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االمام علي )عليه السالم(

إّن اهلل تعالى 

يُدخل بحسن الّنية وصالح الّسريرة 

من يشاء من عباده اجلّنة

ص3مفوضية االنتخابات تنهي فرز األصوات يف السليامنية وتنتقل إىل العد يف أربيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 ترامب يبعد »احللفاء« ويقرب »اخلصوم«

آيـة اهلل خـاتـمـي: ايـران لـن تـتـراجــع أبــدا عــن قـضـيـــة فـلـسـطـيـن

املحكمة االحتادية العليا تقيض بعدم دستورية فقرة يف املوازنة كانت تعرقل املشاريع االستثامرية

برملان اإلقليم »يعلق« منصب رئيس كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

 ش�هدت املناقش�ات النيابي�ة يف برمل�ان 
انقس�اما  األربع�اء،  أم�س  كردس�تان، 
بني ن�واب الكتل السياس�ية حول مصري 
مؤسسة رئاس�ة االقليم تزامنا مع طرح 
م�روع قانون لتعليقه�ا وآخر إللغائها 
بشكل نهائي، وبينما طالبت كتل بإغالق 
مؤسس�ة الرئاس�ة، إال أن الربملان يف آخر 
األمر علّق الرئاس�ة. ويف قت ش�دد حراك 
الجيل الجديد يف بيان عىل ابقاء املؤسسة 
واجراء انتخابات مبارشة الختيار رئيس 
جديد لالقليم غري الرئيس السابق مسعود 

بارزاني، طالب غالبية نواب كتلة االتحاد 
اإلسالمي بإلغاء املؤسسة بشكل نهائي.

ورف�ض ح�راك الجي�ل الجدي�د تعلي�ق 
املؤسسة بسبب عدم تمكن بارزاني، من 
اعادة ترشيح نفسه بعد قضاء 12 سنة يف 
املنصب، فيما رأي نواب االتحاد اإلسالمي 
أن املؤسس�ة كانت س�ببا يف االنقسامات 
السياس�ية الحادة التي حصلت يف االقليم 
وأدت إىل تعطيل الربملان ملدة عامني خالل 
الس�نوات املاضي�ة بس�بب الخ�الف عىل 
رشعي�ة بقاء الرئيس الس�ابق مس�عود 
بارزان�ي يف منصبه بعد اس�تكمال واليته 
املددة. وأش�ار الح�راك إىل ان »اس�تمرار 

املؤسس�ة يف العم�ل م�ع بق�اء بارزاني، 
سيثري مشاكل إضافية يف املستقبل، حيث 
ان اس�تحداثها كان العتبارات سياس�ية 
تتعل�ق بتقاس�م الس�لطة ب�ني الحزبني 

الحاكمني يف اقليم كوردستان.«
م�ن جانب�ه، انتق�د ن�واب يف الجماع�ة 
اإلسالمية الكردس�تانية اجراء انتخابات 
برملان اقليم كردستان نهاية أيلول املقبل 
دون رئاس�ة اإلقلي�م رغ�م ع�دم صدور 
تري�ع بش�أن ذل�ك وطالب�وا بتوحي�د 
انتخابات الربملان والرئاس�ة واجرائها يف 

موعد واحد.
التفاصيل ص3

مـوسكـو 
تـنـتـقـد تـوسـع قــواعـد 

الناتو عىل حدودها

رغم تراجع حالته الصحية.. 
نيـجـيـريـا تـحـاول حمـاكـمـة

 الشيخ ابراهيم الزكزاكي

البرصة حتل األوىل عامليًا
 بأعىل درجات احلرارة خالل 

)24( ساعة املاضية

وسط انقسام واضح بني الكتل السياسية على إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الربملانية يف أيلول
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ذوو االحتياجات اخلاصة بالسليامنية حيرقون كراسيهم إحتجاجا عىل سوء أوضاعهمتايوان ترصد مليون دوالر إلزالة األلغام يف العراق وسوريا
العدل تعلن تعليامت جديدة للمشمولني بقانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق رئيس الوزراء اىل بروكسل حلضور اجتامعات التحالف الدويل

مبايب غاضب 
من »مزاح« نيامر وألفيس 

PSG يف الـ
ص4 ص4 ص2

أملانيا حتكم عىل »النازية الدموية« باملؤبد
      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القض�اء األملاني، أم�س األربعاء، حكما 
بالسجن مدى الحياة المرأة أدينت بقتل عرة 
أش�خاص يف سلس�لة هجمات حركتها دوافع 
»نازي�ة« متطرفة. وبحس�ب ما نقلت س�كاي 
نيوز، فإن بيتي زشايبي، البالغة من العمر 43 
عاما، هي الوحي�دة التي تبقت عىل قيد الحياة 

.)NSU( من الجماعة الوطنية االشرتاكية
وج�رى النطق بالحكم بعد خمس س�نوات من 

محاكم�ة املتهم�ة التي تورط�ت يف قتل عرة 
أش�خاص أغلبهم من املهاجري�ن األجانب بني 

عامي 2000 و2007.
وضمت قائمة الضحايا يف االعتداءات اليمينية، 
8 مهاجري�ن م�ن أص�ول تركي�ة، إضاف�ة إىل 

يوناني وعنارص من الرطة األملانية.
وت�م توقي�ف امل�رأة املدان�ة س�نة 2011، بعد 
وق�ت قصري من مرصع رشكائه�ا يف الجماعة 
املتطرفة التي شكلت تنس�يقا ألجل استهداف 

املهاجرين وركزت بشكل كبري عىل األتراك.

ونف�ذت الجماع�ة املتطرفة معظ�م هجماتها 
عرب إط�الق النار عىل الضحايا كما نفذت أيضا 

هجومني انتحاريني بالقنابل.
وبموج�ب القان�ون األملاني، يحص�ل املدانون 
بالحبس املؤبد ع�ىل رساح مروط بعد قضاء 
15 عاما وراء القضبان، ويخرجون من السجن 
بموج�ب رشوط ويف حال انتهك�وا أيا منها تتم 
إعادته�م، لك�ن املرأة اليمينية لن تس�تفيد من 
ه�ذا الحق بس�بب خط�ورة جرائمه�ا الكبرية 

حسب القايض.

حمافظ بغداد: يؤكد حرص حكومته املحلية عىل 
اكامل كافة املشاريع اخلدمية يف املنطقة

مـحـافـظ الـبـصـرة يـسـتـقـبـل الـوفـد 
6الـوزاري الـحـكـومـي 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�فت وزارة التخطي�ط، أمس األربعاء، 
االس�تعداد والتحضري األويل لتنفيذ التعداد 

العام للسكان عام 2020.
وبحس�ب تقديرات س�ابقة لل�وزارة فان 
ع�دد س�كان الع�راق بل�غ 37.7 ملي�ون 
نس�مة يش�كل الذكور منه�م 51 % منهم 

فيم�ا تراجع ع�دد االن�اث إىل 49 %. وذكر 
بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »الجهاز املركزي لإلحصاء 
يف وزارة التخطيط يش�ارك املجتمع الدويل 
االحتفال بمناس�بة اليوم العاملي للسكان 
11 تموز ويحتفل العالم والعراق س�نوياً 
بهذا اليوم الذي يتزامن مع االس�تعدادات 
والتحضريات االولي�ة لتنفيذ التعداد العام 

للس�كان ع�ام 2020«. وأض�اف »يتبنى 
الي�وم العامل�ي لس�كان هذا الع�ام 2018 
موض�وع ) تنظي�م األرسة ان�ه ح�ق من 
حقوق اإلنس�ان( اذ يويل الع�راق اهتماماً 
واس�عاً بقضاي�ا تنظي�م األرسة حس�بما 
للسياس�ات  الوطني�ة  الوثيق�ة  أولت�ه 

السكانية اهتماماً.
التفاصيل ص3

التخطيط تعلن انخفاض »نسبة اخلصوبة« وتعلن االستعداد 
إلجراء »اإلحصاء السكاين« يف 2020
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        بغداد / المستقبل العراقي

اكلد رئيس مجلس ديلاىل علي الدايني، أمس 
داخلل  التهريلب  معلدالت  »تقللص«  االربعلاء، 
املحافظلة »دون انتهائله«، فيملا اشلار اىل بدء 
االجهلزة االمنية خطة واسلعة لغللق الثغرات يف 

الطرق الرئيسة.
ونقلت وكالة »السلومرية نيلوز« عن الدايني 
القول إن »التهريب يف دياىل تقلصت معدالته لكنه 
لم ينتهي، وهو يمثل ارضارا باالقتصاد الوطني، 
ناهيك عن تأثريه السلبي عىل االمن يف ظل وجود 
معلوملات بان بعلض املواد املهربلة هي عقاقري 
وحبوب مخدرة«. واضلاف الدايني، أن »االجهزة 
االمنية يف دياىل بدأت خطة موسعة لغلق الثغرات 
علىل الطلرق الرئيسلة ملن خلال سلد الطرق 
النسليمية وتفعيل جهلود السليطرات والنقاط 
االمنيلة يف التفتيش«، الفتا اىل أن »هناك انجازات 
تتحقلق كل يلوم يف ضبط شلاحنات تحمل مواد 
مهربة«. وكانت االجهزة االمنية يف دياىل ضبطت، 
خال االشهر املاضية، الكثري من الشاحنات التي 

تحمل مواد مهربة.

        بغداد / المستقبل العراقي

توجله رئيلس اللوزراء حيدر العبلادي، أمس 
االربعاء، اىل العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور 

اجتماعات التحالف الدويل ضد »داعش«.
وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقلي« السلومرية نيلوز، إن »رئيس مجلس 
اللوزراء حيلدر العبلادي يتوجله اىل العاصملة 
البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات التحالف 
اللدويل ضلد عصابلات داعلش االرهابيلة يف 12 
تموز 2018«. وأضاف أن العبادي »سليلتقي عىل 
هاملش املؤتمر بعدد ملن املسلؤولني اضافة اىل 
حلف الناتلو«. وأعلن األمني العلام لحلف الناتو، 
ينس سلتولتنربغ، امس الثاثلاء، أن بعثة الناتو 
الجديدة لتدريب القوات األمنية العراقية ستساهم 

يف الحيلولة دون عودة اإلرهاب إىل العراق.

رئيس الوزراء اىل بروكسل حلضور 
اجتامعات التحالف الدويل

جملس دياىل يعلن
 تقلص معدالت التهريب داخل املحافظة 

وينفي هنايته
         بغداد / المستقبل العراقي

أصلدرت املحكملة الجنائيلة املركزيلة يف اسلتئناف بغلداد 
الرصافلة االتحاديلة حكما بالسلجن املؤبد عىل احلد مروجي 

املخدرات يف بغداد.
وقلال مراسلل املركلز اإلعامي ملجللس القضلاء األعىل إن 
»املحكملة الجنائيلة املركزية  أصلدرت حكما بالسلجن املؤبد 
مع غرامة ماليلة قدرها ثاثون مليون دينار ضد متهم بتجارة 
وترويج املخدرات بعد إفلادات عدد من املتعاطني ممن يزودهم 

باملواد املخدرة«.
وتابع أن »متابعة األجهزة األمنية أسفرت عن إلقاء القبض 

عليه يف منطقة جرس دياىل بعدما تم نصب كمني له«.
وأشلار املراسلل إىل أن »املحكملة اقتنعت باألدللة لتجريمه 
والحكم عليله وفقا ألحكام املادة 28/ أوال من قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العدل عن صدور تعليمات بشلأن تشلكيل لجنة 
إعفاء دار السكن للمشمولني بقانون حجز ومصادرة أموال اركان 
النظام السلابق. ونلرت جريدة »الوقائلع« التعليمات رقم )5( 
لسنة 2018 الخاصة بتشكيل لجنة اعفاء دار السكن للمشمولني 
بقانلون حجز ومصادرة االملوال املنقولة وغلري املنقولة العائدة 
الركان النظلام السلابق رقم )72( لسلنة 2017 وآليلات عملها.  
ونقللت الجريدة عن مديلر عام دائرة الوقائلع العراقية، قوله إن 
العدد الجديد من الجريدة تضمن تعليمات رقم )5( لسلنة 2018 
)تسلهيل تنفيذ حجز ومصلادرة االموال املنقولة وغلري املنقولة 
العائدة الركان النظام السلابق رقم )72( لسنة 2017، اضافة اىل 
مجموعلة بيانات خاصة بتأسليس أربعلة رشكات عامة لتوزيع 
الكهرباء يف املناطق )الشلمالية، والوسلطى، والفرات االوسلط، 
وكهرباء الوسلط(، اضافة اىل بيانات صادرة عن الجهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية.  وكانتالجريدة الرسمية لجمهورية 
العلراق قد نرت يف عددها األخري تعليمات التعيني عىل الدرجات 
الوظيفيلة الناتجلة عن حركة املاك رقم 4 لعلام 2018 الصادرة 

بقرار مجلس الوزراء قم 226 لسنة 2018.

اجلنائية املركزية حتكم 
بالسجن املؤبد وغرامة )30( مليونًا 

ملروج خمدرات يف بغداد

العدل تعلن تعليامت جديدة
 للمشمولني بقانون حجز ومصادرة أموال 

أركان النظام السابق

        بغداد / المستقبل العراقي

أفلاد مصدر أمنلي يف محافظة كركلوك، أمس 
األربعلاء، بتدملري سلبع مضافات تابعلة لتنظيم 
»داعش« وتفجري 15 عبوة ناسفة واعتقال ثمانية 
ملن املشلتبه بهلم يف عمليلة أمنية جنلوب غربي 
املحافظلة. ونقلت وكاللة »السلومرية نيوز« عن 

املصدر القلول إن »قوات رسيلة املهمات الخاصة 
والفلوج الثالث للواء القوات الخاصلة نفذ عملية 
تفتيلش علدد من قلرى ناحية اللزاب )75 جنوب 
غربلي كركلوك(«. وأضلاف املصلدر اللذي طللب 
عدم الكشلف عن اسلمه، أن »القوات دمرت سبع 
مضافات وتمكنت من تفجري 15 عبوة ناسلفة«، 
مشلرياً إىل أن »القلوات وللدى تدقيقهلا يف األوراق 

الثبوتية لعدد من املدنيني تمكنت من إلقاء القبض 
عىل 8 من املشتبه بهم«. يذكر ان محافظة كركوك 
)255 كم شمال العاصمة بغداد(، تشهد استقرارا 
امنيا نسلبيا ولكنها تسجل خروقاً أمنية بني فرتة 
واخرى تستهدف القوات االمنية واملدنيني عىل حد 
سلواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل 

عنارص تنظيم »داعش« يف عمليات أمنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية 
شلق يف إحدى فقرات قانلون املوازنة للعام 2018، 
من شلأنها عرقلة تنفيذ املشلاريع االسلتثمارية. 
وقال املتحدث الرسلمي للمحكمة إياس السلاموك 
يف بيان ورد لل«املسلتقبل العراقلي«، إن »املحكمة 
االتحاديلة العليا عقدت جلسلتها بتاريخ 10/ 7/ 
2018، برئاسلة القايض مدحت املحمود، وحضور 
القضلاة األعضلاء كافة، ونظلرت يف الطعن الوارد 
عىل املادة )2/ ثانياً/ 19( من قانون املوازنة العامة 
التي تنص: )تكون جميع الضمانات السيادية عن 

املشلاريع االسلتثمارية بموافقة مجللس الوزراء 
ومصادقة مجللس النواب(«. وتابلع ان »املحكمة 
االتحاديلة العليا وجدت أن مجللس النواب أضاف 
الفقلرة االخلرية، وهي وجلوب مصادقلة مجلس 
النلواب علىل الضمانلات السليادية، اىل ملروع 
القانلون محلل الطعلن دون الرجلوع إىل مجللس 
اللوزراء«. وأوضلح أن »املحكمة أوضحلت أن هذا 
النص من شلأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية 
يف العقود التي تخص املشلاريع االستثمارية، ويعّد 
ذلك تدخاً يف شلؤون السللطة التنفيذية ومخالفاً 
ملبدأ الفصل بني السللطات املنصوص عليه يف املادة 
)47( من الدستور، كما يخالف املادة )61/ أوالً( من 

الدسلتور«. وأضاف املتحدث الرسمي أن »املحكمة 
االتحاديلة العليا ذكرت أنه ليلس من اختصاصات 
مجلس النواب املصادقة عىل الضمانات السليادية 
للمشاريع االستثمارية، انما له ممارسة صاحياته 
بالرقابة عىل اداء السللطة التنفيذية يف هذا املجال، 
واللجلوء إىل الوسلائل الدسلتورية اذا ما وجد خلا 
يف االداء، وليلس وضلع قيلد علىل حركة السللطة 
التنفيذيلة باشلرتاط املصادقلة علىل الضمانلات 
السيادية عن املشلاريع االسلتثمارية، وبناء عليه 
قررت املحكمة الحكم بعدم دستورية الشق األخري 
ملن امللادة املذكلورة املتضمنلة مصادقلة مجلس 

النواب عىل ضمانات السيادية.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت تايلوان، أملس األربعلاء، 
عن تخصيص مبللغ يصل إىل مليون 
دوالر، لتمويلل عملية تطهري مناطق 
يف العلراق وسلوريا ملن األلغلام يف 
املناطلق الخاضعة لنشلاط التحالف 

الدويل ملحاربة داعش.
وقال ممثل تايلوان لدى الواليات 
املتحدة، سلتاني كاو، يف ترصيح إن 
بلاده كعضلو مسلؤول يف املجتمع 
اللدويل، ال يمكنها البقلاء جانبا لذلك 
قلررت تقديم هذا التلربع كجزء من 
التزاماتها ملسلاعدة قلوات التحالف 

بقيادة واشلنطن ملكافحلة اإلرهاب 
يف سلوريا والعراق، بحسب ما نقلته 

وكالة األنباء الوطنية التايوانية. 
وأوضح كاو، أن »تربع تايوان هذا 
سليوضع تحت ترصف مقاولني من 
القطلاع الخاص، يشلاركون يف إزالة 
األلغام يف أرايض تعرضت أو ترضرت 
ملن الحلرب ضلد تنظيلم داعش يف 

العراق وسوريا«.
وكانت تايوان قلد قدمت يف وقت 
سلابق، مسلاعدات للمترضرين من 
الحلرب يف سلوريا والعلراق، حيلث 
خصصت أمواال لبناء مساكن مؤقتة 

لاجئني والنازحني يف البلدين.

تايوان ترصد مليون دوالر إلزالة األلغام يف العراق وسوريا

كركوك: تدمري سبع مضافات لـ »داعش« واعتقال ثامنية مشتبه هبم 

املحكمة االحتادية العليا تقيض بعدم دستورية فقرة يف املوازنة 
كانت تعرقل املشاريع االستثامرية

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الجهلاز املركللللزي لإلحصاء، 
أملس األربعلاء، ان اإليلرادات السلنوية 

لنهلري دجللة والفللللرات 
بلغت اكثر ملن 40 مليار م3 

خال عام 2017.
وقال الجهاز يف تقرير، إن 
»اإليلرادات السلنوية لنهري 
دجلة والفلرات بلغت 40.53 
مليار م3 خال عام 2017«، 
اإليلرادات  ان »هلذه  مبينلا 
انخفضلت علن العلام الذي 
التلي بلغلت 54.75  سلبقه 

مليار م3«.
»اإليلرادات  ان  وأضلاف 
بلغت  ل نهر دجللة  السلنوية 

13.81 مليلار م3 ، يف حني بلغت اإليرادات 
لروافلده 13.56 مليلار م3«،  السلنوية 
مشلريا اىل ان »مجموع هلذه الكميات يف 
نهر دجللة وروافده بلغلت 27.37 مليار 

م3 وبنسلبة تبلغ 67.5%«. وأشلار اىل ان 
»اإليلرادات السلنوية ل نهر الفلرات بلغت 
13.16 مليار م3، وبنسبة بلغت %32.5«.

يذكلر أن تركيلا قامت ببناء 14 سلد 
علىل نهلر الفلرات وروافده 
أراضيهلا و8 سلدود  داخلل 
علىل نهلر دجللة وروافده، 
وتحتلاج تركيا عدة سلنوات 
االصطناعية  البحلريات  مللء 
خللف هذه السلدود، يف حني 
سلدود   5 سلوريا  أنشلأت 
ثاثلة منها كبرية شليدت يف 
منتصلف السلتينات، وغالبا 
ما تقلوم تركيلا بالتحكم يف 
هلذه االطاقات التلي غالبا 
ما تكون قليلة إال يف موسلم 

الفيضانات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أرضم ذوو االحتياجلات الخاصة النار 
يف »عكازاتهم« وكراسيهم املتحركة أمام 

مبنلى مكتلب برملان كردسلتان 
االربعلاء،  أملس  بالسلليمانية، 
إحتجاجلا علىل سلوء اوضاعهم 
هلذه  أن  مؤكديلن  املعيشلية، 
الخطوة جاءت لعلدم إيجاد آذانا 

صاغية ملطاليبهم. 
وقلال رئيلس اتحلاد معوقي 
يف  حسلني  سلامان  كردسلتان 
مؤتملر صحفي، إنله »منذ أربعة 
اقليلم  حكوملة  تواصلل  أعلوام 
بمشاعر  إسلتخفافها  كردستان 
ذوي االحتياجات الخاصة بحجة 
االزمة املاليلة«، الفتا اىل أن »ذوي 

االحتياجلات الخاصلة يواجهلون موتلا 
بطيئة جراء هذه السياسية الحزبية«. 

وأضلاف حسلني »طالبنلا ملرارا من 
الجهلات املعنيلة بااللتلللفلاف ملعاناتنا 

لكننا لم نجد آذانا صاغية ملعاناتنا«، الفتا 
اىل أنله »قررنا حرق عكازاتنا وكراسلينا 
التي نعتمد عليهلا يف التحرك أمام مكتب 

برملان كردستان«. 
وتابلع حسلني ان »املنافسلة 
السياسلية يف كردسلتان التخلدم 
التجويلع  تهلدف  بلل  املواطنلني 
واالستخفاف باملواطنني خصوصا 
الخاصلة«،  االحتياجلات  ذوي 
مخاطبا املسلؤولني أنه »سليأتي 

يوما يحرق فيها كراسيكم«. 
إقليلم  املعوقلون يف  ويطاللب 
كردسلتان بتطبيق قانون حقوق 
وإمتيازات املعوقلني وزيادة املنح 
السلكن  وتوفلري  املخصصةلهلم 
ومطاليلب أخرى تهدف تحسلني 

أوضاعهم الصحية والحياتية.

اجلهاز املركزي: اإليرادات السنوية لنهري دجلة والفرات 
بلغت اكثر من )40( مليار م3

ذوو االحتياجات اخلاصة بالسليامنية حيرقون كراسيهم 
إحتجاجًا عىل سوء أوضاعهم

      بغداد / المستقبل العراقي

سلجلت احدى مناطق البلرصة األوىل 
بأعلىل درجلات الحلرارة يف العاللم خال 
24 سلاعة املاضيلة، ضمن جلدول يضم 
15 مدينلة لدول العاللم. ونرت محطة 
»باسلريفيي« يف كاليفورنيلا األمريكية، 

جلدوال بأعىل درجلات الحلرارة يف العالم 
خلال اللل24 سلاعة املاضيلة حيث بني 
الجلدول ان منطقلة الحسلني يف البرصة 
سلجلت اعىل درجة حلرارة بالعالم حيث 
بلغلت درجلات الحلرارة فيهلا 51 درجة 
مئويلة، تليهلا مدينلة االحلواز اإليرانية 
بدرجلة حرارة 50.8 درجلة مئوية، فيما 

تاتلي منطقلة عبلدان اإليرانيلة باملرتبة 
الثالثلة بدرجلة حرارة تبللغ 50.7 درجة 
مئويلة . وبلني الجلدول ايضلا ان مطار 
البلرصة محافظلة البرصة احتلل املرتبة 
دردة   50.2 حلرارة  بدرجلة  السادسلة 
مئوية تليهلا منطقة الفاو بدرجة حرارة 

50 درجة مئوية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكلد املكتلب السليايس لزعيلم التيار 
الصلدري مقتدى الصدر، أملس االربعاء، 
ان االخلري منلع سلقوط رئيس اللوزراء 
حيلدر العبلادي مرتلني عىل اقلل تقدير، 
فيما اشار اىل ان الساحة العراقية ستفرز 
رئيس الوزراء املقبل.وقال مسؤول املكتب 
ضياء األسلدي يف بيان تلقت »املسلتقبال 
العراقي« نسلخة منله إن »العوامل التي 
تتفاعل عىل السلاحة العراقيلة هي التي 

تفرز شخصية رئيس الوزراء املقبل«.
واضلاف االسلدي »ليس هنلاك اليوم 
يف العلراق عىل مسلتوى العمل السليايس 

القائد األمثلل أو األفضل«، مشلريا اىل ان 
»املتناقضات والتعقيلدات والعوامل التي 
تتفاعل عىل السلاحة العراقيلة هي التي 
تفرز الشخصيات وتقرر املواقف وتصنع 

القرارات«.
واضاف األسلدي انها »مسألة غاية يف 
التعقيد تشبه حركة الجسيمات الصغرية 
يف عاللم تحكمه قوانلني امليكانيك الكمي 
ومبلدأ الادقة لهايزنربغ«، الفتا اىل »انني 
لسلت من يقرر فيملا إذا فشلل العبادي 
سياسليا، ألن املسلألة ال تخضع لآلراء و 

األهواء واملواقف الشخصية«.
وتابلع ان »معايلري الفشلل والنجاح 
السليايس بعضهلا معايري دوليلة علمية 

عراقلي  اآلخلر  وبعضهلا  وموضوعيلة 
بامتيلاز«، موضحا إنها »مسلألة تشلبه 
املعلادالت الرياضية فيها طرفان أحدهما 

معلوم و اآلخر مجهول«.
يمكننلا  التلي  »املعطيلات  ان  واكلد 
بواسلطتها اسلتخراج املجهلول متوفرة 
لدينلا، ومهملا اختلفلت طلرق التفكلري 
سلتكون النتيجلة واحدة ألنها ببسلاطة 

رياضيات«.
وكشلف االسلدي »علن منلع الصدر 
سلقوط العبلادي ليلس ألقل ملن مرتني 
علىل أقل التقادير«، موضحا ان »مصلحة 
العلراق يف حينهلا بحسلب رؤيلة الصدر 

تقيض بعدم إجراء هكذا تغيري«.

البرصة حتل األوىل عامليًا بأعىل درجات احلرارة 
خالل )24( ساعة املاضية

مكتب الصدر يتحدث عن إنقاذ العبادي مرتني ويؤكد: 
الساحة ستفرز رئيس الوزراء املقبل
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     بغداد / المستقبل العراقي 

اوع�ز وزي�ر النفط جبار اللعيب�ي اىل رشكات املقاول�ة الثانوية املتعاقدة يف حق�ل غرب القرنة 
بتوفري فرص عمل جديدة البناء املدن واملناطق املحيطة بالحقل.

وق�ال اللعيبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »ال�وزارة حريصة عىل توفري 
فرص العمل البناء محافظة البرصة وخصوصا املدن الواقعة بالقرب من الحقول النفطية«.

واض�اف انه “تم االيعاز اىل ادارة رشك�ة حقل غرب القرنة /2 بتوجيه وإلزام الرشكات املقاولة 
الثانوي�ة يف حق�ل غرب القرنة/2 بتوفري فرص عمل اضافية البناء قضاء املدينة وش�ط العرب 
وغريه�ا ، وبخ�اف ذلك س�وف تتاخذ ال�وزارة االج�راءات املناس�بة تجاه ال�رشكات املخالفة 
للتوجي�ه”. واوض�ح ان “ال�وزارة تعم�ل عىل االرتق�اء بالخدم�ات املقدمة اىل ابن�اء هذه املدن 
بالتعاون مع الرشكات العاملية من خال تنفيذ عدد من املش�اريع يف قطاعات الصحة والتعليم 
وإكس�اء الطرق وانشاء الجس�ور وش�ق القنوات االروائية للمزارع، فضاً عن إصدار تعليمات 

بخصوص التعايش الزراعي اىل جانب النفط”.

النفط توعز إىل الرشكات النفطية بتوفري فرص عمل ألبناء البرصة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

برمل�ان  يف  النيابي�ة  املناقش�ات  ش�هدت   
كردستان، أمس األربعاء، انقساما بني نواب 
الكتل السياسية حول مصري مؤسسة رئاسة 
االقلي�م تزامن�ا م�ع ط�رح م�رشوع قانون 
لتعليقها وآخر إللغائها بشكل نهائي، وبينما 
طالبت كتل بإغاق مؤسس�ة الرئاسة، إال أن 

الربملان يف آخر األمر علّق الرئاسة.
ويف قت شدد حراك الجيل الجديد يف بيان عىل 
ابقاء املؤسس�ة واج�راء انتخاب�ات مبارشة 
الختي�ار رئي�س جدي�د لاقليم غ�ري الرئيس 
السابق مسعود بارزاني، طالب غالبية نواب 
كتل�ة االتح�اد اإلس�امي بإلغ�اء املؤسس�ة 

بشكل نهائي.
ورفض حراك الجيل الجديد تعليق املؤسس�ة 
بسبب عدم تمكن بارزاني، من اعادة ترشيح 
نفس�ه بعد قضاء 12 س�نة يف املنصب، فيما 
رأي نواب االتحاد اإلسامي أن املؤسسة كانت 
سببا يف االنقس�امات السياسية الحادة التي 
حصل�ت يف االقلي�م وأدت إىل تعطي�ل الربملان 
مل�دة عامني خال الس�نوات املاضية بس�بب 
الخ�اف عىل رشعي�ة بقاء الرئيس الس�ابق 
مس�عود بارزان�ي يف منصبه بعد اس�تكمال 

واليته املددة.
وأش�ار الح�راك إىل ان »اس�تمرار املؤسس�ة 
يف العم�ل مع بقاء بارزاني، س�يثري مش�اكل 
إضافية يف املستقبل، حيث ان استحداثها كان 
العتبارات سياس�ية تتعلق بتقاسم السلطة 
بني الحزبني الحاكمني يف اقليم كوردستان.«

من جانبه، انتقد نواب يف الجماعة اإلسامية 
الكردس�تانية اج�راء انتخاب�ات برملان اقليم 
كردس�تان نهاية أيل�ول املقبل دون رئاس�ة 
اإلقليم رغ�م عدم صدور ترشيع بش�أن ذلك 
وطالبوا بتوحيد انتخابات الربملان والرئاس�ة 

واجرائها يف موعد واحد.
كما رفض حزب االتحاد الوطني الكردستاني 
م�رشوع قان�ون تعلي�ق مؤسس�ة رئاس�ة 

اإلقليم.
وكانت كل من كتلة الديمقراطي الكردستاني 
مرشوع�ني  طرح�ا  ق�د  التغي�ري  وحرك�ة 
متش�ابهني لتعلي�ق مؤسس�ة رئاس�ة اقليم 
كردس�تان يختلف�ان يف موعد حس�م مصري 
املؤسس�ة ب�ني ال�دورة املقبل�ة وب�ني اقرار 

دستور اقليم كردستان يف استفتاء شعبي.
جدير بالذك�ر ان املادت�ني األوىل والثانية من 
م�رشوع القان�ون تنص�ان عىل ع�دم اجراء 
انتخابات رئاسة اإلقليم مع الدورة الخامسة 
لربملان كردس�تان املقررة نهاية أيلول املقبل 
واس�تمرار عمل قانون الرق�م 2 لعام 2017 
ال�ذي ينص ع�ىل توزي�ع صاحيات رئاس�ة 
اإلقليم، فيما  تنص املادة الثالثة من املرشوع 
عىل حس�م مص�ري رئاس�ة اإلقليم م�ن قبل 

برملان كردس�تان الدورة الخامسة »املقبلة« 
عىل ضوء مبادىء الدستور.

ويف خطوة وس�طية، صادق برملان كردستان 
عىل مرشوع قانون طرحته كتلتا الدیمقراطي 
الكردس�تاني وحركة التغيري لتعليق رئاس�ة 

االقليم وسط معارضة من قبل كتلتي االتحاد 
اإلسامي الكردستاني والجماعة اإلسامية.

وخال جلس�ة برمل�ان كردس�تان، وافق 39 
نائب�ا عىل مرشوع تعليق مؤسس�ة رئاس�ة 

اإلقليم فيما رفضه 15 نائبا آخرا.

وظّل حراك الجيل الجدي�د رافضاً لهذا األمر، 
وش�دد عىل إج�راء انتخابات رئاس�ة اإلقليم 
يف موعدها القانون�ي، مؤكدا عىل رضورة أن 
يتوىل الرئاس�ة ش�خص غري الرئيس السابق 
مس�عود بارزاني. وقال الحراك يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، بالتزامن مع 
رشوع برملان كوردس�تان بمناقشة مشاريع 
قوان�ني لحس�م مصري رئاس�ة االقلي�م، إنه 
يعلن معارضته إلغاء مؤسسة رئاسة اإلقليم 
بس�بب عدم تمت�ع »بارزاني« بحق الرتش�ح 

بعد استكمال واليتني وتمديد أخرى.
وأكد الحراك عىل أن تعليق الرئاسة املعروض 
ع�ىل الربملان يعني اس�تمرار بقاء صاحيات 
رئاسة اإلقليم ورئاسة الحكومة يف يد الحزب 

الديمقراطي الكوردستاني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ملفوضي�ة  الرس�مي  الناط�ق  اك�د 
االنتخاب�ات الق�ايض ليث ج�رب، أمس 
االربع�اء، وص�ول وف�د م�ن مجل�س 
املفوض�ني م�ن القض�اة املنتدب�ني اىل 
محافظ�ة اربيل بع�د انته�اء عمليات 
العد والفرز يف السليمانية. وقال جرب يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »عمليات الف�رز والعد اليدوي 
انتهت يف محافظتي املثن�ى والديوانية  
بتدقي�ق جميع املحط�ات االنتخابي��ة 
بش�أنها ش�كاوى وطع�ون،  ال�واردة 
وبذلك يك�ون قد تم اكمال  الفرز والعد 
اليدوي  للمحافظات الستة )البرصة و 
ميس�ان و ذي قار واملثنى و القادسية 
وواس�ط( بع�د ان ت�م نقله�ا اىل مركز 
الفرز والع�د اليدوي يف بغ�داد، والعمل 
م�ازال مس�تمرا إلكم�ال نق�ل بقي�ة 
املحط�ات االنتخابي�ة الواردة بش�أنها 
شكاوى وطعون للمحطات االنتخابية 
واالنب�ار  الدي�ن  ص�اح  ملحافظت�ي 
وبشكل تراتبي«. واضاف، ان »مجلس 
املفوضني وص�ل صب�اح )األربعاء( اىل 
مدينه اربيل ال جراء عملية الفرز والعد 
الي�دوي للمحط�ات ال�واردة بش�أنها 

ش�كاوى وطعون، وبع�د اكمال االمور 
اللوجس�تية تقرر الب�دء بعملية الفرز 
والعد اليدوي يوم الخميس املوافق 12/ 

7/ 2018، ب�أرشاف مجلس املفوضني 
وبإمكان ممثيل االمم املتحدة والكيانات 
واالحزاب السياس�ية ووس�ائل االعام 

كاف�ة حضور تل�ك العملي�ة«. بدوره، 
كش�ف النائب الس�ابق ع�ن محافظة 
اربيل زانا س�عيد عن انج�از مفوضية 

االس�تعدادات  جمي�ع  االنتخاب�ات 
النط�اق عمليات العد والف�رز اليدوي 
يف محافظة اربي�ل، مبينا أن املفوضية 

س�تفتح أكثر من 200 صندوق إلجراء 
الفح�ص ع�ىل صح�ة النتائ�ج.  وقال 
س�عيد يف إن »املفوضي�ة أنه�ت جميع 

االستعدادات ونقلت صناديق املشكوك 
فيه�ا اىل موقع العد والف�رز اليدوي يف 
اربي�ل”، مبينا أن “املفوضية س�ترشع 
الي�دوي”.     والف�رز  الع�د  عملي�ات  يف 
وأض�اف، أن “املفوضية س�تفتح أكثر 
من 200 صن�دوق إلجراء الفحص عىل 
صحة النتائج”، مش�ريا إىل أن “احزاب 
املعارض�ة مس�تمرة يف دعواتها إلجراء 
الع�د الش�امل والكش�ف ع�ن حج�م 
التزوير”. ويف تطور متصل، قال مصدر 
مطلع من معرض بغداد الدويل، انه »تم 
االنته�اء من عملية ع�د وفرز محطات 
القادس�ية والبالغة 85 محطة وكانت 
النتائ�ج مطابقة 100%، كم�ا وتم عد 
وفرز محط�ات الس�ماوة والبالغة 93 
محطة وكانت النتيج�ة مطابقة ايضا 
بنف�س النس�بة. واضاف املص�در، انه 
»تم إكم�ال املحط�ات الخاصة بس�ت 
الب�رصة  وه�ي  جنوبي�ة  محافظ�ات 
وميس�ان وذي قار وواسط والقادسية 
واملثنى مؤكدا ان املطابقة كانت %100 
وس�يتم غدا نقل صناديق 501 محطة 
ملحافظة االنب�ار 425 محطة ملحافظة 
ص�اح الدي�ن الت�ي عليه�ا ش�كاوى 
وطعون اىل نركز الع�د والفرز الرئييس 

يف بغداد«.

وسط انقسام واضح بني الكتل السياسية على إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الربملانية يف أيلول

برملان اإلقليم »يعلق« منصب رئيس كردستان

مصادر تتحدث عن »مطابقة كاملة« يف صناديق حمافظات اجلنوب

مفوضية االنتخابات تنهي فرز األصوات يف السليامنية وتنتقل إىل العد يف أربيل

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

األربع�اء،  أم�س  التخطي�ط،  وزارة  كش�فت 
االستعداد والتحضري األويل لتنفيذ التعداد العام 

للسكان عام 2020.
وبحس�ب تقديرات س�ابقة لل�وزارة فان عدد 
س�كان العراق بلغ 37.7 مليون نس�مة يشكل 
الذك�ور منه�م 51 % منه�م فيم�ا تراجع عدد 
االن�اث إىل 49 %. وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الجهاز 
املرك�زي لإلحصاء يف وزارة التخطيط يش�ارك 
املجتمع الدويل االحتفال بمناسبة اليوم العاملي 
للس�كان 11 تم�وز ويحتف�ل العال�م والعراق 
سنوياً بهذا اليوم الذي يتزامن مع االستعدادات 
والتحض�ريات االولي�ة لتنفي�ذ التع�داد الع�ام 

للس�كان ع�ام 2020«. وأض�اف »يتبنى اليوم 
العاملي لس�كان ه�ذا الع�ام 2018 موضوع ) 
تنظي�م األرسة ان�ه حق من حقوق اإلنس�ان( 
اذ يويل العراق اهتماماً واس�عاً بقضايا تنظيم 
الوطني�ة  الوثيق�ة  أولت�ه  حس�بما  األرسة 
للسياس�ات الس�كانية اهتماماً به�ذا الجانب 
والت�ي تبنت فيها مب�ادىء التأكيد عىل احرتام 
حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية وأكدت 
ايضا ع�ىل حقوق الزوج�ني يف االختيار بحرية 
ومس�ؤولية ع�دد ال�والدات واملباع�دة بينه�ا، 
والحصول عىل املعلوم�ات والخدمات املطلوبة 

والوسائل الازمة لتحقيق خياراتهما«.
ان »التقدي�رات الس�كانية  اىل  البي�ان  ولف�ت 
الحديثة ُتش�ري اىل ان معدل النمو الس�كاني يف 
الع�راق اتج�ه نح�و االنخفاض خ�ال العقود 

الثاث�ة املاضي�ة وه�ذا ناتج ع�ن االنخفاض 
الحاص�ل يف معدالت الخصوب�ة يف العراق التي 
ش�هدت انخفاض�اً واضحاً م�ن 6 مواليد حي 
ل�كل ام�رأة يف س�ن اإلنج�اب يف الثمانينات إىل 
أربع�ة موالي�د يف ع�ام 2017«. وأض�اف »يف 
حني بلغ معدل انتش�ار اس�تخدام وسائل منع 
الحم�ل 60% من النس�اء يف س�ن اإلنجاب، أما 
نس�بة الحاجة غري أمللباة الس�تخدام وس�ائل 
منع الحمل للنس�اء يف سن االنجاب والراغبات 
يف وقف اإلنجاب ولكنهن ال يس�تخدمن وسائل 
منع الحمل يف نفس الوقت 8% أما نسبة الحمل 
املبكر للنساء يف سن االنجاب فقد بلغت 2%، يف 
حني بلغ معدل الوالدة لدى اليافعات يف األعمار 
)15- 19( س�نة )82( لكل ألف من النس�اء يف 
س�ن اإلنجاب«. وتابع كما إن »األرس العراقية 

ب�دأت بالتفك�ري واالهتم�ام بتحس�ني نوعي�ة 
الحياة األرسية وتعزيز اوضاعها ملا له من تأثري 

عىل رفاهيتها وتنمية املجتمع وتطويره«.
يذكر ان أول إحصاء سكاني قد جرى يف العراق 
ع�ام 1934 حيث بل�غ عدد الس�كان حينها 3 
مايني و380 الف نسمة بينما أشار اخر تعداد 
اجري عام 1997 إىل أّن عدد الس�كان قد ارتفع 

إىل 22 مليون و170 الف نسمة.
ولم يش�هد العراق اي تعداد س�كاني رس�مي 
بعد س�قوط النظام السابق عام 2003 بسبب 
املركزي�ة يف بغ�داد  الحكوم�ة  خاف�ات ب�ني 
وحكوم�ة اقلي�م كردس�تان يف اربيل حول عىل 
بعض املواد الخاصة باس�تمارة التعداد اضافة 
إىل االوض�اع االمني�ة املتدهورة التي تش�هدها 

الباد منذ ذلك الوقت.

معدل النمو السكاني يتجه حنو االخنفاض

التخطيط تعلن انخفاض »نسبة اخلصوبة« وتعلن االستعداد إلجراء »اإلحصاء السكاين« يف 2020
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رغم تراجع حالته الصحية.. نيجرييا حتاول حماكمة الشيخ ابراهيم الزكزاكي

الطريان الرويس يقصف مناطق »داعش« باجلنوب السوري
       بغداد / المستقبل العراقي

انتق�د وزي�ر الدف�اع الروس�ي س�يرغي ش�ويغو 
الواليات المتحدة وحلف ش�مال األطلس�ي الذي تقوده 
واش�نطن منددا بنقل قوات وقواع�د للحلف إلى جوار 
الحدود الروس�ية. ويتزامن نش�ر تصريحات ش�ويغو 
لصحيف�ة )إل جورنالي( اإليطالي�ة مع بدء قمة لحلف 
ش�مال األطلس�ي تس�تمر يومي�ن. وأض�اف الوزي�ر 
الروس�ي “لطالم�ا أردت إه�داء الزم�اء األميركيي�ن 
نموذجا مصغرا للكرة األرضية حتى يتسنى لهم النظر 
إليه وتفس�ير س�بب وج�ود كل قواعدهم العس�كرية 
وقواته�م في أحضان الحدود الروس�ية على الرغم من 
أن من يصفونهم بأعداء أميركا موجودون في الش�رق 
األوس�ط والش�رق األدنى”. ويش�ير ش�ويغو على ما 
يب�دو إلى درع الدفاع الصاروخية األميركية التي تقول 
واش�نطن إنه�ا ته�دف لحمايته�ا من هجم�ات إيران. 
وتوج�د عناصر من هذا النظام في ش�رق أوروبا قرب 
حدود روس�يا الغربية. وقال إن حلف ش�مال األطلسي 
توس�ع ش�رقا باتجاه الح�دود الروس�ية رغ�م وعود 
أعطيت للقادة الس�وفييت أثناء توحيد ألمانيا. وأش�ار 
ش�ويغو إلى أن روسيا مس�تعدة للنظر مرة أخرى في 
إم�داد س�وريا بصواريخ أرض جو متط�ورة من طراز 
إس300- لكن دمش�ق ل�م تتقدم بأي طلب لموس�كو. 
ونق�ل عن ش�ويغو قوله “اليوم وبع�د أن أظهر عدوان 
الوالي�ات المتح�دة وبريطاني�ا العظمى وفرنس�ا على 
سوريا الحاجة لنظام دفاع جوي حديث لدى السوريين، 
فإنن�ا مس�تعدون للع�ودة إلى بح�ث هذه المس�ألة”. 
وكان�ت روس�يا قد ألمحت في نيس�ان إلى أنها س�تمد 
الرئيس الس�وري بش�ار األسد بهذا الس�اح وذلك بعد 
الضربات العس�كرية الغربية لسوريا ورغم اعتراضات 
إس�رائيل. لك�ن بعد زيارة رئي�س الوزراء اإلس�رائيلي 
بنيامين نتنياهو لموسكو في مايو أيار، نقلت صحيفة 
إزفيستيا عن مساعد كبير بالكرملين قوله إن روسيا ال 
تجري محادثات مع الحكومة الس�ورية بشأن إمدادات 

الصواريخ مضيفا أنه ال يرى حاجة لها.

مـوسكـو تنتقـد تـوسع قـواعـد 
الناتو عىل حدودها

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مصادر مقربة م�ن عائلة زعيم 
الحرك�ة االس�امية ف�ي نيجيريا الش�يخ 
ابراهي�م الزكزاكي والمعتقل في س�جون 
الحكوم�ة، أكدت تده�ور وضعه الصحي، 
م�ا زاد م�ن حالة القلق في أوس�اط ذويه 

العه�د  ول�ى  تصري�ح  من�ذ  وأنص�اره.  
السعودي بن سلمان من خال مقابلة مع 
مجل�ة “التايمز” األمريكي�ة حيث أكد بان 
الس�عودية هي م�ن مولت مج�زرة زاريا 
حت�ى تتمكن من كس�ر ما س�ماه بالقوة 
األيراني�ة ف�ي إفريقي�ا اطل�ق المحلل�ون 
التندي�دات به�ذا الق�رار المؤس�ف. وقال 

الكات�ب والصحفى النيجي�ري أبب يونس 
أبوبك�ر:” ينبغ�ي اإلفراج عن ه�ذا الرجل 
المعتقل حتى يتمك�ن البلد من التطور، ال 
يوج�د أي تط�ور في مجمع تم�ارس فيه 
الس�لطات التج�اوزات ض�د المواطني�ن، 
فضا عن غياب اإلستقرار واألمن”. يومان 
بقيا لعودة الشيخ الزكزاكي إلى المحكمة 

حيث يواجه الته�م الملفقة ضده من قبل 
السلطات النيجيريا، األمر الذي يلفت إنتباه 
المراقبي�ن والحقوقيين في داخل نيجيريا 
وخارجه�ا. وق�ال الناطق باس�م الحركة 
االسامية إبراهيم موسى:”يحتاج الشيخ 
ال�ی رعاية طبية فوري�ة حيث اصيب مرة 
أخری بجلطة دماغية ونطالب الس�لطات 

لإلف�راج عن�ه لك�ي يس�تطيع مراجع�ة 
األطباء المتخصصين”. 

مع كل ه�ذه ال يوجد أح�د من عناصر 
الحكوم�ة يؤك�د الدليل ال�ذي تعتمد عليه 
ف�ي اس�تمرار اعتق�ال الش�يخ الزكزاكي 
ومحاول�ة محاكمت�ه بع�د أم�ر القض�اء 

باإلفراج عنه ودفعه التعويضات.

       بغداد / المستقبل العراقي

تعرض�ت مناط�ق خاضعة لس�يطرة 
تنظي�م “داع�ش” ف�ي جن�وب س�وريا 
لغ�ارات روس�ية تزامن�ا مع اش�تباكات 
أمس األربعاء، بحس�ب ما أف�اد المرصد 
الس�وري لحقوق اإلنسان. وخيم الهدوء 

عل�ى قس�م كبير م�ن محافظة 
درع�ا الجنوبي�ة من�ذ الجمع�ة، 
مع التوص�ل إلى وق�ف إلطاق 
النار بين قوات النظام الس�وري 
والفصائل المعارضة اثر هجوم 
ش�نته الق�وات الحكومي�ة منذ 

نحو ثاثة أسابيع.
إال أن فصي�ا مبايعا لتنظيم 
“داع�ش” يعرف باس�م “جيش 
خال�د ب�ن الولي�د” ويتمركز في 
منطق�ة صغيرة ف�ي ريف درعا 
الغربي لم يوافق على االنضمام 

إلى االتفاق.
وأغ�ارت الطائ�رات الحربية 
س�حم  بل�دة  عل�ى  الروس�ية 
الج�والن الت�ي يس�يطر عليه�ا 

التنظيم، بحسب المرصد.
وأورد مدي�ر المرص�د رامي 
عبد الرحمن أن “غارات روسية 
ضرب�ت بل�دة س�حم الج�والن، 
التي يس�يطر عليه�ا جيش خالد 
ب�ن الوليد، ترافقت مع س�قوط 
عشرات القذائف وقصف مدفعي 

عنيف على البلدة”.
ورد التنظي�م بش�نه هجوما 
الري�ف  بل�دة حي�ط ف�ي  عل�ى 
الجنوبي والتي وافقت الفصائل 
المعارض�ة التي تس�يطر عليها 
عل�ى االنضمام إل�ى اتفاق وقف 

الن�ار. ولم ي�دل المرصد حت�ى اآلن بأي 
حصيلة للمعارك.

وأوض�ح عب�د الرحم�ن أن “عناص�ر 
التنظي�م اقتحم�وا بل�دة حي�ط وقام�وا 
وتقدم�وا  مفخخ�ة  س�يارة  بتفجي�ر 
هن�اك كم�ا قاموا بقص�ف بل�دة زيزون 
“داع�ش”  تنظي�م  وتبن�ى  المج�اورة”. 

الثاثاء تفجيرا انتحاريا وقع في زيزون 
وأس�فر عن مقتل 14 مقاتا في صفوف 

قوات النظام والمعارضة.
وأعلن التنظيم مسؤوليته في رسائل 
بثها عبر وس�ائط على االنترنت تضمنت 
للمرة األولى إشارة إلى الجنوب السوري 
باعتب�اره “والي�ة” له. إلى ذل�ك، اندلعت 

اش�تباكات بين قوات النظام والجماعات 
المسلحة على مس�افة ال تتجاوز عشرة 
كيلومت�رات من خط الهدن�ة مع هضبة 
الجوالن التي تحتلها إسرائيل، وعلى بعد 

أربعة كيلومترات من األردن.
كم�ا ف�ر اآلالف م�ن المنطق�ة الت�ي 
يس�يطر عليه�ا التنظي�م “داع�ش” في 

األيام األخيرة نحو الجوالن تحس�با ألي 
هجوم.

المتح�دث  سوانس�ون  ديفي�د  وكان 
باس�م مكت�ب األم�م المتح�دة اإلقليمي 
لألزم�ة الس�ورية ومقره عم�ان أفاد إن 
نح�و مئتي ألف نازح س�وري يتواجدون 

على طول حدود الجوالن المحتل.
النظ�ام  ق�وات  ب�دء  ومن�ذ 
هجومها بدعم روسي، قتل أكثر 
م�ن 150 مدني�اً ج�راء القصف 
بحس�ب المرصد. كما نزح أكثر 
م�ن 320 ألف مدن�ي وفق األمم 

المتحدة.
وتش�ير التقديرات إلى عودة 
عش�رات اآلالف من ه�ؤالء بعد 
اتف�اق وق�ف إطاق الن�ار الذي 
أرسى هدوءا نسبيا في بلداتهم.

وين�ص االتفاق على تس�ليم 
أس�لحتهم  المعارض�ة  عناص�ر 
الثقيل�ة وس�يطرة النظ�ام على 
المحافظة، بم�ا في ذلك الحدود 

مع األردن.
تنفي�ذ  يتي�ح  أن  ويفت�رض 
االتفاق لقوات النظام اس�تعادة 
محافظة درع�ا بكاملها، ويبقى 
التحدي الوحيد أمامها هو الجيب 
الواق�ع تح�ت س�يطرة تنظي�م 
“داعش”، والذي من المرجح أن 

يشكل وجهتها المقبلة.
النظام حاليا  وتسيطر قوات 
عل�ى نح�و 80 ف�ي المئ�ة م�ن 
محافظة درعا، وال تزال تتواجد 
الفصائل المعارضة في نحو 15 
ف�ي المئ�ة، والمس�احة الباقية 
تحت س�يطرة “فصي�ل خالد بن 

الوليد”.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو الهيئة الرئاس�ية في مجلس خب�راء القيادة في 
اي�ران آي�ة الله احم�د خاتمي ان طه�ران لن تتراج�ع أبداً عن 

قضية فلسطين.
وقال آیة الله احمد خاتمي، في كلمة القاها بملتقى علماء 
الدين الشهداء في بروجن وسط، ان ايران اكثر بلدان المنطقة 
امنا واليستطيع االعداء زعزعة امنها بفضل جهود وتضحيات 

القوات االمنية.ظ
وندد بانتهاكات اميركا لحقوق االنسان، معتبرا انها التقيم 
وزنا لانس�انية حيث يقتل مواطنوها السود برصاص رجال 

الشرطة دون اي اكتراث.
ووصف خاتمي اميركا بانها راعية االرهابيين و”قد صرح 
ترام�ب في حماته االنتخابية ان منافس�ته ه�ي التي صنعت 

داعش”.
وقال ان االرهابيين في س�وريا صنيعة اميركا ويمارسون 
قتل المس�لمين بدوالرات السعودية وقد اعلنوا بصراحة انهم 

اليطيقون وجود حكومة اسامية.
ون�وه الى ان اميركا قد انفقت 7 تريليون دوالر في العراق 
اال انه بات حليفا اليران وصرح رئيس الوزراء في هذا البلد انه 

اليتخلى عن اواصر الصداقة معها.
ونوه الى ان االعداء اعدوا مخططا خاصة للبنان اال ان تيار 
المقاومة وانصار حزب الل�ه حققوا االنتصار في االنتخابات 

االخيرة.
ووص�ف خاتمي الكي�ان الصهيون�ي بمثاب�ة ذراع اميركا 
واوروبا في المنطقة، موضحا ان حزب الله حليف اليران وقد 
اعلن بصراحة ان�ه اذا حاول الكيان الصهيوني النيل من ايران 

فانه سيحول تل ابيب الى رماد.
ووص�ف قوة اي�ران الصاروخي�ة بمثابة الورق�ة الرابحة 
للباد وانها تكتس�ب االهمية للغاية ويري�د االعداء لتحديدها 

بنحو 600 كيلومتر فقط.
ونوه ال�ى ان اميركا خططت باس�تمرار الس�قاط النظام 
االس�امي في اي�ران اال انها لم تصرح علنا بذل�ك فيما اعلنت 

الحكومة االميركية الحالية ان هذا النظام اليمكن اسقاطه.
ون�وه الى ان االع�داء يخططون لبث الي�أس وااليحاء بان 
الدي�ن اليمتلك الكفاءة في ادارة ش�ؤون الب�اد كما يتآمرون 
لتقوي�ض “والية الفقي�ه” وعلماء الدين وفصل الش�عب عن 

نظام الحكم عبر ممارسة الضغوط االقتصادية.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مكتب حقوق اإلنس�ان التابع لألم�م المتحدة إن 232 
مدني�ا على األقل قتل�وا وتعرضت 120 ام�رأة لاغتصاب في 
هجمات شنتها حكومة جنوب السودان وقوات حليفة لها في 

قرى تسيطر عليها المعارضة. 
وأض�اف المكت�ب ف�ي بي�ان أن تحقيق�ات أجرته�ا األمم 
المتح�دة أش�ارت إل�ى ثاث�ة ق�ادة يش�تبه بأنه�م يتحملون 
”المس�ؤولية األكب�ر“ عن أعم�ال العنف التي ش�هدتها والية 
الوحدة في الفترة من 16 نيس�ان إل�ى 24 أيار والتي قد تصل 

إلى حد جرائم الحرب.
وقال مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير 

زيد بن رعد الحسين ”الجناة... يجب أال يفلتوا من العقاب“.

آية اهلل خامتي: ايران لن ترتاجع 
أبدًا عن قضية فلسطني  

األمم املتحدة: قوات جنوب السودان وحلفاؤها 
»قتلت واغتصبت« مئات املدنيني

         بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترام�ب أن 
اللق�اء المرتقب في 16 تموز مع نظيره الروس�ي 
فاديمير بوتين في هلس�نكي “قد يكون األسهل” 
ف�ي جولته األوروبي�ة، في وقت يش�تبك فيه مع 

حلفائه األوروبيين قبل قمة حلف األطلسي.
وغادر ترامب واشنطن الثاثاء باتجاه بروكسل 
حيث سيلتقي قادة أعضاء الحلف األطلسي ال�29 
يوم�ي 11 و12 تم�وز على أمل إظهار مش�هد من 
الوحدة على الرغم من التوتر الصريح بين الحلفاء 

عبر األطلسي في عدد من القضايا.
وف�ي تصريح�ات للصحافيين بش�أن لقاءاته 
المقبل�ة في جولته األوروبية، بم�ا فيها أول قمة 
ثنائية مع بوتين االثنين في هلنسكي، قال ترامب 
للصحافيين “”بصراحة، قد يكون بوتين األس�هل 

بينهم جميعا، من كان ليظن ذلك؟”.
وتعهد ترامب بعدم الس�ماح لاتحاد األوروبي 
يش�ير  وه�و  المتح�دة  الوالي�ات  “باس�تغال” 
باستمرار إلى أن االتحاد ال يقوم بما هو كاف لدعم 
الحلف األطلسي ويستفيد “بشكل غير عادل” من 

التجارة مع األميركيين.

وق�ال للصحافيي�ن “بالتأكي�د س�يكون وقت�ا 
ممتعا مع حلف األطلسي”.

وتابع أن “حلف األطلسي ال يعاملنا بشكل عادل 
لكنني أظن أننا س�نتوصل لحل. نحن ندفع الكثير 
ج�دا وهم يدفع�ون القليل ج�دا”، مت�داركا “لكن 

سنصل إلى حل وكل الدول ستكون سعيدة”.
وقب�ل وصوله إلى بروكس�ل، كتب ترامب على 
تويتر ف�ي الطائرة الرئاس�ية اير ف�ورس وان إن 
“عدة دول في حلف ش�مال األطلسي ندافع عنها، 
ال تكتف�ي بعدم الوف�اء بتعهد ال��2 بالمئة لكنها 
تقص�ر منذ أعوام ف�ي تحمل نفقات ال تس�ددها. 
هل ستسدد المتأخرات للواليات المتحدة؟”، وذلك 
في سياق مطالبته المس�تمرة لألوروبيين بزيادة 

نفقاتهم العسكرية في إطار الحلف.
ويمك�ن أن تتح�ول قم�ة الق�ادة الغربيين في 
بروكسل إلى خاف علني جديد بعد قمة مجموعة 
الس�بع في كندا في حزيران التي شهدت انقساما 

كبيرا.
وينظر إل�ى هذه القمة على أنه�ا األصعب منذ 
س�نوات وس�ط مخ�اوف أن يصب�ح ترام�ب أكثر 
عدوانية تجاه التحالف التاريخي الذي يدعم األمن 

األوروبي منذ 70 عاما.

ويلتق�ي ترامب بوتين ف�ي العاصمة الفنلندية 
ف�ي 16 تم�وز في أول قم�ة ثنائية بينهما وس�ط 
تحقيق�ات جارية في الواليات المتحدة في تواطؤ 

محتمل بين حملة ترامب وروسيا.
ويخش�ى دبلوماس�يون أوروبيون م�ن تكرار 
سلس�لة األحداث التي س�جلت في حزي�ران حين 
اش�تبك ترام�ب م�ع حلفائ�ه الغربيي�ن ف�ي قمة 

مجموعة السبع.
ووص�ف ترامب يومها رئيس ال�وزراء الكندي 
جاس�تن ت�رودو ب�”غي�ر األمي�ن والضعيف”، ثم 
أش�اد بالزعيم الكوري الش�مالي كي�م جونغ اون 

“الموهوب جدا” في قمة أعقبت ذلك مباشرة.
وق�ال دبلوماس�ي أوروب�ي أخي�را إن “ترامب 

“يوبخ حلفاءه بشدة ثم يعانق خصومه”.
ووص�ف الكرملي�ن الحل�ف األطلس�ي كأح�د 
مخلفات الحرب الباردة وذلك قبل القمة المرتقبة 

لقادة الحلف.
ديمت�ري  الكرملي�ن  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
بيسكوف إن “موقفنا من حلف األطلسي معروف 
تمام�ا: ه�ذا الحل�ف ه�و ثم�رة الح�رب الب�اردة 
والمواجهة في الحرب الباردة”، مضيفا أن الحلف 

“قد تشكل من أجل المواجهة وباسمها”.

وأعد ترامب العدة لاشتباك في قمة األطلسي، 
إذ كتب رس�ائل إلى عدد من ق�ادة الحلف يوبخهم 
فيها على ع�دم وفائهم بالتزامهم في العام 2014 
بإنف�اق 2 بالمئ�ة م�ن إجمال�ي النات�ج المحل�ي 

لبلدانهم على شؤون الدفاع بحلول 2024.
وق�ال ترام�ب لحش�د م�ن مؤيديه ف�ي تجمع 
ه�ذا األس�بوع إن الواليات المتحدة ل�ن تبقى ذلك 

الشخص “األحمق الذي يدفع كل شيء”.
لكن البيانات الجديدة التي نشرت الثاثاء تدعم 
م�ا قاله، إذ تظهر أن س�بع دول فق�ط في الحلف، 
هي بريطانيا واليونان والتفيا واس�تونيا وبولندا 
وليتوانيا ورومانيا، قد تصل لهدف إنفاق 2 بالمئة 

من اإلجمالي المحلي في العام 2018.
رغ�م ذل�ك، أك�د األمي�ن الع�ام لحلف ش�مال 
األطلس�ي ينس س�تولتنبرغ أن االنفاق العسكري 
يرتفع ف�ي أوروبا منذ الع�ام 2014 وأن األعضاء 
يبذلون جهودا للوفاء بهدف ال�2 بالمئة وخصوصا 

ألمانيا التي دائما ما يهاجمها ترامب.
وق�ال س�تولتنبرغ ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي إن 
“ألماني�ا لديها خط�ط لزيادة إنفاقه�ا )الدفاعي( 
80 بالمئة من 2014 إلى 2024. ألمانيا تتحرك في 

االتجاه الصحيح لكني أتوقع منها المزيد”.

هاجم االحتاد االوربي وامتدح بوتني: األقرب إلي

ترامب يبعد »احللفاء« ويقرب »اخلصوم«
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/282

2018/7/9
اعالن

تبيع مديرية تنفي�ذ الكوفة العقار 
تسلس�ل 31367/3 م 4 الواق�ع يف 
حي ميس�ان العائ�د للمدين مهدي 
ش�هيد حس�ن املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن حاتم جاس�م حمي�د البالغ 
18,500,000 دين�ار فعىل الراغبن 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة ثالث�ن يوما تب�دأ من 
اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رة م�ن 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

املواصفات  :
1 � موقع�ه ورقمه : حي ميس�ان 

31367/3 م4
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : دار س�كنية 
مؤلفة من مدخ�ل ومطبخ وصالة 
ومجموع�ة  وحم�ام  واس�تقبال 
صحي�ة وغرف�ة نوم واحدة وس�لم 
ومكش�وفة  الس�طح  اىل  ي�ؤدي 

ومرافق خارجية
4 � مشتمالته : ال توجد

5 � مساحته : 125م2
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : ابنة املدين
8 � القيم�ة املقدرة : 65,000,000 
دين�ار  ملي�ون  وس�تون  خمس�ة 

عراقي
�����������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرطة

مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات 

مديرية  الجنائية والحركات 
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : خ/32109
التاريخ : 2018/7/8

اىل / وزارة الداخلية /وكالة الوزارة 
لشؤون الرطة 

فقدان هوية اقامة 
اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف 
الجنوب�ي بكتابه املرق�م 13071 يف 

2018/7/3 بانه :
بتاريخ 2018/6/26 احال الس�يد 
ق�ايض تحقي�ق النج�ف اىل مرك�ز 
رشطة الغ�ري طلب  املخرب )س�يد 
احم�د س�يد محم�د ش�اه(  تول�د 
1980 هندي الجنسية يحمل جواز  
السفر املرقم ) L1931120  ( دونت 
اقوال�ه واف�اد قبل حوايل ش�هرين 
فقدت من�ه هوية االقام�ة املرقمة 
)2377( العائ�ده ل�ه الصادرة من 
مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف / قس�م شؤون 
االقام�ة يف املدين�ة القديم�ة قضاء 
وق�در ورغ�م البح�ث ل�م يجده�ا 
ويطلب االخب�ار كما تم ربط كتاب 
صحة ص�دور الهوية اعاله  عرض 
املوضوع عىل قايض التحقيق وقرر 
تعميم االوصاف واشعار ر الجهات 
ذات العالق�ة ولكون ح�ادث قضاء 
وقدر  غلق التحقيق مؤقتا اس�تنادا 

الحكام املادة 130/ج االصولية 
�����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 657/ب/2012
التاريخ 2018/7/8

اعالن
للق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
يف  657/ب/2012  بالع�دد 
االع�الن  املتضم�ن   2012/8/28
ع�ن بي�ع الس�يارة املرقم�ة 5694 
/نج�ف اج�ره ن�وع ب�اص )ريم( 
مودي�ل 1979 يف االضب�ارة املرقمة 
الراغب�ن  فع�ىل  657/ب/2012 
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خ�الل عرة اي�ام من الي�وم التايل 
لتاري�خ نر االع�الن يف صحيفتن 
محليتن يوميتن ويف تمام الساعة 
الثاني�ة ع�ر ظهرا مس�تصحبن 
معهم التأمين�ات القانونية البالغة 
10% م�ن القيم�ة املق�درة البالغة 
)1,000,000( دين�ار مليون دينار 
بص�ك مص�دق صادر م�ن مرصف 
الرافدين فرع مس�لم بن عقيل )ع( 
المر محكمة بداءة الكوفة ويتحمل 
املشرتي اجور الداللية واالعالن واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
وتك�ون املزاي�دة العلني�ة يف موقع 
كراج ميثم التم�ار الخاص بوقوف 

ومبيت السيارات يف الكوفة
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف :

املرقم�ة 5694 / نج�ف  الس�يارة 
اج�ره نوع ريم باص موديل 1979 
وتقع يف كراج ميث�م التمار لوقوف 

ومبيت السيارات 
ان السيارة مركونه يف الكراج اعاله 
وتبن انها هيكل س�يارة خالية من 
جميع اجزاءها باس�تثناء الشايص 
وال يوج�د فيه�ا اط�ارات او زجاج 
او مقاع�د وانها غري صالحة للعمل 
يف  املذك�ورة  الس�يارة  اي�داع  وت�م 
ك�راج ميثم التمار لوق�وف ومبيت 

السيارات
 = للس�يارة  املق�درة  القيم�ة 

)1,000,000( دينار مليون دينار

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديرية بلدي�ة العمارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري االم�الك املبينة يف ادناه  
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنر 
االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة )100%(  م�ن القيمة التقديرية 
وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله 
من تاريخ النر وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
يك�ون موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النر وكافة 
املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه 
مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال 

اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأج�ري او عند انتهاء العقد دون 

املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه  والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
)100%(  من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل 
النتهاء املدة اعاله من تاريخ النر وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر وكافة املصاريف 
املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية 
العم�ارة خالل فرتة )10( عرة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاج�ة اليه وخالل ف�رتة التأجري او عن�د انتهاء العق�د دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن ثاين
لع�دم حصول راغب والحاقا باعالننا املرق�م )208 يف 2018/5/21( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات 
ميس�ان عن تاجري )13( ملك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفق�ه طيا والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري  
اس�تنادا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 15يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن بالجريدة 
الرس�مية مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة  لكامل مدته وس�تجري املزايدة 
خالل الدوام الرس�مي من الي�وم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية املجر الكبري  
ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النر واالعالن البالغه 2% واي اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد 

عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
املرفقات 

قائمة عدد )1(

)محرض لجنة اعادة التقدير والتثمن / ايجار( 
اس�تنادا ألحكام املادة )7 و8( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 )املعدل( قامت اللجنة 
املش�كلة بموجب احكام املادتن اعاله بالكش�ف املوقعي ع�ىل العقار املبينة تفاصيله ادن�اه والعائد اىل مديرية 

بلدية املجر الكبري وقامت بوضع القيمة التقديرية له حسب ما مبن ادناه :

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ م الصدر 
رقم االضبارة : 2018/212

التاريخ 2018/6/28

اىل / املنفذ عليه / عباس خالد جميد
العنوان / بغداد ـ احلبيبية م 545 ز14 د1

لق�د تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مركز رشط�ة الحبيبي�ة ذات العدد 3223 
وامل�ؤرخ يف 2018/2/24 وتأييد مختار محلة 545 بالعدد )بال( يف 2018/2/22 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ مدينة الصدر خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�ر ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون

اوصاف املحرر :
تقرر الزامك بتس�ديد مبلغ )10,150,000( عرة مالين ومائة وخمس�ون الف 
دينار وحس�ب كتاب رشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة( هياة توزيع  
بغ�داد بالعدد د / 2/ 534273 يف 2018/2/11 وحس�ب امل�ادة الثالثة عر من 

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1158 / 2018 
التاريخ 11 / 7 / 2018  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل املدي�ن حس�ن ع�ي م�ارد / يس�كن التاج�ي مجمع 
الصادق 

لق�د تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة ش�اطئ 
التاج�ي املرق�م 1879 يف 28 / 6 / 2018 ورشح املبل�غ 
القضائ�ي وتأييد املجل�س املحي لحي ش�مال الكاظمية 
انك مجهول مح�ل االقامة يرجى تبليغ املوما اليه املذكور 
هويته اعاله بالحضور اىل هذه املديرية خالل ستون يوم 
اعتباراً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تسديد النفقة 
واملرتاك�م اىل هذه املديرية خالل 60 يوم اس�تناداً الحكام 

املادة 43 فقرة 9 من قانون االحوال الشخصية
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2018/741

2018/7/9
اىل / املنفذ عليها  /)انعام عي عصواج(

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن )مذكرة 
االخبار بالتنفيذ واش�عار مختار املنطقة 
وائ�ل عام�ر رض�ا( ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه 
اس�تنادا ملادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
الكوفة خالل خمس�ة عر يوما تبدأ من 
الي�وم التايل ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديري�ة بأج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
بالعدد 939/ش/2018  يف 2018/6/28 
والذي يق�ي بمطاوعت�ك للدائن )احمد 

حميد بدر( يف الدار املعد من قبله

بدل التقدير )السابق( رقما المساحةرقم العقار وموقعهنوع الملكالبلدية ت
وكتابة )للسنة الواحدة(

بدل التقدير )الحالي( رقما 
مدة الغرض من التاجيروكتابة )للسنة الواحدة(

المالحظاتالتاجير

المجر 1
700000 سبعمائة الف 200م6032/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 2
700000 سبعمائة الف 200م5997/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 3
700000 سبعمائة الف 200م6037/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 4
700000 سبعمائة الف 200م6031/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 5
700000 سبعمائة الف 200م6043/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 6
700000 سبعمائة الف 200م6026/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 7
700000 سبعمائة الف 200م6039/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 8
700000 سبعمائة الف 200م6027/112ورشة عملالكبير

دينار
675000 ستمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
ثالث 
سنوات

المجر 9
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000 مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 10
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000 مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 11
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000 مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 12
جزء من الفضلة حانوتالكبير

1500000 مليون 9م2المرقمة 1605
وخمسمائة الف دينار

1200000 مليون ومئتان 
الف دينار

حسب قانون 21 لسنة 
2013

ثالث 
سنوات

المجر 13
الكبير

6محالت 
40000000 اربعون 982,43م20352 سرايتجاري

مليون دينار
28000000 ثمانية وعشرون 

مليون دينار
حسب قانون 21 لسنة 

2013
سنة 
واحدة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بن�اء ع�ى ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم 12763 يف 2018/7/4 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن 
تأج�ر)13( كش�ك املدرجه مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا العائد اىل مديرية بلدية عيل الرشقي باملزايدة العلنية اس�تنادا  لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 املعدل فعى من يرغب االش�راك باملزايدة  العلنية مراجعة مديرية بلدية عيل الرشقي او   س�كرتر اللجنة 
وخ�الل م�دة 30 يوم�ا  تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة ال تقل عن 20 % من القيمة املق�درة لكامل مدته 
وستجري املزايدة  الساعة العارشة والنصف صباحا من اليوم التايل من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر بلدية عيل الرشقي ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان  البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل 

اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
املرفقات 

قائمة عدد)2(

ت
نوع 
الملك 
ورقمه 

رقم 
العقار 
وموقعه

 بدل التأجير )السابق(  رقما وكتابة المساحة
)للسنة الواحدة( 

بدل التقدير )الحالي( رقما وكتابة )للسنة 
الواحدة(

الغرض من 
المالحظاتمدة التاجيرالتاجير

حرفي 1
مئتان وعشرة االف 210500 14م3784/42

مئتان وعشرون 220000 وخمسمائة دينار
الف دينار

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 2
ثالثمائة وثمانون الف  41,25380500م5784/42

زيادة واردات ثالثمائة وتسعون 390000وخمسمائة دينار
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 3
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م6784/42

مئتان وعشرة  210000دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي  4
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م7784/42

مئتان وعشرة 210000دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 5
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م8784/42

مئتان وعشرة 210000دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 6
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م9784/42

مئتان وعشرة  210000دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 7
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م11784/42

مئتان وعشرة  210000دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 8
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م12784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 9
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م14784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 10
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م15784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 11
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م16784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 12
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م17784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

حرفي 13
مئتان الف وخمسمائة  19,25200500م18784/42

مئتان وعشرة 210000 دينار
االف

زيادة واردات 
البلدية

ثالث 
سنوات

حسب قانون 21 
لسنة 2013

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م .ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

م .ر مهندسنير اللجنة
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالناعالن
العدد: 25046 

التاريخ: 2018/7/10
العدد: 25044 

التاريخ: 2018/7/10 

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

1
حانوت رقم )5( 

جزء من 1/42 نهر 
الكحالء

4.000.000 اربعة ماليين  16م2مجاور الكراج الموحد القديم
3سنواتدينار  

2
حانوت رقم )13( 

جزء من 1/42 نهر 
الكحالء

750.000 سبعمائة وخمسون 16م2مجاور الكراج الموحد القديم
3سنواتالف دينار

العلوة القديمة جزء من 1/42 حانوت رقم 321
650.000 ستمائة وخمسون 7,5 م2نهر الكحالء 

3سنواتالف دينار

العلوة القديمة جزء من 1/42 حانوت رقم 497
550.000 خمسمائة  وخمسون 7,5 م2نهر الكحالء 

3سنواتالف دينار 

العلوة القديمة جزء من 1/42 حانوت رقم 5108
650.000 ستمائة وخمسون 7,5 م2نهر الكحالء 

3سنواتالف دينار

ورشة تصليح رقم 11 6
الصناعية القديمة /مخزن 

البلدية جزء من 225/118 
نهر دجلة

3سنوات600.000 ستمائة الف دينار100م2

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

كشك رقم 1
521

ملحق بسينما البلدية 
2.510.000 مليونان 6م2جزء من 18 قادرية

3سنواتوخمسمائة وعشرة الف دينار  

كشك رقم 2
860.000 ثمانمائة وستون 9 م2ابو رمانة208

3سنواتالف دينار

كشك رقم 3
810.000 ثمانمائة وعشرة  9 م2قطاع 15 شعبان)1(

3سنواتالف دينار

كشك رقم 4
1,100.000 مليون ومائة 14 م2حي الحسين الجديد62

3سنواتالف دينار

العدد: 290 
التاريخ: 2018/7/11

املنفذ العدل 
عالء عبد اهلادي موزان

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان

العدد: 289 
التاريخ: 11/ 7/ 2018

 املهندس 
  صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
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    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير التخطي�ط/ وزير التج�ارة وكالة س�لمان الجمييل 
مع الس�فري اللبناني لدى العراق، عيل دي�ب الحبحاب، عددا من 
امللفات املش�ركة بني البلدي�ن تتعلق بتعزيز العالق�ات الثنائية 
وزيادة حج�م التبادل التج�اري والتحضري النعق�اد اجتماعات 
اللجن�ة االقتصادي�ة العراقي�ة – اللبنانية املش�ركة.ونقل بيان 
لوزارة التخطيط ورد ل�«املستقبل العراقي« عن الوزير الجمييل 
قول�ه ان الجانب�ني بحثا خالل اللقاء »ج�دول اعمال اجتماعات 
اللجن�ة االقتصادي�ة املش�ركة والتأكيد ع�ى رضورة انعقادها 
يف غض�ون الفرة القريب�ة املقبلة، فضال عن مناقش�ة امكانية 
اع�ادة تفعي�ل الخط الربي )التن�ف – الولي�د – طريبيل( الرابط 
بني البلدين املار عرب االرايض السورية ملا لهذا الطريق من اهمية 
كب�رية يف زيادة حج�م التبادل التج�اري، الس�يما يف مجال نقل 
املحاصي�ل الزراعية والفواكه ودعم الس�ياحة، فضال عن تعزيز 
التع�اون يف القطاع املرصيف«.وأكد الجمييل للس�فري اللبناني، ان 
»العالق�ات الثنائية ب�ني البلدين تعد متميزة وهن�اك الكثري من 
الجوان�ب االيجابي�ة التي يمكن م�ن خاللها دع�م وتعزيز هذه 
العالقة منها، الجوانب الس�ياحية واالس�تثمار وتبادل الخربات 
واملش�اركة يف املعارض التجاري�ة التي تعد نواف�ذ مهمة لرجال 
االعمال واملس�تثمرين لالطالع عى الفرص االستثمارية املتاحة 
يف البلدين«.كم�ا أكد، ان »العراق يمثل فرصة اس�تثمارية كبرية 
لل�ركات الرصين�ة الراغب�ة يف االس�تثمار وان الحكومة ومن 
خالل القوان�ني والتريع�ات النافذة تدعم االس�تثمار بوصفه 
ركي�زة مهمة من ركائز اعادة االعم�ار وتحقيق التنمية يف البالد  
من جانبه اش�ار السفري اللبناني إىل قوة العالقات بني البلدين يف 
مختلف املجاالت ويف مقدمتها السياسية والتجارية واالقتصادية 
والس�ياحية والعلمية« مؤك�داً ان »هذه العالقات ستش�هد من 
املزي�د من التطور عندم�ا يتم اعادة افتتاح الخ�ط الربي الرابط 

بني البلدين الذي سيخلق مصالح كبرية مشركة.

   بغداد / المستقبل العراقي

وضح�ت أمان�ة بغداد، م�ا تناقلته بعض وس�ائل االعالم بش�أن 
ارتفاع أح�د مفاصل التمدد عن مس�تواه يف أحد مجرسي طريق 

محمد القاسم مسبباً حوادث مرورية.
وذك�ر بيان لألمان�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»اإلرضار يف مفاص�ل التمدد )الجوين�ات( هي من ضمن االرضار 
الكلي�ة املش�خصة من قب�ل امانة بغ�داد ليتم اصالحه�ا من قبل 
الرك�ة املنف�ذة ألعم�ال صيانة طري�ق محمد القاس�م للمرور 

الرسيع«.
واض�اف، ان »أمان�ة بغداد لج�أت اىل حلول مؤقتة بس�بب تأخر 
وصول املواد املس�تعملة يف اعمال الصيانة من مناش�ئها االصلية 
بس�بب بعض االجراءات االداري�ة وتمثلت الحل�ول برفع املفصل 
املترضر والخرسانة املترضرة التي أسفله وصب خرسانة جديدة 
بمواصف�ات خاصة ت�م تثبيت أل�واح معدنية بمس�توى الطريق 

لتأمني انسيابية حركة املركبات«.
وبني، ان »الركة املنفذة حققت نسب انجاز متقدمة من اعمال 
معالجة الزحوف الحاصلة يف بعض مفاصل التمدد واعمال فرش 
الح�ى الخابط أس�فل مجرس الطري�ق والعمل مس�تمر بوترية 
عالي�ة إلنج�از ما بق�ي من اعم�ال الصيان�ة وبحس�ب الجداول 

الزمنية املحددة.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رصف الرافدين، اط�الق الوجبة 
الرابعة من س�لفة موظف�ي دوائر الدولة 
الت�ي تراوح�ت مابني الخمس�ة والعرة 
مالي�ني دين�ار ع�ن طري�ق ادوات الدف�ع 

االلكروني.
يف  للم�رصف  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، انه »ت�م رصف الدفع�ة الرابعة من 
س�لف موظفي دوائ�ر الدولة لنحو 1407 

موظفا«.
وأوض�ح ان »رصف تل�ك الس�لفة تم عن 
طري�ق ابالغ املوظف عرب إرس�ال رس�الة 
نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد 
ان اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانونية 
ملنح�ه اياه�ا ورصفها عن طري�ق أدوات 
الدف�ع االلكرون�ي والت�ي تم�ت تعبئ�ة 

الرصيد املايل اليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ن اس�رداد نح�و 9 ملي�ارات دين�ار م�ن 
املتجاوزي�ن عى اعانة الحماي�ة االجتماعية 
يف بغداد واملحافظات خالل النصف االول من 

2018 . وقال�ت مدير عام صن�دوق الحماية 
االجتماعي�ة جاكل�ني صليوا، يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي« ان »هيئ�ة الحماي�ة 
البح�ث  عملي�ة  خ�الل  وم�ن  االجتماعي�ة 
االجتماع�ي وتقاط�ع البيان�ات تمكنت من 
اس�رداد نح�و 9 ملي�ارات و)174( ملي�ون 
دينار م�ن املتجاوزي�ن عى اعان�ة الحماية 

االجتماعية يف بغداد واملحافظات«.
واضافت ان »املبالغ املس�ردة سيتم منحها 
اىل املس�تحقني مم�ن تنطب�ق عليهم رشوط 
املالي�ة  »التخصيص�ات  ان  مبين�ا  املن�ح«، 
الحماي�ة االجتماعي�ة ال تكف�ي  لصن�دوق 
ملنح جميع املس�تفيدين املستمرين بتقايض 

االعانة البالغ عددهم مليون و200 ارسة ».

واوضح�ت صلي�وا ان »املبالغ املس�ردة من 
املتجاوزين س�يتم اضافتها اىل التخصيصات 

كمبلغ تكمييل لشمول جميع املستحقني«.
يف سياق متصل اوضح املتحدث باسم وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية عمار منعم، ان 
»ال�وزارة طالبت بزيادة التخصيصات املالية 
لتوسيع الشمول باعانة الحماية االجتماعية 

»، مبين�اً ان »ع�دد املتقدم�ني للش�مول بعد 
تطبيق قانون الحماي�ة االجتماعية رقم 11 
لس�نة 2014 بلغ بلغ اكثر م�ن مليون ارسة 
ت�م ش�مول 238 ارسة منه�م وم�ا زال لدى 
ال�وزارة اكث�ر م�ن 650 ال�ف ارسة بانتظار 
زيادة التخصيصات املالية ليتس�نى ش�مول 

املستحقني منهم.

الرافدين يعلن اطالق 
الوجبة الرابعة من سلفة 

موظفي دوائر الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املناف�ذ الحدودية، احالة ش�احنة كانت تحتوي عى 
م�واد كيمياوية، وتم ازالة الليبل، وتبيت اخر جديد بمادة )زيتون 

مرصي املنشأ(.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ، ان 
»موظفي ش�عبة الرقاب�ة الصحية باألضاف�ة للركة الفاحصة 
بمنف�ذ طريبي�ل، وبعد أنجاز املعاملة، كش�فت عن ش�احنة بني 
الع�راق واالردن يف منف�ذ طريبيل، حيث كانت محمل�ة يف براميل 
باالص�ل كانت تحتوي ع�ى مواد كيمياوي�ة وقد تم ازال�ة الليبل 

وتثبيت ليبل جديد بأسم مادة )زيتون أخرض مخلل(«.
واض�اف، »تم الكش�ف عن البضاع�ة من املوظف�ني رغم علمهم 
أن الربامي�ل كانت تس�تخدم للم�واد الكيمياوية مم�ا يهدد األمن 

الغذائي للبلد«.
واش�ار البي�ان اىل ان�ه »تم ع�رض املوض�وع أمام أنظ�ار قايض 
محكمة تحقيق الرطبة، لغ�رض اتخاذ االجراءات القانونية بحق 

املقرصين، باالضافة ملوظفي الركة الفاحصة يف طريبيل.

املنافذ احلدودية تكشف عن شاحنة كانت حتوي 
مواد كيمياوية عليها عالمة زيتون خملل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العامة لتجارة الس�يارات يف 
وزارة التجارة عن تسويقها النواع السيارات 
واملودي�الت 2016-2017-2018 واملنتج�ة 
يف رشكة صناعة الس�يارات يف االس�كندرية 

العائدة لوزارة الصناعة.
»املس�تقبل  تلقت�ه  للتج�ارة  بي�ان  ونق�ل 
العراقي«ع�ن مدي�ر ع�ام الركة حس�ني 
فرحان قوله ان املوديالت س�تكون »بالبيع 
النق�دي وإعتب�ارا م�ن بداية تم�وز لنهاية 
ايلول القادم«.واشار اىل ان »انواع السيارات 

املعلنة للبيع هي }صبا{ }أجرة- خصويص{ 
واملودي�ل 2018 بمبل�غ 8 ماليني و500 الف 
دينار و}صبا{ مواصفات أجرة - خصويص 
مودي�ل 2018 بتس�عة مالي�ني و250 ال�ف 
دين�ار وباب�ل }أج�رة – خص�ويص{ موديل 
2016 بمبل�غ 11 مليون�اً و191 الف دينار، 
وموديل 2017 11 مليون�اً و780 ألف دينار 
ومودي�ل 2018 بمبلغ 12 مليوناً و400 الف 
دينار باالضافة اىل س�يارة }بي�ك اب اريدو{ 
مودي�ل 2016 بمبل�غ 7 مالي�ني و900 الف 
دين�ار و2017 بمبلغ 8 مالي�ني و310 االف 
و790 ديناراً و2018، بمبلغ 8 ماليني و753 

الفاً و463 الف دينار«.ودعت وزارة التجارة 
»املواطن�ني الراغبني براء هذه الس�يارات 
اىل مراجع�ة قس�م التموين العائ�د لركة 
تج�ارة الس�يارات الج�راء معامل�ة الراء 
واالستالم«.وأكدت استعداد الركة لتسويق 
االدوات االحتياطية لجميع انوا ع السيارات 
واملكائن ذات املناشئ العاملية وأصلية الصنع 
وباسعار تنافس�ية مقارنة باسعار السوق 
املحلية فعى الراغبني بالراء من املواطنني 
ودوائ�ر الدول�ة ومؤسس�اتها مراجعة مقر 
الرك�ة يف بغداد ومراكز فروعها يف البرصة 

وذي قار وميسان وواسط.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

للمرة الرابعة عى التوايل , شاركت مؤسسة العني 
للرعاي�ة االجتماع�ي التي تحظى ب�أذن ومباركة 
ودع�م س�ماحة #السيد_السيس�تاني )دام ظله(  
ممثلة عن يتامى #العراق , يف اجتماع الجلسة 38 

ملجلس #حقوق_االنسان باألمم املتحدة.
وكما أكد  املمثلة مؤسس�ة العني عالية آل ياسني 
, اثن�اء كلمتها يف املجلس الذي يضم 47 من الدول 
األعض�اء , ان املؤسس�ة قطع�ت ش�وطاً كبرياً يف 
تقدي�م املس�اعدات املالي�ة والصحية والنفس�ية 
والربوي�ة لليتامى والنازحني , مش�رية يف الوقت 
ذات�ه , اىل تنامي العمل فيه�ا باالنتقال اىل مرحلة 
إع�ادة التأهيل النف�ي وإزالة رواس�ب الحروب 

والويالت , والتي اعتربتها من اساسيات اعمال املؤسسة .
وقد بينت آل ياس�ني املزاي�ا التي س�يقدمها مركز حكايتي 
التنموي األكرب يف املنطقة الذي تنجزه العني بالوقت الحايل, 

برميم ما فقده اليتامى من حنان نتيجة لفقدان املعيل .
كم�ا أوضحت ممثلة الع�ني ابرز اهداف املؤسس�ة ، املتمثل 
ببناء ثقة األطفال بأنفسهم حتى يكونوا فاعلني يف عوائلهم 
ومجتمعاتهم , منوهة اىل رضورة ان ينش�أ األطفال يف بيئة 

تس�ودها الس�عادة واملحبة والتفاه�م من خالل 
مش�اريع املؤسس�ة لتحقيق هذه األه�داف التي 
تس�تند اىل ديباج�ة اتفاقية حق�وق الطفل لعام  

.1989
وقد ع�رب مبعوث الع�راق الدائم يف االم�م املتحدة 
عن اهتمامه البالغ باملؤسس�ة , واكد عى اهمية 

التواصل معها .
جدي�ر بالذك�ر ان مؤسس�ة الع�ني حاصل�ة عى 
م�ن  الخاص�ة  بالدرج�ة  االستش�ارية  الصف�ة 
املجل�س االقتص�ادي العامل�ي يف األم�م املتح�دة , 
ولديها 17 مكتباً يف عدة دول بقارات اس�يا واوربا 
وكندا وامريكا الش�مالية وأس�راليا , وهي تعمل 
بالتع�اون مع فروع املؤسس�ة ومكاتبها بالعراق 
من�ذ) 2006 (عى رعاي�ة وتنمي�ة اليتامى الذين 
وصل�ت اعدادهم اىل )57،881( يتي�م يف عموم املحافظات ، 
باإلضافة اىل تقديم املساعدة املالية واملؤن ملئات من العوائل 

النازحة منذ عام 2014 .

التجارة تطرح سيارات بموديالت حديثة وتعلن أسعارها

مؤسسة العني متثل  يتامى العراق يف اجللسة »38« ملجلس حقوق االنسان يف األمم املتحدة

العمل تسرتد نحو »9« مليارات دينار من املتجاوزين عىل االعانة خالل النصف االول من 2018

    بغداد/ المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية شق 
يف إح�دى فقرات قان�ون املوازنة للع�ام 2018، من 

شأنها عرقلة تنفيذ املشاريع االستثمارية.
وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا عقدت جلس�تها بتاريخ 10/ 7/ 
2018، برئاس�ة القايض مدح�ت املحمود، وحضور 
القضاة األعضاء كافة، ونظرت يف الطعن الوارد عى 
امل�ادة )2/ ثاني�اً/ 19( من قان�ون املوازنة العامة 
التي تنص: )تكون جميع الضمانات الس�يادية عن 
املش�اريع االس�تثمارية بموافق�ة مجل�س الوزراء 

ومصادقة مجلس النواب(«.
وتاب�ع ان »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا وج�دت أن 
مجلس الن�واب أضاف الفقرة االخرية، وهي وجوب 
مصادقة مجلس النواب عى الضمانات الس�يادية، 
اىل م�روع القانون محل الطع�ن دون الرجوع إىل 

مجلس الوزراء«.وأوض�ح أن »املحكمة أوضحت أن 
هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية 
يف العقود التي تخص املش�اريع االستثمارية، ويعّد 
ذلك تدخالً يف ش�ؤون الس�لطة التنفيذي�ة ومخالفاً 
ملبدأ الفصل بني الس�لطات املنصوص عليه يف املادة 
)47( من الدستور، كما يخالف املادة )61/ أوالً( من 
الدس�تور«.وأضاف املتحدث الرس�مي أن »املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا ذكرت أنه ليس م�ن اختصاصات 
مجل�س النواب املصادقة عى الضمانات الس�يادية 
للمشاريع االستثمارية، انما له ممارسة صالحياته 
بالرقابة عى اداء الس�لطة التنفيذية يف هذا املجال، 
واللجوء إىل الوس�ائل الدستورية اذا ما وجد خلال يف 
االداء، وليس وضع قيد عى حركة السلطة التنفيذية 
باش�راط املصادقة ع�ى الضمانات الس�يادية عن 
املش�اريع االس�تثمارية، وبناء عليه قررت املحكمة 
الحك�م بع�دم دس�تورية الش�ق األخ�ري م�ن املادة 
املذك�ورة املتضمن�ة مصادق�ة مجل�س النواب عى 

ضمانات السيادية.

املحكمة االحتادية العليا تقيض بعدم دستورية فقرة يف املوازنة كانت تعرقل املشاريع االستثامرية

    بغداد / المستقبل العراقي

محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمري 
للوف�د  املس�تقبلني  رأس  ع�ى  العيدان�ي 
الوزاري الحكومي،  برئاس�ة وزير النفط 
جب�ار اللعيبي وعضوي�ة وزراء التخطيط 
والكهرباء والبلديات واإلس�كان واالشغال 
العام�ة وامل�وارد املائية، إضاف�ة إىل هيئة 

املستش�ارين يف األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء،  وتأت�ي ه�ذه الزي�ارة لبح�ث 
ومناقش�ة املواضي�ع وامللف�ات العالق�ة 
ويف مقدمته�ا ملف�ي امل�اء والك��هرباء،  
وسيعقد الجانبان جلسة استث�����نائية 
طارئة يف مق�ر مجل�س املحافظة لوضع 
حد لهذه األزمات التي تعصف باملحافظة 

بني الحني واآلخر.

حمافظ البرصة يستقبل الوفد الوزاري 
احلكومي

العراق ولبنان يبحثان إعادة إفتتاح طريق 
بري بينهام عرب سوريا

أمانة بغداد توضح تفاصيل
»حالة خطرية« يف رسيع حممد القاسم

     المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محافظ بغداد املهندس عط�وان العطواني حرص حكومته 
املحلي�ة عى اكمال جميع املش�اريع الخدمية يف منطقة املعامل. 
ج�اء ذالك خ�الل حض�ورة االحتفالي�ة الخاصة بأع�ادة العمل 

بمروع مستشفى املعامل والتي اقيمت يف املنطقة.
وذك�ر بي�ان اورده املكت�ب االعالم�ي ان الس�يد املحافظ خالل 
االحتفال« الذي ح�رضه مدير عام صحة بغداد الرصافة د. عبد 
الغني الساعدي وعدد من اعضاء مجلس املحافظة وجمع غفري 
م�ن اه�ايل املنطقة عرب ع�ن س�عادتة وترحيبة بع�ودة الركة 
الركية الكمال هذا املروع االسراتيجي الكبري الذي توقف منذ 
عام 2014 بقرار مجلس الوزراء املرقم 347 الناتج بسبب االزمة 

املالية.
واضاف العطوان�ي : ان حرص حكومت�ة وارصار اهايل املنطقة 
ع�ى ع�ودة الحياة له�ذا امل�روع ك�ون املنطقة التوج�د فيها 

مستش�فى س�اهم يف وصول كتاب االس�تثناء من قرار347 من 
االمانة العامة ملجلس الوزراء.

الفت�ا: اىل هناك مش�اريع اخ�رى انطلقت يف ه�ذه املنطقة بعد 
تسلمنا املسؤولية واهما مروع توسعة الشارع الرئيي)77( 
فض�ال عن فت�ح عدد من الش�وارع االخرى الت�ي تربط املنطقة 

بمدينة الصدرلتسهيل  عملية مرور املواطنني.
ون�وه الس�يد املحاف�ظ اىل ان هن�اك م�روع كب�ري س�ينطلق 
األس�بوع املقب�ل بوض�ع حجر االس�اس النش�اء الخ�ط الناقل 
الرئيي أليصال املاء اىل بحرية االمل وبس�عة 600 ملم وهو من 
املش�اريع االس�راتيجية مدركا بانها مش�اريع الترقي ملستوى 
الطم�وح ك�ون املنطقة بحاجة اىل مش�اريع كث�رية كونها ذات 

كثافة سكانية تصل اىل اكثر من 750 الف نسمة.
ودعا س�يادتة يف خت�ام االحتف�ال وزارة الكهرب�اء اىل االهتمام 
بالشبكة الكهربائية الخاصة املنطقة كونها التتناسب مع حجم 

التوسع الذي شهدتة منطقة املعامل.

حمافظ بغداد: يؤكد حرص حكومته املحلية عىل اكامل كافة املشاريع اخلدمية يف املنطقة
خالل حضورة االحتفالية اخلاصة بأعادة العمل مبشروع مستشفى املعامل

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ن  الش�هداء،  مؤسس�ة  أعلن�ت 
مواصلتها العمل لتمليك قطع األرايض 
الس�كنية الخاصة بذوي الش�هداء يف 
الديوانية.وقال�ت املؤسس�ة يف بي�ان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إن » مدير 
مديرية شهداء الديوانية محمد كاظم 
بحث م�ع محافظ الديوانية س�امي 
األرايض  قط�ع  تملي�ك  الحس�ناوي 

الس�كنية الخاص�ة ب�ذوي الش�هداء 
لرائح )شهداء جرائم البعث , شهداء 
الحش�د الش�عبي , ش�هداء وضحايا 
العمليات اإلرهابية والجرحى(«.وأكد 
الحسناوي عى »متابعته الجادة مع 
الدوائر ذات العالقة الستكمال تمليك 
قطع األرايض لذوي الشهداء«, مبينا 
»انته�اء ش�وط كبري م�ن اإلجراءات 
اإلدارية بهذا الشأن«.من جانبه شدد 
مدير مديرية شهداء الديوانية محمد 

كاظم عى رضورة »شمول اكرب عدد 
ممك�ن م�ن ذوي الش�هداء وف�ق ما 
نص عليه قانوني مؤسس�ة الشهداء 
بالتخصيص والتوزيع يف أماكن جيدة 
كاس�تحقاق قانون�ي لكل ش�هيد«.

وتابع البيان ان »الحس�ناوي ش�كر 
كل من س�اهم يف تس�هيل اإلجراءات 
اإلداري�ة م�ن كاف�ة الدوائ�ر املعنية 
وللمحافظ عى كل ما بذله من جهود 

يف خدمة ذوي الشهداء.

مؤسسة الشهداء: مستمرون بالعمل لتميلك قطع األرايض اخلاصة 
بذوي الشهداء يف الديوانية
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اعالن 
فقد مني الوص�ل املرقم 68007 الصادر من رشكة 
توزيع املنتجات النفطية – هيئة توزيع بغداد بأسم 
/ حس�ن حسن باس�م فمن يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار .

��������������������������������������
تنويه

 اشارة اىل االعالنن املنشورين يف صحيفة  املستقبل 
لدائ�رة    2018/7/5 يف   1705 الع�دد  العراق�ي 
التسجيل العقاري  يف بلدروز للعقارين  314 و101 
ورد دائرة تسجيل عقاري بلد خطاء والصحيح هو 

دائرة التسجيل العقاري يف بلدروز

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

فقدت الهوية الصادرة م�ن وزارة التجارة الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب / فرع البرصة بإسم / احمد 
كاظم ش�نيار، وبطاقة س�كن ص�ادرة من مكتب 
معلوم�ات املعقل. فمن يعثر عليهما يس�لمهما اىل 

جهة اإلصدار.

��������������������������������������
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ

اعالن
املنذر/ فارس عبداالمري حمادي

املن�ذر اليه / حميد صبحي محم�د ) م/ 212 ز/9 
بناية/ 393 راس الجرس(

س�بق يل ان س�ريت اليكم االنذار بواس�طة الس�يد 
الكاتب العدل يف الك�رخ الصباحي بالعدد العمومي 
21428 س�جل 107 بتاري�خ 2018/7/2 وال�ذي 
يقيض حيث انك مس�تاجر املحل املشيد عىل العقار 
املرقم 393 راس الجرس م/212 ز/9 الطابق االريض 
بب�دل ايجار ش�هري وقدره مائة ال�ف دينار يدفع 
بدالت االيجار يف بداية كل ش�هر . لذا انذرك بوجوب 
اخالءاملحل نهاية الشهر الحايل وتسليمه خاليا من 
الشواغل وبعكسه س�وف نلجأ للمحاكم للمطالبة 
بذل�ك اس�تنادا اىل امل�ادة /741 مدني لالس�تغالله 
تجاري بموجب العقد الشفوي . وعند ذهاب املبلغ 
القضائ�ي عىل عنوانكم املثبت يف االنذار اتضح بأنك 
مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ  

لذا اقتىض تبليغك بواسطة الصحف املحلية
كاتب العدل 

تمارة احسان جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف  

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 939/ش/2018

التاريخ : 2018/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه / انعام عيل عصواج 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالعدد 939/

ش/2018 يف 2018/6/28 املتضم�ن الحك�م 
بال�زام املدع�ى عليه�ا انع�ام ع�يل عص�واج 
بمطاوع�ة زوجه�ا املدع�ي احم�د حمي�د بدر 
يف ال�دار  املع�د من قبله واملش�يد عىل جزء من 
القطعة املرقم�ة 5262/19 م11 علوة الفحل 
الواق�ع يف الكوف�ة /ح�ي الس�فري وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ن محليتن يوميتن بالقرار 
املذك�ور ول�ك ح�ق االع�راض والتمييز خالل 
عرشة ايام من تاريخ االعالن او من ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السنية

العدد : 95/ش/2018
التاريخ 2018/7/9

اىل / املدعى عليه / احمد حياوي عبد االمري
اعالن

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف السنية 
قرارها املرقم 95/ش/2018 يف 2018/6/11 
بالدعوى املقام�ة من قبل املدعية اخالص عبد 
الرحمن عراك ع�ىل املدعى عليه  احمد حياوي 
عب�د االمري املتضم�ن الحكم غيابي�ا بالتفريق 
القضائ�ي بحق املدعى عليه احمد حياوي عبد 
االم�ري وملجهولية مح�ل اقامتك ق�ررت  هذه 
املحكمة تبليغك بقرار الحكم اعاله عن طريق 
صحيفت�ن يوميت�ن ويف ح�ال ع�دم تقديمك 
الطعن ضمن امل�دة القانونية س�يكون القرار 
قد اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة علم�ا ان املدة 
ه�ي ثالثون يوم تبدأ من الي�وم التايل للنرش يف 

الجريدة الرسمية
القايض

عيل نعمان جبار

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات 
مديرية  الجنائية والحركات 

قسم الجنائية / املفقودات
العدد : خ/28882

التاريخ : 2018/6/14
لش�ؤون  ال�وزارة  /وكال�ة  الداخلي�ة  وزارة   / اىل 

الرشطة 
فقدان هوية اقامة 

اعلمنا قس�م رشطة قضاء النجف الجنوبي بكتابه 
املرقم 11584 يف 2018/6/10 بانه :

بتاري�خ 2018/5/30 احال الس�يد قايض تحقيق 
النج�ف اىل مرك�ز رشط�ة الغ�ري طل�ب  املخ�ر 
)مصطف�ى مهدي س�يد عابد(  تول�د 1986 هندي 
الجنس�ية دونت اقواله وافاد قبل حوايل ثالث اشهر 
فقدت منه هوي�ة االقامة املرقمة )2819( العائده 
له الصادرة من مديرية االح�وال املدنية والجوازات 
واالقامة يف النجف / قسم شؤون االقامة يف املدينة 
القديمة قضاء وقدر ورغم البحث لم يجدها ويطلب 
االخب�ار كما تم رب�ط كتاب صحة ص�دور الهوية 
اع�اله  عرض املوضوع عىل ق�ايض التحقيق وقرر 
تعمي�م االوصاف واش�عار ر الجه�ات ذات العالقة 
ولك�ون حادث قض�اء وقدر  غل�ق التحقيق مؤقتا 

استنادا الحكام املادة 130/ج االصولية 
املرفقات :

� نسخة من قرار القايض
� نسخة من صحة الصدور

العميد الحقوقي
ماجد  حاكم كاظم عيل

قائد رشطة محافظة النجف االرشف واملنشأت

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

ق�دم املدعي ) تحس�ن هادي حس�ن ( طلب�اً يروم 
في�������ه اضاف�ة اللق�ب م��ن ) ف�راغ ( اىل ) 
الخزرج�ي ( فم�ن لدي�ه اع�راض ع�ىل الدع�وى 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل م�����دة اقصاها ) 
خمس�ة عرش يوم ( وبعكسه س�������وف ينظر 
بالدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .   
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية )الكوفة(  وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجع�ة بلدي�ة  )الكوف�ة( أو اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلع�الن يف إحدى الصحف 
املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلن 
للعق�ار الذين يرغب�ون 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 
الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )15( 
يوم�ا يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادف�ة يوم املزايدة عطلة 
رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة 

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 النج�ف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم 
أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

األمالك التي تؤجر لهم.
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ

اعالن
املنذر/ فارس عبداالمري حمادي

املن�ذر اليه / عواد عبدالعزيز م�وىس ) حي الكرخ  م/ 
212 ز/9  محل /1 و15/2  بناية/ 15(

سبق يل ان س�ريت اليكم االنذار بواسطة السيد الكاتب 
الع�دل يف الك�رخ الصباح�ي بالعدد العموم�ي 21429 
س�جل 107 بتاري�خ 2018/7/2 وال�ذي يقيض حيث 
انك مس�تاجر املحلين املرقم�ن1و15/2 ز/9 م/212 
بناية/15 واملش�يد عىل العقار املرقم 393راس الجرس 
ببدل ايجار ش�هري وقدره مائتن ال�ف دينار يدفع يف 
بداي�ة كل ش�هر . ولع�دم دفعات ب�دالت االيجار وعدم 
رغبتي باس�تمرار اش�غالك للعقار  لذا ان�ذرك بوجوب 
اخالءالعق�ار يف موع�د اقص�اه نهاي�ة الش�هر الحايل 
وتس�ليمه خاليا من الش�واغل وبعكس�ه سوف نراجع 
املحاكم للمطالبة بذلك بموجب العقد الش�فوي . وعند 
ذه�اب املبلغ القضائي ع�ىل عنوانكم املثب�ت يف االنذار 
اتضح بأنك مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم 
بالتبليغ  لذا اقتىض تبليغك بواسطة الصحف املحلية   

كاتب العدل 
تمارة احسان جاسم

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

تعلن عم�ادة املعهد التقن�ي النجف عن اج�راء مزايدة 
علنية وف�ق قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 

لسنة 2013 املعدل لغرض ايجار كل من : 
1 – النادي الطالبي .

2 – كشك رقم 1 وكشك رقم 2 . 
3 – قاعة االنرنت .

4 – التصوير الفوتوغرايف . 
وسيكون موعد اجراء املزايدة يف اليوم الثالثن من اليوم 
التايل لنرش االعالن الس�اعة الع�ارشة صباحا يف املعهد 
التقن�ي / نجف فع�ىل الراغب�ن باالش�راك يف املزايدة 
مراجعة عمادة املعهد – الشعبة القانونية لالطالع عىل 
رشوط املزايدة مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة 20 % من القيمة املقدرة وعىل من ترس�و عليه 
املزاي�دة تحمل اجور ن�رش االعالن والداللية والرس�وم 

االخرى .
أ – عيل عبد الحسن عبد االمري الظاملي 

عميد املعهد التقني / النجف اضافة لوظيفته 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 596 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املفقود ) حارث دليل عبد الله التميمي ( 

للدع�وى الرشعية املقامة من قبل املدعية ) نغم صبيح 
شلوان ( والتي تطلب فيه الحكم بوفاة زوجها املفقود ) 
حارث دليل عبد الله التميمي ( وملجهولية محل اقامتك 
يف الوق�ت الح�ارض فقد قررت ه�ذه املحكمة النرش يف 
صحيفت�ن محليتن فعىل م�ن تتوفر لدي�ه معلومات 
ع�ن املفق�ود املذك�ور الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
لالس�تماع اىل اقواله ي�وم املرافعة املص�ادف 17 / 7 / 
2018 الساعة التاس�عة صباحا وبعكسه سيتم السري 

باجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام 
���������������������������������������������

فقدان
 فقد مني وصل البلديه املرقم 1673552 يف 16/5/2018 
بميلغ 200000 مائتي الف رقم الكشك 7335 والصادر 
من بلديه النجف  باس�م ) مرتىض عباس عليوي ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقه الصادره من اعدادية الكوثر املهنيه 
املرقمه  6366/23 باس�م ) رضغام رحيم عزوز( عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فق�دت مني الهوي�ه الص�ادره من نقابه املهندس�ن 
العراقي�ن ف�رع النج�ف املرقم�ه 192052 اختصاص 
تقنيات حاسبات باس�م ) دعاء نعمه عبد االمري ( عىل 

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

فقدان
 فقد من�ي الوص�ل املرق�م 1673453يف 16/5/2018 
بمبل�غ 2800000 مليونن وثمنمائه الف رقم الكش�ك 
7335 باس�م ) مرت�ىض عباس علي�وي ( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������������

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

العدد 51 / ش / 2018 
اىل / املدعى عليها ) هناء عبد الوهاب فياض ( مجهولة 

محل االقامة 
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 6 / 6 / 2018 وبالدعوى 
املرقم�ة 51 / ش / 2018 قرارا يق�يض بقطع النفقة 
املفروضة لك عىل املدعي ) جاسم محمد امن ( بموجب 
ق�رار الحكم املرق�م 4538 / ش / 2000 والصادر عن 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ بتاريخ 14 / 10 / 
2000 والبالغة سبعة وعرشون الف وخمسمائة دينار 
ش�هريا مع الزيادة املفروضة ل�ك بموجب قرار الحكم 
املرق�م 1896 / ش / 2004 والصادر عن ذات املحكمة 
بتاري�خ 28 / 9 / 2004 والبالغ�ة اثن�ان وثالثون الف 
وخمس�مائة دينار ش�هريا م�ن حن الط�الق يف 29 / 
8 / 2007 م�ع تحميل�ك املصاري�ف واتع�اب املحاماة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار ورشح 
القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا ق�رر تبليغك ن�رشا يف صحيفتن 
يوميتن ولك حق االعراض والطعن بالطرق القانونية 

وبخالفه سوف يكتسب الحكم درجة البتات .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد / بال 

اعالن مفقود 
اىل املفقود / محمد خليفه اسماعيل ظاهر 

بتاري�خ 10 / 7 / 2018 قدمت زوجتك املدعو ) اس�يا 
س�هيل نجم ( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 6 / 6 / 2017 ول�م تعد لح�د االن لذا 
تق�رر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة ع�رش يوم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ 
النرش س�وف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك 

.
القايض 

فالح حسن هادي
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 637 / ش / 2018 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) ستار جر جاسم ( يسكن الصويرة – 

قرية ميسلون سابقا ( مجهول محل االقامة حاليا 
للدعوى الرشعية املقامة م�ن قبل املدعية ) نهله خالد 
حس�ن ( والتي تطلب فيه الحك�م بالتفريق وملجهولية 
محل اقامتك يف الوقت الحارض حس�بب اش�عار مختار 
قرية ميسلون وكتاب املجلس املحيل يف الصويرة قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة بموع�د املرافعة املعن 
يف 16 / 7 / 2018 الس�اعة الثامن�ة صباحا وبعكس�ه 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

ثائر صوكر جسام

13504
2018 /7 /4

41

العدد : 180
التاريخ 2018/7/8

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

المهندس
قاسم حمود منصور
المدير العام وكالة

مدة التاجيرالموقعالمساحة رقم الملكرقم البلوكجنس الملكت

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م292االولقطعة صناعية1

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م92  ـ 10ـ11 ـ13العاشرقطعة صناعية2

الثاني قطعة صناعية3
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م122عشر

الثالث قطعة صناعية4
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م52عشر

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة360م22 ـ 3 ـ 4 ـ 5 معارض5

فرن صمون مع 6
حي ميسان/على جزء من 200م2بال محالت عدد 3 

سنة واحدة القطعة 3/14268

حوانيت7

757/5  ـ772/6 ـ 758/7 ـ 759/9  
ـ770/10 ـ 769/12 ـ 14 /768 ـ 21 / 
775 ـ 813/44 ـ 45 /897 ـ 46/ 812 ـ 

47 /798 ـ 808/54 ـ 807/56 ـ 803/57  
ـ804/59

حي ميسان على القطعة )3×4(م
سنة واحدة 3/31409



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1710(  الخميس 12 تموز 2018

الـكـرة األرضـيــة مـتـمـاهــيــة مـع كــرة الـقــدم

ف�ي مباري�ات كأس العال�م له�ذا الع�ام، 
مب�اراة  األصدق�اء  بع�ض  م�ع  ش�اهدُت 
األرجنتين وفرنسا، وش�هدُت هزيمة الفريق 
الياباني، ولمحُت م�دّرب الفريق الكولومبي، 
عندم�ا ب�دأت ضربات الج�زاء، كي�ف يخفي 
وجه�ه بي�ده اليمنى حت�ى ال ي�رى الهزيمة، 
لكّن�ه كان يتلّص�ص عليها من بي�ن األصابع 
المنفرج�ة، والذعر يم�أ عيني�ه، كأننا أمام 
لوح�ة لجيرانيم�وس ب�وش الذي ص�ّور في 
أعماله رع�ب الموت والجحيم. ولقد تجّس�د 
هذا الرع�ب فعلاً عندما عبَّر بعض مش�ّجعي 
المنتخب الكولومبي عن غضبهم على مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وه�ّددوا بالقت�ل من 

اعتبروهم سبب الخسارة.
اللعبي�ن  ملم�ح  �ا  أيضاً رأي�ُت  هك�ذا 
والمش�ّجعين حين كانت الكاميرا تقترب من 
وجوههم، ولفتني كيف أّن قّط الصديق الذي 
دعان�ا إلى حض�ور المب�اراة في بيت�ه اختبأ 
ا في إحدى الزوايا حين عل الصراخ مع  خائفاً

تسجيل الهدف األّول.
األجس�اد الت�ي تم�أ الملع�ب وترك�ض 
كاألحصنة، تس�حر الناظر إليها بقّوتها. لكن 
ب�ة والمش�غولة بإتقان  هذه األجس�اد المدرَّ
تضعنا أمام تساؤالت كثيرة ال بّد من التوّقف 
. ف�وراء جمال ه�ذه اللعبة  عندها ول�و قليلاً

والحماس�ة التي تش�علها في النفوس، هناك 
منافس�ات وتصفي�ات هائل�ة أوصلت هؤالء 
اللعبي�ن دون غيرهم إلى حيث هم اآلن. أحد 
ه اللعبين بسلّة بيض “نرميها  بين ش�بَّ المدرِّ
عل�ى الحائ�ط، ف�إذا بقي�ت بيض�ة واح�دة 
منها س�ليمة ولم تتكّس�ر، نصنع منها بطلاً 

رياضيًّا”.
هن�اك العب�ون كثر حلم�وا ب�أن يتحّولوا 
�ا في عال�م الرياضة، لكنه�م اضطّروا  نجوماً
ا من الس�باق، إما ألنهم  إل�ى االنس�حاب باكراً
لم يتّحمل�وا التمارين القاس�ية التي خضعوا 
له�ا، وإما ألنهم كانوا ضحي�ة عملّيات الفرز 
والتصفي�ة للوص�ول إل�ى اللع�ب المثال�ي 
األفض�ل. وتقتض�ي اإلش�ارة، هن�ا، إل�ى أّن 
اللع�ب المرتجى يغامر بحيات�ه ألنه ُمطالَب 
ا أبعد  ب�أن يبلغ الحدود القصوى ويذهب دائماً
من طاقاته، ومن نتائج ذلك أنه يصبح عرضة 
لإلره�اق والجروح والكس�ور والش�يخوخة 

المبّكرة، وحتى الموت.
الرياضيي�ن،  له�ؤالء  هال�ة  يمن�ح  وم�ا 
بالنس�بة إلينا، هو إحساس�نا بأنه�م يلعبون 
ا.  من أجلن�ا ويخاطرون بحياته�م عّنا جميعاً
ا  فانتصاره�م ليس لهم وحده�م، بل هو أيضاً
انتص�ار لدوله�م، ولمؤّيديه�م، وللمراهنين 
الذي�ن  المحترف�ون،  الرياضّي�ون  عليه�م. 

خضع�وا ألدّق التدريب�ات م�ن أج�ل خ�وض 
مباريات عالمية، هم، في نسبة كبيرة منهم، 
غرباء عن أجسادهم، ال يتحّكمون بمصيرها 
وال يعرف�ون كي�ف يتلع�ب به�ا القّيم�ون 
عليه�ا. إنه�ا، به�ذا المعن�ى، رهين�ة ف�ي يد 
قوى سياس�ية واقتصادي�ة ورياضية في آن 
واحد. آل�ة مبرمجة هي! حق�ل تجارب، على 
ا  المس�تويين العلمي والنفسي، مّما يترك آثاراً
س�لبية على نمّوها وعل�ى وظائفها بصورة 
ا عندما يتعلّق األمر باألجساد  عاّمة، خصوصاً
ا: اإلحس�اس  اليافع�ة. الره�ان كبير ج�دًّا إذاً
بالتفّوق والش�هرة والم�ال والمج�د... كلّما 
ارتفعت أس�هم اللع�ب كلّم�ا ازدادت قيمته 
المادي�ة. م�ن بين العب�ي كرة الق�دم األعلى 
ا في العالم، بحسب “مرصد كرة القدم”:  أجراً
نايمار، 213 مليون يورو، ميسي، 202 مليون 
ي�ورو،  كي�ن 194 مليون ي�ورو، بوغبا 147 
مليون يورو، رونالدو 80 مليون يورو... ولم 
ننَس أّن المبلغ الذي تقاضاه العب كرة السلّة 
ماي�كل جوردان ع�ن الدعاي�ة الت�ي أنجزها 
ألحذية ش�ركة “نايك” بلغت قيمتها عشرين 
مليون دوالر في الس�نة، أي أكثر مّما يحصل 
عليه جميع موّظفي الش�ركة األندونيسيين، 
العاملين في صناعة أحذيتها، والبالغ عددهم 
ثلثمئة ألف عامل! في هذا الس�باق المحموم 

نحو االنتص�ار والكأس والميدالّيات وتحقيق 
الثروة، كّل ش�يء يصبح ممكناًا، والتضحيات 
يمكن أن تذهب إل�ى أبعد الحدود. في مقابلة 
نش�رتها صحيف�ة “ليبيراس�يون” منذ ثلثة 
عق�ود، أعل�ن الطبي�ب الرياض�ي األميرك�ي 
روبي�رت كي�ر ع�ن نتيج�ة اس�تفتاء أجرَي 
مع ع�دد كبي�ر م�ن الرياضيي�ن األميركيين 
انطلق�ا م�ن الس�ؤال التال�ي: “ه�ل تقبلون 
بتناول منّش�طات تجعلكم ف�ي عداد األبطال 
هذه الس�نة، لكّنها قد تس�ّبب لكم الموت في 
السنة اللحقة”. وتراوحت نسبة الذي أجابوا 

باإليجاب بين خمسين وثمانين بالمئة.
نع�م، الربح أه�ّم من جس�د اللعب ومن 
حيات�ه! وأه�لاً بالنصر، اآلن، حت�ى ولو كان 
ثمنه الموت في اليوم التالي، أو كما قال امرؤ 

القيس: “اليوم خمر وغدااً أمر”.
كالمصارعي�ن في حلبات روم�ا القديمة، 
يم�ّر أمامن�ا اللعب�ون، الواح�د تل�َو اآلخر، 
فنرب�ط مصيرن�ا، لي�وم واحد أو للي�ال عّدة، 
بقدرتهم على تس�ديد الضربة الملئمة. فإذا 
انتصروا أحسس�نا بالنصر، صّفقن�ا وهلّلنا، 
وإذا انهزم�وا انهزمن�ا. ومّن�ا َم�ن، النفعاله 
ا،  وش�ّدة حماسته، يش�هر س�ّكيناًا أو مسّدساً
في البلد التي ال يهدأ فيها الرصاص، بصفته 

التعبير البدائّي عن الفرح والحزن...

عيسى مخلوف
أنظ�ر إىل ك�رة القدم الي�وم وأراها صورة مصّغرة للكرة األرضّية. االثنتان تدوران وف�ق إيقاع واحد. ال أعرف كيف تتكّون هذه اللعبة وما ه�ي تقنياتها، وال أتحّمس لها بمقدار ما 
أتحّمس لبعض األصدقاء املأخوذين بها إىل حّد الَهَوس. يف التسعينيات من القرن املايض، تابعُت بمتعة ما كتبه عنها محمود درويش يف مجلة “اليوم السابع”، يوم كان مارادونا ال 

ا. ا وَسِمجاً ا ساذجاً يزال سّيد امللعب وقبل أن يصبح مهرّجاً

وزارة الثقافة يف عيد االستقالل اجلزائر: مليون ونصف كتاب جديد وسيمفونية أمازيغية

بدل رفو.. سندباد القصيدة الكردية 

لبنان: انطالق مهرجان ألفالم حقوق االنسان يف بريوت
تحت عنوان “حّرروا الكلمة” أعلن 
مهرجان كرامة-بيروت ألفلم حقوق 
اإلنسان يوم الثلثاء عن بدء فعالياته 
في 17 تموز بمش�اركة 16 فيلما من 

لبنان ودول عربية وأجنبية أخرى.
وج�اء ه�ذا اإلعلن خ�لل مؤتمر 
صحف�ي عقدت�ه الجمعي�ة اللبناني�ة 
المنظم�ة  -961للفن�ون”  “معم�ل 
للمهرجان باالش�تراك مع مؤسسات 
دولية أخرى في س�ينما متروبوليس 

أمبير صوفيل في بيروت.
المهرجان في دورته الثالثة والذي 
يق�ام هذا الع�ام بالتع�اون مع مركز 
األم�م المتح�دة لإلعلم ف�ي بيروت 
وسفارات سويسرا والتشيك وهولندا 

في لبنان يستمر ألربعة أيام.
وم�ن بين األفلم س�بع وثائقيات 
طويل�ة وأربعة أفلم وثائقية قصيرة 
قصي�رة  روائي�ة  أف�لم  وخمس�ة 
س�يتبعها حلق�ات نق�اش مفتوح�ة 
إضافة إلى ندوة المهرجان الرئيس�ية 
والتي س�تتناول واقع حريات التعبير 

في لبنان.
وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان 
وللتذكي�ر  الح�ر  التعبي�ر  لمس�اندة 
بالمنتجات الفنية التي يتم قمعها من 
قبل الجه�ات المكلفة بحمايتها وذلك 
بهدف الحفاظ على ال�روح اإليجابية 

لإلبداع وإبعاد شبح القمع.

ويفتتح المهرجان بفيلم فلسطيني 
ألماني بعنوان “نادي ركوب األمواج” 
إنتاج ع�ام 2016 للمخرجي�ن فيليب 
جنات وميكي يّمي�ن. ويتناول قضية 
الغزاويين الذين يعيش�ون محاصرين 
في أكبر س�جن في اله�واء الطلق في 
العال�م، وتحكمهم الح�رب، وينجذب 
جي�ل جديد للش�واطئ حي�ث يجدون 

حريتهم الش�خصية في أمواج البحر 
المتوس�ط، بعدما ملّ�وا من االحتلل 
والجم�ود السياس�ي. ه�و فيل�م عن 

ناشطين يركبون األمواج في غزة.
ومن األفلم المهم�ة التي تعرض 
وثائق�ي  فيل�م  المهرج�ان،  ضم�ن 
أفغان�ي – أميركي بعنوان “ ما يجلبه 
الغد” إنتاج 2015 للمخرجة والمنتجة 

والمؤلف�ة االميركي�ة بي�ث ميرف�ي 
الش�هيرة والحائزة على جائزتين في 

هذا المجال. 
وبش�كل غير مس�بوق يدخل فيلم 
“م�ا يجلبه الغد” أول مدرس�ة للبنات 
ف�ي قري�ة أفغاني�ة صغي�رة حيث لم 
يحدث من قبل أن س�مح اآلباء بتعليم 
بناتهم. مع بدايات المدرس�ة في عام 
2009 إل�ى أول تخ�ّرج دفع�ة منه�ا 
ع�ام 2015، تدمج المخرجة نفس�ها 
م�ع هذا المجتمع، ف�ي نظرة حميمة 
لم�ا يعنيه حقا أن تنش�أ الفتاة اليوم 
في أفغانس�تان، وما يل�زم من تغيير 

للقلوب والعقول.
الباقر  المهرج�ان  وم�ن ضي�وف 
جعف�ر مخ�رج فيل�م “الفرق�ة” من 
العراق ونائلة العايش ورأفت الزقوط: 
أبط�ال فيلم “نايل�ة واالنتفاضة” من 
فلس�طين ورولى سلمة منتجة فيلم 
“نايل�ة واالنتفاض�ة” من فلس�طين 
ايض�ا والفوز طنج�ور مخ�رج فيلم 
“ذاك�رة ف�ي الخاك�ي” من س�ورية 
التوزي�ع  مدي�رة  ف�اروق  ومش�يرة 
الثقافي والمسرحي من مصر وبسمة 
فرحات مخرجة فيلم “خس�وف” من 
لبن�ان. وق�ال مدير المهرج�ان هيثم 
شمص لرويترز أن هذه الدورة الثالثة 
الس�اخنة  القضاي�ا  “الط�رح  تأت�ي 
العالقة في مس�ار الثقافة الحقوقية 

المحلية مث�ل ازدياد حاالت المنع من 
المعرف�ة والتعبير والتي ب�رز العديد 
منه�ا ف�ي اآلون�ة األخيرة بش�كليها 

القانوني والعرفي”.
وأض�اف “ال يتعل�ق األم�ر في ما 
بالق�راءات  التعبي�ر  حري�ة  يخ�ص 
المنحرفة للدساتير فقط، بل يتجاوز 
بالكرام�ة  األذى  إيق�اع  ال�ى  ذل�ك 
اإلنس�انية، أح�د الحقوق المؤسس�ة 

لشرعية حقوق اإلنسان الكونية”.
وتاب�ع “هن�ا نق�ف ال كمراقبي�ن 
فقط بل كمتضررين، تمت اس�تباحة 
كرامتنا اإلنسانية، عبر مصادرة حقنا 
ف�ي المعرف�ة والتعبير، حي�ث تتالت 
وتكاثرت قرارات المنع من التعبير”.

 - كرام�ة  “مهرج�ان  ويس�اهم 
بيروت ألفلم حقوق اإلنس�ان” على 
غرار مهرجانات أفلم حقوق اإلنسان 
المعروفة عالميا في تس�ليط الضوء 
على أفلم السينما الرافضة للعنصرّية 

وخطاب الكراهية، والتمييز والظلم.
حملت الدورة األولى من المهرجان 
ف�ي ع�ام 2016 عن�وان “اآلخرون” 
وهدفت إلى زيادة الوعي حول حقوق 
اللجئين واألقليات في لبنان والعالم 
العربي بينما اتخذت الدورة الثانية في 
عام 2017 عنوان “الُهوّيات الجديدة” 
حيث رّكزت على المحتوى اإلنس�اني 

الحقوقي.

ع�دة مش�اريع ثقافي�ة أعلنت عنه�ا وزارة 
الثقافة الجزائرية بمناسبة عيد االستقلل الذي 
تزام�ن م�ع الخامس من الش�هر الجاري، رغم 
أنها مش�اريع ال ترتبط بالمناس�بة وال تحتاج 
إلى س�نة واحدة كي يجري إطلقها، ولكن من 

المنتظر أن تنتهي منها خلل العام الجاري.
م�ن ناحية، أعلن�ت الوزارة إنط�لق عملية 
توزي�ع الكتب الموجه�ة للمطالع�ة العمومية 
عل�ى كافة المكتبات الوطني�ة في الجزائر، في 
مبادرة لتش�جيع المطالعة وزيادة اإلقبال على 

القراءة.
تجري عملية تقسيم الكتب على عّدة مراحل؛ 
ُسلّم في األولى 75 ألف كتاب، تم توزيعها على 

ثماني مناطق في الوسط.
أم�ا المرحل�ة الثانية فتس�تمر طيل�ة العام 
الحالي، حيث ي�وّزع خلله ما تبقى من مليون 
وس�تمئة أل�ف كت�اب، تض�ّم 2716 عنوانااً في 
حق�ول أدبي�ة ومعرفي�ة مختلف�ة؛ خاصة في 

األدب والتاري�خ والعمارة والتراث، كما تختلف 
لغات هذه اإلصدارات بين العربية والفرنس�ية 

واألمازيغية.
من ناحية أخرى، أعلن�ت الوزارة أيضااً التي 
كانت كّرس�ت هذا العام ف�ي مطلعه للهتمام 
بالثقاف�ة األمازيغي�ة، ع�ن مش�روع تكوي�ن 
أوركس�ترا جزائرية للموس�يقى الس�يمفونية 

األمازيغية.
م�ن المفت�رض أن تعمل ه�ذه الفرقة على 
إعادة توزيع موسيقى أغاني كبار الفنانين في 

منطقة القبائل، بقصد التعريف بها عالميااً.
كما أُعل�ن عن مش�روع تكوين أوركس�ترا 
ش�بابي لش�رق الب�لد وغربه�ا، تك�ون نظيرااً 
لأوركس�ترا الوطني�ة، عل�ى أن تضم خريجي 
المعاهد الموسيقىة في هذه المناطق، وتساعد 
ف�ي تكوين فرق س�يمفونية جهوية يس�تفاد 
منه�ا ف�ي تنظي�م دورات ف�ي مختل�ف المدن 

الجزائرية.

عصمت شاهين دوسكي

ص�در ع�ن دار الزم�ان للطباع�ة 
والنش�ر والتوزيع / دمشق و مكتبة 
نووده م / دهوك / كردس�تان، كتاب 
جدي�د بعن�وان: ب�دل رف�و، س�ندباد 
القصيدة الكردية في المهجر، تأليف: 
عصمت ش�اهين الدوسكي، مراجعة: 
د. هشام عبد الكريم، يقع الكتاب في 
144 صفح�ة من القطع المتوس�ط، 
الزم�ان،  ل�دار  الداخل�ي  اإلخ�راج 
والغ�لف م�ن تصميم الفن�ان عصام 

حجي طاهر. 
هذا الكتاب كتب للعالم اإلنس�اني 
عامة  لإلطلع على قامة أدبية مميزة 
ف�ي عال�م األدب الك�ردي م�ن خلل 
عش�رون قصي�دة ، كل قصيدة كتبت 
في بلد ضمن رحلت�ه الفكرية بعيدة 
عن األنا فه�و األديب ال�ذي لم يبحث 

عن السلطة والمنصب والجاه بل يحيا 
في جوهر اإلنسانية التي تسمو على 
البساطة والمحبة والجمال واالرتقاء 

والعنفوان األصيل .
ولو س�ألنا لماذا بدل رفو، س�تجد 

الج�واب بي�ن ه�ذه المقدم�ة ،رغ�م 
كون�ه كردي�ااً ،عراقيااً ،لكن�ي أعتبره 
أديبااً عالميااً ،إلطلعه الغني الواس�ع 
عل�ى الش�عر واألدب الك�ردي خاصة 
وعل�ى آداب وثقاف�ات العال�م عام�ة 

أدبي�ة  إمبراطوري�ة  أس�س  ،فق�د 
خاصة متميزة فيه تضمن اإلنس�انية 
والج�رأة  والجمالي�ة  والش�اعرية 
الواقعي�ة حتى الجنوني�ة إضافة إلى 
رؤى م�ن الغ�زل والبس�اطة والحب 
والحري�ة والغرب�ة والوطن والس�فر 
وعوال�م من التش�خيص والتجس�يد 
والمضمون والمعنى الشعري، شعره 
يس�تمد من أقاص�ي بلد بعي�دة عبر 
عوام�ل الغرب�ة الروحية والنفس�ية 
وغربة الوطن الت�ي تتحدى كل اآلالم 
والمعان�اة والمكاب�دات لتص�ل إل�ى 
ال�رؤى العميق�ة بي�ن تأثي�ر المكان 
والزم�ان ،ومهم�ا اختلف�ت دالالت�ه 
تشكل مسارات قبس لمعالم صورية 
واقعية تش�كيلية تجريدي�ة مرهونة 
بروح وإحس�اس الش�اعر، لتمتد من 
خلله إلى العالم عبر تكوير اإلنس�ان 
واألرض معااً إذ نلحظ  من مضامينه 

الش�عرية تفاعل ح�ي ومباش�ر بين 
إط�ار  لتك�ون  وواقعه�ا  المف�ردة 
ش�عري منتمي إل�ى العص�ر الحديث 
،سيبحر القارئ في عوالم هذا السفر 
الحالم بتجربة إنس�انية راقية بأبعاد 
موضوعية غنية ال نس�تغني عنها في 
تجربة ش�اعر ومترجم عالمي كبير “ 
بدل رف�و “ تمكن كنورس يحلق فوق 
مدن العالم الثقافية وس�ندباد خاض 
بح�ور الثقاف�ات المحلي�ة والعالمية 
الل�ذة  تنوي�ر  ف�ي  يس�اهم  ،ال�ذي 
اإلبداعية الت�ي يعتبرها أداة للتواصل 
ف�ي محيط�ه أينم�ا كان ،ل�ذا يعتب�ر 
ب�دل رفو س�ندباد القصي�دة الكردية 
ف�ي المهجر،ه�ذه المق�االت النقدية 
والتحليلية والتأويلية خصوصية لكل 
تجربة شعرية تنبض بالحياة العارمة 
وعصارة إب�داع إنس�اني وإن اختلف 

الزمان والمكان .

رند الربيعي

َرْت آهاٌت َتجمَّ

في حنجرتي

واحدٌة تلو األخرى...

سكُة قطارموت..

َربَض في وطني الَمكلوِم

أثمرْت أشجاَر وجٍع،

قبل صيِفها القائظ...

َو اعتصَب رأَس أيامي...

يشماُغ أبي المغادر دون وداِع

َح من بعيٍد... لوَّ

)ِمْسحاُتُه( فوَق جّثِة َيباِب

في ذاكرِة ُمغتصٍب،

َوندائي... اليزاُل في تابوِت

 َتحملُه كتٌف هزيلٌة،

أماَطْت لثاَم طريِق الُحفاِة...

َفتعثرْت قوافي،

في زنزانِة قصائدي الُحبلى...

ِببحوِر شعٍر،

ْت حروُفُه َجفَّ

َو ما زاَل أبي

يحمُل دجلَة َو الفرات...

َو النوارُس تأكُل،

 ِمْن رأِس َوطني...

هليُب األسى

ص�در الع�دد الخام�س والعش�رون م�ن الدوري�ة المحّكم�ة تبي�ن 
للدراس�ات الفكرية والثقافية الت�ي يصدرها المرك�ز العربي لأبحاث 
ودراس�ة السياس�ات.  واش�تمل العدد على الدراس�ات التالية: “جدلية 
التعال�ي والمحايث�ة ف�ي الفلس�فة الحديث�ة نق�د س�بينوزا لأص�ول 
األرس�طية واألس�س الديكارتية للتعالي اإللهي” للحس�ان س�ليماني، 
و”حنة أرندت ونقد التصور الفلسفي للحرية” لمصطفى الشادلي، و” 
موقف األش�اعرة من ابن رش�د وكتاب الكش�ف في األسباب األشعرية 
ألفول الرش�دية” لعزيز أبوش�رع، و”إشكالية الس�عادة عند الفارابي: 
بي�ن النظري والعملي” لس�عيد الجابل�ي، و” التمثيل الص�وري للتجّرد 
والزيادة في الفعل ف�ي اللغة العربية” لمحمد بلبول، و” المرأة البدوية 
في كتاب�ات الرّحالة الغربيي�ن” لعلي عفيفي علي غازي. كما اش�تمل 
الع�دد على مراجعتي�ن مهمتين؛ األولى للباحث أحمد قاس�م في كتاب 
: “ِم�ل” للمؤلف: فريدريك روزن”، والثاني�ة مراجعة كتاب :العرب في 
زم�ن المراجعات الكبرى، محاوالت في تعّقل تح�والت الراهن العربي 

لكمال عبد اللطيف وراجعه الباحث إبراهيم القادري بوتشيش.

جملة "تبني" تصدر عدد جديد 
يناقش مواضيع فلسفية
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دار القضاء يف الوركاء 
محكمة االحوال الشخصية 

العدد : 140/ش/2018
التاريخ 2018/7/11

اعالن
اىل املفقود / غني عبد الحسني شوجه

ح�رت زوجت�ك املدعوه )س�وريه حمد 
ش�وجه ( اىل هذه املحكمة واقامة دعوى 
تروم فيها الحص�ول عىل حكم وفاة وذلك 
كون�ك مفق�ود  من�ذ 2008/1/17  ول�م 
يع�رف مصريك لحد االن فف�ي حال كونك 
حيا علي�ك مراجعة هذه املحكمة او اقرب 
مركز رشط�ة وكذلك من لدي�ه معلومات 
عن املفقود اع�اله مراجعة هذه املحكمة 
او اق�رب مركز رشطة لألدالء بها وبخالف 
ذلك س�وف تق�وم هذه املحكم�ة بإصدار 

حكم وفاة بحقك
القايض

عبد االمري عبد الحسني 
����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 4310

التاريخ : 2018/7/10
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2018/4/15 بتاري�خ 
العقار املرق�م )1010( محلة )الرساي( يف 
الكوفة اىل طالبة التس�جيل املجدد بأس�م 
)اياد مكي عب�د االمري( لتس�جيله مجددا 
بأس�مها لصفته�ا املالك والحائ�زة للمدة 
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة 
لها تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
 1971 لس�نة   )43( العق�اري  التس�جيل 
قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حقوق معين�ة عىل هذا 
العقار تقديم م�ا لديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا 
من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك 
الس�اعة  يف  العق�ار  اىل موق�ع  الحض�ور 
الع�ارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك ألثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي  سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل

العدد : 1177/ 2018
التاريخ 2018/7/11

اعالن
قمت املستدعية )سعدية نايف نزال(  طلبا 
اىل محكمة االحوال الش�خصية يف الدجيل 
تطل�ب في�ه نصبه�ا قيم�ة ع�ىل )ولدها 
املفقود عم�اد خليفة صيهود( وذلك كونه 
قد فق�د بتاري�خ 2006/12/6 وانقطعت 
اخباره فعىل من لديه اعرتاض عىل صدور 
الحجة  تقديم اعرتاضه خالل ثالثون يوما 

من تاريخ االعالن
القايض

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

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1151/ش/2018
التاريخ 2018/7/10

اعالن 
اىل / املدعى عليه / سليم كيكو كاظم

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا  بالعدد 
1151/ش/2018 وامل�ؤرخ 2018/6/27 
املتضمن الحك�م بتصديق الطالق الرجعي 
ال�ذي اوقع�ه املدع�ى علي�ه س�ليم كيكو 
كاظ�م بح�ق زوجته خل�ود صاحب كريم 
بتاري�خ 2013/7/8 طالق�ا رجعيا واقعا 
للم�رة االوىل بائ�ن بينونة صغ�رى النتهاء 
عدته�ا الرشعي�ة وال يح�ق لها اس�تئناف 
الحي�اة الزوجي�ة  بعق�د ومه�ر جديدي�ن 
وال يح�ق للمدعي�ة الزواج م�ن رجل اخر 
اال بعد اكتس�اب القرار الدرج�ة القطعية 
وإلش�عار مخت�ار ميث�م التم�ار بتاري�خ 
2018/7/4 املتضم�ن ارتحال�ك اىل جه�ة 
مجهول�ة وملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف صحيفتني 
محليتني  وعند ع�دم اعرتاضك عىل القرار 

املذكور 
القايض

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) هيمن 
داخل عب�ود( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من الدوري اىل الفياض  فمن لديه اعرتاض  
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة يف  خ�الل م�دة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ) طاهر 
جباره رايض( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من الحالف اىل الجزائري  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) مهند 
ع�ي جغ�ري( الذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب 
من الدوري اىل الفي�اض  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) دريد 
داخ�ل عبود( ال�ذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من الدوري اىل الفي�اض  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة

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

بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) احمد 
عيىس جاس�م( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من القاسم  اىل املوسوي  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 
العدد 2804

التاريخ  2018/7/10
اعالن

اىل املدعى عليها / اسماء عبد الكريم كامل  
اق�ام املدع�ي ع�الء حس�ني رس�ن الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 2804/ش/2018 ضدك 
)اسماء عبد الكريم كامل( يطلب فيها املدعي 
اس�قاط نفق�ة ابنت�ه القارصة غدي�ر عالء 
حس�ني وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ما 
ورد باقوال املدعي وعليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني مش�هورتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2018/8/1 وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

كاظم حمود رهيج
����������������������������������

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) اس�عد 
جباره رايض( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من الحالف اىل الجزائري  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب محم�د عب�ود نجم 
ص�ادرة من املعهد التقني /البرصة  عىل من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
����������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 
الرقم 4455

التاريخ 2018/7/11
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل  ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2018/7/9 لتس�جيل تم�ام العقار 
تسلسل 2115 محلة الكوت بأسم سعاد عبد 
االمري شلبيه مجددا باعتبار حائزا له بصفة 
املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 
املع�دل قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل 
ه�ذا العقار تقديم  م�ا لديه م�ن بيانات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من اليوم 
التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من 
اليوم الت�ايل النتهاء مدة االعالن وذلك ألثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
رقم االخطار
2015/339

من /محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة  
بالبرصة 

اىل  /املته�م اله�ارب  الرشط�ي عي محمود 
حبيب املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة 
ملا كن�ت متهما وف�ق املادة 5 / م�ن ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
من تاري�خ 2011/5/24 ولحد االن وبما ان 
محل اختفائ�ك مجهول اقتىض  تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحر ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخي الخامس�ة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
والغ�ري  املنقول�ة  اموال�ك  وتحج�ز  غيابي�ا 
املنقول�ة ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب  س�لطة حكومية والزام االهليني الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة  69/اوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لس�نة 

2008
رئيس املحكمة

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

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )عي 
جباره رايض( ال�ذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من الحالف اىل الجزائري  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

فقدان
فقدت هوية البطاقة الوطنية املوحدة باسم 
يحيى كاظم محمد مهدي جهة االصدار دائرة 
احوال النارصية املرقمة 1999214749243 
ع�ىل  م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم اإلضبارة 77/خ/2017

التاريخ  2018/7/10
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل 
860/2090 الواق�ع يف الرب�اط الكبري العائد 
للمدي�ن جبار شنيش�ل بن�اي املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن   مرت�ىض كامل مفت�ن البالغ 
103515000 دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تب�دا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

فردوس حسني  شاوي
املواصفات 

1 � موقع�ه ورقم�ه : 860/2090 الرب�اط 
الكبري 

2 � جنس�ه ونوعه : ارض ال�دار مع ابنيتها 
ملك رصف

3  �ح�دوده واوصاف�ه : يقع يف منطقة حي 
االصدقاء قرب جامع العباس 

4 � مشتمالته : استقبال وهول وثالث غرف 
ومبط�خ وحم�ام ومرف�ق صح�ي تحتاني 
وث�الث غرف وه�ول وحم�ام ومرفق صحي 

فوقاني 
5  �مساحته م2   2 اولك

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : 

8  �القيم�ة املق�درة : املن�ذر جبار شنيش�ل 
بناي 

107500000 مئة وسبعة مليون وخمسمائة 
الف دينار 

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

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )حسني عبد 
االمام عب�ود( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من الدوري اىل الفي�اض  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )حيدر 
موىس جاس�م( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من القاس�م اىل املوسوي  فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية يف  خالل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر األحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )هيثم 
داخ�ل عب�ود( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
اللقب من الدوري اىل الفياض  فمن لديه 
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية يف  خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عي 
عيىس جاس�م ( الذي يطل�ب فيه تبديل 
اللق�ب م�ن القاس�م اىل املوس�وي  فمن 
لديه اعرتاض  مراجع�ة هذه املديرية يف  
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عي 
عب�د االمام عبود( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من الدوري اىل الفياض  فمن لديه 
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية يف  خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد 
)بريسم عبد النبي شنشول( الذي يطلب 
فيه تبديل االس�م املجرد  من بريس�م اىل 
احمد  فمن لديه اعرتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة يف  خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 22 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عطا 
جب�اره رايض( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب من الح�الف اىل الجزائ�ري  فمن 
لديه اعرتاض  مراجع�ة هذه املديرية يف  
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )قاسم 
حس�ن جاس�م( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن القاس�م اىل املوس�وي  فمن 
لديه اعرتاض  مراجع�ة هذه املديرية يف  
خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )حسن 
داخ�ل عب�ود( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
اللقب من الدوري اىل الفياض  فمن لديه 
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية يف  خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

فقدان
فقدت هوية الطال�ب )مصطفى صباح 
بلب�ل( من كلي�ة الطب جامع�ة البرصة 
ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )تحسني 
عي جخ�ري( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 
من الدوري اىل الفياض  فمن لديه اعرتاض  
املديري�ة يف  خ�الل م�دة  مراجع�ة ه�ذه 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )عي 
جغري خضري( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من الدوري اىل الفياض  فمن لديه اعرتاض  
املديري�ة يف  خ�الل م�دة  مراجع�ة ه�ذه 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير األح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العامة
����������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائب  / املف�وض مديم جعفر 

محمد فرحان
املنس�وب اىل / وزارة الداخلية مديرية امن 

االفراد
العنوان محافظة البرصة

 
بم�ا ان�ك متهم وف�ق املادة /5 م�ن ق.ع.د  
رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك  
بتاريخ 2015/5/20 ولحد االن وملجهولية 
محل اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن  
ع�ىل ان تحر ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخي االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خالل مدة ثالثون يوما  من تاريخ نرش هذا 
االع�الن  يف صحيفة محلية يومية وتعليقه 
يف مح�ل اقامتك ومقر دائرت�ك وتجيب عن 
التهم�ة املوجة ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام املواد ) 65 و 68 و 69(  من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2018.
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة

   ����������������������������������
وزارة  العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحلة 
رقم االضبارة : 2018/1491

التاريخ 2018/7/10
اىل / املنفذ عليه 

محمد منري عبد املجيد
املديري�ة م�ن خ�الل  لق�د تحق�ق له�ذه 
التبليغات واش�عار منطق�ة الجزره وحي 
الصحة يف محافظة بابل انك مجهول محل 
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
الح�كام املادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور  يف مديرية التنفيذ 
الحلة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

حيدر عي مرزة
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة الحلة املرق�م 267/
ب/2018 يف 2018/2/5 املتضم�ن ال�زام 
املدعي عليه محمد منري عبد املجيد  بتأدية 
املدع�ي جن�ان حميد س�عيد مبل�غ وقدره 

15,000,000 خمسة عرش  مليون دينار
 ����������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة  بداءة املحاويل 
العدد  :291/ب/2018

التاريخ 2018/7/9
اعالن

اىل املدعى عليه قتيبة كريم حمزة
بتاريخ 2018/6/6 اقام املدعي عدي قيس 
فرم�ان الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 291/

ب/2018 ض�دك والت�ي موضوعه�ا اعادة 
الحال اىل ما كان عليه قبل العقد بخصوص 
العجلة املرقمة 28782 بغداد نوع نيس�ان 
سني موديل 2005 وطلب دعوتك للمرافعة 
والحكم باع�ادة الحال اىل ما كان عليه قبل 
العق�د وتس�ليمك املبلغ املس�تلم م�ن قبلك 
للمدعي عن ب�دل العجلة املذك�ورة البالغة 
60 ورقة فئ�ة الورقة مائ�ة دوالر امريكي 
وتحميلك الرس�وم واملصاري�ف وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
القائ�م  املؤي�د  ل�رشح  املخت�ار  واش�عار 
بالتبلي�غ بارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة لذا 
قرر تبليغ�ك بصحيفتني  يوميتني محليتني 
رسميتني لغرض الحضور يف موعد املرافعة 
والذي يصادف يوم 2018/7/18 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

صباح كامل عبادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف املدحتية

العدد  :364/ش/2018
التاريخ 2018/7/11

اعالن
اىل املدعى عليه / ضياء مهدي صالح

اقام�ت املدعوه حنني ع�ي داخل دعوى 
اىل ه�ذه املحكمة ت�روم فيه�ا التفريق 
للهجر وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
اش�عار مختار املنطقة ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف صحيفتني محليت�ني علما ان 
موعد املرافعة يوم 2018/7/22 الساعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
فان املرافعة تجري بحقك وفقا لالصول

القايض
حيدر عي منشد

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة  االحوال الشخصية يف الحلة  

العدد  :4999/ش/2018
التاريخ 2018/7/11

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه /  ص�ادق حس�ن 

هاشم
اقامت املدعيه  راف�ده احمد محمد عي 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله تطل�ب دعوتك 
بالتفري�ق لل�رر  للمرافع�ة والحك�م 
وملجهولي�ة  محل اقامتك حس�ب رشح 
مخت�ار  مجم�ع النرص يف الحلة الس�يد 
كريم كاظ�م عباس الجب�وري لذا تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2018/7/23 
وعن�د عدم حض�ورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

ووفق القانون
القايض

عي كاظم عي
����������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة : 341/ت/2018

التاريخ : 2018/7/2
اىل / املنفذ عليه  / ميثاق طالب خضري 

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز 
رشطة اللطيفية 4634 يف 2018/4/22 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

مهند عبد االله مكطوف
اوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 
يف  713/ش/2017  بالع�دد  املس�يب  
الدائ�ة   نفق�ة  بخص�وص   2017/8/6
انع�ام ي�اس خض�ري وطفلته�ا بواق�ع  

300000 ثالثمائة الف دينار شهريا
����������������������������������

فدقان 
فق�دت هوي�ة  معمل طاب�وق البطحاء  
بأسم  )عماد حسني حمد عي( الصادرة 
من املديري�ة العامة للتنمي�ة الصناعية 
بغ�داد رق�م االج�ازة املعم�ل 72788 يف 
التنمي�ة  م�ن  الص�ادرة   2007/7/19

الصناعية لسنة 2018
ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
ملحافظة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال 

املدنية 
اعالن

قدم املواطن )خالد مظفر عبد الحسني(  
طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل 
اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه الجنابي وعالم 
بأح�كام امل�ادة 24 من قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه  املديرية 
خالل فرتة عرشة اي�ام من تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حسب 

االصول 
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير األحوال املدنيه والجوازات واالقامة 

وكالة
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مهند عيل ينفي الشائعات
ويؤكد استمراره مع القيثارة اخلرضاء

            المستقبل العراقي / متابعة

نفى العب فريق الش�رطة بكرة القدم, مهند علي 
, الش�ائعات الت�ي تناولته�ا بع�ض المواقع على 
ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي عن تلقي�ه عرضا 

احترافيا من احد االندية االلمانية.
وقال علي: اس�تغربت م�ن تناقل بع�ض المواقع 
ش�ائعات اتفاقي مع احد االندية االلمانية, مشيرا 
ف�ي الوقت ذات�ه ال�ى ان هناك بع�ض الصفحات 
تنتحل صفته وتنش�ر اخبار ليس لها اس�اس من 

الصحة.
واضاف: بال شك تلقيت العديد من العروض خالل 

الفترة الماضية سواء كانت في الخليج ا...

و اوربا ولكني ف�ي الوقت الحالي اركز على باقي 
مش�واري مع كرة الش�رطة دون النظر ألي امور 

اخرى.
وبين: على البعض توخي الدقة في نقل المعلومة 
والتي تأتي من تصريح رسمي من قبلي وان ال يتم 

االعتماد على ما يشاع هنا وهناك. واشار: من 
اجل حس�م موضوع وجهت�ي المقبلة قررت 
االس�تمرار مع القيث�ارة الخضراء للموس�م 
المقب�ل الكتس�اب الخبرة االكب�ر خصوصا 
وان الش�رطة يع�د بيت�ي الثان�ي وصاح�ب 
الفضل االكبر الذي س�بق وان قدم لي الراعية 

الت�ي كانت بوابتي نح�و التواجد مع 
المنتخب الوطني ناهيك عن دعم 

رسميًا.. حمرز ينتقل
إىل مانشسرت سيتي

            المستقبل العراقي/ وكاالت

علن نادي مانشستر سيتي، منذ قليل، تعاقده 
رس�مًيا مع العب فريق ليستر سيتي “رياض 
الصيف�ي  االنتق�االت  موس�م  ف�ي  مح�رز” 

الحالي. 
وخض�ع الجن�اح الجزائ�ري للفح�ص الطبي 
صباح اليوم تمهيًدا النتقاله بشكل رسمي إلى 

بطل الدوري اإلنجليزي.

ولم يكش�ف الس�كاي بلو أي تفاصيل بش�أن 
الصفقة، ولك�ن تقارير صحفية أش�ارت إلى 
أن قيمتها المالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه 

إسترليني.
وأوض�ح الن�ادي أن الالع�ب صاح�ب ال��27 
عاًما وقع عقًدا س�ارًيا لمدة خمس س�نوات، 
ملع�ب  ف�ي   26 رق�م  القمي�ص  وس�يرتدي 
االتحاد. وُتعد تلك الصفقة هي األولى ل�”بيب 

جوارديوال” في الميركاتو الصيفي.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

قرر مدافع نادي العربي القطري، سعد ناطق، العودة إلى فريقه السابق القوة الجوية 
للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل.وذكر مصدر مقرب من الالعب في حديث للسومرية 
نيوز إن “المدافع س�عد ناطق اتخذ حس�م مصير مس�تقبله وقرر العودة إلى صفوف 
القوة الجوية”.وأضاف أن “ناطق سيوقع على عقده مع الصقور في األيام القليلة 
المقبلة”، الفتاً إلى أن “إدارة النادي س�تصدر بياناً رس�مياً بعودة الالعب إلى 
صفوف الفريق خالل الس�اعات المقبلة”.وق�د أنهى نادي العربي القطري، 
تعاق�ده م�ع ناطق بعد موس�م واحد م�ن انتقاله إلى الن�ادي، حيث قضى 

موسماً كامالً مع الفريق األحمر قدم فيه أداًء متوسطاً.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أب�دى الالعب الدول�ي كيلي�ان مبابي مهاج�م منتخب 
فرنسا ونادي باريس س�ان جيرمنا غضبه من الثنائي 
البرازيلي نيمار دا سيلفا و داني ألفيس بسبب معاملتهما 
الس�يئة له. وأفادت صحيفة “آل بايس” اإلس�بانية بأن 
“الالعب الفرنس�ي ال يتقبل مزاح الالعبين البرازيليين، بسبب 
تهكماتهما ضده بس�بب شكله، وكان الثنائي ينادي عليه باسم 
“دوناتيلو” أحد شخصيات الرسوم المتحركة في فيلم سالحف 
النينجا”.وزع�م التقري�ر أيضاً أن “نيمار وألفي�س يؤكدان أن 
مبابي ليس لديه سوى السرعة فقط، ويعتمد عليها بعيداً عن 
قدرته في الس�يطرة على الكرة”.ويحاول النادي الفرنسي أن 
ينق�ل رغبته لجمي�ع الالعبين بمحاولة دع�م بعضهم البعض 
أمام اإلع�الم والصحافة، لينعكس ذلك على مس�توى الفريق 

في الموسم المقبل.

سعد ناطق يقرر العودة إىل القوة 
اجلوية

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

س�تهلَّ فريق برش�لونة، اليوم األربع�اء، فترة 
اإلعداد للموس�م الجديد، الذي سينطلق الشهر 
المقبل.وانض�م الع�ب جدي�د واح�د للعم�الق 
الكتالون�ي، وهو العب الوس�ط البرازيلي آرثر 
ميل�و، بينم�ا رح�ل 3 حتى اآلن بش�كل مؤكد، 
وهم العبا الوسط آندريس إنييستا، وباولينيو، 

والمهاج�م جي�رار ديولوفيو.وخض�ع العب�و 
الفري�ق األول المتاحي�ن، الذي�ن لم يش�اركوا 
بمونديال روس�يا، للفحوصات الطبية قبل بدء 
معس�كر اإلعداد للموسم، وهم الحارس ياسبر 
سيليسن؛ المدافعون نيلسون سيميدو، لوكاس 

دينيي�ه، وأليك�س في�دال؛ العب�ا الوس�ط 
س�يرجي روبرت�و، وآن�دري جومي�ز؛ 

والمهاجم باكو ألكاسير.

برشلونة يبدأ االستعداد للموسم 
اجلديد بـ »7« العبني

            المستقبل العراقي / متابعة
 

ال تزال أصداء رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد 
مستمرة في إسبانيا، بعد أن فاجئ الجميع بقرار انضمامه 

إلى يوفنتوس، بعد 9 سنوات قضاها مع الميرنجي.
وأجرت صحيفة “ماركا” اس�تفتاء على موقعها، ش�ارك 
فيه أكثر من 200 ألف من جمهور الميرنجي، حول مدى 
اس�تفادة النادي من رحيل النجم البرتغالي واألس�ماء 

المفضلة لتعويضه.
ويوافق 47 % من عدد المصوتين في االس�تفتاء على 
ق�رار تخل�ي إدارة الملكي ع�ن كريس�تيانو، فيما أيد 

%63 منهم بأنه الالعب األعظم في تاريخ النادي.
وأش�ارت م�اركا إل�ى أن 54 % من ع�دد المصوتين 
يفضل�ون التعاقد مع كيليان مبابي من باريس س�ان 
جيرم�ان، فيما اختار 15 % التعاقد مع إيدين هازارد 
نج�م تشيلس�ي، و14 % اختاروا نيم�ار، بينما 6 % 

فقط يريدون التوقيع مع هاري كين.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي نابولي اإليطالي، في التعاقد مع 
نجم فريق تشيلسي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية.

وذكرت صحيفة “ال ريبوبليكا”، أن نابولي يريد إدخال سيس�ك 
فابريجاس، العب وسط تشيلسي، ضمن صفقة تعاقد البلوز 

م�ع الثنائي اإليطالي، ماوريس�يو س�اري، م�درب نابولي 
السابق، وجورجينيو، العب وسط الفريق.

وأضاف أن أوريلي�و دي لورينتيس، رئيس نابولي، يرغب 
في أن يكون فابريجاس جزًءا من الصفقة مع تشيلسي.
وقال دي لورينتيس: “كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، 

س�يكون س�عيًدا في حال�ة تواجد الالعب اإلس�باني 
صاحب الخب�رات، والذي يس�تطيع تحقيق التوازن 

في الملعب”.

مجهور ريال مدريد خيتار 
خليفة كريستيانو

نجم تشيليس ضحية التعاقد
مع ثنائي نابويل

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

انضم نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، إلى 
صراع ضم النجم الكرواتي أنتي ريبيتش العب 
آينتراخت فرانكف�ورت، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية.
وبحسب صحيفة “سبورت 
بيلد” األلماني�ة، فإن أندية 
مانشستر يونايتد وآرسنال 
وتوتنه�ام ونابول�ي أبدت 
م�ع  بالتعاق�د  اهتمامه�ا 
ريبيتش حت�ى اآلن، بعد أن 
الموندي�ال رفقة  تألق ف�ي 

المنتخ�ب الكروات�ي. وص�رح إيفي�كا أوليتش 
العب بايرن ميونخ الس�ابق والمدرب المساعد 
لمنتخب كرواتيا للصحيفة: “ريبيتش هو العب 
مناسب لبايرن ميونخ”.ُيذكر أن ريبيتش يملك 
عالقة جيدة م�ع نيكو كوفات�ش المدير الفني 
الجدي�د لباي�رن ميون�خ، ومدربه الس�ابق في 

فرانكفورت.
وأش�ار التقري�ر، إل�ى أن إدارة فرانكفورت لن 
تتخلى عن ريبيتش بأق�ل من 50 مليون يورو، 

وهو مقابل لن يدفعه بايرن ميونخ.
ويقدم ريبيتش أداًء مميًزا في نهائيات مونديال 
روس�يا م�ع منتخ�ب ب�الده، ويملك عق�دا مع 

فرانكفورت حتى عام 2021.

أندية إنجلرتا تنافس بايرن
             بغداد/ المستقبل العراقيعىل ضم ريبيتش

 
فجر رئيس نادي نابولي أوريليو دي 
الورنتيس مفاجأة من العيار الثقيل 

بشأن الالعب جورجينيو. 
وكان ن�ادي مانشس�تر س�يتي هو 
األقرب للحصول على خدمات الالعب 
اإليطالي، ولكنه فش�ل في التوصل 

إلى اتفاق سريع مع نابولي.
س�باق  تشيلس�ي  ن�ادي  ودخ�ل 
المنافسة على جورجينيو في األيام 

األخيرة.
وق�ال دي الورنتيس في تصريحات 
نشرتها شبكة “فوتبول” اإليطالية: 
“قلن�ا ألنفس�نا إذا كان لجورجينيو 

عي�ن  ف�ي  س�نأخذها  طلب�ات،  أي 
“جورجيني�و  االعتبار”.وأض�اف: 
إل�ى تشيلس�ي، س�نقدم  س�يذهب 
اعتذارنا ل مانشس�تر سيتي، إذا كان 
الالعب يفض�ل العيش في لندن بداًل 
من مانشس�تر، يج�ب أن أتفهم ذلك 
األمر”. وواصل: “إذا كان تشيلس�ي 
قادًرا على أن يدفع له أكثر، يمكنني 
أن أتفه�م ذل�ك أيًض�ا، جورجيني�و 
وساري مجدًدا مًعا؟ جورجينيو كان 
سيذهب إلى تشيلس�ي بغض النظر 
عن ساري”وأردف: “صفقة ساري 
م�ع تشيلس�ي اقترب�ت، المحامون 
يعمل�ون عل�ى إنهاءها ف�ي الوقت 

الحالي”.

جورجينيو وساري إىل تشيليس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د كارلو أنش�يلوتي، المدير الفن�ي لنابولي، 
أن انتق�ال البرتغال�ي كريس�تيانو رونال�دو، 
لصف�وف يوفنتوس، س�يكون مفي�ًدا للكرة 

اإليطالية.
نقلته�ا  تصريح�ات  ف�ي  أنش�يلوتي،  وق�ال 
الصفحة الرس�مية لفري�ق نابولي على موقع 
تويتر “أنا سعيد بتدريب نابولي، أود أن أشكر 

أوريليو دي لورنتيس، رئيس النادي”.

وتاب�ع “أعرف كريس�تيانو رونال�دو جي�ًدا، هو أفضل 
العب ف�ي العالم، كرة القدم اإليطالية س�وف تس�تفيد 
م�ن هذه الصفق�ة، وليس فقط يوفنتوس، الكالتش�يو 
سيزداد تنافسية وإثارة في الموسم المقبل”.ونوه “أنا 
فخور بتدريب هذا النادي، كنت حريًصا على العودة إلى 
إيطاليا، أنا معجب بنابولي، ولهذا السبب قررت خوض 

هذه المغامرة المثيرة”
وواص�ل “لق�د ظه�ر ه�ذا الفري�ق بمس�توى رائع في 
الموسم المنصرم، سنفعل كل ما في وسعنا، للمنافسة 

على جميع البطوالت”.

أنشيلويت: صفقة رونالدو ستفيد الكرة اإليطالية

المستقبل العراقي / وكاالت               

أعل�ن الالع�ب اإلس�باني فرنان�دو توري�س مهاجم 
أتليتكو مدريد الس�ابق عن ناديه الجديد بعد نهاية 

تعاقده مع نادي العاصمة اإلسبانية. 
أن  اإلس�بانية  “م�اركا”  صحيف�ة  وذك�رت 
“الالع�ب المخض�رم والبالغ م�ن العمر 34 
عام�اً، ق�د أخت�ار ن�ادي س�اجان توس�و 
المقبل”.وق�ال  الموس�م  ف�ي  اليابان�ي 
بالمؤتم�ر  تصريح�ات  ف�ي  “توري�س” 
الصحفي إلعالن ناديه الجديد: “لقد كنت 
أحظى بمس�توى مميز في أول موس�م لي 
م�ع ليفربول بالدوري اإلنجليزي على المس�توى الرياضي”.

ورحب “توريس” برئيس الن�ادي الياباني في المؤتمر وأكد: 
“س�اجان توس�و واحد من األندية التي أهتمت بالتعاقد مع�ي منذ البداية، 

لديهم ثقة كبيرة في قدراتي من خالل مشروع رياضي ومهم”.
وواصل تصريحاته: “لقد نجحوا في اقناعي بالتواجد في الدوري الياباني، 
واعتقد أنها ستكون تجربة كبيرة، لقد بذلوا مجهود من أجل التوقيع معي، 

وأنني سأصبح صاحب الحلول لعودة النادي لمكانته الطبيعية”.

توريس يعلن عن ناديه 
اجلديد

          المستقبل العراقي / وكاالت

ق�دم الفرنس�ي زي�ن الدي�ن زيدان، 
الي�وم األربع�اء، التهنئ�ة لمنتخ�ب 
ب�الده، بالوصول إلى نهائي مونديال 

روسيا، على حساب بلجيكا.
ونش�ر زيدان، عبر حس�ابه الرسمي 
عل�ى موق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
إنستجرام، 3 أيقونات أليادي تصفق 
بجوار العلم الفرنسي لتحية منتخب 

بالده، بعد تأهله لنهائي المونديال.
وكان المدرب الس�ابق لريال مدريد، 
من أبرز نجوم منتخب فرنسا، الفائز 

بلقب مونديال 1998 قبل 20 عاما.
لمنتخ�ب  الجدي�د  الجي�ل  ووص�ل 
الدي�وك، بقي�ادة أنط�وان جريزمان 
وكليان مبابي إل�ى نهائي المونديال 
الروس�ي، بع�د تغلبه عل�ى بلجيكا ، 

بهدف دون رد.

ويلتق�ي المنتخب الفرنس�ي، األحد 
المقب�ل، في نهائ�ي الموندي�ال مع 
الفائ�ز من المباراة الثانية للدور قبل 
النهائي، والتي ستجمع بين كرواتيا 

وإنجلترا.

زيدان هينئ منتخب بالده 
بعد ختطي عقبة بلجيكا

مبايب غاضب من »مزاح« نيامر 
PSGوألفيس يف الـ
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

خ�ذ خطوة إىل الخل�ف و انظر إىل م�ا يف محيطك ، و ليس 
فقط أمام عيونك. الَعْشَعَش�ة للطيور و ليس�ت ألمثالك ، 
لذا اخرج من عشك و قم بجولة يف الجوار . أنت مبدع جداً 
وملئ بالبصرية ، لَكن لن يفيدك جلوسك يف البيت بيشء .

عاطفيا انت ش�خص يريد الجميع ان تحبه و ان يحبك و 
لك�ن الحب ال�ذي تبحث عنه لن تج�ده ، يرصخ اآلخرون 
لكي تقرب منهم، لكن إعارتهم انتباهك أمر راجع لك. تبدأ 
يوم�ك كفراش�ة إجتماعية مرفرفة بنش�اط، لكن بحلول 

املساء قد تشعر بأنك أكثر واقعية بعض اليشء.

الرؤية الضيقة لَيسْت مرغوبَة يف حالة مثل هذه الحاالت. 
تنّفْس بعمق وحاوْل أَْن ت�درك كامل الصورة. ال تكثر من 
تع�دد عالقاتك يف نفس الوقت ، ب�ل خضها واحدة واحدة. 
جد الوقت املالئم للكالم مع ش�خِص واحد و بشكل خاص 

من ينظر إليك من زواياك الجيدة .

عليك ب�أن تكون ميزاناً كما هو برجك. تحتاج إليجاد ذلك 
الخّط الرفيع بني الكرم وضبط النفس. الدافع إلكتس�اب 
ال�يشء الجديد ق�وي، لكن هل يمأل الف�راغ حّقاً ؟ النجوم 
تقول بأّنك قد تحتاج لنظرة أعمق إىل حّد ما الكتش�اف ما 

تحتاجه حقاً

يجد الناس فيك طاقة وس�حر ال يقاوم ألان النجوم تمدك 
بربيقه�ا و س�حرها . انىس كل االحق�اد و الضغوط التي 
وقع�ت تحته�ا يف امل�ايض. تكون مس�تمعاً جيداً ، تس�أل 
أس�ئلة ناف�ذة وتأخذ دوراً نش�يطاً يف الحديث بدون َتغيري 

املوضوع. الحب يملئ حياتك االرسية .

هناك تغيريات مالية قادمة ، ولقد حان الوقت للرتكيز عىل 
األش�ياء املادية. أنت كري�م ، لكن ليس بالي�د حيلة . إنما 
قد يحمل لك املس�تقبل بعض التحس�ن يف أحوالك ، كل ما 
عليك فعله هو اس�تغالل الفرصة املواتي�ة . عاطفيا لديك 

امل كبري يف تقع يف الحب من جديد

يف الح�ب ان�ت متهور لحد الجن�ون هذا االم�ر قد يصعب 
عليك التحكم بمش�اعرك او حتى التعبري عنها ام يف مجال 
العم�ل أنت عقالني ومنطقي ، ويريد اآلخرون نصيحتك و 
انتباه�ك. أي عالقة أو مرشوع متع�دد الزوايا اليوم. بدالً 

من تركه يجّننك

ال تنقص�ك األف�كار ، وال ينقص�ك الحم�اس إلب�داء هذه 
األف�كار. اس�تغل وعيك الحايل ، و ألق�ي نظرة عىل مجمل 
الصورة.راجع خطتك ثانية، وفّكر مجّدداً بإس�رتاتيجيتك 
األساس�ية. س�واء يف مي�دان امل�ال أو العم�ل أو يف األمور 

الشخصية و العاطفية

إنك مرح وحّس�اس، و س�احر بش�كل غري ع�ادي اليوم. 
فغ�ازل بثقة. ترى األمور بلون وردي، العالم يبدو يف حالة 
جّي�دة. ملاذا يج�ب أن نعكر لون الحي�اة. ال ترتدد يف طرح 
االمور التي ترغب بمناقشتها مع الحبيب ألنك ان ابقيتها 

طي الكتمان

نش�اطك يف تصاعد ، و حماسك يف ازدياد ، و غالباً ستلقى 
ردود فع�ل إيجابي�ة جداً. إع�ِط صوتك للعاطف�ة. ُتعريك 
النجوم قلي�اًل من إرشاقها و ملعانها ، لَيس ألّنك تحتاجه . 

فأنت ُترشُق بدون توّقف . إنه إحساس جميل هذا 
الظروف ستمّكنك من أن تكون تحت األضواء لذا عليك ان 

يف العمل انت شخص يحرتمه جميع الناس ال تضع نفسك 
يف مواق�ف حرج�ة و اال فق�دت هذا االح�رتام، عاطفيا ال 
تتفاج�أ إذا كنت محاطاً من قبل املعجبني اليوم. س�حرك 
جذاب. عىل العازب أن يستغل هذه الفرصة لالرتباط. اما 

املتزوجون

تك�ون لبقا و ليس متعجرفا و ان ال تكثر من الحديث عن 
منجزاتك ألنك ستقع ضحية الغرور ، عاطفيا لديك الكثري 
لتناقش�ه مع رشيك الحياة كن شجاعا و عرب عما يدور يف 
ذهنك مهنيا:اصحاب برج الحوت اليوم الداعى لالستعانة 

باالصحاب.

احلوتالعذراء

ارتفاع احلرارة يؤثر عىل وظائف املخ
خلصت دراس�ة جديدة إىل أن وظائف املخ قد 
تتأثر بدرج�ات الحرارة املرتفع�ة، حتى لدى 

الشباب.
وقارن علماء أمريكيون األداء الذهني ألربعة 
وأربعني طالبا يف بدايات العرشين يعيشون يف 
مس�اكن للطلبة مزودة وغري مزودة بأجهزة 

تكييف.
وأثن�اء موجة ح�ارة دامت خمس�ة أيام عام 
2016 ُطلب م�ن املجموعتني إجراء اختبارات 

ع�ىل هواتفه�م املحمول�ة للذاك�رة ورسع�ة 
التفك�ري والرتكيز.وكانت نتيجة الطلبة الذين 
يقيم�ون يف مس�اكن غ�ري م�زودة بأجه�زة 
تكييف أس�وأ م�ن نتيجة املجموع�ة األخرى 
يف اختب�ارات تقيس خمس�ة معايري للقدرات 
الذهنية.وكان مع�دل نتائجهم يقل بنحو 13 
يف املئ�ة عن املجموعة األخ�رى. وكان الطلبة 
الذي�ن يقيم�ون يف مس�اكن م�زودة بأجهزة 
تكيي�ف أرسع وأدق يف إجاباتهم.وق�ال كبري 

الباحثني يف الدراسة الدكتور خوسيه غيريمو 
س�يدينو ل�وران، م�ن كلي�ة تش�ان للصحة 
العامة يف جامعة هارفارد يف بوسطن »معظم 
الدراس�ات ع�ىل تأث�ري الح�رارة أجريت عىل 
األكثر عرضة للتاثر بها مثل كبار السن، مما 
خل�ق التصور أن عموم الناس ليس�وا عرضة 
ملخاطر موج�ات الحرارة«.وأضاف »للتصدي 
لذلك، درسنا طلبة أصحاء يعيشون يف مساكن 

الطلبة يف بوسطن أثناء موجة حر«.

خلل يف تطبيق واتساب
تس�ّبب خلل يف تطبيق الرتاسل الفوري 
»واتس�اب«، مؤخ�رًا يف اس�تياء بعض 
املس�تخدمني؛ لتأث�ريه عىل اس�تهالك 
اإلنرتنت؛ ما دفع البعض إىل اس�تخدام 
بعض الحيل إلبقاء التطبيق يف الوضع 

اآلمن، وتجّنب التأثر بذلك الخلل.
ويعان�ي بعض مس�تخدمي النس�خة 
التجريبية من التطبيق، من اس�تهالك 
التطبيق باقة اإلنرتنت الشهرية، سواء 

يف نظ�ام أندروي�د أو أجه�زة آيف�ون؛ 
حي�ث ازداد حجم البيانات املس�تهلكة 
خالل إجراء النسخة االحتياطية زيادة 

ملحوظة.
ع�ادًة  التطبي�ق  اس�تهالك  ورغ�م 
بع�ض امليجاباي�ت فقط، ف�إن معدل 
االس�تهالك يف بعض الح�االت يتجاوز 
14 جيجاباي�ت؛ ما دفع املس�تخدمني 
إىل اس�تخدام بع�ض الحي�ل لتخفيف 

اس�تهالك باق�ات اإلنرتنت الش�هرية، 
خصوًصا املنخفضة منها.

وبحس�ب م�ا ن�رشه موق�ع »جيجا« 
األملاني، ينص�ح املتخصصون بتعطيل 
خاصي�ة تحميل الصور والفيديوهات، 
والقي�ام باملحادثات من خالل ش�بكة 
إلغ�اء  بجان�ب  ف�اي«،  »واي  ثابت�ة 
تنش�يط النس�خ االحتياط�ي التلقائي 

من إعدادات التطبيق.

»الكاري« يساعد عىل حماربة الرسطان
قال�ت دراس�ة طبي�ة حديثة، 
إن م�ادة تتواجد يف مس�حوق 
الكاري، يمكن أن تقاوم أنواعا 

معينة من مرض الرسطان.
ويقول العلماء إن الكركومني، 
وه�و صب�اغ طبيع�ي ذو لون 
أصفر برتقايل، يمكن أن يبطئ 
نم�و األورام يف حاالت رسطان 

الثدي والدم.
الت�ي  الدراس�ة،  وأوضح�ت 
أجراه�ا باحثون م�ن جامعة 
الكركوم�ني  أن  كاليفورني�ا، 

الرسطاني�ة  الخالي�ا  يجع�ل 
أو  تحطي�م  ع�ىل  ق�درة  أق�ل 
تدم�ري خالي�ا أخ�رى، وفق ما 
نقل�ت صحيف�ة »دي�ي ميل« 
األبح�اث  الربيطانية.وخ�الل 
التي أجراها العلماء، تم اختبار 
الكركومني بعد دمجه مع دواء 
شائع االس�تخدام لنوع محدد 
م�ن رسطان ال�دم، األمر الذي 
أدى إىل نتائ�ج إيجابي�ة، حيث 
ساهم يف تقليل اآلثار الجانبية 

للمرض.

سودوكو

؟؟هل تعلم
10� ش�جرة واحدة من األشجار التي يف الطريق تمتص 
يف س�اعة واحدة اكثر من 2 كليو غرام من األوكس�جني 
ال�الزم للحياة.. وأن أربعة أفدنة من األش�جار يمكن أن 
تحم�ي املناطق الس�كنية من 22 طنا م�ن الغبار.. وأن 
شجرة واحدة تعترب أرخص املرشحات الطبيعية للهواء 
وأكثرها فاعلية..  1� يس�ألك الطبيب أن تخرج لسانك 
عن�د الفحص، وذلك ألنه إذا كان لونه يميل إىل االصفرار 
فهذا دليل عىل أن نس�بة الصفراء عالي�ة بالدم.. أما إذا 
كان لون�ه يميل إىل الزرقة فهذا يدل عىل وجود مرض يف 
القل�ب أو بالجهاز التنفيس..أما إذا كان اللس�ان أحمر 

وردي فذلك يدل عىل الصحة
وإذا كان باهت�اً يف احمراره فذلك يدل عىل وجود انيميا 
) فق�ر ال�دم(.. ويف ح�االت الحمى واضط�راب الهضم 
تكسو اللسان طبقة بيضاء.. أما إذا كانت هناك رعشة 
يف اللس�ان عند إخراجه من الفم فهذا معناه تس�مم أو 

توتر عصبي..
2� رغ�م أن النملة حرشة صغرية جداً التزيد عن مليمرت 
ومع ذلك فهي مهندس�ة معمارية عظيمة تبني القالع 

والحصون والغرف والدهاليز واملخازن.

كيف حتافظون عىل برشة خالية من حب الشباب؟
تعترب مش�كلة حب الش�باب من أبرز املشاكل التجميلية 
الت�ي تهدد س�المة برشتنا، فهي تطال 85% من النس�اء 
والرجال يف مرحلة من مراحل حياتهم. وهي، عىل عكس 
ما يوحي به االسم، ليست حكراً عىل سن معينة بل تطال 
مختل�ف األعم�ار. فما هي أبرز املعلوم�ات التي يجب أن 

تعرفونها عن أسبابها وحلولها؟
1- ما هو تعريف هذه املشكلة؟

مش�كلة حب الش�باب هي مش�كلة ش�ائعة بني الرجال 
والنس�اء ع�ىل الس�واء، تبدأ بظه�ور رؤوس س�وداء أو 
بيض�اء تتفاع�ل مع الجل�د لتتحول فيما بع�د إىل حبوب 
عادي�ة أو حب�وب حمراء ملتهبة ممك�ن أن تبقى آثارها 

بشكل نهائي عىل البرشة.
2- كيف يرتبط سن املراهقة بهذه املشكلة؟

يبدأ حب الشباب بالظهور مع بداية سن املراهقة، نتيجة 
االضطراب�ات الهورموني�ة الت�ي تحدث يف ه�ذه املرحلة 
العمري�ة، األمر الذي يتس�بب بظهور حبوب عىل س�طح 

الب�رشة. لكن هذا ال يعني أن هذه املش�كلة الجلدية هي 
حكر عىل مرحلة الش�باب. فهي تصيب الكبار لألس�باب 

نفسها وألسباب أخرى إضافية.

3- ما هي هذه األسباب؟
باإلضاف�ة اىل تغ�ري هورمون�ات الجس�م، وال�ذي يعترب 
السبب األسايس لظهور حب الشباب، هناك عوامل أخرى 
ت�ؤدي إىل إصابة الجلد بهذه املش�كلة. منها تناول بعض 
الفيتامينات أو األدوية التي تتسبب بتغريات هورمونية، 
واستخدام زيوت الجسم املرطبة أو املساعدة عىل التدليك 
أو الواقية من الش�مس والتي تعمل عىل انس�داد مس�ام 

الجلد.
4- أين تنترش هذه الحبوب يف الجسم؟

ينترش حب الشباب عادة عىل أعىل الصدر، والظهر، وعىل 
الوجه. وتتوزع الحبوب عند بعض األش�خاص يف محيط 
الذق�ن، يف حني نجدها عن�د األنف والجب�ني لدى البعض 

اآلخر.
5- كيف تؤثر أشعة الشمس يف هذه املشكلة؟

أش�عة الش�مس بحد ذاتها ليس له�ا دور يف ظهور حب 
الشباب.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
2 لرت حليب سائل كامل الدسم - نصف كوب خل أبيض - 2 حبة فلفل حار 
مقط�ع صغ�ري -  4 ملعقة كبرية »ملعقة طع�ام«  - لبن بودرة - 2 ملعقة 

كبرية »ملعقة طعام« ملح - 1 علبة زبادي
طريقة التحضري:

نح�ر إن�اء كبري نضع في�ه اللبن ، والزب�ادي ، واللبن الب�ودرة ، ثم نقلب 
جمي�ع املكونات جيًدا حتى تذوب الزبادي واللبن البودرة يف اللبن ، ويتكون 

لدينا خليط سائل
نضع اإلناء عىل نار متوسطة ونرتكه حتى يغي

بمج�رد غليان الخليط ، نضي�ف الخل ، ونقلب حتى يقط�ع اللني ويفصل 
القريش عن الرشش

نرف�ع اإلناء م�ن عىل النار ، ونصفي�ه تماًما من الس�وائل بمصفاة ، حتى 
نحصل عىل جبنه قريش جافة من السوائل

نح�ر الخ�الط الكهربائي ،ونضع في�ه الجبن القري�ش ،ورشائح الفلفل 
،وامللح ، ونقوم برب املكونات حتى نحصل عىل خليط ناعم

نح�ر قال�ب تخزي�ن الجبن ، ونض�ع فيه الخلي�ط الناعم م�ن الخالط ، 
ونرتكها يف الثالجة ملدة ليلة كاملة

اآلن الجبنة اإلسطنبويل جاهزة للتقديم بجانب العيش ، ونستطيع تخزينها 
لحني التقديم

اجلبنة اإلسطنبويل يف املنزل
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هل تؤثر احلمية الغذائية عىل فعالية أدوية الرسطان؟
أطلق علماء جامعة كولومبيا يف نيويورك 
دراسة شاملة وطموحة عن تأثري التغذية 
يف فعالي�ة الع�اج املس�تخدم لألم�راض 

الرسطانية.
ويعت�زم علم�اء الجامع�ة التحق�ق م�ن 
 Aliqopa/( تأثري اس�تخدام دواء أليكوبا
copanlisib( املضاد للرسطان باالش�راك 
م�ع نظ�ام غذائ�ي يخف�ض م�ن إف�راز 

اإلنسولني.
ويعت�ر ه�ذا ال�دواء غ�ري فع�ال يف عاج 
الرسط�ان، ولك�ن بع�د االختب�ارات التي 
أجريت عىل الحيوانات، برزت فرضية تفيد 

بأن اس�تخدامه مع حمية غذائية معينة، 
قد يعطي نتائج جيدة يف عاج املرض.

وم�ن أجل التأكد من صحة هذه الطريقة 
يف الع�اج، وإمكانية اس�تخدامها يف عاج 
البرش، استدعى الباحثون مرىض يعانون 
م�ن ورم الغدد اللمفاوية ورسطان بطانة 
الرحم ورسطان الثدي، ولم يستفيدوا من 

العاج الكيميائي.
ويق�ول القائمون عىل الدراس�ة: »س�وف 
يتب�ع امل�رىض نظام�ا غذائي�ا كيتوني�ا، 
وه�و نظام عايل الده�ون معتدل الروتني 

منخفض الكربوهيدرات«.

تقنية تقيض عىل أورام الدماغ املعقدة التفكري السلبي هيدد الصحة العقلية
طور علماء من جامعة ساراتوف الحكومية تقنيات جديدة لعاج فردي 

ألشد أنواع أورام الدماغ الدبقية عدوانية.
وقال علماء الجامعة الروس�ية إن التقنية الجديدة تتضمن فتح الحاجز 
الدم�وي الدماغي، ال�ذي يعد نظاما محكما ال يس�مح للمواد الس�امة 
والكائن�ات الدقيقي�ة بالوص�ول إىل الدماغ ع�ر الدم، ليص�ل الدواء إىل 

املناطق املطلوبة )املصابة( يف الدماغ.
وس�تفتح »نافذة« يف الحاجز الدموي الدماغي، ملدة ساعدة فقط خال 
عملي�ة الع�اج، وبعدها يس�تعيد الحاجز الدم�وي الدماغ�ي وظيفته 

االعتيادية.
ويف املرحلة التحضريية، يتم فصل الخايا البلعمية )تس�اهم يف املناعة( 
م�ن دم املريض، وهي خايا قادرة عىل التق�اط البكترييا وبقايا الخايا 
امليت�ة وغريه�ا من امل�واد الغريب�ة، ويت�م تحميلها بجس�يمات الذهب 

النانوية.
وبع�د ذلك، ُتفت�ح »النافذة« ع�ر الحاجز الدموي الدماغي باس�تخدام 
اللي�زر، وتدخل من خاله�ا الخايا البلعمية محملة بجس�يمات الذهب 

النانوية إىل أورام الدماغ مبارشة وتحدد نطاق وأبعاد الورم.

أك�د خراء مركز الش�يخوخة الصحي�ة بوالية بنس�لفانيا عىل رضورة 
الحفاظ عىل حالة نفس�ية جيدة صباح�ا، وأهمية تجنب التوتر يف هذه 

الفرة من النهار.
ونرش موقع PsychCentral دراسة الخراء الذين راقبوا الحالة املزاجية 
التي يبدأ بها نزالء املركز يومهم، واكتش�فوا أن ش�عور الش�خص بعدم 
الراح�ة عن�د االس�تيقاظ وتوت�ره بس�بب التفك�ري بالصعوب�ات التي 
ستواجهه خال اليوم، يؤثر بشكل سلبي يف التفكري بشكل عام، وجاءت 

نتائج اختبار ذاكرته العملية دون املستوى الطبيعي يف ذلك اليوم.
ويقول الباحثون إن »أثر اإلجهاد النفيس كبري يف الذاكرة العاملة، بغض 

النظر عن الحاالت الفعلية املسببة للتوتر«.
ويضيف الباحثون أن تراجع النشاط الوظيفي للذاكرة العاملة يؤدي إىل 
ارتكاب األخطاء والتشتت، ما يعد خطرا حقيقيا عىل الناس بشكل عام، 

وعىل املسنني بشكل خاص.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

م�ن أعظم األوبئة الروحية عند البرشية وباء الجهل, فالجاهل 
يميش كاألعم�ى يف عاملِه, يرى الكون مظلم�ًا كعتمة منتصف 
الليل بدون أداة من أدوات النور؛ من يسري يف ظام الليل الدامس 
بدون أي ضوء يستنري بها, يمد يديه اىل األمام محاوالً مسك أي 
يشء, أما مس�تبرشاً أو خائفاً منه, يجهل إن كانت أداة منفعة 
أم م�رة, كذا الجاهل عند طلبه لش�ئ ما يحاول املس�ك بأي 

معلومة أكانت صائبة أم خاطئة, يجهل مصادرها وأدواتها.
عندما ُيس�مح ل�ألرادات أن تتحكم بمص�ادر وأدوات املعرفة, 
ُتحجب معلومة وتصدر أخرى ترغب بأنتشارها, هذه اإلرادات 
بس�يطرتها عىل أدوات املعرفة, تقوم بتصدي�ر املعلومات التي 
تخدم مش�اريعها ومصالحها, بذلك الفرد وأن تعرف عىل جزء 
من الحقيقة إال أنه لم يتعرف عىل جمعها, فمعرفة القشور ال 
يعن�ي معرفة بواطن األمور, وهذا جه�ٌل بحد ذاته, ألنه يجعل 
املرء يترصف بق�در معرفتِه للحقيقة, ومن الصعب جداً تغيري 
الرؤية والثقافة لدى األفراد عندما يتفاعلون معها ويتبنونها, 
فكي�ف لو أصبحت الثقاف�ة ثقافة رأي ع�ام ال ثقافة أفراد ؟! 
واألدهى واألعظم ماذا إدعى  من عرف س�طحيات األمور وجزأ 

منها, أنه عرف الحقيقة الكاملة ؟!
تنوع اآليدولوجي�ات والثقافات جعلت من الش�باب يفتقدون 
لبوصلة طلب املعرفة, ويجهل�ون حقيقة تدرج طلب العلم, أذ 
هم ينهلون من كل ثقافات واألفكار, ال يجيدون خاصية الفصل 
بني األمور, وال يتقنون دراسة مايض الكتاب وآيدولوجيته التي 
ينطل�ق منها لنرش أفكاره ومتبنياته, تعدد املش�ارب الثقافية 
وعدم س�يطرة الدولة واملؤسس�ات التعليمي�ة عليها, من أهم 
مس�ببات الجهل املطبق املوج�ود يف مجتمعنا الحايل لألس�ف, 
وأيض�اً نتيجة إنته�ال طالب العلم من كل ش�ئ ش�يئا, وعدم 
أحرام التخصص واملتخصص, وس�وء أستخدام تعدد الوسائل 

املعرفية أدت اىل ذلك أيضاً.
الب�د للدولة من الس�يطرة عىل الثقافات واألف�كار التي تنترش 
ب�ني عقول الش�باب, ملنع تأثرهم بمش�اريع وأفكار تش�ددية 
تحرم الش�باب متعة طلب العلم واملعرفة, من خال الس�يطرة 
ع�ىل التأث�ر بالثقافات املنحرف�ة وأن تعرف الف�رد عليها, كذا 
تعمل عىل فتح املراكز واملؤسس�ات واملكتب�ات التي يمكن من 
خاله�ا التعرف عىل كل ش�ئ, وال يمكن ألح�د حجب معلومة 
وأب�راز أخرى ليمرر مرشوعه ومصلحته, كما عىل املؤسس�ات 
الحكومية وغري الحكومية تس�ويق اآلليات الصحيحة معرفة  

ثقافة معينة أو علٌم ما.

عزة كامل
»م�ش قب�ل ال�18« ه�ي حمل�ة أطلقتها األس�بوع امل�ايض عدة 
مؤسس�ات وجمعي�ات أهلية، وذلك من أجل س�ّن قان�ون يجرّم 
تزوي�ج القارصات الاتي لم تصل أعمارهن إىل ثمانية عرش عاما، 

ألنه زواج قرسي وغري متمتع باألهلية القانونية الكاملة.
فه�ذا »التزوي�ج« تنتج عن�ه مخاطر ع�ىل حياة الفت�اة والجنني 
واحتماالت أعىل لوالدات مشوهة وإجهاضات غري آمنة، باإلضافة 
إىل تدهور صحة الطفلة النفس�ية والجس�دية، ع�اوة عىل اآلثار 
الس�لبية الت�ي تلحق ب�األرسة واملجتمع، والتكلف�ة التي تحد من 

فرص التنمية.
مثل ه�ذا النوع من التزوي�ج اعتره انتهاكاً للحقوق اإلنس�انية 
للطف�ات، ويحرمه�ن م�ن التمتع بحقوقه�ن الطبيعي�ة، كحق 
الحياة، والحق يف الس�امة الجسدية والنفسية، والحق يف الصحة، 
والحق يف التعليم، والحق يف الرفاه، والحق يف املش�اركة يف القرار، 
والحق يف فرص العمل الائق يف املس�تقبل، لذلك تزويج القارصات 
هو اغتص�اب ألحام الفتي�ات وحرمانهن من حقه�ن يف طفولة 
ومراهق�ة. ينص قانون الطفل املرصي املادة 31 عىل أن »ال يجوز 
توثيق عقد زواج ملن ال يبلغ من الجنسني ثمانى عرشة سنة ميادية 
كاملة«، هذه املادة ال تحظر الزواج ملن هن دون 18 سنة، بل تحظر 
توثي�ق الزواج فقط، فتزويج األطف�ال يتم عن طريق االتفاق بني 
ويل أمر الفتاة والزوج أو وكيله، ويتم إش�هاره اجتماعيا، ويقوم 
مأذون أو محاٍم أو غريهما بكتابة عقد عريف غري مسموح قانونيا 
بتسجيله ىف سجات الدولة، مما ينتج عنه عدم استخراج شهادة 
مي�اد لألطفال وفقدان حقهم يف النس�ب الصحي�ح إىل األب واألم 
الحقيقيني، وضياع الحقوق املدنية واالجتماعية للزوجة والطفل. 
ولكن ال يمكن لإلصاحات الترشيعية واإلجرائية وحدها أن تضع 
حداً لتزويج األطفال والزواج القرسي، لذلك يجب أن توضع وتنفذ 
خطط عمل تشمل كل مظاهر التزويج القرسى وفقاً ملبدأ مصلحة 
الطفل الفضىل، وإنش�اء مراكز إلزامية لتأهي�ل الراغبني بالزواج 
والتوعي�ة عىل الحق�وق والواجب�ات، تطوير الرام�ج والخدمات 
الصحية املجانية ونرش التثقيف الصحي ورصد املوازنات الكافية 
لذلك، تطوير املناهج التعليمية والربوية بما يكرس مبدأ املساواة 
التام�ة والفعلية ب�ني الفتيات والفتيان والرجال والنس�اء، اتخاذ 
التدابري املناس�بة لضمان إكمال كافة األطفال حتى عمر 18 سنة 
التعلي�م االبتدائي والثان�وي، دعم الفتي�ات والزوجات الصغريات 
ومس�اعدتهن ع�ىل اس�تكمال التعلي�م، وإيجاد وس�ائل مائمة 
لدمجه�ن ىف التعليم وتطوير مهارته�ن الحياتية. ننتظر أن يتبنى 

الرملان املرصي مرشوع قانون يجرم تزويج القارصات.
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فحص دم جديد حيدد كم تبقى لك من العمر قبل املوت!
طّور العلماء اختب�ارا للدم يمكنه أن يقيس 
إط�ار  يف  للحي�اة،  املتبقي�ة  الف�رة  ط�ول 
التنافس لتطوير أفضل آلة حاس�بة عمرية، 
حيث س�يكون الفح�ص قادرا ع�ىل تحديد 

عمر الخايا بدال من »العمر الزمني«.
ويؤكد فريق الباحثني من جامعة ييل عىل أن 
قياس�اتهم تقدم النتائج األكثر دقة وعملية 

وسهولة يف التفسري حتى اآلن.

ويقيس االختبار ما يسميه العلماء ب�«عمر 
النمط الظاهري« للش�خص، وبكل بساطة، 
إذا كان عمر النمط الظاهري للشخص أعىل 
م�ن عمره الزمني، فقد يك�ون أكثر عرضة 

للوفاة.
ويعمل االختبار عن طريق قياس 9 مؤرشات 
حيوية يف الدم، يمكن اس�تخدامها لحس�اب 
العمر البيولوجي لجس�م شخص ما، أي كم 

يب�دو عمره من الطريقة الت�ي يعمل بها يف 
مقابل طول املدة التي قضاها خارج الرحم.

وقال�ت الدكت�ورة مورغ�ان ليف�ني، وه�ي 
أخصائية يف علم األمراض يف جامعة ييل، إن 
االختبار يمكن استخدامه لتحديد األشخاص 
الذي�ن يتقدم�ون يف العم�ر أرسع من املعدل 
الطبيع�ي، م�ا يعني أنه�م معرضون لخطر 

أكر من املتوقع من املرض والوفاة املبكرة.

ماجد الجبوري

 »Nature Medicine« ن�رشت مجل�ة
األمريكي�ة بحث�ا لعلم�اء البيولوجيا 
الدقيق�ة، يفي�د بأنه�م جرب�وا دواًء 
ع�ىل ف�ران تج�ارب يقيض بش�كل 
انتقائي عىل الخايا املتهالكة بس�بب 

الشيخوخة.
ووفقا لعامل�ة األحياء فيليبي س�يريا 
م�ن املعه�د الوطن�ي للش�يخوخة يف 
بيثيسدا بالواليات املتحدة، فإن دراسة 
لحال�ة الف�ران باس�تخدام عقاق�ري 
»س�ينوليتيت«، أظهرت نتائج مذهلة 
للفران  االف�رايض  العم�ر  وأطال�ت 
بواقع الثلث، والخط�وة القادمة هي 
التأك�د من أن امل�واد املكونة للعقاقري 

آمن�ة للب�رش ولي�س له�ا أع�راض جانبي�ة 
خطرية.ويوض�ح البح�ث املذك�ور أن�ه م�ن 
وجهة النظر العلمية البحتة: الخايا الجنينية 
والخايا الجذعي�ة الجنينية قادرة عىل الحياة 
إىل أجل غري مسمى، وتستطيع عند توفر بيئة 
مناسبة أن تنقسم بش�كل غري محدود، ومع 
ذلك عند كبار الس�ن تفقد الخايا من قدراتها 

وتدخل يف مرحلة الشيخوخة.
وقب�ل عام�ني حقن علم�اء أحي�اء أمريكيني 

فران مخرية بهذه العقاقري وتبني أن الفران 
تخلصت من أعراض كثرية للش�يخوخة منها 
الرهل العضيل، عندها ق�رر العلماء محاولة 
الحص�ول عىل نتيجة مماثل�ة دون التدخل يف 

عمل الحمض النووي.
وأج�رى العلماء تجربة أخرى عىل فران بدت 
عليها العامات الجس�دية األوىل للش�يخوخة 
فحقنوه�ا بمزي�ج من مادتني، األوىل تس�مى 
داس�اتينيب« وه�ي م�ن مكون�ات دواء م�ن 
اللوكيميا، والثانية »كريس�يتني« وهي خليط 

الطع�م املر للبصل واألصب�اغ النباتية 
األوىل  امل�ادة  أن  فاتض�ح  الحم�راء، 
دمرت الخايا العتيق�ة املتهالكة، أما 
الثانية فقد قلل�ت من احتمال إصابة 

الخايا بااللتهابات.
كم�ا أظه�رت التجارب أن اس�تخدام 
جرع�ات خفيفة من ه�ذه العقاقري 
حف�اظ  ع�ىل  واض�ح  أث�ر  ل�ه  كان 
القوارض عىل ش�بابها وحيويتها، لذا 
راق�ب العلم�اء األمريكي�ني ما يمكن 
حدوث�ه إذا أدخ�ل هذا الخلي�ط، الذي 
 ،»cenolithic« اس�م  علي�ه  أطلق�وا 
أي »مذي�ب الش�يخوخة«، يف جس�م 
الف�ران، فلوح�ظ أن الخليط س�اعد 
الق�وارض املس�نة ع�ىل العيش أط�ول ب� 36 
٪ م�ن عم�ر جيلهم، م�ا يدل ع�ىل أن »مذيب 
الش�يخوخة« ال يزي�ل عام�ات الش�يخوخة 

فحسب بل ويطيل العمر أيضا.
وبما أن مكونات املزيج »مذيب الش�يخوخة« 
تس�تخدم  يف الطباب�ة كأصب�اغ ومضاف�ات 
غذائي�ة، ف�إن ذل�ك يبع�ث ع�ىل األم�ل يف أن 
يستخدم بنجاح يف التطبيقات الطبية دون أن 

يكون باهض الثمن.

اكتشاف دواء يطيل العمر ويقيض عىل خاليا الشيخوخة
وجد العلم�اء أن الح�راك االجتماعي مكتوب 
جزئي�ا يف جيناتنا، وهو ما يمك�ن أن يجعلنا 

أشخاصا ناجحني أو ذوي دخل مرتفع.
وتوصل�ت دراس�ة جدي�دة أجريت ع�ىل أكثر 
من 20 ألف ش�خص إىل أن أولئك الذين لديهم 
اختافات جينية معينة كسبوا املزيد من املال، 
وحصلوا ع�ىل وظائف أفضل وع�ىل مزيد من 
التعليم. وأجرى فري�ق من الباحثني من كلية 
الطب بجامعة دي�وك يف دورهام بوالية نورث 
كارولينا، دراس�ة الرابطات يف كامل الجينوم 
باعتم�اد تقنية »GWAS« الت�ي تعتمد تحليل 
العدي�د م�ن التغ�ريات الجيني�ة يف العديد من 
األفراد، لدى أكثر من 20 ألف فرد من بريطانيا 
األمريكي�ة،  املتح�دة  والوالي�ات  ونيوزيلن�دا 
وتمت متابعتهم من مرحل�ة الطفولة وحتى 
مرحلة البلوغ. وبحثت التقنية عن اآلالف من 
املتغ�ريات الصغرية يف الش�يفرة الوراثية لدى 
أولئك الذين ربطتهم دراسات سابقة بالنجاح 
املدريس. ولم يكن مفاجئا أنهم وجدوا أن الذين 
لديهم »جينات من أج�ل التعليم«، أو درجات 
عالية م�ن الجينات الوراثية، كانوا أكاديميني 
أفض�ل، كما أن الجينات نفس�ها س�اعدت يف 
جعل ش�خص ما يرتقي بش�كل واضح. كما 

وج�دت الدراس�ة أن الذي�ن يملك�ون درجات 
عالية م�ن الجين�ات، كانوا أفض�ل من حيث 
التعليم والثروة مقارنة بوالديهم وأش�قائهم، 
بغ�ض النظر عن الطبقة االجتماعية األرسية 
لألطف�ال. ويقول معدو الدراس�ة إن جيناتنا 
تف�رس حوايل 4٪ فقط م�ن اختافات الحراك 

االجتماعي.
ووجدت الدراس�ة أنه بإمكان النتائج الجينية 
ل�ألم أن تتنب�أ بإنج�از طفله�ا التعليمي، ما 
يوح�ي ب�أن جين�ات ش�خص م�ا يمك�ن أن 

تحسن من نجاح الجيل التايل من خال تغيري 
سلوكه.

ومن بني أحد التفسريات للعاقة يف علم الوراثة 
املرتبط بالتعليم والطبقة االجتماعية، هو أن 
علم الوراثة املرتب�ط بالتعليم يؤثر عىل تطور 
الس�مات والسلوكيات التي تساهم بدورها يف 
نجاحها. عىل سبيل املثال، يمكن لعلم الوراثة 
املرتب�ط بالتعليم أن يؤثر عىل نمو املخ بطرق 
تؤث�ر عىل الس�لوك، ما ي�ؤدي إىل اختافات يف 

التحصيل يف املدرسة وخارجها.

رس النجاح وامتالك الثروة يكمن يف محضك النووي!


