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»االمام احلسني)عليه السالم(«

من لم يجعل اهلل
 له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس

 لن تغني عنه شيئاً

ص3احلشد واجليش السوري يلتقيان عىل احلدود: »داعش« حمارص متاما

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4تـركـيـا تـدخـل فـي خـنـدق قـطـر

لـبـنـان يـحـبـط اعـتـداءات إرهـابـيـة »خـطـيـرة« لـتـنـظـيـم »داعـش«

مرصف الرافدين يعلن عن قروض بالدينار والدوالر للمواطنني واصحاب املشاريع

معارضة حملية ودولية عىل »استفتاء« كردستان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 
ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، 
أمس الس�بت، عىل أهمية »وحدة الصف« 
واالبتعاد عن كل م�ا يؤثر عىل إدامة زخم 
الق�وات  تحققه�ا  الت�ي  »االنتص�ارات« 
العراقي�ة ض�د تنظي�م »داع�ش«. وق�ال 
مكت�ب العبادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نسخة منه، إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي تلق�ى اتص�اال 
هاتفيا من رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزاني«، مبينا أنه »جرى خالل االتصال 

بحث مجمل األوضاع السياس�ية واألمنية 
واالقتصادي�ة يف البل�د، إضاف�ة إىل س�ر 
املعارك يف املوص�ل واالنتصارات املتحققة 
واس�تمرار التنس�يق العايل بني القطعات 
البيش�مركة  العس�كرية وبضمنها قوات 
إلكمال تحرير بقية املناطق والقضاء عىل 

عصابات داعش اإلرهابية«. 
وأضاف أنه »ج�رى التأكيد عىل أهمية 
وح�دة الص�ف واالبتعاد ع�ن كل ما يؤثر 
ع�ىل إدامة زخ�م االنتص�ارات املتحققة، 
حي�ث اقرتبت الق�وات البطلة من تحقيق 
االنتص�ار النهائ�ي عىل اإلره�اب وإعادة 
االس�تقرار للمناطق املح�ررة، ما يتطلب 

بذل املزيد من الجهود يف هذا املجال«.وجاء 
ه�ذا، بعد أن رّد العبادي ع�ىل إعالن اقليم 
كردس�تان الع�راق ع�ن موعد اس�تفتائه 
الش�عبي ح�ول االنفص�ال، الفت�اً  إىل انه 
اس�تند ع�ىل دس�تور الب�الد يف معارضته 
النفصال االقليم، فيما توس�عت الخش�ية 
الداخلي�ة والخارجية م�ن النتائج املرتتبة 
ع�ىل إجرائه ع�ىل وح�دة الع�راق وتوتر 
أوضاع املنطقة.وأعلن العبادي، معارضته 
النفص�ال اقلي�م كردس�تان ع�ن العراق 
مس�تنداً يف ذلك اىل الدتسور العراقي الذي 

ينص عىل وحدة البالد. 
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعلن�ت قي�ادة الش�رطة االتحادي�ة، 
أم�س الس�بت، ع�ن اس�تكمال تحري�ر 
الموص�ل  ايم�ن  ف�ي  الزنجيل�ي  ح�ي 
بالكامل، فيم�ا عثرت عل�ى معمل كبير 
يحوي اجه�زة حديثة لتصني�ع قاذفات 
الصواريخ االنبوبية.وقال قائد الشرطة 

االتحادي�ة الفري�ق رائ�د ش�اكر جودت 
ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ان »قوات الشرطة االتحادية 
اس�تكملت تحري�ر ح�ي الزنجيل�ي في 
الس�احل االيمن من الموصل بالكامل«، 
مبينا انها »شرعت بعملية واسعة الزالة 
االلغ�ام واالفخ�اخ م�ن الحي«.واضاف 
جودت ان »تلك القوات عثرت على معمل 

كبي�ر يح�وي اجه�زة حديث�ة لتصني�ع 
االنبوبي�ة وكميات  الصواريخ  قاذف�ات 
الصواري�خ  المتفج�رات  م�ن  كبي�رة 
والمقذوف�ات الحربية«، مش�يرا الى ان 
»قطعاتنا تواصل اجالء االس�ر النازحة 
م�ن الزنجيلي والش�فاء ونقلها باتجاه 

المناطق اآلمنة«.
التفاصيل ص3

كوريا الشاملية 
عىل أعتاب اختبار صاروخ 

عابر للقارات

نواب من حركة »فتح« حيذرون 
من اهنيار املؤسسات الفلسطينية 

بسبب حممود عباس

حمافظ بغداد: توزيع أراض 
لذوي شهـداء احلشد الشعبـي 

يف بغداد قريبًا

رد غامض من 
إبراهيموفيتش عىل قرار 

مانشسرت يونايتد

أربع دول عدته مقدمة لـ »تقسيم« العراق.. واألحزاب دعت بارزاني إىل االبتعاد عن »ورقة االبتزاز«
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أمـيـركـا تسـتـخـدم »الـفـسـفـور األبيـض« فـي قـصـف سـوريـاقائممقام املسيب: »داعش« يستخدم النازحني يف تنفيذ عملياته اإلرهابية
االستخبارات ختصص »خط ساخن« للمواطنني لإلبالغ عن العصابات االرهابية  احلكيم وعالوي يدعوان إىل »التهدئة« حلل مشاكل وأزمات املنطقة

حمافظ البرصة يكشف عن توجه بإنشاء مدينة سفوان 
اجلديدة وفرز ألفي قطعة ارض يف شط العرب وزير النقل أوعز بتوزيع أرباح النقل البحري بـ »التساوي« 

وصادق عىل متليك دور األسفلت واهلندية واالبلة

بريطانيا: تشكيل حكومة جديدة بـ »وجوه قديمة«
        بغداد / المستقبل العراقي

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، 
أعضاء جدد ف�ي حكومتها، بعدم�ا فقد العديد 
منه�م مقاعدهم ف�ي البرلمان ف�ي االنتخابات 
العامة التي جرت األسبوع الحالي، التي أدت إلى 
كارثة لح�زب المحافظين.وكان مكتب ماي قد 

أكد بالفعل إن كبار أعضاء مجلس الوزراء، وهم 
وزير الخزانة فيليب هاموند، ووزير الخارجية 
بوريس جونس�ون ووزيرة الداخلية آمبر رود، 
س�يحتفظون بمناصبه�م الحالية، بي�د أنه من 

المتوقع حدوث تعديل في باقي الوزارات.
وفش�ل حزب ماي في تحقي�ق األغلبية بعد 
تصويت، الخميس، ويعتزم التعاون مع الحزب 

االتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية.
ويب�دو موق�ف م�اي آمن�ا ف�ي المس�تقبل 
القريب، ألن بريطانيا يجب أن تبدأ المفاوضات 
ف�ي وق�ت الح�ق م�ن ه�ذا الش�هر للخ�روج 
م�ن االتح�اد األوروب�ي، لكن معظ�م الصحف 
البريطانية اتفقت، السبت، على أن ماي تتشبث 

فقط بموقعها.

6 6

االحتادية تستكمل حترير »الزنجييل« يف أيمن املوصل 
بعد مقتل »مئات الدواعش«

اشاد بإعالم الوزارة وبارك هلم حصوهلم على املرتبة األوىل

ً
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نائبة حتذر من اجالء »آالف االرس« من غرب املوصل بال تدقيق: كارثة سيكون ثمنها باهظًا 
        بغداد / المستقبل العراقي

عربت ممثلة االيزيديني عن التحالف الكردستاني 
يف الربمل�ان العراق�ي فيان دخيل، أمس الس�بت، عن 
قلقه�ا تجاه اجالء آالف االرس غ�رب مدينة املوصل 
م�ن دون تدقي�ق امني، محذرة من ان يتس�بب هذا 
االم�ر بم�ا وصفت�ه ب�«الكارث�ة« إلحتم�ال تس�لل 

عنارص من تنظيم داعش بني تلك االرس.
وقالت دخيل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »بقلق بالغ نتابع اجالء االف العوائل 
طوال االسابيع االربع املاضية من مناطق غرب نهر 
دجل�ة وتحدي�دا يف مناطق قض�اء البع�اج وناحية 
الق�روان والقرى التابع�ة لهم�ا واملتاخمة لقضاء 

شنكال وتلعفر أيضا«.
وعربت ع�ن تأييدها »بش�دة التعامل االنس�اني 
مع العوائل واملدنيني غ�ر املتورطني بجرائم داعش 
يف تلك املناطق، ونش�د عىل ايدي كل من يقدم الدعم 
االنس�اني واللوجس�تي لهم بعد انقاذهم من قبضة 

ارهاب عصابات داعش االجرامية«.
واس�تدركت دخيل بالق�ول إن »مصدر قلقنا هو 

قي�ام قوات الحش�د الش�عبي، باجالء نح�و 8 االف 
عائلة من ناحية القروان وقضاء البعاج ونقلهم اىل 
مناطق آمنة واىل مخيمات مخصصة لهم«، متسائلة 
»اال يوجد دواعش بني هذه العوائل؟ اال يوجد بينهم 
من ذبح اهلنا يف ش�نكال وخطف االطفال والنس�اء 
وباع واشرتى فيهم؟«.وتابع بتساؤلها »اذا كان كل 

ه�ؤالء ابرياء، فمن الذي ش�ارك باجتياح ش�نكال؟ 
واذا كان هنال�ك م�ن يزع�م ان االرهابي�ني االجانب 
ق�د قام�وا بذلك، نق�ول ان نحو 90% م�ن الدواعش 
يف قض�اء البعاج وناحية الق�روان هم من ابناء تلك 
العش�ائر املتورطني ليس يف قت�ل وخطف االيزيديني 
يف ش�نكال، بل انهم س�اهموا بش�كل فع�ال يف قتل 
وتهجر الكرد الش�يعة يف شنكال والرتكمان الشيعة 
يف تلعف�ر، اضافة ملش�اركتهم يف االعم�ال االرهابية 
بمركز املوصل وس�هل نينوى ضد املس�يحيني وضد 
الش�بك والرتكم�ان م�ن املك�ون الش�يعي، اضافة 

لاليزيديني يف ناحية بعشيقة«.
ونوه�ت دخي�ل اىل ان »غي�اب عملي�ات التدقيق 
االمن�ي عن جه�ود اجالء النازح�ني يف قضاء البعاج 
وناحية الق�روان بمثاب�ة كارثة حقيقية س�يدفع 
العراقيني ثمنا باهظا يف يوم ليس بالبعيد، فال يمكن 
باي ح�ال من االحوال دمج الدواع�ش مع النازحني 
االبرياء وتقديم املساعدات االنسانية لهم وهم سبب 
كل ه�ذا الخراب«.وأش�ارت اىل انه »م�ن املعلوم ان 
هنالك ضغط من قبل شخصيات سياسية وعشائرية 
يف داخ�ل الحكوم�ة او مقرب�ة منها تدف�ع باتجاه 

مب�دأ »عفا الله عما س�لف« تحت غط�اء املصالحة 
الوطنية«، مس�تدركة انه »نؤك�د اننا نرفض رفضا 
قاطعا املصالحة مع الدواعش، وان من يسعى لذلك 
ه�و خائن لدماء االبرياء من ابن�اء االقليات كما انه 
خائ�ن لدماء االالف من الق�وات االمنية التي ضحت 
بها لتحرير تلك املناطق، ب�ل انه خائن لدماء االالف 
من املدنيني الذين سقطوا جراء االعمال االرهابية يف 

االسواق والشوارع يف عموم البالد«.
وحذرت ممثلة االيزدي�ني يف الربملان العراقي من 
ان »جمي�ع االط�راف العراقي�ة، وخاص�ة االجهزة 
االمنية من احتمال كبر بوجود عدد ال يس�تهان به 
م�ن الدواعش ضم�ن العوائل التي ت�م اجالؤها من 
البع�اج«، مردفة بالق�ول انه »لدينا قوائم باس�ماء 

كبار عتاة الدواعش واذيالهم«.
وأنه�ت دخيل بيانه�ا بالقول ان »اج�الء 8 االف 
عائلة من البعاج يعني اجالء نحو 40 الف مدني عىل 
اعتب�ار ان العائلة الواحدة مكونة م�ن 5 افراد، واذا 
كان ع�دد نفوس قضاء البعاج هو 40 الف نس�مة، 
فمن هم الدواعش الذين استباحوا شنكال وتلعفر؟ 

و اين ذهبوا؟«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين، أمس الس�بت، عن 
من�ح ق�روض للمواطن�ني واصحاب املش�اريع 

الصغرة بالدينار والدوالر االمركي .
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة انه »تماشيا 
مع سياس�ة املرف الهادف�ة لتنويع الخدمات 
املقدم�ة من قبل�ه ودعما لالقتص�اد الوطني يف 
تمويل املش�اريع املختلف�ة والتقليل من البطالة 
وتش�غيل االي�دي العامل�ة, ف�ان امل�رف عىل 
اس�تعداد تام ملنح ق�روض تص�ل اىل 15 مليون 
دين�ار او ع�رة االف دوالر امرك�ي الصح�اب 

املشاريع الصغرة«.
واش�ار اىل انه »حدد اسماء الفروع املشمولة 
بمنح القروض القصرة االجل بالدينار العراقي 
وال�دوالر االمريكي ووض�ع التعليم�ات الالزمة 
لذل�ك« .واوض�ح ان »الف�روع املش�مولة بمنح 
الق�روض لتمويل املش�اريع الصغرة: }القدس، 
املس�تنر، األم�ني، س�بع ابكار، الش�يخ عمر، 
األندلس، الخنساء، سبع قصور، الباب الرقي، 
حي الشعب، الخلفاء، حذيفة بن اليمان، حيفا، 
الكاظمية، الحرية، الرس�الة، املصايف، الرافعي، 
الجرس، الجانب األيمن، املثنى، الشهداء، النجف، 
ح�ي األم�ر، الكوت، الخ�ر، االس�تقالل، أبي 

الخصيب، املدينة، الهادي، الني«.
ولفت اىل ان »املس�تندات املطلوبة هي احدى 
الهوي�ات املعتم�دة م�ن قب�ل امل�رف )هوية 
بطاق�ة  الجنس�ية،  ش�هادة  املدني�ة،  األح�وال 
الس�كن( او البطاقة الوطنية املوح�دة او جواز 
س�فر نافذ املفع�ول اضافة اىل بطاقة الس�كن، 

وطل�ب الحصول ع�ىل القرض يق�دم للمرف 
موقع حس�ب األص�ول، وكتاب تأيي�د من دائرة 
الكفي�ل تؤيد في�ه اس�تمراره بالخدمة وصايف 
الراتب الشهري الذي يتقاضاه الكفيل، ودراسة 
ج�دوى اقتصادي�ة تتضمن وص�ف للمروع، 
الفئ�ة التي يخدمه�ا املروع، كلف�ة املروع، 
التدفق�ات النقدية، مدى مقدرته عىل ممارس�ة 
النشاط وقدرته عىل اداء التزاماته يف اعادة مبلغ 
الق�رض وفوائ�ده، وتقدي�م هوية ص�ادرة عن 
جهة رسمية كاتحاد الصناعات او غرفة تجارة 

بغداد او غرها«.
واش�ار اىل اج�راءات الفرع ه�ي »التأكد من 
صحة املستندات املقدمة من قبل املقرتض وانه 
بالغ لسن الرشد ويتحمل مدير الفرع املسؤولية 
الكاملة عن دراس�ة الطلب�ات والتأكد من توفر 
ال�روط املطل�وب توفره�ا يف طال�ب القرض، 
واج�راء الكش�ف املوقعي عىل امل�روع املعني 
للحص�ول عىل تفاصي�ل صحيحة عن�ه لغرض 
تقدير قيم�ة املوج�ودات تمهي�داً لتحديد مبلغ 

القرض املمنوح«.
وب�ني ان�ه »ال تتج�اوز م�دة الق�رض ثالث 
س�نوات }قروض قصرة األج�ل{ ويمنح بدفعة 
واح�دة ويح�دد مبلغه بناًء ع�ىل طلب املقرتض 
وتقدي�ر مدي�ر الفرع ويف ح�دود املبال�غ التالية 

والجدول املبني أدناه:
}§ 15000000 دينار{ }خمسة عر مليون 
دينار{ بنس�بة فائدة }9%{ وبكفالة كفيل واحد 

موظف مدني من دوائر الدولة.
§ }10000{ دوالر }عرة االف دوالر{ بنسبة 
فائ�دة }7%{ وبكفالة كفيل واحد موظف مدني 

من دوائر الدولة.

لدعم االقتصاد الوطين ومتويل املشاريع والتقليل من البطالة وتشغيل االيدي العاملة

مرصف الرافدين يعلن عن قروض بالدينار والدوالر للمواطنني واصحاب املشاريع

       بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت رشطة محافظ�ة ذي قار بياناً بش�أن 
هج�وم الق�ردة عىل قضاء الش�طرة، فيم�ا توعدت 
صاحب منش�ور »قطيع القردة« باتخ�اذ إجراءات 

قانونية بحقه .
وذك�ر بي�ان لرطة ذي ق�ار تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »ال صحة ملا تناقلته صفحات 
التواص�ل االجتماعي عن وجود قطيع لقردة يهاجم 

منازل يف قضاء الشطرة«.
واضاف البيان، »ونؤكد ان الخرب عار عن الصحة 
وصاحب املنش�ور يبحث عن الشهرة، وسيتم اتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة بحق صاحب املنشور«.

يشار اىل ان ناش�طني يف موقع التواصل االجتماعي 
»في�س ب�وك« تداول�وا خ�ربا بالص�ور مف�اده ان 
الش�طرة تتعرض لهجوم قطيع من القردة ال يعرف 

مصدرها.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر رشطة محافظ�ة أربيل الل�واء عبد 
الخالق طلعت أمس الس�بت عن الق�اء القبض عىل 

عدد من املطلوبني بقضايا قتل واختطاف ورسقة.
وق�ال طلع�ت يف مؤتمر صحفي ان�ه خالل املدة 
املاضية القينا القبض ع�ىل مجموعة من املطلوبني 

بجرائم مختلفة.
وأضاف ان من بني املقبوض عليهم شخص قتل 
ش�قيقه بطالق ناري، واخر خرج�ت اطالقة نارية 
ع�ىل طريق »كس�نزان« وادت اىل قتل ش�خص اخر 
والتحقيقات جارية معه ملعرفة اذا كانت تلك الفعلة 

متعمدة ام ال.
وزاد ان�ه تم الق�اء القبض أيضا ع�ىل متهم قام 
باختط�اف مدني تحت تهديد الس�الم بالتعاون مع 
ثالث�ة اخري�ن، مؤك�دا ان املجموعة قد ت�م القبض 

عليها.
وتاب�ع اللواء طلعت ان م�ن بني املقبوض عليهم 

متهم برسقة ثالث سيارات يف أربيل ودهوك.

رشطة ذي قار
 تتحدث عن هجوم »القردة« 

عىل الشطرة

رشطة أربيل تقبض عىل مطلوبني 
بقضايا قتل واختطاف ورسقة

       بغداد / المستقبل العراقي

نفى مدير إدارة مطار النجف الدويل مرتىض املوسوي، أمس 
السبت، األنباء بش�أن تعليق رشكات الطران اإليرانية الرحالت 

باتجاه مطار النجف، مشراً إىل أن العمل يف املطار طبيعي.
وق�ال املوس�وي يف حدي�ث لوكال�ة »الس�ومرية ني�وز«، إن 
»األنب�اء التي تحدثت عن تعليق ال�ركات اإليرانية الرحالت إىل 

مطار النجف عارية عن الصحة«.
وأض�اف، أن »جميع الخط�وط الجوية مس�تمرة برحالتها 
والعمل طبيعي«، مبيناً أن »األيام املقبلة ستش�هد تزايداً يف عدد 

الرحالت باتجاه املطار«.
وكان�ت وس�ائل إعالمية نقل�ت، يف وقت س�ابق م�ن اليوم 
الس�بت، عن أمني رابط�ة رشكات الط�ران اإليراني�ة مقصود 
أس�عدي س�اماني أن الركات اإليرانية ق�ررت تعليق الرحالت 

الجوية إىل مطار النجف بدءا من مطلع تموز املقبل.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املديرية العامة لالس�تخبارات واالمن، أمس الس�بت، 
ع�ن تخصيصها خطاً س�اخناً للمواطنني لإلبالغ عن العصابات 
االرهابية والجريمة املنظم�ة. وذكر بيان لخلية االعالم الحربي 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »املديري�ة العامة 
لالس�تخبارات واالمن خصصت الخط الس�اخن املجاني }138{ 
للمواطن�ني الكرام لإلبالغ ع�ن العصابات االرهابي�ة والجريمة 

املنظمة وعمليات الخطف واالبتزاز«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس محافظة بابل، أمس الس�بت، عىل حل قيادة 
عملي�ات بابل ع�ىل خلفية التفج�ر االنتحاري الذي اس�تهدف 
مدينة املسيب الجمعة وأسفر عن استشهاد واصابة العرات.

وقال نائب رئيس املجلس حس�ن فدعم ، يف تريح صحفي 
ان”املجل�س عقد جلس�ة فجر الس�بت وصوت عىل ح�ل قيادة 
عمليات باب�ل”. واض�اف، ان”القرار يتضمن ايضا اس�تجواب 
قائد العمليات وقائد رشطة املحافظة واقالة مس�ؤول االرهاب 
يف مديرية االس�تخبارات عىل اثر التفجر االنتحاري االخر الذي 

استهدف مدينة املسيب شمال بابل الجمعة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني يف البرة، أمس الس�بت، بأن تبادالً كثيفاً 
إلط�الق النار حص�ل يف ناحية الدي�ر الواقعة ش�مال املحافظة 
بس�بب اندالع نزاع عشائري مسلح، مبينا أن قوة أمنية تدخلت 
وفضت النزاع الذي تس�بب بقطع الطري�ق الواصل بني البرة 
وميس�ان. وقال املص�در إن »قوة أمنية تمكن�ت من فض نزاع 
عشائري مسلح وألقت القبض عىل عدد من املتهمني باملشاركة 
في�ه«، مبيناً أن »النزاع الذي حدث منتصف الليل يف ناحية الدير 
التابع�ة لقض�اء القرنة تضم�ن تبادل اط�الق الن�ار بكثافة«. 
ولفت املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه اىل أن »النزاع 
تسبب قبل فضه بإغالق الطريق الواصل بني محافظتي البرة 
وميس�ان«. يذكر أن البرة يتميز وضعها األمني باالس�تقرار 
النسبي مع انها شهدت املحافظة خالل األشهر القليلة املاضية 
ح�دوث العديد م�ن النزاعات العش�ائرية املس�لحة، فضالً عن 
اس�تهداف عدد م�ن ال�دور يف مناطق متفرقة بعب�وات صوتية 

كنوع من التهديد.

مطار النجف ينفي تعليق رشكات 
الطريان اإليرانية رحالهتا

االستخبارات ختصص »خط ساخن« للمواطنني 
لإلبالغ عن العصابات االرهابية 

جملس بابل »حيل« قيادة عمليات املحافظة ويقيل 
مسؤول ملف االرهاب يف االستخبارات

القوات األمنية تفض نزاعًا عشائريًا 
مسلحًا شامل البرصة

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة أي�اد عالوي 
ورئي�س التحال�ف الوطن�ي عمار الحكي�م، أمس 
الس�بت، س�ر املعرك�ة ض�د تنظي�م »داع�ش«، 
والعالقة بني املركز وإقليم كردستان، فيما دعيا إىل 
اعتم�اد الحوار والتهدئة يف حل املش�اكل واألزمات 
داخ�ل املنطقة.وقال مكتب ع�الوي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن األخر استقبل 

»رئي�س التحال�ف الوطن�ي عمار الحكي�م والوفد 
املرافق له، واس�تعرض الجانبان سر املعركة ضد 
داعش، وتصورات م�ا بعد طرد التنظيم اإلرهابي، 
والعالق�ة ب�ني املرك�ز وإقلي�م كردس�تان يف إطار 
التأكيد عىل الوحدة الوطنية وحل املس�ائل العالقة 
ع�رب الح�وار والتفاه�م«، مبين�اً أن »الحارضي�ن 
أهاب�وا بع�الوي التدخ�ل ب�ني حكومت�ي املرك�ز 
واإلقلي�م لتهدئ�ة األوض�اع ب�ني الجانب�ني ووقف 
زي�ادة التوت�رات املتصاعدة«. وأض�اف البيان، أن 

ع�الوي والحكيم دعيا إىل »اعتماد الحوار والتهدئة 
يف حل املش�اكل واألزم�ات داخل املنطق�ة، وحذرا 
من انعكاسات اس�تمرارها عىل الوضع العراقي«، 
مش�راً إىل أن »الجانبني تطرق�ا إىل أزمة العالقات 
القطري�ة الخليجي�ة والقطرية العربي�ة ولفتا إىل 
مخاط�ر زي�ادة االحتقانات وما تمثل�ه من تهديد 
الستقرار وس�المة املنطقة امللتهبة، فيما عربا عن 
ادانتهما لجميع أشكال اإلرهاب لدى حديثهما عن 

التفجرات التي شهدتها طهران مؤخرا«.

احلكيم وعالوي يدعوان إىل »التهدئة« 
حلل مشاكل وأزمات املنطقة

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائممقام قضاء املس�يب 
بمحافظ�ة باب�ل قاس�م املعموري، 
أم�س الس�بت، ع�ن لج�وء تنظي�م 
النازح�ني  إىل  اإلجرام�ي  “داع�ش” 
يف تنفي�ذ عمليات�ه اإلجرامي�ة، فيما 

اشار إىل انتشار خاليا نائمة للتنظيم 
اإلجرامي يف مناطق حزام بغداد.

وق�ال املعم�وري، إن “املعلومات 
االس�تخبارية تش�ر إىل لجوء تنظيم 
اس�تخدام  إىل  اإلجرام�ي  داع�ش 
الهجم�ات  تنفي�ذ  يف  النازح�ني 
والعملي�ات اإلرهابية بعد الخس�ائر 

التي يتكبدها يوميا يف جبهات القتال 
وفقدان�ه اله�م مناط�ق ومواقعه يف 

شمال وغرب العراق”.
وأض�اف املعم�وري، أن “مناطق 
حزام وجنوب بغداد تش�هد انتش�ارا 
وتتح�رك  النائم�ة  للخالي�ا  كب�را 
بحري�ة”، عازي�ا ذل�ك إىل “الضع�ف 

االس�تخباري الذي يعجز عن كش�ف 
هذه الخاليا ومالحقتها”.

وكان عض�و مجل�س محافظ�ة 
بابل أحمد الغرباوي أكد أن انتحاري 
املسيب جاء من مناطق جنوب بغداد 
عرب البس�اتني، مبينا ان تلك املناطق 

لم تعالج امنيا إلغراض سياسية.

       بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  اك�دت 
العس�كرية، أم�س الس�بت، احباط 

هجوما انتحاريا عىل س�د العظيم يف 
دياىل.وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان »مف�ارز مديري�ة االس�تخبارات 

الفرق�ة   19 الل�واء  يف  العس�كرية 
قي�ادة  م�ع  وبالتع�اون  الخامس�ة 
أنتحارياً  الفرق�ة احبط�ت هجوم�اً 
الستهداف سد العظيم يف دياىل وقامت 

بقتل جميع االرهابيني الذين حاولوا 
وبجعبته�م  ال�زوارق  ع�رب  التس�لل 
أحزمة ناسفة ومتفجرات أعدت لهذا 

الغرض«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة عمليات بغداد العثور عىل عبوات 
ناسفة وتطهر طرق ومنازل من املواد املتفجرة . 
وذكرت بيان لقيادة العمليات تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، »تس�تمر قواتن�ا االمنية يف 

تنفيذ واجباتها اليومية ومالحقة عصابات داعش 
االرهابية ضمن كافة قواطع العمليات«.

واضافت »حيث تمكنت قوة من مفرزة معالجة 
فرقة املش�اة }6{ من تنفيذ واج�ب تفتيش ضمن 
منطقة }العناز مابني قناة الثرثار والقناة املوحدة{ 
غ�رب بغ�داد نت�ج عن�ه العث�ور ع�ىل }22{ عبوة 

ناسفة من مخلفات عصابات داعش االرهابية تم 
تفجرها موقعياً بدون حادث«.

واوضحت »فيما تم تطهر }16{ منزل وطريق 
بطول }700{ مرت من املواد املتفجرة ضمن مناطق 
جنوب بغداد، من قبل قوة مشرتكة من اللواء }55{ 

وكتيبة هندسة ميدان فرقة املشاة }17{«.

قائممقام املسيب: »داعش« يستخدم النازحني يف تنفيذ عملياته اإلرهابية

االستخبارات العسكرية حتبـط هجـومـًا انـتـحـاريًا عىل سد العظيم

عمليات بغداد تعثر عىل عبوات ناسفة وتطهر طرق ومنازل من املواد املتفجرة
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     بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة النقل ان العراق سيتسلم بدءا من شهر تموز املقبل وجبات من جيل جديد من طائرات 
بوينغ من طراز 737.

وأوض�ح وزير النقل كاظم فنجان الحمامي من مطار بغداد، أن الطيارون العراقيون س�يقومون 
بقيادة الطائرات الجديدة من مصانعها اىل بغداد، يف انجاز يعد االول يف تاريخ العراق.

وبني حمامي، وفق بيان للنقل تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »طائرات البوينغ الجديدة 
التي تعاقدت عليها الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية من الجيل الجديد ستصل يوم 24/ 7 
/ 2017 وبعدها ستصل الوجبة الثانية بتاريخ 11/ 8 / 2017، لتنظم بذلك اىل اسطول الخطوط 
الجوية العراقية«. أش�ار إىل أن الطائرات من نوع 737 والتي تتس�ع اىل 1٦2 راكبا وبمديات تصل 

٥440 كيلومرت، لكن لم يذكر عدد الطائرات التي تعاقد العراق عىل رشائها. 
واضاف الحمامي ان »الخطوط الجوية العراقية الول مرة يف تاريخها س�تقوم بدفع املبالغ املالية 

للطائرات الجديدة دون الرجوع اىل املرصف«.

اخلطوط اجلوية ستتسلم جيل جديد من »بوينغ« يف متوز

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس 
إقلي�م كردس�تان مس�عود البارزاني، أمس 
السبت، عىل أهمية »وحدة الصف« واالبتعاد 
عن كل ما يؤثر عىل إدامة زخم »االنتصارات« 
التي تحققه�ا القوات العراقي�ة ضد تنظيم 
»داعش«. وقال مكتب العبادي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي«، نسخة منه، إن »رئيس 
مجلس الوزراء حي�در العبادي تلقى اتصاال 
هاتفيا من رئيس إقليم كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي«، مبينا أنه »جرى خ�ال االتصال 
بح�ث مجمل األوض�اع السياس�ية واألمنية 
واالقتصادية يف البلد، إضافة إىل سري املعارك 
يف املوصل واالنتصارات املتحققة واس�تمرار 
التنس�يق الع�ايل ب�ني القطعات العس�كرية 
وبضمنها قوات البيش�مركة إلكمال تحرير 
بقية املناطق والقضاء عىل عصابات داعش 
اإلرهابية«. وأضاف أن�ه »جرى التأكيد عىل 
أهمية وحدة الصف واالبتعاد عن كل ما يؤثر 
عىل إدامة زخم االنتصارات املتحققة، حيث 
اقرتب�ت القوات البطلة من تحقيق االنتصار 
النهائ�ي ع�ىل اإلره�اب وإعادة االس�تقرار 
للمناطق املحررة، م�ا يتطلب بذل املزيد من 

الجهود يف هذا املجال«.
وجاء ه�ذا، بعد أن رّد العبادي عىل إعان 
اقليم كردس�تان العراق عن موعد استفتائه 
الشعبي حول االنفصال، الفتاً  إىل انه استند 
عىل دس�تور الب�اد يف معارضت�ه النفصال 
االقلي�م، فيم�ا توس�عت الخش�ية الداخلية 
والخارجية من النتائ�ج املرتتبة عىل إجرائه 

عىل وحدة العراق وتوتري أوضاع املنطقة.
وأعل�ن العب�ادي، معارضت�ه النفص�ال 
اقليم كردس�تان عن العراق مس�تنداً يف ذلك 
اىل الدتس�ور العراقي ال�ذي ينص عىل وحدة 
الباد.  وقال املتحدث الرس�مي بإسم املكتب 
االعام�ي لرئي�س الوزراء س�عد الحديثي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن الع�راق يس�تند اىل الدس�تور كمرجعي�ة 
لتحدي�د العاق�ة ب�ني الحكوم�ة االتحادية 
واقليم كردس�تان، مؤكًدا ان�ه ال يمكن الي 

طرف تحديد مصريه بمعزل عن اآلخرين«.
واش�ار اىل أن »أي قرار يخص مس�تقبل 
العراق يجب ان يراعي النصوص الدستورية 
فه�و ق�رار عراق�ي وال يخ�ص طرًف�ا دون 
غ�ريه«. وأض�اف الحديث�ي »نحن نس�تند 
اىل الدس�تور كمرجعية قانونية وسياس�ية 
لتحدي�د العاق�ة ب�ني الحكوم�ة االتحادية 

واقلي�م كردس�تان، ولذل�ك يج�ب ان تكون 
بخص�وص  كلمته�م  العراقي�ني  لجمي�ع 
مس�تقبل وطنه�م، وال يمك�ن ألي ط�رف 

تحديد مصريه بمعزل عن اآلخرين«.
وش�دد عىل ان »أي قرار يف ما يخص هذا 
الش�أن يجب ان يتم بالتش�اور مع االطراف 

االخرى ويراعي التوافق الوطني«.
وينص الدس�تور العراقي الذي اش�ار له 
املتح�دث الرس�مي يف مادت�ه االوىل ع�ىل أن 
»جمهوري�ة الع�راق دول�ٌة اتحادي�ة واحدة 
مس�تقلٌة ذات س�يادة كاملة نظ�ام الحكم 
فيها جمهورٌي نيابٌي )برملاني( ديمقراطٌي، 

وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق«.
ويؤك�د ه�ذا الن�ص ال�ذي وافق�ت عليه 
يف  االقلي�م  ومواطن�ي  الكردي�ة  القي�ادات 
االس�تفتاء الش�عبي الذي جرى عليه اواخر 

عام 200٥ عىل وحدة العراق.

إقلي�م  يف  الكردي�ة  األح�زاب  وكان�ت 
كردس�تان العراق قد اعلنت االربعاء املايض 
عقب اجتماع ترأس�ه رئيس االقليم مسعود 
بارزاني ع�ن اتفاقها عىل إجراء االس�تفتاء 
الش�عبي عىل مصري اإلقليم يف 2٥ س�بتمرب 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  وإج�راء  املقب�ل 
وانتخابات رئاس�ة اإلقليم يف الس�ادس من 

نوفمرب املقبل.
واعت�رب ح�زب اتح�اد الق�وى الوطني�ة 
ارصار االكراد عىل اجراء االس�تفتاء بش�أن 
انفصال اقليم كردس�تان ع�ن العراق البذرة 
االوىل لتقس�يم الب�اد وتقزيمه�ا، وق�ال إن 
ارصار الق�ادة االكراد عىل اجراء االس�تفتاء 
لانفص�ال ع�ن الوط�ن وضم بع�ض املدن 
واملحافظ�ات مث�ل محافظ�ة كرك�وك لهذا 
املخط�ط يعد الب�ذرة االوىل لتقس�يم العراق 
وتقزيم�ه وبما يحقق اهداًف�ا مريبة تصب 

يف مصلح�ة أع�داء الع�راق. وش�دد الحزب 
عىل رفضه تنفي�ذ هذا املرشوع الذي وصفه 
بالخطري. وقال إن واقع القيادة السياس�ية 
يف اقليم كردس�تان ليس كالسابق، حيث ان 
الس�نوات املنرصمة أفرزت مشاكل كبرية يف 
ما بينها حول إدارة اإلقليم وسوء التخطيط 
خصوًص�ا م�ن الناحية املالية لت�ايف الحالة 
الكردس�تاني،  للمواطن  املزرية  االقتصادية 
ولذلك فإنهم قد جعلوا من قضية االستفتاء 
نقطة للهروب من هذه املشاكل، االمر الذي 
س�يؤثر س�لًبا عىل وضع االك�راد من ناحية 
وادخال العراق يف أزمة كبرية عىل الصعيدين 

الخارجي والداخيل. 
وحذر الحزب الذي يرتأس�ه النائب محمد 
الحلبويس من ان اإلرصار عىل هذا املطلب هو 
الدخال الباد بصورة عامة يف أزمة س�يدفع 

الجميع نحو الهاوية. 

وم�ن جهته�ا، رفض�ت كتل�ة الفضيلة 
النيابية قرار بعض القوى السياسية الكردية 
بالتمهيد الستفتاء استقال اقليم كردستان. 
وقالت إن القرار يفتقد للمس�تند الدستوري 
واملربر القانوني، معتربة أن الخطوة »تهّيئ 
بذور االنقس�ام والتوتر يف االقليم«. كما عرب 
تركمان العراق الذين يشكلون املكون الثالث 
يف الباد عن غضبهم لقرار اجراء االس�تفتاء 
واالرصار ع�ىل ش�مول محافظ�ة كرك�وك 
موطن الرتكمان الرئييس به. ودعت الجبهة 
الرتكمانية العراقية حكومة العراق وبرملانه 
إىل اتخاذ إجراءات »ملموسة« ضد االستفتاء 

املرتقب 
وواج�ه قرار القي�ادة الكردي�ة العراقية 
اجراء اس�تفتاء ش�عبي عىل انفص�ال اقليم 
كردس�تان عن الع�راق معارض�ة وتحفظاً 
دولًي�ا. فقد اك�دت تركيا ع�ىل أهمية وحدة 

الع�راق، معتربة حدي�ث القي�ادات الكردية 
عن إجراء اس�تفتاء عىل استقال إقليم بأنه 
»خط�أ كارث�ي«. وقال�ت وزارة الخارجي�ة 
الرتكي�ة يف ترصيحات رس�مية، أنها »تؤكد 
العراقي�ة«.  األرايض  وح�دة  أهمي�ة  ع�ىل 
وأضافت أن »إجراء اس�تفتاء عىل استقال 

إقليم كردستان العراق يعد خطأ كارثياً«. 
وم�ن جهتها، ح�ذرت الوالي�ات املتحدة 
م�ن أن إجراء اس�تفتاء عىل انفص�ال إقليم 
كردس�تان الع�راق ق�د يش�تت االنتباه عن 
محارب�ة تنظي�م داعش. وقال�ت الخارجية 
األمريكي�ة يف بي�ان »نق�ّدر تطلع�ات إقليم 
كردستان العراق إلجراء استفتاء االستقال 
لك�ّن إجراءه س�يرصف االنتباه عن الحرب 
»تش�جع  أنه�ا  وأضاف�ت  داع�ش«.  ض�د 
الس�لطات الكردي�ة يف الع�راق للتواصل مع 
الحكومة املركزية العراقية بش�أن القضايا 
املهم�ة«. وأضافت »أننا نش�جع الس�لطات 
اإلقليمي�ة عىل التباحث م�ع حكومة العراق 
ح�ول مجموعة كاملة م�ن القضايا الهامة 
بم�ا فيه�ا مس�تقبل العاق�ات ب�ني بغداد 
وأربيل عىل أس�اس الدس�تور العراقي«. ويف 
الوق�ت ال�ذي أعربت ال�وزارة ع�ن تقديرها 
»للتطلع�ات املرشوعة« لش�عب كردس�تان 
العراق فق�د قالت إنها تؤي�د »عراًقا موحًدا 
فدرالًيا مس�تقرًا وديمقراطًيا. ومن جهتها، 
ع�ربت أملانيا عن القلق م�ن أن خطط إقليم 
كردستان إلجراء االستفتاء قد تؤجج التوتر 
يف املنطق�ة، وق�ال وزير الخارجي�ة األملاني 
سيجمار جابرييل »بوس�عنا فقط أن نحذر 
م�ن اتخاذ خطوات أحادي�ة الجانب يف هذه 
القضي�ة.. وح�دة الع�راق يف خط�ر كبري«. 
واضاف ان »إعادة رس�م حدود الدولة ليس 
هو الطري�ق الصحيح وقد ي�ؤدي إىل تفاقم 
املوق�ف الصع�ب واملضطرب أص�ا يف أربيل 
إىل  األط�راف  »كل  ودع�ا  أيًض�ا«.  وبغ�داد 
الس�عي للحوار وإيجاد تواف�ق للتعامل مع 
القضاي�ا املعلق�ة وعدم إش�عال الرصاعات 
مج�دًدا يف املناطق املتن�ازع عليها بني أربيل 
وبغ�داد«. وش�دد الوزير االملان�ي بالقول إن 
م�ن ال�روري الحفاظ عىل الوح�دة داخل 
الع�راق لدع�م الحرب املس�تمرة ضد تنظيم 
داع�ش. وأملانيا رشيك رئييس ألكراد العراق، 
وق�د قدمت له�م 32 ألف بندقي�ة هجومية 
ومدافع رشاش�ة وغريها من األسلحة تقدر 
قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ س�بتمرب 
عام 2014. ويتمركز نحو 130 جندًيا أملانًيا 

يف أربيل لتدريب قوات البشمركة الكردية. 
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اعل�ن نائب رئي�س هيئة الحش�د 
الش�عبي اب�و مه�دي املهن�دس ع�ن 
انتهاء عمليات الحشد غربي املوصل، 
فيم�ا اش�ار اىل انه ت�م تحقيق جميع 
اه�داف العمليات، ج�اء ذلك يف الوقت 
الذي حقق فيه الجيش السوري تقدماً 
كب�رياً يف املوصل إىل الح�دود العراقية 
من جانب الس�ورية، األمر الذي أى إىل 

خنق »داعش« تماماً.
وق�ال املهن�دس يف مؤتمر صحفي 
ان »عملي�ات الحش�د الش�عبي غربي 
جمي�ع  بتحقي�ق  انته�ت  املوص�ل 
اهدافه�ا«، مبين�ا انه »ت�م تحرير 14 

الف كم2 و3٦0 قرية«.
واضاف املهندس ان »قوات الحشد 
تمكنت من قت�ل 2000 داعيش غربي 
نينوى«، مش�ريا اىل ان »الحشد جاهز 
لتحرير قض�اء تلعف�ر وينتظر اوامر 

القائد العام للقوات املسلحة«.
واك�د املهن�دس ان�ه »بع�د تحرير 
الح�دود بالكامل، فس�يتم تس�ليمها 
لرشطة الحدود«، الفتا اىل ان »هندسة 
الحش�د امن�ت اكث�ر م�ن 1000 ك�م 

للحدود خال العمليات«.
وتاب�ع »حررنا م�ن ٥0 اىل ٦0 كم 

من الحدود العراقية السورية«.
وأعلن القيادي يف الحش�د الشعبي 
الحش�د  ق�وات  أن  العام�ري  ه�ادي 
مستمرة يف »تطهري« الحدود العراقية 

الس�ورية بش�كل كام�ل حت�ى معرب 
مش�ددا  االنب�ار،  بمحافظ�ة  الولي�د 
أن عملي�ات التحري�ر »خي�ار عراقي 

وبامتياز« اليتدخل احد به.
إىل ذل�ك، ق�ال قائ�د عس�كري يف 
الحكومة الس�ورية إن قوات س�ورية 

وفصائ�ل متحالف�ة معه�ا يف جنوب 
رشق الباد وصلت إىل الحدود العراقية 
قرب قاع�دة التن�ف التي تت�وىل فيها 
الوالي�ات املتحدة تدريب مجموعة من 

املحليني لقتال تنظيم »داعش«.
يأتي التقدم بع�د تصعيد يف التوتر 

والحكوم�ة  املتح�دة  الوالي�ات  ب�ني 
الس�ورية وداعميها بش�أن السيطرة 
ع�ىل الح�دود الجنوبي�ة الرشقية مع 
العراق.وقال القائد، وهو عسكري غري 
س�وري يف التحالف العسكري الداعم 
للقوات الس�ورية، »إن الوحدات األوىل 

للجي�ش وحلفائه وصل�ت إىل الحدود 
رشق�ي  ش�مال  العراقي�ة  الس�ورية 

التنف«، وفق ما نقلت عنه رويرتز.
وللمنطق�ة أهمية كب�رية للجيش 
يف  التن�ف  الس�وري.وتقع  النظام�ي 
منطقة البادية الصحراوية التي تمتد 

إىل الحدود األردنية والعراقية. وأعلنت 
دمشق البادية أولوية عسكرية.

وانتزع�ت املعارض�ة املدعومة من 
الوالي�ات املتحدة مس�احات بالبادية 
من تنظيم »داع�ش« مما أثار انزعاج 

الحكومة السورية وحلفائها.

األمريكي�ني  إن  القائ�د  وق�ال 
اس�تعانوا بجماع�ات معارض�ة ملنع 
القوات السورية وحلفائها من التقدم 
باملنطقة لذلك فتح الجيش الس�وري 
وحلفاؤه طريقا جدي�دا وزحف نحو 

الحدود.
رس�الة  »إنه�ا  قائ�ا  وأض�اف 

للجميع«. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وهدد التحالف املؤيد لألسد برب 
مواقع أمريكية يف س�وريا محذرا من 
أن »ضب�ط النفس« بش�أن الربات 
الجوية األمريكية سينتهي إذا تخطت 

واشنطن »الخطوط الحمراء«.
وش�نت أمري�كا رضب�ات الثاثاء 
امل�ايض ضد ق�وات مؤي�دة للحكومة 
قال�ت إنها ش�كلت خطرا ع�ىل قوات 
أمريكي�ة وجماع�ات م�ن املعارض�ة 
الس�ورية باملنطقة يف ثاني عملية من 

نوعها يف األسابيع األخرية.
وقال تلفزي�ون املنار التابع لحزب 
الل�ه إن الجي�ش وحلف�اءه وس�عوا 

»نطاق سيطرتهم بمنطقة البادية«.
وق�ال املرص�د الس�وري لحق�وق 
جن�ود  م�ن  الع�رشات  إن  اإلنس�ان 
الحكوم�ة وفصائ�ل متحالف�ة مع�ه 

وصلوا إىل الحدود.
وأوض�ح أنه�م وصول�وا إىل نقطة 
تبع�د تقريبا ٥0 كيلومرتا عن ش�مايل 
التنف بعد تقدمه�م يف الصحراء حول 
املنطقة التي يسيطر عليها معارضون 

تدعمهم واشنطن.

أربع دول عدته مقدمة لـ »تقسيم« العراق.. واألحزاب دعت بارزاني إىل االبتعاد عن »ورقة االبتزاز«

معارضة حملية ودولية عىل »استفتاء« كردستان

انتهاء عمليات غربي املوصل وقتل ألفي داعشي

احلشد واجليش السوري يلتقيان عىل احلدود: »داعش« حمارص متامًا
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اعلن�ت قي�ادة الش�رطة االتحادي�ة، أمس 
الس�بت، عن اس�تكمال تحرير ح�ي الزنجيلي 
ف�ي ايمن الموصل بالكام�ل، فيما عثرت على 
معم�ل كبي�ر يحوي اجه�زة حديث�ة لتصنيع 

قاذفات الصواريخ االنبوبية.
وقال قائد الش�رطة االتحادية الفريق رائد 
ش�اكر ج�ودت ف�ي بيان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ق�وات الش�رطة 
االتحادية اس�تكملت تحرير حي الزنجيلي في 
الس�احل االيمن من الموصل بالكامل«، مبينا 
انها »ش�رعت بعملية واس�عة الزال�ة االلغام 

واالفخاخ من الحي«.
واض�اف ج�ودت ان »تل�ك الق�وات عثرت 
على معمل كبير يحوي اجهزة حديثة لتصنيع 

قاذف�ات الصواريخ االنبوبي�ة وكميات كبيرة 
والمقذوف�ات  الصواري�خ  المتفج�رات  م�ن 
الحربية«، مش�يرا ال�ى ان »قطعاتن�ا تواصل 
اجاء االس�ر النازحة من الزنجيلي والش�فاء 

ونقلها باتجاه المناطق اآلمنة«.
ب�دوره، اعل�ن قائ�د الش�رطة االتحادي�ة 
الفريق رائد ش�اكر جودت ع�ن مقتل المئات 
خال عمليات تحرير حي الزنجيلي في الجانب 

األيمن من مدينة الموصل.
وقال  الفريق رائد شاكر جودت ان قطعات 
الش�رطة االتحادية حررت حي الزنجيلي بعد 
معارك شرسة اسفرت عن قتل مئات الدواعش 
بينه�م  49 قناصا و22 انتحاري�ا وتدمير  40 
دراج�ة ناري�ة و 27 س�اح احادي�ة مض�اد 
طائرات و40 عجلة مفخخة وتفكيك 16 منزل 
ملغ�م وتدمير مفرزة هاون 15 وتفجير  150 

عبوة ناسفة«.وأشار الى االستياء على  525 
صاروخ متنوع و4 معامل لتصنيع الصواريخ 
والعبوات الناس�فة والمركبات و50 منظومة 
اتصاالت الس�لكية .وكان الفري�ق جودت قد 
اعل�ن في وقت س�ابق م�ن اليوم ع�ن تحرير 

الزنجيلي من قبضة تنظيم داعش.
»قادم�ون  عملي�ات  قائ�د  اف�اد  ب�دوره، 
يانين�وى« الفري�ق الرك�ن عبد االمير رش�يد 
يار الله عن تحرير ع�دد من القرى من قبضة 

تنظيم داعش غرب مدينة الموصل.
 وق�ال الفري�ق الركن يارالله ف�ي بيان ان 
قطعات فرقة المش�اة  الخامس�ة عشر تحرر 
قرى الزرنوك وش�يخ قرة العلي�ا والمهافيف 
ودام س�نجار وتل خيمة وبغلة غرب سلس�لة 

جبال عطشانه وترفع العلم العراقي فيها.
إلى ذل�ك، أصدر موقع »غلوبال فاير باور« 

Global Firepower تصنيف�ه الجدي�د ألقوى 
الجي�وش ح�ول العالم، واس�تمرت مصر في 
احت�ال الموق�ع األول عربيا فيما اس�تمرت 
الواليات المتحدة في تصدر الترتيب العالمي.

ويحلل مؤش�ر ق�وة الدول عس�كريا الذي 
يعتم�ده الموق�ع حوالي 50 عام�ا مختلفا، 
ما يس�مح لدول صغيرة متقدم�ة تكنولوجيا 
بالتف�وق عل�ى دول كبيرة متأخ�رة على هذا 

الصعيد.
كما ال يعتمد المؤش�ر على كمية األسلحة 
التي تمتلكه�ا كل دولة بل ي�درس تنوع هذه 
األس�لحة، ويأخذ عوامل أخرى بعين االعتبار 

منها الميزات الجغرافية لكل دولة.
عالميا، تتصدر الواليات المتحدة الترتيب، 
وتليه�ا عل�ى التوالي روس�يا، الصي�ن، الهند 

وفرنسا.

القوات األمنية تقفز يف املؤشرات الدولية بسبب قوتها وانضباطها

االحتادية تستكمل حترير »الزنجييل« يف أيمن املوصل بعد مقتل »مئات الدواعش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

طي�ب  رج�ب  الرتك�ي  الرئي�س  ان�رى 
اردوغان الجمع�ة للدفاع عن قطر يف األزمة 
التي تعيش�ها حاليا مع محيطها الخليجي، 
مخاط�راً بالعالق�ات الجي�دة الت�ي تربطه 

بالخليج ككل.
وربما تفتح ترصيح�ات اردوغان جبهة 
خالف اخرى مع الواليات املتحدة التي طلب 
رئيس�ها دونال�د ترام�ب من قط�ر التوقف 

»فوراً« عن دعم االرهاب.
وترتب�ط تركيا بعالقات جي�دة مع قطر 
وع�دة دول خليجي�ة أخ�رى. وقدم�ت كل 
م�ن تركي�ا وقطر الدع�م لجماع�ة اإلخوان 
املس�لمني يف م�رص ودول اخ�رى يف املنطقة 
وس�اندتا جماعات معارضة مسلحة تقاتل 

لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد.
وأنقرة نفس�ها كانت متهمة بمس�اندة 
تنظي�م »داع�ش« وتمويل�ه أو ع�ى االق�ل 
التس�امح مع�ه يف الحركة ع�ر الحدود مع 

سوريا. 
وتنب�أ الرئيس الرتكي باملوقف الخليجي، 
قائ�اًل »هناك م�ن يش�عرون بع�دم ارتياح 
تجاه وقوفن�ا إىل جانب إخوانن�ا القطريني 
وتزويدهم بالغذاء. عفوا، س�نواصل تقديم 

كل أشكال الدعم لقطر«.
وق�ال اردوغان يف اس�طنبول »حتى هذا 
الي�وم، ل�م أر أّن قط�ر دعم�ت االره�اب«، 
مطالب�ا بإنهاء العزل�ة املفروضة عى قطر 

»بصورة كاملة«.
وذك�ر معلقون ان الرئي�س الرتكي الذي 
س�عى اىل توس�يع العالقات االقتصادية مع 
الخلي�ج، يجازف االن بتج�ارة يبلغ حجمها 

17 مليار دوالر مع دول املنطقة.
كما ان موقف اردوغان يهدد مفاوضات 
جاري�ة حاليا ح�ول اتفاق لتحري�ر التجارة 
ب�ني انقرة ودول مجلس التع�اون الخليجي 

الست.
وواف�ق الرئيس الرتكي ع�ى نرش قوات 

تركية يف قاعدة تركية يف قطر، بعد مصادقة 
الرملان الرتكي هذا االس�بوع عى قرار نرش 

تلك القوات.
وقال دبلومايس تركي ان »الرئيس انحاز 
اىل قطر بس�بب اش�رتاك البلدي�ن يف عقيدة 

سياسية واحدة: دعم القوى االسالمية«.

ول�م تص�در تعليقات رس�مية م�ن دول 
الخليج حتى االن عى ترصيحات اردوغان.

وبع�د أربعة ايام من قط�ع عالقاتها مع 
الدوحة واغ�الق الحدود، اعلنت الس�عودية 
ومرص ودول�ة االم�ارات والبحرين تصنيف 
59 ش�خصا و 12 كيان�اً يف لوائ�ح اإلرهاب 

املحظورة لديها.
وجزء من هذه الشخصيات مقرب ايضا 

بشكل أو بآخر من تركيا.
وقالت ال�دول االربع يف بيان مش�رتك ان 
الالئح�ة »مرتبط�ة بقطر، وتخ�دم أجندات 
مش�بوهة يف مؤرش عى ازدواجية السياسة 

اإلره�اب  محارب�ة  تعل�ن  الت�ي  القطري�ة 
م�ن جه�ة، وتموي�ل ودعم وإي�واء مختلف 

التنظيمات اإلرهابية من جهة أخرى«.
وم�ع وضوح املوق�ف الرتك�ي أكثر، أكد 

ترامب عى تورط قطر يف دعم االرهاب.
وبعدم�ا كان املوقف االمريكي من االزمة 

الخليجي�ة ضبابي�ا خ�الل االي�ام املاضي�ة 
بس�بب الترصيحات والتغري�دات والبيانات 
املتضارب�ة التي صدرت ع�ن دوائر القرار يف 
واش�نطن بهذا الش�أن، اتى ترصيح ترامب 
ليجس�د االنخراط االمريك�ي الكامل يف هذه 

االزمة.
وقال ترامب خالل مؤتمر صحايف مشرتك 
مع نظ�ريه الرومان�ي كالوس يوهانيس يف 
البيت االبيض ان »دولة قطر لالس�ف قامت 
تاريخيا بتمويل االرهاب عى مس�توى عال 

جدا«.
وأضاف »لقد ق�ررت مع وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون وكبار جنراالتنا وطواقمنا 
العس�كرية ان الوق�ت حان لدع�وة قطر اىل 

التوقف عن تمويل« االرهاب.
وش�دد الرئيس االمريكي ع�ى ان الدولة 
الخليجي�ة الصغ�رية »عليه�ا ان توقف هذا 
التمويل وفكره املتطرف. اريد ان اطلب من 
كل ال�دول التوق�ف فورا عن دع�م االرهاب. 

اوقفوا تعليم الناس قتل اناس آخرين«.
وب�دأت االزمة يف أي�ار عندما هاجم امري 
قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني السعودية 
عى وكالة االنب�اء القطرية الرس�مية فيما 
قالت الدوحة الحق�ا ان الوكالة »اخرتقت«. 
ل�دول  انتق�ادات  الترصيح�ات  وتضمن�ت 
الخليج بع�د زيارة ترامب للرياض، بس�بب 

موقفها من ايران.
يف عام 2014، شهدت العالقات القطرية 
الخليجية ازمة مماثلة قطعت خاللها بلدان 
خليجي�ة عدة عالقاتها م�ع الدوحة قبل ان 
تعيده�ا بوس�اطة كويتي�ة. ولم ت�ف قطر 
بالتزام�ات تعه�دت بها قبل ثالث س�نوات، 
وبينها وقف دعم جماعة االخوان املس�لمني 
املصنفة منظمة ارهابية يف العديد من الدول 

الخليجية والعربية.
وكان�ت قطر التي تس�تضيف ق�ادة من 
حركة حم�اس وممثلني عن حركة طالبان، 
رفض�ت الخميس ط�رد اي عنارص من عى 

اراضيها.

اردوغان يدافع عن الدوحة يف احملافل الدولية وسط صمت خليجي

تركيا تدخل يف خندق قطر

نواب من حركة »فتح« حيذرون من اهنيار املؤسسات الفلسطينية بسبب حممود عباس

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت مديرية األمن العام يف لبنان إن الس�لطات ضبطت 
سبعة متشددين عى صلة بتنظيم »داعش« وفككت خليتهم 

وحالت بذلك دون وقوع عدد من الهجمات الكرى.
يمني�ني  تض�م  الخلي�ة  إن  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
وفلسطينيني وسوريني واعرتفوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات 

وتفجريات انتحارية ضد مدنيني وضد القوات املسلحة.
وأضاف البيان »مجموعة من قوات النخبة يف املعلومات 
واألمن العام واألمن الداخيل نفذت عمليات نوعية من تعقب 
وده�م يف حق املش�تبه فيهم أس�فرت ع�ن ردع اإلرهابيني 
املوقوف�ني والفاري�ن اآلخري�ن م�ن تنفي�ذ مخططاته�م 
اإلجرامي�ة عى األرايض اللبنانية. وتم تفكيك حزام ناس�ف 
بع�د القبض ع�ى حامله«. وأش�ار البي�ان إىل أن الهجمات 
التي كان يتم التخطيط لها كانت تس�تهدف رضب مناطق 
مختلفة من البالد من بينها مخيم عني الحلوة عى األطراف 

الجنوبية للعاصمة بريوت ومدينة طرابلس يف الشمال.
وأضاف »كان أفراد الش�بكة يتواصلون مع مش�غليهم 
من مناطق لبنانية وال س�يما يف مخيمات عني الحلوة وبرج 
الراجنة وش�اتيال حيث كانوا يتلقون التوجيهات واملهمات 
املطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماس�ية 

واغتياالت وتفجريات اعرتف املوقوفون بها«.
وق�ال مصدر أمني إن قوات األمن اعتقلت املش�تبه بهم 

السبعة يف مداهمات منفصلة عى مدى األسبوع املايض.
وتجن�ب لبنان إىل حد كبري آثار الحرب الدائرة يف س�وريا 
حي�ث تحارب هناك جماع�ة حزب الل�ه اللبنانية إىل جانب 
الرئيس بش�ار األس�د. لكن الدولة اإلس�المية التي تسيطر 
عى مناطق يف س�وريا املجاورة وتس�يطر ع�ى جيب قرب 

الحدود مع لبنان نفذت من قبل هجمات يف لبنان.
ويف ترشي�ن الثاني 2015 أعلن التنظيم مس�ؤوليته عن 
تفج�ري انتحاري م�زدوج قتل فيه أكثر من 40 ش�خصا يف 

حي مزدحم بجنوب بريوت يقطنه كثري من الشيعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

طل�ب الجيش الفيليبين�ي من فيس�بوك اغالق عرشات 
الحس�ابات التي يس�تخدمها إرهابيون ش�نوا هجوما عى 
مدين�ة يف جنوب االرخبي�ل، وحس�ابات النصارهم، بحجة 

انها تستخدم للدعاية االسالمية.
وقال جو-ار هرييرا، املتحدث باس�م الجيش، ان الدائرة 
العس�كرية املس�ؤولة ع�ن الش�بكات االجتماعي�ة، عثرت 
عى 63 حس�ابا فتحها متش�ددون وانصارهم لدى الرشكة 

االمريكية العاملية.
واض�اف هرييرا يف مؤتمر صحايف عق�ده يف ماراوي، ان 
»هذه ال�63 حس�ابا تن�رش معلومات مغلوط�ة والتضليل 
االعالم�ي ال�ذي ي�يء اىل املش�هد االعالمي واىل م�زاج كل 

فيليبيني«.
واوض�ح املتحدث ان الجيش طلب من فيس�بوك »اتخاذ 

التدابري الرضورية الغالق هذه الحسابات املؤذية«.
ويف مدين�ة ماراوي الواقعة يف جنوب االرخبيل، بدأ مئات 
عن�ارص »داع�ش« بث الف�وىض يف 23 ايار م�ن خالل رفع 

اعالم سوداء لتنظيم »داعش«.
وقد صمدوا حتى االن اس�بوعني ام�ام عمليات القصف 

الجوية والهجوم الري الذي شنته القوات الحكومية.
ويرى الرئيس رودريغو دوتريتي ان هذه الفوىض تندرج 
يف اطار مرشوع اوس�ع القامة »خالف�ة« لتنظيم »داعش« 
يف منطق�ة مينداناو الجنوبية، واعلن يف تلك املدينة األحكام 

العرفية.
واف�اد احصاء للجي�ش ان 40 جندي�ا و138 إرهابياً قد 
قتلوا.واك�دت الحكومة مقتل 20 مدنيا يف املعارك، لكن هذا 
الرقم ال يعكس الحصيلة النهائية عى ما يبدو، الن السلطات 
لم تتمك�ن من الوصول اىل األحياء التي م�ا زال اإلرهابيون 

يسيطرون عليها، وتشكل حوايل 10% من املدينة.
وقد علق حوايل 2000 ش�خص يف ه�ذه االحياء، وتقول 

السلطات ان اإلرهابيني يستخدمونهم دروعا برشية.

لبنان حيبط اعتداءات إرهابية 
»خطرية« لتنظيم »داعش«

اجليش الفيليبيني ينتفض
       بغداد / المستقبل العراقي عىل »داعش« يف فيسبوك

أعلن التحال�ف الدويل بقي�ادة الواليات املتحدة 
األمريكي�ة ض�د تنظي�م »داع�ش« يف بي�ان ع�ن 
استخدامه ذخائر تحتوي عى الفسفور األبيض يف 

سوريا بما يتناسب مع املعايري الدولية.
تناق�ش  »ال  ال�دويل  التحال�ف  بي�ان  يف  وورد 
مس�ألة تزوي�د قواتنا بالذخائر الت�ي تحمل طابع 
اإلنارة واس�تخداماتها وفقا للسياسة املعلوماتية 
للتحالف، ولكن بحسب قواعد االشتباك يف النزاعات 
املسلحة تستخدم ذخائر الفسفور األبيض لكشف 
الس�تائر الدخاني�ة وعملي�ات التموي�ه وتحدي�د 
املواقع والعالمات«. وأضاف البيان »يقوم التحالف 
بجمي�ع اإلج�راءات العقالني�ة والح�ذرة التي من 
ش�أنها تقلي�ص املخاطر )الناجمة عن اس�تخدام 
الذخائر الفس�فورية( إىل أدنى مس�توياتها والتي 
ترض الس�كان املدنيني وتؤدي إىل أرضار باملنشآت 
املدنية«. وبرر التحالف الدويل اللجوء إىل هذا الخيار 
بأن »تنظيم داعش مس�تمر يف ارتكاب االنتهاكات 
الصارخ�ة بحق األبرياء، وذلك بقتله املدنيني الذين 

يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية«، 
مؤك�دا أن التحالف الدويل »لن يقف مكتوف األيدي 
ولن يس�مح بقتل الن�اس م�ا دام بإمكانه تقديم 

الحماية للسكان املدنيني«.
وقال سكان محليون إن طائرات التحالف الدويل 
شنت ليل الجمعة/ السبت عدة غارات مستخدمة 
الفس�فور األبيض عى أحياء املدين�ة الغربي التي 
تش�هد معارك م�ع ق�وات س�ورية الديمقراطية، 
كما سقطت تس�عة صواريخ عى الجبهة الغربية 

انطلق�ت من قاع�دة الجلبية 75 كم ش�مال غرب 
مدين�ة الرق�ة. وكان املرص�د الس�وري لحق�وق 
اإلنس�ان ق�د أعلن أن أكث�ر من 25 رضب�ة جوية 
نفذتها طائرات التحالف الدويل مساء الجمعة عى 
مناطق يف األطراف الغربي�ة ملدينة الرقة واملنطقة 
الفاصل�ة بني حيي املش�لب والصناع�ة باإلضافة 
لحي الس�باهي ومناطق أخ�رى يف أطراف الجزرة 

القريبة من نهر الفرات.
وقتل 23 مدنيا مساء الخميس، بحسب املرصد، 
بع�د تنفيذ طائ�رات التحال�ف غ�ارات جوية عى 
الرقة وأطرافها، بينهم 15 ش�خصا قضوا يف غارة 
اس�تهدفت مقهى لالنرتنت يف ضاحية جزرة غرب 
املدينة. ويس�عى التحالف الدويل، بحس�ب املرصد 
الس�وري، عر تكثي�ف الغارات الجوي�ة »لزعزعة 
ق�درات تنظيم الدولة اإلس�المية وإفس�اح املجال 
أمام ق�وات س�وريا الديمقراطية للتق�دم أكثر يف 

رشق املدينة واقتحامها من جهات أخرى«.
وتجدر اإلش�ارة انه يح�رم اس�تخدام الذخائر 
الفسفورية كسالح يف الحروب والنزاعات املسلحة 

عمال باتفاقات دولية وأممية يف الغرض.

        بغداد / المستقبل العراقي

نوه�ت كوري�ا الش�مالية أم�س 
السبت بأن سلسلة التجارب ألسلحة 
أجرته�ا مؤخ�را تمثل  اس�رتاتيجية 
دليال عى أن اختبار صاروخ باليستي 

عابر للقارات »ليس بعيدا«.
ج�اء ذل�ك يف صحيف�ة »رودونغ 
الش�مالية  الكوري�ة  ش�ينمون« 
الرئيس�ية، الت�ي تابع�ت: »اختب�ار 

ص�اروخ م�ن ه�ذا النوع، ال ش�ك يف 
نجاح�ه، وم�ن ش�أنه إظهار فش�ل 
السياس�ة العدائية للوالي�ات املتحدة 
حيال بلدن�ا.« واعترت الصحيفة أن 
أمريكا لن تتجرأ عى ش�ن حرب ضد 
بلد يمتلك س�الحا نووي�ا وصواريخ 
عابرة للقارات، مذكرة بأن »نيويورك 
تبع�د ح�وايل 10 آالف كيلومرت فقط 
وأن أمريكا بكاملها تقع ضمن مدى 

الصواريخ الكورية الشمالية.«

وكان�ت بيون�غ يان�غ يف الش�هر 
املايض قد أطلقت صواريخ باليستية 
متوس�طة امل�دى وصواري�خ أرض-

ج�و موجهة م�ن طراز ك�ي ان-06 
وصاروخا باليستيا من طراز سكود، 
كما أطلق�ت أول أمس الخميس عدة 

صواريخ كروز مضادة للسفن .
وكان ممثل للقوات االسرتاتيجية 
يف الجي�ش الكوري الش�مايل يف وقت 
سابق من الش�هر الحايل قد شكك يف 

ق�درة الواليات املتح�دة عى اعرتاض 
صواريخ بيونغ يانغ العابرة للقارات، 
مع أن�ه وصف االختب�ار الذي أجرته 
واش�نطن لنظام اع�رتاض صواريخ 
عاب�رة للق�ارات يف املحي�ط اله�ادئ 
يف 30 ماي�و املايض، بأنه »اس�تفزاز 
عسكري خطري«. وجاء هذا االختبار 
يف اليوم الثاني بعد إطالق بيونغ يانغ 
الناج�ح لصاروخ باليس�تي باتجاه 

بحر اليابان.

أمريكا تستخدم »الفسفور األبيض« يف قصف سوريا

كوريا الشاملية عىل أعتاب اختبار صاروخ عابر للقارات

         بغداد / المستقبل العراقي

ل 15 نائًبا من كتلة »فتح« الرملانية املسؤولية  حمَّ
والنتائ�ج املرتتبة عى اإلج�راءات واملخالفات والتغول 
عى القانون واملؤسس�ات التي أقدمت عليها الس�لطة 
التنفيذية، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
وحكومت�ه. واس�تهجن بي�اٍن وق�ف الس�لطة رواتب 
األرسى، وقطعه�ا روات�ب املوظف�ني املدني�ني ضارًبا 
بعرض الحائط قانون الخدمة املدنية، وكذلك املوظفني 
العسكريني بما يخالف قانون الخدمة يف أجهزة األمن، 
وامل�س بروات�ب موظفني غ�زة وخصم ثل�ث رواتبهم 
تقريًب�ا بدع�وى أنه�م يضغطون عى حرك�ة حماس 
من خالل معاقبة أبناء الش�عب الفلسطيني يف القطاع 
بش�كل عام، وأبناء »فتح« منهم بشكل خاص، وأخريًا 
االعتداء عى مكافآت عدد من نواب املجلس الترشيعي 

ووقفها دون وجه حق.
ون�وه البي�ان إىل أن وقف روات�ب ومكافآت النواب 
يفق�د الس�لطة الترشيعية اس�تقاللها امل�ايل واإلداري 
وينهي وجودها ليصبح املجلس الترشيعي الفلسطيني 
دائرة من دوائر الرئاس�ة ش�أنه ش�أن هيئ�ة الرقابة 

اإلدارية واملالية أو أي هيئة أخرى.
ولفت الن�واب يف بيانهم إىل أن كافة اإلجراءات التي 

اتخذته�ا الس�لطة التنفيذية وبتعليم�ات مبارشة من 
الرئي�س محم�ود عباس بما فيه�ا الق�رارات بقانون 
واس�تحداث مؤسس�ات جديدة خارج إط�ار القانون 
جاءت بغايات وأهداف سياس�ية تخدم س�لطة الفرد، 
وتعزز التس�لط، وهدم املؤسس�ات والنظام، ومعاقبة 
ومحاس�بة املختلف�ني مع سياس�ات الرئي�س عباس 
دون مراع�اة للحري�ات العام�ة والحصان�ة املكفولة 

بالقانون.
وطال�ب النواب رئي�س كتلة فت�ح الرملانية النائب 
عزام األحمد إعطاء موقف واضح من كافة اإلجراءات 
الت�ي أقدم�ت عليها الس�لطة التنفيذي�ة، والتي تمس 
س�يادة السلطة الترشيعية وعى رأسها وقف مكافآت 

النواب األخرية.
واعت�روا أن الصمت من قبل بعض الكتل الرملانية 
وأعض�اء املجلس الترشيعي ع�ى املخالفات املتالحقة 
الت�ي ترتك�ب بح�ق القان�ون الفلس�طيني واالعتداء 
الرصيح عى القانون األس�ايس واملؤسس�ات والنظام 
الفلس�طيني، شجع الس�لطة التنفيذية ورئيسها عى 
مزي�د م�ن ه�ذه االعت�داءات والتغول عى الس�لطات 

األخرى دون وجه حق.
وح�ذر الن�واب م�ن أن االس�تمرار يف مث�ل ه�ذه 
اإلج�راءات املخالفة للقانون س�تؤدي حتما إىل انهيار 

املؤسسات الفلسطينية وعى رأسها املجلس الترشيعي 
الت�ي تهدف معظم هذه اإلجراءات املتالحقة لش�طب 
دوره والني�ل من�ه، األم�ر ال�ذي س�يؤدي الختالل كل 
النظ�ام الفلس�طيني القائ�م عى ثالث س�لطات هي 
)الترشيعي�ة والقضائي�ة والتنفيذية( والت�ي لم يتبق 

منها إال السلطة التنفيذية وفق هذه اإلجراءات.
وش�دد الن�واب ع�ى أنه�م ل�ن يصمتوا ع�ى هذه 
دوره�م    يمارس�وا  وس�وف  املخالف�ة،  اإلج�راءات 
كمنتخبني من الش�عب للدفاع عن سيادة القانون بكل 
الوس�ائل املتاحة، وأنه س�يكون لهم كلمتهم يف األيام 
القادم�ة. وأعلن�وا أنهم س�يتوجهون بالدع�وة لكافة 
الكتل والقوائم الرملانية لعقد جلس�ة طارئة للمجلس 
الترشيع�ي بدع�وة موقعة من ربع األعض�اء ومحددة 
مكاًن�ا وزماًنا يت�م فيها دعوة جمي�ع أعضاء املجلس 
بدون اس�تثناء ويتم أخذ النص�اب القانوني للحضور 
وفًقا لصحيح القانون، وذلك ملناقش�ة كافة القرارات 

التي اتخذتها السلطة التنفيذية.
ودع�ا الن�واب فصائل منظم�ة التحري�ر لتوضيح 
موقفها من كل اإلجراءات التي اتخذت، وتمس جوهر 
النظام والقانون الفلس�طيني واملؤسس�ات علًما بأن 
الس�لطة الفلس�طينية ذاته�ا تم إنش�ائها بق�رار من 

منظمة التحرير الفلسطينية.
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اس�تنادا لق�رار مجلس الوزراء املرقم )210( لس�نة 2016 وكتاب قس�م 
التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1548 يف 2017/6/5 ( .

  تدع�و )محافظة البرصة / العقود الحكومي�ة ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدم�ي عطاءات ذوي أهلي�ة ومؤهلني لتنفيذ م�روع )تجهيز وتنفيذ 
خ�ط 11 ك.ف م�ن محطة اب�ن البيطار اىل مستش�فى الب�رصة العام / 

الجمهوري(
الكلفة التخمينية)158,024,000(  مائة وثمانية وخمسون مليون واربعة 

وعرون الف  دينار عراقي ضمن برنامج 
البرتو دوالر لعام 2017 

- مدة التنفيذ )35 يوم ( .
- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرج�ة / العارشة  والصن�ف / كهرباء 
–ميكانيك – كيمياوي /رشكات متخصصة يف هذا املجال / تبويب املروع 

)88,2,10,2,16,43,3( ) بعرض فني ( .
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثاني�اً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافية من )مديرية العقود  الحكومية  /قسم التعاقدات / شعبة االعالن( 
يف العن�وان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالث�اً- تش�مل متطلب�ات التأهيل )ع�ىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة 

ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :
1-  القدرة املالية:

عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ - الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

2-  معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبعة سنوات يجب ان ال يقل عن 
)2,844,000,000( اثن�ان مليار وثمانمائة واربعة وأربعون مليون دينار 
عراقي محس�وبا من الدفعات الكليه املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود 

املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )7( الخربة والقدرة الفنية:
أ - متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة املالية 
وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )52,674,000( 

اثنان وخمسون مليون وستمائة واربعة وسبعون الف دينار عراقي 
ب - ع�ىل مقدم العطاء أن يق�دم دليالً موثقاً يوض�ح إمكانيته عىل تلبية 

متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصف�ة مقاول , أو ادارة عقود, او كمق�اول ثانوي يف ) 1( عقد 

وللسنوات) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ اليقل عن ) 94,814,000( اربعة 
وتس�عون مليون وثمانمائة واربعة عر ال�ف دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  
حجم العمل ، تعقيداته ، االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف 

الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توف�ري الكوادر واملعدات وحس�ب م�ا مطلوب ضمن معاي�ري التأهيل 

)القسم الثالث وثيقة االشغال( 
 رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( 

مئة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد  املصادف 2017/6/11.
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل ي�وم الخمي�س املصادف 
2017/6/29 الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . 
العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2017/6/29 .
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العط�اءات ضم�ان العط�اء بقيمة ) 
1,580,240( مليون وخمس�مائة وثمانون ال�ف ومائتان واربعون دينار 
عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم. 

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر واالعالن.
تاسعاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل
يوم العطلة .

 ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمركني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

احدى عر-  العنوان املشار إليه أعاله*: لجنة بيع التنادر / قسم التعاقدات 
/ مديرية العقود الحكومية /  ديوان محافظة البرصة / محافظة البرصة 

/ جمهورية العراق.

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
مرشوع )جتهيز وتنفيذ خط 11 ك.ف من حمطة ابن البيطار اىل مستشفى البرصة العام / اجلمهوري  (

مناقصة )5/كهرباء توزيع /ج/2017 (

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

العدد: 2626
التاريخ: 8 /2017/6

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة/155/ت/2015

اعالن
اىل املنفذ عليه/ حسني حسن عطية

لق�د تحق�ق له�ذة املديرية م�ن كت�اب مديرية 
رشطة بغ�داد /الك�رخ /مديرية قس�م رشطة 
الخرضاء /مركز رشطة الغزالية بالعدد 8096يف 
2017/6/6انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27م�ن قانون ا 
لتنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ املحاويل خالل خمسة عر يوما تبدا من 
اليوم الت�ايل للنر ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذة 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ختام رشيف محمد الربيعي

اوصاف املحرر
قرار حكم محكمة ب�داءة املحاويل بالعدد 10/

ب/2015واملؤرخ يف2017/1/25

فقدان شخص
فق�د املدعو احمد ع�يل ب�در داود مواليد 1986 
2014 كان يرت�دي قمي�ص   /  9  / بتاري�خ 7 
رصايص نص ردن وبنطلون اس�ود لون البرة 
حنط�ي والش�عر اس�ود ويبلغ طوله 165 س�م 
متوس�ط البنية الجسمانية فمن لديه معلومات 
االتص�ال عىل الرق�م 07733602874 وله االجر 

والثواب .

محكمة بداءة االمام
العدد/71/ب/2017

اعالن
اىل املدع�ى عليهم/ فائزة مندي�ل حياوي وفرات ومصطفى 

ومنال وابتهال ويارس ومثال اوالد وبنات حام حسن
ملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة 
ومكت�ب املعلوم�ات واملجلس البل�دي قررت ه�ذة املحكمة 
تبليغكما بواس�طة صحيفت�ني محليتني لغ�رض الحضور 
املص�ادف  املرافع�ه  ي�وم  صب�اح  املحكم�ة  ه�ذة  ام�ام 
2017/6/15وذل�ك القام�ة املدعي�ة باس�مة عباس عيىس 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والتي تطالبكم�ا بتمليك 
حصصك�م بالعقار املرق�م 28م 27بس�تاين الصباغية ويف 
حالة عدم الحضور س�وف تجري املرافع�ه بحقكما غيابيا 

وفق االصول
القايض
عادل خضري عباس

تنويه 
ن�ر  يف صحيف�ه ال�رق بالع�دد 2544 يف  17/5/2017 
وصحيفه املس�تقبل العراقي بالع�دد 1442يف17/5/2017 
االع�الن الخ�اص بالعقار77350حي الن�رص تنفيذ النجف 
ذك�ر اس�م الدائ�ن محس�ن محمد مط�ر خط�ا والصحيح 
محسن عبد مطر وذكر دين الدائن 27.500خطا والصحيح 
27000س�بعه وعرون مليون وذكر يف حقل جنس العقار 
حس�ب املرف�ق يف االضباره عرصه خطا والصحيح حس�ب 
صوره قيد التس�جيل العقاري عرصه وذكر وصف اوصاف 
الج�زء الثان�ي يف الطاب�ق االول س�لما ي�ؤدي اىل البيتوت�ه 
والس�طح خط�ا والصحي�ح الس�طح ول�ن يذك�ر يف نهايه 
اوصاف العقار زجاج ملون وهو متخذ سابقا مطعم باسم 

تبارك الرحمن

دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذة  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اء 
2017/4/25لتس�جيل تمام العقار تسلسل 1843محلة 
)مدحتية(باسم )س�ليمة كاظم جواد( مجددا باعتبارها 
حائ�زا لها بصفة املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام التس�جيل 
العق�اري رق�م 43لس�نة 1971قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم مالدية من بيانات اىل هذة الدائرة خالل 
مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعه العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء م�دة هذا االع�الن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
صارم عيد حسن الشمري
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الهاشمية

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من مرصف الرافدين – االدارة 
العام�ة بأس�م / رسى ش�كيب احم�د فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
اىل الركاء / ضياء جاسم محمد وعائدعزيزعبد

اقتىض حضوركم اىل بلديه التاجي الس�تخراج اجازه بناء 
للعقار 11943 الريكه دجله مهدي عبدالحسني

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/301/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/محمد كمر محمد صالح

ق�د اقامت املدعي�ة )وداد حميد محم�د( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي تطل�ب فيها الحكم 
بتاديت�ك لها مبلغ الدي�ن الناتج ع�ن كفالتها لك 
امام مرصف الرش�يد فرع الحلة /5لغرض رشاء 
س�يارة من الجمعيات الفالحية واملس�تقطع من 
راتبه�ا البالغ )تس�عة ماليني ومائتان وس�بعون 
الف وتس�عمائة وواحد ديناروالتي يصادف موعد 
املرافعه فيها يوم 2017/6/18الس�اعه والثامنة 
والنصف صباحا وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومخت�ار املنطق�ة علي�ه 
اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلناوفق االصول
القايض

نبيل عبد الله عبيد ياس 

اعالن
اىل الريك / حازم كاظم خضري

 اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ه التاجي الس�تخراج 
اج�ازه بناء للعقار12600 س�بع الب�ور الريك 

قاسم عبدالرسول جعفر

جمهورية العراق
دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة من قبل 
يوس�ف كري�م معي�دي وامل�ؤرخ يف 4 / 6 / 2017 
املتضمن طلب تسجيل املكائن العائدة له واملنسوبة 
حاليا يف معم�ل طابوق قاس�م واملدرجة اوصافها 
ادن�اه فعىل من ل�ه عالقة به�او ادواتها املوصوفة 
ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثب�ات ذل�ك وابراز 
استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل خالل 
مدة خمس�ة عر يوم�ا من الي�وم الت�ايل لتاريخ 
النر ويعترب التسجيل متاخر لحني حسم الدعوى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة 
وبعكس�ه س�يتم تس�جيل وادواتها باس�م طالب 
التس�جيل وفق�ا لقان�ون الكتاب الع�دول رقم 32 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل .
االوصاف :

1 – كاصوصة لبن كرت ايراني الصنع عدد / 1 
2 – خباط علوي مع فاكيوم عدد / 1 

3 – خباط اريض ذو محورين .عدد / 2 
4 – حزام ناقل عدد / 6 .

5 – مولد كهربائي انكليزي الصنع عدد / 2 .
6 – هوبر صندوق تغذية عدد / 2 

7 – طاحونة تراب عدد / 1 .
الكاتب العدل
مصطفى مؤيد عباس



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اوع�ز وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
بتوزيع أرب�اح الرشكة العام�ة للنقل البحري 
ع�ى املوظف�ن وبالتس�اوي قبيل حل�ول عيد 

الفطر املبارك. 
واثن�ى الحمامي عى جهود الرشكة يف تحقيق 
نس�ب ارباح كبرية من خ�ال عملها، مبينا أن 
ه�ذه األرباح يج�ب أن توزع بالتس�اوي عى 

املوظفن قبل حلول عيد الفطر املبارك. 
 يذكر ان »بعض تش�كيات وزارة النقل تحقق 
ارباحا كبرية متحدية الصعاب واملخاطر مؤكدة 

أنها تقدم افضل الخدمات للمواطنن«.
وص�ادق وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي، 
االس�بوع املايض عى توزيع األرباح الس�نوية 
لع�ام 2014 الرشكة العام�ة للموانئ العراقية 

عى املوظفن«.
وقال الحمامي » تزامنا مع عيد الفطر املبارك 
وأفراح ش�عبنا العراق�ي بانتص�ارات القوات 
األمنية والحش�د الشعبي عى عصابات داعش 
اإلرهابية وتحري�ر مدينة املوصل صادقنا عى 
توزيع األرباح السنوية للرشكة العامة للموانئ 

العراقية عى املوظفن«.
واشار الحمامي اىل أن »جهود الرشكة الكبرية 
يف تطوير منشآتها وخدماتها والتعاون الكبري 
فيما بينه�ا وبن الرشكات العامل�ة يف املوانئ 
العراقي�ة مكنها م�ن تحقيق زي�ادة كبرية يف 
األرباح فضا عن زيادة أعداد البواخر والسفن 

الواصلة للموانئ«.
وكان قد وعد يف وقت سابق من األسبوع املايض 
العامل�ن يف املوان�ئ بإتم�ام إج�راءات توزيع 

األرباح السنوية قبل عيد الفطر املبارك.
م�ن جهة اخ�رى، ص�ادق وزير النقل الس�يد 

كاظ�م فنجان الحمامي، ع�ى محارض تمليك 
ارايض معم�ل األس�فلت ودور الهندية واالبلة 

بعد استكمال كافة االجراءات القانونية. 
وب�ن مدير عام الرشكة العام�ة ملوانئ العراق 

تلق�ت »املس�تقبل  بي�ان  ري�اض س�واديفي 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »تم�ت جمي�ع 

االج�راءات الخاص�ة باج�راءات التملي�ك بعد 
مصادق�ة الس�يد الوزير وكذلك إتم�ام جميع 

الكت�ب الخاص�ة به�ا وم�ن ضمنه�ا الكت�ب 
الرسمية الخاصة بدائرة التسجيل العقاري يف 

البرصة«. 
 مشيدا بالجهود الكبرية التي بذلها العاملون يف 
الرشكة من اجل انجاز تلك املعامات ومتابعة 
جميع املخاطبات الرس�مية بن وزارتي النقل 
والع�دل به�دف اكم�ال ذل�ك املنجز الس�كني 

للموظفن« .
من جانب آخر بارك وزير النقل حصول قس�م 
االعام واالتصال الحكومي عى املركز األول يف 
التقييم الشهري الذي يصدره مكتب االتصال 
الحكوم�ي يف اع�ام االمان�ة العام�ة ملجل�س 

الوزراء«. 
واعت�ر الحمامي هذا التف�وق نجاحا وتقدما 
يف العمل، مش�يدا بالجهود التي تبذل لارتقاء 
بواق�ع وزارة النقل، مش�ددا ع�ى أن »اإلعام 
يعت�ر واجه�ة ألي مؤسس�ة ونجاح�ه نجاح 
لكافة مفاصلها، داعيا إىل اس�تمرار بالتفاني 

يف العمل خدمة لبلدنا العزيز. 
م�ن جانب�ه أوض�ح مدي�ر االع�ام واالتصال 
الحكوم�ي يف وزارة النق�ل لي�ث عب�د الكري�م 
الربيع�ي: ان ه�ذا املنج�ز ال�ذي تحق�ق اليوم 
جاء نتيجة املتابعة الج�ادة واإلرشاف املبارش 
م�ن قبل الس�يد وزي�ر النقل وبقية مس�ؤويل 
الوزارة، الفتا: أن التنسيق املستمر ما بن مقر 
ال�وزارة وتش�كياتها اثمر ع�ن الحصول عى 
املرتب�ة االوىل بعد ان كانت الوزارة تقبع يف ذيل 

التقييم. 
فيما قدمه ش�كره وامتنانه لكل من ساهم يف 
تحقيق هذا اإلنجاز، وعد باالستمرار ملزيد من 
التأل�ق والنجاح من أجل عك�س صورة طيبة 
ع�ن أعم�ال وزارة النقل ومس�توى الخدمات 

التي تقدمها للمواطنن.

وزير النقل أوعز بتوزيع أرباح النقل البحري بـ »التساوي« وصادق عىل متليك دور األسفلت واهلندية واالبلة
اشاد بإعالم الوزارة وبارك هلم حصوهلم على املرتبة األوىل
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التجارة جتهز العوائل 
النازحة يف املخيامت 

املوصل بحصصهم التموينية

حمافظ البرصة يكشف عن توجه بإنشاء مدينة سفوان اجلديدة وفرز ألفي قطعة ارض يف شط العرب

الصناعة: منح »26« أجازة تأسيس ملشاريع صناعية جديدة

البلديات: انجاز 63% من مرشوع ماء البرصة الكبري

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ع�ن »تجهي�ز العوائ�ل النازحة يف 
مخيم�ات اي�واء النازح�ن يف املوص�ل الخازر 
امل�درج  والجدع�ة  ع�ي  والح�اج  وجامك�ور 
بحصصه�م التمويني�ة لحصة ش�هر نيس�ان 
وب�أرشاف ميدان�ي م�ن وف�د خلي�ة االزم�ة 
املتواج�د يف املوص�ل حاليا متمث�ًا بمدير عام 
دائرة التخطيط واملتابعة ابتهال هاشم صابط 
ومع�اون مدي�ر عام دائ�رة الرقاب�ة التجارية 
ش�اكر س�عدي ش�اكر« .واك�د البي�ان ب�ان 
»الكميات التي تم تجهيزه�ا للعوائل يف مخيم 
الخ�ازر كانت س�كر 277 كي�س وزيت طعام 
346 كارتون ورز 415 طن اما مخيم جامكور 
فكان�ت الكمي�ات 286 كارت�ون زي�ت طعام 
باالضاف�ة اىل تجهيزه�م بكمي�ات اخ�رى من 
الرز والسكر والطحن ».واكد ان »عدد العوائل 
التي تم تجهيزها يف مخيم الخازر 1214 عائلة 
وبواق�ع 9628 ف�رد ومن خال وكي�ل تموين 
واحد اما العوائل التي جهزت يف مخيم جامكور 
 2396 افراده�ا  وع�دد  عائل�ة   400 فكان�ت 
».واش�ار البي�ان اىل »تجهي�ز مخي�م الخدعة 
املدرج ل 714 عائلة وبواقع 6393 فرد بكمية 
1162 كي�س طح�ن ومخي�م الح�اج عي ل� 
318 عائلة وبواق�ع 1846 فرد وبكمية 1162 
كي�س طحن لحصة ش�هر اذار وكذلك تجهيز 
ناحية حمام العليل لعدد عوائل 1774 وبواقع 
10125 ف�رد وبكمي�ة 1840 كي�س طح�ن« 
.وعى ذات الس�ياق اوضح البي�ان اىل »تجهيز 
العوائل يف منطقتي الرشيدية وبيسان يف ايرس 
املوصل بكمية 266 كارتون زيت طعام و 141 
كي�س رز ومن خال وكيل�ن ول� 1038 عائلة 
وبارشاف وفد خلية االزم�ة ».وقال البيان عن 
لس�ان وفد خلي�ة االزمة ان »توزي�ع املفردات 
الغذائية مس�تمر لكل املناط�ق املحررة حديثا 
والت�ي تتحرر بعد تدقيق بياناتهم ومقاطعتها 
مع قسم الحاسبة املركزية يف دائرة التخطيط 
واملتابعة مبارشة وكذل�ك تامن املواد الغذائية 
من مخ�ازن قربية من كرك�وك وصاح الدين 
وم�ن ث�م اىل مخ�ازن بازواي�ا يف املوصل وعر 
اس�طول النقل العائد للرشك�ة العامة لتجارة 
املواد الغذائية لغرض تجهيز العوائل س�واء يف 
املناط�ق املح�ررة او مخيمات اي�واء النازحن 
وب�ارشاف ميدان�ي م�ن م�دراء عام�ن خلية 

االزمة املتواجدين يف املوصل .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محاف�ظ البرصة ماج�د النرصاوي 
، ع�ن »توجي�ه بانش�اء مدين�ة س�فوان 
الس�كنية الجديدة جنوب غرب املحافظة، 
وإكمال متعلقات ف�رز الفي قطعة أرض 
يف قضاء ش�ط الع�رب رشق�اً، وذلك لحل 
ازمة االختناقات الس�كنية يف املحافظة«.

وقال محاف�ظ الب�رصة يف ترصيح تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »مدينة سفوان 
السكنية الجديدة سيتم انشائها بن ناحية 
س�فوان وقضاء الزب�ري بتخصيص وفرز 
9 االف قطعة س�كنية، مبين�ا ان »املدينة 
الجدي�د تبلغ مس�احتها ضعف مس�احة 

ناحي�ة س�فوان الحالي�ة، مؤك�دا اكمال 
مخططاتها لدى مديري�ة بلديات البرصة 

وجاهزة للتس�قيط عى االرض«.وأش�ار 
املحاف�ظ اىل »اكم�ال تهيئة مس�تلزمات 

توزيع الف�ي قطعة ارض يف قضاء ش�ط 
الع�رب ع�ى املس�تحقن م�ن املواطنن، 
الفتا اىل ان »ديوان محافظة البرصة اكمل 
بدوره اس�تعدادته للتوزيع«. مس�تدركا 
ان »م�ا يقف امام التوزيع هو عدم وجود 
ضواب�ط م�ن وزارة االعم�ار واالس�كان 
والبلديات وهن�اك اعرتاضات ومخاطبات 
يف هذا الشأن تم ارسالها اىل االمانة العامة 
ملجلس الوزراء الذي اوكل املهمة للمجلس 
الوطن�ي لاس�كان وهيئ�ة املستش�ارين 
لغرض اعادة النظر يف االس�عار بعدما تم 
اصدار قرار 233 لسنة 2016 من مجلس 
الوزراء«.واش�ار اىل ان »الدي�وان م�ازال 

ينتظر رد مجلس الوزراء بهذا الشأن.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

منح�ت املديرية العام�ة للتنمية الصناعي�ة التابعة 
ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن ) 26 ( أجازة تأس�يس 
ملش�اريع صناعية جديدة للف�رتة من 15 ولغاية 21 

من شهر نيسان املايض.
وأك�د مدي�ر ع�ام املديري�ة س�ام س�عيد احمد  يف 
ترصيح ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، بأن »محافظة 
كرب�اء املقدس�ة قد حصلت ع�ى الج�زء االكرمن 
هذة االج�ازات و بواقع )10( اج�ازات مضيفا بأنه 
تم تخصيص )13( قطعة ارض لتأس�يس املشاريع 
الصناعي�ة  خال الفرتة ذاتها فيم�ا منحت املديرية 
اضافة اىل ذلك  ش�هادات اكمال تأس�يس للمشاريع 

الصناعي�ة التي تتوفر فيها الرشوط املطلوبة بواقع 
االنش�ائية  بالصناع�ات  تخصص�ت  ش�هادة   )3(
وبرأسمال قدره) 2,900(  مليار دينار وعدد العمال 

3 عامل«.
وأوض�ح أحمد بأن »ك�وادر املديري�ة تواصل عملها 
بأجراء الكش�وفات الدورية عى املشاريع الصناعية 
للتأكد من س�امة س�ري العمل فيه�ا ومعرفة حجم 
االرضار والصعوبات يف حال وجودها لوضع الحلول 
املناس�بة لها حي�ث بلغ عدد الكش�وفات املنفذة 62 

كشف خال االسبوع املذكورولكافة املحافظات ».
واش�ار اىل انه »قد تم منح هويات جديدة ملش�اريع 
صناعية حيث بلغت )30( هوية مبينا بان »املديرية 
منحت عدد م�ن التأييدات بتقدير حاجة املش�اريع 

م�ن احتياجاتهم من امل�واد االولي�ة واملحروقات اىل 
الجه�ات ذات العاق�ة وبع�دد 29 كت�اب أضافة اىل 
تأيي�دات تم من خالها مخاطبة الجهات الحكومية 
لغ�رض االعف�اء من رس�م املهن�ة او ايص�ال التيار 
الكهربائي وغريها وبواقع 218 تأييد وأعمال اخرى 
اختصت بها املديرية لتسهيل االجراءات وسري العمل 

يف املشاريع الصناعية«. 
وذكر املدير العام  بانه »تم اجراء 19 معاملة قانونية 
خاصة بنقل امللكية وبيع االسهم والتنازل وتأسيس 
رشكات وغريه�ا فيما تم اس�تام 414 طلبا متنوعا 
لعموم املحافظات ع�ن طريق النافذة الواحدة حيث 
بل�غ عدد هذه الكت�ب الواردة للمديري�ة وعر لريد 

االلكرتوني 101 كتاب والريد الرسمي 158 كتاب.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
العام�ة آن نافع اويس ع�ن »انجاز %63 
م�ن )م�رشوع م�اء الب�رصة الكبري( يف 
محافظة البرصة ، فيما اكدت ان املرشوع 
يعد الح�ل االمثل ملعالجة ازم�ة املياه يف 
املحافظ�ة .«وقال�ت أويس يف بيان العام 
الوزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن 
»املاكات الهندس�ية والفنية املتخصصة 
يف مديري�ة امل�اء العام�ة اح�دى الدوائر 
التابعة للوزارة انجزت تقدما ملحوظا يف 
مرشوع ماء البرصة الكبري يف املحافظة ، 
مشرية اىل أن » نهاية العام الحايل سيشهد 

تش�غيا تجريبيا للم�رشوع ، فضا عن 
انهاء االعم�ال الفعلية للمرحلتن الثالثة 
والرابعة م�ن املرشوع ، وس�يتم ادخاله 
بش�كل جزئ�ي لاس�تفادة من�ه خدمة 
للصالح العام .«واضاف�ت أن » املرشوع 
يس�ري وفق الخطة املعدة ل�ه ، مؤكدة أن 
» الفرتة املقبلة ستشهد اعمال توسعات 
ضمن مرحلتيه )الثالثة والرابعة( لزيادة 

الطاقة االنتاجية للمرشوع«.
وتابعت أن » املرشوع يعد من املش�اريع 
الحيوي�ة والس�رتاتيجية الطويل�ة االمد 
يف املحافظ�ة وس�يوفر املي�اه الصالحة 
لل�رشب ضم�ن املواصف�ات العاملي�ة اىل 
مليون�ن نس�مة ح�ال انج�ازه ، فضا 

ع�ن ان املرشوع ه�و االول م�ن نوعه يف 
الباد«.

يذكر ان الوزير اطلعت ميدانيا ومن خال 

زيارتها للمحافظة يف نيسان املايض عى 
م�رشوع الب�رصة الكبري وع�ى عدد من 

املشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة .

حمافظ بغداد: توزيع أراض لذوي شهداء 
احلشد الشعبي يف بغداد قريبًا

مصادرة واتالف نحو »14« طن من مادة الشاي 
رسيالنكي املنشأ غري صالح لإلستهالك

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ بغداد، عن اس�تكمال اج�راءات توزيع قط�ع أرايض عى ذوي 
ش�هداء الحش�د الش�عبي.وقال املحاف�ظ عط�وان العطوان�ي، يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة من�ه، ان »التضحي�ات التي يقوم به�ا الجيش 
العراقي والحش�د الش�عبي يحتم عى املحافظ�ة دعم ومس�اندة عوائلهم من 
خال تخصيص قطع االرايض ومد يد العون للمجاهدين املرابطن عى جبهات 
القتال«.وأشار اىل »وجوب رعاية عوائل الشهداء منهم وتفقد الجرحى وتقديم 
مختلف اش�كال الدعم واملس�اعدة التي يحتاجونها«، مؤكدا »استكمال جميع 
االج�راءات القانوني�ة الخاصة بارايض ش�هداء الحش�د الش�عبي التي س�يتم 
توزيعه�ا قريبا«.واك�د العطوان�ي، ان »الدماء الطاهرة له�ؤالء األَبطال قضت 
ع�ى أَح�ام العصابات التكفريية الت�ي أَرادت طمس هوية الع�راق الحضارية 
وتدنيس مقدس�اته واحتال أَراضيه«.وتابع ان »النرص قادم ال محالة السيما 

أَن االنتصارات التي حققها أَبطال الحشد الشعبي قد أَبهرت العالم.

   كربالء / المستقبل العراقي

أعلنت ش�عبة الرقابة الصحية يف دائرة صحة كرباء املقدس�ة ، عن » مصادرة 
وإتاف قرابة ) 14( طن من مادة الش�اي رسيانكي املنش�أ ) عامة السندباد 
( » ، كان�ت مخزون�ة يف أحد مخازن املواد الغذائية يف منطقة فريحة » ، يف حن 
بَين�ت إن » الفحص املختري ، الذي تم إجراءه للمادة يف مختر الصحة العامة 
للدائرة ، أثبت فش�لها بكتريياَ ، وغري صالحة لاس�تهاك البرشي » ، كما إن » 
الفح�ص املخت�ري املركزي يف بغ�داد ، جاء مطابقا لنتيج�ة الفحص األول » .  
وأفاد مدير الش�عبة ، أحمد فيصل إن » إحدى الفرق الرقابية الصحية ، وأثناء 
قيامها بجولة تفتيشية ش�ملت املحال واألسواق التجارية واملطاعم الخاضعة 
للرقاب�ة الصحي�ة يف منطقة فريح�ة ، تمكنت من ضب�ط )13,800( كغم من 
م�ادة الش�اي رسيانكي املنش�أ عامة ) الس�ندباد ( ، كان�ت مخزونة يف أحد 
مخازن املواد الغذائية » ، ومَوزعة عى ) 1380( كارتون ، س�عة الواحدة منها 
)10( كغم » . وأضاف فيصل إنه » تم حجزها وس�حب نماذج منها وإرس�اله 
إىل مختر الصحة العامة يف كرباء لبيان مدى صاحيتها لإلس�تهاك البرشي » 
، مبيناَ إن » الفحص املختري ، أثبت فش�لها بكتريياَ » ، وتابع » قمنا بإرس�ال 
عينات أخ�رى إىل مختر الصحة املركزي يف بغداد لغرض تأكيد نتيجة الفحص 
، حي�ث ظهرت النتائج مطابقة للفحص األول » ، حينها تم مصادرة الش�حنة 
وم�ن ثم إتافها يف منطق�ة الطمر الصحي ، وبحضور صاح�ب العاقة ، وفق 
محرض رس�مي بموجب نظام األغذية رقم ) 4( لس�نة 2011 ، وحسب قانون 

الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 » .

سوق العراق يسجل ارتفاعًا يف عدد وقيمة االسهم املتداولة خالل االسبوع املايض
    بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش التداول لس�وق العراق لألوراق املالية 
ارتفاعا يف عدد وقيمة االسهم املتداولة لريتفع بذلك 

القيمة السوقية للسوق بنسبة وصلت اىل %2.06.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد السام 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، أن  »س�وق 
العراق لألوراق املالية نظم خال االسبوع املنتهي يف 
الثامن من حزيران 2017 خمس جلس�ات للتداول 
يف السوق النظامي وجلسة تداول واحدة لتداول يف 
السوق الثاني وتداولت خال جلسات هذا االسبوع 
اس�هم )57( رشك�ة يف الس�وق النظام�ي ورشكة 

واح�دة يف الس�وق الثان�ي ليبل�غ ع�دد ال�رشكات 
املتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم االفصاح 

السنوي والفصي للهيئة والسوق )13( رشكة«.
وبن عبد السام أن »عدد االسهم املدرجة يف السوق 
بلغ )10.824( ترليون س�هم بع�د انتهاء اجراءات 
تس�جيل واي�داع »اس�هم رشكة م�رصف القابض 
االس�امي يف الس�وق برأس�مال يبلغ )100( مليار 
دين�ار« .وأكد أن »عدد االس�هم املتداولة لألس�بوع 
املايض بلغ )4( مليار سهم مقابل )3( مليار سهم 
لألس�بوع الذي قبله مرتفعا بنس�بة 4.39%، فيما 
بلغت قيمة االس�هم املتداولة لألسبوع املايض )3( 
مليار دينار مقابل )2( مليار دينار لألس�بوع الذي 

قبل�ه مرتفعا هو االخ�ر بنس�بة  13.04«.اما عن 
ع�دد الصفقات املنفذة لألس�بوع امل�ايض فأوضح 
عبد الس�ام انها »بلغ�ت )2474( صفق�ة مقابل 
)2269( صفقة لألسبوع الذي قبله لريتفع مؤرش 
الس�وق خال االس�بوع امل�ايض ISX 60 بنس�بة 
)1.61%( ع�ن اغاقه لألس�بوع ال�ذي قبله عندما 
اغلق عى )592.33( نقط�ة، وترتفع فيها القيمة 
السوقية للرشكات املدرجة لألسبوع املايض بنسبة 
)2.06%( عن القيمة الس�وقية لألسبوع الذي قبله 
والبالغة 9.809 ترليون دينار«.وإىل مؤرشات تداول 
املس�تثمرين غري العراقين يف سوق العراق لألوراق 
املالية أش�ار عبد الس�ام أن عدد االس�هم املشرتاة 

من املس�تثمرين غ�ري العراقين لألس�بوع املايض 
بلغ�ت )485( مليون س�هم مرتفعة بنس�بة %0.6 
قياس�ا باألس�بوع الذي قبل�ه، اما القيم�ة الرشاء 
فبلغت )528( مليون دينار من خال تنفيذ )181( 
صفقه عى اس�هم )19( رشك�ة منخفضة القيمة 
االجمالية لها بنس�بة 12% .أما عدد االسهم املباعة 
من املس�تثمرين غ�ري العراقين لألس�بوع املايض 
فبلغت )1( مليار سهم مرتفعة بنسبة 39% قياسا 
باألس�بوع الذي قبله، وعن القيم�ة املباعة فبلغت 
)809( مليون دينار من خال تنفيذ )170( صفقة 
ع�ى اس�هم )5( رشكات مرتفعة بنس�بة )%19( 

قياسا باألسبوع الذي قبله.

ً
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تعل�ن )محافظ�ة النج�ف األرشف / هيئة األعم�ار( عن إج�راء املناقصة العامة املحلي�ة والخاصة  
بمرشوع)خ�ط 33ك.ف بط�ول 15 كم هوائي دبل س�ركت لتغذية محطة الن�ور 11/33 ك.ف من 
محطة غرب النجف 132 ك.ف( واملدرج ضمن تخصيصات ) مجلس املحافظة /مشاريع قرية النور 
)مظل�وم ( لعام 2017 حس�ب امر مجلس املحافظة املرقم )103 لس�نة 2016( ( وبكلفة تخمينية  
مقداره�ا )1.766.120.000 مليار وس�بعمائة وس�تة وس�تون مليون ومائة وع�رشون الف دينار 
عراقي ( وبمدة تنفيذ التتجاوز )120مائة يوما(. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات 
واملقاول�ني املصنفني العراقيني من ذوي الخربة واالختصاص تقدي�م عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 

الرسمي إىل العنوان التايل.
)محافظ�ة النجف االرشف – هيئة األعمار- لجن�ة فتح العطاءات( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل 
ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه  االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1- التأمينات األولية والبالغة )36.000.000 ستة وثالثون مليون دينار عراقي( بشكل صك مصدق 

أو سفتجة أو خطاب ضمان نافذ لغاية )120/ يوم من تاريخ غلق املناقصة(.
2- براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

3- شهادة تأسيس الرشكة.
4- هوية تسجيل وتصنيف املقاولني )كهربائية سابعة(.

5- وصل رشاء وثائق املناقصة )150.000 دينارعراقي()فقط مائة و خمسون الف دينار ( غر قابل 
للرد.إن تاريخ بدأ بيع العطاءات  هو يوم )االحد املصادف 2017/6/11( وان اخر موعد لبيع وثائق 
املناقصة س�يكون يوم) االحد 2017/7/9( وان يوم)االحد /الس�اعة الثانية عرش ظهراً( املصادف 
)2017/7/9(هو موعد غلق املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني يف نفس يوم الغلق امام  
من يرغب بالحضور من مقدمي  العطاءات  واذا صادف يوم فتح العطاءات  عطلة رس�مية فيؤجل 

إىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل  اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة.
 يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور الن�رش واإلعالن وان جهة التعاقد غ�ر ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات س�يتم عقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني  يف املناقصة عند الساعة 
)الحادية عرش ظهراً( يف ي�وم )الثالثاء( املصادف)2017/7/4( يف)محافظة النجف االرشف /هيئة 

األعمار – قاعة  االجتماعات ( وللمزيد من املعلومات اتصل بنا عرب الربيد االلكرتوني
  WWW.najafproject.com اوزيارة موقعنا  عىل االنرتنت ) Contrats_Section@yahoo.com( 

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفياً للمعاير املدرجة يف أدناه:
1- حجم اإليرادات السنوية )للسنوات الخمسة السابقة(.

2- حجم اإلرباح السنوية املتحققة للمشاريع )للسنوات الخمسة السابقة(.
3- الكفاءة املالية للمناقصني )رأس املال ، السيولة النقدية – كشف حساب(.

4- وثائق مؤهالت الكادر الفني واالداري.
5- وثائق الخربات الخاصة ملقدمي العطاء )االعمال املماثلة(.

6- وثائق االليات واملعدات التخصصية املطلوبة.

حمافظة النجف األرشف
هيئة األعامر
إعالن )4(قسم العقود

العدد: 2189
التاريخ: 8/ 6/ 2017

لؤي جواد حسني اليارسي
حمافظ النجف األرشف
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رقم االخطار :2017/53
من/محكمة قوى االمن الداخيل 

الخامسة بالبرصة
اىل /املتهم الهارب ) ن.ع عقيل محمد 
خلف احمد( املنس�وب اىل قيادة حدود 

املنطقة الرابعة 
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك م�ن تاريخ 2015/1/31 ولحد 

االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تحرض 
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجي�ب  عن التهمة  
املوج�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومي�ة وال�زام املواطن�ني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

سفوان
مكتب البحث االجتماعي

العدد 2017/3078
التاريخ 2017/6/5

اىل املدعى عليه /كاظم رويض كاظم
اقام�ت املدعي�ة ) فائ�زة عطي�ة بدر 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 129/

بح�ث /2017 تطل�ب فيه�ا التفريق 
مح�ل  وملجهولي�ة  وبينه�ا  بين�ك 
اقامت�ك فق�د ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني بموعد 
جلس�ة البح�ث االجتماع�ي بتاري�خ 
2017/6/18 ويف حالة عدم حضورك 
س�وف تج�ري بحقك جلس�ة البحث 

االجتماعي غيابيا
القايض

اعالن جريدة
ح�اوي  ج�ر  ن�ارص  /الرشي�ك  اىل 
–فضيلة شمخي جر –خليل حمدان 
شيال –نارص ش�مخي جر –يوسف 

جاسم محمد 
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض... 
االس�كان العراقي الكائن قرب رشكة 
اش�ور للمقاوالت /ش�ارع خريسان 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عى 
قي�ام رشيكك الس�يد ) زه�رة صخي 
ج�ر( بالبناء عى حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقمة )3116/2( مقاطعة 
)5 ش�اعورة(  لغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج 
االع�الن  ن�رش  تاري�خ  م�ن  الع�راق 
يف  وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك 

االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

فقدان
فقدت من�ي هوية نقابة املهندس�ني 
العراقيني بأس�م املهندس ) حس�نني 
عيل محسن ( رقم االنتساب 128576 
 2011/7/31 االنتس�اب  بتاري�خ 
يخصص كهرباء حاس�بات فعى من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء 
العدد 2017/1335
التاريخ 2017/6/5

اعالن
قدم�ت الس�يدة املدعية س�عاد حمد 
خضري طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه�ا نصبها قيمة ع�ى ولدها املدعو 
عمر خلدون عبد ش�الل وذلك فقدانه 
بتاري�خ 2014/8/18 ق�ررت ه�ذه 
يف  فقدان�ه  ع�ن  االع�الن  املحكم�ة 
صحيفتني محليتني عليك الحضور يف 
املحكمة املذك�ورة اعاله خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ االعالن ويف حالة عدم 
حض�ورك س�وف يت�م نص�ب والدتك 
س�عادة حم�د خض�ري قيم�ة علي�ك 

وحسب القانون
القايض

دائرة التنفيذ بعقوبة
العدد 2017/655

التاريخ 2017/6/4
اعالن

بعقوب�ة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
الس�يارة املدرج�ة اوصافها ادناه 
يف بعقوب�ة العائ�دة للمدين امجد 
عبد الوهاب  رش�اد املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن لؤي مجي�د خميس 
البالغة س�بعة االف دوالر امريكي 
بال�رشاء   الراغ�ب  فع�ى  دين�ار 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ع�رشة ايام تب�دا من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
التس�جيل   رس�م  وان  العراقي�ة 
والداللية عى املشرتي وان املزايدة 

تجري يف الساعة الثانية عرش 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-السيارة املرقمة : 24560 دياىل 

كيا صالون 4 راكب اجره
2-نوع السيارة : سبكرتا

3-موديل : 2009
4-اللون : برتقايل 

 : الش�ايص  رق�م   -5
knafec21x9562858 ) مطابق(

6-الحالة العملية : جيدة
 500.000  : املق�درة  7-القيم�ة 

خمسة ماليني دينار دينار عراقي

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف 

غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا ع�ى الطلب املق�دم اىل هذه 
  2014/8/24 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
1375 محل�ة ال�رشق بأس�م عيل 
حميد عطية مجددا باعتبار حائزا 
لها بصفة املال�ك  للمدة القانونية 
املذكورة  امللكي�ة  تثبي�ت  ولغرض 
لها تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العق�اري ) 43( 
لس�نة 1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا 
الطلب فع�ى كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معين�ة عى هذا 
العقار تقديم مالديه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
املالحظ
مطرش نعيم صر

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف 

الكوفة
العدد 3464

التاريخ : 2017/6/5
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ى الطلب املق�دم اىل هذه 
 2016/3/9 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتسجيل تمام العقار املرقم 3078 
اىل  الكوف�ة  يف  الرش�ادية  محل�ة 
طالبة التس�جيل املجدد ) حس�ني 
محسن مرتىض( لتسجيله مجددا 
باسمه بصفته املالك الحائز للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التسجيل العقاري) 
43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطلب فع�ى كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معين�ة عى هذا 
العق�ار تقديم مالدي�ه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل النرش 
هذا االع�الن  وكذل�ك الحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

محكمة تحقيق الدور
العدد : 396

التاريخ 2017/6/8
اعالن

املدعو  فقد   2017/1/10 بتاريخ 
يعرف  ولم   ) داود  سليمان  )ستار 
البحث  رغ��م  االن  لحد  مصريه 

والتحري 
اي  توفر  حال  يف  ذويه  اعالم  راجني 

معلومات عنه 
قايض تحقيق الدور

محكمة تحقيق الدور
العدد : 395

التاريخ 2017/6/8
اعالن

املدعو  فقد   2017/4/22 بتاريخ 
ولم   ) خلف   محمود  حسن  )فؤاد 
البحث  رغم  االن  لحد  مصريه  يعرف 

والتحري 
اي  توفر  حال  يف  ذويه  اعالم  راجني 

معلومات عنه 
قايض تحقيق الدور

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

الرشقاط
الرقم 2017/5165
التاريخ 2017/6/8

اعالن
اىل املفقود )عبد الله عبد تايه (

قدمت املستدعية )الهام احمد رشيد 
( طلبا لدى هذه املحكمة لنصبه قيما 
تقرر  اقامتك  محل  وملجهولية  عليك 
تبليغك بهذه الصحيفة ويف حال عدم 
حضورك لدى هذه املحكمة او ارسال 
حجرك  سيتم  قانونا  عنك  ينوب  من 

وتنصيب املستدعية قيما عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب عدل السماوة

العدد 13109
التاريخ 2017/6/7

اعالن تسجيل
طالب التسجيل : حسني عبد الجاسم 
–البائع  االمني  بلوك  –معمل  كريدي 

قاسم كاظم عاجل
بناءا عى الطلب املقدم من قبل طالب 
 2017/6/7 يف  وامل��ؤرخ  التسجيل 
املكائن  تسجيل  طلب  واملتضمن 
العائدة له واملنصوبة حاليا  واملعدات 
اوصافها  واملدرجة   اعاله  املعمل  يف 
ادناه فعى من له عالقة بها وادواتها 
املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية 
لهذه  استشهاد   وابراز  ذلك  الثبات 
التسجيل  ايقاف  بغية  ال��دائ��رة 
من  يوما  عرش  خمسة  مدة  خالل 
ويعتر  النرش  لتاريخ  التايل  اليوم 
التسجيل متاخر لحني حسم الدعوى 
لدى  اي��ام  سبعة  ملدة  واالع��رتاض 
سيتم  وبعكسه   املختصة  املحكمة 
وادواتها  واملعدات  املكائن   تسجيل 
لقانون  وفقا  التسجيل  طالب  بأسم 
العدول رقم 33 لسنة 1998  الكتاب 

وتعطى له شهادة تسجيل
عدد  الصنع  محلية  بلوك  1-ماكنة 

اثنان
2-خباطة فرنسية الصنع عدد واحد

عدد  محيل  صنع  كايش  3-مكبس 
ثالثة

عدد  الصنع  هنكاري  ماء  4-ماطور 
واحد

5-مولدة كهرباء محرك ساحبة عنرت 
71 بقدرة 60 كي /يف 

كاتب عدل السماوة

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظة املثنى /قسم شؤون 
االحوال املدنية

اعالن
هادي(  حمود  املواطن)موىس  قدم 
فيه  يطلب  املديرية  هذه  اىل  طلبا 
وجعله  قيده  يف  اللقب  تسجيل 
املادة  باحكام  وعمال    ) )الخفاجي 
الوطنية  البطاقة  قانون  من   )24  (
رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش 
فمن  املحلية  الصحف  باحدى  الطلب 
لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية 
تاريخ  من  ايام  عرشة  فرتة  خالل 
النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة/وكالة

مديرية بلديات ميسان
لجنة البيع وااليجار

اعالن
بناء عى ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان / شعبة االمالك ذي العدد )11161 يف 2017/5/18( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن 
تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه وملدة )25( سنة والبالغ عددها )1( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعى 
من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 

يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية سنوياالمساحةموقعهنوع الملكت

50.000.000 خمسون مليون 920م1700 السرايمجمع تجاري1
دينار

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

الرشوط :
1-يتحمل من ترسو عليه املزايدة رسوم التصاميم واملخططات للسوق خالل مدة )30( يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعتر ناكل

2-يتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد قيمة املواد الناتجة عن الهدم خالل مدة )30(يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعتر ناكل
3-يلتزم املس�تاجر بالتش�ييد وفق املخططات والتصاميم واملعدة من قبل املكتسب الهنديس املتعاقد مع البلدية ويف حال رغبته عى احداث تعديل التصميم  
يج�ب ان يق�دم طل�ب للبلدية ع�ى ان اليكون تعديال جوهري�ا يف التصميم واليؤثر ع�ى مبلغ التقدير للبناء وع�ى ان يكون التعديل بعد استش�ارة املكتب 

الهنديس 
4-يمنح املستاجر فنرة  تشييد بالغة سنة ونصف والتحتسب من مبلغ االيجار عى ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل مبلغ املساطحة

5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
6-اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

7-يسلم امللك اىل البلدية  عند الحاجة اليه دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة
8-عى املستاجر ان يطلع عى املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية

9-يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية 
10-يلتزم املستاجر بدفع مبلغ قدره 1000000 مليون دينار اىل مديرية التخطيط العمراني يف ميسان حسب الضوابط والتعليمات

تعلن الرشكة العامة للنقل البحري الكائنة يف محافظة البرصة /تقاطع التجاري عن رغبتها بانشاء 
وتشغيل محطات ومرايس للتاكيس النهري عدد )4( يف محافظة ذي قار /قضاء الجبايش واملدرجة 

مواقعها ادناه وباسلوب املشاركة استنادا اىل ضوابط املشاركة النافذة
فع�ى ال�رشكات العراقي�ة والعربية واالجنبي�ة ذات االختصاص تقديم عروضه�م بعد االطالع عى 
رشوط املش�اركة التي يمكن الحصول عليها من القس�م املايل يف مقر الرشكة او الش�عبة املالية يف 
ف�رع الرشك�ة بغداد لقاء مبلغ قدره )100.000 دينار ( فقط مائ�ة الف دينار عراقي الغريها غري 
قابل للرد وخالل مدة ) 30يوما( من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرسمية ويتحمل 
من ترسو عليه املشاركة اجور نرش االعالن عى ان تقدم العروض بظرف مغلق تسلم اىل لجنة فتح 
العطاءات يف مقر الرشكة او لجنة استالم  العطاءات املخولة يف فرع الرشكة بغداد يرفق به ماييل:

1-ش�هادة تاس�يس الرشكة او اية وثائق تثبت تسجيل الرشكة بش�كل قانوني والرشكات العربية 
واالجنبية مصدقة من قبل الجهات املختصة

2-ان يشتمل العرض ) العرض الفني والتجاري معزز باملخططات واملرتسمات (
3-براءة ذمة من الرضيبة للرشكات العراقية

4-املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة
5-االعمال املماثلة وما يثبت القدرة املالية للرشكة

6-وصل رشاء رشوط املش�اركة 
املواقع /

1-شارع الكورنيش )كورنيش آل خاطر ( مقابل مسجد الرسول 
2-شارع الكورنيش  قرب الجرس الحديدي

3- شارع الكورنيش  املنطقة الرشقية /مقابل املسجد
4- شارع الكورنيش  /مقابل املضيف

 /07710883444  : التالي�ة  االرق�ام  ع�ى  االتص�ال  واالستفس�ار  املعلوم�ات  م�ن  للمزي�د 
07801018877

المدير العام 

وزارة النقل
الشركة العامة للنقل البحري

اعالن مشاركة رقم ) 13( لسنة 2017

العدد: 194 
التاريخ: 2017/6/1

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد 

الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف 

البياع
العدد 1787

التاري�خ 2017/6/7
اعالن

اىل املدعو عدنان مطرش هزاع
طلب املق�دم من قبل املس�تدعية 
حي�اة ثامر ه�زاع لنصبه�ا قيمة 
وملجهولي�ة محل اقامتك يف الوقت 
الحارص ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
يوميت�ني  صحيفت�ني  يف  اعالن�ا 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة اذا 
كن�ت داخل العراق خمس�ة عرش 
يوما واذا كنت خارج ثالثون يوما 
وعن�د عدم حضورك س�وف تتخذ 
املحكم�ة االج�راءات ض�دك وفق 

االصول
القايض

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف 

النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 420/ج/2017
التاريخ 2017/6/4

اىل املتهم الهارب /يحيى عزيز 
عبد الله الشمري

اعالن غيابي
حيث انك متهم  بالدعوى املرقمة 
420/ج/2017 واملشتكية فيها 
االء جاس�م محمد وفق احكام 
املادة 299 ق.ع وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب اش�عار املختار 
الدع�وى  اضب�ارة  يف  املرف�ق 
تق�رر تبليغك للحض�ور بموعد 
 2017/7/4 املواف�ق  املحاكمة 
وامام هذه املحكم�ة ويف حالة 
عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد:593/ش/2017
التاريخ 2017/6/8

اعالن
اىل املدعى عليه )عامر عويد عبد الله(

بتاري�خ 2017/6/1 اص�درت محكمة 
االح�وال الش�خصية يف تكري�ت بحقك 
حكما غيابيا يقيض )بالتفريق القضائي 
(الواق�ع بتاريخ 2017/6/1 بينك وبني 
زوجتك املدعي�ة )امرية عايد حبيب( لذا 
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني  ويف 
حالة عدم حضورك اىل هذه املحكمة او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا لالعرتاض 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ثالث�ون يوما من 
تاري�خ الن�رش يف الصح�ف ويعتر قرار 
الحك�م نافذا بحق�ك ومكتس�با درجة  

البتات 
القايض
خري الله خليل كلش

قايض اول محكمة االحوال الشخصية 
يف تكريت

محكمة االحوال الش�خصية يف 
بعقوبة

العدد 2059/ش2017/1
التاريخ 2017/6/6

اعالن
اىل املدعى عليه رياض مجيد دب�ي

اقامت املدعية فليحه ابراهيم فليح 
الدعوى املرقمة 2059/ش2017/1 
الط�الق  تصدي�ق  وموضوعه�ا 
الخارج�ي الواق�ع عليها م�ن قبلك 
امام محكمة  بتاري�خ 2016/9/5 
بعقوب�ة   يف  الش�خصية  االح�وال 
االقام�ة  مح�ل  مجه�ول  ولكون�ك 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني عى موعد املرافعة املوافق 
2017/6/21 الس�اعة التاسعة ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غياب�ا وعلن�ا وف�ق االص�ول
القايض
راغب سلمان عيدان
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 3331 / ش / 2017 

التاريخ 6 / 6 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / امري نارص حسني

اقام�ت املدعي�ة بيداء محس�ن س�ويد الدعوى 
املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطالبك فيها 
بتصديق الطالق الخارج�ي الخلعي للمرة االوىل 
مح�ل  وملجهولي�ة   2015/11/11 يف  امل�ؤرخ 
اقامت�ك و حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجلس املحيل وعمالً باحكام املادة 21 مرافعات 
مدني�ة ل�ذا ق�رر تبليغ�ك اعالن�اً بصحيفت�ني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة 
يوم املرافعة املصادف 18 / 6 / 2017 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً سيجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً و وفق االصول
القايض / عيل خليل سلوم

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 97 لسنة  2017
تعلن مديري�ة الزراعة يف محافظة بغ�داد الكرخ / لجنة 
تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري 
املس�احة املبينة اوصافه�ا ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق 
قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
املعدل والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الثالثني من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن يف الصحيفة او ي�وم العمل الذي يليه  
يف حال مصادفة املوعد عطلة رسمية وستكون املزايدة يف 
الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  شعبة زراعة التاجي ... 
للتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتن�ا لالطالع عىل الرشوط 
وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر 

ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

تعلن املنش�أة العامة للط�ريان املدني العراقية أحدى تش�كيالت وزارة النقل 
ع�ن توفر درجات وظيفية  وبعدد )28( درجة وظيفية بعنوان مراقب جوي 

ومعاون مراقب جوي 
فعىل الراغبني العمل ضمن مالك املنشأة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة 
تقديم طلب التعيني عىل املوقع االلكرتوني التايل )hr@geca.gov.iq(وابتداً من 
ي�وم االحد املوافق 2017/6/11 ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم الجمعة 
املواف�ق 2017/6/16 ع�ىل ان يكون التقدي�م من الس�اعة الثامنة صباحاً 

ولغاية الساعة الثانية ظهراً وسيهمل اي طلب يرد بعد هذا الوقت او قبله.
رشوط التعيني:-

1- ان يكون عراقي الجنسية والتقديم للذكور فقط 
 2- ان يكون عمر املتقدم  بني 20و27 سنة

3- أ ن يكون من حملة ش�هادة البكالوري�وس )انكليزي،فيزياء، رياضيات، 
علوم حاسبات، دبلوم،اعدادية(

4- ان يجتازاختبار الكفاءه الذهنية الخاص باملراقبيني الجويني  
5- ان يكون صالح بدنيا )ان يجتاز الفحص الطبي الخاص باملنظمة الدولية 

للطريان املدني الدرجة الثالثة (
6- ان يتق�ن اللغ�ة االنكليزي�ة كتابة وق�راءه )ان يجت�از االختبار الخاص 

بكفاءة اللغة االنكليزية املستوى الرابع ( 
7- وسيتم االعالن الحقاً بمكان وموعد املقابلة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة البداءة املختصة بنظر 
الدعاوى التجارية يف البرصة 

العدد 14/ت/2017
التاريخ 2016/5/23

اعالن
اىل املدعى عليه /رشكة north shore international  االمريكية

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 14/ت/2017 يف 2017/4/10 الذي 
يقيض اوال بفسخ العقد املربم بينك وبني املدعي املدير العام النتاج الطاقة 
الكهربائي�ة يف البرصة اضافة لوظيفت�ه املرقم )5690( يف 2015/4/15 
ثاني�ا : الزام�ك بتاديته للمدعي املدير العام النت�اج الطاقة الكهربائية يف 
الب�رصة اضافة لوظيفته مبلغ مقداره خمس�ة وثالث�ون مليون ومائة 
واربعة وس�تون الف وثمانون دينار كتعويض ع�ن االرضار التي لحقت 
ب�ه ورد دعوى املدعي بالزيادة وتحميلكما الرس�وم واملصاريف بنس�بة 
خس�ارتكم يف الدع�وى وتحميل�ك اجور محام�اة وكيل املدع�ي املوظف 
الحقوق�ي اس�امة فتحي عيل البالغة خمس�مائة الف دين�ار توزع وفق 
النسب القانونية ولتعذر تبليغك ملجهولية عنوانك عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز 

خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة البتات

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 220 / 2017

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الصوي�رة العق�ار 
تسلس�ل 104/ 714 / م28 جويميس�ة 
الواقع يف الصويرة / جويميس�ة الرشقية 
العائ�د للمدي�ن ) داود س�لمان عب�اس ( 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ) وس�ام عبد 
املنعم صالح ( البالغ خمس�ة عرش مليون 
دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدا 
من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املنفذ العدل

مالك مال الله حياوي 
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقمه – واس�ط – الصويرة 
– جويميس�ة الرشقية 104/ 714 / م28 

جويميسة .
2 – جنسه ونوعه / طابو زراعي .

3 – ح�دوده واوصافه / دار س�كن مبني 
م�ن الطاب�وق ومس�لح كونكري�ت م�ع 

ارضية كايش .
4 – مشتمالته / يحتوي دار سكن مكونة 
من طابقني – طابق اريض يحتوي مدخل 
واس�تقبال وهول وغرفة نوم وصاله درج 
ومطب�خ وصحيات داخلي�ة وخارجية اما 
الطاب�ق الثاني يحتوي عىل ثالث غرف مع 

بيتونة .
5 – مساحته / 460 م2 .

6 – درجة العمران : ممتازة .
7 – الشاغل من قبل املدعو عامر علوان .

 )  125000000  ( املق�درة  القيم�ة   –  8
مليون .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 850 / 2016

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلسل 
يف  الواق�ع  الحس�ينية   26 9307م   /  3
الصويرة العائد للمدي�ن ) بتول عبد املهدي 
عب�د وعيل ويحيى وزهراء وهناء اوالد عايد 
عبي�د ( املحجوز لقاء طل�ب الدائن ) صالح 
احمد ش�هاب ( البال�غ ) 3092075 ( ثالثة 
مالي�ني واثن�ان وتس�عون ال�ف وخمس�ة 
وس�بعون دين�ار الغريه�ا ( فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
القانوني�ة  التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبيا 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

مالك مال الله حياوي
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه / الصويرة .
2 – جنسه ونوعه : ملك رصف .

3 – ح�دوده واوصاف�ه / ايمن / 3 / 305 
اليسار / 3 / 3309 االمام منطقة خرضاء 

خلف مدرسة تاج الدين االبتدائية .
4 – مش�تمالته / طارمة مس�قفة ومدخل 
م   3  ،  5 يف  6م  واس�تقبال   / 2م  يف  2م 
وغرفت�ي ن�وم 5 ، 3م يف 5م وصال�ة درج 
،3م  ، 7م يف 5، 3 م ومطب�خ 4م يف 25   5
وصحي�ات داخلي�ة 3م يف 5،2م وخارجي�ة 
2م يف 2م والبن�اء بل�وك  والس�قف ع�كادة 
بالطابوق والش�يلمان والبيتونة كونكريت 

مسلح ومزود باملاء والكهرباء .
5 – مساحته / 150 م .

6 – درجة العمران / دون املتوسط .
7 الشاغل / املدين .

8 – القيم�ة املق�درة ) 52000000 ( اثنان 
وخمسون مليون دينار الغريها .

اعالن دعوة دائنني 
اني املصف�ي املحامي ي�ارس بهاء عبد 
الرضا لرشكة راية الفرسان للتجارة و 
املقاوالت العامة املحدودة ادعو كل من 
ل�ه حق او دين ع�ىل الرشكة مراجعتي 
ع�ىل العن�وان املصف�ي يف بغ�داد ح�ي 

الجهاد م 889 ز 8 د 11
املصفي املحامي 
يارس بهاء عبد الرضا

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 1098 /2017 

إىل املنفذ علية    )احمد حربي جاسم (
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات 
االختص�اص م�ن القائ�م بالتبليغ انك 
مجهول محلة اإلقامة وليس لك موطن 
دائ�م أو مؤقت أو مخت�ار يمكن إجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27(

من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل 
خمسة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
بإج�راءات  املديري�ة  ه�ذه  س�تبارش 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 
عيل كاظم جبار اليوداوي 

أوصاف املحرر
 محكم�ة ب�داءة الكوت املرق�م 620/

ب/2017 يف 2017/4/25 واملتضم�ن 
الزام املدين احمد حربي جاسم بتاديته 
للدائ�ن حس�ني خلي�ف يوه�ر مبل�غ 
مقداره اح�د عرش ملي�ون واربعمائة 

وخمسون الف دينار

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ه  رئاس�ه 

االتحاديه
محكمة بداءة بدرة

العدد 49 / ب/ 2009 
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من هذه 
املحكم�ة بالع�دد 49/ب/2009 يف 30 
/2009/12 واملتضم�ن ازال�ة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 3/33 مقاطعة 3 نهري 
وق�رياوي  وتوزي�ع ص�ايف ثمن�ه ب�ني 
الرشكاء كال حس�ب سهامة فقد تقرر 
االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا  من الي�وم التايل 
للن�رش يف الصح�ف   فع�ىل الراغب�ني 
املحكم�ة  ه�ذة  مراجع�ة  بال�رشاء 
مستصحبني معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة التقديرية للعقار بصك 
مصدق معن�ون اىل محكمة بداءة بدرة 
وس�وف تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف 
الي�وم االخ�ري عطل�ه رس�ميه فيكون 
الي�وم التايل موع�داً للمزايده ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايده اجور االعالن 

واملناداة.......
مواصفات العقار 

جنس العقار / ارايض زراعية تس�قئ 
سيحا  

نوع العقار مملوكه للدوله  
و9اول�ك  م�رت   3,91  / املس�احة 

و1063دونم  
القيم�ة التقديري�ة للعق�ار /ثمنمائة 
ال�ف  واربعمائ�ة  ملي�ون  وخمس�ون 

دينار  
القايض
ياسني خضري الدريعي

مجلس القضاء االعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ه  رئاس�ه 

االتحاديه
محكمة بداءة بدرة

العدد 52 / ب/ 2009 
 تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من هذه 
املحكمة بالع�دد 52/ب/2009 يف 30 
/2009/12 واملتضم�ن ازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم 4 مقاطع�ة 19 العيون 
وتوزي�ع صايف ثمنه ب�ني الرشكاء كال 
حسب س�هامة فقد تقرر االعالن عن 
بيع�ه باملزاي�دة العلنية خ�الل ثالثون 
يوم�ا اعتب�ارا  من اليوم الت�ايل للنرش 
يف الصح�ف   فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة ه�ذة املحكمة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانونية 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق 
معنون اىل محكمة بداءة بدرة وسوف 
تجري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظه�را واذا صادف اليوم 
االخ�ري عطله رس�ميه فيك�ون اليوم 
الت�ايل موع�داً للمزاي�ده ويتحمل من 
ترس�و علي�ه املزاي�ده اج�ور االعالن 

واملناداة.......
مواصفات العقار 

جنس العقار / ارايض زراعية تس�قئ 
سيحا  

نوع العقار مملوكه للدوله  
املساحة / 589 دونم 

القيم�ة التقديرية للعقار /خمس�ون 
مليون وخمسة وستون الف دينار   

القايض
ياسني خضري الدريعي

محكمة بداءة السدة
العدد/59/ب/2016

اعالن
تنفي�ذا لق�رار ه�ذة املحكم�ة املرق�م 
59/ب/2016املتضم�ن ازالة ش�يوع 
24الطالع�ه  1/47م  املرق�م  العق�ار 
والربكة بيع�ا عليه تبيع هذة املحكمة 
العق�ار املوص�وف ادناه وع�ن طريق 
املزاي�دة العلني�ة فع�ىل جمي�ع من له 
الرغبة بالرشاء مراجعة هذة املحكمة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
املق�درة  القيم�ة  10%م�ن  البالغ�ة 
وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم الثالثني 
ال�ذي ي�يل ن�رش االع�الن واذا صادف 
االخري عطلة رسمية فستكون املزايدة 
يف الي�وم ال�ذي يلي�ه علم�ا ان اج�ور 

الداللية والتسجيل عىل املشرتي
القايض

االوصاف
1/العق�ار ه�و عب�ارة ع�ن بس�تان 
مس�احته خمس�ة دونم وع�رش اولك 
املثم�رة  النخي�ل  باش�جار  مغ�روس 

والقليل من الحمضيات
2/وجود هيكل مس�قف بالكونكريت 
املس�لح يق�ع ضم�ن القطع�ه اعاله 
وبمس�احة  الطاب�وق  م�ن  مش�يد 

مقدارها 250م2
3/وجود هيكل مشيد من البلوك وغري 
مس�قف يق�ع ضم�ن القطع�ه اعاله 

بمساحة عمومية 130م2
4/وجود من�زل يم�ر بالقطعه اعاله 
من الجهة الشمالية بمساحة عمومة 
1750م2علم�ا ان القيم�ة التقديري�ة 
العمومي�ة للعقار ارض ومغروس�ات 
واح�د   )61/200/000( ومش�يدات 

وستون مليون ومائتان الف دينار 

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 164206 
اعدادي�ة  م�ن  الص�ادرة   155 الع�دد   /
الغ�ري املهني�ة للبن�ني / املديري�ة العامة 
لرتبية محافظ�ة النج�ف االرشف بتاريخ 
وزارة  اىل  واملعنون�ة   2014/11/23
الداخلي�ة /مديري�ة التطوع باس�م ) عيل 
نعم�ان حمد ج�رب ( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 420/ج/2017
التاريخ 2017/6/4

اىل املته�م اله�ارب /يحيى عزي�ز عبد الله 
الشمري

اعالن غيابي
حيث ان�ك متهم  بالدع�وى املرقمة 420/

جاس�م  االء  فيه�ا  واملش�تكية  ج/2017 
ق.ع   299 امل�ادة  اح�كام  وف�ق  محم�د 
وملجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب اش�عار 
املخت�ار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر 
تبليغك للحضور بموع�د املحاكمة املوافق 
2017/7/4 وامام هذه املحكمة ويف حالة 
عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1053/ب2017/1
التاريخ 2017/5/25

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
الخ�اص بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل ) 
2/5654 ح�ي االنص�ار (  يف النجف عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكم�ة  ع�ن بي�ع العق�ار 
املذك�ور اع�اله واملبينة اوصاف�ه وقيمته 
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خ�الل 30 يوما م�ن اليوم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري 
من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرق�م 2/5654 ح�ي االنصار يف 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 
15 م�رت وبواجه�ة 8 م�رت ويتال�ف م�ن 
طارم�ة امامية ومرافق صحي�ة خارجية 
واس�قتبال ومطب�خ وصال�ة وغرف�ة نوم 
واس�عة وصحيات يف الطابق االريض اما يف 
الطابق العلوي يحتوي عىل ثالث غرف نوم 
وصحي�ات يف كلف غرفة بنظام الس�ويت 
وصالة بني الغرف  وسطح الدار يف الطابق 
الثان�ي وان درج�ة عم�ران العق�ار جيدة 
ومبن�ي الغرف وس�طح مرم�ر يف الطابق 
الثان�ي  وان درج�ة عم�ران العق�ار جيدة 
ومبن�ي بالطاب�وق الجمهوري ومس�قف 
بالكونكريت املسلح وانه مشغول من قبل 
املدعي مع افراد عائلته ولم يرغب بالبقاء 
يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر وان 
مس�احة العق�ار الكلية ه�ي 120م2 وان 
القيمة املقدرة للعقار مبلغ 90.000.000 

تسعون مليون دينار فقط الغريها

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2016/1469
التاريخ 2017/6/8

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء سهام موىس 
عبد االمري موىس والبالغة نصف العقار تسلسل 
)2/3222 ب�راق جدي�دة( الكائ�ن يف محافظة 
النجف العائد للمدي�ن  موىس عبد االمري موىس  
والبالغ�ة نص�ف العق�ار البالغة نص�ف العقار 
لق�اء طل�ب الدائ�ن ايمان حس�ن حم�د البالغ 
)1.000.000.000 ملي�ار دين�ار عراقي( %80 
م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تدي�د املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل للنرش فعىل 
الراغ�ب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
التامين�ات  املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه  امل�دة 
القانوني�ة البالغ�ة 10%  م�ن القيم�ة املق�درة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل 
والداللية عىل املش�رتي وذلك استنادا للمادة 98 

من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف براق جديدة 2/3222

2-جنسه ونوعه : فندق
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مشتمالته : خلف االعالن
5-مس�احته : حسب الس�ند املرفق يف االضبارة 

364.50م
6-درجة العمران : جيدة

7-الش�اغل : عبد مسلم طويش وهو مدير ادارة 
الفن�دق ولم يب�ني رغبته بالبقاء بع�د البيع من 

عدمه
القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلية للعق�ار مليار 
وثمانمائة واربعون مليون ومائتان وخمس�ون 

الف دينار
8-ب�دل املزاي�دة االخ�ري : ل�م يحص�ل راغ�ب 

بالرشاء 
9-املش�تمالت : العقار عبارة عن فندق ) فندق 
الهم�ام( يق�ع ع�ىل ش�ارع االم�ام ع�ىل قرب 
مج�رات ث�ورة العرشي�ن ويتكون م�ن ثالثة 
طواب�ق ورسداب ويك�ون الصع�ود الي�ه ثالث 

بيات
10-الطابق االريض : ويتالف من صالة استقبال 
بضمنه غرفة ادارة الفن�دق االرضية من املرمر  
الرتك�ي والجدران العلو 160 س�م مرمر هزاره 
والباق�ي ب�ورك ووج�ود س�قف ثان�وي وممر 
ويكون النزول اليه ثالث بايات ثم صالة مفتوحة 
م�ن الطاب�ق االريض اىل الطاب�ق الول والثان�ي 
وهي ذات رشفة يف الس�قف مع محجر وضمن 
الصال�ة يف الطابق االريض ثماني�ة غرف ضمن 
كل غرف�ة صحي�ات مش�رتك ) حم�ام ومرافق 
( وخمس�ة مكش�وفات موزع�ة ع�ىل الفن�دق 
ج�دران الصالة مغلقة بالس�رياميك والس�قف 
مصبوغ طول مرت اما الغرف ارضيتها سرياميك 
وه�زاره علو م�رت وع�رشون س�م والباقي اىل 
السقف تغليف بالس�تك اما الصحيات االرضية 
والج�دران س�رياميك وس�قف ثان�وي وارضية 
الصالة مرمر وس�لم كونكريت مسلح يؤدي اىل 
الطابق االول وه�و مطل عىل الفضاء الخارجي 
ام�ا الفندق ويتالف او مقس�وم اىل جزئني دون 
ان يكون هناك حاجز بينهم الجزء االول واملطل 
ع�ىل الفض�اء الخارج�ي يحت�وي ع�ىل ثمانية 
غرف مختلفة االحجام بش�كل بس�يط وضمن 
كل غرفة صحيات مش�رتك ) حم�ام ومرافق ( 
هزارة لعلو 150 س�رياميك  ام�ا باقي الجدران 
مع الس�قف تغليف بالس�تك مع س�قف ثانوي 
ثانوي والصحيات والجدران جميعها س�رياميك 
اما الجزء الثاني من الطابق االول يكون النزول 
اليه اربع�ة بايات ويحتوي عىل تس�عة 9 غرف 
وهي ش�بيه بالطابق االريض ويحتوي عىل سلم 
كونكريت مسلح يؤدي اىل الطابق الثاني ويتالف 
م�ن ثمانية غ�رف ثم الن�زول اىل باق�ي الغرف 
وعددها تس�عة 9 غرف ومجموعها سبعة عرش 
وجميعه�ا االرضية س�رياميك الج�دران هزاره 
150 س�رياميك الجدران مغلفة بالس�تك تغليف 
ثاني بالس�تك مع السقف سقف ثانوي وجميع 
الغرف يف ه�ذه الطابق الصحيات مش�رتك ولم 
ي�ؤدي اىل الس�طح والبيتونة والس�طح يحتوي 
عىل غرفتني لغس�يل املالب�س وللعمال ومخزن 
صغري وباقي الس�طح مبلط بالطابوق الفرش 
اما الرداب يحتوي ع�ىل مطبخ وصالة طعام 
وجميع السقوف الفندق من الكونكريت املسلح 
وجمي�ع الطوابق بضمنها ال�رداب والغرفتني 
العلويت�ني مجهزة بامل�اء والكهرب�اء ويحتوي 
الفن�دق  اضافة اىل الس�لم يحت�وي عىل مصعد 
كهرب�اء وتوجد خمس�ة دن�ك كونكريتية امام 
الفن�دق يس�تند عليه�ا الجزء االمام�ي للطابق 
االول والثاني مغلفة باملرمر والواجهة االمامية 

للفندق مغلفة اىل كابرك

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد /
دينار عراقي

1/465

و1/467
/27

-/4/20حماميات
زراعية 
غير 

مستصلحة

دار من 
الطابوق و2/
غرفة مع 

انواع االشجار 
الفواكه 
والنخيل

4000 دينار

وزارة النقل
املنشأة العامة للطريان املدين العراقية

حسني حمسن كاظم
املدير العام/ وكالة

القايض
حممد قاسم عبود

اعـالن
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منتخب العراق خيوض مرانه األول بطهران استعدادًا لليابان
        بغداد/ المستقبل العراقي

�د الجهاز الفني للمنتخ�ب الوطني، رضاه  أكَّ
ع�ن أداء الفري�ق باملبارات�ن الوديت�ن أمام 
األردن وكوري�ا الجنوبي�ة، تحض�را ملواجهة 
الياب�ان، الثالثاء املقب�ل يف تصفيات مونديال 

روسيا 2018.
وقال املدير الفني للمنتخب باس�م قاس�م، يف 
ترصيح اطلع�ت عليه »املس�تقبل العراقي«، 
أدين�ا  حي�ث  األداء،  يف  تصاع�دا  »هن�اك  ان 
ش�وًطا أول جيدا أم�ام األردن، لكنه انخفض 
يف الثان�ي، أما يف مب�اراة كوريا، فالفريق أدى 
بانضب�اط تكتيك�ي ع�اٍل، وارتفع مس�تواه 

الفني والبدني«.
وأضاف، »س�نخوض مباراة اليابان بواقعية 
وت�وازن بن الدف�اع الهجوم«، مش�را اىل ان 
»الفري�ق الياباني مميز، لكنن�ا عازمون عىل 

الخروج بنتيجة طيبة«.
ولف�ت اىل ان »مباراة كوري�ا الجنوبية أكدت 

قدرة فريقنا عىل تجاوز منتخب اليابان«.
م�ن جانب�ه، ق�ال ش�اكر محم�ود امل�درب 
املس�اعد، إن »الجميع متفق عىل أن مستوى 
الفري�ق تصاع�د يف املبارات�ن التجريبيت�ن، 
رغ�م انخفاض املس�توى البدني، لقرص فرتة 
اإلع�داد«، مبينا »سنس�عى إلكمال الجاهزية 

البدنية قبل لقاء اليابان«.
واوض�ح أن »الجه�از الفن�ي خ�اض مباراة 
كوري�ا الجنوبية بطريقتن مختلفتن«، الفتا 
»الش�وط األول جربن�ا االنضب�اط الدفاع�ي، 
ونج�ح العبون�ا وأغلق�وا املنافذ ع�ىل الفريق 

الكوري«.
وتابع »يف الشوط الثاني اعتمدنا عىل الهجوم، 
من خالل الدفع ب�3 مهاجمن، وحصلنا عىل 

فرص حقيقية لكنها لم ترتجم إىل أهداف«.
وأك�د محم�ود، أن »الجه�از الفن�ي اجتم�ع 
بالالعب�ن وتح�دث إليهم برضورة اس�تعادة 
هوية الفري�ق«، منوها »صحي�ح أننا خارج 

أم�ام  لكنن�ا مطالب�ون  التأه�ل،  حس�ابات 
الجماهر باس�تعادة هوية الفريق، وتحقيق 

نتائج مميزة«.
وخ�اض املنتخ�ب الوطني مبارات�ن وديتن، 

ففاز يف األوىل عىل األردن }0-1{، 
بينم�ا تع�ادل يف الثاني�ة }0-0{ م�ع كوري�ا 

الجنوبية؛ اس�تعدادا للقاء الياب�ان، بالجولة 
الثامنة من تصفيات آسيا للمونديال.

وفقد املنتخب الوطني، أي فرصة يف املنافسة 
عىل التأه�ل للموندي�ال؛ حيث يحت�ل املرتبة 
الخامس�ة }قبل األخرة{ باملجموع�ة الثانية 
ب��4 نق�اط، وقب�ل 3 مراح�ل ع�ىل نهاي�ة 

التصفيات«.

وخاض املنتخب العراقي لكرة القدم، مس�اء 
الجمع�ة، أوىل حصصه التدريبي�ة يف طهران؛ 
اس�تعداًدا ملواجه�ة الياب�ان الثالث�اء املقب�ل 
بالجول�ة الثامن�ة م�ن التصفيات اآلس�يوية 

املؤهلة ملونديال روسيا 2018.
وفقد املنتخب العراقي، أي فرصة يف املنافسة 
عىل التأه�ل للموندي�ال؛ حيث يحت�ل املرتبة 
الخامس�ة )قبل األخ�رة( باملجموعة الثانية 
ب��4 نق�اط، وقب�ل 3 مراح�ل ع�ىل نهاي�ة 

التصفيات.
وقال باس�م قاسم، مدرب املنتخب العراقي يف 
ترصيحات ل، اليوم الجمعة إن »الفريق وصل 

للعاصمة اإليرانية طهران«.
وأوضح »الفريق س�يخوض مس�اء الجمعة، 
أوىل حصص�ه التدريبية يف ملع�ب نادي باس 
يف طه�ران، والت�ي نس�عى من خالله�ا رفع 
الجاهزي�ة البدني�ة، وتدري�ب الالعب�ن ع�ىل 
واجباتهم التي سيلتزمون بها أمام اليابان«.

وأكد أن »األمور تس�ر يف االتج�اه الصحيح، 
وهن�اك تط�ور ع�ىل مس�توى األداء الفن�ي 
والبدني، وال يقلقنا أي يشء سوى اإلصابات، 

وبقية األمور جيدة«.
وأوضح »هدفنا الظهور بمستوى طيب أمام 
الياب�ان، وتحقيق نتيجة طيب�ة، فالجماهر 
تنتظ�ر م�ن املنتخ�ب تحقي�ق الف�وز حت�ى 
التأه�ل  املنتخ�ب خ�ارج حس�اب  وإن كان 

للمونديال«.
يذك�ر أن العراق اس�تعداًدا ملواجه�ة اليابان، 
خ�اض مبارات�ن وديتن، فف�از يف األوىل عىل 
األردن )1-0(، بينم�ا تعادل يف الثانية )0-0( 

مع كوريا الجنوبية يف اإلمارات.

قاسم يؤكد قدرة اسود الرافدين على جتاوز الساموراي

توزيع دفعة من املستحقات املتأخرة عبطان يوجه بأقامة بطولة للعبة املصارعة لفئة الناشئني بعد رمضان املبارك
لالعبي الطلبة

كريستيانو رونالدو يتفوق عىل مييس
يف أوىل جوائز 2017

              بغداد/ المستقبل العراقي

وجه وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين 
التخصصية  الم�دارس  االربع�اء.  عبط�ان. 
ف�ي الوزارة بأقامة بطولة للعبة المصارعة 

ش�هر لفئة الناش�ئين بعد 

رمضان المبارك “.
وقال عبطان في تصريح ورد ل�”المستقبل 
العراق�ي”، خ�الل لقائ�ه مدي�ر ع�ام دائرة 
االقالي�م والمحافظ�ات طال�ب الموس�وي 
ومدي�ر م�دارس الموهبة الرياضية بس�ام 
التخصصي�ة  المدرس�ة  وم�درب  رؤوف 

للمصارعة سعيد شيرزاد االيراني الجنسية 
ان ال�وزارة تحرص عل�ى تهيئة االبطال في 
جميع االلعاب الرياضية من خالل توفير لهم 
كل الظروف المناس�بة واالج�واء التدريبية 
في المدارس التخصصي�ة. داعياً االتحادات 
الرياضي�ة الى التعاون مع مدارس الموهبة 

الرياضية في الوزارة من اجل صنع االبطال 
الرياضيين .

واضاف ان “البطولة التي ستقيمها الوزارة 
للعب�ة المصارعة فئة الناش�ئين ستش�ارك 
فيها جميع محافظات القطر وس�تحدد لها 

جوائز كبيرة من قبل وزارتنا.

رد غامض من إبراهيموفيتش عىل قرار 
مانشسرت يونايتد

موهبة فرنسا يغازل برشلونة

منتخب الناشئني يعسكر يف بغداد استعدادًا لتصفيات آسيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفرنس�ي الش�اب عثم�ان ديمبل�ي، الع�ب  أش�عل 
بوروس�يا دورتموند األلماني، الج�دل حول صفقة 
انتقاله المحتملة إلى صفوف برشلونة اإلسباني، 
الصيفية.ورص�دت  االنتق�االت  فت�رة  خ�الل 
صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” الكتالونية قيام 
ديمبل�ي بعم�ل “إعجاب” عبر حس�ابه الرس�مي 
عل�ى موق�ع التواص�ل االجتماع�ي “تويت�ر” على 

مقطع فيديو لليونيل ميس�ي، نجم برش�لونة، عندما 
راوغ كل مدافع�ي إس�بانيول، ف�ي مب�اراة الفريقين 
بديرب�ي كتالوني�ا ه�ذا الموس�م.واعتبرت الصحيفة 
الكتالونية أن ديمبلي يغازل برش�لونة بهذا التصرف، 
رغبة منه في االنتقال إلى قلعة البلوجرانا.وأش�ارت 
الصحيفة إلى أن هذه ليس�ت الم�رة األولى التي يبدي 
فيها المهاجم الفرنس�ي الش�اب، ميوله لبرش�لونة، 
بل كثيًرا ما اس�تغل صداقته القوي�ة بزميله بمنتخب 
فرنس�ا صاموي�ل أومتيت�ي، مدافع البارس�ا، ليهنئه 

عل�ى انتصارات الفريق الكتالون�ي عدة مرات.ولفتت 
إل�ى أن عثمان ديمبلي )20 عاًم�ا( يعد أحد الصفقات 
المطلوبة بقوة بأجندة نادي برشلونة، ومديره الفني 
الجديد إرنس�تو فالفيردي، إال أن المفاوضات متعثرة 
ف�ي الوق�ت الحال�ي بس�بب مطالبة نادي بوروس�يا 
دورتموند، بمبل�غ قيمته 90 مليون يورو، مقابل بيع 
المهاج�م الفرنس�ي الواعد.جدير بالذك�ر أن ديمبلي 
انضم إلى صفوف النادي األلماني صيف العام الماضي 

2016، ووقع على عقد ينتهي في صيف 2021.

              بغداد/ المستقبل العراقي

يدخ�ل المنتخ�ب العراقي للناش�ئين معس�كًرا 
داخلي�ا ف�ي بغ�داد، لم�دة 10 أي�ام؛ تحضيًرا 
لتصفي�ات آس�يا الت�ي س�تقام ف�ي نيبال 
م�درب  المقبل.وق�ال  س�بتمبر/أيلول 
المنتخب علي هادي، إن “الفريق سيدخل 
معسكًرا داخلًيا بدًءا من األسبوع المقبل 
في بغداد لمدة 10 أيام تحضيًرا لتصفيات 
س�بق  “المنتخ�ب  أن  إل�ى  آسيا”.وأش�ار 
ل�ه التجمع ف�ي أوق�ات متفرق�ة وخاض 
مباراة تجريبية خسرها أمام فريق القوة 

الجوي�ة }3-2{ بعدما ق�دم أداًء متميًزا”.وبيَّن أن االتحاد 
العراقي، خاط�ب عدًدا من االتح�ادات الخليجية بهدف 

تأمي�ن معس�كرات تدريبي�ة خ�الل يوليو/تم�وز 
وأغس�طس/آب المقبلي�ن، وخ�وض مباري�ات 

ودية مع منتخبات البالد التي سنعس�كر فيها.
ون�وه إل�ى أن “ الفريق ب�دأت تتضح مالمحه 
وصارت لدينا رؤية واضحة عن األسماء التي 
تم انتقاؤها للفريق بعد مرحلة االختبارات”.
وأشار إلى أنه يسعى لتحضير الفريق بشكل 
مثال�ي لتصفيات آس�يا، والمنافس�ة بقوة 
للتأهل السيما وأن العراق يعد بطالً للنسخة 
الماضية لبطولة آسيا التي أقيمت في الهند.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نش�ر الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش، الع�ب مانشس�تر يونايتد 
اإلنجليزي، مقطًعا للفيديو عبر حس�ابه بموقع “إنس�تجرام”، هو األول 

بعد قرار مانشستر يونايتد عدم توقيع عقد جديد معه.وقرر مانشستر يونايتد 
عدم تجديد عقد السويدي زالتان إبراهيموفيتش، عقب عام واحد من انضمامه للفريق.

وظهر زالتان في الفيديو جالس�ا على فراشه ويرتدي حذاًء رياضًيا، ما أثار التساؤالت حول 
الرس�الة التي أراد أن يبعث بها من خالل هذا المقطع. وفسرت صحيفة 

“مي�رور” البريطاني�ة، مقط�ع الفيدي�و بأن�ه إش�ارة من زالت�ان إلى أّن 
مس�يرته في المالعب لم تنته بعد، ونفي للشائعات التي تفيد باعتزاله كرة 
القدم.وانض�م إبراهيموفيتش لمس�رح األحالم الصي�ف الماضي بالمجان 
قادًما من باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، ونجح في تس�جيل 28 هدًفا 

للش�ياطين الحمر، قبل تعرضه لإلصابة بقطع في الرباط الصليبي 
أمام أندرلخت البلجيكي في إياب ربع نهائي الدوري األوروبي.

جذع النخلة عىل موعد الحتضان لقاء 
نجوم العراق واساطري العالـم

             بغداد/ المستقبل العراقي

م�ن  جدي�دة  دفع�ة  الطلب�ة  ن�ادي  إدارة  وزع�ت 
المس�تحقات المالي�ة لالعبي الفريق، بع�د تلقيها 

منحة من وزارة التعليم العالي.
وق�ال نائب رئي�س الهي�أة اإلدارية للن�ادي محمد 
الهاشمي ، ان “اإلدارة منحت الالعبين دفعة جديدة 
من مس�تحقاتهم المالية للموسم الحالي”، مشيرا 
إل�ى أن “وزارة التعلي�م العالي بقي�ادة الوزير عبد 
الرزاق عيس�ى، أب�دت تفهما كبيرا لتس�هيل مهمة 
الن�ادي، ومنحت الن�ادي دفعة مالية ت�م توزيعها 

على الالعبين”.
وأض�اف، ان “اإلدارة تح�رص على تس�ديد جميع 
مس�تحقات الالعبين والمدربين، وبالتالي تحركت 
بش�كل س�ريع نحو وزارة التعليم العالي، والبحث 
العلمي، المؤسسة الراعية، والتي يرتبط بها النادي 

ماليا وإداريا لشرح تفاصيل األمور المالية”.
ولفت الى ان “الوزارة وعدت بالتزامها مع النادي، 

وتسعى دائما لتوفير مستلزمات النجاح”.
وتاب�ع ان “الوزي�ر عب�د الرزاق عيس�ى، س�يكون 
المش�رف المباشر على مشروع بناء ملعب النادي، 

بمواصفات عالمية.

             المستقبل العراقي/ متابعة

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ري�ال مدري�د اإلس�باني جائ�زة أفض�ل الع�ب في 
الموس�م الج�اري 2016 / 2017 وفًقا الس�تفتاء 

مجلة “أونزي مونديال” الفرنسية.
ونق�ل موق�ع ري�ال مدري�د الرس�مي، أن رونالدو 
تصدر اس�تفتاء المجل�ة الفرنس�ية بحصوله على 
%36.17 متفوًقا على كل من غريمه ليونيل ميسي 
مهاجم برش�لونة اإلس�باني ال�ذي حصد 17.28% 

من األصوات، مقابل %10.57 للمهاجم الفرنس�ي 
أنطوان جريزمان العب أتلتيكو مدريد.

وتف�وق النج�م البرتغالي بفض�ل تألقه م�ع ريال 
مدري�د ف�ي التتويج بلقب�ي الدوري اإلس�باني بعد 
غياب دام 5 سنوات، ودوري أبطال أوروبا للموسم 

الثاني على التوالي.
وانت�زع كريس�تيانو رونال�دو لقب ه�داف دوري 
أبطال أوروبا برصيد 12 هدًفا بعد تس�جيله ثنائية 
ف�ي مرمى يوفنت�وس بالمباراة النهائي�ة، متفوًقا 

على ليونيل ميسي الذي سجل 11 هدًفا.

              بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن مدير شركة عشتار للنقل التلفزيوني محمد هيجل، عن اتفاق أولي على خوض مباراة 
بين فريق أس�اطير العال�م، ونجوم الك�رة العراقية، في ملعب جذع النخل�ة، في المدينة 
الرياضي�ة بمحافظ�ة البصرة.وقال هيجل، في تصري�ح تابعته “المس�تقبل العراقي”، 
أن “أثن�اء تواج�ده في العاصمة األردنية عمان، اتفقت مع ش�ركة الواح�ة اإلماراتية، 
عل�ى تنظي�م مباراة بين فريق أس�اطير العالم، ونجوم العراق، ف�ي ملعب جذع النخلة 

بالبصرة”.
وأوضح ان “االتفاق األولي يقضي بإقامة المباراة في شهر اب المقبل”.وأشار الى ان 
“فريق أس�اطير العالم، أبدى موافقته على اللعب في العراق”، مبينا ان “المباراة تأتي 
ضمن مس�اعي العراق لرفع الحظ�ر الكلي عن مالعبها، بعد أن ترك�ت مباراة األردن 
التجريبي�ة في جذع النخلة، انطباعا إيجابيا بعد قرار االتحاد الدولي برفع الحظر عن 

العراق، لمدة 3 أشهر”.
وأض�اف انه “فات�ح الجهات ذات العالقة، وأن وزير الش�باب والرياضة رحب بفكرة 
إقام�ة المب�اراة، وكذلك االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، الذي سيش�رف على االتفاق 
النهائ�ي إلقام�ة المباراة”.ولف�ت هيجل ال�ى ان “تواجد نجوم العال�م في المالعب 
العراقي�ة، رس�الة جيدة إل�ى االتحاد الدولي، تؤك�د أن العراق ق�ادرة على احتضان 

المباريات الدولية”
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
النملـه تسـتطيع أن تحمـل وزنـا يفـوق وزنهـا بـ 50 

ضعفاا.
شـعاع من الليزر يسـتطيع أن يثقب أصلب املعادن وهو 

الفوالذ يف ثوان معدوده.
علمـاء العرص الحديـث يتحدثـون عن ان نهايـة العالم 
سـتكون مثل بدايته ولديهـم العديد مـن االدله عىل ذلك 
حيث يقول : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما 
بدأنا أول خلق نعيـده وعدا علينا إنا كنا فاعلني*االنبياء 

آية 104. صدق الله العيل العظيم
البصل الحلو، كان الفاكهة املفضلة عند قدماء الرومان

الزيـت واملـاء يمكـن أن يختلطا..اذا وضعـت قطعة من 
الصابون معهما

أن عنـق الزرافة يحتـوي عىل عدد من الفقرات يسـاوي 
العدد املوجود يف عنق االنسان

أن مجموع ماتضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها 
أكثر من 500 بيضة

أن ألف سمكة من سمك الفانوس تزن كيلوجراماً واحداً
أن ارتفاع نسبة امللوحة يف البحار يستطيع االنسان العوم 

بدون خشية ان يغرق
أن التمـر يزيل االمسـاك، بينما البلـح غريالناضج يوقف 

االسهال

قد يكون اليوم مضطرًبا، فمن ناحية، الكثري 
من األشياء لن تسري عىل رغبتك، ومن ناحية 
أخرى، ستجد نفسك يف مواقف صعبة بسبب 
من هم حولـك. ال تبالـغ يف ردة فعلك، ولكن 
حاول اسـتعادة هدوئك، وحـاول فرض ذلك 

عىل اآلخرين

يف العمـل، أنـت ذو تأثري مهـدئ، ويلجأ إليك 
الزمـاء لطلـب النصيحـة واملسـاعدة، وما 
أحسـن هذا بالنسـبة لثقتك وإيمانك بذاتك. 
تسـتطيع مواجهة أي يشء بسهولة. لكن ال 
تنىس أقرب األمور إىل قلبك ألنك عندئذ سوف 

تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.

اليوم ال تبدو قادًرا عىل إنجاز أي يشء، ولكن 
ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف. إذا استمريت 
يف العمل بثبات، سـوف تكتشف النجاح مرة 
أخرى. الوضع مشابه يف حياتك الخاصة، مع 
رشيك حياتك وأيًضا مع األصدقاء. ابحث عن 

الحلول للتناقضات

حالًيا أنت ممـزق بني الرغبة يف إنجاز األمور 
وخيبة األمل لوجود حدود لذلك. ال تسـتخدم 
إرصار غـري املرشوط يف كـر الحواجز، ألن 
املحيطني بك قد يفقدون صربهم ويهجروك. 
انتظر حتى تهدأ األمور ويمكنك التعامل مع 

اآلخرين بتفهم وصرب أكثر.

عىل الرغم من أن كل يشء كان يسري بساسة 
من قبل، يقف يشء أو شـخص ما يف طريقك 
اآلن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب 
عىل هـذه العقبات أو ما إذا كان من األفضل 
تجاهلهـا ببسـاطة. اآلن يجب أن تسـتخدم 

قوتك بحكمة

كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم عىل الفور وعىل 
أكمـل وجـه. كل شـخص تتعامـل معه من 
أصدقاء أو معارف أو زماء بالعمل معجبون 
بحماسـك وموهبتـك يف التعامل مـع األمور 
من الجانب الجيـد وقدرتك عىل أداء كل يشء 

بكفاءة

ألول مرة خانتك األنماط السلوكية االعتيادية 
الخاصـة بـك ووضعتـك يف مواقـف حرجة. 
اسـراتيجية الحلول التي تنتهجها يف املعتاد 
ال تحسـن مـن األمـور، مهما حاولـت مراًرا 
وتكراًرا. كنوع من التغيري، حاول التخيل عن 

تلك األنماط االعتيادية

حالًيا، أنـت قادر عىل االندماج بكل سـهولة 
ضمـن فريـق، دون نـزاع، وتسـود األجـواء 
تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك االستفادة 
من هذا التأثري اإليجابي يف نشاطات ترفيهية 
مذهلـة أو يف العمل لدفـع األمور وتكون فرد 

منتج.

البدنـي  والنشـاط  بالحيويـة  مفعـم  أنـت 
والذهني؛ اسـتخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار 
السـليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إىل األمام 
يف مرشوعاتـك. لن يفيـدك االكتفاء باألمجاد 
املاضية والسـلبية! لديك اآلن قـدرة التعامل 

بدقة

كـن شـجاًعا واقتسـم آمالـك ورغباتك مع 
اآلخريـن، وسـوف تتلقـى الكثري مـن ردود 
األفعال اإليجابية التي سـوف تعطيك الحافز 
سـتقوم  كمـا  أحامـك،  لتحقيـق  اإلضـايف 
باجتـذاب املزيد من املؤيديـن. حتى يف مكان 

العمل

يف الغالـب لـن تصادفـك أيـة عقبـات مـن 
اآلخرين، وسـوف تتعرف عىل أشخاص جدد 
برعـة وبأقل مجهود. إذا اسـتخدمت هذه 
املعرفة، فسـوف تتحقـق الصداقات املجدية 
عـىل املدى البعيد. اليوم يبـدو أنه ليس هناك 

مشكلة ال تستطيع حلها

يمكنـك اليـوم العمل بشـكل بّنـاء من خال 
الفريـق، وهـذا يعنـي أنك سـوف تسـتطيع 
تطبيـق أصعب األفـكار اليوم. سـوف تتلقى 
دعًما بشـكل خاص من خـال العمل وكذلك 
حياتك الشخصية، أظهر حبك لآلخرين بهدف 
تقوية العاقات. قد تقابل اليوم حب حياتك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
نصف كيلو كوسـة - نصف كيلـو لحمة مفرومة 
متعصجة - 2 كوب بشاميل - 2 معلقة كبرية زيت 

- 2 معلقة كبرية زبدة – ملح - فلفل أسود
طريقة التحضري:

تقرش الكوسة، وتقطع حلقات متوسطة السمك.
تتبل الكوسة بامللح والفلفل األسود.

يوضع الزيت والزبدة يف وعاء عىل نار متوسطة.
توضع الكوسة يف الوعاء، وتقلب حتى تتشوح.

يسـخن الفـرن عـىل درجـة حـرارة 180 مئوية، 
وتدهن الصينية بالزبدة.

تضاف اللحمة املفرومة إىل الكوسة، وتقلب.
يضاف إليها مقدار مغرفيتن من البشاميل، وتقلب 

مرة أخرى.
يوضـع مقدار مغرفـة من البشـاميل يف الصينية، 

ويوضع فوقه خليط الكوسة.
باقـي  فوقـه  ويـوزع  جيـداً،  الخليـط  يسـاوى 

البشاميل.
يدخل الفرن ملدة 30 دقيقة وحتى ينضج.

تعرض للهيب الشواية لدقائق وحتى تحمر.
تخرج من الفرن، وترك لتهدأ قلياً.

تقطع، وتقدم.

أكرب سفينة ركاب سياحية يف العالـم
أعلنت رشكة »MSC Cruises« عن خططها إلطاق سفينة سياحية عاملية 

جديدة، لنقل أكرب عدد من الركاب عىل اإلطاق.
وقامت الرشكة بعرض السفينة القادرة عىل استيعاب 6850 راكبا يف 2760 
غرفة، خال حفل أُقيم بـ سـانت-نازير يف فرنسـا األسـبوع املايض.وعند 
إطاق السـفينة عام 2022، سـتكون مزودة بغرف إضافية تسـتوعب 70 
 ،»Harmony of the Seas« راكبـا، لتتفوق عىل حاملة الرقم القيايس الحايل

يف رويال كاريبي، وطاقتها االسـتيعابية 6780 راكبا.
وتتميز السـفينة املستقبلية )وزنها 200 ألف طن(، بواجهة بانورامية عىل 
البحـر، وفقـا ملصنعيها،..ووصفت الرشكة هذه السـفينة بأنها سـتكون 
من »السـفن السـياحية األكثر حداثة، ومميزة بتقنيات متقدمة«..ووفقا 
للخطط، من املقرر تسليم 4 سفن بالحجم ذاته، بني عامي 2022 و2026..

وكشفت الرشكة األسبوع املايض، عن »Meraviglia«، أكرب سفينة سياحية 
يف أوروبـا، بحضور الرئيس الفرنيس إيمانويـل ماكرون.وبلغت تكلفة بناء 
السـفينة البالغ طولها 314 مـرا، وارتفاعها 64 مرا، مليـار دوالر، وهي 
تتسـع لنحو 5714 راكبا، كما تحوي 19 طابقا..وسـتقوم السـفينة بأول 

رحلة لها هذا األسبوع، مرورا بـ: لشبونة وبرشلونة ومرسيليا وجنوى.

بوجي وطمطم يعيدان ذكريات رمضان
ارادت مجموعـة من الشـباب املرصي إعـادة الذكريـات الجميلة فاختارت 
دميتـي “بوجـي” و”طمطم” املحبوبتـني ودارت بهما يف الشـوارع إلدخال 

الفرحة عىل قلوب األطفال من جديد.
وكانت “بوجي” و”طمطم” بطلتي مسلسـل عرائس متحركة شـهري حمل 
اسـميهما، وتـم تقديمـه يف مرص بدءا مـن العـام 1983 يف رمضان ثم عىل 
مدار 18 سـنة متواصلة، فارتبط به األطفال والكبار واألرس املرصية يف كل 
البيوت. وعندما يأتي ذكر الدميتني أمام الكثري من الناس يسـتحرض العديد 
منهـم ما كانت تحملـه حكايات الشـخصيتني املتحركتني مـن قيم تحض 
عـىل الفضيلة وتنبذ الرذيلة، ومحاولة غرس قيم االنتماء يف نفوس األطفال 
بطريقة سـهلة وبسيطة..وقبل حلول الشـهر الفضيل من هذه السنة قرر 
هذا الفريق من الشـباب الذي يحمل اسـم “بيكسل غروب” اسرجاع بعض 
مـن ذكريات رمضـان املاضية التـي افتقدها املجتمع املـرصي حاليا تحت 
وطأة التطور التقني والضغوط الحياتية..وقرر أعضاء الفريق وعددهم 25 
شابا تصميم دميتني لشـخصيتي القرد بوجي واألرنب طمطم، وأن يتجوال 
بهما يف شـوارع ومحافظات مرص لرسـم االبتسـامة عىل شـفاه األطفال 

والكبار معا، والتقاط الصور التذكارية معهما.

عواقب اإلدمان عىل اإلنرتنت
يسـتخدم مصطلـح “اضطـراب اإلدمـان عـىل اإلنرنـت”، وهـو تعبري 
مثري للجدل كوصف ملشـكلة االسـتخدام املفرط لإلنرنـت، إال أن بعض 
املتخصصـني بـدأوا يتعاملون معه بجديـة نظرا إىل تفاقم هـذه الحالة 
مع تبعاتها السـلبية يف املجتمـع، فيما يعتقد البعـض اآلخر أن اإلدمان 
عـىل اإلنرنت قـد يكون عارضـا لإلصابة بأمراض نفسـية مثـل القلق 
واالكتئاب.،زيـادة دقـات القلـب وارتفاع ضغـط الدم، اذ تعـد من أبرز 
أعراض االسـتخدام املفرط لإلنرنت بحسـب نتائج دراسة حديثة رصد 
فيها باحثون سـلوك 144 متطوعاً أثناء اسـتخدام اإلنرنت، سـواء من 
خال شاشـات الكمبيوتـر املحمولة أو الهواتف النقالـة، متحققني من 
قياس مستويات القلق ودقات القلب يف الحالتني؛ استخدامها بإفراط أو 
تركهـا لفرة قصرية، كما ظهر ارتفـاع ملحوظ يف ضغط الدم لدى أفراد 

العينة الذين أكدوا عىل إفراطهم يف استخدام هذه التقنية.
وأشـار الدكتـور فيل ريـد؛ املرشف عـىل الدراسـة يف جامعة سـوانيس 
الربيطانيـة، إىل أن األبحـاث السـابقة تطرقـت إىل أن األشـخاص الذين 
يتعرضـون بإفراط إىل األجهزة الرقمية، يعانون مـن القلق لدى التوقف 
عن اسـتخدامها، لكن دراسـتنا الحالية تؤكد عىل أن األعراض النفسـية 

ترافقها أعراض فسيولوجية حقيقية.

1الفـأل الخري والخـرب السـار o أفضل 2بلون 
اللبن o تسـبب أملا إما بسـبب نحلـة أو بالنار 
3يقيـم فيه الجن o قبل لحظـة 4ما ينزل من 
األعـني من سـائل o مـا يقتل األحيـاء 5نقدم 
لك الشـكر o جمـع أبي )من اإلباء( 6وسـيلة 
الراسـل التقليـدي o صديق مقـرب من امللك 
قديمـا 7نصف مرصيون o رسعتـه 300 ألف 
كيلومـر يف الثانيـة 8عملة عربيـة 9بناها يف 
شـمال أفريقية عقبة بن نافـع 10من حاالت 

البحر o أول رائد فضاء )رويس(

1أشعر شعراء العرب o قل بسم الله الرحمن 
الرحيـم 2خلـط يف األمـور o غيـاب الذهـن 

والركيز 3مرصف o عاصمتها نريوبي
 o 4فرقـة دينيـة متصوفـة تـرضب الدفوف

ندخل 5نحطم o نصف إقامات
 o 6يف الجوار )معكوسـة( 7تماثل وتسـاوي
نصف رابع 8عكس مر o أوعية أجنة الطيور 

o ثلثا سور
9متشابهان o محارب ياباني

10لها أكرب بيضة بني الطيور o متشابهان

عموديافـقـي

بدون تعليق

كوسة بالبشاميل
واللحمة املفرومة

ق اليوم..
انجاب أضخم بنت يف العالـمطب

أنجبت سـيدة أمريكيـة ما يعتقـد أنه أضخم 
مولود يف العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، 
وقـد عربت والدة املولود وهـي بنت، أنها تبدو 

وكأنها طفلة كبرية بالفعل.
وكانـت الصـور التـي التقطـت لـأم كرييس 
كوربيـت وهي حامـل دليا واضحـا عىل أنها 
سـتنجب مولـودا ضخما.ووضعـت كوربيت 
مولودتها كارليغ، األسـبوع املايض عن طريق 
عمليـة قيرصية بسـبب كـرب حجـم كارليغ، 
وهي يف وضع صحي جيد وتقوم بكل ما يمكن 
لحديث الوالدة أن يقوم به.ويف ترصيح تلفزي 
لأم قالت “عندما كان األطباء يسحبونها من 

بطنـي، كنت أسـتمع لهم وهـم يضحكون.. 
ومتحمسون جدا يف غرفة العمليات”.وأضافت 
“كانـوا يطلقون األرقام تكهنا بوزن الطفلة.. 
وعندما رأيتها لم أصدق أن وزنها حوايل 13.5 
رطـا )حـوايل 6.14 كيلوغرامات(”.وتابعـت 
“شـعرت كما لو أنهم سـحبوا طفلة رضيعة 
أكرب من مجـرد مولـودة حديثة”.وقال الري، 
زوج كوربيـت ووالـد الطفلة “لقـد كان األمر 
مضحـكا يف قسـم الـوالدة، ولكـن عملنا عىل 
تغطية الطفلة باألغطية حتى ال يمكن رؤيتها 
كاملـة”، مضيفا “لقـد كان وزنها كبريا جدا، 

وكنا نتوقع أن زوجتي ستنجب توأما”.

حل لغز سم األفعى السوداء

حل علماء األحياء الروس لغز تأثري 
سـم األفعـى السـوداء )الفايـرب( 
التي تعيش يف الغابات والسـهوب 
الروسـية عىل ضحيتها..وقالوا إن 
هذا السـم يحتـوي عـىل جزئيات 
بمقدورها تلصيق الخايا العصبية 

وتعطيل عملها.
مـن املعروف أن العلمـاء واألطباء 
السـموم  اليـوم  يسـتخدمون 
كعقاقـري وأدويـة مفيـدة.  وعىل 
سبيل املثال  فإن سم أفعى مامبو  
األسود ساعد العلماء الفرنسيني يف 
إعداد دواء مسّكن فعال أطلق عليه 
»مامبالجـني« ال يسـبب اإلدمـان 
عىل املخدرات مثل األفيون أو سـم 
القواقع املخروطيـة البحرية الذي 

يستخدم كبديل  لأنسولني.
وقـد اسـتطاع  الباحـث يف معهـد 

الكيمياء العضوية لـدى أكاديمية 
العلوم الروسـية بموسـكو إيفان 
بولديريـف رفع النقـاب عن الر 
القديـم ، وهـو كيفيـة تأثري سـم 
الفايـرب األسـود الـذي يعيـش يف 
الغابات والسـهوب بوسط روسيا 
عـىل جسـم الضحية.ويعـد إنزيم 
فسـفوليباز A2 الـذي ُيوقف عمل 
الخايا العصبيـة للضحية عنرصا 
)األفعـى  الفايـرب  لسـم  رئيسـا 
السـوداء(. وتحتوي سموم غريها 
بروتينـات  الحيوانـات عـىل  مـن 
العقـارب  فيهـا  بمـا  مماثلـة  
سـم  ولكـن  األخـرى.  والثعابـني 
الفايرب األسـود لديـه ميزة خاصة  
تنحرص يف أن حجب قسمه النشط 
ال يحّيد السم تماما وإنه يستمر يف 

تعطيل عمل الخايا العصبية.



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1459
  االحد 11 حزيران 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

هيبة الصمت فنادق بغداد
لبنى الحرباويطارق حرب

م�اذا لو جربنا الصمت بمناس�بة رمضان، خاص�ة وأن البعض مّنا 
يظ�ن أن أحدهم يصّوب مسدس�ا إلى رأس�ه ملزما إي�اه بالتعليق على 
كل ش�اردة وواردة. ه�ذه فرصة ليعلم أن هذا األم�ر من وحي خياله.. 
ويصمت؟ هل يجب أن يس�مع الجميع كل مرة أوركسترا مديح مملة، 
لماذا ال يجّرب االس�تمتاع بحرية الصمت ويفهم أن المديح الذي يكال 

لألشخاص المنبهرين بأنفسهم ال يطربهم أصال.
مجامل�ة،  وابتس�اماتهم  تافه�ة،  بينن�ا  الكثيري�ن  أحادي�ث  إن 
واهتماماته�م مزيفة، ليبقى بذلك الصمت، لغة األنيقين والموجوعين 
واألذكياء، أجمل. قد يصمت بعضنا ألنه وصل به الش�عور ما ال يمكنه 

شرح وجعه.. وال يمكننا فهمه.
وق�د يصمت آخ�رون عم�ال بالمثل اإلنكلي�زي القائ�ل “ال تصارع 
خنزي�را ف�ي الوحل فتتس�خ أنت ويس�تمتع ه�و” ألن النقاش�ات مع 

متحّجري الفكر لن تجدي نفعا مهما حاولت.
يك�ون الصم�ت في مواضع أخ�رى أكثر األجوبة اس�تفزازا.. رغم 
أن�ه ال يمتلك أّي حرف، فهيبت�ه أجمل من ألف حديث.وق�د تغّزل أدباء 
وش�عراء ومقاومون على م�ّر التاريخ بلغة الصمت فقال فيها تش�ي 

غيفارا “الصمت فن عظيم من فنون الكالم”.
وقال نجيب محفوظ “الصمت هو المحاولة األخيرة إلخبارهم بكل 
ش�يء”. وقد تربينا على مثل قائ�ل “إذا كان الكالم من فضة فالصمت 
م�ن ذهب”، إذ ي�روى أن ثالثة أش�خاص، وه�م عالم دي�ن وفيزيائي 

ومحام، حكم عليهم باإلعدام بالمقصلة.
وعند لحظة اإلعدام تقّدم عالم الدين ووضع رأسه تحت المقصلة، 
وقال: الله هو من س�ينقذني نزل�ت المقصلة وعندما وصلت إلى رأس 
عال�م الدين توقفت. فتعّجب الّناس، وقالوا: أطلقوا س�راح عالم الدين 

فقد قال الله كلمته. ونجا عالم الدين.
وج�اء دور المحام�ي فق�ال: أنا ال أع�رف الله كعال�م الدين، ولكن 
أعرف أكثر ع�ن العدالة، العدالة هي التي س�تنقذني.ونزلت المقصلة، 
وعندما وصلت إل�ى رأس المحامي توقفت.. تعّج�ب الّناس كعادتهم، 

وصاحوا: أطلقوا سراح المحامي.
وأخي�را ج�اء دور الفيزيائ�ي.. فس�ألوه: ه�ل هناك كلم�ة أخيرة 
ت�وّد قوله�ا؟ فقال: أنا ال أع�رف الله كعال�م الدين، وال أع�رف العدالة 
كالمحام�ي، ولكّني أعرف أّن هناك عقدة في الحبل تمنع المقصلة من 
النزول. نظروا، فوجدوا العقدة فعال، أصلحوا العقدة وأنزلوا المقصلة 
على رأس الفيزيائي.. فقطع رأس�ه.ما ضّر ه�ذا الفيزيائي لو احتفظ 

بعلمه لنفسه وكذب قائال “العلم ما سينقذني”.
 وم�ا ض�ّره لو أبقى فمه مقفال، حت�ى وإن كان يعرف الحقيقة ما 

دام محكوما عليه بالموت قطعا.

 في سلس�لة تراثي�ات بغدادية وفي باب اماك�ن بغدادية  كانت لنا 
كلم�ات ع�ن فنادق بغ�داد في الثل�ث االول من القرن العش�رين حيث 
ظه�رت الفنادق بعد ان كانت التكية والربط محال للمبيت زمن الدولة 
العباسية ثم ظهرت الخانات فًيً نهايات هذه الدولة وازدادت في العهد 
االيلخاني والعهد الجالئري والعهد العثماني اذ لم تعرف بغداد الفنادق 
اال في فترة متأخرة جدا ش�أنها ش�أن مدن هذه  المنطقة ولو رجعنا 
الى الدليل الرس�مي لسنة١٩٣٦ لوجدنا ان الصفحة الخاصة بالفنادق 
احت�وت على دعاي�ة لثالثة فنادق هي فندق والذي كان يس�مى اوتيل 
وهو تعريب السم هوتيل hotel االنكليزي حيث  تضمن االعالن انه اذا 
اردت تأمين استرحتك فننصحك ان تؤجر لك غرفة او سريرا في اوتيل 
االهالي ألنك ستجد فيه نظام خدمة راحة نظافة وقت النوم والجلوس 
والذه�اب واالياب في غ�رف متوفرة فيها كل اس�باب الصحة زوروا 
اوتيل االهالي في بغداد ولو لمرة واحدة تجدون مايسركم ويرضيكم 
وكان�ت هنالك دعاية ألوتيل نزهة العراق في خانقين وفندق بيكادلي 
في البصرة ولو رجعنا الى قوائم االوتيالت اي الفنادق في بغداد لوجدنا 
ان فنادق استرن واورينت وجبهة النهر والرافدين وكالريج في شارع 
المس�تنصر وفي ش�ارع جس�ر مود في الصالحية في الكرخ امبريال 
الجديدة واالم�راء واولمبيا واالهالي وبارك وبغ�داد وتايگري باالس 
والرش�يد والعاصمة وطارق وكونتننتال وماجس�تيك ومتروبول في 
ش�ارع الرشيد ودجلة الجديد في ش�ارع جسر مود وغازي في شارع 
النعمان وباالضافة الى الفنادق كان في بغداد عدد من المنازل اش�به 
بالبانسيونات وهي شكل وس�ط ما بين الخان حيث يكون افضل من 
الخان ولكنه ال يرقى الى مستوى الفندق وجميعها في شارع الرشيد 
وهي من�ازل االحرار واالندلس والبدور والرازي والزوراء والش�مس 
والصب�اح  وكان�ت هنالك فن�ادق ومنازل في اماكن اخ�رى من بغداد 
وخاصة في منطقة الكاظمية اليواء الزوار وكذلك في منطقة عالوي 
الحل�ة وفي باب الش�يخ وفي  مناط�ق بغداد االخ�رى واذا كان فندق 
تايگري باالس ارقى فنادق بغداد حتى اربعينات القرن العشرين ولكن 
خمسينات القرن هذا ش�هد تطورا كبيرا ببناء فندق الخيام في نهاية 
شارع الرشيد من طرف الباب الشرقي وفندق السفير بداية شارع ابو 
النواس وكان يسمي االمباس�دور ومالكه هم البحراني وفندق بغداد 
بداية ش�ارع الس�عدون حيث اعتب�رت هذه الفنادق قم�ة في الخدمة 
الفندقية في بغداد وفي  نهاية الس�بعينات كان�ت القفزة الكبرى في 
انش�اء فنادق كب�رى في بغداد وهي فنادق بابل في الكرادة والرش�يد 
والمنص�ور في الكرخ وعش�تار ش�يراتون  وفلس�طين ميريديان في 
العلوية وتم انشاء فنادق اخرى منها برج بغداد  ودار السالم والبجعة 

وابي النواس وسواها من الفنادق االخرى .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

قالت دراسة جديدة إن إنجاب اإلناث يزيد متوسط 
عمر اآلباء بنحو ستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها، 

بينما ال يؤثر إنجاب الذكور على أعمارهم.
وأش�ارت الدراسة البريطانية إلى أن إنجاب اإلناث، 
يضي�ف »جم�اال« إل�ى حي�اة األب، ويمث�ل دفع�ة 

لمسيرته المهنية، ويطيل من 
عمره ويجعله زوجا أفضل.

كما أن إنج�اب طفل أو طفلة 
األب،  دم�اغ  تش�كيل  يعي�د 
ويعمل على خفض مس�توى 
التستوس�تيرون  هرم�ون 
لدي�ه وارتفاع في  الذك�وري 
أوكسايتوس�ين  هرم�ون 
األنثوي.وأوضح�ت الدراس�ة 
الت�ي أجرته�ا كلي�ة هارفرد 
األب  ش�عور  أن  لألعم�ال 
بال�دفء والرق�ة ل�دى حمله 
رضيع�ه ي�زداد عندم�ا تكون 
 50 م�ن  أكث�ر  أنثى.وأعط�ي 
والدا أجهزة تس�جيل رقمية، 
لرصد انفعاالتهم مع أطفالهم 
الذك�ور واإلن�اث، وتوصل�ت 
الدراسة، بعد تحليل البيانات، 

إل�ى أن اآلباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا أطول 
بنسبة %60 مع بناتهم مقارنة بأوالدهم.

وذكرت الدراس�ة أن اآلباء يعيشون فترة أطول في 
حال إنجاب إناث، مش�يرة إلى أنهم يحاولون تغيير 

العالم إلى األفضل.

افتتحت الصين محطة تولي�د كهرباء جديدة، كانت 
ق�د بنتها ف�وق موقع منجم فحم س�ابق، وهي من 
تصميم مهندس�ين ش�ركة Sungrow، وقدرتها 40 

ميغاواط.
 ،»SunBox PVS-8M /16M-W« وقد صممت وحدة
خصيص�ا لتعم�ل بش�كل مس�تقر ف�ي البيئ�ة ذات 

الرطوبة العالية.
ووفقا للش�ركة، ف�إن وجود المحطة على س�طح 
الماء يعد اس�تغالال لمس�احة مهجورة، دون إهدار 

قطع�ة غالي�ة م�ن األرض، ويقلل أيض�ا التبخر من 
التجمعات المائية، ويبرد الهواء.

وتزداد ش�عبية محطات توليد الكهرباء العائمة في 
كل ع�ام، إذ أنها تمتلك تصميما فريدا من نوعه، وال 
تحتاج لتوفير مساحات شاسعة على اليابسة )األمر 
ال�ذي ال تملكه الصين نظرا الرتفاع عدد الس�كان(.

وترغب الصين في زي�ادة كمية الطاقة التي تحصل 
عليها من محط�ات توليد الكهرباء العائمة بنس�بة 

٪20 في غضون ثالث سنوات.

إنجاب اإلناث يطيل عمر األب كوريا اجلنوبية تطبع اجللد البرشيأكرب حمطة طاقة عائمة يف العالـم!

اس�تطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي األولى من 
نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة 
ثالثية األبعاد.ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية جديدة 
ع�ن طريق الجمع بين طباعة الحب�ر والمواد الخام المنصهرة. 
ونتيج�ة لذلك، حصل العلماء على م�ادة مكونة من الكوالجين 

والبوليستر.
ه�ذا وق�د تم إنتاج عين�ات اختبار م�ن هذه المادة، تش�به إلى 
حد بعيد، الجلد البش�ري الحقيقي. وتع�د تكلفتها صغيرة جدا 
وفق�ا لحس�ابات المطوري�ن، إذ أن إنت�اج هذه الم�ادة يتطلب 
مواردا أقل ب��50 مرة من الطرق االعتيادية.ويمكن اس�تخدام 
الجل�د المطبوع في الطب إلعادة تأهيل المرضى، حيث أن هذه 

الطريقة ال تتطلب زراعة جلد من أجساد بشر.


