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رجل أعامل: دفعت رشاوى للجيش االمريكي للحصول عىل عقود يف العراق

ص6 جملس بغداد يصوت عىل تعيني »املحارضين« ويكلف املحافظة بتخصيص درجات وظيفية

تظاهرات اجلنوب: من املدن إىل حقول النفط
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تواصل�ت االحتجاج�ات يف جن�وب ووس�ط 
الع�راق، أمس الثالث�اء، إال أنها بدت أقل حّدة 
مم�ا كانت علي�ه يف األي�ام املاضي�ة، غري أن 
البرصة ش�هدت تظاهرات مجدداً عىل أبواب 
حق�ول النف�ط. وق�د اس�تخدمت الرشط�ة 
الهراوات والخراطيم لتفريق نحو 250 محتجا 
تجمع�وا عن�د املدخ�ل الرئييس لحق�ل الزبري 
النفط�ي الضخم. ومنذ بدء االحتجاجات قبل 
تس�عة أيام هاجم محتجون مباني حكومية 
ومكاتب ألحزاب سياس�ية.  وقال مسؤولون 
ومص�ادر يف الصناع�ة إن االحتجاج�ات ل�م 

تؤثر ع�ىل اإلنتاج يف حقل الزب�ري الذي تديره 
رشك�ة إين�ي اإليطالية وكذلك حق�ل الرميلة 
ال�ذي تط�وره رشك�ة بي.ب�ي وحق�ل غرب 
القرن�ة 2 الذي تش�غله لوك أوي�ل.  وقال أحد 
املحتج�ن ويدعى عص�ام جب�ار )24 عاما( 
”نحن أهل البرصة نس�مع حول نفط العراق 
و م�وارده الهائل�ة لكننا لم نس�تفد أبدا من 
مميزات�ه“.  وأضاف ”الغرب�اء يحصلون عىل 
وظائ�ف محرتمة يف حقولن�ا النفطية ونحن 
ال نملك دفع ثمن سيكارة“. بدورها، اصدرت 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة توصي�ات ع�ّدة 
للمتظاهري�ن، فيم�ا دعتهم اىل دع�م القوات 
االمني�ة بجمي�ع صنوفه�ا. وق�ال املتح�دث 

باس�م القي�ادة العمي�د يحيى رس�ول خالل 
مؤتمر صحايف »ندعو ابناء الش�عب اىل االبالغ 
عن املندس�ن والعابثن باملمت�الكات العامة 
والخاصة«، مبين�ا ان »ذلك هو واجب وطني 
كون املطار وحقول وابار النفط واملؤسسات 
الحكومي�ة هي ملك للش�عب ولي�س الحد«. 
واضاف رس�ول ان »هن�اك اماكن مخصصة 
للتظاه�ر وممك�ن التظاهر فيه�ا واملطالبة 
بالحق�وق«، مش�ددا ع�ىل رضورة »التعاون 
مع القوات املس�لحة باملحافظة عىل س�لمية 
التظاه�ر وتفوي�ت الفرص�ة ع�ىل كل من ال 

يؤمن بعراق موحد منترص«.
التفاصيل ص3

العمليات املشرتكة تصدر توصيات للمتظاهرين وحتذر من »املندسني«.. واألحزاب السياسية جتتمع على طاولة العبادي

مستشار حكومي يعلن طي صفحة »األزمة املالية« التي عاشها العراق

املكتب السيايس لتيار احلكمة جيتمع
 برئاسة احلكيم ويقف مع مطالب املتظاهرين 

احلقة ويشدد عىل متابعة املندسني

االحتاد األوريب
 خيشـى تقويض النـظام

 الـعـالـمـي
ص4ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

بحضور رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك 
ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
ورئيس الوزراء الياباني ش�ينزو آبي، وقعت 
الياب�ان واالتحاد األوروب�ي يف طوكيو، أمس 
الثالث�اء، اتف�اق تجارة حرة واس�ع النطاق، 
يأمل الطرفان يف أن يقوم بدور معادل لقوى 
الحمائية التجارية التي أطلقتها السياس�ات 
التجاري�ة للرئيس األمريك�ي دونالد ترامب. 
ويع�د االتفاق التجاري، الذي وقع عليه كبار 
مس�ؤويل االتح�اد االوروبي ورئي�س الوزراء 
اليابان�ي، أك�ر اتف�اق لالتح�اد األوروب�ي 

وينشئ منطقة تبادل حر تشمل تقريبا ثلث 
الناتج املحيل اإلجمايل يف العالم، وبذلك يخلق 
أكر منطقة اقتصادية مفتوحة يف العالم، يف 
ظل مخاوف من أن حربا تجارية بن الواليات 
املتحدة والصن ستقلص دور التجارة الحرة 
يف النظام االقتصادي العاملي. ومن شأن هذا 
االتفاق أن يوحد حوايل 600 مليون ش�خص 
يف كال الس�وقن. ويأم�ل مس�ؤولو االتح�اد 
األوروب�ي أن يدخ�ل االتف�اق حي�ز التنفي�ذ 
بحل�ول أوائ�ل ع�ام 2019. ووفق�ا لالتفاق 
ستلغي اليابان الرسوم عن 94% من وارداتها 
م�ن االتح�اد األوروب�ي بما يف ذل�ك 82% من 
وارداتها م�ن املنتجات الزراعية واألس�ماك. 

ويف املقابل سيلغي االتحاد األوروبي الرسوم 
عىل 99% من وارداته من اليابان، حيث سيتم 
إلغ�اء الرس�وم عىل الس�يارات والش�احنات 
اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق االتفاق 
وع�ىل أجه�زة التلفزيون يف العام الس�ادس. 
وس�يتطلب ذلك تصدي�ق الرمل�ان األوروبي 
- وهي الخط�وة املتوقعة يف األش�هر املقبلة 
- وكذل�ك أيض�ا تصدي�ق الرمل�ان الياباني. 
وكان من املق�رر أن يتم التوقيع عىل االتفاق 
يف بروكس�ل يف 11 تم�وز، لكن�ه تأج�ل بعد 
أن تس�ببت األمط�ار الغزي�رة يف فيضان�ات 
وانهي�ارات أرضي�ة قاتلة يف الياب�ان وأودت 

بحياة 220 شخصا. 

االحتاد االوريب واليابان يوقعان »اتفاق تارخيي« خيص التجارة
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        بغداد / المستقبل العراقي

أفلاد مصلدر أمني يف محافظة صلاح الدين، 
أمس الثاثلاء، بأن رئيس اركان قيلادة عمليات 
صلاح الدين نجا ملن انفجار اسلتهدف موكبه 

رشق املحافظة. 
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« املصدر القول 
إن »عبلوة ناسلفة كانلت موضوعة على جانب 
طريق يف منطقة املناهلة بناحية مطيبيجة رشق 
محافظة صلاح الدين، انفجلرت، ظهر )أمس(

مسلتهدفة موكب رئيلس اركان قيلادة عمليات 
صاح الدين العميد الركن عماد احمد محمد«. 

وأوضح املصدر االمني، ان االنفجار اسفر عن 
»اصابلة رئيس االركان واثنلن من افراد حمايته 
بجروح طفيفة جدا«. وتشهد منطقة مطيبيجة 
الواقعة عى الحدود بلن محافظتي صاح الدين 
ودياىل بشلكل شلبه مسلتمر عمليات عسكرية 
بحثا عن مسللحي تنظيم »داعش« الذين مازالوا 
يتخذون من تلك املناطق مقارا لتنفيذ عملياتهم، 

بحسب املصادر االمنية. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة الديوانية، أمس الثاثاء، 
القبلض على 68 مخالفلا بقضايلا مختلفلة يف 
املحافظة. وقال املديرية يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »دوريات ومفارز قسم 
رشطلة النجدة نفلذت ممارسلة امنية واسلعة 
شلملت مناطلق متفرقلة يف عملوم املحافظلة 
تضمنلت نصلب السليطرات املتحركلة والثابتة 
اضافة اىل تفتيش العجات واالشلخاص وذلك يف 
إطار متابعتها املسلتمرة للبحث علن الخارجن 
عن القانون سلعياً منها للحفاظ عى األستتباب 
االمنلي وقطلع الطريق أملام كل ملن يحاول أن 
تسول له نفسه العبث باستقرار أمن املحافظة«. 
وأضافت ان »ذلك جاء بعد أن تم إلقاء القبض عى 
68 مخالف بقضايا مختلفة فيما تم ارسالهم إىل 

املراكز االمنية املختصة للتحقيق معهم«.

رشطـة الديـوانيـة تعلن القبض
 عىل )68( خمالفًا بقضايا خمتلفة 

نجاة رئيس اركان 
عمليات صالح الدين من انفجار 

         بغداد / المستقبل العراقياستهدف موكبه 

اعللن الجناح املسللح ل حلزب العملال الكردسلتاني، أمس 
الثاثاء، عن مقتل ثمانية جنود اتراك شلمال اربيل، فيما اكدت 

مقتل طفل جراء القصف املدفعي الرتكي يف املنطقة ذاتها. 
وقلال الجناح يف بيان إن »قواتنا شلنت هجوملا عى موقع 
للجيش الرتكي يف مرتفع ليلكان بمنطقة برادوسلت الحدودية 
شلمال محافظة اربيلل«، مؤكدا ان »الهجوم اسلفر عن مقتل 

ثمانية جنود اتراك«. 
وأضاف الجناح ان »املدفعية الرتكية قصفت محيط املنطقة 
عقلب الهجوم«، الفتا اىل ان »طفا يف الخامسلة من العمر قتل 

جراء القصف املدفعي الرتكي يف املنطقة ذاتها«. 
وكان الجناح املسللح لحزب العمال الكردستاني أعلن خال 
الفرتة املاضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش الرتكي يف املناطق 
الحدودية شلمال أربيل ويف املقابل تواصل الجيش الرتكي اقامة 
املواقلع العسلكرية لقواتهلا وقصلف مواقع مسللحي العمال 

الكردستاني بشكل مكثف.

        بغداد / المستقبل العراقي

اثنلى نقيب الصحفيلن العراقين رئيس اتحلاد الصحفين 
العلرب مؤيد الامي عى جهود الصحفين خال انقطاع  خدمة 
االنرتنت يف اليومن املاضين وقال الامي يف ترصيح صحفي : » 
ان معظم الصحفين بذلوا جهودا اسلتثنائية خال قطع خدمة 
االنرتنت الذي  رافق خروج تظاهرات شلعبية واسلعة يف العديد 
من املحافظات  للمطالبة بتحسلن الخدمات ومكافحة الفساد 
وتوفري فرص عملل للعاطلن مبينا ان الصحفين رغم صعوبة 
الحصلول عى املعلومات ونقلها حرصلوا عى التواجد يف اماكن 
عملهم » ودعا نقيلب الصحفين العراقين وزارة االتصاالت اىل 
االرساع باصلاح االرضار التلي تعرضت لهلا منظومة االنرتنت 
واالخذ بعلن االعتبار العمل الصحفي اللدؤوب إليصال االخبار 
الحقيقية اىل الجمهور. واضاف : » ان الصحف الورقية واجهت 
صعوبات جمة بسلبب انقطاع االنرتنت التي بذلها الصحفيون 
العاملون فيهلا وتم طبعها وتوزيعهلا يف املحافظات وبيعها يف 
البورصة بشكل طبيعي« وجدد الامي تضامنه مع التظاهرات 
التي تشهدها عدة محافظات جنوبية للمطالبة بتوفري الكهرباء 
وفلرص العمل ومكافحة الفسلاد مؤكلدا ان الصحافة لها دور 
بلارز يف توعية الجمهور ونقل الصورة الحقيقية لألحداث والرد 

عى اي تشويه.

العامل الكردستاين ينفذ عملية
 ضد جنود اتراك شامل اربيل

نقيب الصحفيني : الصحفيني بذلوا جهودًا 
استثنائية خالل قطع خدمة االنرتنت

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلرتف رجل امريكي من اصلل كاريبي يعيش 
يف والية االباما بدفعه مع رشكاء له رشلاوى بلغت 
قيمتهلا ماين الدوالرات اىل مسلؤولن يف الجيش 
االمريكلي للحصلول على عقود خال فلرتة غزو 
العلراق. ونقلت صحيفة “سلتار اند سلرتايبس” 

االمريكيلة املتخصصة بالشلؤون العسلكرية عن 
وزارة العلدل االمريكيلة قولهلا بيلان إن “املدعو 
فينبار تشلارلز البالغ من العمر 62 عاما اعرتف يف 
مناشدته ملحكمة والية االباما أنه تسلم مبلغ 288 
الف دوالر كمكاسب غري مرشوعة نتيجة الرشاوى 
“.  واضافت أن “املدعن العامن قالوا ان تشلارلز 
مع رشكاء آخرين قدموا رشاوى بماين الدوالرات 

ملسؤولن عسكرين يف الجيش االمريكي بن اعوام 
2005 اىل 2007 للحصول عى معاملة تفضيلية يف 
االتصاالت الدفاعية لتوفري املياه املعباة يف زجاجات 
واالسليجة االمنيلة للقلوات االمريكيلة يف العراق 
والكويلت “.  واشلارت الصحيفة اىل أنه من املقرر 
أن يتلم النطق بالحكم ضد تشلارلز يف 26 ترشين 

الثاني القادم دون ذكر املزيد من التفاصيل.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقلدت خلية االزمة الخدميلة واالمنية التي تم 
تشلكيلها الثاثاء اجتماعها االول برئاسلة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وحضور الوزراء واملسؤولن. 
واكد العبادي عى اهمية تنسيق الجهود وان يكون 
العملل حقيقيا كي يكلون االداء بشلكل صحيح، 
مبينا ان االمن يصب يف مصلحة الخدمات والعكس 

صحيح .
واضلاف: ان ضعف املتابعة لم ينجز العديد من 
املشاريع التي وصلت ملراحل متقدمة وتقدم خدمة 
كبلرية للمواطنلن يف مجلال الخدمات االساسلية 
للماء والكهربلاء والصحة واملدارس وتوفري فرص 

العمل موجها بمتابعة املشاريع املتلكئة النجازها 
بارسع وقت.

اللوزارات  بلن  التعلاون  اىل  العبلادي  ودعلا 
والحكوملات املحليلة وجميع املؤسسلات ووضع 

الحلول.
وتمت مناقشلة اتخاذ عدد ملن القرارات فيما 
يخص الكهرباء واملاء وتوفري فرص العمل والصحة 

واملدارس وبقية القطاعات ومن ضمن القرارات:
1- اعداد كشوفات رسيعة ودقيقة للوقوف عى 
احتياجات املواطنلن ترفع اىل خلية االزمة االمنية 
والخدميلة واالعتماد عى سلياقات فوريلة لتلبية 

االحتياجات كل حسب اختصاصه ومسؤولياته.
2- تشلكيل خليلة ازملة يف كل وزارة ويف كل 

محافظلة للتعامل مع املطاللب ومتابعتها ووضع 
الحلول الرسيعة.

3- تتلوىل وزارة املاليلة تأملن التمويلل الازم 
لهذه االحتياجات.

4- العمل الفوري عى اعادة العمل باملشلاريع 
الخدمية غري املكتملة يف ضوء الكشلوف املشرتكة 

بن الجهات ذات العاقة.
5- الحصلول على االسلتثناءات الازملة ملن 
التعليملات النافذة وترفع اىل خليلة االزمة إلتخاذ 

القرار املناسب.
6- املبارشة الفورية بربنامج التدريب والتأهيل 
يف املراكلز التابعة لوزارة العملل واعطاء املتدربن 

مخصصات مناسبة.

        بغداد / المستقبل العراقي

يعتلزم وفلد وزاري عراقي رفيع 
زيارة السعودية غداً األربعاء.

وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت 
وكالة }الفرات نيوز{ نسلخة منه ان 
»وزيلر التخطيط سللمان الجمييل/ 
رئيلس الجانلب العراقلي يف املجلس 

العراقي - السعودي يتوجه عى رأس 
وفد رفيع املسلتوى )اليوم( االربعاء 

اىل مدينة جدة يف السعودية«.
ونقلل البيان علن الجمييل قوله، 
ان »زيلارة الوفلد تأتلي بنلاء على 
تكليلف من رئيلس مجللس الوزراء 
حيدر العبادي« موضحلاً، ان »الوفد 
عبدالجبلار  النفلط  وزراء  يضلم 

اللعيبي والكهرباء قاسلم الفهداوي 
والنقل كاظم فنجان الحمامي وعدد 
ملن املديريلن العاملن يف علدد ملن 

الوزارات«.
»الوفلد  ان  الجميليل،  وأضلاف 
سليبحث مع الجانب السعودي عدداً 
يف  املهملة  وامللفلات  القضايلا  ملن 
إطار عمل مجلس التنسليق العراقي 

»مللف  ان  اىل  الفتلا  السلعودي«   –
الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود 
سليكون أحد أهم امللفات التي سيتم 

بحثها مع الجانب السعودي«.
سليبحث  »الوفلد  ان  وبلن، 
أيضلاً قضايلا أخرى تتعللق بتفعيل 
النقل الجلوي والبحلري والربي بن 

البلدين«.

احلكومة ترسل »وفد وزاري رفيع« إىل السعودية لبحث 
ملفي الطاقة والوقود

رجل أعامل: دفعت رشاوى للجيش االمريكي للحصول عىل عقود يف العراق

خلية االزمة تتخذ )6( قرارات تستهدف توفري اخلدمات 
والكهرباء والوظائف

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئلة النزاهة، أمس الثاثاء، 
عن اعتقال مسؤولن يف محافظة االنبار 
واسلرتجاع 6 مليارات دينار، مشرية اىل 
ان املباللغ التي تمَّ التاعلب فيها ُتمثل 
اسلتقطاعاٍت من رواتب موظفي دائرة 
صة لدعم الحشد  صحة املحافظة املخصَّ

الشعبيِّ وإغاثة النازحن.
وقالت دائلرة التحقيقلات بالهيئة، 
يف بيلان تلقلت »املسلتقبل العراقلي« 
نسخة منه ان »مجمل عمليات الضبط 
التلي نفلذت يف دائرة صحلة محافظة 
أكثلر ملن  إرجلاع  إىل  قلادت  األنبلار، 
مليلارات  سلتة   )6,000,000,000(
دينلار إىل خزينة الدولة، وإلقاء القبض 

عى عدٍد من املسؤولن يف دائرة الصحة 
ومرصف الرافدين يف املحافظة«، مبينة 
انله »تم ضبط أصل )خمسلة صكوك( 
األنبلار  - فلرع  الرافديلن  يف ملرصف 
صادرة عن دائلرة الصحة يف املحافظة، 
الجهلة  تغيلري عنلوان  بموجبهلا  تلمَّ 
املستفيدة يف مستندات الرصف وكعوب 

الصكوك«.
تللك  تحريلر  »تلم  انله  واضافلت 
الصكلوك ابتلداًء إىل ملرصف الرافدين 
– فلرع األنبار – كاسلتقطاعات لهيأة 
الحشد الشلعبي والنازحن، لكن مدير 
حسلابات دائرة الصحة ومعاونه قاما 
بتغيريهلا بالشلطب عليهلا؛ لكلي يتم 
تسللُّم مباللغ الصكلوك نقلداً«، الفتة 
لن ماكاتهلا من ضبلط أصل  اىل »تمكُّ

مسلتندات الرصف وكعوب الصكوك يف 
حسابات دائرة الصحة«.

وتابعت أنه »تمَّ تنفيلذ عملية إلقاء 
القبض عى املدير العام ملرصف الرافدين 
– فلرع األنبلار ومدير حسلابات دائرة 
صحة األنبار وعدٍد من منتسبي الدائرة 
بناًء عى مذكرات ضبلطٍ قضائيٍة، وتمَّ 
تنظيلم محرض ضبٍط أصلويلٍّ باملربزات 
املضبوطة، وعرضهلا بصحبة املتهمن 
عى قايض التحقيق املختص، الذي قرَّر 

توقيفهم عى ذمة التحقيق«.
ُيذكُر أن هيئة النزاهة أعلنت يف شهر 
نيسلان املايض عن تمكنهلا من ضبط 
مسلتندات رصٍف بأكثر من مليار ديناٍر 
متاعٍب فيها بدائرة صحة األنبار كانت 

صة للحشد والنازحن. مخصَّ

      بغداد / المستقبل العراقي

اكلد املكتب السليايس لتيار الحكمة 
يف اجتماعه الطارئ الذي عقد برئاسلة 
السيد عمار الحكيم وبمكتب سماحته 
على اهميلة حفلظ االملن والوقلوف 
ملع املطاللب الحقلة للمتظاهريلن يف 
علدة محافظلات ، مع اهميلة التعامل 

بانضباط مع املشهد القائم .
متابعلة  على  شلددوا  املجتمعلون 
املندسلن والعنارص املدفوعة للتخريب 
واالرضار باملمتللكات العامة ، مؤكدين 
اهميلة مسلاندة االجهلزة االمنية الخذ 
دورها بشلكل كامل ومضاعفة الجهد 
الحكوملي لايفلاء بالتعهلدات ، فضا 
علن اهميلة تنقيلة االجلواء االعامية 

ملن التزييلف والتحريلف ، كما اوىص 
املجتمعون باملتابعلة امليدانية لاوضاع 
واخلذ زملام املبلادرة بالتواصلل ملع 
الجميع وصلوال لحلول ناجعة لازمات 

املتكررة. وفيما ييل نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم 

يف مقلره املركلزي ببغلداد وبتاريخ 
2018/7/15 عقلد املكتلب السليايس 
لتيلار الحكمة الوطنلي اجتماعا طارئا 
ملناقشلة االحداث التي يشهدها عراقنا 
العزيز وطبيعة التداعيات التي افرزتها 
التظاهلرات التلي خرجلت يف علدد من 
محافظاتنلا الكريمة ، وأكد املجتمعون 
على رضورة حفلظ االملن والتعاملل 
بانضباط عال مع املشهد القائم كما اكد 
االجتماع بان تيار الحكمة الوطني يقف 

مع املطالب الحقة للجمهور الذي طالت 
معاناته مع نقص الخدمات مع رضورة 
متابعلة املندسلن والعنلارص املدفوعة 
العامة  للتخريلب واإلرضار باملمتلكات 
وإبداء الدعم واملساندة لألجهزة االمنية 
ألخلذ دورها بشلكل كاملل ومضاعفة 
الجهلد الحكوملي  يف انجلاز التعهدات 
واإليفلاء بالتزامات الحكومة االتحادية 
والحكومات املحليلة للمواطنن الكرام 
والعمل عى تنقية االجواء االعامية من 
التزييف والتحريف عرب وسلائل االعام 
والوطنيلة  املهنيلة  ومنابلر  املحايلدة 
،واوىص االجتملاع بمتابعلة االوضلاع 
ميدانيلا وبشلكل دقيلق واخلذ زملام 
املبلادرة بالتواصل ملع الجميع وصوال 

اىل حلول ناجعة لازمات املتكررة . 

النزاهة تعلن اعتقال مسؤولني يف االنبار وتؤكد اسرتجاع 
)6( مليارات دينار

املكتب السيايس لتيار احلكمة جيتمع برئاسة احلكيم ويقف مع مطالب 
املتظاهرين احلقة ويشدد عىل متابعة املندسني

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت الرشطلة االتحادية تفتيشلها 
اكثر من 15 منطقلة وقرية والعثور عى 
كميلات ملن االسللحة واالعتلدة التابعة 

لارهابين شمال غربي كركوك.
وقال قائد الرشطلة االتحادية الفريق 
رائد شاكر جودت يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه ان “قطعات الفرقة 
الثالثلة رشطلة اتحاديلة تنفلذ عمليلة 
تمشيط وتطهري سلسلة جبال قره جوخ 

شمال غرب كركوك”.
الرشطلة  “قطعلات  ان  واضلاف 
االتحاديلة تواصل عمليات تفتيش القرى 
والوديان وامللزارع يف جنوب غرب كركوك 
واسلفرت العمليات علن تفتيش املناطق 
والقلرى التاليلة )  رشيرة _ بلري مهيدي 
_ عليل رش _ دبك تبة العربيلة _ دبك تبة 
الكرديلة _عملر _ الحوائلج _ تلل تويم _ 

مجملع النلور (”. واوضلح ان “القلوات 
عثرت خلال تمشليطها املناطق والقرى 
املذكورة عى بندقية كاشلنكوف اخمص 
بندقيلة صيلد  العثلور على   / خشلبي 
بمبكشلن / العثور عى مسلدس صوتي 
7.5 مللم   /القلاء القبلض على عجللة 
علدد 3 التحملل اوراق ثبوتيلة  (”. وبن 
ان “القوات فتشلت قرية تلل تويم وأثناء 
استخدام جهاز كشلف العبوات الناسفة 
حيلث تم فحص املشلتبه به )ص ن وت( 
توللد 1٩٩8 تبلن وجود آثار ملادة C4 و 
RDX  شديدة االنفجار من خال الفحص 
بالرشائلح”. واكلد ان “القلوات فتشلت 
ايضاً املناطق والقلرى التالية )الصاحية 
_ منديان رشقي _ شيالة العليا _ محسن 
اوه _ تركشلتان الكبلري _ داره / وادي 
الشلحمة _ الطالعلة_  األعيلاد _ حلويل 
الزراعة( وتم خلال التفتيش العثور عى 
عبوة ناسفة عدد 10 / بندقية كاشنكوف 

عدد 3 / مخزن بندقية كاشنكوف سعة 
30 أطاقة عدد 5 مملوءة بالعتاد / جهاز 

مناداة LZ+شاحنة عدد 1”.
ولفلت اىل ان “القلوات تمكنلت ملن 
إلقاء القبض عى 3 عجات مع سائقيها 
لعدم حمل املستمسكات الثبوتية / إلقاء 
القبض عى متهم بحوزته مخازن بندقية 
علدد3 و اطاقات عدد٩ ومشللح عدد 1 
/ إلقلاء القبض عى مشلتبه به يسلتقل 
عجللة وبحوزتله 112 اطاقة نلوع  16 
m/ العثلور عى صاروخ طائرة سلمتية 
صغري تالف/عبلوة عبارة عن لغم مضاد 
الدبابلات وتفجريه/صواعلق علدد 4 /  
مضافلة للعلدو وتلم تدمريهلا / العثور 
على قنربة هاون 60 ملم مع مسلطرة و 
سلبحة تفجري يف مربى لرتبية الجاموس 
ومعالجة العبوات من قبل الجهد الهنديس 
فلق5 ش أ والقاء القبض عى  اشلخاص 

مشتبة بهم عدد 2”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر يف مفوضية االنتخابات، 
أمس الثاثاء، بوصول املئات من صناديق 
االقلرتاع الخاصلة بمحافظلة كرباء اىل 

العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة »شفق نيوز« عن املصدر 
القول ان »محطات محافظة كرباء التي 
وردت حولها شلكاوى وطعون والبالغة 

508 محطلة، وصلت اىل معلرض بغداد 
الدويل، الجراء اعلادة العد والفرز اليدوي 

عليها«.
واضاف املصدر ان »يوم غد سيشلهد 
نقلل محطلات محافظلة النجلف التي 
وردت حولها طعون وشكاوى، والبالغة 
420 محطلة، اىل معلرض بغلداد الدويل 

أيضاً«.
ويف الرابلع من الشلهر الجاري، بدأت 

يف كركلوك عمليات إعادة فلرز األصوات 
يدويلا لانتخابات الربملانيلة التي جرت 
يف ايلار املايض، يف خطوة تهدف إىل امليض 
قدملا بتشلكيل حكومة جديلدة تأخرت 
أسلابيع، جراء الجدل حلول نتائج هذه 

االنتخابات.
وشلملت العمليلة سلت محافظلات 
جنوب العراق اضافة اىل محافظات اقليم 

كردستان.

االحتادية تفتش اكثر من )15( قرية وتعثر عىل اعتدة 
شامل غريب كركوك

وصول الصناديق االنتخابية اخلاصة بمحافظة كربالء 
اىل بغداد من أجل اعادة فرزها
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     بغداد / المستقبل العراقي 

صوت مجلس محافظة بغ�داد، أمس الثالثاء، عىل الغاء 
ق�رار منع دخول الش�احنات إىل “عل�وة جميلة” رشقي 
العاصم�ة بغ�داد، فيم�ا ق�رر تغي�ر تس�مية املجالس 

البلدية.
وقال رئي�س لجنة العالقات واإلعالم باملجلس رعد جبار 
الخمي�ي إن “مجل�س محافظ�ة بغ�داد ص�وت خالل 
جلس�ته التي عقدها، الثالثاء، عىل إلغاء القرار الس�ابق 

بشأن منع دخول الشاحنات إىل منطقة علوة جميلة”.
وأض�اف الخمي�ي، أن “املجل�س ق�رر خ�الل جلس�ته 
ايض�ا عىل تغير تس�مية املجال�س البلدي�ة إىل مجالس 

االقضية”.

جملس بغداد يلغي قرار منع دخول الشاحنات اىل علوة مجيلة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تواصل�ت االحتجاج�ات يف جن�وب 
ووس�ط العراق، أم�س الثالثاء، إال 
أنها ب�دت أقل حّدة مما كانت عليه 
يف األي�ام املاضية، غ�ر أن البرصة 
شهدت تظاهرات مجدداً عىل أبواب 

حقول النفط.
وقد اس�تخدمت الرشطة الهراوات 
 250 نح�و  لتفري�ق  والخراطي�م 
محتجا تجمعوا عند املدخل الرئيي 

لحقل الزبر النفطي الضخم.
قب�ل  االحتجاج�ات  ب�دء  ومن�ذ 
محتج�ون  هاج�م  أي�ام  تس�عة 
مبان�ي حكومي�ة ومكاتب ألحزاب 

سياسية. 
يف  ومص�ادر  مس�ؤولون  وق�ال 
الصناع�ة إن االحتجاجات لم تؤثر 
ع�ىل اإلنت�اج يف حق�ل الزب�ر الذي 
تديره رشكة إيني اإليطالية وكذلك 
حق�ل الرميلة ال�ذي تطوره رشكة 
بي.بي وحقل غ�رب القرنة 2 الذي 

تشغله لوك أويل. 
وقال أح�د املحتجني ويدعى عصام 
أه�ل  ”نح�ن  عام�ا(   24( جب�ار 
البرصة نسمع حول نفط العراق و 
موارده الهائلة لكننا لم نستفد أبدا 

من مميزاته“. 
وأض�اف ”الغرب�اء يحصل�ون عىل 
وظائف محرتمة يف حقولنا النفطية 
ونحن ال نملك دفع ثمن سيكارة“.

بدوره�ا، اصدرت قي�ادة العمليات 
ع�ّدة  توصي�ات  املش�رتكة 
للمتظاهري�ن، فيما دعتهم اىل دعم 

القوات االمنية بجميع صنوفها.
وقال املتحدث باسم القيادة العميد 
يحيى رس�ول خالل مؤتمر صحايف 
»ندعو ابناء الش�عب اىل االبالغ عن 
املندس�ني والعابث�ني باملمت�الكات 
العامة والخاص�ة«، مبينا ان »ذلك 
ه�و واج�ب وطن�ي ك�ون املط�ار 
وحق�ول وابار النفط واملؤسس�ات 
الحكومية هي ملك للش�عب وليس 
الح�د«. واضاف رس�ول ان »هناك 
اماك�ن مخصصة للتظاهر وممكن 

التظاهر فيها واملطالبة بالحقوق«، مش�ددا 
ع�ىل رضورة »التعاون مع القوات املس�لحة 
باملحافظ�ة عىل س�لمية التظاه�ر وتفويت 
الفرص�ة ع�ىل كل من ال يؤمن بع�راق موحد 

منت�رص«. واكد رس�ول عىل اهمي�ة »تجاوز 
الصعاب بفضل الدعم املطلق للقوات املسلحة 
ب�كل صنوفه�ا«، الفت�ا اىل »ع�دم اس�تنزاف 
الق�درات القتالية برصاع�ات ال نعلم هدفها 
يشء، واالسمى هو مقاتلة االرهاب ومالحقة 

ما تبقى من فلول العصابات االرهابية«.
وأك�د مركز االعالم األمن�ي ان رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي 

وجه بالتعامل بحكمة مع التظاهرات.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م املركز يحيى 

التظاه�رات  بحماي�ة  »ملتزم�ون  رس�ول 
ومؤسس�ات الدول�ة من املندس�ني، لكننا لن 

نتهاون مع املندسني واملخربني«.
واض�اف ان »مندس�ني يحاول�ون التع�رض 

ملؤسسات الدولة واملمتلكات العامة«.

وتابع رس�ول، ان »الق�وات األمنية انترصت 
عىل اقوى تنظيم ارهابي ظالمي فال تستحق 
التعام�ل معه�ا كم�ا فع�ل بعض املندس�ني 
واملخربني«، مشرا اىل ان »مندسني استخدموا 
الس�كاكني والهراوات والحجارة والرصاص 

الح�ي ضد الق�وات األمنية املكلفة 
بحماي�ة املتظاهري�ن، م�ا أدى اىل 
اصاب�ة 262 ب�ني الق�وات األمنية 
املكلفة بحماية املتظاهرين، بينها 

6 اصابات حرجة«.
اىل  »املتظاهري�ن  رس�ول  ودع�ا 
االبالغ عن املخربني واملندسني الذي 

يحاولون نرش الفوىض يف البلد«.
وأعلن رسول اس�تقرار االوضاع يف 
النجف االرشف وكربالء وميس�ان 
وذي قار واملثنى، والبرصة بش�كل 
كبرة، اضافة اىل بغداد واملحافظات 
االخرى«. وتداولت وسائل التواصل 
االجتماعي دع�وة إىل التظاهر يوم 
الجمع�ة القادم عىل نطاق واس�ع 
يف محافظ�ات الوس�ط والجنوب، 

فضالً عن العاصمة بغداد.
وتشعد محافظات الجنوب تصعيداً 
من قبل املتظاهرين الذي يطالبون 

بتوفر الخدمات والوظائف.
وع�ىل صعيد س�يايس، عقد رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي اجتماعاً 
السياس�ية،  الكت�ل  ق�ادة  ض�م 
حي�ث ش�دد املجتمع�ون عىل حق 
التظاه�ر الس�لمي والتعب�ر ع�ن 
الرأي وتفهمه�م ملطالب املواطنني 
املرشوع�ة والعمل لتلبيته�ا، فيما 
وادانته�م  رفضه�م  ع�ن  ع�روا 
ع�ىل  حصل�ت  الت�ي  للتج�اوزات 
والخاص�ة  العام�ة  املمتل�كات 
ومؤسسات الدولة واالعتداءات عىل 
الق�وات األمنية التي حررت االرض 
من االرهاب وما زالت تالحق جيوب 

العصابات االرهابية.
وج�رى خ�الل االجتماع، بحس�ب 
بي�ان ملكتب العب�ادي، التأكيد عىل 
دع�م الق�وات األمني�ة يف س�عيها 
البل�د  يف  والنظ�ام  األم�ن  لحف�ظ 
ورضورة اخ�ذ املوافقات االصولية 
فيه�ا  يح�دد  تظاه�رة  أي  ع�ىل 
الزم�ان وامل�كان والجه�ة والتعهد 
بسلمية التظاهرة. وشددت القوى 
االرساع  رضورة  ع�ىل  السياس�ية 
يف تش�كيل لجن�ة ملتابع�ة وتنفيذ 
االج�راءات الحكومية باالصالحات 
الرسيع�ة لتأم�ني حل�ول عاجلة للمش�اكل 
الخدمي�ة واالداري�ة، وبم�ا يتص�ل ب�رب 
الفس�اد لضمان أداء افضل ملؤسسات الدولة 

لتلبية حاجات املواطنني امللحة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف مصدر مطلع عن طرح حزبي 
السلطة يف كردستان خمسة مرشحني 
لتويل منصب رئاسة الجمهورية، جاء 
ذلك فيم�ا تطالب املعارض�ة بالرتكيز 
عىل الوض�ع الداخيل، معلن�ة رفضها 
لتأجيلها االنتخابات الرملانية يف إقليم 
كردس�تان. وق�ال املص�در الس�يايس 
إن »هن�اك اجتماع�ات رسية جمعت 
الوطن�ي والديمقراطي الكردس�تاني 
بع�د انتخاب�ات 12 أي�ار«، مبين�ا ان 
»حزبي الس�لطة يف االقليم اتفقا عىل 
النقاط االسرتاتيجية املهمة التي تحدد 
العالقة بينهما خالل تلك االجتماعات 
لألرب�ع س�نوات القادم�ة«. وأض�اف 
ان�ه »من االم�ور املتفق عليه�ا بينهم 
هو من�ح منصب رئي�س الجمهورية 
اىل االتح�اد الوطني الكردس�تاني مع 
تأكيد الديمقراطي للوطني ان املنصب 
حق لها«. واش�ار املصدر اىل ان »هذه 
النقط�ة لم تناق�ش ول�م تعلن خالل 
اعل�ن  الت�ي  الرس�مية  االجتماع�ات 
عنها لوس�ائل االع�الم والت�ي حدثت 
ب�ني الطرف�ني يف اربيل«، الفت�ا اىل ان 
»موافقة الديمقراط�ي بمنح املنصب 
اىل الوطن�ي مرتب�ط ب�رشوط واف�ق 
عليه�ا األخ�ر حي�ث ان الديمقراطي 
رشح ملنصب رئاسة الجمهورية ثالثة 

اش�خاص وه�م قيادي�ون يف االتحاد 
الكردس�تاني وه�م عض�و  الوطن�ي 
املكت�ب الس�يايس لالتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني عدن�ان مفت�ي وعضو 
املجل�س القي�ادي لالتح�اد الوطن�ي 

اقليم  الكردستاني وس�كرترة برملان 
كردس�تان بيك�رد طالبان�ي ورئيس 
الجمهوري�ة الح�ايل ف�ؤاد معصوم ». 
وتاب�ع »اما االش�خاص الذي�ن يف نية 
الوطن�ي ترش�يحهم للمنص�ب فه�م 

وزير املوارد املائية االسبق وهو عديل 
الرئي�س الجمهوري�ة الس�ابق جالل 
طالباني لطيف رشيد والشخص االخر 
وهو عال�م الفيزياء النووية والقيادي 
يف املجل�س املركزي لالتح�اد الوطني 

الكردس�تاني محم�د صابر«. يش�ار 
اىل ان خالل انتخاب�ات 12 ايار حصل 
الكردس�تاني ع�ىل 28  الديمقراط�ي 
مقعدا وحصل الوطني عىل 18 مقعدا 
مما ادى اىل تغير املعادلة يف كردستان 

الس�ابقة  االنتخاب�ات  م�ع  مقارن�ة 
واصبح للبارتي الكلمة يف اطار التغير 
ال�ذي طرأ ع�ىل ه�ذه املعادل�ة وعىل 
اساسها س�يتم ادارة اقليم كردستان 
أيضا. إىل ذلك، اك�د القيادي يف الحزب 

الكردس�تاني،  االس�المي  االتح�اد 
مثنى أم�ني ان االتح�اد اليؤيد تأجيل 
االنتخابات النيابية يف اقليم كردستان، 
مبينا ان االتح�اد تبنى مقرتح قانون 
إلغاء منصب رئاس�ة اقليم كردستان. 
وق�ال أم�ني ان »االتحاد االس�المي ال 
يؤيد الدع�وات اىل تأجي�ل االنتخابات 
النيابية يف اقليم كردستان«، مشرا اىل 
ان »االلتزامات بالتوقيتات االنتخابية 
واألطر الدستورية امر رضوري وجزء 

من احرتام العملية الديمقراطية ». 
االنتخابي�ة  »التوقيت�ات  ان  واض�اف 
ت�م التالعب به�ا من قب�ل والكثر من 
مرة«، الفتا اىل ان »االتحاد االس�المي 
ل�م يس�تلم رس�ميا دع�وة بالتأجيل 
وإنم�ا دع�وات ع�ر وس�ائل االعالم 
».  وب�ني امني ان »االتحاد االس�المي 
الكردستاني تبنى مقرتح قانون إلغاء 
منص�ب رئاس�ة اقلي�م كردس�تان«، 
موضحا ان »الديمقراطي الكردستاني 
وحركة التغير هم�ا من تبنى ترحيل 
هذه املش�كلة اىل الرملان القادم ، لكن 

االتحاد ارص عىل التصويت عليه«. 
وتاب�ع ان »صالحيات رئي�س اإلقليم 
التنفيذي�ة  املناص�ب  ع�ىل  س�توزع 
والترشيعية االخرى بحس�ب الدستور 
ال�ذي س�يكتب قريب�ا والت�ي تعط�ل 
بسبب املشاحنات السياسية واالزمات 

التي حدثت يف االقليم«.

العمليات املشرتكة تصدر توصيات للمتظاهرين وحتذر من »املندسني«.. واألحزاب السياسية جتتمع على طاولة العبادي

تظاهرات اجلنوب: من املدن إىل حقول النفط 

املعارضة تطالب بالرتكيز على الوضع الداخلي وترفض تأجيل انتخابات كردستان

الديمقراطي واالحتاد يعلنان اتفاقًا بشأن مرشح رئاسة اجلمهورية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مظهر محمد صالح، املستشار االقتصادي 
وامل�ايل لرئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
الثالث�اء، أن الحكوم�ة تمكن�ت م�ن تج�اوز 
أزمتها املالية وباتت مشاكل العجز واالستدانة 

واالقرتاض الخارجي واملحيل تحت السيطرة.
وأوضح صالح يف ترصي�ح صحفي أن«العراق 
تج�اوز أزمته املالية من خالل التدفقات املالية 
ملوازنة عام 2018 املتحققة من ارتفاع أس�عار 
النفط يف األس�واق العاملية الت�ي وصلت إىل 64 
دوالراً للرمي�ل الواح�د«، مؤك�دا أن »أس�عار 

النفط العاملية باتت تتجه نحو االرتفاع«. 
ولفت صالح اىل أن »مشاكل العجز واالستدانة 
واالقرتاض أصبحت من املايض بس�بب ارتفاع 
أس�عار النف�ط«، الفت�اً إىل أن »الوض�ع ب�ات 

مريحا أكثر مقارنة مع األش�هر املاضية، األمر 
الذي من�ح الحكوم�ة القوة يف تج�اوز أزمتها 
املالية الخانقة«.  وأكد صالح أن »تنفيذ بعض 
االحتياج�ات أصبح أكثر مرونة من الس�نوات 
املاضية بفعل الدفق املايل الحاصل يف الصادرات 
النفطي�ة«، مبيناً: »ل�و كان الرمل�ان موجودا 
ألرس�لت الحكوم�ة موازنة تكميلي�ة تتضمن 
ارتف�اع أس�عار النف�ط إلقراره�ا«.  ويبني أن 
»الفائ�ض املتحقق يف املوازن�ة الحالية اليمكن 
التالع�ب ب�ه، ألن�ه غ�ر مضم�ون يف مرشوع 
قانون املوازنة وسيتم تدويره يف املوازنة املقبلة 
عىل اعتبار أن الرملان انتهت دورته الحالية وال 

يمكن إرسال موازنة تكميلية إلقرارها«. 
وتابع املستشار املايل أنه »يف حال انعقاد الرملان 
الجديد خالل الشهرين املقبلني باإلمكان إرسال 
قانون املوازنة التكميلية إلقرارها حتى تتمكن 

الحكومة الجديدة من رصف األموال عىل بعض 
املشاريع املستحقة واملتوقفة«. 

ورف�ض صالح، الكش�ف عن حج�م اإليرادات 
الناتجة عن ارتفاع أس�عار النفط، قائال: »من 
غ�ر املمك�ن التحدث ع�ن أرقام ه�ذه الوفرة 
والفائض املتحق�ق يف موازنة العام الجاري إال 

بعد انتهاء السنة املالية الحالية«. 
وأش�ار إىل أن »العراق تجاوز ما يسمى بنقطة 
التع�ادل التي تكون فيه�ا املوازنة االتحادية يف 
حالة توزان خالية من العجز بعد ارتفاع س�عر 
برمي�ل النفط إىل أكثر من 60 دوالراً« مؤكدا أن 

»الوفرة املالية تحققت يف العام املايض«. 
وتاب�ع أن »هن�اك أم�واالً واجب�ة الدف�ع عىل 
للموظف�ني  كروات�ب  العراقي�ة  الحكوم�ة 
واملتقاعدي�ن والرعاي�ة االجتماعي�ة وتس�ديد 
الديون ونفقات املش�اريع االس�تثمارية تصل 

قيمتها الشهرية إىل س�بعة أو ستة تريليونات 
دين�ار«، مؤك�دا أن »ه�ذه املبال�غ س�تقطع 
من مبيعات النفط الش�هرية الت�ي تصل إىل 9 
تريليونات«، مبيناً أن »املتبقي من هذه املبالغ 

يتم ترحيله إىل األشهر القادمة«. 
أم�ا بش�أن الدي�ون املرتتب�ة ع�ىل الحكوم�ة 
العراقية، يقول املستش�ار االقتصادي إن »ثلث 
دي�ون العراق تخض�ع إىل ديون ن�ادي باريس 
الذي ل�م تجِر تس�ويته«، منوه�ا إىل أن »هذه 
الديون غالبها ديون س�يادية تعود لبعض دول 

الخليج العربي«. 
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، قد كش�فت 
العام امل�ايض أن حجم قروض العراق الداخلية 
والخارجي�ة بلغ�ت 123 ملي�ار دوالر، منتقدة 
سياس�ة االقرتاض الت�ي تنتهجه�ا الحكومة، 

ودعتها اىل اتباع سياسة التقشف

أكد أن مشاكل العجز واالقرتاض باتت حتت السيطرة

مستشار حكومي يعلن طي صفحة »األزمة املالية« التي عاشها العراق
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»الناتو« يرفض »التفاوض املبارش« مع حركة طالبان

االحتاد األوريب خيشى تقويض النظام العاملي

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الخارجية االيران�ي محمد جواد ظريف 
بان طهران رفعت ش�كوى الى محكم�ة العدل الدولية 
ضد اميركا لفرضها اعمال حظر احادية الجانب وغير 

قانونية على ایران.
وكتب وزي�ر الخارجية االيران�ي محمد ظريف في 
تغريدة له عل�ى موقع التواص�ل االجتماعي “تويتر”، 
ان ايران رفعت شكوى الى محكمة العدل الدولية )في 
الهاي( لمساءلة اميركا بس�بب اعادة فرض اجراءات 

الحظر احادية الجانب وغير القانونية على ايران.
واض�اف، ان اي�ران وف�ي مواجه�ة اهان�ة اميركا 
للدبلوماس�ية والتعه�دات القانونية، ملتزمة بس�يادة 
القان�ون، ل�ذا فم�ن الض�روري التصدي لع�ادة نقض 

القوانين الدولية من قبل اميركا.
وكان الرئي�س االميركي دونالد ترامب قد اعلن بعد 
الخروج من االتفاق النووي، قبل فترة، عزم واش�نطن 
عل�ى اع�ادة ف�رض الحظر الن�ووي على اي�ران خالل 

مرحلتين االولى 90 يوما والثانية 180 يوما.

       بغداد / المستقبل العراقي

أق�ر البرلمان المص�ري قانونا من ش�أنه تحصين 
ق�ادة الجيش م�ن المالحقة القضائية مس�تقبال فيما 
يتصل بالعنف الذي اجتاح البالد بعد اإلطاحة بالرئيس 

محمد مرسي في عام 2013.
ويمن�ح القان�ون الرئي�س عب�د الفت�اح السيس�ي 
س�لطة تحديد الضباط المؤهلي�ن للحصول على مزايا 
منه�ا معاملته�م معاملة الوزي�ر والحصانة من اتخاذ 
أي إج�راء قانوني ضدهم. وتفيد المادة الخامس�ة من 
القان�ون بأنه ”ال يجوز مباش�رة التحقيق أو اتخاذ أي 
إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن 
أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك 
في الفترة م�ن 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إال 

بإذن من المجلس األعلى للقوات المسلحة“.
وقت�ل مئ�ات عندما فضت ق�وات األم�ن اعتصاما 
لتأيي�د مرس�ي بمي�دان رابع�ة العدوي�ة بالقاهرة في 
أغس�طس آب 2013 في واحد م�ن أعنف األحداث التي 

شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

ايران ترفـع شكـوى اىل حمكمـة 
العدل الدولية ضد أمريكا

مرص تسن قانونًا
 جـديـدًا حيمـي قـادة الـجـيـش 

من املالحقة القضائية 

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مهم�ة حلف ش�مال األطلس�ي 
)ناتو( ف�ي أفغانس�تان االثني�ن تقارير 
عن إع�الن قائدها أّن الوالي�ات المتحدة 
مس�تعدة إلجراء محادثات مباش�رة مع 

حركة طالبان.
ج�ون  األميرك�ي  الجن�رال  وكان 
نيكلس�ون ق�د تح�ّدث م�ع مس�ؤولين 
أفغ�ان في قندهار حيث أُفي�د انه قال إّن 
الواليات المتحدة “مس�تعدة” للتفاوض 
م�ع طالبان، وه�و ما يش�كل تحّوال عن 
الموقف القديم لواشنطن بأّن كابول هي 

المخولة قيادة أي عملية سالم.

وأّكد نيكولسون في بيان أّن تعليقاته 
ت�م تحريفها، وأن�ه كان فقط يعيد تأكيد 
كالم قاله وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو في حزيران ومفاده بأّن الواليات 
المتح�دة مس�تعدة ل�”دع�م” محادثات 
س�الم محتملة “وتس�هيلها والمشاركة 

فيها”.
وأضاف نيكولس�ون، في بيان نشرته 
مهم�ة “الدع�م الح�ازم” التابع�ة لحلف 
األطلس�ي، إن “الواليات المتحدة ليس�ت 
بديال عن الش�عب األفغان�ي أو الحكومة 

األفغانية”.
المهم�ة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الكولوني�ل مارتن أودوني�ل إن الواليات 

المتحدة تستكش�ف “كل الس�بل” للدفع 
بعملية سالم. وأشار إلى أن هذه “ستبقى 

عملية تقودها أفغانستان”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد 
أفادت األح�د بأّن إدارة الرئيس األميركي 
دونال�د ترامب أبلغت كبار دبلوماس�ييها 
بالس�عي إلى إج�راء محادثات مباش�رة 
م�ع طالب�ان. وتؤكد حرك�ة طالبان منذ 
وقت طويل أنها تريد التفاوض فقط مع 
الواليات المتحدة، بينما أصّرت واشنطن 
على ضرورة إشراك الحكومة األفغانية. 
وتجاهلت حركة طالبان حتى اآلن عرض 

غني إلجراء مفاوضات.
وأح�د مطال�ب حرك�ة طالب�ان لبدء 

محادث�ات س�الم هو االنس�حاب الكامل 
للق�وات األجنبية م�ن أفغانس�تان. لكن 
بع�ض المراقبي�ن لفتوا إل�ى أن الحركة 
تبدو اآلن أكث�ر انفتاحا إزاء فكرة تحديد 

جدول زمني لالنسحاب.
األميركي�ة  الق�وات  كثف�ت  وق�د 
واألفغانية عملياتها البرية والجوية ضد 
المس�لحين منذ إعالن الرئيس األمريكي 
دونال�د ترام�ب إس�تراتيجيته الجدي�دة 
للحرب األفغانية قبل عام لكنها لم تحقق 
نتائج كبيرة قياس�ا للعمليات العسكرية 
الت�ي تش�نها حرك�ة طالبان ف�ي البالد 
بشكل مستمر. وحاليا هناك نحو 14 ألف 
جندي أميركي في أفغانس�تان يشكلون 

القس�م األكب�ر م�ن بعث�ة حلف ش�مال 
األطلس�ي في البالد الت�ي تقوم بمهمات 

دعم وتدريب للقوات المحلية.
وغزت قوات بقيادة الواليات المتحدة 
2001 لإلطاح�ة  أفغانس�تان ف�ي ع�ام 
تنظي�م  إليوائه�ا  طالب�ان  بحكوم�ة 

القاعدة.
ومن�ذ ذل�ك الحي�ن ُقتل قراب�ة 1900 
جندي أميركي ف�ي الحرب، بينما ال يزال 
الفس�اد متفش�يا والوضع األمني هش�ا 
في البالد. وأظهر تقرير رقابي للحكومة 
األميركي�ة في اآلونة األخيرة أن حكومة 
أفغانستان تسيطر أو تملك نفوذا في 56 

بالمئة فقط من البالد.

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا قادة االتح�اد األوروب�ي ووزراء 
خارجيته الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلى حماي�ة النظام العالم�ي خالل القمة 
التي تجمعه مع نظيره الروسي فالديمير 
بوتين ف�ي هلس�نكي، رافضي�ن وصفه 
أوروبا بالخص�م للواليات المتحدة. وفي 
مقابلة مع ش�بكة “سي بي اس” عرضت 
مقاط�ع منه�ا، ق�ال ترام�ب إن روس�يا 
واالتحاد األوروبي والصين هم “خصوم” 
االتح�اد  أن  وح�دد  مختلف�ة  ألس�باب 
األوروبي خصم في مج�ال التجارة، قبل 

لقائه بوتين في هلسنكي.
وقال رئيس المجلس األوروبي دونالد 
توس�ك في تغريدة أرسلها خالل قمة بين 
االتح�اد األوروبي والصين في بكين دون 
تسمية ترامب بشكل مباشر، “إن أميركا 
واالتحاد األوروبي هما أعز صديقين. من 

يقول إننا أعداء يشيع أخبارا كاذبة”.
ولطالما استخدم ترامب عبارة “أخبار 
كاذب�ة” لمهاجمة وس�ائل اإلع�الم التي 
ال ت�روق ل�ه تقاريرها. وقال توس�ك في 
تغريدة منفصلة “أوروبا والصين وأميركا 
وروس�يا، الي�وم ف�ي بكين وهلس�نكي 
مس�ؤولة بش�كل مش�ترك عن تحس�ين 
النظام العالم�ي وليس تدميره”. وأضاف 
رئيس الوزراء البولندي الس�ابق “آمل أن 
تصل هذه الرس�الة إلى هلسنكي”. وعبر 

توس�ك بذلك ع�ن مخاوف أوس�ع من أن 
ترام�ب بصدد تقوي�ض النظ�ام العالمي 
ال�ذي أرس�ي م�ا بع�د الح�رب العالمي�ة 
الثانية وأقامت خالل�ه الواليات المتحدة 
منظومة من التحالفات واألحكام هدفها 
تعزي�ز الس�الم واالزده�ار. ق�ال ترامب 
لبرنامج “واجه األمة” )فيس ذا نايشن( 
على شبكة “س�ي بي أس” األحد “أعتقد 
أن االتحاد األوروبي عدو، ما يفعلونه بنا 
في التجارة”. كما جدد الرئيس األميركي 
اتهام االتحاد األوروبي باستغالل الواليات 
المتح�دة ف�ي مج�ال التج�ارة. وفرضت 

إدارة ترامب رسوم جمركية على واردات 
الصل�ب واأللمنيوم من أوروبا وكذلك من 
المكس�يك وكندا والصين، م�ا أثار ردودا 
انتقامي�ة ومخ�اوف من ح�رب تجارية. 
وحذر توس�ك في بكين م�ن أن التوترات 
التجارية قد تتحول إلى “صراع ساخن”. 
وخالل قمة حلف ش�مال األطلس�ي التي 
عق�دت األس�بوع الماضي في بروكس�ل 
انتق�د ترام�ب حلف�اءه األوروبيين لعدم 
اإليف�اء بالتزاماته�م المالي�ة ف�ي إطار 
الحلف، ما أثار مخاوف بشأن التزام بالده 
بذل�ك. وقبل القمة، وجه توس�ك رس�الة 

ح�ادة إلى ترام�ب لوقف انتق�اد الحلفاء 
األوروبيين، قائ�ال إن “الواليات المتحدة 
لي�س لديها ولن يكون لديها حليف أفضل 
م�ن االتح�اد األوروبي. نح�ن ننفق على 
الدف�اع أكثر بكثير من روس�يا وبقدر ما 
تنفقه الصين”. وأضاف “عزيزتي أميركا، 
ق�دروا حلفاءك�م، فلي�س لديك�م الكثير 
منهم”. وذكرت صحيفة “ذي فاينانش�ل 
تايم�ز” البريطاني�ة أن اإلدارة األميركية 
رفض�ت طلب�ا لالتحاد األوروب�ي إلعفاء 
الشركات العاملة في إيران من العقوبات 
األميركي�ة الجدي�دة. وع�ارض االتح�اد 

األوروبي قرار ترامب التخلي عن االتفاق 
النووي الموقع مع إي�ران والهادف للحد 
من طموحاتها النووية، وفرضه عقوبات 
جدي�دة على الش�ركات الت�ي تتعامل مع 
طه�ران. بدوره�ا أكدت وزي�رة خارجية 
االتحاد األوروب�ي فيديري�كا موغيريني 
ال  األميركي�ة  اإلدارة  تغيي�ر  أن  مج�ددا 
يعني تغيير الصداق�ة، مضيفة أن أوروبا 
ستكون دائما “صديقة مقربة وشريكة” 
لواش�نطن. لك�ن ل�دى وصوله�ا إلجراء 
محادث�ات م�ع وزراء خارجي�ة االتح�اد 
األوروب�ي قالت موغيرين�ي للصحافيين 
إن أوروب�ا لديه�ا أصدق�اء آخري�ن كثرا 
حول العالم مث�ل اليابان التي توقع معها 
الثالثاء اتفاقا تجاريا ضخما. وقال وزير 
الخارجية الفرنس�ي جان اي�ف لودريان 
“يبدو أن العالم بأس�ره عدو له”، مضيفا 
أن تصريح�ات ترام�ب ال يج�ب أن تؤخذ 

بحرفيتها. 
بدوره دعا وزي�ر الخارجية البلجيكي 
ديدييه ريندرز الرئي�س األميركي للدفاع 
عن أوكرانيا وجورجيا الدولتين الواقعتين 
عن�د أط�راف أوروب�ا واللتي�ن تعرضت�ا 
موس�كو  دعم�ت  أو  روس�ي  الجتي�اح 
متمردي�ن فيه�ا موالي�ن لروس�يا ض�د 
الحكوم�ة المركزية. وق�ال ريندرز “من 
المه�م جدا بالنس�بة لنا أن نؤك�د مجددا 
تضامننا مع أوكرانيا وجورجيا، وسيادة 

هاتين الدولتين ووحدة أراضيهما”.

       بغداد / المستقبل العراقي

فازت رئيس�ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في 
البرلمان مما أبقي إس�تراتيجيتها الش�املة لمغ�ادرة االتحاد 
األوروب�ي عل�ى المس�ار بعد رضوخه�ا لضغوط م�ن أنصار 

االنسحاب من التكتل في حزبها.
لكن بقبولها مطالب غالة المدافعين عن االنسحاب، تكون 
ماي قد كشفت عن ضعفها في البرلمان الذي تبادل فيه جناحا 
حزبه�ا المحافظين الهج�وم مما يبرز االنقس�امات العميقة 
التي تعرقل التقدم ف�ي المحادثات مع االتحاد األوروبي حتى 
اآلن. وكان�ت ماي تعه�دت بااللتزام بخطته�ا للتفاوض على 
أوث�ق عالقات تجاري�ة ممكنة م�ع االتحاد األوروب�ي، قائلة 
إن إس�تراتيجيتها ه�ي الوحي�دة التي يمك�ن أن تحقق أهداف 
الحكوم�ة للخ�روج م�ن االتح�اد، أكب�ر تحول في السياس�ة 

الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود.
لك�ن حتى قبل أن يقيم االتح�اد األوروبي رؤيتها لعالقات 
بريطاني�ا المس�تقبلية معه، تعرضت خططه�ا النتقادات من 
كال المعس�كرين في حزبه�ا. فقد وصفها وزير س�ابق مؤيد 
لالتحاد األوروبي بأنها “تنطوي على كل المساوئ” المتعلقة 
س�واء باالنس�حاب من االتح�اد أو البقاء فيه، ف�ي حين قال 
المشككون في االتحاد إن اإلستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة 

أكثر مما ينبغي من التكتل.
واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة 
بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجا أكثر تشددا تجاه االتحاد. 
لكن ب�دال م�ن مواجهته�م، قبلت الحكوم�ة التعدي�الت التي 

طرحوها.
وقالت ماي مرارا إن الخروج من االتحاد األوروبي سيحدث 
واستبعدت إجراء استفتاء جديد رغم اقتراح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون والمس�تثمر الملياردير جورج سوروس أن 

تغير بريطانيا رأيها فيما يتعلق بالخروج.
وفي محاول�ة لتحقيق الت�وازن بين الس�اعين إلى خروج 
س�لس من االتح�اد األوروبي والذين يخش�ون م�ن االقتراب 
وال�دوران في فلكه، س�عت ماي للحصول عل�ى موافقة كبار 

الوزراء على خطتها يوم السادس من يوليو تموز.
وقال متحدث باس�م م�اي إن التغييرات الت�ي أدخلت على 
مش�روع القانون الذي يعرف رس�ميا باسم مش�روع قانون 
الضرائ�ب )التج�ارة عب�ر الحدود(، لم تفعل ش�يئا س�وى أن 

وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.
لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا 
واالتحاد األوروبي الرس�وم والضرائب مستقبال سيكون على 
أس�اس متبادل، جع�ل بعض النواب يخش�ون أن يكون أنصار 

االنسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبوال لدى التكتل.
وأق�ر البرلمان المش�روع بواقع 318 صوت�ا مقابل 285. 

وسيذهب اآلن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا.

رئيس وزراء بريطانيا 
حتصـد دعـم الربملـان خلطتهـا 

بشأن بريكست

         بغداد / المستقبل العراقي

أث�ار أداء الرئيس دونالد ترام�ب خالل المؤتمر 
الصحافي المش�ترك مع نظيره الروسي فالديمير 
بوتين بعد قمة هلسنكي، موجًة عارمة من الردود 
األميركية الناقمة و”المخيبة”، بتعبير رئيس لجنة 
العالقات الخارجية في مجلس الش�يوخ، السناتور 
الجمه�وري بوب كوركر. توصيف ت�ردد مثله، بل 
أقسى، على لسان قيادات الكونغرس الجمهوريين 
كب�ار  مس�ؤولين  ع�ن  فض�اًل  والديمقراطيي�ن، 
سابقين، تمادى بعضهم إلى حد “تخوين” ترامب، 
كما ق�ال جون برين�ن، مدير وكالة االس�تخبارت 
المركزي�ة “س�ي آي إيه” ف�ي عهد ب�اراك أوباما. 
المأخ�ذ الذي تقاطعت عنده مختلف التقييمات، ما 
ع�دا القلّة منها التي صدرت ع�ن عتاة المحافظين 
في مجلس النواب، ه�و أن الرئيس “تراخى” أمام 
بوتين، وبدا كمن “بصم” على حيثيات ومقترحات 
الرئي�س الروس�ي فالديمير بوتين، ب�دءاً من نفي 
التدخل في االنتخابات األميركية، إلى الصيغة التي 

طرحها بوتين بخصوص التحقيقات في موضوع 
القرصنة التي قام بها 12 من العسكريين الروس، 
ثم إلى سوريا. بذلك، بدا وكأن بوتين “عقد المؤتمر 
الصحافي بمفرده، فيما تولى ترامب ترداد صداه”. 
هذا المشهد تسبب بإطالق ما يشبه حملة اعتراض 
واس�تنفار ف�ي واش�نطن، اختل�ط فيه�ا االنتقاد 
باالس�تياء والرفض، وحتى المطالبة باس�تقاالت 
بع�ض رم�وز اإلدارة، من بينها الس�فير األميركي 
في موسكو جون هنتسمن. وجرت تساؤالت عما 
إذا كان بمق�دور رم�وز أخرى مثل ج�ون بولتون، 
المعروف بتش�دده مع موسكو، مواصلة المشوار 
م�ع ترام�ب؟ ناهي�ك ع�ن الجن�رال ج�ون كيلي، 
كبير مس�ؤولي البيت األبيض المهت�ز وضعه منذ 
فترة. كم�ا أن وزي�ر الدفاع جايم�س ماتيس غير 
مس�تبعد رحيله من اإلدارة، بعد مغالبة طويلة مع 
حالة المشاكس�ة “وسياس�ة التباعد م�ع الحلفاء 
األوروبيي�ن”، التي يبدي الكثير م�ن عدم االرتياح 
لها ولو بالتلميح. وهنا يذكر أن الحديث بدأ يتعالى 
عن أن البيت األبيض “بدأ بعزله” عن ملفات تخّص 

وزارته )مثل موضوع وق�ف المناورات مع كوريا 
الجنوبي�ة ال�ذي تقرر بدون التش�اور مع�ه(، كما 
لوحظ في األيام األخي�رة أن الوزير “نأى عن ذكر 
اسم الرئيس خالل جولته األوروبية”. إذاً، ما بان من 
قمة هلسنكي وما خفي وبقي من أسرار االجتماع 
الثنائي بين الرئيس�ين األميركي والروس�ي، فاقم 
الريبة والشكوك وعالمات االستفهام، عّمق الفرز 
في الس�احة الداخلية، ووض�ع الرئيس في خندق، 
وغالبي�ة الق�وى والنخب ما عدا لفيف�ا ضيقا، في 
خندق آخر. الجمهوريون ال يقل انزعاجهم من أداء 
الرئيس عن نقم�ة الديمقراطيين. بل هم في حرج 
أكبر. إذ لي�س بإمكانهم مخاصمته قبيل انتخابات 
الكونغ�رس في تش�رين الثاني المقب�ل خوفاً من 
رد فع�ل قواعدهم التي تلتف حول�ه، وبقوة. وفي 
الوقت ذاته، لي�س بإمكانهم احتضان قمة يرونها 
ربح�اً صافياً لحس�اب بوتي�ن. بل ثمة م�ن يراها 
مقايض�ة ألوروب�ا بموس�كو. فتصني�ف ترام�ب 
لالتح�اد األوروب�ي كخصٍم ولموس�كو كمنافس، 
حرك مخاوف “االستبلش�منت”. خاصة أنه طالب 

دول الحل�ف األطلس�ي بمضاعفة نفق�ات الدفاع 
من 2 في المئة م�ن الناتج المحلي العام إلى 4 في 
المئ�ة، في وقت الحق. نس�بة يقول الخب�راء أنها 
ليس�ت س�وى تعجيٍز غير مقبول به�دف “تخريب 
الحلف”، فضالً عن تش�جيعه عل�ى تفكيك االتحاد 
األوروب�ي. قد يكون تخوفاً مبالغ�اً فيه من جانب 
الدوائر التي دفعت باتجاه توسيع “األطلسي” من 
دون مبرر بعد الحرب الباردة، وبما ساهم بمجيء 
بوتي�ن وركوبه موج�ة إحياء الوطنية الروس�ية. 
لك�ن ترامب لم يترك مناس�بة من دون صّب الزيت 
عل�ى ن�ار التوجس م�ن التماه�ي م�ع الكرملين، 
ليس ف�ي أوروبا فق�����ط، بل في س�احات مثل 
س�وريا. في ض�وء المش�هد الذي كش�فته القمة، 
طرح�ت وتجددت أس�ئلة: لم�اذا ب�دا ترامب خالل 
المؤتم�ر الصحاف�ي كم�ن ف�ي فمه م�اء؟ ولماذا 
كانت القمة أصالً ف�ي غياب جدول أعمال وقضايا 
محددة وضاغطة؟ وما الذي طلعت به وبماذا يبرر 
عقده�ا؟ المش�ككون يقول�ون: ابحث ع�ن خبايا 

التحقيقات الروسية.

الرئيس األمريكي يواجه انتقادات حادة من حزبه

إدارة ترامب بعد قمة هلسنكي: أهال باهلشاشة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد / 799/ب/2018

التاريخ 2018/7/15

اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا )غال�ب حام�د توفيق وميث�اق محمد 
فرحان وعدي حسن رايض( مجهولية محل اقامتكم حاليا 
اقاماملدع�ي )امني بغداد اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
)اع�اه( ل�دى هذه املحكم�ة تطالبكم فيه�ا )بأبطال قيد 
العقار املرقم 14486/43م1 الخر( وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي انتقالكم 
اىل جهة مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة يوم )2018/7/29( الساعة الثامنة صباحا 
ويف حالة عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا ستجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون

ديوان الوقف  الشيعي 
مديرية الوقف الشيعي

 يف محافظة النجف االرشف
الشعبة االدارية واملالية وحدة الحسابات

العدد : 6174
التاريخ 2018/7/12

اعالن
تعلن مديرية الوقف الشيعي يف محافظة النجف 
االرشف ع�ن وج�ود عم�ات عربي�ة واجنبي�ة 
تع�ود اىل ش�باك مس�جدالحنانه ودار االمام عيل 
)ع( معروض�ة باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغبني 
بال�راء الحضور اىل مقر املديري�ة الكائن قرب 
مديرية تربية النجف االرشف لاطاع عىل كشف 
بالعمات لغرض االشرتاك باملزايدة العلنية خال 
)س�بعة ايام( م�ن تاريخ اعان�ه يف الجريدة ويف 
الس�اعة العارشة صباحا وعىل من ترس�و عليه 
املزايدة دفع اجور االعان واملصاريف االخرى ويف 
حالة يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يف 

اليوم التايل

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 1697/ب2018/1
التاريخ: 2018/7/12

اىل/ املدع�ى علي�ه ) كام�ل علوان 
داود املدير املفوض لركة قرطاج 
للمقاوالت العامة املحدودة اضافة 

لوظيفته(
 اق�ام عليك املدعي الس�يد ) مدير 
بلدي�ة النج�ف اضاف�ة لوظيفته( 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
اع�اه ض�دك والت�ي يطل�ب فيها 
الحك�م بتعوي�ض مبل�غ ق�دره ) 
22،800،000( ولثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار منطقة 
املنص�ور يف بغ�داد واملؤيد من قبل 
املجلس البل�دي حي االندلس عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغك اعانا 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املرافع�ة املص�ادف ي�وم  بموع�د 
2018/7/24 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض

عيل حميد الحيدري
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد: 346/ب/2017
التاريخ: 2018/5/29

اعان مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار املرقم )77( مقاطعة )17( 
الح�رة فع�ىل الراغب�ني بال�راء 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  الحض�ور 
الي�وم الثاث�ون م�ن الي�وم التايل 
لنر االعان مس�تصحبني معهم 
البالغة %10  التأمينات القانوني�ة 
ويتحم�ل  املق�درة  القيم�ة  م�ن 

املشرتي اجور االعان والداللية.
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوص�اف: القطع�ة عب�ارة ع�ن 
بس�تان مس�احته ح�وايل 2 دونم 
20 اولك يقع ع�ىل نهر الضابطية 
يوجد فيه حوايل 25 نخلة واالرض 
الوق�ت  يف  بالحنط�ة  مزروع�ة 
التقديري�ة  القيم�ة   ، الح�ارض 
 )76925000  ( للعق�ار  الكلي�ة 
ستة وس�بعون مليون وتسعمائة 
وخمس�ة وع�رون ال�ف دين�ار 

عراقي.

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالث�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادن�اه والعائدة  اىل بلدية 
)الح�رة( ومل�دة )ثاث س�نوات( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة 
البلدي�ة خ�ال )30( ثاثون يوما من اليوم الت�ايل لنر االعان لاطاع عىل الروط املطلوبة مس�تصحبني معهمالتامينات القانونية بموجب صك 
مص�دق وفق�ا للقانون  وس�تجري املزايدة يف البلدية  املذكورة الس�اعة )11( صباحا   من صباح اليوم التايل النتهاء م�دة النر وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف  واجور االعان يف الصحف 

الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الروط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  �تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم 
العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافة يعترب ناكا بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االس�تثمار او مروع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم 
ووفقا لروط العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

6 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعان املزايدة 
قائمة االماك العائدة اىل بلدية )الحرة(

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثالثة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقارات املبين�ة  تفاصيلها ادناه 
والعائدة  اىل بلدية )املش�خاب( وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل 
م�ن يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية خال )30( ثاثون يوما م�ن اليوم التايل لنر االعان لاطاع عىل الروط املطلوبة 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وس�تجري املزايدة يف البلدية  املذكورة الس�اعة )11( 
صباح�ا م�ن صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 
الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف  واجور االعان يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام 

من يوم اجرائها 

الروط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  �تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر  تس�ديد بدل االيجار وكاف�ة املصاريف خال )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافة يعترب ناكا بالتزاماته

3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االس�تثمار او مروع املصلحة العام�ة دون الحاجة اىل انذار او 
اللجوء اىل املحاكم ووفقا لروط العقد املربم 

4 � اليجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 

2016/1/3
6 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعان املزايدة 

قائمة االماك العائدة اىل بلدية )املشخاب(

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد: 344/ب/2017
التاريخ: 2018/5/29

اعان مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية 
العقار املرقم )75( مقاطعة )17( 
الح�رة فع�ىل الراغب�ني بال�راء 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  اىل  الحض�ور 
الي�وم الثاث�ون م�ن الي�وم التايل 
لنر االعان مس�تصحبني معهم 
البالغة %10  التأمينات القانوني�ة 
ويتحم�ل  املق�درة  القيم�ة  م�ن 

املشرتي اجور االعان والداللية.
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوص�اف: القطع�ة عب�ارة ع�ن 
بس�تان مس�احته ح�وايل 3 دونم 
ع�ىل  يق�ع  50م2  و  اول�ك   18 و 
الطري�ق الع�ام الح�رة- انصتني 
يف  الحنط�ة  بمحص�ول  مزروع�ة 
الوقت الح�ارض ويوجد فيه حوايل 
التقديري�ة  القيم�ة   ، نخل�ة    18
 )117450000  ( للعق�ار  الكلي�ة 
مائة وسبعة عر الف واربعمائة 

وخمسون الف دينار .
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
النجف  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد: 4540/ش2018/5

التاريخ: 2018/7/12
اىل/ املدع�ى علي�ه )صاحب رايض 

تمكني(
فيص�ل  ن�ور   ( املدعي�ة  اقام�ت 
تمك�ني( الدع�وى املرقمة 4540/

ش2018/5 ام�ام ه�ذه املحكمة 
والتي تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
ومستمرة لها ومستمرة الوالدها ) 
زينب وعيل صاحب رايض تمكني( 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار ح�ي الكرم�ة / النجف لذا 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني رسميتني فعليك 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  الحض�ور 
ي�وم  املواف�ق  املرافع�ة  يف موع�د 
التاس�عة  الس�اعة   2018/7/22
صباحا وعند عدم حضورك سوف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القايض

عامر طعمة الحار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

عبد اخلالق حممد عبيد امليايل
قائممقام قضاء املشخاب

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد :88
التاريخ :2018/7/16

العدد :89
التاريخ :2018/7/16

مساحة رقم الملكنوع الملك والموقع ت
الغرض من القيمة التقديريةمدة االيجارالملك

التاجير

حدادية610000 ستمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة50م772كشك مع ساحة/ قرب البلدية 1

غذائية610000 ستمائة وعشرة الف دينارسنة واحدة3*4م172كشك/الكورنيش2

غذائية870000 ثمانمائة وسبعون الف دينارسنة واحدة3*4م23/1422حانوت/السراي3

انشائية765000 سبعمائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدة500م522ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب ـ قادسية 4

انشائية765000 سبعمائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدة500م532ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب ـ قادسية 5

انشائية510000 خمسمائة وعشرة االف دينارسنة واحدة500م572ساحة مواد انشائية/شارع مشخاب ـ قادسية 6
املعاون القضائي االقدم 

سالم  حسني عبد اخلفاجي 
مدير الوقف الشيعي يف النجف االرشف

القيمة التقديريةمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملك والموقعت
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2722كشك/الحيرة1
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2732كشك/الحيرة2
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2742كشك/الحيرة3
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2 275كشك/الحيرة4
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2762كشك/الحيرة5
700000 سبعمائة الف دينار   ثالث سنوات4*3م2772كشك/الحيرة6
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2782كشك/الحيرة7
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2792كشك/الحيرة8
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2802كشك/الحيرة9
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2812كشك/الحيرة10
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2822كشك/الحيرة11
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2832كشك/الحيرة12
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2842كشك/الحيرة13
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2852كشك/الحيرة14

800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2862كشك/الحيرة15
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2872كشك/الحيرة16
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2882كشك/الحيرة17
800000 ثمانمائة الف دينارثالث سنوات2*4م2892كشك/الحيرة18
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وزير العدل يوجه باالرساع بادخال قانون 
اصالح النزالء واملودعني حيز التنفيذ

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير العدل حيدر الزاميل ب�االرساع يف إدخال قانون اصالح 
الن�زالء واملودعني حيز التنفيذ خ�الل االيام القليل�ة القادمة بعد 

مصادقة رئاسة الجمهورية عليه. 
وق�ال الزاميل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
“قان�ون اص�الح النزالء واملودع�ني رقم ١٤ لس�نة ٢٠١٨ قد جاء 
ليح�ل محل جميع القوان�ني والترشيعات الخاصة ب�ادارة النزالء 
واملودعني الس�ابقة وخاصة قانون اص�الح النزالء واملودعني رقم 
١٠٤ لس�نة ١٩٨١ وق�رار مجلس قيادة الث�ورة )املنحل( رقم ٢٠ 
يف ٢٥/ ٥/ ١٩٩٣ ومذك�رة س�لطة األئتالف املؤقتة )املنحلة( رقم 
٢ لس�نة ٢٠٠٣ ، وكافة اوامر س�لطة االئت�الف املؤقتة )املنحلة( 

املتعلقة بموضوع ادارة النزالء واملوقوفني ومراكز االحتجاز”. 
وأض�اف انه “قد ج�اء يف هذا الترشيع العديد م�ن التعديالت التي 
تواكب اجراءات ادارة النزالء واملودعني ومراعاة تحس�ني رضوف 
عمل منتس�بي الدوائر االصالحية وتثبيت مستحقات العاملني يف 
هذه الدوائر من حيث مخصص�ات الخطورة وكذلك بدل االرزاق، 
كذلك شمول منتسبي دوائر الوزارات االخرى الذين يعملون ضمن 

دوائر االصالح بهذه املخصصات”. 
وبني الزاميل، ان “من اهم التعديالت يف هذا القانون هو فك ارتباط 
دائ�رة اصالح االحداث م�ن وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
وربطها بوزارة العدل تماش�ياً مع التوصيات واالتفاقيات الدولية 
ورضورة توحيد جهة ادارة جميع السجون والتسفريات العراقية 

وجعلها ضمن مهام وادارة وزارة العدل”. 
وتاب�ع أن “القان�ون ش�مل ايض�ا العدي�د م�ن تفاصي�ل ادارة 
الس�جون من حيث التصني�ف العلمي الح�كام املودعني وعزلهم 
وفق�اً الحكامهم، وكذلك برامج الرعاي�ة الالحقة بعد انتهاء مدة 
املحكومية، وكذلك برامج الزيارات االرسية لذوي النزالء واالصناف 

التي تستثنى من هذه الربامج”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت إيران رسمياً سبب قطع الطاقة الكهربائية التي تصدرها 
اىل العراق بموجب اتفاقية بني البلدين.

وق�ال وزي�ر الطاقة اإليران�ي، رض�ا أردكاني�ان للصحفيني عىل 
هام�ش حفل توقيع خطة عمل مش�ركة بني وزارت�ي الكهرباء 
واالتص�االت االيرانيت�ني، »إيق�اف تزويد الع�راق بالكهرباء، إلننا 
عملن�ا وفق�ا لالتفاقية، بإعط�اء األولوية لس�د احتياجات البالد 

الرضورية من الكهرباء«.
وأوض�ح »كل عق�ود الطاق�ة واالتفاقي�ات تحت�وي ع�ىل أط�ر 
ومتطلبات، بم�ا يف ذلك أن الدولة املص�درة وعندما تكون بحاجة 

شديدة، عليها أوال ان تلبي احتياجاتها الداخلية«.
ورصح ب�إن »الع�راق بحاجة كبرية ايل الكهرب�اء خاصة يف فصل 
الصي�ف والذي يت�م توفري جزء منه عرب اي�ران من خالل خطوط 
نق�ل الطاقة«.وأض�اف وزير الطاق�ة االيراني، »إنن�ا عىل اتصال 
دائ�م بالجان�ب العراقي، ووزي�ر الكهرباء العراق�ي كان يف ايران 
مؤخرا واطلع عيل حاجاتن�ا للكهرباء«.وقال اركانيان، أن »إيران 
ولتوس�يع مبادالتها مع دول الجوار، تسعى إلنشاء خط نقل آخر 
مع تركمانستان وخط نقل مع جمهورية أرمينيا،« مبينا »عندما 
يتم إنش�اء هذه الخطوط س�وف تتوفر إمكانية زيادة الواردات، 
وس�تزداد التزاماتنا تجاه الدول الت�ي تتلقي الطاقة منا«.وكانت 
نق�ص الطاق�ة الكهربائية أحد أب�رز الدوافع لخ�روج تظاهرات 
ش�عبية غاضبة يف محافظات جنوبية مع ارتفاع درجات الحرارة 
اىل أكثر من ٥٠ درجة مئوية.وكشفت وزارة الكهرباء، األثنني، عن 
خطة بديلة لتعويض الطاقة املستوردة من إيران.وذكرت الوزارة 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انها »قد وضعت 
خطة بديلة عن إسترياد الطاقة الكهربائية من إيران بعد ما أعلن 
الجان�ب اإليراني عدم تمكنه من إعادة خطوط األس�ترياد األربعة 
إىل الخدم�ة من جديد«.ويعتزم وفد وزاري عراقي رفيع املس�توى 
زيارة الس�عودية غ�داً األربعاء، ويض�م وزراء النف�ط عبدالجبار 
اللعيب�ي والكهرباء قاس�م الفهداوي والنق�ل كاظم فنجان وعدد 
من املديرين العامني يف عدد من الوزارات.وسيبحث الوفد العراقي 
مع الجانب الس�عودي عدداً من القضاي�ا وامللفات املهمة يف إطار 
عمل مجلس التنسيق العراقي – السعودي وسيكون ملف الطاقة 
الذي يش�مل الكهرباء والوقود أحد أهم امللفات التي سيتم بحثها 

مع الجانب السعودي، بحسب بيان حكومي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن توف�ري كميات 
كبرية م�ن مادة وق�ود »ال�كاز« ملحطات 
الطاق�ة الكهربائية، وذل�ك ضمن الخطط 

املعجلة للوزارة.
وق�ال وزير النفط جب�ار اللعيبي، يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه جرى توف�ري كميات كب�رية من وقود 
»ال�كاز » ملحط�ات الطاق�ة الكهربائي�ة، 
بهدف تغطية جزء كب�ري من حاجتها من 

الوق�ود وزي�ادة س�اعات تجهي�ز الطاقة 
للمواطنني.

وأش�ار إىل ان »ال�وزارة وضم�ن الخط�ط 
العاجلة لغرفة عملياتها، تمكنت من تنفيذ 
وتلبي�ة االحتياجات العاجل�ة والرضورية 
من مادة الكاز ملحطات الطاقة الكهربائية 
س�واء من خالل توفري كميات من االنتاج 

املحيل او املستورد ».
الخزان�ات  امت�الء  اللعيب�ي،  وأك�د 
واملس�تودعات الخاصة ب�وزارة الكهرباء 
بهذه املادة، مش�ددا عىل اس�تمرار خطط 

تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بوقود 
الغ�از الج�اف والنف�ط االس�ود والنف�ط 
الخ�ام وف�ق الكميات املق�ررة، فضال عن 
وقود الكاز ال�ذي يجهز ايضا كوقود بديل 
لتش�غيل بعض من محطات توليد الطاقة 

الكهربائية التي تعتمد عىل وقود الغاز.
جدير بالذكر ان وزير النفط جبار اللعيبي، 
س�ريافق وزير التخطيط سلمان الجمييل، 
يف زيارة إىل الس�عودية غدا األربعاء، لبحث 
مل�ف الطاقة، حيث ين�وي العراق التوجه 

نحو اململكة بعد اليأس من إيران.

النفط تعلن توفري كميات كبرية من »الكاز« 
ملحطات الكهرباء

    بغداد / المستقبل العراقي

نزل س�عر الدوالر قبل ش�هادة يديل بها جريوم 
باول رئيس مجلس االحتياطي االتحادي }البنك 
املركزي األمريكي{ يف مجلس النواب االمريكي 
س�يتابعها املتعامل�ون لالسرش�اد به�ا ع�يل 
وترية رفع أس�عار الفائدة األمريكية واملخاطر 

الناجمة عن الرصاعات التجارية.
وس�يديل باول بش�هادته بخصوص السياس�ة 
االقتصادي�ة والنقدي�ة أم�ام لجن�ة الش�ؤون 
املرصفية بمجلس الشيوخ األمريكي يف الساعة 

١٤٠٠ بتوقيت جرينتش اليوم الثالثاء.
ومن املتوقع أن ينقل رسالة تبعث عىل التفاؤل 

بخص�وص آف�اق النم�و ويؤكد عىل سياس�ة 
التش�ديد النقدي املتدرج التي يتبناها املركزي، 
لكن�ه قد يواجه أس�ئلة صعبة عن اس�تقاللية 
املرصف املركزي وكيفية تعامله مع أي تصعيد 

يف الحرب التجارية العاملية.
وبحل�ول الس�اعة ٠7٤٥ بتوقي�ت جرينت�ش، 
انخفض مؤرش الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية أمام س�لة من ست عمالت رئيسية، 
ع�ن  متخلي�ا   ٩٤.٣7 إىل  باملئ�ة   ٠.٢ بنس�بة 
املكاس�ب الطفيفة التي س�جلها يف التعامالت 

املبكرة.
واس�تقرت العمل�ة االمريكي�ة أم�ام نظريتها 
الياباني�ة عن�د ١١٢.٢7 ين، بعدم�ا اقربت يف 

وقت س�ابق من الجلس�ة من أعىل مستوى يف 
ستة أشهر عند ١٢.7٨٠ ين الذي سجلته يف ١٣ 

يوليو تموز.
وس�جل اليورو والجني�ه االس�رليني ارتفاعا 
محدودا أم�ام العملة األمريكية، فزادت العملة 
املوح�دة ٠.٢ باملئ�ة إىل ١.١7٣٨ دوالر بع�د أن 
نزلت نصف باملئة األسبوع املايض بينما ارتفع 

االسرليني ٠.١ باملئة إىل ١.٣٢٥٥ دوالر.
وارتفع الدوالر األسرايل ٠.١ باملئة إىل 7٤٢٨.٠ 
دوالر أمريك�ي، بينما زاد ال�دوالر النيوزيلندي 
٠.٨ باملئ�ة إىل ٠.6٨٣٩ دوالر أمريكي مس�جال 
أع�ىل مس�توياته من�ذ أن بل�غ ٠.6٨٣٥ دوالر 

أمريكي يف ١١ يوليو تموز.

سعر رصف الدوالر يواجه هبوطًا جديدًا

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية الكهرب�اء العامة يف دهوك 
انه�ا س�تعتمد البطاق�ة االلكروني�ة يف 

استيفاء أجور الطاقة من السكان.
وقال مدير الكهرباء يف املحافظة املهندس 
كم�ال محم�د صال�ح يف مؤتم�ر صحفي 
عقده يف دهوك، ان وزارة الكهرباء وبدعم 
م�ن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان وضع�ت 
نظاما جديدا الس�تيفاء اج�وار الكهرباء 

عرب »السيم كارت« البطاقة االلكرونية.
وأضاف ان املديرية تزود الس�كان ب� ٣٠٨ 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية والتي يتم 
تزويدهم بها بني ١٠ – ١١ س�اعة يوميا، 
مش�ريا اىل ان املديري�ة س�تعتمد البطاقة 

االلكرونية يف استيفاء األجور.
وكان رئي�س وزراء إقلي�م كردس�تان قد 
اعلن يف اخر مؤتمر صحفي له ان حكومته 
ستفعل نظاما »السيم كارت« يف استيفاء 

أجور تزويد الطاقة اىل املواطنني.

حكومة كردستان ترشع 
يف استيفاء اجور الكهرباء 

بالبطاقة االلكرتونية

    بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س محافظة بغ�داد ع�ىل تعيني املحارضين حس�ب 
الخدم�ة واالختص�اص املطل�وب، فيم�ا ق�رر تكلي�ف املحافظة 

بتخصيص درجات وظيفية الصحاب عقود تنمية االقاليم.
وقال رئيس لجنة العالقات واإلعالم باملجلس رعد جبار الخمييس 
إن “مجل�س محافظة بغداد ص�وت خالل جلس�ته التي عقدها، 
الي�وم، ع�ىل تعي�ني املحارضي�ن يف وزارة الربية حس�ب الخدمة 

واالختصاص املطلوب”. 
وأض�اف الخمييس، أن “مجلس صوت ايضا عىل تكليف املحافظة 
بتخصي�ص درجات وظيفي�ة الصحاب عقود تنمي�ة االقاليم من 

املستمرين بالعمل”. 
من جان�ب آخر اوضح الخمييس، أن “املجلس أكد خالل جلس�ته 
عىل حق التظاهر الس�لمي لجميع املواطنني رشيطة الحفاظ عىل 

سلميتها وعدم التعرض اىل املمتلكات العامة”.

جملس بغداد يصوت عىل تعيني »املحارضين« 
ويكلف املحافظة بتخصيص درجات وظيفية

    المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

كرم رئيس ديوان الوقف الش�يعي الس�يد 
عالء املوسوي قراء وحفظة القرآن الكريم 
الذّيَن مّثلوا العراق يف املُس�ابقات القرآنية 
الدولّية، بعد حصولهم عىل مراكٍز ُمتقّدمة 
فيه�ا بحفل أقي�م يف مقر رئاس�ة الديوان 

ببغداد«.
وأك�د املدي�ر اإلع�الم والعالق�ات العام�ة 
بالدي�وان حي�در جلوخ�ان ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«, ان »الحفل ابت�دأ بتالوة آي من 
الذك�ر الحكي�م للق�ارئ عيل حس�ني عبد 
ع�يل الفائ�ز باملرك�ز الثان�ي يف املس�ابقة 
الدولي�ة التي أقيم�ت يف جمهوري�ة إيران 

اإلسالمية«.
واوض�ح ان »رئي�س الديوان ألق�ى كلمة 
خ�الل الحف�ل أب�دى فيه�ا س�عادته بما 

حقق�ه املش�اركون من الق�راء والحفظة 
يف املس�ابقات الدولي�ة مثنيا ع�ىل الجهود 

املبذول�ة من قب�ل املرك�ز الوطن�ي لعلوم 
الق�رآن داعي�ا الب�اري عز وج�ل ان يوفق 

الجمي�ع م�ن اجل الرق�ي بت�الوة وحفظ 
الق�رآن الكريم ورفع راي�ة العراق عاليا يف 

املحافل القرآنية الدولية«.
 من جهته ألقى مدير املركز الوطني لعلوم 
القرآن راف�ع العامري كلمة فيها الش�كر 
لرئي�س الدي�وان ع�ىل الدعم ال�ال محدود 
ال�ذي يقدمه يف س�بيل املش�اركة بجميع 
املس�ابقات القرآني�ة الدولي�ة وتوفري كل 
املس�تلزمات املطلوبة للمشاركة كما أثنى 
العام�ري ع�ىل كل م�ن س�اهم يف تحقيق 
ه�ذه النتائج الدولية , مبين�ا ان العامري 
قدم رشحا مبس�طا عن اآللية التي يتبعها 
املركز الوطني الختيار املتنافسني وكيفية 
التفضي�ل فيم�ا بينه�م مؤك�دا ان ه�ذه 
االنجازات لم تكن وليد الصدفة إنما كانت 
نت�اج عم�ل وجهد مبذول م�ن قبل جميع 

الذي ساهموا فيها .

    بغداد / المستقبل العراقي

العمان�ي  الط�ريان  رشك�ة  أعلن�ت 
رحالته�ا  اس�تئناف  )حكومي�ة( 
املجدول�ة م�ن وإىل مط�ار النج�ف 
ال�دويل بالعراق اعتب�ارا من الثالثاء، 
وفق ما ج�اء يف تغريدة للرشكة عىل 

»توير«.
ويف وقت س�ابق االثن�ني، أعلن وزير 
النقل أن مطار النجف عاد الستقبال 

رحالت الطائ�رات الدولية منذ األحد 
امل�ايض برحل�ة جوي�ة قادم�ة من 

مطار بريوت )لبنان(.
علق�ت  ط�ريان  رشكات  وكان�ت 
رحالته�ا الجوي�ة اىل مط�ار النجف 
عقب اقتحامه من قبل متظاهرين.

والجمعة، اقتح�م مئات املتظاهرين 
مط�ار النج�ف احتجاج�ا ع�ىل م�ا 
األح�زاب  »س�يطرة  ب��  وصف�وه 
املط�ار«،  واردات  ع�ىل  السياس�ية 

فاي�د  مدي�ره  بإقال�ة  وللمطالب�ة 
الش�مري وتحويل وارداته إىل تمويل 

مشاريع خدمية يف املحافظة.
يف  أس�بوع  قب�ل  االحتج�اج  وب�دأ 
محافظ�ة البرصة، وامت�د الحقا إىل 
املحافظات جنوب�ي البالد، ويطالب 
بتوف�ري الخدمات العامة األساس�ية 
من قبي�ل امل�اء والكهرب�اء وفرص 

العمل ومحاربة الفساد.
أعم�ال  االحتجاج�ات  وتخلل�ت 

عن�ف ومواجه�ات بني ق�وات األمن 
واملتظاهرين، م�ا أوقع 6 قتىل حتى 
اآلن فض�ال عن عرشات الجرحى من 

املتظاهرين وقوات األمن.
واتخ�ذت الحكومة ق�رارات الحتواء 
االحتجاج�ات، م�ن بينها تخصيص 
وظائ�ف حكومية وأم�وال ملحافظة 
الب�رصة، فض�ال عن خط�ط لتنفيذ 
مش�اريع خدمية عىل املدى القصري 

واملتوسط.

رئيس ديوان الوقف الشيعي يكرم الفائزين يف املسابقات 
الدولية القرآنية

الطريان العامين يستأنف الرحالت اجلوية إىل النجف

    بغداد / المستقبل العراقي

دبارشت رشك�ة الصناعات الحربية 
وزارة  رشكات  اح�دى  العام�ة 
الصناعة واملع�ادن بتدريب وتأهيل 
النف�ط  وزارة  العامل�ة يف  الك�وادر 
والدوائ�ر وال�رشكات التابع�ة له�ا 
عىل مختلف الفحوصات الالأتالفية 

بموجب عقد موقع بني الطرفني.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة الدكتور 
مظه�ر صادق التميم�ي يف ترصيح 
ان  ال�وزارة  يف  االعالم�ي  للمرك�ز 
للرشك�ة  التاب�ع  الكرام�ة  مصن�ع 
 )١٢٠( وتأهي�ل  بتدري�ب  ب�ارش 
منتسب يف وزارة النفط عىل مختلف 
الفحوصات منها الفحص باالشعة 
بالجزيئ�ات  والفح�ص  الس�ينية 
باملوجات  املغناطيس�ية والفح�ص 
ف�وق الصوتية والفح�ص بالصبغة 
النافذة والفحص البرصي ، مش�ريا 
اىل ان الدورة بدأت يف االول من شهر 
تموز الحايل وستس�تمر ملدة خمسة 
لتأهيل املش�اركني  وعرشي�ن ي�وم 

اىل املس�توى الثال�ث يف االختب�ارات 
التوكيدي�ة  والعملي�ة  النظري�ة 
للحاصلني ع�ىل املس�توى الثاني يف 
مجال الفحص الهن�ديس الالأتاليف ، 
الفتا اىل ان هذه الدورة ليست االوىل 
الت�ي يقيمه�ا مرك�ز الفحوص�ات 
الالأتالفي�ة يف مصن�ع الكرامة فقد 
سبق له وان اقام العديد من الدورات 
وبمختلف الفحوصات اىل منتس�بي 
وزارة النف�ط وال�رشكات النفطي�ة 
واس�همت يف تأهيله�م للدخ�ول يف 
الراخيص  الفحوصات بعد منحهم 
الدولي�ة واملعتم�دة ل�دى الرشكات 
العاملية.ودعا التميمي كافة وزارات 
وباالخ�ص  الدول�ة  ومؤسس�ات 
العاملة يف مجال املش�اريع النفطية 
والكهرباء والبن�ى التحتية واملراكز 
التدريبية والبحثية والتي تحتاج اىل 
هذا النوع من الدورات والش�هادات 
لالس�تفادة م�ن امكاني�ات املرك�ز 
لتوف�ري مبالغ تصل اىل 7٥% فيما لو 
ت�م الحصول ع�ىل هذه الش�هادات 
من خارج العراق.تجدر االش�ارة اىل 

ان مرك�ز الفحوص�ات الالأتالفي�ة 
يف مصن�ع الكرام�ة التاب�ع لرشكة 
الصناع�ات الحربية العامة يعد اول 
الع�راق  مرك�ز دويل متخص�ص يف 
حاصل ع�ىل الرخيص ال�دويل ملنح 
التخصصي�ة  الدولي�ة  الش�هادات 
بمجال الفحوص�ات الالأتالفية من 
 )RTC( قبل املعه�د الدويل ال�رويس
املعتمد م�ن قبل مؤسس�ة خدمات 
 )UKAS( الربيطاني�ة  االعتم�اد 
يف  االمتحان�ات  باج�راء  ومخ�ول 
ومن�ح  الالأتالفي�ة  الفحوص�ات 
الش�هادات ومجهز بأحدث االجهزة 
ج�ودة  ش�هادات  ع�ىل  وحاص�ل 
 )ISO١7٠٢٥:٢٠٠٥( املخت�ربات 
وخ�رباء  اس�اتذة  في�ه  ويح�ارض 
حاصل�ني ع�ىل ش�هادات عاملي�ة يف 
مج�ال التدريب للمس�تويات الثاني 
والثالث كما ان لدى املركز االستعداد 
واالمكانية عىل تقديم كافة الخدمات 
واالستش�ارات يف مجال الفحوصات 
الالأتالفية  الهندس�ية والفحوصات 

للمشاريع الهندسية.

الصناعات احلربية تبارش بتدريب »120« منتسبًا 
من النفط عىل خمتلف الفحوصات »الالأتالفية«

    بغداد / المستقبل العراقي

يش�ارف مرشوع الصح�ن الفاطمي يف العتب�ة العلوية 
املقدس�ة بمحافظ�ة النج�ف األرشف ع�ىل االنتهاء بعد 
بناء أستمر أكثر من 6 سنوات.وقال مدير املرشوع الذي 
تديره اي�ران، حامد أمريي يف ترصي�ح صحفي ان »٩٠ 
باملئة من قسم الزائرين يف الصحن الطاهر قد اكتمل كما 
ان امل�رشوع س�يكتمل تماما لغاية نهاي�ة آذار ٢٠١٩«.

وأعرب، عن أمله »بإكمال هذا الجزء من املرشوع لغاية 
عي�د الغدي�ر املقب�ل } ١٨ ذي الحجة{ وتس�ليمه للعتبة 
العلوية املقدس�ة والزائرين«.وأضاف أمريي، ان »قس�م 
الزائري�ن يف صح�ن الس�يدة الزهراء عليها الس�الم يتم 
تش�ييده يف ثالث طوابق حيث ان الطابق االريض واالول 
ق�د أكتمال كما ان الطوابق االخ�رى يف مراحلها النهائية 
من االنجاز«.وتابع »انه فضال عن اكمال قسم الزائرين 
يف هذا الصحن الرشيف فان املكتبة والقس�م االداري قد 
انجزا وعىل وش�ك التسليم«.يشار اىل ان مرشوع تشييد 
صح�ن الس�يدة فاطم�ة الزه�راء عليها الس�الم قد بدأ 
انج�ازه منذ عام ٢٠١٢ برعاية اللجن�ة االيرانية العادة 
اعم�ار العتبات املقدس�ة يف العراق وال�ذي يعد املرشوع 
االعماري االكرب يف تاريخ العتبات املقدس�ة. ويتم انجاز 
صح�ن الس�يدة الزهراء يف رضي�ح االمام ع�يل عليهما 
الس�الم بالتنس�يق مع دي�وان الوقف الش�يعي والعتبة 

العلوية املقدس�ة.وبني املرشوع وفق هندسة معمارية 
جميل�ة ومذهلة وتم تجهيزه بالس�جاد م�ن املتربعني 
اإليرانيني ويحتوي عىل االمكانيات الالزمة للزائرين.وتم 
تصمي�م الجزء اآلخر من صحن الس�يدة الزهراء }ع{ يف 
عدة أقس�ام، وفضال عن املبن�ى اإلداري، يضم املرشوع 
م�رآب الس�يارات واملتح�ف واملكتب�ة، كل منه�ا يجري 
بناؤه�ا يف أربعة وخمس�ة طواب�ق، ومن املق�رر إكمال 
مرشوع املكتبة بحلول نهاية آذار املقبل وستسلم للعتبة 
العلوي�ة املقدس�ة.ويعترب هذا املرشوع الرائ�ع الذي تم 
إنجازه بفضل الجه�ود اإليرانية، أكرب مرشوع اعماري 
يف العالم اإلس�المي بعد املسجد الحرام، حيث يتم زيادة 
مساحة املرقد الطاهر ملرقد اإلمام عيل }ع{ اىل ٢٢٠ الف 
م�ر مربع }١٠٠ ألف مر مربع للزائرين و١٢٠ ألف مر 
مربع لالقسام االخرى{ ويوازي ضعف املساحة الحالية 
للمس�جد النبوي الرشيف }ص{ وثالثة أضعاف مساحة 
مرق�د اإلم�ام الرض�ا }ع{ يف ايران.وتق�ع مكتبة صحن 
الس�يدة الزه�راء }ع{ يف الجانب الش�مايل من املرشوع، 
مقابل حي الحويش، وتبلغ مساحتها ٣ آالف مر مربع 
ومساحتها اإلجمالية ١6.٥٠٠ مر مربع، وتبلغ طاقتها 
االس�تيعابية مليون كتاب، وهي مجهزة بورشة إصالح 
املخطوط�ات، باإلضافة إىل ذلك، يقع مبنى املتحف الذي 
يتألف من خمس�ة طوابق، بمس�احة ١7 ألف مر مربع 

أمام حي املرشق.

الصحن الفاطمي يشارف عىل اإلنجاز 
يف أكرب توسعة بعد املسجد احلرام

إيران تعلن بشكل رسمي سبب قطع 
الكهرباء عن العراق
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إعالن 
بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / شعبة االمالك املرقم 13135 يف 2018/7/12 
املتضم�ن االعالن عن تأجري االمالك البالغ عددها )4( ملك العائده اىل مديرية بلدية الكحالء 
املدرجة اوصافها ادناه استنادا »لقانون بيع وأيجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 . 
فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الكحالء او سكرتري اللجنة 
وخالل مدة 30 يوما » تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا » معه تأمينات قانونية 
ال تق�ل عن 20% من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجرى املزايدة يف اليوم التايل من انتهاء 
املدة اعاله الساعة العارشة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها يف 
مقر مديرية بلدية الكحالء واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي 
يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور 

اللجنة البالغة 2% واية اجور قانونية اخرى .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

العباسية
العدد : 2530 /2018
التاريخ 2018/2/18

اىل املطل�وب تبلغ�ه ) رض�ا مه�دي 
احمد(
اعالن

قدم�ت املس�تدعية طليقت�ك )ام�ل 
حس�ن يارس( طلب لهذه املحكمة 
وذلك لغ�رض اس�تصدار حجة اذن 
باس�تصدار ج�واز س�فر ألوالده�ا 
القارصين كل م�ن )محمد ومالك( 
وملجهولية محل اقامته حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار املخت�ار 
الثالثة  واختيارية منطق�ة الجديدة 
قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليت�ن يوميتن وذلك 
للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 
التاس�عة  الس�اعة   2018/8/6
صباحا لتدوي�ن اقوالك حول الطلب 
املقدم وعن�د عدم حضورك يف املوعد 
املحدد سوف يتم السري يف االجراءات 

وفق االصول
القايض

اثري عبد الحر جرب
�����������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2018/2179

التاريخ : 2018/7/9
اىل /املنف�ذ عليها ) املدينة / حكيمة 

جواد رشيف( 
م�ن  املديري�ة  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
مرك�ز رشط�ة الح�ر املرق�م 9846 
املنطق�ة  ومخت�ار   2018/7/8 يف 
موىس داخ�ل خميس ان�ك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او  مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه  واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
كرب�الء خ�الل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش  هذه 
املديري�ة بإج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل 

رسول كريم املسلماوي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة األحوال الش�خصية 
يف  705/ش/2018  املرق�م  
نفق�ة  قط�ع  ع�ىل    2018/5/31

االطفال
�����������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / سليمة زويد خلف 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائ�ن يف )البرصة : كوت 
االعم�ار  وزارة  مجم�ع  الحج�اج/ 
واالس�كان / تقاطع حي الرسالة ( 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام الرشيك )وس�ام طه ياس�ن( 
بالبن�اء  ع�ىل حصت�ه املش�اعة يف 
 )2786/818( املرقم�ة  القطع�ة 
مقاطع�ة )القبلة( لغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
)15( يوم�ا داخ�ل الع�راق وش�هرا 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف 

االعراض مستقبال 
�����������������������������

فقدان
يف   644664 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
2016/1/18 والص�ادر م�ن بلدية 
البرصة ومبلغه 1,800,000 بأس�م 
)عبد الزهرة طاهر مرشي( عىل من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
�����������������������������

اىل الرشكاء
)زهراء اياد فؤاد( اقتىض حضوركم 
اىل مديري�ة بلدي�ة الكوف�ة لغ�رض 
اص�دار اجازة بن�اء لرشيككم )عبد 
الل�ه محم�د س�الم عب�د الحمي�د( 
للقطعة املرقم�ة )3/85566(  رقم 

املقاطعة 4 حي ميسان يف الكوفة 
�����������������������������

محكمة بداءة الزبري
العدد : 263/ب/2018

اعالن 
اىل املدعى عليه / تركي راجي بريج 
الرفيعي / ش�غله  /عامل / يسكن 

الزبري � حي القائد 
اق�ام املدعي / علوان جالب ش�عري 
263/ب/2018  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وبع�د اجراء 
املرافعة بحق�ك غياب�ا وعلنا قررت 
ه�ذه املحكم�ة الحك�م  وبموج�ب 
يف  263/ب/2018  املرق�م  قراره�ا 
2018/7/16 الزام�ك بتأدي�ة مبلغ 
قدره اربعة وع�رشون مليون دينار 
للمدع�ي اعاله عن اس�تالمك املبلغ 
اعاله عن قرضة حسنة وعند اجراء 
تبليغ�ك فق�د وردت الين�ا التبالي�غ 
مرشوح�ا عليه�ا م�ن قب�ل القائم 
بالتبلي�غ يف مركز رشطة املربد بانك 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة واملؤيد 
ب�رشح مخت�ار منطق�ة الدريهميه 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  ل�ذا   3
قررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار عن 
طريق النرش يف صحيفتن محليتن 
يوميتن وفق القانون ويف حالة عدم 
اعراضك عىل الق�رار املذكور اعاله 
خالل املدة القانونية فانه سيكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض االول

مصطفى شاكر عيل

اعالن 
بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان / شعبة االمالك املرقم 13051 يف 
11/ 7/ 2018 املتضمن االعالن عن تأجري 2 ملك العائده اىل مديرية بلدية امليمونة 
املدرجة اوصافها ادناه اس�تنادا » لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( 
لس�نة 2013 . فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مديرية بلدية 
امليمونة او سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما »تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه تأمينات قانونية التقل عن 20% من القيمة املقدرة لكامل مدته 
وس�تجرى املزايدة يف اليوم التايل من انتهاء املدة اعاله الس�اعة العارشة والنصف 
صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة 
واذا ص�ادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل الي�وم الذي يليه من ايام 
العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالعالن واجور 

اللجنة البالغة 2%واية اجور قانونية اخرى .

اعالن
اىل الرشيك ) رحيم محس�ن رب�اط( توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازة بن�اء للعقار 
املرق�م 3/3971 ح�ي الن�داء خالل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

ايمان هادي جاسم
�����������������������������������������������

امانة بغداد
نرش تنويه

ورد س�هواً يف ن�رش اعالن تبليغ املنفذ علي�ه )خالد جمال 
ع�يل مجي�د ( باوص�اف املح�رر حي�ث ورد ق�رار الحكم 
بالع�دد )671/ ب3 /2017( خطأ والصحيح هو )671/

س2017/3( كما وردت عبارة )رس�م التس�جيل(يف حن 
ان الصحي�ح هو ) رس�م التحصيل(  املنش�ور يف جريدتنا 

بالعدد )1683( يف 2018/5/30لذا اقتىض التنويه .
�����������������������������������������������

محكمة بداءة النارصية
/ العدد : 1791/ب/2018

إع���الن
س�تبيع محكم�ة ب�داءة النارصية وع�ن طري�ق املزايدة 
العلنية العقارين تسلس�ل 704/110 جزيرة و705/110 
جزيرة وخالل ثالثون يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
وإذا ص�ادف يوم الثالثن عطلة رس�مية ففي اليوم الذي 
يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة 
الب�داءة فعىل الراغبن بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعينن  مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية بنس�بة 
10% بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار بنس�بة %3 
والنقبل املبالغ النقدية  إن لم يكونوا من الرشكاء علما إن 

الداللية عىل املشري .
القايض االول

عادل خلف جاسم
األوصاف:

   �����������������������������������������������
1- العق�ار االول مف�رز بصورة غري رس�مية اىل اربع دور 
ال�دار االوىل مؤلفة من س�احة امامية واس�تقبال وهول 
وغرف�ة ومطب�خ ومجموع�ة صحية خارجي�ة مبني من 
الطابوق ومسقفه بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء ، 
اما الدار الثانية مؤلفة من ممر وصحيات ومطبخ وغرفة 
مبن�ي من الطابوق ومس�قفه بالش�يلمان مجه�ز باملاء 
والكهرب�اء ، اما الدار الثالثة مؤلف�ة من غرفتن ومطبخ 
وصالة واس�تقبال ومجموعة صحي�ة مبني من الطابوق 
ومس�قفه بالش�يلمان مجهز باملاء والكهرباء ، اما الدار 
الرابع�ة مؤلفة م�ن غرفتن وصالة وصحي�ات مبني من 
الطابوق ومسقفه بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء . 
اما العقار الثاني عبارة عن دار مؤلف من س�احة امامية 
مكش�وفة وغرفتن ذات بناء حديث مفروش�ة بالكرانيت 
وغرفت�ن بن�اء قدي�م مبن�ي م�ن الطاب�وق ومس�قفه 

بالشيلمان مجهز باملاء والكهرباء .
2- مس�احة العقار االول 379,5 م2، اما مس�احة العقار 

الثاني 157م2 
3- القيم�ة املقدرة للعقار االول ارض�ا وبناءا مبلغ قدره 
مائتان وس�بعة وعرشون مليون وثالثمائة واربعون الف 
دينار فقط ام�ا القيمة املقدرة للعقار الثاني ارضا وبناءا 
مبلغ قدره خمس�ة وثمانون مليون وستمائة وخمسون 

الف دينار فقط.
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مديرية تنفيذ قلعة سكر
العدد: 2017/352

اىل/ املدين/ محمد فيصل مطر
م/اعالن تبليغ مدين

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل كت�اب مركز رشطة 
قلع�ة س�كر بالع�دد 4153 يف 2018/4/12 واملرفق معه 
اش�عار املختاري�ن والذي تب�ن فيه انك مرتح�ل اىل جهة 
مجهولة لذا قررت هذه املديرية النرش يف الصحف املحلية 
العراقي�ة وتكليفك بالحضور خ�الل ثالثون يوما تبدا من 
الي�وم التايل للنرش لغرض املب�ارشة باإلجراءات التنفيذية 
بحض�ورك وعند انقض�اء املهلة وع�دم مراجعتك ملديرية 
تنفي�ذ قلعة س�كر خالل الف�رة املذكورة اعاله س�تقوم 
ه�ذه املديري�ة باتخ�اذ االج�راءات الجربي�ة بحقك وفق 

احكام املادة 27 من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل/ سعد كاظم بردان السعيدي

منفذ عدل قلعة سكر
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية

العدد: 4242/ش/2018    
اىل/املدعى عليها /حنان كوتي فرحان

اعالن                
اقام املدعي س�نان محس�ن ش�مخي الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة أعاله والتي يطلب فيه�ا الحكم بتصديق الطالق 
الواق�ع خارج املحكم�ة وبالنظر ملجهولي�ة محل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2018/7/24 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك وأرسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض/سمري نارص محيسن

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد: 4507

التاريخ: 2018/7/17
اعالن تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2018/5/6 
لتس�جيل تمام العقار املرقم )1667( محلة ) الرش�ادية( 
يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املجدد )عب�د الهادي حمزة 
حس�ن( لتس�جيله مجددا باس�مه بصفته املالك والحائز 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري )43( 
لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا الطلب فع�ىل كل من يدعي 
بوج�ود عالقة او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
لدي�ه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء مدة هذا االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املدير عبد النارص جواد كاظم

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

مديرية التسجيل العقاري العام
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد: 3325
التاريخ: 2018/5/17

اعالن تسجيل عقار مجدد
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
2017/12/24 لتسجيل تمام العقار املرقم )3266( محلة 
) رشادية( يف الكوفة اىل طالب التسجيل املجدد )مصطفى 
محس�ن مرتىض( لتسجيله مجددا باس�مه بصفته املالك 
والحائز للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
لها تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم 
م�ا لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء مدة هذا االع�الن وذلك الثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املدير عبد النارص جواد كاظم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد: 150/ش/2018
التاريخ: 2018/7/11

اعالن
اىل/ املدعى عليه ) يارس عدنان فاضل(

اقام�ت زوجت�ك املدعي�ة ) فاطم�ة يارس جلي�ل( الدعوى 
املرقم�ة 150/ش/2018 املتضم�ن طل�ب تس�ليم االثاث 
الزوجية وعند تعذر تس�ليم االثاث دفع اقيامه وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
ح�ي الزه�راء عليه تق�رر تبليغك�م بواس�طة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق يوم 2018/7/22 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول .
القايض

عيسم عيل الجبوري
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 2556/ب2018/3

التاريخ: 2018/7/16
اىل / املدعى عليه ) خالد محمد صالح عبد البديع(

اقام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
) مصطف�ى حي�در خليف�ة( اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى 
املرقم�ة اعاله ض�دك والذي يطل�ب فيها الحكم بتس�ديد 
مبلغا مق�داره )ال�ف واربعمائة وثالثة وتس�عون دوالر( 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ومع�زز باش�عار املجلس البلدي  ل�ذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافع�ة املصادف 
يوم 2018/7/25 التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول .
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة (
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

اعالن للمرة الثالثة
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب ) رشك�ة عامة( عن اجراء 
املزايدة العلنيةالثالثةإليجاربناية ساحة وقوف سيارات 
النفث�ايف تمام الس�اعة )9(  م�ن صباح ي�وم )االثنن( 
املص�ادف 2018/8/6 والتي تحتوي ع�ىل محل مطعم 
ومطب�خ وحمامات وقاعة اس�راحة ومص�ىل ومرافق 

صحية 
فعىل الراغبن باالشراك باملزايدة العلنية الحضور باملكان 
بالزمان املحددين مس�تصحبن معه�م مبلغ التأمينات 
البالغة )3,600,000( دينار فقط )ثالثة مالين وستمائة 
ال�ف دينار( ال غريه�ا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن وعىل املش�رك باملزاي�دة جلب هوية 

االحوال املدنية او البطاقة الوطنية مع  بطاقة السكن 
مالحظ�ة : اذا صادف ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون 

اليوم التايل هو موعد الغلق

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 7815

اعالن
اىل/املطل�وب حج�ة االذن بالس�فر ضده/ س�لمان 

جعفر مخيلف
بناءا ع�ىل طلب حجة االذن بالس�فر املقدم اىل هذه 
املحكم�ة م�ن قب�ل طالبة الحج�ة ذكريات حس�ن 
جيجان بخصوص منحها االذن بالس�فر مع ابنائها 
القارصي�ن ع�يل وعب�اس وآي�ات ولكون�ك والدهم 
وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن بالحضور ام�ام هذه املحكمة 

وخالل ثالثة ايام من التاريخ لنرش
هذا االعالن وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�وف تس�تكمل املحكم�ة اجراءاتها 

بحقك غيابيا.
القايض/مرتض سليم خصاف
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دائرة التسجيل العقاري يف الفجر 
اع��الن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم إىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2018/6/25 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 1173 
محلة حس�ن عل�وان/  بأس�م / حس�ن عذيب عبد 
مج�ددا باعتباره�ا حائ�زه ل�ه بصفة املال�ك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتسجيل وفق إحكام  قانون التسجيل العقاري رقم 
43 لسنة 1971 قررنا إعالن هذا الطلب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم ما لدية من بين�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ن يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض .
مالح�ظ التس�جيل العق�اري /الفجر/ ع�يل عدنان 

ناهي
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فقدان وصل
املرق�م 1496870 يف  االمان�ات  فق�د من�ي وص�ل 
2017/5/28 والص�ادر من مديرية بلدية النارصية 
ومبلغ�ه 300000 ال�ف دينار – رقم الكش�ك 1126 
حي اور باسم/ حسام عبد الحسن جودة فمن يعثر 

عليه تسليمه ملصدره .
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5400

التاريخ 2018/7/15
بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي )حمزه 
صاحب كاظم( الذي يطلب في�ه تبديل لقبه وجعله 
) الحي�دري ( بدال من )حياور( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمس�ة 
عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
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فقدان

فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن رشكة تعبئة الغاز 
يف النجفبأس�م )عباس فاضل عب�اس( فعلىمنيعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار او اىل مكتب الخياط 

للنرش واالعالن قرب بناية املحاكم يف النجف 
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تنويه
ن�رش اعالن انذار اىل ورثة الفالح املتويف /عبد الزهرة 
هادي بديوي املنش�ور يف جريدة املس�تقبل العراقي 
بعددها املرقم 1708 يف 2018/7/10 جاء يف مقدمة 
االع�الن اىل ورث�ة الفالح املت�ويف عبد الزه�رة هادي 
بديري خطأ والصحيح هو عبد الزهرة هادي بديوي 

لذا وجب التنويه

العدد/84
التاريخ /  /1439 هـ 
املوافق 2018/7/10

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

املهندس 
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

العدد: 297
التاريخ : 7/12/ 2018

العدد:298
التاريخ: 2018/7/12

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة

موقعه نوع الملك ت
مدة التاجير القيمة التقديرية السنوية المساحة ورقمه 

500000خمسمائة الف دينار 9م12/السوقحانوت 1
3 سنوات الغيرها

500000خمسمائة الف دينار 9م22/ السوقحانوت 2
3 سنوات الغيرها 

موقعه نوع الملك ت
بدل التأجيرالسابق للسنة المساحة ورقمه 

مدة التأجيربدل التاجيرالحالي  للسنة الواحدة الواحدة 

 400,000 اربعمائة 2×3م175سرايكشك 1
الف دينارفقط  الغير

350,000 ثالثمائة وخمسون 
سنة واحدة الف دينار فقط الغير 

 400,000 اربعمائة 2×3م185سراي كشك 2
الف دينارفقط  الغير 

350,000 ثالثمائة وخمسون 
سنة واحدة الف دينار فقط الغير 

400,000 اربعمائة 2×3م192سراي كشك3
الف دينارفقط  الغير 

350،000 ثالثمائة وخمسون 
سنة واحدة الف دينار فقط الغير 

400,000 اربعمائة 2×3م198سرايكشك4
الف دينارفقط  الغير 

350,000ثالثمائة وخمسون الف 
سنة واحدة دينار فقط الغير 
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جــداريـة سـرديـة بـتـوقـيـع )30( روائـيـًا 

الكت�اب ال�ذي ص�در حديث�اً ع�ن دار »بدائ�ل« 
بالقاه�رة، يف 240 صفحة من القطع املتوس�ط، 
يمث�ل الحلق�ة الثالثة من م�روع نقدي طموح 
يس�عى عبد الله إىل تأصيله بخربة جمالية الفتة، 
بع�د كتابيه املتميزين: »الرواية املرصية.. س�ؤال 
الحرية ومساءلة االس�تبداد« و»جيل السبعينات 
يف الرواية املرصية.. إش�كاليات الواقع وجماليات 

الرسد«.
تجدل عناوي�ن الكت�ب الثالث�ة، بتقاطعاتها مع 
بعضها بعضاً، فكرة أساس�ية تمثل حجر الرؤية 
له�ذا امل�روع النق�دي الطموح، وه�ي أن النقد 
اب�ن الواق�ع والخي�ال مع�اً، وأن كال العنرصي�ن 
يشكل ماهية النص الروائي، بكل عوامله وأبعاده 
املنفتحة عىل فض�اءات الذات والواق�ع، وأزمنته 

الغابرة والالحقة.
عىل ه�ذه األس�اس، وبمع�اول نقدي�ة متنوعة، 
تتوغل دراس�ات الكت�اب يف النص�وص املختارة، 
تف�كك وتحلل ش�فراتها ومحموالته�ا، بحثاً عن 
الجم�ال املخفي املغاي�ر، ال�ذي ال يخضع ملعايري 
ومقاييس أدبية مس�تهلكة ومنتجة سلفاً، وإنما 
يؤس�س لرسديات جديدة تس�عى وراء الحقيقة 
باعتبارها التجيل األمث�ل للذات، وللواقع والخيال 
معاً. يكش�ف عبد الله، من خالل هذه التوغل، أن 
اللعب�ة الروائية تبلغ ذروته�ا الفكرية والجمالية 
حني تصبح امت�داداً ملعارفنا الش�خصية، وجزءاً 
من حياتنا، نس�د به الفراغ والفجوات يف التاريخ 
والحياة. ومع ذلك، يظل النص أوسع من تاريخه، 
وم�ن واقع�ه، بق�وة الخي�ال، وجدل�ه الحي مع 
الذاك�رة والحلم، واالنفتاح عىل املس�تقبل بطاقة 

املغامرة والتجريب.
نقطة مهمة أيضاً يف ه�ذه الكتاب النوعي، وهي 
حرص الناقد عىل اتساع فضاء مروعة النقدي، 
وأن يكتس�ب خصوصيته الفني�ة والجمالية من 
خ�الل التجاور ب�ني أجيال م�ن الكت�اب، تتباين 
أعماره�م ومش�اربهم الفنية، لكنه�م ينضوون 
جميع�اً تحت مظل�ة البح�ث عن كتاب�ة رسدية 
جديدة، تحرر النص من الذهنية الثقافية الضيقة 

والحبس داخل مقوالت جامدة.
يشمل هذه التجاور الروائيني: »محمد البساطي، 
ويحيى مختار، وإبراهيم عبد املجيد، وجار النبي 
الحل�و، وفتحي إمبابي، وس�لوى بك�ر، ومحمود 
الفيت�وري  وأحم�د  البه�ات،  الوردان�ي، ورض�ا 
)ليبي�ا(، وأحمد املخلويف )املغ�رب(، وعبده وازن 
)لبنان(، ومكاوي س�عيد وخالد أقلعي )املغرب(، 
وعزة رشاد، وسيد الوكيل، ومحمد الشاذيل، وعبد 
الس�تار حتيتة، وعامر س�نبل، وحم�دي الجزار، 

وأرشف الصب�اغ، وع�يل عطا، وفتحي س�ليمان، 
ومحمد داود، وصبحي ش�حاتة، ويوسف وهيب، 
وهاني القط، وس�مر نور، ومايا الحاج )لبنان(، 

وعيل سيد عيل، وأحمد مجدي همام«.
ويؤكد عبد الله أن عمله النقدي »ينطلق من )اآلن 
/ وهن�ا( لريص�د لن�ا )جدارية ال�رسد العربي يف 
لحظة فارقة(«، الفتاً إىل أن نصوص هؤالء الكتاب 
تعرب عن تمثيالت واعي�ة ومنتخبة لواقع الرواية 
العربية اآلن، مشدداً يف معرض تقديمه له عىل أن 
»ثمة دوراً مس�ؤوالً وتاريخي�اً يجب عىل النقد أن 
يمارس�ه اآلن، بوصفه عطاًء من عطاءات الواقع 
الرحبة، وأنه ال نص ينمو يف الفراغ، وإنما هو ابن 
لسياقاته السياسية والثقافية، وبما يؤكد أن ثمة 

انحيازاً للفني باألساس«.
يف الشغل النقدي عىل إبداعات الروائيني، نستشف 
قواس�م فنية متش�ابهة، وعوالم مشرتكة إىل حد 
كبري ب�ني معظم النصوص، ومنه�ا ثنائية القهر 
والحري�ة التي تش�كل املفت�اح النق�دي لروايتي 
الروائي املرصي الراحل محمد البس�اطي »غرفة 
لإليج�ار« و»رسيرهما أخرض«. ترصد الدراس�ة 
مستويات القهر، وتحلل أبعادة يف العملني، وكيف 
يصب�ح ضاغطاً عىل الش�خوص، قامعاً ألحالمها 
ورغباته�ا البس�يطة، وبعنف يص�ل إىل الحرمان 

الجسدي يف عالم مسكون بالقسوة والعتامة.
ي�رتدد جدل ه�ذه الثنائية برتاوح�ات مختلفة يف 
نصوص أخ�رى، فتتح�ول إىل قن�اع للتخفي تتم 
من خالل�ه مس�اءلة التطرف والقم�ع، وتحالف 
قوى الرجعية مع االس�تعمار، يف روايتي »خريف 
العصاف�ري« و»راي�ات املوت�ى«، للكات�ب املغربي 
خال�د أقلعي. كما نجد صدى لها يف رواية »البحث 
عن دينا«، للكاتب محمود الورداني، التي تجس�د 
سرية فتاة مناضلة، تصبح رمزاً لوقائع مرت بها 
الثورة املرصي�ة. وتتحول ه�ذه الثنائية يف رواية 
»أن تحب�ك جيهان«، ملكاوي س�عيد، إىل أنش�ودة 
لش�خوص محبطني، يقف�ون عىل حاف�ة اليأس 
والنش�وة والث�ورة، ليختل�ط ال�رصاع العاطف�ي 
بالس�يايس، وس�ط ره�ان خ�ارس ع�ىل س�لطة 

الكتابة.
ويحتل اللعب عىل جماليات املكان مساحة وافرة 
من الدراسات، ويكشف الناقد عن سمات خاصة 
للم�كان يف عالقته بالنص الروائ�ي، وتأثريه عىل 
العن�ارص الرسدي�ة في�ه، وكي�ف يتن�وع األف�ق 
الجمايل لهذه الس�مات بتنوع بيئة املكان نفس�ه 
وثقافت�ه وطبيع�ة ناس�ه وخربته�م يف الحي�اة. 
فيطالعنا امل�كان النوبي يف أعم�ال الكاتب يحيي 
مختار، حيث تصبح النوبة مكاناً روائياً له، وهو 

م�ا يربز يف أغلب هذه األعمال، خصوصاً روايتيه: 
»ت�ودد« و»مرافئ ال�روح«، حيث تصب�ح النوبة 

منبع انطالق الحكايات.
هن�اك أيضاً امل�كان الريف�ي، ودالل�ة اللعب معه 
وتعريت�ه فنياً يف رواية »ش�جرة اللب�خ«، للكاتبة 
ع�زة رش�اد. ويف رواي�ة الكات�ب الليب�ي أحم�د 
الفيت�وري »أل�ف داح�س وليلة غرباء«، تكش�ف 
تح�والت  إط�ار  يف  امل�كان،  تناقض�ات  الرواي�ة 

الواق�ع الليب�ي يف زمن االحتالل اإليط�ايل، ثم بعد 
الث�ورة تحت نظام الق�ذايف. ويف »عرة طاولة«، 
للكاتب محمد الش�اذيل، حيث ي�ربز جدل الجمايل 
والس�يايس يف حيز مكاني يتس�م بالتنوع، ما بني 
أحي�اء يف القاهرة واألقالي�م، خالل عام من حكم 

اإلخوان املسلمني.
للم�كان يف  أخ�رى  الكت�اب جمالي�ات  ويرص�د 
ب�راح الصحراء، وكيف يتح�ول إىل نفس ملحمي 

وفض�اء مغاي�ر وجدي�د، وذلك يف رواية »ش�مس 
الحّصادي�ن«، للكات�ب عبد الس�تار حتيتة، حيث 
تتكش�ف جدلية املكان عرب بعدين يشكل كالهما 
اآلخر: بطل مأزوم وم�كان مأزوم أيضاً، يعلق به 
غبار الحرب العاملي�ة الثانية، وتحت وطأة مرياث 

عتيد من األعراف والتقاليد البدوية.
ويقلِّب عبد الل�ه يف مروعه النقدي منحنى آخر 
للمكان، حني يصبح فضاًء خانقاً قريناً للوحشة 
والفق�د والعزلة واالغ�رتاب، وهو م�ا يطالعنا يف 
رواية »مدرات الغرب�ة والكتابة«، للكاتب املغربي 
أحمد املخلويف، حيث يبدو ج�دل الداخل والخارج 
متواش�جاً مع األنس�اق االجتماعية والسياس�ية 
والثقافي�ة، ويف رصاع م�ع ذات فردي�ة تواج�ه 
العالم بطاقة الحلم والخيال، بينما يتحول فضاء 
»مصح�ة الكوث�ر لألم�راض النفس�ية« حاج�زاً 
أم�ام رؤية البطل لذاته وللعال�م، يف رواية »حافة 

الكوثر«، للكاتب عيل عطا.
ويطوِّف الكت�اب يف هذه الجداري�ة الرسدية عىل 
ظواهر فنية أخرى أصبحت تش�كل أبنية الرسد، 
فيفض االش�تباك ما ب�ني التاريخ�ي والجمايل يف 
روايت�ي »عتب�ات الجن�ة« و»ش�وق املس�تهام«، 
للكات�ب فتحي إمبابي، مش�رياً إىل وع�ي الكاتب 
به�ذه املش�كلة، وتقديمه حلوالً رسدي�ة لها من 
خالل تمرير املقوالت الكربى يف نس�يجه الروائي، 
وتذويبها بسالس�ة يف نسيج الرسد، لتصبح جزءاً 

حياً منه.
ويش�تبك الدرام�ي والجم�ايل ع�ىل خلفي�ة جدل 
األضداد املتقابلة يف رواية »البيت األزرق«، للكاتب 

اللبنان�ي عب�ده وازن، مش�كلة ارتح�االً قلقاً يف 
فضاء روائي معبأ بالوحشة والعزلة والفقد.

ومن نافذة »فانتازيا الثورة / عبث الواقع«، يضع 
الكات�ب إبراهي�م عب�د املجيد خطوط�ه الرسدية 
املتميزة يف هذه الجدارية، عرب روايته »قطط العام 
الفائت«، التي تكاد تش�كل سرية ذاتية لثورة 25 
يناي�ر )كانون الثاني(، ويتم ذلك عرب آلية اإلحالة 
والداللة األس�طورية التي تتأسس خارج الواقع. 
ويش�ري املؤل�ف إىل أن عبد املجي�د »يختار لحظته 
الروائي�ة برباع�ة، متخ�ذاً من القط�ط برمزيتها 
املقدس�ة يف الحضارة الفرعونية، ووصفها بأنها 
بس�بع أرواح، مع�ادالً موضوعياً للش�باب الثائر 
الذي يتحول إىل قطط، بعد أن يعيد الحاكم عقارب 
الساعة سنة إىل الرواء، ويخوض دراما الثورة مع 

اآللة الجهنمية للقمع«.
قريب�اً م�ن أج�واء اللع�ب بالفانتازي�ا، تطالعنا 
رواية »بوركيني«، للكاتب�ة اللبنانية مايا الحاج، 
حيث محاولة التصالح ب�ني املتناقضات يف الذات 
والواق�ع، ول�و باللع�ب اللغوي واللج�وء إىل هذه 
الكلمة التي اش�تقتها مس�لمة أس�رتالية للداللة 
عىل كلمت�ي »برقع« و»بكيني« كغاللتني لجس�د 
يمثل البطل الضد، يمارس الحرية باتس�اق شديد 
مع الذات، وس�ط واق�ع محاف�ظ يتعايش تحت 

سقف من الظالل املتنافرة.
ع�ىل هذه املنوال، ي�ربز التجريب أيضاً كأس�اس 
صبح�ي  للكات�ب  »اللع�ب«،  رواي�ة  يف  للكتاب�ة 
شحاتة، من منطلق نسبية األشياء وال يقينيتها، 
والنزوع الف�ردي لتحويل فع�ل الكتابة إىل فضاء 
للمتعة والتس�لية. ومن مسقط رسدي آخر، يربز 
اله�م بمعن�ى الوطن كم�رادف وص�دى لإلخفاق 
العاطف�ي وانكس�ار أح�الم ال�ذات ع�ىل صخرة 
الواق�ع، واخت�الط الوه�م بالحقيق�ة، يف رواي�ة 
»رشطي للف�رح«، للكات�ب أرشف الصباغ، بينما 
يبح�ث الكات�ب حمدي الج�زار عن ب�ؤرة تمجيد 
للم�رأة، بوصفها مبتدأ العالم ومنتهاه، يف روايته 
الذك�وري  التص�ور  أقنع�ة  »الحري�م«، كاش�فاً 
للعال�م، وما ينطوي عليه من ن�زوع فردي عقيم 
لالس�تحواذ واملصادرة والتربير لتحوالت املجتمع 

والتاريخ.
وبعد.. لقد اتس�عت رؤية الدكتور يرسي عبد الله 
بحصاف�ة ووعي نقدي�ني يف هذا الكت�اب املتميز، 
لتضع هذه الكوكبة من الكتاب يف جدارية الرسد 
العرب�ي، لك�ن أرجو أن تتس�ع برحابة أوس�ع يف 
أعمال�ه املقبل�ة، فثمة كت�اب روائي�ون يف مرص 
والعال�م العرب�ي جدي�رون ب�أن يكون�وا أعضاء 

فاعلني يف هذه الجدارية.

جمال القصاص
اختار الناقد األدبي الدكتور يرسي عبد الله، يف كتابه »جماليات الرواية العربية.. أبنية الرسد ورؤية الواقع«، 30 روائياً من مرص والعالم العربي ليسائل 
من خاللهم الفضاء املعريف والداليل الذي تنطوي عليه جماليات الرواية العربية، ورؤية هؤالء الكتاب لواقعهم االجتماعي والثقايف، يف إطار رؤيتهم للعالم 

والعنارص واألشياء.

شاكر اآللويس يطلق نساء من عوالـم بغداد املرتفة يف عامن

»رحلتي إىل أمريكا«.. رواية السرية الذاتية

املخطوطات اجلزائرية تدخل عرص الرقمنة
اإلرساع  إىل رضورة  الدع�وات  تتوق�ف  ال 
يف جم�ع املخطوطات يف الجزائر لتس�هيل 
توثيقه�ا وتصنيفها، حي�ث ال يزال الكثري 
مجهول�ة املكان إذ تت�وّزع كثري منها عىل 
خزائ�ن الزاوي�ا الصوفية يف الب�الد، ولدى 
كث�ري م�ن العائ�الت يف مختل�ف املناطق، 
مقابل تع�رّض كثري منها للنهب واإلتالف 

خاصة إّبان فرتة االستعمار الفرنيس. 
رغم إحص�اء ع�رات اآلالف منه�ا لدى 
الجه�ات املس�ؤولة مث�ل وزارة الثقاف�ة 
الوطن�ي  واملرك�ز  الوطني�ة  واملكتب�ة 
للمخطوطات، وتواصل عملية تس�جيلها 
يف مختل�ف حق�ول املعرف�ة كالتص�وف 
والفقه واألدب والنحو والفلك والرياضيات 
والقض�اء والتص�وف والتاري�خ، إال أنه�ا 
ل�م ت�درج ضمن رؤي�ة متكامل�ة وخطة 
عم�ل ممنهج�ة. يف ه�ذا اإلط�ار، أُعلن يف 
العاصم�ة الجزائرية منذ أيام عن إنش�اء 

مجموع�ة عم�ل مش�رتكة ب�ني »املجلس 
اإلس�المي األع�ىل« واملجلس األع�ىل للغة 
العربية« مكلّفة بجرد وإحصاء وفهرسة 
املخطوط�ات م�ن أج�ل »وض�ع منص�ة 
إلكرتوني�ة تفاعلي�ة لفهرس�تها تكون يف 
متن�اول الباحث�ني بغية تس�هيل البحوث 
بي�ان  بحس�ب  العلمي�ة«،  والدراس�ات 

القائمني عىل املروع.
وأوضح بي�ان للمجلس اإلس�المي األعىل 
أن�ه »بموجب هذا االتفاق، س�تقوم هذه 
املجموعة بإحصاء وجرد وفهرس�ة هذه 
املخطوط�ات ع�رب القيام بمس�ح علمي 
ش�امل ودقي�ق له�ا يف مختل�ف مواق�ع 

تواجدها«.
يشمل نش�اط املجموعة أيضاً »رصد عام 
لرتاث املخط�وط الجزائ�ري، انطالقاً من 
الخريط�ة الوطنية لخزائ�ن املخطوطات 
التقني�ات  م�ن  باالس�تفادة  وذل�ك 

التكنولوجي�ة الحديث�ة، إىل جانب تنظيم 
ن�دوات متخّصص�ة عرب مختل�ف مناطق 
الوط�ن تتضّم�ن عرض أعماله�ا وتكريم 
تمتل�ك  الت�ي  العلمي�ة  واألرس  العائ�الت 
املخطوطات نظري مجهوداتها يف الحفاظ 
عليها، والس�عي إىل تش�جيعها عىل وضع 
كن�وز املخطوط�ات يف متن�اول الباحثني 
واألكاديميني. من أبرز هذه املخطوطات؛ 
مؤلّف�ات عال�م الطب والفلك عب�د الرزاق 
بن حم�ادوش الذي عاش يف القرن الثامن 
عر وت�رك عرات الكت�ب منها »تعديل 
املزاج بس�بب قوانني العالج«، و«األديب يف 
عل�م التكعيب«، وأعمال الش�اعر الصويف 
عفيف الدين التلمساني )1213 – 1291( 
مثل »رشح فص�وص الحكم البن عربي«، 
وعالم اللغة والفقيه محمد بن عبد الكريم 
املغي�يل الذي ألّف م�ن مخطوط ك�«رشح 

التبيان يف علم البيان«.

»سينوغرافيا لرقيات من االنستغرام« 
عنوان معرض الفنان التشكييل العراقي 
ش�اكر األل�ويس )1962( ال�ذي افتتح 
عند السابعة من مساء يوم الخميس يف 
»غال�ريي األورفيل« يف عّمان، ويتواصل 
حتى الس�ادس والعرين من الش�هر 

الجاري. 
التس�عينيات  من�ذ  الفن�ان  يواص�ل 
االش�تغال ع�ىل مدينت�ه بغ�داد وه�و 
الذي ن�ال درجة املاجس�تري م�ن كلية 
الفن�ون الجميلة فيها يف أطروحة حول 
»توظي�ف الفلكلور الش�عبي يف اللوحة 
التشكيلية املعارصة يف الوطن العربي«، 
متتبع�اً الطقوس الش�عبية كمضمون 
فك�ري واملف�ردات العماري�ة واملكانية 
التي تؤسس املس�احة الفنية ملواضيع 
ش�عبية تتضمن حياة نس�اء من زمن 

معني.
ويعكس رؤيته ضمن مضامني شكلية 

بأسلوب خاص يستند بسماته الفنية إىل 
أسلوب بغدادي يشّكل امتداداً للزخارف 
واملنمنم�ات يف العاصم�ة العراقية منذ 
الق�رن الثاني عر، وصوالً إىل التفاعل 
م�ع ما جاءت به الحركات والتجمعات 
العري�ن  الق�رن  أواس�ط  يف  الفني�ة 
املتمثل�ة يف جماع�ة ال�رواد وجماع�ة 
بغداد للفن الحديث اللتني تأسستا عىل 
يد فائق حس�ن ومحمود صربي وجواد 
سليم ونوري مصطفى بهجت وشاكر 

حسن آل سعيد وغريهم من الرواد.
ينّف�ذ األل�ويس رس�وماته يف معرض�ه 
وال�ورق  القم�اش  م�ادة  باس�تخدام 
الخاص وتقني�ة الكوالج ضمن توثيقه 
الدائم لحياة املرأة البغدادية ويومياتها، 
حيث يظهرن يف اللوحة يتناولن الشاي 
يف املطبخ أو جلس�ات الشاي يف البيوت 
حيث تجتمع النس�اء يف طقوس يومية 
لتبادل الحديث واألخبار، كما يصّورهن 

يف الشارع أو بجانب حقائبهن استعداداً 
للسفر أو قادمات منه.

ترك�ز األعم�ال املعروض�ة عىل نس�اء 
من طبقة اجتماعي�ة مرتفة، موضوع 
الفن�ان األث�ري، يف ح�االت متوّعة حيث 
قّدم سابقاً »نساء الباشوات« يف أجواء 
تربز نمطاً م�ن الرفاهية يف العيش مع 
إظه�ار لتفاصيل مثل األثاث وأقمش�ة 
املن�زل  وديك�ور  والس�تائر  املالب�س 
وحف�الت الس�مر الت�ي كان�ت تقام يف 

أزمنة سابقة.
يع�ود األل�ويس إىل عوامله ه�ذه بعد أن 
قّدم منذ س�نتني يف »األورفيل« معرضاً 
بعنوان »مانش�يتات أفالم لم تعرض«، 
وق�ّدم في�ه وجوه�اً قاس�ية وحزينة 
ووج�وه س�مراء كالح�ة، باكي�ة تارة 
ومذع�ورة تارة أخرى تص�ّور ما حدث 
لبالده يف السنوات التي أعقبت االحتالل 

األمريكي.

للن�ر  ش�مس  مؤسس�ة  ع�ن 
واإلعالم بالقاه�رة؛ صدرت رواية 
لألدي�ب  أمري�كا«  إىل  »رحلت�ي 
واإلعالم�ي العربي املقيم يف أمريكا 

وليد رباح.
الرواي�ة الت�ي ُتع�د م�ن رواي�ات 
السرية الذاتية تقع يف 160 صفحة 
من القطع املتوس�ط، وتستعرض 

أرض  أم�ريكا؛  إىل  البط�ل  رحل�ة 
الفرص التي َحل�م طيلة عقود أن 
تأت�ي... يف البدء حمل فكرًا مغايرًا 
ألمريكي�ني يختلف�ون يف نظرتهم 
إلينا كما تحمله النظرة الرسمية...  
الت�ي  األمريكي�ة  لك�ن صديقت�ه 
التقاها بمجرد خروجه من املطار 
اس�تقبلته يف بيتها وهي ال تعرفه، 

وآوت�ه عندما لم يكن له مس�كن، 
وش�اركته رحلة البحث عن أخيه، 
وتكفل�ت بمصاريف�ه م�ن مالها 
الخاص حتى وق�ف عىل قدميه يف 
بلد ج�اءه مهاجرًا وه�و ال يدري 
مص�ريه فيه، ومنحت�ه من الحب 

والحنان والعطف الكثري... 
كانت ِنع�م األمريكي�ة التي تفوح 

منها رائحة الطيب... حتى رحلت 
يف س�كينة وه�دوء إىل قربها الذي 
ظلَّ ي�يء لبطلنا عتم�ات الليل، 
تمنح�ه  عبق�ة  ذكراه�ا  وظلَّ�ت 
رائحة الريحان وحب الحياة. إنها 
اإلنس�انية التي تحم�ل كل معاني 
املحب�ة، وال�روح الت�ي ال ت�ذوي 

نتيجة املوت.

أحمد  بلحاج

بالشمس يف كف الحجْر

بالعشب يف أحالم الُجدجْد

باملاء يف رُسة الغيْم

ُتب�رُص الضج�ة غربَته�ا.

هكذا قال الحلزون

حني استلقى

يف منعطف دمي.

لم يكن خائنا عشَب نوِمْه

لم َيغرف من الندى حلَمْه،

كان وس�يطا بني صبٍح ال يتكلم

وعنٍي توشوش يف أذن العراْء،

ع�ىل قرني�ه تم�ي لغ�ةُ الب�رْص

وكأنها تمَس�ح وجَه الليِل

من مرايا الكالْم.

له الندى ُيصيل

بخطى بيضاَء

موغلٍة يف دم السكوْن.

هي الرغبُة تبُسط الكوَن يف تالفيف أنفاسِه

حبََّة نَغٍم،

كلم�ا تنف�َس الزم�ُن

تمددْت يف املتاْه

ال عليَك إذا سمعَتها

قد تكون سمعَت املنيسَّ يف روحْك

أو اله�ارَب م�ن ُج�رح معن�اْك

إىل هذيان ساللتْك.

اغمْس الظالَل التى تلبسَك

يف ُجبة الصقيْع

وارح�ل من�َك إىل م�ا يقول�ه األخ�رُض يف امل�اْء

واألزرُق يف مآذِن الغيوْم.

لَك خطٌو

يف كل باٍب

يضُع بيَض أشباِحْه

خطٌو يبتسم وال يصْل.

خطو يبتسم وال يصل
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العدد )1713( الخميس  19  تموز  2018
اعالنات9

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) فرحان 
ع�وده حم�ود( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
)اللقب( من )الس�يد نور ( اىل )املوسوي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دى اقصاها خمس�ة ع�ر يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة  الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة 

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

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5406
التاريخ 2018/7/15

بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)رس�ول محمد عباس( ال�ذي يطلب فيه 
تس�جيل لقبه وجعله ) العوادي ( بدال من 
)فراغ( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل م�ده اقصاها )عرة  يوم 
( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5410

التاريخ 2018/7/15
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)وزير حلواس دروي�ش( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل لقبه وجعله ) الش�مري ( بدال من 
)القرغ�ول( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عر يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5412

التاريخ 2018/7/15
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)منخي حلواس درويش( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل لقبه وجعله ) الش�مري ( بدال من 
)القرغ�ول( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عر يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 32 لسنة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
اعالن

قب�ل  املقام�ة م�ن  الدع�وى  بن�اء ع�ىل 
املس�تدعي )حميد حلواس درويش( الذي 
يطل�ب في�ه تبديل لقبه م�ن ) القرغويل ( 
اىل )الشمري( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة 
عر يوم  وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5443

التاريخ 2018/7/16
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)محمد عبد الحر موىس( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل لقبه وجعله ) الش�مري ( بدال من 
)البوليهبي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عر يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املحاويل

العدد : 2434
التاريخ 2018/7/17

اىل املفقود رؤوف نرص فيصل
اعالن

قدمت املس�تدعية س�حر نزار فيص�ل بتاريخ 
2018/7/16 طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ت�روم 
فيه نصب قيم�ة عليك وعىل اوالدك القارصين 
كل م�ن )زي�ن العابدي�ن وصهي�ب وح�وراء 
ودعاء وقاص وعم�ر(  وذلك لفقدانك بتاريخ 
2018/5/20 ولثبوت  ذلك باألوراق التحقيقية 
وشهادة الش�هود لذا اقتىض حضورك اىل هذه 
املحكم�ة  خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
بإكم�ال  املحكم�ة  تق�وم  تبليغ�ك وبعكس�ه 

االجراءات القانونية بحقك واصدار الحجه
القايض

كاظم ابراهيم البدراني
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة : 227/ت/2018

التاريخ 2018/7/16 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ املس�يب س�هام من العقار 
تسلس�ل 20/21 م9 ه�ور حس�ن الواق�ع يف 
حي العس�كري العائد للمدين قسمة كشكول 
س�لمان املحجوز لقاء طل�ب الدائن طه كاظم 
عباده البالغ عرة مالين دينار فعىل الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

مهند عبد االله مكطوف
املواصفات

1 � موقع�ه ورقم�ه : املس�يب اط�راف ح�ي 
العسكري 20/21 م9 هور حسن

2 �  جنسه ونوعه : عرصة ملك رصف
3 � ح�دوده واوصاه : اطراف حي العس�كري 
تحده دور متفرقة عرصه خالية من املشيدات 

بعيدة عن الشارع العام
4 � مشتمالته  كما يف فقرة االوصاف

5 � مساحته : 375م2
6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل ال يوجد

8 �  القيم�ة املق�درة س�هام املدين�ن بواق�ع 
6000000 ستة مالين دينار

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الكفل 

العدد : 16/ ب/2018
التاريخ 2018/7/17

اعالن 
عطفا ع�ىل الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة 
 2018/4/26 يف  16/ب/2018  بالع�دد 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 449 كفل 
املوص�وف ادناه بيع�ا باملزاي�دة العلنية فعىل 
الراغبن بالراء الحضور امام محكمة بداءة 
الكف�ل بعد ميض ثالث�ن يوما تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل للن�ر مس�تصحبن معه�م التأمينات 
القانوني�ة من غر ال�ركاء والبالغة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار والبالغة )400000000( 
اربعمائة مليون دينار واذا صادف اليوم االخر 
عطلة رس�مية فيك�ون اليوم ال�ذي يليه دوام 

رسمي موعدا للمزايدة وفقا لالصول
القايض

تحسن عيل خميس
االوصاف  :

1 � دار مشيدة يف القصبة مقابل مركز رشطة 
الكفل

2  �مساحتها 242م2 و50سم
3 � تحت�وي عىل طابق اريض متكون من ثالث 
غ�رف نوم االوىل بابعاد 3,5 × والثانية 4 ×4,5 
والثالث�ة 3,5×4,5 وممر داخيل 8×2 وس�احة 
مكش�وفة 4,5×2 واس�تقبال 7,5×4 وحم�ام 
لل�دار  وباح�ة   3,5×2 والثان�ي   5،1×1 االول 
7×7,5 ومطب�خ 3×3 ومراف�ق داخلية 2×1,5 
ومحل تجاري مفتوح عىل الشارع العام والدار 

مجهزة باملاء والكهرباء 
4 � عمر املشيدات هي 52 سنة

���������������������������������
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:5505

التاريخ:2018/7/17

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املدعي 
)صباح موىس عمران ( الذي يطلب فيه تبديل 
لقبه م�ن )العطار( اىل )العب�ودي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها )خمسة عر يوم ( وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 والمر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

�������������������������������������
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:5463

التاريخ:2018/7/16
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي 
)عاش�ور صاحب عب�اس ( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل لقبه من )املشهدي( اىل )الشمري( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )خمسة عر يوم ( وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدع�وى وفق احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 والمر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

محكمة األحوال الشخصية يف الكفل
العدد  /376 /ش/2018 

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر منعم عبد االمر 

اقامت زوجتك املدعية ش�ذى يارس عبد دعوى 
امام هذه املحكمة طلبت فيها تصديق الطالق 
الخارجي الواقع بتاريخ 2015/9/9 وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
القصبة القديمة / ناحية الكفل  املدعو حاكم 
رحي�م نج�م فق�د تق�رر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف يوم املرافعة املصادف 2018/7/29 
الساعة التاسعة صباحا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

جاسم حرير حميد
���������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصوب الكبر
رقم اإلضبارة : 2018/751

التاريخ 2018/7/11 
اىل املنفذ عليه نوال عباس علوان

لقد تحقق لهذه املديرية من التبليغات الواردة  
له�ا حس�ب كتاب مركز رشطة س�يف س�عد 
املرقم 6973 يف 2018/6/20 واش�عار مختار 
منطق�ة الطينة واب�و عرايسس�ليم كريم انك 
مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ 
الصوب الكبر خالل خمسة عر يوما تبدا من 
اليوم الت�ايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

حسن محمد رسول االسدي
اوصاف املحرر 

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية  يف الحلة 
 2018/3/6 يف  1710/ش/2018  املرق�م 
املتضم�ن الزامك لتمك�ن املدعي محمد حمزة 
جواد من مشاهدة الطفل عيل يف مركز االرشاد 

االرسي التابع للعتبة الحسينية يف بابل
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد  /657/ب/2018

التاريخ 2018/7/8 
اعالن

للقرار الصادر من هذه املحكمة بالعدد 657/
ب/2012 يف 2012/8/28 املتضم�ن االع�الن 
عن بيع الس�يارة املرقمة 5694/ نجف اجره 
ن�وع باص )ري�م(  مودي�ل 1979 يف االضبارة 
املرقمة 657/ب/2012 فعىل الراغبن بالراء 
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل ع�رة ايام من 
الي�وم التايل لتاريخ ن�ر االعالن يف صحيفتن  
محليت�ن يوميتن ويف تم�ام الس�اعة الثانية 
ع�ر ظه�را مس�تصحبن معه�م  التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة 
البالغ�ة )1,000,000( دين�ار ملي�ون دين�ار  
بصك مصدق صادر من مرصف الرافدين فرع 
مسلم بن عقيل )ع( ألمر محكمة بداءة الكوفة 
ويتحمل املش�رتي اجور الداللية  واالعالن واذا 
صادف يوم املزايدة عطله رسمية فيكون اليوم 
ال�ذي يليه موعدا لذلك وتك�ون املزايدة العلنية 
يف موق�ع كراج ميث�م التمار الخ�اص بوقوف 

ومبيت السيارات يف الكوفة
احمد كاظم املوسوي

االوصاف :
الس�يارة املرقمة 5694 /نجف اجره نوع ريم 
ب�اص موديل 1979 وتقع يف كراج ميثم التمار 

لوقوف ومبيت السيارات 
ان الس�يارة مركون�ه يف الك�راج اع�اله وتبن 
انها هيكل س�يارة خالية م�ن جميع اجزاءها 
باس�تثناء الش�ايص وال يوجد فيها اطارات او 
زج�اج او مقاعد وانها غر صالحة للعمل وتم 
اي�داع الس�يارة املذكورة يف ك�راج ميثم التمار 

لوقوف ومبيت السيارات 
القيمة املقدرة للسيارات ) 1,000,000(  دينار 

مليون دينار
���������������������������������

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 م نقبله واملش�يد ع�ىل جزء من 
القطع�ة املرقم�ة 5262/19م11 علوة الفحل 
الواق�ع يف الكوف�ة / حي الس�فر 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�رتاض والتمييز خالل 
عرة ايام من تاريخ االعالن او من ينوب عنك 
قانونا وبعكسه سوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية وفق االصول 
القايض

���������������������������������
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف 

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد:5526

التاريخ:2018/7/18
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املدعي 
)صاحب س�لمان حم�زه ( ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )الش�مري( ب�دال م�ن 
)املش�هدي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها )خمس�ة عر 
يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وف�ق احكام امل�ادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
هيثم فاضل الغرباوي

مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 5408
التاريخ 2018/7/15

بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)ربيع حلواس دروي�ش( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل لقبه وجعله ) الش�مري ( بدال من 
)القرغ�ول( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )خمسة 
عر يوم ( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
املرق�م 24195 يف  االداري  2016 واالم�ر 

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 5456

التاريخ 2018/7/16
بناء عىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي 
)زين العابدين جب�ار موىس( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه ) الش�مري ( 
ب�دال من )البوليهبي( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها 
)خمسة عر يوم ( وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقدت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي 
 2012/6/13 بتاري�خ   )11647( الع�دد 
واملعنون�ة اىل الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب 
فرع املشتل بأسم )عبد الله يوسف نجم( 
فعىل م�ن  يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 241/2
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة   9 اب�و 

حشيش 
الجنس دار سكن
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة  1/98/66
املش�تمالت : غرفت�ن واس�تقبال وه�ول 

ومطبخ ومرافق صحية
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية:
الشاغل 

مقدار املبيع
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة 
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراهن نعيم جبار جربو لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن امل�رصف الصناعي الكرار 
البال�غ 44000000  ملي�ون دين�ار فعىل 
الراغبن يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نر هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة )    ( دينارا وان 
املزايدة س�تجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخر
الحقوقي

عالء قاسم شنشول
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

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

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة 

العدد / 2611/ب/2018
التاريخ 2018/7/17

اعالن
اىل املدعى عليه خالد وليد صاحب

 اقامت املدعية ش�هد عباس كدر الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله تطلب فيها دعوتك 
للمرافع�ة والحكم بالزامك بتس�ديد مبلغ 
قدره )ثالثة مالين وس�تمائة الف دينار( 
3,600,000   وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم 
واملصاري�ف ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ محم�د 
حس�ن يف 2018/7/16 واش�عار مختار 
منطقة ح�ي الش�هداء /2 قض�اء مركز 
الحل�ة ع�الء عب�د الزه�رة عب�د موىس يف 
2018/7/10 لذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
يوميت�ن  محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا 
لغ�رض حض�ورك  ام�ام محكم�ة بداءة 
الحلة يف يوم املرافعة املوافق 2018/7/24 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

ووفق االصول
القايض

خالد هالل شمران التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد  /575/ش/2018

التاريخ 2018/7/17 
اعالن

اىل / املدعى عليه / احمد جاسم لفته
/575 بالع�دد  الدع�وى  اقام�ة  ع�ىل  بن�اءا 

ش/2018 م�ن قب�ل املدعيه ) س�مره خرض 
عبادي( ض�دك لتأييدها حضان�ة االطفال كل 
من )محم�د ويونس وبن�ن( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار  
املختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/7/29 ويف 
حال�ة عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

اثر عبد الحر جرب
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد  /573/ش/2018

التاريخ 2018/7/17 
اعالن

اىل / املدعى عليه / طالل جبار محمد
/573 املرقم�ة  الدع�وى  اقام�ة  ع�ىل  بن�اءا 

ش/2018 م�ن قب�ل املدعي�ه ) اين�اس جميل 
ظاه�ر( ض�دك ل�رتك حضان�ة االطف�ال كال 
م�ن )نوال ورف�ل ونرجس( ب�ال نفقة وطلبت 
املس�تمرهلالطفال  النفق�ة  بتادي�ه  الحك�م 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ  واش�عار  املخت�ار املرف�ق بالدعوى 
قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2018/7/29 ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

اثر عبد الحر جرب
ر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد  /577/ش/2018

التاريخ 2018/7/17 
اعالن

اىل / املدعى عليه / طالل جبار محمد
/577 املرقم�ة  الدع�وى  اقام�ة  ع�ىل  بن�اءا 

ش/2018 م�ن قب�ل املدعي�ه ) اين�اس جميل 
ظاه�ر( ض�دك لرتكه�ا اكث�ر م�ن س�نة ب�ال 
نفقه  وطلب�ت الحكم بتادي�ه النفقة املاضية 
واملستمرة لها  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
رشح القائم بالتبليغ  واش�عار  املختار املرفق 
بالدعوى ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  يوميت�ن  محليت�ن 
املحكمة صب�اح ي�وم 2018/7/29 ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

اثر عبد الحر جرب
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف  الدجيل

محكمة تحقيق الدجيل
اعالن عن مفقود

فق�د املدع�و )كام�ل عج�اج كاظم حس�ن( 
وامللصقه صورته اعاله بتاريخ 2015/9/12 
من قضاء الدجيل من داره الواقعة يف 17 بزنة 
من قبل املجموعة مس�لحة ولم يعرف مصره 

لحد االن 
القايض

عبد الرحمن حميد جاسم
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف  الدجيل

محكمة البداءة يف الدجيل
اىل / الشخص الثالث � خليل نجم عبيد

اعالن
اق�ام املدع�ي )مدير بلدي�ة الدجي�ل /اضافة 
لوظيفت�ه( ض�د املدعى عليها عدوية س�لمان 
ابراهيم الدعوى املرقمة 186/ب/2018 امام 
ه�ذه املحكمة والت�ي يطلب فيه�ا ابطال قيد 
القطع�ة املرقم�ة 618/78 م9 /تل مس�كن 
حي�ث قررت املحكم�ة ادخالكم ش�خصا ثالثا 
اىل جان�ب املدع�ى عليها اع�اله للحكم ولعدم 
معرف�ة محل اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن وعند عدم 
حضورك يف يوم املرافعة املصادف 2018/8/1 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

جاسم محمد داود 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2101/ب2018/2

التاريخ 2018/7/18
اىل الشخص الثالث )خالد كنون نهار( 

اقام املدعي الس�يد مدي�ر بلدية النجف اضافة 
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك 
والذي يطل�ب فيها الحكم بأبط�ال كافة قيود 
العق�ار املرقم 40160 /3 ح�ي الوفاء واعادة 
تسجيله باسم دائرة املدعي مدير بلدية النجف 
وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخال�ك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى منظم�ا اىل جان�ب املدع�ى عليهم 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مكت�ب املعلوم�ات  يف النجف بالع�دد 3179 يف 
2018/7/3 لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموع�د املرافعة املصادف يف 
ي�وم 2018/7/25 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف ترجي 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرطة  

النج�ف االرشف  مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
واملنشآت

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : خ / 28882
التاريخ 2018/6/14

اىل وزارة الداخلي�ة �  وكال�ة الوزارة لش�ؤون 
الرطة 

فقدان هوية اقامة
اعلمنا قس�م رشط�ة قضاء النج�ف الجنوبي 

بكتابه املرقم 11584 يف 2018/6/10 بانه:
الس�يد ق�ايض  اح�ال  بتاري�خ 2018/5/30 
تحقي�ق النجف اىل مركز رشط�ة  الغري طلب 
املخ�رب )مصطف�ى مه�دي س�يد عاب�د( تولد 
1986 هندي الجنس�ية دونت اقواله وافاد قبل 
حوايل ثالث اش�هر فدق�ت منه هوي�ة االقامة 
املرقمة 2819 العائده له الصادرة من مديرية 
االحوال املدنية والج�وازات واالقامة يف النجف 
قسم ش�ؤون االقامة يف املدينة القديمة قضاء 
وقدر ورغم البحث ل�م يجدها ويطلب االخبار 
كما ت�م ربط كتاب صحة صدور الهوية اعاله 
ع�رض املوض�وع عىل ق�ايض التحقي�ق وقرر 
تعميم االوصاف واش�عار الجهات ذات العالقة 
ولكون حادث قضاء وقدر غلق التحقيق مؤقتا 

استنادا الحكام املادة 130/ج االصولية 
املرفقات 

� نسخة من قرار القايض
� نسخة من صحة الصدور 

العميد الحقوقي
ماجد حاكم كاظم عيل 

االرشف  النج�ف  محافظ�ة  رشط�ة  قائ�د 
واملنشآت

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2280/ب2018/5
التاريخ 2018/7/16

اىل املدعى عليه  ) جاسم عطية فالح( 
اقام املدعي املدير  املفوض ملؤسس�ة االسكان 
لوظيفت�ه )مصطف�ى  اضاف�ة  التعاوني�ة    
حي�در خليفه( الدع�وى املرقم�ة اعاله ضدك 
والذي يطل�ب فيها بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره 
1107 دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ يوم 
2017/2/27 ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة 
بغداد الجدي�دة وتأييد املجل�س املحيل ملنطقة 
املش�تللذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2018/7/25  
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف ترج�ي املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2564/ب2018/5
التاريخ 2018/7/17

اىل املدعى عليه  ) عيل سفاح عبد الكريم( 
اقام املدعي املدير  املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة    اضافة لوظيفته )مصطفى حيدر 
خليف�ه( الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
يطل�ب فيها الحكم بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره 
6934 دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ يوم 
2017/6/1 ونظ�را ملجهولي�ة   مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
منطق�ة االم�ام ع�يل 10 يف محافظ�ة كربالء 
املدع�و صفاء ب�در منيس   ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة 2018/7/25  التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف ترجي املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1965/ب2018/5
التاريخ 2018/7/17

اىل املدعى عليه  ) محمد عبد عفن( 
اقام املدعي املدير  املفوض ملؤسس�ة االسكان 
لوظيفت�ه )مصطف�ى  اضاف�ة  التعاوني�ة    
حي�در خليفه( الدع�وى املرقم�ة اعاله ضدك 
والذي يطل�ب فيها بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره 
3030 دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ يوم 
2016/12/20 ونظرا ملجهولية   محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م حس�ن عل�وان وتأيي�د 
املجل�س املح�يل الجمعي�ة الثاني�ة  ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة 2018/6/25  التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف ترج�ي املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1472/ب2018/2
التاريخ 2018/7/18

اىل الشخص الثالث )زينب محسن احمد( 
اقام املدعي الس�يد مدي�ر بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله 
ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم بأبطال كافة 
قي�ود العق�ار املرق�م 18495 /3 ح�ي النرص 
واع�ادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي مدير 
بلدي�ة النج�ف وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخالك 
ش�خصا ثالث�ا يف الدع�وى منظم�ا اىل جان�ب 
املدعى عليهم ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب كت�اب مكت�ب املعلوم�ات  يف النج�ف 
بالعدد 2683 يف 2018/5/15 لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2018/7/25 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف ترجي املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
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النوارس بطاًل للدوري العراقي املمتاز
             بغداد/ المستقبل العراقي

توج فريق ال�زوراء بلقب الدوري العراقي 
الممت�از للمرة الرابعة عش�ر ف�ي تاريخه 
ولم تغير نتيجة المب�اراة التي جمعته من 
فري�ق النف�ط والت�ي اقيمت مس�اء امس 
االربعاء على ارض ملعب الشعب الولي من 
فرح�ة الزورائيين حيث تمك�ن النفطيون 
م�ن الح�اق الخس�ارة الثاني�ة بالنوارس 
في الدوري لهذا الموس�م )2017-2018( 

بهديفين نظيفين عن طريق الالعب مازن 
في�اض ف�ي الدقيق�ة 63 والالع�ب ولي�د 
كري�م ف�ي الدقيقة 88 ، م�ن جانبه تمكن 
فريق النفط من االحتفاظ بالمركز الثالث 
بف�ارق االهداف عن صاحب المركز الثاني 

فريق الق�وة الجوية وكان المركز الرابع 
من نصيب فريق الشرطة، وبنهاية 

لق�اءات يوم امس اس�دل س�تار 
ال�دوري العراق�ي الممت�از بعد 

رحلة طويلة .

فاران: مبايب كائن فضائي
            المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد الفرنس�ي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، 
أن مواطن�ه كيلي�ان مباب�ي، نجم باريس س�ان 
جيرمان، من أفضل الالعبي�ن المتواجدين حالًيا 

في مالعب كرة القدم.
وقال فاران، في مقابلة مع صحيفة ليكيب “لقد 
عرفت بعض الكائنات الفضائية خالل مسيرتي، 
ولك�ن مبابي أصغ�ر كائن فضائ�ي لعبت معه”.

وأضاف “عادة ما يت�راوح معدل أعمار الالعبين 

الرائعي�ن، بين 25 و30 عاًم�ا، ولكن مبابي لعب 
ف�ي منافس�ات كأس العال�م وه�و أق�ل من 20 

عاًما”.
وأردف “س�يكون هن�اك العديد م�ن الفرق، التي 
تأمل أن تتعاقد مع مبابي، بعد المس�توى الرائع 

الذي قدمه في بطولة كأس العالم”.
وأتم “مع كيليان مبابي، كل ش�يء يس�ير بشكل 
أس�رع، عندما أتح�دث معه بش�كل تكتيكي قبل 
المباري�ات، يس�توعب ويفهم ما أقول�ه قبل أن 

أنهي حديثي معه”.

حسني عيل يلتحق بتدريبات فريقه اجلديد
             بغداد/ المستقبل العراقي

 
التحق حس�ين علي، العب وس�ط الزوراء، بفريقه الجديد قط�ر القطري، لتمثيله في 
الموس�م المقبل.وق�ال مصدر مق�رَّب من الالعب ف�ي تصريحات ل، إنَّ 
حس�ين، أج�رى فحوصات�ه الطبية الكامل�ة، التي أك�دت جاهزيته 
لاللتحاق بالفريق. وبيَّن “حسين س�يلتحق اليوم بتدريبات فريقه 
الجدي�د بصربيا؛ حيث دخ�ل الفريق في معس�كر تدريبي خارجي 
هن�اك تحضي�ًرا لمنافس�ات دوري نج�وم قطر”.وأش�ار إل�ى أنَّ 
“الالع�ب جاهز تماًما لخوض أولى تجارب�ه االحترافية، ويأمل أن 
يوفق لتقديم مس�توى يليق بالالعب العراقي”.ُيذكر أن حسين علي 
برز بشكل الفت مع نادي الزوراء في الموسمين األخيرين، وتمت 

دعوته لصفوف المنتخب العراقي.

                 المستقبل العراقي / متابعة
 

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة العراقي، مع المدرب 
حكيم شاكر، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال ع�الء كاظم، رئي�س الهيئة اإلداري�ة للطلبة، في 
تصريحات خاص�ة ل، إنهم قرروا إس�ناد مهمة قيادة 
الفريق، إلى المدرب حكيم ش�اكر. وأضاف أن الطاقم 
المس�اعد يتألف من المدربين صادق سعدون ومهند 
زيدان، وس�يتم اختي�ار مدرب ح�راس المرمى، في 
وق�ت الحق.وأوض�ح كاظ�م، أن إدارة الطلبة، جادة 

ألن يكون الموسم المقبل، مميزا للفريق العراقي.

حكيم شاكر مدربًا 
للطلبة العراقي

             المستقبل العراقي / وكاالت

أعرب ألف�ارو أودري�وزوال، الوافد الجدي�د لريال مدريد 
اإلسباني، عن سعادته الرتداء قميص الملكي، وذلك بعد 

التعاقد معه، هذا الصيف، قادًما من ريال سوسيداد.
وق�ال أودريوزوال، في تصريح�ات خالل مؤتمر تقديمه 
لوس�ائل اإلع�الم، اليوم األربعاء “بالنس�بة ل�ي، افتخر 
بالتواج�د هنا وتحقيق حلم تمثيل ريال مدريد”.وأضاف 
“الق�در أراد بأن أحمل قميص أفضل فريق في العالم، لن 

أتنازل عن هذه الفرصة، تحيا مدريد”.
وتاب�ع “الش�يء الوحي�د ال�ذي يمكنني أن أع�د به، هو 
أنني س�أحاول المس�اهمة في تحقيق نجاحات للفريق، 

وأع�رف أن ه�ذا القمي�ص يتطلب الف�وز دائما”.
بينما قال فلورنتين�و بيريز، رئيس النادي الملكي 
“نح�ن نعيش فت�رة من أزهى العص�ور في تاريخ 

النادي، ويجب علين�ا تطوير جانبنا الرياضي، ندرك 
حج�م طموحات الجماهير، نحن ري�ال مدريد ونريد 

المزيد”.
وأردف “عزي�زي أودري�وزوال، أن�ت تأت�ي من فريق 

عظي�م، ن�ادي تعلمت في�ه الكثير كالع�ب وقبل 
ذلك كش�خص”.واختتم “لدينا بالفعل فريق 

عظيم ف�ي ريال مدريد، وس�وف يعزز 
الالعبي�ن  م�ن  بالمزي�د  الحًق�ا 

الرائعين”.

أودريوزوال: فخور باالنضامم ألفضل
فريق يف العالـم

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أقت�رب البلجيك�ي تيبو كورتوا، ح�ارس مرمى تشيلس�ي اإلنجليزي، 
من االنتقال إلى صفوف ريال مدريد اإلس�باني، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الجارية.وأكدت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد قد يعلن خالل 
األي�ام القليلة المقبل�ة، عن التوقيع م�ع كورتوا، مقاب�ل 35 مليون 
يورو.وأوضحت أن كورتوا هو االسم الذي تم اختياره، لتعزيز مركز 
حراس�ة مرمى الملكي، الذي شكل أزمة لريال مدريد، في السنوات 
األخيرة، بعد رحيل إيكر كاس�ياس.وذكرت الصحيفة، أن استقدام 
كورت�وا، مقاب�ل 35 مليون يورو، يع�د أمرا مثالي�ا للملكي، نظًرا 

لرغبة تشيلس�ي، في االس�تفادة مالًيا من الحارس، الذي ينتهي عقده 
م�ع البل�وز العام المقب�ل، ويحق له التوقي�ع ألي فريق ف�ي الميركاتو 

الش�توي المقبل. وتابعت أن تألق كورتوا رفق�ة منتخب بالده في كأس 
العال�م، وحصوله على جائزة أفضل حارس في المونديال، من األس�باب 
التي دفعت الريال، لمحاولة إتمام الصفقة بشكل عاجل.يذكر أن كورتوا، 
س�بق له خوض تجربة مميزة في الليجا، عن طريق أتلتيكو مدريد، الذي 
لعب له معاًرا من تشيلس�ي، ونج�ح مع الروخي بالنكوس، في اقتناص 

لقب الدوري اإلسباني.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

وقع نادي آرس�نال اإلنجليزي ضحية 
عملي�ة نصب بع�د توقيع�ه على عقد 
دعائي مع ش�ركة )BYD( للسيارات 
اإللكترونية، حيث انتحل شخص صفة 
العمل بها. وانتحل ش�خص يدعى لي 
ه�وان صفة ممثل الش�ركة الصينية، 
ووقع عقدا مع النادي اللندني كش�ف 

عنه في أبريل/نيسان الماضي.
وكج�زء م�ن العق�د، أقيم�ت جلس�ة 
تصوي�ر لالعب�ي آرس�نال: جراني�ت 
تشاكا ولوران كوشيلني وشكوردان 
قميص�ا  يرت�دون  وه�م  مصطف�ي، 
مطب�وع علي�ه الرق�م “1” باإلضافة 
لرم�ز الش�ركة “BYD”، والذي يعني 

“اب�ِن حلمك”.باإلضافة لذلك، 
الن�ادي عل�ى موقع�ه  نش�ر 

الرس�مي إعالن�ا ظه�رت فيه 
س�يارتان إلكترونيت�ان بجانب 
الالعبين بيير إيمريك أوباميانج 
وهنري�ك  أوزي�ل  ومس�عود 

مختاريان.
وأرس�لت الش�ركة الصينية بيانا 
إلى بورصة هونج كونج أوضحت 
في�ه أن المدع�و لي ه�وان متهم 
في قضية “انتحال ش�خصية أحد 
أعضاء )BYD( ويس�تغل ذلك في 

توقع عقود”.
وأض�اف البي�ان أن “)BYD( أبلغ�ت 
الش�رطة الت�ي تق�وم حالي�ا بإجراء 

تحقيقات.

كورتوا يف ريال مدريد 
خالل أيام

آرسنال يقع يف فخ عملية 
نصب كربى

ميالن حيدد ثمنا زهيدا لدوناروما
            بغداد/ المستقبل العراقي

 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة ميالن 
تس�عى لتحقي�ق مكاس�ب مادية، للخ�روج من 
أزم�ة اللعب المالي النظيف، التي أضرت بالنادي 
في اآلونة األخيرة.وأوضحت صحيفة “كوريري 
ديللو سبورت” أن إدارة ميالن مستعدة لالستغناء 

عن خدمات جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى 
الفريق، وسوسو، جناح الروسونيري.وأكدت أنه 
في ظل ارتفاع وتيرة سوق االنتقاالت، خاصة في 
مركز حراس�ة المرمى، س�يكون من الس�هل بيع 
دوناروما، ألي من األندية الكبيرة في قارة أوروبا.

وأكدت أنه في ظل ارتفاع وتيرة سوق االنتقاالت، 
خاص�ة في مركز حراس�ة المرمى، س�يكون من 

الس�هل بيع دوناروما، ألي من األندية الكبيرة في 
قارة أوروبا.وذكرت أن تشيلسي يستعد لبيع تيبو 
كورتوا، ح�ارس مرمى الفريق، إل�ى نظيره ريال 
مدريد، لذلك س�يكون هو الوجهة المفضلة لشراء 
دوناروما.ونوه�ت ب�أن إدارة الروس�ونيري في 
حال�ة قدوم ع�رض من أجل دوناروما، س�تتخلى 

عن خدماته مقابل 40 مليون يورو.

           المستقبل العراقي / وكاالت

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم األربعاء، عن موقف جولين لوبيتيجي، المدرب الجديد 
لري�ال مدريد، من إمكانية رحيل الويلزي جاري�ث بيل، نجم الفريق الملكي، هذا الصيف.

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جاريث بيل، يعد من 
العناصر األساس�ية في خطة جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد في 

الموسم المقبل.وأضافت الصحيفة، أن جولين سيعطي جاريث 
بيل، الحرية والقيادة في ريال مدريد، بعد رحيل كريس�تيانو 
رونالدو نحو يوفنتوس.وتابعت الصحيفة أن بيل غاب عن 
50 بالمئ�ة من مباريات ريال مدريد، في آخر 5 س�نوات 
بسبب اإلصابات المتكررة.ويتمتع جاريث بيل، باهتمام 
كبير من مانشستر يونايتد اإلنجليزي، الساعي لضمه 

في الصيف الجاري، مقابل 150 مليون يورو.

           المستقبل العراقي / وكاالت

ذكرت تقارير صحفية الي�وم األربعاء أنَّ نادي أتلتيكو 
مدريد، حدَّد س�عر نجمه الذي يبدو وأنه بات قريًبا من 

مغادرة إسبانيا، وخوض مغامرة جديدة في إيطاليا.
وقال�ت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية، إنَّ 
أتلتيكو مدريد، يستعد لالستغناء عن الكرواتي سيمي 

فيرس�اليكو، عق�ب المس�توى الرائع ال�ذي قدمه خالل 
موندي�ال روس�يا، رفقة منتخ�ب بالده.وأش�ارت الصحيفة، 
إل�ى أنَّ فري�ق إنتر مي�الن، يس�عى للظفر بخدم�ات الظهير األيس�ر 
للمنتخب الكرواتي، خالل فترة االنتق�االت الصيفية الجارية. وأوضحت 
أن “الروخيبالنكوس لن يس�تغنى عن خدمات العبه بأقل من 30 مليون 

يورو، بعد إصرار إدارة اإلنتر على التوقيع معه”.وأشارت إلى أنَّ “الفريق 
اإلس�باني، يضع الفرنس�ي جبريل س�يدبي، الع�ب موناكو، عل�ى قائمة 

اهتمامته؛ لتعويض رحيل نجمع الكرواتي، للدوري اإليطالي”.

لوبيتيجي حيدد موقفه من بقاء جاريث بيل

           المستقبل العراقي / متابعة

تعرض نادي برشلونة، لصدمة قوية 
من جانب محكمة التحكيم الرياضية 
“كاس”، قبل خوض مباراة الس�وبر 

اإلسباني أمام نظيره إشبيلية.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، 
الي�وم  ق�ررت  كاس،  محكم�ة  إن 
اإلثنين، استمرار عقوبة اإليقاف التي 
تعرض لها، س�يرجي روبيرتو، بعدم 

المشاركة مع البارسا في 4 مباريات، 
بعدما طرد في لقاء الكالس�يكو، في 
إياب الليج�ا. وأضاف�ت الصحيفة أن 
برشلونة سوف يفقد جهود سيرجي 
روبيرت�و في الس�وبر اإلس�باني ضد 
إشبيلية، في 12 أغسطس/آب المقبل.

وكانت لجن�ة االنضباط ف�ي االتحاد 
اس�تنئناف  رفض�ت  ق�د  اإلس�باني، 
برش�لونة على قرارها الس�ابق حول 

إيقاف سيرجي روبيرتو.

برشلونة يتعرض لصدمة قبل مواجهة
السوبر اإلسباين

أتلتيكو مدريد حيدد سعر نجمه
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

مهني�اً: س�اير األوضاع وال تعرتض، وابتع�د عن املواجهة 
حالياً، وانتظر ريثما تتضح األمور 

عاطفي�اً: عليك التنبه من بعض األخبار الكاذبة التي تؤثر 
سلباً يف أوضاعك العاطفية 

مهنياً: يش�ر هذا الي�وم اىل عملية ترويجي�ة ناجحة وإىل 
ع�روض مهمة تتلقاها، ق�د توقع عقداً جدي�داً أو تبارش 

عمالً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
عاطفي�اً: تختار الوقت املناس�ب لتع�ر للرشيك عن مدى 

تعلقك به

مهني�اً: ق�د تواج�ه معارضني لخطط�ك، فتح�لَّ بالصر 
لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك 

عاطفي�اً: تبح�ث ع�ن جديد يف الح�ب لتخرج م�ن املأزق 
العاطفي الذى تمر به، انتبه اىل طريقة حديثك مع الحبيب 

وال تجرحه

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد 
تجعلك تثر بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض النتقادات 

وتجد نفسك محرجاً 
عاطفي�اً: يس�اعدك الوحي ع�ى القيام بأعم�ال إبداعية 

فتفرض أفكارك عى الرشيك وتؤثر فيه 

مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم عى خطوة كبرة، 
ل�ن تكون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة رصيدك 

الشعبي أو تحسني االنطباع عنك 
عاطفي�اً: ال تكن كث�ر العت�اب واال ابتع�د الحبيب عنك، 

وتسمح لك الظروف بتخطي الكثر من الحواجز

مهني�اً: أنّبهك إىل بعض املماطل�ة أو التأخر يف املعامالت، 
فال تراهن عى الّدقة أو الخر اليقني 

عاطفي�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت التاس�ع ليبرّشك بيوم 
عاطفي افضل بكثر من الس�ابق وتك�ون عى موعد مع 

تغير ايجابي، يف الجو غزل وغرام وعالقة ناشئة 

مهني�اً: تأث�رات إيجابية وجّيدة عى صعي�د العمل، وهذا 
يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وقد تبلغ الهدف قريباً 

عاطفياً: تتحس�ن األوضاع مع الرشيك عى الصعد كافة، 
بع�د س�وء التفاه�م ال�ذي س�اد بينكما بس�بب تدخالت 

اآلخرين 

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل البيت الثامن يف اواخر الش�هر، 
ليتح�دث عن رشاك�ة أو عالقة امل�ال بالحي�اة العاطفية، 

انتبه من بعض الفضائح 
عاطفي�اً: التس�وية املطروحة مع الرشيك، تب�دو واقعية 

ومنطقية لتجاوز الخالفات

مهنياً: ال أنصحك الي�وم باملغامرة وكن حذراً يف الخطوات 
التي تقوم بها تجاه الزمالء 

عاطفياً: تناقش بعض األمور املهمة مع الحبيب فال تفكر 
فيه بطريقة سلبية 

العذراء

مهنياً: قد ال يكون هذا اليوم هو األفضل عى صعيد حياتك 
املهنية، وقد تواجه بعض املتاعب والخالفات البسيطة

عاطفي�اً: تصطدم ببعض األس�باب الت�ي تجعلك محبطاً 
وحزين�ا لكن س�اعة الحقيق�ة مع الرشيك بات�ت قريبة، 

فكن مستعداً 

مهنياً: من املستحسن عدم املراهنة عى أّي نجاح، ال ترتدد 
يف طلب املساعدة والنصيحة من األصدقاء واألحّباء 

عاطفي�اً: صحيح أنك تم�ر بيوم عصيب جراء مش�كالت 
عاطفي�ة، لك�ن حافظ عى رباطة جأش�ك، وك�ّ� قيود 

اليأس 

مهنياً: ان فينوس املنتقل اىل البيت الس�ادس اي اىل االس�د 
يرّكز عى الش�ؤون املالية، ويجعلك مزاجًيا قليالً ومتقلّباً 
وربما تنكّب عى دراسة مرشوع مهم لكن حاذر من جرح 

املقرّبني .

احلوتالعذراء

نغلق أعيننا عند سامع ضوضاء
 يقول أحد الخراء إن إغالق العيون عند 
س�ماع صوت عال ه�و رد فعل طبيعي 
ال يمكن الس�يطرة علي�ه، وغريزة بقاء 
موجودة لدى البرش والحيوانات لسنوات 
عدي�دة. وأوض�ح الروفيس�ور، ج�ون 
فرن�س، وهو عال�م يف جامعة ملبورن، 
أن ظاه�رة رم�ش العي�ون عند س�ماع 
ضوض�اء فجائي�ة، تح�دث دون وعي، 
وهذا ما يسمى »انعكاس طرفة العني«، 

الذي يح�دث ب�عة كبرة لدرجة أنه ال 
يوجد هنالك وقت كاف للتفكر فيه.

وط�ور البرش ه�ذه الظاه�رة عى مدار 
سنوات عديدة، ألنها تس�اعد عى إبقاء 
األع�ني آمنة، ما ي�ؤدي إىل ضمان البقاء 

عى قيد الحياة.
وترس�ل عيونن�ا وآذانن�ا رس�ائل ع�ر 
األعصاب الحس�ية إىل الخالي�ا يف الجزء 
السفيل من أدمغتنا يف جذع الدماغ الذي 

يس�مى »الج�«. ثم تت�م إعادة توجيه 
الرس�الة مرة أخرى إىل عصب يف وجهنا 
يتحك�م بحرك�ة األجف�ان، وال يمك�ن 

للبرش السيطرة عى هذا األمر.
ADVERTISING

ويمك�ن لألض�واء الس�اطعة أن تدم�ر 
الس�فيل  الج�زء  يف  الخاص�ة  الخالي�ا 
م�ن العني، ل�ذا ينبغي تجن�ب النظر إىل 

الشمس.

العثور عىل أقدم خبز بالعالـم
قدمت بقايا متفحم�ة لخبز تم إعداده قبل 
14500 ع�ام ىف موقد حجرى بش�مال رشق 
األردن مفاج�أة س�ارة للباحث�ني، وهى أن 
املواطنني بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوى قبل 

آالف السنني من اكتشافهم الزراعة.
ويظهر االكتشاف الذى ُنرشت تفاصيله يوم 
االثنني أن الصيادي�ن ىف منطقة رشق البحر 
املتوس�ط أنجزوا ذلك الح�دث الثقاىف البارز 
املتمث�ل ىف صن�ع الخب�ز قب�ل ف�رتة طويلة 

مم�ا كان معروفا ىف الس�ابق، وقبل ما يزيد 
ع�ن أربعة آالف عام من أن ترتس�خ الزراعة 
كنش�اط برشي.وصنع الخبز املسطح، غر 
املخمر عى األرجح ويش�به إىل حد ما الخبز 
املس�تدير، م�ن حبوب برية مثل الش�عر أو 
القمح أو الش�وفان، وكذلك م�ن درنات من 
األن�واع القريبة من ورق ال�ردى املائى التى 
جرى طحنها إىل دقيق.وصنع ذلك الخبز إبان 
حض�ارة تع�رف بالحض�ارة النطوفية التى 

مال أتباعها إىل اتباع نمط حياة مستقر بدال 
من نمط الحياة البدوى، وجرى العثور عليه 
ىف موق�ع أث�رى بالصحراء الس�وداء.وقالت 
آماي�ا آران�ز - اوتايجى، الباحث�ة ىف جامعة 
كوبنهاج�ن ىف عل�م النبات�ات األثرية واملعد 
الرئيىس لبحث نرش ىف دورية )بروس�يدنجز 
أوف ذا ناش�يونال أكاديمى أوف ساينس�ز( 
»وج�ود خبز ىف موق�ع له ه�ذا العمر حدث 

استثنائى«.

احلر يودي بحياة »5« اشخاص
 ذك�رت وكال�ة كي�ودو اليابانية 
لألنباء أن خمس�ة أشخاص لقوا 
حتفه�م وأدخ�ل أكثر م�ن ألفي 
إىل املستش�فى يف ي�وم  ش�خص 
واح�د، بس�بب ارتف�اع درج�ات 

الحرارة يف اليابان.
وأكدت الوكالة أن 2020 ش�خصا 
بس�بب  املستش�فيات  إىل  نقل�وا 
تعرضه�م لصدم�ة ج�راء الح�ر 
الش�ديد الذي تتعرض ل�ه اليابان 

عموما.
نقل�وا  الذي�ن  أكث�ر  وج�اء 

للمستش�فيات م�ن محافظ�ات 
أيتيش وأوس�اكا وغيفو وهيوغو، 
وت�ررت أيض�ا املناط�ق الت�ي 
الف�رتة  يف  فياضان�ات  ش�هدت 
درج�ات  األخرة.وارتفع�ت 
الح�رارة يف جميع أنح�اء اليابان 
منذ األس�بوع املايض ووصلت إىل 
39 درج�ة مئوية، الي�وم االثنني، 
وس�اءت األحوال أكث�ر يف مناطق 
الفيضانات األخرة، بس�بب عدم 
وص�ول إمدادات املي�اه الصالحة 

لالستخدام البرشي إليها.

سودوكو

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن البكتريا تنشط يف الليل كثراً، خاصًة يف 
فم اإلنسان النائم؟ لذا فاحرص عى تنظيف أسنانك 

بالفرشاة واملعجون.
ه�ل تعلم أن أش�عة الش�مس صباحاً تك�ون غنية 
الجس�م، خصوص�اً  الت�ي تق�وي  بالفيتامين�ات، 
فيتامني)D( الذي يقوي العظام؟ أما وقت الظهرة 
فتكون أشعة الش�مس ضارة للغاية؛ فهي تتفاعل 
م�ع طبقة امليالنني يف البرشة وتكس�بها لوناً داكناً، 
كما أنها تحتوي عى األشعة فوق البنفسجية، التي 
تصيب اإلنس�ان باألمراض امل�طنة إن تعرض لها 

بشكل مبارش.
هل تعلم أن النوم مبكراً، واالستيقاظ مبكراً يزيد من 
عمر اإلنس�ان؟ هل تعلم أن رشب كأس من الحليب 
يومي�اً يف الصب�اح؛ يحميك من اإلصابة بالكس�اح، 
كما يقيك من هشاش�ة العظام؟ هل تعلم أن تناول 
حبة برتق�ال واحدة؛ تكفي للقضاء ع�ى الجراثيم 

وامليكروبات داخل أجسادنا؟

الطفل كتب نعيه قبل وفاته
 قالت والدة طفل ش�ارك يف كتابة نعيه قبل وفاته بسبب 
إصابته بال�طان، إنها شعرت بالراحة ألن كلمات ابنها 
»ملست قلوب الكثر من الناس« منذ رحيله يف وقت سابق 

من الشهر الحايل.
وج�اء يف نعي الطف�ل غاري�ت ماثياس، ال�ذي ُنرش عى 
ش�بكة االنرتن�ت قب�ل أيام، أن�ه ال يريد جنازة يس�ودها 

الحزن، واختتمه قائال »أراكم الحقا يا من تنعونني«.
وت�ويف غاريت إثر إصابته بنوع نادر من مرض ال�طان 
يف السادس من يوليو/ تموز املايض بعد »تسعة أشهر يف 

الجحيم«، عى حد تعبر والداه.
وبحلول منتصف الشهر املايض، علم إيمييل وريان، والدا 
الطف�ل، أن مرضه ال عالج له، وبدأ كل منهما يفكر فيما 

يريد أن يفعله له.
وقال�ت إيمييل، والدة الطفل: إنه لم تكن تستس�يغ فكرة 
»ن�رش نعي ال يحم�ل معلومات ع�ن املت�وىف وكيف كان 

الشخص الذي مات«.
وأضافت: »لذا أردت أن أعرف الناس بش�خصية غاريت. 

وهنا خطرت يل فكرة أن يكتب نعيه بنفسه«.
ماذا قال الطفل يف النعي؟

كتب النعي اس�تنادا إىل سلس�لة من املحادثات دارت بني 
الطف�ل ووالديه قبل وفاته مبارشة، وتضمن ملخص تلك 
املحادث�ات ما كان غاري�ت يحبه واألش�ياء التي لم يكن 

يحبها.
ووفق�ا ملا جاء يف النع�ي، قال غاريت: »أح�ب اللعب مع 
ش�قيقتي، وأرنبي األزرق، و)موس�يقى( ث�راش ميتال، 

ولعبة الليغو، وأصدقائي يف روضة األطفال، وباتمان«.
وعن األش�ياء التي كان يكرهها الطفل، قال إنه ال يحب: 
»ال�وايل الداخلية، وال�طان القذر، وتوصيل األنابيب 

عر فمي، والحقن«.
وعندما ُس�ئل ع�ن صحته، ق�ال غاري�ت: »عندما أموت 

سوف أتحول إىل غوريال وأقذف القاذورات عى أبي«.
وس�أل الوال�دان طفلهم�ا ع�ن الطريق�ة الت�ي يريد أن 
يتعامل�وا به�ا م�ع جثمان�ه، فأج�اب: »أري�د أن ُيحرق 
جثمان�ي وأن يوضع الرماد يف ش�جرة حي�ث يمكنني أن 

أعيش كغوريلال«.
ونرشت وس�ائل اإلعالم يف الواليات املتحدة وعى املستوى 
ال�دويل تغطي�ة مل�ا كتبه غاري�ت، كما انت�رش النعي عى 

وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت إيمييل: »تلقينا رسائل.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
1 4/1 كوب كبر دقيق أبيض - 2/1 ملعقة صغرة ) ملعقة الشاي 
( بيكين�ج صودا - 4/1 ملعقة صغرة ) ملعقة الش�اي (  - ملح - 
2/1 ك�وب كبر زبدة - 2/1 كوب كبر س�كر أبي�ض - 2/1 كوب 
كبر س�كر بن�ي - 1 بيضة كب�رة - 2/1 ملعقة صغ�رة ) ملعقة 

الشاي ( فانيليا - 1 3/1 كوب كبر جوز هند مبشور
طريقة التحضر:

يسخن الفرن عى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
يف بولة متوسطة الحجم يخلط الدقيق و البيكينج صودا و امللح.

يف بولة اخرى تخفق الزبدة و السكر جيدا حتى تصبح كريمي.
يضاف البيض اىل مزيج الزبدة و السكر و يقلب املزيج جيدا.

يضاف مزيج البيض و الزبدة اىل مزيج الدقيق تدريجيا مع التقليب 
بإستمرار.

نض�ع الفانيليا و ج�وز الهند عى عى مزيج الدقي�ق و يقلب حتى 
تمام اإلختالط.

يشكل املزيج اىل كرات متوسطة الحجم ثم توضع يف صينية مدهونة 
بالقليل من الزبدة.

نضغ�ط عى ك�رات كوكيز جوز الهند يف الصيني�ة برفق حتى تفرد 
قليال.

توض�ع كوكيز جوز الهن�د يف الفرن ملدة م�ن 8-10 دقائق او حتى 
تنضج.

كوكيز جوز اهلند
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طريق ذكي يولد الطاقة للسيارات واملنازل
 اخت�رت الص�ن »الطري�ق الذك�ي« املزود 
والبطاري�ات  الشمس�ية  الطاق�ة  بأل�واح 
لدخول جي�ل جديد من ط�رق توليد الطاقة 
الكهربائية يف الب�اد تعول عليه الحكومة يف 
ترسيع عملية تحول صناع�ة النقل العاملية 
إىل العرص الكهربائي النظيف.ووفقاً لرشكة 
»كيل�و« الصيني�ة لتطوي�ر وس�ائل النق�ل 
والقائمة ع�ى املرشوع، ف�إن الطريق الذي 
يق�ع رشقي مدينة »جينان« ويمتد ملس�افة 
أكثر من كيلومرت، يتضمن تكنولوجيا فائقة 
يف تركيب مع�دات تخزين طاقة تحت طبقة 
م�ن الخرس�انة الخاص�ة املس�تخدمة عى 

س�طح الطريق مثب�ت أعاها أل�واح طاقة 
شمس�ية تغطيه�ا مادة ش�فافة صلبة جداً 
تتحمل مرور أكثر من 45 ألف مركبة يومياً، 
وتس�مح ألشعة الش�مس باخرتاقها وتوليد 

الطاق�ة الازم�ة إلن�ارة الطري�ق وتش�غيل 
أكث�ر م�ن 800 من�زل يف املرحل�ة األولي�ة. 
وتخطط الرشكة لتطوي�ر الطريق ومواكبة 
التكنولوجيا الذكية للس�يارات خال الفرتة 
املقبل�ة، إذ أطلق�ت الصن خط�ة تقيض أن 
تك�ون 10% م�ن الس�يارات ذاتي�ة القيادة 
بحل�ول 2030. ل�ذا يعم�ل خ�راء الرشك�ة 
ع�ى تزويد نم�وذج الط�رق الذكي�ة الجديد 
بتكنولوجيا تسمح بإمداد السيارات الذكية 
بالطاقة وغريها من األدوات التي تس�اعدها 
عى القي�ادة اآلمنة مثل تكنولوجيا الخرائط 

وتبادل املعلومات والبيانات خال الرحات.

هرم من نصف مليون زهرة يف اإلكوادور تلسكوب لكشف أرسار »درب التبانة«
 تس�تخدم بلدة بيدرو مونتايو يف اإلكوادور أكثر من نصف مليون زهرة 
ُزرع�ت محلياً يف محاولة لتحطيم رقم قيايس عاملي ببناء هرم عى غرار 
أهرام األجداد. وتبلغ مس�احته 1100 م�رت مربع، ويزن نحو 30 طناً يف 

منطقة كوتشاسكي األثرية إىل الشمال من العاصمة كيتو.
ويس�عى الهرم إىل احتال مكان يف موس�وعة جينيس لألرقام القياسية 
بوصفه أكر تكوين من الزهور يف العالم. وفحص فريق تابع للموسوعة 
الج�زء الذي اكتمل من هذا العمل الس�بت امل�ايض ويصدر حكمه خال 
أسبوع. ورتب متطوعون الزهور يدوياً وبدؤوا العمل يف نوبات عى مدار 
الس�اعة منذ التاسع من يوليو/ تموز الجاري. وُنقلت الزهور إىل نقطة 
لتجميعها يف شاحنات من 150 بيت زجاجي يف أجزاء مختلفة من الباد. 
وبع�د وصولها إىل املخزن يعمل متطوعون عى قطع الجذوع وتش�ذيب 
األوراق ووضع الزهور يف صناديق لنقلها إىل وسط البلدة التي يبنى فيها 
الهرم. ويس�اعد نظام للري بالتنقيط عى الحفاظ عى نضارة الزهور. 
ويقدر منظمون تكلفة الهرم بنصف مليون دوالر تقريبا. وتحمل مدينة 
فرانكفورت األملانية الرقم القيايس الحايل وسجلته يف عام 2005 بتكوين 

من 170 ألف زهرة.

أزي�ح أم�س النقاب عن التلس�كوب »م�ريكات«، وهو أقوى تلس�كوب 
الس�لكي من نوعه، يف منطقة كارو ش�به الصحراوية بجنوب إفريقيا، 
فيم�ا يق�ول العلماء إن�ه يمكن أن يكش�ف أرساراً جدي�دة بمجرة درب 
التبان�ة. يتك�ون »م�ريكات« م�ن 64 طبق�اً يف منطقة كيب الش�مالية 
ويس�بق »مصف�وف الكيلوم�رت املربع« وه�و مرشوع تلس�كوب دويل، 
ويديره مرصد الفلك الاس�لكي يف جنوب إفريقيا. وخال حفل التدشن 
الذي حرضه نائب رئيس جنوب إفريقيا ديفيد مابوزا، تم عرض صورة 
جرى الحصول عليها بواس�طة التلس�كوب الجديد تظهر تفاصيل حول 

الثقب األسود يف مركز مجرة درب التبانة.
وق�ال مكتب »مصف�وف الكيلومرت املرب�ع« يف جنوب إفريقي�ا يف بيان: 
»مرك�ز درب التبانة الذي يبعد 25 ألف س�نة ضوئي�ة عن األرض، يظل 
محجوباً بس�حب الغ�از والغبار املتداخل�ة، مما يجعله غ�ري مرئي من 
األرض باس�تخدام تلس�كوبات عادي�ة، غري أن األش�عة تح�ت الحمراء 
واألشعة الس�ينية، وخصوصاً األطوال املوجية الراديوية تخرتق الغبار، 

وتفتح نافذة عى هذه املنطقة املميزة وثقبها األسود«.

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أنته�ى كأس العال�م 2018، واحتفل�ت فرنس�ا بفوزها بالكأس 
كمنتخ�ب وجمه�ور ري�ايض وش�عب، بحض�ور بع�ض كب�ار 
الش�خصيات من رؤس�اء البل�دان واتح�ادات رياضي�ة، وكانت 
األج�واء يف غاية الجمال الروعة وال�ود، يف أكر تجمع جماهريي 
غفري من 32 دولة يقام كل أربعة أعوام ويستمر ملدة شهر كامل. 
م�ن املؤكد أن املنتخب الفرنيس عندما يعود إىل باده حاما معه 
كأس العال�م، سيس�تقبل بحف�اوة تامة وترحيب ش�عبي كبري، 
وس�يّكرم من قب�ل الحكومة الفرنس�ية تكريم م�ادي ومعنوي 
عى هذا اإلنجاز التاريخي الذي س�يذكر يف تاريخ فرنسا، الجدير 
بالذك�ر ان املنتخب الفرنيس يتوج بهذا اللق�ب للمرة الثانية بعد 

عرشين عاماً مضت من نيله اللقب األول. 
نحن يف الع�راق وبالذات مناطقن�ا الجنوبية، يق�ام عندنا كأس 
العال�م كل عام ولي�س كل أربعة أعوام ونفوز ب�ه، أال وهو حب 
اإلمام الحس�ن عليه الس�ام، من خ�ال الخدمة الحس�ينية يف 
الح�دث الكب�ري يف الزي�ارة األربعيني�ة، الذي تقصدها الحش�ود 
املليوني�ة م�ن كل أنح�اء العال�م، من أورب�ا وأمريكا واس�رتاليا 
وأفريقيا ورشق آس�يا و بلدانها، وم�ن دول الخليج العربي، لكن 
الطبق�ة الحاكم�ة يف العراق بس�لطاتها الترشيعي�ة والتنفيذية 
والقضائية لم تقّدر هذا اإلنجاز ولم تعري أي أهتمام لهذا الشعب 
الكريم بدمه وماله، ول�م تكرمه بتوفري الخدمات الرضورية له، 
ول�م تخلق له ف�رص عمل.  لعلك�م علمتم بقص�ة العبد اململوك 
الذي كان يعمل يف بس�تان لإلمام الحس�ن عليه الس�ام، عندما 
ج�اءه كلب جائع، فأعطاه ذلك العبد نص�ف غريف الخبز الذي 
يملكه، وملا علم اإلمام الحسن عليه السام، بهذا الفعل األخاقي 
واإلنساني من العبد مع الحيوان، أعتقه لوجه الله جزاءاً وتكريماً 
وتش�جيعاً وتأييداً لهذا الفعل الحس�ن والجميل.  أهلنا يف جنوب 
الع�راق قدموا كثري من العط�اء والتضحيات لآلخرين يف س�بيل 
الوطن واإلمام الحس�ن عليه الس�ام، أن كان يف س�وح الجهاد 
أو يف خدم�ة القضية الحس�ينية، فم�ا قيمة رد اإلحس�ان إليهم 
بتوفري ماء صالح للرشب أو كهرباء التي رصفت عليها املليارات 
قدرت بميزانية س�بع دول من دون أي تحس�ن فيها، أو ما قيمة 
التعيينات ألبنائهم مقابل عطائهم لهذا البلد؟!  مش�كلتنا أننا ال 
نجد آذان صاغية عند املسؤولن تستمع لشعبها وتنفذ مطالبهم 
املرشوعة، وكأنه�م أصبحوا جثة هامدة خالية من األحاس�يس 
واملش�اعر والعواط�ف أتج�اه آآلم ومعاناة املواطنن.  الش�عب 
العراق�ي وخاصة أبناء الجنوب منهم، ش�عب حس�يني يحمل يف 
قلبه مبادئ اإلمام الحس�ن عليه السام، وفاز بعديد من كؤوس 
النبل والشهامة والتضحية واإليثار والكرم والشجاعة والشهادة، 
فيحت�اج ش�عبنا اىل رئي�س وزراء يتب�ع منهج اإلمام الحس�ن 
عليه الس�ام، قوالً وفع�ًا حتى يقدر أنتصاراته�م وتضحياتهم 

فيجازيهم عليها. 

أياد الزهيري
لقد دقت الس�اعة ألن يأخذ املثقف دوره التاريخي بصناعة التاريخ. دور 
اختارت�ه له طبيع�ة مهمته التي اختارها لنفس�ه منذ أعل�ن عن صفته 
الثقافي�ة، وم�ن نافلة القول أن�ه ال يمكن ألي مجتم�ع أن يخطو لألمام 
ول�و خطوة واح�دة إذا لم يكن للمثقف دوراً يف ذل�ك، فهو داينمو الحراك 
االجتماعي والثقايف، وهو العن الكاشفة لسلبياته واملشخصة إليجابياته 
والدلي�ل الناص�ح ألنج�ع أهدافه، وهو املداف�ع عن حرية إنس�انه، وهو 
الح�ارس لقيم�ه األصيلة، والناقد ل�كل القيم والع�ادات الكابحة لحركة 
تقدمه، وهو املدافع عن حقوقه، وهو املس�ترشف ملستقبله، وهو املوجه 
لقي�ادات البلد. أن املثقف الذي يحمل ع�ى كاهله كل هذه املهام هو من 
يستحق أن نطلق عليه املثقف املناضل، أما املثقف الذي يأنف من املجتمع 
ويتعاىل عليه، فهو غري جدير بهذا اللقب وال يس�تحق هذه الصفه مهما 
حاول أن يدعيها. اليوم املثقف عليه من الواجب أكثر من أي وقت مىض، 
والسبب هو ما تعيش�ه مجتمعاتنا من حالة تحول دراماتيكي قد تهوي 
به اىل س�قوط م�روع، وقد يرتقي اىل مس�تويات حضاري�ة عالية بفعل 

جهود أهم فئة أجتماعية اال وهم املثقفون.
الي�وم مجتمعنا يعي�ش إرهاصات صعب�ة وخطرية تجعل�ه عى مفرتق 
طري�ق ب�ن أن يهوي، وبن أن يرتقي بن الش�عوب، وهنا عى املثقف أن 
يأخذ دوره الوطني بس�بب قدرته العالية عى استشعاره املسبق بوجود 
األزم�ات قب�ل أن تص�ل لانفجار، وه�و القادر أكثر من غ�ريه عى فهم 
إبعاد املش�كلة، والقادر أكثر من غريه بالقيام بالدور التوعوي يف الوسط 
االجتماع�ي باعداً ش�بح األزمة التي يمكن أن تعصف باملجتمع وتس�بب 
له أبلغ الرضر. الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه عن دور املثقف، هل هو دوراً 
قيادياً يف زمن األزمات أم تأخذه حومة الضجيج ويتماهى معها، أم يقف 

عى التل يتشفى بواقع لم يعجبه يوماً فنأى عنه بنفسه؟.
املثق�ف له ق�درة يتفرد به�ا عن غريه، وه�ي القدرة عى ع�دم االنجرار 
والتأث�ري بالعق�ل الجمعي للمجتمع الذي يغيل بس�بب ما يتعرض له من 
ظ�روف صعبه. أن فارس الس�احة اآلن ينبغي أن يك�ون املثقف ألنه هو 
صاح�ب الكلمه وال�رأي، وهو م�ن ترشئب ل�ه أعناق املخنوق�ن بواقع 
األزم�ات الح�ادة وعلي�ه ه�و االس�تجابة للواج�ب الوطني واألنس�اني 
والدين�ي، أنه�ا فرصة ذهبية له ورشف أن يأخذ موقع املس�ؤولية يف هذا 
العمل الوطني، وهذا يتطلب أن يتمتع بمواصفات اإلخاص والحياد لكي 
يمكن الركون اليه اىل ما يعطيه من إرشادات توعويه تسهم يف حل األزمة 
وتبيان كيفية االس�تعداد له�ا ومواجهتها وخاصة عندم�ا تكون األزمة 
يتعرض فيها الوطن للتهديد فيكون الس�د املني�ع والجدار العايل للوقوف 
بوجه كل العواصف املدمرة التي يمكن أن يتعرض لها البلد س�واء داخلياً 
أو خارجي�اً وأن يتح�ى بالذكاء واألتزان حتى ال يزي�د من حدة األحتقان 
املجتمعي الذي يولد انفجار يصعب السيطره عليه. فهو ينبغي أن يكون 
الكابح لكل التوت�رات الطائفية والحزبية واملناطقية. هذا املثقف يتطلب 
من�ه أن يتحى ببعد أخاقي عايل يمنعه من األنجرار للمواجهه أذا تعرض 
مث�ًا ألذى من مش�اكس أو مخالف ف�ا يتجرج�ر اىل مواجهات تعرض 

نزاهته لألنحراف فيكون أحد أركان األزمة.

ما العالقة بني كأس العالـم املثقف ودوره يف األزمات
واالحتجاجات يف جنوب العراق؟

فواكه تنحف اجلسم 
ق�ال اختص�ايص التغذي�ة االيران�ي، محمد 
آذرف�ر، ان تناول بعض الفواك�ه يلعب دوراً 
هاماً يف حرق الدهون والتخسيس ، موضحا 
بع�ض خصائصها.وق�ال آذرف�ر، أخصائي 
التغذي�ة واالنظم�ة الغذائي�ة العاجية، قال 
يف حوار مع وكالة أنب�اء فارس حول الثمار 
التي يمكن أن يساعد تناولها عى التخسيس 
ومنها التوت االزرق  Blueberry هي واحدة 

من الفواكه الحارقة للدهون والتي تس�اعد 
ع�ى التخس�يس كم�ا ان تناولها ي�ؤدي اىل 
انخف�اض مخاطر أمراض القل�ب واألوعية 
الدموي�ة. واضاف، إنه وفقاً لنتائج دراس�ة 
إذا ت�م تناول ه�ذه الفاكهة يومي�ا فان %2 
م�ن الدهون س�تزول من الجس�م موضحا، 
إن الس�بب يف ذل�ك يعود اىل ارتفاع مس�توى 
مض�ادات األكس�دة يف الفاكه�ة، م�ا يؤدي 

إىل القض�اء عى س�موم الجس�م والس�منة 
والوقاية من املشاكل الصحية.

واشار اختصايص التغذية إىل دور جوز الهند 
يف ح�رق الده�ون ، قائ�ًا إن حامضا دهنيا 
يسمى تري غليسرييد موجود يف جوز الهند، 
ما ي�ؤدي إىل زيادة عملية التمثيل الغذائي يف 
الجس�م  بنس�بة 30% ، ويمكن استخدامها 

بدالً من الوجبات الخفيفة.

عباس الكتبي

هناك العديد من االس�باب التى تؤدى اىل بكاء 
الطف�ل الرضي�ع ، فمنها الجوع الذى يس�بق 
“الرضعة” أو الوجبة املقبلة أى بعد س�اعتن 
أو ثاث س�اعات من الرضعة السابقة حسب 
الكمية التى تناولها ويمكن أن يكون الس�بب 
ىف الب�كاء العط�ش، فيج�ب إعط�اء الطف�ل 
امل�اء بن الرضعات ابتداًء من األس�بوع األول 
بمق�دار ثاث ماع�ق صغرية ثاث م�ا يوميا 
وتزداد الكمية حس�ب قابلي�ة الطفل خاصة 
ىف أش�هر الصيف وقد لوح�ظ أن الطفل الذى 
يرض�ع لبنا خارجيا يحتاج أن يرشب ماء بن 
الرضع�ات أكثر من الرضيع م�ن الثدى إذ أنه 
أكثر ظمأ بسبب ارتفاع نسبة األماح املعدنية 

والروتينات ىف األلبان الحيوانية.
وق�د يبكى الطف�ل أحيان�ا بع�د االنتهاء من 
الرضاعة مب�ارشة وخاصة بعد الرضاعة من 

الثدى ويرجع السبب إىل:
رغبت�ه ىف االس�تمرار ىف م�ص الحلم�ات وقد 
يحاول أن يس�تعيض عن ذل�ك بمص أصابع 
يدي�ه وتعتقد بعض األمهات خط�أ أنه مازال 
جائع�ا، ويمك�ن أن نذكر أهم األس�باب التى 

تجعل الطفل يبكى ىف الشهور األوىل ما يى:
1- ب�رودة الجس�م واألطراف ىف فرتة الش�تاء 

والرغب�ة ىف تغيري حفاضاته املبتلة بالتبول أو 
التى ترز فيها.

2- انسداد األنف وصعوبة التنفس.
3- عدم االرتياح ىف الوضع الذى نام عليه.

4- بكاء أثناء التبول نتيجة ضيق فتحة البول 
عن�د طرف القضي�ب ىف الذكور مما يس�تلزم 

توسيعها.
5- التقلصات املعوية أو املغص.

 اسباب بكاء الطفل يف الليل
التغذي�ة  اخصائي�ة  اوضح�ت 
وعض�و الهيئ�ة التدريس�ية يف 
جامعة الشهيد بهشتي للعلوم 
الطبي�ة آلي�ات مكافحة رضبة 

الشمس يف فصل الصيف.
وتق�ول آزيتا حكمت دوس�ت، 
ح�وار  يف  التغذي�ة  أخصائي�ة 
صحفي مع وكالة فارس ، فيما 
يتعلق بآلي�ات التغذية ملكافحة 
رضبة الش�مس ، موضحة، انه 
بس�بب التعرق الشديد وارتفاع 
درجات الحرارة يف فصل الصيف 
، يفقد الجس�م كمي�ات كبرية 
م�ن امل�اء واألم�اح، مايتطلب 
التعوي�ض عنهما للحفاظ عى 

صحة الجسم.
امل�اء  اس�تخدام  أن  وأضاف�ت 
وحده لن يك�ون كافياً للتغلب 

عى رضبة الش�مس ألن أماح الجس�م يجب 
أن تؤخ�ذ بعن االعتب�ار. تبعا لذل�ك ، ينصح 
باستخدام مختلف أنواع الرشابت، مثل عصري 
الليمون ورشاب الخاش�كري وبذور النعناع يف 
امل�اء ، واس�تخدام الخض�ار والفاكهة يف هذا 

املج�ال ايض�ا. وقالت عض�و الهيئ�ة العلمية 
لجامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية ، رداً عى 
س�ؤال حول كمية مايحتاجه الجسم  إىل املاء 
للحفاظ عى الصحة ، ان ذلك يعتمد عى حالة 
الشخص ، حيث ان الذين يعملون يف الشمس 
أو غدده�م العرقي�ة ناش�طة لديه�م حاجة 

ماس�ة اىل املزيد من املاء يوميا. 
وأش�ارت حكمت دوست إىل أنه 
يف املتوس�ط ، ي�وىص بتناول 6 
إىل 7 أق�داح كل يوم للش�خص 
يف الظ�روف الطبيعي�ة ، والتي 
يمك�ن أن تتضاعف أحيانا عند 
األشخاص الذين يعملون تحت 
أشعة الش�مس أو الذين لديهم 

غدد عرقية ناشطة.
وأضافت: ان األش�خاص الذين 
ال يأكلون لفرتات طويلة والذين 
يتناول�ون الوجب�ات بفواص�ل 
زمني�ة طويلة، ُينص�ح بتناول 
الرشاب�ت املحتوية ع�ى أماح 
الطع�ام كم�ا يجب ع�ى اآلباء 
أن يكون�وا حساس�ن لتن�اول 
أطفاله�م مياه ال�رشب ألنهم 
ينهمك�ون يف اللع�ب ويغفلون 

عن هذا املبدأ األسايس للغذاء.
وقال�ت اختص�ايص التغذي�ة إن أولئ�ك الذين 
يعيش�ون يف امل�دن الت�ي رضبه�ا الجفاف أو 
املدن ذات املياه املالحة ، عليهم بتناول  املزيد 

من الخضار والفاكهة.

كيف نكافح رضبة الشمس يف فصل الصيف؟ 


