�ن 
أالس�كا«، واحتل�ت روايته »م�ا تخبئه 
قائم�ة  يف  األول  املرك�ز  النج�وم«  لن�ا 
»النيويورك تايمز« ألفضل الكتب مبيعاً 

يف 2012.

ن�رشرَ التدري�ي يف جامع�ة بغ�داد أحم�د 
عبدالكريم حميد بحثاً يف مؤتمر »ناوتشني 
ف�وروم« )املؤتم�ر العلم�ي( ال�ذي اقيم يف 
ورَتضم�ن  موس�كو.  الروس�ّية  العاصم�ة 
اإلره�اب  »مف�ردات  املوس�وم  البح�ث 
اإلع�الم  وس�ائل  يف  اإلره�اب  ورَمكافح�ة 
الروسّية ورَالعراقية« مجموعة ِمن الكلمات 
ورَالعب�ارات الت�ي اس�تعملت كث�رياً خ�الل 
ُم�ّدة تزايد التنظيم�ات ورَاألعمال اإلرهابية 

تنظي�م  ظه�ور  م�ع  س�يما  ال  العال�م  يف 
داع�ش اإلرهابي. ورَاعتمدرَ الباحث يف قس�م 
ىلرَ  اللغ�ة الروس�ّية التاب�ع لكلية اللغ�ات عرَ
املفردات ورَالعبارات التي ُنرشت يف الصحف 
العراق�ي«،  »املُس�تقبل  منه�ا:  العراقي�ة، 
«املدى«.  ورَيف  «الدس�تور«، ورَ «الصباح«، ورَ ورَ
الصح�ف ورَالوكاالت الروس�ّية أيضاً، منها: 
«ريا نوفستي«،  »كامساموسكايا برافدا«، ورَ

«انرتفاكس«. «تاس«، ورَ ورَ

يحيى السماوي

)1(

سأقوم من قربي

�راً م�ن األع�ي�اِد ج�ئ�ِت �طرَ مرَ

وك�ن�ُت ق�ب�ل�ِك ك�ال�ع�راِق:

ي�ت�ي�مرَ ِع�ي�ْد

*****************

�دَّق�ِت ب�ْي وس�أل�ِت�ن�ي:  حرَ

؟ م�ن أي�ن أن�ترَ

ف�ق�ل�ُت: 

م�ن أع�راِب ب�ادي�ِة ال�س�م�اوِة 

�ن�ي ع�ش�ٌق �سَّ مرَ

ف�غ�ادررَن�ي ال�رش�اُد وه�ا أن�ا 

 ال�ح�يُّ ال�ش�ه�ي�ْد

*****************

ق�ب�ري م�ع�ي ي�م�ش�ي 

وال ص�ح�ٌب س�وى م�وت�ي 

�ِل ال�ُم�ؤجَّ

أق�ت�ف�ي أثرَ�ررَ ال�م�الِك  

ال�س�وم�ري�ِة 

ف�ان�ت�ه�ي�ُت ال�ى ب�الِد 

ال�غ�رب�ت�ي�ِن

وه�ا أن�ا ت�س�ٌع وس�ت�ون 

ان�ت�ه�ي�نرَ ول�م أِج�ْدن�ي 

ف�اب�ح�ث�ي ع�ن�ي

ص�ف�ات�ي:

ن�خ�ل�ٌة ُم�ذ غ�ادرَررَْت 

ب�س�ت�ان�ه�ا 

�ُق�مرَ ال�ن�ض�ي�ْد  عرَ

*****************

إن�ي ع�ث�رُت ع�ل�ي�كرَ � ق�ل�ِت � 

ف�ق�ْم م�ع�ي 

لِ�ُن�ع�ي�درَ ل�ل�ب�س�ت�اِن 

خ�ض�رترَ�ُه

ولِ�ل�ت�نُّ�وِر أرغ�ف�ةرَ ال�م�س�رَِّة 

وال�س�م�اوةرَ ل�ل�ش�ري�ْد

*****************

ع�ن�دي ع�الُج�كرَ م�ن 

�ي�اِع�ِك ف�ي�كرَ   ضرَ

ف�ادخ�ْل آِم�ن�اً ق�ل�ب�ي

وك�ْن ف�ي ال�ع�ش�ِق س�ادن�يرَ 

ال�وح�ي�ْد

*****************

س�أق�وُم  م�ن ق�ب�ري 

ألح�ي�ا 

م�ن ج�دي�ْد:

*****************

ُم�ت�ب�تِّ�الً ش�ي�خ�اً.. ف�ت�ًى.. 

ط�ف�الً.. 

ك�م�ا ق�ي�ُس ال�ُم�ل�ّوُح ال 

ك�ه��رون ال�رش�ي�ْد

*****************

ه�يَّ�أُت ن�اراً ل�ل�ت�ص�اوي�ِر 

ال�ق�دي�م�ِة 

وال�رس�ائ�ِل وال�م�ن�ادي�ِل 

ال�ح�ري�ِر

وم�ع�والً ل�ك�ؤوس م�ائ�دت�ي

وم�ح�راب�اً أل�وُذ ب�ِه م�ن 

األم�ِس ال�ب�ع�ي�ْد 

*****************

�ررَ  م�ا س�وف أت�ل�و م�ا ت�يرَ�سَّ

ف�ي ج�اللِ�ِك

 م�ن ق�ص�ي�ْد

*****************

�دي�ِل  ه�ّي�أُت س�م�ع�ي ل�ل�هرَ

ول�ل�غ�ن�اِء رب�اب�ًة

وض�ي�اءرَ ق�ن�دي�ٍل ُي�ري�ن�ي 

م�ا أري�ْد

*****************

ال ت�س�أل�ي�ن�ي ع�ن رم�اد 

األم�ِس  

ق�د أب�دل�ُت ذاك�رت�ي

ف�خ�ب�ُز األم�ِس ِت�ب�ٌن 

وال�ن�م�ي�ُر ك�م�ا ال�ص�دي�ْد

*****************

ع�دُت ال�ج�دي�درَ ك�م�ا ال�ول�ي�ْد

*****************

�لِ�ك�اً غ�دوُت مرَ

وك�ن�ُت آخ�ررَ ُم�س�ت�ب�اٍح م�ن 

س�الالِت 

ال�ع�ب�ي�ْد

*****************

)2(

ال ت�ذع�ري

ال ت�ذع�ري إْن ج�ئ�ُت ن�ص�فرَ 

ال�ل�ي�ِل 

ن�ص�فرَ ال�ح�ل�ِم / ن�ص�فرَ 

ال�ج�وِع  / ن�ص�فرَ ال�ع�ق�ِل 
م�ث�لرَ ال�ل�صِّ

�ذِِّر  أم�ش�ي م�ش�ي�ةرَ ال�ُم�ترَ�حرَ

*****************

ُم��ت�س��ل�الً  

أح�ب�و ع�ل�ى ن�ب�ض�ي ألدخ�لرَ 

ِخ�دررَِك ال�م�ائ�يَّ 

ظ�م�ان�اً ل�رش�ف�ِة ك�وث�ِر

*****************

ول�ك�أِس خ�م�ٍر م�ن زف�ي�رِك 

أس�ت�ع�ي�ُد ب�ه اخ�ض�راري  

�ري   �حُّ ب�ع�د ط�وِل ت�صرَ

*****************

ال ت�ذع�ري ل�و أن�ن�ي 

أط�ل�ق�ُت م�ن ِش��قِّ 

ال�ق�م�ي�ِص ح�م�ام�ت�ي�ِن

وم�ّس�دْت ش��ف�ت�ايرَ 

ج�وه�رت�ي�ن ح�م�راوي�ِن

ت�م�س�ي�درَ ال�ف�راش��ِة 

ل�ل�زه�وِر 

وص�ائ�ٍغ ل�ق�الدٍة م�ن ج�وه�ِر

*****************

ودف�ن�ُت وج�ه�ي 

ب�ي�ن ُق�بَّ�ِة ي�اس�م�ي�نرَ 

وب�ي�دٍر م�ن ع�ن�ب�ِر

*****************

�ع�ررَ  �ُط ال�شَّ وأم�شِّ

ال�ُم�برَ�ع�ث�ررَ  

ف�وقرَ ِف�ّض�ِة س�اِع�ٍد برَ�ضٍّ  

ووج�ٍه ُم�ق�ِم�ِر

*****************

ف�أن�ا  أخ�اُف ع�ل�ى 

ال�ح�م�ائ�ِم 

م�ن ح�ري�ِر ق�م�ي�ِص ن�وِم�ِك  

أو ِف�راِء ال�ِم�ئ�زر ِ !

*****************

)3(

إح�زم�ي ن�ب�ض�ِك م�ث�ل�ي

ق�الرَ » ع�ش�ق�ائ�ي�ُل » ل�ْي :

ي�ا س��ادرَنرَ ال�ع�ش�ِق ون�اط�وررَ 

برَ�ِن�ي�ْه

*****************

ال ت�ق�ْل أُفٍّ إذا أْولرَ�غرَ  ف�ي 

ن�ه�رِكرَ ك�ل�ٌب 

��ِف�ي�ْه  أو دن�ا م�ن�ُه سرَ

*****************

�ْل ب�ن�دى  م�ع�ص�وم�ِة  ف�ترَ�زرَمَّ
�ّب�اً األزه�اِر صرَ

ف�ال�ذي ب�ي�ن�ك�م�ا 

م�ث�ُل ال�ذي ب�ي�ن إل�ٍه ونرَ�ِب�ي�ْه 

:

*****************

م�ن يرَ�ق�ي�ٍن  

ي�ت�م�اه�ى  ال�ع�اش��ُق 

األرض�يُّ ب�ال�م�ع��ش��وِق 

ف�ي�ْه   !

*****************

إف�ت�ح�ي ق�ل�برَ�ِك ل�ل�ن�ه�ِر 

ي�غ�ذُّ ال�م�وجرَ ن�ح�ورَ ال�ح�ق�ِل 

..

ل�ل�وردِة ت�ع�ط�ي 

ل�ل��ف�راش�اِت ال�رح�ي�قرَ 

ال�ع�ذبرَ ..

ل�ل�ع�ازِف ُي�ش�ج�ي 

س��اِم�ع�ي�ْه

*****************

�ي�نرَ ع�ن  وأِش�ي�ح�ي ال�عرَ

ُم�س�ت�ن�ق�ٍع

�دَّقرَ ف�ي�ِه �  ُي�رِْم�ُد  � إْن حرَ

ن�اِظ�ري�ْه 

*****************

ه�ل ي�ف�وُح ال�ورَح�ُل ِط�ي�ب�اً ؟

��ِك ع�ن  ��م�عرَ ف�اْغ�لِ�ق�ي سرَ

ق�وِل ل�ئ�ي�ٍم

��ف�ي�ْه ك�ام�ِل ال�ن�ق�ِص سرَ

*****************

ط�ْب�ُع�ُه 

��ررٍَف م�ا  ي�رم�ي ع�ل�ى ذي شرَ

ك�ان ف�ي�ْه  

*****************

�ن�ُه ط�ف�الً ..  �ن�اً أْدمرَ م�ن خرَ

ف�ت�ًى .. ك�ه�الً ..

وم�ن ث�وِب اب�ت�ذاٍل ي�رت�دي�ْه

*****************

�ِك م�ث�ل�ي ف�اح�زم�ي ن�ب�ضرَ

ل�ْي ش�ب�ي�ٌه � رب�م�ا أن�ِت � 

ول�ك�ْن

ل�ي�س ل�ل�ن�خ�ل�ِة وال�ط�ي�ِن 

ال�ف�رات�يِّ  ش��ب�ي�ْه

*****************

ف�ال�ذي م�ا ب�ي�ن�ن�ا وال�وط�ِن 

ال�م�ن�ه�وِب

م�ن ب�ع�ِض برَ�ن�ي�ْه  

*****************

ك�ال�ذي ما ب�ي�نرَ ربٍّ 

ونرَ��ب�ي�ْه.

ثــالث قـصـائــد
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فقدان
فقدت هوية الطالب�ة )مروة مالك ثامر 
ش�نني( الصادر من املعهد التقني اداري 
برصة قس�م ادارة املكت�ب عىل من يعثر 

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

فقدان
فقدت هوي�ة الطالبة )ارساء مالك ثامر 
ش�نني( الصادر من املعهد التقني اداري 
ب�رصة قس�م ادارة املواد عىل م�ن يعثر 

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

فقدان
فقدت  مني الجنسية الغري االليه املرقمة 
61 ب�رصة يف مياه ش�ط العرب بالقرب 
م�ن مستش�فى الص�در الع�ام بتاريخ 
2010/10/15 واملس�جلة باسمي )عبد 
اللطيف عيل صالح ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
املخربعبد اللطيف عيل صالح

���������������������������������
فقدان

الس�فر )الرتك�ي( باس�م  فق�د ج�واز 
املرق�م   SERHAT BERI(  SERHAT(
) ) U 15963691ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمهاىل جهة االصدار
���������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب )محم�د عقيل 
ناج�ي( الص�ادرة م�ن  معه�د التدريب 
النفطي قس�م كهرباء اختصاص قياس 
وس�يطرة  عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فقدت الهوية الوزارية من وزارة النفط 
/رشكة تعبئة الغاز باسم )شهاب احمد 
موىس( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

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

فقدان
فقدت مني الجنسية الغري االليه املرقمة 
20 ب�رصة  واملس�جلة باس�م  الرشكاء 
سهام عيل قاسم وعبد املحسن عبد الله 
محم�د الس�الم يف ش�ط الع�رب  مقابل  
م�ن مستش�فى الص�در الع�ام بتاريخ 
بينن�ا   2003وه�ي مس�جلة مناصف�ة 

املخرب 
عبد املحس�ن عبد الله محمد الس�املعىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

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

محكمة االحوال الشخصية يف القاسم 
العدد /تحرير تركة/ 2018

التاريخ 2018/6/3
اعالن

بناءا ع�ىل ما جاء بقرار ه�ذه املحكمة 
امل�ؤرخ يف 2018/5/31 واملتضمن بيع 
الس�يارة املرقم�ة 47823/ االنبار نوع 
/ مرس�يدس قالب موديل / 1994 تبيع 
هذه املحكمة باملزايدة العلنية الس�يارة 
املدرج�ة اوصافها ادن�اه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل مدة 
ثالثون يوما تبدا من اليوم الثاني للنرش 
القانونية  التامينات  مس�تصحبني معه 
التقديري�ة  القيم�ة  م�ن   %10 البالغ�ة 
للسيارة والبالغة )12,000,000( فقط 
اثنان ع�رش مليون دين�ار( وان لم يكن 
من الرشكاء وس�تجري املزايدة يف اليوم 
االخري للم�دة اعاله واذا ص�ادف عطلة 
رس�مية فس�وف تجري املزاي�دة يف اول 
ايام الدوام الرس�مي ويتحمل املش�رتي 

اجور نرش االعالن
االوصاف :

الس�يارة املرقم�ة 47823/ االنبار نوع 
وال   1994/ مودي�ل  ق�الب  مرس�يدس 
تعم�ل حاليا وع�دم  وج�ود البطاريات 
واالطارات مستهلكة وحالتها متوسطة 

وانها مودعة حاليا يف معرض القلعة
القايض

والء رسنيل خثي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق

العدد : 248/ش/2018
التاريخ 2018/5/7

اىل / املدعى عليه ) نهاية عبد زيد ( 
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
امل�ؤرخ 2018/4/30  248/ش/2018 
بالزام�ك بمطاوعة  الحك�م  واملتضم�ن 
زوج�ك املدع�ي عب�اس ص�ايف حس�ني 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اشعار 
مخت�ار قري�ة معم�ل الدب�س يف ناحية  
اب�ي غ�رق املدع�و رحي�م حس�ن حوار 
تق�رر تبليغك بالحكم الغيابي بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني فعلي�ك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف حال 
اعرتاض�ك عىل الحكم خ�الل عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبخالفة سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

حيدر جاسم تقي
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة جنح املرشوع
العدد : 72/ج/2018
التاريخ 2018/5/31

اعالن
اىل / املتهم )امري هاشم عباس( 

قررت هذه املحكم�ة تبليغ املتهم )امري 
هاش�م عباس( وفق احكام املادة 434/

عقوب�ات بواس�طة جريدت�ني يوميتني 
محليت�ني يف الدع�وى الجزائي�ة املرقمة 
اع�اله والخاصة باملش�تكي )عيل حاتم 
م�راد( بالحض�ور ام�ام محكم�ة جنح 
امل�رشوع يف موع�د املحاكم�ة املصادف 
2018/7/8 ويف حال�ة عدم تبلغك وعدم 
الحضور س�وف تجري املحاكمة حسب 

االصول والقانون
القايض

وسام حمزة حسن

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة : 2018/93

التاريخ 2018/5/31 
اىل املنفذ عليه

املدي�ن / حس�ن مصطفى عب�اس / بصفته املدي�ر املفوض لرشكة 
ذروة النجاح للتجارة العامة والوكاالت التجارية 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كت�اب املجلس البل�دي ملنطقة 
الجزائ�ر / حي عمان بالعدد 181 يف 2018/5/30 انك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة )37( من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املعقل خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
منفذ العدل 

احمد عائش مغامس 
اوصاف املحرر :

قرار الحكم الصادر من محكمة البداءة املختصة بالدعاوي التجارية 
يف البرصة 

بالعدد 123/ت/2017 يف 2017/8/30

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

مالحظيه التسجيل العقاري يف الزبري 
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 102/421
املحلة او املقاطعة :سفوان 

الجنس : ارض الدار مع ابنيتها 
املساحة : 300م

اوصاف�ه : اس�تقبال وصالة وطارم�ة امامية واربع غ�رف تحتاني 
وثالثة غرف وصالة  فوقانية )مبني من الكونكريت املسلح( 

مقدار البيع : ) 75,000,000 ( خمسة وسبعون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الزبري باملزاي�دة العلنية العقار  
اع�اله والعائ�د للراه�ن )غزوه ش�يحان جاب�ر( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن امل�رصف العراق�ي االس�المي لالس�تثمار والتنمي�ة البالغ 
)25,000,000 خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار( فع�ىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
او كفال�ه مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة املق�درة للمبيع وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
املالحظ

نجم عبد الله عبود
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة 

رقم االضبارة : 2018/77
التاريخ 2018/6/3 

اىل املنفذ عليه / املدين
رشكة مسار الكوثر للمقاوالت اضافة لوظيفته

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة حس�ب رشح 
مبل�غ مركزرشطة االصمعي وتاييد املجلس البلدي ملنطقة االصمعي 
الجديد ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل 
خمس�ة عرش يوما تب�دأ   من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 
بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق القانون علما انك مدين بمبلغ قدره 
)52238621( فق�ط اثن�ان وخمس�ون ملي�ون ومائت�ان وثماني�ة 
وثالث�ون ال�ف وس�تمائة وواحد وع�رشون دين�ار اىل الدائ�ن املدير 

املفوض ملرصف االنتصار لالستثمار والتمويل / اضافة لوظيفته 
املنفذ العدل 

فردوس حسني الشاوي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة البرصة /2476/ب/2017 يف 2017/12/14

�����������������������������������������������
محكمة بداءة البرصة

العدد : 334/ب/2016
التاريخ 2018/5/29

اعالن
املدعيان / محمد اسماعيل محمد

سعد اسماعيل محمد
املدعى عليه / عيل حسني فالح

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار تسلس�ل 46/136 الفريس 
ومساحته 272م2 و22سم وهو عبارة عن بناية مؤلفة من طابقني 
تق�ع يف منطق�ة تجارية عىل ش�ارع الرئي�س ذو ممرين قرب جرس 
الجزائ�ر يحت�وي  الطابق االول عىل محل كبري لبيع املرطبات باس�م 
مرطب�ات الهداي�ا ومحل للصريفة مغلق وقت الكش�ف ام�ا الطابق 
الفوقاني يحتوي عىل ش�قتني مش�غولة من قب�ل ولدي املدعى عليه 
كل من محمد عيل حس�ني وحسن عيل حسني وكل شقة تحوي عىل 
غرفت�ني  ن�وم ومطبخ وحمام ومرفق صح�ي واالرضية من الكايش 
املوزيك ومس�قف بالكونكريت املسلح وانهما يرغبان بالبقاء بصفة 
مس�تاجرين  بعد البيع ودرجة عمرانها جيدة فمن له رغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة ثمانمائة وثمانية وتس�عون مليون وثالثمائة 
وس�تة وعرشون الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
م�ن ظه�ر اليوم الخام�س عرش ليوم الت�ايل لنرش االع�الن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

فقدان
فق�دت هوي�ة وباج الص�ادر م�ن وزارة النف�ط – رشكة 
توزيع املنتوجات النفطية بأس�م / باس�م هويدي محمد 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

اعالن      
قدم املدعي ) حسن عباس خليفه ( طلباً يروم في������ه 
تبدي�ل اللقب م��ن ) الحمداوي ( اىل ) املحم�داوي ( فمن 
لدي�ه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م������دة اقصاه�ا ) خمس�ة ع�رش ي�وم ( وبعكس�ه 
س������وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الرصافة 

رقم االضبارة 351 / 2018 
اىل / املنفذ عليه / دريد عبد املنعم عثمان 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من االش�عار ال�وارد من مركز 
رشط�ة املام�ون بالع�دد 6118 يف 31 / 5 / 2018 وتاييد 
املجلس البلدي لحي القادس�ية ان�ك مجهول محل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او موقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية التنفيذ الرصافة خالل 
ع�رشة ايام تبدا م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
اوص�اف املح�رر : نخربكم بحج�ز العقار املرق�م 8 / 45 
م 20 داودي والعائ�د لك�م لقاء طل�ب الدائن عماد رشيف 
صب�اح البال�غ 484271 اربعمائ�ة واربع�ة وثمانون الف 
ومائتي وواحد وسبعون درهما اماراتيا فيجب عليكم اداء 
املبل�غ املذكور اعاله خالل املدة املذك�ورة واال فان االموال 
املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون استنادا 

للمادة 87 من قانون التنفيذ النافذ .
�����������������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) رجاء زيد عبد  ( الذي 
تطل�ب فيه تبديل )لقبه�ا ( من )الرايض( اىل )املوس�وي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدى 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد : 211/ب/2018

التاريخ 2018/6/3
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ ناط�ق محمد حس�ن /املدي�ر املفوض 
لرشكة سجى االنوارعام 2013  

اقام�ت املدعيه وداد يوس�ف س�لمان امام ه�ذه املحكمة 
الدعوى املرقمة 2011/ب/2018 والتي تطلب فيها الحكم 
بتسديد املبالغ البالغ مائه واربعون مليون دينار وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وكتاب مركز 
رشط�ة التحرير بالع�دد 7498 يف 2018/5/26 واش�عار 
مخت�ار منطق�ة ش�فته القديم�ة قط�اع 2 واملصدق من 
املجلس املحيل لقضاء بعقوبة والذي يؤيد ارتحالك اىل جهه 
مجهولة قررت املحكمة تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور يف موعد املرافعة املوافق 2018/6/14 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

خضري عباس التميمي
�����������������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) عيل حس�ني فرج  ( 
ال�ذي يطل�ب فيه تبديل )تس�جيل اللقب ( م�ن )فراغ( اىل 
)املنص�وري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3616

التاريخ: 2018/5/27
اعالن

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعية  ) خريية 
حس�ني نعمة ( الت�ي تطلب تبديل اس�مها  وجعله ) 
ليناء( بدال من ) خريية ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة )خمس�ة ع�رش يوما  ( 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
)3( لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرق�م 24195 يف 

. 2016/6/12
الفريق

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

�����������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق
العدد/373/ش/2018

اعالن
اىل املدعى عليه/منشد وادي حاير

اقام�ت املدعيه)ام�ل عبداالمري رهك(دع�وى بحقك 
تتضم�ن طل�ب الحك�م بتس�ليم االث�اث الزوجي�ه 
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار مختار حي 
الجواد /ناحي�ة الحر /كربالء/ه�ادي جليوي جبار 
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني فعليك الحضور 
2018/6/11الس�اعه  املص�ادف  املرافع�ه  بموع�د 
التاسعه صباحا ويف حال عدم حضورك سوف تجري 

املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رافد عبد العباس كريم
�����������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء 
الع�دد:423/ش/2018

 التاريخ:2018/6/3
اىل / املدعى عليه / محمد زاحم حسني 

م / نرش اعالن 
قدم�ت املدعي�ة ) وف�اء محم�ود يوس�ف (الدعوى 
املرقم�ة)423/ش/2018( ض�دك تطال�ب التفريق 
للرضر وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ن.ع ) عام�ر مه�دي صال�ح ( ) بتاري�خ 
2018/5/5 ( تع�ذر علين�ا تبليغه كون�ه مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وحس�ب اش�عار املختار )ب�از مجيد 
حس�ني( مختار منطقة حي اله�ادي الثانية واملذيل 
بتوقيع الشاهدين جمال محمود يوسف وعدي احمد 
يوس�ف واملصدق من املجلس املحيل لقضاء س�امراء 
وعليه واستناداً ألحكام املادة 1/21 مرافعات مدنية 
قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني برضورة حضورك يف موعد املرافعة املوافق 
2018/7/1 وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
قيرص عباس رشيد

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق
العدد/374/ش/2018

اعالن
اىل املدعى عليه/منشد وادي حاير

اقام�ت املدعيه)امل عبداالمري رهك(دعوى بحقك تتضمن 
طلب الحكم بنفقة املاضية واملستمرة لها وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب اشعار مختار حي الجواد /ناحية الحر /
كربالء/ه�ادي جلي�وي جبار تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني فعلي�ك الحض�ور بموع�د املرافع�ه املص�ادف 
2018/6/11الس�اعه التاس�عه صباح�ا ويف ح�ال ع�دم 
حضورك س�وف تجري املرافعه بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

رافد عبد العباس كريم
�����������������������������������������������

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غرق
العدد/375/ش/2018

اعالن
اىل املدعى عليه/منشد وادي حاير

اقام�ت املدعيه)امل عبداالمري رهك(دعوى بحقك تتضمن 
طل�ب الحك�م بنفقة مس�تمرة لالطفال كل من )جاس�م 
وعذراء ومنتهى ( وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اشعار 
مخت�ار حي الجواد /ناحية الح�ر /كربالء/هادي جليوي 
جبار تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني فعليك الحضور 
بموعد املرافعه املصادف 2018/6/11الس�اعه التاس�عه 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعه 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رافد عبد العباس كريم
�����������������������������������������������

تنويه
2940يف  بالع�دد  املواط�ن  جري�دة  يف  س�هوا  ورد 
الجري�دة  يف  ذك�ر  حي�ث  الفق�دان  2018/5/24تاري�خ 
ه�و  الصحي�ح  تاري�خ  ان  ح�ني  يف  2005/11/7خط�ا 
2005/11/8وكذل�ك يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
االح�وال  محكم�ة  م�ن  2018/5/24الص�ادر  1679يف 

الشخصية يف االسكندرية بالعدد66لذا اقتىض التنويه
القايض

نبيل عبدالله عبيد ياس

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 2881 / ش / 2018 
التاريخ 3 / 6 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / اسعد صباح صاحب

طعم�ه  حمي�د  حن�ني  املدعي�ة  اقام�ت 
اع������اله  املرقم�ة  الدع�����وى 
ام�������ام هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
زي�ادة نفق�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د 
املجل�س املح�يل ل�ذا ق�رر تبليغ�ك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
20 / 6 / 2018 الساعة التاسعة صباحاً 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانون�اً س�تجري املرافعة بحق�ك غيابياً 

وعلناً ووفق االصول    

القاضي / نور عدنان ارحيم

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  
الكهرب�اء ع�ن اع�ادة اع�الن املناقصة كم�ا يف الجدول ادن�اه وذلك حس�ب الرشوط 
واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة قسم الشؤون 
التجاري�ة الكائ�ن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويس�ة فع�ىل اصحاب الرشكات 
واملكات�ب االختصاصي�ة املس�جلني بص�ورة رس�مية والراغب�ني باملش�اركة تقدي�م 
عطائهمحس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه 
رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني  عىل 
ان تكت�ب محتوي�ات كل االغلفة وان يك�ون العطاء مطبوع ولي�س كتابة يد ويكون 
ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف 
عراقي  معتمد بمبلغ قدره )9,187,500( تس�عة ماليني ومائة وسبعة وثمانون الف 
وخمس�مائة دين�ار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحال�ة وقبل توقيع العقد 
وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق 
املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجراء نرش االعالن 

علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

www.moelc.gov.iq 
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

15/2018
تاجير مادة 

منظف 
التورباين 
ZOK 27

مقر 
24/6/2018المديرية 

306.250.000 ثالثمائة 
وستة ماليين ومائتان 
وخمسون الف دينار

اعالن 
جديد

 100.000
مائة الف 

دينار

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة 
العدد:404/ب/2018 

التاريخ: 2018/6/3

اعالن 
اىل املدعى عليه / كريم عبدالحسني داخل

أص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م املرق�م 404/ب/2018 واملؤرخ 
2018/5/27 املتضمن الحكم بأبطال قيد العقار تسلس�ل 6897/137 
)الرباط الكبري( واملس�جل بالقيد 60/تموز/1996 مجلد 865 وبقاءه 
مسجل باسم مديرية بلدية البرصة بالقيد 137/أيلول 1996 مجلد 870 
واش�عار املدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بتأشري ذلك بعد اكتساب 

القرار درجة القطعية. 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس 
املح�يل يف منطق�ة طريق الصحراء ابي الخصيب. ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية.

القايض / حممد نزار هاشم البعاج

املهندس
يارس فرحان كزير
املدير  العام وكالة
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فريد خيضع للفحص الطبي يف مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي / متابعة

وص�ل الدولي البرازيل�ي فريد، العب خط 
وس�ط شاختار دونيتس�ك األوكراني، إلى 
مدين�ة مانشس�تر اإلنجليزي�ة، للخضوع 

للفحص الطبي لنادي مانشستر يونايتد.
وبحس�ب صحيفة “مي�رور”، ف�إن فريد 
وصل صباح اليوم اإلثنين، إلى كارينجتون، 
بعدم�ا تم االتفاق على انتقاله للش�ياطين 

الحمر، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.
وم�ن المتوقع أن يصب�ح الالعب، صاحب 
ال� 25 عاًم�ا، الصفقة األولى للش�ياطين 
الحم�ر ه�ذا الصي�ف، حي�ث التقطت عدة 
صور له، أثناء وصوله للخضوع للكش�ف 

الطبي.
وشارك فريد كبديل في الشوط الثاني من 
المواجه�ة الودي�ة للبرازيل ض�د كرواتيا، 
والتي فاز بها السيليساو بهدفين دون رد، 

أمس األحد، على ملعب “أنفيلد”.
وراوغ فري�د، الصحاف�ة البرازيلي�ة حول 
خروج�ه م�ن معس�كر المنتخ�ب بقوله 
“س�أتحدث إلى بعض األش�خاص وأقابل 

أصدقائي، ال زالت ال أعرف أين سأذهب”.
ُيذك�ر أن مانشس�تر س�يتي، كان من أبرز 
المهتمي�ن بالتعاق�د م�ع فري�د، وفش�ل 
السماوي في ضمه، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية الماضية.

لوف يكشف رس استبعاد ساين
            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف يواخيم ل�وف، المدير الفن�ي للمنتخب 
األلمان�ي، أس�باب اس�تبعاده لليروي س�اني، 
العب مانشس�تر س�يتي، من قائمة الماكينات 
النهائي�ة، الت�ي س�تخوض نهائي�ات مونديال 

روسيا هذا الصيف.
وأعل�ن لوف، اس�تبعاد الح�ارس بيرن�د لينو، 
بيترس�ن،  ونيل�ز  ليفرك�وزن،  باي�ر  الع�ب 
العب فرايب�ورج، وجوناثان ت�اه، مدافع باير 
ليفرك�وزن، فيم�ا كان�ت المفاج�أة الكب�رى 
باس�تبعاد لي�روي س�اني، جن�اح مانشس�تر 

سيتي.
وق�ال لوف، خالل تصريح�ات نقلتها صحيفة 
“بيل�د” األلماني�ة: “لقد تحدثت م�ع الالعبين 
ال�� 4 المس�تبعدين ه�ذا الصباح، األمر أش�به 
بالوقوف في المطار عن�د الوصول، وال يوجد 

مكان داخل الطائرة”.

وعن استبعاد س�اني، أجاب: 
“لقد كان القرار بالمقارنة 

بينه وبين جوليان براندت، 
والذي ُحس�م في النهاية 
لصال�ح بران�دت، ويمل�ك 

ساني موهبة ضخمة”.
وتابع: “لقد تحدثت مع نوير باألمس في 
وقت متأخر من الليل، وقدمه ال تسبب له 

أي مشاكل في الوقت الحالي”.
وكشف لوف، أن المدافع جيروم بواتينج، 
س�يعود للتدريب�ات غدا الثالث�اء، بعدما 

تعافى من إصابة في الفخذ.
وع�اد بواتين�ج للت�درب في األس�بوع 
الماض�ي، ولكن بش�كل منف�رد داخل 

ف�ي  األلمان�ي،  المنتخ�ب  معس�كر 
بإيطالي�ا، ولكنه  الجنوبية  تي�رول 
اآلن أصب�ح قادرا عل�ى االنخراط 

في التدريبات الجماعية.

        المستقبل العراقي / متابعة

أبدى االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، استياءه 
من الغرامة التي وقعها االتحاد الدولي “فيفا” 
علي�ه، لتناول العب إنجليزي ش�اب، مش�روب 

طاقة تابع لشركة ليست من رعاة فيفا.
وذك�رت صحيف�ة “ذا ص�ن” البريطاني�ة، أنَّ 
رئي�س االتح�اد اإلنجليزي، جري�ج كالرك، 
س�يتقدم بش�كوى ل�دى الفيف�ا، مبّيًنا أن 
العقوب�ة تقل ب��6 آالف جنيه إس�ترليني 
فقط، ع�ن الغرام�ة التي فرضه�ا الفيفا 
عل�ى االتحاد الروس�ي، الش�هر الماضي، 
بع�د توجي�ه الجمهور إلهان�ات عنصرية، 

نحو العبي المنتخب الفرنسي.

وق�رر الفيفا تغريم االتح�اد اإلنجليزي بدفع 16 
أل�ف جنيه إس�ترليني، بعد انتش�ار ص�ورة تبّين 
وج�ود عبوة مش�روب طاقة، بالمنطق�ة الفنية 
المخصص�ة للمنتخ�ب اإلنجليزي، خ�الل إحدى 

مباريات كأس العالم تحت 20 س�نة، التي أقيمت 
الع�ام الماض�ي ف�ي كوري�ا الجنوبي�ة، وُتوجت 

إنجلترا بلقبها.
وأش�ارت الصحيف�ة، إل�ى أن�ه بحس�ب قوانين 
االتحاد الدولي، ال يحق لالعبين تناول مشروبات 
طاق�ة ليس�ت تابع�ة للش�ركة الت�ي وّقعت عقد 

رعاية لبطوالت الفيفا.
وأك�دت الصحيف�ة، أن ه�ذه المخالف�ة ال يمكن 
مقارنته�ا بم�ا يتعلّ�ق بالتج�اوزات العنصري�ة 
خالل المباريات.كان الجمهور الروسي قد أطلق 
صيح�ات الق�رود باتج�اد ب�ول بوجب�ا ونجولو 
كانت�ي وعثمان ديمبلي، خ�الل اللقاء الذي جمع 
البلدي�ن في م�ارس/ آذار الماض�ي، ليتم تغريم 

االتحاد المحلي 22 ألف جنيه إسترليني.

االحتاد اإلنجليزي غاضب من الفيفا

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

غ�ادر الكروات�ي، إيدي�ن جينوزفج، صف�وف المين�اء، لعدم الت�زام إدارة النادي بتس�ديد 
مستحقاته، رغم الوعود الكثيرة التي قطعتها له.

وعل�م “” أن الالع�ب، أبلغ اإلدارة بع�دم خوضه أي مباراة أخرى، وفي حال اس�تمرار هذا 
الوضع، سيقرر اللجوء للفيفا، من أجل ضمان حقوقه.

وكان إيدين قد خاض، أمس، مواجهة نفط الوس�ط، مع جمي�ع زمالئه، بعدما تدخل عدد 
من الوس�طاء، بي�ن اإلدارة والالعبين، لحل األزم�ة، مع ضمان دفع المس�تحقات المالية 

للفريق.

المستقبل العراقي / وكاالت                            
 

عبر ليوناردو باتشي “تيتي”، المدير الفني لمنتخب 
البرازيل، عن سعادته بعودة نيمار دا سيلفا، إلى صفوف 

السامبا، مرة أخرى، بعد غيابه لإلصابة.
وق�ال تيت�ي، في تصريح�ات نقلتها صحيف�ة “جلوبو 
س�بورت” البرازيلية: “لق�د عاد فوق المس�توى، أعلى 
بكثير من توقعاتي، كنت أتوقع أقل من ذلك بكثير، ألنه ال يزال في مرحلة 
اس�تئناف من جديد”.وس�اهم نيمار، في فوز البرازيل على كرواتيا، في 

المباراة الودية التي أقيمت اليوم األحد، على ملعب أنفيلد.
وأض�اف “كانت مباراة عالية المس�توى، جودة فني�ة عالية للغاية من 
كال الفريقين، عندما ترى مودريتش، نيمار وكوتينيو، إنه أمر يوضح 
عظم�ة مب�اراة اليوم”.وتاب�ع: “كرواتيا صعبت المب�اراة علينا في 
الخروج بالكرة وصناعة الفرص، لكنها أفكارنا في كرة القدم، لذا 

نحن في خطر ال مفر منه”.
يش�ار إلى أن المنتخب البرازيلي س�يلتقي مع النمسا في فيينا، 
يوم األحد المقبل، في آخر اس�تعدادات السامبا الودية، تمهيًدا 

للمشاركة في كأس العالم بروسيا.
وتحل البرازيل ف�ي المجموعة الخامس�ة بالمونديال، برفقة 

منتخبات صربيا وكوستاريكا وسويسرا.

إيدين ُيصّعد ضد امليناء

مدرب الربازيل: مستوى نيامر 
فاق كل توقعايت

             المستقبل العراقي / وكاالت

تع�ادل فريق ال�زوراء ومضيفه الش�رطة }0-0{ في قمة 
كروية ش�هدها ملعب الش�عب الدولي مساء األحد، ضمن 

الجولة ال� 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ولم يتمكن أي من الفريقين ان يهزا الشباك طيلة المباراة، 
الت�ي ش�هدت حض�وراً حاش�داً للجماهير الم�ؤازرة رغم 
الس�اعة المتأخرة.وبه�ذا التع�ادل ف�ان ال�زوراء يواصل 

ص�دارة الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تخلي الش�رطة 
}60 نقطة{ رس�مياً عن المنافسة للوصافة أمام الغريم 

القوة الجوية }62 نقطة{. 
وبذات مباريات الجولة فقد هزم نفط ميسان 1-3 ضيفه 

البحري، ليحافظ األول على مس�تواه واالبتعاد عن مراكز 
الهب�وط عن�د 36 نقط�ة بترتي�ب 11، بينم�ا البحري بات 

وضعه أكثر قلقاً بعد الخس�ارة ليكون في المركز 17 
برصيد 25 نقطة.

الزوراء ينزف النقاط والرشطة خترس الوصافة

             المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�فت تقارير صحفية، أنَّ مانشس�تر سيتي، 
بقيادة المدرب بيب جوارديوال، يستعد لُمزاحمة 
برش�لونة، على صفقة جديدة، خالل الميركاتو 

المقبل.
وذك�رت صحيفة “بيلد” األلمانية اليوم اإلثنين، 
أنَّ مانشستر س�يتي، دخل خط المنافسة لضم 
تياج�و ألكانت�ارا، نجم بايرن ميون�خ األلماني، 

والذي يريد برشلونة، استعادته من جديد.
كان باي�رن ميونخ، دفع نح�و 25 مليون يورو 

لبرشلونة، مقابل ضم تياجو إلى صفوفه.
إنَّ  اإلس�بانية،  “س�بورت”  صحيف�ة  وقال�ت 

بع�ض العب�ي برش�لونة، تحدثوا 
لرئيس النادي، جوس�يب ماريا 
بارتومي�و، للعمل عل�ى إعادة 

تياجو إلى سفينة الكامب نو.
أن  ذات�ه  المص�در  ويضي�ف 
برش�لونة قدم عرًض�ا بقيمة 

50 ملي�ون يورو، ف�ي حين أن 
الباف�اري ال يرضى بأق�ل من 80 

مليوًنا.
م�ن جهتها، ترى صحيف�ة “بيلد”، أن 

عل�ى بايرن ميونخ، اإلس�راع ف�ي إتمام 
الصفقة، مضيفة أنَّ 60 مليون يورو، مبلغ 

منطقي للطرفين.

جوارديوال ُيزاحم برشلونة
عىل صفقة جديدة

            المستقبل العراقي / متابعة
 

استدعى المدرب جوليان لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب 
اإلس�باني، ألفارو أودريوزوال ظهير أيمن ريال سوسيداد، 
ف�ي قائم�ة إس�بانيا المس�تدعاه لخ�وض نهائي�ات كأس 
العال�م روس�يا 2018.وقال�ت وس�ائل اإلعالم اإلس�بانية 

الي�وم االثنين، أن هناك منافس�ة شرس�ة بين 
ريال مدريد وبرش�لونة من أجل الحصول على 
خدم�ات ألفارو أودريوزوال ظهي�ر أيمن ريال 
سوسيداد.وأش�ارت التقاري�ر أن ريال مدريد 

استفس�ر م�ن ريال سوس�يداد اإلس�باني عن 
إمكاني�ة ض�م ألف�ارو أودريوزوال خالل س�وق 

القادم،  االنتقاالت الصيفية 
كارفخ�ال  دان�ي  ليناف�س 
الن�ادي  ف�ي  مرك�زه  عل�ى 
الملكي.وارتبط اس�م ألفارو 
أودري�وزوال باالنتق�ال إل�ى 

برش�لونة وري�ال مدريد على 
الس�ابقين،  الموس�مين  مدار 

األيم�ن  الظهي�ر  تألق�ه  بع�د 
سوس�يداد. ري�ال  نادي�ه  م�ع 

وأف�ادت هذه المعلوم�ات أن ريال 
سوس�يداد سيس�مح برحي�ل ظهيره 

األيمن ألف�ارو أودريوزوال مقابل 
18 مليون جنية اس�ترليني.

البالغ  أودري�وزوال  وظهر 
من العم�ر 22 عاماً في 5 
لقاءات دولية مع المنتخب 

اإلس�باني حت�ى اآلن، ونج�ح 
بق�وة في حجز مقع�د مع كتيبة 

المنتخ�ب اإلس�باني الت�ي تس�تعد 
خوض منافسات كأس العالم روسيا 

رصاع رشس بني ريال مدريد وبرشلونة 
عىل مدافع إسبانيا

قلق يف نفط الوسط بسبب إهدار الفرص
           بغداد/ المستقبل العراقي

 
أعرب مدرب نفط الوسط، عماد محمد، عن 
قلقه بس�بب إهدار الفريق فرص كثيرة في 
المباراتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه يبحث 
عن حلول لهذه المش�كلة التي أفقدتهم عددا 

من النقاط.
وق�ال محم�د، ف�ي تصريحات 

خاص�ة: “ضاع�ت جه�ود فريقن�ا الكبيرة 
ف�ي المباراتي�ن األخيرتي�ن بس�بب إه�دار 

الفرص”.
وأضاف: “ففي المباراة الماضية أمام الميناء 
الذي لعب بكام�ل نجومه ودون ضغوطات، 
سيطرنا على المباراة وحصلنا على 6 فرص 
محقق�ة للتس�جيل، إال أن العبينا أهدروها، 

رغم حاالت االنفراد المتكررة بالحارس”.

وأش�ار إل�ى أن الحالة تكررت ف�ي المباراة 
الت�ي لعبه�ا أمام نف�ط الجن�وب، مؤكدا أن 

الفريق أهدر فرصا ال تصدق.
ون�وه بأن هذا األمر ب�ات يقلقهم، الفتا إلى 
أنه س�يبحث ع�ن حلول حقيقي�ة من خالل 
التدريب�ات المنفردة للمهاجمي�ن، وتحريك 
أس�لوب اللعب من أجل ضم�ان الوصول إلى 

شباك الفرق المنافسة.

           المستقبل العراقي / وكاالت

دافع رئيس رابطة الدوري اإلس�باني لكرة القدم، 
خافيي�ر تيب�اس، عن مفهوم صناع�ة كرة القدم 

كمولد للثروة في االقتصاد الحالي للبالد.
وأك�د تيب�اس، أثن�اء حض�وره منت�دى )آديا( 
في سرقس�طة، أنه ف�ي الفئ�ة المهنية تمثل 
كرة القدم “نس�بة %1 م�ن الناتج المحلي 
اإلجمالي اإلس�باني”، م�ع توقعات بنمو 

تلك النسبة.
وأوضح تيباس خالل المنتدى الذي عقد في 
فندق )باالفوكس(، أن “هناك تقريرا يش�ير 

إل�ى أننا في كرة القدم نقدم نحو 100 ألف وظيفة بش�كل 
مباشر وغير مباش�ر، لذلك يجب علينا احترام ذلك القطاع 

بأكمله”.
وعل�ى جانب آخر، أكد تيب�اس أن كرة الق�دم هي صناعة 
“التنسيق” لها والتفكير فيها ألبعد ما يحدث داخل الملعب، 

وهو ما يمثل “العنصر األساسي لها”.
وش�دد رئي�س رابط�ة “ال ليج�ا” عل�ى أهمي�ة مواجه�ة 
“التحديات في صناعة كرة القدم في إسبانيا”، وكذلك تلك 
التي قد يتعرض استقرارها للخطر إذا لم يتم اتخاذ قرارات 

في هذا القطاع االقتصادي.
وف�ي رأيه، فإن ه�ذه التحدي�ات لها تأثير عل�ى الوظائف 

والرواتب، والمهم هو حلها “لبضع سنوات من اآلن”.

رئيس رابطة الليجا: كرة القدم متثل %1 
من الناتج اإلسباين

           المستقبل العراقي / وكاالت

أث�ار تبادل ل�وكا مودريتش العب 
منتخب كرواتيا، قميصه مع نيمار، 
الع�ب منتخ�ب البرازي�ل، الكثير من 
الجدل والتكهنات، في ظل التقارير التي 
تتحدث عن إمكانية انضمام نجم سان 

جيرمان، لريال مدريد هذا الصيف.

 
وظه�ر خ�الل مقط�ع فيدي�و، أن كل 
منهم�ا وقع عل�ي قميصه قب�ل عملية 
التب�ادل، كما اتضح أن مودريتش وجه 

بعض الكلمات للبرازيلي نيمار.
 

وكش�فت صحيفة “ماركا” اإلسبانية 
عن الكلمات المقتضبة التي قالها لوكا 

مودريت�ش لنيمار، حيث قال له: “نحن 
ننتظرك” ورد عليه نيمار بابتسامة.

باالنتق�ال  نيم�ار  البرازيل�ي  وارتب�ط 
لري�ال مدريد خ�الل هذا الصي�ف، بعد 
األنب�اء الت�ي أك�دت عدم س�عادته في 
باريس، كما ارتب�ط بعملية تبادل بينه 
وبين كريس�تيانو رونال�دو الذي ألمح 

للرحيل.

الكشف عن كلامت مودريتش لنيامر
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي ب�رج الحمل، اهدأ واس�تعمل الغيارات العكس�ية 
بهذا اليوم املتوتر، ضغوطات الصباح ال مفر منها، فحاول 
اله�دوء وعدم اتخاذ القرارات. أما يف الظهرية فقد تش�عر 
بتوع�ك صحي يؤثر عىل جهازك التنف�ي أو عىل معدتك، 

بفرتتي ما بعد الظهر واملساء

عزيزي برج امليزان، ال تستطيع الرتكيز عىل يشء، فعقلك 
مش�غول بأمور كثرية، األعمال تضغط عليك منذ الصباح 
وحتى وقت متأخر من املس�اء، لكنك تب�دع بما تقوم به، 
فاليوم هو يوم القرارات واملب�ادرات بعد أن توقفت ألكثر 

من أسبوع.

عزي�زي برج الثور، يوم جيد جدا فحاول اس�تغالله لفعل 
م�ا تريد يف العمل، ألن الحظ يدعمك بقوة يف هذا املجال، يف 
فرتة الظه�رية تنجز أعمالك بكل براع�ة ودقة، ما يجعلك 
تن�ال تقدي�ر رؤس�ائك، كما علي�ك الحذر ع�ىل جيبك من 

املصاريف الزائدة يف فرتة ما بعد الظهر،

عزيزي برج العقرب، انتبه فال داعي ألن تقودك انفعاالتك 
وجرأت�ك إىل الهاوي�ة. ضغوط العمل ومش�اكله تش�عرك 
باالكتئ�اب الذي ال مفر منه يف ف�رتة الظهرية وما بعدها، 
لذل�ك كن مس�تعداً. كما أن األمور العاطفية يف املس�اء لن 

تكون عىل مزاجك

عزي�زي برج الجوزاء، عليك بالنيل من هذا اليوم يا مولود 
الج�وزاء، ف�كل الفلك يق�ف يف صفك ويدعم�ك، قد تكون 
فرتة الصباح غري مش�جعة، لكن منذ الظهرية تبدأ أمورك 
باالنتعاش وخ�ر قد يصلك يفرحك كث�رياً، وبخاصة عىل 

الصعيد العاطفي

عزي�زي ب�رج الق�وس، يوم ه�ادئ يم�ر عليك ي�ا مولود 
القوس، ما يش�عرك بامللل وتعد الساعات لكي تميض هذا 
النهار، يف فرتة الظهرية تتعرض ملوقف لن تحس�د عليه يف 
العمل، فحاول أن تتمالك نفس�ك وأن تهدأ، ألن أي فعل قد 

تقوم به لن يفيدك.

عزي�زي ب�رج الرسط�ان، ما ي�زال عليك ي�ا صديقي أخذ 
الحذر يف ترصفاتك وأفعالك، فأن�ت لديك الكثري لتهتم به، 
وق�د تجعلك كثرة األح�داث تفقد الرتكي�ز وعصبيا بعض 
ال�يء، كما أن األعمال ق�د تضعك يف موقف حرج يف فرتة 

ما بعد الظهر. عليك االهتمام بصحتك أكثر

عزي�زي ب�رج الج�دي، ترصفاتك تدع�و للريبة ي�ا مولود 
الج�دي، فأنت غريب وكالمك غريب بعض اليء، وال أحد 
يفهم عليك ما تقول، فأنت عصبي واملشاكل اليوم تجعلك 
متوت�را جدا. احذر عند قيادتك الس�يارة يف فرتة الظهرية، 

ألنك متهور وغري مسؤول.

عزي�زي برج االس�د، تصحو من�ذ الصباح نش�يطا وتريد 
القي�ام ب�كل أعمالك برسعة. ي�وم جيد للق�رارات وأيضا 
للمب�ادرة ببعض األمور الصعبة. يف فرتة ما بعد الظهر قد 
يصلك خر معلق منذ فرتة يزيد س�عادتك. يف املساء تتلقى 

أكثر من دعوة للخروج، فحاول انتقاء األفضل منها.

عزي�زي برج الدلو، إنك فعال يف كل ما تفعل، يف العمل أنت 
سيد األحكام والقرارات، والحظ يدعمك يف كل ما تقوم به 
الي�وم. ح�اول أن تكون عادالً عند طل�ب رأيك يف موضوع 
معني يف فرتة الظهرية، بيع ورشاء عقار أو أس�هم يف فرتة 

ما بعد الظهر قد يطرح عليك

عزيزي برج العذراء، تدخل يف حسابات مع نفسك، ولديك 
الكث�ري من القرارات لتقوم بها يف هذا اليوم املصريي الذي 
يتضم�ن الكثري من التغيريات الت�ي قد تكون ملصلحتك إذا 
أحسنت االختيار، وبخاصة يف فرتتي الصباح والظهرية. يف 

فرتة املساء قد ال يعجبك ترصف رشيك حياتك

عزي�زي ب�رج الح�وت، تش�عر بالتعب ه�ذا الي�وم لكثرة 
األعم�ال الت�ي قد تواجه�ك منذ الصب�اح وحتى املس�اء، 
فحاول االس�تعداد لحجم العمل الذي س�يزورك. إحساس 
بالكآب�ة وامللل قد يصيبك يف فرتة م�ا بعد الظهر، لكن من 

الروتني وليس من أمر آخر.

احلوتالعذراء

سيلفي أمام امرأة صدمها قطار
 تداول نشطاء عىل موقع تويرت للتواصل 
االجتماع�ي ص�ورة لرجل وه�و يلتقط 
صورة سيلفي أمام امرأة صدمها قطار، 
ونرشت الصورة صحيفة إيطالية يومية 
نهاية األسبوع املايض يف مدينة بيازينسا 

شمايل إيطاليا.
وكان�ت الوقائ�ع ج�رت ي�وم 26 مايو 
امل�ايض يف محط�ة قط�ارات بيازينس�ا 
اإليطالي�ة، عندم�ا ه�ب رج�ال اإلنقاذ 

إلس�عاف ام�رأة صدمها القط�ار وهي 
ممددة عىل س�كة الحديد، وفق صحيفة 
»ال كوري�ر دال س�ريا«، ويف تلك اللحظة 
ق�رر الرج�ل التق�اط ص�ورة س�يلفي، 
مش�ريا بعالمة الن�رص بإصبعيه، وكان 
مصور فوتوغرايف يواكب املش�هد حينها 
والتق�ط ص�ورة لذلك الرج�ل الذي لوح 

بعالمة النرص.
وعلق الصحف�ي جيورجيو المري عىل 

موقع�ه يف صفحة فيس�بوك بالقول إنه 
تم يف هذا املشهد فقدان الروح األخالقية، 
فيم�ا علق آخر بالقول إن الحماقة ليس 
لها حدود، كما أعرب عدة أش�خاص عن 
صدمتهم من تلك الص�ورة، فاملرأة التي 
تعرض�ت للحادث ت�م برت س�اقها. وقد 
استدعت الرشطة الشخص الذي التقط 
صورة سيلفي، وأجرته عىل إزالة جميع 

الصور التي لها عالقة باملشهد.

»واتساب« يطلق خدمة الدفع اإللكرتوين
 يعتزم تطبيق الرتاس�ل الفوري »واتساب«، 
إط�الق ع�دد م�ن التحديث�ات يف األس�بوع 
املقبل، وسط ترقب املستخدمني مليزة الدفع 

اإللكرتوني، والتي سيتم تفعليها.
وبحس�ب ما نقل�ت صحيفة »إكس�ريس« 
الريطاني�ة، ف�إن مي�زة الدف�ع اإللكرتوني 
 Peer« ب�«واتساب« ستتم باستخدام تقنية
to peer« أي )الند للند(، حيث تس�مح هذه 
التقني�ة بمش�اركة امللف�ات أو البيانات بني 

إىل  »واتس�اب«  تطبي�ق  جهازين.ويس�عى 
مجاراة منصات تقنية عدة أطلقت خدمات 
 »PhonePe« الدف�ع وتحويل األم�وال مث�ل
و«Google Tez«.ويتع�اون التطبيق اململوك 
من قبل رشكة »فيس�بوك«، م�ع عدة بنوك 
 »ICICI Bank»و  »HDFC Bank« منه�ا 
و«Axis Bank«.ويتج�ه التطبي�ق أيض�ا إىل 
إطالق ميزة تس�هل وترسع إرس�ال الصور، 
كما تستشعر ما يريد املستخدم أن يشاركه 

م�ع اآلخري�ن، إال أن ه�ذه املي�زة تخض�ع 
لالختبار يف الوقت الراهن، وس�تكون متاحة 
لعدد محدود فقط من الهواتف، إذ س�تتوفر 
بداية يف األجهزة التي تعمل بنظام التش�غيل 
»iOS«.وس�يكون بمق�دور التطبي�ق التنبؤ 
بموعد إرس�ال الصورة أثناء قيام املستخدم 
بالدردشة، علما أن الهدف الرئيي من هذه 
املي�زة تتمثل يف تحمي�ل الصورة عىل الخادم 

مسبقا لتوفري وقت املستخدم.

مكون منزيل بسيط قد »ينقذ« حياتك!
كش�فت دراس�ة جدي�دة مولته�ا 
أن  الريطاني�ة  القل�ب  مؤسس�ة 
الش�اي األخ�ر يمك�ن أن يحمل 
مفت�اح الحد م�ن الوف�اة الناجمة 
ع�ن النوب�ات القلبي�ة والس�كتات 

الدماغية.
واكتش�ف علماء جامعتي النكسرت 
وليدز، أن املركب املوجود يف الشاي 
األخ�ر، يك�رس ويذي�ب لويحات 
الكوليس�رتول يف الرشايني واألوعية 

الدموية.
فح�ص دم جديد يكش�ف 10 أنواع 

رسط�ان قبل س�نوات م�ن ظهور 
األعراض«الكأس املقدسة« تكشف 
أعراض�ه  قب�ل ظه�ور  الرسط�ان 

بسنوات
-epigallocatechin ويرتبط مركب

اس�مه  بروت�ني   gallate-3
»apoA-1«، حي�ث يق�وم بتحطيم 
صغ�رية  جزيئ�ات  إىل  اللويح�ات 
قابلة للذوبان بحيث تكون األوعية 

الدموية أقل عرضة للتلف.
وقالت الروفيسورة، شينا رادفورد 
إن  الدراس�ة،  يف  ش�اركت  الت�ي 

»نتائج هذه الجولة من الدراس�ات 
مش�جعة للغاية. ونحن بحاجة إىل 
تطبي�ق أفض�ل التقني�ات العلمية 
لكش�ف كي�ف يمكننا أخ�ذ مركب 
الش�اي  م�ن  الجزيئ�ي   EGCG
األخ�ر، وتحويل�ه إىل أداة فعال�ة 
التي  الصحي�ة  املش�اكل  ملكافح�ة 

تهدد الحياة«.
ويعم�ل العلم�اء اآلن ع�ىل طريقة 
إلدخال ه�ذا املركب يف مجرى الدم، 
دون الحاجة إىل رشب كميات كبرية 

من الشاي األخر.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن املاء يعتر منظف عام ويغس�ل الجس�م من السموم 

التي تدخله.
ه�ل تعلم أن املاء الذي يأتي من األمطار هو أنقى أنوع املاء ولكن 
عن�د دخ�ول املاء الغ�الف الجوي الخ�اص باألرض يتل�وث بفعل 
ع�وادم املصانع وغريها من امللوثات ويف هذه الحالة يتكون املطر 

الحميض.
ه�ل تعلم أن غليان املاء يقتل الش�وائب والبكرتي�ا وامللوثات التي 

تكون بداخله.
ه�ل أن تعل�م أن م�ادة الفلورايد التي تضاف إىل املاء تس�اعد عيل 

حماية األسنان من التسوس
هل تعلم أن هيدروكس�يد األملنيوم يضاف إىل املاء لكي يتم تنقيته 

وتصفيته.
هل تعلم أن املاء يساعد عيل عالج الصداع واالالم املفاصل والسمنة 
وعالج رضبات القلب والربو ومرض السكري واإلمساك ولكن إذا 

تم رشبه عيل معدة فارغة يف الصباح.
هل تعلم أن املاء يسبب عرس الهضم ولكن عند رشبه وأنت واقف 
ألنه يس�قط دفعه واحدة بقاع املعدة فحاول أن ترشب املاء وأنت 

جالس.
هل تعلم أن املاء يمد الجسم بالطاقة اإليجابية والحيوية ويتسبب 

يف تجديد الخاليا البرشية.
هل تعلم أن اإلنسان ال يمكنه أن يعيش أكثر من 7 أيام بدون ماء 

ولكنه يستطيع أن يكمل شهر بدون غذاء.

أشياء قد تندم عليها بعد سن اخلمسني
يرى أغلبية الذين تجاوزا س�ن الخمس�ني يف بريطانيا أن 
الكات�ب األمريكي، مارك توين، كان ع�ىل حق عندما قال 
»بعد عرشين عاما س�تندم عىل األش�ياء الت�ي لم تفعلها 

أكثر من ندمك عىل األشياء التي فعلتها«.
وتؤك�د ه�ذه املقول�ة دراس�ة حديث�ة أنجزته�ا رشك�ة 
تأمني ع�ىل الحياة يف بريطانيا تدع�ى )Fiftylife( »حياة 
الخمس�ني« وطرح�ت فيه�ا الس�ؤال التقلي�دي »هل من 

األفضل أن تندم عىل ما فعلت أم عىل ما لم تفعل؟«.
والنتيجة أن نسبة 65 يف املئة )أي الثلثني( من املشاركني، 
وعددهم 2000 سنهم فوق الخمسني، يقولون إن الفرص 
الضائعة وعدم املجازفة واإلقدام عىل يشء يؤدي إىل الندم 

أكثر من الفشل يف عمل قمنا به.
وتع�د الدراس�ة جزءا من بحث يف ال�دروس التي يمكن أن 

يقدمها ذوو التجارب الكبرية يف الحياة لألجيال الشابة.
وإذا كان الش�باب يف سن العرشين يضعون يف أعىل قائمة 
أحالمهم رشاء بيت، فإن أكثر من ثلث الذين تجاوزوا سن 
الخمسني يتمنون لو أنهم سافروا أكثر يف حياتهم، وربعهم 

يتمنون لو أنه�م جازفوا أكثر، وربع آخر يتحرسون أنهم 
لم يختاورا مسارا مهنيا مختلفا.

ويتحرس ربع آخر من املش�اركني يف الدراسة عىل أنهم لم 
ينهوا عالقة صعب�ة مبكرا، بينما يتمنى 23 يف املئة منهم 
أنه قال لوالديه إن�ه يحبهما عندما كان ال يزاالن عىل قيد 

الحياة.
وينصح املشاركون، من خالل تجاربهم يف الحياة، األجيال 
الش�ابة بأن أفضل إنجاز بالنس�بة لهم هو تنشئة أطفال 
س�عداء وبصحة جي�دة، وه�و رأي الثلث�ني ويأتي بعده 

اختيار رشيك الحياة بنسبة 58 يف املئة من املشاركني.
ويأتي املال والوظيفة واألش�ياء املادي�ة األخرى يف درجة 
أدنى بكثري م�ن العالقات العائلية والصحة. إذ يرى 1 من 
10 أن الحص�ول عىل وظيفة جي�دة من أكر اإلنجازات يف 

الحياة، بينما يرى 3 من 10 أن املال قد يجلب السعادة.
وم�ن بني النصائ�ح الثمينة الت�ي يعطيها الذي�ن تجاوزا 
الخمس�ني من العم�ر ملن هن يف مس�تهل العرشينات هو 
الب�دء بتوف�ري املال م�ن اآلن للتقاع�د. فثلث املش�اركني 
يتمن�ون لو أنه�م وفروا م�اال أكث�ر لتقاعده�م، وأخذوا 
ق�رارات مالية أكثر حكمة. ويش�عر ربعه�م بالرضا عن 

أنفسهم ألنهم تجنبوا اإلرساف لتوفري املال.
ويش�عر أكث�ر من ثل�ث املش�اركني بالرضا أنه�م حرموا 

أنفسهم وأنفقوا عىل العائلة.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
1 كوب س�ميد ناعم »دقيق س�يمولينا« - ثلث كوب سكر أبيض حبيبات - 
ثلث كوب سمنة بلدي - ثلث كوب زبادي - 1 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« 

جوز هند - نصف ملعقة صغرية »ملعقة شاي« بيكينج باودر
الرشبات »القطر«:

1 كوب سكر - 1 كوب ماء - عصري نصف ليمونة صغرية - 1 ملعقة كبرية 
»ملعقة طعام« سمن بلدي - 

ملحوظة: نستخدم نفس الكوب لكل املقادير
طريقة التحضري:

نس�خن الفرن ع�ىل درجة ح�رارة 180 مئوية، ونده�ن صينية مقاس 26 
بالسمن.

يف بولة غويطة، نضع السميد والسمن، ونخلطهم جيداً بفركهم باليد حتى 
السمن يغلف السميد تماماً.

نضيف إىل بولة الس�ميد .. الس�كر والزبادي وجوز الهند والبيكينج باودر، 
ونخلطهم جيداً.

نوزع خليط البسبوس�ة يف الصينية املدهونة بالسمن، ونضغط عليه برفق 
حتى يتساوى.

ندخل صينية البسبوسة الفرن ملدة 25 - 30 دقيقة وحتى تنضج وتكتسب 
اللون الذهبي.

يف تلك األثناء نحر الرشبات .. يف وعاء غويط، نضع السكر واملاء وعصري 
الليمون، ونقلبه.

نرتك الرشبات عىل نار هادئة ملدة 10 دقائق حتى يتغري لونه، ثم نرفعه من 
عىل النار، ونضيف إليه ملعقة كبرية من السمن.

نخرج البسبوسة من الفرن، ونسيقها بالرشبات وهو ساخن.
نقطع البسبوسة، ثم نغطيها لحني التقديم.

يمكن تقديمها مع القشطة أو املكرسات.

بسبوسة سادة



أب وأم يبلغان الرشطة عن نسيان طفلتهام يف اسرتاحة عىل طريق رسيع

إنجاب أكثر من طفلني هيدد حياة األمهات!

أف�اد متحدث باس�م الرشط�ة األملانية 
أن أب وأم نس�يا طفلتهما يف اسرتاحة 
عىل طري�ق رسيع بالقرب م�ن مدينة 
فرايب�ورغ يف أق�ى الجن�وب الغربي 
من أملاني�ا. »اتكل كل منهما عىل اآلخر 
معتق�داً كل منهم�ا أن اآلخ�ر أرك�ب 
الطفل�ة يف الس�يارة وربطه�ا بح�زام 
موضح�اً  املتح�دث  يق�ول  األم�ان«، 
مالبس�ات الح�ادث الذي وقع الس�بت 
املايض. ولم يكتشف الوالدين فعلتهما 
بح�ق الطفلة، ذات الثمان�ي أعوام، إال 
بعد دقائق وعندما أصبحا عىل الطريق 
الرسي�ع، م�ا حملهم�ا ع�ىل االتصال 

بالرشطة.

يف تلك األثناء الحظت س�ائقة س�يارة 
أن الطفل�ة املنس�ية كان�ت تبحث عن 
األب واألم، البالغ�ن 51 و50 عام�ًا، يف 
االس�رتاحة واتصلت أيض�ًا بالرشطة. 
اعتن�ت الس�يدة بالطفل�ة حتى قدمت 

الرشطة.
وحس�ب أقوال األب واألم ف�إن الطفلة 
»بالعموم هادئ�ة الطبع« ما حدا بهما 
لالعتق�اد أنها ركبت الس�يارة معهما. 
وبع�د توضيح »معقول« م�ن الوالدين 

لم تفتح الرشطة تحقيقاً باألمر.
بعد انقشاع غبار سوء التفاهم تابعت 
العائل�ة طريقها الس�بت صوب مدينة 

شتوتغارت.

يتفق معظم اآلباء واألمهات عىل أن األطفال 
يرفعون مستويات التوتر لديهم، ويبدو اآلن 
أن إنج�اب أكث�ر من طفل�ن يمكن أن يرض 

بصحة األمهات بشكل كبري.
ووجدت دراس�ة أجرتها جامع�ة كامربيدج 
أن�ه كلم�ا ازداد ع�دد األطف�ال ل�دى املرأة، 
ارتفع خطر تعرضها لإلصابة بأزمات قلبية 

وسكتات دماغية وفشل عضلة القلب.
ويبدو أن النس�اء اللواتي أنجبن 5 أطفال أو 
أكثر، كن أكثر عرضة بنس�بة 40% لإلصابة 
بنوبة قلبية خطرية يف الثالثن س�نة التالية 
من حياتهن، مقارنة بالنساء اللواتي لديهن 
طفل واحد أو طفالن. ويشري الباحثون إىل أن 
الحمل والوالدة يزي�دان الضغط عىل القلب، 

يف حن يرف�ع األطفال من جهد األمهات مع 
غياب القدرة عىل االعتناء بأنفسهن.

وبه�ذا الص�دد، قالت الدكت�ورة كلري أوليفر 
وليام�ز، من جامع�ة كامربي�دج: »نعلم أن 
الحمل وال�والدة يضعان ضغط�ا هائال عىل 
القل�ب، وأن تربية األطف�ال يمكن أن تكون 

مرهقة للغاية أيضا«.

ق�د تحوي كريمات الوقاية من أش�عة الش�مس م�واد كيماوية خطرة 
كريتني�ل بامليت�ات واوكس�يبينزون. تمت�ص تل�ك امل�واد األش�عة فوق 
بنفس�جية التي تصدرها الشمس، غري أنها ويف الوقت نفسه تؤثر سلباً 

عىل الجهاز الهرموني وتسبب الحساسية.
من�ذ عام 2008 اكتش�ف »املرك�ز األمريك�ي ملراقبة األم�راض« أن 97 
باملئة من األمريكين تحوي أجس�امهم مادة اوكس�يبينزون. ويبدو أن 
األمر يش�كل معضلة؛ فمن ناحية يتوجب عىل املرء حماية أنفس�نا من 
الشمس التي قد تؤدي لإلصابة برسطان الجلد، ومن ناحية أخرى يمكن 

أن تكون املواد الداخلة يف تركيب الواقيات خطرية عىل الصحة.
ومن هن�ا ينصح أطباء الجلد باللجوء إىل الكريم�ات الواقية املركبة من 

مواد طبيعية والتي يمكن العثور عليها يف متاجر بيع املواد الطبيعية.
والجدير ذكره أن جزر الهاوي التي يقصدها الس�ياح للتمتع بشمسها 

الدافئة قد منعت الكريمات الواقية التي تحوي مواد خطرة.

أمريكية تقتل زوجها بسبب قطةداء ودواء كريامت الوقاية من الشمس!
اعرتفت س�يدة أمريكية، مؤخرا، بأنها أطلقت الن�ار عىل زوجها وأردته 
قتيال يف والية تكس�اس، عقابا ل�ه عىل رضب قطة البيت، وفق ما نقلت 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
وقتل�ت ماري هاريس�ون البالغة م�ن العمر 47 عاما، زوجها ديكس�رت 

)49(، قبل الساعة السابعة من صباح السبت، يف بيت بمدينة داالس.
وج�رى نقل الزوج يف حالة خطرية إىل املستش�فى لكن رسعان ما لفظ 

أنفاسه، وأقرت الزوجة مبارشة بإطالق النار عىل رفيق عمرها.
واعتقلت الرشطة الزوجة القاتل�ة، وتواجه تهمة القتل أمام القضاء يف 

األيام املقبلة.
وانتق�ل الزوجان إىل بيتهما الجديد قبل أش�هر فقط، لكنها عاش�ا فيه 

فرتة قصرية قبل أن تقع الجريمة ويرتكا طفلن وراءهما.

ح�ن يغ�ادر الن�اس بيوته�م كي يس�افروا، 
يخشون يف الغالب أن تتعرض بيوتهم للسطو، 
إذ كثريا ما يس�تغل اللصوص غياب الس�كان 
حتى ينف�ذوا جرائمهم، ولذل�ك ينصح خرباء 

باتباع إجراءات لتفادي الرسقة.
وبحس�ب دلي�ل نقلت�ه صحيفة »دي�يل ميل« 
الربيطانية، فإن لصن س�ابقن كش�فا عدة 

مؤرشات وثغرات يستغلها املجرمون ليختاروا 
بيوت الضحايا.

وينصح اللصان اللذان لم يكش�فا اس�مهما، 
بع�دم مش�اركة الكث�ري م�ن املعلوم�ات عىل 
منصات التواصل االجتماعي، إذ تكشف هذه 
املواقع مثال  س�فر بعض العائ�الت، فيصبح 

غيابها عن البيت أمرا معروفا.

فض�ال عن ذلك، يويص الدلي�ل برتكيب كامريا 
مراقب�ة، عىل اعتب�ار أن اللص�وص يتفادون 
البي�وت املحروس�ة بها، خش�ية أن تلتقطهم 

فيقود ذلك إىل القبض عليهم بشكل سهل.
ويف املنح�ى ذات�ه، يج�در بصاح�ب املنزل أن 
يرك�ب مصابيح يتقد نورها أم�ام البيت عند 
اق�رتاب أي ش�خص، وبفضل ه�ذه التقنية، 
يمكن أن ينتبه الجريان مثال إىل وجود شخص 

ما يف بيت يفرتض أنه غري عامر.
وألن اللصوص يخش�ون الكالب بالنظر إىل ما 
تجلبه م�ن انتباه وضجة، يمكن تزويد البيت 
بجهاز استش�عار يطلق ص�وت النباح، وثمة 

رشكات تقدم الخدمة يف أيامنا هذه.
ولدرء الخطر بصورة أكرب، يستحب أن يجلب 
صاح�ب املن�زل حارس�ا يف ف�رتة غياب�ه عن 
البيت، كما يتوجب عىل املس�افر أن يصطحب 
كاف�ة وثائق�ه حت�ى وإن ل�م يك�ن يف حاجة 
إليها، والداعي إىل هذا أن املعلومات قد تستغل 

بصورة سيئة.
أما املفاتيح فال ُينصح بإبقائها عىل مقربة من 
النواف�ذ الزجاجية، ألن اللصوص س�يفكرون 
حتم�ا يف كرسها، يف حال ظه�رت لهم، ولذلك 

يتوجب وضعها يف مكان آمن.

عث�ر ع�ىل طيار حرب�ي رويس حي�ا بعد نحو 
ثالث�ن عاما ع�ىل فقدان أثره جراء إس�قاط 
طائرته خالل االجتياح السوفياتي ألفغانستان 
واعتب�اره يف ع�داد األم�وات، حس�بما أعل�ن 

قدامى املحاربن الروس.
وقال رئيس اتحاد املظلين فالريي فوسرتوتن 
لوكال�ة »ري�ا نوفوس�تي« الروس�ية »ال يزال 
حيا. إنه أمر مده�ش للغاية. إنه اآلن بحاجة 
للمس�اعدة«. ورفض فوسرتوتن الذي يرأس 
الجانب الرويس يف اللجنة الروس�ية األمريكية 
ألرسى الح�رب والجنود املفقودين يف املعارك، 

الكشف عن هوية الطيار بداعي الرسية.
نائ�ب  وه�و  كالين�ن،  فياشيس�الف  وق�ال 
رئي�س منظمة لقدامى املحارب�ن، إن الطيار 
الرويس أس�قطت طائرته عام 1987 ويرجح 
أنه تخطى الس�تن من العم�ر، ويريد العودة 
إىل الوط�ن. وأش�ار إىل أن الطي�ار قد يكون يف 
باكس�تان حيث أقامت أفغانس�تان معتقالت 
 125 أن  الوكال�ة  وأف�ادت  الح�رب.  ألرسى 
مقاتلة سوفياتية تم إسقاطها يف أفغانستان 
خ�الل الح�رب الت�ي اندلع�ت أواخ�ر 1979 
واستمرت حتى 1989. ولدى انسحاب القوات 
الس�وفياتية يف 1989 اعت�رب 300 جن�دي يف 

ع�داد املفقودين. ومنذ ذل�ك التاريخ عثر عىل 
نحو ثالثن منهم ع�ادوا غالبيتهم إىل الوطن. 
وأفادت صحيفة »كومرس�نت« الروس�ية أن 
طيارا روس�يا أس�قطت طائرته يف 1987 هو 
س�ريغي بانتليوك م�ن منطقة روس�توف يف 
جن�وب روس�يا، وكان فق�د أث�ر طائرته بعد 
إقالعها م�ن قاعدة باغرام التي تحولت حاليا 

إىل قاعدة أمريكية يف شمال كابول.
ونقل موقع »ش�بيغل« األملان�ي عن صحيفة 
»كومسومولس�كايا براف�دا« أن والدة الطيار 
وعمرها 80 عاما ما زالت عىل قيد الحياة، وله 
أخت ايضا. ونرشت الصحيفة يف موقع تويرت 
ص�ورة الطيار وصورة قال�ت إنها البنته التي 

تبلغ من العمر 31 عاما.

العثور عىل طيار رويس بعد )30( عامًا عىل سقوط طائرتهلصوص يقدمون »نصائح« حلامية املنازل من الرسقة

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

الحقوقي ماجد الحسناويبسمة النسور
عللت املمثلة اللبنانية الجميلة واملوهوبة، نادين نجيم، اعتذارها 
عن املشاركة يف الجزء الثاني من مسلسل »الهيبة« بأن مساحة 
الدور النس�ائي محدودة، وال تتناس�ب مع طموحاتها وقدراتها 
ورغبته�ا يف التطور والتجديد. والح�ق أن قرار نادين كان صائباً 
وذكي�اً ويف محل�ه، وينطوي عىل ج�رأة وروح مغامرة ورغبة يف 
التجديد، س�يما أن املسلس�ل يف جزئه األول حق�ق نجاحاً كبرياً، 
وال يبدو أنه وصل إىل هذا النجاح يف جزئه الثاني املعروض حالياً 
ضمن املوسم الرمضاني الحايل. واالستنتاج هنا أنه، فور متابعة 
بض�ع حلقات ترى أن العمل يجرّت نجاحاً ويكّرر فكرة، ويقع يف 
مطّب االستسهال والركون إىل منجٍز سابٍق القى إقباالً جماهرياً 

سابقاً، ثم فقد ألقه الحقاً جراء التوقع املسبق.
وذاعت ش�ائعات يف محاولٍة لتفس�ري زهد نادي�ن نجيم عن دوٍر 
أت�اح لها مزيداً من النجومية واالنتش�ار، منه�ا اعرتاض زوجة 
املمثل بسبب الغرية. وحن أطلّت ضمن املوسم الرمضاني الحايل 
يف مسلس�ل »طريق« بدور محامية، أثبتت نادين للجميع مجّدداً 
جدية مرشوعها، وقدرتها الفائقة عىل اقتناص الفرصة األفضل 
التي تخدم مس�ريتها الفنية. وقفت بج�دارة أمام املمثل البارع، 
عابد فهد، الذي يتقّمص الش�خصية بإتقان ش�ديد، وهو القادر 
عىل إقناع املتلقي بسهولة، كونه صاحب التجربة الثرية الطويلة 
املتمي�زة ب�األدوار املتنوعة التي أكدت قدرات�ه الدرامية. وما زال 
دوره االس�تثنائي يف مسلسل »أسمهان«، األمري حسن األطرش 
زوج املغنية الش�هرية، ح�ارضاً يف األذهان. وكذل�ك حن أبدع يف 
دور الحجاج قبل س�نوات. من هن�ا، كان وقوف نادين أمام هذا 

املمثل املتمّكن من أدواته تحدياً كبرياً.
خرج�ت نادي�ن نجيم يف مسلس�ل »طري�ق« ع�ن أدوار نمطية 
اش�تهرت بها يف أعمال سابقة، اعتمد صّناعها، يف الدرجة األوىل، 
عىل جمال هذه املمثلة، وأزيائها املثرية يف تلك األعمال التي القت 
نجاحاً، وكرّست نجيم نموذجاً للمرأة الجميلة املثرية، وهي ملكة 
جمال س�ابقة وعارضة أزياء وفتاة إعالنات، غري أن دورها غري 
التقليدي يف »طريق« كرس املعادلة، إذ أدت دور املحامية املكافحة، 
ابنة العائلة الفقرية، عاثرة الحظ التي تحملت مسؤولية العائلة 
بعد وفاة والدها. امرأة قوية الشخصية، واضحة ورصيحة، ذات 
حضور طاغ غري مألوف يف الدراما العربية عموماً، معتزة بذاتها، 
منس�جمة مع إنس�انيتها. متمردة، ال تتقن حركاٍت نس�وانية، 
لعوباً قائمة عىل الغنج والدالل وس�يلة لإليقاع بالرجل، بل لديها 
الجرأة والثق�ة بحيث تبادره إىل طلب ال�زواج، وتترصف قبالته 

بشكل ندّي غري مرتّدد. 

عملي�ة التوعي�ة والتثقيف واالرش�اد والتحصن ضد 
تحدي�ات االم�ن الوطني تنتق�ل عرب الوع�ي وااليمان 
اىل العائل�ة وتصبح الحصان�ة الوطنية مالزمة للعائة 
لحماي�ة الفرد من اخطار االنزالق باتجاه االنحرافات 
االجتماعي�ة املختلف�ة التي تكم�ن يف غي�اب مراقبة 
العائل�ة البنائها وضعف املتباع�ة خارج املنزل ويجب 
وجود متنفس للطاقات الش�ابة ومأل مساحة اوقات 
الف�راغ باعم�ال منتج�ة والتوس�ع باقام�ة النوادي 
االجتماعي�ة الهادفة وتنمية املواه�ب وتفجري االبداع 
باعم�ال نافعة وبذل�ك نوصد اب�واب االنحراف ونعزز 
االمن االجتماع�ي وكذلك االمن الوطني وان محارصة 
الجريم�ة واجتثاثه�ا م�ن املجتمع كونها م�ن مهام 
االجهزة االمنية ولكن ليس وحدها عامل اس�تقرار ما 
ل�م تقرتن بالتوعية والحصانة ضد الجريمة ومن هنا 
ت�ربز اهمية االم�ن الوقائي التي تضطل�ع بها االرسة 
واملنظم�ات الجماهريي�ة وان العق�ل الب�رشي طاقة 
هائلة تستخدم يف الهدم او البناء وقد تقود اىل الهداية 
وااليم�ان او الضالل�ة وان الكث�ري من يتول�ون رعاية 
الش�باب وتربيتهم ال يتلقون االع�داد والتاهيل الكايف 
له�ذه املهمة والحاج�ة اىل قدر من املعرف�ة الرتبوية 
والنفسية وكذلك الحاجة اىل مراجعة شاملة ملناهجنا 
الرتبوي�ة ترش�د اىل التغي�ري والتعام�ل مع�ه وتقوية 
االرادة والق�درة عىل ضبط النفس وتحمل املس�ؤولية 
الن الضعف اس�هم عدم القدرة ع�ىل مقاومة العوامل 
واملؤثرات وتنمية القدرة عىل التعايش مع من ال يتفق 
مع الش�باب يف الس�لوك او الفكر او املنهج والتخريب 
االجتماع�ي عند تحقيقه قد ي�ؤدي اىل احداث ثغرة يف 
ج�دار االمن الوطني وردمها ليس من الس�هولة ومن 
املؤك�د ان البيئ�ة الصحيحة ترفض وجود ممارس�ة 
س�يئة وتنظيف البيئة وتطهريها من االنحراف يسهم 
يف مضاعف�ة قوته�ا وتحفز الف�رد ع�ىل ادراك دوره 
الوطني لحماية نفس�ه اوالً ورفض اي س�لوك ش�اذ 
لتعزي�ز االمن الوطن�ي وهذه تبدأ من النش�أ الصغري 
وعندم�ا يكرب قد تحصنت بفعل ش�عور وطني خالق 
وبذل�ك مس�اهمة لبن�اء امن الوط�ن وهذا م�ا يعزز 
املجتم�ع وبن�اءه وبالت�ايل يص�ب يف تقدي�م العطاء 

لوطننا العظيم.

حصانة العائلة من مرتكزات اجلميلة واهلمجي
االمن الوطني  
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