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االمام الكاظم )عليه السالم(

إذا كان اإلمام عادال كان له األجر

 وعليك الشكر وإذا كان جائرا كان عليه 

الوزر وعليك الصبر

ص3العراق يكثف محاية احلدود مع سوريا بطرق أمنية مبتكرة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 غضب الشارع األردين ال خيمد حتى سحب قانون الرضيبة

السعودية تشن غارات عىل األحياء السكنية اليمنية وتتسبب بسقوط ضحايا مدنيني 

»                                 « تنرش التعديل الثالث لقانون االنتخابات الربملانية

الربملان ينقلب عىل مفوضية االنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قل�ب الربمل�ان الطاول�ة ع�ى مفوضي�ة 
االنتخابات املتهمة بعمليات خرق وتزوير 
بالتس�اوق  لالنتخاب�ات األخ�رة وذل�ك 
م�ع ق�رارات اتخذته�ا الحكوم�ة بمنع 
س�فر مس�ؤوليها الكبار، إذ ق�رر البيت 
الترشيعي تجميد عمل املفوضية وانتداب 
قض�اة الدارته�ا ب�دالً منهم وإع�ادة عد 
أص�وات الناخبني يف عموم الب�الد يدوياً.  
وعقد الربملان جلس�ة استثنائية بحضور 
172 نائب�ا م�ن مجم�وع ع�دد االعضاء 
البالغ 328 عض�وا، وقرر الزام املفوضية 

العلي�ا لالنتخاب�ات باعادة الع�د والفرز 
لالص�وات يدوياً يف عموم العراق ما يعني 
اس�تبدال الع�د االلكرتون�ي ال�ذي اعلنت 
نتائ�ج االنتخ�اب ع�ى ضوئ�ه باليدوي 
لعرشة مالي�ني صوت لعراقيني ش�اركوا 
يف االق�رتاع الع�ام م�ن ب�ني 24 ملي�ون 
عراقي يحق لهم التصويت يف االنتخابات 
الربملاني�ة التي ج�رت يف 12 من الش�هر 
املايض. وصوت أيضاً عى تجميد عضوية 
التس�عة  االنتخابات  مفويض مفوضي�ة 
وانت�داب 9 قض�اة بدلهم ل�الرشاف عى 
عمل املفوضي�ة وتنفيذ ق�رارات الربملان 
والحكومة حول نتائج االنتخابات، عالوة 

عى تشكيل لجنة لتقيص الحقائق بنتائج 
االنتخاب�ات. وإضاف�ة إىل ذل�ك، ص�وت 
الربمل�ان ع�ى اعتم�اد توصي�ات مجلس 
الوزراء بش�أن االنتخابات والقاضية بعد 
وفرز ما اليقل عن 5  %   من االصوات يدويا 
يف جمي�ع  املراكز والغ�اء نتائج انتخابات 
خروق�ات  لثب�وت  والنازح�ني  الخ�ارج 
وتزوير جس�يم  ومتعم�د وتواطؤ.   وقال 
املكتب االعالمي لرئيس الحكومة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه كإج�راء احرتازي ونتيج�ة ملا ورد يف 

التقرير من امور خطرة.
التفاصيل ص3

أوربا منقسمة جمددًا
 لعدم التوصل إىل تسوية بشأن 

توزيع حصص الالجئني 

أمريكا حتذر
 اإلمارات من مهامجة ميناء 

احلديدة اليمني

البرصة: القبض عىل متهمني 
بتداول عملة مزورة وضبط كمية 

بحوزهتام

جتميد عمل املفوضني وانتداب قضاة بدال منهم.. وإعادة فرز »كل نتائج« االقرتاع يدويا
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نيجريفان بارزاين: حكومة اإلقليم ستعتمد »التواصل املبارش« مع املواطننيالبحرين: تأييد حكم سجن نبيل رجب )5( سنوات بسبب »تغريدات«
الصدر يدعو فرنسا إىل مساندة العملية الديمقراطية واحرتام سيادة العراق رئيس اجلمهورية يؤكد للسفري االيراين عىل رضورة تطوير العالقات بني البلدين 

تفوق جديد
 ملييس عىل كريستيانو 

رونالدو
ص4 ص4 ص2

بوتن يمتدح ترامب قبيل قمته مع كيم أون
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س ال�رويس فالديمر بوت�ن، أمس 
األربعاء، أن قرار نظره األمركي دونالد ترامب، 
عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الش�مايل، كيم 
جون�غ أون، »ش�جاع وناضج«.وأوض�ح بوتن 
أن�ه يتوقع »نتيجة إيجابية« له�ذا اللقاء، الذي 
سينعقد يف 12 من الشهر الجاري بسنغافورة، 
يف أح�دث تطور يف املس�عى الدبلوم�ايس، الذي 
تق�وم ب�ه الواليات املتح�دة للحد م�ن برنامج 

بيون�غ يانغ لألس�لحة النووية. وق�ال الرئيس 
الرويس يف مقابلة مع )تش�اينا ميديا جروب(: 
»ال أزال آمل أن ينعقد هذا االجتماع- وهو قرار 
شجاع وناضج للغاية اتخذه الرئيس األمركي 
دونالد ترامب، ب�أن تكون له اتصاالت مبارشة 
م�ع الزعيم الكوري الش�مايل، كي�م جونغ أون 
ونتوق�ع جميع�ا نتيج�ة إيجابي�ة«. ويف وقت 
سابق، قال ترامب إنه سيجتمع مع كيم بعد ما 
ألغى اللقاء يف بادئ األمر، مستشهدا بما وصفه 
»بالعداء الرصيح« من جانب كوريا الشمالية. 

وم�ن املق�رر أن يش�ارك بوتن يف قم�ة منظمة 
ش�نغهاي للتعاون هذا األسبوع. وكان الرئيس 
الرويس قال الش�هر املايض إنه ال يجري اإلعداد 
يف الوقت الحايل الجتماع�ه املقرتح مع ترامب، 
مضيفا أن املشكالت تحبطه. ويف السياق، أعلن  
ترام�ب، يف آذار املايض، إنه س�يلتقي قريبا مع 
بوت�ن، لكن منذ ذلك الح�ني تدهورت العالقات 
املتوت�رة باألس�اس ب�ني واش�نطن وموس�كو 
بسبب الرصاعات يف سوريا وتسميم جاسوس 

رويس سابق يف بريطانيا.

املالية تطلق رواتب موظفي الدولة لضامن 
توزيعها قبل عيد الفطر

الفرات األوسط تعلن نجاح خطة ذكرى استشهاد 
2اإلمام عيل )عليه السالم( دون أي خرق 2

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن الجي�ش الرتكي، أمس األربعاء، عن 
مقتل س�تة مس�لحني من ح�زب العمال 
الكردس�تاني وتدم�ر 16 هدفا يف غارات 
ش�نتها مقاتالت�ه ع�ى مواق�ع الح�زب 
ش�مايل العراق، وتزامن ذل�ك مع مطالبة 
حكوم�ة إقليم كردس�تان ح�زب العمال 

بالرحيل عن األرايض العراقية.
وقال�ت هيئة األركان الرتكي�ة يف بيان ان 
»املقات�الت الرتكية نفذت غ�ارات جوية 
عى مواقع حزب العمال الكردس�تاني يف 
مناط�ق هاك�ورك وغارة ومتين�ا والزاب 
ش�مايل  باس�يان  وافاش�ني-  وقندي�ل 
العراق، ما أسفر عن قتل 6 مسلحني من 

الحزب«.

واضافت ان »الغارات أس�فرت عن تدمر 
األك�راد«،  للمس�لحني  تابع�ا  16 هدف�ا 

حسب للبيان.
بدورهم، أفاد ش�هود عيان بأن املدفعية 
الرتكية قصفت »بشدة« مناطق حدودية 

تابعة ملحافظة دهوك.

التفاصيل ص3

حكومة إقليم كردستان تطالب حزب العامل بـ »الرحيل« 
عن األرايض العراقية
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات دي�اىل الفريق الركن مزهر 
الع�زاوي، أم�س االربع�اء، ع�ن انط�اق عملية 
عسكرية لتعقب خايا تنظيم »داعش« يف حوض 

حمرين شمال رشق املحافظة.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن العزاوي 
القول إن »قوات امنية مشرتكة مدعومة بطريان 
الجي�ش انطلق�ت م�ن ثاث�ة مح�اور يف عملية 
عس�كرية يف حوض حمرين، )75كم شمال رشق 

ب عقوبة(، لتعقب خايا داعش«.
واضاف الع�زاوي، ان »العملي�ة تأتي يف اطار 
س�رتاتيجية قيادة العمليات يف انهاء اي انش�طة 
للخاي�ا النائم�ة وتأمني املناطق بعد تمش�يطها 

بشكل كامل«.
وكان�ت قي�ادة عمليات دي�اىل ش�نت مؤخرا 
سلس�لة عمليات واس�عة يف مناطق عدة لتعقب 
وتدم�ري  ضب�ط  يف  نتائ�ج  وحقق�ت  »داع�ش« 

مضافاته.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت قوة م�ن املديرية العامة لاس�تخبارات 
واألم�ن التابعة ل�وزارة الدف�اع، أم�س االربعاء، 
القب�ض عىل ثاثة م�ن املطلوبني للقض�اء بتهم 
االرهاب، يف محافظة السليمانية. وذكرت الوزارة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية 
امليدانية التابعة إىل املديرية العامة لاس�تخبارات 
واألمن، وبالتنسيق مع قوات البيشمركة، تمكنت 
م�ن إلقاء القب�ض عىل 3 مطلوب�ني يف محافظة 
السليمانية«. وبينت ان »املعتقلني ال�3 مطلوبني 
وفق املادة )4/1 إرهاب( إىل السلطات القضاء يف 
العاصمة بغ�داد، ومحافظة دياىل، وقضاء بيجي 

بمحافظة صاح الدين«.
 واش�ارت الوزارة اىل ان »أح�د املطلوبني كان 
قد هرب من سجن بيجي عندما دخلت عصابات 

داعش اإلرهابية إىل صاح الدين«.

االستخبارات تعلن إلقاء القبـض عـلـى
 )3( مطلوبني باالرهاب يف السليامنية

عمليات دياىل تعلن
 انطالق عملية عسكرية لتعقب خاليا »داعش« 

         بغداد / المستقبل العراقييف حوض محرين

دع�ت قيادة عملي�ات بغداد، أمس األربع�اء، اىل اتخاذ الازم 
ملنع حدوث أي خرق أمني خال ما تبقى من رمضان.

وق�ال قائد رشطة بغ�داد اللواء الركن عيل جاس�م محمد يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه »عىل جميع 
م�دراء املديري�ات وأم�ري افواج الط�وارئ والس�يطرات اتخاذ 
التداب�ري الازم�ة ملنع حدوث أي خرق أمني خ�ال ما تبقى من 
أيام ش�هر رمض�ان املبارك ضم�ن قاطع املس�ؤولية من خال 
تفعيل الجهد االس�تخباري مع الس�يطرات املشرتكة واالنتشار 

الفعال لقطعات رشطة ومراقبة األهداف املهمة«.
واش�ار اىل »تنفي�ذ العمليات االس�تباقية و مضاعفة الجهد 
امليداني للممارس�ات األمنية يف قاطع املس�ؤولية وخصوصاً يف 
أوقات الذروة يف املناطق والشوارع الرئيسية والتقاطعات وأمام 
املوالت واملباني العامة واملتنزهات ومتابعة وتفتيش الكراجات 

وساحات وقوف العجات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د األم�ني الع�ام لحلف ش�مال األطل�ي »النات�و«، ينس 
يف  يبحث�ون  الدف�اع  وزراء  إن  االربع�اء،  أم�س  س�تولتنربغ، 

اجتماعهم غدا إرسال مهمة جديدة إىل العراق.
وأوضح ستولتنربغ، يف مؤتمر صحفي، »سنبحث اإلرهاب يف 
املنطقة وإرس�ال مهمة جديدة إىل العراق غدا«، مؤكدا: »عندما 
تكون املنطقة آمنة من اإلرهاب نكون نحن هنا يف أمان أيضا«.

وأضاف األمني العام للحل�ف، »وزراء دفاع الناتو يجتمعون 
ألول مرة يف هذا املبنى الجديد، غدا وبعد غد الجمعة، قبل القمة 
يف يوليو/ تموز املقبل، للتش�اور حول امتاكنا أس�اليب الدفاع 

الصحيحة يف األماكن الصحيحة«.
وتاب�ع، »ليس للتش�اور حول إيجاد دفاع�ات جديدة، ولكن 

للتجديد والتأكيد عىل الدفاعات املوجودة أصا«.
وع�ن قضي�ة العميل الرويس الس�ابق س�ريغي س�كريبال، 
قال س�تولتنربغ: »تعاونا مع االتحاد األوروبي وس�نبقى كذلك 
وس�نجتمع مع املفوض�ة العليا للسياس�ة الخارجي�ة لاتحاد 
األوروب�ي فيدريكا موغريين�ي لبحث الخط�وات الجديدة، رأينا 
نتائج جيدة، واالتحاد األوروبي والناتو معا موحدان ضد هجوم 

سالزبوري«.

عمليات بغداد تدعو تشكيالهتا إىل اختاذ 
االجراءات الالزمة ملنع أي خرق أمني 

الناتو: اليوم.. 
وزراء دفاع احللف يبحثون إرسال مهمة 

جديدة إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االربع�اء، ع�ن اع�ادة افتت�اح طري�ق 
رئيي يف جانب الرصافة من العاصمة. 

وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل 
»قائ�د  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي«، 
العملي�ات الفريق الركن جليل الربيعي 
البطاق�ة  ش�ارع   23 طري�ق  افتت�ح 
رشق�ي  زيون�ة  منطق�ة  يف  املوح�دة 

بغداد«. واضافت القيادة ان »املواطنني 
اب�دوا ارتياح�اً كب�ريا له�ذه الخط�وة 
التي من ش�أنها تخفي�ف االختناقات 
يف العاصمة«. يذك�ر ان قيادة عمليات 
بغداد قررت رفع العديد من السيطرات 

االمنية املنترشة يف ش�وارع العاصمة، 
اضاف�ة اىل اع�ادة فت�ح الطري�ق التي 
اغلقت منذ سنوات بعد تحسن الوضع 
االمني يف بغداد ولتقليل الزخم املروري 

الحاصل بشوارع العاصمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم، أمس 
االربعاء، خال استقباله السفري االيراني عىل تطوير 

العاقات بني البلدين يف مختلف املستويات.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب معص�وم االعام�ي وتلقت 
»رئي�س  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
الجمهورية، فؤاد معصوم، اس�تقبل ببغداد السفري 

االيراني لدى العراق إيرج مسجدي«.
واض�اف ان�ه »ج�رى خ�ال اللق�اء التأكيد عىل 
أهمي�ة تطوي�ر العاق�ات ب�ني البلدي�ن الجاري�ن 
بمختلف املس�تويات وبما يخدم املصالح املش�رتكة 
للبلدين والشعبني ويعزز األمن واالستقرار والتعاون 
يف املنطق�ة«. م�ن جانبه، عرب س�عادة الس�فري عن 
»تمنياته باملزيد من التطور واستقرار األمن والسام 

يف العراق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص�در، أم�س األربع�اء، فرنس�ا إىل 
ملساندة العملية الديمقراطية بالباد 
واحرتام سيادة العراق وتقديم الدعم 
للنازحني ، خال اس�تقباله للس�فري 

الفرني يف بغداد.

وذكر مكتب الصدر يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
“زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
اس�تقبل يف مكتب�ة بالنجف االرشف 
س�فري فرنس�ا ل�دى الع�راق بورنو 

أوبيري”.
واوضح البيان ان “الجانبني بحثا 
الفرنس�ية وسبل  العراقية  العاقات 

تطويرها بما يخدم مصالح الشعبني 
الصديقني يف العديد من املجاالت”.

البي�ان  بحس�ب  الص�در  وأك�د 
“حرص الش�عب العراقي عىل إقامة 
أفض�ل العاق�ات م�ع دول االتح�اد 
األوربي واالرتقاء به�ا بما يعزز أمن 
الش�عوب”،  ورفاهي�ة  واس�تقرار 
مشيداً ب�”املواقف الفرنسية السيما 

يف املجاالت اإلنسانية وإسهاماتها يف 
العديد من الدول بما فيها العراق”.

ودعا الص�در فرنس�ا اىل “تقديم 
الدعم للع�راق وخصوص�اً للنازحني 
ومس�اندة العملي�ة الديمقراطي�ة يف 
الباد من خال احرتام سيادة العراق 
ومن�ع التدخ�ل الخارج�ي بش�ؤونه 

الداخلية”.

الصدر يدعو فرنسا إىل مساندة العملية الديمقراطية
واحرتام سيادة العراق

عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق رئييس يف جانب الرصافة

رئيس اجلمهورية يؤكد للسفري االيراين عىل رضورة 
تطوير العالقات بني البلدين 

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر أمن�ي يف الب�رة، أمس 
األربعاء، ب�أن قوة من مكافح�ة اإلجرام 
ألق�ت القب�ض يف منطق�ة تق�ع ضم�ن 
مرك�ز املحافظ�ة ع�ىل متهم�ني بتداول 
عملة مزورة يف األس�واق املحلي�ة، مبينة 
انها ضبط�ت بحوزتهما كمية من العملة 

العراقية املزورة.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
املصدر القول إن »قوة من قسم مكافحة 
اإلج�رام نفذت مداهم�ة يف منطقة األبلة 
الواقعة ضم�ن مركز املحافظة أس�فرت 
ع�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل متهم�ني اثنني 
بتداول عملة مزورة يف األس�واق املحلية«، 
مبين�اً أن »العملي�ة نف�ذت بع�د التحري 
الدقيق عن املتهمبن وجمع معلومات عن 

نشاطهما«. ولفت املصدر الذي طلب عدم 
نرش اس�مه اىل أن »القوة ضبطت بحوزة 
املتهمني كمية من العملة العراقية املزورة 
م�ن فئ�ة 25 ألف دينار تع�ادل نحو 575 
أل�ف دين�ار«. يذك�ر أن محافظة البرة 
ش�هدت يف غضون األعوام السابقة القاء 
القب�ض ع�ىل كثري م�ن املتهم�ني بتداول 

مبال�غ مالية مزورة، وبعد منتصف العام 
املايض ت�م القبض عىل خمس�ة متهمني 
يش�كلون عصاب�ة متخصص�ة بتزوي�ر 
العملية، وضبط�ت بحوزتهم للمرة األوىل 
أجهزة حديثة لعمليات التزوير باستخدام 
أحب�ار فس�فورية، وم�ن ضمنه�ا جهاز 
لرزم النقود املزورة بعد طباعتها، وجهاز 
آخ�ر لتقطي�ع العمل�ة وفقاً ملقاس�اتها 
الحقيقي�ة، كما ت�م ضبط مبال�غ مالية 
قديم�ة تس�تخدم يف التزوي�ر، حي�ث أن 
العصاب�ة كانت تس�تخدم عمل�ة عراقية 
قديمة مس�حوبة من الت�داول يف التزوير، 
إذ تقوم بمحو ما مطبوع عليها بواسطة 
ماكينة مخصصة لهذا الغرض، وبعد ذلك 
يتم استخدام األوراق املشطوبة يف طباعة 
أموال مزورة م�ن فئة 100 دوالر أمريكي 

و50 ألف دينار عراقي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس حكومة إقليم كردس�تان 
نيجريف�ان بارزان�ي، أم�س األربع�اء، ان 
دوائر ومؤسس�ات اإلقليم س�تعتمد آلية 
التواص�ل املب�ارش، مبين�ا ان العم�ل عىل 
م�رشوع الحكوم�ة اإللكرتونية مس�تمر 
واله�دف ه�و التمك�ن م�ن إنج�از أغلب 
معام�ات املواطنني، أس�وة ببلدان العالم 

املتقدم عرب اإلنرتنيت من البيت.
وق�ال بارزان�ي يف مؤتمر صحفي عىل 
هامش حفل تسليم وزارة داخلية اإلقليم 
شهادة »االيزو« ملعايري الجودة الدولية يف 
أربيل، إن »حكومة كردس�تان تعمل عىل 
الروت�ني والبريوقراطي�ة دوائرها  انه�اء 
ومؤسس�اتها، والروتني والتأخري ليس له 
عاقة باملوظفني، والدوائ�ر بل بالقوانني 

املعتمدة، والحكومة تعمل مع الربملان من 
اجل اجراء مراجعة عىل تلك القوانني«.

وأض�اف ان حكومة اإلقليم تعمل عىل 
إدخ�ال أح�دث الوس�ائل التكنولوجية يف 
عم�ل الدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومية يف 
االقليم لتسهيل معامات املواطنني، مشريا 
اىل ان�ه »يجب تمش�ية جمي�ع املعامات 

باملواطنني  املتعلقة  الحكومية، والقضايا 
بش�كل مب�ارش، وه�م يف منازله�م ف�ا 
حاجة اىل جلب املستمسكات، واملعامات 
واملراجعة به�ا داخل الدوائ�ر، والوزارات 
واملؤسس�ات«. وأك�د بارزان�ي، ان إقليم 
كردس�تان ق�د دخ�ل يف مرحل�ة جدي�دة 
ويجب تحس�ني العاقات م�ع بغداد وفق 
الدستور، مش�ددا عىل »رضورة استمرار 
حكوم�ة اإلقلي�م بعملية اإلص�اح، وبذل 
الجه�ود الجدي�ة ملواجه�ة الفس�اد املايل 

واإلداري، وتسيس بنى تحتية سليمة«.
إقلي�م  يف  الداخلي�ة  وزارة  وكان�ت 
كردس�تان أعلنت نهاية العام املايض، عن 
ب�دء العم�ل بالنظام اإللكرتون�ي يف كافة 
مؤسساتها، مشرية اىل أن املرشوع يهدف 
تسهيل العمل خدمة للمواطنني وتحقيق 

الشفافية.

البرصة: القبض عىل متهمني بتداول عملة مزورة
 وضبط كمية بحوزهتام

نيجريفان بارزاين: حكومة اإلقليم ستعتمد »التواصل 
املبارش« مع املواطنني

      بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  املالي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
إط�اق مبال�غ املرتب�ات الخاص�ة بموظفي 
الدول�ة العاملني بمختلف القطاعات لضمان 
توزيعه�ا قب�ل حل�ول عي�د الفط�ر، وذل�ك 
بالتزام�ن مع صدور تعليمات جديدة خاصة 
برتقي�ة وترفي�ع املوظفني.ونقل�ت صحيفة 
»الصباح« ش�به الرس�مية عن املفتش العام 
البيات�ي، قول�ه إن »وزارة  لل�وزارة، ماه�ر 
املالي�ة ب�ارشت اطاق مرتب�ات املوظفني اىل 
املؤسس�ات والدوائر لضم�ان ايصالها اليهم 
قب�ل حلول عيد الفطر، ذلك بعد تأمني جميع 
املرتبات«. وشدد البياتي، عىل رضورة إرساع 
الوزارات واملؤسس�ات الحكومية باالجراءات 
الكفيل�ة بتس�ليم مرتبات املوظفني بش�كل 

س�هل. وكش�ف ع�ن أن »ال�وزارة وحرص�ا 
منها عىل تحس�ني االوضاع املالية للموظفني 
بح�ل  اج�راء  اتخ�ذت  حقوقه�م  وضم�ان 
اش�كاليات الرتقي�ات والرتفيع�ات الخاصة 
بهم«، موضحا أن االج�راء يقيض بان يكون 
ترفي�ع املوظ�ف ع�ن طري�ق اج�راء الحذف 
واالس�تحداث ضمن امل�اك الوظيفي للدوائر 
املعنية وم�ن قبل اللجنة املش�كلة يف الوزارة 
ع�ىل ان تقوم الوزارة او املؤسس�ة بارس�ال 
املعلومات وفق جدول تفصييل بكل تش�كيل 
تابع لها عىل حدة اىل دائرة املوازنة يف الوزارة. 
وكان�ت وثائ�ق مرسب�ة م�ن وزارة املالي�ة 
كشفت يف وقت س�ابق، عن صدور تعليمات 
وضواب�ط تتعل�ق برتقي�ة وترفي�ع موظفي 
الدول�ة، وهي عبارة عن توجيهات صادرة اىل 
وزارات ومؤسسات الدولة كافة، حيث بينت 

انه من رشوط الرتفيع توفر وظيفة ش�اغرة 
يف الدرج�ة األع�ىل لدرجت�ه )املوظف( ضمن 
امل�اك الوظيفي للدائرة، واكمال املدة املقررة 
للرتفي�ع املنصوص عليه�ا يف الجدول امللحق 
بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 
رقم )22( لس�نة 2008 وأي قانون خاص او 
ترشيع اخر نافذ. كما اش�رتطت التوجيهات 
لل�رشوط  مس�توفيا  املوظ�ف  يك�ون  أن 
واملؤهات املطلوبة إلشغال الوظيفة املرشح 
للرتفيع عليها بما فيها ارشاكه يف االقل بدورة 
واح�دة، وثبوت ق�درة وكف�اءة املوظف عىل 
اش�غال الوظيفة املراد ترفيعه اليها بتوصية 
من رئيسة املبارش ومصادقة الرئيس األعىل، 
وش�ددت عىل توفر التخصي�ص املائي الازم 
ضم�ن موازن�ة الجه�ة املعنية ب�دون طلب 

تخصيص اضايف من وزارة املالية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات الفرات االوس�ط 
عن نجاح الخطة االمنية يف محافظة النجف 
األرشف يف ذك�رى استش�هاد االم�ام ع�يل 
عليه الس�ام. وذكر بي�ان للعمليات تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه »نعزيكم 
وانفسنا وجميع املسلمني بذكرى استشهاد 
االم�ام ع�يل ب�ن ابي طال�ب عليه الس�ام 
أمام اإلنس�انية جمع�اء ونحن نعيش عام 
االنتصارات ع�ىل اإلرهاب نعلن لكم انتهاء 
ونجاح الخطة األمنية الخاصة باستشهاد 
االمام عيل )عليه الس�ام( دون حدوث أي 
خرق امن�ي«. وأوض�ح البي�ان ان الخطة 
»الت�ي ارشف عليها قائد عملي�ات الفرات 
االوس�ط الفري�ق الركن قي�س املحمدواي 

وقائ�د رشطة النجف العمي�د ماجد حاكم 
كاظم، اتسمت باملرونة العالية واالنسيابية 
وتس�هيل دخ�ول وخروج املواك�ب املعزية 
والعج�ات والزائرين اىل مرق�د االمام عيل 
علي�ه الس�ام واملزارات الرشيف�ة«. ولفت 
اىل ان »الخطة قد الق�ت نجاحا كبريا إذ لم 
يس�جل أي خرق أمني، وقام�ت القطعات 
واألجهزة األمنية بتامني جميع الطرق مع 
حدود املحافظات املجاورة وتوفري الحماية 
الازم�ة لجمي�ع مواك�ب الع�زاء و ملايني 
الزائرين من داخ�ل العراق وخارجه فضا 
ع�ن ع�رشات االالف م�ن الزائري�ن العرب 
واالجانب دخلوا عرب مطار النجف واملنافذ 
الحدودية االخرى عىل مدى ثاثة أيام فاقت 
فيها إعدادهم األعوام السابقة«. وأشار اىل 
ان »هذه الخطة اش�رتك فيها اكثر من 23 

الف ضابط ومنتس�ب من مختلف االجهزة 
االمنية والتش�كيات فضا عن التعزيزات 
التي وصلت من بعض املحافظات الجنوبية 
والوسطى وباسناد طريان الجيش والحشد 
الش�عبي«. وثمنت قيادة عملي�ات الفرات 
األوس�ط »الجهود الكبرية وكل من ساهم 
بانجاح الخطة، ونتقدم بالشكر والعرفان 
لكل الزائرين الكرام لتعاونهم مع االجهزه 
يف  للمس�ؤولني  أيظ�ا  والش�كر  االمني�ة 
املحافظ�ة واالمانة العام�ة للعتبة العلوية 
والدوائ�ر  الرشيف�ة  وامل�زارات  املقدس�ة 
الحكومية لتعاونها معنا يف تطبيق الخطة 
االمنية وانجاحها كما نقدم شكرنا لجميع 
األجهزة األمنية والحش�د الشعبي وجميع 
ابناء املحافظة واملواكب لتعاونهم ودعمهم 

ومساندتهم.

املالية تطلق رواتب موظفي الدولة لضامن توزيعها 
قبل عيد الفطر

الفرات األوسط تعلن نجاح خطة ذكرى استشهاد اإلمام 
عيل )عليه السالم( دون أي خرق
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     بغداد / المستقبل العراقي 

حدد مرصف الرافدين، أمس األربعاء، مدة تسديد 
سلفة موظفي االتحاد والغرف التجارية.

وقال املكتصب االعالمي للمصرصف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان مدة تسديد 
سصلفة الخمسصة ماليني دينصار ملوظفصي اتحاد 

الغرف التجارية تصل اىل 3 سنوات.
واشصار البيان اىل ان مدة تسصديد سلفة العرشة 
ماليني دينار ملوظفي االتحاد تصل اىل 5 سنوات، 
موضحصا انه تم قبول الكفالصة الثالثية ملوظفي 

االتحاد عند منحهم السلفة.

الرافدين يكشف عن اقصى مدة لتسديد سلفة اخلمسة ماليني دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قلب الربملان الطاولة عىل مفوضية االنتخابات 
املتهمة بعمليصات خرق وتزويصر لالنتخابات 
األخرية وذلك بالتسصاوق مع قرارات اتخذتها 
الحكومة بمنع سصفر مسصؤوليها الكبار، إذ 
قرر البيت الترشيعصي تجميد عمل املفوضية 
وانتداب قضاة الدارتها بدالً منهم وإعادة عد 
أصوات الناخبني يف عموم البالد يدوياً.  وعقد 
الربملان جلسصة استثنائية بحضور 172 نائبا 
من مجموع عدد االعضاء البالغ 328 عضوا، 
وقرر الزام املفوضية العليا لالنتخابات باعادة 
العد والفرز لالصصوات يدوياً يف عموم العراق 
ما يعني استبدال العد االلكرتوني الذي اعلنت 
نتائج االنتخاب عىل ضوئصه باليدوي لعرشة 
ماليصني صصوت لعراقيني شصاركوا يف االقرتاع 
العصام من بصني 24 مليون عراقصي يحق لهم 
التصويصت يف االنتخابات الربملانية التي جرت 
يف 12 من الشصهر املايض. وصصوت أيضاً عىل 
تجميد عضوية مفويض مفوضية االنتخابات 
التسصعة وانتصداب 9 قضاة بدلهصم لالرشاف 
عىل عمصل املفوضية وتنفيذ قصرارات الربملان 
والحكومصة حصول نتائج االنتخابصات، عالوة 
عىل تشصكيل لجنة لتقيص الحقائصق بنتائج 
االنتخابات. وإضافصة إىل ذلك، صوت الربملان 
عصىل اعتماد توصيات مجلس الوزراء بشصأن 
االنتخابات والقاضية بعد وفرز ما اليقل عن 
5  %   من االصوات يدويا يف جميع  املراكز والغاء 
نتائصج انتخابصات الخصارج والنازحني لثبوت 
خروقات وتزوير جسصيم  ومتعمصد وتواطؤ.   

وقال املكتصب االعالمي لرئيس الحكومة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منصه، انه كإجصراء احصرتازي ونتيجة ملا 
ورد يف التقرير من امور خطرية تقتيض 
تواجصد مسصؤويل مفوضيصة االنتخابات 
من درجصة معاون مدير عصام فما فوق 
تقرر وجوب اسصتحصال موافقة رئيس 
مجلصس الصوزراء قبصل سصفرهم خارج 
العراق. ومصن جهته، قال العبادي خالل 
مؤتمر صحايف عقصب اجتماع حكومته 
االسصبوعي، انه لثبصوت خروقات تزوير 
جسصيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد 
مصن نتائج وتوصيصات اللجنصة تقتيض 
تواجد مسؤويل مفوضية االنتخابات من 
درجة معصاون مدير عام فما فوق تقرر 

وجصوب اسصتحصال موافقة رئيصس مجلس 
الوزراء قبل سصفرهم إىل خارج العراق مشريا 
إىل احتمصال صصدور أوامصر قبصض بحق عدد 
مصن املتالعبني  بالنتائصج يف املفوضية. والغى 
الربملان ايضا املادة 38 من قانون االنتخابات 
التي تنص عىل اجصراء عملية ترسيع النتائج 
عصرب الجهصاز االلكرتوني لتحصل محلها مادة 
تنصص عصىل اجصراء العصد يدويصا لالصصوات 
وصصوت عصىل مادتصني مصن قانصون التعديل 
الثالصث لقانصون االنتخابصات تتعلصق بالعصد 
والفصرز اليدوي لجميع صناديق األقرتاع. من 
جانبصه، حذر نائب رئيصس الجمهورية زعيم 
ائتصالف الوطنيصة االنتخابي ايصاد عالوي من 
أي تباطصؤ يف تطبيق قصرارات مجلس الوزراء 
يف الغصاء نتائج انتخابصات الخارج والنازحني 
ومحاسبة مسؤويل مفوضية االنتخابات عن 
الخروقات التي شصابت االقرتاع العام، مشريا 
إىل أّن ذلصك سصتكون له تداعيات سصلبية عىل 
مجمصل العملية السياسصية. ووصف عالوي، 
يف بيصان تلقت »املسصتقبل العراقي« نسصخة 
منصه قصرار مجلصس الصوزراء بالتصويت عىل 
مقررات اللجنة املشصكلة ملتابعصة الخروقات 
االنتخابية »بالخطوة العظيمة« للحفاظ عىل 
نزاهة العملية االنتخابية وكشصف املخالفات 
الفاضحة التي شصابتها والجهات التي تقف 
وراءهصا. وأضصاف قائال »كنصا أول من طالب 
بإرشاف قضائصي كامل عىل ملف االنتخابات 
بدل اعتماد التسييس واملحاصصة يف اختيار 
املفوضيصة التصي اثبتصت الوقائصع واألحصداث 

فشلها يف إدارة العملية االنتخابية«.
ودعا مجلصس النواب إىل حشصد الجهود 
لصإرساع بالتصويت عصىل تعديل قانون 
االنتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء.. 
التعاطصي  إىل  القضائيصة  والسصلطات 
مع مقصررات مجلصس الصوزراء وتقديم 
املتورطصني بجرائصم الفسصاد والتزويصر 
االنتخابصي إىل القضاء لينالصوا جزاءهم 
العادل محذرا من ان أي تباطؤ يف تطبيق 
تلك املقررات ستكون له تداعيات سلبية 
عىل مجمل العملية السياسصية. ويشهد 
العراق جدال واسصعا عىل خلفية شكوك 
بحدوث عمليصات تالعصب يف االنتخابات 
الربملانيصة التصي أجريت الشصهر املايض 
وسصط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة 

االنتخابات.

       بغداد / المستقبل العراقي

يعمصل العصراق عصىل تأمصني حصدوده 
الغربّية مع سصوريا بعصد 15 عاماً من 
تسلّل »اإلرهابّيني« من خاللها وتنفيذ 
عملّياتهصم داخصل األرايض العراقّيصة. 
وبهصدف إنهصاء أّي عملّيصة يمكنها أن 
تساعد خاليا تنظيم »داعش« املتبّقية 
عصىل تحقيصق أهدافهصا، بصدأ الجيصش 
العراقّي بالتنسيق مع نظريه السورّي 

بهدف تأمني الحدود بني البلدين.
ويف 22 أّيصار الحايلّ، أّكد رئيس مجلس 
الصوزراء العراقّي القائصد العاّم للقوّات 
املسصّلحة حيدر العبادي تأمني الحدود 
العراقّيصة – السصورّية، بعصد القضصاء 
عىل تنظيم »داعصش« يف مناطق أعايل 
الفصرات، وقصال: »إّن عملّيات التطهري 
مسصتمرّة، ونجحنا يف تأمصني الجانب 
السصورّي مصن الحصدود، وتصّم القضاء 
عىل الدواعش هناك، خصوصاً يف أعايل 
الفرات، وهنصاك تعاون لتأمصني بقّية 

الحدود املحاذية لحدودنا«.
وسصبق ذلك، إعصالن قائمقصام قضاء 
السصورّية  للحصدود  املحصاذي  القائصم 
أحمصد جديصان عصن وجود »تنسصيق« 
بصني الجيشصني العراقصّي والسصورّي، 
وهذا ما »منع«، بحسب قوله، »تسلّل 

اإلرهابّيني إىل األرايض العراقّية«.
ويبصدو الجيصش العراقصّي معتمصداً يف 
عملّيصة تأمني حصدوده عصىل أكثر من 
تعاون، فإضافة إىل تعاونه مع نظريه 
السورّي، فهو ينّسق مع أطراف أخرى 
فاعلة يف امليدان العسصكرّي السصورّي، 
ومنهصا قصوّات سصوريا الديموقراطّية 

املرتبطة بالتحالف الدويلّ، الذي تقوده 
الواليات املّتحدة األمريكّية.

ونجصح الجيش العراقّي، بالّتعاون مع 
قوّات سوريا الديموقراطّية، يف تحرير 
منطقة باكصوز، التي تقع عند الحدود 
بني العراق وسوريا، وهذا ما أّكد تعّدد 
األطراف التي يسصعى العراق إىل العمل 
املشصرتك معهصا لتحقيصق أهدافصه يف 

تأمني الحدود.
كما يرّكصز العراق كثرياً يف هذه الفرتة 
عىل ملصف الحصدود، بعدمصا أعلن عن 
تحريصر كّل املدن العراقّيصة من تنظيم 
»داعش«. وحّتصى يضمن عدم وصول 
أّي إمصدادات لصه )داعش( مصن جارته 

سصوريا، التي تعيصش أوضاعصاً أمنّية 
غري مستقرّة، يحاول أن يؤّمن الحدود 

بشكل كامل.
الدفصاع  وزارة  يف  مصصدر  وتحصّدث 
العراقّية، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
عن »وجود تواصل مستمّر بني الجيش 
العراقّي ونظريه السصورّي يف محاولة 
لتأمني الحدود بني البلدين«، وقال: »إّن 
املعلومصات االسصتخبارّية، التي ُنقلت 
من االستخبارات العسكرّية السورّية 
ومن االستخبارات العسكرّية العراقية 
للطرفني، أسصهمت يف اعتقال عدد من 
اإلرهابّيني الذين كانصوا ينوون دخول 

العراق خالل األسابيع األخرية«.

ويهدف التنسيق املشرتك بني الجيشني 
العراقصّي والسصورّي إىل تحديد مسصار 
املناطق التي يسصلكها عنارص تنظيم 
»داعصش« يف التسصلّل مصن العصراق إىل 
سصوريا وبالعكس، والذي »أثمر« عن 
تحقيق نتائج إيجابّية يف مسصك بعض 

»اإلرهابّيني«.
ويف السصياق املسصتمّر لتأمصني الحدود 
العراقّيصة – السصورّية، أعطصى حيدر 
العبصادي يف 21 أّيار توجيهات بشصأن 
تأمني الحدود ملنع تسلّل »اإلرهابّيني« 

إليها ومن خاللها.
لقد كانت الحدود العراقّية – السورّية 
العصراق،  إىل  بالّنسصبة  قلصق  منطقصة 

إذ اسصتخدمت مصن قبصل التنظيمصات 
»اإلرهابّيصة« ممرّاً لوصصول اإلمدادات 
األرايض  مصن  والبرشّيصة  العسصكرّية 
السصورّية إىل تنظيصم »داعصش«، الذي 
كان يسيطر عىل ثلث مساحة العراق.
وبقيت الحدود العراقّية – السصورّية، 
التصي يبلصغ طولهصا 605 كلصم، حّتى 
املعارك األخرية التي دارت بني القّوات 
األمنّيصة العراقّيصة وتنظيصم البغدادي، 
ممرّاً لوصصول اإلمدادات اللوجسصتّية 
والبرشّيصة إىل مدينة املوصل عرب الرّقة 

السورّية.
ويف 17 أّيار الحايلّ، أعلن مركز اإلعالم 
األمنّي العراقّي عصن اعتقال إثنني من 

»اإلرهابّيصني« أثنصاء تسصلّلهما داخصل 
األرايض العراقّيصة، كانصا قادمصني من 

محافظة الحسكة السورّية.
وقصال املتحصّدث باسصم مركصز اإلعالم 
األمنصّي العراقّي العميد يحيى رسصول 
إّن »ما يهّم العراق يف الدرجة األساس 
هصو حماية حصدوده مع سصوريا من 

خالل تكثيف الجهد االستخباراتّي«.
املراقبصة  أدخصل  »العصراق  إّن  أضصاف 
لتأمني حدوده  التكنولوجّيصة  الجوّية 
مصع سصوريا، وهصو يجصري عملّيصات 
تفتيصش مسصتمرّة يف عمصق الصحراء 
العتقصال اإلرهابّيصني الذيصن تتناقص 
أعدادهم يومّيصاً«. ومن ضمن اآللّيات 

التي يعتمدها العصراق اآلن يف تحصني 
حدوده، بناء السصواتر الرتابّية وحفر 
الخنادق، إضافة إىل تأسصيس املخافر 
الحدودّيصة وتحليصق طصريان الجيصش 
العراقّي والقوّة الجوّية املسصتمّر عىل 
الرشيصط الحصدودّي. من جهتصه، قال 
اللصواء املتقاعصد يف الجيصش السصورّي 
محّمد عّبصاس »هناك غرفصة عملّيات 
مشصرتكة بني العراق وسوريا يف بغداد 
لتنفيذ العملّيات املشرتكة بني البلدين. 
والتنسصيق بينهما لحماية الحدود من 
تسلّل اإلرهابّيني يمكنه أن يلعب دوراً 

كبرياً يف حفظها ومنع اخرتاقها«.
ورأى أّن التنسصيق العراقّي - السورّي 
سيسصاعد عىل تجفيف مناطق تواجد 
اإلرهابّيني عصىل الرشيط الحدودّي، أو 
ما أسصماها بص«املنطقة العازلة« التي 
يراد لها أن تنشصأ بصني البلدين لتكون 

مكاناً للتنظيمات اإلرهابّية.
وبدأ التنسيق بني البلدين خالل الزيارة 
التي قام بها وزير الداخلّية السصورّي 
محّمد الشصّعار لبغداد يف 7 شباط من 
عصام 2018 عندمصا بحث مصع نظريه 
العراقّي قاسصم األعرجصي يف »تأمني« 
الرشيصط الحصدودّي بصني البلديصن من 

خالل التعاون بينهما.
ويؤكد العراق، الذي يسصتخدم طريانه 
يف قصصف أماكصن تنظيصم »داعصش« 
السصورّية، اسصتمراره  داخل األرايض 
يف اسصتهداف التنظيصم بطائصرات الصص

يتواجصد عصىل  التنظيصم  دام  f16 مصا 
الحصدود العراقّية - السصورّية، ويقول 
إّن ذلصك يتّم »بالتنسصيق مع الحكومة 

السورّية«.

جتميد عمل املفوضني وانتداب قضاة بداًل منهم.. وإعادة فرز »كل نتائج« االقرتاع يدويًا

الربملان ينقلب عىل مفوضية االنتخابات

تنسيق عال بني اجليشني العراقي والسوري ملنع تسلل »داعش«

العراق يكثف محاية احلدود مع سوريا بطرق أمنية مبتكرة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن الجيش الرتكي، أمس األربعاء، عن مقتل 
سصتة مسصلحني من حزب العمال الكردستاني 
وتدمري 16 هدفا يف غارات شنتها مقاتالته عىل 
مواقع الحزب شصمايل العراق، وتزامن ذلك مع 
مطالبة حكومة إقليم كردسصتان حزب العمال 

بالرحيل عن األرايض العراقية.
ان  بيصان  يف  الرتكيصة  األركان  هيئصة  وقالصت 
»املقاتصالت الرتكية نفصذت غصارات جوية عىل 
مواقصع حزب العمصال الكردسصتاني يف مناطق 

وقنديصل  والصزاب  ومتينصا  وغصارة  هاكصورك 
وافاشني- باسيان شمايل العراق، ما أسفر عن 

قتل 6 مسلحني من الحزب«.
واضافصت ان »الغارات أسصفرت عن تدمري 16 
هدفا تابعا للمسلحني األكراد«، حسب للبيان.

بدورهم، أفاد شهود عيان بأن املدفعية الرتكية 
تابعصة  مناطصق حدوديصة  »بشصدة«  قصفصت 

ملحافظة دهوك.
وقال أحد الشصهود وُيدعى رسدار سصامي، إن 
»املدفعيصة الرتكيصة قصفصت بشصدة مواقع يف 
محيط ناحية ديرلوك الحدودية التابعة لقضاء 

العمادية شمال محافظة دهوك«.
وأضاف سصامي، أن »ألسصنة النريان تصاعدت 
مصن املواقع التصي تعرضت للهجصوم«، الفتاً إىل 
أن »القصصف مسصتمر حتى السصاعة، ولم يتم 

التعرف عىل حجم الخسائر«.
ورّداً عصىل هذا، دعت حكومة اقليم كردسصتان 
حزب العمال الكردستاني اىل ترك ارايض االقليم 
وعصدم إعطاء ذريعة لتوغصل القوات الرتكية اىل 

داخلها.
وقصال املتحصدث باسصم الحكومة سصفني دزي 
يف مؤتمصر صحفصي عقده يف اربيصل إن »وجود 

مسصلحي حصزب العمصال الكردسصتاني داخصل 
أرايض اقليصم كردسصتان أدى اىل دخول القوات 
الرتكية اىل االرايض العراقية عدة مرات وتسبب 

يف إندالع العنف واملواجهات«.
وأضاف دزي، أن »حكومة االقليم حاولت دائما 
اىل عدم تحويل تلك املناطصق التي تتواجد فيها 
حصزب العمصال الكردسصتاني لسصاحة حرب«، 
داعيصاً حزب العمال الكردسصتاني اىل »ترك تلك 
املناطق وعدم إعطاء ذريعصة ل رتكيا للتوغل اىل 
داخل أرايض االقليم، وعىل تركيا احرتام سيادة 

االرايض العراقية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

تنرش »املسصتقبل العراقصي« مضمون 
انتخابصات  لقانصون  الثالصث  التعديصل 
مجلس النصواب رقم 45 لسصنة 2013 

كما ييل :
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات 
مجلس النواب رقم )45( لسنة 2013

املادة /1
تعدل املادة )38( من قانون انتخابات 
مجلس النوب املعدل رقم )45( لسصنة 

2013 وتقرأ كالتايل:
املسصتقلة  العليصا  املفوضيصة  تلتصزم 
لالنتخابات باعادة العد والفرز اليدوي 
لصكل املراكصز االنتخابيصة يف كل العراق 
االعصىل  القضصاء  مجلصس  وبصارشاف 

السياسصية  الكيانات  وحضصور وكالء 
وممثيل االمم املتحدة.

املادة /2
الخصارج  انتخابصات  نتائصج  تلغصى 
يف  املصرشوط  التصويصت  وانتخابصات 
مخيمات النازحني والحركة السكانية 
الديصن  صصالح   ، االنبصار  ملحافظصات 
، نينصوى ، ديصإىل باسصتثناء اصصوات 

االقليات املشمولة بنظام الكوتا.
املادة /3

عصىل  القانصون  هصذا  احصكام  تصرسي 
انتخابصات مجلصس النصواب العراقصي 

لسنة 2018.
املادة / 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت 
عليه.

األسباب املوجبة
بالنظصر للخروقصات القانونية والفنية 
التي شصابت العمليصة االنتخابية التي 
ولحمايصة  يصوم 2018/5/12  جصرت 
العمليصة الديمقراطية بما يؤمن الثقة 
بنزاهة االنتخابصات وعدالتها ولتمكني 
املفوضيصة مصن اجصراء العصد والفصرز 

اليدوي، فقد رشع هذا القانون.

بعد تصاعد االشتباكات مع اجليش الرتكي وتنفيذ طلعات جوية عديدة

حكومة إقليم كردستان تطالب حزب العامل بـ »الرحيل« عن األرايض العراقية

»                                 « تنرش التعديل الثالث لقانون االنتخابات الربملانية
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البحرين: تأييد حكم سجن نبيل رجب )5( سنوات بسبب »تغريدات«

أوربا منقسمة جمددًا لعدم التوصل إىل تسوية بشأن توزيع حصص الالجئني 

       بغداد / المستقبل العراقي

شنت طائرات العدوان السعودي األمريكي سلسلة 
غارات على أحياء سكنية وسط العاصمة صنعاء سقط 
على إثرها ضحايا في صفوف المدنيين. وأفاد مراسل 
“المس�يرة نت” أن طي�ران العدوان ش�ن ثالث غارات 
على منازل المواطنين في حي الجراف الش�رقي، كما 
ش�ن ثالث غارات أخرى استهدفت شركة بك ون للغاز 
ف�ي منطقة ح�دة بالعاصم�ة صنعاء. وأكد المراس�ل 
إصاب�ة 9 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم امرأتان إثر 
غارات العدوان على حي س�كني في الجراف الش�رقي 
التي تسببت في تدمير منزل المواطن أحمد عبدالقادر 
ش�رف الدين بش�كل كل�ي وإصابة المن�ازل المجاورة 
بأضرار متفاوتة. وتأتي هذه الغارات بعد ساعات على 
مغ�ادرة مبعوث األمي�ن العام لألمم المتح�دة والوفد 

المرافق له للعاصمة صنعاء عصر اليوم.
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أعلن�ت وزارة الداخلية التونس�ية، عبر بيان أن وزير 
الّداخلي�ة ق�رر إعف�اء عدد م�ن القيادات ب�إدارة األمن 
الوطني بمن فيهم رئيس منطقة األمن الوطني بقرقنة، 
ورئي�س المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس، وعدد 
من كبار المسؤولين األمنيين بقرقنة، إضافة إلى رئيس 
مركز أمن الس�فن والركاب بصفاقس. وأوضح الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لفرانس 
ب�رس انه “ت�م التعرف على هوية  36 تونس�يا من بين 
الجثث و12 أجنبيا”. ويواصل خفر السواحل التونسيون 
عملي�ات البحث في المنطقة. وكان�ت المنظمة الدولية 
الهج�رة التابع�ة لألم�م المتح�دة قد أعلنت أن س�فينة 
مكتظ�ة بالمهاجرين في طريقها إلى أوروبا، قد غرقت 
بالق�رب من جزي�رة قرقنة بجنوب تون�س مضيفة أن 
هن�اك 100 على األق�ل بين قتي�ل ومفق�ود. ووصفت 
المنظم�ة الدولي�ة الح�ادث بأكب�ر فاجعة له�ذا العام. 
وحس�ب تصريحات وزارة الداخلية التونس�ية فإنه تم 
انتشال 57 جثة إلى غاية اللحظة. وأنقذ خفر السواحل 
االحد 68 ش�خصا بينهم 60 تونس�يا، وخمسة من دول 
إفريقيا جنوب الصحراء، وشخصان من المغرب وليبي. 
والثالثاء، زار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 

جزيرة قرقنة وفق مراسلة فرانس برس في المكان.

السعودية تشن غارات عىل 
األحياء السكنية اليمنية وتتسبب 

بسقوط ضحايا مدنيني

»غرق مهاجرين« يتسبب باإلطاحة 
بقيادات أمنية يف تونس

       بغداد / المستقبل العراقي

اإلس�تئناف  محكم�ة  أي�دت 
الخليفية الحكم الصادر ضد الرمز 
الحقوق�ي نبي�ل رجب بالس�جن 
بس�بب  س�نوات  خم�س  لم�دة 

تغري�دات حول حرب اليمن و عن 
قضاي�ا التعذي�ب ف�ي المعتقالت 

الخليفية.
وقد قض�ت محكم�ة خليفية  
 5 بالس�جن  الماض�ي،  ش�باط 
س�نوات، لرجب، بتلك التهم، لكن 

الدفاع قد اس�تأنف الحكم وقتها.  
وفي التفاصيل فقد حوكم  رجب 
على خلفية تغريدات نش�رها عبر 
تويتر، تحدث فيها عن تعذيب فى 
س�جن “جو” بالبحري�ن، وانتقد 
عمليات ما يسمى التحالف العربي 

الذي تقوده الس�عودية ويش�ارك 
فيه الجيش الخليفي.

وقد أوقف أه�م وجه حقوقي 
في البحرين في 13 يونيو 2016، 
أي بع�د  ع�ام عل�ى إص�دار حمد 
عيسى، عفواً خاصاً عنه “ألسباب 

صحية” ف�ي 13 يولي�و 2015 إذ 
كان يقض�ي عقوب�ة بالس�جن 6 
أش�هر النتق�اده  وزارت�ي الدفاع 

والداخلية.
عام�اً(   54( رج�ب  ونبي�ل 
ورئي�س  حق����وق�ي،  ناش�ط 

“س�ابق” لمركز البحرين لحقوق 
وعض�و  المحظ�ور،  اإلنس�ان 
لقس�م  االستش�اري  المجل�س 
الشرق األوسط وش�مال إفريقيا 
لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 

الحقوقية الدولية.
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أق�رت دول االتح�اد االوروب�ي بأنها 
ال ت�زال بعيدة ع�ن التوصل إلى تس�وية 
من�ذ  المس�تمر  الم�أزق  م�ن  للخ�روج 
نحو عامي�ن حول إصالح نظ�ام اللجوء 
األوروب�ي، وذل�ك ف�ي أجواء سياس�ية 
ملبدة مع وصول الش�عبويين إلى س�دة 

الحكم في إيطاليا.
التكت�ل  داخلي�ة  وزراء  يخ�ف  ول�م 
المجتمعون في لوكس�مبورغ تشاؤمهم 
رغم تق�دم بلغاريا التي تتولى الرئاس�ة 
الدوري�ة لالتحاد باقت�راح من المفترض 
أنه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف 

الدول األعضاء.
األساس�ية  الخ�الف  نقط�ة  وتبق�ى 
التوزي�ع المحتم�ل لطالب�ي اللج�وء في 
االتح�اد األوروب�ي بحس�ب ال�دول التي 
يصل�ون إليه�ا، فالعدي�د من دول ش�رق 
أوروب�ا ف�ي مقدمه�ا بولن�دا والمجر ال 
تزال ترفض ه�ذه اإلجراءات التي تطالب 
بها الدول المتوسطية على غرار رفضها 
حصص االس�تقبال التي أثارت انقساما 

كبيرا داخل االتحاد بين 2015 و2017.
وبعد زي�ادة قصوى في ع�دد طلبات 
اللج�وء الت�ي بلغ�ت 1.26 ملي�ون ف�ي 
2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين 
إلى الس�واحل األوروبية بشكل ملحوظ، 
لك�ن األوروبيين ال يزال�ون عاجزين عن 
التوص�ل إلى حل لتفادي أن تتعرض دول 

مثل اليونان وايطاليا لتدفق كبير جديد.
وأعلن رئيس الوزراء االيطالي الجديد 
جوزيبي كونتي من روما أن بالده تطالب 
“بش�دة تجاوز بتسوية دبلن” التي توكل 
تحمل عبء الالجئين إلى الدول األوروبية 
األول�ى التي يص�ل إليها ه�ؤالء، مطالبا 
أيض�ا ب�”نظ�ام تلقائي يضم�ن توزيعا 

ملزما لطالبي اللجوء”. ولم يتوجه وزير 
الداخلية االيطالي ماتيو سالفيني )يمين 

متطرف( إلى لوكسمبورغ.
وكان ق�د ح�ذر األحد م�ن أن ايطاليا 
وصقلي�ة “ال يمك�ن أن تصبح�ا مخي�م 
الالجئي�ن في أوروب�ا”، مبديا معارضته 
للوضع الحالي للمفاوضات حول اصالح 

نظام اللجوء.
الس�ويدية  الهج�رة  وزي�رة  وقال�ت 
هيلين فريت�زون الثالث�اء “نحن بحاجة 
إل�ى تس�وية”، لكنها اعتب�رت أن “هناك 
مناخا سياس�يا أكثر تشددا اليوم” يؤدي 
إل�ى تعقيد الوضع، في إش�ارة خصوصا 

إلى الحكومة الجديدة في ايطاليا.
من جهته، رأى وزير الدولة البلجيكي 
لش�ؤون الهجرة ثيو فرانك�ن، كما نقلت 
عنه وسائل االعالم البلجيكية، إن اصالح 
ملف اللجوء بات “بحكم الميت”، مضيفا 
أن “ال أساس كافيا لمواصلة المباحثات”، 
مقترحا التركيز عل�ى “مكافحة الهجرة 

غير الشرعية”.
وأوضح وزير الدولة األلماني شتيفان 
ماير أن الموقف االيطالي ليس المشكلة 
الوحي�دة، الفتا إلى أنه “ف�ي دول أخرى 

هناك معارضة أقوى”.
األلماني�ة  الحكوم�ة  “حت�ى  وق�ال 

تنتقد نقاط�ا محددة في الح�ال الراهنة 
للمفاوض�ات”، معتبرا أن التس�وية التي 
لالتح�اد  البلغاري�ة  الرئاس�ة  عرضته�ا 

األوروبي “غير مقبولة”.
ويتضمن النص ال�ذي اقترحه البلغار 
اجراءات لتوزي�ع طالبي اللجوء في دول 
االتح�اد وذلك رغم المعارضة المباش�رة 
لوارس�و وبودابس�ت اللتين تعتبران أنه 
من غير الوارد أن يفرض عليهما استقبال 
أجانب وتشددان على أن الحصص المثيرة 
للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد 
س�وى إلى إعادة توزيع أقل من ربع 160 

ألفا كان يجب توزيعهم في األساس.

لك�ن اللج�وء إل�ى “اع�ادة اإلي�واء” 
اإللزامي لن يتم إال كحل أخير في حال لم 
تكف اجراءات أولية تقوم على تقديم دعم 
مالي وفني على أن يتم العمل بها بش�كل 
تلقائي ف�ي فترات األزمات. وس�يتطلب 
ب�”الغالبي�ة  تصويت�ا  عنده�ا  األم�ر 

الموصوفة” للدول األعضاء.
إال أن مجموع�ة فيس�غراد التي تضم 
تش�يكيا  وجمهوري�ة  والمج�ر  بولن�دا 
وس�لوفاكيا تبق�ى غير راضي�ة عن هذه 
التدابير وتحظى في موقفها بدعم فيينا، 
فيما تراها دول جنوب أوروبا غير كافية 
مطالب�ة، على غرار البرلم�ان األوروبي، 
بأن يتم تقاسم االستقبال في شكل دائم 

وليس لدى اندالع األزمات.
وبالنس�بة إل�ى ه�ذه النقط�ة، تدافع 
ألماني�ا وفرنس�ا ع�ن موق�ف قريب من 
المفوضية األوروبية مفاده أن على دول 
الوصول أن تبقى مسؤولة عن النظر في 
طلب اللجوء إال في مراحل األزمة حيث ال 

بد من حصول “اعادة توزيع” الزامية.
والتس�وية الت�ي اقترحته�ا بلغاري�ا 
تلح�ظ أيض�ا تش�ديد القي�ود ف�ي دول 
الوص�ول، بحيث تبقى مس�ؤولية النظر 
ف�ي طل�ب اللجوء س�ارية مث�ال لثمانية 
أعوام وه�ي مدة تعتبره�ا دول الجنوب 
طويل�ة جدا في حين ترى دول أخرى من 

بينها ألمانيا أنها قصيرة.
وحددت دول االتحاد األوروبي القمة 
المق�ررة في بروكس�ل يوم�ي 28 و29 
يونيو/حزيران موع�دا من أجل التوصل 
إل�ى توافق ح�ول اصالح نظ�ام الهجرة، 

وهو أمر يبدو غير مرجح.
لك�ن المف�وض األوروب�ي لش�ؤون 
الهج�رة ديمتري�س افراموبول�وس قال 
الثالثاء “لن تكون نهاية العالم إذا استغرق 

األمر منا بضعة أسابيع إضافية”.
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تلّقت دولة اإلمارات تحذيراً أمريكياً من مغّبة ش�ّن هجوم 
على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن للسيطرة على مينائها 
االس�تراتيجي، وهو ما يخش�ى خبراء األم�م المتحدة من أنه 
ق�د يتس�ّبب بأزمة إنس�انية جديدة، بحس�ب ما نقل�ت وكالة 

“رويترز” عن مسؤولين أمريكيين.
وج�اء التحذير األمريك�ي بالتزامن مع تق�ّدم قوات يمنية 
تساندها اإلمارات لمس�افة 10 كيلومترات من الميناء الواقع 
على البحر األحمر، والذي يستقبل معظم اإلمدادات اإلنسانية 

لسكان البلد الذي مّزقته الحرب.
مس�ؤولون في األمم المتحدة حّذروا م�ن أن الهجوم على 
الحديدة، التي يقارب عدد س�كانها 600 ألف، سيس�ّبب كارثة 
إنس�انية، وال س�يما أن خطة طوارئ أعّدتها المنظمة الدولية 
تحّذر من أن عشرات اآلالف قد يموتون في أسوأ االحتماالت.

ويعتب�ر مين�اء الحديدة ش�ريان الحياة لليم�ن، فحتى قبل 
الحرب كان نحو %70 من الواردات في اليمن -الذي يس�تورد 

نحو %90 من حاجاته- تأتي من خالل ميناء الحديدة.
وكان متحدث باس�م مجل�س األمن القوم�ي التابع للبيت 
األبي�ض ق�د ذكر أن واش�نطن تع�ارض أي جه�ود من جانب 
اإلمارات والقوات اليمنية التي تس�اندها للسيطرة على مدنية 

الحديدة االستراتيجية.
وقال المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ألنه ليس 
مخ�ّوالً بالحديث ع�ن األمر: لكن “الوالي�ات المتحدة واضحة 
وثابت�ة على مبدأ أننا ل�ن ندعم أي أعمال من ش�أنها أن تدّمر 
البني�ة األساس�ية الرئيس�ية أو يحتم�ل أن تزي�د م�ن تدهور 
الوضع اإلنس�اني الرهيب الذي اّتس�ع نطاقه في هذا الصراع 

المتأّزم”.
وأضاف: “نتوّقع أن تلتزم جميع األطراف بقانون النزاعات 
المس�لّحة وتجّن�ب اس�تهداف المدنيي�ن أو البنية األساس�ية 

التجارية”.
وحّثت الوالي�ات المتحدة التحالف الذي تقوده الس�عودية 
م�راراً، س�واء في عهد الرئي�س دونالد ترام�ب أو خالل حكم 

سلفه باراك أوباما، على تجّنب إيقاع ضحايا مدنيين.
بيد أن منتقدين لواش�نطن يقول�ون إن تزويدها الطائرات 
المقاتل�ة التابع�ة للتحالف ال�ذي تقوده الس�عودية بالوقود، 
ومبيع�ات األس�لحة، والدع�م المخابراتي المح�دود، يجعلها 
متواطئة في سقوط ضحايا مدنيين جراء هجمات التحالف. 

مصادر سياسية يمنية ذكرت، يوم االثنين، أن مبعوث األمم 
المتح�دة إلى اليمن، مارت�ن جريفيث، موجود ف�ي العاصمة 
صنعاء للتوّس�ط في اتفاق للحيلولة دون هجوم محتمل على 
الحديدة، والذي س�تتولّى بموجبه المنظمة الدولية السيطرة 

على الميناء.

أمريكا حتذر اإلمارات من مهامجة 
ميناء احلديدة اليمني
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ش�هد االردن، أمس االربعاء، إضراباً دعت اليه 
النقاب�ات المهنية احتجاجا على مش�روع قانون 
ضريب�ة الدخل، بع�د تظاهرات ليلي�ة جديدة على 
الرغ�م من دع�وة الملك عبد الله الثان�ي الى اجراء 

حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وكانت النقابات دعت الى اضراب من الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا )06:00 ت غ( حت�ى الس�اعة 
الثاني�ة من بعد الظه�ر )11:00 ت غ(، والى وقفة 
احتجاجية امام مقر النقابات من الساعة الواحدة 
من بعد الظهر )10:00 ت غ( حتى الس�اعة الثانية 
)11:00 ت غ(. على صعيد المحال التجارية، يمثل 
االض�راب خط�وة رمزي�ة، كونه�ا ال تفتح خالل 
فترة قبل الظهر في ش�هر رمض�ان، اال ان نقابتي 

المحامين واالطباء أعلنتا التوقف عن العمل.

وأكد نقي�ب االطباء علي العب�وس الذي يراس 
أيض�ا مجلس النقباء “ب�دأ االطب�اء إضرابهم عن 
العمل صباح االربعاء في المستشفيات االردنية”.

وقال نقيب المحامين االردنيين مازن ارشيدات 
ف�ي اتص�ال هاتف�ي م�ع فران�س ب�رس “توقف 
المحام�ون االردني�ون عن الترافع أم�ام المحاكم 
الساعة العاشرة صباحاً”. وتابع “االضراب رسالة 
نوجهه�ا للحكوم�ة الجدي�دة” من أجل “س�حب 
مشروع قانون ضريبة الدخل واجراء حوار وطني 
حول�ه”. وأوض�ح ان “المحامي�ن س�يتواجدون 
ف�ي مقر العدل ف�ي العاصم�ة والمحافظات وهم 
يرتدون زيهم الرس�مي الروب االس�ود ولكن من 
دون ترافع”. وتواصل�ت االحتجاجات ليل الثالثاء 
االربعاء ف�ي عمان وعدد من الم�دن االردنية ضد 
مش�روع قان�ون ضريب�ة الدخل ال�ذي ينص على 

زيادة االقتطاعات الضريبية على المداخيل.

1300 ش�خص ف�ي منطق�ة  وتجم�ع  نح�و 
الشميساني في وسط عمان على بعد مئات االمتار 
م�ن مبن�ى رئاس�ة ال�وزراء الثالثاء وبق�وا حتى 
الس�اعة 02:30 من فجر االربعاء وس�ط اجراءات 
امنية مش�ددة. وردد المحتجون وبينهم محامون 
واطباء وصيادلة وممرضون وناش�طون وشباب 
وأطفال وكبار في الس�ن “الش�عب يريد إس�قاط 

النواب” و”الموت وال المذلة”.
كم�ا رفعوا أعالما أردني�ة والفتات كتب عليها 
“معن�اش” و”خرجنا لنصنع مس�تقبلنا” و”جئنا 
نغير نهجنا بايدينا..عش�رون عام من الفشل بيع 
مق�درات وط�ن تدمي�ر التعليم والصح�ة تجويع 
والش�رطة  االم�ن  ق�وات  وطوق�ت  للش�عب”. 
المحتجين ومنعتهم من الوصول الى الدوار الرابع 

حيث مبنى رئاسة الوزراء.
وجلس بعض الش�بان يدخن�ون النرجيلة على 

حافة الرصيف فيما التف بعضهم حول شاب يعزف 
ويغني على الحان الع�ود. وقام محتجون بتوزيع 
ال�ورود عل�ى رج�ال االمن وه�م يهتف�ون “نحنا 
واالمن والجي�ش تجمعنا لقمة العي�ش”. وتنظم 
التظاهرات منذ أس�بوع في المس�اء بعد إفطارات 
رمض�ان، وتمت�د حتى س�اعة متأخرة م�ن الليل. 
وقال�ت المحامية روان حج�اوي )29 عاما( التي 
ربطت رأس�ها بكوفية باللوني�ن األحمر واألبيض 
لوكالة فرانس برس “مطالبنا لم تتغير وهدفنا لم 
يك�ن تغيير الوزارة فقط لدين�ا مطلب اكبر يتعلق 
بتعدي�ل قانون الضريب�ة”. واضاف�ت “حتى االن 
االمور ليس�ت واضحة له�ذا نزلنا الى الش�ارع”. 
ودفعت االحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي 
الى االس�تقالة، وكلف الملك عبدالله وزير التربية 
عم�ر الرزاز الخبير في ش�ؤون االقتصاد تش�كيل 

حكومة جديدة.

تظاهرات ليلية مبشاركة مجيع القطاعات 

غضب الشارع األردين ال خيمد حتى سحب قانون الرضيبة
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اعالن
تعل�ن عمادة كلية اآلداب /جامعة القادس�ية عن اجراء مزايدة 
علني�ة إليج�ار كافرتيا الكلي�ة وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال 
الدول�ة رقم )21( لس�نة 2013 املع�دل تجري املزاي�دة يف بناية 
عمادة كلية اآلداب يف تمام الساعة العارشة صباحا وتكون قائمة 
املزايدة  مفتوحة ملدة 30 يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيفة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم 
ال�ذي يليه من ايام العمل الرس�مي فعىل من يرغب باالش�رتاك 
يف املزاي�دة ممن له حق االيجار مراجعة وحدة حس�ابات الكلية 
للحصول عىل الرشوط مقابل مبلغ مقداره )50000( خمسون 
الف دينار غري قابل للرد مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة  20% من القيمة املقدرة والبالغة )18000000( ثمانية 
ع�رش ملي�ون دينار س�نويا ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة 
اجور الخدمة بنس�بة 2% من مبلغ بدل االيجار وكافة الرس�وم 

القضائية 
أ.د يارس عيل عبد
عميد كلية االداب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
التاريخ 2018/6/3 

العدد : 295/ش/2018
اعالن

اىل / املدعى عليه / محمد عارف زويد
تبليغ بقرار الحكم الغيابي

قررت املحكمة الحكم بتأييد الحضانة  ألطفالها 
صفاء محمد عارف وماريا محمد عارف للمدعية 

زينب شهاب احمد 
وص�در ق�رار غيابي ض�دك ولع�دم معرفة محل 
اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك نرشا بواس�طة 
صحيفت�ني وعند عدم اعرتاضك عىل القرار يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض

معد نجم عبيد
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 
العدد : بال/2018

التاريخ 2018/6/4 
اعالن

قدمت املس�تدعية )صابرين عجاج كاظم( طلب 
اىل محكمة األحوال الش�خصية يف الدجيل تطلب 
فيه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود قاسم فاضل 
ابراهيم وذلك كونه قد فقد بتاريخ 2015/9/12 
وانقطعت اخب�اره فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل 
صدور الحجة تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما 

من تاريخ االعالن 
القايض

معد نجم عبيد
����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 174/ت/2018

التاريخ 2018/6/5
اىل املنفذ عليه / سالم محمد عيل حمد 

لقد تحق�ق لهذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائي له�ذه املديرية واش�عار مختار )كريم 
ظاه�ر الكس�ار / منطق�ة ح�ي املنتظ�ر( ان�ك 
مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ النجف خالل 
خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار الحكم محكمة بداءة النجف بالعدد 2342/
بتأدي�ة  بإلزام�ك   2017/9/28 يف  ب2017/2 
مبلغ وقدره اربعة ماليني وتس�عمائة وخمس�ة 
وس�بعون ال�ف وذلك عن�د املتبق�ي ع�دا اتعاب 

املحامات للمدعي رياض حاتم صاحب
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف  النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  :2/3104ب/2017

التاريخ 2018/5/31
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
شيوع العقار املرقم 1400 عمارة يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبين�ة اوصافه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )ثالثون( 
يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة بموجب ص�ك مصدق ألمر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من  اليوم االخري من االعالن يف هذه 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العق�ار املرقم 1400 عم�ارة يف النجف عبارة عن 
دار س�كنية تق�ع عىل طريق خ�اص بعرض مرت 
واحد وبواجهة خمس�ة  م�رت ويحتوي عىل ممر 
بابع�اد 1×4 مرت ومطبخ بابعاد 3×3 مرت وغرفة 
نوم بابعاد 4×4 مرت وس�احة وس�طية مفتوحة 
بمس�احة 4×4 وصحيات واما  س�طح الدار غري 
مسور والدار مبني بالطابوق ومسقف بالشيلمان 
بالنس�بة لغ�رف النوم اما باقي االجزاء مس�قف 
بالق�وق وان عموم مس�احة العق�ار )102,30(  
مرت مربع ومشغول من قبل املدعو نجاح شعالن 
س�لمان مع افراد عائلته وهو يرغ�ب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر درجة عمرانه 
دون املتوسط )مترضر( ان القيمة الكلية للعقار 
مبل�غ )110,000,000( مائ�ة وع�رشة ملي�ون 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 44/ب2018/2

التاريخ : 2018/6/4
اىل / املدعى عليها )انوار سالم جاسم(

املرق�م 44/ املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 
ب2018/2 يف24/ 2018/1 واملتضم�ن الحك�م 
)بالزام املدعى عليها انوار س�الم جاسم واملدعى 
عليه�ا ماجدة جاب�ر مط�رود ( بتأديتهما مبلغ 
ق�دره )مليونني وثالثمائة وواحد وتس�عون الف 
وستمائة وثمانون دينار( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة 
بداءة كربالء واشعار مختار منطقة ناحية الحر 
جعف�ر حبيب نور  لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذك�ور خالل امل�دة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) مجيد 
مه�دي صال�ح ( يطل�ب فيه�ا تبديل لقب�ه من ) 
العجي�يل ( اىل ) العام�ري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر املديرية يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) حيدر 
مجي�د مه�دي ( يطل�ب فيه�ا تبدي�ل لقب�ه من ) 
العجي�يل ( اىل ) العام�ري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر املديرية يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) محمد 
عبد الله مطر ( يطلب فيها تبديل لقبه من ) العبد 
( اىل )الظفريي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظر املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) ضياء 
عبد الله مطر ( يطلب فيها تبديل لقبه من ) العبد 
( اىل )الظفريي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظر املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) نجم 
عبد الله مطر ( يطلب فيها تبديل لقبه من ) العبد 
( اىل )الظفريي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظر املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي )مهند 
عبد الله مطر ( يطلب فيها تبديل لقبه من ) العبد 
( اىل )الظفريي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظر املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مديري�ة االح�وال 

العامة 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة   مديري�ة االح�وال 

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي )عادل 
كام�ل حس�ني ( يطل�ب فيه�ا تبديل لقب�ه من ) 
العجي�يل( اىل )العام�ري( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر املديرية يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

تنويه
اعالن

قدم املدع�ي مهدي نايف خلف طلبا يروم فيه 
تبدي�ل اللقب من ) الزوبع�ي ( اىل ) الخالدي ( 
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016  .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة 
مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة  

ملحافظة واسط 
اعالن 

بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) 
خض�ري عايد دوران ( يطل�ب فيها تبديل لقبه 
م�ن ) العجي�يل ( اىل ) الش�ماطي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف تنظر املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة

د �  تاريخ الغلق 

ه�  � بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، عرض تجاري غري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التأمينات االولية (  

� الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

� يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد

� تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

� يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الرشكة باي تغيري يطرأ عىل العنوان 

خالل )7 ( ايام عىل االقل من حصول التغيري

� يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت

مدير عام
شركة املشاريع النفطية

وزارة النفط
شركة املشاريع النفطية
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   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مدي�ر عام دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ الدكتور جاس�ب 
لطي�ف الحجام�ي يف مكتب�ه وفدا م�ن منظمة الصلي�ب االحمر 
الدولي�ة و ضم الوفد الطبيبة امليدانية )س�جى ط�ارق( و مديرة 
قس�م الصحة يف بغداد الدكتور )جوديث اون( و مسؤولة الصحة 

داخل املؤسسات العقابية الدكتورة )باسكولينا كويف( ».
واف�اد بيان للدائ�رة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 
»تم التباحث ح�ول تقديم الخدمات الطبي�ة و الصحية للجرحى 
و املصابني و نزالء املؤسس�ات العقابية يف جانب الكرخ فضال عن 
فتح افق التعاون بني الدائرة و منظمة الصليب االحمر الدولية«.

و اش�اد الوف�د بالجه�ود املبذولة من قب�ل املدير الع�ام و إدارات 
املؤسسات الصحية يف تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرىض 

و املراجعني .

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد االمني العام ملجلس الوزراء، مهدي العالق، ان خلق فرص العمل 
وتقليل نسب البطالة أبرز تحديات الوضع الراهن بعد القضاء عىل 
داع�ش وتجاوزها من اه�م أولويات الحكوم�ة العراقية يف املرحلة 
القادم�ة. وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالمي ملجل�س ال�وزراء، تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »األمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق 
اكد ع�ىل ان خلق فرص العمل وتقليل نس�ب البطالة أبرز تحديات 
الوضع الراهن بعد القضاء عىل داعش وتجاوزها من اهم أولويات 
الحكومة العراقية يف املرحلة القادمة«، جاء ذلك خالل لقائه لورون 
فوكي�ة، رئيس منطقة اوف�رين –رون-اليس وس�فري الجمهورية 
الفرنس�ية لدى العراق بورنو أوبيري، والوف�د املرافق لهما واملتمثل 
بهنري داراغون، املستش�ار السيايس، لبحث سبل تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين، سيما يف مجال التبادل التجاري.

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

اس�تحدثت مؤسس�ة العني طريق�ة جدي�دة ملعالج�ة اليتامى  ، 
باس�تخدام مجموعة من الربامج الفني�ة والفعاليات الرتفيهية ، 
تحت إرشاف مجموعة من األطب�اء والباحثني االجتماعيني الذين 
سيعملون ضمن مرشوع #حكايتي التنموي الشامل بعد اكتماله 
.واكد مصدر اعالمي ل�«املستقبل العراقي«، انه« حيث سيتضمن 
املرشوع الذي يتواصل العمل بأنش�اءه عىل مساحة )1350( مرت 
مربع يف النجف االرشف , قاعات للتدريب و ورش ملارس�ة الرس�م 
واستكش�اف املواهب وصق�ل الهوايات , إىل جن�ب قاعات أخرى 
ملش�اهدة االفالم السينمائية واملرسحيات الهادفة وعرض الصور 
واللوحات الفنية التعليمية , كما تم تخصيص طابق كامل للربامج 
الرتفيهي�ة وااللعاب املتنوعة .وتفائ�ل القائمون عىل املرشوع من 
قدرة االلعاب املائية واملس�بح املغلق والفعاليات التي سيتضمنها 
متحف العلوم والكتب املتنوعة , من أحداث نقلة نوعية يف تحقيق 
أهداف املرشوع باقرص مدة ممكنة , ومعالجة االثار التي انتجها 
فق�دان املعيل.ويع�د م�رشوع #حكايتي اكرب مش�اريع التنموية 
الش�املة عىل مس�توى العراق , والذي اقرتب العمل به من اكمال 
الهيكل الخراس�اني لطوابقه الثمان , والذي يعد احدى مش�اريع 
الع�ني للصدقات الجارية بحس�ب م�ا اجاز لهم س�ماحة املرجع 
الديني االعىل .جدير بالذكر ان فروع العني ومكاتبها داخل العراق 
وخارجه , تس�تقبل مش�اركات الراغبني باملساهمة يف انجاز هذا 
املرشوع , ع�رب التربع بمبلغ )25( الف دينار عراقي او ما يعادله 

من العمالت االخرى .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القضاء األعىل ع�ن إخماد 
حريق نشب يف إحدى الغرف بمقره وتمت 

السيطرة عليه من دون حدوث أرضار.
وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث 
الرسمي ملجلس القضاء األعىل يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، إن »حريقاً بسيطا 
نش�ب يف مقر مجلس القض�اء األعىل وتم 

إخماده برسعة«.
وأضاف بريقدار أن »الحريق حدث يف غرفة 
واحدة فقط وتمت السيطرة عليه رسيعاً 

ولم تحدث أي أرضار مادية أو برشية.

   بغداد / المستقبل العراقي

رضورة  اىل  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  دع�ت 
تفعي�ل دور الهيئة العامة للكمارك يف تنظيم 
التحكم باملواد املس�تنفذة لطبق�ة االوزون، 
ومنع منح اجازات االس�ترياد اال بعد حصول 

املستورد عىل املوافقات البيئية االصولية.
وذكر بي�ان للوكيل الفني يف الوزارة جاس�م 

الفالح�ي عق�ب ترؤس�ه االجتم�اع الخاص 
للجن�ة اإلنف�اذ الخاص�ة باملواد املس�تنفذة 
لطبقة االوزون تلقته »املس�تقبل العراقي« ، 
أن »الوزارة تش�دد دوره�ا الرقابي يف املنافذ 
الحدودي�ة بال�زام املس�تورد الحص�ول عىل 
املوافق�ات البيئي�ة االصولية ملن�ع دخول اي 
مواد مس�توردة ملوثة«.واوضح، ان »تفعيل 
تنظي�م  يف  للكم�ارك  العام�ة  الهيئ�ة  دور 
التحك�م باملواد املس�تنفذة لطبق�ة االوزون 

رضوري�ا جدا من اجل بناء مؤس�ي رصني 
ملوافقة املناف�ذ الحدودية  والية تنظيم  وفق 
الضوابط خاصة  بع�د وجود بعض الحاالت 
من التالعب«، مبينا ، ان »عىل وزارة التجارة 
من�ع منح اجازات االس�ترياد اال بعد حصول 

املستورد عىل املوافقات البيئية االصولية ».
واشارالفالحي خالل اجتماع اللجنة املشكلة 
اس�تنادا اىل »نظام التحكم باملواد املستنفدة 
لطبق�ة االوزون الصادر م�ن االمانة العامة 

 ( ال�وزارات  ممث�ي  م�ن  ال�وزراء  ملجل�س 
التج�ارة، الصناعة ، الهيئ�ة العامة للكمارك 
، التقيي�س والس�يطرة النوعية باإلضافة اىل 
ممثي وزارة البيئة( و بحضور كافة اعضاء 
اللجن�ة انه »تم االطالع ع�ىل تنفيذ الوزارات 
املعني�ة لتنظيم واتخاذ اإلج�راءات الرسيعة 
من اجل التخلص من املواد املستنفدة لطبقة 
االوزون اس�تنادا اىل اتفاقي�ة التخل�ص من 
املواد املستنفدة لألوزون« .ومن جهتها قررت 

وزارة البيئ�ة »تزويد هيئ�ة املنافذ الحدودية 
برؤية متكاملة  لل�وزارة من متطلبات فنية 
وهندس�ية لعدد املكاتب وابعادها الهندسية 
ومواصفاتها الفني�ة يف املنافذ الحدودية بما 
يالئم عملهم من س�احات الكشف واملخازن 
وتوحيدها وارسالها للهيئة للتاكيد عىل دور 
وزارة البيئ�ة الرقاب�ي يف املناف�ذ الحدودي�ة 
وذل�ك للحد  والس�يطرة من دخ�ول اي مواد 

مستورة ملوثة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة 
التجارة، عن دعوة الرشكات االس�رتالية للمش�اركة 
يف مناقص�ات توري�د الحنطة التي تجريه�ا الوزارة 
لحس�اب البطاقة التموينية باالضافة اىل املساهمة 

يف املشاريع االستثمارية لبناء السايلوات.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة نعيم املكص�ويص يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، خالل لقائه باملجموعة 
العاملية االس�رتالية للتجارة والوف�د املرافق له »اننا 
ندعو الرشكات االس�رتالية للمشاركة يف مناقصات 
توريد الحنطة التي تجريها الوزارة لحساب البطاقة 
املش�اريع  يف  املس�اهمة  اىل  باالضاف�ة  التمويني�ة 

االستثمارية لبناء السايلوات« .
وأضاف انه »تم تبادل وجهات النظر يف مهام الرشكة 
ودورها يف توفري وخزن الحبوب املستوردة واملحلية 
املسوقة من الفالحني واملزارعني والطاقات الخزنية 
الت�ي تمتلكه�ا يف كل محافظ�ات البالد«،موضح�ا 
للجان�ب االس�رتايل »رضورة التع�اون مع الرشكات 

االس�رتالية ودعوته�ا للدخول للس�وق العراقية من 
خ�الل توريد الحنطة االس�رتالية التي تتناس�ب مع 
الذوق العراق والتي تس�عى ال�وزارة توفريها ضمن 

مفردات البطاقة التموينية«.
وأك�د »حاجة الرشكة لبناء س�ايلوات يف محافظات 
واس�ط والنجف والديوانية والنارصية باالضافة اىل 
محافظ�ات صالح الدين ونين�وى واالنبار وهي من 
املناطق الغزيرة بانت�اج الحنطة والتي دمرت بناها 

التحتية من قبل عصابات داعش االرهابية«.
وتابع ان »حاجة العراق الس�نوية من الحنطة تصل 
اىل اربعة مليون ونصف املليون طن، يتم تامني كمية 
تصل اىل ال�� )2( مليون طن من االنتاج املحي ويتم 
تعوي�ض باق�ي الكمية من خالل اع�الن مناقصات 

االسترياد«.
من جانبه اك�د مدير عام رشك�ة املجموعة العاملية 
للتجارة عن »امكانية التعاون يف للدخول يف املشاريع 
االس�تثمارية لبناء السايلوات وتجهيز الحنطة وفق 
الي�ات وضواب�ط التعاقد الت�ي تتعامل به�ا الوزارة 
بهذا الجانب لدراس�ة مش�اريع االس�تثمار وتوريد 

الحنطة.

إمخاد حريق بسيط
يف جملس القضاء األعىل

بال أرضار

    بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش سوق العراق لالوراق املالية ارتفاعا بنسبة وصلت اىل 
0.15 بحجم تداول بلغ 22 رشكة من اصل 102.

وق�ال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد الس�الم يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » الس�وق ت�داول الي�وم يف جلس�ته 
بلغ�ت  وبقيم�ة  س�هم،   )341,016,488( بل�غ  اس�هم  بع�دد 
)141,385,385( دين�ار، حي�ث اغلق مؤرش االس�عار ISX 60 يف 
جلس�ة اليوم ع�ىل )588.72( نقطة مرتفعا بنس�بة)0.15( عن 

اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )587.86( نقطة ».
واكد عبد الس�الم ان » الس�وق تداول اسهم )22( رشكة من اصل 
)102( رشك�ة مدرجة يف الس�وق موزعه كالت�ايل عىل القطاعات 
) امل�رصيف 7، الصناع�ي 6، الخدمات 2، الفن�ادق 5، االتصاالت 1 
، الزراع�ي 1( ، ليصب�ح ع�دد الرشكات املتوقفة بق�رار من هيئة 
االوراق املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات االفص�اح امل�ايل )23( 

رشكة».
وبني عبد الس�الم ان » عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين غري 
العراقي�ني بل�غ )250( الف س�هم بقيمة بلغ�ت )2,125( مليون 

دينار من خالل تنفيذ )1( صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.

سوق االوراق املالية يسجل ارتفاعًا 
بنسبة »15« باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، 
عن منحه�ا 2261 قرضا من�ذ مطلع العام 
2018 ضمن عمل دائرة التشغيل والقروض.
وقال املتحدث بأس�م ال�وزارة عمار منعم يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، إنه »من 
خ�الل دائ�رة التدري�ب والتش�غيل منح�ت 
الوزارة )2261( قرضا توزعت وفق الفئات 
التي تعتمدها الوزارة للمنح املتمثلة بقروض 
صندوق دعم املشاريع املدرة للدخل وقروض 
الخدمات الصناعية فضال عن القروض التي 

تمنحها ضمن فئة التأهيل املجتمعي«.
واضاف ان »دائرة التدريب والتشغيل منحت 

)2236( قرض�ا ضم�ن فئ�ة صن�دوق دعم 
املش�اريع الصغ�رية املدرة للدخ�ل فيما بلغ 
ع�دد الق�روض الصناعي�ة ثماني�ة قروض 
والق�روض املمنوح�ة ضم�ن فئ�ة التاهيل 
املجتمع�ي )17( قرض�ا ليك�ون مجم�وع 
الق�روض الت�ي منحتها الدائ�رة منذ مطلع 
الع�ام 2018 ولغاية 2018/4/30 )2261( 

قرضا«.
وب�ني منع�م ان »ال�وزارة تمن�ح الق�روض 
امليرسة لدعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل 
للباحثني عن العمل املس�جلني ضمن قاعدة 
بياناته�ا الذين ت�رتاوح فئاتهم العمرية من 
)18-45( سنة لتمكنهم من انشاء مشاريع 
صغرية ومتوسطة الفتا اىل ان مبلغ القرض 

من )5-20( مليون دينار«.
وتاب�ع ان�ه »يت�م تحدي�ده حس�ب طبيعة 
املرشوع يف حني تس�اهم القروض املمنوحة 
لفئ�ة التاهي�ل املجتمع�ي بدم�ج املعاق�ني 
والفئ�ات املهمش�ة يف املجتم�ع م�ن خ�الل 
ارشاكهم يف الحياة االقتصادية واالجتماعية 
ع�ن طري�ق اقام�ة مش�اريع فردي�ة مدرة 
للدخل لفئات )الس�جينات املطلق رساحهن 
، والنس�اء املعي�الت لعوائله�ن ، وزوج�ات 
ش�ديدي العوق واملعاقني يف سن العمل( من 
الراغبني والقادري�ن عىل العمل ضمن الفئة 
العمرية من 20 – 60 س�نة مع االش�ارة اىل 
ان الحد االعىل ملبلغ القرض اليتجاوز الثالثة 
ماليني دينار«.واوضح ان »قس�م الخدمات 

والتش�غيل  التدري�ب  دائ�رة  يف  الصناعي�ة 
الت�ي  للمش�اريع  يج�ري كش�فا موقعي�ا 
يرغ�ب اصحابها يف الحص�ول عىل القروض 
الصناعية من خالل لجنة متخصصة للتاكد 
من كون املرشوع قائما ومستمرا بالعمل«، 
الفتا اىل ان »استكمال اجراءات املنح تتطلب 
تقديم ص�ور فوتوغرافية للمرشوع وقطعة 
اعالنية تدل عىل اسم املرشوع وماهية عمله 
ع�ىل ان تكون مطابق�ة للوثيق�ة املمنوحة 
ل�ه التي عىل اساس�ها تم ش�موله بالقرض 
ليت�م ارس�ال املعامل�ة اىل ش�عبة القروض 
الس�تكمال االج�راءات املعتم�دة يف املنح ثم 
ترسل اىل قس�م الخدمات الصناعية الكمال 

اجراءات الرصف.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مديري�ة املوارد املائي�ة يف صالح الدي�ن، إن إعادة 
إنشاء س�د مكحول باملحافظة سيؤمن 10 مليارات مرت 

مكعب من املياه سنوياً.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي ملجل�س ص�الح الدي�ن، تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »مجلس املحافظة اس�تضاف 
خ�الل جلس�ته التي عق�دت الي�وم، مدير امل�وارد املائية 
ومدير ماء املحافظة ملناقشة تداعيات انخفاض منسوب 

نهر دجلة«.

وأضاف املكتب، أن »مدير املوارد املائية قدم رشحاً مفصالً 
عن النسب املتوقعة وتأثريها عىل الوفرة املائية وعالقتها 
بتوفري ماء اإلس�الة وارواء البس�اتني، مؤك�دا ان املوقف 
الح�ايل فيه الكثري من الصعوبة اال أنه ضمن الس�يطرة، 
متوقعاً انتهاء األزمة مع بداية املوسم الشتوي القادم و 
امتالء سد اليسو الرتكي يف األول من شهر ترشين الثاني 

من العام الحايل«.
وأكد مدير املوارد املائية، بحسب البيان، أن »إعادة إنشاء 
س�د مكحول يف املحافظة من شأنه املساهمة يف تحسني 
الوف�رة املائية كون�ه يؤمن 10 ملي�ارات مرت مكعب من 

املي�اه س�نوياً وهو من املش�اريع الهامة عىل مس�توى 
البلد«.

م�ن جانبه، أك�د مدير م�اء محافظ�ة ص�الح الدين أن 
»املديري�ة وضع�ت خط�ة ط�وارئ ملواجه�ة أي خلل يف 
توفري مياه االس�الة ومنها حف�ر اآلبار اإلرتوازية يف عدد 
من مراكز املدن والقرى من ش�أنها تأمني وس�ائل بديلة 

للمياه«.
وأعلنت الحكومة الرتكية عن بدء بملء س�د إليسو الذي 
أنش�ئ عىل نهر دجلة، وهو ما لوحظ مبارشة عىل النهر 

يف الجانب العراقي بانخفاض مناسيب مياهه.

العمل: منحنا »2261« قرضًا منذ مطلع العام احلايل

الصحة تدعو ملنع منح اجازات االسترياد اال بعد حصول املستورد عىل املوافقات

التجارة تدعو الرشكات االسرتالية للمشاركة يف توريد احلنطة وبناء املشاريع االستثامرية

املوارد املائية: إعادة إنشاء سد مكحول سيؤمن »10« مليارات مرت مكعب من املياه سنويًا

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط املب�ارشة بتحميل 
وتصدير اول ش�حنة م�ن النفط الخام 
ع�رب املؤان�ئ الجنوبية بع�د توقف دام 

قرابة 3 عقود.
وقال مدير عام الرشكة حسني عالوي يف 
بيان صحفي تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان » ه�ذه الخطوة الت�ي تأتي بتوجيه 
وزير النفط جبار عي اللعيبي الستعادة 
نش�اط رشكة الناقالت العراقية يف نقل 
الخ�ام واملش�تقات النفطي�ة اىل كاف�ة 

ارجاء العالم ، وان الرشكة تخطط لبناء 
إس�طول متكامل من الناقالت العمالقة 

يعيد امجاد الرشكة كناقل وطني ».
واض�اف ع�الوي ان » الرشك�ة أبرم�ت 
عددا من اتفاق�ات التعاون مع الرشكة 
العربية للنقل البح�ري يف خطوة للبناء 
املرحي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه 
منذ عام 1991 وتشمل النقل والتعاون 
الك�وادر  وتدري�ب  واع�داد   ، املش�رتك 
الوطني�ة وبواق�ع 100 متدرب س�نويا 
به�دف إدارة أس�طول الناق�الت للفرتة 

املقبلة ».

من جهته ق�ال املتحدث باس�م الوزارة 
عاصم جهاد إن » حمولة هذه الشحنة 
تبل�غ مليون�ي برميل وس�تقوم رشكة 
الناقالت بتحميلها ونقله�ا اىل الواليات 
ال�رشكات  اح�دى  لصال�ح  املتح�دة 
املتعاق�دة م�ع رشكة تس�ويق النفط ، 
مؤك�دا حصول رشك�ة الناقالت مؤخرا 
ع�ىل ش�هادات الج�ودة }اآلي�زو{ وهي 
خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه 
الرشك�ة وتحويلها م�ن رشكة خارسة 
اىل رشكة رابحة عرب تفعيل نش�اط نقل 

املشتقات النفطية والنفط الخام.

املبارشة بتصدير اول شحنة من النفط اخلام
عرب رشكة الناقالت العراقية بعد توقف دام عقود

صحة الكرخ: استقبال وفد من منظمة الصليب االمحر 
ملناقشة تقديم اخلدمات الطبية للجرحى واملصابني

االمانة العامة ملجلس الوزراء تبحث سبل تطوير 
العالقات الثنائية مع فرنسا

ألول مرة يف العراق.. معاجلة اليتامى 
بالفنون وااللعاب والسباحة !

    بغداد / المستقبل العراقي

محم�د  قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  وج�ه 
الفه�داوي, بتقليص م�دد انجاز خطوط 
واملحط�ات  الكهربائي�ة  الطاق�ة  نق�ل 
التحويلية الجديدة والتي حققت مالكاتنا 
والرشكات املنفذة نس�ب انج�از متقدمة 
فيها .جاء ذلك خ�الل اجتماع اليومي مع 
املالك املتقدم للوزارة مشددأ بحسب بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، عىل ان »يكون 

موع�د انج�از عدد م�ن الخط�وط املهمة 
املغذية للعاصمة بغداد,  فضأل عن محطة 
ش�مال غ�رب بغ�داد التحويلي�ة )400ك 
ف( كح�د اع�ىل منتصف هذا الش�هر من 
اجل ادخ�ال طاقات جدي�دة اىل العاصمة 
متابع�ة  »ع�ىل  الفه�داوي  بغداد«.واك�د 
موضوع انخفاض ضغط الغاز املصاحب 
املجهز م�ن قبل وزارة النفط اىل محطاتنا 
التوليدي�ة وال�ذي يؤث�ر ع�ىل انتاجيتها, 
ومعالجة هذه الحال�ة واتخاذ االجراءات 

والخط�وات بم�ا يحقق اس�تمرارية عمل 
وحداتنا التوليدية«.

واوع�ز بتبلي�غ رشكات القط�اع الخاص 
املنف�ذه لعق�ود الخدم�ة والجباي�ة عىل 
الرقع�ة  ضم�ن  املناط�ق  ابن�اء  تثقي�ف 
الجغرافي�ة لقاط�ع مس�ؤليات عقودهم 
برضورة خفض االحم�ال وعدم االرساف 
بأس�تهالك الطاق�ة الكهربائي�ة وتجاوز 
الهدر من اجل عودة التجهيز املستمر ملدة 

24 ساعة يوميأ يف مناطقهم.

وزير الكهرباء يوجه بتقليص فرتة انجاز اعامل بناء 
خطوط نقل الطاقة واملحطات التحويلية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة الرصافة
العدد : 436/ب/2017
التاريخ 2018/06/05

اعالن
اىل / املدعي عليهم )سلام وريام ورضغام ابناء جمعة عبد 

الله(
اصلدرت هلذه املحكمة يف الدعلوى البدائيلة املرقمة 436/

ب/2017 واملؤرخ يف 2018/3/7 حكما غيابيا بقيض بالزام 
املدعي عليهم )سلام وريام ورضغام ابناء جمعة عبد الله(  
اضافلة اىل تركة مورثهم عصلام جمعة عبد اللله بتأديتهم 
للمدعلي )مدير عام مرصف الرافديلن / اضافة لوظيفته ( 
املبللغ املطالب به والباللغ )37,681,325( سلبعة وثاثون 
مليار وسلتمائة وواحد وثمانون مليون وثاثمائة وخمسلة 
وعلرون اللف دينار مع الفوائلد القانونية بنسلبة 5% من 
تاريخ املطالبة يف 2017/3/19 ولحني التادية الفعلية ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ وعليه 
قلررت املحكمة تبليغك اعانلا بحصيفتني محليتني يوميتني 
حكملا غيابيا معلقلا عىل النكول عن اليملني عند االعرتاض 
واالنلكار ولك حلق االعرتاض والتمييز خال امللدة القانونية 
وبعكسله فسلوف يكتسلب  القرار الدرجلة القطعية وفق 

االصول

رئاسة جامعة املثنى
اعالن للمرة الثانية

تعلن رئاسلة جامعة املثنى عن اجراء مزايلدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه   
بموجلب قانلون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسلنة 2013( وتعدياتله وتدعو الراغبني 

باالشرتاك:
1- بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*  ايداع تامينات قانونية بصك من مرصف الرشيد قيمته التقل عن 20%  من مبلغ التقدير يف 
رئاسة الجامعة/   قسم الشؤون املالية ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات.

*ايداع اجور خدمة التقل عن )2%( من مبلغ التقدير
*تقديم براءة ذمة رضيبية

*جللب املستمسلكات التاليلة ) هوية االحوال املدنية ، شلهادة الجنسلية ، بطاقة السلكن ، 
البطاقة التموينية او مايعادلهم (

*جللب مايؤيلد عدم املحكومية ملن مكتب التسلجيل الجنائي كل حسلب محافظته لدخول  
املزايدة.

*جلب اجازة صحية تؤيد خلو املتقدم للمزايدة من االمراض السارية
*تقديم تعهد يف قسلم الشلؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف 
بغداد عند رسلو املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعتلر ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص 

عليها يف القانون اعاه.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاه يهمل الطلب.

*تعلد قائمة املزايلدة مفتوحة ملدة )15(يوم  تبلدا من اليوم التايل لنلر االعان يف الصحيفة 
اليومية الرسمية ويف حال وجود عطل رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل

2- ويف حال رسو املزايدة يتحمل املتعهد:
*  اجور االعان واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد
*تغيري قيمة التأمينات واالجور اعاه حسب قيمة العقد

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى اليجار النوادي والكافيرتيا

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /االماك املرقم 11113 يف 2018/6/3 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري )5(  ملك املدرجة مواصفاتها 
ادنلاه العائلد اىل مديرية بلدية العزير باملزايدة العلنية اسلتنادا لقانون بيلع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لسلنة 2013. املعدل فعىل من يرغب االشلرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية العزير اوسكرتري اللجنة وخال مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعان 
مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وستجري 
املزايدة السلاعة العارشة والنصف صباحا ملن اليوم االخري من مدة االعان   ويكون مكان 
اجراءها يف مقر مديرية بلدية العزير ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النر واالعان 
واجلور اللجلان البالغة 2% واية اجور قانونيلة اخرى واذا صادف يوم امللزاد العلني عطلة  

رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي

اعالن
تعلن مستشفى ابن البلدي لألطفال والنسائية عن مناقصة 
تنظيف املستشلفى وملن تخصيصات املستشلفى الجارية 
فعىل الراغبني باالشلرتاك يف املناقصة من الركات واملكاتب 
وذوي االختصاص واملسلجلني رسلميا داخل العلراق تقديم 
عطاءاتهلم وفق الروط واملواصفلات التي يمكن الحصول 
عليها من وحدة الحسابات  يف املستشفى املذكور اعاه لقاء 
مبلغ وقدره )50,000(  فقط خمسون الف دينار غري قابلة 
لللرد عىل ان تقدم العروض داخل ظلرف مغلق ومختوم مع 
تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء وتودع يف صندوق العطاءات 
علما ان اخر موعد لغلق املناقصة سيكون بعد عرة ايام من 
تاريخ النر عىل ان ترفق مع العطاء املستمسكات التالية : 
1 ل هويلة تصنيف الركلة او املكتب مجلددة ونافذة لعام 

2018
2 ل كافة اوليات تأسيس الركة او املكتب

3 ل تأمينات قانونية 1% من قيمة العطاء عىل شلكل خطاب 
ضمان او صك مصدق 

4 ل كتاب الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2018
5 ل تقرير الكفاءة املالية الصادر من محاسب قانوني للسنة 

االخري بالنسبة لركات 
6  ل الدائلرة غري ملزمة بقبلول اوطأ العطاءات ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور االعان
7 ل ملدة نفاذ العقد 6 سلتة اشلهر قابللة للتجديد وباتفاق 

الطرفني

وزارة الداخلية 
مديرية االحلوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
مديرية االحلوال املدنية والجوازات واالقامة  

ملحافظة واسط 
اعان 

بنلاء عىل الدعلوى املقامة من قبلل املدعي 
)ناعلور نغملاش حلو ( يطللب فيها تبديل 
لقبله من ) السلعيدي( اىل )الريفي( فمن 
لديله اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خال 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسله سوف تنظر 
املديريلة يف الدعلوى وفق احلكام املادة 22 
ملن قانون البطاقلة الوطنية رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة الداخلية 
مديرية االحلوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة 
مديرية االحلوال املدنية والجوازات واالقامة  

ملحافظة واسط 
اعان 

بنلاء عىل الدعلوى املقامة من قبلل املدعي 
)محمد فاضلل وناس ( يطللب فيها تبديل 
لقبله من ) السلعيدي( اىل )الريفي( فمن 
لديله اعرتاض مراجعة هلذه املديرية خال 
مدة اقصاها 15 يوم وبعكسله سوف تنظر 
املديريلة يف الدعلوى وفق احلكام املادة 22 
ملن قانون البطاقلة الوطنية رقم 3 لسلنة 

. 2016
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 454 / ش / 2018 

اىل / املدعى عليه – عبد الجبار حمد عبد 
م / تبليغ بالحضور 

بناءا عىل الدعوى املرقمة 454 / ش / 2018 
واملقاملة يف محكمة االحوال الشلخصية يف 
الخالديلة واملقامة من قبل املدعية ) وسلن 
صالح عبد الله ( واملدعى  عليه ) عبد الجبار 
حمد عبلد ( وملجهولية محلل اقامتك تقرر 
تبليغك بواسطة النر بصحيفتني محليتني 
لغرض الحضلور بموعلد املرافعة املصادف 
20 / 6 / 2018 ويف حاللة عدم حضورك او 
ارسلال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق االصول .
القايض 

محمد مطلب عبد 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 524 / 2018 

اىل / املنفذ عليه ) خالد نصيف جاسم ( 
لقد تحقق لهذه املديرية من خال اشعار 
املختلار وكتلاب مركز رشطلة الصويرة 
3889 يف 30 / 5 / 2018 انلك مجهلول 
محلل االقامة وليلس لك موطلن دائم او 
موقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واسلتنادا للملادة 27 من قانلون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعانلا بالحضور يف مديرية 
تنفيلذ الصويلرة خلال خمسلة علر 
يوملا تبدا من اليوم التلايل للنر ملبارشة 
املعاملات التنفيذية بحضلورك ويف حالة 
علدم حضلورك سلتبارش هلذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون .
املنفذ العدل 

مالك مال الله حياوي 
اوصاف املحرر : 

قلرار الحكم املرقلم 243 / ب / 2018 يف 
12 / 4 / 2018 املتضملن اللزام املديلن 
تسلديد مبللغ مليونان وخمسلمائة الف 

دينار اىل الدائن اياد محمد كريم 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
واسلط  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 4461 / ش / 2018 
اعان

اىل املدعلى عليه ) حمزة اسلعد نشلمي ( 
يسلكن محافظة بغلداد – مجهول محل 

االقامة 
للدعوى الرعية املقامة من قبل املدعية 
) نلور عاء محمد ( واملرقمة اعاه والتي 
تطلب فيها الحكم بتاييد حضانتها البنها 
املدعو ) عبلاس حمزة اسلعد ( ولتحقق 
مجهوليلة محل  سلكناك يف الوقت الحايل 
حسلب رشح القائلم بالتبليلغ يف مركلز 
التاجلي قلررت هلذه  رشطلة شلاطي 
يف  النلر  بواسلطة  تبليغكلم  املحكملة 
صحيفتلني محليتني عىل موعلد املرافعة 
املعني يف 13 / 6 / 2018 الساعة التاسعة 
صباحلا ويف حاللة عدم حضلورك او من 
ينلوب عنك تجري املرافعلة بحقك غيابيا 

وعلنا .
القايض 

تحسني عيل ذيبان

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

طبيعة ووصف العقارت
مساحته الموقع عمل العقار 

مبلغ التثمين م2

نادي3

لبيع كافة 
المأكوالت 

والمشروبات 
فقط

كلية التربية 
للعلوم البدنية
والرياضية

30,000,000 فقط 124
ثالثون مليون

7,500,000 فقط سبعة 208كلية الهندسةاستنساخكشك4
ماليين وخمسمائة الف 

بنلاء عىل ما جاء بكتلاب مديرية بلديات ميسلان /االملاك املرقم 10871 يف 
 2018/5/30

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري )2(  ملك املدرجة 
مواصفاتها ادناه العائد اىل مديرية بلدية قلعة صالح   باملزايدة العلنية استنادا 
لقانلون بيع وايجار اموال الدوللة املرقم )21( لسلنة 2013. املعدل فعىل من 
يرغب االشلرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية قلعة صالح اوسكرتري 
اللجنة وخال مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعان مسلتصحبا معه 
تأمينلات قانونيلة ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لكامل مدته وسلتجري 
املزايلدة السلاعة العارشة والنصلف صباحا من اليوم االخري ملن مدة االعان   
ويكلون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية قلعة صالح ويتحمل من ترسلوا 
عليه املزايدة اجور النر واالعان واجور اللجان البالغة 2% واية اجور قانونية 
اخلرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة  رسلمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه 

من ايام العمل الرسمي

تعللن مديريلة زراعه صاح الديلن عن تأجري املسلاحات 
املدرجله تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون )35 لسلنة 
1983( و قانلون بيلع وايجلار املوال الدوللة رقلم ) 21 
لسلنة 2013 /املعدل (فعىل الراغبني بالتاجري الحضور اىل 
مقلر  مديرية زراعة صلاح الدين  السلاعة )10( صباحا 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )20% ( من 
القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف 
واجور  النر وسلتجري املزايدة يلوم الثاثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنر االعان يف الصحيفة الرسمية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية زراعة صالح الدين

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن

اعالن

اعالن مزايدة
العدد: 232 

التاريخ: 4/ 6/ 2018 

العدد: 233 
التاريخ: 4/ 6/ 2018 

مدة االيجاربدل التقدير السنوي الحاليالمساحةرقم  العقارنوع العقارت

سنة واحدة200000 فقط مئتان الف دينار   6م2جزء من القطعة 105/العزيركشك1

سنة واحدة200000 فقط مئتان الف دينار   6م2جزء من القطعة 105/العزيركشك2

سنة واحدة200000 فقط مئتان الف دينار   6م2جزء من القطعة 105/العزيركشك

سنة واحدة200000 فقط مئتان الف دينار   6م2جزء من القطعة 105/العزيركشك

سنة واحدة200000 فقط مئتان الف دينار   6م2جزء من القطعة 105/العزيركشك

مدة القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقم  العقارنوع العقارت
االيجار

ساحة لبيع 1
800000 فقط ثمنمائة250م1753/402السيراميك

الف دينار  الف دينار
سنة 
واحدة

جزء من حانوت2
650000ستمائة 12 م2628/102

وخمسون الف دينار
سنة 
واحدة

مناقصة رقم)1( لسنة 2018
تنظيف مستشفى الكندي

تعلن مستشلفى الكندي عن اعان مناقصة تنظيف املستشلفى ومن تخصيصات املوازنة الجارية فعىل الراغبني باالشلرتاك يف املناقصة من الركات 
ذوي االختصاص واملسجلني رسميا داخل العراق تقديم عطاءاتهم وفق الروط واملواصفات التي يمكن الحصول عليها من  ادارة املستشفى / مقرر 
لجنة العطاءات الكائنة يف النهضة لغرض رشاء مسلتندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )50000( خمسلون الف دينار ال غري غري قابل للرد عىل ان تقدم 
العروض داخل رضف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل عىل العطاء واسلم املناقصة ورقمها بشلكل كامل تودع يف صندوق العطاءات علما ان 

اخر موعد لقبول العطاءات يكون  نهاية الدوام الرسمي ليوم االربعاء املوافق 2018/6/20 عىل ان ترفق مع العطاءات املستمسكات التالية 
 ل هوية غرفة تجارة نافذة لغاية 2018 التنظيف حرصا

ل كافة اوليات تاسيس الركة 
ل  التامينلات  القانونيلة املطلوبة بنسلبة 1% من قيمة العطاء  عىل شلكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر ملن مرصف معتمد بتصنيف جيد فما 

فوق
ل كتاب عدم ممانعة او براءة ذمة صادرة من  الهيئة العامة للرضائب لغرض الدخول للمناقصة 

ل كتاب يؤيد سامة املوقف القانوني للركة من حيث الضمان االجتماعي للعمال نافذ لسنة التعاقد 
ل تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني مصدقة من الجهات القانونية 

ل كتاب حجب البطاقة التموينية 
ل قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة

ل مدة العقد )6( اشهر
ل وصل رشاء تندر

ل  بيان مؤهات الجهاز الفني واالختصايص وبيان املعدان واالليات التخصيصية 
ل تقديم منهاج العمل املطلوب

ل بيان عنوان  ثابت للركة + املوقع االلكرتوني للركة يف وثائق العطاء والريد االلكرتوني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات 
التي تخص العطاء

ل الكلفة التخمينية للمناقصة للشهر الواحد )39830000( تسعة وثاثون مليون وثمنمائة وثاثون الف دينار الغري
ماحظة / 

تلتزم الركة بتوفري اجور العاملني يف حال كان هناك تاخري يف دفع مستحقات الركة
تلتزم الركة بدفع اجور العاملني استنادا اىل قرار مجلس الوزراء املرقم )413( لسنة 2017 

ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان

القايض
اميلة مفرود عبود

اوصاف االرضالتخمين بالدينارالمساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
زراعية900دينار101 /دونم42/العكلة والذكور1141/7
زراعية700دينار46/دونم40/سياح الجبل21
زراعية700دينار46/دونم40/سياح الجبل31
زراعية800دينار70/دونم40/سياح الجبل41
زراعية800دينار2,5/دونم8/الخنك516
زراعية800دينار28/دونم17/شويش693
زراعية800دينار8/دونم69/تل كسيبة727
زراعية900دينار125/دونم69/تل كصيبة827
زراعية800دينار10/دونم26/شمال الدور970
زراعية800دينار125/دونم69/تل كصيبة1027
زراعية3000دينار6/دونم31/حليحل وسالم1125
زراعية700دينار12/ دونم29/شناس12179
زراعية3600دينار25/دونم2/زهيري1317/68
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حسني الواد.. الناقد الذي فتنه الشعر القديم والنقد احلديث

 فاألعم�ال الكاملة تجم�ع، يف العادة، ملن 
توّقف عن الكتابة بس�بب الوفاة. وها هو 
حسني الواد، وهو يف أتّم قدراته ويف مرحلة 
من النضج املع�ريفّ والفكرّي كبرية، ينهي 
بي�ده مس�ارا ثرّيا من البح�وث والتفكري 
النق�دّي والتجديد ومتابعة تي�ارات النقد 
وقضايا األدب وأس�ئلته. وبالفعل أنشبت 
املنّية أظفارها يف جس�ده ي�وم 2 يونيو/

حزيران 2018 )ولد سنة 1948(.

الناقد ومرشوعه
صدر حس�ني الواد يف ما كت�ب عىل امتداد 
ما يفوق األربعة عق�ود ونصف عن رؤية 
ظلّ�ت تتدّق�ق م�ن كت�اب إىل آخ�ر وم�ن 
مغامرة بحثّية إىل أخرى. وينىس الكثريون 
أّن حس�ني الواد ه�و أّول م�ن عالج نّصا 
أدبّي�ا قديم�ا باملنه�ج البني�وّي )البني�ة 
القصصّية يف رس�الة الغفران سنة 1972 
وص�درت س�نة 1975(. فدّش�ن مرحل�ة 
جدي�دة يف النق�د العرب�ّي الغ�ارق وقتها 
يف االنطباعّي�ة والنق�د اإليديولوج�ّي، ولم 
يس�تطع أن يتجاوز، يف أحس�ن الحاالت، 
خط�اب النقد التاريخي ومنجزاته القليلة 
بعد أن تجاوزه الزمن. كان السؤال وقتها 
كي�ف نبني علما باألدب؟ وهو ما جرّه إىل 
االهتم�ام باألدبّية ما ه�ي؟ وأين تكون؟ 
وباللّغ�ة ح�ني تّتخ�ذ هيئ�ة األقاويل غري 

اإلبالغّية ما خصائصها؟ وما وظيفتها؟
بي�د أّن�ه رسعان م�ا تفّط�ن إىل أّن النّص 
لي�س بن�اء مغلقا مع�زوال ع�ن املجتمع 
ومؤّسس�اته والتاري�خ وتقلّباته. فدرس 
الع�رب  عن�د  ل�أدب  التأري�خ  مفاهي�م 
واملناهج التي اصطنعوها، ليطرح أسئلة 
لم يعهدها النقد العربّي. فللنصوص حياة 
يف املجتم�ع ومنازل تحت�اج إىل أن تعرف. 
فهي رضوب م�ن األقوال ينتجه�ا أعوان 
اجتماعّي�ون يف س�ياقات لإلنتاج متحّولة 
ولها طرق يف االنتش�ار ب�ني الناس، فهي 
ت�ذاع وتقرأ وتنقد ولها أنم�اط متعّددة يف 
الوج�ود االجتماعّي. ولي�س يخفى ما يف 
كتاب »يف تأريخ األدب: مفاهيم ومناهج« 
)ص�در س�نة 1980( م�ن نق�د رصي�ح 

للبنيوّية ومراجعة للحاصل منها.

وملّ�ا كانت األف�كار عند ال�واد تصدر عن 
رؤي�ة واح�دة، فق�د خ�رج م�ن البنية يف 
األدب إىل األدب يف املجتمع، فتولّد مرشوع 
مغامرت�ه الثالث�ة، وه�ي دراس�ة التقّبل 
م�ن خ�الل ال�رشوح والكتاب�ات النقدّية 
القديم�ة ع�ن املتنّب�ي. فن�رى األدبّي�ة يف 
البني�ة النّصّي�ة، فاألدبّي�ة يف املجتمع، ثّم 
األدبّية ل�دى جمهور القرّاء، ولكّن الالّحق 
عنده ال يلغي الس�ابق، بل ترتابط الدوائر 

والحلقات ويظّل التوّجه العاّم واحدا.

نظرّية التقّبل والشعر القديم
وصل حس�ني ال�واد إىل التقّب�ل وقضاياه 
الجمالّي�ة وه�و يكتب »تاري�خ األدب...« 
ناق�دا مقّيم�ا. فق�د وجد أّن صل�ة األدب 
بجمه�ور القرّاء مس�ألة ال من�اص منها 
يف فه�م األدبّي�ة التي تتأّثر بتب�ّدل األذواق 
من ع�ر إىل ع�ر. فلي�س الجم�ال يف 
النص�وص، ع�ىل م�ا نتب�نّي يف كتابه عن 
تاريخ األدب، س�مة مطلق�ة. إّنها مظهر 
معيارّي تنتقى عىل أساس منه النصوص 
فتس�ند إليها صف�ة األدبّية وق�د تفقدها 
بتغ�رّي تل�ك املعاي�ري. فحي�اة النص�وص 
رهينة قرّائها. ولكّنه انرف عّما تؤّكده 
الدراسات يف علم اجتماع األدب من عالقة 
خارجّية بني الق�ّراء والنصوص ليخوض 

مغام�رة الكش�ف عّم�ا يوج�د يف كتابات 
الفعلّي�ني م�ن عالق�ة صميم�ة  الق�رّاء 
وذوقّي�ة،  معرفّي�ة  الق�راءة  يف  وتجرب�ة 
متوّسال ببعض املفاهيم والتصّورات التي 
ارتبط�ت بنظرّي�ة التقّبل.وال ب�ّد للقارئ 
املنصف ألعمال حس�ني ال�واد الكاملة أن 
يح�ّل كت�اب »املتنّبي والتجرب�ة الجمالّية 
عن�د العرب« )ص�در س�نة 1991(، وهو 
أطروحت�ه لدكتوراه الدولة، محلّه الرفيع 
يف أع�ىل مراتب التجّل املعريفّ والعلمّي من 
دون مبالغ�ة. إّنه من الكتب املعالم يف نقد 
الش�عر القديم ال أعرف له نظريا يف صفاء 

الرؤية ونفاذها.
 وأك�ر ظّن�ي أّن ه�ذا الكت�اب ل�م يق�رأ 
الق�راءة التي ه�و جدير بها بم�ا تضّمنه 
من احتماالت يف تجدي�د النظر إىل تجارب 
األس�الف يف الش�عر ونقد علمائهم له وما 
رأوه من أرسار الشعر وخصائص التجربة 

الجمالّية يف التعامل معه.
فف�ي »املتنّب�ي والتجرب�ة الجمالّي�ة عند 
الع�رب«، جملٌة م�ن األف�كار تّتصل برّس 
الش�عر كم�ا فهم�ه الع�رب ووظيفته يف 
املجتمع. فلغة الش�عر عن�د القدامى تدّك 
املرجع لتس�تقّل ع�ن اللغ�ة العادّية. فال 
يلتمس مرجعه�ا يف الحياة الواقعّية، وإن 
أوهم بصلت�ه باملألوف م�ن الحياة فتأتي 

الدالل�ة في�ه جمع�ا. واش�تّق ال�واد م�ن 
هذه الخاّصّية يف اللغة الش�عرّية وظائف 
الش�عر وفع�ل اللّغ�ة الش�عر يف الواق�ع. 
فهذه اللغة يف مس�ار إبداعه�ا تّتجه عىل 
عكس املس�ار الذي تّتخذه لغ�ة التواصل 
العادّي�ة م�ن امللموس إىل املج�ّرد. فتجعل 
هذه الحركة البانية للّغة املصّورة الش�عَر 
يعي�د تس�مية األش�ياء بم�ا يث�ري اللغة 
وداللتها ويث�ري الفكر والحواّس عىل نحو 
يقتيض أن يقوم التفاعل مع الش�عر عىل 
قران املعرف�ة باملتعة والذهن وبالوجدان.

وتكتسب لغة الشعر، شأنها شأن العالمة 
اللّغوّية إذ تس�تقّل عّما تحيل عليه، قدرة 
أك�ر عىل اإلحالة عىل س�ياقات جديدة لم 
تكن قادرة عىل اإلحالة عليها. فالش�عر ال 
يدّل عىل س�ياقه التاريخّي داللة مبارشة، 
فهو ينعتق من إس�اره بم�ا يمّكن له من 
االنفت�اح عىل س�ياقات تداولّية ال يقّيدها 
قي�د زمان�ّي فيجد في�ه كّل ق�ارئ معنى 
محتمال يس�تخرجه عىل س�بيل االختيار. 
وهذا م�ا يجع�ل اللّغ�ة الش�عر مؤّثرة يف 
سياق قولها ويف سياقات عديدة متجّددة.

حداثة املنهج وتملّك الرتاث
لنئ ارتبط اسم حس�ني الواد بالتحديث يف 
النق�د األدبّي، فإّن يف املس�ألة أمرا دقيقا. 

فمن املفارقات عنده أّن االهتمام باملناهج 
الحديثة والتصّورات املستحدثة لأدب كان 
موّجها لدرس الرتاث األدبّي العربّي. فهذا 
املفت�ون بمراجعة النظرّيات م�ن بنيوّية 
وشكالنّية فاجتماعّية فجمالّية تاريخّية، 
مفت�ون بالقدر نفس�ه، كش�أن املتأّدبني 
الحقيقّي�ني، بالرصي�د الجمايلّ والش�كّل 
العرب�ّي. فالقدي�م عنده فرصة س�انحة 
ملراجعة الفروض والطروحات الحديثة يف 
ال�درس األدبي. ثم هو يكش�ف عن أرسار 
يف عيون الرتاث طمستها املواقف املسبقة 
واملسلمات. لقد فطن الواد، يف ما نقّدر، إىل 
أّن الرتاث الذي ال تعيد الثقافة، أّي ثقافة، 
تملّكه باللّغة التي توّصل إليها العلم يجعل 
أهله�ا قارصين ع�ن فهمه وفه�م الذات 
الثقافّية فيستحيل عبئا ثقيال. وال حداثة، 
إذا رمنا أن نك�ون يف قلب عرنا الثقايفّ، 
من دون إدراج الرتاث ضمن معنى وجودنا 
املع�ريفّ والرم�زّي الراهن. فبذل�ك نتمايز 
عن�ه ونعي�د توظيف�ه لتحقي�ق االنتماء.  
وح�ني اكتش�ف الواد نظ�رة القدم�اء إىل 
الش�عر يف عالقته باملرج�ع والتقاليد وإىل 
خصائ�ص اللّغة الش�عرّية وموقفهم من 
الجودة ومعايري الحس�ن ووظيفة الشعر 
االجتماعّي�ة وأبع�اد التجرب�ة الجمالّي�ة 
القائمة عىل اقرتان املعرفة باملتعة، رأى يف 

ضمنّيات القول النقدّي لدى ش�يوخ العلم 
بالش�عر قديم�ا )أي ال�رّشاح( وجها من 
ال�رتاث يصلنا بأرقى التص�ّورات الحديثة 
عن الش�عر. فلي�س الرتاث األدب�ّي إبداعا 
ونق�دا متحفا ن�زوره لننبه�ر بروائعه أو 
نرّده بظهر اليد، ولكّنه يدعونا إىل التلّطف 
يف فهمه حّتى نسائل به معرفتنا ونثريها 
منه. وعىل هذا يكون بحث الواد الحقيقّي 
والهاجس امل�رتّدد يف كتاباته هو الوصول 
إىل الخاّصّ املفرد املمّيز، وإن توّس�ل إليه 
بنظرّيات قدرها أن تكون بحثا يف الكلّّيات 
وبمناهج لم تصن�ع لنقول بها املخّصص 
املفرد.  أفليس يف هذا بعض رّس األدب الذي 
تعلّق�ت به هّمة الواد: كيف يكون الفردّي 
مشتّقا من املشرتك اشتقاق لغة الفّن من 
لغ�ة التواصل؟ وكيف نبلغ الخاّص يف أدّق 
دقائق�ه وما لدين�ا من وس�ائل لبلوغه ال 
يق�ع يف األغلب األعّم إالّ عىل العاّم؟ وكيف 
نبن�ي معرفة ب�األدب معقول�ة مفهومة 
مقنع�ة، والح�ال أّن امل�اّدة التي يش�تغل 
عليه�ا املت�أّدب ذو ال�ذوق املرهف كالم ال 
كالكالم وخيال يف خيال، ال مرجع يحتكم 
إلي�ه يف صدقه وكذب�ه، واحتمال ال يصاغ 
يف معادالت تتكّهن به توّفر للقول النقدّي 

رشطا أساسّيا من رشوط العلم؟
هذه مالمح من تجربة الواد النقدّية التي 
بلورها عىل التدريج يف أعمال أخرى كثرية 
أبرزها، عالوة عىل ما ذكرناه، »يف مناهج 
الدراس�ات األدبية« )1984( و«مدخل إىل 
ش�عر املتنب�ي« )1991( و«تدور عىل غري 
أس�مائها: نظر يف ش�عر بش�ار ب�ن ُبرد« 
�عُر يف دي�وان أب�ي  )1997( و«اللّغ�ُة الشِّ
تم�ام« )1997( و«جمالية األنا يف ش�عر 
األع�ى الكب�ري )2001( و«يشء... م�ن 
األدب واللغة« )2004( و«نظر يف الش�عر 

القديم« )2009(.

الروائّي الذي لم ينه مرشوعه 
قب�ل س�نة تقريبا، حني عرّضت لحس�ني 
ال�واد يف لق�اء ش�خيّص بيشء مّم�ا جال 
يف خاط�ري م�ن التطرّي ج�رّاء عزمه عىل 
إص�دار أعمال�ه الكاملة، أجابن�ي بأّنه لم 
يعد يعتر نفس�ه معنّي�ا بالبحث النقدّي. 
فالنقد عند الع�رب يرتاجع منذ مّدة حتى 
يف الجامع�ات مثلم�ا رّشح ذل�ك يف كتابه 
»حرباء النقد« )صدر سنة 2011(. ولكّنه 
أّك�د يل أّن�ه س�يواصل مرشوع�ه الروائّي 
الذي س�يتفّرغ له تمام التف�ّرغ. فالرواية 
عنده هي الجنس األقدر عىل بسط حريته 
املعرفّي�ة وأس�ئلته الجمالّي�ة. فحّدثن�ي 
يومه�ا ع�ن املخطوطات الت�ي تحتاج إىل 
»تنظيف« لتخرج إىل الناس، ومنها روايته 
األخ�رية الت�ي صدرت ه�ذه الس�نة قبل 
ش�هرين بعن�وان »الغرب�ان«، يف معرض 
تونس الدويل للكت�اب.  وهي رواية قائمة 
ع�ىل تأّمل تون�س بعد الث�ورة وتحليل ما 

يعتمل فيها من تّيارات وترّدد وحرية.
وم�ن املؤّك�د أّن ه�ذا الجان�ب الثاني من 
تجرب�ة ال�واد يف الكتابة يحت�اج إىل وقفة 
خاّصة. فقد أصدر باكورة رواياته »روائح 
املدينة« س�نة 2010، ففازت بأهّم جائزة 
للرواي�ة يف تون�س وهي الكوم�ار الذهبي 
)س�نة 2011(، وأص�در ج�زءا ثانيا منها 
بالعنوان نفس�ه س�نة 2015. ث�ّم فازت 
روايته الثانية »س�عادته... الّسيد الوزير« 
)س�نة 2011( ضم�ن القائم�ة القصرية 
للجائزة العاملي�ة للرواية العربية املعروفة 
إعالمّيا »بالبوكر« س�نة 2013. ومازالت 
ع�ىل مكتب�ه مش�اريع أخ�رى ملّ�ا تنجز، 
وروايات جميل�ة أخرى ملّا تكت�ب، وكتٌب 
قّيم�ة كانت يف طريقها إىل املكتبة العربّية 
لوال أن بعثرتها ي�د املنّية الغادرة فحرمت 

منها قرّاءه.

 شكري المبخوت 
حني طلب مّني حسني الواد، قبل سنة تقريبا، أن أكتب مقّدمة ألعماله األكاديمّية الكاملة داخلني شعور ملتبس مبهم. فمن جهة كنت أعرف، وأنا الذي قرأ 
له كتبه جميعا والكثري من مخطوطاته التي نرشت والتي لم تنرش، أّن جمع هذه البحوث سيمّكن القرّاء الجاّدين املتعّمقني من نظرة شاملة عىل مرشوعه 

النقدّي املتمّيز. ولكّنني رأيت يف ذلك، من جهة أخرى، ما يدعو إىل التشاؤم. 

املتوسط تصدر »يوميات رحلة إىل أوربا« للقاجاري

»برلني للفن املعارص«: ال حاجة إىل بطل آخر

عـلـى مـسـمـع الـرغـيـف

تنطل�ق أيام »بينايل برل�ني الدويل للفن 
املع�ارص« عن�د الس�ابعة من مس�اء 
للع�رض  ص�االت  ع�ّدة  يف  الجمع�ة، 
مش�اركة يف تنظي�م الحدث م�ن بينها 
»مؤسسة الثقافة الفيدرالية األملانية« 
و«أكاديمي�ة كونس�ت«، و«معهد كي 

دبليو للفن املعارص«. 
املعارض والع�روض األدائية الحارضة 
تش�ارك يف الدورة العارشة تحت شعار 
»ال نحتاج إىل بطل آخر«، تحت إرشاف 
فري�ق م�ن القيم�ني م�ن جنس�يات 

مختلفة ترأسهم غابي ناكوبو.
يرّك�ز البينايل عىل موضع�ة الرسديات 
م�ن  والتاريخي�ة  السوسيوسياس�ية 
خ�الل التح�اور مع قصصصه�ا التي 
تم�أ األرش�يف ويفع�ل ذل�ك يف هذه 

الدورة باالستعانة بالعمارة.
يع�ود البين�ايل إىل موقع�ني تاريخيني؛ 
األول هو »قر سانسويس« الصيفي 
الذي بناه ملك بروس�يا فردريك األكر 

يف بوستدام، بيم عامل 1745 و1747؛ 
وهناك قر آخر يحمل االس�م نفسه 
»سان س�ويس« يف مايوت هاييتي وقد 
بن�اه املل�ك هنري ب�ني عام�ي 1810 

و1813.
ه�ذا اإلط�ار املفاهيم�ي، وفق�اً لبيان 
البين�ايل »يحدد األس�س األيديولوجية 
واملؤسس�ات  التاريخي�ة  للرواي�ات 

واألماكن التي تحملها وتؤرشفها«.
م�ن األعم�ال املدرج�ة ع�ىل برنام�ج 
البينايل إصدار بعنوان »الجنوب كحالة 
ذهني�ة« ومحارضة أدائية بعنوان »أنا 
لس�ت م�ن تعتق�د« للفن�ان املعارص 

كريستوفر كوزير.
يتناول املحارض الفن وعالقته بالتنقل، 
وعالقت�ه بامل�كان والحاج�ة إىل مكان 
ووقت ثاب�ت للعمل الفني، والتفاوض 
عىل رشط التلقي بس�بب ه�ذا التنقل، 
املحارضة طريقة ملناقشة عالقة الفن 

بالتنقل.

سامي العامري

تريَّْث أنا اإلسالُم كم ذا أجاهُر
وَمهما تراِهنِّي فإنَي خارُس

خراٌب هو الرشق الذي هو مسلٌم
ويبني الحياَة الغرُب والغرُب كافُر
وضاعت لنا أوطاُن زهٍو زهت بنا

فبتنا وال أقىس كعطٍر يهاجُر
وأسطوِل جوعى يمخرون شوارعاً

وليست لهم إال الوحوَل خمائُر
 إذا جئَت بغداداً فعانْق دموَعها

ْت قياثُر كنهريِن قد جّفا وجفَّ
***

جاء الفراُش حبيبتي فأجيئي
باللّوم ثم أضيعني أو ضيعي

هذا امتحان القلب يا قلبي الذي
أهوى هواُه بمفردي وجميعي!

***

آىل يقبُِّلها شوقاً ومضطرَما
تقبيَل َصبٍّ عىل هجرانه َنَقما

َرَمْتُه بالكفر واإللحاد حني رمْت
وقد رماها بماء الورد حني رمى!

***
ترَك الشميَم وراءه والدارا

وأتى يصافح لهفًة أحجارا
وسريسمون سويًة إيمانهم

خبزاً وعافية لهم وُعقارا 

كأساً وتزحُف نحوَهم بعشيٍة
وتدقُّ نافذًة لهم لُتدارا!

يف شارعي رقصت عذارى
فيهنَّ َمن ذبلْت وفيهنَّ التي قد أوقفْت 

بشذاً قطارا
أفكان ذلك عتمًة ال ُبدَّ منها

أم ترى كان الجداوَل والنضارا؟
ستجيُب عن هذا التجّل صحوتي

وغداً يؤكدُه السكارى!

تعتر ه�ذه اليوميات بحق عالمة فارقة يف التاريخ 
الثقايف إليران، فهي ثمرة رحلة االنفتاح عىل الثقافة 
األوروبي�ة، وجرس معريف ب�ني عاملني؛ رشق يحاول 
أن يس�تيقظ من غفوة القرون ليلتحق بركب األمم 
املتطورة، وغرب يتسامى بالعلوم والعمران ويضج 
باألن�وار. واأله�م أنه�ا أثر م�ن رحلة ملل�ك رشقي 
طاف يف ممالك أوروب�ا عاماً لريجع من هناك ملكاً 
مختلفاً عن ذاك الذي كان يف أول الرحلة، س�يبارش 
بفعل ما اطلع علي�ه يف أوروبا من مظاهر النهضة 
وأسبابها وعواملها حركة تحديث جادة يف مملكته 

القاجارية.
وبه�ذه اليومي�ات الت�ي قادت�ه إىل روس�يا وأملانيا 
والنمس�ا وإيطالي�ا وفرنس�ا وغريه�ا م�ن الدول 

األوروبية يكون نارص الدين ش�اه وهو رابع امللوك 
القاجاري�ني، وأول ملك إيران�ي يكتب رحالته؛ فقد 
كان ضليع�اً يف األدب، يكت�ب الش�عر وش�غوفاً به، 
وكتابته ليومياته ورحالته إىل جانب كتابات بعض 
األدباء والسياسيني يف العهد القاجاري إنما أسست 
للكتابة البس�يطة يف النثر الفاريس، وسط كثري من 
النصوص الفارس�ية التي كانت يومها ماتزال عىل 

أسلوب بالغي متكلف.
َترج�م ه�ذا الكتاب ع�ن اللغة الفرنس�ية »رش�يد 
أركيل�ة« وطابق�ت الرتجم�ة م�ع الن�ص الفاريس 
»مري�م حي�دري«، وه�و م�زود بمقدمت�ني واحدة 
للطبعة الفرنس�ية واألخرى لهذه الطبعة العربية. 
وقد نال عن�ه مرتجمه جائزة اب�ن بطوطة للرحلة 

املرتجمة.
ون�ارص الدين ش�اه القاج�اري: )16 تموز/يوليو 
1831 – 1 أيار/ماي�و 1896( راب�ع مل�وك األرسة 
القاجاري�ة، واألطول حكماً ب�ني ملوكها. توج عىل 
عرش إيران م�ن 17 أيلول/س�بتمر 1848 وحتى 
1 أيار/ماي�و 1896 وق�ى اغتياالً، فس�مي امللك 
الشهيد، واستمر حكمه نحو نصف قرن. وهو أول 
عاه�ل إيراني يكتب وينرش يومياته. اتس�م عهده 
بمح�اوالت تحدي�ث املجتمع، وعىل إث�ر عودته من 
رحلته األوروبية التي قام بها س�نة 1873 استقدم 
نظم التعلي�م الغربية والعلوم الغربية، وأنش�أ أول 
مدرس�ة نظامي�ة ت�درس علوماً غربي�ة وتعتمد يف 

التدريس عىل النمط الغربي.

د. رأفت محمد الميقاتي

سّبح إلهك ُبكرًة وأصيال
واسكب بدمعك ما كتمَت طويال
إن كان كل الكون يهوي ساجدا

طوًعا وكرًها .. َكْثرًة وقليال
فضلوع جسمي لن تنام محّبة

والروح تسجد ال تروم بديال
إن ُينزع القلب املحّب لربه
ظل الشغاف يعانق الرتتيال

نْم تحت ميزاب التوكل ضارعا
د الصر املرير جميال وتوسَّ

فاألنس كل األنس يف ملكوته
وبغري َوْجٍد لن يكون سبيال
إني عىل أعتاب عزِّك ساجٌد
فالعزُّ  حقا .. أن أكون ذليال

أنا َمْن أنا .. متضائٌل يف حرضة
الرحمن .. أقوى إذ أكون ضئيال

أنا َمْن أنا .. مترضع متوسل
أنت املليك ..وما ملكُت فتيال
أنت الذي برأ الخالئق كلها

هيهات غريك أن يكون وكيال
إني ارتحلت إىل رياض جاللكم

فاقبل إلهي خضعة ورحيال
وسفينتي ُودٌّ أَُرّجي نوره
وبغري ظلك لن أكون ظليال

يا ربُّ شّفع بي الحبيب محمدا
مايل سواه إىل الودود دليال

إني نزلُت بجودكم يا ُمكرمي
ما خاب َمن بالله كان نزيال

إني دخلُت عىل رياض رجائكم
حاشاك تحجب من يكون دخيال

رّباه جئتك والذنوب تلُفني
هل يل بعفِو أم أكون قتيال

هل ُيعَتُق العبُد الظلوم لنفسه
من نار َهْجٍر .. من يكون كفيال

إالك ربي يا ودود تفضال
والدَّْيُن بعد العفو صار ثقيال
 رّباه إني قد عجلُت إىل الرضا
أبًدا يدوم ..وقد ُخلقُت عجوال
وعجلُت أنجو من َغروٍر  فاتن

قد كان دوًما للعباد خذوال
ما كان لإلنسان أن يرقى إذا
قطع الحبال وخالف التنزيال

شوقي إىل الخالّق ُيشعل مهجتي
فأصرُي شمًسا ال ُتريد أفوال
وبغري ُقرب الله أُميس ُظلمًة
فلغري ربي لن أكون خليال

وعـجـلـُت إلـيـك
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احاديث يف فضل شهر رمضان الكريم
قال الله تبارك و تعالى: 

ي�ا ايه�ا الذي�ن آمنوا كت�ب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

لعلكم تتقون. 
سوره بقره آيه ١٨٣

١� ق�ال الباق�ر )علي�ه الس�ام(: 
بنى اإلس�ام على خمسة أشياء، على 
الصل�وة و الزكاة و الح�ج و الصوم و 

الواليه. 
٢� ق�ال الص�ادق )عليه الس�ام(: 
إنم�ا فرض الل�ه الصيام ليس�توي به 

الغنى و الفقير. 
)علي�ه  اميرالمومني�ن  ق�ال   �٣
الس�ام(: فرض الله ... الصيام ابتاء 

الخاص الخلق 
٤� قال الرضا )عليه السام(: إنما 
ام�روا بالصوم لكى يعرفوا الم الجوع 

و العطش فيستدلوا على فقر االخر. 
٥� قال رسول الله)صلي الله عليه 

و آله( 
ل�كل ش�يء زكاة و زكاة األب�دان 

الصيام. 
٦� قال رسول الله)صلي الله عليه 

و آله(: الصوم جنة من النار. 

٧� قال رسول الله)صلي الله عليه 
و آله(: الصوم فى الحر جهاد. 

)علي�ه  اميرالمومني�ن  ق�ال   �٨
الس�ام(:صوم النفس عن لذات الدنيا 

انفع الصيام. 
٩� الصي�ام اجتن�اب المحارم كما 

يمتنع الرجل من الطعام و الشراب. 
-10ص�وم القل�ب خير م�ن صيام 
اللسان و صوم اللسان خير من صيام 

البطن. 
١١� ق�ال الصادق )عليه الس�ام(

اذا صم�ت فليصم س�معك و بصرك و 
شعرك و جلدك. 

١٢� عن فاطمه الزهرا س�ام الله 
عليها 

اذا  الصائ�م بصيام�ه  م�ا يصن�ع 
ل�م يصن لس�انه و س�معه و بصره و 

جوارحه. 
١٣� ق�ال الباقر )عليه الس�ام(ال 
صي�ام لمن عص�ى اإلم�ام و ال صيام 
لعبد ابق حتى يرجع و ال صيام المرأة 
ناشزة حتى تتوب و الصيام لولد عاق 

حتى يبر. 
)علي�ه  اميرالمومني�ن  ق�ال   �١٤

السام(
كم من صائم لي�س له من صيامه 
اال الجوع و الظمأ و كم من قائم ليس 

له من قيامه اال السهر و العناء. 
١٥� عن الصادق )عليه السام(فى 

قول الله عزوجل 
»واستعينوا بالصبر و الصلوة«قال: 

الصبر الصوم. 
١٦� صدقه درهم افضل من صيام 

يوم. 
١٧� ق�ال رس�ول الله)صل�ي الل�ه 

عليه و آله(: قال الله تعالى 
الصوم لى و انا اجزي به 

١٨� م�ن منع�ه الصوم م�ن طعام 
يش�تهيه كان حقا على الله ان يطعمه 
من طعام الجنة و يس�قيه من شرابها 

 .
١٩� طوب�ى لمن ظم�أ او جاع لله 

اولئك الذين يشبعون يوم القيامة 
٢٠� قال الصادق )عليه السام(

م�ن ص�ام لل�ه عزوجل يوم�ا فى 
ش�دة الحر فاصابه ظم�أ و كل الله به 
الف ملك يمسحون وجهه و يبشرونه 

حتى اذا افطر. 

٢١� للصائ�م فرحت�ان فرحة عند 
افطاره و فرحة عند لقاء ربه 

٢٢� ق�ال رس�ول الله)صل�ي الل�ه 
عليه و آله( 

ان للجنة بابا يدعى الريان ال يدخل 
منه اال الصائمون. 

٢٣� ق�ال الكاظ�م )عليه الس�ام( 
دعوة الصائم تستجاب عند افطاره 

٢٤� ق�ال رس�ول الله )صل�ى الله 
عليه و آله( 

الش�تاء ربي�ع المومن يط�ول فيه 
ليله فيس�تعين به على قيامه و يقصر 

فيه نهاره فيستعين به على صيامه. 
٢٥� قال الصادق )عليه السام( 

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها 
من ذلك صيام ثاثة ايام من كل شهر. 

٢٦� قال الكاظم )عليه السام( 
رج�ب نهر ف�ى الجنه اش�د بياضا 
من اللبن و احلى من العسل فمن صام 
يوم�ا م�ن رجب س�قاه الله م�ن ذلك 

النهر. 
٢٧� قال الصادق )عليه السام(

من صام ثاثة ايام من اخر شعبان 
و وصلها بش�هر رمضان كتب الله له 

صوم شهرين متتابعين . 
٢٨� م�ن فط�ر صائم�ا فل�ه مث�ل 

اجره 
٢٩� قال الكاظم )عليه السام( 

فط�رك اخ�اك الصائ�م خي�ر م�ن 
صيامك. 

٣٠� قال الصادق )عليه السام( 
م�ن افطر يوما من ش�هر رمضان 

خرج روح االيمان منه 
)علي�ه  اميرالمومني�ن  ق�ال   �٣١

السام( 
شهر رمضان ش�هر الله و شعبان 

شهر رسول الله و رجب شهرى 
٣٢� ق�ال رس�ول الله )صل�ى الله 

عليه و آله( 
... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه 

مغفرة و اخره عتق من النار. 
٣٣� ان اب�واب الس�ماء تفت�ح فى 
اول ليلة من ش�هر رمض�ان و ال تغلق 

الى اخر ليلة منه 
٣٤� لو يعلم العب�د ما فى رمضان 

لود ان يكون رمضان السنة 
٣٥� قال الرضا )عليه السام( 

من قرأ فى ش�هر رمض�ان اية من 

كتاب الله كان كمن ختم القران فى غيره 
من الشهور. 

٣٦� قال الصادق )عليه السام( 
رأس الس�نة ليلة القدر يكتب فيها ما 

يكون من السنة الى السنة. 
)علي�ه  الل�ه  عب�د  الب�ى  قي�ل   �٣٧

السام( 
كي�ف تكون ليلة الق�در خيرا من الف 
ش�هر؟ ق�ال: العم�ل الصالح فيه�ا خير 
من العمل فى الف ش�هر لي�س فيها ليلة 

القدر. 
٣٨� قال الصادق )عليه السام( 

التقدير فى ليلة تسعة عشر و االبرام 
فى ليلة احدى و عش�رين و االمضاء فى 

ليلة ثاث و عشرين. 
٣٩� عن فضيل بن يسار قال: 

كان اب�و جعف�ر )علي�ه الس�ام( اذا 
كان ليلة احدى و عش�رين و ليلة ثاث و 
عش�رين اخذ فى الدعا حتى ي�زول الليل 

فاذا زال الليل صلى. 
٤٠� قال الصادق )عليه السام( 

ان م�ن تم�ام الص�وم اعط�اء الزكاة 
يعنى الفطرة كم�ا ان الصلوة على النبى 
)صلى الله عليه و آله( من تمام الصلوة. 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد : ١٢٨/ب/٢٠١٨

التاريخ /٢٠١٨/٦/٤
اىل / املدعى عليه /عيل شجر ماجد

ق�ام املدع�ي /امني بغ�داد اضاف�ة لوظيفت�ه الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة ١٢٨/ب/٢٠١٨ يطل�ب فيها ابطال 
تسجيل قيد العقار املرقم ٤٦٨٧/٦م١٩ شماعية وكرع 

واعادة تسجيله باسم املدعي اضافة لوظيفته 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني 
محليتني وع�ني يوم ٢٠١٨/٦/٢٤ الس�اعة التاس�عة 
صباحا موعدنا للمرافعة وعند عدم حضورك او ارسال  
وكيل عنك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة ٢٠١٨/٢٨١ 

 إىل املنفذ علية / شهيد عزيز عوني
ذات  جه�ة  م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
االختصاص من القائم بالتبليغ انك مجهول محلة 
اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار 
يمك�ن إج�راء التبليغ عليه حس�ب كت�اب مركز 
الرشط�ة املرقم ٥٥٦٧ يف ٢٠١٨/٥/٢٣ واش�عار 
مختار املحكمة واستنادا للمادة )٢٧( من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك إعان�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النعمانية خال خمس�ة ع�رش يوما تبدءا 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

قرار الحكم املرقم ٩٥/ب/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/٣/٢٠ 
الدائن عباس كريم جاسم

����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت

العدد  ١٥٩٨/ش /٢٠١٨
اىل املدعى عليها/ نجية خاطي سدخان

بتاري�خ ٢٠١٨/٦/٥  أص�درت ه�ذه املحكم�ة 
وبالع�دد اعاه قرارا غيابي�ا يقيض بابطال حجة 
الحج�ر والقيموم�ة واملتضمن�ة نص�ب املدع�ى 
عليه�ا نجية خاطي س�دخان قيما ع�ىل املدعي 
محم�د ش�عيبث م�ري بالع�دد ٥٧ والص�ادرة يف 
٢٠١٤/٥/٢٨  وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه 
تقرر تبليغك بمضمون الحكم الغيابي وعند عدم 
اعرتاض�ك ضمن املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية
القايض 

رائد كامل اليارسي
����������������������������������������

فقدان
فقدت مني هوية الطالب مش�تبا ناهض حسني 
الصادرة من معهد التدريب النفطي – برصة فمن 

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

فقدان
فقدت هوية الطالب الصادرة من  معهد التدريب 
النفطي يف البرصة قس�م النفط حفر االبار باسم 
)احم�د عبد الب�اري رايض( عىل  م�ن يعثر عليها 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسية محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :٥٥/ش٢٠١٨/٤

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٣
اعان

اىل / املدعى عليه )بدر عبد  الله خليل(
اقامت زوجت�ك املدعية )مصرية فاضل حس�ني( 
الدع�وى املرقم�ة اعاه والت�ي مضمونها تقريق 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
عن طريق صحيفتني محليتني رس�ميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف ٢٠١٨/٦/١٣ ويف ح�ال عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا 
القايض

زينب سلمان محمد
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة األحوال الشخصية يف املحاويل

العدد : ٣٧٨/ش/٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٥/٣١

اعان
اىل املدعى عليه / عبد الحق احمد جاسم

اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ناه�دة عب�د الصاحب 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اه ت�روم فيه�ا 
التفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
كت�اب مرك�ز رشطة املحاوي�ل بالع�دد ٥٥٨٩ يف 
٢٠١٨/٥/٢٧ ومرفق�ة اش�عار مخت�ار منطقة 
املش�تل احمد حمزة محمد ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني للحضور يف 
املحكمة اعاه صباح يوم ٢٠١٨/٦/١١ الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة تبلغك وعدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض

كاظم ابراهيم  البدراني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة ٢٠١٨/١٥٠٠ 

 إىل املنف�ذ علي�ة / محمد ش�مال داير  
مجه�ول مح�ل االقامة حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الخلود املرق�م  ٦٧٧١ يف 

 ٢٠١٨/٥/٢١
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن جهة 
ذات االختص�اص من القائ�م بالتبليغ 
ان�ك مجه�ول محل�ة اإلقام�ة ولي�س 
ل�ك موط�ن دائ�م أو مؤق�ت أو مختار 
يمكن إج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )٢٧( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك إعان�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفيذ الكوت خال خمس�ة عرش يوما 
تب�دءا من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�ات 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الكوت املرقم ٢٥٢٣/
٢٠١٨/٣/٤املتضم�ن  يف  ب/٢٠١٧ 
اع�ادة حال الس�يارة املرقم�ة ٧٦١٥٠ 

اربيل نوع ام جي موديل ٢٠١٤
������������������������������

فقدان
فقد مني س�ند العقار املرقم ٥٥٢٦٢ 
/٣ حي النداء باس�م ) فليح حس�ن 
ه�ادي ( عىل من يعثر عليه تس�ليمه 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة ٢٠١٨/٢٨٢

 إىل املنفذ علية / شهيد عزيز عوني
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من جهة 
ذات االختص�اص من القائم بالتبليغ 
انك مجه�ول محل�ة اإلقام�ة وليس 
لك موط�ن دائم أو مؤق�ت أو مختار 
يمك�ن إج�راء التبلي�غ عليه حس�ب 
كت�اب مرك�ز الرشطة املرق�م ٥٥٦٧ 
مخت�ار  واش�عار   ٢٠١٨/٥/٢٣ يف 
املحكمة واس�تنادا للم�ادة )٢٧( من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك إعانا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النعمانية 
خال خمس�ة ع�رش يوما تب�دءا من 
اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة 
وف�ق  الج�ربي  التنفي�ذ  بإج�راءات 

القانون 
املنفذ العدل 

عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر

ق�رار الحك�م املرق�م ٩٤/ب/٢٠١٨ 
عام�ر  الدائ�ن   ٢٠١٨/٣/٢٠ يف 

محمودعبيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد / حجة حجر وقيمومة / ٢٠١٨ 
م / اعان 

قدمت املدعوة ) ايمان عيل عزال ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة طلبت في�ه نصبها 
قيمة عىل ولده�ا ) نهاد مكيف كريم ( 
لفقدان�ه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٥ ولحد 
االن ال يع�رف مصريه حيا كان ام ميتا 
فم�ن لديه اع�رتاض او معلومات تفيد 
حيات�ه او ممات�ه الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف اليوم التايل للن�رش لتقديم 
اعرتاضه وبخافه سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد / حجة حجر وقيمومة / ٢٠١٨ 
م / اعان 

قدمت املدعوة ) ايمان عيل عزال ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة طلبت في�ه نصبها 
قيمة عىل زوجها ) مكيف كريم عزال ( 
لفقدان�ه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٥ ولحد 
االن ال يع�رف مصريه حيا كان ام ميتا 
فم�ن لديه اع�رتاض او معلومات تفيد 
حيات�ه او ممات�ه الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف اليوم التايل للن�رش لتقديم 
اعرتاضه وبخافه سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية 

العدد / حجة حجر وقيمومة / ٢٠١٨ 
م / اعان 

قدمت املدعوة ) ايمان عيل عزال ( طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة طلبت في�ه نصبها 
قيمة عىل ولدها) منتظر مكيف كريم ( 
لفقدان�ه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٥ ولحد 
االن ال يع�رف مصريه حيا كان ام ميتا 
فم�ن لديه اع�رتاض او معلومات تفيد 
حيات�ه او ممات�ه الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف اليوم التايل للن�رش لتقديم 
اعرتاضه وبخافه سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 
٢٠١٥/١٢١

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه : الرشطي صاح 
ش�يحان بدر جاس�م /مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : ٢٠١٥/٨٢٣

تاريخ ارتكاب الجريمة : ٢٠١١/٩/٢٦
تاريخ الحكم : ٢٠١٥/٦/٢٩

املادة القانونية : ٥/ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨
خاصة الحكم  :

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
ع�ىل املدان الغائب )الرشطي صاح ش�يحان بدر 

جاسم (باسم الشعب بما ييل:
١ � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( ويف املادة 
٥/ق.ع.د رق�م ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ بدالل�ة املادتني 
٦١/اوال و٦٩/اوال من ق.ا.د رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٨ 
لغيابه ع�ن مقر عمله من تاري�خ ٢٠١١/٩/٢٦ 

ولحد االن
٢ � اعط�اء املوظفني العموميني صاحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الح�كام املادة ٦٩/ ثانيا م�ن ق.ا.د رقم 

١٧ لسنة ٢٠٠٨
٣ � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاه استنادا الحكام املادة ٦٩/ثالثا من 

ق.ا.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٤ � حجب امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
الحكام املادة ٦٩/رابعا من ق.ا.د رقم ١٧ لس�نة 

  ٢٠٠٨
٥ � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة ٤٢/ثانيا 

ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨
٦ � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب  ماجد 
ه�ادي جخيم مبل�غ قدره ع�رشون ال�ف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امل�ادة ٦١/اوال من ق.ا.د قاب�ا لاعرتاض وافهم 

علنا يف /  /٢٠١٥م٢
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسية محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد :٣٧٧/ش /٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٥
اعان

اىل املدع�ى عليه )كمال عبد عيل  /حس�ب واليته 
الجربية عىل ابنته القارصة مريم كمال(

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة  اص�درت 
االس�كندرية قرار الحك�م الغياب�ي املرقم ٣٧٧/

ش/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/٤/٢٩ وال�ذي يقيض الحكم 
بتصديق الزواج الخارجي بني املدعي امري يوسف 
مجي�د وبني ابنتك القارصة مري�م كمال عبد عيل 
الواق�ع بتاري�خ ٢٠١٨/٢/١١ ع�ىل مهر معجله 
خمس�ة مايني دين�ار مقب�وض ومؤجله عرشة 
ماي�ني دين�ار باق�ي بذمة ال�زوج عن�د املطالبة 
واملي�رة وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ ومختار املنطقة عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض وخال ع�رشة ايام من اليوم 
التايل للن�رش ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانونا يسقط حقك  يف االعرتاض
 القايض

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

١/تسجيل مجدد/٢٠١٨
طالب التسجيل شاكر هادي عباس

رقم العقار ١٣١ قصبة االمام 
قرار تسجيل مجدد

٢٠١٨/٥/٣١
اعان

بناءا عىل ما جاء ملح�ر تثبيت امللكية املؤرخ يف 
٢٠١٨/٥/٢٩ املنظ�م للعقار املرق�م ١٣١ قصبة 
االم�ام ونتائ�ج التحقي�ق املبين�ه في�ه ولتوف�ري 
ال�رشوط القانونية يف طلب التس�جيل وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة العائ�دة اىل طالب التس�جيل 
املجدد استنادا اىل الصاحيات املخولة لنا  ملقتىض 
املادة ٤٣ لسنة ١٩٧١ املعدل من قانون التسجيل 
العقاري تقرر تس�جيل العقار املرقم ١٣١  قصبة 
االمام باس�م طالب التسجيل املجدد شاكر هادي 
عباس واع�ان  ذلك القرار يف صحيفتني محليتني 
ملدة ثاثون يوما تبدا من اليوم التايل  لنرش االعان 
وتبلي�غ وزارة املالي�ة والبلدية واالوقاف بنس�خة 
م�ن القرار ق�رارا قاب�ا للتمييز للطع�ن به امام 
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية بصفتها 

التمييزية خال مدة االعان
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف

 ناحية االمام 
القايض

عادل خضري عباس

مجلس القضاء االعىل 
رئاسية محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة االسكندرية
العدد :٥٨٥/  ب/٢٠١٧

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٦
اعان

تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالعدد ٥٨٥/ب/٢٠١٧ واملؤرخ يف ٢٠١٧/١٢/٢٤ 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م ١٠٤٠/٨ 
م١٠مويلح�ة بيع�ا عليه تق�رر االع�ان عن بيع 
العق�ار اع�اه بصحيفت�ني محليت�ني فع�ىل من 
ل�ه الرغب�ة بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ١٠% 
م�ن القيم�ة التقديرية عن�د  وضع الي�د والبالغ 
قدرها  )٧,٥٠٠,٠٠٠( س�بعة مايني وخمسمائة 
ال�ف دينار عراقي وبصك مص�دق ان لم يكن من 
ال�رشكاء وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم الثاث�ني 
اعتبارا من الي�وم التايل للنرش يف  الصحيفتني ويف 
تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را يف بناية هذه 
املحكمة واذا صادف موعد املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة 
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس
االوصاف 

١  � جنس العقار عرصة خالية من البناء
٢ � نوع العقار : ملك رصف
٣ � مساحة العقار : ٢ اولك

٤ � العقار يقع  /يف ناحية االس�كندرية � القرية 
العرصية

 )٧,٥٠٠,٠٠٠( للعق�ار  التقديري�ة  القيم�ة   �  ٥
سبعة مايني وخمسمائة الف دينار

����������������������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : ١١١/١

املحلة او رقم  واسم املقاطعة : م٥١ اللهيبات
الجنس: دار

النوع ملك رصف
املساحة : ٣٠٠م٢

املش�تمات : اس�تقبال وصال�ة وغرفت�ني ن�وم 
ومطب�خ وحمام ومراف�ق صحية الس�قوف من 

الشيلمان والطابوق
الشاغل : املالك

مق�دار املبي�ع : ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ خمس�ة وس�تون 
مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاه العائد للراهن )عبد 
الرحيم مهدي( لقاء طلب الدائن املرتهن املرصف 
الزراع�ي /فرع ابو صخ�ري البال�غ ٢,٠٠٠,٠٠٠ 
مليون�ان دين�ار  فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خال )٣٠( يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل عن ١٠% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
٦٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وس�تون مليون دينار وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة )١٢( ظهرا من اليوم 

االخري
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم ماحظية التسجيل العقاري املناذرة

����������������������������������������
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : ٢١

املحلة او رقم  واسم املقاطعة : ٦١ القادسية
الجنس: ارض زراعية
النوع :مملوكة للدولة

املساحة : ٦ دونم و١٠اولك
املشتمات : ارض شلبية

الشاغل : املالك
مق�دار املبي�ع : ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ اربع�ون ملي�ون 

دينار
املن�اذرة  العق�اري يف  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوصوف اع�اه العائد 
للراه�ن )نعي�م هب�ي مط�ري( لقاء طل�ب الدائن 
املرته�ن املرصف الزراعي /فرع ابو صخري البالغ 
١,٥٠٠,٠٠٠   دينار  فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خال )٣٠( يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل عن ١٠% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
٤٠,٠٠٠,٠٠٠ اربع�ون مليون دين�ار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )١٢( ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة
مدير اقدم ماحظية التسجيل العقاري املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / ٨٧/ب/٢٠١٧
التاريخ ٢٠١٨/٥/٢٩

اعان تمديد مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم 
٢٨٣/١٢٣ مقاطع�ة ٤٤ الحرية فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الخامس عرش من 
اليوم التايل  لنرش االعان مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ١٠% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعان والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /

العقار عبارة عن دار مس�احتها ٢٣٢ مرت مربع مفرزة 
اىل ثاث دور بصورة غري  رس�مية  ال�دار االوىل تحتوي 
عىل غرفة نوم واح�دة ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
البن�اء من البلوك والطابوق مس�قف بالش�يلمان عدى 
املطبخ مس�قف بالخش�ب ودرجة عمران�ه  رديء جدا 
وال�دار الثانية تتألف من غرفة ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية البناء رديء الدار الثالثة تشتمل عىل ثاث غرف 
ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرافق صحية البناء متوس�ط  
ويقع العقار ركن يف منطقة اللهيبات  يف منطقة الحرية 
قيم�ة املش�يدات )٧,٠٠٠,٠٠٠( س�بعة ملي�ون دينار 
عراقي وقيم�ة االرض )٢٠,٠٠٠,٠٠٠( عرشون مليون 
دينار عراق�ي والقيمة الكلية للعق�ار )٢٧,٠٠٠,٠٠٠( 

سبعة وعرشون مليون  دينار عراقي

����������������������������������������
اىل الرشكاء

١ � هاشم موىس حسن ٢ � شنه صالح جراد
اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي يف 
محافظ�ة النج�ف االرشف خل�ف مديرية م�اء النجف 
وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقة عىل قي�ام رشيككم 
الس�يد هاشم موىس حسن بالبناء عىل حصته املشاعة 
ع�ىل القطع�ة ٥٤٦/٩٦ مقاطع�ة ٥١ اللهيب�ات وذلك 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال مده اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم يف 

االعرتاض مستقبا

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

فقدت مني اجازة البناء املرقمة /٤٠٣ يف ٢٠١٨/٥/١٦ 
والصادرة من مديرية بلدية النجف باسم محمود يحيى 
حس�ني فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
او مكت�ب الخياط قرب بناية املحاكم يف النجف عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

����������������������������������������
لجنة االرايض واالستياء االوىل 

يف محافظة النجف االرشف
العدد:٤

التاريخ ٢٠١٨/٥/٣٠
اعان

بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٧ ستقوم لجنة االرايض واالستياء 
بتثبي�ت عائدي�ة  النج�ف االرشف  االوىل يف محافظ�ة 
القطعة ١ مقاطعة ٤٤/طرب سيد نور التابعة اىل قضاء 
املشخاب وفقا لقانون االصاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة 
١٩٧٠ وتعليماته�م وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف 
او اع�رتاض الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املحددي�ن 
باالعان وبخافه س�تقوم اللجنة باجراءاتها غيابيا لذا 

اقتىض التنويه
املشاور القانوني

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستياء االوىل

����������������������������������������
لجنة االرايض واالستياء االوىل 

يف محافظة النجف االرشف
العدد:٣

التاريخ ٢٠١٨/٥/٣٠
اعان

بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٤ ستقوم لجنة االرايض واالستياء 
االوىل يف محافظة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة 
١ مقاطعة ١/الش�بكة  وفقا لقانون االصاح الزراعي 
رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء 
بح�ق الترصف او اعرتاض الحض�ور يف الزمان واملكان 
املحددين باالعان وبخافه س�تقوم اللجنة باجراءاتها 

غيابيا لذا اقتىض التنويه
املشاور القانوني

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستياء االوىل

����������������������������������������
لجنة االرايض واالستياء االوىل 

يف محافظة النجف االرشف
العدد:٥

التاريخ ٢٠١٨/٦/٤
اعان

بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ ستقوم لجنة االرايض واالستياء 
بتثبي�ت عائدي�ة  النج�ف االرشف  االوىل يف محافظ�ة 
القطع�ة ٢٢ مقاطع�ة ٤٩/  الح�رية  وفق�ا لقان�ون 
االص�اح الزراعي رقم ١١٧ لس�نة ١٩٧٠    وتعليماتهم 
وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور 
يف الزم�ان واملكان املحددين باالعان وبخافه س�تقوم 

اللجنة باجراءاتها غيابيا لذا اقتىض التنويه
املشاور القانوني

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستياء االوىل
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إعالن قائمة منتخب يد العراق 
لدورة األلعاب اآلسيوية

            المستقبل العراقي / متابعة

أعلن الجهاز التدريب�ي للمنتخب العراقي لكرة 
اليد، قائمة تضم 16 العبا للمشاركة في دورة 
األلعاب اآلس�يوية التي س�تقام ف�ي العاصمة 

اإلندونيسية  جاكارتا. 
وق�ال م�درب المنتخ�ب ظاف�ر صاح�ب ف�ي 
تصري�ح خاص ل”قائم�ة الالعبين  ضمت رائد 
عبد زيد وحس�ين علي وجاسم غصاب ومهند 
ع�ادل وعل�ي عب�د الرض�ا وماجد  عب�د الرضا 
ومحم�د صاح�ب وك�رار كاظم وميث�م عودة 
ومصطف�ى محمد وعل�ي عدنان وب�در الدين 

 حم�ودي ومحمد علي، و3 ح�راس مرمى هم، 
بالل حسن وأحمد علي ومنتظر قاسم”. 

وبي�ن أن المنتخ�ب يج�ري وح�دات تدريبي�ة 
مس�اء ف�ي قاع�ة اللعب�ة بالمدينة الش�بابية، 
بع�د اإلفطار، وذلك لكون العدي�د من الالعبين 
يؤدون االمتحانات النهائية  للموس�م الدراسي 

الحالي في الجامعات.
يش�ار إلى أن المنتخب س�يقيم بعد عيد 
الفطر المبارك بس�بعة أيام، معس�كرا 
تدريبي�ا في تون�س أو  إي�ران، يخوض 
فيه نحو 7 مباريات ودية من أجل تعزيز 
درجة انس�جام الالعبين تحضيرا لدورة 

أنشيلويت يفكر يف العب
ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يس�عى نادي نابولي اإليطالي، تح�ت قيادة مدربه 
الجدي�د، كارل�و أنش�يلوتي، إل�ى تعزي�ز صف�وف 
الفري�ق، بصفق�ة جديدة م�ن نظيره ري�ال مدريد 

اإلسباني.
وأكد موق�ع “فوتب�ول إيطاليا”، أن ن�ادي نابولي 
يفكر في ضم المغربي أش�رف حكيمي، العب ريال 

مدريد، خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأش�ار الموقع، إلى أن إدارة نابولي، تهتم بالتعاقد 
م�ع أش�رف حكيمي، صاح�ب ال� 19 عاًم�ا، حيث 
تابع�ت مباريات�ه م�ع الملك�ي، حي�ث خ�اض 17 

مواجهة خالل الموسم المنصرم.
وذك�ر الموق�ع، أن س�يتفان الي�ن، الع�ب فري�ق 
س�الزبورج النمس�اوي، هو البديل المحتمل، حال 

فشل نابولي، في استقدام الالعب المغربي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يرغب ن�ادي توتنهام االنجلي�زي في الحصول 
على خدمات الالعب الفرنسي انتوني مارسيال 
العب مانشس�تر يونايتد خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية من اجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل 

شكل ممكن.
ويطمح الن�ادي االنجليزي ف�ي الحصول على 
خدم�ات الالعب من اجل تعزي�ز الخط االمامي 

خالل الموسم المقبل.
وبات مارسيال في طريقه للرحيل عن صفوف 
الش�ياطين الحمر وذلك بعدم�ا تعاقد ناديه مع 
التش�يلي أليكسيس سانشيز في يناير الماضي 
قادم�اً م�ن ارس�نال.وغاب النج�م الفرنس�ي 
صاح�ب ال��22 عام�اً ع�ن تش�كيلة المنتخب 
الفرنسي والتي ستش�ارك في مونديال روسيا 

2018 بروسيا.
وبس�بب غي�اب الالعب ع�ن المش�اركة في 

الموندي�ال فان�ه ق�د يفك�ر ف�ي خوض 
تجربة جديدة خالل الفترة القادمة.

مي�ل”  “ديل�ي  صحيف�ة  وذك�رت 
البريطانية ان توتنهام س�يعمل بكل 
قوة خ�الل الفترة المقبل�ة من اجل 
ضم الالعب وتعزي�ز الخط االمامي 

للفريق.
وانضم مارسيال لصفوف مانشستر 

يونايت�د في 2015 قادم�اً من موناكو 
مقابل 58 مليون جنية استرليني.

توتنهام يرص عىل ضم نجم
مانشسرت يونايتد

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقارير صحفية، اليوم األربعاء، عن 
اهتمام نادي برش�لونة اإلسباني، بضم نجم 

ليفربول والمنتخب المصري، محّمد صالح.
م�ع  هدف�ا   44 المص�ري  الالع�ب  وأح�رز 
ليفرب�ول، ف�ي كل المس�ابقات، بالموس�م 

الماضي.

وذك�رت صحيف�ة “دايل�ي إكس�برس”، أن 
برش�لونة حّول أنظاره صوب صالح، بعدما 
قّرر الفرنسي أنطوان جريزم�����ان البقاء 
في صف�وف أتلتيك�و مدريد.ويصر ليفربول 
دائم�ا عل�ى أن ص�الح ليس معروض�ا للبيع 
مهما كان الثمن، لكن تقارير صحفية أخرى 
ذكرت أن م�دّرب الفريق يورجن كلوب، يريد 
ضم جناح برش�لونة، عثمان ديمبلي، تحّسبا 
إلمكانية رحيل العب روما الس�ابق.

ولفت�ت الصحيفة، إل�ى أن ريال 
مدري�د أيض�ا، يعتب�ر م�ن أبرز 
المهتّمي�ن بخدمات صالح، 
وكان راغبا في الدخول في 
مفاوضات معه قبل انطالق 
نهائيات كأس العالم 2018 
هذا الشهر، لكن اإلصابة 
الت�ي تعّرض لها الالعب 
المص�ري ف�ي نهائ�ي 
أّجلت  األبط�ال،  دوري 

هذه المفاوضات.

برشلونة حيول أنظاره صوب
حممد صالح

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كدت صحيفة ديل�ي ميل اإلنجليزي�ة، أن إدارة 
نادي ليفربول، تستهدف التعاقد مع النيجيري 

موسيس سيمون، العب جينت البلجيكي.
يس�عى  ليفرب�ول  أن  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
للتعاق�د م�ع الالع�ب خ�الل فت�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة المقبل�ة، خاصة وأن موس�يس بات 
محط أنظار العديد من أندية الدوري اإلنجليزي 

“البريميرليج”.
ووفًقا لما نقلته ديل�ي ميل عن ليفربول إيكو، 
ف�إن صاح�ب ال��22 عاًم�ا، يتوق�ع أن يكلف 
خزيم�ة الري�دز 10 ملي�ون جني�ه اس�ترليني، 
ليدعم الفريق مع وج�ود الثنائي محمد صالح 

وساديو ماني.
س�يمون، يجيد اللعب ف�ي أكثر من مركز حيث 
يلعب على الجناحين، ولكن يظهر بش�كل أكبر 

في الناحية اليسرى.
وس�جل صاح�ب ال��22 عاًم�ا، 6 أه�داف هذا 
الموسم مع فريقه البلجيكي إلى جانب صناعة 

3 تمريرات حاس�مة، وس�اعد فريقه للوصول 
إلى المركز الرابع في الدوري.

يذك�ر أن الالعب، خرج من حس�ابات المنتخب 
النيجي�ري ال�ذي سيش�ارك ف�ي كأس العال�م 

المقرر انطالقها بعد بضعة أيام.

ليفربول يستهدف التعاقد مع العب 
جينت البلجيكي

          بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفية ع�ن عودة 
نجم نادى موناكو الفرنسي توماس 
ليمار لقائمة اهتمامات نادى برشلونة 
الصيفي�ة  االنتق�االت  ف�ى  اإلس�باني 
الحالية، بع�د أن كان على وش�ك التعاقد 

معه الموسم الماضى.
قال�ت صحيف�ة “س�بورت” الكتالوني�ة 

إن مس�ئولى ن�ادى برش�لونة تواصل�وا 
م�ع إدارة موناك�و خ�الل األي�ام القليلة 
الماضي�ة واستفس�روا ع�ن س�عر نجم 
الفريق توماس ليمار، والذى سيكون بين 

70 إلى 90 مليون يورو.
أضافت الصحيف�ة أن إدارة نادى اإلمارة 
الفرنس�ية أب�دت مرون�ة فى بي�ع ليمار 
ف�ى الصيف الحال�ى، بعدم�ا رفضت فى 
الموس�م الماضى التخلى ع�ن مبلغ 100 

مليون ي�ورو نظير رحي�ل الالعب، الذى 
كان على أعتاب اإلنتقال إلى ليفربول فى 
الماضية.وأش�ارت  الش�توية  االنتقاالت 
الصحيف�ة إل�ى أن وص�ول ليم�ار إل�ى 
برشلونة يرتبط بالنجم أنطوان جريزمان 
مهاج�م ن�ادى أتلتيكو مدري�د، والذى إذا 
قرر البقاء مع ناديه فإن البارس�ا سوف 
يدخ�ل بقوة لض�م الالعب، ليك�ون بديال 

ألندريس إنييستا فى وسط الملعب.

نجم موناكو يعود لقائمة اهتاممات برشلونة ىف الصيف

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أكد راضي شنيش�ل، مدرب ن�ادي القوة 
الجوي�ة، أن مب�اراة الغد أم�ام الكهرباء، 
التي س�يحتضنها ملعب الش�عب الدولي، 
لحس�اب الجول�ة الثالثي�ن م�ن الدوري 
العراقي الممتاز، مهمة وحاس�مة.وقال 
شنيش�ل، في تصريح�ات “القوة الجوية 
يس�تعد لجميع المباريات ب�ذات األهمية 
والتركي�ز، كون المباري�ات المتبقية من 

عم�ر الدوري، مؤثرة في حس�م اللقب”.
وأش�ار إل�ى أن الكهرب�اء، م�ن الف�رق 
المحترم�ة، ويض�م نخب�ة م�ن الالعبين 
الش�باب، مضيف�ا “نحن�رم نتائجه التي 
حققها هذا الموسم، لكننا عازمون على 
مواصلة المنافس�ة على اللقب”.وأوضح 
أن الالع�ب حم�ادي أحمد، س�يغيب عن 
اللق�اء، بس�بب الكدمة الت�ي تعرض لها 
عل�ى مس�توى الركب�ة في مب�اراة نفط 

الجنوب.

شنيشل يربر صعوبة مواجهة الكهرباء

               المستقبل العراقي / وكاالت

توقع البرتغال�ي جوزيه مورينيو، المدير الفني 
لفريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي، المنتخبات 
المتأهلة إلى دور ال�16 بمونديال روس�يا، الذي 

ينطلق بعد 8 أيام.
“مي�رور”  صحيف�ة  نش�رته  م�ا  وبحس�ب 
اإلنجليزي�ة، فإن مدرب الش�ياطين الحمر، يرى 
أن م�ن المجموع�ة األول�ى س�يتأهل منتخ�ب 

أوروجواي، رفقة أصحاب األرض، روسيا.
وأش�ار مورينيو إلى أنه ف�ي المجموعة الثانية، 
س�يحتل المنتخب اإلس�باني المركز األول، بينما 

سيأتي منتخب بالده البرتغال ثانًيا.
وفي المجموعة الثالثة س�يتأهل منتخب فرنسا 
ف�ي المرك�ز األول، بينم�ا ف�ي المرك�ز الثاني 
س�يأتي المنتخب األس�ترالي، بحس�ب توقع 

مورينيو.

ومن المجموعة الرابعة تتأهل األرجنتين ونيجيريا، 
على الترتيب، بينما يتأهل من المجموعة الخامسة 

البرازيل وسويسرا.
ويتأه�ل من المجموعة السادس�ة منتخب�ا ألمانيا 
والمكسيك، ومن المجموعة السابعة يأتي المنتخب 

اإلنجليزي أوالً والبلجيكي ثانًيا.
وفي المجموعة األخيرة يتأهل المنتخب السنغالي 

أوالً، والبولندي ثانًيا.
وجاء دور ال�16 كما توقعه موريينيو كاآلتي:

إسبانيا × روسيا
األوروجواي ×  البرتغال

فرنسا × نيجيريا
األرجنتين × أستراليا
البرازيل × المكسيك

ألمانيا × سويسرا
إنجلتر × بولندا

السنغال × بلجيكا

مورينيو يتوقع املنتخبات املتأهلة لدور الـ »16« باملونديال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

تأهلت اإلسبانية جاربينيي موجوروزا، 
المصنف�ة الثالثة عالميا، اليوم األربعاء 
فرنس�ا  بطول�ة  نهائ�ي  نص�ف  إل�ى 
عل�ى  ج�اروس(،  )روالن  المفتوح�ة 
ش�ارابوفا،  ماري�ا  الروس�ية  حس�اب 
المصنف�ة األول�ى س�ابقا بي�ن العبات 

التنس المحترفات.
عل�ى  بس�هولة  موج�وروزا  وتغلب�ت 
شارابوفا في ربع نهائي ثاني البطوالت 
األرب�ع الكب�رى )جران�د س�الم( ه�ذا 
الموس�م بنتيجة 2-6 و1-6 في مباراة 

استعرقت ساعة و10 دقائق.
وبه�ذا الفوز ومع إقصاء الدنماركية 
كارولين فوزنياك�ي من ثمن نهائي 
البطول�ة، تقت�رب موج�وروزا من 
ص�دارة التصني�ف العالم�ي، الت�ي 
ستس�تعيدها حال عبوره�ا لنهائي 

روالن جاروس.
وس�تواجه الالعب�ة اإلس�بانية ذات 
األص�ول الفنزويلية ف�ي الدور نصف 
ال�ذي  اللق�اء  م�ن  الفائ�زة  النهائ�ي 
يجمع بين الرومانية س�يمونا هاليب، 
المصنف�ة األول�ى عالمي�ا واأللماني�ة 

أنجيلكه كيربر .

            المستقبل العراقي / وكاالت
 

كش�فت تقارير صحفية، ع�ن مفاجأة 
م�ع  مدري�د،  ري�ال  مفاوض�ات  ف�ي 
ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس 
اإليطالي، من أجل قيادة الفريق الملكي، 

خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.
كوب�ي”  “كادين�ا  إذاع�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، فإن يوفنتوس ل�م يتلق أي 
اتصاالت من ريال مدريد، بشأن التعاقد 
مع أليجري.وأش�ارت الصحيفة، إلى أن 

الفريق اإلس�باني تف�اوض مع أليجري 
ع�ن طريق أدريان�و جاليان�ي، الرئيس 
التنفيذي السابق لنادي ميالن، وصديق 
الصحيفة،  يوفنتوس.وأوضحت  مدرب 
أن مدرب الس�يدة العجوز، ش�كره على 
ذل�ك، ورف�ض قي�ادة الن�ادي الملكي.
يش�ار إلى أن أليج�ري مرتبط بعقد مع 
يوفنتوس حتى 2020، ويسعى النادي 
اإليطالي إلى تحسين عقده في الفترة 
المقبلة، بعد المس�توى الجيد للفريق 

تحت قيادته.

موجوروزا تتخطى شارابوفا

مفاجأة يف مفاوضات مدريد
مع أليجري

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

يتف�وق األرجنتيني ليونيل ميس�ي، نجم برش�لونة، 
عل�ى البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، ه�داف ريال 
مدريد، ف�ي قائمة أغن�ى الرياضين على مس�توى 
العالم.ونشرت مجلة “فوربس” األمريكية، قائمة 
بأغن�ى 100 رياضي حول العالم، إذ جاء ميس�ي 
بالمرك�ز الثاني، حيث تبل�غ أرباحه 82.9 مليون 
جني�ه إس�ترليني، بينما يأتي عل�ى رأس القائمة 

المالكم فلويد مايويذر.
وج�اء رونال�دو بالمرك�ز الثالث، ب��80.6 مليون 
جني�ه إس�ترليني، وح�لَّ البرازيل�ي نيم�ار، العب 
باري�س س�ان جيرمان، خامًس�ا، ب��67.2 مليون 
 ”ESPN“ جنيه إس�ترليني، بحسب مانشرته شبكة
األمريكية.وقالت المجلة، إنَّ ميسي يعد أكثر الالعبين 
أج�ًرا عل�ى مس�توى العال�م، باإلضاف�ة إل�ى أموال 

اإلعالنات التي يحصل عليها.

تفوق جديد ملييس عىل كريستيانو 
رونالدو
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

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

املشاريع الرتفيهية أو املسلية 

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو 

تردد 
عاطفي�اً: تك�ون ق�ادراً عىل ف�رض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

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

وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك 

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

األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

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

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم وال تعرف من أين 
تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك 

عاطفياً: تناق�ش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن 
مستقبل عالقتك بالحبيب وتتوصالن إىل نتائج مرضية 

صحياً: املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك 

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

خطراً عىل الصحة، واألخطر منه تدخن النارجيلة 

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

يف زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم 

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

تستعد لحصد ثمار جهودك 

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

عاطفياً: تنس�جم م�ع الحبيب وتعيش�ان أجواء عاطفية 
رائعة ترتجمانها بتجديد شهر العسل 

صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة

مهني�اً: كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة 
الذين يسعون لإليقاع بينك وبن أرباب العمل الراضن عن 

كل ما تقوم به
عاطفياً: تس�تعيد حماستك وتتمتع برسعة بديهة وقدرة 

عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

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

يف مختلف األنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات.

احلوتالعذراء

دراجة نارية تعمل بالكهرباء
 Mankame« ط����ورت رشك���ة
Automotive« الهندية دراجة نارية 
تعم�ل بالكهرب�اء يمك�ن قيادته�ا 
كيلوم�رت   500 ع�ن  يزي�د  لنط�اق 
بش�حنة واح�دة مقارن�ة بمعظ�م 
الدراج�ات النارية يف األس�واق التي 
ال يزي�د نط�اق قيادته�ا ع�ن 250 

كيلومرتا.
اوتوموتي�ف«  »مانكي�م  وأعلن�ت 

ع�ن دراجته�ا الناري�ة »إي ب�ي – 
1« الرياضي�ة التي تعم�ل بالطاقة 
الكهربائية، وتصل رسعتها القصوى 

إىل 250 كيلومرت يف الساعة.
وتخط�ط »مانكي�م« لطرح نس�خ 
بنطاقات مختلفة لدراجتها النارية 
»إي – بي 1«، فهناك النس�خة التي 
يمكن قيادتها لنطاق 400 كيلومرت 

بسعر يبدأ من 10.5 ألف دوالر.

روبوت يكتشف كنزًا
أصدرت مؤسسة »وودز هول« لعلوم املحيطات 
WHOI يف ماساتشوستس، وهي أكرب منظمة 
غري ربحية مستقلة مكرسة ألبحاث املحيطات 
يف العالم، تفاصيل جديدة حول استعادة كنوز 
س�فينة سان خوسيه San José. وهي سفينة 
تابعة لألس�طول اإلس�باني غرقت عام 1708 
بعد مواجهة سفن بريطانية يف معركة بحرية 
ضم�ن ذروة ح�رب الوراثة اإلس�بانية حاملة 
معه�ا ذهباً وفض�ة وزمرداً بقيم�ة حوايل 17 

مليار دوالر، وتم اكتش�افها قبل ثالث سنوات 
قبال�ة س�احل قرطاجنة يف كولومبي�ا. ووفقاً 
للمؤسسة، التي كانت بحاجة إىل الحصول عىل 
إذن لنرش املزيد من التفاصيل حول االكتشاف 
من قبل خرباء اآلثار البحرية MAC والحكومة 
الكولومبية، فقد اكتشفت السفينة التي تعود 
إىل 310 أع�وام وتحم�ل كنزاً تق�در قيمته بما 
يص�ل إىل 17 مليار دوالر ع�ىل عمق 600 مرت، 
1968 قدم�اً، تح�ت س�طح األرض بواس�طة 

 Remus روب�وت يعم�ل تح�ت امل�اء يس�مى 
6000وه�و أح�دث روب�وت بحثي تح�ت املاء 
يتبع للمؤسس�ة. يأتي هذا الروبوت عىل شكل 
طوربي�د، بحي�ث إنه ق�ادر ع�ىل العمل ضمن 
أعم�اق تصل إىل 3.73 مي�ل، أي 6 كيلومرتات، 
ويزن 1900 رطل، أي 860 كيلوغراماً، وضمن 
مثل هذه األعماق فإن إشارات النظام العاملي 
لتحدي�د املواق�ع GPS واإلش�ارات الالس�لكية 

تصبح عديمة الفائدة إىل حد كبري.

فيل يدهس سيدة حتى املوت
وكانت الضحية رجل يبلغ من العمر 48 عاما يدعى 
غاين�دران، عندما كان عىل ظه�ر الفيل، حيث قام 

الفيل برميه أرضا وبدأ بدهسه حتى املوت.
وتمكن بعض األشخاص من تهدئة الفيل الغاضب 
وإخراج�ه من املعبد بعد مرور 40 دقيقة، وش�اهد 

الحادثة حوايل 300 شخص.
ولم يصب أحد بأذى، وفق صحيفة »دييل ميل«.

وأعلن�ت الرشطة أنه من الصع�ب اآلن التعليق عىل 
الحادث�ة وملاذا خرج الفيل عن ط�وره، كما أعلنت 
عن إرس�ال جث�ة الش�خص للفحص، وت�م إغالق 

املعبد لفرتة غري محددة.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن اس�بانيا تعت�رب أكث�ر دولة 

تحتوي عىل لغات متداولة يف العالم.
ه�ل تعل�م أّن الج�زي األيم�ن م�ن الّدماغ 
يتحّكم بالشّق األيرس من الجسم، والعكس 

صحيح.
هل تعل�م أّن صحراء أنتاريكتيكا هي أكرب 

صحراء يف العالم.
تكش�ف مس�وح امل�خ أن مش�اعر الحب 
والكراهية يتشاركان يف هياكل متطابقة.

األع�ىل  ال�ذكاء  مع�دل  ذوي  األش�خاص 
يحلمون أكثر.

إن منطق�ة س�طح الرئت�ن بنفس حجم 
ملعب التنس تقريًبا.

»أكرب رجل يف العالـم« يقلع عن التدخني
قىض فريدي بلوم معظم حياته عامال يف املزارع ويف ورش 

البناء، أثناء حكم التمييز العنرصي، يف جنوب أفريقيا.
وقد يعلن اسمه قريبا أنه أكرب رجل سنا يف العالم.

وع�ىل الرغم من أنه توقف ع�ن رشب الكحول منذ أعوام 
طويلة، فإنه ال يزال يدخن بانتظام.

يقول فريدي: »أدخن كل يوم سيجارتن أو ثالث سجائر، 
ألف سجائري بنفيس الرغبة يف التدخن قوية أقول مرات 
إنني س�أتوقف، ولكن أكتش�ف فيما بعد أنني أكذب عىل 
نفيس يشء يف صدري يدفعني إىل التدخن، فألف سيجارة 

ألوم الشيطان فهو قوي جدا«.
الشهرة وزيارة الوزراء

أول ما يثري انتباهك وأنت تقابل الرجل، الذي تجاوز املئة 
عام من العمر، هو صحته البدنية فهو قوي البنية وطويل 
القامة، ويمي بال عكاز، وإن كان بطيئا يف مش�يته وال 

يعاني من أي عجز باستثناء نقص يف السمع.
وبل�غ فريدي 114 عاما من العمر يف 8 مايو ، ويعتقد أنه 
األكرب س�نا يف العالم، وإن كان ذلك ملا يتم إقراره رسميا 

يف كتاب غنيس لألرقام القياسية.
وكان الرق�م بح�وزة امرأة م�ن جمايكا تدع�ى، فيوليت 
م�وس ب�راون، ولكنه�ا توفي�ت يف 15 س�بتمرب 2017 

وعمرها 117 عاما.

وقالت مؤسسة غينيس إنها تجري تحرياتها، مع علماء 
األنساب، للتأكد من الشخص األكرب سنا يف العالم.

وال يخف�ي فريدي أي رس عن طول عمره، ويقول« ليس 
هن�اك أي رس. إنه الله وح�ده، هو الذي بي�ده القوة، ال 
أملك ش�يئا من أمري، يمكن أن أسقط يف أي وقت، ولكنه 

يسندني.
ويضيف بصوت ع�ال وبلغة األفريكانز: »أش�عر بصحة 
جيدة، قلبي قوي، فق�ط رجالي أصبحتا ضعيفتن، فلم 

أعد أمي كما كنت«.
وأصبح الرجل من املش�اهري يقص�ده يف بيته املتواضع، 
بمدين�ة كيب ت�اون، الكثري م�ن الناس، بينه�م وزراء يف 
الحكومة، وهو سعيد بهذا االهتمام الذي يلقاه. ويف عيد 

ميالده أهداه مركز تجاري محيل كعكة عيد ميالده.
عمل حتى عمر الثمانن

وتق�ول زوجت�ه جانيتا، الت�ي تصغره بنح�و 29 عاما، 
وتعي�ش معه من�ذ 48 عام�ا، إن زوجه�ا يتمتع بصحة 

جيدة ولم يذهب إىل املستشفى إال مرة واحدة.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- حلي�ب : ك�وب - البيض : 2 حبة - كريم�ة الخفق : كوبان 
)الجاه�زة( - س�كر : ملعقت�ان كبريت�ان - القرف�ة : نصف 
ملعق�ة صغ�رية - الباغي�ت : قطع�ة )الفرن�يس مقطعة إىل 

دوائر( - البوظة بنكهة الفانيليا : كوب 
طريقة التحضري:

1. ضع�ي، يف الخالط الكهربائ�ي، كالً م�ن: الحليب والبيض 
والكريم�ا والس�كر والقرف�ة، وذل�ك حت�ى يتش�ّكل خلي�ط 
متجان�س. ثم، أضيفي هذا الخليط إىل قدر، عىل النار، ودعيه 

حتى يغيل.
2. اغم�يس دوائر »الباغيت« يف الخليط الس�اخن، فصفيها يف 

صينية الفرن، واخبزيها ملّدة 5 دقائق.
3. قّدمي هذه الحلوى، مع »اآليس كريم« بنكهة الفانيليا.

اخلبز الفرنيس املحال



»االهنيار الكبري« يشعل تويرت

نـمـوذج لـلـنـزاهـة واإلخـالص

واجه مس�تخدمو »إنس�تغرام« مش�كلة يف 
الدخ�ول إليه يف الس�اعات األخ�رة، يف ثاني 
حادث من نوع يف موقع التواصل االجتماعي 

خالل شهر.
وذك�رت صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية، 
أمس األربعاء، أن املش�كلة ظه�رت بصورة 
كبرة يف أوروبا وأجزاء من أسيا وبنسبة أقل 

يف الواليات املتحدة.
وأثار األمر غضب املستخدمني، الذين اندفعوا 
لكتاب�ة تغري�دات يف موقع »توي�ر«، عربوا 
فيها عن غضبه�م إزاء الخلل، الذي حرمهم 

من التواصل مع أصدقائهم.

وق�ال بعضه�م إن�ه ل�م يس�تطع الدخ�ول 
إىل املوق�ع لس�اعات ع�دة، مطالب�ني املوقع 

برضورة اإلرساع يف إطالح العطل.
وكان »إنس�تغرام« تع�رض لخل�ل يف مطلع 
ماي�و امل�ايض، لك�ن يف الحالتني ل�م يتضح 
الس�بب بعد.وذكرت الصحيف�ة الربيطانية 
أن املش�كلة تعود عىل األرجح، نتيجة خلل يف 

خوادم موقع »إنستغرام« .
 ،»DownDetector« ومن ناحيته، ذكر موقع
اإللكروني�ة  املواق�ع  حال�ة  يتاب�ع  ال�ذي 
الشهرة، أنه تلقى آالف التقارير عن مشكلة 

»إنستغرام«.

نتقدم بالش�كر والتقدي�ر اىل معاون مهندس تقني ) احمد ماجد عيل الحداد( املوظف يف ش�عبة 
الواقع�ات يف البطاقة الوطنية باملنصور لجهوده الكبرة التي يبذلها يف خدمة املواطنني وتعامله 
الحس�ن معهم يف تس�هيل وإكمال معامالتهم بصورة قانونية وبمهنية واحرافية كبرتني وهذا 
نموذج حي للنزاهة واإلخالص ونحتاج ألمثاله يف دوائر الحكومة كافة ، س�ائلني املوىل أن يوفقه 

ويسدد خطاه عىل طرق النجاح.
لفيف من المواطنين

طريقة متوفرة يف كل بيت 
ملكافحة الرسطان!

شعبية »فيسبوك« ترتاجع
 بني املراهقني

وجد علماء أمريكيون من معهد لودفيغ ألبحاث الرسطان أن اس�تخدام 
ص�ودا الطع�ام العادي�ة يمكن أن يزيد بش�كل كبر م�ن فعالية العالج 
الكيميائي للرسطان. ونرشت مجلة »EurekAlert« الدراسة التي تؤكد 
أن الص�ودا املخففة باملاء تقل�ل من حموضة الخالي�ا الرسطانية )عند 
قطع الدورة الدموية واألوكسجني عنها( يف عمق الورم. وتصف الدراسة 
بالتفصي�ل كي�ف أن الخالي�ا تتج�اوب مع ارتف�اع الحموض�ة بتثبيط 
جزيء mTORC1، املس�ؤول عن قياس وف�رة املواد الغذائية )يف األحوال 
الطبيعي�ة( قبل إعطاء الخاليا الضوء األخرض لالنقس�ام. وقال مرشف 
الدراس�ة ت�ي ف�ان دان، إن »الخاليا ال ترغ�ب يف إنت�اج الربوتينات أو 
جزيئات حيوية أخرى يف حالة اإلجهاد، وتميل إىل إبطاء عملية االنقسام 
والتكاثر والتنش�يط، حتى ترجع األمور إىل طبيعتها. والفكرة بس�يطة 

جدا، فهي ليست أدوية بآالف الدوالرات بل هي الصودا العادية«.  

كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث »بيو«، يف أمركا، عن تراجع شعبية 
»فيسبوك« بني املراهقني، وذكرت أن 45% من املراهقني )ممن أعمارهم 

بني 13 و17 سنة( يستخدمون اإلنرنت باستمرار تقريباً.
ويف الوقت نفس�ه، فإن 51% من املراهقني يس�تخدمون »فيس�بوك« يف 
حني تزيد النسبة بشأن من يستخدمون موقع »يوتيوب« لتصل إىل %85، 

و72% يستخدمون »انستغرام« و69% يستخدمون »سناب شات«.

»ادف�ع مقاب�ل وجبت�ك قطع�ة 
قمام�ة بالس�تيكية«، ذل�ك هو 
الش�عار الذي اعتم�ده »مقهى 
القمام�ة« املؤق�ت ال�ذي فت�ح 
أبوابه للن�اس يف حديقة كوفنت 
اللندنية، ودفعهم إلعادة التفكر 

يف قيمة النفايات البالستيكية.
»إيكوف�ر«  رشك�ة  وترك�ز 
ملنتج�ات  املصنع�ة  البلجيكي�ة 
ابت�كار  وصاحب�ة  التنظي�ف، 
املقه�ى املؤق�ت، ع�ىل أس�لوب 
الحي�اة النظيف، الذي تربزه من 
خ�الل أعماله�ا. وق�د أعلنت أن 
»مقه�ى القمامة يش�كل جزءاً 
من ثورة العالم النظيف«، حيث 
تخط�ط الرشك�ة بحل�ول ع�ام 
البالس�تيك  الس�تعمال   2020

القاب�ل إلع�ادة التصني�ع 100% يف تصني�ع 
منتجاتها. وهكذا، فقد س�عى املقهى املؤقت 
باعتم�اده طريق�ة الدف�ع غ�ر االعتيادي�ة 
إلظهار ك�ّم إرساف منتجات البالس�تيك ذات 
االستعمال الواحد. ويستطيع الزبائن، مقابل 
النفايات البالستيكية القابلة إلعادة التدوير، 

أن يطلب�وا م�ن قائمة طعام تخل�و من الهدر 
تماماً. وقد صممها الشيف طوم هانت لتضم 
خيارات مميزة كزبديات مصنوعة من الحبوب 
واألرز، وخب�ز امل�وز والفواك�ه. أم�ا ماك�س 
ماكموردو، املتخصص يف التصاميم الصديقة 
للبيئ�ة وإع�ادة التدوير لألفضل، فقد س�اعد 
ع�ىل ابتكار صال�ة مقهى تحّض ال�زوار عىل 

تقليص استعمال البالستيك. 
امل�واد  مقايض�ة  وش�جعت 
البالستيكية بالطعام الزبائن 
عىل إعادة التفك�ر يف أهمية 
النفايات،  االس�تدامة وقيمة 
وحصل�وا كذل�ك ع�ىل قناني 
م�واد تنظي�ف قابل�ة إلعادة 
م�ن  مصنوع�ة  االس�تعمال 

»إيكوفر«.
املس�تقبل  وترمي الرشكة يف 
لتجربة مواد جديدة ال تعتمد 
عىل البالس�تيك إطالقاً، حيث 
س�تقوم ع�ىل س�بيل املث�ال 
توضي�ب  طريق�ة  باختب�ار 
بديلة ذات مصدر حيوي قابل 
للتحل�ل. ولخص�ت فيكتوريا 
هانت تايلور، رئيس�ة قس�م 
التسويق ل�»إيكوفر« بريطانيا، األمر بالقول: 
»لدينا سلطة قوية عىل البالستيك، كموضوع 
حص�د حيزاً هائالً من األخذ والرّد. وتمحورت 
اسراتيجيتنا اإلعالمية برمتها عىل إحياء هذا 
املوقف من البالستيك عرب أسلوب متميز يدفع 

للتحدي«.

دافع الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوترتي، عن قبلة طبعها عىل 
شفتي امرأة فلبينية متزوجة، 
مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه أنه لن 
ي�ردد يف االس�تقالة، إذا أثارت 
قبلت�ه غض�ب ع�دد كاف من 
لتقدي�م  ودفعته�ن  النس�اء 

مذكرة تدعوه للتنحي.
ووصف دوترت�ي الحدث بأنه 
»مج�رد حرك�ة« معت�ادة ل�ه 
خ�الل لقائ�ه م�ع حش�د من 
الفلبيني�ني العاملني يف س�ول، 

وفق »رويرز«.
ووصف مدافع�ون عن حقوق 
القبل�ة بأنه�ا »طريقة  امل�رأة 
منحرفة«، إلس�كات منتقداته 
الالتي غضبن لتعليقات مهينة 
متك�ررة يأخذ بعضه�ا طابعا 

جنسيا.
وق�ال دوترتي لوس�ائل اإلعالم، ل�دى عودته 
م�ن زيارته الرس�مية لكوري�ا الجنوبية: »إذا 
كان هناك ع�دد كاف من النس�اء )...( أعني 
إذا وقع�ت كل النس�اء هن�ا مذك�رة تطالبني 

باالستقالة، فسأفعل«.
وتداول رواد شبكات التواصل صورا ولقطات 
فيدي�و لدوترت�ي وهو يطل�ب من ام�رأة أن 
يقبله�ا مقاب�ل منحه�ا كتاب�ا كان يوزع�ه. 
ووافق�ت امل�رأة الت�ي أب�دت س�عادتها بلقاء 
عام�ا(   73( دوترت�ي  ويحظ�ي  دوترت�ي. 

بش�عبية كبرة بني الفلبينيني 
وخاص�ة يف الخ�ارج، وقال إن 
تقبيل النس�اء كان »أس�لوبه« 
خالل 22 عاما قضاها رئيس�ا 
لبلدي�ة قب�ل أن يصبح رئيس�ا 

للبالد.
وتابع دوترتي: »خالل حمالت 
انتخابات رئاسة البلدية، قبَّلت 
شفاه كل النس�اء هناك )...( 

املشكلة أنكم ال تعرفوني«.
م�ن  الكث�ر  ولدوترت�ي 
التعليقات املث�رة للجدل حول 
النس�اء تضمن�ت ع�دة نكات 
ح�ول االغتص�اب، لك�ن هذه 
التعليق�ات لم تنل من ش�عبية 
الكب�رة يف الداخل، بل إن كثرا 
م�ن الفلبينيني يعت�ربون لغته 
الفظ�ة البعي�دة عن الكياس�ة 

السياسية جزءا من جاذبيته.
وأطلق املدافعون عن حق�وق املرأة يف الفلبني 
أخ�را حملة ع�ىل اإلنرن�ت تحت وس�م )أنا 
ام�رأة( للتأكي�د ع�ىل أنه�م لم يتغاض�وا عن 

ترصيحاته »املنحازة ضد املرأة«.
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إيمان رسالنرشا عمران
ص�دف أنني يف اثناء املباراة النهائية ل�كأس األندية األوروبية، بني فريقي 
ليفرب�ول وريال مدريد، كنت يف رشم الش�يخ بصحب�ة أصدقاء مرصيني. 
ش�اهدناها يف مقهًى كان فيه بعض الس�ياح غالبيته�م بريطانيون، مع 
مقيمني أجانب يف املدينة من جنس�يات أخرى. ليس مفاجئا طبعا تفاعل 
املرصيني والربيطانيني مع املباراة، وتشجيعهم »ليفربول«، فهو بالنسبة 
للربيطاني�ني من أعرق فرق بالده�م، ولطاملا كان الفريق األكثر ش�عبية 
بني الفرق اإلنكليزية، وتش�به عالقتهم به عالقة املرصيني بفريق األهيل. 
وبالنس�بة للمرصيني، فإن وجود الالعب امل�رصي الجميل، محمد صالح، 
يكف�ي ليصب�ح »ليفرب�ول« فريقا ش�عبيا »مرصيا«، يش�جعه الجميع. 
وبالنس�بة يل أيضا كان األمر مشابها، مع أن عالقتي بكرة القدم تقترص 
ع�ىل »املوندي�ال« وعش�قي األب�دي للك�رة الربازيلي�ة، ونادرا م�ا تابعت 
مباريات أخرى. فجأة وجدتني أتابع املباراة، وأنفعل مع كل تقدم لفريق 
ليفرب�ول. كان الجمي�ع يف املقهى بالحماس�ة الليفربولية نفس�ها، ليس 
فق�ط املرصيون والربيطانيون، بل الجميع، كما لو أنها عدوى تصيب كل 
من تصادفه يف طريقها. تحول الحماس�ة املش�ركة لتقدم »ليفربول« يف 
نصف الساعة األوىل من املباراة إىل حزن وغضب مشرك، حني خرج محمد 
صالح بعد إصابته بكتفه، إثر شدة قوية من راموس، العب »ريال مدريد« 
العنيف. فجأة بدأت الش�تائم تنهال عىل راموس، وعىل حكم املباراة الذي 
لم ينتبه إىل تقّصد راموس ممارس�ة العنف تجاه مو صالح، كما يسميه 
اإلنكلي�ز. كان الغض�ب يعرب عن نفس�ه بلغ�اٍت متع�ّددٍة يف املقهى، كان 
أيضا يش�به عدوى ترسي وتصيب كل من تصادفه يف طريقها، ثم تحول 
الغض�ب إىل حزٍن، إثر فوز »ريال..« باللقب، بعد مباراة تحولت باهتًة، ما 
أن خ�رج محمد صالح منها باكرا. وعىل الرغم من أن الجميع يعرفون أن 
»ري�ال مدريد« أحد أعرق األندية األوروبي�ة وأعظمها، وفوزه باللقب لن 
يكون مفاجئا أو اس�تثنائيا أو غريب�ا، فهو صاحب تاريخ بحيازة اللقب، 
وه�و أيضا أكث�ر األندية العاملية ش�عبية يف العالم كله، إال أن ثّمة س�حرا 
خاص�ا لالعب محمد ص�الح، جعل الجميع ليفربوليني تلك الليلة.  ش�كل 
صع�ود صالح الصاروخ�ي إىل الواجهة العاملية، بالنس�بة للعرب عموما، 
وللمرصيني خصوصا، تعويضا مهما عن تاريخ من الهزائم والخسارات. 
ش�كل أيضا تعويضا عن اليأس الذي منيت به الروح العربية، بعد إفشال 
ممنهج للثورات التي بدأت عام 2011، حيث أصبح حلم التغير مستحيال، 
وحيث استطاع الطغاة، واالس�تبداد بأنواعه كلها، استبدال طاقة التغير 
اإليجابي�ة بطاقة العبث والالجدوى والعدم، خصوصا لدى جيل الش�باب 
ال�ذي أغلقت بوجه�ه كل نوافذ األمل. جاء محمد صالح الش�اب املرصي 
األسمر الذي رفضته سابقا النوادي املرصية العريقة ليصبح نجما عامليا، 
ويحق�ق يف زم�ن قصر حلم�ا يراود ش�بابا كثرين، م�ن دون أن تحمله 
أية رافعة، ال سياس�ية وال ثقافي�ة وال اقتصادية. بل العكس، هو نموذج 
للمرفوض من املؤسسات السلطوية يف بالدنا العربية، املعتادة عىل تكسر 
كل مبدع حقيقي وتهميش�ه، ليأتي الغرب ويرفعه، مقّدما له كل أسباب 
النجاح والتطّور. س�يقول قائل ربما إن الغرب يستفيد من هذه الطاقات 

العربية ملصلحته، وليس لسواد عني هذه الطاقات..

ع�ىل عكس ما يش�كو الكث�رون من طغي�ان اإلعالنات يف كل وس�ائل 
اإلعالم.. وجدتني مس�تمتعة جدا بمتابع�ة اإلعالنات، بجد والله، وليس 

عىل مذهب »خالف ُتعرف«، وهو مذهب محمود يف كل األحوال.
للحقيق�ة، وجدت يف اإلعالنات الس�لوان من طغيان أخبار رفع القضايا 
عىل املسلس�الت تح�ت عرشات املس�ميات، مرة لزيادة جرعة مش�اهد 
العنف أو اإليحاءات، ومرة ألن املسلس�ل به تدخني كثر، وأن الس�جائر 
حتى يف مش�اهد الس�تات، أقصد املمثالت، وهذا بالتأكيد يس�عدني جدا 
ألنه يحقق مبدأ املساواة بني املرأة والرجل الذي أنادي به )يف رسى طبعا( 

ويحقق تكافؤ الفرص أيضا يف اإلصابة باألمراض بني الجنسني.
ووجدتها فرصة ثمين�ة أيضا الختبار قدراتي يف مادة الرياضيات، وأعد 
كام س�يجارة تم تدخينها يف كل مسلس�ل، وما هو النوع من السجائر، 

وهل هو محيل عىل أد الحال يعني أم مستورد؟
فمثال املسلسل الجميل )اختفاء( وهو يدور يف الستينيات، كانت املوضة 
ه�ي التدخني.. نعم موض�ة وبحبها، إذن املف�روض ان نصور األحداث 
ب�دون تدخني، واألفضل أن نضع تحذيرا عىل كل مش�هد أعىل الشاش�ة 
يقول إن التدخني يعرضك للمس�اءلة، ولكن ما يحرني هل املساءلة لم 
تعرض ع�ىل ذكر أعمال الشيش�ة باعتبارها من األعم�ال املكروهة يف 
الش�هر الكريم واحتم�ال أن النم عليها يبطل الصي�ام خاصة إذا كانت 

شيشة عجمي أو بالربقوق باعتباره اآلن سلعة استفزازية؟!
اإلعالنات أيض�ا أعطتني معرفة مهمة وإضافة حقيقية ألهمية اعتناء 
امل�رأة باملالبس الداخلية للرج�ل، وتحديدا اذا تعامل�ت معها كما يقول 
اإلعالن بأنها حماية لصحة الرجل وصدره وكده من األمراض والتلوث 

سواء من الهواء أو الشيشة والسجائر، وكله مكسب يف النهاية!.
كذل�ك اإلعالنات وفرت عىّل مش�قة عمل جمعية وأقبضها هذا الش�هر 
للذهاب إىل موس�كو لتش�جيع منتخبنا القومي يف كأس العالم حتى لو 

ب�دون )صالحوت�ي(.
وألن الن�م من األعمال املويص بها بالرضورة لتس�لية الصيام، فقد امتد 
اس�تمتاعي باإلعالنات إىل أن أرسح وأحلم ع�ىل أصوات الغناء والرقص 
والتمش�ية يف املنتجع�ات أو الكمباون�د وأنزل حمام الس�باحة باملايوه 
الرشع�ي كمان، وألني من محبي الحيوان�ات األليفة واقتنائها، فيعترب 
إعالنات الس�كن يف الكمباوند حال عبقريا ألزمتي الش�خصية يف اقتناء 
فريق من الكالب متعدد الهويات والفصائل أدخل به مس�ابقة )عشانا 
علي�ك يا رب( ألجم�ل الكالب وأفضل الفصائ�ل وخصائص كل فصيلة، 
خاص�ة أن كلبي الصغر واس�مه جاجاور، باعتبار ما س�يكون، أنجب 
من س�اللته الن�ادرة، فهو كلب صيد يحمينا من غ�در الزمان والرسقة 

والزواحف.
وم�ن فوائد اإلعالن�ات بال�رضورة قبل اإلفط�ار وبعده أنه�ا تعطيني 
فرصة ذهبية ألختار- بعد إعمال طبعا مبدأ املناقش�ة والنم - أي مرض 
أو أي مستش�فى هو ما س�وف أتربع له بزكاة املال، أم األفضل إطعام 
الصائمني أو املساكني، أم األفضل أن أجلس مع جراني كما يقول إعالن 

جاري العزيز.
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