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إّياك والّظلم

 فإّنه أكبر املعاصي، وإّن الّظالم ملعاقب

 يوم القيامة بظلمه

ص3»داعش« يتجمع يف أرياف كركوك.. والقوات األمنية تتحشد للمعركة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 املكسيك تنتخب أول رئيس يساري يف تارخيها

الـسـعـوديــة تـقــتـل )1200( مــريـض كــلـوي فـي حـصـارهــا الـيـمـن

اجلنائية املركزية: املؤبد ألحد جمهزي األسلحة واملتفجرات يف »داعش«

موسم هروب »نواب خارسين« خارج العراق
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتهى عمر الربمل�ان الفعيل، وانتهت معه 
حصانة نواب يشتبه يف توّرطهم بصفقات 
فس�اد، ومخالفات قانوني�ة عديدة، وهو 
األمر الذي يمنح الس�لطة القضائية الحق 
بإلق�اء القب�ض عليه�م، بع�د أن كان�ت 
الحصان�ة الترشيعي�ة تحميه�م. وغالب�اً 
يع�ّد الن�واب املالحقني هم أولئ�ك الذي لم 
يحالفهم الحظ بالفوز يف االنتخابات التي 
جرت يف 12 أيار املايض، وعىل هذا األساس، 
حاول الكثري منهم التمديد لعمل الربملان، 
إال أن مس�اعيهم ب�اءت بالفش�ل. وقالت 

مص�ادر سياس�ية أن الكثري م�ن النواب 
الذي�ن أصبحوا خ�ارج البي�ت الترشيعي 
يشعرون بالخوف من املالحقات القضائية 
بعد فقدانهم الحصانة الربملانية، الفتة إىل 
أن الكث�ري منهم تداول ه�ذا املوضوع مع 
رؤوساء الكتل أو مع زمالءهم من النواب. 
إال أن املص�ادر أك�دت اس�تباق برملانيون 
إعالن الربملان انتهاء عمره بشكل رسمي، 
وغادروا خارج البالد من دون عودة، خوفاً 
من ملفات فس�اد قد تالحقه�م بعد رفع 

الحصانة عنهم.
وأشارت مصادر إىل النواب الذين يمتلكون 
ترتي�ب  إىل  س�ارعوا  أجنبي�ة  جنس�يات 

أمورهم والذهاب إىل دولهم التي يحملون 
جوازات س�فرها، ليصع�ب عىل الحكومة 
أش�ارت  املص�ادر  أن  غ�ري  مالحقته�م، 
أيض�اً إىل أن الكث�ري من النواب س�عوا إىل 
الحصول ع�ىل جوازات س�فر أجنبية من 
خالل رشائه�ا، أو من حصلوا بالفعل عىل 
إقام�ات مفتوح�ة تؤهلهم للبق�اء يف تلك 
البل�دان. وأكدت مص�ادر أن بعض النواب 
اس�تغل عروض بع�ض دول رشق أوروبا 
التي تمنح اإلقامات املفتوحة مقابل رشاء 

عقارات أو االستثمار عىل أراضيها.

التفاصيل ص3
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 بـ »رد قوي« إذا رشعت بفرض 

رسوم واردات عىل السيارات

السلطات الرتكية
 تصدر أوامر اعتقال جديدة 

بحق عنارص باجليش 

الرتبية: اعتبار دروس
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روحاين: بانتظار مقرتحات االحتاد األوريب بشأن االتفاق النووي
      بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئي�س اإليراني حس�ن روحاني، أمس 
االثن�ني، إن الحف�اظ ع�ىل االتف�اق الن�ووي 
س�يكون لصالح املنطقة والعالم، معربا عن 
أمل�ه يف أن يق�دم االتح�اد األوروب�ي حزم�ة 

مقرتحات بشأن االتفاق خالل األيام املقبلة.
وأوض�ح روحاني م�ن مطار طه�ران، قبيل 

توجه�ه إىل النمس�ا وس�ويرسا، أن الزي�ارة 
س�تكون فرص�ة للبح�ث بش�أن مس�تقبل 
االتفاق النووي مع االتحاد األوروبي، خاصة 

أن سويرسا ترتأس الدورة الحالية لالتحاد.
م�كان  إن  اإلي������ران�ي  الرئي�س  وق�ال 
املفاوض�ات حول امللف النووي اإليراني »كان 
س�ويرسا أو النمسا اللتان بذلتا جهودا وافرة 
إليجاد أجواء وأرضية مناسبة للمفاوضات«، 

موضحاً أنه »اليوم وبع�د خروج األمريكيین 
من االتفاق النووي، خالف�ا للقرارات الدولية 
تكتس�ب  األط�راف،  متع�ددة  وتعهداته�م 
العالقة مع أوروب�ا والت�فاوض معها مكانة 

خاصة«.
وأش�ار الرئيس اإليران�ي، يف ترصيحه، إىل أن 
طه�ران س�تواصل مباحثاته�ا م�ع االتحاد 

األوروبي بشأن سوريا واليمن.

حمافظ البرصة يمنع ظاهرة الذبـح العشـوائـي 
ويعلن خلو املحافظة من احلمى النزفية

املحكمة االحتادية حتدد اجلهة املختصة بالبت
6 يف املنازعات بني مرشحي االنتخابات 2

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات أن مجل�س 
املفوضني اس�تكمل كافة إجراءاته املتعلقة 
بالع�د والفرز الي�دوي، فيما صع�دت لجنة 
تقيص الحقائق النيابية للتحقيق بخروقات 
االنتخابات ودعت اىل القاء نتائج االنتخابات 
التي جرت يف الثاني عرش من ايار السابق اىل 

مزبلة التاريخ. وقال الناطق الرسمي باسم 
مفوضية االنتخابات ليث جرب حمزة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»مجلس املفوضني اس�تكمل كافة إجراءاته 
املتعلقة بالعد والفرز اليدوي واصدر النظام 
رق�م 1٣ لس�نة 2٠1٨ املتضم�ن االجراءات 
الواج�ب اتباعها اثن�اء عملية الع�د والفرز 
الي�دوي يف املراك�ز واملحط�ات االنتخابية«. 

وأعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة ع�ن تحدي�د 
الجه�ة املختص�ة بالب�ت يف املنازع�ات بني 
مرش�حي االنتخاب�ات النيابي�ة، فيما بينت 
أن ه�ذه الجهة هي مفوضي�ة االنتخابات. 
بدورها، دعت لجنة تقيص الحقائق النيابية 
للتحقي�ق بخروق�ات االنتخاب�ات اىل الق�اء 

نتائج االنتخابات.
التفاصيل ص3

املفوضية تستكمل إجراءات »الفرز اليدوي«.. وتقيص احلقائق: 
القوا نتائج االنتخابات يف »مزبلة التاريخ«
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        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد ش�هود عي�ان يف محافظة ده�وك، أمس 
االثن�ن، ب�أن طائ�رات حربي�ة تركي�ة هاجمت 

مناطق حدودية شمال املحافظة.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن أحد 
الش�هود ويدعى رسدار نهييل القول إن »طائرات 
حربي�ة تركية قصفت ظهر االثن�ن، جبل زركي 
الواق�ع قابلة مرك�ز قضاء العمادي�ة«، مبينا أن 
»السنة النريان شوهدت تتصاعد من املواقع التي 
تعرض�ت للهج�وم«. وأضاف نهي�يل أن »الهجوم 
أثار الذعر بن س�كان املنطق�ة«، الفتا اىل أنه »لم 

يعرف حجم الخسائر التي تسببتها الهجوم«.
وتاب�ع ان »الطائرات الحربية الرتكية ما زالت 
تجوب س�ماء املنطق�ة«. وينف�ذ الجيش الرتكي 
منذ فرتة طويلة عمليات عسكرية شمايل العراق 
بذريع�ة القض�اء ع�ى مس�لحي ح�زب العمال 

الكردستاني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مجلس محافظ�ة االنبار، أم�س االثنن، 
أن 80% م�ن املناط�ق الصحراوي�ة القريب�ة من 
الرشيط الحدودي العراقي السعودي تعد من اهم 
مناط�ق خاليا تنظيم “داعش” اإلجرامي. ونقلت 
وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن عض�و املجل�س فرحان 
محمد الدليم�ي القول إن “املناط�ق الصحراوية 
املحصورة بن قض�اء الرطبة وصوال اىل الرشيط 
الحدودي مع السعودية توجد فيها خاليا لداعش 
تقوم بن الحن واالخر بعمليات خطف ملنتس�بي 
القوات االمنية واملدنين مما يتطلب القضاء عى 
تلك العصابات التي باتت تش�كل بؤر لإلرهاب يف 
تلك املناطق”. واضاف الدليمي أن “نحو 80% من 
املناطق الصحراوية القريبة من الحدود العراقية 
السعودية تشكل خطرا عى القطعات العسكرية 
واملدنين كونها تضم مجاميع ارهابية لعصابات 
داع�ش االجرامية”. ولفت الدليم�ي إىل أن “هذه 
املناطق بحاج�ة اىل اجراءات امنية مش�ددة عى 
مدار الساعة للقضاء عى عمليات القتل والخطف 

وانهاء تواجد داعش فيها”.

جملس األنبار يعد املناطق احلدودية 
مع السعودية خاليا آمنة لـ »داعش«   

شهود عيان: طائرات حربية تركية هتاجم 
مناطق حدودية شامل دهوك

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بإعدام أربعة إرهابين 
شاركوا يف اغتيال السائق الخاص لوكيل املرجعية يف بغداد.

وذكر املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعى القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن »الهيئة األوىل يف محكمة جنايات الكرخ قضت حكما باالعدام 
بحق اربع�ة إرهابي�ن قاموا باغتيال الس�ائق الخ�اص لوكيل 
املرجعية الدينية بمنطقة ش�ارع فلس�طن يف بغداد بواس�طة 

أسلحة كاتمة للصوت«.
وأض�اف بريق�دار أن »اإلرهابي�ن األربع�ة تابع�وا الضحية 
وتحركاته بدقة حيث قاموا باغتياله وإصابته باطالقات نارية 
م�ا ادى اىل استش�هاده«، مبينا ان »ش�خصن اثن�ن نجوا من 
الحادث كان�ا موجودين معه«. واش�ار اىل ان »االحكام صدرت 
بح�ق اإلرهابي�ن الثالثة وفق�ا للم�ادة الرابعة/1 م�ن قانون 

مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت السلطات األملانية مواطنة أملانية تبلغ من العمر 27 
عاماً، يشتبه يف انتمائها إىل تنظيم »داعش«.

وج�اء يف بي�ان صحف�ي، ملكتب املدع�ي الع�ام األملاني، »تم 
اعتقال املش�تبه بها بالتعام�ل مع داعش وتدعى جنيفر يف، من 
قبل الضباط بالرشطة الجنائية يف 29 حزيران املايض بمقاطعة 

سوبيا«.
وذك�ر البيان أن�ه »يف آب 2014 غ�ادرت امل�رأة أرايض أملانيا 
لالنضم�ام إىل مقات�يل داع�ش، ووصل�ت إىل الع�راق عن طريق 
تركيا وسوريا يف أيلول 2014 وبدأت العمل يف واحدة من هياكل 
املجموع�ة«. وش�ملت مهامه�ا دوري�ات بالحدائ�ق العام�ة يف 
الفلوجة واملوصل ل�«رشطة األخالق يف داعش«، وكانت مهمتها 
التحق�ق من أن النس�اء يحرتم�ن قواعد الس�لوك التي وضعها 
اإلرهابي�ون ويرتدون مالبس مغلقة، كإيرادات ش�هرية، تلقت 
»جنيف�ر يف« حوايل 70- 100 دوالر. وقامت املش�تبه بها بزيارة 
الس�فارة األملانية يف أنقرة، نهاية كانون الثاني 2016، وقدمت 
طلًب�ا للحصول عى وثائق هوية جدي�دة، ولدى مغادرتها مبنى 
الس�فارة، تم اعتقالها من قبل أف�راد جهاز األمن الرتكي. وبعد 

بضعة أيام تم ترحيلها إىل أملانيا.

جنايات الكرخ حتكم 
باإلعدام ألربعة إرهابيني اشرتكوا باغتيال 

السائق اخلاص لوكيل املرجعية

أملانيا تعتقل »داعشية« شاركت
 بـ »رشطة االخالق« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة 
محكم�ة اس�تئناف الرصاف�ة االتحادي�ة حكم�اً 
بالس�جن املؤبد بحق احد تجار ومجهزي االسلحة 

يف عصابات داعش اإلرهابية.
وق�ال الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األع�ى يف بي�ان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة 
الجنائية املركزية نظرت قضية متهم ينش�ط ببيع 
واملتاجرة يف األس�لحة واملتفج�رات لصالح داعش 
». وكش�ف بريقدار أن »كمينا نصب للمتهمن من 
قب�ل جهاز مكافح�ة اإلرهاب وب�إرشاف املحكمة 
املركزية والقي القبض عليهم متلبسن وبحوزتهم 

أسلحة متوسطة معدة لتجهيز داعش ».
واش�ار اىل إن »امل�دان ت�م اعتقال�ه يف جن�وب 

بغداد«، الفتا إىل أن »املحكمة املركزية دققت األدلة 
ومحارض الضبط الخاصة بقضية املدان والتقرير 
االس�تخباراتي الخاص به حيث ثبت ان املتهم هو 

احد العنارص اإلرهابية ».
وأك�د أن »املحكم�ة أص�درت حكما بالس�جن 
املؤب�د بحق املدان وفق أحكام املادة الرابعة/1 من 
قانون مكافح�ة االرهاب، وان الحكم قابل للطعن 
التمييزي والوجوبي يف محكمة التمييز االتحادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف موقع« نومبيو« الذي يعنى باملس�توى 
املعييش لدول العالم، أمس االثنن، ان رعاية الطفل 
الواح�د يف العراق »قب�ل دخولة ري�اض االطفال« 

تكلف 113 دوالر شهريا. 
وق�ال املوقع بحس�ب اخر تحديث ل�ه يف تموز 
الحايل، إن »رعاية الطف�ل الواحد يف العراق ما قبل 

املدرس�ة او رياض االطفال تكل�ف 113.80 دوالر 
ش�هريا«. واضاف ان »تكلفة رعاية الطفل الواحد 
يف املدارس االبتدائي�ة الدولية ملدة عام كامل تكلف 
2563 دوالر«. ولف�ت املوق�ع اىل ان »نس�بة %32 
من دخ�ل املواط�ن العراقي يتم انفاق�ه عى املواد 
الغذائية، فيما تش�كل اقل نس�بة يتم انفاقها من 
دخل املواطن عى املالبس واالحذية وبنسبة %2.7.

ويعت�ر موقع »نومبيو« هو اح�د املواقع الذي 

ت�م اطالق�ه يف ع�ام 2009 ويعت�ر كمص�در من 
قب�ل العديد م�ن الصحف واملج�الت العاملية بما يف 
ذل�ك بي بي يس، تايم، ذي فورك�س، فوربس، ذي 
إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو 
كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، 
ذي س�يدني مورنين�غ هريال�د، الص�ن اليومي�ة، 
واشنطن بوست، الواليات املتحدة األمريكية اليوم 

وعرشات أخرى.

        بغداد / المستقبل العراقي

كاي  الفنلن�دي  الداخلي�ة  وزي�ر  أعل�ن 
موكان�ن، أمس االثنن، عزم�ه زيارة العراق 
يف وق�ت قري�ب، فيم�ا اق�رتح الع�راق منح 
العراقين »إقامة عمل« يف العاصمة الفنلندية 

هلسنكي.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان تلقت/

إن«س�فري  من�ه،  نيوز/نس�خة  موازي�ن 
جمهوري�ة العراق يف هلس�نكي مثيل ضايف 
الس�بتي التقى وزير الداخلية الفنلندي كاي 
موكان�ن يف مق�ر وزارة الداخلي�ة، للتباحث 
يف املس�ائل ذات االهتم�ام املش�رتك الس�يما 

املعوقات الت�ي يواجهها الالجئون العراقيون 
يف فنلن�دا«. وأضاف البيان، أن«الس�فري قدم 
مجموع�ة مقرتحات لحل مش�اكل الالجئن، 
ابرزه�ا منح إقام�ة عمل لجمي�ع العراقين 

الحاصلن عى عقود عمل نظامية«.
وأكد السبتي، بحسب البيان، أن »السفارة 
تعمل عى تذليل العقبات التي تتعلق بإصدار 

جوازات سفر للعراقين أو تجديدها«.
من جانب�ه، أكد وزير الداخلي�ة الفنلندي 
اس�تعداده »للتعاون يف حل مشاكل الالجئن 
العراقي�ن، وزي�ارة بغ�داد يف أق�رب فرصة، 
للتنسيق وتعزيز التعاون مع وزارة الخارجية 

العراقية«.

وزير الداخلية الفنلندي يعتزم زيارة العراق.. وبغداد تقرتح منح 
العراقيني »إقامة عمل« هبلسنكي

اجلنائية املركزية: املؤبد ألحد جمهزي األسلحة واملتفجرات يف »داعش«

موقع عاملي: رعاية الطفل الواحد يف العراق تكلف 
)113( دوالر شهريًا

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع انط�الق عمليات 
بح�ث وتفتي�ش ملواقع مس�لحي تنظيم 

داعش قضاء الفلوجة بمحافظة األنبار.
تلق�ت  بي�ان  ال�وزارة،  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
االس�تخبارات  مديري�ة  »مف�ارز  إن 
العس�كرية يف الفرق�ة 14 وبالتعاون 
مع قوة يف الفرقة ذاتها، تقوم بعملية 
بحث وتفتيش عن مالذات ومضافات 
عصابات داع�ش اإلرهابية يف منطقة 
حي الشهداء األوىل بقضاء الفلوجة«.

أن�ه »بمعلومات  البي�ان  وأض�اف 
استخبارية دقيقة تتمكن من الوصول 
إىل أح�د األنف�اق الت�ي أقيم�ت تح�ت 
الطري�ق ال�دويل الرسيع، وال�ذي كان 

الدواعش يستخدمونه للتنقل والهرب«.
وتابع بي�ان الوزارة: »كم�ا تم العثور 
ع�ى ك�دس للعتاد يض�م 517 مس�طرة 
تفج�ري، باإلضاف�ة إىل العثور ع�ى أربعة 
عب�وات ناس�فة وجميعها م�ن مخلفات 
داع�ش اإلرهاب�ي، حيث تم تدم�ري النفق 

بأكمل�ه، يف الوقت الذي قامت فيه املفارز 
الهندس�ية التابع�ة للفرق�ة بتدمري املواد 

الناسفة موقعياً«.
ولفتت الوزارة إىل أنه »يف سياق متصل 
االس�تخبارات  مديري�ة  مف�ارز  تط�ارد 
العسكرية يف الفرقة 8 وبعملية استباقية 
نوعي�ة ووف�ق معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة، عجلة محملة بم�واد متنوعة 
داع�ش  عصاب�ات  بتموي�ل  تق�وم 
اإلرهابية، وتتمكن من ضبطها وتلقي 

القبض عى سائقها«.
وأردف بي�ان ال�وزارة: »كما ألقت 
القبض عى أحد اإلرهابين يف صحراء 
منطق�ة أرتاجة بالقائ�م يف محافظة 
األنب�ار، وتحي�ل الس�ائق واإلرهاب�ي 
الدلي�ل إىل الجه�ات القضائي�ة التخاذ 

اإلجراءات الالزمة بحقهما«.

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  ح�ددت 
لالنتخاب�ات يف اقلي�م كردس�تان، أم�س 
االثنن، موعد بدء تحديث سجل الناخبن 

برمل�ان  النتخاب�ات  اس�تعداداً 
كردس�تاني املقررة يف 30 أيلول 

املقبل.
وقال املدير الع�ام للعالقات 
واالع�الم يف مفوضي�ة االقليم، 
ترصي�ح  يف  حس�ن،  ش�ورش 
صحف�ي ان�ه »بحس�ب جدول 
م�ن  كان  املفوضي�ة،  اعم�ال 
املف�رتض فت�ح اب�واب مراك�ز 
تس�جيل الناخب�ن بداي�ة ه�ذا 
الشهر والبدء باستقبال اسماء 
املرش�حن يف 3 تم�وز، اال ان�ه 

بسبب العطل الحكومية، تم تاجيل بعض 
اعمال املفوضية واجراء تعديالت عليها«.

وأض�اف ان »مراكز تس�جيل اس�ماء 
الناخبن ستفتتح مطلع االسبوع املقبل، 
حت�ى يتاك�د املواطن�ون خ�الل 30 يوما 
م�ن وجود اس�مائهم يف قوائم التس�جيل 

ل�دى املفوضية، اضاف�ة اىل اجراء القرعة 
لع�دد الكيان�ات والتحالفات السياس�ية 
واستقبال قوائم اسماء مرشحي الكيانات 

للتدقيق فيها«.
واوضح حس�ن، ان »تسجيل الناخبن 
وزارة  ومعلوم�ات  بيان�ات  اىل  يس�تند 
التج�ارة يف االقلي�م، حي�ث ت�م 
اخذ احدث املعلومات والبيانات 
يف 31 كان�ون االول م�ن الع�ام 

املايض من الوزارة«.
وأشار اىل، انه »سيتم تسليم 
برمل�ان  اىل  الناخب�ن  س�جل 
كردس�تان ملتابعته�ا وتوجي�ه 
املفوضي�ة  اىل  مالحظاته�ا 
والعمل به�ا يف انتخابات برملان 
كردس�تان املقرر اجراؤها يوم 

30 ايلول املقبل يف االقليم«.

الدفاع تعلن ضبط »كميات كبرية« من »املتفجرات«
 يف األنبار

املفوضية حتدد موعد حتديث سجل الناخبني استعدادًا 
النتخابات برملان كردستان

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكم�ة االتحادية العليا، أمس 
االثن�ن، ب�أن الجه�ة املختص�ة بالفص�ل 
يف املنازع�ات ب�ن املرش�حن النتخاب�ات 
عضوي�ة مجل�س الن�واب ه�ي املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات وان القرار الذي 
تصدره يكون قابالً للطعن فيه امام الهيئة 
القضائية لالنتخابات املش�كلة يف محكمة 
التمييز االتحادية«. وقال املتحدث الرسمي 
للمحكمة إياس الساموك يف بيان »املستقبل 

»املحكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االتحادي�ة العلي�ا عقدت جلس�ة برئاس�ة 
القايض مدحت املحم�ود وحضور القضاة 
األعض�اء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد 
املرشحن لعضوية مجلس النواب يعرتض 
فيها عى نتائج مرش�ح آخر«. وأضاف أن 
»املحكمة االتحادية العليا وجدت أن قانون 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات رقم 
)11( لس�نة 2007، ويف امل�ادة )8( من�ه، 
قد ح�رص صالحية الب�ت يف املنازعات بن 
لح�ل  االنتخابي�ة  )اإلدارة  ب��  املرش�حن 

املنازع�ات( وهي من تش�كيالت املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات، أن القرار الذي 
تصدره بش�أن هذه املنازع�ة يكون قابالً 
للطعن امام )الهيئة القضائية االنتخابية( 
املش�كلة يف محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة، 
وبن�اء عليه تق�رر رد الدع�وى كون طلب 
املدعي بحس�م املنازعة بينه وبن خصمه 
يخ�رج عن اختصاص املحكم�ة االتحادية 
العليا املنص�وص عليه يف امل�ادة )93( من 
الدستور واملادة )4( من قانونها رقم )30( 

لسنة 2005.

        بغداد / المستقبل العراقي

ط�رح زعيم التي�ار الص�دري مقتدى 
الصدر، أمس االثنن، اربعة تساؤالت عن 
الفاس�دين واالقتصاد العراقي، فيما اكد 

ان الجميع بانتظار محاكمة الفاسدين.
وق�ال الصدر يف تغري�دة له عى موقع 
تويرت، »متى يحاكم الفاس�دون يف بلدي، 

ومن ذا سيحاكمهم«.
واضاف »مت�ى يكون الق�رار عراقيا، 
وال ننتظر القرار من خارج حدودنا رشقا 
او غربا«، متسائال »متى يزدهر االقتصاد 
العراقي، وتك�ون عملته يف مصاف العمل 

الكرى«.
وتابع »متى يكون للشباب املثقف دور 
فاعل يف رس�م مصري الع�راق ويف بنائه«، 

محاكم�ة  بانتظ�ار  »كلن�ا  ان  اىل  الفت�ا 
الفاسدين«.

وأكد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، يف 
وقت سابق، أن الحكومة »لن ترتدد« أمام 
فت�ح أي ملف فس�اد، وفيم�ا اعتر عدم 
توزيع الثروة بش�كل عادل »فساداً«، دعا 
إىل »ث�ورة« لحماي�ة املال الع�ام وتحقيق 

العدالة االجتماعية.

املحكمة االحتادية حتدد اجلهة املختصة بالبت
 يف املنازعات بني مرشحي االنتخابات

الصدر يطرح تساؤالت ويشدد عىل انتظار
 »حماكمة الفاسدين«
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     بغداد / المستقبل العراقي 

قيررت وزارة الرتبيية، أميس االثنين، 
اعتبيار دروس اإلكيييميال )السيماح 
باعيادة امتحان اليدور الثاني( ملرحلة 
الثالث املتوسيط ثالثية دروس بدال من 

درسن.
وقالت الوزارة يف بييان مقتضب تلقت 
السومرية نيوز، نسخة منه، إن »هيئة 
اليراي يف الوزراة قيررت اعتبار دروس 
اإلكميال للصف الثالث املتوسيط ثالثة 
دروس بدالً من درسين اسوة باالعوام 

السابقة«.

الرتبية: اعتبار دروس اإلكامل للثالث املتوسط ثالثة بدال من اثنني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انتهيى عمير الربمليان الفعيي، وانتهيت معه 
حصانية نواب يشيتبه يف توّرطهيم بصفقات 
فسياد، ومخالفيات قانونيية عدييدة، وهيو 
األمير اليذي يمنح السيلطة القضائيية الحق 
بإلقاء القبض عليهم، بعد أن كانت الحصانة 
النيواب  يعيّد  الترشيعيية تحميهيم. وغالبياً 
املالحقين هم أولئك الذي ليم يحالفهم الحظ 
بالفيوز يف االنتخابيات التي جيرت يف 12 أيار 
امليايض، وعيى هيذا األسياس، حياول الكثري 
منهم التمديد لعمل الربملان، إال أن مسياعيهم 
بياءت بالفشيل. وقالت مصادر سياسيية أن 
الكثري من النيواب الذين أصبحوا خارج البيت 
الترشيعي يشيعرون بالخوف مين املالحقات 
القضائيية بعد فقدانهم الحصانية الربملانية، 
الفتة إىل أن الكثري منهيم تداول هذا املوضوع 
مع رؤوساء الكتل أو مع زمالءهم من النواب. 
إال أن املصادر أكدت اسيتباق برملانيون إعالن 
الربملان انتهاء عمره بشيكل رسمي، وغادروا 
خيارج البالد من دون عودة، خوفاً من ملفات 

فساد قد تالحقهم بعد رفع الحصانة عنهم.
وأشيارت مصيادر إىل النواب الذيين يمتلكون 
جنسييات أجنبية سيارعوا إىل ترتيب أمورهم 
والذهياب إىل دولهيم التيي يحمليون جوازات 
سيفرها، ليصعب عى الحكومية مالحقتهم، 
غيري أن املصيادر أشيارت أيضياً إىل أن الكثري 
مين النواب سيعوا إىل الحصول عيى جوازات 
سفر أجنبية من خالل رشائها، أو من حصلوا 
بالفعل عى إقامات مفتوحية تؤهلهم للبقاء 
يف تلك البلدان. وأكدت مصادر أن بعض النواب 
اسيتغل عروض بعض دول رشق أوروبا التي 
تمنح اإلقامات املفتوحة مقابل رشاء عقارات 

أو االستثمار عى أراضيها.
وأكيد مسيؤول يف مطيار بغيداد اليدويل، إّن 
»األسبوع املايض شهد سفر نحو 45 نائباً من 
كتيل مختلفة، وقد دفعوا تذاكر السيفر فقط 
من دون العودة«، مبيناً أّن »النواب سافروا إىل 
بلدان مختلفة، منها تركيا ومرص وغريها من 
الدول، وبعضهم سيبقتهم عائالتهم«، مشرياً 
إىل »عيدم وجيود منيع بحيق أي مين النواب 
املسيافرين«. بيدوره، عيد تحالف سيائرون 
الدعيوات املسيتمرة لزعييم التييار الصيدري 
الحكومية  الصيدر بشيأن تشيكيل  مقتيدى 
الجديدة بأنها »مسيؤولية تتحملها الحكومة 
وجميع القوى السياسية«، فيما دعا لتشكيل 
حكومة بقرار عراقي. وقال الناطق الرسيمي 
بإسم التحالف قحطان الجبوري يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسيخة منه إن »األسئلة 
التيي طرحهيا السييد الصدر حيول محاكمة 

الفاسيدين وأهمية أن يكون القرار عراقيا, ال 
رشقيا والغربيا, ومتيى يكون العراق مزدهرا 
ومتى يكون للشباب دور يف بناء البلد إنما هي 
أسئلة املرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج 
الكتيل السياسيية برنامجا سياسييا طموحا 

لبناء الدولية«. وأضاف الجبوري، أن »املرحلة 
الراهنة واملقبلة تتطليب من الجميع اإلرتفاع 
اىل مستوى التحديات ولعل التحدي األهم الذي 
يواجيه الجمييع هيو كيفية بناء مؤسسيات 
الدولة عى أسس صحيحة وذلك لجهة خلوها 

مين الفسياد الذي يجيب اليرشوع بمكافحة 
كبار رؤوسيه مهما كانوا وإستقاللية القرار 
العراقيي واإلهتميام باإلنتياج بحييث ترتاكم 
لدينا مدخالت تؤسيس لعملة قوية مع أهمية 
منح الشباب الدور الذي يستحقونه«. وتابع، 

أن »الحراك السييايس الحايل ينطلق من غلبة 
املصاليح الحزبيية واملذهبيية والعرقيية عى 
املصاليح الوطنية العليا وهيو ما يتوجب عى 
الجمييع إدراكيه إذا ما اردنا العميل باإلتجاه 
الصحيح«. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر طرح، الييوم االثنن، يف تغريدة له عى 
موقيع التواصيل االجتماعيي »تويرت«اربعية 
تساؤالت عن الفاسيدين واالقتصاد العراقي، 
بانتظيار محاكمية  الجمييع  ان  اكيد  فيميا 

الفاسدين.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تنظييم  أن  أمنيي  مسيؤول  كشيف 
»داعش« يتحشيد يف الجهية الجنوبية 
الغربيية من العراق، يف محاولة إلعادة 
تنظييم عنيارصه والقييام بعمليات 
»إرهابية«، فيما أعلنت قيادة الحشيد 
الشيعبي محور الشيمال عين وصول 
قيوات كبيرية اىل مشيارف محافظية 
كركيوك اسيتعدادا إلطالق عسيكرية 

واسعة ملالحقة فلول “داعش”.
ونقليت قنياة »روسييا الييوم« عين 
ضابيط رفيض الكشيف عين اسيمه 
القول: إن »التنظيم ُيخطط الستهداف 
املؤسسيات الحكوميية يف محافظية 
كركيوك، وينشيط اآلن يف القرى التي 
تقيع جنوب كركيوك، واملناطيق التي 
تربط محافظات صالح الدين وكركوك 
ودياىل«.وأضياف املسيؤول نفسيه أن  
»تنظييم »داعيش« االرهابيي ُيحاول 
التواجد داخل املناطق السكنية وُهناك 
حواضن مازال يستخدمها«، مبيناً أن 
»التنظيم يعتميد عى مفارزه املكونة 

من 5 - 7 أشخاص يف التنفيذ«.
يذكير أن تنظيم »داعيش« نفذ خالل 
األسيابيع املاضية عيدد من الهجمات 
داخل كركوك، أبرزها عملية اختطاف 

املدنين عرب نقاط تفتيش وهمية.
بدورها، أعلنت قيادة الحشد الشعبي 

محور الشمال عن وصول قوات كبرية 
اىل مشارف محافظة كركوك استعدادا 
إلطالق عسكرية واسعة ملالحقة فلول 
“داعش”, مبينة أن العملية ستشيمل 
ثالث محافظات.  وقال املتحدث باسم 

املحيور عيي الحسييني  إن “قيوات 
كبرية من الرشطة االتحادية والجيش 
وصلت اىل مشارف محافظة كركوك”، 
مبينيا أن “الهيدف مين وصيول تليك 
التعزييزات هو إطالق عملية واسيعة 

تشيمل اطراف ديياىل وصيالح الدين، 
فضال عن كركوك لتطهريها من فلول 

داعش”. 
“العمليية  أن  الحسييني،  وأضياف 
ستنهي انتشار عنارص تنظيم داعش 

اإلجراميي يف حيوض حمرين والزركة 
والعظييم للقضاء عى مصادر الخطر 

الذي يهدد املواطنن”. 
العملييات  أن  أكيد  الحسييني  وكان 
العسيكرية التيي سييتم تنفيذهيا يف 

محاور كركوك ستختلف عن سابقتها 
بشيكل جذري، مطالباً بمنح الحشيد 
الشيعبي احيد املحياور التيي سييتم 

تحديدها خالل العمليات.
إىل ذليك، اعلين األمين العيام ليوزارة 

البيشيمركة الفرييق جبار يياور عن 
عقد اجتماع مشيرتك مع مسيؤولن 
يف التحاليف اليدويل تيم خالليه بحث 
األوضاع يف محافظة كركوك واملناطق 

املتنازع عليها بن أربيل وبغداد. 
وقال ياور يف بيان ان االجتماع املشرتك 
اليذي عقيد بين وزارة البيشيمركة، 
إقلييم  يف  اليدويل  التحاليف  وممثيي 
كوردسيتان قّييم األوضياع األمنية يف 

املناطق املتنازع عليها. 
عيى  اجمعيا  الجانبين  ان  وأضياف 
مراجعية  اجيراء  يف  اإلرساع  رضورة 
والخطيط  السيلم،  حفيظ  لخطيط 

العسكرية يف تلك املناطق. 
يأتي هذا يف وقت استعاد تنظيم داعش 
نشاطاته يف بعض املناطق بمحافظة 
صالح الدين، ودياىل، ونينوى، وكركوك 
عيرشات  واختطياف  بقتيل  قيام  اذ 

األشخاص يف اآلونة األخرية. 
يشار اىل ان قوات البيشمركة، واالمن 
االسيايش قد انسيحبت من محافظة 
وامليدن  املناطيق  وباقيي  كركيوك 
املتنيازع عليهيا بعيد انتشيار القوات 
األمنيية العراقيية والحشيد الشيعبي 
يف 16 ترشيين األول ضمين إجيراءات 
فرض السييطرة التيي اتخذتها بغداد 
تجاه إقليم كردسيتان بعد االستفتاء 
االحادي عى االنفصال والذي اجري يف 

25 أيلول املايض.

تنتظرهم قضايا »فساد« و«خمالفات قانونية« بعد رفع احلصانة عنهم.. والكثري منهم غادر البلد بال عودة 

موسم هروب »نواب خارسين« خارج العراق

إرسال قوات كبرية حتضريًا لعملية تشمل ثالث حمافظات

»داعش« يتجمع يف أرياف كركوك.. والقوات األمنية تتحشد للمعركة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

مجليس  أن  االنتخابيات  مفوضيية  أعلنيت 
املفوضن اسيتكمل كافية إجراءاتيه املتعلقة 
بالعيد والفيرز الييدوي، فيميا صعيدت لجنة 
تقيص الحقائيق النيابية للتحقييق بخروقات 
االنتخابيات ودعت اىل القياء نتائج االنتخابات 
التيي جرت يف الثاني عرش من ايار السيابق اىل 
مزبلية التاريخ. وقال الناطق الرسيمي باسيم 
مفوضيية االنتخابات ليث جيرب حمزة يف بيان 
تلقيت »املسيتقبل العراقيي« نسيخة منه، إن 
»مجليس املفوضن اسيتكمل كافية إجراءاته 
املتعلقية بالعد والفرز الييدوي واصدر النظام 
االجيراءات  املتضمين  رقيم 1٣ لسينة 2٠1٨ 
الواجيب اتباعهيا اثنياء عمليية العيد والفرز 
االنتخابيية«.  واملحطيات  املراكيز  يف  الييدوي 

وأعلنيت املحكمة االتحادية عين تحديد الجهة 
املختصية بالبيت يف املنازعيات بن مرشيحي 
االنتخابات النيابية، فيما بينت أن هذه الجهة 
هي مفوضية االنتخابات. بدورها، دعت لجنة 
تقيص الحقائيق النيابية للتحقييق بخروقات 
االنتخابيات اىل القياء نتائج االنتخابيات التي 
جرت يف الثاني عرش من ايار السيابق اىل مزبلة 
التأريخ، فيما اشارت اىل ان العد والفرز اليدوي 
لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى 
ان نسيبة التزوير سيتتجاوز اكثر من 65- 7٠ 
%. وقيال رئيس اللجنية النائب السيابق عادل 
نيوري ان »نتائيج االنتخابات الحاليية ينبغي 
ان ترميى اىل مزبلة التأريخ كيي التبقى نقطة 
سيوداء يف تاريخ العراق السيايس«، الفتا اىل ان 
»هذه االنتخابات هي لعنة حلت عى العراقين 
والقبيول بنتائجها سييلقي بلعنات اخرى عى 

هذا البلد وعلينا التخلص منها برسعة«.
واضياف نوري، ان »العيد والفرز اليدوي لو تم 
العمل به بشيكل صحيح وشيفاف فسنرى ان 
نسيبة التزوير سيتتجاوز اكثر من 65- 7٠ % 
وهيذا معناه الغاء االنتخابيات ونعتقد ان هذا 
الطرييق سييكون طويل جيدا ونحين يف فراغ 
دسيتوري«، مؤكيدا عيى ان »الطريق االصوب 
هو اختصار الطريق والجهد والغاء االنتخابات 
بشكل كامل واعتبارها مهزلة ينبغي التخلص 
منها فورا«. ولفت اىل ان »لدينا شكوك بالتفاف 
املفوضية عى القانون ونستغرب انها انتظرت 
لحن انتهاء عمر الربملان حتى تحدد موعد العد 
والفرز اليدوي وستبقى عملية العد والفرز بال 
اي مراقبة، رغم ان القانون تم التصويت عليه 
منيذ السيادس من حزييران امليايض ومجلس 
القضياء قيرر منذ ذليك الوقت تسيمية قضاة 

لكنه لم يحدد اي موعد لبدء العد«.
تقريرهيا  ضمين  »اللجنية  ان  نيوري،  واكيد 
رصيدت 1٣ باب من ابواب التزوير التي رافقت 
االنتخابات وما تالهيا وواحد من هذه االبواب 
كانت نسبة التزوير فيه هي اكثر من ٣ مالين 
صيوت مزور من اصل العيرشة مالين ونصف 
صيوت التي تمثيل العيدد الكي مين االصوات 
ان  عيى  مشيددا  باالنتخابيات«،  املشياركة 
»املخيازن الييوم تعيش مابين حريق وتفجري 

وعمل ارهابي وال نعلم ماذا سيجري الحقا«.
وكانيت املفوضية العليا املسيتقلة لالنتخابات 
اعلنت، السيبت )٣٠ حزييران 2٠1٨(، عن بدء 
عملية العد والفرز الييدوي لنتائج االنتخابات 
النيابيية يوم الثالثاء املقبيل )٣ تموز 2٠1٨(، 
فيما قيررت اجراء عملية العيد والفرز اليدوي 

بصورة كاملة ملكاتب انتخابات الخارج.

اليوم الشروع بفتح صناديق األصوات يف )7( حمافظات

املفوضية تستكمل إجراءات »الفرز اليدوي«.. وتقيص احلقائق: القوا نتائج االنتخابات يف »مزبلة التاريخ«
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مسؤول ماليزي أثناء االستجواب بسبب الفساد: تلقيت أمواالً سعودية

السلطات الرتكية تصدر أوامر اعتقال جديدة بحق عنارص باجليش 

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر االتح�اد األوروبي أمس االثني�ن من أن صادرات 
أميركي�ة بقيم�ة 294 ملي�ار دوالر ق�د تتع�رض لتدابير 
مض�ادة في ح�ال نفذ الرئي�س األميركي دونال�د ترامب 

تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.
واعتب�ر ترامب األوروبيين مش�كلة ال تق�ل أضرارها 
التجارية عل�ى بالده عن الصين وه�دد بمواجهة االتحاد 
األوروب�ي عب�ر فرض رس�وم نس�بتها 20 بالمئ�ة على 
واردات الس�يارات األوروبية التي تش�كل مصدرا رئيسيا 
النتقاداته. وكان تهديد ترامب الحلقة األخيرة في سلسلة 
حرب تجارية متصاعدة فرض االتحاد األوروبي بموجبها 
رس�وما على منتجات الجينز األميركية ودراجات هارلي 
ديفدسون النارية ردا على الرسوم األميركية على صادرات 
الحديد الصلب واأللمنيوم األوروبية. وفي رسالة موجهة 
إلى الس�لطات األميركية، رس�مت المفوضي�ة األوروبية 
الت�ي تتول�ى السياس�ة التجاري�ة ألعضاء التكت�ل ال�28 
صورة قاتمة عن وض�ع االقتصاد األميركي في حال نفذ 

ترامب تهديده.
وقال�ت الرس�الة “يؤكد التحليل االقتص�ادي أن زيادة 
الرس�وم عل�ى ه�ذه المنتجات س�يضر بالدرج�ة األولى 
باالقتص�اد األميرك�ي”. وأضافت “ق�د تتعرض صادرات 
أميركي�ة تص�ل قيمته�ا إل�ى 294 ملي�ار دوالر من كافة 
قطاع�ات االقتصاد األميرك�ي إلى تدابي�ر مضادة” وهو 
ما يس�اوي 19 بالمئة من مجموع الص�ادرات األميركية 
للعام 2017. وأكدت على أن شركات السيارات األوروبية 
تس�اهم بش�كل كبير في االقتصاد األميرك�ي حيث لديها 
“وجود راس�خ”. وأفادت الرسالة أنه “في 2017، أنتجت 
شركات االتحاد األوروبي التي تتخذ من الواليات المتحدة 
مقرا لها قرابة 2,9 مليون س�يارة أي ما يعادل 26 بالمئة 

من كامل اإلنتاج األميركي”.
وتدع�م ه�ذه الش�ركات 120 أل�ف وظيف�ة أميركية 
مباش�رة وغير مباشرة في مصانع بأنحاء البالد، بحسب 
االتح�اد األوروبي الذي أش�ار إلى مصانع ف�ي كاروالينا 
الجنوبية ومسيسيبي وتينيسي، وهي واليات في جنوب 

البالد تعرف بدعمها القوي لترامب.

أوروبا هتدد أمريكا
 بـ »رد قوي« إذا رشعت بفرض 

رسوم واردات عىل السيارات
       بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأت هيئ�ة مكافح�ة الفس�اد ف�ي 
ماليزي�ا اس�تجواب زاهد حمي�دي نائب 
رئي�س الوزراء الس�ابق، وذل�ك في إطار 
التحقي�ق في عملية غس�ل أم�وال تتعلق 
الس�يادي،  للتنمي�ة  ماليزي�ا  بصن�دوق 
الذي تقدَّر خس�ائره بنح�و 4.5 مليارات 
دوالر، ويالَحق فيها أيضاً رئيس الوزراء 

الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.
وينصبُّ استجواب زاهد حميدي على 
ش�بهتين، تتعلق إحداهما بتحويل أموال 
من الس�عودية لحس�اب رئي�س الوزراء 
الماليزي الس�ابق، لم يفصح عن أسباب 

تحويلها أو في أي مجال اس�ُتخدمت تلك 
األموال. ونقلت وس�ائل إعالم محلية أن 
االستجواب ينطلق من اعترافات لحميدي 
تعود إلى عام 2015، أقر فيها بأنه التقى 
 700 بمبل�غ  تبرع�وا  أم�راء س�عوديين 
ملي�ون دوالر، ت�م تحويله إلى الحس�اب 

البنكي لنجيب عبد الرزاق.
باس�تخدام  الثانية  الش�بهة  وتتعل�ق 
بطاق�ة ائتمانية تع�ود لجمعي�ة خيرية 
كان يترأسها زاهد حميدي، وتقدَّر قيمة 
المبلغ المستخدم بنحو مئتي ألف دوالر.

وبحس�ب قناة “الجزيرة”، فإن زاهد 
حمي�دي كان منش�رح الص�در قب�ل بدء 
االستجواب، وعبَّر عن استعداده للتعاون 

في القضيتين مع هيئة مكافحة الفساد، 
وأنه سيقدم ما لديه من معلومات.

بع�د  حمي�دي،  اس�تجواب  ويأت�ي 
ي�وم واح�د م�ن انتخاب�ه زعيم�اً لحزب 
للماليو”،  المتح�دة  الوطنية  “المنظم�ة 
ال�ذي قاد البالد منذ نيلها االس�تقالل في 
م�ه منذ  1957 حت�ى ماي�و 2018، وتزعَّ
2009 رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد 

الرزاق، المتهم بالفساد.
وقب�ل يومي�ن فق�ط، جم�دت هيئ�ة 
مكافحة الكسب غير المشروع الحسابات 
المالية للحزب؛ لالشتباه في تلقيه أمواالً 
م�ن صن�دوق التنمية القوم�ي )1 إم دي 
ب�ي(، ال�ذي ُيعتقد أن نح�و 4.5 مليارات 

دوالر اخُتلس�ت من�ه، 700 ملي�ون منها 
تم تحويلها لحس�اب نجيب عب�د الرزاق 

الشخصي خالل السنوات الماضية.
يشار إلى أن السلطات الماليزية فتحت 
التحقي�ق ف�ي قضي�ة صن�دوق ماليزيا 
للتنمية الس�يادي في ماي�و الماضي، إثر 
ف�وز غي�ر متوق�ع لتحالف زعي�م البالد 
عل�ى  محم�د  مهاتي�ر  األس�بق-الجديد 

الحزب الحاكم.
التحقي�ق جمي�ع عملي�ات  ويش�مل 
الصندوق، المتخصص في تقديم مبادرات 
اق������تصادية اس�تراتيجية، وذلك في 
محاول�ة الكتش�اف تج�اوزات وقضاي�ا 

فساد واستعادة األصول المفقودة.

ويترك�ز التح������قي�ق عل�ى تتبُّع 
لصن�دوق  كاف�ة  المالي�ة  المعام�الت 
ماليزيا للتنمية الس�يادي م��ع شركات 
في سويس�را والوالي�ات المتحدة وكندا 
وس�نغافورة ودول أخ�رى، وس�يالَحق 
األش�خاص الضالعون في عمليات فساد 

مالي. 
وعل�ى خلفية ذل�ك التحقيق، حظرت 
الحكومة المالي�����زية سفر نجيب عبد 
الرزاق بعد خس�ارته االنتخابات، وأمرت 
ضلوع�ه  ش�بهات  ف�ي  بالتح����قي�ق 
بعملي�ات اختالس واس�عة، غي�ر أن عبد 
ال�رزاق دأب على نفي الته�م منذ انفجار 

الفضيحة عام 2015.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وسائل إعالم رسمية في تركيا، 
أمس االثنين، إن السلطات أمرت باعتقال 
68 مش�تبها به منهم ضباط جيش برتبة 
كولوني�ل في عملية تس�تهدف من تقول 
إنهم أنصار لرجل دين مقيم في الواليات 
المتح�دة تتهمه أنق�رة بتدبي�ر محاولة 
انقالب قب�ل عامين. وقال�ت وكالة أنباء 
األناض�ول الرس�مية إن 19 ضابط�ا في 
الخدم�ة من بي�ن م�ن أمرت الس�لطات 
باعتقالهم في عملية ركزت على القوات 
البري�ة للجيش ف�ي 19 إقليم�ا من بينها 

العاصمة أنقرة.
ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب 
كبي�ر ممثل�ي االدع�اء ف�ي أنق�رة قوله 
إن المش�تبه به�م على اتص�ال من خالل 
خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة 
في شبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي 
تق�ول أنقرة إنه مس�ؤول ع�ن االنقالب 

الفاشل في 15 يوليو تموز 2016.
وذكرت األناضول أن 22 ضابطا برتبة 
كولوني�ل و27 ضابط�ا برتب�ة لفتنان�ت 
كولوني�ل من بي�ن من ص�درت مذكرات 
االعتقال بحقهم وأن 19 شخصا اعتقلوا 
بالفع�ل حت�ى اآلن. وق�ال مكت�ب األمم 
المتحدة لحقوق اإلنس�ان في مارس آذار 
إن تركيا اعتقلت 160 ألف ش�خص فيما 
فصلت عددا مماثال تقريبا من الموظفين 

الحكوميين منذ االنقالب.
وم�ن ه�ذا الع�دد وجهت الس�لطات 
اتهامات رسمية ألكثر من 50 ألف شخص 

وظلوا رهن االحتجاز قيد المحاكمة.
ويتهم منتق�دون الرئيس رجب طيب 
أردوغ�ان باس�تغالل محاول�ة االنقالب 

كذريعة لسحق المعارضة.
قل�ق  التركي�ة  الحكوم�ة  وترف�ض 
الجماعات الحقوقي�ة إزاء حملتها قائلة 
إنه�ا تهدف إلى تحييد التهديد الذي تمثله 
شبكة غولن التي تقول تركيا إنها تسللت 
إل�ى مؤسس�ات مث�ل القض�اء والجيش 
وقط�اع التعلي�م. وتق�ول الحكوم�ة إن 
حم�الت التطهير ضروري�ة في مواجهة 
التحدي�ات األمنية التي تق�ف أمام تركيا 
وم�ن أج�ل اجتث�اث مؤيدي رج�ل الدين 
المقي�م في الوالي�ات المتح�دة فتح الله 
غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة 
لتوت�ر  الوض�ع  ه�ذا  وأدى  االنق�الب. 
العالقات بي�ن االتحاد وأنقرة العضو في 
حلف ش�مال األطلس�ي والت�ي يحتاجها 
االتحاد لوقف تدفق المهاجرين القادمين 

من الشرق األوسط على أوروبا.
ون�دد قادة أوروبا في مناس�بات عدة 
بحمل�ة االعتق�االت في تركي�ا معتبرين 
أن ه�ذا الوض�ع يبع�د أنق�رة تدريجي�ا 
ع�ن االتح�اد، ال س�يما بعد ق�رار تعليق 
للكتل�ة  تركي�ا  انضم�ام  مفاوض�ات 

األوروبية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة اليمني�ة وفاة ألف ومئتي مريض من 
محتاجي الغسيل الكلوي، وأن تسعة آالف وخمسمائة آخرين 
مهددون بالموت نتيجة عدوان التحالف الس�عودي االماراتي 
وحص�اره على اليم�ن، ما أدى الى خروج خمس�ة وس�بعين 

بالمئة من النظام الصحي عن الخدمة.
وب�دال من ان تكون المش�افي اليمنية اماك�ن للعالج باتت 
محط�ات النتظار الم�وت اللف ومئتي ش�خص من محتاجي 
الغس�يل الكل�وي توف�وا خ�الل اس�ابيع فقط، وتس�عة االف 
وخمس�مائة مريض اخ�ر مهددون بالموت في اليمن بس�بب 

العدوان والحصار السعودي عليهم.
ووجه�ت وزارة الصح�ة اليمنية نداء اس�تغاثة للمنظمات 
الدولي�ة بس�رعة توفي�ر األجهزة الالزم�ة لمرضى الغس�يل 

الكلوي وزارعي الكلى.
واكدت إن أكثر م�ن الفين ومئتي مريض من زارعي الكلى 

يحتاجون إلى عالج الزم لبقائهم على قيد الحياة.
فيم�ا يحت�اج س�بعة االف وثالثمائ�ة من مرضى الفش�ل 
الكلوي إلى غس�يل دوري في وقت محدد بإجمالي احتياجات 

سنوي يبلغ أكثر من سبعمائة ألف جلسة غسيل.
وقالت الوزارة ان العجز في تأمين االحتياجات الالزمة فاق 
الخمسين بالمئة وأن أكثر أجهزة الغسيل تعطلت وتوقفت عن 

العمل.
وأضافت وزارة الصحة أن الغارات السعودية أدت الی تدمير 
اربعمائة وخمس�ة عشر منشأة صحية بشكل كلّي وجزئي ما 
تسبب بخروج خمسة وسبعين بالمئة من النظام الصحي عن 
الخدمة. وهو ما ادى لتفش�ي المراض الفتاكة وعلى راس�ها 
الكوليرا حيث وصل عدد المصابين بها خالل س�نوات العدوان 
الى مليون مصاب توفي منهم ثالثة االف وس�تمائة، بحس�ب 

احصائيات منظمة اطباء بال حدود.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر بيتر ماورير رئي�س اللجنة الدولية للصليب األحمر أن 
الظروف بوالية راخين في شمال ميانمار غير مهيأة حتى اآلن 
لعودة مئات اآلالف من الروهينغا الذين فروا إلى بنغالدش في 
وجه حملة ش�نها الجيش هناك.  وقالت ميانمار إنها مستعدة 
الس�تقبال أكثر من 700 ألف ش�خص من مسلمي الروهينجا 
الذين ف�روا إلى بنجالدش من�ذ آب الماض�ي وأقامت مركزي 
اس�تقبال وما قالت إنه مخيم مؤقت ق�رب الحدود في راخين 
الستقبال الدفعات األولى من العائدين. لكن ماورير عبر عقب 
زيارة له يوم األحد إلى المنطقة عن اعتقاده بأن عودة هؤالء 
الالجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استنادا إلى ما رآه خالل 
الزيارة. وأضاف ”أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي 
ينبغ�ي القيام به قب�ل أن تكون إمكانية ع�ودة الالجئين على 

نطاق واسع حقيقة واقعة“.
ومض�ى يق�ول ”ينبغ�ي أن يح�دث الكثي�ر فيم�ا يتعل�ق 
بمراكز االستقبال واالس�تعدادات وأيضا استعداد المجتمعات 
الس�تقبال أولئ�ك الالجئي�ن الذي�ن ف�روا م�ن ميانم�ار )إلى 
بنج�الدش( مج�ددا“. أدل�ى ماورير به�ذه التصريح�ات لدى 
وصول�ه إلى مخيم�ات الالجئين المقامة على س�احل جنوب 
شرق بنجالدش بعد زيارته لميانمار حيث قال إنه شاهد قرى 

مهجورة ومنازل مدمرة.

السعودية تقتل )1200( مريض 
كلوي يف حصارها اليمن

رئيس الصليب األمحر: »ميانامر« 
غري مستعدة لعودة الروهينغا          بغداد / المستقبل العراقي

حق�ق أندري�س مانوي�ل لوبيز أوب�رادور فوزا 
س�احقا في انتخابات الرئاس�ة بالمكسيك ممهدا 
الطري�ق لوصول أكث�ر الحكومات انتماء لليس�ار 
ف�ي تاري�خ الدول�ة الديمقراطي إلى الس�لطة في 
وقت يش�هد توترا في العالق�ات مع إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب. وقال الرئيس المكسيكي 
الجديد بعد فوزه إنه سيالحق األصدقاء والخصوم 

على السواء في حملة تستهدف الفساد. 
وأظهر إحصاء س�ريع أجرته لجنة االنتخابات 
حصول لوبيز أوبرادور، الذي س�يصبح أول رئيس 
يساري للمكس�يك منذ انتهاء حكم الحزب الواحد 
ف�ي ع�ام 2000، على م�ا يتراوح بي�ن 53 و53.8 
بالمئة من أص�وات الناخبين وهو م�ا يعادل أكثر 

من مثلي ما حصل عليه أقرب منافسيه. 
ويعد هذا أكبر فارق يحققه مرش�ح منذ أوائل 
الثمانينات، وس�يمنح لوبيز أوبرادور سلطة قوية 
للتعامل مع مش�اكل المكسيك الداخلية والتصدي 
لتحديات خارجية مثل خطر نشوب حرب تجارية 

مع الواليات المتحدة. 
لكن ل�م يتضح بعد م�ا إذا كان لوبيز أوبرادور 
ق�د حقق ما يكفي للفوز ب�أول أغلبية مطلقة في 

الكونجرس منذ أكثر من 20 عاما. 

وقال لوبيز أوب�رادور للصحفيين بعد فوزه إن 
الفس�اد يعد ”الس�بب األساس�ي“ لعدم المساواة 
والعن�ف اإلجرامي اللذين عانت منهما المكس�يك 
لس�نوات، وأض�اف أن�ه ل�ن يس�تثني أح�دا خالل 

جهوده الجتثاث الفساد.
وتابع قائال “س�ُيعاقب المذنب أيا كان ويشمل 

ذلك الزمالء والمسؤولين واألصدقاء واألسرة”. 
وتعتبر نتيجة هذه االنتخابات هزيمة س�احقة 
للحزب الثوري التأسيس�ي الحاك�م المنتمي لتيار 
الوسط الذي حكم المكس�يك من عام 1929 حتى 

عام 2000 ثم مجددا منذ عام 2012. 
وكان الغض�ب العام من فضائح الفس�اد التي 
دم�رت مصداقي�ة الح�زب الحاكم عامال رئيس�يا 
خ�الل حمل�ة االنتخاب�ات، إضاف�ة إلى االس�تياء 
من تصاعد مس�تويات العنف والنم�و االقتصادي 

الضعيف على مدى سنوات. 
وس�يتولى لوبيز أوبرادور الرئاسة في كانون 
األول ليصب�ح ف�ي مواجه�ة حكوم�ة أمريكي�ة 
معادية للمكس�يك عل�ى نحو صريح فيم�ا يتعلق 

بالتجارة والهجرة. 
وم�ع تعه�ده بالقضاء على الفس�اد والتصدي 
لعصاب�ات المخدرات بأس�لوب أقل اعتم�ادا على 
المواجهة المباش�رة، يحمل لوبي�ز أوبرادور معه 
توقع�ات كبي�رة م�ن مؤسس�ة الرئاس�ة، بينم�ا 

سيراقب المس�تثمرون القلقون عن كثب جهوده 
للحد من عدم المساواة. 

وخالل دقائق من ظهور نتيجة اس�تطالع آراء 
الناخبي�ن، أقر منافس�اه ري�كاردو أناي�ا، الزعيم 
الس�ابق لح�زب العم�ل الوطن�ي المنتم�ي ليمين 
الوسط، وخوسيه أنطونيو ميادي، مرشح الحزب 

الثوري التأسيسي الحاكم، بالهزيمة. 
واحتش�د عش�رات اآلالف ف�ي مي�دان ثوكالو 
الواسع بوسط العاصمة حيث ألقى لوبيز أوبرادور 

كلمة بعد منتصف الليل. 
وق�ال لوبي�ز أوبرادور ف�ي كلمته ”س�يحاول 
المش�روع الجديد لألمة الس�عي إل�ى ديمقراطية 
المرك�زي  البن�ك  حقيقي�ة“. وتعه�د باس�تقالل 
االقتصادي�ة  بالقضاي�ا  يتعل�ق  والح�رص فيم�ا 
واحترام حريات األفراد.  وأضاف ”أريد أن يسجلني 
التاري�خ كرئي�س جي�د للمكس�يك“.  وف�ي بل�دة 
تيبيتيتان الصغيرة، مس�قط رأس لوبيز أوبرادور 
الواقع�ة بوالية تاباس�كو ف�ي الجنوب. احتش�د 
جيران�ه في مي�دان البل�دة وانطلقت الموس�يقى 
وق�اد األطفال الدراجات وأطلق الس�ائقون أبواق 
الس�يارات احتفاال بفوزه.  وهللت خوس�يفا ديل 
كارمن باز رييس، وهي محامية عمرها 68 عاما، 
فرحا بفوز صديق طفولتها.  وقالت ”إنه أمر غير 
مسبوق. كل ما حدث في تاباسكو وفي المكسيك. 

كنا بانتظار هذا التغيير واآلن تحقق“. 
وأدت النزع�ة الوطني�ة عن�د لوبي�ز أوبرادور 
وطبيعته العني�دة وانتقاداته لخصومه لمقارنات 

بينه وبين الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وهن�أ ترامب في تغري�دة على تويت�ر الرئيس 

اليساري على فوزه. 
وكتب ترامب ”أتطلع كثي�را للعمل معه. هناك 
الكثي�ر مما يتعي�ن القيام ب�ه وس�يفيد الواليات 

المتحدة والمكسيك“. 
وج�ذب لوبيز أوبرادور انتب�اه العالم ألول مرة 
عندما كان رئيس�ا لبلدية مكس�يكو س�يتي، وهو 
المنصب الذي تركه في 2006 للترش�ح للرئاس�ة. 
وعندما خس�ر حينها بفارق ضئيل قال إن التزوير 
هو الس�بب وقاد احتجاجات اعتق�د كثيرون أنها 

ستنهي مسيرته السياسية. 
لكنه بدأ رحل�ة طويلة للعودة إل�ى القيادة زار 
خالله�ا دون كل�ل ق�رى وبل�دات نائي�ة تجاهلها 

الساسة المهيمنون على مدى عقود. 
ويعد ف�وزه هزيم�ة مخزي�ة للح�زب الثوري 
التأسيسي الذي حكم المكسيك 77 عاما خالل 89 
عاما الماضي�ة، وأيضا لمنافس�ه المحافظ حزب 
العم�ل الوطن�ي الذي أنه�ى حكم الح�زب الواحد 
بهزيمة الحزب الثوري التأسيس�ي في عام 2000 

ثم فقد السلطة بعد 12 عاما. 

أوبرادور وعد بالقضاء على الفساد وردم اهلوة االقتصادية بني السكان

املكسيك تنتخب أول رئيس يساري يف تارخيها
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف تاج 

الدين 
العدد 86 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) حيدر عباس رحمة 

الله ( 
اقامت املدعية ) عذراء حيدر مطر ( 
الدعوى الرشعية املرقمة 86 / ش / 
2018 اعاله والتي تطلب فيها نفقة 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض وحسب اشعار املختار فقد 
قررت هذه املحكمة تبليغك بالنرش 
يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن  يف 
بنس�خة م�ن ق�رار الحك�م املرق�م 
اع�اله كونه ق�د ص�در غيابيا قابال 

لالعرتاض والتمييز .
القايض

غازي رحيم التميمي 
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/1869 

 إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت حصة 
املدين يف العقار تسلس�ل  792/3م 
الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة   38
العائد للمدين نصيف جاسم توفيق 
املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن محمد 
نض�ر كاظ�م وحس�ن عبدالرزاق 
محمد ظاه�ر البالغ ثمانون مليون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة ثالثون  
يوم�ا تبدءا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / ك�وت / قرب 
مؤسسة الشهداء رقمه 792/3م38 

الخاجية
2- جنس�ة ونوع�ه / ارض زراعية 
تس�قى بالواس�طة مملوكة للدولة 
ح�ق الت�رف لل�رشكاء والعق�ار 
بص�ورة عام�ة مش�يد عليه�ا عدد 
من الدور الس�كنية وحص�ة املدين 
املحجوز تبل�غ 1664 س�هم خالية 

من الشواغل وقت اجراء الكشف
الكلي�ة  مس�احة   / مس�احته   -3
خمس�ة دونم بأعتبار الكيل 52000 
س�هم منها 3328 س�هم اىل نصيف 
جاس�م توفي�ق وحص�ة املحج�وز 

1664 سهم
ثمان�ون   / التقديري�ه  القيم�ة   -4

مليون دينار
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل
�����������������������������

نادي الشهيد أركان/ كنعان
اعالن

يعلن نادي الشهيد أركان الريايض يف 
محافظة دي�اىل/  ناحية كنعان عن 
اس�تثمارجزء من القطع�ة املرقمة 
16 / 2 مقاطعة 3 أبوغرب والعائدة 
إىل اللجنة االوملبية الوطنية العراقية  
/ نادي الشهيد أركان إلنشاء ملعب 
خمايس كرة الق�دم فعىل من يرغب 
بذلك مراجع�ة اإلدارة وتقديم طلبه 
للفرتة م�ن 23 / 6 / 2018 ولغاية 
5 / 7 / 2018 واليح�ق التقديم بعد 

انتهاءالفرتة املحددة .
أيادعبدالكريم الشمري

رئيس الهيئة اإلدارية للنادي
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2017/1900 

 إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الك�وت حصة 
املدين يف العقار تسلس�ل  792/3م 
الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة   38
العائد للمدين نصيف جاسم توفيق 
املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن حيدر 
ج�واد كاظم و خت�ام خزعل هادي 
البال�غ ثمان�ون ملي�ون دينار فعىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بال�رشاء  الراغ�ب 
املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقمه / ك�وت / قرب 
مؤسسة الشهداء رقمه 792/3م38 

الخاجية    
2- جنس�ة ونوع�ه / ارض زراعية 
تس�قى بالواس�طة مملوكة للدولة 
ح�ق الت�رف لل�رشكاء والعق�ار 
بص�ورة عام�ة مش�يد عليه�ا عدد 
من الدور الس�كنية وحص�ة املدين 
املحجوز تبل�غ 1664 س�هم خالية 

من الشواغل وقت اجراء الكشف   
  3- مس�احته / مس�احة الكلي�ة 
خمس�ة دونم بأعتبار الكيل 52000 
س�هم منها 3328 س�هم اىل نصيف 
جاس�م توفي�ق وحص�ة املحج�وز 

1664 سهم 
ثمان�ون   / التقديري�ه  القيم�ة   -4

مليون دينار  
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل

اعالن      
ق�دم املدع�ي ) مث�ال عب�د الخالق 
جعف�ر ( طلب�اً ي�روم في�������ه 
تبدي�ل االس�م م��ن ) مث�ال ( اىل ) 
مرت�ى ( فمن لديه اع�رتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�����دة اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم ( وبعكس�ه س������وف ينظر 
بالدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

�����������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك / محم�د س�عدي عب�د 
الحسن

اقتى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
الجراء اجازة بناء عىل العقار املرقم 

 10150
الرشيك 

مصطفى مهدي حميد 
�����������������������������

اعالن
اىل الرشيك / طه مصطفى صباح

اقتى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
الجراء اجازة بناء عىل العقار املرقم 

10253
الرشيك 

احمد حسن صحن
�����������������������������

اعالن 
من قسم امن افراد محافظة بغداد 

اىل املتهم الهارب ) الرائد حسن عيل 
هاشم كاظم ( 

املته�م اله�ارب ) ن ع غي�ث ع�يل 
هاشم كاظم 

املته�م الهارب )  ر ع عيل حميد عيل 
حميد ( 

اقتى حضوركم امام القسم اعاله 
خ�الل 30 يوم م�ن تاريخ نرشه اذا 
كنت داخل العراق او خارجه لالجابة 
عن الجريمة املسندة اليك وفق املادة 
) 5 ( من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخيل رقم ) 14 ( من س�نة 2008 
وعكس�ه تتخذ االجراءات القانونية 
ضدك اس�تنادا الحكام املادة 69 من 

ق أ د 
�����������������������������

اعالن      
ق�دم املدع�ي )هيث�م عب�د الخال�ق 
جعف�ر ( طلب�اً ي�روم في�������ه 
تبدي�ل االس�م م��ن ) هيث�م( اىل ) 
ميث�م ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�����دة اقصاها ) خمس�ة عرش 
يوم ( وبعكس�ه س������وف ينظر 
بالدعوى وفق اح�كام املادة ) 22 ( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة 

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

قدم املدعي )ليث عبد الخالق جعفر 
( طلباً يروم في������ه تبديل االسم 
م��ن ) ليث اىل ) حس�ن ( فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خ�الل م������دة اقصاها 
) خمس�ة ع�رش ي�وم ( وبعكس�ه 
س�������وف ينظ�ر بالدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون 
البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

   . 2016
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

�����������������������������
مديرية جنسية البرة 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد 
/ محي محيبس ج�ر. الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب م�ن )الخفاجي( 
اىل )العتاب�ي(، م�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 
لس�نة   3 رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 

 .2016
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات 
واإلقامة العامة 

�����������������������������
مديرية جنسية البرة 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد 
/ كري�م عبد ج�داوه. ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )العطبي( 
اىل )املوس�وي(، من لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 22 م�ن قانون 
لس�نة   3 رق�م  الوطني�ة  البطاق�ة 

 .2016
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األح�وال املدني�ة والج�وازات 
واإلقامة العامة

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك 
ذي العدد 12461 يف 2018/7/1 تعلن لجنة البيع وااليجار 
يف مديرية بلديات ميسان عن تأجر علوة الفواكة والخرض 
املدرجه مواصفاتها ادناه و العائدة اىل مديرية بلدية قلعة 
صالح وملدة س�نة واحدة باملزايدة العلنية استنادا  لقانون 
بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل 
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة  العلنية مراجعة مديرية 
بلدية قلعة صالح او   س�كرتر اللجنة وخالل ثالثون   يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة ال تقل عن 25 % من القيم�ة املقدرة لبدل االيجار 
لكامل مدته وس�تجري املزايدة  الساعة العارشة والنصف 
صباح�ا خ�الل الدوام الرس�مي م�ن اليوم الت�ايل من مدة 
االعالن ويك�ون مكان اجراءها يف مق�ر بلدية قلعة صالح 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة 
البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد 
العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم ال�ذي يليه من ايام 

العمل الرسمي

اعالن
يعلن مستش�فى ابن البلدي لالطفال والنس�ائية عن مناقصة تنظيف 
املستشفى ومن تخصيصات املستشفى الجارية فعىل الراغبن باالشرتاك 
يف املناقص�ة م�ن ال�رشكات واملكات�ب وذوي االختصاص واملس�جلن 
رس�ميا داخل العراق تقديم عطاءاتهم وفق الرشوط واملواصفات التي 
يمكن الحصول عليها من وحدة الحسابات يف املستشفى املذكور اعاله 
لقاء مبلغ وقدره )50,000( فقط خمس�ون الف دينار غر قابلة للرد 
ع�ىل ان تقدم العروض داخل ظرف مغلق ومخت�وم مع تثبيت العنوان 
الكام�ل ع�ىل العطاء وتودع يف صن�دوق العطاءات علم�ا ان اخر موعد 
لغلق املناقصة س�يكون بعد عرشة اي�ام من تاريخ النرش عىل ان ترفق 

مع العطاء املستمسكات  التالية :
قسم العقود لسنة 2018

1 � هوية تصنيف الرشكة او املكتب مجددة ونافذة لعام 2018
2 � كافة اوليات تأسيس الرشكة

3 � كت�اب عدم ممانعة ص�ادر من الهيئة العام�ة للرضائب نافذ لعام 
2018

4 � قائمة باألعمال املماثلة
5 � تقدير الكفاءة املالية الصادر من محاسب قانوني للسنتن االخرتن 

بالنسبة للرشكات 
6 � تقديم ما يؤيد تسجيل الرشكة يف دائرة الضمان االجتماعي 

7 � جلب املستمسكات االربعة لصاحب الرشكة
8 � تأمينات قانونية 1% من قيمة العطاء او عىل ش�كل خطاب ضمان 

او صك مصدق 
9 � الدائ�رة غ�ر ملزمة بقب�ول اوطأ  عطاء  ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة اجور االعالنات 
10 � مدة نفاذ العقد ملدة 6 اش�هر لغاية 2018/12/31 قابلة للتجديد 

باتفاق الطرفن 
11 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بالرشوط املطلوبة سيتم استبعاد 

الرشكة من العطاء

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 282 

التاريخ: 2/ 7/ 2018

نوع ت
العقار

رقم 
العقار 
وموقعه

مدة المساحة
االيجار

بدل االيجار السنوي 
الحالي 

1
علوة 

الفواكة 
والخضر

 367/10
قلعة 
صالح

1 سنة1787,5م3
57000000 فقط 

سبعة وخمسون مليون 
دينار ال غيرها    
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة النزاهة، الحكم بالحبس الش�ديد عىل املدير األس�بق 
للمرصف الزراعي التعاوني يف ميس�ان لقيام�ه باختالس ثمانية 

مليارات دينار.
وقال�ت الهي�أة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »دائ�رة التحقيق�ات يف هيأة النزاهة كش�فت عن صدور حكٍم 
حضوريٍّ بالحبس الش�ديد بحق املدير األسبق للمرصف الزراعي 
التعاوني يف محافظة ميس�ان )م.ع.ج( لقيام�ه باختالس أموال 

عامة خالل ُمدَّة توليه إدارة املرصف الزراعيِّ يف املحافظة«.
وأضاف�ت ان »الدائ�رة أوضحت، يف معرض حديثه�ا عن تفاصيل 
الحك�م الص�ادر ع�ن محكم�ة جنايات ميس�ان، إىل قي�ام املدان 
باخت�الس مبل�غ يتجاوز ثمانية ملي�ارات دينار أثن�اء ُمدَّة توليه 

إدارة املرصف. 
وأك�دت ان »املحكمة، بعد اطالعه�ا عىل أقوال املمث��ل القانونيِّ 
للم�رصف، أص�درت قراره�ا ع�ىل وف�ق أح�كام امل�ادة 316 من 
قان�ون العقوب�ات وبداللة مواد االش�راك 47 و48 و49 منه، مع 
رة بمراجعة املحاكم املدنية، للمطالبة  إعط�اء الحق للجهة املترضِّ

بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املستش�ار التجاري اإليراني يف العراق، أن أول مركز تسويق 
للس�لع اإليرانية يف العراق، سيفتح أبوابه يف بغداد لتطوير أسواق 

التصدير.
ونقل�ت وكال�ة االنب�اء االيراني�ة )ارنا( ع�ن نارص به�زاد، قوله  
»س�يتم إطالق املركز نظرا لتسمية هذا العام من قبل قائد الثورة 
اإلسالمية، بأس�م عام }دعم املنتجات اإليرانية{، وذلك تمشيا مع 

السياسات االسراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة واملناجم«.
وذكر أنه »تم تحديد 21 مجاال كأولوية للسوق العراقي للحضور 

املبارش للمنتجات اإليرانية املهمة يف مجال السلع والخدمات«.
وقال املس�ؤول االيراني ان »هذه السلع تش�مل السلع الصناعية 
األساس�ية والكهرب�اء والعلوم املعرفي�ة والنفط والغ�از والبناء 
واألع�الف الحيواني�ة والدواجن والخدم�ات التقنية والهندس�ية 
البالس�تيكية  واملنتج�ات  املخت�رات  ومس�تلزمات  واألدوي�ة   ،
والبروكيماوية واملعدات الطبية وتجهيز املستشفيات ومنتجات 
األلبان والعصائر واآلالت ومنشآت املياه والرصف الصحي ومياه 
الرشب والس�جاد والصناعات الزراعية والغذائية وأنظمة التريد 

والتدفئة والدهانات والبالط والحجر والسرياميك«.
كم�ا أوضح بهزاد أه�داف املركز، وق�ال إن »الحاج�ة إىل التقييم 
تش�ري إىل أن اس�تمرار وجود الرشكات يف السوق العراقية، وكذلك 
املعامالت الرضورية ملعرفة الطلب واالس�تجابة يف الوقت املناسب 

للعمالء يف السوق العراقية، أمر رضوري«.
كم�ا اوض�ح إن »تعريف الس�مات النوعي�ة للمنتج�ات اإليرانية 
وإدارة العالمات التجارية من قبل الرشكات سيكون فعاال جدا يف 

زيادة معدل تسوق البضائع اإليرانية إىل العراق.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة، ضبط 
معقبن اثنن متلبس�ن برويج معامالت 

مخالفة يف صالح الدين.
وذكر مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»املفارز التفتيش�ية التابعة ملكتب ملفتش 
العام ل�وزارة الداخلية يف محافظة صالح 
الدي�ن تمكنت م�ن ضبط معقب�ن اثنن 
أحدهما يف مديرية امل�رور واآلخر يف دائرة 
الج�وازات متلبس�ن بروي�ج معام�الت 

خالفاً للضوابط والتعليمات«.
واض�اف ان »مديرية مرور ص�الح الدين 
تمكنت إح�دى مفارز مفتش�ية الداخلية 
من ضبط أحد املعقبن وبحوزته معامالت 
تس�جيل عجالت ال تعود له بصلة قانونية 
كان يروم ترويجها داخ�ل املديرية خالفاً 

للضوابط والتعليمات«.
واوضح ان »املفرزة نظمت محرض ضبط 
اص�ويل ودونت اف�ادة املخال�ف وعرضت 
قضيت�ه أمام القايض املخت�ص الذي قرر 
توقيفه عىل ذمة التحقيق، وتم تسليمه اىل 
مركز رشطة تكريت الستكمال االجراءات 

القانونية بصدده«.
وتاب�ع »أما يف دائرة ج�وازات تكريت فقد 
تمكنت مفرزة تفتيشية أخرى من ضبط 
أح�د املعقبن متلبس�ًا بروي�ج معامالت 
اصدار جوازات ألشخاص ال يمتون له بأي 
صل�ة قانونية، حيث ت�م اتخاذ االجراءات 
القانونية بحقه وتسليمه اىل مركز رشطة 

تكريت بغيه عرضه عىل القضاء.

ضبط معقبني اثنني 
متلبسني برتويج معامالت 

خمالفة يف صالح الدين

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت خلية االع�الم الحكوم�ي يف مجلس ال�وزراء، ايقاف رصف 
مخصص�ات الخط�ورة ملنتس�بي الق�وات االمني�ة، فيم�ا اكدت 
ع�دم ص�دور اي�ة توجهي�ات من رئي�س ال�وزراء بإيق�اف هذه 

املخصصات.
وذك�ر بي�ان للخلية تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»وزارة املالية مس�تمرة برصف مخصص�ات الخطورة من خالل 
تخصيص األموال الالزم�ة لتغطيتها ضمن املوازنة العامة للدولة 

لسنة 2٠18«.
ودعت الخلية بحس�ب البيان وسائل االعالم كافة اىل »التحري عن 

املعلومة  الصحيحة عر مصادرها الرسمية املوثوقة.

االعالم احلكومي ينفي وقف خمصصات 
اخلطورة ملنتسبي القوات االمنية

    بغداد / المستقبل العراقي

خط�ط  إع�داد  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
واس�راتيجيات لزي�ادة حج�م الص�ادرات 
العراقي�ة. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »وزير 
التج�ارة س�لمان الجمي�ي االجتم�اع االول 
للمجل�س التصديري املش�كل لتنظيم عمل 
املصدرين واملنتجن العراقين لدعم سياسة 
الدولة نحو تنمية الصادرات«.وأكد الجميي، 
بحس�ب البي�ان، أن »املجلس يعم�ل بإطار 
تنظيمي ومهام استش�ارية إلعداد الخطط 
واالس�راتيجيات لزي�ادة حج�م الصادرات 
العراقية والذي تم تشكيله بناء عىل توصيات 
لجنة دعم الصادرات املحلية يف مكتب رئيس 

الوزراء وبرئاس�ة مستش�ار رئيس الوزراء 
وكالء  وعضوي�ة  االقتصادي�ة  للش�ؤون 
وزارات التجارة والنف�ط واملالية والصناعة 
واملعادن والبنك املركزي والتي صادق عليها 
رئيس الوزراء ولجنة الشؤون االقتصادية«.

وأش�ار إىل، أن »االجتماع جرى خالله تداول 
ومناقش�ة املواضيع يف جدول اعمال اللجنة 
واملتعلق�ة بآلية دعم الص�ادرات املقررة من 
قبل لجنة الشؤون االقتصادية وقانون دعم 
التصدير والية الدعم ونس�ب الدعم وبرشح 
تفصي�ي من قبل مدي�ر عام دائ�رة تطوير 
القطاع الخاص ونائب رئيس املجلس رياض 
فاخر الهاش�مي حيث تم الطلب من ممثي 
القط�اع الخاص يف اللجنة ع�رض املعوقات 

والعقبات التي تواجه اعمال التصدير.

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة امل�وارد املائية، التزامها بتوف�ري الحصة املائية 
للبرصة، داعية إيران اىل التوقف عن قذف مياه املبازل.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، إن 
»محافظ�ة الب�رصة تعاني وضعا مأس�اويا بس�بب ارتفاع 
ملوحة ش�ط العرب حي�ث وصلت اىل نس�ب عالية ال يمكن 
معها اس�تمرار االس�تخدامات املعتادة للمياه، فقد وصلت 
تراكيز االمالح يف منطقة س�يحان، املوق�ع التاريخي ملصب 
نه�ر ال�كارون بش�ط الع�رب، اىل )25٠٠٠( ج�زء باملي�ون 
مقارن�ة ب� )2٠٠٠( جزء باملليون يف منطقة كتيبان يف اعايل 
شط العرب«، مبينة ان »هذا يعود لسببن اولهما قذف مياه 
شديدة امللوحة يف هذه الفرة من السنة من الجانب االيراني 
كما حصل يف السنوات السابقة، وكذلك املد العايل الذي يدفع 

تلك املياه باتجاه مركز مدينة البرصة«.
وأضاف�ت ان »الوزارة تطلق حصة الب�رصة من ناظم قلعة 

صال�ح بمعدالت ال تقل عن )55( م�ر مكعب بالثانية، وقد 
قامت مؤخرا بإكمال وتش�غيل قناة ش�ط الع�رب االروائية 
الت�ي تقدم خدمات االرواء والرشب عىل جانبي ش�ط العرب 

من منطقة كتيبان اىل رأس البيشة مرورا بأبو الخصيب«.
وأك�دت ان »ال�وزارة مس�تمرة بتأهي�ل وصيانة قن�اة ماء 
الب�رصة )قناة البدعة( الت�ي توصل مياه الرشب اىل البرصة 
وقام�ت وتق�وم حاليا بك�ري وصيانة اح�واض التخزين يف 
ش�مال البرصة وتزود محط�ة )R٠( بحوايل )5( مر مكعب 

بالثانية«.
وتابع�ت ان »وزارة امل�وارد املائية لن تدخر جه�دا يف تقديم 
خدماته�ا ملدين�ة البرصة وه�ي ترك�ز يف كل اجراءاتها عىل 
حق�وق ذنائب االنهر، وقد ق�ررت قبل اكثر م�ن عام زيادة 
حص�ة البرصة يف قلعة صال�ح اىل )75( مر مكعب بالثانية 
كلما س�مح بذلك الخزين املتوفر للوزارة، وبس�بب الش�حة 
املائية لهذا العام فان الوزارة ملتزمة بحصة البرصة املقررة 
يف موق�ع قلع�ة صال�ح وهي )5٠( م�ر مكع�ب يف الثانية، 
وتدع�و الجانب االيران�ي اىل التوقف عن ق�ذف مياه املبازل 
املالحة يف ش�ط العرب واطالق نس�بة معينة م�ن االيرادات 

العذبة لنهري الكارون الكرخة.

التجارة تعد خطط واسرتاتيجيات لزيادة حجم الصادرات العراقية

املوارد تؤكد التزامها بتوفري احلصة املائية للبرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  طالب�ت 
واالحتياج�ات الخاص�ة يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، ام�س االثنن، 
بزيادة التخصيصات املالية لشمول عدد 
اك�ر م�ن املعاق�ن وذوي االحتياجات 

الخاصة براتب املعن املتفرغ.

وق�ال رئيس هيئة رعاي�ة ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاص�ة القايض اصغر 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  املوس�وي 
العراقي«،ان الهيئة لديها عدد كبري من 
املس�جلن ضمن قاع�دة بياناتها ممن 
يس�تحقون راتب املع�ن املتفرغ لم يتم 
اط�الق رواتبه�م بس�بب تخصيصاتها 
املالية غري الكافية لسد هذا العدد فضال 

ع�ن االع�داد الكبرية الراغبة بالش�مول 
مم�ن لم يت�م ادراجه�م ضم�ن قاعدة 
البيان�ات لذا فان الهيئة تطالب الجهات 
املالي�ة  بزي�ادة تخصيصاته�ا  املعني�ة 
وف�ق متطلبات توف�ري الرعاية اللالزمة 
ل�ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة 
الت�ي من اهمها ما يتعل�ق براتب املعن 
املتفرغ مشريا اىل ان الهيئة تبذل جهوداً 

اجتماعي�ة  بيئ�ة  لتوف�ري  اس�تثنائية 
وصحية امنة لالش�خاص ذوي االعاقة 
من خالل تنفيذ الرامج والخطط املعدة 

لهذا الغرض.
واض�اف ان الهيئة ستس�تمر باملطالبة 
ع�ر  املالي�ة  التخصيص�ات  بزي�ادة 
القن�وات االعالمي�ة بغية إط�الق راتب 
املع�ن املتفرغ وإمكانية فتح الش�مول 

الس�ابقن  للعس�كرين  وخصوص�ا 
والق�وات  الش�عبي  الحش�د  وجرح�ى 
األمني�ة وضحاي�ا العملي�ات اإلرهابية 
وف�ق ضوابط وتعليمات الش�مول الفتا 
اىل ان الهيئة اعتمدت الشمول عن طريق 
التقدي�م االلكروني لضمان الش�فافية 
يف الش�مول م�ن جهة ورسع�ة االنجاز 

وتبسيط االجراءات من جهة اخرى.

هيئة رعاية ذوي االعاقة تطالب بزيادة التخصيصات املالية

    بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وزارة الزراعة مؤتمراً صحفياً موسعاً 
بحض�ور الوكيل الفني لل�وزارة مهدي ضمد 
القي�ي ومستش�ار الوزارة لش�ؤون الثروة 
الحيوانية حسن عي سعود ومدير عام دائرة 
البيطرة  صالح فاضل عباس حول االجراءات 
املتخذة بخص�وص مكافحة م�رض الحمى 
النزفي�ة ».واكد الوكي�ل الفني لل�وزارة بأن 
»الوضع مس�يطر عليه بالكامل وان الكوادر 
البيطرية استنفرت كامل جهودها للحد من 
انتشار هذا املرض من خالل القيام بحمالت 

املحافظ�ات  يف  الق�راد  ملكافح�ة  مس�تمرة 
والذي ه�و ناقل للمرض مطمئن�اً املواطنن 
بأنه ال توجد خط�ورة من تناول اللحوم بعد 
الطه�ي«.وان الوزارة كما نجحت س�ابقا يف 
مكافحة مرض انفلونزا الطيور تمكنت اليوم 
م�ن الحد من تف�ي مرض الحم�ى النزفية 
مناشدا وس�ائل االعالم بتوخي الدقة يف نقل 
االخبار واخذها من مصادرها املتخصصة«.

فيما اشار مستش�ار الوزارة لشؤون الثروة 
الحيوانية بأن املرض لي�س بجديد يف العراق 
وانما مس�توطن منذ عام 1979 وان الكوادر 
والخ�رات املحلي�ة يف دائ�رة البيط�رة تعمل 

باس�تمرار للحيلولة دون انتشار هذا املرض 
مم�ا ادى اىل انحس�اره حي�ث ل�م تظهر اال 
حاالت فردي�ة وان املرض ال يؤثر عىل الثروة 
الحيوانية بل يستوطن فيها.من جانبه شدد 
مدي�ر عام دائ�رة البيطرة بان ال�وزارة ومن 
خ�الل دائ�رة البيط�رة مس�تمرة باتخاذ كل 
االجراءات الهادفة اىل عدم ظهور هذا املرض 
حيث جرت حمالت تغطيس خالل الس�نوات 
الس�ابقة للقض�اء ع�ىل املس�ببات املرضية 
فضال عن توزيع املبيدات عىل املستش�فيات 
البيطرية يف املحافظات والعمل عىل الحد من 

الجزر العشوائي للحيوانات.

الزراعة تعقد مؤمترًا صحفيًا وتعلن سيطرهتا عىل مرض 
احلمى النزفية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النف�ط جب�ار ع�ي اللعيب�ي 
اس�تمرار املباحث�ات م�ع اقليم كردس�تان 
وتركي�ا إلع�ادة تصدير النف�ط العراقي من 

حقول كركوك عر ميناء جيهان الركي.
وق�ال اللعيب�ي يف ترصي�ح اطلع�ت علي�ه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »املباحث�ات ب�ن 

كردس�تان  واقلي�م  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
والجانب الركي، مس�تمرة م�ن اجل اعادة 
تصدي�ر نفط كرك�وك عر مين�اء جيهان«، 
موضحا ان »قرار اعادة التصدير يعتمد عىل 
نتائج املباحثات، كما ان الطاقة التصديرية 

ستحدد وقتها«.
وبشأن االنتاج الحايل من حقول كركوك، اكد 
وزي�ر النفط أنه »يص�ل اىل 22٠ الف برميل 

يوميا، ويح�ول االنتاج بالكام�ل اىل املصايف 
املحلية«.

وتح�رص بغ�داد م�ن خ�الل التباح�ث مع 
اربي�ل به�ذا الخصوص، من اجل اس�تخدام 
انبوب النفط املمتد من كردستان اىل جيهان 
الركي، بعد ترضر االنبوب املمتد من كركوك 
اىل تركي�ا بفعل هجم�ات متك�ررة من قبل 

ارهابيي داعش.

    البصرة / المستقبل العراقي

اصدر محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني، 
أم�راً بمن�ع ظاه�رة الذبح العش�وائي يف 
املحافظة، وذلك بغ�د خلوها من االصابة 

بمرض الحمى النزفية.
وق�ال العيداني يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »هناك اجتماع 
ج�رى بحض�ور كافة االط�راف املعنية يف 
لجنة الصحة والبيئة يف مجلس املحافظة 

والق�وات االمنية ودوائر الصح�ة والبيئة 
والبيط�رة والزراع�ة حي�ث تم مناقش�ة 
تداعيات موضوع مرض الحمى النزفية«، 
مبين�اً ان »محافظ�ة الب�رصة لم تش�هد 
تس�جيل اي اصابة باملرض ما عدى حالة 

واحدة جاءت من محافظة ذي قار«.
وأضاف ان »الدوائر التابعة اىل املستشفى 
البيط�ري لديها فرق جوالة لغرض القيام 
بحم�الت ل�رش املبي�دات للقض�اء ع�ىل 

الحرشات التي قد تتسبب بنقل املرض«.

ودع�ا محاف�ظ الب�رصة الدوائ�ر املعنية 
خالل االجتم�اع اىل »تكثيف كافة الجهود 
واتخ�اذ االج�راءات الالزمة ملن�ع ظاهرة 
فض�ال  املحافظ�ة  يف  العش�وائي  الذب�ح 
ع�ن توجيه الق�وات االمنية بدع�م دوائر 
البلدي�ة والبلديات واملستش�فى البيطري 
والتج�اوزات ملنع ظاهرة الذب�ح والرعي 
العشوائي »، مؤكداً انه »اصدر أمراً رسمياً 
ملن�ع ه�ذه الظاه�رة واتخاذ االج�راءات 

القانون الالزمة بحق املخالفن.

حمافظ البرصة يمنع ظاهرة الذبح العشوائي
ويعلن خلو املحافظة من احلمى النزفية

النفط تكشف عن مباحثات مع االقليم وتركيا إلستئناف 
صادرات كركوك

احلكم باحلبس الشديد عىل املدير األسبق للمرصف الزراعي 
التعاوين يف ميسان الختالسه »8« مليارات دينار

إطالق أول مركز تسويق للسلع االيرانية 
يف العراق
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد 2570 / ش / 2018  

التاريخ 2 / 7 / 2018  

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد عيل صالح يس�كن م 717 ز 3 

د 3          
اقام�ت املدعية ناديه ع�ادل ابراهيم الدع�وى املرقمة 
اع�اه يطالب فيه�ا بالنفق�ة املاضية واملس�تمرة لها 
ولاطفال عيل تولد 2002 واحمد تولد 2001 وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعان�ًا يف صحيفتن محليتن يوميت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 9 / 7 / 2018 ويف حال�ة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / حممد حميسن عيل

اعان
اىل الرشيك ) هاتف عبد االمري فنجان 
( توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بناء للعقار املرق�م 41080 /3 حي 
الوف�اء  خال ع�رشه ايام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه فيصل غازي مطر

�����������������������������
اعان

اىل الرشكاء ) س�ها واس�ماء وفائز 
وفائ�ق اوالد محم�د ع�يل صاح�ب 
( توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مقر 
بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بن�اء للعقاراملرق�م 73696 /3 حي 
املي�اد خ�ال عرشه اي�ام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
اس�م طال�ب االج�ازه اي�اد داخ�ل 

فاضل
�����������������������������

اعان
اىل الرشي�ك ) حي�در رزاق عب�ود ( 
توج�ب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 2/10539 حي عدن 
خال ع�رشه ايام وبخافه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه ميثم عيل محمد 

رشاد
�����������������������������

فقدان 
فقدت مني ش�هادة تكيي�ل العائدة 
للس�يارة ) 31982 نينوى ( مالكها 
)ف�واز عبد حميد ( نوع مارس�دس 
تريل�ه تنك�ر والصادرة م�ن رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة / هيئة 
توزيع الجن�وب عىل من يعثر عليها 

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

اعان 
املنذر / فالح حسن خضري

املنذر اليه / عيل فوزي حسن
س�بق وان وكلتم وكالة مصدقة من 
قبل كاتب عدل حي بغ�داد الجديدة 
يف   12635  / العموم�ي  بالع�دد 
2018/5/6 س 64 وألنتفاء الحاجة 
م�ن الوكالة عليه قررت عزلك وعدم 
استعمالها اعتبارا من تاريخ تبليغك 
بهذا االنذار ذل�ك وملجهولية اقامتك 
س�وف اتخ�ذ االج�راءات القانونية 
بحقك ولذا ق�ررت النرش يف الجريدة 

الرسمية.
كاتب العدل
عيل فهران

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكوت

مكتب البحث االجتماعي يف الكوت                                     
اىل املدع�ى علي�ه / محم�د حم�زة 

محسن
أق�ام املدعية هدى اس�ماعيل جبري 
الدع�وى والتي تطل�ب فيها دعوتك 
للمرافع�ة والحك�م بتفريق للرضر 
والخافات ام�ام مكتبنا وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار منطقة 
حي الحكي�م االوىل واملرف�ق بكتاب 
مركز رشطة الش�هداء املرقم 8298 
يف  6/24 /2018 عليه تقرر تبليغك 
محليت�ن  صحيفت�ن  بواس�طة 
رسميتن بالحضور يف مكتب البحث 
االجتماعي يوم 2018/7/5الساعة 
تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
أومن ينوب عنك قانونا سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون  

القايض

محكم�ة الب�داءة املتخصصة بنظر 
الدعاوى التجارية يف البرصة 

العدد:61/ت/2018 
التاريخ: 2018/7/2

اعان 
اىل املدعى عليهما / 1-املدير املفوض 
لرشك�ة بنايتك العراقي�ة الحديثة – 

إضافة لوظيفته
لرشك�ة  املف�وض  2-املدي�ر 
BIOCIEEARاإلنكليزي�ة – إضافة 

لوظيفته
اقام املدعي مدير عام الرشكة العامة 
لصناعة األس�مدة إضافة لوظيفته 
61/ت/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
ضدكما يطلب فيه�ا إلزامكما بدفع 
مبلغ قدره )1300001789( مليار 
وثاثمائ�ة مليون وألف وس�بعمائة 
وتس�عة وثمانون دين�ار، وذلك عن 
باقي مستحقات العقد املربم بينكما 
واملدعي، املرق�م 67 يف 2010/7/4 
الخ�اص بتجهي�ز ونصب وتش�غيل 
وح�دة م�اء بح�ري بطاق�ة 1000 
م3/س�اعة مرشوع جاه�ز مفتاح 
الي�د. ولثبوت كون مق�ر رشكتكما 
مجهول. لذا قررت املحكمة تبليغكما 
اعاناً بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضور اىل هذه املحكمة او ارسال 
من ين�وب عنكما يف موع�د املرافعة 
املوافق 2018/7/9 وبعكسه سوف 
تجري املرافعة بحقكما غياباً وعلناً 

وفق القانون.
القايض / محمد قاسم عبود

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف االنبار 
االتحادية 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الخالدية 

العدد 454 / ش / 2018 
اىل / املدعى عليه ) عبد الجبار حمد 

عبد ( 
م / قرار حكم غيابي 

اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 
اع�اه يف 25 / 6 / 2018 واملتضمن 
الحك�م بالتفريق القضائ�ي للهجر 
بن املدعية ) وس�ن صالح عبد الله 
( واملدع�ى عليه ) عب�د الجبار حمد 
عبد ( وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتن 
محليتن ولك حق االعرتاض والتمييز 
خ�ال املدة القانونية البالغة ثاثون 
يوما وبخافه سوف يكتسب القرار 

بحقك الدرجة القطعية .
القايض 

محمد مطلب عبد
�����������������������������

اعان
اىل الرشيك ) ميسون ناجي مهدي ( 
توج�ب عليك الحضور اىل مقر بلديه 
النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 3/12312 حي صدام 
خال ع�رشه ايام وبخافه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
اس�م طال�ب االج�ازه س�عد حميد 

حسان
�����������������������������

اعان
اىل الرشيك ) كاظميه خماط صالح 
( توج�ب علي�ك الحض�ور اىل مق�ر 
بلديه النجف لغ�رض اصدار اجازه 
بناء للعق�ار املرقم 52160 / 3 حي 
الن�داء خ�ال عرشه اي�ام وبخافه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه مدائن عيل مراد
�����������������������������

اعان
الكاظ�م  ) زم�ن عب�د  اىل الرشي�ك 
اىل  حض�ورك  اقت�ى   ) خمي�ط 
صندوق االسكان فرع النجف خلف 
مديرية ماء ومج�اري النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل قيام 
رشيكك الس�يد ) كاظم عبد مس�لم 
عب�د العب�اس( بالبن�اء ع�ىل حت�ه 
املشاعة يف العقار املرقم 3/31274 
لغ�رض  النج�ف  يف  ميس�ان  ح�ي 
تسليفه قرض االسكان وخال مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم�ا داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تاريخ النرش وبعكسه سوف يسقط 

حقكم يف االعرتاض مستقبا

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االم�اك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من 
يرغ�ب باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجع�ة بلدية  الكوفة أو اللجنة خ�ال )15( يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعان البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خال مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األماك التي تؤجر لهم.

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االم�اك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. 
فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خال )15( يوما تبدأ من 
اليوم التايل لنرش اإلعان يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء 
املستأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعان البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خال مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خال املدة املقررة قانونا.
4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األماك التي تؤجر لهم.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 164
التاريخ 2018/7/1

العدد : 163
التاريخ 2018/7/1

جنس الملكت
رقم الملك

الموقعالمساحة
الرقم الجديدالرقم القديم

الكورنيش/مجاور جسر الكوفة القديم)16×9,5(م370بالكافتريا وحوانيت عدد12
شارع الكورنيش )3×3(م + 95م43822كشك2
شارع الكورنيش )3×3(م + 115م33832 أكشك3
السراي)3× 3(م112394حانوت4
الكورنيش /مجاور المسقف)3×4(م2398 أكشك5
الكورنيش /مجاور المسقف)3×4(م3399 أكشك6
شارع الجسر)3×6(م187360حانوت7
شارع الجسر)3×6(م42/97361حانوت8
شارع الجسر)3×6(م42/133365حانوت9
شارع الجسر)3×6(م129357 أ /42حانوت10

جنس ت
الملك

رقم الملك
مدة التاجيرالموقعالمساحة

الرقم القديم/ الرقم الجديد 

سنة واحدةسوق ميثم التمار )رض()2,5×5(م580/7 ـ 585/12 ـ 592/19حوانيت1

سنة واحدةعلوة االسماك)3×4(م339/33 ـ 340/34حوانيت2

سنة واحدةسوق ميثم التمار )رض()2,5×5(م575/2ـ3 /576 ـ610/37 ـ 24 /597حوانيت3

سنة واحدةواجهة الكراج الموحد)4×6,25(م286/10حانوت4

سنة واحدةداخل الكراج الموحد)11×3,8(م300/2طارمة5

سنة واحدةداخل الكراج الموحد)4×6(م303/3حانوت6

سنة واحدةحي ميسان /على القطعة 3/14265)3×4(م701/4  ـ716/19حوانيت7

سنة واحدةحي ميسان /على القطعة 3/31411)3×4(م734/10 ـ 735/11  ـ 743/19 ـ 21 / 745 ـ 746/22حوانيت8
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ناهض الخياط

يا شاعري!
سوف تظل هكذا يف وحدتك
كتلك الجسور يف انحنائها

لرتتقي...
وتنزل منها الضفاف!

**
أدركُت رَس جميلتي

حني ضّم الزاجل يل رسالتها
تحت جناحه اليسار !

**
جميلتي!

بأنفاسك تميس أغصاُن روحي
ويسقط عنها

يبيُس أوراِقها !
**

وما كان صوتي غريَهمس أرومٍة

م�ن املج�د تحكي�ه رصوُف النوائ�ب ِ

وظلت كما يرسي النسيم فعاُله ُ

وعند اعتداء البْغي زحُف كتائب ِ
**

أغاروا عىل صوتي فصّد عواَءهم

هديُر رياح مائج األفق عاصف ُ
وذّراهم ُحتى تالشت ظاللهم

فلم يَر ما يرويه للناس واصف ُ
**

معي أدمن مالك الشعر
عىل نبيذ الجمال املعّتق

بني يدَي جميلتي !
**

ح�ني ين�ر ال�رق ومضات�ه يف اللي�ل

أراها صباحا ً
عىل ورقتي !

**
أيتها الجميلة

يف الشارع حني تخرجني
ينحني لك الزمن بابتسامته

وهو يسري ... !
**

ينر الرق يل ومضاتي
عىل صفحات الغيوم !

**
وسُموا ضمائرهم بما حطَبت له

ناُر الجحيم حثالُة األوغاد ِ
واسرتخصوا نفسا ًأعزَّ مقاَمها

رُب العباد فأوغلوا بفساد ِ
**

ِ عىل ساحيل ترتد أعتى العواصف 

بأصواتها واملوج ُيرغي وُيزبد ُ
فأرقى فنارا ًوالظالم ُيحيط بي

وتهمي بروق الغيم فيه وُترعد ُ
**

أنا جناحان ال يغريهما لََقط ٌ

من الدنايا وال يلويهما شبك ُ
محلّقان إىل ما شاء فكرهما

حتى ُيَبدد من آفاقنا الَحلَك ُ
**

توسلت بمالك الشعر
أن يجيب جميلتي

وهي تسألني:
هل تحبني...

مثل ما أحبك.. يا شاعري!
**

أيتها الشاعرة الفارعة
إليك ...

وإىل األشجار أُصغي
حني تبوح يل بحفيفها!

محافظة النجف االرشفتـقـاسـيـم
لجنة البيع واإليجار الثانية

العدد : 161
التاريخ 2018/7/1

إعالن
تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائ�دة إىل بلدية )الكوفة(  
وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة 
مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

جنس الملكت
الموقعالمساحةرقم الملك

الرقم الجديدالرقم القديم
عمارة البلدية)3×3(م1714حانوت1
عمارة البلدية)3×3(م4741حانوت2
عمارة البلدية)6×3(م48)57 +60(حانوت3
عمارة البلدية)3×3(م9069حانوت4
شارع السكة)9×7(م1102شقة5
شارع السكة)7,5×7,5(م6101شقة6
عمارة البلدية /شارع السكة  )15×13(م1098شقة7
شارع السكة)2×1(م1/67158حانوت8
الحمام المالح)2,6×2,5(م1/197147حانوت9

واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/19500حانوت10

واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/13503حانوت11
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/11504حانوت12
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/7506حانوت13
واجهة مخزن البلدية)3×4(م63/3508حانوت14

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع واإليجار الثانية

العدد : 160
التاريخ 2018/7/1

إعالن
تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائ�دة إىل بلدية )الكوفة(  
وملدة  )سنة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة 
مراجعة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التايل لنر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %200 
من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النر واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية 
وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

جنس الملكت
رقم الملك

الموقعالمساحة
الرقم الجديدالرقم القديم

دور معمل السمنت)3×4(م3638حانوت1

دور معمل السمنت)3×4(م5640حانوت2

الحمام المالح )3×2,5(م207143حانوت3

عمارة البلدية)3×3(م1916حانوت4

عمارة البلدية)3×3(م10280حانوت5

عمارة البلدية)7×3,4(م10583حانوت6

عمارة البلدية)17×14(م1493شقة7

عمارة البلدية)9×9(م1189شقة8

عمارة البلدية)12×12(م1292شقة9
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد  /1388/ب/2018

التاريخ 2018/7/1
اىل / املدعى عليه /  محمد حميد ابراهيم

اق�ام املدعي تحس�ن ع�ي س�الم الس�عد الدعوى 
البدائية املرقمة 1388/ب/2018 امام هذه املحكمة 
ضدك يطلب فيها الحكم بالزامك بدفع املبلغ املرتتب 
بذمت�ك والبالغ تس�عة ع�ر ومائة وس�بعون الف 
دوالر بموج�ب الوص�والت ل�راء م�واد كهربائي�ة 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة ح�ي الزهور قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 
2018/7/9 ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا
القايض

محمد قاسم عبود
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز

 اعالن
طالب حجة القيمومة محكمة االحوال الش�خصية 
يف بلدروز قدم املس�تدعي )امل جاسم محمد( طلبا 
يطلب في�ه نصبه قيم عىل ولده�ا املفقود )ابراهيم 
طه محمد(   وذلك لعد معرفة حياته من مماته عليه 
ق�ررت نر ه�ذا االعالن يف الصح�ف املحلية وخالل 
مدة )15( خمس�ة عر يوما من اليوم التايل للنر 
فمن لديه اعرتاض مراجعة  هذه املحكمة وبعكسه 
س�وف تقوم املحكمة بنصب املستدعي املذكور قيم 

عىل املفقود
القايض

صالح سعيد محمود
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
 العدد : بال

التاريخ 2018/5/30
اعالن مفقود

اىل املفقود //  عمار مهدي عبد االمري
بتاريخ 2017/8/22 قدمت زوجتك املدعية )شيماء 
عب�د اللطيف محمود( تطلب فيه نصبها قيمة عليك 
لكون�ك خرجت بتاري�خ 2006/7/15 ولم تعد لحد 
االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عر يوم م�ن اليوم الثاني 
من تاريخ النر سوف تنصب )شيماء عبد اللطيف 

محمود( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

 محكمة بداءة املسيب
العدد : 351/ب/2017

التاريخ 2018/7/1
 اعالن

اىل املدعى عليه / هاشم مهدي حبيب
اق�ام املدعي الس�يد وزي�ر املالية اضاف�ة لوظيفته 
املدع�ى  املرقم�ة اع�اله  ع�ىل  البدائي�ة   الدع�وى 
عليه هاش�م مه�دي حبي�ب وجماعت�ه واملتضمنة 
طلب�ه الحك�م بابط�ال قيد العق�ار املرق�م 14/69 
م 17 جيالوي�ة واع�ادة تس�جيل حق الرقبة باس�م 
دائ�رة املدعي اس�تنادا لنص امل�ادة 139 من قانون 
التسش�جيل العقاري  والنافذ وعند اصدار الدعوتية 
الي�ك فق�د اعيدت مرح�ا عليه�ا من قب�ل القائم 
بالتبلي�غ ان�ك كن�ت تس�كن منطقة حي الس�جاد 
الجيالوية وارتحلت اىل جهة مجهولة وحسب اشعار 
مختار املنطقة لذا قرر تبليغك بصحيفتن رسميتن 
يوميت�ن محليتن للحض�ور يف موع�د املرافعة يوم 
2018/7/11 الس�اعة 8,30 صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

امري موىس حميد

فقدان
فقدت مني براءة الذم�ة الصادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النجف االرشف ذي الع�دد )4784( 
بتاري�خ 2018/2/28 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العامة 
للرضائب فرع الزبري باس�م ) كريم حاتم عبد االمري 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة يف النجف 
االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 4794

التاريخ: 2018/7/1
اعالن

بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعية  ) ش�نوة 
ش�اكر حس�ن ( التي تطلب تبديل لقبه�ا وجعله ) 
الش�مري ( بدال من ) البلوش ( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمس�ة 
عر يوما  ( وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية 

اعالن
ق�دم املواط�ن  ) عبد الرض�ا مجبل نب�ات ( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللق�ب يف قيده 
وجعله ) الحس�يني ( وعمال باحكام املادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
تق�رر نر الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل فرتة )عرة 
اي�ام( من تاري�خ النر وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول.
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

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

فقدت شهادة تكييل عائدة للسيارة 31982  نينوى 
بأسم )فواز عبد حميد( عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان
فقدت هوية املوظف )عبد الحس�ن ارس�يل حميد( 
الوزارية من مديرية انتاج الطاقة الكهربائية محطة 
كهرب�اء النجيبي�ة عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

فقدان 
فقد مس�تند اص�دار الوق�ود املرق�م )00444064( 
وامل�ؤرخ )2018/6/2( للس�يارة املرقمة 127977 
س�ليمانية ص�ادر م�ن رشك�ة توزي�ع املنتوج�ات 
النفطي�ة هيئة توزيع الجنوب بأس�م )حس�ن عي 
ع�ذاب(   ع�ىل م�ن يعث�ر علي�ه  تس�ليمه  اىل جهة 

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

فقدان
فقدت هوية وزارية صادرة من هيئة دعاوى امللكية 
بأس�م ) احمد عب�د ال�رزاق جعفر ( عىل م�ن يعثر 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة ابي صيدا
العدد  /64/ب/2018

التاريخ 2018/7/2
اعالن

اىل / املدعى عليه )حس�ن حس�ن علوان( مجهولة 
محل االقامة

اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 2018/6/14 حكما 
يق�ي  ق�رارا  64/ب/2018  باالضب�ارة  غيابي�ا 
بالحكم باملبلغ قدره خمسة مالين دينار وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار القائ�م بالتبليغ قرر 
تبليغ�ك نرا بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
االع�رتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب الحكم الصادر بحقك الدرجة القطعية 
القايض

سعد جزاع حسن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
إىل بلدي�ة )الكوف�ة(  وملدة  )حس�ب ما م�ؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من 
يرغ�ب باالش�رتاك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الروط املطلوبة مراجع�ة بلدية  الكوفة أو اللجنة خالل )15( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل 
لنر اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين 
الش�اغلن للعق�ار الذين يرغبون بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق  
لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النر واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك.

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

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات 
بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5 � يقوم مس�تأجر س�احات وقوف ومبيت السيارات الواردة الفقرات )5,4( يف االعالن بتنفيذ كشف البلدية والذي يتم الحصول عليه 
من البلدية وبموجب املبلغ املؤرش ازاء كل ساحة وخالل مدة ال تزيد عن )30( يوما من تاريخ االحالة

6 � يق�وم  مس�تاجر س�احات وقوف ومبيت الس�يارات الواردة الفق�رات )5,4( يف االعالن بدفع مبلغ الكش�ف كتأمينات للبلدية يتم 
اسرتجاعها بعد تنفيذ الكشف وتاييد املهندس املرف بالتنفيذ واالنجاز وبخالفه تقوم البلدية بتنفيذ الكشف بمبلغ التامينات

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 162

التاريخ 2018/7/1

جنس الملكت
رقم الملك

مبلغ الكشف مدة التاجيرالموقعالمساحة
)دينار(  الرقم 

القديم
الرقم 
الجديد

سنة واحدةقرب دور معمل السمنت)3×4(م631 1كشك1

سنة واحدةقرب دور معمل السمنت)3×4(م632 2كشك2

حي ميسان /على القطعة 200م752 بالفرن صمون مع حوانيت32
سنة واحدة)3/31410(

6,127,000ثالث سنواتخلف المدرسة العقيلية 2950م320بالساحة وقوف ومبيت السيارات4

5,478,000ثالث سنواتخلف محكمة الكوفة)90×12(م650بالساحة وقوف ومبيت السيارات5



  

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1703( الثالثاء  3  تموز  2018
www.almustakbalpaper.net

الربازيل تتجنب مفاجآت املكسيك وتبلغ ربع هنائي املونديال
            المستقبل العراقي / وكاالت

تغل�ب المنتخب البرازيل�ي على نظيره 
المكس�يكي، بهدفي�ن دون رد، ضم�ن 
منافس�ات دور ال�16 من بطولة كأس 

العالم المقامة في روسيا.
وس�جل هدف�ي المنتخ�ب البرازيل�ي، 
 ،51 الدقيق�ة  ف�ي  س�يلفا  دا  نيم�ار 
وروبرتو فيرمين�و في الدقيقة 89 من 

زمن اللقاء.
وس�يواجه منتخ�ب الس�امبا في ربع 
نهائ�ي البطول�ة، الفائ�ز م�ن مب�اراة 
بلجي�كا والياب�ان، المق�رر لها مس�اء 

اليوم.
المب�اراة  المكس�يكي  المنتخ�ب  ب�دأ 
بالضغط العالي على نظيره البرازيلي، 
وحصل عل�ى فرصة للتس�جيل عندما 
أخرج أليس�ون باكير، حارس السامبا، 
عرضية أندريس ج�واردادو لتصل إلى 
المهاج�م هيرفينج لوزانو الذي س�دد 
في جسد مدافعي البرازيل في الدقيقة 

.3
وج�اءت أول فرصة خطي�رة للمنتخب 
البرازيل�ي عن طريق نيمار في الدقيقة 
5، بعدما سدد من خارج منطقة الجزاء 
لك�ن أوتش�وا، تص�دى لتس�ديدة نجم 

باريس سان جيرمان بصورة جيدة.
وكاد هيكتور هيريرا، أن يسجل الهدف 
عندم�ا  المكس�يكي  للمنتخ�ب  األول 

اس�تلم تمري�رة رائع�ة م�ن كارل�وس 
فيال داخ�ل منطقة الج�زاء، لكن دفاع 
الس�امبا تصدى لتس�ديدة العب بورتو 

في الدقيقة 21.
وتص�دى أوتش�وا، حارس المكس�يك، 
لنيم�ار ال�ذي رواغ دفاعات المكس�يك 

من الجبهة اليمنى، وانفرد به، بطريقة 
خيالية في الدقيقة 25.

وع�اد الح�ارس م�رة أخ�رى ليتصدى 
لتس�ديدة رائع�ة م�ن داخ�ل منطق�ة 
الج�زاء، م�ن جابريي�ل جيس�وس بعد 
تع�اون مثمر م�ع فيلي�ب كوتينيو في 

الدقيقة 32.
ب�دأ المنتخب البرازيلي الش�وط الثاني 
بصورة مثالية، من خالل السيطرة على 
الكرة والضغط العال�ي، وكاد كوتينيو 
أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 48، 
عندما اس�تلم العب برشلونة الكرة في 

منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن حارس 
المكسيك تصدى لها ببراعة.

وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 51، 
عندما قاب�ل عرضية ويلي�ان األرضية 
م�ن داخل منطق�ة الجزاء، ليس�دد في 

المرمى الخالي من حارسه أوتشوا.
وكاد باوليني�و أن يضيف الهدف الثاني 
للمنتخ�ب البرازيل�ي، عندما س�دد من 
داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة 

من فاجنر في الدقيقة 58.
وج�اءت أول فرصة خطي�رة للمنتخب 
المكس�يكي ف�ي الش�وط الثان�ي عن 
طريق كارلوس فيال الذي سدد تسديدة 
رائع�ة من خارج منطق�ة الجزاء، لكن 
الحارس أليسون تصدى لها ببراعة في 

الدقيقة 60.
وواصل أوتشوا تألقه في مباراة اليوم، 
بعدما تصدى لتس�ديدة صاروخية من 
ويليان م�ن الجبهة اليمنى في الدقيقة 

.63
وامتل�ك المنتخ�ب المكس�يكي الك�رة 
لكنه فش�ل في صناع�ة فرص خطيرة 
عل�ى مرمى الحارس البرازيلي وس�ط 

دفاع محكم من العبي السامبا.
وقضى البدي�ل روبرت�و فيرمينو على 
أح�الم المكس�يك ف�ي الع�ودة، بعدما 
س�جل اله�دف الثاني ف�ي الدقيقة 89، 
عندما سدد في الش�باك الخالية بعدما 

خرج أوتشوا ليتصدى النفراد نيمار.

            المستقبل العراقي / متابعة

غادر محترف الق�وة الجوية، الالعب الكرواتي 
سيباس�تيان، إلى بالده لقض�اء إجازته هناك، 
بع�د انتهاء عقده الرس�مي م�ع الفريق، أمس 

االحد.
وف�ي هذا الصدد، أش�ار مدرب الق�وة الجوية، 
راض�ي شنيش�ل، ف�ي تصريحات خاص�ة، إلى 
أن الالع�ب تعرض إلصابة، قب�ل فترة قصيرة، 

وغاب عن المباريات الثالث األخيرة للفريق.

وتاب�ع: “سيباس�تيان الع�ب مهم لن�ا، وإدارة 
الن�ادي توصل�ت التفاق مع�ه لتجدي�د عقده، 
للموس�م المقبل، في انتظار التوقيع الرس�مي 

بعد عودته من اإلجازة”.
وأضاف: “سندرس وضع المحترفين اآلخرين، 
خالل الفترة المقبلة، من أجل تحديد مصيرهم 

مع الفريق”.
وكان الالعب الكرواتي قد انتقل لصفوف القوة 
الجوي�ة، ف�ي نهاي�ة أغس�طس/آب الماضي، 

قادما من الوحدات األردني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أبدى الالعب الدولي البرازيلي، فيليب كوتينيو، 
س�عادته بتأه�ل منتخ�ب ب�الده لرب�ع نهائي 
الموندي�ال، رغ�م المعان�اة قب�ل الف�وز عل�ى 

المكسيك في الدور الثاني.
وقال كوتينيو، ف�ي تصريحات نقلتها صحيفة 
“س�بورت” اإلس�بانية: “نحن في كأس العالم 
وأهم ش�يء هو الفوز، لقد نجحن�ا في التأهل 

لدور الثمانية”.
وأض�اف: “البرازي�ل لم تكن جي�دة خاصة في 
الش�وط األول، خس�رنا الس�يطرة على الكرة، 

كان هناك تغيير في الخطط”.
وأردف: “أبلغنا الجهاز الفني ببعض التعديالت 
التكتيكية، وبالتالي حدث لنا تحسن في الشوط 

الثاني”.
وتاب�ع: “أعتق�د أنن�ا عل�ى الطري�ق الصحيح، 
التغيي�رات منطقية، فنحن ندف�ع بمن يعطينا 
المزي�د من الخيارات، ف�ي النهاية حصلنا على 

الفوز ونحن سعداء”.
واختت�م: “تيتي )م�درب البرازي�ل( دائًما ما 

يطل�ب منا التحل�ي بالصب�ر ألن الفرص 
س�وف تأت�ي، الي�وم كان لدين�ا ه�ذه 
العقلي�ة حت�ى النهاي�ة، أعتق�د أنن�ا 
خضنا أحد أفضل األشواط الثانية في 

البطولة واستحققنا الفوز”.
عل�ى  البرازيل�ي  المنتخ�ب  وتغل�ب 
نظيره المكس�يكي، بهدفين دون رد، 
ضمن منافسات دور ال�16 من بطولة 

كأس العالم المقامة في روسيا.

شنيشل يكشف موقف سيباستيان

كوتينيو: نصيحة تيتي منحتنا الفوز

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

بع�ث س�يرجيو رام�وس، قائ�د ري�ال مدريد 
والمنتخ�ب اإلس�باني، برس�الة مطول�ة إلى 
جماهيره، بعد نهاية موسمه الكروي بخروج 

الماتادور من منافسات مونديال روسيا.
وقال راموس في رسالته التي نقلتها صحيفة 
“ماركا” اإلس�بانية: “اليوم ينتهي موس�منا 
ومث�ل أي ش�خص آخر 
أُقّي�م  أن  يج�ب 
م�ا ح�دث في�ه، 
تعتق�دوا  ال 
نق�وم  ال  أنن�ا 
بتحلي�ل األم�ور 
أو أنن�ا لس�نا عل�ى 
بأخطائن�ا  عل�م 
نح�ن  ونجاحاتن�ا، 
كل  نعي�ش 
ء  ش�ي

بأمل وبمسؤولية كبيرة”.
وأضاف: “م�ع ريال مدريد كان هذا الموس�م 
مليًئ�ا بالظ�الل، ولكن في النهاي�ة كان هناك 
ض�وء رائ�ع، لق�د أخفقن�ا ف�ي المنافس�ات 
المحلية، لك�ن العودة للفوز ب�دوري األبطال 
إنج�اًزا  كان  التوال�ي  عل�ى  الثالث�ة  للم�رة 

تاريخًيا”.
وعن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
عن الفري�ق الملكي، قال: “رحي�ل زيدان كان 
مري�ًرا، لكن ال�كل له الحرية في ق�راره، لدينا 

امتنان كبير له”.
وعن منتخب إس�بانيا، ق�ال: “كان هناك تحد 
مثي�ر واجهن�اه بطاقة كبيرة، وقب�ل الظهور 
األول حدث ش�يء لم نتوقعه، لن أقيم األفعال 
أو الق�رارات، لك�ن عدم االس�تقرار لن يكون 
رفيًقا جيًدا”.وتاب�ع: “ومع ذلك حافظنا على 
التماس�ك وقوة المجموعة، لكن الحقيقة هي 
أنن�ا انتقلنا من وضع أكثر إلى أقل قوة، ورغم 
أن الكثيرين يعتقدون أنه بإمكاننا فعل المزيد 

إال أننا لم نكن نعرف كيف نفعل المزيد”.
وأردف: “رغم أننا تركنا أنفس�نا فوق العشب 
األخضر حتى آخر قطرة من العرق، وحتى 
أقص�ى ذروة للطاق�ة والش�جاعة، لم 
نفعل ذلك كما ينبغي، لكننا حاولنا 
بكل تأكيد أن نصل إلى نهاية 

المشوار”.

وواصل: “أتقّبل جميع التعليقات واالنتقادات 
لك�ن دعون�ا ال ننس�ى أن الف�وز ي�كاد يكون 
مج�رد مصادفة، ألن الخس�ارة هي خس�ارة 
الجمي�ع وفريق واحد فقط من س�يتمكن من 
تحقيق المج�د، هذه هي الصعوبة األكبر التي 
ترفع م�ن قيم�ة االنتص�ارات وتحوله�ا إلى 
أس�طورة”.وأردف: “كان بإمكانن�ا أن نفع�ل 
م�ا هو أفضل وكان يجب علين�ا ذلك، ولكن ال 
أش�عر بالخجل، أنا فخور ب�أن أكون قائد هذا 

المنتخب الضخم”.
واختتم بقوله: “بعد أن ُقلت ذلك أتذكر صديق 
عاش معي المغامرات والمآسي وجعلنا نشعر 
بما لم نتخيله أبداً، إنييستا لقد كان من دواعي 
سروري السير معك، أتمنى لو كنت قد حصلت 

على ذكرى أجمل لوداعك”.
منافس�ات  اإلس�باني،  المنتخ�ب  وودع 
الموندي�ال، بعد الخس�ارة ب�ركالت الترجيح 

أمام روسيا، البلد المضيف.

راموس يلخص موسم الفرح واأللـم برسالة واحدة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن آرس�نال، اليوم، عن تعاقده رسميا مع سوكراتيس باباستاثوبولوس، نجم دفاع 
بروسيا دورتموند، في صفقة انتقال نهائي.

ونش�رت حسابات الجانرز على مواقع التواصل االجتماعي، صورا لسوكراتيس وهو 
يرت�دي قميص الفريق، لتكون ثالث صفقات النادي تحت قيادة المدرب الجديد أوناي 

إيمري.
وذك�رت صحيفة “ديلي إكس�بريس” بأن�ه على الرغم من عدم كش�ف النادي اللندني 

قيمة التعاقد، إال أنها قد تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، في عقد طويل األمد.
وس�يرتدي ذو ال� 30 عاما رقم 5 مع فريقه الجدي�د، لينضم إلى الصفقتين التي أعلن 
عنهما النادي في األس�ابيع الماضية، س�تيفان ليشتنش�تاينر، ظهير أيمن يوفنتوس 

السابق، والحارس األلماني بيرند لينو، القادم من بايرن ليفركوزن.
ولعب سوكراتيس في صفوف آيك أثينا وجنوى وميالن وفيردر بريمن، قبل أن ينتقل 

لبوروسيا دورتموند في 2013.

رسميًا.. آرسنال يضم
سوكراتيس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

د نيمار دا س�يلفا، نجم المنتخب البرازيلي، أنَّه ال يهتم  أكَّ
ه إليه، مش�يًرا إلى أنَّه يلعب  كثيًرا باالنتقادات التي توجَّ

لمساعدة فريقه على الفوز.
 وقال نيمار في المؤتمر الصحفي عقب مباراة البرازيل والمكسيك 
بثم�ن نهائ�ي المونديال، والذي حض�ره : “الفوز على المكس�يك 
بهدفين نظيفين، والتأهل إلى ربع النهائي، شعور جيد، ليس على 

المستوى الشخصي فقط، ولكن كذلك على الجماعي”.
 وع�ن رده عل�ى الهجوم الذي ش�نه عليه مدرب المكس�يك خوان 
كارلوس أوس�وريو، قال نيمار: “م�ن األفضل أن يتحدَّث المدرب 

عن المدرب، وليس عن الالعب”.
 كان أوس�وريو، ق�ال ف�ي المؤتمر الصحفي: “ع�ار على كرة 
الق�دم أن يضيع الكثير من الوقت بس�بب العب. نحن ال نلعب 

مع أطفال. نحن نلعب مع رجال. كرة القدم لألقوياء”.
ه إلي�ه بأنه يتحايل  ول�دى تعليقه على االنتق�ادات التي توجَّ
ف�ي األخطاء، وإطالق لقب “الغطاس” علي�ه، قال: “ال أهتم 
باالنتقادات أبًدا.. في آخر مباراتين لم أتحدث للصحافة حتى 

ال أتعرض لالنتقادات”.
وتعليقا على مس�توى اوتش�وا حارس المكس�يك ونجاحه 
أخيراً في إحراز هدف بش�باكه، قال:” أوتش�وا حارس رائع 
قدم مب�اراة غير اعتيادي�ة اهنئه عليها، لكنني ال استس�لم 

ابدا”.
ل إلى رب�ع النهائي،  ُيذك�ر أنَّ المنتخ�ب البرازيل�ي، تأهَّ

وينتظ�ر الفائز من مواجه�ة اليابان وبلجي�كا، فيما 
فش�ل المنتخب المكس�يكي في التغل�ب على عقدة 

دور ال�16، التي الزمته منذ بطولة 1986.

نيامر يرد عىل اهتامه
بـ »الغطس«

ساوثجيت يمنع نفسه من حلم هنائي املونديال

              المستقبل العراقي / وكاالت

انفصل مش�جع روس�ي من مدينة 
تشيليابينسك، عن زوجته، بعد نقاش 
ح�اد بينهما ح�ول النج�م األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
 ”Argumenti i Fakti“ ووفًق�ا لصحيف�ة
الروس�ية، احتف�ل الرج�ل بق�وة بع�د أن 
استطاع المنتخب األرجنتيني العبور للدور 
ثمن النهائي م�ن المونديال بعد الفوز على 
نيجيريا )1-2(، وأصبح هدفا للسخرية من 

قبل زوجته التي تشجع البرتغال.
وأوضحت الصحيف�ة، أن زوجته قالت له: 
“منذ بداي�ة كأس العالم وميس�ي يقدم 
مس�توى مخزيا، حتى أنه لم يس�تطع 

تسجيل ركلة جزاء أمام أيسلندا”.
وبع�د إهان�ة الزوجة لميس�ي، اختار 
المشجع الروسي مغادرة المنزل بعد 

أن جمع كل متعلقاته.
وقال الزوج: “لم أتمكن من احتواء نفسي، 
وقل�ت لها كل ما أفكر فيه عن كريس�تيانو 
رونال�دو والمنتخ�ب البرتغال�ي واألندي�ة 
التي تحبها، ثم أخذت أشيائي وغادرت إلى 

األبد”.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشجع الروسي 
ق�دم في اليوم التالي، طلبا للس�لطات، من 
أجل تطليق زوجته بش�كل رسمي، بعد 14 

عاما من الزواج.
يذك�ر أن الزوج�ان كانا اجتمع�ا في حانة 
في نهائي�ات كأس العالم 2002، ومنذ ذلك 
الحين ل�م ينفصال رغم اخت�الف أهوائهما 

الرياضية.
موندي�ال  األرجنتين�ي  البرغ�وث  وودع 
روس�يا، الس�بت الماض�ي، بعد الخس�ارة 
أمام فرنس�ا )4-3(، ضمن منافس�ات دور 

ال�16.

مشجع رويس يطلق زوجته بسبب مييس

            المستقبل العراقي / متابعة
 

لم يس�مح جاريث س�اوثجيت، المدير الفني 
لمنتخ�ب إنجلترا، لنفس�ه، بالحدي�ث عن حلم 
الوص�ول لنهائ�ي كأس العالم، ف�ي ظل خروج 

العديد من الكبار في النسخة الحالية.
ويواجه منتخب إنجلترا في ثمن النهائي، كولومبيا، 
وف�ي ح�ال تخطيها س�وف يلعب م�ع المنتصر من 

مباراة سويسرا والسويد.
وق�ال س�اوثجيت: “لقد كنا في نفس الموق�ف من قبل، إنه 
تفكي�ر ال معنى له قبل أن نرى ما س�يحدث غ�ًدا، نحن اآلن 

نركز على كولومبيا”.
وأض�اف: “ربما الفرق القوية لم تتواجد هنا، وهذا يعني أن 
الجمي�ع وصل إلى مس�توى ع�ال جًدا، إذا كان�ت هناك فرق 
تقص�ي ألمانيا وإس�بانيا فيج�ب احترامها أيًض�ا، لكننا لم 

نناقش ما سيحدث بعد مباراة الغد”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

إذا شلعرت أن املعمويلات تنخفض فلا تضخم األمور بل 
حلاول أن تملرر الشلؤون البسليطة واملشلاكل الصغرية 
بدون مواجهلات، مطلوب منك التنظيم والتقيد بالقوانني 

األربعاء 4 فهنا يكمن مفتاح النجاح.

تهتم ببعض التفاصيل وتراقلب مايجري، وتجري عملية 
تبديل وتعديل وتصحيح.

يتحسن املزاج فتبلغ غاياتك
وتواكب تغيريات تحصل.

يوملان يحمان االنفلراج، تسلتعجل امراَ وتسلتفيد من 
فرصة ربما.

التبقى قابعاً يف زاويتك.

قد تشعر بعدم التجاوب
مع الرشيك او بربودة مشاعر.

ابق حلذرا والتغامر يف مكان مجهول، قد يتبدل مزاجك او 
تشلعر ببعض القلق او ترتكب حماقلة، وربما تثار أزمة 

غرية يف محيطك.

الفللك يحمل إليك الهدايا الجميللة وبعض األفراح، فهذه 
الفرتة مناسبة وتبدو سعيداً خالها ، يف حياتك الشخصية 
كملا يف بعض الشلؤون املهنية، قد يبوح للك إحد املقربني 
ما يفاجئك األربعاء 4، ربما تلقى دعوات حلوة أو تشلارك 

بمناسبات مفرحة الخميس 5.

لحسلن الحلظ إن هلذه األمور تتبلدد يف هذيلن اليومني، 
فتسلعد بقلرب البعلض وتعيلش أوقاتلاً ملن الطمأنينة 

واألمان.

تهتم بشلأن عائيل وتقبل عىل تغيلريات يف حياتك املنزلية، 
وربما تذهب إىل مكان جديد أو تسلافر للتسلية أو إلنجاز 
مهمة ما، يناسلب الخميس 5 ملمارسلة بعلض الهوايات 

وكذلك لتوظيف طاقتك الفكرية يف مجال مجد.

تلجأ إىل حدسلك لكلي تتخذ قلراراً يتعلق بوضلع مايل أو 
شلخيص، قد تسلمع علن نتائج جيلدة لبعلض األعمال 
الثاثلاء 3، تصحلح وضعاً األربعاء 4 وتجلري اتصاالً مع 

بعض الزماء واملحيطني لتفادي مشكلة أيضاً.

تجاهل من يحاول أن يمرر رشوطه قبل مصلحتك وحاول 
أن تصده بكل الوسائل.

تتحمل مسؤوليات شلتى وتعالج مسائل بكثري من الدقة 
والحنكة، تحقق أهدافاً أيضاً وتلح عىل النجاح واالستفادة 
من بعض الظروف األربعاء 4، تقدم عىل تسويات الخميس 

5 وترتك أثراً جيداً لدى بعض األوساط.

احلوتالعذراء

»واتساب« يضيف ميزة للمجموعات
أضاف تطبيق »واتسلاب« ميزة جديدة 
املجموعلات،  علىل  املرشفلني  تعطلي 
القلدرة علىل أن يكونلوا املسلتخدمني 
الوحيدين القادرين عىل إرسال الرسائل 

يف املجموعة.
امليلزة  هلذه  أن  »واتسلاب«  وأوضلح 
مثلل  لألشلخاص  مفيلدة  سلتكون 
إنشلاء  يمكنهلم  الذيلن  املدرسلني، 
مجموعلات لفصولهم، وتكون إمكانية 

إرسلال الرسلائل مقصلورة عليهم من 
بني بقية أعضاء املجموعة.

وقال »واتسلاب« عرب مدونتله: »اليوم 
نطللق إعلداداً جديلداً للمجموعة حيث 
يستطيع املرشفون فقط إرسال رسائل 
إىل املجموعلة، وهي إحلدى الطرق التي 
اسلتخدام  يف  األشلخاص  يسلتخدمها 
املجموعات يف تلقي اإلعانات واملعلومات 
الهامة، بما يف ذلك اآلباء واملدرسلون يف 

املدارس واملراكلز املجتمعية واملنظمات 
غري الربحية«.

ويمكلن تفعيل هلذه امليلزة من خال 
االنتقلال إىل معلوملات املجموعلة، ثم 
إعلدادات املجموعة، ثم اختيار إرسلال 

.»Only Admins« الرسائل، واختيار
فقلط  حاليلاً  امليلزة  هلذه  وتتوفلر 
ملستخدمي نظام iOS، وستكون متاحة 

قريباً ملستخدمي نظام »أندرويد«.

أم تلتقي بابنتها ألول مرة
التقت سيدة أمريكية بابنتها ألول مرة 
منذ ملا يقلارب الثمانني عاًملا، وذلك 
بفضل مؤسسلة تسلاعد عىل لّم شمل 
العائلات باالعتملاد علىل فحوصلات 
DNA.وذكلرت  النلووي  الحملض 
صحيفة »تليغراف« الربيطانية أن األم 
العجوز التلي تبلغ من العمر 100 عام 
واالبنة )80 عاما(، قد التقيتا ألول مرة 
منلذ عقود.وقضت ليليان سليمينريي 

حياتهلا معتقلدة أن ابنتها قلد ماتت 
عند الوالدة، وهلو نفس االعتقاد الذي 
كان لدى االبنة جوان ابونشلترين بأن 
والدتها قد لفظت أنفاسها األخرية عند 
والدتها.وبفضلل الثلورة العلمية التي 
أحدثها الحمض النووي DNA جرى لم 
شمل الثنائي ألول مرة رغم أنه لم يكن 
يفصلل بينهملا سلوى 100 كيلومرت 
عىل سلاحل والية فلوريلدا األمريكية.

وقاللت االبنة إنها بدأت منلذ أن كانت 
يف سلن السادسلة عرشة تتساءل عن 
هوية أمهلا الحقيقية، وعاشلت أياًما 
طويللة يملؤها الحزن والبكاء بسلبب 
ذلك.ولم تصلدق جلوان أن والدتها قد 
فارقت الحياة، حيلث نقلت الصحيفة 
الربيطانيلة قولها: »كان لدي شلعور 
قلوي بأنهلا كانلت علىل قيلد الحياة 

بطريقة أو بأخرى«.

يوتيوب تزامن فيديوهاهتا
أتاحت منصة يوتيوب ميزة جديدة يطلق 
 ،)PiP( »عليهلا »صلورة داخلل صلورة
لجميع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد 
بشلكل مجاني.ولن يضطر املستخدمون 
لدفلع أي مقابلل ملادي للحصلول علىل 
هلذا امليلزة التلي كانلت متاحلة فقلط 
 »YouTube Premium« للدى مشلرتكي 
تقتلر  أنهلا  إال   ،»YouTube Red»و
حاليا عىل مستخدمي يوتيوب يف الواليات 
مسلتخدمو  فقط.وسليتمكن  املتحلدة 
أندرويلد أوريو، الذي يسلتحوذ عىل %5.7 
فقلط ملن أجهلزة أندرويد املسلتخدمة 

حاليلا، ملن الحصول علىل هلذه امليزة، 
فيملا تخطلط الرشكلة اململوكلة لغوغل 
إلتاحتهلا لعدد أكرب من املسلتخدمني، إال 

أنه سيتعني عليهم االنتظار لفرتة طويلة 
من الوقت.وتسلمح ميزة »صلورة داخل 
صلورة« بمشلاهدة فيديوهلات يوتيوب 
أثناء اسلتخدام تطبيقلات أخرى دون أي 
مشلاكل يف االنقطاع.كما أشارت الرشكة 
إىل أن الخدملة الجديلدة املجانية ال تدعم 
محتلوى  تتضملن  التلي  الفيديوهلات 
موسيقيا، وسليتمتع بهذا الخيار أعضاء 

»YouTube Premium« فقط.
واكتشفت هذه امليزة ألول مرة، بواسطة 
موقع »xda-developers«، داخل تطبيق 

يوتيوب العادي.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم عن املاء الغلري نظيف وامللوث والذي يقتل 
5000 طفلل يوميا جلرّاء اإلسلهال أي بنحو طفل 

واحد كل 17 ثانية حول العالم.
نسلبة 80% من األمراض يف العاللم الّنامي مرتبطة 

باملاء.
يف نريوبي عاصمة كينيلا يدفع الفقراء تكلفة أكثر 
10 ملرات للحصلول عىل ملاء نظيف مملا يدفعه 

سكان مدينة نيويورك.
يف بعلض البللدان الفقلرية يحصل أقلل من نصف 

السكان عىل ماء نظيف صالح لإلستهاك.
يمكن لإلنسلان أن يعيش حوايل شهر بدون طعام، 
ولكنه يسلتطيع العيش أسلبوع واحلد فقط بدون 

ماء.
يزداد حجم امللاء حوايل 9% عند تجّمده. عىل عكس 

أغلب السوائل األخرى.
توجلد يف الوقت الحايل نفس كمية املياه التي كانت 

موجودة عىل كوكب األرض منذ مايني السنني.

كيف جتعل عامك احلايل »األفضل«؟
هل تريد أن تحصل عىل حياة رائعة، حسلًنا يبدو األمر 
صعًبلا إذا ما نظلرت إىل حياتك كلها علىل أنها »وحدة 
واحدة« ولكن إذا ما قسلمتها إىل أجزاء سلتبدو األمور 
أيلر، للذا فعليلك أن تجعلل عاملك هذا هلو األفضل 
مقارنة بما سبقه، حيث يصبح مع تكرار هذا األمر كل 
عام أفضل مما سلبقه، لتكون حياتك يف أفضل شلكل 

ممكن.
هلذه هي فكلرة أكثر كتلب تطوير الشلخصية مبيًعا 
لعام 2018 »أفضل سنة عىل اإلطاق« للكاتب »مايكل 
هاييلت«، واللذي يؤكد فيله أن هناك خملس خطوات 
رضوريلة لكلي يضملن كل شلخص أن يكلون عامه 
الحايل هو األفضل عىل اإلطاق وبالتايل تسلتمر حياته 

يف التحسن، وتشمل تلك الخطوات.
ما تعتقد فيه مهم

أول يشء ينبغلي أن يحلدث لكلي تحصلل علىل عامك 
األفضلل هو أن »تصلدق« تماًما أن بوسلعك الحصول 
عليله، ملع اعتقلادك بقدرتلك علىل فعل ذللك، ألنه يف 

كثلري من األحيان ما تؤثر »الحالة العقلية« للشلخص 
ومعتقداتله املسلبقة علن مسلتقبله علىل قدرته عىل 
الفعل وتحكم عليه بالفشلل حتى قبل أن يبدأ ال سيما 

إن كان متشككا يف قدراته أو يائسا منها.

ويف هلذا اإلطار يقلول »هاييت« إنه عىل الشلخص أن 
يكلون »ممتًنلا » ألي نعملة يحصلل عليهلا، وإن هذا 
سيسلاعده يف النظلر بإيجابيله لألشلياء وال يفعل ما 
يرتكبله الكثريون من التقليل ملن قيمة ما يملكون أو 

مما يمكنهم فعله وبالتايل يفشلون قبل أن يبدأوا.
ويلرب »هاييت« مثلًا بأن الكثرييلن يحجمون عن 
القيلام بأشلياء يحبونهلا أو »رضورية« لهم بسلبب 
اعتقادهلم بأنهلم ال يملكون الوقت اللكايف لها، بينما 
أول ما يحتاجونه هو »االعتقلاد« بإمكانية حصولهم 
علىل ما هو أفضلل إذا ما قرروا فقلط تنظيم أوقاتهم 
واعتقدوا يف إمكانية توفري الوقت املناسب لفعل ما هو 

»رضوري« وما »يريدون« فعله عىل حد سواء.
وأهلم أملر هنلا هو اعتقلاد الشلخص أن لديله قدرة 
مستمرة يف التأثري عىل مجريات حياته من خال تغيري 
طريقة تعامله مع األمور أو حتى رؤيته لها، فأسوأ ما 
يمكن أن يفعله شلخص بنفسه ظنه بعدم قدرته عىل 

التأثري يف حياته.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 6 أشلخاص« - 2 كلوب كبري دقيق أبيض منخلول )240 جرام( - 
نصلف كوب كبري سلكر أبيض )100 جلرام( - 1 ملعقة صغلرية »ملعقة 
شلاي« فانيليلا - 2 ملعقة صغرية »ملعقة شلاي« بيكنج بلاودر - نصف 
كلوب كبري زيت نباتلي )110 مللل( - نصف كوب كبري عصلري برتقال أو 

نصف كوب كبري لبن )120 ملل(
طريقة التحضري:

نحلر إنلاء نضيف فيله عصري الربتقال ، و السلكر ثم نقلب بإسلتخدام 
ملعقة حتى يذوب السكر يف عصري الربتقال.

نحلر وعاء املرب الكهربائي ونضع فيه الدقيق والزيت ونثبت املرب 
عىل الرعة املتوسطة ونرتكه حتى يمتزج الزيت بالدقيق .

بمجرد امتزاج الدقيق بالزيت نضع الفانيليا و البيكنج باودر و نسلتمر يف 
الخلط مع سكب خليط عصري الربتقال بالسكر تدريجًيا حتى يتكون لدينا 

عجينة هشة وناعمة ومتماسكة
نجملع العجني من املرب الكهربائي ونرتكها يف درجة حرارة الغرفة  ملدة 

ساعة حتى ترتاح وتتماسك أكثر
نحلر صينيلة مدهونله بالقليل من السلمن ،ثلم نبدأ يف تشلكيل عجني 
البسلكويت عىل شلكل كرات باليد أو بقطاعة البسلكويت ونرص العجني 
يف الصينيلة ونحلرص عىل وجود مسلافة بني كل قطعة عجني بسلكويت 

واخرى
نضعها يف الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية ملدة ربع سلاعة حتى 

يتحمر البسكويت ويصبح لونه ذهبي
نخرج البسكويت من الفرن بعد نضجه ونرتكه حتى يربد تماًما

االن نستطيع تقديم  البسكويت بدون بيض بجانب الشاي

بسكويت بدون بيض
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ماهي فوائد تناول السمك للحوامل؟ 
إن تناول الحوامل املزيد من الس�مك، فضال 
عن كونها مفيدة الدمغ�ة أطفالهن ، يقلل 
من خطر اإلصابة بالتوحد. وأظهرت نتائج 
دراسة أجريت يف إسبانيا أن األطفال الذين 
كانت أمهاتهم تتناول السمك نحو ثالثة إىل 
أربعة مرات شهرًيا كان معدل ذكائهم أعىل 

بنسبة 2.8 باملائة من باقي األمهات.
وبحس�ب توصي�ات إدارة الغ�ذاء وال�دواء 
األمريكية الحالية أن النس�اء الحوامل يكن 
أفضل حاالً بتناول حصتني أو ثالث حصص 
أس�بوعيا من أنواع األس�ماك التي تحتوي 
عىل زئبق أقل ، بما يف ذلك سمك السلمون.

يف هذه الدراسة ، اخترب الباحثون االطفال 
حديثي الوالدة وقاس�وا مس�توى الزئبق و 
DHA يف دمائهم. يف وقت الحق ، ومن ثم يف 
عمر 14 شهرًا ومرة أخرى يف عمر 5 سنوات 
، اختربوا األطفال إلجراء تقييم والبحث عن 

.)ASD( عالمات اضطراب طيف التوحد
يف نهاية هذه الدراس�ة، لوح�ظ انخفاض 
يف خصائ�ص طي�ف التوحد ل�دى األطفال 
الذي�ن زادت أمهاتهم من تناول األس�ماك. 
كما وجد الباحث�ون، أن أحماض أوميغا 3 
الدهنية يف األس�ماك مفي�دة أيضا لتطوير 

لغة األطفال.

وصفة لعالج حب الشباب  الشيكوالتة الداكنة حتسن النظر واملزاج
يعترب حب الش�باب من املشاكل الشائعة التي يعانى منها الكثري مروًرا 
بمرحلة املراهقة حتى الش�باب، ما يسبب إزعاج خاصة للفتيات، لذلك 
يلج�أ البع�ض لتجرب�ة بعض الحل�ول لعالج ح�ب الش�باب ولكن دون 
جدوى، ويف إطار هذا السياق، ذكر موقع » birdie«، مرشوبات طبيعية 

لعالج هذه املشكلة مثل:
مرشوب شاي الكركم

الكرك�م، ه�و أح�د التواب�ل، وال�ذي يحت�وى ع�ىل خصائ�ص مضادة 
لاللتهابات، والفريوس�ات، وكذلك الفطريات، ويستخدم يف عالج بعض 

األعراض الطبية، وينصح بتناوله لعالج حب الشباب.
مكونات شاي الكركم :

- ملعقة صغرية من شاي الكركم.
- 2 كوب من املاء.
طريقة التحضري :

- وضع الكركم يف املاء عىل النار، لبضع دقائق.
- يصفى الكركم بعد غليانه، ثم يضاف عليه عس�ل أو أي محىل حس�ب 

الرغبة.

توصل�ت دراس�ة حديث�ة أرشف عليه�ا باحث�ون س�ويرسيون إىل أن 
الشيكوالتة الداكنة يمكن أن تحسن النظر. ووفًقا ملوقع صحيفة »ديىل 
ميل« الربيطانية، أفادت الدراس�ة بأن تناول الشيكوالتة الداكنة أدى إىل 
تحس�ن ملحوظ ىف اثنني من العالمات الرئيس�ية للرؤية وهى حساسية 
التباين والحدة البرصية. وتشري النتائج التى توصلت إليها جامعة كلية 
إنكارنات�د روزنربج للبرصيات ىف س�ان أنطونيو األبحاث الس�ابقة، إىل 
أن الش�يكوالتة الداكنة هى أكثر فائدة بش�كل ملحوظ من الشيكوالتة 
بالحليب. وأوضح الباحثون أن تحس�ني الرؤي�ة هي العنرص التايل الذي 
يض�اف إىل قائمة الفوائ�د الصحية من تناول الش�يكوالتة الداكنة التي 
تتضمن تحس�ني صحة القلب ووظائف الدم�اغ وتعزيز املزاج. ويدرس 
الخ�رباء الفوائد الصحية للش�يكوالتة لس�نوات، وتش�ري األبحاث إىل أن 
الش�يكوالتة الداكن�ة له�ا تأثري مهم وبش�كل ملحوظ من الش�يكوالتة 
املمزوجة بالحليب. وأش�ار الباحثون إىل أن العنرص الرئييس وراء فوائد 
الكاكاو هو م�ادة »الفالفانول«، وهو مركب عض�وي يوجد يف الفواكه 
والخ�راوات والذي يعمل عىل تقليل االلتهاب املس�ئول عن العديد من 
التغريات التنكسية املرتبطة بمختلف الحاالت املزمنة بما يف ذلك أمراض 

القلب والزهايمر والرسطان.

تناول األطعمة التي تحتوي عىل 
أحم�اض أوميغ�ا -3 الدهني�ة ، 
يمكنه منع تطور جفاف والتهاب 
يف  املخت�ص  بحس�ب  املفاص�ل 

التغذية ضیاء الدین مظهري.
واضاف ضي�اء الدي�ن مظهري، 
يف حوار مع وكال�ة أنباء فارس، 
ضمن بحث موسع، إن االستخدام 
الصحيح لزيت السمك وأحماض 
أوميغ�ا 3 الدهني�ة يقلل بش�كل 
كبري م�ن االلتهاب ويخفف األلم 
يف غض�ون ثالثة أش�هر من بدء 

العالج.
واضاف، انه وفق دراس�ة اخرى 
للذي�ن  الغذائ�ي  النظ�ام  ح�ول 

يعانون من االعي�اء وآالم املفاصل صباحا ان 
احماض اوميغا 3 الدهنية )زيت الس�مك( او 
اضافة االقراص الحاوية عىل حاميض EPA و 
DHA دون استخدام االدوية العادية اللتهاب 
املفاصل الروماتويدي بما يف ذلك التي تحتوي 

عىل املنشطات.
وتاب�ع: تس�بب التغي�ري يف النظ�ام الغذائ�ي 
بحدوث انخف�اض يف ثالثني باملائ�ة من األلم 

ل�دى 40٪ م�ن الن�اس، لذلك من أج�ل تقليل 
األلم ومنع تطور تحلل الغضاريف واملفاصل، 
 DHA و EPA ننصح باس�تخدام 3 غرام م�ن
يومياً للمرىض الذين يعانون من آالم شديدة.

اوضح مظه�ري إن الجمع بني وجبتني خالل 
األس�بوع س�يكون فعاالً للغاية بالتوازي مع 
اس�تخدام نظام غذائي متوازن، بالنظر إىل أن 
الس�مك العايل النسبة من الدهون مصدر جيد 

ألحماض أوميغا 3 الدهنية.

التغذي�ة اىل  ون�وه اختص�ايص 
تأث�ريات مض�ادات األكس�دة يف 
بأم�راض  اإلصاب�ة  م�ن  الح�د 
الروماتيزم، موضحا ان الجذور 
البريوكس�يدات،  الحرة الس�يما 
تع�د من العنارص املس�ببة آلالم 
املفاصل. واشار مظهري اىل إنه 
عندما يح�دث التهاب يف جزء ما 
م�ن الجس�م ، ويف غياب كميات 
كافي�ة م�ن املركب�ات املض�ادة 
 C و E لألكسدة ، مثل فيتامينات
وبيتا كاروتني والعنارص املضادة 
لألكسدة مثل السيلينيوم، يحدث 
األكس�دة  أو  الص�دأ  ن�وع م�ن 
بسبب نقص الغذاء املحتوي عىل 

املكونات املذكورة يف النظام الغذائي.
واوض�ح إنه من أج�ل منع أو تقلي�ل التهاب 
اس�تخدام  ينبغ�ي  الروماتوي�دي،  املفاص�ل 
املصادر النباتية يف النظام الغذائي، والقضاء أو 
تقليل كمية حمض األراكيدونيك ، واس�تبداله 
باألطعمة التي تحتوي عىل أحماض أوميغا 3 
الدهنية ، يمكن احراز الش�فاء والتحس�ن او 

منع ازدياد آالم املفاصل.

دور »أوميغا 3« يف الوقاية من التهاب املفاصل
كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

االس�تجواب هو مناقش�ة الخصوم بالذات أثناء املرافعة بالدعوى 
تق�وم به املحكم�ة من تلقاء نفس�ها او بناًء ع�ىل طلب الخصوم 
عندم�ا ال يكون هن�اك إنكار تام ملوضوع الن�زاع وافضل ما يكون 
بمجابهة الخصم املس�تجوب بحضور خصمه بالوقائع والحقائق 
الظاه�رة املدع�ى به�ا التي من ش�أنها أن تثبت االدع�اء أو الدفع 
تحقيقا للعدال�ة. وقد نصت املادة 71 من قان�ون اإلثبات العراقي 
رق�م 107 لس�نة 1979 )للمحكمة من تلقاء نفس�ها او بناء عىل 
طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا الستجوابه من اطراف 
الدعوى(. وقد اش�ارت املادة 72 اوال – عىل طالب االس�تجواب ان 
يوض�ح يف طلبه الوقائع املراد اس�تجواب خصم�ه عنها توضيحا 
تاما. ثانيا – عىل املحكمة بيان األس�باب التي تستند اليها يف طلب 
اس�تجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك يف محر الجلس�ة وتس�لك 
املحكمة هذا املس�لك عندما يكون األمر املدع�و به قريب االحتمال 
حي�ث ان اغلب الخصوم ال يقرون بالحق املدع�ى به امام القضاء 
وحت�ى اذا اقربعضهم به فأن اقراره كثريا مايأتي غامضا اليكفي 
التخاذ القرار الحاس�م يف الدعوى لذلك تلجاء املحكمة عادة اىل هذا 

الطريق للحصول عىل اقرار واضح من الخصم.
ويعت�رب ق�رار االس�تجواب ال�ذي تتخ�ذه املحكمة م�ن القرارات 
االعدادي�ة التي ال تقبل الطعن عىل انف�راد واذا طلب أحد الخصوم 
من املحكمة اس�تجواب خصمه يجب ان يوض�ح يف طلبه الوقائع 
امل�راد االس�تجواب عنه�ا توضيح�ا تاما وع�ىل املحكم�ة ان تبني 
األس�باب التي تس�تند اليها وتثبيتها يف محر الجلس�ة اذا قررت 
هي اس�تجواب احد الخصوم من تلقاء نفس�ها وذل�ك لبيان فيما 
اذا كانت الطلبات املراد االس�تجواب عنها جائزة اإلثبات من عدمه 
وللمحكمة س�لطة تقديرية يف قبول طلبات االستجواب او رفضها 
وكذلك لها العدول عن قرار االس�تجواب واىل ذلك اش�ارت املادة 73 
اوال – اذا رأت املحكمة ان الدعوى ليس�ت يف حاجة اىل اس�تجواب، 
او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غري منتجة او غري 

جائزة االثبات رفضت طلب االستجواب.
ثاني�ا – للمحكم�ة ان تع�دل عن االس�تجواب بعد ان ام�رت به او 
وافق�ت علي�ه اذا اتضح لها ان ال ج�دوى منه او ال م�ربر له. واذا 
تخلف الخصم عن الحضور الس�تجوابه دون عذر مقبول او حر 
وامتن�ع ع�ن االجابة لغري س�بب او مربر قانون�ي او ادعى الجهل 
او النس�يان، فللمحكم�ة ان تس�تخلص م�ن ذلك قرين�ة قضائية 
تس�اعدها عىل حس�م الدعوى، وذلك يف الحاالت الت�ي يجوز فيها 
االثبات بالش�هادة والقرائن القضائية. ومن البديهي ان من اليقبل 
اق�راره اليجوز اس�تجوابه كالق�ارص واملحج�ور عليه.اما ناقص 
االهلي�ة اذا كان ممي�زا ومأذون�ا باالت�رصف فيج�وز اس�تجوابه 
ومناقش�ته فيما هو مأذون به.اما الشخص املعنوي فأنه فيجوز 
استجوابه من خالل ممثله القانوني.واىل ذلك اشارت املادة 75 من 

قانون االثبات اعاله.

القاضي ناصر عمران
بعد ان وضعت املنافس�ة االنتخابية أوزارها واتضحت نتائجها 
النهائي�ة املعلنة من قبل املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
تصاعدت حدة االصوات املعرتضة واملشككة بالنتائج االنتخابية 
والت�ي انعكس�ت بصورة ش�كاوى تناولت العملي�ة االنتخابية 

برمتها والجهة املنظمة لها.
 والحقيق�ة ان انتخاب�ات ع�ام 2018 ش�هدت كم�اً كبريا من 
الشكاوى واالعرتاضات بشكل اختلف عن االنتخابات السابقة، 
ب�ل ان االمر وصل لدى بع�ض الكتل السياس�ية ان تعلن بعدم 
قبولها بنتائج االنتخاب والتشكيك برشعيتها وهو امر يف غاية 
الخط�ورة وبحاجة اىل معالجة جادة من قب�ل املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، واول ه�ذه املعالجة ه�ي انجاز املهمة 
ووضع االعرتاض والتشكيك امام الطريق الصحيح الذي وضعه 
القانون، فابتداًء الدس�تور العراقي لسنة 2005 منح املواطنني 
رجاال ونساء حق املشاركة العامة والتمتع بالحقوق السياسية 
ومنها الحق بالتصويت واالنتخاب والرتش�ح وحسب ما نصت 
علي�ه امل�ادة )20( من الدس�تور.  وبالرغم من ان الدس�تور لم 
يتط�رق اىل تفاصيل حق االنتخاب من ناحية تنظيمه ورشوطه 
اال انه احال تنظيم ذلك اىل قانون ُيسن لهذا الغرض وذلك بموجب 
امل�ادة )39/ ثالثاً (منه،وق�د صدرت عدة قوان�ني لتنظيم حق 
االنتخاب وبيان اليات تحققه كان اولها قانون االنتخابات رقم 
)16 ( لس�نة 2005 والذي ُعدل بعد ذلك بموجب قانون التعديل 
رق�م )26( لس�نة 2009 اىل ان صدر قان�ون انتخابات مجلس 
النواب العراقي رقم )45( لس�نة 2013 والذي تم تعديله مرتني 
خ�الل العام الح�ايل.  وقد منح املرشع حماي�ة الحق االنتخابي 
لث�الث جهات قضائية ضم�ن تراتبية قانوني�ة رقابية ضامنة 
للحقوق الدس�تورية يف ممارسة العملية االنتخابية بالتصويًت 
والرتش�يح وهي املحكم�ة االتحادية العليا والهيئ�ة القضائية 
االنتخابي�ة والهيئ�ة التمييزية للمس�اءلة والعدال�ة، واذا كان 
ال�دور القضائي للمحكمة االتحادية العلي�ا يتمثل يف املصادقة 
ع�ىل نتائج االنتخاب�ات العامة لعضوية مجل�س النواب والذي 
يعن�ي الرشعية الباتة النهائية لنتائ�ج العملية االنتخابية التي 
يعلن مجل�س املفوضني نتائجها ليتس�نى للمتررين الطعن 
به�ا امام الهيئة القضائية االنتخابية وبعد حس�م الطعون من 
قب�ل اللجنة املذك�ورة تصبح النتائج جاه�زة للمصادقة عليها 
من قب�ل املحكمة االتحادية العليا ضم�ن الصالحيات الخاصة 
بها املعدلة دستوريا بموجب املادة )93 / 7( من الدستور. واذا 
كان�ت الهيئة التمييزي�ة املختصة بنظر الطع�ون املقدمة عىل 
قرارات هيئة املساءلة والعدالة تنصب عىل تحقق رشط شمول 
املرش�ح بإجراءات املس�اءلة والعدالة وهي مرحلة اولية تسبق 
العملي�ة االنتخابية ف�ان دور الهيئة القضائي�ة االنتخابية هو 
االق�رب للضمانات القانونية للعملي�ة االنتخابية كونها الجهة 
الت�ي تنظر الطعون املقدمة من قبل الف�رد او الجهة املتررة 
م�ن قرارات مجل�س املفوضني، وقد تش�كلت الهيئة القضائية 
االنتخابي�ة ألول م�رة بموجب امر س�لطة االئت�الف رقم )92( 
لس�نة 2004 فقد نصت املادة )7( منه )يجوز الطعن بقرارات 
مجل�س املفوض�ني اس�تئنافاً امام الهيئ�ة القضائي�ة، ويقدم 
االس�تئناف م�ن قبل الش�خص او الكيان الس�يايس املش�مول 
مبارشة بالقرار املس�تأنف ( واس�تمر عمل الهيئة حتى صدور 
قانون املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات رقم )11( لس�نة 
2007 والذي اوجب عىل محكمة التمييز تش�كيل هيئة قضائية 
تتألف م�ن ثالثة قضاة غري متفرغني حس�ب امل�ادة )8/ ثالثا 
( تت�وىل النظر يف الطع�ون املحالة اليها م�ن مجلس املفوضني 
او مقدم�ة اليها مب�ارشة من قبل املترري�ن وان قرار الهيئة 
بات وغري قابل للطعن، والطع�ون املقدمة اىل الهيئة القضائية 
تتعلق بقرارات مجلس املفوضني يف ما يتعلق بس�جل الناخبني 
واملرش�حني والكيانات السياس�ية والحمالت االنتخابية وكذلك 
قرارات مجل�س املفوضني الخاص�ة بنتائ�ج االنتخابات وعدد 
األص�وات وترتيب الفائزين، وآلي�ة تقديم الطعن تتمثل بتقديم 
الطع�ن خالل مدة ثالثة ايام م�ن تاريخ نرش القرار يف الصحف 
الرسمية اىل املكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية يف 
املحافظات واألقاليم وعىل الهيئة القضائية الفصل باالستئناف 
خالل مدة عرشة ايام من تاريخ إحالة الطعن اليها وحس�ب ما 
نصت عليه املادة )8/ سادس�ًا( من قانون املفوضية والغرض 
م�ن تحديد القانون للم�دة الزمنية هو إل�زام الهيئة القضائية 
بحس�م موضوع الطعون بأرسع وقت ممكن نظرا ملا تتمتع به 
العملية االنتخابية من أهمية يف اس�تقرار الوضع الس�يايس يف 

البالد.

االستجواب يف الدعوى املدنيةالدور القضائي يف العملية االنتخابية

ميزات املانغو وفوائدها للبرشة
املانغو فاكهة لذيذة ومعروفة وتناولها يرتك 
العدي�د من الفوائد للجس�م الس�يما البرشة 
وعصريها يس�اعد ع�ىل تعزي�ز اداء الجهاز 
الهضم�ي ، وتنظي�م نس�بة الس�كر يف الدم 
ومنع الرسط�ان. نتعرف ع�ىل فوائد املانغو 
للب�رشة ونتعلم ط�رق اعداد بع�ض األقنعة 

البسيطة مع هذه الفاكهة.
خصائ�ص عام�ة: زي�ادة مرون�ة الب�رشة: 

املانج�و غن�ي بالفيتامين�ات E و C ، مم�ا 
يس�اعد عىل إنتاج الكوالجني. الكوالجني هو 
السبب الرئييس يف تجديد خاليا الجلد وزيادة 
املرون�ة. يمك�ن أن تؤدي عوام�ل مثل تلوث 
اله�واء وتغري املن�اخ واملش�اكل الوراثية إىل 

فقدان مرونة البرشة وانكماشها.
يكاف�ح  يس  فيتام�ني  التجاعي�د:  تقلي�ل 
العملي�ات الكيميائي�ة الت�ي ت�ر الخالي�ا 

االس�تعمال  ينص�ح  التجاعي�د.  وتس�بب 
املوضع�ي للمانغو يف املناط�ق ذات االرضار 
والتجاعيد الكثرية. ترطيب البرشة: فيتامني 
E رضوري الزال�ة جف�اف الجل�د والحفاظ 
ع�ىل ش�بابيته واملانغ�و مص�در غن�ي لهذا 

الفيتامني.
تطهري البرشة: أحم�اض ألفا هيدروكيس يف 

املانغو تتسبب يف اختفاء خاليا الجلد امليتة.

القاضي عماد عبد الله

ينبغ�ي تجنب االكثار من تناول املخلالت الس�يما يف الليل ؛ الن تناولها 
يؤدي إىل طرد املزيد من الكالس�يوم من الجس�م ، مما يسبب هشاشة 
العظ�ام وضع�ف األعص�اب وكذل�ك االصاب�ة بالس�كتات الدماغي�ة 
والقلبي�ة. وتعد املخلالت من املأكوالت املفضلة لاليرانيني منذ العصور 
القديم�ة. به گزارش گروه اجتماعی باش�گاه خربنگاران پویا؛ یکی 
از خوردنیه�ای موجود در س�فره ایرانی�ان از زمانهای دور تاکنون 
که جزو جدانش�دنی س�فره کدبانوهای ایرانی بوده ، انواع و اقسام 
ترش�یجات )هفتابیجار ، سیرترش�ی ، ترش�ی لیته ، ترش�ک، لواشک 
و...( اس�ت. يف املقاب�ل ، فان تناول املخلالت يتبع اسس�ا فقراءة هذا 
املوضوع يمك�ن أن يغري وجهة نظر القارئ ؛ مثل هذه العناوين مثل 
س�بعة بيج�ار ، الثوم املخلل ، مخلل الليته )ن�وع من املخلالت املحلية 
تحت�وي ع�ىل الباذنج�ان والخضار املفروم�ة( وغريها م�ن املخلالت 
والتي ال تعترب غذاء من حيث التقس�يم وليس�ت ب�ذات تأثريات طبية 
ولكن ينبغي اس�تهالكها كمضافات غذائية بكميات قليلة. االستهالك 
املف�رط وغري املقيد للمخلالت اليحمل الفوائ�د، بل يمكن أن ينجم عن 
االصاب�ة بأم�راض مختلفة ؛ إن االس�تخدام الزائد للمخل�الت ، إن لم 
يس�فر مش�اكل يف س�ن مبكرة ، فانه سيس�ببها بالتأكيد يف منتصف 

العمر والشيخوخة. 
م�ن النقاط املهم�ة التي ينبغي ع�ىل الجميع االهتمام به�ا أن تناول 
املخلالت يعتمد عىل اسس مهمة ؛ فلكل وج�������بة ، يجب أن تختار 
الصنف املناس�ب م�ن هذا الطعام ، ألن املخل�الت، إن لم يتم اختيارها 
بش�كل صحيح ، لن تكون مفيدة فحس�ب، بل سترتك تاثريات سلبية 

عىل األطعمة. من وجهة نظر الزمان

ارضار االكثار من تناول املخلالت 


