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التحـالـف الوطنـي حيشـد لتمـريـر املـوازنـة
العراقي

إمنا يراد من اإلمام قسطه وعدله ،اذا قال صدق،
واذا حكم عدل ،واذا وعد أجنز

االمام علي الرضا (عليه السالم)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

سوريا تنقل الرصاع مع إرسائيل من «التهديد» إىل «التنفيذ»

ص4

عراق ما بعد «داعش» يعول عىل «القطاع اخلاص»

بغداد تقدم «ضمانات» للمستثمرين واملاحنني إلغرائهم لدخول ملف «إعادة اإلعمار»
بغداد  /المستقبل العراقي

تس�تضيف العاصم�ة الكويتي�ة من 12
حتى  14شباط الحايل مؤتمرا دوليا حول
إع�ادة إعم�ار الع�راق ،بعد ش�هرين من
إعالن بغ�داد «انتهاء الحرب» ضد تنظيم
«داعش اإلرهابي.
وبعد ثلاث س�نوات من ف�رض عنارص
تنظي�م «داع�ش» س�يطرتهم ومع�ارك
دامية لطردهم من نحو ثلث البالد ،يراهن
الع�راق ال�ذي دمرت�ه الح�روب وأنهكه
الحصار من�ذ الثمانينيات على املانحني
الدوليني ،وخصوصا القطاع الخاص.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد
الجارالله أن «أكثر من ألفي رشكة ورجل
أعم�ال» سيش�اركون يف املؤتم�ر حي�ث
سيقدم املسؤولون العراقيون مرشوعهم
الضخم».
وأوض�ح الج�ار الل�ه أن الي�وم األول
س�يكون مخصصا ملؤسس�ات املجتمع،
فيما س�يخصص اليوم الثان�ي بالكامل
للقط�اع الخ�اص ،بينما س�يكون اليوم
األخري إلعالن املس�اهمات املالي�ة للدول
املش�اركة .وس�بق للع�راق ،ثان�ي أكبر
منتجي النفط يف منظم�ة أوبك ،أن كثف
م�ن دعواته للمس�تثمرين ح�ول العالم.

القضاء يبحث مع املحكمة االحتادية العليا
«طـعـون الـمـفـوضـيـة»

2

ويعت�زم خصوصا االعتماد عىل احتياطه
من النفط ،الذي لم يس�تغل بشكل كامل
بعد .وخلال املنتدى االقتص�ادي العاملي
يف داف�وس نهاية كان�ون الثاني املايض،
كان رئيس الوزراء حيدر العبادي واضحا
بالقول إن املرشوع الضخم إلعادة إعمار
البالد سيكلف مئة مليار دوالر.
وقال العبادي «هذا مبلغ ضخم من املال،
ونحن نع�رف جيدا أن�ه ال يمكننا تمويل
ذل�ك بميزانيتنا» التي تأث�رت بانخفاض
أسعار النفط الخام والحرب الطويلة.

التفاصيل ص3

حمافـظ البصـرة يعلن عن عملية لفرض
القانون يف املحافظة
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روسيـا حتـذر مـن نشـاط «العبيـن إقليمييـن»
يف الشؤون الداخلية الليبية

بالتفاصيل ..كيف حولت السعودية العراق
مكب ًا ملتطرفيها؟

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وس�ائل إعلام ترسيب�ا ً لتقرير
اس�تخباري ،ص�در ع�ن وزارة الدف�اع،
تغ�اض س�عودي يف الفرتة
يكش�ف ع�ن
ٍ
م�ا بين  2004ونهاية  2016عن س�فر
متطرفين لديه�ا إىل الع�راق ،وع�دم
تجاوبها مع بغداد بما يتعلق باإلرهابيني

السعوديني الداخلني للعراق عرب سورية،
أو من خالل الحدود مع السعودية بشكل
مبارش عرب صحراء النخيب ،جنوب غرب
األنبار .ولم تعلن بغداد رس�ميا ً عن أعداد
وتفاصيل املتطرفني األجانب الذين قتلوا
خالل املواجهات مع القوات العراقية ،أو
الذين ت�م اعتقاله�م ،إال أن تقريرا ً صدر
عن مؤسسة «صوفان غروب» األمريكية

املتخصص�ة يف األم�ن االستراتيجي،
منتص�ف الع�ام امل�ايض ،أظه�ر احتالل
الجنس�ية الس�عودية املرتب�ة الثاني�ة يف
أعداد عنارص تنظي�م «داعش» يف العراق
وس�ورية ،بواقع  2500مقاتل ،سبقتها
دول املغ�رب العرب�ي ،تون�س واملغ�رب
والجزائر ،يف املرتبة األوىل.

التفاصيل ص3

احلكيم يدعو عشائر ذي قار إىل انتخاب من يمتلك رؤية وخطة عمل

النزاهة الربملانية« :عقبات كثرية» حتول دون احلصول عىل بيانات مستحوذين لـ «عقارات الدولة»

ص2

ص2

بغداد  /المستقبل العراقي

رصح نائ�ب وزي�ر الخارجية ال�رويس ميخائيل
بوغدان�وف ،أم�س الس�بت ،أن روس�يا لم تضع
خطة للتس�وية الليبية ،كما أن موسكو ال تقوم
بأي مباحثات بهذا الصدد مع أي دولة أخرى.
وق�ال بوغدان�وف «لم نض�ع أمامنا أب�دا مهمة

بش�أن تطوي�ر وتنفي�ذ أي خط�ة لح�ل األزم�ة
الليبية ..تنفيذ خطط للتسوية بعد انتهاء الرصاع
يف أي جهة من جه�ات الحياة ،ولذلك لم نجر أي
مفاوض�ات حول هذه املس�ألة مع أي طرف وال
نخطط لذلك» .وأش�ار بوغدانوف إىل أن موسكو
«ال تدع�م أي ط�رف يف الن�زاع الداخلي الليبي»،
مؤك�دا أنه «يف عملنا نسرتش�د حصرا برضورة

الحف�اظ عىل وح�دة ليبي�ا وسلامة أراضيها».
وأضاف بوغدان�وف أن «طموح بع�ض الالعبني
الغربيين واإلقليميين املش�اركني بنش�اط يف
الشؤون الليبية لفرض حلول جاهزة عىل الليبيني
هو مجرد خطأ ،ونرى أن هذا النهج س�يؤدي إىل
نتائج عكس�ية ،موقفنا املبدئي ه�و أن الليبيني
يجب أن يقرروا مصري بلدهم بأنفسهم».

محودي يدعو ملنح البرصة استحقاقها والتعاون جلعلها العاصمة االقتصادية
وزير الداخلية عن حادثة خانقني :القانـون سيطبـق بقوة علـى املجـرميـن

وزيرة الدفاع األملانية يف بغداد :جئنا لتقديم الدعم العسكـري
حمافظ بغداد
يعقـد نـدوة خـدمـيـة
يف ناحية اجلرس
ص6

وزيـر الـخـارجـيـة
األمـيـركـي فـي الـمـنـطـقـة:
جـولـة مثقلـة باخلـالفـات
ص4

ص2

ص2

ص2

مرص تشن عملية عسكرية
واسعة الستهداف التكفرييني
فـي سـيـنـاء

راكيتيتـش
يـحـتـفـل بـإنـجـاز
استثنائـي

ص4

ص10

املدفعية اليمنية تدك جتمعات اجلنود السعوديني ومرتزقتهم يف « »3حمافظات

ص4
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برلني أبدت استعدادها لتدريب اجليش وجتهيزه بالسالح ..وأكدت مشاركتها يف ملف اإلعمار

وزيرة الدفاع األملانية يف بغداد :جئنا لتقديم الدعم العسكري

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

ق ّدم�ت وزي�رة الدف�اع األملاني�ة األملانية
تنهئة بالدها للعراق بانتصاره عىل اإلرهاب،
فيم�ا أك�دت اس�تعداد برلني لدع�م الجيش
العراقي ،فضالً عن تأكيدها بمشاركة بالدها
يف مؤتمر املانحني إلعمار العراق بقوة.
وتزور وزيرة الدفاع األملانية أور سوالفون
دي�ر الي�ن برفقة عس�كري بغ�داد ،يف زيارة
رفيع�ة ،وكان أول لقاء له�ا مع وزير الدفاع
العراقي عرفان الحيايل.
وقال�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«وزي�ر الدف�اع عرف�ان الحيايل ،اس�تقبل يف
مكتب�ة صباح وزي�رة الدف�اع األملاني�ة أور
سوالفون دير الين والوفد املرافق لها» ،مبينا ً
ان «اللقاء حرضه كبار القادة يف الوزارة».
وأضافت ال�وزارة ،أن «الوفد االملاني قدم
خالل اللق�اء التهاني باالنتص�ارات الكبرية
التي حققتها القوات املس�لحة العراقية عىل
العصاب�ات اإلرهابية وتحري�ر كامل األرض
العراقية» ،مشيرة اىل ان�ه «ثمن التضحيات
الت�ي بذلت من اجل تحقي�ق هذا االنتصار»،
بحسب البيان.
وأك�د وزير الدفاع عرف�ان الحيايل ،خالل
البي�ان ،أن «االنتصار ال�ذي تحقق عىل أيدي
أبط�ال الق�وات األمني�ة ج�اء نتيج�ة دماء
الش�هداء والجرحى وعم�ق الوحدة الوطنية
الت�ي تجلت بحب الش�عب للجيش وتالحمه
والتفاف�ه حولهم» ،الفت�ا اىل ان «مرحلة ما
بعد داعش ه�ي مرحلة بناء وإعداد وتدريب

وتجهي�ز الق�وات العراقي�ة وزي�ادة الجهد
االس�تخباري ،وان أملاني�ا تتمت�ع بعالق�ات
متينة وتاريخية مع العراق».
من جهتها ،أكدت وزي�رة الدفاع االملانية
س�والفون دير الين ،ان «الحكوم�ة األملانية

النزاهة الربملانية« :عقبات كثرية»
حتول دون احلصول عىل بيانات مستحوذين
لـ «عقارات الدولة»
بغداد  /المستقبل العراقي

مس�تعدة لتدريب وتجهيز وتس�ليح الجيش
العراقي وتقدي�م كل ما يحتاج إليه من دعم
يف املجال العس�كري وإع�ادة إعمار املناطق
املحررة».
ووصل�ت وزير الدف�اع االملانية ،الجمعة،

الـحـكـيـم يـدعـو عـشـائـر ذي قـار إلـى انـتـخـاب
مـن يمتلـك رؤيـة وخطـة عمـل
بغداد  /المستقبل العراقي

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية ،طه الدفاعي،
أم�س الس�بت ،ان هن�اك عقبات كثيرة واجهت
اللجنة يف الحصول عىل بيانات دقيقة للمسؤولني
املس�تحوذين على عق�ارات الدولة ،الفت�ا إىل ان
لجنت�ه احال�ت بح�دود  80ملف�ا م�ن مختل�ف
الوزارات إىل الجهات املختصة.
وقال الدفاعي إن «اللجنة جهة كاشفة مللفات
الفساد ونحقق بها بدائيا واذا وجدنا اثبات نحيلها
اىل الجه�ات املختصة» ،مبين�ا ان «لجنة النزاهة
احال�ت بحدود  80ملفا م�ن مختلف الوزارات اىل
الجه�ات املختصة ،وهناك جه�ود فردية العضاء
اللجنة للبحث عن الوثائق ويحيل امللف اىل الهيئة
دون الرجوع اىل اللجنة».
واش�ار إىل ان «لجن�ة النزاه�ة ش�كلت لجنة
مصغرة لتدقيق عقارات الدولة وعىل مدار سنتني،
ولكن هن�اك عقبات كثرية واجهتن�ا يف الحصول
عىل بيانات دقيقة للمس�ؤولني الذين اس�تحوذوا
عىل عقارات الدولة وخصوصا العقارات املوجودة
داخل املنطقة الخرضاء».

رشطة بغداد تعلن اعتقال ( )3مروجني
ملادة الكرستال املخدرة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة بغداد ،أمس الس�بت ،عن
القاء القبض عىل مروج ملادة الكرستال املخدرة،
بعد اعتقال اثنني من املتعاملني معه.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «مفارز قسم مكافحة
املخ�درات الرصاف�ة ،ألقت القب�ض عىل متهمني
اثنين وضبطت بحوزته�م  5غرام�ات من مادة
الكرستال املخدرة» .وبينت انه «بعد التحقيق من
املتهمني اعرتفا عىل الش�خص ال�ذي زودهم بها،
وتم التحرك الفوري بعد اخذ املوافقات القضائية
والقبض عىل املروج وبحوزته  55غراما من مادة
الكرستال».
وأش�ارت القيادة اىل انه «تم اتخاذ االجراءات
القانوني�ة بحقه�م واحالتهم اىل القض�اء لينالوا
جزائهم العادل».

العاصم�ة بغداد ،حيث س�تجري ع�ددا ً من
اللقاءات الرس�مية مع املسؤولني العراقيني
يف إطار تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.
ويف محطته�ا الثاني�ة ،بح�ث رئي�س
الجمهورية فؤاد معص�وم مع وزيرة الدفاع

يف جمهوري�ة املاني�ا االتحادي�ة العالق�ات
الثنائية بني البلدين.
وبحس�ب بيان صدر عن مكتب معصوم
االعالمي ،وتلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،انه وخالل اس�تقباله لف�ون دير لني،
شدد عىل «عمق عالقات الصداقة التاريخية
التي تربط الع�راق واملانيا واس�تعداد بالده
لتطويره�ا يف كاف�ة املج�االت االقتصادي�ة
واالنتاجية فضلا عن العالقات العس�كرية
واالمني�ة» ،الفت�ا اىل «س�عة آف�اق التعاون
املس�تقبلية بين البلدين الصديقين مرحبا
بمش�اركة املؤسس�ات االملاني�ة يف اعم�ار
العراق وبالخربات االملانية يف تطوير الصناعة
والزراعة» .وأكد معصوم عىل «أهمية مواصلة
التنس�يق بني ال�دول الصديق�ة للقضاء عىل
االرهاب بشكل نهائي» ،معربا عن «استعداد
العراق لتقديم خرباته الواس�عة اىل كل الدول
الصديقة ومنها الدول االوربية لدعم خططها
ملكافح�ة الجماع�ات االرهابي�ة» .وثم�ن
«الدعم العس�كري واالنساني االملاني للعراق
ومبادراتها االيجابية لدعم وحدة واس�تقرار
الع�راق وازده�اره» ،مش�يدا بـ»تمس�ك
العراقيني كافة بالنظام الديمقراطي يف اطار
عراق موحد ومتقدم».
من جانبه�ا ،اعربت فون لني عن «تثمني
املاني�ا إلداء القوات العراقي�ة وانتصارها يف
الح�رب ض�د االرهاب مج�ددة دع�م بالدها
الكام�ل للع�راق ض�د االره�اب وحرصه�ا
الثابت عىل وحدته وس�يادته وتطور نظامه
الديمقراط�ي ودعمها لحل كاف�ة الخالفات
الداخلي�ة على اس�اس القان�ون ،واك�دت

زار الس�يد عمار الحكيم رئي�س التحالف الوطني
مضيف عشائر القراغول يف محافظة ذي قار والتقى
شيخها العام الشيخ ابو مشتاق القرةغويل وعددا من

وجه�اء العشيرة ومثقفيها باالضاف�ة اىل زيارته اىل
مضيف عش�ائر بني ركاب .واستذكر الحكيم التاريخ
الطويل الذي يربط املرجعية الدينية بالعشائر العراقية
يف املراح�ل املفصلي�ة من تاري�خ الع�راق يف مقارعة
النظ�ام البائد ومواجه�ة الدكاتورية ومنها عشيرة

القرغ�ول وعش�ائر بن�ي ركاب ،مبين�ا ان التحديات
العراقية واالنتصارات عليها تحفظ باالنتصار بتحدي
بناء الدولة ،مشريا اىل ان الطائفية سياسية ومنهجها
لبعض السياسني للكسب االنتخابي  ،داعيا اىل انتخاب
االكفأ واالصلح ومن يمتلك رؤية وخطة عمل.

وزير الداخلية عن حادثة خانقني :القانون سيطبق
بقوة عىل املجرمني
بغداد  /المستقبل العراقي

تح�ت اي ذريع�ة أو ادع�اء» ،مشيرا اىل ان
«وزارة الداخلية ح�ارضة يف خانقني وجلوالء
وجمي�ع مناطق العراق وس�تعمل عىل تعزيز
األم�ن ومحاربة الظواه�ر اإلجرامية» .وتابع
ان «اإلج�راءات التحقيقي�ة قائمة بخصوص
الحادث اإلرهابي بمتابعة وإرشاف ش�خيص
مني» .وكان سبعة مدنيني قتلوا واصيب ثامن
بهجوم مس�لح شنه مجهولني قرب مقهى يف
منطقة بختياري يف قضاء خانقني مساء اول
ام�س ،فيما اعلن�ت قيادة رشط�ة محافظة
دي�اىل ،اليوم الس�بت ،ع�ن اعتق�ال ثالثة من
املش�تبه بهم بالوقوف وراء الجريمة .ووصل
وزير الداخلية قاس�م االعرجي ،اليوم السبت،
اىل قض�اء خانقين وناحية جل�والء يف دياىل،
لالطالع عىل واقعهما االمني ولقاء املسؤولني
يف املنطقتني املذكورتني.

اكد وزير الداخلية قاس�م االعرجي،
أمس الس�بت ،ان اإلجراءات التحقيقية
قائمة بخصوص الحادث اإلرهابي الذي
وقع مؤخرا بخانقني ،فيما اش�ار اىل ان
القانون س�يطبق بقوة على املجرمني.
وق�ال مكت�ب االعرج�ي يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ان
«وزير الداخلية قاسم االعرجي خرض يف
خانقني مجالس العزاء املقامة عىل أرواح
الش�هداء الذين س�قطوا نتيجة االعتداء
االرهابي الجبان االخري» .واكد االعرجي،
خالل البي�ان ،ان «القانون مس�ؤوليتنا
وأنه س�يطبق بقوة على املجرمني ولن
نس�مح ألي ش�خص أو جهة بتجاوزه

محودي يدعو ملنح البرصة استحقاقها والتعاون جلعلها العاصمة االقتصادية للعراق
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا نائب رئي�س الربملان رئي�س املجلس األعىل
اإلسالمي همام حمودي ،اىل منح محافظة البرصة
استحقاقها والتعاون لجعلها العاصمة االقتصادية
للعراق .وقال حمودي خالل زيارته محافظة البرصة
ولقائه نخبة من عمداء وأساتذة الجامعات بحسب
بيان ملكتبه تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه ،إن

«البصرة مدينة التضحيات والث�روات ،وأهلها أهل
طيب وجهاد وإيمان» ،مؤكدا ً «مالم تنهض البرصة
لن ينهض العراق ،فهي مستقبل البالد».
ودعا حمودي إىل «منحها استحقاقها ،والتعاون
لجعلها العاصمة االقتصادية للعراق» ،مشريا ً اىل أن
«ماتواجهه املحافظة من مشاكل وتجاذبات داخلية،
وماتع�رض له العراق م�ن مؤامرات لضرب األمن
وتقس�يمه ،وكل ه�ذه املخططات انتهت بالفش�ل

القضاء يبحث مع املحكمة االحتادية العليا
«طعون املفوضية»
بغداد  /المستقبل العراقي

زار الس�يد رئيس مجلس القضاء األعىل القايض
فائق زيدان ،الس�يد رئيس املحكمة االتحادية العليا
القايض مدحت املحمود الخميس.
وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار بريق�دار املتح�دث
الرس�مي ملجلس القضاء األعلى أن «القايض زيدان
أج�رى زي�ارة إىل املحكم�ة االتحادية العلي�ا والتقى
رئيس�ها القايض مدحت املحمود لتنسيق العمل بني
املؤسستني».
وأضاف بريقدار أن «الجانبني بحثا س�بل تنسيق
العمل املشترك بين الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات
املش�كلة يف محكم�ة التميي�ز االتحادي�ة واملحكمة
االتحادية العليا».
وأض�اف بريق�دار أن «الطرفين أك�دا رضورة
التنس�يق بينهم�ا بخصوص الطعون الت�ي ترد عىل
قرارات مجلس مفوضية االنتخابات».

بفض�ل هم�ة الحش�د الش�عبي وروحه الش�بابية
وإدارته الجهادية بتلبية الفتوى املباركة».
واعتبر حمودي أن «الحش�د ّ
مث�ل والدة جديدة
للعراقيني بروح دينية حسينية أثبتت ان اإلسالميني
هم الذين حفظوا العراق من التقس�يم والوحشية»،
مبين�ا أن «األعداء بع�د الحرب الدموية س�يذهبون
اىل الح�رب الناعم�ة التي تتطلب م�ن الجميع وعي
وإيمان».

اس�تعداد املانيا توس�يع التعاون العسكري
م�ع الع�راق كم�ا رحب�ت بدع�وة الرشكات
االملانية باملشاركة يف اعمار العراق».
يف غض�ون ل�ك ،اعل�ن املكت�ب اإلعالمي
لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن االخري ناقش
م�ع وزي�رة الدف�اع االملانية تعزي�ز التعاون
الثنائي بني البلدين يف املجال األمني.
وق�ال املكت�ب يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «رئي�س الوزراء
حي�در العبادي اس�تقبل ،يف مكتب�ه ،وزيرة
الدفاع االملانية اورسوال فون دير الين والوفد
املرافق لها».
واض�اف املكتب ،أنه «ج�رى خالل اللقاء
مناقش�ة تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين
يف املج�ال األمني ،واالش�ادة بالتطور الكبري
للقوات األمنية والعسكرية العراقية ،كما تم
بحث االوضاع يف املنطقة».
واك�دت وزي�رة الدف�اع االملانية ،حس�ب
البيان« ،دعم بالدها للعراق يف جميع املجاالت،
اضافة اىل اعادة استقراره وإعماره».
إىل ذل�ك ،اعلن�ت بلدي�ات نين�وى انها يف
انتظار آليات ومعدات من ضمنها مستشفى
ميداني املاني.
وق�ال مدي�ر بلدي�ات نين�وى عبدالقادر
الدخي�ل إن�ه «ج�رى اس�تقبال وف�د املاني
لغرض ارس�ال  83آلية ومعدات من ضمنها
مستشفى ميداني بسعة  32كرفان».
واض�اف الدخي�ل ان «ج�زء م�ن االليات
واملع�دات وصلت اىل معبر ابراهي�م الخليل
ويجري نقلها اىل املوصل ،واخرى ستصل اىل
مرفأ البرصة».

حتقيق البياع تصدق اعرتافات
عصابة نفذت ( )25عملية «تسليب»
من خالل «سيطرات ومهية»
بغداد  /المستقبل العراقي
صدق�ت محكم�ة تحقيق البي�اع أقوال عصاب�ة اعرتفت
بارتكاب عدة جرائم تسليب ورسقة يف مدخل العاصمة ،عرب
نصب سيطرات «وهمية».
وق�ال الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث الرس�مي
ملجل�س القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «محكمة تحقي�ق البياع دون�ت اعرتافات
عصاب�ة تتك�ون من س�بعة أش�خاص وتتخذ م�ن مداخل
العاصمة بغداد أماكن لها للقيام بعلميات رسقة األموال من
اصحاب س�يارات الحمل الداخلة اىل العاصم�ة بعد إيقافها
بحجة أنها جزء من السيطرات األمنية».
وأض�اف بريق�دار أن «العصابة بعد إلق�اء القبض عليها
اعرتف�ت بارت�كاب خمس وعرشي�ن جريمة رسق�ة طالت
العجالت الداخلة إىل العاصمة».
الفت�ا إىل أن «املحكم�ة وق�ررت توقي�ف املتهمين وفق
احكـــــ�ام املادة  ٤٤٢من قان�ون العقوبات العراقي رقم
 ١لسنة .١٩٦٩

برملان كردستان
يرسل إىل عفرين السورية لتقديم
«الدعم السيايس»
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن املستش�ار االعالمي لرئاس�ة برملان اقليم كردس�تان
ط�ارق جوهر ،أم�س الس�بت ،أن وف�دا من الربملان س�يتجه
لعفرين السورية لتقديم «الدعم السيايس».
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» عن جوه�ر الق�ول إن «وفدا
من الكتل الكردس�تانية يف برملان االقليم س�يتوجه اىل عفرين
السورية ،لتقديم الدعم السيايس لالخوان ملا يتعرضون له من
هجمة وحرب إبادة».
وأضاف أن «زيارة الوفد كانت بطلب من الكتل الكردستانية
يف االقلي�م ،وذل�ك لتقديم املعونة السياس�ية واملعون�ة الطبية
لالخوة يف عفرين».
يش�ار إىل أن مدينة عرفني الس�ورية ،تش�هد منذ  20يوما،
عملية عسكرية قادتها تركيا للقضاء عىل التنظيمات الكردية
املسلحة فيها ،والتي تعدها تركيا تهديدا ألمنها القومي.

رؤساء برملانات ( )5دول عربية بينها العراق يغيبون
عن مؤمتر الربملان العريب
بغداد  /المستقبل العراقي

غاب رؤس�اء وممثلي برملان�ات دول
الع�راق ومصر ولبنان وج�زر القمر عن
املؤتمر الثالث للربملان العربي ،الذي انعقد
بمقر جامعة الدول العربية،
بالقاه�رة أم�س الس�بت،
إلصدار وثيقة عربية شاملة
ملكافح�ة اإلره�اب والفك�ر
املتطرف.
وعق�د املؤتم�ر ،يف تم�ام
الثانية عرش ظهرا ،بحضور
كال من األمني العام لجامعة
ال�دول العربي�ة أحم�د أب�و
الغي�ط ،ورئي�س االتح�اد
الربملان�ي ال�دويل جابريي�ل
بال�ون ،إضاف�ة إىل رئي�س

الجمعي�ة الربملاني�ة ل�دول حل�ف الناتو،
ورئيس الجمعية الربملانية للبحر األبيض
املتوس�ط ،ورؤس�اء برملان�ات ال�دول
العربية.
وظه�رت مقاع�د رؤس�اء وممثلي

برملان�ات الع�راق ولبن�ان وج�زر القم�ر
ش�اغرة ،ش�أنها ش�أن مقاع�د رئي�س
وأعضاء الربملان السوري املعلق عضويته
يف الربملان منذ عام  .2011ويف الوقت الذي
ناقش فيه رؤس�اء الربملان�ات العربية يف
املؤتم�ر «التدخلات الرتكية
يف الش�أن الداخيل املرصي»،
غاب رئيس مجل�س النواب
املصري علي عب�د الع�ال،
ع�ن املؤتم�ر ،وأن�اب وكيل
الربمل�ان الرشيف ب�دال منه.
وب�رر الرشيف يف ترصيحات
صحفي�ة غي�اب رئي�س
الربمل�ان املصري بحضوره
اجتم�اع م�ع الرئي�س عب�د
الفت�اح الس�ييس يف نف�س
توقيت انعقاد املؤتمر.

مفوضية االنتخابات يف دياىل :تعلن حاجتها اىل « »11200موظف اقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مكت�ب املفوضي�ة العليا لإلنتخاب�ات يف محافظ�ة دياىل ،أمس
الس�بت ،ع�ن حاجت�ه اىل  11200موظف اقتراع خلال االنتخابات
املقبلة ،فيما اشار اىل ان ابواب التقديم مفتوحة عىل االنرتنت.
ونقل�ت وكالة «الغد برس» ع�ن مدير املكتب احمد مزب�ان القول إن
«مكتبن�ا بحاجة اىل  11200موظف اقرتاع يف عم�وم محافظة دياىل،
لتغطية حاجة جميع املراكز االنتخابية التي ستفتح خالل االنتخابات
املقبلة».
وأض�اف أن «االجهزة الحديثة وادخالها يف العملية االنتخابية عوضت
اع�داد كبرية من املوظفني عن الدورة املاضي�ة بعد ان كانت اكثر من
 20الف�ا» ،مشيرا اىل أن «ابواب التقديم مفتوحة على االنرتنت امام
الراغبني بالعمل خالل وقت االنتخابات».
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سيعاجل مشكلة عدم اكتمال النصاب ويلغي «تعطيل» الكتل السياسية الرافضة للقانون

التحالف الوطني حي ّشد لتمرير املوازنة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
تسعى كتل التحالف الوطني إىل حشد
األصوات للحصول عىل إجماع من أجل
تمرير املوازن�ة االتحادية لعام ،2018
ً
تعطيلا واضحا ً من قبل
والتي تعاني
كتل سياسية كردية وسنيّة ،إذ تطالب
ه�ذه الكتل بمخصص�ات ملحافظتها
تقول الحكومة أنها غري عادلة.
وأك�د النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطني
هلال الس�هالنـي ان كت�ل ومكونات
التحالف الوطني بصدد حش�د نوابها
لحل مش�كلة ع�دم اكتم�ال النصاب
لجلس�ات الربمل�ان وتمري�ر القوانني
املعطل�ة .وق�ال الس�هالني ،يف بي�ان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
ان�ه «ال يوجد اتف�اق واضح حتى االن
عىل اي م�ن تعديالت املوازن�ة العامة
ومقرتح�ات تعديل قان�ون انتخابات
مجل�س الن�واب وتأجي�ل انتخاب�ات
مجال�س املحافظ�ات» ،الفت�ا ً إىل ان
«قادة الكتل ورؤساء اللجان يتذرعون
تف�ض اىل
ان كاف�ة االجتماع�ات ل�م
ِ
نتائج س�واء مع رئيس الوزراء او مع
الكتل النيابية وممثيل املحافظات».
وأوض�ح الس�هالنـي ان «املناكف�ات
ماتزال مس�تمرة واالعرتاضات قائمة
من قب�ل بع�ض الكت�ل الت�ي ال تريد
املضي بترشيع قان�ون االنتخابات أو
االتفاق عىل حس�م قضي�ة كركوك يف
االنتخابات املحلية ،او اقرار املوازنة».
وتابع ان «كتل تحالف القوى واالحزاب
الكردي�ة تشترط علن�ا حضوره�ا
للجلس�ات مقاب�ل تلبي�ة مطالبها يف
قانوني االنتخابات واملوازنة العامة»،
فيما أشار إىل ان «عدم اكتمال النصاب
القانوني يدفع بهيئة الرئاس�ة البقاء
اغل�ب الجلس�ات مفتوح�ة تحت اي
ظرف الستئنافها قدر املستطاع».

وق�ال أيض�ا ً ان «اختلال النص�اب
يتجدد يف كل جلسة الن الربملان بالكاد
يستطيع تحقيق نصف  1+حاليا».
بدوره�ا ،ش�ددت النائبة ع�ن ائتالف
دول�ة القانون زينب ع�ارف البرصي
عىل اهمية تمرير املوازنة املالية خالل
االس�بوع الحايل «بغ�ض النظر» عن
مقاطعة االطراف السياسية االخرى.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية ني�وز»
عن البصري الق�ول إن «املحافظات
املنتج�ة للنف�ط ،وخاص�ة محافظة
البصرة ،قدم�ت للع�راق الكثير من
التضحيات س�واء من ارواح ش�بابها
يف حربه�م ضد زمر داع�ش االرهابية
أو تمويل املوازنة بما نسبته  %80من
مجمل وارادته�ا» ،مبينة أن «البرصة
ومحافظ�ات الجن�وب تعي�ش اليوم
يف أوض�اع صعبة ومس�توى البطالة
ارتفع بش�كل كبير ناهيك عن نقص
الخدمات الحاد».
واضافت البرصي ،أن «تذبذب اسعار
النف�ط ال يعن�ي بالضرورة ان هناك
مربر لتسويف حقوق تلك املحافظات
التي ظلمت طيلة الس�نوات السابقة،
خاصة ان خزينة الدولة من املفرتض
انها تضم احتياط�ي يكفي لدفع تلك
املس�تحقات» ،الفت�ة اىل أن «نس�بة
املحافظ�ات من البترودوالر ال تعترب
مني�ة م�ن الحكوم�ة ب�ل ه�ي ح�ق
مشروع رشع بقان�ون ناف�ذ وعلى
الحكومة االلتزام به».
واك�دت البرصي ،أن «تمري�ر املوازنة
ام�ر رضوري كونه�ا ترتب�ط بق�وت
املواطن وسنعـــــمل جاهدين عىل
تمريره�ا بغض النظر عن املقاطعات
املوجـــــودة من اطراف سياس�ية
اخ�رى ،بشرط ان يت�م انص�اف
املحافــظ�ات الجنوبي�ة وخاص�ة
املنتجة للنفط».

بغداد تقدم «ضمانات» للمستثمرين واملاحنني إلغرائهم لدخول ملف «إعادة اإلعمار»
بغداد  /المستقبل العراقي
تس�تضيف العاصمة الكويتية من 12
حتى  14ش�باط الح�ايل مؤتمرا دوليا
حول إعادة إعمار العراق ،بعد شهرين
من إعالن بغ�داد «انتهاء الحرب» ضد
تنظيم «داعش اإلرهابي.
وبعد ثالث س�نوات من فرض عنارص
تنظي�م «داعش» س�يطرتهم ومعارك
دامي�ة لطردهم من نحو ثل�ث البالد،
يراه�ن الع�راق الذي دمرت�ه الحروب
وأنهك�ه الحصار منذ الثمانينيات عىل
املانحني الدوليين ،وخصوصا القطاع
الخاص.
وأكد نائ�ب وزير الخارجي�ة الكويتي
خال�د الجارالل�ه أن «أكث�ر م�ن ألفي
رشك�ة ورجل أعم�ال» سيش�اركون
يف املؤتم�ر حيث س�يقدم املس�ؤولون
العراقيون مرشوعهم الضخم».
وأوض�ح الج�ار الل�ه أن الي�وم األول
سيكون مخصصا ملؤسسات املجتمع،
فيما سيخصص اليوم الثاني بالكامل
للقطاع الخاص ،بينما س�يكون اليوم
األخري إلعالن املساهمات املالية للدول
املشاركة.
وس�بق للع�راق ،ثان�ي أكبر منتجي
النف�ط يف منظمة أوب�ك ،أن كثف من
دعوات�ه للمس�تثمرين ح�ول العالم.
ويعت�زم خصوص�ا االعتم�اد على
احتياطه من النفط ،الذي لم يس�تغل
بشكل كامل بعد.
وخلال املنتدى االقتص�ادي العاملي يف
داف�وس نهاية كان�ون الثاني املايض،
كان رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي
واضح�ا بالقول إن املشروع الضخم
إلعادة إعمار البالد سيكلف مئة مليار
دوالر.
وق�ال العب�ادي «ه�ذا مبل�غ ضخ�م
م�ن امل�ال ،ونحن نع�رف جي�دا أنه ال
يمكنن�ا تمويل ذل�ك بميزانيتنا» التي

يعول عىل «القطاع اخلاص»
عراق ما بعد «داعش» ّ

تأثرت بانخفاض أسعار النفط الخام
والحرب الطويلة.
وأضاف «لهذا الس�بب ،نحتاج للدعوة
إىل االس�تثمارات .إنه�ا الطريق�ة
الوحي�دة» لجمع مبلغ مماثل يش�كل
نصف الناتج املحيل اإلجمايل للبالد.
ويف هذا السياق ،قال ممثل اليونيسف
يف العراق بيرت هوكينز إن املهمة هائلة
لسبب مهم ،وأضاف «إذا كان الجميع
مرك�زا على املوصل» ثان�ي أكرب مدن
البلاد وعاصمة «الخالف�ة» املزعومة

للتنظي�م اإلرهابي الت�ي أصبح قلبها
التاريخ�ي تلة من األنقاض« ،يجب أال
ننىس أن محافظات أخرى مثل األنبار
ودي�اىل وصالح الدين» عانت أيضا من
الحروب.
م�ن جهته ،أوضح مدير برنامج األمم
املتحدة لإلسكان يف العراق عرفان عيل
أن «اإلسكان هو العنرص الرئييس ألن
 19يف املئة من الدمار الكيل للبالد حدث
يف هذا القطاع» ،وبالتايل فإن أكثر من
 2.6مليون شخص ما زالوا نازحني.

ووفق�ا للربنام�ج األمم�ي التش�غييل
املتخص�ص يف البحوث التطبيقية عرب
الستاليت (يونوس�ات) ،فإن أكثر من
 26أل�ف مس�كن ،بينها أكث�ر من 17
أل�ف يف املوص�ل ،دم�رت أو تعرض�ت
ألرضار كبرية.
ولف�ت هوكينز ،إىل أنه يف وقت احتدت
فيه الحرب شماال ،تحمل جنوب البالد
اقتطاع�ات كبرية م�ن امليزانية ،قائال
«هناك بعض املدارس تستقبل الطالب
عىل فرتتني أو ثالث» يف اليوم الواحد.

ومن أجل بناء أو إعادة تأهيل وتنشيط
«النمو االقتصادي وبالتايل الخدمات»،
وف�ق هوكين�ز ،ينبغي ج�ذب القطاع
الخاص إلعطاء العراقيني الذين يعيش
ربعه�م تقريبا عىل أقل من دوالرين يف
الي�وم ،إمكانية الوص�ول إىل «الصحة
والتعليم والضمان االجتماعي واملوارد
املائية».
ومن اجل جذب املستثمرين من القطاع
الخاص ،قدم�ت الكويت والبنك الدويل
تعه�دات .ولطمأن�ة القط�اع الخاص

الحذر يف االستثمار يف البلد الذي يحتل
املرتب�ة الع�ارشة يف قائم�ة الفس�اد
العاملي�ة ،ت�م وض�ع «منص�ة بيانات
عن إع�ادة اإلعمار تضمن الش�فافية
واملساءلة» ،حسبما أوضح عيل.
لذا ،س�تكون األولوي�ة يف الكويت هي
«وضع الخط�ط والتحليلات وإيجاد
الحلول» حتى يتس�نى للبلاد «إعادة
بناء خدماتها وأسلوب حياتها».
وأش�ار هوكين�ز أيض�ا إىل أن األم�ر
متعلق ،يف منطقة الرشق األوسط التي

مسحت للمتطرفني بالسفر لالنضمام إىل «داعش» و «القاعدة» للتخلص من مشاكلهم

بالتفاصيل ..كيف حولت السعودية العراق مكب ًا ملتطرفيها؟

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت وس�ائل إعلام ترسيب�ا ً لتقري�ر
استخباري ،صدر عن وزارة الدفاع ،يكشف عن
تغاض س�عودي يف الفرتة ما بني  2004ونهاية
ٍ
 2016عن س�فر متطرفين لديه�ا إىل العراق،
وعدم تجاوبها مع بغداد بما يتعلق باإلرهابيني
السعوديني الداخلني للعراق عرب سورية ،أو من
خالل الحدود مع السعودية بشكل مبارش عرب
صحراء النخيب ،جنوب غرب األنبار.
ول�م تعلن بغداد رس�ميا ً عن أع�داد وتفاصيل
املتطرفني األجانب الذين قتلوا خالل املواجهات
مع القوات العراقية ،أو الذين تم اعتقالهم ،إال
أن تقريرا ً صدر عن مؤسسة «صوفان غروب»
األمريكي�ة املتخصصة يف األمن االستراتيجي،
منتصف العام املايض ،أظهر احتالل الجنس�ية
الس�عودية املرتب�ة الثاني�ة يف أع�داد عن�ارص
تنظي�م «داع�ش» يف الع�راق وس�ورية ،بواقع
 2500مقات�ل ،س�بقتها دول املغ�رب العربي،
تونس واملغرب والجزائر ،يف املرتبة األوىل ،بينما

حل األردن ثالثا ً ثم لبنان رابعا ً ومرص يف املرتبة
الخامس�ة ،ودول عربية وغربية أخرى بمراتب
الحقة ،أبرزها فرنس�ا .ووفقا ً للمؤسسة ،فإن
املقاتلني السعوديني مثلوا نحو  20يف املائة من
عنارص «داع�ش» يف العراق وس�ورية يف العام
 .2017وقال مس�ؤول عراقي رفيع املس�توى،
إن «التقري�ر الخ�اص ال�ذي يرص�د املقاتلين
األجان�ب يف الع�راق ،وهو األول م�ن نوعه منذ
الع�ام  ،2004أظهر تراجعا ً كبريا ً يف عددهم ،إذ
تراجعت نسبة تدفق املتطرفني إىل العراق بشكل
كبري يف األش�هر الثالث�ة املاضية ،وعىل العكس
هناك هجرة عكسية ملقاتلني من داعش قرروا
العودة إىل دولهم يف أوروبا ودول عربية مختلفة
بع�د انكس�ار التنظي�م على ي�د العراقيين».
وأض�اف ،يف ترصيحات صحفي�ة« ،كان هناك
من يدفع األموال ك�ي يصل إىل العراق ويقاتل،
واليوم هناك من يدفع أموال ،تصل إىل  10آالف
(دوالر) ،كي يخرج منه ويعود إىل بالده ،وهذا
تطور مه�م ،وفقا ً ملا رصده التقرير» .وأكد أن
«التقرير اتهم الس�لطات الس�عودية ،صاحبة

أعىل نس�بة مقاتلني من مواطنيه�ا يف العراق،
بالتغايض عن ترسب املئ�ات من اإلرهابيني إىل
الع�راق ،وعدم التعاون مع بغ�داد يف ما يتعلق
بإخطارها عن أس�ماء وصور املتطرفني ،رغم
تلقيه�ا بالغات م�ن ذوي وعائلات املتطرفني
تفيد بأنهم أصبحوا يف العراق» .وأشار املسؤول
إىل أن «التقرير يخلص إىل أن الرياض كانت تريد
التخلص م�ن املتطرفني والتكفرييني لديها من
خالل التغايض عن س�فرهم إىل العراق ،كونهم
يش�كلون أرقا ً أمنيا ً لها» .وتابع أن «الحكومة
العراقية من غري املرجح أن تتبنى موقفا ً مغايرا ً
من الس�عودية بسبب التقرير ،كون املعلومات
ال�واردة فيه تتحدث عن فرتة إع�ادة العالقات
وتبادل السفراء واالنفتاح الحاصل بني البلدين
خالل األشهر الثمانية املاضية» .وكان التقرير
يتحدث ،وفقا ً للمصدر ،عن الفرتة ما بني 2004
ونهاية  2016وتسلل اإلرهابيني السعوديني إىل
العراق عرب س�ورية ،أو من خلال الحدود مع
السعودية بشكل مبارش ،عرب صحراء النخيب،
جنوب غ�رب األنبار .ويحتفظ العراق بعرشات

الس�عوديني الذين تم اعتقالهم خلال املعارك
م�ع الجماع�ات اإلرهابية أو خلال تجاوزهم
الحدود ،قسم كبري منهم تم تسلمه من الجيش
األمريكي قبيل مغادرته العراق يف العام .2011
وقال النائب عن التحالف الوطني حسن سالم،
إن «التقري�ر العراقي الجديد ال يخالف الواقع،
ولم يأت بجديد ،فاملعروف أن أغلب االنتحاريني
الذي�ن فج�روا أنفس�هم يف الع�راق يحمل�ون
الجنسية السعودية» .وأضاف «السعودية حتى
اآلن ل�م تعتذر عن ذلك ،ب�ل وتحاول أن تتنصل
م�ن مس�ؤوليتها كدول�ة ،وهذا غير صحيح.
كإخ�وة وجريان عليه�ا أن تعتذر وتبدأ صفحة
جديدة كي يكون أساس العالقات صحيحاً».
وتابع «لألسف ،السعودية كانت تريد التخلص
من أي متطرف لديها ،فترتك له املجال للس�فر
إىل العراق أو سورية أو أفغانستان ،وأي مكان
آخ�ر ،ولم تبلغن�ا كعراقيني ولم تس�اعدنا كي
نتابعه قبل أن يفجر نفس�ه بيننا» ،معتربا ً أنه
«م�ن املتعذر حالي�ا ً إحصاءهم بش�كل دقيق،
لكنهم باآلالف».

تعص�ف بها النزاعات« ،بإبقاء العراق
يف صدارة جدول أعمال املجتمع الدويل.
وبعد ذلك يأتي الجانب املايل».
ولكن يف بغ�داد ،الجميع يدعو إىل عدم
تفويت هذا «الح�دث التاريخي» ،عىل
ح�د قول عيل ،ألنه وف�ق هوكينز فإن
«االس�تثمار يف الخدم�ات ،بما يف ذلك
التعلي�م ،س�يعود الي�وم بالنف�ع عىل
البالد بطريقة مذهلة ،يف حني أن عدم
القيام بذلك سيكون مأسويا».
والخطر ،بحسب هوكينز ،هو «الجيل
الضائع ال�ذي ال يمكن أن يس�اهم يف
االقتص�اد أو األم�ن يف الع�راق ،حين
يصبح بالغا».
وأمس الس�بت ،بح�ث رئيس مجلس
ال�وزراء حي�در العب�ادي م�ع رئيس
الفري�ق االستش�اري إلع�ادة إعم�ار
نينوى مزاحم قاس�م الخياط امكانية
مس�اعدة املواطنين يف إع�ادة بن�اء
منازلهم املترضرة من االرهاب.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب العب�ادي ان
«رئي�س ال�وزراء اس�تقبل يف مكتب�ه
رئي�س جامعة نينوى رئي�س الفريق
االستش�اري إلع�ادة إعم�ار نين�وى،
وجرى خلال اللق�اء مناقش�ة واقع
املحافظ�ة والتأكيد على جهود إعادة
االستقرار واإلعمار يف نينوى،خصوصا
املدينة القديمة وتس�هيل عودة جميع
النازحين» .واض�اف «ان�ه ت�م بحث
مس�اعدة املواطنين يف إع�ادة بن�اء
منازلهم التي ترضرت من قبل االرهاب
والعمليات العس�كرية ومساعدة من
لحق به الحيف من املواطنني.
وتابع «انه تم التأكيد كذلك عىل توجيه
تخصيصات اإلعمار واالس�تقرار نحو
إع�ادة الخدم�ات الصحي�ة واصلاح
الجس�ور وعودة املواطنين اىل مدنهم
وقراه�م ،وباالخ�ص يف مناط�ق
غرب نين�وى ومنه�ا تلعف�ر والبعاج
والحرض».
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إسقاط طائرات إسرائيلية اخرتقت األجواء السورية

سوريا تنقل الرصاع مع إرسائيل من «التهديد» إىل «التنفيذ»
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�اد مص�در عس�كري س�وري ،أم�س
ّ
ب�أن الدفاع�ات الجوية الس�ورية
الس�بت،
تص� ّدت العتداءي�ن إرسائيلين ُن ّف�ذ األوّل
فجر الس�بت عىل إحدى القواعد العس�كرية
الس�ورية يف املنطق�ة الوس�طى يف حمص،
مؤك�دا ً أن عملية التص�دي أصابت أكثر من
طائرة إرسائيلية.
وق�ال التلفزي�ون الس�وري ّ
إن�ه ُ
س�مع
دوي انفج�ارات جديدة يف ريف دمش�ق ّ
وأن
الدفاعات الجوية يف الجيش السوري تصدت
لع�دوان إرسائييل جديد عق�ب االعتداء الذي
وقع فجراً.
وقال مصدر عس�كري س�وري «عاودت
إرسائي�ل عدوانه�ا على بع�ض املواق�ع يف
املنطق�ة الجنوبي�ة وتص� ّدت له�ا وس�ائط
دفاعاتنا الجوية وأفشلت العدوان».
وبحس�ب املعلوم�ات ،ف�إن منظوم�ة
دفاعات جوية س�ورية يف جن�وب البالد هي
الت�ي تص� ّدت للطائ�رة اإلرسائيلي�ة بأكث�ر
م�ن  10صواري�خ من طراز س�ام  5تملكها
س�وريا من�ذ زم�ن طوي�ل ،وكش�فت ّ
أن
الطائ�رات اإلرسائيلية لم تتج�رأ عىل دخول
األجواء الس�ورية بعد التص ّدي لطائرة F16
ّ
وأن الصواري�خ اإلرسائيلي�ة الت�ي أطلق�ت
ض�د الدفاع�ات الجوي�ة أطلقت م�ن البحر
ّ
وأكدت مصادر ّ
أن هناك إصابات
املتوسط.
مؤكدة لطائرات إرسائيلية غري طائرة .F16
ّ
وأكدت املعلوم�ات ّ
أن عرشات الصواريخ
الت�ي أطلقته�ا إرسائي�ل مؤخ�را ً أس�قطت
الدفاع�ات الجوي�ة الس�ورية أكث�ر من 70
باملئة منها.
وقال�ت قن�اة امليادي�ن ّ
إن صاروخا ً من
طراز س�ام مضاد للطائرات س�قط يف وادي
الحاصبان�ي جن�وب لبن�ان وس�ط بس�تان
يرج�ح ّ
ليم�ونّ ،
أن�ه كان قد أطل�ق باتجاه
الطائرات اإلرسائيلية من األرايض السورية.
ونقل�ت وكال�ة س�بوتنيك ع�ن مص�در
ميدان�ي س�وري ّ
أن الدفاع�ات الجوي�ة
الس�ورية أس�قطت  6صواري�خ إرسائيلي�ة
كانت تستهدف نقاطا للجيش السوري.
وق�ال الناط�ق باس�م جي�ش االحتلال
ّ
إن هجوم�ا ً واس�ع النط�اق حص�ل ض�د 3
منظوم�ات دفاعي�ة جوي�ة س�وريةّ ،
وأن
الطائ�رات اإلرسائيلي�ة قصف�ت  12هدف�ا ً
«سوريا ً وإيرانياً» يف األرايض السورية.
وذك�ر موق�ع يديع�وت أحرون�وت ّ
أن
إرسائيل طلبت تدخل موس�كو ملنع التصعيد
مع سوريا.
ونف�ت مص�ادر على الح�دود اللبناني�ة
الفلس�طينية ما روّ ج له اإلعلام اإلرسائييل
لس�قوط ص�اروخ كاتيوش�ا ل�م ينفجر يف
منطق�ة مفتوحة باملطلّة ش�مال فلس�طني

املحتلّة ،وقالت ّ
إنه لم يس�مع أي صوت ألي
صاروخ وأن الجبهة هادئة بالكامل.
وقال�ت القن�اة الثاني�ة اإلرسائيلي�ة ّ
إن
أكث�ر م�ن  25صاروخا ً أطلقت على طائرة
أف  16إرسائيلية ما أدى إىل إس�قاطها ،كما
ذكرت وس�ائل إعالم إرسائيلي�ة ّ
أن مروحية
إرسائيلية س�قط فوق ش�بعا من دون مزيد
من التفاصيل.
ونف�ى مصدر عس�كري إرسائييل إصابة
أكثر م�ن طائرة بنيران الدفاع�ات الجوية
الس�ورية ،والحق�ا ً ت� ّم العث�ور يف  4أماكن
مختلف�ة يف الش�مال على بقاي�ا صواري�خ
سورية مضادة للطائرات.
القن�اة  12االرسائيلية م�ن جهتها قالت
ّ
إن دمش�ق حصل�ت على صواريخ روس�ية
مض�ادة للطائ�رات تمكنه�ا م�ن إس�قاط
الطائرات وهي ف�وق «األجواء اإلرسائيلية»،
ونقلت عن مص�ادر إرسائيلية تأكيدها عدم
اس�تخدام دمش�ق منظومة أس  300خالل
هذه الحادثة.
وبحس�ب وسائل إعالم إرسائيلية فقد تم
إسقاط طائرة أف  16خالل عملية يف سوريا

إيطاليا :خماوف من تنامي نفوذ
«اليمني املتطرف»

ّ
وأن الطياري�ن «هبط�ا بسلام» ،واصفة ما
جرى بـ «الحدث األمني الخطري يف الشمال»
ّ
وبأنه ما زال مستمراً.
ونقلت القناة الع�ارشة عن مصدر طبي
قوله ّ
إن أحد الطيارين أصيب بجراح خطرية
واآلخر إصابت�ه طفيفة بعد أن قفزا باملظلة
عند سقوط املقاتلة.
وعق�د رئي�س األركان اإلرسائيلي غادي
آيزنكوت اجتماعا ً خاصا ً لـ «تقدير الوضع»
والبح�ث يف «الرد» عىل ما حدث ،بحس�ب ما
قال اإلعالم اإلرسائييل.
وأج�رى رئيس ال�وزراء بنيامني نتنياهو
«مش�اورات أمني�ة» وأطل�ع الكابين�ت عىل
آخر التطورات ،وأوعز نتنياهو للوزراء بعدم
التحدث يف موضوع الهجوم عىل سوريا.
وذك�رت مص�ادر ّ
أن الكابينت اإلرسائييل
سمح بعملية عس�كرية ضد سوريا ردا ً عىل
إسقاط طائرة اف ّ ،16
وأن املجلس الوزاري
ّ
املصغ�ر س�يجتمع األح�د يف مق�ر رئي�س
الحكوم�ة بالقدس املحتلة الس�اعة الرابعة
عرصاً .لكن القناة العارشة نقلت عن مصدر
إرسائييل رفيع قوله «لس�نا معنيني بتصعيد

وزيـر الـخـارجـيـة األمـيـركـي فـي الـمـنـطـقـة:
جـولـة مثقلـة باخلـالفـات

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
حذر الرئيس االيطايل سيرجيو ماتاريال من املخاطر
الكبيرة التي يحملها تنامي التي�ارات القومية املتطرفة
وذلك بمناس�بة االحتفال بذكرى املجازر التي وقعت بني
العامني  1943و 1945عىل الحدود بني ايطاليا وسلوفينيا
وكرواتيا.
وق�ال ماتاريلا يف بي�ان أص�دره بهذه املناس�بة أن
«الربمل�ان أقر الذك�رى لتذك�ر صفحة مروعة ش�هدتها
بالدنا يف القرن العرشين ،مأساة تسببت بها إرادة تطهري
ُخطط لها عىل أساس عرقي وقومي».
وأضاف «املجازر وأعمال العنف واملعاناة التي تحملها
املنفيون من فينيتسيا جوليا وايسرتيا وفيومي وداملاسيا
ال يمكن أن ُتنىس أو أن ُيقلل من شأنها أو أن ُتلغى».
ويعتبر الرئيس االيطايل أن ه�ذه األحداث هي «جزء
ال يتج�زأ من التاريخ الوطن�ي ،تمثل فصال ال يمّ حى منه
وتدفعن�ا إىل الحذر من املخاطر الكبرية للتيارات القومية
املتطرفة والكره االتني والعنف االيديولوجي».
وبين العامين  1943و 1945أجبرت الق�وات
اليوغوسلافية االف االيطاليين عىل الن�زوح إىل مناطق
معزولة عىل الحدود مع س�لوفينيا وكرواتيا عىل أس�اس
عرق�ي .ويت�م االحتفال س�نويا يف العارش م�ن فرباير/
شباط بذكرى سقوط االف القتىل خالل هذه األحداث.
واندلع�ت مواجه�ات الخمي�س بين متظاهرين من
مجموعة فورتس�ا نوفا اليميني�ة املتطرفة وعنارص من
الرشطة يف ماتشيراتا بوسط ايطاليا ،اعتقل خاللها 20
متظاه�را .ويف وقت تبدو حملة االنتخابات الترشيعية يف
الرابع من آذار يف أوجها يف ايطاليا ،وضع هجوم عنرصي
بالرصاص السبت املايض مسألة الهجرة يف صلب الحملة
االنتخابية.
وقد أطلق لوكا تريين�ي ( 28عاما) وهو مؤيد لليمني
املتطرف ،النار عىل عرشة أشخاص من أصول افريقية يف
ماتشيراتا بوس�ط ايطاليا يف محاولة انتقام ملوت شابة
ايطالية عىل أيدي نيجريي.
ومن املتوقع قيام تظاهرة س�لمية السبت يف شوارع
املدينة تلبية لدعوة عدة منظمات مناهضة للعنرصية.

إضايف».
وق�ال قائ�د املنطقة الش�مالية الس�ابق
عمريام ليفني أمل أن يس�تمعوا يف الحكومة
االرسائيلي�ة لهيئ�ة األركان العامة ويأخذوا
بتوصياتها ألنها تعمل عىل التهدئة اآلن.
ويف رس�الة مب�ارشة إىل إرسائي�ل نرشت
صفحات تابعة للتلفزيون الس�وري صورة
كت�ب عليه�ا «ندمّ �ر نخبتهم» يف إش�ارة إىل
إس�قاط طائ�رة  f16املتط�ورة والتي تعترب
م�ن أه�م الطائ�رات يف األس�طول الج�وي
اإلرسائييل.
ونشرت قن�وات إرسائيلي�ة الص�ورة
وترجمته�ا للغة العربية وقالت إنها رس�الة
سورية إلرسائيل.
وق�ال محل�ل إرسائييل «ال ن�رى تصعيدا ً
ّ
متحفظ لكن
نحو الح�رب والجانب الثان�ي
الثم�ن ه�و يف الص�ور املعروض�ة وهو ثمن
باهظ جدا ً حيث أن طائرة إرسائيلية ُتسقط
للم�رة األوىل وه�ذا نج�اح س�وري مطل�ق
وبوسائل بسيطة جداً».
وقال�ت القناة الع�ارشة ّ
إن قواعد اللعبة
تغّي�رّ ت وأضاف�ت «م�ن اآلن فصاع�دا ً ّ
كل

هجوم سريافقه خطر التصعيد».
وق�ال مصدر س�يايس إرسائييل «س�نر ّد
عىل كل إطالق نار إضايف من سوريا ولكن ال
نرغب بالتصعيد».
ويف أوّل تعلي�ق إيران�ي عىل م�ا حدث يف
س�وريا ،ق�ال نائ�ب قائ�د الح�رس الثوري
اإليران�ي العمي�د حسين سلامي «ال نؤيد
األخبار اإلرسائيلية ألنه�م كاذبون ولكن إذا
أيّد السوريون ذلك فنحن نؤيده».
ّ
وأك�د سلامي ّ
أن التواج�د اإليران�ي يف
س�وريا ليس تواجدا ً عس�كريا ً وإنما تواجد
استش�اري ،موضح�ا ً ّ
أن الجيش الس�وري
قادر عىل الدفاع عن سوريا.
والحقا ً ق�ال مستش�ار املرش�د اإليراني
للش�ؤون الدولية عيل أكرب واليت�ي ّ
ّ
يحق
إنه
للشعب السوري الدفاع عن نفسه.
وا ّدع�ى اإلعلام العبري ّ
أن الجي�ش
اإلرسائييل هاجم «أهدافا ً إيرانية» يف سوريا،
ّ
وأن «طائرة مسّي�رّ ة إيرانية اخرتقت األجواء
اإلرسائيلي�ة واعرتضته�ا مروحي�ة أباتشي
إرسائيلية» عىل ح ّد تعبريه.
وق�ال الناط�ق باس�م جي�ش االحتلال

قال مس�ؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية
ريك�س تيلرس�ون يتوق�ع أن يج�ري محادثات
صعبة خالل جولة يف الرشق األوس�ط تس�تغرق
خمسة أيام األس�بوع القادم تشمل تركيا حيث
سيدعو الزعماء إىل كبح حملة يف شمال سوريا.
وق�ال مس�ؤولون أمريكي�ون خلال إف�ادة
للصحفيني عن الجولة التي يقوم بها تيلرس�ون
يف الفترة من  11إىل  16ش�باط وتش�مل األردن
وتركيا ولبن�ان ومرص والكوي�ت ،إن املحادثات
س�تكون صعب�ة يف كل محط�ة م�ن محط�ات
الجولة.
وغض�ب الزعم�اء األردني�ون حين اعرتفت
الوالي�ات املتح�دة بالق�دس عاصم�ة إلرسائيل
وعلقت بعض املساعدات للفلسطينيني.
ويف الكويت يشارك تيلرسون يف مؤتمر إعادة
إعم�ار الع�راق ال�ذي ال تعتزم واش�نطن تقديم

أي مس�اهمات مالي�ة خالله ،لكن�ه يأمل إحراز
تقدم نحو إنه�اء الخالف بني قطر والس�عودية
واإلمارات .وسعت الكويت للوساطة إلنهاء النزاع

ال�ذي تفجر حني قطع�ت اإلمارات والس�عودية
والبحري�ن ومصر رواب�ط النق�ل والرواب�ط
التجاري�ة مع قطر يف حزي�ران لتورط الدوحة يف
دعم وتمويل اإلرهاب والتقارب مع إيران.
وتوجد انقس�امات شديدة أيضا بني الواليات
املتحدة وتركيا العضوين يف حلف شمال األطليس
بشأن الحرب األهلية السورية.
وفيم�ا تركز واش�نطن على هزيم�ة تنظيم
«داع�ش» تح�رص أنقرة على منع األك�راد من
الحصول عىل حكم ذاتي وتعزيز موقف املقاتلني
األكراد عىل األرايض الرتكية.
وأغضب الدعم األمريكي للقوات التي يقودها
األكراد يف س�وريا ،تركيا التي تعتبر تنامي قوة
األكراد تهديدا أمنيا على حدودها .وتعترب أنقرة
وح�دات حماية الش�عب امتدادا لح�زب العمال
الكردس�تاني املحظور الذي يخ�وض تمردا منذ
نح�و ثالث�ة عق�ود يف جن�وب رشق تركي�ا الذي
تسكنه أغلبية كردية.

«املروحيات اعرتض�ت بنجاح طائرة إيرانية
من دون طيار قادمة من سوريا».
وس�ائل إعالم إرسائيلية قال�ت ّ
إن هناك
فرضية يجري التحق�ق منها حول ما قالت
إنه «سعي إلس�قاط إرسائيل يف ّ
ّ
فخ إيراني»
ّ
يتمثل بإرسال طائرة من دون طيار لتتصدى
لها الطائرات االرسائيلية ُ
وتسقطها سوريا،
حسب تعبريها.
وقال موقع صحيف�ة يديعوت أحرونوت
ّ
إن إرسائي�ل ال يمك�ن أن تس�لّم بمعادل�ة
«إس�قاط طائ�رة مسيرة مقاب�ل إس�قاط
طائرة أف  »16ألنها «معادلة ردع سيئة».
وقال�ت صحيف�ة «هآرت�س» ّ
إن الرئيس
الس�وري بش�ار األس�د انتق�ل م�ن مرحلة
التهدي�د إىل مرحل�ة التنفي�ذ ،مشيرة إىل ّ
أن
السلطات السورية حذرت غري مرة يف اآلونة
األخيرة م�ن ال�رد على أي اعتداء م�ن قبل
إرسائيل.
وأش�ارت إىل أن اس�تهداف املقاتل�ة
اإلرسائيلي�ة ّ
يمث�ل تعبيرا ً ع�ن الثق�ة الذي
تشعر به سلطات دمش�ق بعد بسط قواتها
سيطرتها عىل نحو  %80من أرايض البالد.

املدفعية اليمنية تدك
جتمعات اجلنود السعوديني ومرتزقتهم
يف ( )3حمافظات
بغداد  /المستقبل العراقي

دك�ت مدفعية الجي�ش واللجان الش�عبية مواقع وتجمعات
الجيش السعودي ومرتزقته يف جبهات جيزان وعسري ونجران.
ففي عسير اس�تهداف مدفعي�ة الجيش واللجان الش�عبية
تجمعات للجنود الس�عوديني ومرتزقته�م قبالة منفذ علب ويف
مجازة محققة إصابات مبارشة.
ويف جي�زان ت�م اس�تهداف تجمع�ات للجنود الس�عوديني يف
موقع املعطن.
ويف نج�ران دك�ت قوة اإلس�ناد املدفعي تحصين�ات الجيش
الس�عودي يف رقابة السديس ،كما اس�تهدفت تجمعات مرتزقة
الجي�ش الس�عودي رشق عباس�ة وقبال�ة جبال علي�ب موقعة
إصابات يف صفوفهم.
إىل ذلك ،ش�ن طريان العدوان  5غ�ارات عىل مجازة والربوعة
بعسري .وتمكنت قوة اإلسناد املدفعي للجيش واللجان الشعبية
من إعطاب جرافة عس�كرية س�عودية يف الخوب�ة بجيزان بعد
قصفه�ا بقذائ�ف املدفعية ،كما تم اس�تهداف تجمعات للجنود
السعوديني يف مجازة بعسري.

مرص تشن عملية عسكرية واسعة الستهداف التكفرييني يف سيناء
بغداد  /المستقبل العراقي
بدأت مرص الجمعة عملية عس�كرية
واس�عة تس�تهدف التكفرييني وتش�ارك
فيه�ا الق�وات الجوية والبحري�ة وقوات
ح�رس الح�دود والرشط�ة ،وذل�ك قب�ل
انقضاء مهلة ثالثة أشهر حددها الرئيس
عب�د الفت�اح الس�ييس لتأمين منطق�ة
سيناء وتنتهي آخر الشهر الحايل.
وأص�در الجي�ش بيانني ع�ن العملية
التي ترتكز عىل شمال سيناء أعلن فيهما
أنه ب�دأ صب�اح الجمع�ة تنفي�ذ ”خطة
مجابه�ة ش�املة للعن�ارص اإلرهابي�ة
واإلجرامية“ يف ش�مال ووس�ط س�يناء
ومناطق بدلتا مرص والظهري الصحراوي
غربي وادي النيل.
وج�اء يف البي�ان األول أن ”العملي�ة
الش�املة س�يناء  “2018تأتي ”يف إطار
التكليف الصادر م�ن رئيس الجمهورية
للقيادة العامة للقوات املس�لحة ووزارة

الداخلي�ة باملجابه�ة الش�املة لإلرهاب
والعملي�ات اإلجرامية األخ�رى بالتعاون
الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة“.
وذك�ر البي�ان أن العملي�ة ته�دف إىل
”إحكام الس�يطرة عىل املنافذ الخارجية
للدول�ة املرصي�ة وتطهري املناط�ق التي
يوجد بها العنارص اإلرهابية“.
وناش�د البيان املرصيين التعاون مع
الجي�ش قائلا ”تهي�ب القي�ادة العامة
للقوات املسلحة بالشعب املرصي بكافة
أنح�اء الجمهورية بالتع�اون الوثيق مع
ق�وات إنف�اذ القانون ملجابه�ة اإلرهاب
واقتالع جذوره واإلبلاغ الفوري عن أي
عنارص تهدد أمن واستقرار الوطن“.
وكان الس�ييس ق�د أص�در ي�وم 29
ترشي�ن الثان�ي أوامره للجي�ش ووزارة
الداخلية باستخدام ”كل القوة الغاشمة“
لتأمني ش�به جزيرة س�يناء خالل ثالثة
أش�هر ،وذلك يف أعقاب هجوم دام ش�نه
تكفرييني عىل مس�جد يف ش�مال سيناء

وأسفر عن مقتل أكثر من  300شخص.
ول�م تعل�ن أي جه�ة مس�ؤوليتها ع�ن
الهج�وم ،وهو األكرب من نوع�ه إىل اآلن،
لكن املس�ؤولني قالوا إن املهاجمني كانوا

يحملون راية داعش الوحيش .ويف البيان
الثاني ع�ن العملية الذي أذي�ع بعد نحو
س�اعتني من البيان األول ،ق�ال املتحدث
العس�كري العقي�د تام�ر الرفاع�ي إن

القوات الجوية اس�تهدفت ”بؤرا وأوكارا
إرهابي�ة“ بش�مال س�يناء موضح�ا أن
الق�وات البحري�ة وقوات ح�رس الحدود
تش�ارك أيض�ا يف العملية .وق�ال ”قامت
عن�ارص من قواتن�ا الجوية باس�تهداف
بعض البؤر واألوكار ومخازن األس�لحة
والذخائ�ر الت�ي تس�تخدمها العن�ارص
اإلرهابية كقاعدة الستهداف قوات إنفاذ
القانون واألهداف املدنية يف شمال ووسط
س�يناء“ .وتابع ”كما تق�وم عنارص من
القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمني
عىل املرسح البحري بهدف قطع خطوط
اإلمداد ع�ن العنارص اإلرهابية ،وتش�دد
قوات حرس الحدود والرشطة املدنية من
إج�راءات التأمني عىل املناف�ذ الحدودية
وك�ذا إجراءات التأمين للمجرى املالحي
(لقناة السويس) وتقوم عنارص مشرتكة
م�ن القوات املس�لحة والرشطة بتكثيف
إجراءات التأمني على األهداف واملناطق
الحيوية بشتى أنحاء الجمهورية“.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية
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بن�اءا عىل م�ا جاء بكتاب مديرية بلدي�ة الكوفة االمالك املرق�م  6350241يف 2018/1/18
وكتاب مديري�ة بلديات محافظة النجف االرشف االمالك املرقم  12653/3314يف 2017/8/8
واملعط�وف عىل كتاب مديرية البلديات العامة االمالك ذي العدد  24374يف  2017/7/26تعلن
لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إج�راء املزايدة العلنية لبيع القطعة
السكنية املدرجة اوصافها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وفقا للمادة (/15اوال) من قانون
بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013وس�يجري البيع اىل منتس�بي وزارة البلديات
وتكون االس�بقية اىل منتس�بي بلدية الكوفة فعىل من يرغب باالشتراك باملزاي�دة ممن تتوفر
في�ه الشروط املطلوبة مراجعة بلدية الكوف�ة خالل ( )30ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل
لنشر اإلعلان يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %5من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة استنادا اىل املادة (/17ثالثا) من
القانون اعاله وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة النرش البالغة ( )30يوما يف الساعة
(الحادية عرشة صباحا) يف (ديوان بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية
س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة أجور النرش واملصاريف
املرتتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ ان يك�ون املتقدم للمزايدة من منتس�بي وزارة البلديات وتكون االس�بقية ملنتس�بي بلدية
الكوفة
 2ـ يقدم املشترك باملزايدة ما يؤيد عدم اس�تفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة ارض
سكنية او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دار او شقة او ارض سكنية عىل
وجه االستقالل وفقا للقرار  120لسنة 1982
 3ـ يق�دم املشترك باملزايدة اقرار عائيل وتعهد خط�ي مصدق من الدائ�رة القانونية يف ديوان
البلديات وفقا للقرار  120لسنة 1982
 4ـ يستثى البيع من ضوابط مسقط الراس
 5ـ ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا
 6ـ املستمس�كات املطلوب�ة /هوي�ة االحوال املدنية للمشترك وزوجت�ه واوالده القارصين ،
بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن ،شهادة الجنسية العراقية للمتقدم وزوجته
ت

رقم القطعة والمقاطعة والحي

المساحة

1

19/4998م 18علوة الفحل

250م2

تنويه
ورد س�هوا اس�م املدي�ن املنش�ور يف صحيف�ة
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1609يف / 2 / 5
 2015حي�ث ذك�ر عب�د اله�ادي جب�ار جويد
والصحيح عبد الهادي جب�ار جوير لذا اقتىض
التنويه .
اعالن
اىل الرشيك  /عدنان عيدان جرب
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي الجراء اجازة
بناء عىل العقار املرقم 5990
الرشيك
حيدر مهدي هاشم
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء
 /مديرية توزيع الكرخ بأس�م  /صادق محمد
رايض فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار .
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2014 / 495
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة
اىل املدين  :جمعه رشيد رمضان املدير املفوض
لرشك�ة ارسار الف�رات للمق�اوالت اضاف�ة
لوظيفته .
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز
رشط�ة املنص�ور املرق�م  1274يف / 1 / 24
 2018وتايي�د املجلس البل�دي لحي املتنبي انك
مجه�ول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم
او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا الحكام املادة  27م�ن قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالنا نخربكم بان�ه تقرر حجز
االم�وال املنقول�ة العائ�دة لك�م رشك�ة ارسار
الف�رات للتجارة واملق�اوالت العام�ة املحدودة
لق�اء طل�ب الدائن عالء ش�ون حسين البالغ
 3500ثالث�ة االف وخمس�مائة دوالر امريكي
مع  515 / 000خمس�مائة وخمسة عرش الف
دين�ار ع�ن اتعاب محام�اة مع الرس�م فيجب
عليكم اداء املبل�غ املذكور خالل مدة ثالثة ايام
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ تبليغك�م بهذا االخبار
واال فان االم�وال املحجوزة بموجب هذا القرار
س�تباع وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة 69
من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرمادي
رقم الدعوى  / 1136 /ش 2017 /
تشكلت محكمة االحوال الشخصية الرمادي بتاريخ
 2017 / 8 / 13برئاس�ة الق�ايض الس�يد خالد عبد
الجب�ار محس�ن امل�اذون بالقضاء باس�م الش�عب
واصدرت قرارها التايل :
املدعية  /رشا فاضل صالح .
املدعى عليه  /فهد محمد حمد .
الق�رار  :ادعت املدعية لدى هذه املحكمة بان املدعى
عليه زوجها الداخل بها رشعا وقانونا وقد تركها منذ
فرتة طويلة بال نفق�ة لذا طلبت من املحكمة الحكم
بالتفري�ق للهج�رة وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف
للمرافع�ة الغيابية العلنية واطالع املحكمة عىل عقد
الن�كاح الخاص بط�ريف الدعوى والص�ادر عن هذه
املحكم�ة بالعدد  4170يف  2012 / 12 / 11والثابت
في�ه زواج الطرفين املتداعيين ولتقري�ر البح�ث
االجتماع�ي بالعدد  /1855بحث  2017 /يف 5 / 30
 2017 /اعتمدت املحكمة عليه الشخصية التي ابدت
واقع�ة الهجر واطالعها على مطالعة الس�يد نائب
املدع�ي العام بالع�دد  60يف  2017 / 7 / 19والقوال
الش�خص الثالث الذي ادخلته املحكمة شخصا ثالثا
ه�و االخر ايد هجر ش�قيقه لها منذ فترة تزيد عىل
السنتني ولم يراجعها طيلة هذه املدة لذا فان الهجر
وفق ماتق�دم يكون قد تحقق عىل وفق املادة الثالثة
واالربعين اوال –  2من قانون االحوال الش�خصية –
عليه ولكل ماتق�دم قررت املحكمة الحكم بالتفريق
بين املدعية ( رش�ا فاضل صال�ح ) واملدعى عليه (
فه�د محم�د حم�د ) واعتب�ار ه�ذا التفري�ق طالقا
بائنا بينونة صغرى واليح�ق للمدعى عليه مراجعة
املدعي�ة اال بمهر وعقد جديدين وعلى املدعية لزوم
الطرق الرشعية البالغ�ة ثالثة قروء وعدم الزواج اال
بعد انقضائها واكتساب الحكم درجة البتات وصدر
القرار وفق املواد  / 43اوال  2واحوال ش�خصية 161
و  166و  177و  203مرافع�ات مدنية حكما غيابيا
قابال لالعرتاض وافهم علنا يف 2017 / 8 / 13
القايض
خالد عبد الجبار محسن
اىل  /السيد امجد شهاب حمد
تبليغ
اش�ارة اىل كت�اب معاوني�ة االس�منت الجنوبية ذي
الع�دد /ج 485/يف  2018/1/17ومرفق�ة كت�اب
الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة ذي العدد 565
يف  2018/1/11بخص�وص تبلغك�م بكت�اب وزارة
الصناع�ة واملع�ادن /لجن�ة التضمين املركزية ذي
الع�دد  869يف  2018/1/7تق�رر تبليغكم للحضور
ام�ام اللجنة اعاله يف مقر الوزارة بخصوص تدوين
اقوالك�م ح�ول فق�دان اجه�زة املوبايل ومس�دس
برونك

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 44 :
التاريخ 2018/2/7

إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة تاجري (سنة واحدة) وفقا إلحكام قانون
بي�ع وإيجار أم�وال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر
في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش
اإلعلان يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة
املقدرة باس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع
مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل
ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة
صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة (  )30يوما م�ن تاريخ تصديق قرار اإلحالة لغرض
تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكت�ب املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
 5ـ يلزم املتقدم عىل تاجري مس�احة من االرض النشاء مخزن للديكور عليها والوارد بالفقرة ()7
من أالعالن بتنفيذ كشف البلدية البالغ ()96,946,000
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت

5

()3×4م

مجاور علوة االسماك

سنة واحدة

2

حانوت

9

()3×6م

عمارة البلدية

سنة واحدة

3

شقة

15

()12×13م

عمارة البلدية

سنة واحدة

4

حانوت

 150أ

72م2

شارع السكة

سنة واحدة

5

حانوت

1/195

()4×3م

الحمام المالح

سنة واحدة

6

حانوت

8/99

95,6م2

السراي

سنة واحدة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الخالص يف الخالص
العدد  / 279ب 2017 /
اعالن
إىل املدعى عليه  /عباس عبد املهدي عباس
اق�ام املدع�ي الدع�وى املرقم�ة  / 279ب 2017 /
بتاري�خ  2017 / 7 / 2يف محكم�ة ب�داءة الخالص
الزالة ش�يوع العق�ار املرق�م  6 / 116مقاطعة 66
ألخالص الرشقية جنس�ها ملك رصف وحيث وردت
ورق�ة التبلي�غ بالحك�م الغيابي بالع�دد  3181يف 7
 2018 / 2 /مشروح عليه�ا بان�ك مرتحل إىل جهة
مجهولة ويتعذر تبليغك وحسب اشعار املختار – لذا
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني
بالق�رار املرق�م  / 279ب  2017 /والص�ادر م�ن
محكم�ة بداءة الخال�ص يف  2018 / 2 / 4لذا قررت
النشر يف الصحيفتني املحليتني ول�ك حق االعرتاض
ضمن املدة القانونية التي حددها القانون.
القايض
عدنان حسني عيل
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 16/37 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  7/السهيلية
الجنس  :عرصة
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  1 :دونم و 1اولك و30,78م2
املشتمالت :
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :عماد عبد االمري جياد
مقدار البيع ( )1,578,460,000مليار وخمس�مائة
وثمانية وس�بعون ملي�ون واربعمائة وس�تون الف
دينار عراقي
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة باملزايدة
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن عن
حصة عماد عبد االمري جياد لقاء طلب الدائن املرتهن
عبد الله حمود جاسم البالغ ( )300,000,000فعىل
الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
 15يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية نقدية او
كفالة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيمة املقدرة
للمبي�ع البالغ�ة (اعلاه) وان املزاي�دة س�تجري يف
الساعة  12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3798 :ب2017/4
التاريخ 2018/2/5
اعالن
بناءا على الق�رار الص�ادر من هذه
املحكم�ة بإزالة ش�يوع العقار املرقم
 2/10685ح�ي الحسين يف النجف
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون
ي�وم ) يوم�ا م�ن الي�وم الثاني لنرش
االعلان مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة
املق�درة بموج�ب صك مص�دق ألمر
محكم�ة ب�داءة النجف وص�ادر من
مرصف الرافدين رق�م ( )7يف النجف
وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة
الثاني�ة عشر م�ن الي�وم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي
جل�ب هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية.
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :العق�ار املرقم 2/10685
حي الحسني يف النجف عبارة عن دار
س�كنية تقع عىل شارع نجف كربالء
مقاب�ل محط�ة تعبئ�ة وق�ود الكرار
وهي بطابقني الطابق العلوي يتكون
م�ن غرف�ة ن�وم وصال�ة ومجموعة
صحي�ة باالضافة اىل س�طح الحاوي
على الس�تار الخاص به ام�ا الطابق
االريض يتك�ون م�ن غرفت�ي ن�وم
واس�تقبال وصال�ة صغيرة ومطبخ
صغير وك�راج لوق�وف الس�يارات
ومجموع�ة صحي�ة عدد اثن�ان الدار
مبني بالطابوق مسقف بالكونكريت
مجهز باملاء والكهرباء وغري مشغول
م�ن اح�د درج�ة عمرانه متوس�طة
وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ (
 )862,000,000ثمانمائ�ة واثن�ان
وستون مليون دينار ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /286 :ب2017/3
التاريخ 2018/2/5
اعالن
بن�اءا على الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه
املحكم�ة بإزال�ة ش�يوع العق�ار املرقم
 318/11491حي االس�كان يف النجف
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته
ادناه فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
هذه املحكمة خالل (ثالثون يوم ) يوما
من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغة %10
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
ألم�ر محكمة بداءة النج�ف وصادر من
مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة
الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن
يف ه�ذه املحكم�ة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية
العراقية.
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  318/11491حي االسكان
يف النجف عبارة عن دار تقع عىل ش�ارع
ستة مرت وبواجهة  9مرت ونزال  18مرت
وبمس�احة عمومي�ة  162م 2ويحتوي
عىل مدخل بمساحة 4×3مرت واستقبال
بمس�احة  4×3وصال�ة بمس�احة 5×4
وغرف�ة ن�وم بمس�احة  3×3ومطب�خ
صغير ومجموع�ة صحي�ة وس�احة
وسطية مفتوحة غري مسقفة بمساحة
 6×7تطل عىل غرف�ة مهدمة ال تحتوي
على س�قف وغرف�ة اخ�رى مرتوك�ة
مس�احة كل غرفة  4×4وان بناء العقار
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان
ومجه�ز باملاء والكهرب�اء درجة عمران
الدار املذكورة دون الوس�ط والشاغل يف
العقار املدعو حسين جواد جاسم وهو
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة
مستأجر وان القيمة الكلية للعقار مبلغ
( )210,600,000مائتان وعرشة مليون
وستمائة الف دينار فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى
االتحادية
محكمة جنح الرميثة
العدد /55 /ج2018/
التاريخ 2018/1/30 /
اىل املتهم الهارب /حمزة حاكم صاحب شناوة
تبليغ
بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز رشطة
الرميث�ة وملجهولة مح�ل اقامت�ك عليه قررت
املحكم�ة تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني
محليتين يوميتني بموع�د املحاكمة املصادف
 2018/3/18الس�اعة التاسعة صباحا لكونك
مته�م يف الدع�وى املرقم�ة /55ج2018/
املش�تكي فيها (عيل عبد عمران) وفق احكام
امل�ادة  2/456م�ن قانون العقوب�ات العراقي
رق�م  111لس�نة  1969املع�دل يف حال�ة عدم
حضورك س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابا
وعلنا وفق االصول القانونية
القايض
فراس احمد حسني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /142 :س2018/
التاريخ 2018/2/8
اىل  /املس�تأنف عليه  /تحسين عباس محمد
صالح
اعالن
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من قبل
املس�تأنف مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته
بخص�وص الق�رار الصادر م�ن محكمة بداءة
النجف يف الدعوى املرقم�ة /3530ب2017/4
والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامت�ك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي الغري 2
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم املرافعة املصادف  2017/2/20الس�اعة
الثامن�ة والنص�ف صباح�ا ويف حال�ة ع�دم
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري
املرافعة بحقك حضوريا وعلنا وفق القانون
القايض
خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية
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النفط توقع عقد ًا إلنشاء مصفى كركوك بطاقة « »70الف برميل يومي ًا
بغداد /المستقبل العراقي

يأت�ي ضم�ن خط�ط وبرامج ال�وزارة
لتغطي�ة الحاجة املحلية من املش�تقات
النفطي�ة يف البلاد والعمل على تصدير
الفائ�ض م�ن خلال مش�اريع املصايف
االستثمارية».
واش�ار اىل ان «توقي�ع العق�د يأت�ي
بالتزام�ن مع جه�ود ال�وزارة لالرتقاء
بالصناعة النفطية يف محافظة كركوك
وتنفي�ذ عدد م�ن املش�اريع التطويرية
وإع�ادة التأهي�ل للحقول واملنش�اءات
النفطي�ة والبنى التحتية ومد ش�بكات
االنابيب النفطية».
وقال مستش�ار ال�وزارة ضي�اء جعفر
بحس�ب البي�ان ان «ال�وزارة وضع�ت
اليوم لبن�ة جديدة لالس�تثمار يف قطاع
التصفية الذي س�يعظم معدالت االنتاج
الوطن�ي م�ن املش�تقات النفطي�ة من

أعلن�ت وزارة النفط ع�ن توقيعها عقدا ً
إلنش�اء مصفى كركوك بطاقة  70الف
برميل يومياً.
وقالت الوزارة يف بيان ورد لـ «املستقبل
العراق�ي»  ،إنه «بحض�ور وزير النفط
جب�ار عيل اللعيبي وقع�ت وزارة النفط
عقدا ً استثماريا ً مع رشكة رانية الدولية
إلنش�اء مصفى كركوك بطاقة  70ألف
برميل».
واكد اللعيبي ان «انشاء مصفى كركوك
يمثل الخطوة االوىل لالس�تثمار يف قطاع
التصفي�ة للوص�ول اىل طاق�ة انتاجية
من املش�تقات النفطية تغطي الحاجة
املحلي�ة يف املحافظ�ة واملحافظ�ات
املج�اورة» .واض�اف ان «ه�ذا املرشوع

أمانة بغداد
حتدد ضوابط ورشوط
الدعايات االنتخابية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد ،ع�ن تهيئة  500الف
مرت مرب�ع يف جمي�ع مناط�ق العاصمة
لتغطي�ة عم�وم الدعاي�ات االنتخابي�ة
للمرش�حني يف االنتخابات النيابية املقرر
اجراؤها يف الـ  12ايار .« 2018
وذك�ر بي�ان لالمان�ة ،تلقته «املس�تقبل
العراق�ي» ،أن «دائ�رة التصامي�م اعدت
تصميم�ا ً جديدا ً إلس�تعماله يف الدعايات
االنتخابي�ة للمرش�حني بش�كل تركي�ب
ميكانيك�ي يمك�ن نصب�ه وازالت�ه
بس�هولة وال يس�بب اي أرضار للشوارع
واالرصفة».
واضافت ،أن «أمانة بغداد هيأت مساحة
تق�در ب�ـ( )500أل�ف مرت مرب�ع تغطي
عموم الدعايات االنتخابية للمرشحني يف
جميع مناطق العاصمة ،محددة ضوابط
نصب الدعاي�ات االنتخابية يف الش�وارع
الت�ي ال يق�ل رصيفه�ا ع�ن ( )3أمت�ار
والجزرات الوس�طية التي اليقل عرضها
عن ( )3أمتار».
واش�ارت اىل أن «هناك تنس�يقا ً مشرتكا ً
مع املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
إلع�داد الضواب�ط الخاص�ة بالدعاي�ات
االنتخابي�ة واتخاذ االج�راءات القانونية
بحق املخالفني بما يسهم يف منع تشويه
مظهر العاصمة.

خالل املش�اريع والخطط االسرتاتيجية
الخاص�ة بإنش�اء ع�دد م�ن املص�ايف
االس�تثمارية يف محافظ�ات نين�وى
واالنب�ار وذي قار و مصاف اخرى ،مما
س�يعزز م�ن االي�رادات املالي�ة لخزينة
الدولة العراقية» .وقال مديرعام رشكة
مصايف الش�مال قاس�م عبدالرحمن ان
«مصف�ى كرك�وك يتمي�ز بمواصف�ات
متط�ورة وجمي�ع مراحل االع�داد لهذا
املرشوع تمت وف�ق املواصفات العاملية
الحديثة  ،وس�يؤمن املصفى املش�تقات
النفطي�ة بمواصف�ات عالي�ة الج�ودة
كالبنزي�ن ع�ايل االوكتاين واملش�تقات
االخرى» .وتابع مدير رشكة رانية جالل
ح�اج احم�د ان «الرشكة س�تعمل عىل
انش�اء املصفى وفق املواصفات العاملية
وستلتزم باملواعيد لتشغيل املصفى.

حمافظ البرصة يعلن عن عملية لفرض القانون يف املحافظة
البصرة  /المستقبل العراقي
اعلن محافظ البرصة اسعد العيداني عن قرب انطالق
عملية امنية لفرض القانون يف املحافظة».
وقال العيداني «هناك قوات امنية س�تحرض للبرصة
م�ن اج�ل عملية لف�رض األم�ن يف املحافظ�ة وذلك
بالتنس�يق مع دي�وان املحافظة وقيادت�ي العمليات
والرشطة فضال عن جهازي املخابرات واالستخبارات
واألم�ن الوطني».وأض�اف إن «تل�ك القوات ليس�ت
غايته�ا الضغ�ط عىل املواطنين وإنم�ا القضاء عىل
كافة عصابات الجريمة واالبت�زاز وترويج املخدرات

اعلنت هيأة املنافذ الحدودية عن «ضبط شاحنة محملة ببضاعة
علب فارغة يف منفذ سفوان الحدودي».
وذكر بيان للهيأة تلقت «املستقبل العراقي» ،نسخة منه  ،انه « تم
ضبط الش�احنة من قبل ش�عبة البحث والتحري يف املنفذ ،لوجود
زي�ادة  4طن عن الكمية املثبتة يف بيان�ات املعاملة الكمركية أدى
إىل حدوث فرق رس�م كبري يف رس�م البضاعة س�بب ه�در يف املال
العام «.
واشار اىل انه « تم إحالة البضاعة واملقرصين إىل القضاء.

المستقبل العراقي /الغانم

حي�ث بدأ العمل خالل الفترة املاضية للقضاء عليها
لكن نق�ص العدة والعدد أخر انج�از بعضها».وتابع
«ل�ذا ندعو املواطنين إىل التع�اون مع الق�وات التي
ستحرض للبرصة للمشاركة بالعملية األمنية.

حمافظ بغداد يعقد ندوة خدمية يف ناحية اجلرس
مش�اريع مناط�ق اط�راف العاصمة».الفت�ا اىل
«ارس�ال فرق خاصة من البلدية للقيام بالتسوية
الرتابية ورفع املخلفات وحدل وقش�ط الش�وارع
ومن ثم فرش مادة السبيس».
فضال عن ارس�ال فريق طبي متخصص للكشف
ع�ن املس�توصف الصح�ي يف املنطق�ة وتزوي�دة
باملس�تلزمات الصحي�ة والطبية الالزمة مش�ددا
يف الوقت نفس�ة عىل ارس�ال مهندسني مختصني
ملراقب�ة ومتابع�ة ه�ذا العمل».واختت�م املحافظ
حديثة بتوجيه الش�كر البن�اء الناحية الذين كان
له�م دور كبير يف الضغط على الجه�ات املعنية
م�ن خالل التظاهرات الس�لمية الجل االلتفات اىل
مناطقهم مجددا دعوتة لرئي�س الوزراء لالرساع
يف رصف التخصيصات املالية الخاصة باملحافظة
للميض يف تنفيذ املشاريع يف مختلف القطاعات.

زار محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي ناحي�ة
الجرس(منطق�ة الكرغولي�ة) يف قض�اء املدائ�ن
واطل�ع عىل الواقع الخدم�ي فيها والتقى بوجهاء
واهايل املنطقة واملواطنني».
وذك�ر مكتبه االعالمي ان « املحافظ خالل الزيارة
عق�د ندوة خدمية تم من خاللها مناقش�ة الواقع
الخدم�ي يف املنطقة واالس�تماع اىل ابرز املش�اكل
واملعوق�ات الت�ي ترك�زت على الجان�ب الصحي
والرتبوي والخدمي».
واصفا ه�ذه الزيارة باملهمة مؤك�دا عىل «تقديم
كاف�ة الخدم�ات وفق�ا لالمكاني�ات املتوف�رة
للمحافظ�ة عىل أم�ل أطالق التخصيص�ات املالية
للمحافظة خالل االش�هر املقبل�ة للرشوع بتنفيذ

بغداد  /المستقبل العراقي

واسط تطلق املرحلة الثانية
من أعامل محلة «شجريت»

والتهري�ب باإلضاف�ة إىل نزع السالح».وأش�ار إىل إن
«حت�ى العصاب�ات الت�ي خرج�ت من البصرة قبل
انطلاق العملي�ة س�تتم متابعتها من خلال الجهد
أالس�تخباراتي والقب�ض عليها».وأك�د إن «العملية
س�تكون نوعي�ة وغايته�ا توفير األم�ن يف البصرة
والقض�اء عىل املظاه�ر التي أس�اءت للمدينة والتي
ُشخصت مسبقا من قبل قيادتي العمليات والرشطة

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

ضبط شاحنة خمالفة حمملة ببضاعة
علب فارغة يف منفذ سفوان

أعلن محافظ وسط محمود مال طالل عن «انطالق املرحلة الثانية
م�ن حملة (ش�جرتي لغرس أكثر م�ن مليون ش�جرة) املنفذة يف
طري�ق بدرة كوت ،بعد انتهاء املرحلة األوىل التي أطلقها س�يادته
يف األسبوع املايض» .
وأفاد مص�در إعالم�ي يف املحافظة لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،انه
«جرى خالل هذه الحملة غرس نحو ( )5000شجرة عىل جانبي
الطريق وبمش�اركة واسعة من ممثيل وكوادرمؤسسات ورشائح
املجتمع بينها قيادة رشطة واس�ط والجمعيات الفالحية والفرق
التطوعية».
واك�د طالل ان « هذه الحملة س�تتم يف عم�وم املناطق وبالتتابع
ألجل أظهار املدن والطرق العامة والس�احات باملظهر الحضاري
والجمايل وبمايليق بمكانتها .

التقاعد تدشن محلة تدقيق بعد كشف
انتحال صفة متقاعدين وتزوير وثائق

التجارة :استمرار تصنيع وجتهيز الرز املحيل يف النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب
اح�دى تش�كيالت وزارة التج�ارة ع�ن
«اس�تمرار تصنيع وتجهيز الرز املحيل
يف النجف باالضاف�ة اىل وصول كميات
م�ن الرز الفيتنامي اىل محافظتي دياىل
وصالح الدين».
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة نعي�م
املكص�ويص يف بيان تلقته «املس�تقبل

العراق�ي» ،ان «مجرش�ة اب�و صخير
الحكومي�ة يف محافظة النجف االرشف
واصل�ت عملي�ة تصنيع الش�لب لرفد
البطاق�ة التموينية بال�رز املحيل حيث
بلغ معدل االنت�اج اليومي مابني (-٧٥
 )٨٠ط�ن كما بارشت مخ�ازن الرز يف
س�ايلو ابو صخري بتجهيز وكالء املواد
الغذائي�ة بالرز العنبر كحصة جديده
لغرض توزيعها ضمن مفردات البطاقة
التموينية» .

وبني ان «س�ايلو النج�ف االفقي بارش
كذل�ك بتجهي�ز وكالء محافظة النجف
االرشف والعوائ�ل النازح�ة بمادة الرز
املحلي ولحص�ة كانون الثان�ي ٢٠١٨
حي�ث بلغت الكميات املجهزة  276طن
و الزال�ت الكوادارالعامل�ة يف املواق�ع
مستمرة بالتجهيز لغرض رفد البطاقه
التموينية».
واشار اىل ان «فرع رشكته يف محافظة
صلاح الدي�ن اس�تقبل 18ش�احنة

محمله بال�رز الفيتنامي حيث بارشت
امللاكات العامل�ة يف الف�رع بعملي�ة
اس�تالم وتفري�غ الكمي�ات يف مخازن
املوقع ليتم بعدها تجهيز تلك الكميات
كحصه اوىل لعام  2018ضمن مفردات
البطاق�ة التموينية كما اس�تقبل فرع
الرشكة يف محافظ�ة ديالة كميات من
ال�رز تالفيتنام�ي والواردة م�ن ميناء
ام قصر حيث بلغت الكمي�ات الواردة
( )1500طن .

بعد ظهور حاالت اصابة جديدة

صحة الكرخ تدعو اجلهات العليا للحد من انتشار مرض العوز املناعي «االيدز»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا مدي�ر عام دائ�رة صح�ة بغداد/الكرخ
الدكتور جاس�ب لطيف الحجام�ي الجهات
العليا للحد من انتش�ار مرض العوز املناعي
(االيدز) و من خالل وس�ائل االعالم املختلفة

ومؤك�دا على دوره�ا يف نشر االج�راءات
الوقائي�ة و العالجية للحد من�ه و عدم تزايد
الحاالت «.
الحجام�ي ب�دوره وخلال زي�ارة ق�ام بها
ملركز فحص العوز املناع�ي للوافدين العرب
و االجان�ب يف الصالحية والتابع لدارة صحة

بغ�داد الكرخ عن تزايد اع�داد املصابني بهذا
امل�رض حي�ث بلغت ( 6حالة م�ع بداية عام
 ) 2018منوه�ا ان ت�م تاكي�د ( 3ح�االت يف
مخترب الصحة املركزي يف وزارة الصحة ومن
جنس�يات اجنبية وعراقية ويذكر ان يف عام
 2017س�جلت ( 27حالة  4،اجانب والبقية

الزراعة تعلن اعداد خطة شاملة ملواجهة
شح املياه
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الزراع�ة ،عن اعداد خطة ش�املة
ملواجهة شح املياه الذي تسبب يف قلة املساحات
املزروعة بالري السيحي االعتيادي ضمن خطتها
للموسم الزراعي الصيفي املقبل».
وق�ال وكي�ل ال�وزارة الفن�ي مه�دي القييس يف
ترصيح تابعته «املس�تقبل العراقي» ،إن “وزارة
امل�وارد املائية طالب�ت وزارته من خلال اللجنة
املشتركة بينهما ،بتقليص املس�احات املزروعة
بطريق�ة الري الس�يحي االعتيادي للموس�مني
الصيفي والش�توي املقبلني بس�بب ش�ح املياه
وتراج�ع املخ�زون منه�ا بش�كل كبير مقارنة
بالعام السابق”.
وأضاف القييس ،أن “الخطة التي اعدتها الوزارة

ملواجه�ة هذه االزمة ،تعتم�د عىل عاملني ،االول
العم�ل باالتجاه ال�ذي يضمن تقنني اس�تخدام
املي�اه واملحافظ�ة عليها من الضي�اع من خالل
اس�تخدام تقنية املس�ح الليزري لتعديل االرض
لضمان ري متساو لجميع املساحة املزروعة من
دون وجود ضائعات بكميات املياه املس�تخدمة
للري”.
واضاف ،ان “العامل الثاني ،يتطلب زراعة نباتات
تك�ون مقاومة ومتحمل�ة للجف�اف وال تحتاج
زراعتها وريها اىل توفري كميات كبرية من املياه،
فضلا عىل ان وزارة املوارد املائية وبالتعاون مع
وزارته ،منعت زراعة الشلب بغري مناطق زراعته
حفاظ�ا على حصص املي�اه املطلق�ة يف جميع
املحافظات ،كما منعت زراعته ايضا عىل ضفاف
االنهار لتجنب االرساف باستخدام املياه.

م�ن العراقيين) وش�دد على اهمي�ة اتخاذ
كافة االجراءات للحد من انتش�ار هذا املرض
ومن خالل تس�جيل الحاالت املؤكدة وفحص
املالمسين لهم مع فتح س�جل خ�اص بكل
مريض تم اكتشافه «.
ومن جانب اخ�ر زار الحجامي مركز صحي

الصالحي�ة ومرك�ز ابن البيط�ار التخصيص
لجراحة القلب واطلع عىل مستوى الخدمات
الطبية والصحي�ة املقدمة للمواطنني وابدى
التوجيه�ات الالزم�ة الت�ي من ش�أنها رفع
املستوى الصحي خدمة للصالح العام.

الرافدين يعلن توطني رواتب موظفي الوقف الشيعي
الكرتونيا ملنحهم السلف والقروض
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرافدين عن «توطني رواتب موظفي
مق�ر دي�وان الوق�ف الش�يعي الس�تالم رواتبه�م
الشهرية الكرتونيا «.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت «
املس�تقبل العراقي» نس�خة منه  ،ان�ه « تم توطني
رواتب موظفي الوقف الشيعي (املقر) وذلك الستالم
رواتبهم الش�هرية عن طري�ق البطاقة االلكرتونية
بدال من النقد اليدوي».
وأض�اف ان « ه�ذه الخط�وة فيه�ا مي�زات ع�دة
للموظف من بينها حصوله عىل الس�لف والقروض
التي يمنحها املرصف اسوة بموظفي بعض وزارات
ومؤسس�ات الدول�ة االخ�رى التي تتس�لم رواتبها
الشهرية من املرصف.

بغداد  /المستقبل العراقي
قالت هيئة التقاع�د الوطنية انها ضبطت ح�االت تزوير للوثائق
الرس�مية و»انتح�ال» صف�ة متقاعدين ،فضالً ع�ن تقايض عدد
م�ن املتقاعدين ألكثر من راتب ،مؤكدة انها بارشت بحملة تدقيق
واسعة».
واوضحت الهيئة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،انها «بارشت
باس�تئناف إجراءات حملة التدقيق املتقاطع لبيانات املتقاعدين،
واثبات حياتهم ،والتغريات التي طرأت عىل الحالة االجتماعية».
وذك�رت ب�ان «نتائج التدقي�ق أظهرت ،اس�تالم البع�ض للراتب
التقاع�دي باإلضاف�ة اىل الرات�ب الوظيف�ي ،او رات�ب الحماي�ة
االجتماعي�ة ،او الجم�ع بني راتبني ،م�ن الدولة خالف�ا للقانون،
وحاالت وفاة املتقاعد وعدم قيام ارسته بإشعار الهيئة بوفاته».
وأضاف�ت أن الحملة أظهرت أيضا ً «زواج (زوجة او بنت او اخت)
املتقاع�د املتويف وعدم إش�عار الهيئة بذل�ك ،وكذلك حاالت انتحال
صفة املتقاعد وتزوير الوثائق .الرسمية».
ودعت الهيئة «املشمولني بالحاالت أعاله مراجعة ديوان الهيئة يف
بغ�داد وفروعها يف املحافظات لغرض اكمال إجراءات براءة الذمة
وسلامة موقفهم القانوني خالل مدة  60ي�وم ابتداء من الثامن
من ش�باط الجاري ،وبخالفه س�يتم اتخاذ االج�راءات القانونية
بحقهم بما فيها االحالة اىل القضاء.

النزاهة :ضبط « »7ماليني حبة خمدرة
يف مطار بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت هيأة النزاه�ة عن تفاصي�ل عملية ضب�ط  7ماليني حبة
ِّ
الجوي.وذكرت
مخ�درة يف مطار بغداد ،دخلت العراق عرب الش�حن
الهيأة يف بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،يف معرض حديثها عن
تفاصي�ل عمليَّة الضبط الت�ي ُن ِّف َذت بموجب مُ َّ
ذك�ر ٍة قضائ َّي ٍةَّ ،
أن
«مالكات مديريَّة تحقيق بغداد ضبطت ( )7.387.760حبة مخدرة
ً
مبينة َّ
أن «الش�حنة املضبوطة
نوع (آرتني) يف مطار بغداد الدويلِّ»،
َّ
الجوي ،عىل متن طائرة تابعة للخطوط
دخلت العراق عرب الش�حن
الجويَّة الرتكيَّة قادمة بواس�طة (ترانزيت) من الصني ومن منش�أ
أملاني».وأش�ارت اىل ان «التحرِّي�ات األوليَّ�ة الت�ي أجرتها مالكات
املديريَّـة قادت إىل َّ
أن الشحنة املضبوطة دخلت العراق عرب الشحن
ّ
الج�وي على َّأنها (إكسس�وارات موبايالت) -كما مثب�ت يف وثيقة
ُ
«الدائرة َّ
أكدت تنظيم مالكات
الش�حن التي ضبطتها».وأضافت ان
ضبط أصويلٍّ تضمَّن ،إضافة إىل التحقيقات األوليَّة،
املديريَّة ملحرض
ٍ
جمي�ع املُربزات الجرميَّة املضبوطة ،وت َّم عرض املحرض عىل قايض
التحقيق املُ
ختص؛ بغية ِّ
ِّ
اتخاذ اإلجراءات القانونيَّة الالزمة.
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اعالنات
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد5690 :
التاريخ2018/2/7 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االملاك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العمارة خلال فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة
التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
ويك�ون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

www.almustakbalpaper.net

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد5675 :
التاريخ2018/2/7 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االملاك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العمارة خلال فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة
التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
ويك�ون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 1

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

1

حانوت رقم 2

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 2

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 3

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 3و4

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 5

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 6

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 6

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 7

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 7

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 8

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 8

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 11

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم 9

العروبة مجاور الملعب

12م2

 225,000مائتان وخمسة وعشرون الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 12

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

9

حانوت رقم 10

العروبة مجاور الملعب

12م2

 630.000ستمائة وثالثون الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم 13

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

العدد5671 :
التاريخ2018/2/7 :

العدد5674 :
التاريخ2018/2/7 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االملاك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العمارة خلال فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة
التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
ويك�ون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديري�ة بلدية العمارة ع�ن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االملاك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مق�ر بلدية العمارة خلال فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة
التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديري�ة بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة
عطل�ة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
ويك�ون عليه مراجع�ة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 14

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 700,000سبعمائة الف دينار

ثالث سنوات

1

حانوت رقم 38

سوق العروبة  50/4ماجدية

6م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 17

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 700,000سبعمائة الف دينار

ثالث سنوات

2

حانوت رقم 42

سوق العروبة  50/4ماجدية

6م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 29

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 700,000سبعمائة الف دينار

ثالث سنوات

3

حانوت رقم 43

سوق العروبة  50/4ماجدية

6م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 44

سوق العروبة  50/4ماجدية

6م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

4

حانوت رقم 31

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 700,000سبعمائة الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 51

سوق العروبة  50/4ماجدية

6م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

5

حانوت رقم 32

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 800,000ثمانمائة الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 1

سوق العروبة  50/4ماجدية

4م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

6

حانوت رقم 33

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 800,000ثمانمائة الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 2

سوق العروبة  50/4ماجدية

4م2

 850,000ثمانمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

7

حانوت رقم 34

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 800,000ثمانمائة الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم  1أ

سوق العروبة  50/4ماجدية

4م2

 650,000ستمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

9

حانوت رقم  2أ

سوق العروبة  50/4ماجدية

4م2

 650,000ستمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

8

حانوت رقم 36

سوق العروبة  50/4ماجدية

16م2

 700,000سبعمائة الف دينار

ثالث سنوات

10

حانوت رقم  3أ

سوق العروبة  50/4ماجدية

4م2

 650,000ستمائة وخمسون الف دينار

ثالث سنوات

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 605ش 2018 /
التاريخ 2018 / 2 / 8

اعالن

اىل املدعى عليه  /مصطفى ثابت محمد
اقامت املدعية فرقد عب�د الجبار عباس الدعوى املرقمة
اعلاه يطالب فيها تصديق الطالق الخارجي وملجهولية
محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك
ً
اعالن�ا يف صحيفتين محليتين يوميتني للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم  2018 / 2 / 13ويف حال�ة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون
القايض  /حممد حميسن عيل

رشوط التأجري
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فرتة التأجري او عن�د انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد 3456
السجل 18
التاريخ 2018 / 2 / 1

انذار

بواسطة السيد كاتب عدل الباب الرشقي املحرتم
اىل السيد صالح محمد عيل العنوان :بغداد م  508ز  11د  109أ خلف اسواق
بريوت
جهة االنذار
سبق وان استاجرت املشتمل الواقع يف شارع فلسطني م  508ز  11د 109
أ ول�م توقع عقد ايجار رغم اتصالنا بك ع�دة مرات للحضور لتوقيع العقد
ولقد اش�غلت املش�تمل منذ ثالثة اشهر ولم تس�دد بدالت االيجار والبالغة
 1,900,000مليون وتس�عمائة الف دينار لذا ننذرك باخالء العقار خالل 7
ايام من تاريخ تسلمك هذا االنذار وبعكسه سيتم اتخاذ االجراءات القانون
بحقك
املنذر /زهره محمود محمد
الكرادة  193223825233 /يف 2017 / 7 / 12
بغداد م  508ش  11د  109االستمارة 37596
الكاتب العدل

محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثانية
العدد 36
التاريخ 2018/2/4

تنويه

الحاق�ا بإعالنن�ا املرق�م  16يف 2018/1/16
واملنش�ور بصحيفة (املستقبل العراقي ) بعددها
املرقم ( )1598يف  2018/1/21واشارة اىل ما جاء
بكتاب مديرية بلدية العباس�ية املرقم ()521/15
يف  2018/1/29باس�تثناء وعدم االعالن عن امللك
(ك�راج /حرف�ة صناعي�ة )  /رقم  4وبمس�احة
(105,5م )2الواقع�ة يف (الح�ي الصناعي) والذي
ورد بالتسلسل ( )5يف االعالن املشار اليه اعاله لذا
اقتىض التنويه
الدكتور

حسني عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية

ورئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
النجف
العدد  :حجة فقدان 2018/
التاريخ 2018/2/8
اىل  /املدع�و /علي مس�لم عبود
الشكور
اعالن
قدم طالب حجة الفقدان صبيحة
عب�د الخرض وادي طلب�ا اىل هذه
املحكم�ة تروم في�ه اصدار حجة
فق�دان بحق�ك كون�ك مفق�ود
وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها
خالل عشرة ايام من تاريخ نرش
االعلان وبخالف�ه س�يتم النظ�ر
بالطلب وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة /117 :خ2017/
التاريخ 2018/2/6
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ كربلاء
العق�ار تسلس�ل 3/43941م61
جزي�رة الواق�ع يف كربلاء ح�ي
النض�ال العائ�د للمدي�ن مصعب
راهي محم�د املحجوز لقاء طلب
الدائ�ن مديري�ة تنفي�ذ الكوفة /
مس�لم ش�اكر عبد زي�اره البالغ
 150,000,000مائة وخمس�ون
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
ثالثين يوما تبدأ من الي�وم التايل
للنرش مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نوزا عبد الرضا عبد الله
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :كربلاء
ح�ي النض�ال 3/ 43941 /م 61
جزيرة
 2ـ جنس�ه ونوع�ه  :دار م�ن
طابقني
 3ـ ح�دوده واوصاف�ه  :دار من
طابقين من الش�يلمان يش�تمل
على طارم�ه ومطب�خ وحم�ام
ومرافق عدد ( )3واستقبال
 4ـ مش�تمالته  :الطاب�ق الثان�ي
غرف نوم عدد ( )2وحمام ومطبخ
البناء من الطابوق والثرمس�تون
ومسقف بالشيلمان
 5ـ مساحته 2,350 :م2
 6ـ درجة العمران  :وسط
 7ـ الش�اغل  :املال�ك ل�م يرغ�ب
بالبقاء بعد البيع
 8ـ القيمة املقدرة 85,000,000 :
خمسة وثمانون مليون دينار
 9ـ الوارد الس�نوي 2,400,000 :
مليونني واربعمائة الف دينار
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف
االوىل
اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رق�م القطع�ة :
1/229
املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة :
حيدرية  6خان الحمار
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 311,64م2
املش�تمالت  :غرفتين وصال�ة
ومكش�وفة وطارم�ة ومطب�خ
عدد 2وحمام وتواليت
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية
الشاغل  :فضل كزار مصيخ
مقدار املبيع  :تمام العقار
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري
يف النج�ف االوىل باملزاي�دة العلنية
العق�ار املوص�وف اعلاه العائد
للراهن فضل ك�زار مصيخ لقاء
طل�ب الدائ�ن املرته�ن املصرف
الزراع�ي  /الحيدري�ة البال�غ
( )41,700,000واح�د واربع�ون
مليون وسبعمائة الف دينار فعىل
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة
ه�ذه الدائ�رة خلال ( )30يوما
اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لتاريخ
نشر ه�ذا االعلان مس�تصحبا
مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او
كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )60,000,000س�تون ملي�ون
دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف
الس�اعة ( )12ظه�را م�ن اليوم
االخري
احمد حمزة كريم
مدير دائرة التس�جيل العقاري يف
النجف االوىل

8

اعالنات

العدد ( )1613االحد  11شباط 2018

الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
البرصة  /خور الزبري

www.almustakbalpaper.net

حمـافظـة النجـف االشـرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن مناقصات حملية

 1ـ يرس الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة الجهات املتخصصة من الرشكات املصنعة او
املنتجة واملكاتب املس�جلة رس�ميا داخل العراق لالشتراك يف املناقصات املدرجة ادناه عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة
ومصدقة من كاتب عدل.
 2ـ تقديم طلب تحريري معنون اىل القس�م التجاري /املشتريات املحلية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات املدرجة ادناه والبالغة ( )250الف
دينار غري قابلة للرد
 3ـ ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت www.pchemiq.com
او موقع الوزارة www.industry.gov.iq
 4ـ يت�م تس�ليم العط�اءات يف مقر الرشكة العام�ة للصناعات البرتوكيمياوية يف البرصة ـ خور الزبري ـ غرفة لجنة اس�تالم وفت�ح العطاءات واخر موعد
الستالم العطاءات الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف  2018/3/14وسيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشرتكني يف املناقصات
الساعة العارشة صباحا ليوم  2018/3/7يف مقر الرشكة  /البرصة  /خور الزبري
 5ـ يتم تقديم القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ميلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة وحسب ما موضح يف الوثيقة عىل ان تكون
موقع�ة ومختوم�ة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد مغلق ومختوم ومثبت عليه العن�وان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض
ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص ( ) CDللوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة
 6ـ يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء القس�م الرابع منها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم
 7ـ س�يتم فت�ح العطاءات التجارية بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر الرشك�ة العامة للصناعات البرتوكيمياوية /غرفة
لجنة استالم وفتح العطاءات
 8ـ يثبت العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة عىل العطاءات وعىل ان تكون مغلقة ومختومة
 9ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصات اجور النرش واالعالن الخر اعالن.

اعالن

العدد 22:
التاريخ 2018/2/8:

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائد اىل
البلديات وللمدد املبينة ازاء كل منها وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة
مراجع�ة البلدي�ة خلال  30يوم من الي�وم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية من
القيمة املقدرة وفقا للقانون وس�تجري املزايدة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة
كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

عبد الخالق محمد عبيد الميالي
قائممقام قضاء المشخاب
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور االحالة مع
تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفة يعد ناكال
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع إلغراض االس�تثمار او مرشوع املصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل
املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

ت

البلدية

مدة االعالن

نوع الملك

رقم الملك

مساحة
الملك

القيمة التقديرية

مدة االيجار

1

المناذرة

 30يوم

كشك

30

9م2

2205000

سنة واحدة

ت

رقم المناقصة

المادة

الكمية

الكلفة التخمينية

موعد الغلق

2

المناذرة

 30يوم

حانوت

75

13م2

780000

سنة واحدة

1

2018/1

صودا قشرية

 180طن

 162مليون دينار

2018/3/14

3

المناذرة

 30يوم

كشك

71

9م2

580000

سنة واحدة

2

2018/2

اغشية بحرية

 282قطعة

 310,2مليون دينار

2018/3/14

4

المناذرة

 30يوم

كشك

72

9م2

1210000

سنة واحدة

5

المناذرة

 30يوم

كشك

73

9م2

540000

سنة واحدة

3

2018/3

Nalco 7730
8506
8514

3طن
 9طن
 3طن

6

المناذرة

 30يوم

كشك

45

9م2

550000

سنة واحدة

 129مليون دينار

2018/3/14

7

المناذرة

 30يوم

كشك

46

9م2

550000

سنة واحدة

8

المناذرة

 30يوم

مكتب

11

130م

575000

سنة واحدة

4

2018/4

Complete pump with
Motor for GA1501

9

المشخاب

 30يوم

كشك

6/17

4*3

755000

سنة واحدة

عدد2

 400مليون دينار

2018/3/14

10

المشخاب

 30يوم

كشك

38/6

4*3

580000

سنة واحدة

5

2018/5

CONTROL Valve
BFW

11

المشخاب

 30يوم

عدد2

 250مليون

2018/3/14

ساحة
وقوف
سيارات

/114و

400م

8215000

سنة واحدة

12

القادسية

 30يوم

13

القادسية

 30يوم

خالد كاظم ناجي
المدير العام وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السد العظيم
العدد /12 :ش2018/
التاريخ 2018/2/7
اعالن
املدعية  /سهاد مبارك ابراهيم
املدعى عليه  /ماهر جواد عيل
اقامت املدعية سهاد مبارك ابراهيم دعوى
وعند ارسال ورقة التبليغ
تسليم اطفال
لغرض تبليغك بموعد املرافعة اعيدت الينا ورقة
التبليغ بموجب كتاب مركز رشطة العدالة
بالعدد  1037يف  2018/1/28ومرفقة ورقة
التبليغ واشعار مختار حي واحد حزيران 2/
محافظة كركوك عيل محمد كصب مرشوحا
عليها تعذر تبليغك كونك قد ارتحلت اىل جهة
مجهولة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املصادف
 2018/2/14الساعة التاسعة صباحا وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض عيل عبد الكريم خريبط
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد بال
التاريخ 2018/2/7
اعالن مفقود
اسم املفقود  //اميال خيطان كرز
بتاريخ  2018/2/7قدمت ابنتك املدعوه زمن
قاسم كاظم تطلب فيه نصبها قيمة عليك
لكونك خرجت بتاريخ  2006/12/26ولم تعد
لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف
حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم
من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب
ابنتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري
اعالن
رقم االخطار
2015/605
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب ( الرشطي سالم مرزوق
عيل) املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة
البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5/من ق.ع.د رقم 14
لسنة  2008لغيابك عن مقر عملك من تاريخ
2012/1/8
ولحد االن
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى
االمن الداخيل الخامسة بالبرصة خالل مدة
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك
غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري منقولة
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة
حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا
للمادة / 69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1711 :ب2017/3
التاريخ 2018/1/31
اعالن
اىل االشخاص الثالثة :
 1ـ شعالن جاسم محمد
 2ـ برهان جاسم محمد
 3ـ عروبة جاسم محمد
اقام عليك املدعي علوان عبد الرزاق جاسم وكيله املحاميان ابراهيم
حميد رشيد وسمري عبد الرضا حمد امام هذه املحكمة الدعوى
املرقمة اعاله وطلب الحكم بازالة شيوع العقار املرقم 4م 25
دورة قسمة وان تعذر ذلك بيعه وتقسيم صايف الثمن عىل الرشكاء
وتحميلكم املصاريف واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتكم
حسب رشح القائم بالتبليغ احمد يونس يف  2018/1/26عن طريق
مركز رشطة النرص  /العبارة بكتبهم املرقم  150و 151و 152قي
2018/1/26واشعار مختار قرية الحد االخرض يف ناحية العبارة /
قضاء بعقوبة املدعو (ياسني خليفة عباس ) يف  2018/1/26قررت
هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواسطة صحيفتني يوميتني
محليتني للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم  2018/2/15الساعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم
قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض راغب سلمان عيدان
مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس
2016/196
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته  :الرشطي هيثم كثري زهراوي مديرية
رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/196
تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/9/13 :
تاريخ الحكم 2016/8/7 :
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم الشعب عىل املدان
الغائب (الرشطي هيثم كثري زهراوي خيطان) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس ملدة (خمسة سنوات) وفق احكام املادة  /5اوال من
ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل بقانون رقم  38لسنة 2015
وبداللة املادة  69من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله
من تاريخ  2011/9/13ولحد االن
 2ـ تنفيذ محكوميته اعاله بالتعاقب مع محكوميته بالقضية
املرقمة ( )2016/164استنادا للمادة / 143ق.ع .رقم  111لسنة
 1969املعدل
 3ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة
 /41ثانيا من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 4ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة /69ثانيا من
ق.ا.د
 5ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا
الحكام املادة /69ثالثا من ق.ا.د
 6ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق.ا.د
 7ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدي جبار عاتي جرب مبلغ
قدره خمسة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا الحكام املادة /71
ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا يف 2016/ /
اعالن
اىل الرشيك  /طارق طاهر مسلم
اقتىض حضورك اىل بلديه التاجي الستخراج اج��ازه بناء
للعقار254سبع البور.
الرشيكه
سليمه ابراهيم محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /47 :ب2017/
التاريخ 2018/1/29
اعالن
املدعي  /جواد داود عبود ورشكاءه
املدعى عليهم  /سليمه داود عبود ورشكاءها
تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية
العقار تسلسل  7/147التنومه العائد ملورث
املتداعني املرحوم داود عبود دارفني مساحته
( )182,40م 2ملك رصف وهو دار سكن ذات
طابق واحد مستوى بناءه قديم جدا مشيد
من البلوك واللبن والثرمسوتون ومسقف
قسم منه بالجندل واالخر بالشيلمان ويحتوي
عىل غرفتني نوم وهول وغرفتني صغريتني
مستغلتان كمخزن ويوجد فيه غرفتني حديثتي
البناء ملحقتني بالدار ومشيدتني بالثرمستون
والبلوك ومسقفتني بالشيلمان ومرفق صحي
وحمام درجة العمران دون الوسط فمن لديه
الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان املحكمة يف اليوم
الثالثني التايل لنرش االعالن مستصحبا معه
التامينات القانونية بنسبة  %10من القيمة
املقدرة للعقار البالغة  70,000,000سبعون
مليون دينار واجور املناداة عىل املشرتي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /968 :ب2017/
التاريخ 2018/2/8
اعالن
اىل املدعى عليه هدير عبد الخالق عامر اقام
املدعي ميثم عبد الحسن قاسم الدعوى البدائية
املرقمة (/968ب )2017/لدى هذه املحكمة
يطالب فيها بتأدية مبلغ مقداره ثالثة ماليني
واربعمائة وخمسون وتسعون الف دينار عن
استالمك مواد كهربائية منه وقد صدر قرار
غيابي بحقك معلق عىل النكول عن اليمني
عند االعرتاض بالعدد /968ب 2017/بتاريخ
 2018/2/1يقيض الزامك بتأدية مبلغ مقداره
ثالثة ماليني واربعمائة وخمسون وتسعون الف
دينار للمدعي وملجهولية محل اقامتك حسب
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي يف
ناحية خور الزبري بارتحالك اىل جهة مجهولة
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
رسميتني ويف حالة عدم حضورك للطعن
يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك
القايض
جعفر كاظم املالكي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد بال
التاريخ 2018/2/5
اعالن مفقود
اسم املفقود //يوسف ياسني و يس علوان
بتاريخ  2018/2/5قدمت امك املدعوه هناء
تطلب فيه نصبها قيمة عليك
عباس عيل
لكونك خرجت بتاريخ  2006/5/1ولم تعد
لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف
حالة عدم حضورك خالل خمسة عرش يوم من
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب امك
قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

حمام
شعبي

52/5

338م

680000

سنة واحدة

كشك

19

4*3

590000

سنة واحدة

اعالن
رقم االخطار
2012/382
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب ( الرشطي رحيم صدام لعيبي) املنسوب
اىل مديرية منفذ سفوان الحدودي
ملا كنت متهما وفق املادة  5/من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2010/2/1
ولحد االن
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن
يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك
املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة
حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة / 69اوال وثانيا
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
اعالن
رقم االخطار
2016/152
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل  /املتهم الهارب ( الرشطي عيل زهري كبايش) املنسوب
اىل مديرية رشطة محافظة البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة  5/من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2013/7/12
ولحد االن
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن
عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن
يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك
املنقولة والغري منقولة ويطلب من املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة
حكومية والزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة / 69اوال وثانيا
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
رئيس املحكمة
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /240 :ب2018/
التاريخ 2018/2/5
اىل املدعى عليه  1 /ـ فراس انس عبد الرزاق
اعالن
اقامت املدعية فاتن عبد الرسول حسني الدعوى املرقمة
/240ب 2018/ضدك والذي تطلب فيها مبلغ قدره
( )10,000,000دينار عرشة مليون دينار بموجب الكمبيالة
املرقمة  1849سجل  10يف  2016/2/10ولتعذر تبليغك
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ مركز رشطة
العرب يف الزبري واملجلس البلدي ملنطقة الزبري عليه تقرر
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2018/2/15
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
اعالن
اىل الرشيك ( ماجد خضري ياسني ) اقتىض حضورك اىل
مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 3 / 72154حي صدام خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم
االجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه
نعيمه عكله جبار

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
الخالص
العدد 612 :
التاريخ 2018/2/7
اعالن
اىل املفقود /مهند احمد طعمة
خلف
يسكن محافظة دياىل  /قضاء
الخالص ـ حي الزهراء
بتاريخ  2018/2/7قدمت
لنا (السيدة  /كدرية عبد الله
حسني) والدة املفقود املدعو
مهند احمد طعمة خلف والذي
فقد بتاريخ  2007/5/9والتي
تطلب فيه اصدار حجة حجر
وقيمومة تكون بها قيمة عليك
لذا تقرر االع�لان عن ذلك يف
الصحف املحلية فمن له حق
االع�تراض مراجعة محكمة
االحوال الشخصية يف الخالص
خالل ( )3ثالثة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالف ذلك
سوف تصدر هذه املحكمة
حجة الحجر والقيمومة بحق
املفقود اعاله وفقا للقانون
القايض
عدنان حسني عيل
محكمة بداءة الزبري
العدد / 1/وضع يد 2018 /
التاريخ 2018/ /
اعالن
تبيع محكمة ب��داءة الزبري
باملزايدة العلنية العقار تسلسل
 16 /2082الكوت املزال شيوع
بيعا بموجب ق��رار الحكم
املرقم / 536ب 2017/املؤرخ
 2017/12/5الصادر من هذه
املحكمة والذي هو عبارة عن
قطعة ارض خالية من الشواغل
واملشيدات عرصة تقع يف قضاء
الزبري يف املنطقة املقابلة لرشكة
الدواجن عىل مسافة من الشارع
العام الرابط بني قضاء الزبري
وناحية سفوان وال يحدها يشء
من املشيدات وتبلغ مساحتاه
 264مرت مربع فعىل الراغبني يف
الساعة الثانية عرش من ظهر
اليوم الثالثني من اليوم التايل
لنرش االعالن يف صحيفة يومية
مستصحبني معهم التامينات
القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة للعقار وهو مبلغ
 33,000,000ثالثة وثالثون
مليون دينار ما لم يكن من
الرشكاء واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رسمية يصار لليوم الذي
يليه من الدوام الرسمي
القايض
مصطفى شاكر علوان

اعالنات

العدد ( )1613االحد  11شباط 2018
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد /
الكرخ االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
البياع
العدد 1423/
التاريخ2017/8/13 /
اعالن
اىل املدعو رائد عبد الرضا ش�مران
الس�اكن الس�يدية م 821/ز35
د  71للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل
املس�تدعية فاطم�ة محمد هادي
لنصبه�ا قيم�ة علي�ك ملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض
قررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف
صحيفتني محليتني للحضور امام
املحكم�ة اذا كن�ت داخ�ل العراق
خمسة عرش يوما واذا كنت خارج
الع�راق ثالثين يوم�ا وعن�د عدم
حض�ورك س�وف تتخ�ذ املحكمة
االجراءات ضدك وفق االصول
القايض
7

42

 35كليعة

210دونم

3500دينار

زراعية

8

81

( )17أبار بطيخ

15دونم

600دينار

زراعية

9

40

 11المجتلة

 120دونم

900دينار

زراعية

10

40

 11المجتلة

150دونم

900دينار

زراعية

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات

تعل�ن املديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء
عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الشروط واملواصفات الفنية التي يمكن
الحص�ول عليها من مقر املديرية العامة قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة
 /تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية
والراغبين باملش�اركة تقديم عطائه�م عىل ان يك�ون العطاء يف ظرفين منفصلني مختومني
ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر الربيد
االلكرتون�ي على ان تكتب محتوي�ات كل عرض عىل االغلفة وان يك�ون العطاء مطبوع وليس
كتابة يد ويكون ش�امال التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من
مصرف عراقي معتم�د بمبلغ ق�دره ( )22,312,500اثنان وعرشون ملي�ون وثالثمائة واثنا
عرش الف وخمس�مائة دينار عراقي عىل ان تس�تكمل اىل ( )%5عند االحالة وقبل توقيع العقد
وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة
املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية
غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq
ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

العدد686 :
التاريخ2018/2/6 :

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية
الزبيدي�ة وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة
مديري�ة بلدي�ة الزبيدية خالل فترة ( )30ثالثون يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة ( )% 30من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة
االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن
وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط
الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت

نوع الملك

رقم الملك

مساحته

مدة االيجار

الموقع

1

كشك

89

6م2

ثالث سنوات

السوق العصري

2

حانوت

28

12,5م2

سنة واحدة

شارع الكراج

3

حانوت

30

16م2

سنة واحدة

شارع الكراج

4

حانوت

35

12م2

سنة واحدة

السوق العصري

5

حانوت

37

 12م2

سنة واحدة

السوق العصري

6

حانوت

38

12,5م2

سنة واحدة

السوق العصري

7

حانوت

40

12,5م2

سنة واحدة

السوق العصري

8

حانوت

41

12,5م2

سنة واحدة

السوق العصري

9

حانوت

43

12,5م2

سنة واحدة

السوق العصري

10

حانوت

44

 12م2

سنة واحدة

مدخل المدينة

11

حانوت

45

12,5م2

سنة واحدة

مدخل المدينة

12

حانوت

46

12,5م2

سنة واحدة

مدخل المدينة

13

كازينو

111

1000م2

سنة واحدة

شواطي دجلة

14

مجموعة صحية

114

12,5م2

سنة واحدة

السوق العصري

15

حانوت

42

16م2

سنة واحدة

السوق العصري

16

كشك

83

6م2

سنة واحدة

واجهة كراج البلدية

17

ساحة البيع المباشر

119

1212م2

ثالث سنوات

مدخل المدينة

18

قطعة ارض

814/2م 12الطويل الغربي

287م2

سنة واحدة

مدخل المدينة من جهة النعمانية

مالحظة :تحديد القطعة بسياج ب  brcمع
وضع بوسترات جمالية على واجهة السياج
ويحق للبلدية فسخ العقد في حالة الحاجة الى
القطعة او مخالفة االستعمال وتؤول جميع
المشيدات الى البلدية في حالة انتهاء العقد مع
االلتزام بالشروط التي تضعها البلدية
19

ارضية الكشك

6م2

سنة واحدة

20

ارضية الكشك

6م2

سنة واحدة

21

ارضية الكشك

6م2

سنة واحدة

مالحظة  :على ان يتم انشائه من الحديد او
كرفان ويعود الى البلدية بعد انتهاء مدة االيجار

مجاور مديرية الناحية
مجاور بناية البطاقة الوطنية
الموحدة
مجاور بناية محطة الوقود

ت

رقم
المناقصة

المواد

اسم
المحطة

تاريخ الغلق

1

2/2018

تجهيز مادة معطل
الفناديوم لمحطة
كهرباء شط البصرة

شط
البصرة

25/2/2018

المالحظات

مبلغ التندر

اعالن
جديد

225.000
مائتان
وخمسة
وعشرون
الف دينار

املبلغ التخميني :
 1ـ معطل فناديوم نوع  Carboxylate mg20%بسعر ( )700.000.000سبعمائة مليون دينار
وبكمية ( )175طن للمنشأ املحيل والفرنيس
 2ـ معط�ل فناديوم نوع  polymerized mg 28%بس�عر ( )702.178.500س�بعمائة واثنان
مليون ومائة وثمانون الف وخمسمائة دينار وبكمية ( )105طن للمنشأ االمريكي
 3ـ معطل فناديوم نوع  hydroxide mg 20%بسعر ( )743.750.000سبعمائة وثالثة واربعون
مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وبكمية ( )175طن للمنشأ السويدي
املهندس
حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة االسكندرية
العدد /585 :ب2017/
التاريخ 2018/2/8
اعالن
تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من ه�ذه املحكمة بالع�دد /585
ب 2017/وامل�ؤرخ يف  2017/2/24واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العق�ار املرق�م  1040/8مقاطع�ة  10مويلح�ة بيع�ا عليه تقرر
االعالن ع�ن بيع العقار اعاله وبصحيفتين محليتني فعىل من له
الرغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10من القيمة التقديرية عند وضع اليد والبالغ
قدرها ( )15,000,000خمس�ة عرش مليون دينار عراقي وبصك
مصدق ان لم يكن من الرشكاء وستجري املزايدة يف اليوم الثالثني
اعتب�ارا من الي�وم التايل للنشر يف الصحيفتني ويف تمام الس�اعة
الثانية عرش ظهرا يف بناية هذه املحكمة واذا صادف موعد املزايدة
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض
نبيل عبد الله عبيد ياس
االوصاف :
 1ـ جنس العقار  :عرصة
 2ـ نوع العقار ملك رصف
 3ـ مساحة العقار  2اولك
 4ـ العق�ار يقع يف ناحية االس�كندرية /القري�ة العرصية ـ حي
القدس
 5ـ القيم�ة التقديرية للعقار واملش�يدات قائم�ة ()15,000,000
خمسة عرش مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السد العظيم
العدد /13 :ش2018/
التاريخ 2018/2/7
اعالن
املدعية  /سهاد مبارك ابراهيم
املدعى عليه  /ماهر جواد عيل
اقامت املدعية س�هاد مبارك ابراهي�م دعوى تفريق للهجر
وعند ارس�ال ورقة التبليغ لغرض تبليغ�ك بموعد املرافعة
اعي�دت الين�ا ورق�ة التبلي�غ بموجب كت�اب مركز رشطة
العدال�ة بالع�دد  1036يف  2018/1/28ومرفق�ة ورق�ة
التبليغ واش�عار مختار ح�ي واحد حزي�ران  2/محافظة
كرك�وك عيل محم�د كصب مرشوح�ا عليها تع�ذر تبليغك
كونك قد ارتحلت اىل جهة مجهولة وملجهولية محل اقامتك
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املصادف
 2018/2/14الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق القانون
القايض
عيل عبد الكريم خريبط

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف البرصة
االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /16 :ب2018/
التاريخ 2018/2/4
اعالن
اىل املدع�ى عليه  /سلام جاس�م
محمد
اقام املدعي س�هيلة كاظم عباس
وعلي وبه�اء وي�ارس وصف�اء
وحي�در وزين�ب الدع�وى البدائية
املرقم�ة /16ب 2018/ام�ا هذه
املحكمة ض�دك والتي يطلب فيها
الحكم بالزام�ك بتاديتك اجر املثل
للعق�ار تسلس�ل  4/123الفريس
للفترة من  2012/ 4/26ولغاية
 2015/11/3والبالغ�ة مائ�ة
وخمس�ون ملي�ون دين�ار عراقي
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د
املجل�س البلدي يف منطقة الجزائر
حي عمان عليه تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتين يوميتين بالحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم
املرافع�ة املواف�ق 2018/2/19
وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
وزارة الداخلية
وكال�ة ال�وازرة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات
ملحافظة املثنى
/قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن بندر هليل عواد طلبا
اىل هذه املديرية يطلب فيه تسجيل
اللقب يف قيده وجعله (الظفريي)
وعمال باحكام املادة  24من قانون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة
 2016املع�دل تقرر نشر الطلب
باحدى الصحف املحلية فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل فرتة عرشة اي�ام من تاريخ
النشر وبعكس�ه س�وف ننظر يف
الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة  /وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد
الكرخ االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
املحمودية
العدد 2017/11:
التاريخ 2018/1/2
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن فقدان
املدعو (بدور خليل عباس غثوان)
ال�ذي خ�رج م�ن داره بتاري�خ
 2014/5/15ول�م يع�د لحد نرش
االعلان فعلى م�ن تتوف�ر لدي�ه
معلوم�ات ع�ن املفق�ود مراجعة
ه�ذه املحكمة خلال ثالث�ة ايام
من تاري�خ النرش وبعكس�ه فانه
املحكم�ة ستس�تمر باالج�راءات
القانونية وفق االصول
القايض
ميالد عبد علوان
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حمافظ االنبار يتفقد ملعب نادي الرمادي ويشارك الالعبني وحدهتم التدريبية
المستقبل العراقي  /احمد نصيف اللهيبي

عبطان يؤكد عىل أمهية دور املنظامت
الدولية بدعم الشباب العراقي

للتدمير عل�ى ايدي عصاب�ات داعش الذين
حاول�وا قت�ل روح الش�باب ف�ي محافظة
معط�اء خرَّج�ت العش�رات م�ن االبط�ال
ف�ي مختلف االلع�اب الرياضية م�ن الذين
س�اهموا في رفع اسم العراق في المحافل
الدولية”.
وكان في استقبال المحافظ رئبس واعضاء
الهئيه اﻻداريه لنادي الرمادي علما ان نادي
الرمادي هذا الموسم بقياده المدرب القدير
صباح عبد الحسن ويس�اعده المدرب رعد
مصلح وم�درب الحارس الم�درب صاحب
البصم�ات القوي�ه التي رف�دت المنتخبات
الوطنيه بعدي�د الحارس واخرهم الحارس
المب�دع محمد حميد كي�ف ﻻ وهو الكابتن
خالد فياض عس�ل من الل�ه التوفيق ﻻبناء
اﻻنبار.

تفق�د محاف�ظ االنب�ار محمد الحلبوس�ي
ملعب ن�ادي الرمادي واطل�ع ميدانيا ً على
االض�رار الت�ي تع�رض له�ا ه�ذا الص�رح
الرياضي الكبير الذي يعد الركيزة االساسية
لرياضة كرة القدم والس�احة والميدان في
المحافظ�ة والتقى بإدارة النادي وش�ارك
العبيه وحدتهم التدريبية “.
واعلن الحلبوس�ي عن “اطلاق مناقصات
تأهي�ل ملعب�ي ن�ادي الرم�ادي والفلوجة
والقاعة الرياضية في حي االندلس ونادي
الحبانية م�ن اجل دعم الحرك�ة الرياضية
والش�بابية واع�ادة الروح لهذه المنش�آت
الحيوي�ة الت�ي كان�ت مس�رحا ً للفعاليات
واالنش�طة الجماهيري�ة قب�ل ان تتعرض

بغداد /المستقبل العراقي

اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان على اهمية دور المنظمات الدولية
ف�ي دعم وتنمية مواهب الش�باب العراقي .وقال عبطان خالل اس�تقباله نائب ممثل
منظم�ة الطفولة ( ) UNICEFفي العراق حميدة رمضاني واخصائية تنمية اليافعين
ضمن فريق حماية الطفولة كلوريا كابيريا ،بحسب بيان تلقته “المستقبل العراقي”،
ان “ال�وزارة عملت على فتح افاق التعاون مع المنظمات الدولية وان هناك ش�راكات
حقيقي�ة معها ابرزها مع البنك الدولي وصندوق الس�كان واليونس�كو واليونس�يف
والعديد من المنظمات االخرى  ،وان الوزارة تس�عى الن تكون الداعم األول والمساند
لهذه المنظمات في مشاريعها الحقيقية التي تهدف لتطوير الشباب العراقي ورعايتهم
“.واب�دى الوزير “اس�تعداد ال�وزارة الكامل للتع�اون مع منظمة اليونس�يف لتطبيق
البرنامج الجديد الذي اطلقته لدعم وتنمية الشباب في العراق والذي يستهدف الفئات
األكثر فقرا والعاطلين عن العمل وقليلي التعليم” .من جانبها قدمت رمضاني شكرها
وتقديرها للوزير على تعاونه الكامل مع المنظمة لتطبيق برامجها في العراق ،مؤكدة
ان وزارة الش�باب والرياضة من اكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المنظمات الدولية
في العراق وانها حريصة على متابعة وتنفيذ جميع البرامج التي قدمتها المنظمة .

فالفريدي يستهدف التفوق عىل إنريكي وجوارديوال
المستقبل العراقي  /متابعة
يقدم فريق برشلونة اإلسباني ،موسما
خياليا تحت قيادة إرنس�تو فالفيردي،
المدي�ر الفني ،وس�ط تحطيم لألرقام
القياس�ية بع�د م�رور  22جول�ة من
الليجا ،دون خسارة واحدة.
وذك�رت صحيفة “موندو ديبورتيفو”
الكتالوني�ة ،أن فالفي�ردي يس�تهدف
تحطي�م أرق�ام لوي�س إنريك�ي
وجواردي�وال في الحف�اظ على نظافة
شباك الفريق طوال الموسم الجاري.

ووصل برش�لونة في الموسم الجاري
ل�ـ 24مباراة من أص�ل  17 ( 38لمارك
تيرشتيجن و 7لياسبر سيليسن) دون
تلقي أي هدف.
ولم يس�تقبل برش�لونة أي أهداف في
 13مب�اراة ف�ي الدوري اإلس�باني و5
ب�دوري أبط�ال أوروب�ا و 6ف�ي كأس
ملك إس�بانيا ليتف�وق فريق فالفيردي
على رق�م لويس إنريكي في الموس�م
الماضي الذي حافظ فيه البارس�ا على
نظاف�ة ش�باكه ف�ي  22م�ن أصل 59
مباراة.

بغداد /المستقبل العراقي
وصلت بعث�ة فريق الق�وة الجوية
ال�ى العاصم�ة القطري�ة الدوحة،
وذل�ك لمواجه�ة فري�ق الجزي�رة
االردن�ي يوم غ�د االثني�ن بافتتاح
مباري�ات المجموع�ة االول�ى عن
منطق�ة غ�رب اس�يا والت�ي تضم
أيض�ا ً أندي�ة الس�ويق العمان�ي
والمالكي�ة البحريني.ويس�عى
الصق�ور للدف�اع عن لقب�ي كأس
االتحاد األسيوي ،بعد ان حقق اخر
بطولتين توالياً.ويض�م وفد القوة
الجوي�ة ( )24العباً ،بتواجد جميع
الالعبين ،باس�تثناء الالعب سامال
س�عيد المصاب ،وقائم�ة الالعبين
ه�م كل م�ن فه�د طال�ب وأمج�د
رحيم وحس�نين جبار واحمد عبد
الرضا وسامح سعيد وعلي بهجت
والمحت�رف الكروان�ي سبس�تيان
وعدن�ان محم�د ومصطفى محمد
مع�ن وعلاء عدن�ان والمحت�رف
الس�وري زاهر ميداني والمحترف
الكرواتي سانين وفهد كريم وكرار
علي بري وصالح سدير واحمد عبد

االمي�ر ومصطفى حس�ين وهمام
طارق واحم�د اياد وش�هاب رزاق
وعلي يوسف وامجد راضي وعماد
محس�ن وحم�ادي أحمد.وغ�ادر
وف�د ن�ادي ال�زوراء الرياضي يوم
امس الس�بت متوجه�ا ً الى بيروت
إس�تعدادا ً لمواجه�ة فري�ق العهد
اللبنان�ي في أول�ى مبارياته ضمن
بطولة كاس االتحاد االسيوي غرب
اسيا في مباراة الذهاب على ملعب
بلدي�ة بيروت ي�وم االثنين المقبلة
في تمام الس�اعة الثالث�ة بتوقيت
بيروت.وس�يكون الوف�د برئاس�ة
فلاح حس�ن ونائب رئي�س الوفد
سعدون الشرع وش�اكر الجبوري
أمين السر وعبد الكريم عبدالرزاق
مديرا للفريق وعبدالرحمن رش�يد
منس�قا ً اعالمي�ا ً للفري�ق والكادر
التدريبي متكون من ايوب اديش�و
وباس�م لعيبي وابراهي�م عبد نادر
وغانم ابراهيم وضياء ناجي وداود
س�ليم معالج�ا ومحمد عل�ي اكبر
وامير عبدالكاظ�م اداريين ويحيى
محم�د مص�ور الفريق.ويض�م
فريق الزوراء 26 ،العبا ً

المستقبل العراقي  /وكاالت
وج�ه ألف�ارو مورات�ا ،مهاجم تشيلس�ي
اإلنجليزي ،رسالة حاسمة لمسؤولي
ناديه الس�ابق ريال مدريد ،بش�أن
إمكانية العودة مجد ًدا إلى صفوف
الفري�ق الملك�ي الذي رح�ل عنه
الصيف الماضي متج ًها إلى البلوز.

س�جل إيفان راكيتيتش ،العب وسط برشلونة ،الهدف
الثان�ي لفريق�ه ف�ي مرم�ى فالنس�يا ،بنص�ف نهائي
كأس ملك إس�بانيا ،ليحق�ق رقمًا جدي ًدا في مس�يرته
االحترافية.نش�ر الدولي الكرواتي تغريدة عبر حسابه
الرس�مي بموق�ع “تويت�ر” ش�كر فيها جمي�ع الفرق
الت�ي لع�ب له�ا بعد وصول�ه لله�دف رق�م .100وقال
راكيتيت�ش“ :فخ�ور بوصول�ي إل�ى اله�دف رقم 100
كالعب محترف ،ش�كرًا لكل من منتخب كرواتيا ،بازل،
ش�الكه ،إش�بيلية ،وبرش�لونة إلعطائ�ي الفرصة كي
أس�تمتع بتلك اللحظات ،كما أشكر زمالئي والمدربين،
كل الدع�م لكم”.لع�ب راكيتيتش ( 29عامً �ا) مع بازل

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن رئيس لجن�ة الحكام طارق أحم�د ،ان االتحاد العراقي لكرة القدم س�يقيم
في غضون األيام المقبلة حفالً لتكريم الحكام الدوليين وتوزيع الباجات الدولية
لع�ام .٢٠١٨ونقل بي�ان العالم اتحاد الك�رة تلقته “المس�تقبل العراقي” ،عن
أحم�د قول�ه ان “لجنة الحكام في اتحاد الكرة تلقت م�ن لجنة الحكام التابعة
لالتح�اد الدولي لكرة الق�دم القائمة الدولية لح�كام الكرة العراقيين
لع�ام  ٢٠١٨والبالغ عددهم  ١٩حكاما ً موزعين بواقع  ٦حكام
س�احة و ٨مساعدين و ٤حكام للصاالت وواحد للشاطئية”.
وأش�ار أحمد الى ان “االتحاد العراقي سيقيم بهذه المناسبة
حفالً كبيرا ً حيث س�نوجه الدعوات لوزير الش�باب والرياضة
عبد الحس�ين عبطان ورئيس اللجن�ة االولمبية رعد حمودي فضالً
عن العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية ووسائل االعالم المختلفة.

تعاق�دت الهيئة اإلداري�ة لنادي الش�رطة ،مع
المحترف الغان�ي إبراهيم أس�يدو ،خالل فترة
االنتقاالت الشتوية.وقال مصدر مقرب من إدارة
الش�رطة ،في تصريح اطلعت عليه “المستقبل
العراق�ي” ،إنهم نجحوا في اس�تقطاب الالعب
الغان�ي ،تلبية لرغبة مدرب الفري�ق ،البرازيلي
باكيتا.ون�وه المصدر ،أن باكيتا أراد تعزيز صفوف الش�رطة بالعب ممي�ز ،ووقع االختيار على
أس�يدو ،نظرًا لتمتعه بقدرات بدنية وفنية عالية .وأكد المصدر ،أن الش�رطة يسعى هذا الموسم
للمنافسة على لقب الدوري الممتاز ،بعد احتالله المركز الثاني برصيد  36نقطة.

وص�رح موراتا خالل مقابل�ة عبر محطة
“موف�ي س�تار”“ :البد من احت�رام نادي
تشيلس�ي الذي ب�ذل جه ًدا كبي�رًا لضمي،
أن�ا س�عيد هنا ،ولك�ن ريال مدري�د يبقى
ريال مدريد”.وعن مواجهة برش�لونة في
دور ال�ـ 16لدوري أبط�ال أوروبا ،أضاف
ً
ضاحكا“ :أعتبر
المهاجم اإلسباني الدولي
أننا لعبنا أمام برش�لونة وقضينا عليهم ..

لننتظر ونرى إذا ما كان بإمكاننا
إقصائهم م�ن البطولة”.وانتقل
ألف�ارو موراتا الصي�ف الماضي
م�ن ري�ال مدري�د إل�ى تشيلس�ي
اإلنجلي�زي ،إال أن تصريح�ه
المقتضب عن ناديه السابق ،يحمل
تفس�يرين إما بالحني�ن للعودة إلى
صفوفه أو أنه مرحلة وانتهت.

كني يربط مستقبله بمصري بوكيتينو
المستقبل العراقي  /متابعة

أش�ارت تقاري�ر صحفية إل�ى أن مهاجم توتنهام هوتس�بير ،هاري
كين ،ينتظر معرفة مصير مدرب الفريق ،األرجنتيني ماوريس�يو
بوكيتينو على رأس اإلدارة الفنية لـ”السبيرز” كي يحدد مستقبله
هو مع الن�ادي اإلنجليزي.وذك�رت صحيفة (ماركا) ب�أن كين (24
عامً ا) تلقى الصيف الماضي ً
عرضا من مانشستر يونايتد يضاعف تقري ًبا
الراتب الذي يتقاض�اه مع فريقه الحالي ،لكن والءه لتوتنهام ولبوكيتينو
جعله يدير ظهره لـ”الش�ياطين الحمر” ،ما دف�ع مان يونايتد للتعاقد في
النهاي�ة مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لم يقدم األداء المتوقع منه.وفي
هذا اإلطار ،عادت أنظار مان يونايتد لتتوجه نحو هداف العالم في  ، 2017حيث
يريد مدرب الفريق ،البرتغالي جوزيه مورينيو ضمه للفريقً ،
وفقا للصحيفة.

المستقبل العراقي  /كاالت

لمدة موس�مين سجل خاللهما ً 11
هدفا أتوا جمي ًعا في
بطولة ال�دوري ،وفي موس�م  2007-2008انتقل إلى
ش�الكه ،وخالل  3مواس�م ونصف س�جل ً 16
هدفا.
ارتفع المعدل التهديفي لراكيتيتش بشكل ملحوظ
بعد انتقاله إلشبيلية في يناير/كانون ثان ،2011
هدفا ،من بينهم ً 25
وتمكن من تسجيل ً 32
هدفا
في الليجا ،و 4في كأس الملك ،و 3في الدوري
األوروبي.وبهدفه على ملعب ميستايا يكون
ق�د أكم�ل راكيتيت�ش الهدف رق�م  29مع
البلوجرانا ،كما س�جل م�ع منتخب بالده
ً 22
هدفا.وعل�ى صعي�د صناعة األهداف
اس�تطاع الالعب الكرواتي المساهمة
بـ  106هدف مع جميع الفرق.

إحتاد الكرة يوزع باجات احلكام الدولية لعام ٢٠١٨

بغداد /المستقبل العراقي

كافاين يثري القلق يف سان جريمان

راكيتيتش حيتفل بإنجاز استثنائي
المستقبل العراقي  /كاالت

ولك�ن لوي�س إنريك�ي وجواردي�وال
يمتل�كان الرقم القياس�ي ف�ي نظافة
الشباك بـ  32مباراة التي حققها األول
في  60مباراة والثاني في  64بموس�م
.2011-2012
وتابع�ت الصحيف�ة إن فالفي�ردي
يس�تطيع تحطي�م رق�م إنريك�ي
وجواردي�وال إذا وص�ل لنهائي دوري
أبط�ال أوروب�ا والف�وز بلق�ب الكأس
وم�ع تبقي  16جولة من الليجا ،ليصل
ل�ـ  39مباراة بش�باك نظيف�ة في 60
مباراة.

موراتا يوجه رسالة غامضة

اجلوية يصل الدوحة والزوراء يف بريوت لبدء مشوارمها اآلسيوي
هم (حيدر عبداالمير وحيدر صباح
وجالل حسن وعالء كاطع ومحمد
ش�اكر وحس�ين الجوي�د ونديم
الصباغ وعلي ارحيمه ومحمد
عبدالزه�ره وك�رار غامل
وعل�ي حس�ن وحس�ين
علي وصفاء هادي وعلي
رحي�م واحم�د فاض�ل
وامي�ر صب�اح وامج�د
كل�ف ومصطف�ى محمد
ومصطفى جوده ومحمد
عبدالكريم وسلام ش�اكر
ول�ؤي صلاح وفس�تون
عبدالـــ�رزاق ومهنــ�د
عبدالرحيــ�م وحيدر
احم�د وحس�ـــين
حكيم).

القيثارة يضم حمرتف ًا غاني ًا

فينجر
يرمي املنديل..
وينتقد العبي آرسنال

دق المهاج�م األوروجويان�ي ،إدينس�ون
كافان�ي ،ناق�وس الخط�ر في باريس س�ان
جيرم�ان ،قب�ل  5أيام م�ن الص�دام المنتظر
م�ع ري�ال مدريد اإلس�باني ،في ذه�اب دور
الـ  16لدوري أبطال أوروبا .وس�يفقد س�ان
جيرم�ان ،مهاجم�ه في مباراة أم�ام تولوز،
في الدوري الفرنسي ،لإلصابة.وأعلن النادي
أن كافاني س�يغيب عن المب�اراة أمام تولوز،
بسبب آالم يعاني منها في “الورك األيمن”.كما
أعلن النادي الباريس�ي في بيان له عبر موقعه
الرس�مي ،أن الظهي�ر األيس�ر للفري�ق اليف�ن

بغداد /المستقبل العراقي
قال الفرنس�ي آرسين فينجر ،المدير الفني آلرسنال اإلنجليزي ،إنه
ال يج�ب إلق�اء اللوم إال على العبي فريقه ،بعد الخس�ارة أمام
توتنهام في ديربي شمال لندن ،اليوم السبت ،بهدف نظيف
ف�ي ملعب ويمبلي.وقال فينجر في تصريحاته التي نقلتها
صحيفة “ميرور” اإلنجليزية “الهدف الذي اس�تقبلناه كان
مفتاح المباراة ،لقد رأيت إعادته وهو ليس خطأ ،إنه مهاجم
يجي�د اللعب ،علينا أن ننظر ألنفس�نا”.وعن مرك�ز الفريق الحالي
في الدوري قال “س�يكون من الصعب أن ننهي الموس�م في المراكز
األربعة األولى”.واستطرد “ولكن علينا أن نكافح من أجل ذلك”.

كورزاوا ،س�يغيب عن
الفري�ق بس�بب إصابة
في الفخ�ذ األيمن.ويعود
للقائم�ة البرازيلي نيمار،
الذي غاب عن مب�اراة الثالثاء الماضي أمام
ً
وأيضا الفرنس�ي أدريان
سوش�و بالكأس،
رابيو ،كم�ا يواصل تياجو موتا وحاتم بن
عرفة الغياب عن الفريق.

ريال مدريد يتخذ خطوة نحو ضم ليفاندوفسكي
المستقبل العراقي  /متابعة
أكدت تقارير صحف�ي ،اهتمام الالعب الدولي البولندي
روب�رت ليفاندوفس�كي ،باالنتق�ال إل�ى ري�ال مدريد
اإلس�باني ،في الموس�م المقبل.
وعل�ى الرغ�م م�ن تصريح�ات
الالع�ب مؤخرًا ،بأن�ه غير مهتم
بم�ا يدور ف�ي الصحاف�ة ،إال أن
صحيف�ة “م�اركا” نقل�ت ع�ن
تقارير بولندية أن الالعب يرغب
في الرحيل لري�ال مدريد.وقالت
إن وكي�ل أعم�ال الالع�ب التقى
ب�إدارة بايرن ميونخ ،لمناقش�ة

رغبة روبرت في اللعب لريال مدريد ،رغم نفي العمالق
األلماني له�ذه األنباء.كم�ا تحدثت المعلوم�ات عن أن
ري�ال مدريد نق�ل إلى س�يزاري كوتشارس�كي ،وكيل
أعمال الالع�ب ،أن العملية هذه الم�رة أكثر واقعية من
أي وق�ت مضى ،إذ يرغب النادي
اإلس�باني ف�ي ض�م المهاج�م
البولن�دي ف�ي الصي�ف المقبل.
ً
واضحا في
وكان ليفاندوفسكي
تصريحاته األخيرة فهو ال ينوي
الدخ�ول ف�ي ح�رب م�ع بايرن
ميونخ ،ويرى أن كل شيء يمكن
أن يح�دث باتفاق بي�ن األطراف
الثالثة.

ا�سرتاحة
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امرأة تفقد حياهتا بسبب سيلفي
لقت ام�رأة تايالندي�ة حتفه�ا ،حينما كانت
تلتقط صورة ذاتية (سيلفي) مع صديق لها،
عىل قضبان الس�كك الحديدي�ة ،يف العاصمة
بانكوك.ونقل�ت الرشط�ة التايالندي�ة ع�ن
صدي�ق الفتاة قوله إنهم�ا كانا ثملني من أثر
الشراب ،وقررا “أن يلتقط�ا صورة إىل جانب
القط�ار” ،لكنهم�ا “ل�م ينتبه�ا إىل القط�ار
القادم من الجهة األخرى”.و ُبرتت ساق املرأة،

البالغ�ة م�ن العم�ر  24عاما ،قب�ل أن تلفظ
أنفاس�ها األخرية الحقا يف املستش�فى ،بينما
أصي�ب صديقها بإصاب�ات بالغة.وش�هدت
األعوام األخرية تزايدا يف عدد األشخاص الذين
يموتون بس�بب التقاط صور ذاتية يف أماكن
خطرية.وقال ضابط الرشطة ،ويسانوس�اك
سيوب ،لبي بي يس إن الحادث وقع يف محطة
قطارات سامس�ن يف بانك�وك ،يف وقت مبكر

سودوكو

من صب�اح الخميس ،مضيف�ا أن الرشطة ال
تزال تحقق يف مالبس�ات الحادث.وظهر امليل
إىل التق�اط فيديوه�ات أثن�اء الوق�وف أمام
قط�ار ق�ادم برسع�ة ،خاص�ة يف الهن�د.ويف
يناير /كانون الثاني املايض ،لقي رجل حتفه
حينما كان يلتقط فيديو لنفسه ،وهو ينتظر
قط�ارا قادم�ا برسع�ة ،يف مدينة حي�در أباد
الهندية ،حيث صدمه ذلك القطار.

طريقة لتخفيف حدة األلـم
كشف بحث هولندي جديد أن محاولة تخيل
انخفاض حدة التجارب “القاس�ية” وش�دة
م�ا تس�ببه من ألم ،ق�د تخف�ف بالفعل من
ع�بء التجربة.ووج�دت مع�دة البحث كايا
بريدم�ان أن املش�اركني يف تماري�ن التخيل،
يمكنهم ،إىل حد ما ،الس�يطرة عىل تجاربهم
املؤملة .ويعتمد البحث عىل فكرة تأثري الدواء
الوهم�ي ،حي�ث يت�م إيه�ام امل�رىض بأنهم
يتلقون نوعا من العالج الفعال ،يس�اعدهم

حقا عىل الش�فاء.وقامت باحث�ة الدكتوراة
يف جامعة لي�دن ،بريدمان ،بإنش�اء ظاهرة
مماثلة ،ووجدت أن دفع املشاركني يف البحث
لتخيل يشء يقلل من ألم التجربة ،يؤثر فعال
عىل ش�عورهم بألم أقل نسبيا.واس�تخدمت
بريدمان دلوا من املاء شديد الربودة ،ملحاكاة
“التجرب�ة املؤمل�ة” .وقام�ت مجموع�ة من
املش�اركني ،بوض�ع أيديهم العاري�ة يف املاء
البارد ،مع تصنيف درجة األلم التي يشعرون

بها.وطلب�ت الباحثة من مجموعة أخرى أن
يتخيلوا أنهم يرت�دون قفازات واقية ودافئة
مض�ادة للماء ،قب�ل وضع أيديه�م يف الدلو،
وفق�ا لتقاري�ر جامع�ة لي�دن .وأوضح�ت
النتائج أن املش�اركني يف املجموع�ة الثانية،
ش�عروا بألم أقل.وقالت برييدمان إنها تأمل
يف اس�تخدام نجاح تجربته�ا يف تخفيف آثار
األلم الناجم ع�ن التجارب الرسيرية ،وكذلك
معاناة املرىض من األلم املزمن.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ارتفاع جبل طارق  425مرتا ً ومساحته  7كم مربعاً.
ديرتويت اكرب مدينة يف امريكا لصناعة السيارات .
الغيوم تسري يف السماء ليال ببطء أكرب من النهار.
يف مرص الفرعونيه كان االسبوع يتألف من  10ايام.
اكرب تجمع للرباكني يف العالم يوجد يف اندونسيا .
اللغ�ة األمهري�ة و هي لغ�ة أثيوبيا تتك�ون من 267
حرف
اكرب شبة جزيرة يف العالم هي شبه الجزيرة العربية.
عدد األهرامات يف املكسيك اكثر من عددها يف مرص.
النس�اء تتكلم لغة تختلف عن لغ�ة الرجال يف جزيرة
دومنيكا .
الجب�ال يف ق�اع البحار اعلى من الجبال عىل س�طح
االرض.
ع�دد اللغ�ات يف العال�م  4324لغة منه�ا  160لغة يف
أوروبا.
الجاذبي�ة على القمر تس�اوي س�دس الجاذبية عىل
األرض.

تعرف عىل الوجبات الرسيعة «الصحية»
يعتق�د البع�ض أن الوجب�ات الرسيع�ة ،الت�ي تحت�وي
عىل كمي�ات من الس�كر أو الدهون ،حتما ً تؤذي جس�م
اإلنس�ان .ولكن ،هذه الفكرة الشائعة بني الناس ليست
صحيح�ة دائماً .فاملأك�والت الرسيعة له�ا فوائد صحية
كثيرة ،وفقا ً مل�ا أثبتته دراس�ة نرشته�ا صحيفة «دييل
ميل» الربيطانية.
وتشير الصحيفة عبر موقعها اإللكرتون�ي إىل عدد من
املأك�والت الرضوري�ة لتحقي�ق نظ�ام غذائ�ي متوازن،
يساعد يف الحفاظ عىل بنية جسدية قوية ومتينة.
ومن أبرز هذه األطعمة:
 البطاطا السكريةيعترب ه�ذا الطبق الرسي�ع الذي يمكن�ك تحضريه بعدة
طرق ،مصدرا ً مهما ً للبوتاسيوم واأللياف.
وتحت�وي البطاط�ا الس�كرية على فيتامين يس وأي
ومض�ادات لألكس�دة التي تس�اعد على تعزي�ز الجهاز

املناعي.
وطبع�اً ،ينص�ح القيم�ون عىل الدراس�ة بع�دم تناولها
مقلية ،واللجوء إىل خبزها.

طبق اليوم

برجر السمك املقرمش

كما يمكن أن تساعد أيضا ً يف الوقاية من الرسطان.
وتشير دراس�ة أجري�ت ع�ام  2016ونشرت يف مجل�ة
«التغذية والرسطان» إىل أن مضادات األكس�دة املوجودة
يف قشرة البطاط�ا س�اهمت بالفع�ل يف تخفي�ض عدد
اإلصاب�ات بأن�واع مختلف�ة م�ن الرسطان ،بم�ا يف ذلك
رسطان الثدي والقولون واملبيض.
 رشائح اللحمبالنسبة للكثري من األطباء ،ترتبط رشائح اللحم الحمراء
بزي�ادة الوزن وزيادة خطر اإلصاب�ة برسطان القولون،
ومرض الزهايمر وأمراض القلب واألوعية الدموية.
ومع ذلك ،وجدت الدراسة أن لرشائح اللحم فوائد صحية
كثرية.
يحت�وي اللح�م األحمر على الحدي�د والزن�ك والربوتني،
وفيتامني بي  ،12مما يس�اعد يف الحفاظ عىل مستويات
متوازنة للخاليا العصبية والدموية.

كلمات متقاطعة

احلمل
أي أخطاء ق�د تندم عليه�ا الحقا ً
مهني�اً :إح�ذر ارت�كاب ّ
وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة
عاطفي�اً :لق�اء عاطفي يش�عرك بالس�عادة والطمأنينة
وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها

الثور
مهنياً :التواصل مع أش�خاص نافذين يف العمل ،يس�هم يف
وصولك إىل تحقيق األهداف التي حددتها لنفس�ك منذ مدة
طويلة
عاطفياً :تجد نفسك مجربا ً عىل تنفيذ الوعود التي قطعتها
للرشيك ،وإن كان بعضها يسبب لك اإلحراج

اجلوزاء
مهنياً :ردود األفعال إيجابية بعد ما ق ّدمته لتطوير عملك،
أنها تظهر تلقائيا ً
لكن النتائج قد تتأخر بعض اليشء إالّ ّ
ّ
ً
ً
عاطفي�ا :تنش�ط كثيرا هذا الي�وم عىل مس�توى التغزل
بالرشيك ،وقد تقومان بعمل مشرتك ومثمر

السرطان
مهنياً :مهما عاكس�تك الظروف يف العمل ،ال تستس�لم أو
تخضع لتتمكن من تمرير ه�ذا اليوم الصعب ،فاملقبل قد
يكون أفضل
عاطفياً :ال ترتك الش�كوك تؤثر يف عالقتك بالرشيك ،وهذا
من شأنه أن يوصلك إىل أماكن ال ترغب يف الوصول اليها

االسد
مهنياً :تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبري بسبب محارصة
بعض القوى النافذة إلرادتك ومحاولة الحد من تقدمك
عاطفي�اً :يوم رومانيس بالتأكيد يخ�دم مصلحة العالقة،
فأن�ت تميل اىل الهدوء اإليجاب�ي وترغب يف تعزيز الروابط
بينك وبني الرشيك

العذراء
املقادير:
“تكفي  4أش�خاص”  -نصف كيلو سمك فيليه  -ربع كوب دقيق -
 1بيض�ة  1 -معلقة صغرية ملح  1 -معلقة صغرية بهارات س�مك
 نص�ف معلقة صغرية كمون  -نصف معلقة بصل بودرة  -نصفمعلقة صغرية ثوم بودرة  -زيت للقيل
للتغطية:
بقسماط  2 -بيضة مخفوقة  -أرسار السمك املشوي يف املنزل
طريقة التحضري:
نضع السمك يف الكبة ،ونضيف إليه البيض والدقيق ،ونفرمه.
نتبل�ه باملل�ح والكم�ون والثوم الب�ودرة والبصل الب�ودرة وبهارات
السمك ،ونخلط جيداً.
نشكل خليط السمك عىل هيئة أقراص متوسطة الحجم.
ثم نغمسه يف البيض من الجانبني ،ثم يف البقسماط ليغطيه تماما.
نرصه يف صينية ،وندخله الثالجة ملدة نصف ساعة.
نضع الزيت يف مقالة عىل النار حتى يسخن “يقدح”.
نقلي أقراص الربجر يف الزيت ،ونقلبها عىل الجانبني حتى تكتس�ب
اللون الذهبي.
نرفع الربجر عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
نقدم برجر الس�مك مع الكايزر ورشائح الخس والطماطم .نصائح
هامة عند رشاء السمك

مهنياً :قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم ،لكن إياك القيام
بخطوات غري مدروسة أو ناقصة لئال تدفع الثمن الحقا ً
عاطفي�اً :حني يخطئ الرشيك علي�ك أن تبينّ له أخطاءه،
ويف حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجددا ً

امليزان
مهنياً :عليك ان تتفرّغ لألمور املهمة يف العمل ،فذلك يبعدك
عن الشكليات واملواجهت غري املجدية والعقيمة
عاطفي�اً :كثرة العمل تبع�دك إىل حد ما عن الرشيك ،وهذا
يدفع�ه إىل التذم�ر يف بعض األحيان ،فح�اول التوفيق بني
االثنني

العقرب
مهنياً :التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن اآلخرين،
فحاول أن تحافظ عىل هذه امليزة من أجل مستقبل واعد
عاطفياً :املش�اركة تس�اعد على زيادة ف�رص النجاح يف
العالقة ،وتولّد االنسجام التام بينك وبني الرشيك

القوس
مهنياً :تزدهر املخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤالت
وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك
عاطفياً :اس�تخدم السحر والطاقة اللطيفة يف شخصيتك
لتحظى بالشخص الذي تعشقه

اجلدي
مهنياً :هذا اليوم يناس�بك جدا ً ويثبت أنك عىل حق ،وتلقى
مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية
عاطفياً :يوم هادئ إىل جانب الرشيك ،وهذا ما يع ّزز الثقة
بينكما لئال تتج ّدد الخالفات

الدلو
مهنياً :إذا ش�ئت أن يتحسن وضعك املهني ،عليك أن تبذل
جهودا ً أكرب لتجني الحقا ً ثمار تعبك
عاطفي�اً :املعالج�ة املرتوي�ة ملش�اكلك م�ع الرشي�ك هي
األفضل والكفيلة بإعادة املياه إىل مجاريها

احلوت
مهني�اً :ال�كل متعاطف معك ويحمل ه�ذا اليوم مفاجآت
س�عيدة ،كن هادئا ً وال تخش أي جديد يطرأ ألنه لن يخيب
ظن�ك .عاطفياً :إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع
الرشيك وثابر عىل ما بدأت به منذ مدة ،فهو وحده القادر
عىل االنتقال بك إىل حياة جديدة.

انتحر بعد ضياع ورقة فوزه باليانصيب!
أقدم مواطن تايالندي عىل االنتحار ،بعدما أضاع ورقة اليانصيب
التي فاز بها بقيمة  1.3مليون بات تايالندي ،يف إقليم شانبوري،
رشقي البالد.وأشارت وكالة سبوتنيك ،إىل أن رجال يدعي جرياوات
( 43عاما)،اشتري يف شهر شهر ترشين الثاني املايض 7 ،أوراق
يانصي�ب حت�ى تتضاعف حظوظ�ه يف الربح ،وعن�د اإلعالن عن
ف�وزه بالجائزة الكبرى وقدرها  42مليون ب�ات تايالندي (1.3
مليون دوالر) ،اكتشف اختفاء الورقة بشكل غامض.
وأصي�ب الفائ�ز ،القليل الح�ظ ،بحالة من االكتئ�اب واإلحباط،
وظ�ل عاجزا طيلة أش�هر عن العودة لحيات�ه الطبيعة ،ومزاولة
عمل�ه مج�ددا .ويف النهاية ،قرر جرياوات االنتح�ار بإطالق النار
عىل رأس�ه ،تاركا رس�الة مضمونها« :أنا آس�ف حق�ا ،رجا ًء ،ال
تؤذوا عائلتي ،لقد فزت باليانصيب».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
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ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

وسائل االعالم ودورها
يف معارك التحرير

ترامب وكيندى
منار الشوربجي
يف ليلة واح�دة ،كانت هناك روايتان عن الحال�ة األمريكية تختلفان
بق�وة وتعربان ع�ن أمة منقس�مة .رواية قدمها الرئي�س األمريكي
والثانية قدمها شاب من آل كيندي.
أم�ا الرواي�ة األوىل فقدمها خطاب حالة االتحاد ال�ذي ألقاه ترامب.
وه�و خطاب يقدم فيه الرئيس بموجب الدس�تور كش�ف حس�اب
للشعب وممثليه يف الكونجرس عن «حالة االتحاد» األمريكي داخليا
وخارجي�ا .ورواية ترام�ب قدمت عامل�ا معاديا ومس�تغال للواليات
ّ
تحصن نفس�ها تجاهه فتبني أسوارا وتعاقب
املتحدة التي عليها أن
فيها كل من تس�ول له نفس�ه اس�تغاللها .وهو عال�م ال توجد فيه
ف�رص للتعاون وإنما معادالت صفرية تخرس فيها الواليات املتحدة
من مكاس�ب ال�دول األخرى .ففي الوقت الذي ل�م يذكر فيه خطاب
ترامب حلفاء أمري�كا ،فإنه انتقد س�ابقيه ملوافقتهم عىل اتفاقات
تجاري�ة «غير عادلة» وصفه�ا «باالستسلام االقتص�ادي» .ودعا
الكونج�رس ملعاقبة ال�دول التي صوت�ت يف الجمعي�ة العامة لألمم
املتحدة ضد قراره بنقل الس�فارة األمريكي�ة للقدس عرب حرمانهم
من املساعدات االقتصادية األمريكية.
ويف الوق�ت الذي أك�د فيه ترامب على قوة «االتح�اد األمريكي» ،لم
يكن من نصيب األقليات س�وى استخدامه مفردات شديدة الجدلية.
ففي الوق�ت الذي لم يذكر فيه الرئي�س األمريكي محنة األمريكيني
من أبناء بورتوريكو ،وهم من غري البيض باملناس�بة ،الذين مازالوا
يعانون من انقطاع املياه والكهرباء بعد أش�هر طويلة من اإلعصار
الذي رضب البالد ،فإنه لم ير يف الهجرة للواليات املتحدة س�وى أنها
تص ّدر لبالده الجريمة وتحرم أبناءها من وظائفهم .وهو خلط بني
مجموعة صغرية من الخارجني عن القانون والغالبية الساحقة من
املهاجرين.
أم�ا الرواية الثانية ،فقد قدمها النائب الش�اب جوزي�ف كيندي ردا
عىل خطاب ترامب باس�م الحزب الديمقراطي .وجوزيف كيندي هو
حفي�د روب�رت كيندي ال�ذي كان وزيرا للعدل يف عه�د أخيه الرئيس
جون كيندي .ورواية كيندي كانت جد مختلفة .فهو هاجم رصاحة
«املعادالت الصفرية» ووصفها بأنها تمثل اختيارات زائفة بني أمور
ال ينبغ�ى االختيار بينها .ومما ذكره كأمثل�ة لها كان أنه «من أجل
أن نضم�ن أم�ن الوالي�ات املتحدة علين�ا أن نقلص ش�بكة الضمان
االجتماعي ..ومن أج�ل أن نخفص رضائب الرشكات اليوم علينا أن
نرف�ع الرضائب عىل األرس العاملة غدا ..ففي كل يوم نواجه اختيارا
زائف�ا بعد اآلخ�ر» ال ينبغى في�ه االختيار ،مؤكدا أن�ه يمكن الجمع
بين تلك الخيارات والدف�اع عنها معا .ويف مقاب�ل املفردات الجدلية
يف خط�اب ترامب بخصوص الهجرة واألقليات ،كان خطاب جوزيف
كين�دي مرحبا باملهاجري�ن ومع كفاح األقلي�ات املختلفة التي ذكر
حركاته�ا االجتماعية باالس�م ،بدءا من حركة حق�وق التصويت يف
الق�رن املايض لحركة حياة الس�ود مهمة ،وحركة «أن�ا أيضاً» التي
تناهض التحرش بالنساء.

حسن العطواني
الجمي�ع ي�درك م�ا لإلعالم م�ن دور يف حس�م الكثري م�ن املعارك
خصوص�ا بعد التطور الكبري يف تكنلوجي�ا االتصاالت  ،ونحاول يف
هذه الس�طور تسليط الضوء عىل االعالم بجميع أنواعه ودوره يف
معارك تطهري املدن التي دنسها تنظيم داعش اإلرهابي وخصوصا
يف محافظة نينوى.
حيث اسهم االعالم بشكل كبري يف نقل الصورة الحقيقية من ارض
املعركة والخطوط األمامية للمواجهات العسكرية  ،وخصوصا ان
قواتنا األمنية وقوات الحشد الش�عبي استطاعت استثمار مواقع
التواص�ل االجتماعي ونرش اخبار االنتصارات اوال بأول عربها عن
طري�ق اخبار عاجلة تتناولها الصح�ف املحلية والوكاالت الخربية
او عن طريق مش�اهد ومقاطع فيديو حية مصورة ما يعني قطع
الطريق امام الشائعات بأنواعها التي حاول العدو اطالقها للتأثري
والتشويش عىل معنويات املقاتلني وعىل الرأي العام بصورة عامة،
حي�ث تمك�ن االعلام يف توظيف الكلم�ة والصورة بش�كل مهني
وأصبح�ت للكلمة والصورة تأثير أرسع من الرصاصة يف محاربة
الع�دو والوص�ول اىل جميع الفئات املس�تهدفة ب�ل وأكثر من ذلك
حيث اس�تطاعت من تجاوز حدود البلد واإلقليم والوصول اىل ابعد
نقطة عىل االرض  .وكان لإلعالم الحربي يف الحشد الشعبي وباقي
املؤسسات األمنية دور كبري وبارز يف التنسيق ما بني االعالميني يف
وس�ائل االعالم املختلفةوبني القوات املرابطة يف الخطوط األمامية
،حيث كان للمراس�لني الحربيني واملصورين األثر الفاعل يف إيصال
الكلمة والصورة اىل املتلقي سواء يف داخل البلد او خارجه كاشفني
لل�راي العام االعم�ال االجرامية التي مارس�ها التنظي�م اإلرهابي
ض�د املواطنني األبرياء وحق�ده عىل االرث الحض�اري والتاريخي
لبلاد ما بني النهري�ن من خالل تدميره البرز املعال�م التاريخية
والحضاري�ة وكذلك مراقد األنبي�اء والصالحني يف املحافظات التي
دنس�تها اقدامهم  ،فضال عن فضح االج�رام التكفريي الذي طال
األبري�اء وممتلكاته�م ،يف الوقت ذاته كان لوس�ائل االعالم دور يف
إب�راز الجانب اإلنس�اني لقوات الحش�د املقدس والق�وات األمنية
وتعاملهم م�ع املواطنين املحارصين وحرصهم عىل سلامة تلك
العوائل وممتلكاتهم  .كما شهدت معارك تطهري املدن التي دنسها
داع�ش اإلرهابي ظاهرة غري مس�بوقة يف دخول إع�داد كبرية من
املراسلني األجانب ووسائل االعالم العاملية والتي تسجل اعىل نسبة
مشاهدة عىل مستوى العالم ،والتي ساهمت بشكل مبارش يف نقل
األخبار الواقعية اىل املتلقي يف كل بقعة بالعالم واوضحت حقيقة
م�ا يدور عىل ارض املعارك قاطع�ة الطريق عىل من يحاول تغيري
اتجاه األنظار عن االنتصارات املتحققة .
وال ب�د ان نشير اىل ان الكثري من وس�ائل االعلام قدمت عدد من
الش�هداء والجرحى اثناء مرافقة مراس�ليها ومصوريها املقاتلني
يف الخط�وط األمامية ما يعني ان مهن�ة االعالم هي مهنة املتاعب
وتجاوزتها لتصبح مهنة التضحية باألرواح .

كـاريكـاتـير

«كويكب جديد» يمر قرب األرض
قال علماء من إدارة الطريان والفضاء األمريكية
(ناسا) أن كويكبا اكتش�ف يف اآلونة األخرية مر
عىل مس�افة  64أل�ف كيلــــومتر من األرض
ليصبح ثان�ي صخرة فضـــــائي�ة تمر داخل

مدار القمر خالل أسبوع.
وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات األجسام
القريبة من األرض يف مخترب الدفع النفاث بناسا
يف باس�ادينا بكاليفورني�ا إن مس�ار الكويكب،

رئيس الوزراء الكندي سيتوقف عن إلقاء «النكات السخيفة»

الذي يتراوح حجمه بين  15و 40مترا ،جعله
يمر قرب األرض بسلام دون أي فرصة لحدوث
تصادم.
وقال تش�وداس يف بيان إن الكويكب ،الذي يطلق
علي�ه (-2018يس.بي) ،وص�ل عند أقرب نقطة
م�ن األرض يف ح�وايل الس�اعة  2230بتوقي�ت
جرينت�ش يف م�دى أقل م�ن خمس املس�افة إىل
القمر التى تبلغ  386ألف كيلومرت تقريبا.
وأض�اف ”الكويكبات من ه�ذا الحجم ال تقرتب
غالب�ا إىل هذه املس�افة من كوكبن�ا ...ربما تمر
مرة أو مرتني يف السنة“.
ورغم أن الكويكب (-2018يس.بي) يعترب صغري
نس�بيا من الناحية الفلكية ،فقد يكون أكرب من
نيزك دخل الغالف الجوي وانفجر إىل أجزاء فوق
تشيليابينس�ك يف روس�يا ع�ام  ،2013وأرس�ل
موجة تصادمية حطمت النوافذ وأدت إىل حدوث
أرضار بمباني وإصابة  1200شخص.
ويوم الثالث�اء ،مر كويكب آخر يتراوح حجمه
بين  15و 30مرتا عىل بعد  184ألف كيلومرت من
كوكب األرض.
وذكرت ناس�ا أن علم�اء الفلك بمرك�ز كاتالينا
س�كاي الذي تمول�ه بالقرب من توس�ان بوالية
أريزونا اكتشفوا الكويكبني خالل هذا الشهر.

جزيرة للنساء فقط

عقوبة «غريبة»

ينته�ج الرئيس الفلبين�ي ،رودريغو دوتريتي ،سياس�ة جدي�دة مع مهربي
الس�يارات ،حيث قام ش�خصيا ً باإلرشاف عىل عملي�ة تحطيم العرشات من
الس�يارات الفاخرة املهربة .وأراد بذلك أن يبعث رس�الة إىل مهربي السيارات
مفادها أنه س�يتم الحقا ً الترصف معهم بهذا األس�لوب ،يف حال مواصلتهم
لعملية التهريب.
وجرى تحطيم الس�يارات بواسطة جرارات مجنزرة يف ثالثة موانئ فلبينية،
وش�ملت العملية قرابة  29سيارة حديثة ،بما فيها سيارات من طراز بي ام
دبليو وجاكوار ومرس�يدس بنز وكورفيت ،ويتجاوز ثمن السيارات التي تم
تحطيهما  1.2مليون دوالر.
وحرض الرئيس الفلبيني إىل أحد مكاتب الجمارك ،الذي ش�هد عملية تحطيم
غالبية الس�يارات املهربة ،للمش�اركة يف مراس�م االحتف�ال بالذكرى الـ16
لتأسيس مكتب جمارك البالد ،الذي صادف الثالثاء.
وتعترب عملية التحطيم خروجا ً واضحا ً عن اإلجراءات املعتادة يف التعامل مع
البضائ�ع املهربة ،إذ أنها ع�ادة ما تباع يف املزادات العلنية التي تؤمن إيرادات
إضافية مليزانية الدولة.

اعترف رئيس ال�وزراء الكندي جاس�تن ترودو
برضورة أال يلقي نكاتا ً س�خيفة عىل املأل بعدما
أث�ارت مزح�ة ل�ه قب�ل أي�ام س�خرية معلقني
محافظني يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
وكان ت�رودو قاط�ع ام�رأة خالل اجتم�اع عام
يف إدمونت�ون عند قولها كلمة «بشر» قائالً إنه
يفض�ل كلمة «ناس» ،مس�تخدما ً كلمة محايدة
ال تشير ألي من الجنسين بدالً من الكلمة التي
اس�تخدمتها باإلنكليزية وكان بها مقطعٌ يعني
الرجل.
واتهم منتقدون ترودو باملغاالة يف اللباقة .وهذه
الواقع�ة ه�ي األحدث يف سلس�لة ن�كات لم تلق
قبوالً أطلقها رئيس الوزراء البالغ من العمر 46
عاماً.
وق�ال ت�رودو للصحافيين يف أوت�اوا يف إش�ارة
ً
جميع�ا أنه ليس
إىل الواقع�ة األخيرة «تعلمون
بالضرورة أن أك�ون صاح�ب أفضل س�جل يف
النكات .ألقيت مزحة س�خيفة قب�ل أيام ويبدو
أنها انترشت قليالً».
ً
وأضاف «القت استحسانا عند إلقائها يف القاعة
ويف الس�ياق .لكن خارج السياق لم تكن مقبولة
وهذا تذكير يل برضورة أال ألق�ي نكاتا ً حتى لو
كنت أظن أنها مضحكة».

تس�عى مقاول�ة أمريكي�ة إىل افتت�اح
منتج�ع لقض�اء العطلات يف جزي�رة
فنلندية ،حيث ال يسمح للرجال التواجد
فيها.
جزيرة «س�وبر يش» اآلن قيد اإلنشاء يف
أرخبيل هيلس�ينكي ،ومن املقرر أن يتم
افتتاحها يف وقت الحق هذه السنة.
وسيمنع الرجال من االستمتاع بالواحة
املخصص�ة لالسترخاء واالس�تجمام
الصحي ،فيما ستكون متاحة للسيدات
املشرتكات يف جماعة «سوبر يش» ،وهي
مجموعة أسس�تها األمريكية كريستني
روث .روث وهي مديرة تنفيذية سابقة
لرشكة استش�ارية ،بدأت بفكرة جزيرة
مخصصة للنس�اء فقط ،بعد أن وجدت

ويف امل�ايض قال خص�وم سياس�يون ومعلقون
إن ت�رودو يفتق�ر للوقار ال�ذي يؤهله ألن يكون
زعيماً.
ويف أول ترصيحات علنية له بعد حرائق يف إحدى

املناط�ق املنتج�ة للنفط يف الربتا ع�ام  2016بدأ
ترودو حديثه بمزحة عن سلس�لة أفالم «س�تار
وورز» أو ح�رب النجوم ،قب�ل أن ينتقل للحديث
عن الحرائق.

سيارة «تسري» يف الفضاء

أن�ه يف املنتجع�ات املختلط�ة ،يش�كل
الرجال مصدر إلهاء للنس�اء ،وبحس�ب
قولها «حينما يتواجد رجل جذاب تضع
النساء أحمر الشفاه».
وس�تضم الجزيرة التي تبلغ مس�احتها
 8.4فدادي�ن عرش مقص�ورات ،وتقدم
روث دروس�ا ً يف اليوغ�ا واللياقة ،وكذلك
حصصا ً يف الطبخ.
وأك�دت على أن الفك�رة ال تق�وم على
«كراهي�ة الرج�ال» ،وأن�ه يف املس�تقبل
ل�ن يكون لديها مش�كلة م�ع الضيوف
الرج�ال ،لكـــــ�ن الجزيرة س�تكون
يف املق�ام األول مخـــصص�ة ألف�راد
مجموعة «سوبر يش» ،بحسب ما نقله
موقع «دييل ميل».

أطلقت رشكة «س�بيس إكس» بنج�اح صاروخها «فالك�ون هيفي» ،أقوى
ص�اروخ يف العال�م ،إىل الفض�اء يف أول اختبار إلطالقه لتض�ع بذلك الرشكة
الخاصة اململوكة للملياردير إيلون ماسك حجر زاوية جديدا يف مسريتها.
ووض�ع الصاروخ س�يارة «تسلا رودس�تار» حمراء اللون يف مدار ش�ميس
افرتايض ويف مسار يجعلها تبعد عن األرض بنفس مسافة بعد كوكب املريخ
عنها ،وفق «رويرتز».
وبثت «سبيس إكس» فيديو للسيارة طافية يف الفضاء ،أمس األربعاء.
وانطل�ق الصاروخ فالكون مخرتقا الس�ماء الزرقاء الصافي�ة ،الثالثاء ،من
موقع إلطالق الصواريخ بوالية فلوريدا األمريكية.
وكان الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى مكونا من  23طابقا ،يحمل س�يارة
تسال رودستار إىل الفضاء كحمولة تجريبية.
والصاروخ فالكون هيفي مصمم لوضع حمولة وزنها  70طنا يف مدار قريب
م�ن األرض بتكلفة  90مليون دوالر ل�كل عملية إطالق ،ويعادل هذا ضعفي
ق�درة الحمولة ألكرب الصواريخ يف أس�طول الفضاء األمريكي وهو الصاروخ
دلتا  4هيفي.

«متثال شمعي» لتوم هاردي بـ «قلب نابض»
يقدم متحف مدام توس�و لتماثيل الشمع فرصة
جديدة وغير اعتيادية ملحبي املمث�ل توم هاردي
لالقرتاب من معش�وقهم بعد أن كش�فت النقاب
عن تمثال شمعي له بقلب نابض يمكن للزوار أن
يلتقطوا صورا معه بل ويعانقوه.
ويص�ور التمثال هاردي وهو جال�س عىل أريكة
ويري�ح ذراع�ه عىل ظهره�ا مما يس�مح للزوار
باالقرتاب منه بش�كل كاف لس�ماع دق�ات قلبه.

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

وق�ال املتح�ف إن التمث�ال يتضم�ن قلب�ا نابضا
”وجذعا لينا دافئا“.
ويتي�ح املتحف ،الذي ل�ه فروع يف أنح�اء العالم،
للزوار أن يلمسوا التماثيل الشمعية للمشاهري.
وذكرت وس�ائل إعلام محلية أن ف�رع نيويورك
من املتح�ف اضطر إلزال�ة تمثال املغن�ي الكندي
جاس�تن بيرب يف  2014بعد أن تحسسه املعجبون
بشكل مفرط.
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