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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الـلـئـيـم إذا قـدر أفـحـش
وإذا وعد أخلف

ص3فتح »16« مكتبا بإيران إلصدار تأشريات لزوار أربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 سيناريوهات إرسائيلية لشن حرب عىل سوريا ولبنان

الربملان البلجيكي يطالب بإلغاء »الوصاية السعودية« عىل مسجد بروكسل الكبري

القضاء يصدر »اوامر قبض« بحق مفوضية كردستان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  البيش�مركة،  قي�ادة  أعلن�ت 
األربع�اء، إّنها لن تس�مح بفتح أي معرب 
جدي�د مع تركي�ا تكون إدارت�ه من قبل 
الحكومة االتحادي�ة يف بغداد، وجاء ذلك 
بعد س�اعات م�ن تأكيد رئي�س الوزراء 
حيدر العب�ادي عىل إرس�ال فرق لضبط 
الح�دود م�ع تركي�ا وإي�ران، ودعوت�ه 
التص�ادم م�ع  إىل ع�دم  »البيش�مركة« 

القوات العراقية.
ونقلت وسائل إعالم كردية عن األمني 
الع�ام لقوات البيش�مركة الكردية جبار 

ي�اور، قول�ه إّن أّية نقط�ة حدودية يتم 
تحويله�ا كبديل ملع�رب »إبراهيم الخليل« 
الح�دودي م�ع تركي�ا يج�ب أن تك�ون 

بموافقة حكومة إقليم كردستان.
إرس�ال  أك�د  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
ف�رق عراقية ملس�ك الح�دود م�ع تركيا 
وإيران، موضحاً أّن هذه الخطوة جاءت 
ملن�ع التهري�ب والحفاظ ع�ىل االقتصاد 

العراقي.
ودعا العب�ادي قوات البيش�مركة إىل 
ع�دم التص�ادم م�ع الق�وات العراقي�ة، 

مطالباً باحرتام السلطات االتحادية.
وأعلن�ت تركي�ا، يف وقٍت س�ابق، عن 

رغبته�ا يف فتح معرب ح�دودي جديد مع 
الع�راق بالتنس�يق م�ع حكوم�ة بغداد، 
الت�ي أغلقت منف�ذ إبراهي�م الخليل، رداً 
ع�ىل اس�تفتاء االنفص�ال ال�ذي أجراه 
إقليم كردس�تان يف الخام�س والعرشين 
م�ن الش�هر امل�ايض. وبت���رصيح�ات 
البيش�مركة، يعني أن إقليم كردس�تان، 
وع�ىل وجه الخص�وص جن�اح بارزاني، 
ب�دأ يل�ّوح باالقتتال بدالً م�ن الركون إىل 
القانون والدستور الذي تحاول الحكومة 
االتحادي�ة الترصف بموجبه لحقن دماء 

العراقيني.
التفاصيل ص3

كلينتون تصف ترامب 
بـ »الرئيس األكثر خطورة« 

يف تاريخ أمريكا

مييس حيقق أرقامًا 
باجلملـة بعد هـاتريك 

اإلكوادور

احملكمة االحتادية ترد طلب الربملان البداء الرأي خبصوص النواب األكراد املشاركني باالستفتاء 
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تركيا تلغي تدريب وتسليح البيشمركة وتعد بعقوبات جديدة
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الرئيس اإليراين:
 احلرس الثوري حيظى بمحبة 

شعوب ثالث دول
ص2

»زين العراق« تستقدم
اخر احللول التكنولوجية لتطوير 

الشبكة يف حمافظة كربالء
ص6 ص4

روسيا تعرض الوساطة بني السعودية وإيران
      بغداد / المستقبل العراقي

الروس�ي  الخارجي�ة  نائ�ب وزي�ر  أعل�ن 
أن  األربع�اء،  أم�س  بوغدان�وف،  ميخائي�ل 
موسكو تقترح لعب دور الوساطة في إجراء 
مفاوض�ات بي�ن الس�عودية وإي�ران، مؤكدا 
اس�تعداد الجان�ب الروس�ي الس�تضافة مثل 

هذه المفاوضات.
ونقلت وكالة »روسيا اليوم« عن بوغدانوف 
قول�ه تعليق�ا على س�ؤال حول م�ا إذا كانت 

موس�كو قد عرضت وس�اطتها في تحس�ين 
العالقات بين طه�ران والرياض، »نعم، نقول 
دائما إنن�ا تحت أمركم إذا كان�ت لديكم رغبة 
في نقل ش�يء من خاللن�ا أو تنظيم اتصاالت 
ما، فإننا جاه�زون دائما. وقد فعلنا ذلك أكثر 
من مرة، وال تزال هذه االقتراحات مطروحة 
عل�ى طاول�ة ش�ركائنا الس�عوديين وكذل�ك 
أن  الروس�ي  الدبلوماس�ي  اإليرانيين«.وأك�د 
موسكو اقترحت عدة مرات إجراء مفاوضات 
بين السعودية وإيران، إال أنها ال تحاول فرض 

وس�اطتها.وأضاف، »انطلقن�ا دائم�ا من أنه 
يجب حل المشاكل التي تراكمت في العالقات 
بين القوتين اإلقليميتين الكبريين، المرتبطتين 
)في وعي الكثيرين( بالس�نة والشيعة. وفي 
حال وجود المس�توى المطل�وب من التفاهم 
والثق�ة بي�ن طه�ران والري�اض يك�ون من 
األس�هل كثي�را عل�ى األرجح ح�ل العديد من 
المشاكل«، مشيرا إلى أن »الكثير يتوقف على 
تفاهم )البلدين( وكذلك، كما نأمل، تعاونهما، 

خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب«.

حمافظ البرصة يبحث عقد مذكرة تفاهم 
وتدريب عامل مع رشكة ايطالية

وزير النقل يمنح مستشفى الطفل لالمراض 
6الرسطانية »100« مليون دينار 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن رئي�س ال�وزراء العراقي حيدر 
العملي�ات  جمي�ع  انته�اء  العب�ادي 
العس�كرية غرب كركوك وتحرير جميع 
جب�ل  وتحري�ر  الحويج�ة،  يف  األرايض 
مكحول وجبال حمري�ن بالكامل، فيما 
كش�فت الحش�د الش�عبي عن منجزات 

مديري�ة الدع�م خ�الل عملي�ات تحرير 
الحويجة.

وق�ال العب�ادي »حررن�ا  مناطق لم 
يصل إليها النظام البائد«.

وأض�اف العب�ادي أن »العال�م الحايل 
سيشهد نهاية تواجد داعش اإلجرامي يف 

العراق كما وعدنا سابقاً«.
وج�دد رئيس ال�وزراء العراقي تأكيد 

موقف الحكومة العراقية من اس�تفتاء 
إقليم كردس�تان العراق، وش�دد عىل أنه  
»ال تراجع يف املوقف ورفض االستفتاء«، 
مشرياً إىل أن أي حوار يجب أن يبنى عىل 
أس�س وحدة العراق والدستور العراقي 

ورفض نتائج االستفتاء«.

التفاصيل ص3

انتهى القتال يف معركة احلوجية و »داعش« حمارص 
يف القائم وراوة
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الرئيس اإليراين: احلرس الثوري حيظى بمحبة شعوب ثالث دول
         بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، أمس األربعاء، أن حرس 
الثورة اإلسالمية يف ايران ليس فقط محبوبا لدى الشعب االيراني 

وانما يحتل قلوب الشعب العراقي واالكراد، ولبنان وسوريا.
ونقل�ت وكاالت انب�اء ايراني�ة عن روحاني الق�ول يف كلمته، 
باجتم�اع مجلس ال�وزراء االيراني ان »حرس الثورة االس�المية 
اليعت�ر مؤسس�ة عس�كرية فقط وانما يس�كن قلوب الش�عب 
االيراني، وس�ّطر املالحم خالل االيام العصيبة والخطرية »دفاعا 

عن مصالحنا القومية«.
وأض�اف إنه »أصب�ح من الواض�ح اليوم من ه�ي الحكومة 
الجامحة والش�خص الذي ال يح�رم القوانني الدولي�ة، كما أّنه 
أصب�ح م�ن الواضح أي دولة اس�تطاعت كس�ب اح�رام الدول 

والرأي العام العاملي«.
وتابع »إذا أرادت أمريكا أن ترتكب خطأ آخر وأن تقوم بخطوة 
ضد حرس الثورة االس�المية فهذا يعني أّنها ترتكب األخطاء تلو 
بعضها البعض، فحرس الثورة اإلس�المية ليس وحدة عسكرية 
فحس�ب فهو يحتّل قلوب الش�عب اإليراني وداف�ع عن املصالح 

الوطنية يف كافة مراحل الخطر«.
وبني روحاني »حرس الثورة اإلس�المية لي�س محبوبا فقط 

لدى الش�عب اإليراني، بل هو محبوب أيضا لدى الشعب العراقي 
حيث ساهم بالدفاع عن بغداد، ومحبوب لدى األكراد حيث ساهم 
الدفاع عن أربيل، ومحبوب لدى س�وريا حيث ساهم بالدفاع عن 
دمش�ق، ومحبوب لدى لبنان حيث كان طرفا داعما الس�تقالل 
لبن�ان. لقد كان ح�رس الثورة اإلس�المية اىل جان�ب املظلومني 

وواقف يف وجه االرهابيني«.
وتاب�ع بالق�ول »من ح�ق األمريكّيون أن يش�عروا بالغضب 
م�ن الح�رس الثوري فه�م أرادوا إبقاء داعش لعرشين س�نة يف 
املنطقة واستخدامه كأداة لتنفيذ سياساتهم. لكن حرس الثورة 
اإلس�المية وعر دعمه للشعب العراقي والس�وري واللبناني قد 

أذل داعش«.
واشار اىل انه »من حق الواليات املتحدة أن تنزعج من االتفاق 
الن�ووي ألنه أبطل املزاعم األمريكية الت�ي كانت تزعم دوما بأن 
إيران تس�عى لصناع�ة القنبل�ة النووية خلف الس�تار، وعندما 

توصلنا اىل االتفاق النووي أثبتنا كذبهم«.
وأّك�د أن »الجيش وحرس الثورة اإلس�المية والتعبئة ليس�وا 
منفصلني عن الش�عب فهم من الشعب قائال »ال يوجد أي خالف 
ب�ني األط�راف اإليرانية حول رضورة مواجه�ة مؤامرات األعداء 
وكلّنا سوف نكون صف واحد واىل جانب بعضنا البعض بكل ثبات 

وسيقاوم الشعب اإليراني املؤامرات عر الصمود واملواجهة«.

          بغداد / المستقبل العراقي

بدأ العراق استعدادات مبكرة لدخول حوايل 3 ماليني ايراني 
اىل اراضيه للمشاركة يف مراسيم اربعينية االمام الحسني عليه 
السالم يف مدينة كربالء باالعالن عن افتتاح 16 مكتباً قنصلياً 

يف مدن ايرانية ملنح تأشريات الدخول اىل االرايض العراقية.
واعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استعداداتها السنوية 
ملراس�م زيارة اربعينية االمام الحس�ني بن عيل بن ابي طالب 
علي�ه الس�الم من خ�الل فتح مكات�ب قنصلي�ة يف 16 مدينة 
ايرانية. وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة احمد محجوب 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن الوزارة 
ب�ارشت هذه االس�تعدادات بفتح 16 مكتب�ا قنصليا يف املدن 
االيرانية ايالم، وسوسنكرد، وعبادان، وكرمان، وساري، ويزد، 

وكرج، وتريز، ورشت، وقم، فضالً عن شرياز واصفهان.
وأوض�ح املتح�دث ان�ه »تم رفد ه�ذه املكات�ب بموظفني 
مختص�ني باألعم�ال القنصلية م�ن الوزارة ل�إرساع بإنجاز 
س�مات الدخول لزوار العتبات املقدسة« يف العراق، الفتاً إىل أن 
»الوزارة منحت يف العام املايض أكثر من مليوني س�مة دخول 
لل�زوار االيرانيني ومن املتوق�ع أن يكون العدد هذا العام ثالثة 
مالي�ني زائر تقريب�ًا علما ان املبلغ املحدد ملنح س�مة الدخول 
ه�و 40 دوالرا امريكي�ا«. وأكد املتحدث الرس�مي »اس�تمرار 
جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية يف مختلف دول العالم 
بتسهيل منح السمات لزوار الزيارة االربعينية« التي تصادف 
اواخر الش�هر الحايل، مش�ريا إىل أنه »تم تنسيب منسقني من 
الوزارة داخل غرف عمليات املنافذ الحدودية لتاليف اي مشكلة 

قد تواجه دخول الزوار اىل االرايض العراقية.
بدورها، كش�فت اللجنة املركزية ألربعينية اإلمام الحسني 
عليه الس�الم يف إيران عن تحديد اربع�ة منافذ حدودية لعبور 
زائ�ري االربعيني�ة م�ن االيراني�ني اىل الع�راق ه�ي: مه�ران 
باس�م  املتح�دث  والش�المجة وجذاب�ة وخ�روي.  وق�ال 
اللجنة ش�هريان حيدري إن »منفذ مه�ران يف محافظة إيالم 

والش�المجة وجذاب�ة يف محافظ�ة خوزس�تان وخروي يف 
محافظة كرمانشاه هي املنافذ التي يتعني عىل الزوار العبور 

منها«.
وم�ن جانبه، قال مدير عام ادارة الط�رق والنقل الري يف 
محافظة اي�الم االيرانية نورالله دلخ�واه مؤخرا ان اكثر من 
92 ال�ف زائر توجهوا عر منفذ مه�ران الحدودي اىل العتبات 
املقدس�ة يف العراق خالل االيام الثمانية االوىل من شهر محرم 
الح�ايل. واوضح ان هؤالء االفراد توجهوا ضمن قوافل او ارس 
او فرادى اىل مدينة كربالء حيث ش�اركوا يف مراسم عاشوراء 

االمام الحسني عليه السالم.
واضاف انه ت�م اتخاذ االجراءات الالزم�ة لعبور الزوار اىل 
الع�راق للمش�اركة يف زي�ارة اربعيني�ة االمام الحس�ني عليه 
السالم، مشريا اىل انه »تم حل الكثري من مشاكل العام املايض 
يف مج�ال البنية التحتية«، منوها اىل ان عبور الزوار هذا العام 

يتم بسهولة اكر مقارنة مع االعوام املاضية.
يذك�ر ان 6 االف زائ�ر ايران�ي يع�رون من منف�ذ مهران 
الح�دودي يوميا كمعدل عىل مدى ايام الع�ام لزيارة العتبات 

املقدسة يف العراق.
وعن زي�ارة اربعينية العام الحايل فق�د توقع رئيس لجنة 
اعادة العتبات املقدس�ة يف العراق حسن بالرك مشاركة حوايل 
3 مالي�ني زائر فيها، موضح�ا ان 4.5 مليون وجبة غذائية تم 
تقديمها للزائرين يوميا خالل مراس�م الزيارة يف العام املايض 
التي ش�ارك فيها مليوني زائر وم�ن املتوقع زيادة العدد اىل 6 

ماليني وجبة غذائية خالل العام الحايل.
واش�ار اىل ان طاقة اس�كان الزائرين كانت قد بلغت 900 
الف نس�مة العام املايض ويتم بذل الجهود حاليا اىل رفعها اىل 

1.5 مليون نسمة.
وكان وزير الداخلية العراقي قاس�م األعرجي قد وقع مع 
نظ�ريه اإليراني عبد الرضا رحمان�ي يف 13 اب املايض مذكرة 
تفاهم للتعاون األمني بني البلدين بشأن تنظيم مراسم زيارة 

أربعينية اإلمام الحسني.

توقعات بوصول 3 ماليني ايراني خالل أيام

اخلارجية تفتتح »16« مكتبًا بإيران إلصدار تأشريات لزوار أربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«

        بغداد / المستقبل العراقي

وزع وزي�ر الداخلية قاس�م األعرج�ي، أمس 
األربعاء، 210 س�ندات قطع أراض لذوي شهداء 

وجرحى لوزارة.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر الداخلي�ة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»برعاية وحضور الوزير قاس�م االعرجي، أقامت 
الجمعي�ة التعاونية إلس�كان ضب�اط ومفويض 
وموظفي وزارة الداخلية احتفالية تسليم سندات 
األرايض الس�كنية ع�ىل عوائ�ل ش�هداء وجرحى 

ومضحي قوى األمن الداخيل يف مقر الوزارة«.
وأض�اف البي�ان ان »االعرج�ي وزع س�ندات 
األرايض الس�كنية عىل ذوي الش�هداء والجرحى 
قطع�ة   200 عدده�ا  تج�اوز  والت�ي  بال�وزارة 
س�كنية«، مشريا اىل ان »االخري استمع اىل طلبات 

العوائل«.
ووجه االعرجي بحس�ب البيان الدوائر املعنية 
ب�«تذليل الصعوبات الت�ي تواجه هذه الرشيحة 
املضحي�ة التي قدم�ت الغايل والنفيس يف س�بيل 

رفعة العراق العظيم«.

األعرجي يوزع قطع أرايض لذوي 
شهداء وجرحى الداخلية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عض�و مجلس محافظة كربالء حس�ني 
اليس�اري، أم�س األربعاء، تخصي�ص مبلغ مايل 
قدره 225 مليون دينار ملديرية الرشطة من أجل 
انش�اء منظومة اتص�االت آمنة. وقال اليس�اري 
انه »تم تخصي�ص مبلغ قدره 225 مليون دينار 
من أجل إنش�اء منظومة اتص�االت آمنة ملديرية 
الرشطة وخاصة ونحن نستقبل ماليني الزائرين 
كل ع�ام«. وأض�اف ان »التط�ور الذي يش�هده 
العال�م من التكنولوجي�ا يف املراقبة حتم علينا ان 
نواك�ب البلدان األخرى يف نص�ب كامرات املراقبة 
وإنش�اء منظوم�ة اتص�االت آمنة وذل�ك لفرض 
األمن واألمان للمواطن«. وبني انه »منذ س�نوات 
ونحن نس�عى لهك�ذا مرشوع أمن�ي وكان هناك 
كش�ف من مديري�ة الرشط�ة لتصمي�م تقنيات 
حديث�ة يف مج�ال املراقبة واالتصاالت وس�يكون 

املبلغ تسليمه تباعا ويقسم عىل عدة أشهر«.

جملس كربالء خيصص )225( مليون دينار 
النشاء منظومة »اتصاالت آمنة« 

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم، أمس 
األربعاء، رومانيا إىل تفعيل االتفاقيات الثنائية بني 

البلدين يف املجاالت كافة.
تلق�ت  بي�ان  الجمهوري�ة يف  وقال�ت رئاس�ة 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
الجمهورية فؤاد معصوم اس�تقبل يف قرص السالم 

ببغ�داد الس�فري الرومان�ي ل�دى الع�راق ايك�وب 
برادا«.

وأكد الرئيس معصوم، بحس�ب البيان، »أهمية 
العالقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقني«، 
الفتا إىل »رضورة توسيع آفاق التعاون املشرك من 
خالل تفعيل االتفاقات الثنائية يف املجاالت كافة«.

وأوضحت الرئاس�ة يف بيانه�ا، أن »اللقاء جرى 
فيه الحديث عن املس�تجدات السياس�ية، الس�يما 

العالقة املتأزم�ة بني الحكومة االتحادية وحكومة 
إقليم كردس�تان، وج�رى التأكيد ع�ىل أهمية بذل 
الجه�ود الحثيث�ة لرس�يخ التهدئ�ة والعم�ل عىل 

تشجيع الحوار البناء لنزع فتيل االزمة الراهنة«.
ب�دوره، عر الس�فري الروماني، ع�ن »إهتمام 
بالده بتطوير عالقاتها مع العراق«، مجددا »دعم 
بالده للعراق يف حربه ضد االرهاب وامليض قدما يف 

مساعدة الشعب العراقي بكل أطيافه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مجل�س النواب س�ليم 
الجبوري، أم�س األربعاء، عزم الرملان 
املجتمعية  املصالح�ة  تفعيل م�رشوع 
أن  معت�راً  املقبل�ة،  املرحل�ة  خ�الل 
ال�ذي  ال�ذي  اله�دف  ه�ي  املصالح�ة 
سيس�اعد جميع األط�راف عىل تجاوز 
الخالفات.وقال مكتب الجبوري يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 

إن األخري اس�تقبل »وفد معهد الس�الم 
األمريك�ي، وج�رى خالل اللق�اء بحث 
مستجدات األوضاع السياسية واألمنية 
يف الب�الد واملنطقة، وجه�ود الرملان يف 
تطويق األزمات الت�ي تعرض العملية 
السياس�ية، كم�ا ناق�ش اللق�اء ملف 
املصالح�ة املجتمعي�ة ودوره�ا يف رأب 
الصدع وتقري�ب وجهات النظر«.وذكر 
الجبوري، بحسب البيان، أن »التحديات 
الت�ي تع�رض العملي�ة السياس�ية يف 

البالد، تتطلب مس�اع إضافي�ة وجادة 
م�ن قبل الجمي�ع لحل املش�اكل وبكل 
الس�بل املمكنة من أجل تجنيب الشعب 
العراقي من ش�ماله إىل جنوبه املخاطر 
والتهدي�دات وكل م�ا يؤثر ع�ىل وحدة 
واستقرار العراق«.وأضاف، أن »جهود 
الرملان تتجه لتفعيل مرشوع املصالحة 
املجتمعي�ة خ�الل املرحل�ة املقبلة عر 
القوان�ني والترشيع�ات، خاص�ة بع�د 
هزيم�ة تنظي�م داع�ش اإلرهابي عر 

تكري�س لغ�ة الح�وار الرصي�ح وطي 
صفحة امل�ايض«، متابع�ًا أن »تحقيق 
املصالح�ة يبق�ى واليزال هدفن�ا الذي 
سيس�اعد كاف�ة االطراف ع�ىل تجاوز 
الخالفات وتغليب لغة العقل ما ينعكس 
بش�كل إيجاب�ي عىل أم�ن واس�تقرار 
البالد«.وكان الجب�وري اعتر، الجمعة 
)9 حزيران 2017(، مرشوع املصالحة 
املجتمعي�ة بأن�ه الح�ل األمث�ل إلعادة 

األمن واالستقرار يف البالد.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس القض�اء األعىل، أم�س األربعاء، 
ع�ن إلق�اء القبض عىل خمس�ة متهم�ني اعرفوا 
بتنفيذ 17 عملية س�طو مس�لح استهدفت منازل 
يف محافظ�ة البرصة، مبين�ًا أن أحد املتهمني يعمل 

سائقاً يف مجلس محافظة البرصة
وق�ال املتح�دث باس�م املجل�س الق�ايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »القوات األمنية ألقت القبض عىل 

خمس�ة متهمني بعمليات س�طو بع�د أن واجهوا 
القوات بإطالق النار«.

وأضاف بريق�دار، أن »الق�وات األمنية ضبطت 
بحوزتهم أس�لحة ومواد مخدرة وسيارة حكومية 
إذ تب�نّي أن أح�د املتهمني يعمل س�ائقاً يف مجلس 

محافظة البرصة«.
وتاب�ع، أن »املتهم�ني اعرف�وا أم�ام محكمة 
تحقيق البرصة بتنفيذهم 17 عملية سطو مسلح 
ع�ىل دور املواطن�ني يف مناط�ق املعق�ل وجبيل�ة 
وياس�ني وخريبط والزبري، وقد تم�ت إحالتهم إىل 

املحاكم املختصة لينالوا جزاءهم العادل«.
األمن�ي  وضعه�ا  يتمي�ز  الب�رصة  أن  يذك�ر 
باالس�تقرار النسبي مع انها شهدت خالل األشهر 
القليل�ة املاضي�ة ح�دوث العدي�د م�ن النزاع�ات 
العش�ائرية املسلحة، فضالً عن استهداف عدد من 
الدور يف مناطق متفرقة بعبوات صوتية كنوع من 
التهديد، وجرائم القتل التي تحصل فهي ذات طابع 
جنائي، ومقابل ذل�ك ألقت القوات األمنية القبض 
عىل كث�ري من املتهمني بالخطف والقتل والس�طو 

املسلح وتجارة املخدرات.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت االمان�ة العامة ملجلس وزراء الداخلي�ة العرب، أمس 
االربعاء، فوز وزارة الداخلية العراقية باملركز االول يف املس�ابقة 
التوعوية والتثقيفية املتعلق�ة بالحماية املدنية »الدفاع املدني« 

للعام الحايل 2017. 
وأصدر االم�ني العام ملجل�س وزراء الداخلي�ة العرب محمد 
ب�ن عيل كومان، »ش�هادة تقدي�ر« موجه�ة اىل وزارة الداخلية 
العراقية، بمناسبة فوزها يف املسابقة الدورية لإفالم التوعوية 
والتثقيفي�ة املتعلقة بالحماية املدنية لع�ام 2017، دور اجهزة 
الحماي�ة املدني�ة » الدفاع املدن�ي« يف مواجهة الك�وارث البيئية 

والحد من تأثرياتها. 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة محافظة باب�ل، أمس األربع�اء، عن 
إعتقال ش�خصني يس�تخدمان صيدلية ومختر وهميان ُضِبط 
بداخلهم�ا ط�ن م�ن األدوي�ة واألجه�زة واملس�تلزمات الطبية 

املروقة مختلفة االنواع شمايل املحافظة.
وقال الناطق الرسمي بإسم القيادة العقيد عادل الحسيني، 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »قوة مشركة 
من مديرية الجريمة االقتصادية بابل ورشطة الناحية بإس�ناد 
م�ن مفارز ف�وج طوارئ باب�ل الثاني بالتنس�يق م�ع الرقابة 
الصحي�ة تمكن�ت من ضب�ط صيدلية ومخت�ر وهميان خارج 
ضوابط ممارس�ة املهنة يف منطقة الباقر بناحية جبلة« 50 كم 

شمال بابل.
وأش�ار الحس�يني اىل ان »الق�وة ضبط�ت بداخلهم�ا كمية 
تق�در بواحد ط�ن من االجه�زة واملس�تلزمات الطبي�ة وأدوية 
متنوع�ة مروقة«، موضح�اً »عدم وجود كش�وفات حقيقية 
عن الكمي�ة«. وفيما أّك�د العقيد الحس�يني ان »القوة اعتقلت 
صاحب الصيدلية واملختر واقتيادهم اىل مركز أمني إلستكمال 
االجراءات التحقيقية ، لفت اىل مصادرة املواد ونقلها اىل الجهات 

املختصة للبت فيها« .
يذكر أن مديرية الجريم�ة االقتصادية بابل وقيادة الرشطة 
بالتنس�يق مع الفرق التفتيش�ية يف دائرة صحة بابل ، َضبطت 
خ�الل االع�وام املاضي�ة كميات م�ن األدوي�ة الفاس�دة واملواد 
الغذائية املنتهية صالحيتها بعمليات تفتيش يف مناطق متفرقة 

من املحافظة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، أم�س األربعاء، عن إعادة 
1250 عراقيا اىل البالد قادمني من مخيم الهول يف سوريا، مؤكدة 
اس�تمرارها بالعمل عىل إع�ادة جميع العراقي�ني املتواجدين يف 

سوريا اىل البالد.
وق�ال وكيل الوزارة جاس�م العطية يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »بحس�ب توجيهات رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي، أع�اد كادر ف�رع ال�وزارة يف محافظة نين�وى 1250 
عراقيا من مخيم الهول بالعربية السورية«، مبينا أن »النازحني 

نقلوا من املعر الحدودي مع سوريا«.
وأض�اف، أن »كادر ال�وزارة وف�ر له�م حاف�الت تقله�م اىل 
مخيمات ال�وزارة يف القيارة جنوبي املوص�ل، وفريقها امليداني 
وزع بينهم مس�اعدات غذائية وبع�ض االحتياجات الرضورية 
خ�الل عملية نقله�م اىل املخيم�ات«، مؤكداً »اس�تمرار الوزارة 
بالعمل عىل نقل جميع العراقيني املتواجدين يف سوريا واعادتهم 

اىل البالد«.
وكانت وزارة الهج�رة واملهجرين أعلنت، يف )3 ترشين األول 
2017(، عن إعادة 222 نازحا عراقيا من مخيم الهول السوري 

إىل محافظة نينوى.

الداخليـة العراقيـة االوىل عربيًا 
يف احلامية املدنية لعام 2017

بابل: اعتقال شخصني يستخدمان 
صيدلية وخمترب ومهيان 

اهلجرة تعلن إعادة أكثر من ألف شخصًا 
من خميم اهلول السوري إىل العراق

رئيس الربملان يتحدث عن تفعيل »املصاحلة املجتمعية« خالل املرحلة املقبلة

القبض عىل مخسة متهمني اعرتفوا بتنفيذ »17« عملية
 سطو مسلح يف البرصة

رئيس اجلمهورية يدعو رومانيا إىل تفعيل االتفاقيات الثنائية
 بني البلدين
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     بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الرتبية، أم�س األربعاء، بمنح 
خم�س درجات لطلب�ة املراحل غ�ر املنتهية 

ابتداء من الصف الخامس االبتدائي.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لوزي�ر الرتبية محمد 
إقب�ال يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، إن األخر »وجه الجهات املعنية 
بمن�ح طلب�ة املراح�ل غ�ر املنتهي�ة خمس 
درجات بداية من الصف الخامس االبتدائي«.

وأض�اف البي�ان، أن ذل�ك ج�اء »اس�تجابة 
ملناشدات الطلبة وعوائلهم ومعالجة الدرجات 

الحرجة«.

الرتبية توجه بمنح طلبة املراحل غري املنتهية مخس درجات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

البيشمركة، أمس  أعلنت قيادة 
األربع�اء، إّنه�ا ل�ن تس�مح بفتح 
أي مع�ر جدي�د مع تركي�ا تكون 
إدارته من قبل الحكومة االتحادية 
يف بغ�داد، وج�اء ذلك بعد س�اعات 
م�ن تأكي�د رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي عىل إرس�ال ف�رق لضبط 
الحدود م�ع تركيا وإيران، ودعوته 
»البيشمركة« إىل عدم التصادم مع 

القوات العراقية.
ونقلت وسائل إعالم كردية عن 
األم�ن العام لق�وات البيش�مركة 
الكردي�ة جب�ار ياور، قول�ه إّن أّية 
نقطة حدودية يتم تحويلها كبديل 
ملع�ر »إبراهيم الخلي�ل« الحدودي 
مع تركي�ا يجب أن تكون بموافقة 

حكومة إقليم كردستان.
وكان رئيس الوزراء أكد إرسال 
فرق عراقية ملسك الحدود مع تركيا 
وإيران، موضح�اً أّن هذه الخطوة 
جاءت ملنع التهريب والحفاظ عىل 

االقتصاد العراقي.
ودعا العبادي قوات البيشمركة 
الق�وات  م�ع  التص�ادم  ع�دم  إىل 
العراقية، مطالباً باحرتام السلطات 

االتحادية.
وأعلن�ت تركيا، يف وقٍت س�ابق، 
ع�ن رغبتها يف فت�ح معر حدودي 
جديد م�ع الع�راق بالتنس�يق مع 
حكوم�ة بغداد، الت�ي أغلقت منفذ 
إبراهيم الخليل، رداً عىل اس�تفتاء 
إقلي�م  أج�راه  ال�ذي  االنفص�ال 
كردس�تان يف الخام�س والعرشين 

من الشهر املايض.
وبترصيح�ات البيش�مركة، يعن�ي أن إقلي�م كردس�تان، وع�ىل وجه 
الخصوص جناح بارزاني، بدأ يلّوح باالقتتال بدالً من الركون إىل القانون 
والدستور الذي تحاول الحكومة االتحادية الترصف بموجبه لحقن دماء 

العراقين.
وب�دا ياور ال يري�د قتاالً مع القوات األمنية فحس�ب، وإنما تعدى ذلك 
إىل تركيا، إذ اعلن االمن العام لوزارة البيش�مركة ان الحكومة الرتكية لم 

تقدم اية مساعدات لقوات البيشمركة لكي تقوم بايقافها.
ورصح رئيس الحكومة الرتكية بينايل يلدرم، ان اقليم كردس�تان اقدم 
عىل خطوة االس�تفتاء من جانب واحد وعىل مسؤولية ان يدفعوا رضيبة 

هذه الخطوة.
وق�ال يلدرم يف كلمة ل�ه يف اجتم�اع لرملانيي حزب العدال�ة والتنمية 
ان »ب�الده اوقف�ت عملي�ة تدريب قوات البيش�مركة وانها ل�ن تقدم اية 

مساعدات لهذه القوات«.
وبه�ذا الصدد، اك�د االمن العام لوزارة البيش�مركة يف حكومة االقليم 
الفري�ق جب�ار ياور ان الحكوم�ة الرتكية لم تقدم اية مس�اعدات لقوات 
البيش�مركة م�ا عدا ما قام�ت به يف بداي�ة الحرب ضد تنظي�م »داعش« 
االرهاب�ي م�ن دورت�ن لقوات البيش�مركة يف االش�هر الثالث�ة االوىل من 
الحرب، الفتا اىل ان تركيا لم تقدم اية مس�اعدات للبيش�مركة لكي تقوم 

اليوم بقطعها، حسب تعبره.
واش�ار ياور اىل ان عدم مس�اعدة تركي�ا لقوات البيش�مركة لم ترتك 
اي تأث�ر عىل هذه القوات الن تركيا ليس�ت عضوا يف التحالف الدويل ضد 

»داعش«، حسب قوله.
بدوره، دعا مستش�ار مجلس أمن إقليم كردستان، مرسور بارزاني، 
يف بي�ان، بغداد للكف عن اإلجراءات التي س�ماها ب�«العقابية والقرارات 
املتطرف�ة ضد إقليم كردس�تان«، موضحاً أّن الخالف�ات ال يمكن أن تحل 
بالتهديد والعنف.وش�ّدد عىل رضورة أن تراجع بغداد عن إجراءاتها بحق 
إقليم كردستان، مطالباً املجتمع الدويل بتشجيع استئناف الحوار املفتوح 
مع الحكومة العراقية، مش�راً إىل أن إقليم كردس�تان يرحب بأي مسعى 

دويل يدفع باتجاه تحقيق املزيد من السالم واالستقرار يف املنطقة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العملي�ات  جمي�ع  انته�اء  العب�ادي 
العس�كرية غ�رب كرك�وك وتحري�ر 
جمي�ع األرايض يف الحويجة، وتحرير 
جبل مكحول وجبال حمرين بالكامل، 
فيم�ا كش�فت الحش�د الش�عبي عن 
منجزات مديرية الدعم خالل عمليات 

تحرير الحويجة.
وقال العب�ادي »حررنا  مناطق لم 

يصل إليها النظام البائد«.
وأضاف العبادي أن »العالم الحايل 

سيشهد نهاية تواجد داعش اإلجرامي 
يف العراق كما وعدنا سابقاً«.

وج�دد رئي�س ال�وزراء العراق�ي 
تأكيد موقف الحكوم�ة العراقية من 
اس�تفتاء إقلي�م كردس�تان الع�راق، 
وش�دد عىل أن�ه  »ال تراجع يف املوقف 
ورفض االس�تفتاء«، مشراً إىل أن أي 
حوار يجب أن يبنى عىل أس�س وحدة 
الع�راق والدس�تور العراق�ي ورفض 

نتائج االستفتاء«.
بدوره، أعلن قائد عمليات تحرير 
الحويج�ة، الفريق الرك�ن عبد األمر 
رش�يد يار الل�ه، أن قطع�ات الجيش 

والرشط�ة االتحادي�ة وال�رد الرسيع 
االره�اب  مكافح�ة  جه�از  وق�وات 
الش�عبي، وبإس�ناد  الحش�د  وقوات 
ودعم طران الجيش، تعمل عىل إنهاء 

مهامها يف عمليات تحرير الحويجة.
وكان�ت الق�وات العراقي�ة أعلنت 
قض�اء  تحري�ر  امل�ايض  الخمي�س 
الحويج�ة بالكام�ل م�ن »داع�ش«. 
وبه�ذا ينح�رص وج�ود التتنظي�م يف 

قضائي القائم وراوة فقط.
وتس�تمر ف�رق الهندس�ة التابعة 
للحش�د الش�عبي والق�وات األمني�ة 
عملياتها لتطهر قرى ش�مال قضاء 

الناس�فة  العب�وات  م�ن  الحويج�ة 
وااللغ�ام التي زرعه�ا عنارص تنظيم 
داع�ش يف املن�ازل والط�رق العام�ة 
ومؤسس�ات الدول�ة، يف الوق�ت الذي 
تالحق في�ه الق�وات العراقي�ة فلول 

التنظيم.
إىل ذل�ك، ق�ال الناط�ق الرس�مي 
باسم الحشد الش�عبي أحمد األسدي 
إن جهوزية القوات العراقية املشرتكة 
وتكاملها س�اهما بش�كل أسايس يف 
إنج�از الن�رص الرسي�ع ع�ىل تنظيم 
داع�ش، مضيفاً أن الع�راق غر قابل 
للتجزئ�ة والتقس�يم بوجود الحش�د 

الش�عبي.يف الغضون، أعلنت مديرية 
الدع�م اللوجس�تي يف هيئ�ة الحش�د 
الش�عبي عن مجمل ما قدمته لقوات 
الحش�د من دعم لوجس�تي ومعدات 
تحري�ر  عملي�ات  خ�الل  عس�كرية 
بي�ان  يف  املديري�ة  الحويجة.وقال�ت 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه ان »مديرية الدعم اللوجس�تي يف 
هيئة الحش�د الشعبي أنشأت مقرين 
لقوات الحش�د خالل عمليات تحرير 
قض�اء الحويج�ة، األول يف منطق�ة 

عالس والثاني يف ناحية الرشاد«.
ق�وات  »زودت  انه�ا  وأضاف�ت 

الحشد الشعبي خالل عمليات تحرير 
الحويج�ة ب��)٤٦٨١٠٠٠( ل�رت م�ن 
م�ادة البنزين، و)٤٩٩٦٥٠٠( لرت من 
مادة الكاز، وكذلك )١٣٩٨٥( لرتا من 
مادة زيت محرك البانزين، باإلضافة 
اىل)١٧٤٠٠( لرت من مادة زيت محرك 

الكاز«.
وتابع�ت انه�ا »جه�زت الق�وات 
املش�اركة باملعرك�ة ب�� )٢٤٠٠٠٠( 
علب�ة ماء رشب تم إنتاجها عن طرق 

معمل مياه املديرية«.
 ٢٥٠ »س�رت  انه�ا  وأوضح�ت 
عجل�ة حم�ل ن�وع )تريل�ة( وكذلك 

٨٠ عجل�ة حمل نوع )س�كس( لنقل 
املع�دات العس�كرية وامل�واد الغذائية 
عملي�ات  قاط�ع  اىل  واللوجس�تية 

الحويجة«.
واستطردت انها »سرت ٣٠ عجلة 
حم�ل ن�وع ) تريلة( لنق�ل املدرعات 
والراجمات لقوات الحش�د الش�عبي 
الحويج�ة،  تحري�ر  معرك�ة  خ�الل 
فضال ع�ن تس�ير الصهاري�ج لنقل 
املحروق�ات واملياه بش�كل مس�تمر، 
فضال ع�ن تس�ير ١٠ عج�الت نوع 
)كوس�رت( لنق�ل املقاتل�ن م�ن وإىل 

جبهات القتال«.

تركيا تلغي تدريب وتسليح البيشمركة وتعد بعقوبات جديدة

مسؤولو إقليم كردستان.. يدتلوح بالسالح وأخرى تستجدي العطف

احلشد الشعيب أعلن منجزات الدعم اللوجسيت.. وعمليات تطهري خملفات التنظيم مستمرة

انتهى القتال يف معركة احلوجية و »داعش« حمارص يف القائم وراوة

اصدرت محكمة تحقيق الرصافة، أمس األربعاء، اوامر 
قب�ض بح�ق رئيس واعض�اء مفوضي�ة اقليم كردس�تان 
املرشف�ة ع�ىل اج�راء االس�تفتاء خالف�ا لق�رار املحكم�ة 

االتحادية العليا .
وقال املتحدث الرس�مي باس�م مجل�س القضاء االعىل 
الق�ايض عبد الس�تار برق�دار يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن “محكم�ة تحقي�ق الرصافة 

اص�درت ام�را بالقب�ض بحق رئي�س واعض�اء املفوضية 
املرشفة عىل االستفتاء يف اقليم كردستان”.

واض�اف برق�دار أن “االم�ر ص�در بناًء عىل الش�كوى 
املقدم�ة م�ن مجل�س االم�ن الوطني ع�ىل خلفي�ة اجراء 

االستفتاء خالفا لقرار املحكمة االتحادية العليا”.
واكد برق�دار، أن “املحكمة اص�درت امر القبض بحق 

املتهمن وفق املادة ٣٢٩ من قانون العقوبات”.

ردت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، 
أم�س األربع�اء، طلباً ملجل�س النواب 
يتعل�ق بإعط�اء ال�رأي والفتوى عن 
يف  املش�اركن  الن�واب  م�ن  املوق�ف 
استفتاء إقليم كردس�تان، مؤكدة أن 
ذل�ك ليس م�ن اختصاصه�ا الوارد يف 
الدستور وقانونها بالرقم )٣٠( لسنة 
٢٠٠٥. وق�ال مدير املكت�ب اإلعالمي 
للمحكمة إياس الساموك يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكمة االتحادية العليا تلقت بيان 
الرأي والفتوى من مجلس النواب عن 
املوقف من مشاركة نواب يف استفتاء 
إقليم كردس�تان، ومدى مخالفة ذلك 
لليمن الدس�تورية املنصوص حسب 

املادة )٥٠( من الدستور«.
وتابع أن »املحكمة وجدت بالرجوع 
إىل اختصاصاته�ا املنصوص عليها يف 

املادة )٩٣( من الدس�تور، واملادة )٤( 
من قانونها رقم )٣٠( لس�نة ٢٠٠٥، 
وهي الفصل يف املنازعات التي تحصل 
بن الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومات 
االقالي�م واملحافظ�ات وكذل�ك بقية 
املنازعات املنصوص عليها يف الفقرات 

)ثالث�اً- ثامن�اً( من امل�ادة )٩٣( من 
الدس�تور«، مبينة أن »ذلك يكون من 
خالل دعوى تقام إمامها وفق أحكام 
نظامها الداخيل رقم )١( لسنة ٢٠٠٥، 
ووفق أحكام قانون املرافعات املدنية 

رقم )٨٣( لسنة ١٩٦٩«.

وأوض�ح أن »املحكم�ة ذك�رت يف 
قرارها أنها تمارس تلك االختصاصات 
الرئيس�ة  اختصاصاته�ا  جان�ب  إىل 
دس�تورية  ع�ىل  الرقاب�ة  وه�ي 
القوان�ن واالنظمة النافذة وتفس�ر 
نصوص الدس�تور املنص�وص عليها 

الفقريت�ن )أوالً( و )ثاني�ًا( م�ن  يف 
املادة )٩٣( من الدس�تور، وكذا االمر 
بالنس�بة الختصاصاته�ا ال�ورادة يف 

قانونها املنوه إليه أنفا«.
وبن أن »املحكمة االتحادية العليا 
أك�دت أن�ه لي�س م�ن اختصاصاتها 
املوق�ف  يف  واإلفت�اء  ال�رأي  إعط�اء 
موضوع كت�اب مجلس النواب، حيث 
تختص جه�ات أخرى يف إعطاء الرأي 
واإلفتاء يف مثل هذه الوقائع واملواقف، 
وبن�اء عليه قررت رد الطلب من جهة 

عدم االختصاص«.
يذك�ر أن مجلس الن�واب صوت يف 
وقت سابق عىل تشكيل لجنة برملانية 
ملتابعة موضوع االستفتاء الذي جرى 
يف إقلي�م كردس�تان، ورف�ع أس�ماء 
باس�تفتاء  ش�اركوا  الذي�ن  الن�واب 

كردستان اىل رئاسة الرملان.

االحتادية ترد طلب الربملان البداء الرأي بخصوص
 النواب األكراد املشاركني باالستفتاء

القضاء يصدر »اوامر قبض« بحق مفوضية كردستان
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       بغداد / المستقبل العراقي

أفياد مراسيل قنياة املياديين بتأمين الجيش 
السوري وحلفائه يف محور املقاومة كامل الحدود 
السيورية - األردنيية، وذلك بعدما تيم تأمن هذه 
الحدود من جهة ريف دمشيق ومن جهة محافظة 

السويداء سابقاً.
للجييش  الجدييد  امليدانيي  اإلنجياز  ويشيمل 
السوري وحلفائه السيطرة عىل 12 ألف كلم مرّبع 

يف البادية السورية.

وأكيد مراسيل املياديين أن الجييش السيوري 
وحلفاءه يف محور املقاومة أنهوا وجود الجماعات 
املسلحة يف بادية السويداء وريف دمشق الجنوبي 
الرشقيي حتى »منطقية الحظر األمريكي بشيكل 

كامل«.
وأشيار نقالً عن مصدر ميداني إىل أن املسياحة 
املؤمنة تقدر بي 12 ألف كم مربع منها 4 آالف كلم 

مربع ضمن محافظة السويداء.ظظ
وبحسيب وكالة سيانا فإّن وحدات من الجيش 
السيوري اسيتعادت السييطرة عىل جمييع التالل 

والنقاط يف املنطقة املتاخمة للحدود املشيركة مع 
األردن بريف دمشق الجنوبي الرشقي.

وذكير الوكالية أّن وحيدات الجييش بالتعاون 
ميع القيوات الحليفية والرديفية قضيت عىل آخر 
تجمعيات داعيش يف التيالل والنقياط القريبة من 
الحدود السيورية األردنية بريف دمشيق الجنوبي 
الرشقي، وباسيتعادة السييطرة عىل هيذه التالل 
يكون الجيش سيطر عىل مساحة تزيد عىل 8 آالف 
كم مربع بريف دمشيق الجنوبي الرشقي وأصبح 

»خالياً بشكل كامل من أي وجود إرهابي«.

اجليش السوري يسيطر عىل كامل احلدود السورية مع األردن

الربملان البلجيكي يطالب بإلغاء »الوصاية السعودية« 
عىل مسجد بروكسل الكبري

         بغداد / المستقبل العراقي

ال يعنيي حديث وزيير األمين اإلرسائييل 
أفيغيدور ليربمان عن حيرب إرسائيلية عىل 
جبهات متعددة بالرضورة، أنه يشري إىل قرار 
أو تقدير إرسائييل بحرب عىل وشك الوقوع. 
لكنه ال يعني، أيضاً، أنه يتحدث عن خيارات 
نظريية مجردة. يف املقابل، عكسيت مواقفه 
ستشيمل  عسيكرية  مواجهية  أي  أن  عين 
السياحتن السيورية واللبنانيية، الصيورة 
السيوداوية التيي تخيم عىل أجهيزة التقدير 
والقرار يف املؤسسيتن السياسيية واألمنية، 

إزاء ما آلت إليه التطورات اإلقليمية.
وكشيفت أيضاً عين السييناريوات التي 
تتبناها املؤسستان العسكرية واالستخبارية 
عيىل  واسيعة  عسيكرية  مواجهية  أي  إزاء 
جبهتهيا الشيمالية، كفرضيية عميل. وهو 
تطور ميداني اسيراتيجي ليم يكن حارضاً 
يف حسيابات املؤسسية اإلرسائيلية، مع بدء 
األحيداث السيورية، ويعكس حجيم الخيبة 
من مسيار التطورات اإلقليمية والشيمالية، 
وعمق املخاوف التي تهيمن عىل صناع القرار 
يف تل أبيب، الذين يجدون أنفسهم مضطرين 
إىل التعبيري العلني عن مسيتوى قلقهم الذي 
بات حارضاً يف كل مقاربية للواقع اإلقليمي 

والشمايل.
ضمين اإلطار نفسيه، يندرج ميا أدىل به 
ليربمان، مين موقعه كوزيير لألمن، عن أن 
التقدييرات السيابقة حيول ضآلية احتمال 
نشيوب حيرب ليم تعيد ذات صلية بالواقع، 
موضحاً أن »هشاشية الواقيع« تعني أن أي 
مواجهية »قد تحيدث بن لحظية وأخرى أو 
بن الييوم والغيد«. لكن هذا التفسيري الذي 
»تربع« به ليربمان يؤكد أيضاً وجود إمكانية 
أن ال تحيدث أي مواجهة. ويعيود ذلك إىل أن 
كال الطرفن يأخيذ بكامل الجدية ردود فعل 

الطرف املقابل إزاء مبادرة أي منهما.
وقبل ذليك، تعود هيذه »الهشاشية« إىل 
أن السياحتن السيورية واإلقليمية تمران يف 

مرحلة انتقالية، لم تكن حارضة كسيناريو 
ح يف وعي األجهزة املختصة اإلرسائيلية  مرجَّ
ح  وتقديراتها. بل تخىش تل أبيب يييي وترجِّ
ييييي أن تتواىل التطيورات يف اتجاهات أكثر 
خطورة عىل األمين القومي اإلرسائييل، وهو 
ما يجعيل التجاذبات عىل أشيدها يف مرحلة 
ما قبل اكتمال القضياء عىل »داعش«، األمر 
اليذي وضع تيل أبيب أمام محطية مفصلية 
لبليورة الخيارات البديلة. ومما يكشيف عن 
عميق القليق الذي يسييطر عىل مؤسسيات 
ليربميان  تقدييرات  أن  القيرار،  صناعية 

صيورة ملخصة عين التقديرات السيائدة يف 
املؤسسيتن السياسيية واألمنيية التي باتت 
تهيمين عىل الواقيع اإلرسائيييل. ومما يؤكد 
هيذه النظرة التشياؤمية أيضياً، التقديرات 
التيي أدىل بهيا العدييد مين القيادة األمنين 
والسياسيين يف األييام املاضيية وبمن فيهم 
ليربمان نفسيه الذي تحيدث عن أن إرسائيل 
تواجه »رشقاً أوسيط أسوأ بكثري من الرشق 

األوسط القديم«.
تأكيد ليربمان أنه يف حيال اندالع املعركة 
املقبلية »سيتتحول فيوراً إىل معركية عيىل 

جبهتين«، ال يجسيد فقط فشيل الرهانات 
اإلرسائيلية عىل السياحة السيورية، وبالتايل 
عدم العودة إىل ما كان عليه الوضع سيابقاً، 
بل يكشيف أيضاً عن أن املسارات السياسية 
والعمالنية تتحرك يف اتجاهات تساهم يف رفع 
مسيتوى التهديد الذي كانت تشكله الجبهة 
الشيمالية عىل األمن القومي اإلرسائييل. من 
هنا، يأتيي تبني الجيش لسييناريو اتسياع 
نطاق أي مواجهة لتشيمل أكثر من سياحة 
وجبهة، بل هو »الفرضية األساسية لدينا«، 
كميا أكد ليربمان. ينبغي التذكري بحقيقة أن 

حديث وزير األمين اإلرسائييل عن حرب عىل 
جبهة شيمالية مشيّكلة من سيوريا ولبنان 
معاً، ليس موقفاً سياسياً نظرياً، وال تقديراً 
أكاديمياً، بل مفهوم عمالني له انعكاسياته 
عيىل كافية مؤسسيات القيرار والتنفييذ يف 
تيل أبيب. عىل مسيتوى الجييش، يعني ذلك 
رفع مسيتوى الجاهزية واالسيتعداد بما لم 
تشيهده إرسائيل منيذ عقود. ويعنيي أيضاً 
تقديرات مغايرة لكلفة وجدوى أي حرب قد 
تشنها إرسائيل. وسيكون لكل ذلك حضوره 
ومفاعيليه القويية يف حسيابات املؤسسية 

السياسيية لدى درس خيارات الحرب، وهو 
ميا سييعزز قيدرة ردع حيزب الليه ومحور 
املقاومية. أما بخصيوص الجبهية اللبنانية 
تحدييداً، فقد خصصه ليربمان بمفهوم بات 
من أدبييات الخطياب السييايس واإلعالمي 
اإلرسائييل. لكنه أتى هيذه املرة وفق صيغة 
اعترب فيها أن الجيش اللبناني بات جزءاً من 
منظومة حزب الله. ويبدو واضحاً أن موقف 
ليربمان يعكس مدى السخط اإلرسائييل عىل 
أداء الجيش اللبناني وموقعه يف املعادلة التي 
وفرت للبنيان مظلة االسيتقرار التيي تميز 
بها عين محيطه طيوال السينوات املاضية. 
ومين جهة أخرى يهدف صنياع القرار يف تل 
أبييب إىل قليب الصيورة بهدف تألييب الرأي 
العيام اللبنانيي عىل املقاومة التيي برزت إىل 
جانب الجييش كقوة ردع ودفياع عن لبنان 
يف مواجهية كافية التهدييدات، وإىل التلويح 
برشعية استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية 
ومين ضمنها الجييش ملحاولية تعزيز قدرة 
الردع اإلرسائيلية. ويأتيي هذا املوقف تعبرياً 
إضافياً عن فشيل إرسائيل يف إخضاع لبنان. 
وهيو ترجمية لقيرار تبليور نتيجية اإلقرار 
بالعجيز عين حسيم أي معركية ميع حزب 
الليه. لكن مشيكلة اإلرسائيليين تبقى هي 
نفسيها، وهي أن قدرات حيزب الله تطورت 
إىل املسيتوى اليذي نصيح فيه األمين العام 
لحزب الله السيد حسن نرص الله، يف خطاب 
العيارش مين محيرم، الجمهيور اإلرسائييل 
بي»املغيادرة والعودة إىل البليدان التي جاؤوا 
منهيا... ألن نتنياهو إذا شيّن حربياً يف هذه 
املنطقة قيد ال يكون لدى هيؤالء وقت حتى 
ملغادرة فلسيطن، ولن يكيون لهم أي مكان 
آمين يف فلسيطن املحتلة«. تبقيى مالحظة 
أخيرية، هي أن مثيل هذه املواقيف عادة ما 
تكيون تمهييداً لتوظيف سييايس ميا، لذلك 
فهي تأتي عشيية لقاء ليربميان مع نظريه 
الرويس، الذي سيزور األرايض املحتلة، وقبل 
توجه الوزير اإلرسائيييل إىل الواليات املتحدة 

للقاء نظريه األمريكي.

حزب اهلل جاهز متامًا ألي مواجهة

سيناريوهات إرسائيلية لشن حرب عىل سوريا ولبنان

فرنسا: عرشات اآلالف يتظاهرون احتجاجًا عىل إجراءات التقشف
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قال املبعوث األممي إىل اليمن إسيماعيل ولد الشييخ 
إنيه بصدد مناقشية اقيراح يتضمين مبادرة إنسيانية 
إلعيادة بنياء الثقية والخطيوات الالزمية إلعيادة طريف 
النزاع إىل طاولة املفاوضات. وتعثرت مشياورات السالم 
بن الجانبين، منذ أكثر من عام، عيىل خلفية رفضهما 
املقرحات التي قدمها املبعوث األممي.  وذكر ولد الشيخ، 
يف إحاطة بشيأن اليمن إىل الدورة املفتوحة ملجلس األمن 
اليدويل، أنه سييناقش تفاصييل االقراح ميع الحكومة 
اليمنية وتحالف الحوثين وحزب املؤتمر الشيعبي العام 
) جناح الرئيس السابق عيل عبدالله صالح(، الفتا إىل أن 
التحالف األخري، التزم باملشاركة يف مناقشة أخرى بشأن 
تفاصييل االقراح.  وأعرب ولد الشييخ، عين أمله يف أن 
يرجم ذلك االلتيزام من قبل الحوثين وحزب صالح، إىل 
عمل، وزيادة املشاورات معهم عىل أساس تلك املبادرات 

من أجل التوصل إىل حل سيايس سلمي يف اليمن. 
وأشار إىل أن األمم املتحدة »تستخدم جميع مرافقها 
السياسيية واللوجسيتية واالداريية االستشيارية لدعم 
القضية اليمنية«، محمالً األطراف املتحاربة املسيؤولية 
عين الفشيل .  وقيال« األطيراف املتحاربة هيي وحدها 
التي يمكنها أن تقرر تحقيق السيالم وهي مسؤولة عن 
الفشيل«.  وأضاف »أكرر أن الطريق الوحيد، الذي يمكن 
أن يكون صالحاً ملستقبل اليمن، هو تسوية يتم التوصل 
اليهيا عن طرييق التفياوض واملقرحات التيي قدمتها 
لتلبيية شيواغل الطرفين وتنفيذها سيتكون لها فائدة 

حقيقية بالنسبة للشعب اليمني«. 
ولم يكشيف ولد الشيخ عن تفاصيل املقرح الجديد، 
ومين املتوقع أن يتضمن رفيع الحظر الجوي عن مطار 
صنعياء اليدويل واملفيروض مين التحالف العربيي منذ 

أغسطس/آب 2016، وفق مراقبن.
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وصفت هيالرى كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية 
السيابقة دوناليد ترامب بأنه الرئييس األكثر خطورة يف 
تاريخ أمريكا، مضيفة أن العالم بأرسه ينبغي أن يشعر 

بالقلق إزاء قيادته.
إن  الربيطانيية،  »إندبندنيت«  صحيفية  وتقيول 
ترصيحيات كلينتيون التيي أدليت بهيا يف مقابلية ميع 
التلفزيون األسيرايل، جاءت بعد تحذيير أصدرته خالل 
حملة االنتخابات الرئاسيية العام املايض بأن ترامب هو 
مرشح الرئاسة األمريكية األكثر خطورة الذي يسعى إىل 

تويل قيادة البالد.
وردا عيىل سيؤال عميا إذا كان تراميب أخطر رئيس 
تشيهده أمريكا، ردت كلينتون قائلية: أعتقد أنه كذلك، 
ألنيه متهيور ويفتقر للسييطرة عىل الذات، ومسيتهلك 
تماما بالكيفية التي ينظر بهيا إليه وكيف يفكر الناس 
فيه، إنه إنتقامي. وعند سؤالها عن ما إذا كان ينبغي أن 
تشعر اسيراليا بالقلق إزاء الجمهوري القاطن يف البيت 

األبيض، قالت أعتقد أن العالم ينبغي أن يكون قلقا.

األمم املتحدة تطرح »مبادرة جديدة« 
إلحياء السالم يف اليمن

كلينتون تصف ترامب بـ »الرئيس 
األكثر خطورة« يف تاريخ أمريكا

         بغداد / المستقبل العراقي

شيارك أكثر من مئية ألف موظف مين العاملين يف القطاع العيام الفرنيس يف 
تظاهرات احتجاجا عىل خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض 
أعدادهم. وأصدرت تسيع نقابات تمثل 5,4 ملييون موظف يف القطاع العام دعوة 
مشيركة ليإرضاب تعبريا عن »عدم موافقتهم الشيديدة« عيىل محاولة ماكرون 
إحيداث تغيري يف القطاع العيام الضخم. وتعد هذه االحتجاجات الرابعة من نوعها 
يف فرنسيا منذ أيلول بهدف دفع الرئييس البالغ من العمر 39 عاماً إىل الراجع عن 
اإلصالحيات، فيما يراقيب الحلفاء األوروبيون واملسيتثمرون التطورات عن كثب. 
ونزل أكثر من 100 ألف شيخص إىل شيوارع باريس وليون وسراسيبورغ ونيس 
وغريها، بحسيب السيلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدراليية العامة للعمل )يس 
جي تي( اليسيارية املتشددة عدد املشياركن يف أنحاء البالد بي400 ألف. وتعطلت 
حركة القطارات واملدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إال رحالت طريان قليلة. 
وتعد التعبئة أول دعوة مشيركة لإرضاب تصدرها جمييع نقابات القطاع العام 
التسيعة منذ عقد، كما أنها املرة األوىل منذ 2009 التي تدعو فيها نقابات العاملن 
يف املستشفيات أعضاءها إىل عدم ممارسة عملهم. وفيما انتقد معارضو ماكرون 
سياسياته بشدة، فإن املحللن يشريون إىل أن حركة االحتجاج لم تبلغ بعد الحجم 
الالزم إلجبار الحكومة عىل الراجع. وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن الحكومة 
ال تنوي عىل إالطالق تغيري مسيارها، مؤكدا مع ذلك للموظفن أن اإلصالحات »لم 

تنتقص من مكانتهم إطالقا )...( بل هم أساسيون يف سري العمل يف بلدنا«.
يف املقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسيية الديمقراطية للعمل لوران بريجيه 
الذي ال يعترب من األشيد انتقادا للحكومية، يف مقابلة نرشتها صحيفة »ليزيكوه« 

إن »الحكومة ال تدرك عىل ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطال املوظفن« الذين 
يعانيون برأيه »من اعتبارهم مجرد رقم يف امليزانية وليس ثروة«. وبن األسياتذة، 
بلغ معدل اإلرضاب 17,5 باملئة، بحسيب وزارة التعليم، فيما أشيارت النقابات إىل 

أنه بلغ بن 35 و50 باملئة.
وتيم كذلك إلغاء نحو 30 باملئة من الرحالت مين وإىل باريس وغريها من املدن 
الكربى كإجراء احرازي. وأعلنت الحكومة عن خطط لخفض اإلنفاق بي16 مليار 
يورو )18 مليار دوالر( العام املقبل عرب إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملن يف 
القطياع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، يف أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 

120 ألف وظيفة بحلول العام 2022.
وقيال أمن عام نقابية »يس جي تي« فيلييب مارتينيز إنه من غيري العادل أن 
يتيم تصويير موظفيي القطاع العام عيىل أنهم »مراخيون ويسيتنزفون« موارد 
الدولة. وأشيار إىل أن »هناك عددا قليال جدا مين املوظفن ويريدون تقليص العدد 
أكثير«. وتأتيي املظاهرات يف وقيت يواجه ماكيرون، الذي يصفيه معارضوه من 
اليسيارين بأنه »رئيس األغنياء«، انتقادات جراء سلسيلة مين الترصيحات التي 
أدىل بهيا واعتربت مهينة للعمال السياخطن. وتأمل نقابية »يس جي تي« وزعيم 
اليسار املتشيدد جان-لوك ميلنشون بأن تعطي اإلرضابات زخما جديدا لحركتهم 
االحتجاجيية وأن تشيجع باقيي الرشائح السياخطة عىل االنضميام إليهم. وقال 
فريدريك دابي من معهد »ايفوب« السيتطالعات الرأي إن ماكرون سييبقى قادرا 
بحرية عىل تطبيق أجندته إال يف حال شارك موظفون آخرون يف اإلرضابات أو نزل 

الطلبة الذين أغضبهم خفض اإلعانات املالية إىل الشوارع.
غري أن عيدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشيد حزما، 

والضغوط تتصاعد بهذا الصدد.
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أوصيت لجنة التحقييق الربملانية 
الحكومية  بروكسيل  بهجميات 
الوصايية  بإلييييغياء”  الفيدراليية 
السيعودية” عىل مسيجد بروكسيل 
واملركز اإلسالمي امللحق به، وهو أحد 
أضخيم املسياجد يف العاصمة ويقع 

عىل مقربة من الحي األوروبي.
البلجيكيية  الحكومية  وكانيت 
قيد أوكليت منيذ عيام 1969، إدارة 
املسيجد واملركز للمملكة السعودية، 
يف  أثيار جيدالً واسيعاً  اليذي  األمير 
والشيعبية،  السياسيية  األوسياط 
خاصية منيذ الهجمات التيي طالت 

وإحيدى  اليدويل  العاصمية  مطيار 
الرئيسيية.وتتهم  امليرو  محطيات 
لجنة التحقيق الربملانية التي ُشكلت 
عقيب الهجمات، اململكة السيعودية 
بي”نيرش أفيكار سيلفية متطرفة”، 
عرب تمويل املسيجد واملركز ومدهما 
بالقدرات البرشية واملادية، بواسطة 
رابطة العالم االسالمي. ورأت اللجنة 
أنيه “يتعين نقيل االدارة إىل الهيئية 
التنفيذيية ملسيلمي بلجييكا وملمثيل 
كافة األطياف اإلسالمية املوجودة يف 
البالد”.وكان أعضياء اللجنة عقدوا، 
يف وقيت سيابق، جلسيتي اسيتماع 
لكبار ممثيل املسجد، لم تتمخضا إال 

عن مزيد من التوتر بن الطرفن.

وبالرغم مين أن اللجنة الربملانية 
ليم تتحيدث عن وجيود أدلية دامغة 
حول قيام املسجد ببث خطاب يحض 
مبارشة عىل العنيف، إال أنها وصفت 
 – بي”السيلفية  املسيجد  توجهيات 
الوهابيية”، واعتربت أن “من شيأن 
هيذا التيار لعب دور حيوي يف تطرف 
املسيلمن يف بلجييكا، ويف نرش أفكار 
تتناقيض ميع املعاهيدات األوروبية 

وحقوق اإلنسان”، حسب تقريرها.
وال تريد اللجنة من وراء توصياتها 
حرميان املسيلمن يف بلجييكا، مين 
املسيجد أو املركز اإلسيالمي ولكنها 
ترييد فتحهما أميام كافية التيارات 
يف  املوجيودة  اإلسيالمية  الفكريية 

البالد، حسبما أشيار تقريرها، الذي 
لفت أيضا إىل مسياجد ومراكز أخرى 
متواجيدة يف البيالد تميارس “تأثرياً 

وهابياً سلفياً “عىل مسلمي البالد.
وتعتيزم اللجنية دراسية ملفات 
هيذه املسياجد ونيرش تقرير خاص 
انجاز  املسيتقبل.ويعترب  بشيأنها يف 
هيذا التقرير مرحلية هامة من عمل 
لجنة التحقيق الربملانية، والتي كانت 
أصدرت قبل أشهر وعىل مراحل ثالثة 
تقارير أولية تتعلق بعمل فرق اإلنقاذ 
يوم وقيوع الهجميات، وآخير حول 
طيرق و آلييات مسياعدة الضحايا، 
وثالث عن عمل املخابرات البلجيكية 

يف مواجهة التهديد اإلرهابي.
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زع�ان ( ع�ى م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعان 
إىل الرشيكة / حريه حسن محمد 

اقتىض حضورك إىل بلدية التاجي الستخراج اجازة 
بناء للعقار املرقم 11380 .

الرشيك 
رافد احمد محسن 

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء / 
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
بإس�م / ف�راس فاضل غري�ب. فمن يعث�ر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.

فقدان
وامل�ؤرخ   1570431 املرق�م  الوص�ل  فق�دت 
2017/4/10 بمبل�غ 650000 ألف دينار والصادر 
م�ن مركز كمرك س�فوان بإس�م / ن�ارص عبدالله 
اىل جه�ة  اس�ماعيل. فم�ن يعث�ر علي�ه يس�لمه 

اإلصدار.

فقدان
وامل�ؤرخ   1593068 املرق�م  الوص�ل  فق�دت 
2017/5/21 بمبل�غ 900000 ألف دينار والصادر 
م�ن مركز كم�رك س�فوان بإس�م / فاضل موىس 

بستان. فمن يعثر عليه يسلمه اىل جهة اإلصدار.

اعان 
قدم املدعي ) خليل بجاي عبد حس�ن ( طلبا يروم 
في�ه تبديل لق�ب من ) العقابي ( اىل ) املش�ايخي ( 
فم�ن لدي�ه اع�راض عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديرية خ�ال مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم ( 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

اعان دعوة دائنن 
ان�ي املصف�ي املحامي ثام�ر فرحان حم�د لرشكة 
ب�رج الغدي�ر للتج�ارة العامة محدودة املس�ؤولية 
ادع�و كل من له حق او دين عى الرشكة مراجعتي 
ع�ى العنوان التايل بغ�داد املنص�ور /محات نادي 

الكرخ/ 
املصفي املحامي 
ثامر فرحان حمد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1465  
إعان

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار 4127/2م29 
دام�وك الواقع يف الكوت العائد للمدين جميل رايض 
رشيجي املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن احمد مريدي 
زرزور البالغ خمسة وتس�عون مليون دينار  فعى 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
ثاثن يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املواصفات

1- موقعة ورقمه  /كوت داموك رقمه 4127/2م29 
داموك 

2- جنس�ة ونوع�ه / مل�ك رصف ارض ال�دار مع 
البناء 

م�ن  يتك�ون  العق�ار   / واوصاف�ة  ح�دوده   -3
امامي�ة  طارم�ة  م�ن  يتك�ون  االول  طابق�ن 
بمس�احة 5×10م2واس�تقبال 6,5×4م2 واملطبخ 
3,5×4م2وصحيات 2×2وحمام 2×2 وغرفتان نوم 
كل واحدة منها مساحتها 4×5م2 ام الطابق العلوي 
يتكون من غرفتن وهول وسطي 2×3م2وصحيات 
1,5×2,5م2 واملخزن والسقف الطابق االول مشيد 
من الكونكريت املسلح اما الطابق الثاني مشيد من 
العكادة وارضية الدار من الرساميك والبناء مش�يد 
من مادت�ن الطابوق واالس�منت والج�دار مغلفة 
باالس�منت والبياض والدار مزودة باملاء والكهرباء 

ويقع العقار عى شارع فرعي بعرض 6م   
4- املساحة / 210م2

5- الشاغل / املدينة جميلة رايض رشيجي  
6- القيمة التقديرية / مائة وعرشة مليون دينار

املنفذ العدل
رساج منري يوسف 

 
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 

رقم الدعوى 843 /ش / 2017 
اعان

إىل املدعى عليه / عبد الحسن عناد منشد يسكن – 
مجهول محل االقامة .

اقام�ت املدعية س�مرية جمعه حس�ن ام�ام هذه 
املحكمة دعوى رشعية طالبة فيها الحكم تصحيح 
خطأ واص�درت املحكمة قراره�ا املرقم 843 / ش 
/ 2017 والذييق�ي الحكم تصحيح الخطأ املادي 
ال�وارد يف س�جل عقود ال�زواج وبالنظ�ر ملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن ويحق لك االع�راض او التمييز خال مدة 
اقصاها ثاث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش 
وبعكسه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

ونرش وفق القانون .
القايض
سعد محي عباس الجبوري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 18/تسجيل مجدد/2017

التاريخ: 2017/9/12
اعان

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ 
العائدي�ة  2017/9/12 اس�تنادا ملح�ر تثبي�ت 
املؤرخ يف 2017/9/13 والذي يقي بتثبيت عائدية 
العق�ار املرق�م )1711( محل�ة )رش�ادية( جنس 
العق�ار ) دار( ويف االضبارة املرقمة )18/تس�جيل 
مجدد/2017( بتس�جيله باس�م طالبة التس�جيل 
املجدد العراقية )ازهار عبد الحس�ن مس�لم( وفقا 
الح�كام امل�ادة 49 من قان�ون التس�جيل العقاري 
رقم 43 لس�نة 1971 املعدل لذا نعل�ن القرار اعاه 
بواس�طة نرشه يف صحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
فع�ى من لديه اع�راض عى الق�رار املذكور خال 
مدة االع�ان البالغة ثاث�ون يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرشه يف الصحف املحلي�ة تقديم اعراضه 
لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية  
بصفته�ا التمييزي�ة خال املدة املذك�ورة ويف حالة 
عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة  االستئناف 
بوق�وع الطع�ن عى الق�رار املذكور لديها فس�وف 
يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة بتس�جيل 

العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة

رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة ب�داءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف املثنى

االتحادية
محكمة جنح الرميثة

العدد /443/ج/2017
التاريخ 2017/10/2

اىل املتهم الهارب / حسن عبد الرزاق عزيز 
تبليغ

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغ�ك بواس�طة  مرك�ز رشط�ة 
العرشي�ن وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ن 
املص�ادف  املحاكم�ة  بموع�د  يوميت�ن  محليت�ن 
2017/11/19 الس�اعة التاس�عة صباح�ا لكونك 
متهم يف الدعوى املرقمة 443/ج/2017 املش�تكي 
فيه�ا )اياد محم�د كاظم( وفق اح�كام املادة 457 
من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 
املعدل يف حالة عدم حضورك سوف تجري املحاكمة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول القانونية 
القايض
فراس احمد حسن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1532/ج/2017
التاريخ 2017/10/10

اعان
اىل املتهم الهارب / بهاء سعدون جاري

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 1532/ج/2017 
والخاصة باملش�تكي امري حس�ن عيل وف�ق املادة 
)453( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكمة تبليغك اعانا بوجوب الحضور 
يف موع�د املحاكم�ة املصادف ي�وم 2017/11/22 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد :691/ش/2017
التاريخ 2017/10/11

اىل املفقود )عبد مسلم عذاب حمزه( 
اعان

اقام ولدك املدعي )غسان عبد مسلم عذاب( الدعوى 
املرقمة 691/ش/2017 يطلب فيها الحكم بوفاتك 
كونك مفق�ود يف الحرب العراقي�ة االيرانية بتاريخ 
1987/10/10 وعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافع�ة املوافق 2017/10/18 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ومن لديه معلوم�ات عن املفقود 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة اعاه 
وبخافه س�وف تس�ري املحكمة باإلج�راءات وفق 

القانون 
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس
العدد /218/ش/2017

اعان
املدعية / عذراء شاكر حسن

املدعى عليه / عبد الله عيىس عبد
اىل / عبد الله عيىس عبد

اقامت املدعية زوجتك عذراء شاكر حسن الدعوى 
املرقمة 218/ش/2017 امام هذه املحكمة تطلب 
فيها اثبات نس�ب االطفال مهدي ورهام اليك كوالد 
له�م وملجهولية محل اقامتك ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعان�ا يف صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
التاس�عه  الس�اعة   2017/10/17 ي�وم  املواف�ق 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او حض�ور من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل نعمان جبار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2012/1045

التاريخ 2017/10/10
اىل / املنفذ عليه / محمد لفتة تمياط 

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�ال مديرية 
تنفي�ذ كرب�اء وحس�ب رشح املبل�غ القضائي 
املؤرخ يف 2012/10/8 وحس�ب ش�عار مختار 

املنطقة العسكري يف محافظة كرباء 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف 
خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للن�رش ملبارشة  املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية  

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 
حسن عبد الزهرة

اوصاف املحرر:
وحس�ب ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية 
بتاري�خ  256/ش2012/4  الع�دد  النج�ف  يف 
2012/6/17 املتضم�ن بال�زام املدع�ى علي�ه 
محمد لفت�ة تمي�اط بتأديته للمدعية س�مرية 
حم�زه عب�د مبل�غ قدره ع�رشون ال�ف دينار 
ش�هريا اعتبارا م�ن تاري�خ اقام�ة الدعوى يف 
2012/5/9 عن نفقته�ا املاضية ومبلغ قدره 
خمس�ة وثاث�ون ال�ف دين�ار ش�هريا اعتبار 
م�ن تاريخ اقام�ة الدع�وى يف 2012/5/9 عن   
املس�تمرة وتأمينه نفقة ل�كل واحد من اوالده 
عماد وعيل وزه�راء وزينب ورقية مبلغ ثاثون 
ال�ف دينار ش�هريا اعتب�ار من اقام�ة الدعوى 
وتحمي�ل املدع�ى علي�ه   الرس�وم واملص�ارف 

واتعاب املحاماة  

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1873/ش/2017
التاريخ 2017/10/11

اعان 
اىل / املدعى عليها /بنن قاسم حسن

اق�ام  املدع�ي مس�لم حس�ن عب�ودي الدعوى 
املرقمة اع�اه امام هذه املحكم�ة يطلب فيها 
تصدي�ق واقع�ة ال�زواج الخارج�ي وملجهولية 
محل اقامتك فقد قرر تبليغك اعانا بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2017/10/23 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3737/ش2017/5

التاريخ 2017/10/8
اعان

اىل / الش�خص الثال�ث غال�ب عب�د الحس�ن 
موىس

بتاريخ 2017/9/14 اص�درت هذه املحكمة 
قراره�ا  بالع�دد 3737/ش2017/5 وال�ذي 
يق�ي بابط�ال حج�ة الوق�ف املرقم�ة 3/

وق�ف/1995 يف 1995/7/25 الص�ادره من 
ه�ذه املحكمة قرارا غيابي�ا بحقك وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار ح�ي الغدي�ر / النجف قررت 
املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتن ولك حق االعراض عى القرار الغيابي 
خال املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار 

الدرجه القطعية 
القايض
عامر طعمه الحار

تنويه 
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي  بالع�دد  
الخ�اص  االع�ان   2017/10/5 يف   1530
بمديري�ة تنفي�ذ النج�ف والخ�اص بالعق�ار 

تسلسل 3/71207 حي النرص 
اوال � اضي�ف اس�م حس�ن اىل الدائن�ن خطأ 
والصحيح هو اضاف�ة اىل رشكة مورثهم رائد 

عبد الهادي
التس�جيل  اج�ور  املش�رك  يتحم�ل   � ثاني�ا 
والداللي�ة خط�أ والصحي�ح يتحمل املش�ري 

اجور التسجيل والداللية لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد /2017/647

التاريخ 2017/8/27
فقدان 

قدم�ت املدعوه )ع�واذل صب�اح احمد( طلب 
نصبها قيما عى زوجه�ا املفقود زهري محمد 
خض�ري الذي فقد يف عام 2014 يف ناحية يثرب 
ولم يتم العثور عليه تقرر نرشه يف صحيفتن 
محليتن رس�ميتن ومن لدي�ه معلومات عن 
املفق�ود يتم الحضور يف ه�ذه املحكمة خال 
عرشة اي�ام من تاريخ االع�ان ويف حالة عدم 
حضورك س�وف يتم نصب زوجتك قيما عليك 

وحسب االصول
القايض
كاظم متعب داود

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثانية

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثانية

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوين/ املحكمة العسكرية االوىل



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعلن�ت وزارة النقل عزمها منح 
لالم�راض  الطف�ل  مستش�فى 
الرسطاني�ة 100 ملي�ون دينار 
رشاء بع�ض األجه�زة واملعدات 
الطبية واالدوية الرضورية التي 
تس�هم يف ع�الج امل�رىض، فيما 
الوزير كاظ�م فنجان الحمامي 
عىل وضع حجر األس�اس ل�20 
دار تش�غيلية لعوائ�ل ضحاي�ا 
السفينة املنكوبة املسبار وكذلك 
من�ح كل عائلة 18 مليون دينار 

كتعويض اويل.
وذك�ر بيان ل�وزارة النقل تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه ، ان�ه » اس�تجابة لنداءات 
املواطنني وأهايل املرىض وجمعية 
زرع األم�ل املجتمعية، زار وزير 
النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
الطف�ل لالمراض  ، مستش�فى 

الرسطانية« 
اروق�ة  يف  الحمام�ي  وتج�ول 
اح�وال  متفق�دا  املستش�فى 
بمدي�ر  والتق�ى  امل�رىض، 
العاملني  واألطب�اء  املستش�فى 
واطلع عىل ما تعانيه من ضعف 

يف االمكانات«. 
وبني الحمامي ان » وزارة النقل 
ستمنح مبلغ قدره 100 مليون 
دين�ار اىل املستش�فى م�ن اجل 
رشاء بع�ض األجه�زة واملعدات 
الطبية واالدوية الرضورية التي 

تسهم يف عالج املرىض«. 
وزارة  منه�ج   « ان  اىل  واش�ار 
النقل مس�تمر يف دع�م ورعاية 

يف  املهم�ة  االنس�انية  الح�االت 
املجتم�ع العراقي الت�ي بحاجة 
اليوم اىل متابع�ه جادة من قبل 

املعنيني«.
م�ن جان�ب آخ�ر ارشف وزي�ر 
النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
ع�ىل وضع حجر األس�اس ل20 
دار تش�غيلية لعوائ�ل ضحاي�ا 
السفينة املنكوبة املسبار وكذلك 
من�ح كل عائلة 18 مليون دينار 

كتعويض اويل .
وق�ال الحمام�ي ان » الضحايا 
الواج�ب وم�ن ح�ق  قض�وا يف 
الحصول عىل تعويض  عوائلهم 
يضمن مستقبل أوالدهم«، الفتا 
اىل أن » ه�ذا ن�زر يس�ر لح�ني 
التعويضات  اس�تحصال جميع 
الالزم�ة له�م من الرشك�ة التي 

تسببت باخرتها بالحادث.« 
وأض�اف ان » املوان�ئ العراقية 
بصدد استكمال إنجاز معامالت 
التعيني لشخص واحد بديل عن 
كل ش�هيد نظر م�ا قدموه من 
تضحي�ة بالنفس بع�د تأديتهم 
اعمالهم واملهام التي كلفوا بها 
مما يتعني عىل الوزارة اسعافهم 

وتقديم ما يعوض عوائلهم«.
وغرقت زورق الغوص )املسبار( 
الت�ي تملكه�ا س�لطة املوان�ئ 
العراقية يف شهر آب املايض بعد 

تصادم مع سفينة أخرى.
وق�ال املتح�دث باس�م الرشكة 
العام�ة للموان�ئ أنم�ار الصايف 
إن 31 بح�ارا كان�وا ع�ىل مت�ن 
الس�فينة ل�دى غرقه�ا وج�رى 

إنقاذ 11 منهم.

وزير النقل يمنح مستشفى الطفل لالمراض الرسطانية »100« مليون دينار
وضع حجر األساس لـ »20« دارًا تشغيلية لعوائل ضحايا »املسبار«
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صحة الكرخ: إرسال اكرب فريق 
طبي متكامل إىل طبابة

احلشد الشعبي يف صالح الدين 
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدير ع�ام دائ�رة  صح�ة بغ�داد الكرخ 
جاس�ب لطي�ف الحجامي ع�ن »انط�الق اكرب 
فري�ق طب�ي متكام�ل ذو اختصاص�ات طبية 
مختلف�ة إىل محافظ�ة ص�الح الدي�ن ملس�اندة 
الحش�د الش�عبي«.واوضح الحجام�ي يف بيان 
الع�الم الدائ�رة تلقخت�ه »املس�تقبل العراقي«،  
ان »اله�دف تقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبي�ة 
والصحية لقوات الحش�د الشعبي ويضم فريق 
طبي متكامل ومن اختصاصات طبية مختلفة 
ومنه�ا اختصاص جراحة عامة, جراحة عظام 
وكس�ور واختصاصات أخ�رى ENT , باطنية , 
اختصاص اش�عة , تخدير , صيدالني فضالعن 
طبيب مقيم ومقي�م أقدم ومالكات صحية من 
مساعد مخدر , معاون صيديل , ممرض جامعي 
ومم�رض ( ومن املؤسس�ات الصحي�ة التابعة 
للدائرة إىل صحة صالح الدين / العوجة / طبابة 
الحشد الشعبي- مستشفى األمام املهدي ) عج 
(«. يذكر أن الدائرة أرس�لت يف وقت سابق فرق 
طبية وصحية متكاملة من اختصاصات طبية 
وتمريضي�ة فض�ال عن أطب�اء تخدير وأش�عة 
وس�يارات إس�عاف إىل طبابة الحش�د الشعبي 

للعمل يف املستشفيات امليدانية .

التجارة: لدينا خزين جيد من املواد الغذائية للمناطق املحررة من »داعش«

حمافظ البرصة يبحث عقد مذكرة تفاهم وتدريب عامل مع رشكة ايطالية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، استمرارها يف عملية 
تجهي�ز املفردات الغذائي�ة لعموم مناطق 
العراق واملناطق املحررة من تنظيم داعش 
االرهابي«.وق�ال وزي�ر التج�ارة وكال�ة 
سلمان الجمييل، يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن »م�الكات ال�وزارة تواصل 
عملي�ات تجهيز املفردات الغذائية لجميع 
مناط�ق البالد بع�د العقود الت�ي ابرمتها 
لجن�ة التعاق�د املركزية يف دي�وان الوزارة 
مع املناش�ئ املحلية والعاملية لتوريد مواد 

الس�كر وزي�ت الطع�ام وال�رز والطحني 
وحس�ب الضواب�ط املعتم�دة يف العق�ود 
الحكومية والصالحيات املخولة للوزارة«.

واضاف الجمييل، ان »وزارته اس�تطاعت 
توفر املفردات الغذائية االساسية لجميع 
مناط�ق الع�راق وتجهيزه�ا وفق خطط 
تعدها اقس�ام التسويق يف رشكات الغذاء 
وبطريق�ة تضم�ن ايصال اس�تحقاقات 
املواطن�ني يف عموم مناط�ق البالد، فضال 
عن متابعة االجه�زة الرقابية املنترشة يف 
جمي�ع املحافظات عملي�ات التجهيز من 
مخ�ازن ال�وزارة والتدقيق بنوعي�ة املواد 

قب�ل تجهيزها م�ن قبل اجه�زة الفحص 
املختربي«.واوض�ح الجمييل، ان »الوزارة 
اس�تطاعت تهيئة خزي�ن جيد ملحافظات 
املوصل واالنبار وص�الح الدين للمفردات 
الغذائية من خالل مخازن قريبة نستطيع 
م�ن خالله�ا ايص�ال حص�ة املواطن�ني 
بفرتة قصرة جدا وعرب االس�طول الناقل 
ل�رشكات ال�وزارة الذي اس�تطاع بجهود 
استثنائية تأمني احتياجات جميع املناطق 
م�ن املواد الغذائية وتلبية الحاجة الفعلية 
من الغذاء«، موضحا ان »هناك ش�كاوى 
من عدم مراجع�ة وكالء املواد الغذائية يف 

مناط�ق كثرة م�ن املحافظات الس�تالم 
حصصهم م�ن املف�ردات الغذائية«.وبني 
الوزير، »نتابع ذلك من خالل لجان رقابية 
مثل�ت دوائ�ر الرقاب�ة التجاري�ة ورقابة 
الرشكات انترشت للتدقيق يف عمل الوكالء 
ومعرفة اس�باب ع�دم مراجعتهم مراكز 
القط�ع يف املراك�ز التمويني�ة«، داعي�ا يف 
الوقت نفسه »الوزير مجالس املحافظات 
للتدقيق بعمل الوكالء واالطالع عىل خطط 
التجهي�ز يف ظل تواص�ل وزارة التجارة يف 
عمليات تجهيز املواد بشكل منتظم خالل 

االشهر االخرة.

   البصرة / المسختقبل العراقي

بحث محافظ البرصة  أس�عد العيدان�ي،  مع مدير عام 
رشكة ايني اإليطالية » لوريس تيلدي »، عددا من امللفات 
االقتصادية التي تهم الجانبني ويف مقدمتها عقد مذكرة 
تفاهم بني الحكومة املحلية والرشكة املذكورة، جاء ذلك 
خالل استقبال رئيس الحكومة التنفيذية للوفد الضيف 

يف ديوان املحافظة«.
وافاد بيان لديوان املحافظة تلقته »املس�تقبل العرقي«، 
ان »محاف�ظ الب�رصة ويف مس�تهل حديث�ه م�ع الوفد 
الزائ�ر، أع�رب عن ثقت�ه بعم�ل الرشك�ة يف العديد من 
املج�االت، قائ�ال: » م�ن أولوياتنا ه�و تدري�ب العمالة 
البرصي�ة غر املاهرة لتأهيلها وزجها يف عمل الرشكات 
النفطي�ة العامل�ة يف املحافظة، ألنه م�ن املعيب والغبن 

أن نجد الشباب البرصي أس�ر البطالة، ويف ذات الوقت 
هنال�ك العرشات من الرشكات العاملية تعمل يف الس�وق 

الب�رصي وبعمال�ة وافدة«.وأض�اف العيداني »نس�عى 
كذل�ك إىل تطوي�ر قطاعات الرتبي�ة والتعلي�م والصحة 
واملاء إضافة إىل قطاع الطاقة، وهذا بحد ذاته يحتاج إىل 
جهود مش�رتكة من الجانبني«.وخت�م حديثه بالقول: » 
من خالل اطالعن�ا عىل عمل الرشكات يف البرصة وجدنا 
تعاون�ا إيجابيا من قبل رشك�ة ايني وهذا ليس من باب 
املجامل�ة ه�ذه ه�ي الحقيقة، ونأم�ل باس�تمرار هذا 

التعاون مستقبال«.
ب�دوره عرب مدير ع�ام رشكة ايني » لوري�س تيلدي »، 
ع�ن أمله أن تس�فر مذكرة التفاهم املزم�ع عقدها بني 
الجانب�ني عىل امل�دى القريب، عن تطوي�ر آفاق التعاون 
االقتصادي بيننا، ونحن متحمس�ون لهذا األمر والعمل 
يف البرصة، وس�نضع بصمتنا من خالل املش�اريع التي 

نقوم بتنفيذها يف املستقبل القريب. حمافظ واسط: يشدد بمتابعة ظاهرة التسول 
واحلد من تداوهلا يف مناطق املحافظة 

وزير النفط: املباحثات مع رشكة اكسون 
موبيل تدخل مراحلها النهائية

الرافدين يصدر بطاقة ماسرت كارد الدولية

    المستقبل العراقي/ الغانم

وجه محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل قيادة الرشطة والدوائر االمنية 
االخرى والس�ادة رؤس�اء الوحدات االدارية ،بمتابعة مس�الة انتش�ار ظاهرة 
التس�ول يف املحافظة والتي اصبحت تتف�ى بصورة رسيعة باألخص التي تتم 
من قبل متعهدين ومروجني يقومون بتحريك وتش�جيع من يقومون بالتسول 
ولكال الجنس�ني«.وافاد مصدر اعالجمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
» م�ال طالل أك�د ،انه » لوحظ تفيش هذه الحالة بش�كل الف�ت لالنتباه وبعد 
التح�ري عنها اتضح أن الكثر من املتس�ولني قد قدموا م�ن محافظات اخرى 
،فيما اصبحوا يجوبون االحياء الس�كنية والدوائر فضال عن االسواق واألماكن 
العامة، وملا لهذه الظاهرة من تداعيات خطرة ان اس�تمرت عىل هذه الحال ، 
ماتوجب اتخاذ اجراءات رادعة بحق مروجيها وفاعليها«.وش�دد املحافظ عىل 
» رضورة التص�دي الح�ازم الحد من ت�داول وتفيش هذه الظاه�رة املرفوضة 
ومنعه�ا منع�اً بات�اً واتخاذ االج�راءات القانوني�ة بحق االش�خاص الذين يتم 
ضبطهم يمارسون التس�ول وفق االطر القانونية املعمول بها ، سعيا لإلسهام 

يف ابعاد البعض عن اتباع سبل الرذيلة واإلخالل بالتقاليد العامة للمجتمع.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر النف�ط جبار ع�يل اللعيب�ي رئيس رشك�ة اكس�ون موبيل للمش�اريع 
االس�تخراجية براد كارس�ون وجرى خالل اللقاء بحث افاق التعاون املش�رتك لتطوير 
القط�اع النفطي العراقي«.واكد الوزير يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الوزارة 
قطع�ت ش�وطا كب�را يف  املباحثات مع رشكة اكس�ون موبي�ل  التي دخل�ت مراحلها 
النهائي�ة للتوصل اىل اتفاق نهائي معها لالس�تثمار يف م�رشوع الجنوب املتكامل والذي 
يشمل تطوير حقول نهرعمر وارطاوي ، فضال عن  مشاريع تطوير وتوسيع  منظومة 
التصدي�ر وزي�ادة الطاقة الخزين�ة ومرشوع حقن امل�اء ومد االنابيب والبن�ى التحتية 
ومشاريع خدمية اخرى يف محافظة البرصة »    .الفتا اىل ان »مثل تلك املشاريع تساهم 
يف النه�وض بالقطاع النفطي اىل جانب قطاعات اخرى كاملش�اريع الخدمية الكبرة يف 
املحافظة«.من جهته ابدى رئيس رشكة اكس�ون موبيل للمشاريع االستخراجية رغبة 

رشكته بالتعاون االسرتاتيجي مع وزارة النفط لتنفيذ املشاريع النفطية .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، أمس األربع�اء، ع�ن إص�داره إح�دى أدوات الدفع 
االلكرتوني »املاس�رت كارد« الدولية للموظفني واملتقاعدين واملواطنني ورشائح 
أخ�رى من املجتمع.وذك�ر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه،  إن »املرصف وألول مرة أوعز لفروعه إصدار أدوات الدفع 
االلكرتوني )املاسرت كارد( والتي تستخدم داخل وخارج العراق وتكون مقبولة 
يف جميع أجهزة الرصاف االيل املرتبطة بش�بكة ماسرت كارد باإلضافة اىل نقاط 
البيع«.وأش�ار البيان اىل ان »السلف والقروض التي تمنح للموظفني تكون عن 

طريق هذه البطاقات وكذلك توطني رواتبهم الكرتونياً.

»زين العراق« تستقدم اخر احللول التكنولوجية لتطوير الشبكة يف حمافظة كربالء
لتلبية احتياجات املشرتكني وزوار املدينة بتوفري افضل تغطية واسرع انرتنت وفق املعايري العاملية

   بغداد / المستقبل العراقي

يف إط�ار اس�رتاتيجيتها الهادف�ة لخدمة 
عمي�ق  فه�م  ع�ىل  واملبني�ة  املش�رتكني 
لحاجات املستهلكني وتقديم اخر الوسائل 
والحل�ول التقنية الحديث�ة، أعلنت رشكة 
زين الع�راق إحدى رشكات مجموعة زين 
الرائ�دة يف خدمات االتص�االت والبيانات 
املتنّقلة يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا 
ع�ن تعاقدها مع رشك�ة نوكي�ا العاملية 
لالتصاالت والتكنولوجيا بتوسيع وتطوير 
ش�بكتها يف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة 
ومدينة النج�ف واملناطق الجنوبية، وذلك 
للوص�ول بالش�بكة إىل قدرة اس�تيعابية 
أك�رب وتعزيز كف�اءة االتص�االت ونوعية 
التغطية ملشرتكيها داخل العراق وزوارها 
املستفيدين من خدمة التجوال الدويل عىل 
م�دار العام وخصوص�اً أثناء املناس�بات 
والزيارات الديني�ة حيث يصل عدد الزّوار 
إىل املاليني يف آن واحد، حيث يمكن لشبكة 
زين العراق من تحقي�ق وتلبية متطلبات 
نق�ل الص�وت وبيان�ات االنرتن�ت فائ�ق 
الرسع�ة والخدمات األخرى لعدد يصل إىل 

40 مليون زائر
ج�رى ذلك خالل مؤتمرها الصحفي الذي 
عق�د يف مدينة كربالء املقدس�ة وبحضور 
كل م�ن محافظ كربالء عقي�ل الطريحي 
و رئي�س مجلس محافظة كربالء الس�يد 

نصيف جاس�م الخطاب�ي واملنظم  هيئة 
االع�الم واالتصاالت العراقية باإلضافة اىل 
عدد من كبار الش�خصيات و الحضور يف 
املحافظة.حيث كش�ف الرئيس التنفيذي 
لرشكة زين الع�راق عيل الزاهد عن حجم 
اس�تثمار رشك�ة زي�ن الع�راق يف تطوير 
وتحديث شبكتها يف كربالء والذي بلغ 36 
مليون دوالر وأضاف قائال« يندرج تعاوننا 
الي�وم مع رشكة نوكي��ا العاملية يف إطار 
اس�رتاتيجيتنا الهادفة لخدمة مشرتكينا 
داخل الع�راق وخارجها من زّوار العتبات 
الدينية املقدس�ة، فاس�تثماراتنا يف البنية 
التحتية لالتصاالت من ش�أنها أن تساهم 
يف تعزي�ز االقتصاد واالس�تثمار يف كربالء 
وتطوير قطاع االتصاالت. لذا قّررنا وبدأنا 
يف تطوي�ر وتحديث ش�بكتنا يف محافظة 
كرب�الء لتص�ل طاقاتها االس�تيعابية إىل 
مستويات تخّولها حيازة تسمية »املدينة 
الذهبي�ة« باالتصاالت وج�اء قرارنا بناء 
ال�زوار  لحاج�ات  العمي�ق  ع�ىل فهمن�ا 

واملقيمني عىل حد سواء.«
ويضي�ف الزاه�د »ه�ذه املب�ادرة تنب�ع 
م�ن حرصن�ا الدائ�م ع�ىل الرشاك�ة مع 
املجتمع�ات املحلية والتعاون مع الجهات 
خدماتن�ا،  لتحس�ني  والرقابي�ة  املعني�ة 
حي�ث يدّل االس�تثمار يف تطوير الش�بكة 
التحتي�ة  و حضورن�ا جميع�ا  والبني�ة 
لكربالء املقدس�ة اليوم ع�ىل ثقتنا بثبات 

اقتصاد الع�راق  والتزامنا و ثقتنا العالية  
بمس�تقبل العراق بشكل عام و محافظة 
كرب�الء املقدس�ة بش�كل خ�اص  يف ظل 
الظروف والتحديات الصعبة التي نعيشها 
االن وهو حافز ملزيد من املس�تثمرين كي 
يح�ذوا حذونا، اضاف�ة اىل تقدي�م الدعم 
املتواصل ضم�ن برامج الرشك�ة للتنمية 
املس�تدامة وتأثرها االيجابي عىل كل من 
املجتم�ع واالقتصاد.وتوازياً مع س�عيها 
الحثي�ث للنه�وض بقط�اع االتصاالت يف 
العراق وتطويره ليصبح رائداً يف املنطقة 
ويض�ع الع�راق ع�ىل الخريط�ة العاملية 
واملعلوم�ات،  االتص�االت  لتكنولوجي�ا 
تطل�ق زين الع�راق مبادرات إنس�انية  و 

مجتمعية بشكل مستمر فهي تنرش خيم 
املضاي�ف عىل الط�رق الرئيس�ية لتأمني 
حاج�ات الهيئ�ات واملواك�ب الحس�ينية 
بتقدي�م الطعام والرشاب للمش�اركني يف 
إحياء الذكرى وخدمة اإلنرتنت الالسلكية 
املجانية للتواصل مع أرسهم وأصدقائهم 
طوال ايام الزيارة باإلضافة اىل املش�اريع 
للمجتم�ع  الق�درات  لبن�اء  االنس�انية 
املح�يل يف املحافظ�ة بمختل�ف الجوان�ب 
منه�ا التعليم والش�باب ودع�م النازحني 
واالطفال والنس�اء.من جهته، قال رئيس 
وحدة سوق الرشق األوسط لرشكة نوكيا 
العاملية، برن�ارد نجم »تلتزم رشكة نوكيا 
العاملية بتوفر أح�دث االبتكارات التقنية 

لدع�م مش�ّغيل االتص�االت وتمكينها من 
بناء شبكات تفي بمتطلبات النمو الحايل 
واملتوق�ع عىل طلب خدم�ات نقل الصوت 
والبيانات بجودة عالي�ة«، مضيفاً: »زين 
الع�راق س�ّباقة يف اعتماد أرق�ى املعاير 
العاملية لتطوير ش�بكاتها لتق�ّدم تجربة 
أفضل ملشرتكيها وتعّزز جودة اتصاالتهم 
وتحدي�داً يف فرتات تزايد ع�دد زوار مدينة 
كرب�الء خصوص�اً ومحافظ�ات الجنوب 
عموم�اً، ما يجعله تحدياً يف أوقات الذروة 
لذا تأتي تكنولوجيا نوكيا لتلبية هذا النمو 

الحاصل يف طلب خدمة االنرتنت.«
تب�ذل رشك�ة زين الع�راق جه�وداً كبرة 
لدع�م مختلف الحل�ول الفني�ة املتطورة 
الت�ي تضم�ن انس�يابية حرك�ة البيانات 
واالتص�االت وجاهزيته�ا لتلبي�ة الطلب 
املتزايد. فمدينة كربالء تشهد نمواً مّطرداً 
يف اس�تخدام خدمات االتص�االت وتقنية 
املعلومات نتيجة انتش�ار الهواتف الذكية 
واس�تخدام قن�وات التواص�ل اإلجتماعي 
بش�كل كب�ر. ويمث�ل م�رشوع تحديث 
وتوس�يع ش�بكات اإلتص�االت يف منطقة 
الجن�وب املرحل�ة األوىل م�ن خط�ة زين 
املتكاملة لتشمل كافة محافظات العراق، 
فالرشك�ة خصص�ت إس�تثمارات كبرة 
إلس�تقدام أح�دث التقني�ات العاملي�ة إىل 
العراق تلبيًة إلحتياجات املشرتكني املتزايد 

عىل رسعة البيانات املتنقلة.
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
اعالنرئاسة جامعة الكوفة

اىل : الرشكات العراقية يف القطاع اخلاص والعام 
م: مناقصة رقم )1( اخلاصة بتنفيذ مرشوع ) انشاء القاعات الدراسية /كلية العلوم ( 

يرس رئاسة جامعة الكوفة بدعوة مقدمي  العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص باكمال 
تنفيذ مرشوع ) انشاء القاعات الدراسية /كلية العلوم (املتضمن الفعاليات )اعمال تكميلية للقاعات الدراسية والتي 
تتكون من طابقني تحتوي عىل مختربات وقاعات دراس�ية كبرية وغرف وتقدر مس�احة املرشوع الكلية 1200م2( 
علما انه سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات املحلية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من القطاع الخاص 
والقطاع العام عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برئاسة جامعة 
الكوفة /ش�عبة العقود الحكومية / )م.فؤاد رشيف عبد س�هيل رقم املوبايل 07801431876 لاليام من ) االحد اىل 

الخميس ومن الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا ( 
contracts@uokufa.edu.iq والربيد االلكرتوني

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات علما ان متطلبات التاهيل للرشكات واملقاولني املتقدمني هي )ان يكون 
مقدم العطاء رشكة انش�ائية ان التقل عن الدرجة الثامنة وذات قدرة مالية تؤهلها لالش�رتاك باملناقصة مع تقديم 
تعزي�ز وع�ىل ان التكون من الرشكات الواردة يف القائمة الس�وداء او من ال�رشكات املتلكئةوبامكان مقدمي العطاء 
املهتم�ني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500000 خمس�ة مائة الف بالدينار العراقي ( ويتم دفعها يف قس�م الش�ؤون 
املالية يف رئاسة جامعة الكوفة عىل ان يرسل العطاء بيد مخول ويتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل رئاسة جامعة 
الكوفة /شعبة العقود  الحكومية /صندوق استالم العطاءات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي 2017/10/25 
والتقب�ل العط�اءات التي تق�دم عرب الربيد االلكرتوني وان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل رئاس�ة جامعة الكوفة /ش�عبة العقود 
الحكومية يف بداية  الدوام الرس�مي لليوم )التايل الخميس املصادف 2017/10/26 ( كل العطاءات يجب ان تتضمن 
ضمان للعطاء بخطاب ضمان او صك مصدق لحساب جامعة الكوفة وبمبلغ التامينات االولية البالغة 1% من مبلغ 
العطاء البالغ 277.140.000 مئتان وس�بعة وس�بعون مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي (ملزيد من املعلومات 
يرج�ى مراجعة رئاس�ة جامعة الكوفة /ش�عبة العقود الحكومي�ة /)م.فؤاد رشيف عبد س�هيل ( محافظة النجف 
االرشف /ش�ارع كوفة-نج�ف /املوقع الدائ�م )املدينة الجامعية ( بناية رئاس�ة الجامعة وس�يعقد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل االستفسارات واالسئلة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2017/10/18 علما ان 

صاحب الرشكة الفائز يتحمل اجور نرش االعالن والخر اعالن

وزارة الزراعة
رشكة مابني النهرين العامة للبذور

اعالن مزايدة رقم )25(
تعلن رشكة مابني النهرين العامة للبذور احدى تش�كيالت وزارة الزراعة عن بيع مخلفات الحنطة ) الوجبة 
الثانية( يف مواقع تنقية البذور املذكورة يف الجدول ادناه وبكمية )935( طن قابلة للزيادة والنقصان وستباع  
يف املواقع املذكورة ادناه وذلك يف تمام الساعة الحادية عرش صباحا من يوم االربعاء املوافق 2017/10/25 ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم املزايدة فعىل املزايدين الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة الحض�ور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة التقل عن 20% من 
قيم�ة املزاي�دة بموجب صك مصدق الم�ر الرشكة ودفع مبل�غ )5000 دينار ( غري قابلة للرد عن املش�اركة 
باملزايدة عىل ان تستكمل باقي التامينات عند رسو املزايدة مع جلب هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية 
املوحدة وبطاقة السكن  )اصلية ومصورة ( وتاييد من املجلس البلدي حسب سكن املزايد ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية البالغة  2% من بدل االحالة وذلك حسب االجراءات املنصوص عليها 
بموج�ب قان�ون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 ومبلغ 1% تعظيم موارد الوزارة عىل ان يتم 
رف�ع امل�واد خالل مدة اقصاه�ا)15( يوم من تاريخ التبلي�غ باالحالة ويف حالة عدم رفع املال املباع س�تتخذ 
الرشك�ة االج�راءات القانونية املنصوص عليها يف قانون بيع وايجار ام�وال الدولة املذكور اعاله والتي تراها 
الرشكة مناسبة وان االشرتاك باملزايدة يعترب اقرار بمعاينة املال بحالته املعروض بها ويعترب قبوال به واليحق 

له االعرتاض الحقا ولالستفسار عن قيمة التامينات القانونية مراجعة املواقع املذكورة يف ادناه

اىل الس�يد / عبد السالم يوسف الس�وداني املدير املفوض لرشكة الطبقات 
) ريس�رتاتا( للتجارة وخدمات معدات االمن والتدريب املهني والس�المة – 
رشكة ذات مسؤولية محدودة اضافة اىل وظيفته / عنوانها بغداد املنصور 

شارع االمريات محلة 601 تسلسل العقار 29 شارع 11 
بالنظر الرتحالكم اىل جهة مجهولة بحسب كتاب وحدة التبليغات القضائية 
التابعة اىل رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية وختم املجلس 
املح�ي لحي املنص�ور وش�هادة الش�هود تقرر تبليغ�ك بمضم�ون االنذار 
املرق�م 28211 يف 14 / 9 / 2017 الص�ادر من كاتب عدل البياع الصباحي 

بصحيفتني رسميتني . 
جهة االنذار 

س�بق وان تم التعاقد مع رشكتنا لتقديم منتج�ات وخدمات معينة وابرام 
عق�د ثان�ي بالعق�د امل�ربم 827 يف 12 / 9 / 2013 و 996 / 2015 ووافق 
الطرفان عليهما وبعد النصب واالنجاز للمرشوع امتنعتم عن تس�ديد مايف 
ذمكتم ونظ�راً الخاللكم بااللت�زام الوارد بالعقد مع رشك�ة موكي وقمتم 
بالتعاق�د مع رشكة اخرى وفس�خ العقد مع م�وكي بطريقة غري قانونية 
علماً ان املرشوع تم انجازه بنس�بة 95% حس�ب اش�ارتكم لذلك من قبلنا 
لذا انذركم بوجوب فسخ العقد قانونياً خالل ثمانية ايام من تاريخ تبليغك 
ووجوب حضوركم اىل مقر رشكة موكي لغرض تسليم مستحقاته وارباحه 
الناتجة جراء فس�خ العقد اضاف�ة اىل االعمال االضافية املتفق عليها والتي 

تم انجازها من قبل رشكتنا والتي امتنعتم عن تسديد مستحقاتها .
املن�ذر : جوزيف ج�ورج صفري املدير املفوض لرشكة مش�اريع املس�تقبل 
للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة اضافة اىل وظيفته وكيله املحامي خالد 
عبد القادر مهدي بموجب الوكالة املرقمة 22152 يف 27 / 8 / 2017 كاتب 
عدل الكرادة هوية املحامني رقم 90330 يف 13 / 9 / 2015 غرفة محامني 

الكرخ 
الكاتب العدل

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة الكهرب�اء / املديري�ة العام�ة 
املنطقة  الكهربائي�ة  الطاق�ة  النتاج 
الوس�طى / محطة كهرب�اء جنوب 
بغداد الغازية الثانية باس�م املهندس 
)ي�ارس محم�د صال�ح(  الرجاء من 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة 
املتخصصة بالدعاوي التجارية يف النجف

العدد /65/تجارية/2017
التاريخ 2017/10/10

اعالن
اىل / املدع�ى عليها الثالث�ة /انتصار حمدي 

مجيد
اق�ام املدع�ي يوس�ف يعق�وب عب�د  املدير 
املفوض رشك�ة الرساج املتح�دة للمقاوالت 
اضاف�ة لوظيفت�ه ض�دك الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله وال�ذي يطل�ب فيه�ا من�ع 
معارضته يف تنفيذ العمل بمرشوع ابي تراب 
الس�كني يف النجف ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي صباح 
حم�د عي وتأيي�ده بختم املجل�س املحي يف 
العامري�ة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يوم 2017/10/24 الساعة التاسعة صباحا 
امام ه�ذه املحكمة وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة 
املتخصصة بالدعاوي التجارية يف النجف

العدد /65/تجارية/2017
التاريخ 2017/10/10

اعالن
اىل / املدعى عليه  الرابع /عي هاشم محمد تركي

اقام املدعي يوسف يعقوب عبد  املدير املفوض رشكة 
ال�رساج املتح�دة للمقاوالت اضاف�ة لوظيفته ضدك 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله وال�ذي يطلب فيها 
من�ع معارضت�ه يف تنفيذ العمل بم�رشوع ابي تراب 
الس�كني يف النجف ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي صباح حمد عي وتأييده 
بخت�م املجل�س املح�ي يف العامرية لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة  املص�ادف ي�وم 2017/10/24 
صباحا امام ه�ذه املحكمة وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف يف النجف
العدد :3219/ب2017/4
التاريخ 2017/10/10

اعالن
اىل املدعى عليه مهدي صالح يوسف 

اقام املدعي عصام عبد الخرض موىس عليك الدعوى 
مطالبت�ك  املتضمن�ة  3219/ب2017/4  املرقم�ة 
باع�ادة املبلغ البالغ مائة مليون دينار عراقي الناتج 
عن بي�ع القطعة املرقم�ة 2/18235 ح�ي املعلمني 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقة 
ح�ي الغري عي مظل�وم الجبوري لذا تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني لغرض حضورك امام 
ه�ذه املحكمة بتاريخ 2017/10/19 ويف حالة عدم 
حض�ورك او من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعالن 
رشكة اهلالل الصناعية 

تعل�ن رشكة الهالل الصناعية ع�ن اجراء مزايدة 
علنية لتأجري مس�احات فارغة ومسقفات وذلك 
يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
19 / 10 / 2017 يف مق�ر الرشك�ة الكائ�ن يف 
الزعفرانية / املنطقة الصناعية – فعىل الراغبني 
باملش�اركة الحضور يف الزم�ان واملكان املحددين 
اعاله مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 20 % م�ن قيم�ة التخم�ني ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية .
مالحظة : تق�دم العطاءات يف ظروف مغلقة بعد 

االطالع عىل تفاصيل املواقع يف قسم العالقات.

املدير املفوض

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2694 / ش / 2017 

التاريخ 11 / 10 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها / احالم صالح عبد تسكن االعظمية 

محلة 312 زقاق 14 دار 48
اق�ام املدعي حس�ني ن�ويف حمي�د الدع�وى املرقمة 
اعاله يطالب�ك فيها قطع النفقة املفروضة بموجب 
القرار 204 / 2009 وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
ي�وم 18 / 10 / 2017 ويف حال�ة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة 
املتخصصة بالدعاوي التجارية يف النجف

العدد /65/تجارية/2017
التاريخ 2017/10/10

اعالن
اىل / املدعى عليها السادس�ة /س�اره هاشم محمد 

تركي
اقام املدعي يوسف يعقوب عبد  املدير املفوض رشكة 
ال�رساج املتح�دة للمقاوالت اضاف�ة لوظيفته ضدك 
الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله وال�ذي يطلب فيها 
من�ع معارضت�ه يف تنفيذ العمل بم�رشوع ابي تراب 
الس�كني يف النجف ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القضائي صباح حمد عي وتأييده 
بخت�م املجل�س املح�ي يف العامرية لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
التاس�عة  الس�اعة  املص�ادف ي�وم 2017/10/24 
صباحا امام ه�ذه املحكمة وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد / 3028/ب2017/1 

التاريخ 2017/10/10
اىل املدعى عليه / سعد رسحان ابو الجيج

اعالن
لقيام املدعية س�عدية حسن س�عد الدعوى املرقمة 
3028/ب2017/1وال�ذي تطلب فيه�ا الزامك بدفع 
االقس�اط والبالغة )11,591,555( املستقطعة من 
رات�ب مورثها املرحوم )حس�نني عي عب�د الزهرة ( 
وذل�ك لكفالت�ه لك عن الس�يارة املرقم�ة 533,542 
فح�ص مؤقت بغ�داد نوع افيو وحي�ث انك مجهول 
محل االقامة حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار ح�ي االمري بتاري�خ 2017/9/28 لذا  قررت 
تبليغك اعالنا بالحضور للمرافعة يف 2017/10/19 

وبخالفه سوف تجري بحقك الدعوى غيابيا 
القايض
عي حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 3073/ب2017/5

التاريخ 2017/10/8
اعالن

اىل / املدعى عليها )انتصار عبد الحسن جوحي(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة 
)مصطف�ى حي�در خليفه( اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمه 
اعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحكم بتأديت�ك واملدعى عليها 
االخرى )مي عبد الكريم عيدان( ل�ه بالتكافل والتضامن مبلغ 
ق�دره )755 دوالر امريك�ي( وه�و مجم�وع املبال�غ املرتتب�ة 
بذمتكم�ا للمدع�ي من مبل�غ الق�رض والغرام�ات التاخريية 
بموجب اتفاقي�ة القرض املحررة  بتاريخ 2016/5/22 ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
بداءة بغداد الجديدة وتاييد املجلس املحي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 2017/10/19 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة البداءة 
املتخصصة بالدعاوي التجارية يف النجف

العدد /65/تجارية/2017
التاريخ 2017/10/10

اعالن
اىل / املدعى عليها السابعة / مريم هاشم محمد تركي

اقام املدعي يوس�ف يعقوب عب�د  املدير املفوض رشكة الرساج 
املتح�دة للمق�اوالت اضافة لوظيفت�ه ضدك الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اعاله والذي يطلب فيها منع معارضته يف تنفيذ العمل 
بم�رشوع ابي تراب الس�كني يف النجف ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي صباح حمد عي وتأييده 
بخت�م املجل�س املح�ي يف العامري�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف يوم 
2017/10/24 الس�اعة التاس�عة صباحا ام�ام هذه املحكمة 
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف 

تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق االص�ول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان
فقدات من الهوية الصادرة من جامعة الكوفة /كلية الهندسة 
/ قس�م الهندس�ة املدنية بأس�م الطالب محم�د جعفر محمد 

صادق الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل مصدرها.

اعالن
اىل السادة مسامهي رشكة الرشق االوسط النتاج وتسويق االسامك م . خ املحرتمون 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
تحية طيبة ...

اس�تنادا اىل املادة 87 و 88 من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 وتنفيذا 
لقرار ادارة الرشكة املتخذ يف محرض الجلسة الثانية لسنة 2017 – 2018 املنعقدة 
يف 16 / 7 / 2017 يرسن�ا دعوتك�م لحضور االجتماع الس�نوي للهيئة العامة يف 
الس�اعة العارشة من صباح يوم االربعاء املص�ادف يف 15 / 11 / 2017 يف بناية 
االدارة العامة ملرصف الرشق االوس�ط العراقي لالستثمار يف حي بابل / عرصات 

الهندية للنظر يف جدول االعمال التالية :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 31 / 3 / 2017 

واملصادقة عليه .
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 3 / 2017 واملصادقة عليهما .
3 – مناقشة توزيع مقسوم االرباح واملصادقة عليه .

4 – تعيني مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 3 / 2018 وتحديد 
اجوره بموجب تعليمات مجلس املهنة .

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة ومكافأتهم .
6 – انتخاب مجلس ادارة جديد النتهاء دورة املجلس .

نرج�و حضورك�م اصالة او انابة غريكم من املس�اهمني او توكيل الغري بموجب 
وكال�ة مصدقة من كاتب عدل وابراز ش�هادة االس�هم االصلية واي�داع االنابات 
وال�وكاالت قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع مع مراعاة املادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات وعند عدم حصول النصاب يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان من 

االسبوع التايل يوم االربعاء املصادف 22 / 11 / 2017 .

مجهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف البياع 

الصباحي

املدير العام /وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعالن

العدد 30872 
التاريخ 11 / 10 / 2017 

السجل 155

أ.د حمسن عبد احلسني الظاملي
رئاسة جامعة الكوفة

رئيس جملس االدارة 
ممثل مرصف الرشق االوسط العراقي لالستثامر 

سالم مصطفى هادي احلسني

المالحظاتالكمية /طنالموقعت
210الدور1

الكمية قابلة للزيادة والنقصان
160العزيزية2
200كركوك3
240االحرار4
65الديوانية5
60جرف النداف6

935طنالمجموع
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حكاية االسم اجلديد
ص�درت حديثاً ع�ن دار اآلداب رواي�ة “حكاية 
االس�م الجديد: صديقتي المذهل�ة 2” للمؤلفة 

إيلينا فيّرانتي، ترجمة معاوية عبد المجيد.
نب�ذة ع�ن الرواية:”ف�ي الج�زء الثان�ي م�ن 
“صديقتي المذهلة”، تعمل ليال في شركة عائلة 
ق في دراس�تها بهدف  ا إيلينا فتتفوَّ زوجها. أمَّ
اله�رب م�ن مصيرها ف�ي الح�ّي النابوليتانّي 
البائس. لكّنهما ال تلبثان أن تلتقيا على شاطئ 

البحر، حيث ينضّم إليهما “نينو” وعائلته.
وف�ي خلٍط صاعق لألحداث واألحاس�يس عند 
ه�ذا الش�اطئ الداك�ن، تتاب�ع إيلين�ا فيّرانتي 
استدراَج القارئ إلى مالحقة رحلة الصديقتين 

الجارفة”.

 ف�ي كتابه “أقنعة الس�يرة الذاتية وتجلياتها، البوح والترميز في الكتابة الس�ير- ذاتية” 
والص�ادر حديثا عن دار “أزمنة- عمان” يطمح الناقد والباحث حاتم الصكر إلى دراس�ة 
ه�ذا النوع الكتاب�ي “على المس�توى النظ�ري والتطبيقي مع�ا”، بغية مالمس�ة بعض 
مش�كالت الس�يرة الذاتية في األدب العربي واس�تكمال جوانب ممكنة في مدونتها، مثل 
تردد أس�لوبيتها بي�ن التاريخي والوصفي والس�ردي، وانفتاحها على أن�واع أخرى من 
الخط�اب، وتقاطعه�ا مع الدافع األخالقي، وحت�ى مصداقيتها كوثيق�ة ذاتية. .ال يعاين 
الصك�ر الس�يرة الذاتية بكونها “جرد حس�اب مع الذات رغم قيامه�ا على المطابقة بين 
الن�ص وال�ذات، بقدر توليد ن�ص يجمع في زمن حاضر ما دار ف�ي الماضي أو جرت فيه 
األحداث، ولكن من زاوية الش�خصية ورؤيتها لماضيها”، هكذا يقول الناقد..اإلبقاء على 
الس�يرة الذاتية وتأطيرها ضمن نظرية األدب، يعن�ي دوام جعلها نوعا أدبيا غير متعين، 
ال يخلو من الغموض واللبس وعدم االس�تقرار. هي مرة قريبة من اليوميات والمذكرات 
والرس�ائل والش�هادات الذاتي�ة، كممارس�ة كتابية محايثة له�ا، ومرة أخ�رى أثناء تلك 

اإلزاحات التي تتخللها بكونها قصة حياة شخصية.

اقنعة السرية الذاتية وجتلياهتا

          مفيد نجم 

الش�عر الذي يعد من أكثر الفن�ون ارتباطا بالذات 
وتعبيرا عنه�ا، بقي على مدار مراحل�ه المختلفة 
مرتبطا بالفض�اء الجمعي منذ العص�ر الجاهلي. 
كان الش�اعر صوت القبيلة، وف�ي العصر الحديث 
تحول إلى صوت األيديولوجيا أو الوطن أو العقيدة 
الدينية.ل�م تع�رف الذات اس�تقاللها، ول�م تمتلك 
مغام�رة البحث عن ذاتها خارج إط�ار هذا الوعي 

وارتهاناته الفكرية أو الدينية أو السياسية.
لم يك�ن الش�اعر العربي ف�ي صورة ه�ذا الوعي 
حال�ة اس�تثنائية، ألن ذل�ك كان مرتبط�ا بالواقع 
االجتماع�ي والسياس�ي والثقاف�ي الس�ائد. ف�ي 
مواجه�ة مش�روع الحداث�ة الذي ك�رس مفهوم 

الف�رد في الحض�ارة الغربية، ظهر ص�وت إليوت 
في الش�عر الغرب�ي مناهضا للحداث�ة، عندما أكد 
أن خ�الص اإلنس�ان ال يتحق�ق إال بالع�ودة إل�ى 
المسيحية. في الشعر العربي الحديث كان يوسف 
الخال هو المع�ادل الموضوعي لموقف إليوت في 

رؤيته لخالص الذات اإلنسانية.
الصوفي�ة أيضا رأت أن خالص ال�ذات يتحقق من 
خ�الل التوح�د مع الل�ه، ولم تكن ت�رى وجودا له 
بمع�زل عن االتحاد ب�ه. إن هذا البح�ث عن الذات 
في فضاءات متعددة وكثيرة كان تعبيرا عن حالة 
وع�ي قلق وخارج ح�دود الذات. الحداث�ة الغربية 
التي مج�ّدت قيمها الجديدة الفردي�ة، عملت على 
تغري�ب الذات في المجتمع عندم�ا حولته إلى آلة، 
في مجتمع محكوم بعالقات االس�تهالك والمادة 

والبيروقراطية.
النزعة العدمية للفلس�فة الوجودي�ة كانت تعبيرا 
ع�ن أزمة ال�ذات في مواجهة ش�رطها الوجودي، 
بع�د أن فقدت الذات كل يقين آخ�ر. كان االغتراب 
والحزن والس�أم هو الشعور الطاغي على شعراء 
تجربة الحداثة. في الش�عر العربي الحديث تحول 
الش�اعر من ص�وت القبيلة إلى ص�وت الحزب أو 
األيديولوجيا، مع صعود اليس�ار العربي وهيمنته 

على المشهدين السياسي والفكري عربيا.
قصي�دة النثر كانت األكثر ارتباط�ا بصوت الذات، 
وتعبي�را ع�ن نوازعه�ا وقلقه�ا الوج�ودي، لكن 
ه�ذا التحول ل�م يكن ينب�ع في الش�عرية العربية 
من تجربة معيش�ة. هذه التجرب�ة وفدت إلينا مع 
مناخاتها القاسية وعوالمها المأساوية من الشعر 

الغرب�ي، لذلك كان�ت التجربة على هذا المس�توى 
مختلق�ة، نظرا لالخت�الف الكبير ف�ي التجربتين 
العربي�ة والغربية. قلق الذات وحيرتها وأس�ئلتها 
الوجودية كان تح�ت تأثير تجربة اآلخر، وتماهيا 

معها.
سياس�يا  ت�اله  وم�ا  جيلن�ا  خيب�ة  أن  صحي�ح 
وأيديولوجيا جعلتنا نعيش حالة من انعدام التوازن 
والفراغ أسهمت في بروز صوت الذات ومكابداتها 
في ه�ذه القصيدة، لكن لم تتك�ون أرضية فكرية 
وفلس�فية لمفهوم الذات بس�بب اس�تمرار البنى 
االجتماعية التقليدي�ة وثقافتها. الذات العربية ما 
زالت مسحوقة تحت سلطة االستبداد، ولم تتمكن 
بعد من استعادة ذاتها وكينونة وجودها في حياة 

مهددة بالمصادرة والضياع.

شعرية الذات

ادباء يف الذاكرة ..  رسول محزاتوف ١٩٢٣- ٢٠٠٣ 
           عبد الرحمن عناد وناس

يعتبر احد الش�عراء الكبار في العالم ، ومن الذين 
اس�هموا في صناع�ة تراث انس�اني مميز وخالد 
، وج�د في الش�عر ضالته ووس�يلته ليعبر عن ما 
يريد ، م�ن خالل قوة روحية وحكمة وش�اعرية 
الش�عر  ، جامع�ا  االنس�اني  الت�راث  اعتم�دت   ،
والموسيقى والفلس�فة . مارس العمل السياسي 
والنش�اط االجتماعي ، ورغ�م انه كان ضد تفكك 
االتح�اد الس�وفيتي ، اال انه كان يع�ارض العديد 
من الممارس�ات الحزبية والحكومي�ة وينتقدها 
. كتب ش�عره بلغة بلده داغس�تان ، وترجمت الى 
الروسية اال الثالثة االخيرة . تميز شعره بالغنائية 

والملحمية والتأمالت الفلسفية 
رسول حمزاتوف ١٩٢٣- ٢٠٠٣ 

شاعر ، سياسي داغستاني 
ولد في قرية تسادا في جمهورية داغستان ، وهو 

ابن الشاعر المعروف حمزة تساداسا 
نشأ في بيئة اسالمية ، وسمي بأسم رسول تيمنا 
باس�م الرسول الكريم محمد ) ص ( ، وكان والده 

يكتب شعره بالعربية 
كان يراق�ب م�ن على هض�اب قريت�ه العالم من 
حول�ه ، خازنا ف�ي ذاكرت�ه جم�ال الطبيعة وما 
ي�دور من احداث حول�ه ، ويرى بع�ض النقاد ان 

نش�أته الجبلية منحته الصفات الجامحة والقوة 
الروحية 

مارس التعليم في مطلع شبابه 
تخرج من معهد غوركي لالداب 

انتخب عضوا في مجلس السوفيت االعلى ، وكانت 
له مواقف حادة مع بعض القادة السوفيت ، ولكن 

مكانته وشعبيته كانت تشفع له من العقاب 
نش�ر كتاب ) داغس�تان بلدي ( بمئات الصفحات 
واس�تغرقته كتابته عدة سنوات ، وجمع فيه بين 
الرواية والش�عر والتاريخ والجغرافيا والتجارب 

الحياتية والسيرة الذاتية 
اص�در اول دي�وان له ع�ام ١٩٤٣بعن�وان ) الحب 
الحار والكراهية الحارقة ( قبل ان يتم العشرين ، 
وكان اخر ديوان ل�ه قد صدر عام ١٩٩٤بعنوان ) 

المهد والوجاق ( 
نشر العشرات من الدواوين الشعرية 

صدرت مؤلفاته كاملة ضمن ) ١٨ ( مجلدا ضمت 
اربعي�ن مؤلفا بلغته االم االفارية ، وصدرت ) ٨ ( 

مجلدات منها بالروسية 
ص�ارت العديد من جمل�ه الش�عرية متداولة بين 
الكثيرين كتراث ش�عبي وحك�م دالة وصور فنية 

عالية الجمال 
اعتبر في بالده من صن�اع ارثها الروحي وتراثها 

االصيل 

حصل على لقب شاعر الشعب عام ١٩٥٨
منح جائزة لينين ، وس�ام االس�تحقاق الروس�ي 
، وس�ام العمل الش�جاع ، وس�ام الراية الحمراء، 
لوت�س  ، جائ�زة  الوطن�ي  االس�تحقاق  مدالي�ة 

االفرواسيوية ، جائزة نهرو 
قلده الرئيس بوتين ميدالية القديس س�انت اندرو 

قبل وفاته عام ٢٠٠٣
لم يكن يهتم للجوائز ، ويعتقد انها ال تمثل القيمة 

الحقيقية للكاتب خاصة اذا كان شاعرا 
خصص�ت ل�ه الصح�ف الس�وفيتية ع�دة م�رات 
صفحاته�ا الثقافي�ة كامل�ة تس�تعرض ابداع�ه 

وتحتفي بميالده 
عان�ى قب�ل وفاته من م�رض خطير ف�ي الجهاز 

العصبي جعله شبه مشلول وقلل من نشاطه 
م�ن مؤلفات�ه : ع�ام والدت�ي ، النج�وم العالية ، 
كتاب�ات ، نج�م يهمس لنج�م ، الس�مراء ، قالدة 
الس�نين ، داغس�تان بل�دي ، حوار م�ع ابي ، بنت 
الجب�ال ، قلبي في الجبال ، انا والجبال ، مس�بحة 

السنين ، وغيرها
م�ن اقوال�ه : ان االنس�ان في حاجة ال�ى عامين 

ليتعلم الكالم ، والى ستين عاما ليتعلم الصمت 
الشعب بدون كتاب كأنسان يسير مغمض العينين 
ال يرى العالم ، الش�عب بدون كتاب كأنسان بدون 

مراة 
اكت�ب عم�ا تع�رف وتس�تطيع ، اما م�ا ال تعرف 

فأقرأه في كتب غيرك 
ك�ن صدي�ق المعرف�ة فبيته�ا غن�ي ، وعطاياها 

سخية ، وجناتها وارفة 
االبرة التي تخيط ثوب العرس تخيط الكفن ايضا 

القياس لالنسان افضل من عمله 
ليس الكاتب من يستطيع توظيف التراث ، بل هو 

الذي يصنعه

ما رس اجلدل القائم بني التاريخ والرسد يف الرواية العربية
            علي حسن الفواز 

كت�اب “التاريخي والس�ردي في الرواية 
العربي�ة” للناق�د العراق�ي فاض�ل ثامر 
يضعن�ا أم�ام “الُمختل�ف حول�ه” بي�ن 
تناولهم�ا  ف�ي  والس�ردي  التاريخ�ي 
للتاريخ، وعبر مس�تويات م�ن القراءات 
والمقارب�ات النقدية، والت�ي تنطلق مما 
يمك�ن أْن تثي�ره ش�فرات “المس�كوت 
عنه” و”المفقود” ف�ي تاريخنا العربي، 
إذ تمث�ل موضوع�ات الفق�د المكان�ي، 
الهويات�ي، والفق�د الوج�ودي  والفق�د 
مستويات سس�يولوجية وأنثربولوجية 
ح�اول الباح�ث من خاللها أْن يس�تقرئ 
إشكاالت العالقة ما بين التاريخ والسرد، 
وعبر ما أثارته الرواية العربية، بوصفها 
الفن األحدث، من أسئلٍة تتعلق باالمتثال 
للمتخّيل التاريخي كما هي عند المويلحي 
وأب�ي الثناء اآللوس�ي وجورجي زيدان، 
مقابل التعاطي مع الُمتخيَّل السردي كما 

هو في الروايات العربية الحديثة.
السرد والتاريخ

يق�ول الباح�ث ف�ي المقدم�ة “كتاب�ي 
النق�دي ه�ذا محاول�ة لق�راءة الرواي�ة 
العربي�ة الحداثية وما بع�د الحداثية في 
تعامله�ا مع التاريخ بي�ن االمتثال لفتنة 
التخيي�ل كليا وإعالن القطيعة مع ما هو 
تاريخ�ي ورس�مي، وبي�ن محاولة خلق 
تاري�خ بديل يش�اكس التاريخ الرس�مي 
ال�ذي ه�و تاري�خ المل�وك والس�الطين 

والحكام المنتصرين”.
وه�ذا الكت�اب، الص�ادر ع�ن دارّي اب�ن 
النديم في الجزائر، والروافد الثقافية في 
بيروت 2017، تتمة لمشروع نقدي ابتدأه 

الباحث مع كتبه “المقموع والمس�كوت 
عنه في السرد العربي” و”اللغة الثانية/ 
إشكالية النظرية والمصطلح” و”المبنى 
الميتاسردي في الرواية”، والذي يواصل 
عب�ره جه�دا نقدي�ا لق�راءة العدي�د من 
الروايات العراقي�ة والعربية، ومن خالل 
مقارب�ة مس�تويات التعال�ق المفهومي 
واالصطالحي واإلجرائي ما بين الكتابة 
الس�ردية في س�ياقاتها المعرفية وبين 
التاريخ ب�كل مدوناته، وتحوالت خطابه 
وإلحاقات�ه لنصوص الس�يرة والرحالت 
وغيرها.العتب�ة  والمغ�ازي  واألس�فار 
النقدي�ة األبرز الت�ي يتناوله�ا ثامر هي 
“التاريخ�ي في رواية ما بع�د الحداثة”، 
حيث يحاول تقديم مدخل قرائي لمقاربة 
التاريخ في أطروحات المش�اغل النقدية 
والفلسفية المعاصرة، والتي وجدت في 
أطروح�ات ما بعد الحداثة مجاال لتفكيك 

المركزي�ات المهيمن�ة، وباتجاه مقاربة 
للسري والهامشي والمقموع، فضال عن 
عكوفه على مراجعة ثقافية ألفكار بول 
ريكور وليندا هتش�يون وبراندا مارشال 
وسيمون مالباس وهايدن وايت وغيرهم، 
بتحليل إجراءاتهم في التعاطي مع السرد 
بوصفه مج�اال إلع�ادة كتاب�ة التاريخ، 
أو م�ع أطروح�ات الميتاس�رد بوصفها 
موّجها سرديا يقوم على ابتكار نصوص 
مج�اورة ف�ي البني�ة اإلطاري�ة للرواية 
تبّن�ي  أو  الوثيق�ة والمخطوط�ة،  مث�ل 
“المشروع الفوكوي للذاكرة المضادة”، 
فض�ال عن مراجع�ة أخ�رى ألطروحات 
فيصل دّراج، وعبدالل�ه إبراهيم، ومحمد 
القاضي، وصالح فضل وس�عيد الغانمي 
ونادر كاظم وغيرهم، والتي تكشف عن 
مستويات متعددة لقراءة المتخّيل في ما 
هو تاريخي وما هو سردي، وعبر دراسة 
الكثيٍر من التمّثالت التي تبّدت في أعمال 
روائية معروفة، وعند دراسة عالقة هذه 
التمّثالت م�ع المصطلح�ات والمفاهيم 

التي ُتعنى بإشكاالت الدرس النقدي.
ل�م يتضم�ن الكت�اب فص�وال أو محاور 
الباح�ث عناوي�ن  اقت�رح  ب�ل  مح�ددة، 
الروايات الت�ي اختارها لمباحثه النقدية 
لتكون ه�ي العناوي�ن الفرعي�ة لكتابه، 
وقد ش�ّكل الموضوع األندلس�ي هاجسا 
واضح�ا للباح�ث، إذ كت�ب ع�ن روايات 
“رحل�ة الغرناطي” للبنان�ي ربيع جابر، 
و”ثالثي�ة غرناط�ة” للمصري�ة رضوى 
عاش�ور، و”البيت األندلس�ي” للجزائري 
واس�يني األع�رج، و”مخي�م الموراكة” 
للروائ�ي العراق�ي جاب�ر خليف�ة جابر، 
فض�ال ع�ن رواي�ة “لي�ون األفريق�ي” 

للروائي أمين معلوف.
الهوية والميتاسرد

االهتم�ام بالموضوع األندلس�ي ينطوي 
عل�ى أهمي�ة التعاطي مع ثيم�ات الفقد 
الوجودي والهوياتي، عبر ما هو تاريخي 

أو ُمتخّي�ل ف�ي األث�ر العربي، 
وهو م�ا يعني اس�تعادة هذه 
الثيمات، عبر وضعها في سياق 
إشكالي لمقاربة قضايا نظيرة 
باتت ُتشّكل اليوم، بعد مرحلة 
الربيع العربي، هاجسا ُمعّقدا 
العربية، وه�ي تواجه  لل�ذات 
تفّج�رات م�ا هو “مس�كوت 
الهوي�ات  لموض�وع  عن�ه” 
الخبيئة ف�ي الالوعي العربي، 
العنفية،  الجماع�ات  ومحن�ة 
وخطاب األّم�ة المفقود..كما 
تضمن الكتاب قراءة مفتوحة 
لروايات عراقية وعربية يعيش 
ُكّتابها هواجس محنة الهوية، 
اإلنس�اني/  المس�توى  عل�ى 
الوج�ودي، أو على المس�توى 
النفسي عبر ثنائيات الحضور 
والغياب، أو القمع واالعتراف 
باآلخ�ر، ومن خالل اس�تعادة 
بحمولت�ه  المكان�ي  األث�ر 
الرمزية أو التاريخية، كما في 
روايات هاش�م غرايبة “أوراق 
معبد الكتبا”، ورواية أس�امة 
البغدادي�ة”  “أوراق  الس�عيد 
مني�ف  عبدالرحم�ن  ورواي�ة 
“مدن الملح” وروايتي السيرة 
ش�كري”الخبز  محم�د  عن�د 
الحافي” و”الش�ّطار” ورواية 
إبراهيم الكوني “جنوب غرب 
طروادة، جنوب شرق قرطاجة” ورواية 

إنعام كججي “طشاري” وغيرها.
الميتاس�رد  بتقان�ة  الباح�ث  اهتم�ام 
أعط�ت له مس�وغا للكتابة ع�ن عدد من 

الرواي�ات الت�ي توظف ه�ذه التقانة من 
منطل�ق التوصي�ف ال�”ما بع�د حداثي” 
للكتاب�ة الروائي�ة، والتي تق�وم على ما 
يش�به “التغريب” من خالل وجود النص 
الداخل�ي ف�ي البني�ة اإلطاري�ة للرواية، 
بوصفه وثيقة أو رسالة أو حكاية، وهو 
ما ينعكس على “تحبيك” الرواية، وعلى 
التصري�ح بأن ما ُيكَتب فيه�ا هو عملية 
فنية يق�وم بها الروائي، وال أس�اس لها 

في الواقع أو التاريخ.
هذه التقانة تعني من جانب آخر استثمارا 
لمس�ارات اللعب�ة الس�ردية كم�ا يقول 
الباح�ث، والتي عمد إليه�ا عدد غير قليل 
م�ن الروائيي�ن العراقيين والع�رب مثل 
أحمد خلف، وعبدالخالق الركابي وخضير 
فلي�ح الزيدي وس�عدي المال�ح وعباس 
لطيف وحس�ن حميد وواس�يني األعرج 
وغيرهم. حيث يج�د الروائي حرية أكبر 
في اصطناع حّيز س�ردي لتغذية فاعلية 
الحك�ي، ولكش�ف الكثيٍر م�ن التحوالت 
الت�ي تخ�ّص مكون�ات المبنى الس�ردي 
للرواي�ة عل�ى مس�توى الح�دث والزمن 
والم�كان، أو على مس�توى الش�خصية 
ووظائفه�ا في الس�ياق الروائي. فاعلية 
هذه التقانة كما ي�رى الباحث، قد تكون 
لها ف�ي هذا الس�ياق وظيفة سياس�ية، 
أو نقدي�ة، فكثيرا ما تك�ون المخطوطة 
االفتراضية أو الوثيق�ة والحكاية مجاال 
للتعبي�ر ع�ن موقف نق�دي له ش�فراته 
السياس�ية والنفس�ية واأليديولوجي�ة، 
ول�ه دالالته ف�ي التعبي�ر ع�ن مواجهة 
أزمات ومح�ن كبيرة لها عالق�ة بالفقد 
التاريخي، أو بمواجهة ماهو سلطوي أو 

طائفي في الالوعي الجمعي.

يازائري يومًا

انثى القصيدة

             ثامر الخفاجي  
 

يا زائري يوماً 
رفقاً بساعدي 

ففيها 
كَفْفُت الموَت 

عن وْجِهها
ذاَت موعِد 

وال ُتوقْظ .. 
لَي أصباحاً 

أخاُف 
أْن َيْجفَل 

علٰى وقِع خْطِوَك 
همُسها الندي 

يا زائري .. دْع لي
بقاياً من حروٍف 

وال تمسْح 
غباَر العمِر عنها

ففيها ولدُت 
ومنها 

أحلٰى قصائدي 
يا زائري .. َتمهْل
فعندي عتاٌب لغٍد

عساُه يردُّ لي
بعَض خواطر َقلُتها 

خيفًة وتضرعاً
لمْن رفَع السماَء
وحشرجَة صوٍت

ُيرتُِّل إْسَمُه 
بتودِد

             اسيا شارني
 

وإني وإن نال مني الجوى
 وأهرقُت روحي لمإل القصيدة

هجرُت وبي لوعة المنتهى
لَعمري وإّني لفيَك الشهيدة

سالمي الي نبضك المشتهى 
فبعض السالم إليك مكيدة

تجر الحبيب الى نبعها 
فتلك ثنّيات أنثى عنيدة

ترفق فإن النوى نال مني
وأن التهيب فات التمني

وان العيون التي طوقتني
اذا ما خبت استحيل وحيدة
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نحن و اإلمام احلسني عليه السالم
اسعد عبد الله عبد علي

8 ــ َمْن َقاَتَل الحسني )ع(؟
يف يـوم عاشـوراء، وعـى أرض كربالء 
اإلمـام  جبهـة  جبهتـان:  إصطّفـت 

الحسني )ع( وجبهة يزيد بن معاوية.
إىل  االمـوي  الجيـش  قـدوم  كان  وإذا 
مقاتلـة الحسـني عليه السـالم بدافع 
الحصـول عى حطـام الدنيـا، والفوز 
ببعـض الدينـار والدرهـم، والحصول 
عى بعض املغانم السياسية، أو بسبب 
الطاغـوت..  مـن  والخشـية  الخـوف 
فـإّن مجـيء اإلمـام الحسـني عليـه 
السـالم بأهـل بيتـه وخـرة أصحابه 
كان بهـدف الدفاع عن الحـق، وتعرية 
الباطل، وكشف الزيف واالنحراف الذي 
كانت السـلطات األموية تشـّوه الدين 

والرسالة بهما.
ورغم أّن املعسـكَرْين كانا متقاربني يف 
املظاهر، فكالهما من املسلمني، وممن 
ينتمـي لديـن محمد صـى اللـه عليه 
وآله وسـلم، إال أنهمـا كان يختلفان يف 

الجوهر:
يقـرؤون  الحسـني  1ـ كان أصحـاب 
القرآن ويعملون به، بينما كان أعداؤه 
يكتفون بالقراءة السـطحية وينبذون 

العمل به.
2ـ كان أصحاب الحسني يطيعون الله، 

بينما كان أعداؤه يطيعون الشيطان.
3ـ كان أصحـاب الحسـني يلتزمـون 
كان  بينمـا  وأحكامـه،  اللـه  بحـدود 

لون حدود الله.. أعداؤه يعطِّ
يحيـون  الحسـني  أصحـاب  كان  4ـ 
السـنن، بينمـا كان أعـداؤه  يطفئون 

السنن.
5ـ كان أصحـاب الحسـني يضّحـون 
باملال والنفس يف سبيل الله، بينما كان 
أعداؤه يسـتأثرون بالفـيء ويأكلون 

اموال املسلمني ظلماً..
ونحن املوالون للحسـني عليه السـالم، 
علينا أن نجتهد لكي نقرتب أكثر فأكثر 
إىل جبهة أصحاب الحسني، ونبتعد عن 
مواصفات أعدائه. وفقنـا الله وإياكم 

لذلك.
9ــ خلود الحسني )ع(

حركـة  أيـة  األمـم  تاريـخ  يف  النجـد 
إصالحيـة أو ثـورة تغيرية خلدت عرب 
الزمن، كما هو الحال بالنسبة لنهضة 

اإلمام الحسني )ع(.
إّن راية الحسني )ع( ظلّت خّفاقة رغم 
كل محاوالت الطمس والتشويه، وهي 
ُتلهم املجاهدين والرساليني واملصلحني 

يف كل مـكان وزمـان ويف كل أمة، ليس 
يف شيعته فقط، بل حتى يف غر شيعته 
من املسلمني، بل وحتى يف غر املسلمني 

من أتباع الديانات األخرى.
وسـبب هـذا الخلـود والتألّـق هـو أّن 
ماحدث يف كربالء لم يكن مجرّد مواجهة 
عسـكرية بني فئتـني متصارعتني من 

أجل السـلطة واملكاسب السياسية، بل 
كان رصاعاً بني كل الحق عرب التاريخ، 
وكل الباطـل عـرب الزمـن.. بـني وارث 
األنبيـاء وورثـة الجاهليـة الجهـالء.. 
بـني وارث آدم ونوح وإبراهيم وموىس 
وعيىس وخاتم املرسـلني محمد )ص( 
وبـني ورثـة قابيـل ونمـرود وفرعون 

وقـارون وشـّداد وأبرهـة وأبـي جهل 
وأبي لهب وأبي سفيان.. بني كل القيم 
الرسـالية وبـني كل الرذائـل الجاهلية 

املقيتة..
فالحسني )ع( خالد بخلود خطه وقيمه 
ورسـالته، وعلينا نحن أنصار الحسني 
جاهديـن  نسـعى  أن  الزمـن  هـذا  يف 

لإلنتماء لخط الحسني )ع( واملحافظة 
عى قيمه والدفاع عن رسالته.

إنتماُونا للحسـني )ع( ينبغي أن يتجّى 
يف واقع حياتنا العملية، وأن ينعكس يف 
كل خطوة خطوة من سلوكنا اليومي، 
جعلنا الله وإياكم من أنصار الحسـني 

حقاً.
10ــ دروس عاشوراء

ج الحسـني الشـهيد بدمائـه  لقـد ُضِّ
الطاهرة يف يوم عاشـوراء، واستجاب 
لنداء ربه، ونـر دين جّده لكي ننعم 
نحـن وكل األجيال السـابقة والالحقة 
بنعمـة الديـن والرسـالة بـال زيف وال 

تحريف.
لقـد ضّحـى اإلمام الحسـني بنفسـه 
وبخرة أنصـاره وأهل بيته لكي تبقى 
كلمـة اللـه عالية وتصل إلينـا وإىل كل 

البرشية إرشاقتها السنّية.
وعلينـا نحنـ  أيها املؤمنون واملؤمنات 
ـ أن نأخذ من عاشـوراء الحسني روح 
التصدي لإلنحراف والفساد.. أن نعتنق 
قيم عاشوراء، يف اإلصالح والتغير نحو 

األفضل مهما كلفنا ذلك من ثمن.
فهل ما نملك مـن أرواح وأزواج وأوالد 
وأمـوال هـي أغى ممـا قدمـه اإلمام 
الشـهيد قرباناً من أجل قيم الرسالة.. 

من أجل القرآن والصالة؟.
علينـا أن نسـتوعب دروس عاشـوراء 
ونطبقهـا يف حياتنا.. وعلينـا أن نعلِّم 
أبناءنا هذه الدروس التي تشـكل خر 
ضمانة ألجيالنا يف الحفاظ عى هويتهم 
التحديـات  مواجهـة  يف  وأصالتهـم 

الثقافية التي نواجهها اليوم.
دروس عاشوراء تؤكد عى قيم التوحيد، 
وطاعة الله وعبادته، وطاعة الرسـول 
وأئمة الهدى، وعى الصرب واإلستقامة 
والسـر الدائم عى الراط املستقيم. 

جعلنا الله واياكم من العاشورائيني.

ج-3

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد / 295/ب/2017 

التاريخ 2017/10/9
اعالن

بناء عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع 
العقار تسلسل 33002/3 م4 جزيرة النجف محلة )حي 
ميسـان( يف النجـف عليه تعلن هـذه املحكمة عن بيع 
العقـار املذكور اعاله واملبينة اوصافـه وقيمته املقدرة 
ادنـاه فعى الراغبـني بالرشاء مراجعة هـذه املحكمة 
خالل خمسـة عرش يوما من اليـوم التايل لنرش االعالن 
مسـتصحبا معه التامينات القانونيـة البالغه 10% من 
القيمة املقـدره البالغه بموجب صك مصدق المر هذه 
املحكمـة بداءة الكوفة وصـادر من مرف الرافدين /

فرع مسـلم بن عقيل )ع( يف الكوفة وسـتجري املزايدة 
واالحالـة يف السـاعة الثانية عرش مـن اليوم االخر من 
االعـالن يف قاعـة املحكمة وعى املشـرتي جلـب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

االوصاف :
بناية مطلة عى شـارع بعرض 40م وتحتوي عى ستة 
محالت ودار تقع عى شارع فرعي ودار ثانية تقع عى 
الشارع االخر كون العقار يقع ركن وبمساحة 273م2 
وتوجد شقة يف الطابق العلوي وان شاغل الدار الواقعة 
عى الشارع الفرعي يرغي بالبقاء وكذلك الشاغل للدار 

االخرى.
القيمة املقدرة : 

مليـون  وعـرشون  وثالثـة  223,800,000مائتـان 
وثمنمائة الف دينار فقط

اعالن
اىل الرشكاء )ورثه عالء عبد العظيم عبد الرضا(

تقرر قيامكـم بالحضور اىل مقر مديريـة بلدية الكوفة 
لغرض اكمال معاملة منح اجازة بناء عى العقار املرقم 
)32880/3( وخاللـه سـيتم اكمـال االجـراءات بـدون 

حضوركم الرشيك )منى نجم عبد( 

فقدان
فقـدت  هويـة نقابـة املهندسـني الصـادرة مـن نقابة 
املهندسني يف النجف بأسم )رعد حمزة عبد حسون( عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
رقم االخطار 
2009/159

من /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة
اىل / املتهـم الهـارب )املـالزم منتظـر سـلمان جوهر(  
املنسـوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة  ملا كنت 
متهمـا وفق املـادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 
لغيابـك عن مقـر عملك من تاريـخ 2008/11/6 ولحد 
االن وبمـا ان محـل اختفائـك مجهـول اقتـى تبليغك 
بهـذا االعالن عى ان تحـر امام  محكمـة قوى االمن 
الداخـيل الخامسـة بالبـرة خالل مـدة ثالثـون يوما 
مـن تاريـخ تعليق هذا االعـالن يف محـل اقامتك وتجيب 
عـن التهمة املوجهه ضـدك وعند عدم حضورك سـوف 
تجـري محاكمتك غيابيا وتحجـز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة  ويطلب مـن املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية 
والـزام املواطنني الذين يعلمون بمحـل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اسـتنادا للمادة 69/ اوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ 2017/8/20

اعالن مفقود
اسم املفقود : عيل حسني خلف

بتاريخ 2017/8/20 قدمت زوجتك املدعوة زينه علوان 
عباس تطلـب فيها نصبهـا قيمة عليـك لكونك خرجت 
بتاريـخ 2014/6/13 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمسـة 
عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد /بال

التاريخ 2017/10/12
اعالن فقدان

قدم السيده/ غنية عبد احمد  طلبا اىل هذه املحكمة 
بتنصيـب نفسـها قيمـا عـى زوجهـا )خلـف مطر 
رحيم( وذلك لفقدانه نتيجة خطفه من قبل مجاميع 
االوراق  وحسـب   2014/10/10 بتاريـخ  مسـلحة 
التحقيقيه الصادره من مركز رشطة مني الدين فمن 
لديـة االعرتاض الحضـور امام هـذه املحكمة خالل 
سـبعه ايام مـن اليوم التايل للنـرش  لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفة سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون
القايض
تحسني حسني فرع

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ 2017/8/20

اعالن مفقود
اسم املفقود : احمد حسني خلف

بتاريـخ 2017/8/20 قدمـت زوجتك املدعوة ضحى 
طالـب حـزام  تطلب فيها نصبها قيمـة عليك لكونك 
خرجـت بتاريـخ 2014/6/13 ولـم تعـد لحـد االن 
لذا تقـرر تبليغـك بالصحـف املحليـة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من 
تاريخ النرش سـوف تنصب زوجتك قيمة عليك إلدارة 

شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

فقدان 
فقـدت الوثيقـة املدرسـية للطالب )مجتبـى فاضل 
مهدي( مـن اعدادية البرة الصناعيـة الرائده عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هويـة الطالب )احمد ثامر جابـر( من املعهد 
التقني برة ـ قسم املكائن واملعدات فرع السيارات 

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقـدت الهوية الوزاريـة الصادرة مـن رشكة توزيع 
املنتجات النفطية  بأسـم )لؤي قادر كاظم( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقـدت الهوية الوزاريـة الصادرة مـن رشكة توزيع 
املنتجات النفطية بأسـم )عمار عبـد الواحد عيىس( 

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 2348/ب/2017
التاريخ 2107/10/11

اعالن
اىل / املدعى عليه /كامل جبار حسني

اقـام املدعي )حسـني علـوان عبد( الدعـوى البدائية 
املرقمـة 2348/ب/2017 امام هـذه املحكمة ضدك 
والتـي  يطلـب فيهـا الحكم بالزامـك بتاديـة املبالغ 
املرتتبة بذمتك البالغة 75000000 خمسـة وسبعون 
مليـون دينـار وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتاييـد املجلـس املحـيل يف ياسـني 
خريبط عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني 
بالحضـور امام هـذه املحكمة صباح يـوم املرافعة 
املوافق 2017/10/24 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 13399/2

املحلة او رقم املقاطعة / حي الرشطة
الجنس دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب:

رقم الشقة :
املساحة : 200م

املشـتمالت / داريـن مفرزة بصورة غر رسـمية كل 
دار يحتـوي عـى غرفة نوم وصالـة وحمام ومطبخ 

ومرافق صحية
املزروعات واملغروسات:
واردات البيع السنوية :

الشاغل : صاحب العقار بسالة فضيح جرب
مقدار املبيع : 84000000

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف النجف باملزايدة 
العلنية للعقار املوصوف اعاله العائد للراهن بسـالة 
فضيـح جرب لقاء طلـب الدائن املـرف الزراعي ابو 
صخـر املسـتحق البالـغ )12000000( دينار فعى 
الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يومـا اعتبـارا من اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن  مسـتصحبا معه تامينـات قانونية نقدية او 
كفالـة مرفية ال تقل عن 10% مـن القيمة املقدرة 
املزايـدة  وان  دينـار   )84000000( البالـغ  للمبيـع 
سـتجري يف السـاعة )12( ظهـرا مـن اليـوم االخر 

للمزايدة
مالحظ / مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 9402/3 حي صدام 
املحلـة او رقـم املقاطعـة / حـي صـدام 4 جزيـرة 

النجف
الجنس دار ومشتمل

النوع : ملك رصف
رقم الباب:

رقم الشقة :
املساحة : 280م

املشـتمالت / يشـمل الـدار عـى اسـتقبال ومطبخ 
وغرفتني وصحيات يف الطابق االريض والطابق الثاني 
غرفـة واحـدة و سـقوف مسـلح املشـتمل غرفتني 

ومطبخ وصحيات سقوف  شيلمان  
املزروعات واملغروسات:
واردات البيع السنوية :

الشاغل : انتصار عبد عيل عبود 
زينة عبد الرضا جاسم

مقدار املبيع : تمام العقار
سـتبيع دائرة التسـجيل العقـاري يف النجف االوىل 
باملزايـدة العلنيـة للعقـار املوصوف اعـاله العائد 
للراهنـة انتصار عبد عيل عبـود وزينة عبد الرضا 
جاسم لقاء طلب الدائن املرف الزراعي/ النجف 
البالغ )6000000 ستة ماليني دينار(  فعى الراغب 
يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يومـا اعتبـارا من اليـوم التـايل لتاريـخ نرش هذا 
االعالن  مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او 
كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيـع البالغ )8000000 ثمانـون مليون دينار( 
دينار وان املزايدة سـتجري يف الساعة )12( ظهرا 

من اليوم االخر  
مالحظ / مدير دائرة التسـجيل العقاري يف النجف 
االوىل

محكمة بداءة البرة 
العدد /1539/ب/2107
التاريخ 2017/10/10

اعالن
املدعـي /شـاكر وخديجـة وانتصـار اوالد عاشـور 

جاسم
املدعى عليها / شكرية عاشور جاسم

تسلسـل  العقـار  البـرة  بـداءة  محكمـة  تبيـع 
278/2071 الرباط الكبر ومسـاحتة 224,15 وهو 
عبارة عن دار سـكن تقع يف منطقة الجمعيات قرب 
مدرسـة الفـارس ركن عـى شـارعني مبلطني وان 
الـدار مؤلفه من كـراج وهول واسـتقبال وغرفتني 
منـام ومطبخ وحمام البناء من الطابوق ومسـقف 
بالكونكريـت املسـلح االرضيـة مبلطة مـن الكايش 
وان درجـة عمرانـه قديمـة من لـه رغبـة بالرشاء 
مراجعـة هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة مئتان واثنان 
وخمسـون مليون وتسـعمائه الف دينار وستجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس 
عرش ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور 

املناداة 
القايض 
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 96/ب/2012
التاريخ 2017/10/9

املدعـي / ايمـان مجيـد جاسـم اصالـه ووصايـة عن 
القارصين رند ومروة بنتي رعد عاشور 

املدعى عليهم / نضال ابراهيم رايض اصالة ووصايه عن 
القارصين محمود وعيل ولدي رعد عاشور

اعالن
تنفيـذا للقـرار املرقـم 96/ب/2012 يف 2012/4/15 
بازالـة شـيوع العقـار املرقـم 3932/2 مقاطعـة 19 
الغزاليـة /م 655 ز / 13 د / 32 لـذا تقـرر االعـالن عن 
بيعه ملدة )30( ثالثـني يوما ابتداء من اليوم التايل للنرش 
يف صحيفة محلية يوميه فعى الراغبني بالرشاء الحضور 
لهـذه املحكمـة السـاعة )12( ظهـرا من يـوم املزايدة 
مسـتصحبني معهم التامينات القانونية بنسبة10% من 
القيمة املقدرة البالغة )400,000,000( اربعمائة مليون 

دينار فقط
وبصك مصدق ان لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشـرتي 

اجور املناداة والتسجيل 
القايض االول
محمد عبد الرحمن

مالحظة :
اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية فيعترب اليوم الذي 

يليه موعدا للمزايدة
االوصاف : 

عقـار مسـاحته 396,87 م2 عبارة عن دار سـكن ركن 
تتكـون مـن سـياج خارجي وبـاب فردة واحـده وباب 
سـاليد صغر ثاني عى الجانب االخر من العراق ومدخل 
الـدار طارمة صغـرة وعى جانبيه حديقـة جانبيه عى 
كل وجهه ومدخل الدار باب خشب وممر حويل فيه هول 
وغرفة اسـتقبال ببابـني ومطبخ ومنـه اىل حويل داخيل 
فيـه ثالثة غرف نـوم وحمـام وتواليت رشقي مشـرتك 
مغلف بالسراميك وارضيته كايش موزائيك وسلم يؤدي 
للطابق العلوي والسلم بايات مرمر  ومحجر من الحديد 
ويحتـوي الطابـق العلوي عـى ثالث غرف نـوم وحمام 
وتواليـت غربي مشـرتك ومغلف بالسـراميك وسـطح 
الدار  مبلط بالشـتايكر وفيه سـلم يؤدي للسطح الثاني 
واملبلط بالشتايكر االبواب من الخشب العادي ومتررة 
والشـبابيك للدار من الحديد والسـقوف صب كونكريت 
مسـلح واالرضيات للدار مـن الـكايش املوزائيك ودرجة 
العمـران دون الوسـط والعقار يقـع يف منطقة مكتملة 
الخدمات والشاغل للعقار املستأجرة لبنى ابراهيم جاسم 

وعائلتها وترغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجرة .

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتأجري املركزية
تنويه

نرش يف صحيفة املسـتقبل العراقي 
 2017/10/8 يف   )1531( بعددهـا 
اعـالن تأجر عقـار الرشكة العامة 
للسـكك الحديد  العراقية حيث ورد 
يف حقل التفاصيل )فقرة 1() عقار 
جزء مـن القطعة املرقمـة 91/68 
عطيفية بمساحة )350(م3( خطا 
والصحيح ) عقار جزء من القطعة 
املرقمة 91/18 عطيفية بمسـاحة 

)350(م2
لذا اقتى التنويه

الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية 
الصادرة من اعدادية الغزالية 
للبنني املرقمة ) 40 ( يف 30 
/ 8/ 2016 باسـم الطالب 
) حيدر عيل محسـن ( عى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
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       بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنشت دائشرة املشرف الفني 
قشرب  الشدويل  كربشاء  مللعشب 
الروع بعملية تأهيل املنطقة 
تحضشرا  للملعشب  املحيطشة 
الوطنية  املنتخبشات  ملباريشات 
املقبلشة فضشا عشن مباريات 
املوسشم الكشروي املقبل«.واكد 
املشرف الفني للملعشب مهند 
الجراح يف بيان لوزارة الشباب 
والرياضشة تلقشت »املسشتقبل 
العراق« نسخة منه، ان »الدائرة 
الكرنفشال  النجشاح  تسشتعد 
الكشروي الشذي سشيقام عشى 
ارض ملعشب كربشاء منتصف 
الششهر املقبل باقامشة مباراة 
املنتخب الوطني امام املنتخب 
االوغنشدي، تنفيشذا لتوجيهات 
وزيشر الششباب والرياضة عبد 
الحسني عبطان، وتم االتصال 
بالدوائشر البلديشة يف املحافظة 
الششكل  اظهشار  لغشرض 
بافضشل  للملعشب  الخارجشي 
ان  الجشراح  صورة«.واضشاف 
»التنسشيق تم مع بلدية كرباء 
املقدسشة عشى طمشر املناطق 
املنخفضشة املحيطشة بامللعشب 
وصيانشة  االرض  وتسشوية 
املؤديشة  الششوارع  وتنظيشف 

للملعشب وتجهيشز عشدد مشن 
االليشات الثقيلشة واالتفاق مع 
مديرية توزيشع كهرباء كرباء 
الخارجيشة  االنشارة  بصيانشة 
وكذلشك  للملعشب  املؤديشة 
تنششيط عمل اللجنة املشرتكة 
املعنية السشتام  الدائشرة  مشع 
الخط الكهربائشي الواصل من 
املحطشه الكهربائيشة اىل موقع 

»تشم  انشه  املروع«.واوضشح 
االتفاق مع مديرية ماء كرباء 
لتوفشر عدد مشن الششاحنات 
الحوضية لغرض غسل الطرق 
وتوفر مياه السقي للمناطق 
الخرضاء وتشم االتصال بمدير 
الهيئشة العامشة لابشار لحفشر 
ابشار بعمشق 15 م لغشرض   4
زراعة 5000 ششتلة يف محيط 

امللعشب وتشم تششكيل 3 لجان 
لهشذا الغشرض من اجشل اعداد 
الكشوفات فضا عن التنسيق 
مشع مديريشة رياضة وششباب 
كربشاء املقدسشة لتنظيم فرق 
عمشل تطوعيشة للعمشل داخل 
الششباب  املروع البشراز دور 
الكربائي ومدى حرصهم عى 

ادامة املنشآت الرياضية.

البدء بتأهيل املنطقة املحيطة
بملعب كربالء الدويل

       المستقبل العراقي / متابعة

تحددت مامح معظم الدول املشاركة يف نهائيات 
كأس العالشم، املنتظشر إقامتهشا الصيشف املقبل 
يف روسشيا، وذلك بعد خوض جولة حاسشمة من 

التصفيات املؤهلة.
ولعشل أبشرز املامح، بلشوغ منتخب مشر، وفك 
عقشدة الغياب عن املونديال ملدة 28 عاًما، وكذلك 
نجشاح األرجنتشني يف الصعود بعشد معاناة كبرة 

خال التصفيات.
وفيما ييل، نستعرض قائمة بالدول التي ضمنت 

التأهل لنهائيات املونديال:
 

قارة أوروبا
روسشيا )الدولشة املضيفة( - فرنسشا - الربتغال 

- أملانيشا - رصبيا - بولندا - إنجلرتا - إسشبانيا - 
بلجيكا - إيسلندا.

قارة أمريكا الجنوبية
الربازيل - أوروجواي - األرجنتني - كولومبيا.

 
قارة أفريقيا

نيجريا - مر.
 

قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
املكسيك - كوستاريكا - بنما.

قارة آسيا
إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - السعودية.

ملحق التصفيات األوروبي

سويرسا - إيطاليا - الدنمارك - كرواتيا - السويد 
- أيرلندا الشمالية - اليونان - أيرلندا.

تسحب القرعة 17 أكتوبر/ترين أول الجاري، 
وسشتكون أفضل أربعة فرق يف التصنيف العاملي 

مصنفة أوال.
تقشام املواجهشات يف الفشرتة مشن 9 وحتشى 14 
نوفمرب/تريشن ثشان املقبل، ويتأهشل الفائز يف 

النتيجة اإلجمالية إىل كأس العالم.
 

امللحق العاملي
نيوزيلندا مع برو - أسرتاليا مع هندوراس

وتقشام املواجهشات مشن مباراتي ذهشاب وعودة 
يف الفشرتة من 6 وحتشى 14 نوفمرب/ترين ثان 
املقبل، وسشيتأهل الفائز يف النتيجة اإلجمالية إىل 

كأس العالم.

            المستقبل العراقي / متابعة

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من ضم الصفقة التي سعى كثيًرا 
من أجل التعاقد معها خال السنوات الماضية.

ووافشق نادي ريال مدريد اإلسشباني على التخلشي عن الويلزي جاريث بيل، العشب الملكي، وبيعه لصفوف 
مانشستر يونايتد، بعد رغبة مورينيو في الحصول على الاعب.

وذكرت صحيفة “الكونفيدينسشيال” اإلسشبانية أن الفرنسشي زين الدين زيدان، المديشر الفني للملكي، لم 
يعد يرغب في اسشتمرار بيشل بعد تكرار اإلصابات وينوي االعتماد على إيسشكو بصورة دائمة، إال أن إدارة 
المرينجي ترفض أي خسشارة مالية في الويلزي.وأوضحت الصحيفة أن بيل انضم لريال مدريد مقابل 85 
مليون إسشترليني، ولذلك لن يتخلى عنه الملكي بأقل من 89 مليون إسشترليني ليعادل قيمة صفقة انتقال 
الفرنسشي بول بوجبا من يوفنتوس اإليطالي إلى الششياطين الحمر في صيف 2016.وأكدت الصحيفة أن 
سجل بيل في اإلصابات يقلق مورينيو، لرغبته في االعتماد على النجم الويلزي بصورة كبيرة خال الفترة 

المقبلة.

مييس حيقق أرقامًا باجلملة بعد هاتريك اإلكوادور
              المستقبل العراقي / متابعة

حقشق األرجنتينشي ليونيشل ميسشي، نجشم نشادي 
برشلونة اإلسشباني، أرقاًما قياسية بالجملة، بعد 
قيادتشه منتخشب باده إلشى نهائيشات كأس العالم 

.2018
وأحشرز ميسشي “هاتريشك” في مرمشى اإلكوادور 
بالمبشاراة التي انتهت بفشوز التانجو 1-3، ليصعد 
منتخب األرجنتين إلى مونديال روسشيا، مسشتغا 
خسشارة تششيلي من البرازيشل وتعادل بيشرو أمام 

كولومبيا.
وذكرت صحيفة “سشبورت” اإلسشبانية أن ميسي 
وصشل للهدف رقم 21 في مسشيرته الكروية خال 
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس 

العالم ليتصدر ترتيب الهدافين عبر التاريخ.

وتفوق ميسي بذلك على مواطنه هيرنان كريسبو 
وزميلشه فشي برششلونة األوروجوايانشي لويشس 
سشواريز، )19 هدًفا( لكل منهمشا، ويأتي بعد ذلك 

التشيلي مارسيلو ساالس بواقع 18 هدًفا.
 62 وأششارت الصحيفشة إلشى أن ميسشي سشجل 
هدًفشا لصالح األرجنتيشن لينفرد بصشدارة هدافي 
التانجشو عبر التاريخ بفارق 8 أهداف عن جابرييل 
باتيسشتوتا )54 هدًفا(، وكريسبو )35 هدًفا(، ثم 
مارادونشا، )34 هدًفشا(، وسشيرجيو أجويرو، )33 

هدًفا(، وجونزالو هيجواين )32 هدًفا(.
ووصل ميسشي للهاتريك الخامس في تاريخه مع 
األرجنتيشن، بعدما أحرز في مرمى بنما والسشويد 
والبرازيل وجواتيماال، كمشا أنه يمتلك 39 هاتريك 
بقيمص برششلونة خشال مسشيرته الكروية، كما 
سشاهم البرغشوث في تأهشل منتخب بشاده لكأس 

العالم للمرة 12 على التوالي.
وسشاهم ليو فشي وصشول األرجنتين إلشى نهائي 

كأس العالم في البرازيل عام 2014 كما قاده 
لنهائييشن فشي كوبشا أمريكا عامشي 2015 
و2016 ولكنشه لشم يحقشق أي لقشب مشع 

المنتخب األول حتى اآلن.
األخيشرة  الفرصشة  هشذه  تكشون  وربمشا 

لألرجنتينشي لحصشد كأس العالشم، 
إذ يبلغ عمره العشام المقبل 31 
عاًما، بينمشا في مونديال قطر 

2022 سيصل لعامه الش35.
ولم يحقق منتخشب األرجنتين 

كأس العالم منذ 1986 حينما قاده 
دييجو مارادونشا آنذاك للفشوز باللقب، كما 

سبق وحققه التانجو عام 1978.

مدرب الربازيل يرشح »3« منتخبات للفوز باملونديال
              المستقبل العراقي / متابعة

أكشد مشدرب منتخشب البرازيشل األول، 
“تيتشي”،  باتششي  ليونشاردو  أدينشور 
أن راقصشي السشامبا مشن المنتخبات 
المرششحة للتتويج بلقب كأس العالم 
في روسشيا، ألنه قشادر على الفوز مع 
اللعب بشكل جيد، رغم أنه رشح أيضا 

ألمانيا وفرنسا.

وصشرح تيتي، عقشب الفوز الكاسشح 
للسشامبا على تششيلي في آخر جوالت 
تصفيشات أمريشكا الجنوبيشة المؤهلة 
للمونديشال بثاثيشة نظيفشة، ليبعدها 
عشن المونديشال “البرازيشل واحدة من 
المنتخبشات المرششحة للقشب، نظشرا 
للكرة التي تقدمها وللمستوى ولألداء 
أكثشر من النتائج. بالطبشع إنها واحدة 

من المرشحين”.

وأضاف “نجحنا في الجمع بين 
الجميل،  واللعب  التنافسشية 

المسشتحيل  مشن  ليشس 
تحقيق الفوز مع اللعب 

بششكل جميل. ال أعلم 
سشنحقق  كنشا  إذا 

اللقشب ولكشن مشا 
الاعبون  يفعلشه 

يزيدني فخرا.

             المستقبل العراقي / متابعة

تأثشرت معظم األنديشة، بالتصفيشات المؤهلة 
لكأس العالم، سواء بالسلب أو اإليجاب، ولعل 
أكبشر المسشتفيدين منهشا هو بايشرن ميونيخ 

األلماني.
ومشن المنتظشر عودة نجشوم بايشرن ميونيخ، 
المنضميشن لمنتخبشات بادهشم، إلشى الفريق 
البافشاري، نظًرا لعشدم خوض أي مشن العبيه 

لمباريات الملحق.
أبشرز  مشن  جيرمشان،  سشان  باريشس  وكان 
المسشتفيدين أيًضشا بالتصفيشات، ألن القشوة 
الضاربشة المتمثلشة في نيمشار وكيليان مبابي 
وكافاني ودراكسلر ودي ماريا، لن تشارك في 

الملحق، باستثناء ماركو فيراتي.
كما اسشتفادت أنديشة البريمييرليشج والدوري 
الفرنسي بششكل عام، بتأهل إنجلترا والديوك 

المباشر للمونديال.
فيما تضررت أندية الكالتششيو وعلى رأسشها 
يوفنتشوس، مشن ذهشاب إيطاليا إلشى الملحق، 
كما أثشر لحشاق كراوتيشا أيًضشا بالمحلق على 
كبار الليجا مثل ريال مدريد )لوكا مودريتش( 

وبرشلونة )إيفان راكيتيتش( وأتلتيكو مدريد 
)شيمي فرساليكو(، فضا عن اليوفي )ماريو 
ماندزوكيتش( وإنتر ميان )إيفان بريسيتش(.

لكن ريال مدريد وبرششلونة، تنفسشا الصعداء 
بعدمشا أفلشت نجميهمشا كريسشتيانو رونالدو 
وليونيل ميسي من خوض منافسات الملحق، 

إذ تأها مباشرة إلى مونديال روسيا.
وخطفت البرتغال، صشدارة المجموعة الثانية 
في الجولة األخيرة بعدما فازت على سويسرا 
بهدفيشن دون رد، فيمشا قفشزت األرجنتين من 
المركشز السشادس إلشى الثالشث فشي تصفيات 
أمريشكا الجنوبية بفضل هاتريك ميسشي أمام 

اإلكوادور.
وشهدت فترة التوقف الدولي األخيرة تأهل 22 
منتخًبا بشكل رسشمي إلى كأس العالم 2018، 
بجانب روسشيا صاحبة الضيافشة، فيما تنتظر 
بعشض المنتخبشات األخشرى خشوض مباريات 

الملحق.
وتأهشل إلشى كأس العالشم من أوروبشا كل من 
روسشيا، فرنسشا، البرتغال، ألمانيشا، وصربيا، 
بلجيشكا،  وإسشبانيا،  وإنجلتشرا،  وبولنشدا، 

وإيسلندا.
فيما تأهل من أمريكا الجنوبية رسمًيا كل من 
البرازيل وأوروجواي واألرجنتين وكولومبيا، 
بينمشا ضمشن التأهل من قشارة أفريقيا كل من 
مصشر ونيجيريشا فقط.بينمشا حجشزت قشارة 
آسشيا 4 مقاعشد فشي مونديشال روسشيا، وهم 
لليابان وإيران وكوريا الجنوبية والسشعودية، 
باإلضافشة إلى تأهل المكسشيك وكوسشتاريكا 
وبنما إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

فيما تنتظر منافسات الملحق كل من أستراليا 
وكرواتيشا  وهنشدوراس  ونيوزيلنشدا  وبيشرو 
والدنمارك واليونان وإيطاليا وإيرلندا الشمالية 

وجمهورية إيرلندا والسويد وسويسرا.

قطبا إسبانيا يتنفسان الصعداء بعد تصفيات املونديال.. ويوفنتوس يترضر
بنهاية اجلولة األخرية

منتخب الناشئني يعزز حظوظه 
باملونديال ويلتقي انكلرتا السبت املقبل

            المستقبل العراقي / متابعة

عزز منتخبنا للناششئين آماله في التأهل للدور 
الثاني بعد فوزه على تشيلي 0-3 يوم األربعاء 
علشى ملعشب فيفيكانانشدا يوبشا بهاراتشي في 
كالكوتشا، ضمن الجولة الثانية من منافسشات 
المجموعة السادسة في كأس العالم للناشئين 

تحت 17 عاماً التي تقام في الهند.
وسشجل محمد داوود }6 و68{ والعب تشيلي 
دييغو فالنسيا }81 بالخطأ في مرمى فريقه{ 

أهداف الفوز لصالح المنتخب العراقي.
ورفع مهاجم العراق محمد داوود رصيده إلى 
ثاثة أهداف في البطولة بعدما كان سجل هدف 

الفريق في المباراة األولى أمام المكسيك.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة 
اليوم األربعاء أيضاً فوز إنكلترا على المكسيك 

2-3 على ذات الملعب.
وحافظت إنكلترا على صدارة ترتيب المجموعة 
برصيشد 6 نقاط من مباراتيشن، مقابل 4 نقاط 
للعراق ونقطة للمكسشيك وال ششيء لتشيلي.

وتقام الجولة الثالثة واألخيرة من منافسشات 
المجموعشة يوم السشبت المقبشل، حيث يلتقي 
العشراق مشع إنكلترا، والمكسشيك مع تششيلي.

وكانشت الجولة األولى ششهدت األحد الماضي 
تعادل العراق مع المكسيك 1-1، وفوز إنكلترا 
على تششيلي 0-4.ويتأهل إلشى دور الش16 أول 
فريقيشن مشن كل مجموعشة إلى جانشب أفضل 

أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

ريال مدريد يوافق عىل بيع نجمه 
ملانشسرت يونايتد

مالمح مونديال روسيا تتحدد بصعود 23 منتخبًا حتضريًا ملباريات املنتخبات الوطنية املقبلة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن مخرتع اآللة الحاسبة هو بليز باسكال 

الفرنيس سنة 1785 م
ه�ل تعل�م أن م�ا يحدث�ه 0.47 لي�رت م�ن البرتول 
م�ن انفج�ار يعادل م�ا يحدث�ه وزن 0.45 كغ من 

الديناميت
هل تعل�م أن وزن الط�ن من الحديد بع�د أن يصدأ 

تماما يصبح ثالثة أطنان
� أن ضوء الشمس يصل إىل األرض يف 8 دقائق0

� أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج الزيتون
� أن أول من وضع صورة عىل العملة هو اإلسكندر 

املقدوني.
� أن املش�وار الذي يقطعه ال�دم يف مجراه كل يوم 

يبلغ 168 مليون ميل .
هل تعلم أن املياه يمكن أن تس�تخدم كأداة قطع و 

تكون أفضل من أي سالح حاد
مع�دل الطاقة املنبعثة من الش�مس هي 580000 

مليون مليون مليون حصان.
الدم�اغ البرشي يحتاج اىل 1000 لرت من الدم يوميا 

ليستطيع القيام بعمله.

مهنياً: كن حذراً يف تعاملك مع أشخاص قد ال 
يكونون أهالً للثقة، ولئال تصدمك حقيقتهم 

الحقاً 
عاطفياً: تك�ون موضع ثناء يف األيام املقبلة، 
والس�بب يعود إىل الثقة املفرطة التي يمنحك 

إياها الرشيك 

مهني�اً: تعي�ش توت�راً وتأس�فاً وق�د تحول 
ظ�روف خارجة عن إرادت�ك دون لقاء بعض 

األشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها 
عاطفي�اً: ال تقلل من قيمة الرشيك فذلك يدّل 

عىل قلة احرتامك له وتقديرك إلمكاناته 

مهني�اً: قد تش�عر ببع�ض االرتب�اك وتنتابك 
أفكار سلبية فتترصف بطريقة منّفرة، إحذر 

مخالفة اآلراء وإثارة العداوات 
عاطفي�اً: ق�د تش�هد انفراج�ات عاطفي�ة 
مفاجئ�ة تدفع�ك إىل التعل�ق بالرشي�ك أكثر 

فأكثر وتوطيد العالقة بينكما 

مهين�اً: تم�ر بي�وم دقيق م�ن االختب�ارات، 
لكن النجاح س�يكون حليفك مهما اش�تدت 

الصعاب 
عاطفياً: تفرح كثرياً فالحظوظ ترافقك عىل 
عىل الصعيد العاطف�ي، وتميض أجمل األيام 

وأمتعها مع الرشيك 

مهني�اً: ينتقل فين�وس اىل ب�رج القوس، أي 
اىل موق�ع مناس�ب ل�ك، ليدع�م مش�اريعك 
الش�خصية، ويتح�دث ع�ن مب�ادرة جديدة 
حتى آخر الش�هر . عاطفياً: تشتد الخالفات 
م�ع الرشيك وقد تصبح اكثر تطلباً او تواجه 

تمنعاً قوياً من قبله 

مهني�اً: داف�ع عن مش�اريعك ه�ذا اليوم وال 
ترتاجع قيد أنملة، فالجميع يس�عى ليدفعك 

إىل اتخاذ قرارات صعبة 
عاطفي�اً: القس�اوة م�ع الرشي�ك ال تنفعك 
بيشء، ألنك ستش�عر بوحدة وبفراغ كبريين 

إذا قرر االنفصال عنك 

مهني�اً: تنافر فلكي بني م�ارس ونبتون يبدو 
أكثر وضوحاً، وقد تفقد الس�يطرة عىل بعض 
األوض�اع، أو تتبلبل األجواء إذا كنت تعمل عىل 
مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص .عاطفياً: 
تتخىل عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصية 

تمارسها بمفردك أو مع االصدقاء 

مهني�اً: تتعاون مع الزم�الء بايجابية كبرية، 
فيك�ون ذل�ك وال ش�ك محل تقدي�ر واحرتام 
كل من حول�ك .عاطفياً: عليك أن تكون أكثر 
وضوحاً م�ع الرشيك، فتعرّب ل�ه عن حقيقة 
مشاعرك الرومانس�ية تجاهه، وهذا يتطلب 

بعض الجرأة 

مهنياً: ال تنفع�ل اذا كنت ترغب يف املحافظة 
عىل الصورة التي أظهرتها لآلخرين 

عاطفي�اً: الرشيك غري مجرب عىل تحمل ردود 
أفعال�ك، فهو ق�دم الكثري وعلي�ك ان تبادله 

باملثل 
مهني�اً: ي�وم رائ�ع ج�ّداً ومفاجآت�ه ثمينة 

وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحّسن للمشاركة 
يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل .عاطفياً: تشعر 
بس�عادة وقناع�ة بالتقدم ال�ذي حققته مع 
الرشي�ك فيتقرب من�ك أكثر فأكث�ر .صحياً: 
العم�ل س�اعات إضافية لتحقي�ق املزيد من 

الدخل أمر جيد

مهني�اً: تواج�ه الكث�ري م�ن املعرتضني عىل 
أف�كارك اإلصالحية، فتح�لَّ بالصرب لتتوضح 

األمور قريباً 
عاطفي�اً: ابتعد ع�ن فرض قرارات�ك بالقوة، 
وللرشيك دور يف اتخاذها وال س�يما إذا كانت 

تتعلق بعالقتكما 

مهني�اً: مش�اريع مهم�ة ق�د تحم�ل الكثري 
م�ن املتغ�ريات األساس�ية، ل�ذا علي�ك ع�دم 

االستخفاف بأي يشء أو إهماله 
عاطفي�اً: تخل�ص م�ن الرتاكم�ات القديمة 
من خ�الل معالجتها مع الرشي�ك واالنطالق 

بخطوات جديدة ومدروسة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير
1 علبة كمبوت تفاح ، او صوص تفاح

6 رشائح تورتيال
1 ملعقة صغرية قرفة مطحونة

1/3 كوب سمن
1/2 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني
1/2 كوب ماء

طريقة التحضري:
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 175 درجة 

مئوية.
قس�مي صوص التفاح او الكمبوت عىل رشائح 

التورتيال.
قومي بل�ف رشائ�ح التورتيال فوق الحش�و ثم 
ضعيه�ا يف صينية قابل�ة لإلس�تخدام يف الفرن 

مدهونة بالزيت.
يف إناء عىل نار متوس�طة ضعي املاء و السكر و 

السمن  قلبي حتى تمام ذوبان السكر.
ضع�ي مزي�ج الس�من و الس�كر ع�ىل روالت 

التورتيال ثم قومي برش القرفة عىل الوجه.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 20 دقيقة.

قدمي اإلنشيالدا ساخنة.

ارتفاع اعداد مستخدمي الفيس بوك ماسنجر
كشفت رشكة فيس بوك اليوم الخميس عن وصول عدد مستخدمي منصتها للرتاسل 
الفوري ماس�نجر إىل 1.3 مليار مس�تخدم نشط ش�هرياً، بحيث تمكنت املنصة من 
إضافة 100 مليون مستخدم نشط شهرياً منذ إعالنها يف شهر أبريل/نيسان املايض 
عن امتالكها حوايل 1.2 مليار مستخدم نشط شهرياً، ومليار مستخدم نشط شهرياً 

يف شهر يوليو/تموز 2016.
وأوضح�ت الرشكة يف بي�ان لها “لقد واصلن�ا العمل بجد لجعل ماس�نجر أفضل ما 
يمك�ن أن تكون، وذلك عرب إدخال أقنعة ومرش�حات جديدة جنباً إىل جنب مع ردود 
الفعل لدردش�ة الفيديو واملزيد من االقرتاحات من خالل املس�اعد الذكي M، وعملنا 
عىل جعل مس�اعدنا الش�خيص الظاهري متاح يف املزيد من األماكن يف جميع أنحاء 
 Messenger Lite العال�م، وأصدرنا املزيد من األلع�اب الفورية مع توفرينا تطبي�ق
عىل نطاق واسع وجلبه للمزيد من البلدان”.وتسمح هذه الزيادة الجديدة من حيث 
عدد املس�تخدمني النش�طني ش�هرياً ووصوله�ا إىل 1.3 مليار مس�تخدم عىل وضع 
منصة ماس�نجر عىل قدم املس�اواة مع تطبيق الرتاس�ل الفوري وات�س اب اململوك 
لرشكة فيس بوك أيضاً، والذي اجتاز نفس الرقم يف شهر يوليو/تموز، وتتمتع هذه 

التطبيقات بأكرب قاعدة مستخدمني باملقارنة مع أي تطبيق تراسل.

مستشفى يعالج مرضاه باحليوانات
يعتم�د مستش�فى يف مدين�ة مانشس�رت اإلنكليزي�ة عىل حيوان�ات أليفة 
يف ع�الج أع�راض االنفصام واالكتئ�اب أحادي القطب..وت�رشف عىل هذا 
الربنامج ش�ارون ه�ول، وهي ممرضة صحة نفس�ية س�ابقة، كانت قد 
اش�رتت جروا ملساعدتها يف التغلب عىل الحزن بعد وفاة والديها، وهي اآلن 
تس�تخدم ذلك الجرو بع�د أن بلغ من العمر س�نتني، باإلضافة إىل عدد من 

األرانب والقوارض يف عملها يف املستشفى.
وقالت هول “قال لنا املعالجون النفس�يون إن بعض املرىض الذين رفضوا 
يف السابق املشاركة يف أي برامج جماعية يستمتعون بهذا النوع من العالج 
ويش�اركون فيه بنش�اط”..وأضافت أن بعض تلك النش�اطات ال تتضمن 
حديث�ا أو إرشاف�ا من أخصائيني، بل ي�رتك املريض مع الحي�وان ليتفاعل 
معه..وتحظ�ى ال�كالب والف�ران بش�عبية يف أوس�اط املرىض..ويعد هذا 
الربنامج واحدا من بني مجموعة برامج تحظى بدعم قدره 330 ألف جنيه 
إس�رتليني تستهدف أش�خاصا يواجهون صعوبات ويحتاجون ملساعدات 
خاصة..وتتعام�ل ورش�ة أخ�رى م�ع نس�اء يعانني م�ن نوب�ات الحزن 
واالكتئاب.وأوضحت هول “حني يس�تمتع املرىض بحضور الحيوانات فإن 

هذا قد يكون خيط الضوء الرفيع يف ظالم حياتهم”.

روسيا »تتنصت عىل املريخ«
أكد دانيل روديونوف رئيس مختربات معهد أبحاث الفضاء الرويس أن روس�يا 
عازمة عىل تزويد مسبار مهمة املريخ »إكزومارس-2020« بأجهزة متطورة 
لتسجيل األصوات..ويف مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية أكد روديونوف أن 
»روس�يا تواصل التعاون مع األوروبيني لتطوير املعدات الالزمة إلتمام املهمة، 
وأن املنصة املخصصة لهبوط املس�بار عىل املريخ س�تتكون من 13 جزءا )11 
منه�ا روس�ية، و2 أوروبيني(.أما املس�بار الذي سيستكش�ف س�طح املريخ 
فس�يتكون من 9 أجزاء أساسية )7 أوروبية، و2 من صنع روسيا(، حيث من 

املتوقع وصوله إىل الكوكب األحمر بحلول عام 2021«.
وأض�اف روديون�وف: »فكرة التصوير وتس�جيل األصوات عىل املريخ ليس�ت 
جدي�دة، لكننا قررنا تزويد املس�بار بأجهزة متطورة لتس�جيل األصوات التي 
ستس�اعدنا باإلضافة للفيديوهات عىل فهم ما يحدث عىل هذا الكوكب بشكل 
أوض�ح، حيث س�تتضمن معدات املس�بار أيضا كامريات حديث�ة عالية الدقة 
وأجهزة استشعار حرارية، وأجهزة استشعار الرطوبة والضغط وجمع عينات 
الغبار الكوني«.وأش�ار إىل أن الخرباء يف معهد أبحاث الفضاء الرويس يعملون 
حاليا عىل تطوير مستش�عرات املسافة والرطوبة والضغط التي ستكون عىل 
منصة هبوط املس�بار، والتي س�يتم االعتماد عليها بش�كل أس�ايس لضمان 

هبوط آمن ودقيق عىل سطح املريخ.

بدون تعليق

إنشالدا
التفاح بالقرفة

ق اليوم..
طب

مايكروسوفت تستسلم أمام أبل وغوغل
أعلن�ت مايكروس�وفت رس�ميا أن نظام 
التش�غيل ويندوزف�ون ل�ن يحص�ل بعد 
اآلن ع�ىل أي مزايا جديدة ول�ن تطلق أي 
هواتف جدي�دة تعمل به، ما يخرجها من 
أية منافسة مس�تقبلية قد تخوضها مع 
العمالق�ني غوغل وأبل يف أنظمة تش�غيل 

الهواتف الذكية.
ونرش نائب رئيس الرشكة لشؤون ويندوز 
10، جو بلفور، األحد تغريدات عرب موقع 
تويرت أعلن فيها رسمًيا أن مايكروسوفت 
س�وف تركز يف املرحلة ع�ىل دعم املنصة 

الثغ�رات والتحديثات األمنية  بإصالحات 
فقط، ولن تركز عىل إضافة مزايا جديدة.

وكانت مايكروسوفت أول من دخل سوق 
برامج األجهزة املحمولة قبل أكثر من 20 
عاًم�ا، بدايًة مع نظ�ام “ويندوز يس إي” 
ألجهزة املس�اعدة الرقمية يف عام 1996، 
ث�م أطلقت نظام وين�دوز موبايل يف عام 
2000، إال أن ظه�ور نظام آي أو إس من 
آبل يف ع�ام 2007 وأندرويد من جوجل يف 
ع�ام 2008 أطل�ق صافرة بداي�ة النهاية 
ألنظمة مثل ويندوز موبايل وبالك بريي.

حفل زفاف لطفلة يف الثالثة والعريس يف اخلامسة

يف واقع�ة غريب�ة، انت�رشت عىل 
مواقع التواصل االجتماعي صور 

زفاف طفلني.
إن�ه لي�س زواج الق�ارصات كما 
نع������رف عن أخبار الزيجات 
هذه، بل أش�به باحتفال رمزي، 
ي�كادان  طفل�ني  ذوو  ب�ه  ق�ام 
يف  بعضهم�ا  ع�ن  ينفص�الن  ال 
األمريكي�ة،  املتح�دة  الوالي�ات 
تخل�����يدا لهذه الص����داقة 
الطفل�ني. ووفق  اللطيف�ة ب�ني 
صحيفة »صن« الربيطانية، فإن 
إيال بوليززي البالغة من العمر 3 

سنوات تم تزويجها إىل صديقها 
املقرب سوليفان تريي البالغ من 
العمر 5 س�نوات، يف حفل رمزي، 

وصفته الصحيفة ب�«املبهج«. 
وقالت إن الطفلني خضعا لش�دة 
صداقتهم�ا، إىل جلس�ة تصوير، 
تقام عادة لعروس�ني يتحرضان 
لي�وم زفافهم�ا، والتقطت لهما 
ص�ور جميل�ة للغاي�ة. وقدم يف 
الحفل كع�ك وزينت صالة بهما. 
وقال�ت وال�دة الطفل�ة: »إنهم�ا 
لطيف�ان وال ب�د أن صداقتهم�ا 

ستبقى زمنا طويال«.
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موقف القضاء الدستوري من جملس الدولة  مكتب غسل األموال ومتويل اإلرهاب

إياس الساموكالقاضي عماد عبدالله

واح�دة من الدع�اوى المهمة الت�ي نظرتها المحكم�ة االتحادي�ة العليا تتعلق 
بطعن وزير العدل/ إضافة لوظيفته، بقانون مجلس الدولة رقم )71( لسنة2017، 
مخاصماً في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، بوصفه يمثل مجلس 
النواب الجهة التي اصدرت القانون المطعون بعدم دستوريته، وحملت هذه الدعوى 
رقم )85/ اتحادية/ 2017(.  وكان )مجلس الدولة( حتى وقت قريب، تحت مسمى 
)مجلس ش�ورى الدولة( ويرتبط بوزارة العدل، لكن مجلس النواب جعل منه هيئة 
مستقلة بموجب القانون المشار اليه انفاً. وقد وجد المدعي أن مجلس الدولة كان 
يجب ربطه بالس�لطة القضائية االتحادية، وعدم اعتباره )هيئة مستقلة(، مستنداً 
ف�ي موقفه إلى ورود ذك�ره في الفصل الثالث من الدس�تور، وبال�ذات في المادة 
)101( الت�ي نصت على انه »يجوز بقانوٍن، انش�اء مجل�س دولة، يختص بوظائف 
القضاء االداري، واالفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وس�ائر الهيئات العامة، امام 
جهات القضاء، اال ما استثني منها بقانون«. وبناء على ذلك، تولت المحكمة النظر 
في موضوع الطعن اس�تناداً إل�ى اختصاصها المنصوص عليه في المادة )93( من 
الدس�تور، والم�ادة )5( م�ن قانونها رق�م )30( لس�نة 2005. إن الحكم القضائي 
الذي تصدره المحكمة يكون باتاً وملزماً لجميع السلطات، وقد جاء في الحكم أن 
مهام مجل�س الدولة الواردة في المادة األولى من قانون�ه تتعلق بالقضاء االداري 
واالفت�اء والصياغ�ة، ويقصد بالصياغة صياغة مش�روعات القواني�ن والقرارات 
التش�ريعية، حيث وجدت المحكمة أن هذه المهام تختلف ومهام مكونات السلطة 
القضائي�ة االتحادية المنصوص عليها في الدس�تور، وكذل�ك في مجموعة قوانين 
تنظيم القضاء. وبالتالي فأن ما ذهبت اليه المحكمة يتفق مع التقس�يم الدستوري 
للس�لطات وصالحياته�ا بأن رب�ط مجلس الدولة، بالس�لطة القضائي�ة االتحادية 
لمج�رد ورود ذك�ره في نهاي�ة الفصل الثالث من الدس�تور الخاص بتلك الس�لطة 
مس�ألة ال تم�س جوه�ر الموض�وع، حيث أنه�ا -وفق الق�رار القضائي- مس�ألة 
تنظيمية ليس إال، وبالتالي ال تشكل مخالفة دستورية تبيح الغاء القانون موضوع 
الطعن. ومن جانب آخر، فأن جعل مجلس الدولة )هيئة مس�تقلة( بحس�ب ما نص 
علي�ه قانونه، يجد س�نده في المادة )108( من الدس�تور، التي اجازت اس�تحداث 
هيئات مس�تقلة اضافة إلى الهيئات المستقلة المنصوص عليها في المواد )-102 
107( من الدس�تور، وذلك حسب الحاجة أو الضرورة، على أن يتم استحداث الهيئة 
بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب وفق الس�ياقات التشريعية وهو ما حصل 
عندما تم اعتبار )مجلس الدولة( هيئة مس�تقلة، حيث جاء ذلك بقانون صدر وفق 
اختصاص�ات مجلس النواب المنصوص عليها في المادة )61/ أوالً( من الدس�تور 
الت�ي تنص أن من اختصاصاته »تش�ريع القوانين االتحادي�ة«. وبالتالي فال يمكن 
اعتب�ار مجل�س الدولة ضم�ن مكونات الس�لطة القضائية المنص�وص عليها على 
س�بيل الحص�ر في المادة )89( من الدس�تور، وهذا االمر ينس�حب ايض�اً إلى عدم 
جواز ربطه بالس�لطة التنفيذية توخيا لضمان حياده واستقالليته حينما يتصدى 
قض�اؤه اإلداري للق�رارات واألوامر التي تصدرها الس�لطة التنفيذية. وبناء عليه، 
نج�د أن المحكم�ة االتحادي�ة العليا لم تقحم الس�لطة القضائي�ة االتحادية في ما 
لي�س لها عالقة به، كما أنها حافظت على اس�تقاللية مجلس الدولة بوصفه هيئة 
مستقلة، ونصت في صلب قراراها على عدم جواز ربطه بالسلطة التنفيذية حماية 

لما يصدر عنه من قرارات قضائية ذات طابع اداري.
كاتب في الشؤون القانونية

أوج�د قانون مكافحة غس�ل األموال وتمويل اإلره�اب العراقي رقم 
39 لس�نة 2015 كما هو الحال ف�ي دول العالم االخرى جهة رقابية على 
العملي�ات المالية بغية الحد من عمليات غس�ل االموال وتمويل االرهاب 
وه�ذه الجهة نص عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور وأش�ار 
الى االحكام االجرائية التي يتخذها المكتب المذكور في س�بيل مكافحة 
هذه الجريمة وقد أش�ارت المادة الثامنة م�ن الفصل الرابع من القانون 
المذكور الى اوال:- يؤس�س في البنك )ويقصد به البنك المركزي( مكتب 
يسمى )مكتب غسل االموال وتمويل اإلرهاب( بمستوى دائرة عامة يتمتع 
بالش�خصية المعنوية واالس�تقالل المالي واالداري، ويمثل�ه مدير عام 
المكتب أومن يخوله ثانيا: يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل 
عل�ى ش�هادة جامعية أولية ف�ي االقل ومن ذوي الخب�رة واالختصاص. 
ومن خ�الل النصوص القانوني�ة اعاله نجد ان المش�رع اعطى للمكتب 
المذك�ور اس�تقالال ماليا واداري�ا وش�خصية معنوية مس�تقلة. وبذلك 
فانه يحتفظ باالس�تقالل التش�غيلي والمقصود بذلك أن مدير وموظفي 
المكتب المذكور ال يخضعون لس�لطة البن�ك المركزي في أداء واجباتهم 
الوظيفي�ة. وقد أش�ارت المادة التاس�عة من الفصل الراب�ع من القانون 
المذك�ور الى واجب�ات المكتب وهي تلق�ي االبالغ�ات والمعلومات عن 
العمليات المش�بوهة التي تتضمن متحصالت من جريمة أصلية أو غسل 
اموال أو تمويل أرهاب من جهات االبالغ وتحليل االبالغات أو المعلومات  
وإيقاف تنفيذ العملية المالية مدة ال تزيد على أس�بوع في حالة الخش�ية 
م�ن تهريب المتحصالت من الجريم�ة، وإحالة االبالغات التي تقوم على 
أس�س معقولة لالش�تباه في عملية غس�ل ام�وال أو تموي�ل إرهاب أو 
جرائ�م أصلية الى رئاس�ة االدعاء العام التخاذ االج�راءات القانونية في 
شأنها، وإشعار الجهات ذات العالقة بذلك. وكما أشارت المادة الخامسة 
الى )إنش�اء قاعدة بينات لما يتوف�ر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز 
وطن�ي لجم�ع وتحليل واعمام تل�ك المعلومات عما يحتم�ل وقوعه من 
غسل اموال وتمويل إرهاب ووضع الوسائل الكفيلة بذلك لتسهيل مهمة 
السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق هذا القانون. 
أم�ا المادة الثامنة من الفصل المذكور فقد اوجبت على المكتب المذكور 
اشعار الجهات الرقابية أو الجهات المختصة االخرى بإخالل أي مؤسسة 
مالي�ة أو مهن غير مالية بأحكام هذا القانون. ومن كل من ما تقدم نجد 
أن أعضاء المكتب يتمتعون بصفة أعضاء الضبط القضائي وان لم يش�ر 
القان�ون المذكور الى ذلك وبالتالي فأنه�م مكلفون في حدود وظيفتهم 
بالتحري عن جرائم غس�ل االم�وال وتمويل اإلرهاب وقب�ول االخبارات 
التي ترد بش�أنها وعليهم تقديم المس�اعدة لقضاة التحقيق والمحققين 
وتزويده�م بما يصل اليهم م�ن معلومات عن هذه الجرائ�م على يثبتوا 
جميع إجراءاتهم التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم وان يرسلوا 
االخب�ارات او المحاضر الى قاضي التحقيق او نيابة االدعاء العام التخاذ 

اإلجراءات القانونية بخصوص ذلك.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

أول ملكة مجال ىف العالـم عىل »كرسى متحرك«

فازت المتسابقة البيالروسية »اليكسندرا شيشيكوفا« بلقب ملكة 
جمال العالم على كرس�ى متحرك فى أول نس�خة من ألمس�ابقة 

التي أقيمت يوم السبت الماضي في العاصمة البولندية وأرسو
وتتفوق »اليكسندرا« البالغة من العمر 23 عاما على المتسابقات 
أألخري�ات وه�ى طالب�ة جامعي�ة ت�درس عل�م ألنف�س وتهدف 
المس�ابقة إلى تغيي�ر النظ�رة التقليدية تجاه الفتي�ات من ذوى 

االحتياجات ألخاصة تحديًدا من يستخدمن كراسى متحركة.
وش�اركت متسابقات فى المس�ابقة من عدة دول في العالم منها 
ألبرازيل كندا فرنس�ا الهند، ايطاليا ألمكس�يك روس�يا والواليات 

المتحدة األمريكية.

نش�ر موقع »فيرال ميجا« المعنى باللقطات النادرة 
المن�زل  الص�ور تظه�ر  والممي�زة مجموع�ة م�ن 
»البيض�ة«، والذى يحتوى على غرفة واحدة وحمام، 
والذى يمكن وضعه فى أى مكان..واستوحى مصممه 
 ”Star Trek“« ايم�ى بل�وك« الفك�رة م�ن سلس�لة«
الش�هيرة، وأراد تصميم تلك الكبسولة الخشبية على 

شكل بيضة، والتى تطيح لروادها تجربة من الهدوء 
واالسترخاء ورؤية النجوم بجوار أحد األنهار.

ونال�ت الفك�رة رواًجا كبي�ًرا على مواق�ع التواصل 
االجتماعى، فور نش�ر »بلوك« ص�ور المنزل الجديد 
على موقع التواصل االجتماعى الشهير »انستجرام«، 

وتلقى العديد من الطلبات لتصميم منزل مشابه.

صمم المهندس المعماري اإليطالي ستيفانو بويري 
مجم�ع بوس�كو فيرتيكاليه )الغاب�ة العمودية( في 
ميالن�و، حيث نبت�ت أكثر من 20 ألف ش�جرة ونبتة 
وت�ردد صدى تصاميمه هذه في أنحاء العالم أجمع، 
من البرازيل إلى الصين، مرورا بهولندا وسويس�را..

وف�ي ح�ي بورت�ا نووف�ا ف�ي ميالنو حي�ث يعيش 
بعض المش�اهير القدم الكروات�ي إيفان يلفت هذان 
البرجان المزروعان باألش�جار األنظ�ار. وتضم كل 
شرفة العش�رات من النبتات واألشجار )كرز وتفاح 
وزيت�ون وزان…(، يختلف موقعها باختالف قدرتها 
عل�ى الصم�ود ف�ي وج�ه الهواء 
ومدى تحملها للضوء والرطوبة..

وأك�د بوي�ري أن ه�ذا المش�روع 
باألش�جار”  هوس�ي  م�ن  “ول�د 
ومن س�عيي إلى “جعله�ا عنصرا 
الهندس�ة  عناص�ر  م�ن  أساس�يا 
المعمارية”، مضيفا أن الهدف من 
هذا المشروع أيضا هو المحافظة 
عل�ى البيئة، متابعا “كنت في دبي 
س�نة 2007 أتأم�ل ه�ذه اإلمارة 
الت�ي تنمو في الصح�راء مع أكثر 
م�ن مئت�ي ب�رج زجاج�ي يفاقم 
الحر”..وأوضح قائال “من هنا أتت 
فكرة عمارة من شأنها -باإلضافة 
إلى إيواء الس�كان- أن تساهم في 
تخفي�ض التلوث ف�ي المدن نظرا 
إلى أن األش�جار تمتص الجزئيات 
الصغرى وثاني أكسيد الكربون”.

»املنزل البيضة«.. ما رس الغابة العمودية!؟

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


